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01 MQAME0AN0I ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟΝ
Το ζήτημα τής άναπτύξεως τοϋ μωαμεθανισμού εις την 'Ή πειρον, το όποιον 

άνελάβομεν να έξετάσωμεν εις τήν παρούσαν μελέτην μας, εις μερικούς ϊσως χαρα- 
κτηρισθή ώς έκτος τόπον καί χρόνον και μη υφιστάμενον σήμερον, άφοϋ οι νπάρ- 
χοντες άλλοτε είς τήν επαρχίαν αν τήν μωαμεθανοί, κατόπιν έπελθούσης συμφω
νίας μεταξύ 'Ελλάδος και Τονρκίας, άντηλλάγησαν. Κατά τήν Σννθήκην των ’Α 
θηνών, πράγματι, πού έτερμάτιζε τον Α  Βαλκανικόν πόλεμον και ύπεγράφη τήν 
1)14 Νοέμβριον 1913, 6 τότε πρωθυπονργός τής χώρας μας Έ λ . Βενιζέλος, ό
πως έλεγεν εις τήν Βονλήν τήν 22)12)1914, ενρεθείς ενώπιον μιας άπελάσεως ομο
γενών 70.000 εκ Θράκης καί 230.000 έκ Μ. 5Ασίας, καί κατόπιν γενομένης παρά 
τοϋ τότε έν Άθήναις Έ πιτετραμένον τής Τονρκίας Γκαλήμ Βέη προτάσεως 
« π ε ρ ί  α ν τ α λ λ α γ ή ς  π  λ η θ ν σ μ ώ ν  έ λ λ η ν  ι κ ώ ν  χ ω  ρ ί ω ν  έ ν Θ ρ ά κ η  
κ α ί  Β ι λ α ε τ ί ο ν  Σ μ ύ ρ ν η ς  μ έ χ ρ ι  Δ α ρ δ  αν  ε λ λ ί ω ν ,  κ α τ ό π ι ν  έ ξ α- 
κ ρ ι β ώ σ ε ω ς  ν π ό  Μ ι κ τ ή ς  ' Ε π ι τ ρ ο π ή ς (*) π ρ ο ς  μ ε τ  αν  ά σ  τ  ε ν  σ ι ν  
α ν θ  ο ρ μ ή τ  ον  έ π ι θ ν  μ ί α ς ,  ή ν  ή θ ε λ ο ν  έ κ  δ η λ ώ σ ε ι  ο ί ε ί ρ η μ έ ν ο ι  
ά γ  ρ ο τ  ι κ ο ί  π λ η θ ν σ  μ  οι» εδέχθη τήν γενομένην παρά τής Τονρκίας πρό- 
τασιν, φρονών ότι «τ ό τ ο ι ο ν τ ο ν  δ ν ν α τ α ι  ν ά θ ε ρ α π ε ν  σ η έ ν  μ έ  ρ ε ι  
τ ή ν  π λ ή ρ η  κ ι ν  δ ύ ν  o j v  κ α τ  άσ  τ  α σ  ιν». Καίτοι όμως το θέμα τοντο παρον- 
σιάζει ιστορικόν μόνον ενδιαφέρον, αξίζει νομίζομεν, δι* ημάς τονλάχιστον τούς 
Ήπειρώτας, διά τονς όποιους τόθέμα έχει καί άλλην σημασίαν, επειδή θέλομεν νά 
γνωρίζθ)μεν έάν οί πρόγονοί μας ήσαν οι ”Ελληνες ή όχι καί συνεπώς έάν ή 'Ε λ
λάς έχει κληρονομικά δικαιώματα έπί τής έπαρχίας ταύτης ή είναι αντη άδέσπο- 
τον τμήμα άνήκον είς τον πρώτον εισβολέα;

*❖  *
Πριν είσέλθωμεν είς τό θέμα τής παρούσης μελέτης, λέγομεν ότι, δι9 ημάς 

τούς-Η πειρώ τας καί τούς "Ελληναςγενικώς, ή ”Ηπειρος είναι μία καί άδιαίρετος.
Ή  ονομασία Βόρειος καί Νότιος *Ή πειρος ονδεμίαν απολύτως έχει ιστορικήν 
βάσιν, άλΧ είναι άπλονν πολιτικόν κατασκεύασμα, εύρεθέν καί χρησιμοποιηθέν 
μετά τέχνης, προς έξνπηρέτησιν ώρισμένης πολιτικής, τά δέ χαραχθέντα σύνορά

1. Είς τήν έν λόγω Επιτροπήν, μέ έδραν κατ’ άρχάς τήν Σμύρνην καί εϊτα την Κων
σταντινούπολή, τήν μέν Ελλάδα έξεπροσώπουν οί Τσορμπατζόγλου καί Παπας, τήν δέ Τουρ
κίαν Μουχτάρ καί Σουκρή βέηδες.
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της είναι σύνορα βίας καί αυθαιρεσίας. Τά φυσικά σύνορα τής έπαρχίας ταύτης 
ίστορικώς, φυλετικως, έθνολογικώς, οικονομικοί, στρατιοπικώς, δπο)ς άπεδείξα- 
μεν εις άλλην μ ε ΐχ τ ψ  μας(ι ), κεινται πολύ βορειότερον καί φθάνουν έως τον Γε· 
νοϋσον ή Σκούμπην ποταμόν. σΕο>ς τον ποταμόν τούτον ή νΗπειρος, από των 
άρχαιοτάτων χρόνων, άπετέλει ένα γεο>γραφικόν σύνολον με τό αυτό όνομα καί 
ήτο άναπόσπαστον τμήμα τού όλου έ/.λψ ικού σώματος, τού οποίου συνεμερίζετο 
τάς ευτυχίας και δυστυχίας, τούς κινδύνους καί την δόξαν.

'Ο  φι?.όσοφος των γεο)γράφο)ν καί πατήρ τής Παγκοσμίου Γεο)γραφίας 
Στράβων, χωρίζει την νΗπειρον άπό τ ψ  9Ιλλυρίαν δια. τής Έ γνατίας οδού, πού 
διατρέχει παραλλήλους προς τον ποταμόν Γενοϋσον ή Σκούμπην, πού χωρίζει εις 
την 9Αλβανίαν τούς βορείους Γκέγκηδες άπό τούς νοτίους Τόσκηδες.

« Τ α ύ τ η ν  (δ.λ.δ. την Έ γνα τία ν  όδόν), έξακολουθεϊ 6 Στράβοϊν, δ ϊ ς  τ ή ν  
ό δ ο ν  έ κ  τ  ώ ν π ε ρ ί  τ ή ν  9Ε π  ί δ α μ ν  ον  κ α ί  τ ή ν  9Α π ο λ λ ο ) ν  ί α ν  ί ού -  
σ ιν,  ε ν  δ ε ξ ι ά  μ έ ν  έ σ τ  ι τ ά  Ή π ε ι ρ ο )  τ ι  κ ά  έ θ ν η ,  κ λ υ ζ ό μ ε ν α  τ ώ  
Σ ι κ ε λ ι κ ω  π ε λ ά γ ε ι  μ έ χ ρ ι  τ ο υ  9 Α μ β α κ ι κ ο ύ  κ ό λ π ο υ ,  έ ν  ά ρ ι σ τ ε -  
ρ α  δ ε  τ ά  ό ρ η  τ ω ν  9Ι λ  λ υ ρ ι ώ ν».

9Εκτός δμο)ς του Στράβωνος καί ό Πτολεμαίος, θεωρών τήν 9Ή πειρον ώς 
τήν πατρίδα και τό λίκνον του 'Ε λλψ ισμού , γράφει δτι «9Α  ρ χ  ά ' Ε λ λ ά δ ο ς  
ά π ό  9Ω ρ ι κ  ί α  ς»— περιοχή μεταξύ Χειμάρρας και Αύλώνος, καί δτι _ «9 Α  ρ χ έ -  
γ ο ν ο ς ' Ε λ λ ά ς  ”Η π  ε ι ρ ο  ς»(1 2 3). 9 Α πό τήν έπαρχίαν αυτήν δθεν έξεπήγασε τό 
πρώτον ή ελληνική φυ?.ή. 9 Από τήν εποχήν πού άνάγεται ή πρώτη κίνησις τών 
λαών, και ή όποια, κατά τον Θουκυδίδην, έγινεν εξήκοντα έτη μετά τον Τρωικόν 
πόλεμον, καί ή έξοδος τών ηπειρωτικών λαών εις τά  διάφορα μέρη τής 'Ελλόόος, 
άρχήζει ή ελληνική ιστορία μέ περιεχόμενον τάς χώρας άπό τής 9Εγνατίας όδού 
έως τάς Θήβας.

9Από τήν «δυσχείμερον Δθ)δώνην», έπαναλαμβάνει καί ό 9Αριστοτέλης, έξε- 
κίνησαν δυο χιλιάδες χιόνια προ Χριστού ο'ι πρώτοι νΕλληνες. 'Ο  μνημειακός 
πλούτος τού Ιερού τής Δθ)δώνης, πού άνεκάλυφεν ή σκαπάνη Καραπάνου καί πού 
ύπήρξεν ή έδρα τού Κοινού τών 9Ηπειρωτών, ήτοι ή Βουλή τών 9Ηπειρωτών, 
άντικατοπτρίζει τήν οικονομικήν, πο?*ιτικψ και πνευματικήν άκμήν τής χώρας, 
τήν όποιαν έξηφάνισεν ή υπό τοχν Ρ ω μ α ίο ι υποταγή καί πρωτοφανής κατα
στροφή τού 168— 167 π . Χ . Α Ι άνακαλνφθ είσαι έπιγραφαί τής Δθ)δώνης μας γνω
ρίζουν, έπ ί πλέον, τήν άργαίαν ηπειρωτικήν διάλεκτον, ώς μίαν τών βορείων ελ
ληνικών διαλέκτου, α'ι όποιαι δμοιαι προς άλλήλας έκτείνονται άπό τά  9Ακρο- 
κεραύνια μέχρι Βοιωτίας καί μεσημβρινής Θεσσαλίας. Σπουδαίος *Α γγλος περι
ηγητής ό Σιμεόνι (1322) περιγράφει τούς 9Ηπειρώτας « έ λ λ η ν ι κ ω τ έ ρ ο υ ς  
κ α τ ά  τ ή ν  γ λ ώ σ σ α ν  τ ώ ν  ά λ λ ω ν  ' Ε  λ λ ή  ν ω ν». Καί ό "Ομηρος τήν προ 
αυτού γΐ.ώσσαν τήν ελλ.ηνικήν ή ηπειρωτικήν άποκαλεϊ γλώσσαν τών Θεών, καί ή 
οποία ήτο ή μήτηρ δ/.ων τών γλθ)σσών τού άρχαίου κόσμου.

*Ω στε ή νΗπειρος, πού ανέκαθεν κατο>κειτο άπό "Ελληνας, άποτελει, κατά 
τον 9Αριστοτέλην «τήν 'Ελλάδα τ ψ  9Αρχαίαν». Κατά τόν Ή ρόδοτον(Ζ) ο'ι 9Η πει- 
ρώται δ ι επτά  τριήρεων έλαβον μέρος εις τήν ναυμαχίαν τής Σαλαμινος κατά 
τών^,Πεοσών, καίτοι ή *Ή πειρος ουδέποτε εϊχεν ισχυρόν ναυτικόν. 9Από δε τούς 
36.000 ”Ελληνας πού συνεξεστράτευσαν μέ τόν Μ. 9Αλέξανδρον καί εις τρεις μά- 
χας κατέλυσαν τά  κράτη καί τάς δυνάμεις τ ή ς 9Ασίας καί διέδοσαν τόν πολιτισμόν

1. Βλ. «Ή  Βόρειος Ή πειρος καί τά φυσικά της σύνορα».
2. Δ. Ε ύ α γ  γ ε λ ί 8 ο υ : Ή  Β. ’Ήπειρος, Άθήναι, 1919, σελ. 33. Ά  θ. Δ α γ κ ρ ί- 

τ ο υ: Ώγυγία ή 'Αρχαιολογία Βιέννης, 1816, Τόμ. Δ' καί Ε'. Μ ε λ ε τ ί ο υ : Γεωγραφία, Τόμ. 
Β', σελ. 270.

3. Ηρόδοτος Η 45.
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καί τά γράμματα, άρκετοί ?)ταν 9 Ηπειρώται. 9 Αργότερα, παρά τήν άπάνθρωπον 
διαγωγήν τοϋ *Υπάτου τής Ρώμης Αιμιλ.ίου Παν),ου 168 π .Χ . δστις εις μίαν η
μέραν έξηνδραπόδισε « π έ ν τ ε  κ α ί  δ έ κ α  α ν θ ρ ώ π ω ν  μ υ ρ ι ά δ α ς  κ αί  έ- 
π ό ρ θ η σ ε ν  έ β δ ο μ ή κ ο ν τ α  π ό λ ε ι ς »  των οποίων κατέσκαψε τά τείχη εκ 
Θεμελίων, και επί πλέον τάς έπιδρομάς των βαρβάρων πού επί οκτώ αιώνας δι- 
εδέχοντο άλλήλας εις τά παράλιά της, ή πραγματικώς ενανδρος αϋτη χώρα, κατ’ 
ούδέν έχασεν ή μετέβαλε τον έθνικόν της χαρακτήρα. Οι κατακτηταί τουναντίον 
έξελληνίσθησαν, ενώ ή χώρα σύν τώ χρόνιο έπανέκτησε τήν παλαιόν της αϊγλην 
καί τήν δόξαν.

* *
- Τάς λαμπροτέρας δμως σελίδας εγραψεν ή νΗπειρος, δταν μετά  τήν κατά- 

ληψιν τοϋ Βυζαντίου άπό τούς Λατίνους (1204) και τήν πτώσιν τοϋ μεσαιωνικού 
πολιτισμού, άντετάχθη αϋτη εις τήν ξενικήν κυριαρχίαν, νψωσεν ιδικήν της ση
μαίαν, άναδειχθεϊσα πάλ.ιν μία των κυριωτέρων έστιών τοϋ 'Ελληνισμού. Εις τήν 
ελληνικότητα τής 9Ηπείρου εστηρίχθησαν τότε οί νΑ γγελοι ΚομνηνοΙ διά νά ιδρύ
σουν το καθαρόν ελληνικόν έκεϊνο «Δ ε σ π ο τ ά τ ο ν  τ ή ς  9 Η  π  ε ί ρ  ο ν» το όποιον, 
με πρωτεύουσαν τήν "Αρταν, έγινε σύν τώ χρόνιο ένα άπό τά σπουδαιότερα κέν
τρα τής ελληνικής άντ ιστάσεως κ α τ ά  τ ή ς  φ ρ α γ κ ι κ ή ς  τ υ ρ α ν ν ί α  ς(*) και 
διε τήρησεν εϊς τάς Δ. έπαρχίαζ τής 'Ελλάδος ιιάκ μ α  ι ο ν  τ ο  ε λ λ η ν ι κ ό ν  
φ ρ ό ν η μ α  κ α ι  ά κ λ ό ν η τ  ον  τ ή ν  π  ί σ τ ι ν ,  δ ι έ σ ω σ ε  6 έ τ ο ν  έ λ λ η ν  ι- 
σ μ ό ν  έν  τ α ϊ ς  χ ώ ρ α ι ς  τ α ύ τ α ι ς  ε κ  τ ο ν  κ ι ν δ ύ ν ο υ  τ ή ς  κ α τ α σ τ ρ ο 
φ ή ς  αν  τ ο ϋ  υ π ό  τ ω ν  Φ ρ ά γ κ ω ν  κ α ι  τ ώ ν  Β  ο υ λ γ  ά ρ ω ν»(1 2).

'Η  δρασις έν γένει τών Δεσποτών τής 9Ηπείρου, στρεφομένη κατά παντός 
εχθρού τοϋ ελληνισμού, ήτο πολιτικόν και πολεμικόν κατόρθωμα πού θά τήν τιμά  
διά πάντα. Ταϋτα πάντα μαρτυροϋσιν, δτι δχι μόνον άπό παλαιοτάτων χρόνων οί 
9Ηπειρώται ”Ελληνες ήσαν και ελληνικήν συνείδησιν και γλώσσαν εϊχον, αλλά και 
εις μεγίστην άκμήν καί δύναμιν εϊχον προβεϊ ώστε έπί αιώνας νά προμαχούν καί 
νά σώζουν τον ελληνικόν πολιτισμόν. Πας τις μελετών τήν ιστορίαν τοϋ Δ εσπο
τάτου τής 'Η πείρου διερω τάται: '0  Θεόδωρος το « κ α λ λ ώ π ι σ μ α  τ ώ ν  Κ ο - 
μ ν η ν ώ ν ,  ή δ ό ξ α  τ ώ ν  Δ ο υ κ ά δ ω ν » ,  έπί κεφαλής ποιου στρατού κατετρό- 
πωσε τούς Φράγκους, τούς Σλάβους καί τάς άλβανικάς ληστοσυμμορίας; 9Αναμ- 
φιβόλως έπί κεφαλής 'Ελλήνων προερχομένων έκ τής τότε ελληνικής 9Ηπείρου  
έπί τής οποίας έξετείνετο το ομώνυμον Δεσποτάτον. 'Η  δρασις τοϋ μεγάλου καί 
ισχυρού ηπειρωτικού δεσποτάτου τών 9Αγγέλ,ων δεν έμεινε μόνον ένδοξος εις τά 
χρονικά τής ελληνικής Αυτοκρατορίας, άλλ* έσχε καί διαρκή καί σταθεράν έπί- 
δρασιν εις τάς μετέπειτα  τύχας τοϋ ελληνικού έθνους. 'Η  σφριγηλή ζωτικότης 
τών γνησίων 'Ελλήνων τέκνων άντέστη νικηφόρως κατά τής ορμητικής έξαπλώ- 
σεως τών ξενικών στοιχείων, εις βαθμόν ώστε άντί νά ύποκύψη εις αυτά ή νά 
ύποστή έπικίνδυνον έθνικήν άλλοίωσιν, κατώρθωσε νά τά άφομοιώση μέχρι ση
μείου ολοσχερούς σχεδόν έξαφανίσεως.

Α ί καλλιπρεπεΐς έκκλησίαι καί τά άλλα πολυάριθμα μνημεία βυζαντινής τέ 
χνης, πού είναι έγκατεσπαρμένα άνά τήν ηπειρωτικήν χώραν, ιστανται καί σήμε
ρον άκόμη άψευδεϊς μάρτυρες τής έθνικής άναγεννήσεως, πού είχε συντελεσθεϊ εις 
τάς έλληνικάς έκείνας όρεινάς περιοχάς, ή δέ σθεναρά ύποστήριξις τής 9Ορθοδο
ξίας κατά πόσης ένωτικής προσπάθειας μετά τής Παπικής έκκλησίας μαρτυρούν 
το γνήσιον έθνικόν πνεύμα πού έκυριάρχει εις τήν έλληνικωτάτην αυτήν επαρχίαν.

Μέ τήν ϊδρυσιν τοϋ Δεσποτάτου τής 9Ηπείρου, έλαμψε πάλιν ή πολυτέλεια

1. I. Ρ ω μ α ν ο ύ :  Περί του Δεσποτάτου της ’Ηπείρου, Κέρκυρα 1895, σελ. 17.
2. Α. Μ η λ ι ά  ρ ά κ η :  ’Ιστορία του Βασιλείου της Νικαίας καί του Δεσποτάτου της 

Ηπείρου (1204—1261) *Α05)ναι 1898, σελ. 53 καί 64.
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καί άνέζησεν ή έθιμοτυπία τής βυζαντινής αυλής. 'Ο  Ιδρυτής τον Δεσποτάτου 
έκαμε βίωμά του την άνάστασιν ενός κράτους ελληνικού, ανεξαρτήτου και σεβα
στού, καί το έπέτυχεν.

Χώρος έπί πλέον χριστιανικός ή νΗπειρος, δπου έδίδαξεν ό 9Απόστολος Παύ
λος. 9Ηπειρώτισσα ήτο ή 90?>υμπιάς, ή μήτηρ του Μ. 9Α?>εξάνδρου, καθώς καί ό 
μεγαλύτερος στρατηγός τής άρχαιότητος, μετά  τον Μ. 9 ΑΜξανδρος.

9Εκ των άνωτέρω διαπιστοϋται σαφώς ό άρχαιόθεν ελληνικός χαρακτήρ τής 
έπαρχίας ταύτης. Μ ετά τον θάνατον δμως τοϋ Ισχυρόν άρχοντος τής Λευκάδος 
Καρόλου Τόκκου, ό όποιος διαθέτουν Ισχυρόν στρατόν ίκυρίευσε την ν Αρταν, τα 
9Ιωάννινα καί τό 9Αργυρόκαστρον, οι διάδοχοί του δέν συνέχισαν το έργον του 
ήτοι την έξόντωσιν τών 9Αλβανών, τό δέ 1430 έμφανίζονται οι Τούρκοι είς την 
νΗπειρον, τό ελληνικόν στοιχεΐον θεωρεί ώς σωτηρίαν την έμφάνισίν των. Οι 
άρχοντες τών 9Ιο)αννίνων καί ό Μ ητροπολίτης, β)Αποντες δτι κάθε άντίστασις 
κ α τ9 αυτών δέν ήτο επωφελής ώς ματαία αιματοχυσία , έστειλαν πρεσβείαν προς 
τον Σουλτάνον Μουράτ Β ', όπως τοϋ παραδώσουν την πόλιν, υπό τόν δρον νά 
έξασφαλισθοϋν είς τούς κατοίκους ώρισμένα προνόμια.

Σημειώσο)μεν δτι ή νΗ πειρος είχε πέσει είς τάς χεϊρας τών Τούρκων τό 
1430, ουσιαστικούς μεν  όταν τα ’Ιωάννινα περιήλθον είς χεϊρας τοϋ Σινάν πασά, 
κατά τύποις δμως τό 1448 μέ την κατάκτησιν τής ”Αρτης, μέ την πτώσιν τής 
οποίας ό?.όκληρος πλέον ή χώρα εύρίσκετο υπό τούς κατακτητάς καί την έσκέ- 
παζε μαύρη σκλαβιά.

ΚΑΤΑΛΗΨΙ Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τόν ’Οκτώβριον του 1431, τά ’Ιωάννινα παρεδίδοντο μέ την συγκατάθεσιν 
τών κατοίκων, καί μέ συνθήκην, είς τον άπεσταλμένον του Σουλτάνου, μαζή μέ 
τά κλειδιά της πόλεως καί την έλευθερίαν των. Ή  ’Ήπειρος οθεν δέν περιήλθεν 
είς τούς Τούρκους «δικαίω πολέμου», άλλά δυνάμει «ένόρκου» συνθηκολογήσεως.

Ό  Γ. Φραντζής, σύγχρονος της εποχής της καταλήψεως τών Ίωαννίνων, 
γράφει είς το χρονικόν του :

«Τω Άπριλίω μηνί τοϋ έτους 1430 παρέλαβε τήν θαυμαστήν Θεσ
σαλονίκην ό Άμιρας πολέμω και τή (5 πλθ=6939) 1431 έτει ’Οκτω
βρίου μηνί άπήρεν ό μπεγλέρμπεης τών Τούρκων τοϋνομα Σινάνες τά 
’Ιωάννινα καί τήν αύτοϋ περιοχήν»^).

Ή  ’Ήπειρος, καίτοι άπο τάς άρχάς του ΙΕ' αίώνος εύρίσκετο είς παρακμήν, 
ήδυνήθη εν τούτοις νά κατανικήση τούς στρατούς του Σουλτάνου Μουράτ, πού εΐ- 
χον διέλθει τήν Πίνδον, διά νά κυριεύσουν τά ’Ιωάννινα. *Τσως μάλιστα θά άνθί- 
σταντο έπί μακράν άκόμη, έάν δέν έπήρχοντο έριδες μεταξύ τών διαμοιρασθέντων 
τύ Δεσποτάτον νόθων υιών τοϋ Καρόλου Α', καί του άδελφου αύτοϋ, πού έζήτουν 
νά τούς μοιράση ό Σουλτάνος μέ δικαιοσύνην τήν ’Ηπειρωτικήν έπικράτειαν πού 
εΖχον κληρονομήσει άπύ τον πατέρα των. ’Όταν ό Σουλτάνος έπληροφο'ρήθη τάς 1

1. Γ. Φ ρ α ν τ ζ ή :  Χρονικόν Βιέννης, 1796, σελ. 34. Πρβλ. Π. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ϋ :  
Χρονογραφία Β., σελ. 317 σ. 1. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ :  Είς Παρνασσόν, τ. 3, σελ. 71 καί Ιστο
ρικά Μελετήματα 1884, σελ. 167—171. Θ. Μ έ ν τ ζ ο υ : Είς «Ήπειρ. Εστίαν», τευχ. 50, 
σελ. 535. Κ. " Α μ α ν τ ο υ :  Είς Ήπειρ. Χρον., τομ. Γ ', 1930 σελ. 197—210.

Έ κ  τών άσχοληθέντων μέ τό θέμα τούτο, μόνον ό Γ. Βλαχλείδης είχε τήν γνώμην δτι 
τά ’Ιωάννινα έκυριεύθησαν διά πολέμου (Ή π. Χρον. 1929, Τ. 5, σελ. 225).



έριδας αύτάς, έξαπέστειλε τον στρατάρχην Καρά - Νισάν, όπως καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον καθυποτάξη τα Ιωάννινα. Ούτος προέβη εις διαφόρους προτάσεις, οί δέ 
Ίωαννΐται μή έχοντες πλέον στρατόν, διά νά άντισταθουν, άπεφάσισαν να παρα- 
δοθοΰν. Άπήτησαν όμως νά παραδώσουν τάς κλείδας του φρουρίου μέ ειδικούς των 
άπεσταλμένους εις τον Μουράτ, άπό τόν όποιον θά έλάμβανον μέ όρκον χρυσό- 
βουλον πού νά τούς έξασφαλίση προνόμια. Οί άπεσταλμένοι συνήντησαν τόν Σουλ* 
τάνον έξω τής Θεσσαλονίκης. Τόν προσεκύνησαν ως βασιλέα του Κάστρου των 
Ίωαννίνων καί τού παρέδωσαν τάς κλείδας τής πόλεως.

Μαζή μέ τήν έξ Ίωαννίνων εις Θεσσαλονίκην πρεσβείαν προς παράδοσιν τής 
πόλεως «έπήγαν καί οί άνθρωποι τών άρμάτων, όποΟ ήταν είς τήν δούλευσιν 
τών δεσποτών καί ώς φαίνεται ήταν τότε ή Ιδία νομοθεσία τής Τουρκίας, 
έπειδή είχαν σπαΐδες, τιμαριώτας, όποϋ έπαιρναν τό δέκατον άπό τούς υπη
κόους, ήγουν άπό τά εισοδήματα τής γής, όπου έδούλευαν οί ύπήκοοι.

’Αφού καί τούτοι οί σπαΐδες έπήγαν είς Θεσσαλονίκην, είς τόν Βεζύ- 
ρην, έσυμφώνησαν, όποΟ οί στρατιωτικοί αυτοί άνδρες νά έχουν όλα τά 
προ\όμια, όπού είχαν είς τόν καιρόν τών δεσποτών χριστιανών, νά έχουν 
τά τιμάριά τους, νά παίρνουν τό δέκατο, ώς τό έπαιρναν καί τά συμφωνη- 
μένα καί συνηθισμένα άπό τά τιμάριά τους καί είς κάθε καιρόν, όποϋ έχει 
πόλεμον ό Σουλτάνος, νά πηγαίνουν είς τήν δούλευσιν του είς τόν πόλεμον. 
Καί έτζι έπήγαιναν είς όλους τούς πολέμους δυό σχεδόν αιώνας». ( Ν έ ο ς  
Κ ο υ β α ρ ά ς  1961, σελ. 18).

Κατά τόν Λαμπρίδην (Ζαγορικά Β', σελ. 8) τό 1430 «πρεσβεία τού κεντρι
κού του Ζαγορίου διαμερίσματος» έξήλθεν αύθόρμητα είς προϋπάντησιν του Σινάν 
πασά, πού έπολιόρκει τά Ιωάννινα καί τόν προσεκύνησε ζητούσα αυτονομίαν, αύτο- 
διοίκησιν καί πλήρη άτέλειαν. Καί «ταϋτα, πρός άπολάκτισιν τών τιμαριούχων, 
οΰς σφόδρα άπεχθάνοντο, διά τήν περιφρονητικήν αύτών διαγωγήν. *Η ά
θλια πρός τούς χωρικούς διαγωγή τών τιμαριούχων, παρεσκεύασεν καί προ- 
ελείανεν ούκ όλίγον τήν κατάκτησιν τής χώρας ύπό τών Τούρκων». Πρβλ. 
Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ϋ  Α. σ. σ. 165.

Καί μέ τόν ορισμόν τού Σινάν πασά, οί Καστρινοί, έκράτησαν καί τά φέου
δά των, καί τόν στρατόν των, καί τό οχυρόν του Κάστρο, τό όποιον διετήρησε τήν 
αύτονομίαν του καί Τούρκος δέν είχε τό δικαίωμα νά έγκατασταθή είς αύτό.

Τό έγγραφον τής Συνθήκης, πού ύπέγραψεν κατ’ έντοΧήν του Σουλτάνου 
Άμηρά Μουράτ του Β' ό «Βεηλέρ βέης τής Ρούμελης», ή κατά άντίστοιχον Βυ
ζαντινόν όρον «Κεφαλή τών κεφαλάδων τού Ιλλυρικού ή καί τής Δύσεως, ό Μ. 
Βεζύρης, στρατάρχης Σινάν πασάς», καί πού άπεικόνιζε τάς σχέσεις τών Ε λλή
νων μέ τήν τουρκικήν εξουσίαν, ώριζεν ότι οί Ρωμιοί στρατιωτικοί θά διετήρουν 
τά δέκατα τών στρατιωτικών των τιμαρίων όπως καί οί Τούρκοι, μέ τήν ύπο- 
χρέωσιν νά στρατεύωνται καί αύτοί, είς κάθε πρόσκλησιν τής τουρκικής εξουσίας, 
όπως επί βυζαντινών αύτοκρατόρων.

Έλεγε λοιπόν ό ορισμός τού Σινάν πασά, μεταξύ άλλων:

«Όμνύω σας είς τόν Θεόν τοϋ Ούρανοϋ καί τής γής καί είς τόν 
Προφήτην Μωάμεθ καί εις τά έπτά μουσάφιαί1) καί εις τούς έκατόν 
είκοσι τέσσαρας χιλιάδας (124.000) προφήτας καί είς τήν ψυχήν μου 
καί είς τήν κεφαλήν μου καί είς τό σπαθί όποϋ ζώνομαι, ότι νά μή έ- 1

1. Έπτά Μουσάφια σημαίνει έπτά κεφάλια του Κορανίου.
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χετε κανένα φόβον, μήτε αίχμαλωτισμόν, μήτε μασγίδι»^) καί συνέχιζε 
μέ τούς πο μ π ώ δεις  όρκους, διά νά πείση τούς Ή π ε ιρ ώ τα ς , ότι αί έλευθε- 
ρίαι τω ν θά παραμείνουν σ εβ α σ τα ί: «Ο ί άρχοντες όσοι έχουν τιμάρια, 
πάλιν νά τά έχουν γονικά τους, τά υποστατικά καί τά πράγματά τους 
τους όλα νά τά έχουν χωρίς τινός λόγον, καί άλλα δ,τι ζητείτε νάσάς 
δώσου ν»(1 2).

«Είς κάθε χωρίον», γράφει μία ένθόμησιςείς τό μηνιαΐον τού ναού 
τού Άγ. Γεο)ργίου τών Λυγγιάδοον», «άπό τόν καιρόν ποϋ πήραν τήν 
Πόλι οί Τοϋρκοι μέ τόν Σουλτάν Μεϊμέτη, πού οί Τούρκοι τότε ζάπω- 
σαν δλα τά χωριά μέ δλους τούς τόπους. Σέ κάθε χωριό, έστελναν ένα 
Σπαχή, ό όποιος μοίραζε τά κτήματα άναλόγως είς κάθε οικογένειαν, 
μετρούσαν στό κάθε χοοριό τούς καπνούς καί έστελναν τό σημείωμα 
αύτό στό Σουλτάνο στήν πόλι ό όποϊος τά κατέγραφε σέ μεγάλη πλάκα 
δπου βρίσκονται καί σήμερα. Μέτρησε καί στό χωριό μας τούς κα
πνούς καί τούς εύρηκε 50 όπως ήταν καί πρώτα. Ό  Σουλτάν Μεϊμέτης 
διά νά έπιβλέπουν τούς χωριάτες νά έργάζωνται μέ ζήλο τά κτήματά 
των έδο)σε δικαίωμα νά φορολογούν δλους τούς χωριάτες καί τό φόρο 
τόν έπαιρναν οί ίδιοι»(3).

Κ ατά  τόν όρισμύν δθεν τού Σ ινάν πασά, τά  μεγάλα κτήματα  θά παρέμενον, 
κατά  κυρ ιότητα  είς τούς ίδιοκτήτας τω ν, οί όπο ιο ι συνέχιζον οδτω τήν παράδοσιν 
τω ν ρω μαϊκώ ν λατιφουντίω ν, εκμεταλλευόμενοι τάς γα ία ς τω ν, κατά τό κολληγι- 
κον σύστημα. Ο ί Τ ω αννίτα ι ούτω θά είσέπραττον τούς φόρους, όλη δέ ή πολεμική 
δύναμις θά εύρίσκετο είς χε ΐρα ς τω ν, οί δέ Τούρκοι ϊ χ ι  μόνον « κ α ν ό ν ι τού Κ ά 
σ τρ ο υ  νά  ρ ίξ ο υ ν  ά λ λ ά  ο ύ δέ  νά  κ α τ ο ικ ή σ ο υ ν  ε ίς  αύτό  ε ίχ ο ν  ά δεια ν» .

Τήν έποχήν έκείνην τά  θρησκευτικά κριτήρια ήσαν έπικρατέστερα των έθνι- 
κώ ν κα ί, έφ ’ όσον οι πολεμάρχ οι τού Σουλτάνου παρέμενον χριστιανοί, διετήρουν 
τήν έλληνικότητά  τω ν, διακρινόμενοι είς τούς πολέμους όπου έμάχοντο μέ ίδικήν 
τω ν σημαίαν, μέ τήν παράστασιν τού Ά γ ιο υ  Γεωργίου.

Τ ά  δήθεν όμω ς αύτά προνόμια τω ν Ίω α νν ιτώ ν  άπέβησαν χάρτης άγραφος, 
χω ρ ίς  άσφάλειαν ζω ή ς, τ ιμ ή ς κα ί περιουσίας.

Οί Τούρκοι όμως τής ’Η πείρου άπό τού 1430 ήδη έζήτουν άφορμήν νά κατα
πατήσουν τήν συνθήκην πού τούς έδέσμευεν έναντι τω ν χριστιανών τού Κάστρου 
διά  τού ορισμού τού Σ ινάν πασά  κα ί νά έκδικηθούν σκληρότερον τόν όριστικώς 
κα ί όλοκληρω τικώ ς πλέον υπόδουλον Ρω μιόν. Σημειώ σω μεν ότι τά  προνόμια, πού 
έχορήγη είς τούς κατοίκους τω ν Ίω αννίνω ν ό ορισμός τού Σινάν πασά, έστηρί- 
ζοντο έπ ί παλαιοτέρω ν έλευθεριών πού εϊχε  χορηγήσει είς τήν πόλιν ό Α νδρόνικος 
Β ' ό Π αλαιολόγος τό 1319.

Κ α τά  τόν ορισμόν τού Σ ινάν πασά, ό Μ ητροπολίτης έξηκολούθει νά άπονέμη 
τήν δικαιοσύνην καί νά καρπούται τά  έκκλησιαστικά  δικα ιώ ματα . "Ο λα όμως αυ
τά  άπέβησαν, δπα>ς εϊπομεν, χάρτης άγραφος, διότι, όπω ς γράφει ό Χάμμερ, ό περί-

1. Μο^αμεθανικόν προσευχήριον τέμενος.
'Ένας των όρων του Ορισμού του Σινάν πασά ήτο καί ή τήρησις των κωδώνων είς τό 

κωδωνοστάσιον των Εκκλησιών των Τωαννίνων. Τό προνόμιον τούτο έτηρήΟη μέχρι της έ- 
παναστάσεως, τού Σκυλοσόφαυ τό 1612, όπότε ματαιωΟείσης δι* αίματηράς σφαγής της έπανα- 
ναστάσεως κατηργήθησαν τά προνόμια αύτά των χριστιανών Τωαννιτών, καί κατεβιβάσθησαν 
καί οί κώδωνες, είς δέ τά κο^δο^νοστάσια έστήΟησαν τότε μικρά ταπεινά σιδηρά σήμαντρα. 
(Βλ. Κ. " Α μ ά ν  τ ο υ :  Ελληνικά, 1936, σελ. 120).

2. Ό  «όρισμός τού Σινάν πασά» άποτελει τήν γραπτήν έπικύρωσιν υπό του κατακτητοΰ 
τών όρων της προφορικής συνθήκης.

3. Ή π ε ι ρ .  Χ ρ ο ν ι κ ά ,  1934, σελ. 119—120.
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φημος εκείνος ορισμός έφερεν επί της κεφαλής τήν άπιστίαν καί παρίστα ώς εύ- 
σεβές έ'ργον τήν παρασπόνδησιν, διότι, κατά τούς έρμηνευτάς του Ίσλάμ, ό ήγε- 
μών τούτου τότε μόνον δύναται να συνάψη νομίμως ειρήνην μέ τούς άπιστους 
(γκιαούρ), δταν από τήν ειρήνην αύτήν προέρχεται ώφέλεια καί κέρδος δι* όλους 
τούς μωαμεθανούς. *0 όρκος λοιπόν εκείνος έβάσταξε τόσον όσον έθεωρήθη άπό 
τόν κατακτητήν χρήσιμος διά τήν νομιμοποίησήν του εις τήν χώραν καί έποδο- 
πατήθη μόλις διεπιστώθη ή ύπουλος διείσδυσίς του εις ταύτην.

Κατά μίαν παράδοσιν, πού άναφέρει ό Άραβαντινός, χωρίς νά μνημονεύσή 
τήν προέλευσίν της, καθώς καί άλλοι ιστορικοί, όταν οί Τούρκοι κατέλαβον τ ά ’Ιω- 
άννινα, έπειδή ήσαν ολίγοι καί δέν ήδύναντο, κατά τήν συνθήκην νά έγκατασταθοΰν 
είς τό φρούριον, έκτισαν οικίας έξω αύτού εις θέσιν καλουμένην «Τ ο υ ρ κ ο π ά -  
λ ο υκο ν » .  Επειδή δέ έπί πλέον έστερούντο γυναικών, δέν ήδύναντο δέ νά λάβουν 
τοιαύτας διά νής βίας, άνέφερον τήν άνάγκην αύτήν είς τόν Σουλτάνον, προς θερα
πείαν. Έξέδωκε λοιπόν ούτος διαταγήν όπως κάθε όθωμανός έγκατεστημένος είς 
Τωάννινα έκλέξη καί λάβη ώς σύζυγον οίανδήποτε κόρην χριστιανού ’Ιωαννίτου 
ήθελε.

Είς μίαν λοιπόν επίσημον εορτήν κατά τήν οποίαν οί χριστιανοί εϊχον προσ- 
έλθει οίκογενειακώς είς τήν Μητρόπολιν, είσήλθον καί οί ’Οθωμανοί είς τό φρού
ριον καί έμειναν εξω τού ναού, άναμένοντες τήν άποπεράτωσιν τής τελετής, καί 
όταν τό εκκλησίασμα έξήρχετο τού ναού, οί άναμένοντες όθωμανοί έκλέξαντες τάς 
ώραιοτέρας καί εύγενεστέρας παρθένας πού ήθελον, τάς άπήγαγον περικεκαλυμμέ- 
νας είς τάς οικίας των έκαστος, έν τώ μέσω θρήνων καί κραυγών τών άθώων έκεί- 
νων πλασμάτων καί τών γεννητόρων καί συγγενών αυτών. Ή  διαταγή έκείνη τού 
Σουλτάνου ήτο ή πρώτη παραβίασις τής συνθήκης προς παράδοσιν, κατά τήν ο
ποίαν συνθήκην ή τουρκική φρουρά δέν εδικαιούτο νά είσβάλη ένόπλως είς τό φρού
ριον. Κατά τήν παράδοσιν ή αρπαγή περιωρίσθη είς έπτά μόνον γυναίκας, ίνα ούτω 
μή γενικευθέντος τού κακού, ό λαός τού φρουρίου δέν ήτο εύκολον νά έξεγερθή καί 
κινδυνεύση σύγκρουσιν διά τά δεινοπαθήματα έπτά γυναικών.

Έτάφησαν δέ, κατά τήν παράδοσιν, αί μιανθείσαι αύταί έπτά χριστιανικαί 
παρθέναι μετά τών συζύγων των, ούτε είς χριστιανικόν ούτε είς μωαμεθανικόν 
νεκροταφεΐον, άλλ* είς χώρον περίκλειστον, παρά τήν Ζωσιμαίαν Σχολήν, έκ τού 
πρός Α. τού κήπου, έπί τής οδού Ζωσιμάδων, έπί γηπέδου περίπου 12 μ. μήκους 
καί 3 πλάτους, ύπερκειμένου κατά 1 μ. τού έδάφους, όπου όμως ούδέν ίχνος τύμ
βου, ούτε έπιγραφή έπρόδιδε τήν ύπαρξιν έκεί οστών τεθνεώτων. Ή  περιοχή αύτη 
γνωστή υπό τό όνομα « Έ φ τ ά μ π ο υ λ ε ς »  ήτοι έπτά μποΰλες ήτοι καλύπτραι 
προσώπου, τό οποίον αί μουσουλμανίδες καλύπτουν, κατά τό κοράνιον, άφήνουσαι 
άκάλυπτον μόνον τούς οφθαλμούς καί τήν ρίνα. 'Η ιστορική αύτη περιοχή έσώζετο 
μέχρι τού 1916 οπότε έξηφανίσθη ρυμοτομηθείσαί1).

** *
Καί έάν μέν ή έξάπλωσις τής μωαμεθανικής θρησκείας είς τήν ’Ήπειρον 

προήρχετο άπό τόν έξισλαμισμόν τών έπτά χριστιανών παρθένων πού άνεφέραμεν, 
τό πράγμα δέν θά είχε καί τόσας σοβαράς συνέπειας, διότι οί χριστιανοί γηγενείς, 
όντες τότε πολυπληθέστεροι καί άνωτέρου πολιτισμού, θά άφομοίωνον τούς ολίγους 
όθωμανούς κατακτητάς όσον καί αν ήσαν ούτοι πιστοί καί φανατικοί ύποστηρικταί 
τής θρησκείας των, όπως συνέβη είς τήν Κρήτην μέ τούς Βενετούς, οί οποίοι άπερ- 
ροφήθησαν πλήρως υπό τών έντοπίων είς βαθμόν ώστε οί άποικοι νά υιοθετήσουν 
τήν γλώσσαν, τά ήθη καί έθιμα καί αύτήν ακόμη τήν θρησκείαν, ώστε ώς μόνος 
δεσμός μέ τό παρελθόν νά μείνουν μερικά ήχηρά ονόματα όπως Δάνδολος, Κορ-

1. Γ. Β λ α χ λ ε ί δ η :  ΕΙς Ή π . Χρ., 1929, σελ. 255—263.
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νάρος, Ρενιέρης κ.λ.π. Ό πω ς δέ άναφέρουν οί Ιστοριογράφοι, ή άφομοίωσις της 
θρησκείας ήτο τοιαύτη, ώστε σπανίως έβλεπε κανείς εις τήν ύπαιθρον λατΐνον ιε
ρέα ή μοναχόν. Δυστυχώς εις την Ήπειρον εις τήν έξάπλωσιν της θρησκείας τού 
Μωάμεθ συνέτειναν άλλαι συνθήκαι.

Τό ιερόν βιβλίον τού ίσλάμ, τό «Κοράνι» διαιρεί τούς άνθρώπους εις πιστούς 
καί εις απίστους, ήτοι εις δσους πιστεύουν εις τήν διδασκαλίαν τού Μωάμεθ, ως 
απεσταλμένου προφήτου τού Θεού καί εις είδωλολάτρας, των οποίων προστάζει 
τήν σφαγήν καί τον άφανισμόν έάν δέν δεχθούν τον ισλαμισμόν.

?Από τάς δύο αύτάς κατηγορίας, οί πιστοί τού Ίσλάμ δέν ύπεχρεούντο εις 
τήν καταβολήν φόρων. Έπρεπε λοιπόν νά ύπάρχη, εις τό ίσλαμικόν κράτος, άλλη 
τάξις ανθρώπων προς πληρωμήν των φόρων, τοιούτοι δέ ήσαν οι χριστιανοί οί 
όποιοι ώς άπιστοι δέν ήτο δυνατόν νά θεωρηθούν ώς οργανικόν μέλος τού κράτους, 
άλλά μόνον ώς έθνος υποτελές ύποχρεωμένον νά τό συντηρή διά των φόρων. Διά 
τούτο, κατά τό Κοράνι, οί χριστιανοί ύποτασσόμενοι εις τό ίσλάμ, έγένοντο «ρ α- 
γ ι ά δ ε ς »  φόρου υποτελείς ήτοι ξένα ποίμνια «ραγιά» πού βόσκουν εις μουσουλ
μανικήν γην. Διά νά θέσουν δέ ούτοι εις ισην μοίραν τό αίμα των μέ τό αίμα των 
μουσουλμάνων καί τήν περιουσίαν των μέ τήν περιουσίαν των μουσουλμάνων, ύπε- 
βάλλοντο εις ειδικήν φορολογίαν «τό χαράτσι» ήτοι άξια της κεφαλής τού φορο- 
λογουμένου, τήν οποίαν δικαιωματικώς άπέκοπτεν ό Σουλτάνος, έάν ό χριστιανός 
δέν τήν έξηγόραζε πληρώνων τήν άξίαν τηςί1).

'Όταν ούτω οί Τούρκοι έκυρίευσαν τό 1483 τήν Έρζεγοβίνην, ή αριστο
κρατία της χώρας έδέχθη τον ισλαμισμόν ήτοι τήν θρησκείαν τού νικητού, διά νά 
σώση τά προνόμιά της άθικτα, έγινε δέ σύν τώ χρόνω φανατικοί μουσουλμάνοι(1 2).

Έ φ’ οσον λοιπόν τό κοράνι προστάζει τον έξαφανισμόν των άπιστων, εύρέ- 
θησαν δυστυχώς Σουλτάνοι, πιστοί τηρηταί του καί οί οποίοι έθεώρουν θεάρεστον 
έργον τον έξισλαμισμόν ή τον έξαφανισμόν τών άπιστων, ίνα ούτω έξασφαλίσουν 
δεσπόζουσαν θέσιν εις τον παράδεισον.

** *
Ό  Έλλην, ώς γνωστόν, άντιτίθεται προς τήν βαρβαρότητα, έκπροσωπών 

άντιθέτως τήν άρχήν τού πολιτισμού καί της έλευθερίας. Είς τήν άρχήν αύτήν δέν 
υπάρχει μόνον ό χαρακτήρ τού ελληνικού έθνους, άλλά καί τό μυστήριον της άθα- 
νασίας αύτού. Ό  πολικός άστήρ της δράσεως τού Έλληνος είναι πάντοτε ή ιδέα 
τής έλευθερίας καί τού δικαίου καί είς τον αιώνιον αύτόν άγώνα κατά τού άδίκου 
καί τής κτηνώδους βίας άδιαφορεί αν οί φορείς καί σημαιοφόροι αύτής είναι πάν
οπλοι καί ύλικώς άκαταμάχητοι, διότι ή ιδέα, τής οποίας ή Ελλάς είναι σημαιο
φόρος, είναι άθάνατος καί ή τελική της νίκη άναμφισβήτητος. Μόνον τούτο άπο- 
δεικνύει διατί τό έλληνικόν έθνος έπιπλέει άενάου καταποντισμού όλων τών λοιπών 
έθνών καί λαών τού κόσμου. Ή  δύναμίς του, δπως καί τού χριστιανισμού, «έν τή 
άσθενεία τελειούται», διά τούτο καί ή στενή συγγένεια ένδόμυχος μεταξύ τών δύο 
έννοιών χριστιανισμού καί ελληνισμού έχουν κοινήν τήν καταγωγήν καί τον προ
ορισμόν. Διά τούς Τούρκους, τούναντίον, ούδεμίαν άξίαν είχεν ή ζωή τών ραγιάδων, 
πού εύρίσκετο είς διαρκή πίεσιν καί κίνδυνον έξισλαμισμού. *0 Τούρκος ιστορικός 
Ά χμ έτ  Ρεφίκ, καθηγητής τής τουρκικής ιστορίας είς τό Πανεπιστήμιον τής Κων-

1. Είς τάς λέξεις «ραγιάς» ήτοι φόρου ύποτελής καί «κιαφίρ» άπιστος περιλαμβάνεται ή 
ιδέα πού είχον οί Τούρκοι, διά το μή μουσουλμανικόν στοιχειον. *0 ραγιάς ήτο εκτεθειμένος είς 
παντός είδους δημοσίας ταπεινώσεις. Δέν έγένετο δεκτός ώς μάρτυς είς τό δικαστήριον έναντι 
μωαμεθανού. Προ τού Τούρκου έβάδιζε μέ τήν κεφαλήν πρός τά κάτω, κατήρχετο τού ζώου 
του έάν ήτο καβάλλα είς ένδειξιν σεβασμού πρός αύτόν καί έθεώρει εαυτόν ευτυχή νά τόν περι- 
φρονήση απλώς ό ύπερήφανος Τούρκος.

2. Έφημ. «Αίών» 21)8)1875, άρ. 3160.
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σταντινουπόλεως, είς τό £ργον του «Έ σχί Ίσταμπούλ» (Παλαιά Σταμπούλ) περι
γράφει την θλιβεράν καί έξευτελιστικήν κατάστασιν των έκεΐ ραγιάδων. 'Όταν οί 
γενίτσαροι άπέκτων νέον δπλον, την ευθυβολίαν του τήν έδοκίμαζον σημαδεύοντας 
περαστικόν γκιαούρη. Έλυντσαρίζετο όποιος έφόρει κάτι πρασίνου χρώματος πού 
είναι τό ιερόν χρώμα του Ίσλάμ. Αυτός ό Οικουμενικός Πατριάρχης άπηγορεύετο 
νά ίππεύση άλογον, πού ήτο τότε τό μόνον μέσον συγκοινωνίας εις τήν άπέραν- 
τον πόλιν, οσάκις έπρόκειτο νά μεταβή εις τά ανάκτορα του Τόπ καπού πρός έπί- 
σκεψιν τού Σουλτάνου. Εις τό οικοδόμημα τού Πατριαρχείου Φαναριού, πού κατε- 
στράφη έκ πυρκαϊάς κατά Σεπτέμβριον τού 1941, ύπήρχε ελαιογραφία παριστά 
νουσαν πατριαρχικήν πομπήν κατευθυνομένην εις τά άνάκτορα τού Τόπ καπού, 
έπί ήμιόνων.

Οί ραγιάδες δεινοπαθοΰσαν περισσότερον οσάκις ή τουρκική αύτοκρατορία είχε 
πόλεμον μέ χριστιανικόν κράτος, ή όταν έπανεστάτουν οί γενίτσαροι διότι δεν είσ- 
έπραττον τον «λουφέ» των, τον μισθόν των, οπότε έξέσπων κατά των χριστιανών. 
Ui ατελεύτητοι εκείνοι κατακτητικοί πολεμοι των 1 ουρκων οχι μονον ετρομοκρα- 
τουν τούς χριστιανούς, άλλά καί τούς έφερον εις δύσκολον οικονομικήν θέσιν, υπο
χρεωμένους νά καταβάλουν τούς φόρους πού διαρκώς ηύξανον. Ό  Σουλτάνος, έχων 
άνάγκην χρημάτων πρός διεξαγωγήν τού πολέμου, έζήτει από τούς χριστιανούς, 
έκτός τών φόρων καί άργυρον, τον όποιον ύπεχρεοΰτο νά συγκεντρώση τό Πατρι- 
αρχεΐον, άφαιροΰν αύτόν άπό τάς εικόνας τών έκκλησιών.

Ό  έξισλαμισμός εις τήν "Ηπειρον ήρχισεν άπό τόν Σουλτάν Μουράτ, μετά 
τήν ήτταν τού Σκενδερμπέη, οπότε οί μεγάλοι κτηματίαι ήναγκάσθησαν νά έξ- 
ισλαμισθούν, διά νά διατηρήσουν τά τιμάριά των, άξιωθέντες καί τού τίτλου «μπέη
δες» κατά κληρονομιάν. Τούτους ύπό τόν ψυχολογικόν εξαναγκασμόν έμιμήθησαν 
καί οί πτωχοί κολλήγοι. Τήν σκληροτέραν όμως τυραννίαν ύπέστη ή "Ηπειρος, 
μετά τόν θάνατον τού Σκενδερμπέη, διότι έφ’ όσον χρόνον έμάχετο ούτος πρός τό 
οθωμανικόν κράτος, ή "Ηπειρος συνεμάχει μαζή του, διά τούτο, μετά τόν θάνα
τόν του, οί όθωμανοί τήν μετεχειρίσθησαν άπανθρώπως, άναγκάσαντες τόν πληθυ
σμόν εις έ,ξισλαμισμόν.

Ό  ισλαμισμός όμως τών χριστιανών, ιδίως εις τήν καλουμένην σήμερον Β. 
"Ηπειρον, έκαμε τάς μεγαλυτέρας προόδους όταν ό Γ. Καστριώτης ήρνήθη τήν 
πίστιν του εις τόν Σουλτάνον καί τήν μουσουλμανικήν θρησκείαν.

«Ή^διπλή αύτή άποστασία, γράφει ό Καντεμίρ, ήρέθισε τόσον 
τόν Άμουράτ, ώστε ούτος μετέτρεψεν είς τζαμία όλας τάς χριστιανι
κός έκκλησίας τής χώρας τών ’Αρβανιτών καί ΐνα κάμη όσα ήδύνατο 
έξιλαστήρια θύματα, πρός ίκανοποίησιν τοΟ Μωάμεθ, διέταζεν έπί 
ποινή θανάτου νά περιτμηθοΟν όλοι οί Ήπειρώται. Ή  μέθοδος αΰτη, 
προσθέτει ό συγγραφεύς, είχεν άναριθμήτους νεοφώτιστους, όλόκληρος 
δέ ή χώρα είς όλίγον διάστημα έμυήθη είς τήν μωαμεθανικήν πίστιν»^).

Έξαίρεσιν είς τόν προσηλυτισμόν έκείνον άπετέλεσαν οί καθολικοί ’Αλβανοί 
(Μιρδϊται) καί τό τμήμα πού εκτείνεται άπό τήν "Οχρίδα πρός Β. εως τήν Χει- 
μάρραν πρός Ν., πού διετήρησε τήν ελληνικότητά του, κατά μέγα δέ μέρος καί τήν 
γλώσσαν, παρά τήν έπίμονον άντίδρασιν τών άλβανικών φυλών.

Καί προηγουμένως όμως ό έ'γγονος τού κατακτητοΰ καί θηριώδης Σουλτάν 
Σελίμ ό Α' (1515—20), διά νά άποκαταστήση τήν πίστιν είς τήν αύτοκρατορίαν, 
έζήτησε νά έξολοθρεύση μέ σφαγήν τούς χριστιανούς, στηριχθείς είς τήν θρησκευ- 1

1. Ε. Ρ ο u j a d e : ΈνΟ. άνωτ., σ. 102. V. Β e r a r d : ΈνΡ. άνωτ., σ. 42—43.
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τικήν ρήτραν του μουφτή Κωνσταντινουπόλεως ότι «τό νά έπιστρέψη κανείς εις 
τόν Ισλαμισμόν τούς άπιστους είναι τό ώφελιμώτατον καί τό άριστότατον 
είς τόν Θεόν ^ργον»(1).

Διέταξεν οθεν ούτος τόν Μ. Βεζύρην Πιρί Πασάν, νά άπαγορεύση τήν λα
τρείαν τής χριστιανικής θρησκείας καί νά έξολοθρεύση ολόκληρον τόν χριστιανικόν 
πληθυσμόν των κτήσεων, πού δέν έδέχοντο τόν ισλαμισμόν καί νά μεταβάλη τάς 
χριστιανικάς εκκλησίας είς τζαμιά(1 2).

Καίτοι όμως ό Μ. Βεζύρης Πιρί πασάς καί ό Σειχουλισλάμ Τζεμαλί κατώρ- 
θωσαν νά πείσουν τόν Σουλτάνον νά έγκαταλείψη τό σχέδιον, καί ήρνήθησαν νά 
έκδώσουν διαταγήν (φετβάν), φρονούντες ότι παρομοία πράξις άπηγορεύετο από τό 
Κοράνι, άργότερον ό Σουλτάν Ίμπραήμ, έπέμενε νά τό πραγματοποιήση είς τά 
1646. Τό θέμα άπησχόλησε τότε τό Συμβούλιον τού Κράτους, τό 'Υψηλόν Διβά- 
νιον, ό άρχηγός τής ιεραρχίας τού οποίου ήρνήθη νά έπιχυρώσγ} την άπόφασιν, δη- 
λώσας ότι άδυνατεί νά έκδώση παρόμοιον φετβάν, διά τόν λόγον ότι τό Κοράνι 
άπαγορεύει τόν φόνον ανθρώπων πού εΐχον καταθέσει τά όπλα. Παρ’ όλα ταύτα 
όμως 6 Σουλτάνος έστάθει άδύνατον νά πεισθή διά τόν άδικον χαρακτήρα τού μέ
τρου. Εκείνο όμως πού τόν επεισεν ήτο, όταν τού παρουσιάσθησαν οί κατάλογοι 
των χαρατσιών, όπου έφαίνοντο ότι οί χριστιανοί έπλήρωνον τό μεγαλείτερον μέ
ρος των έσόδων τής αύτοκρατορίας, διά τόν λόγον ότι μόνον οί χριστιανοί ήσαν 
έπαγγελματίαι(3). Καί έλυτρώθησαν μέν οδτοι τότε, εκτοτε δμομς οί Τούρκοι δέν 
έ'παυον καταπιέζοντες καί καταπνίγοντες κάθε έμφάνισιν κάποιας ζωτικής δυνά- 
μεως καί ύποτάσσοντες ολα είς τήν βίαν. ''Οταν οΰτω τό 1642 έγεννήθη ό Σουλ
τάν Μεχμέτ ό Δ 7 ήτο ακόμη εν ισχύει ό νόμος τής συνήθειας των Σουλτάνων νά 
αρπάζουν τά τέκνα των υποτελών εις αύτούς χριστιανών άντί δασμού. Έ ξ αυτών 
τά μέν άρρενα άφού τά έξησλάμιζον τά κατέτασσον είς τό στράτευμα είς τό έπί- 
λεκτον στρατιωτικόν σώμα τών γενιτσάρων (έκ τού γενί - τσερί=νέος στρατός) τό 
συσταθέν τό 1327 υπό τού Σουλτάν Όρχάν, κατ’ άπομίμησιν τού ύπό τοΰΚομνη- 
νού συγκροτηθέντος σώματας τών «άνδρειωμένων άγούρων», τά δέ θήλεα τά δι- 
ένεμον είς τούς προύχοντας δι’ εκδουλεύσεις οίκιακάς(4).

Τό τραγικώτερον όμως σημείον τής άλλαξοπιστίας είναι ότι οί έξωμόται 
χριστιανοί έζήτουν γυναίκας έλληνίδας τάς οποίας έξεβίαζον νά άλλαζοπιστήσουν 
καί αύταί καί αί όποίαι άργότερον έπάλευον καί αύταί νά συγκρατήσουν τά τέκνα 
των είς τήν ορθοδοξίαν. Τά φρικτά αυτά συνοικέσια, γράφει ό Άθηναγόρας, έπε- 
δείνωναν τήν κατάστασιν(5).

Περί τό 1690 ή ζωή τών ύπό τήν οθωμανικήν τυραννίαν Ήπειρωτών είχε 
καταστεί τόσον άνυπόφορος, ώστε 120 περίπου οίκογένειαι τών Ίωαννίνων καί 
Παραμυθίας δι* άναφοράς των πρός τόν Γαληνότατον Πρίγκηπα τής Ένετικής

1. *0 Καρολίδης δέν παραδέχεται παρομοίαν άπόφασιν του Σουλτάνου. Οί Άθαν. *Τψη- 
λάντης καί Χάμμερ πού τό παρέλαβον άπό τόν Καντεμίρ, ό όποιος έν υποσημειώσει μόνον, 
καί όχι είς τήν σειράν της Ιστορίας περί Σελίμ Α', άλλ* είς κεφάλαιον άσχετον μέ τήν Ιστο
ρίαν του Σελίμ, τό άναφέρει, τά παρέστησαν ώς ιστορίαν αύθεντικήν.

2. Ή  μόνη, κατά τόν Καρολίδην, αύθεντική μαρτυρία, ώς πρός τήν άποδιδομένην είς τόν 
Σελίμ παρομοίαν άπόφασιν, είναι τά ύπό του Στεφάνου Γκέρλα, έν παρόδω καί μέ όλίγας λέ
ξεις, περί βουλεύματος, πού άποδίδονται είς τόν Σελίμ Α' καί αύτά άσαφή καί συγκεχυμένα, 
καί τά όποια άφορουν όχι τήν χριστιανικήν έκκλησίαν, άλλά τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον. 
(Κ. Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ :  ‘Ιστορία Ε. σ. σ. 45. Πρβλ. Π. Κ α ρ ο λ ί δ ο υ :  ‘Ιστορία της 
άλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, σελ. 306—326).

3. ’Α ρ α β α ν τ ι ν ο ΰ :  Χρονογραφία Α. σ. σ. 191. Φ ί ν λ ε ϋ :  ‘Ιστορία της Τουρκο
κρατίας καί Ενετοκρατίας στήν ‘Ελλάδα 1958, σελ. 57 καί 183.

4. Τό παιδομάζωμα, καίτοι καταργηθέν τό 1670, συνεχίσθη καθ' δλον τόν 17ον αίώνα 
καί μετέπειτα.

5. Ή  π. Χρ ο ν .  1929, σελ. 25.



ΚΩΝ. ΦΩΤΟΠΟΤΛΟΤ

ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟ I ΣΤΟΡΙΕΣ

Έ ταν βαρυχειμωνιά τοϋ 12, λές κι’ είχε συμμαχήσει ό καιρός μέ τούς 
πολιορκουμένους Τούρκους στό Μπιζάνι, για νά δυσκολέψη άφάνταστα τό 
Στρατό μας πού τούς πολιορκούσε.

Κι* ή λαϊκή μούσα τό είχε τραγουδήσει:... «στα Πεστά και στό Μπι
ζάνι, Μάνα μου, τι κρύο κάνει...»

Οί έλπίδες, πού γενεές-γενεώ ν είχαν θρέψει τό δούλο Γένος, άρχιζαν 
τώρα μία-μία νά ζωντανεύουν κΓ ή χαραυγή τής πολυπόθητης λευτεριάς, 
όπου νάναι, άρχίζει νά ροδίζη.

Ό λ ο ι πίστευαν πώς τούτα Χριστούγεννα ήταν τά τελευταία τής σκλα-
βιδς.

Τό μουγκρητό τών κανονιών τής λευτεριάς, δσο πήγαινε δλο καί ζύ
γωνε στά θρυλικά Γιάννινα, μαζί μέ τό κροτάλισμα τών μυδραλιοβόλων καί 
τόν άχό τών τουφεκιών.

ΤΩρες - ώρες άκούγονταν τόσο κοντά, λές κΓ έφταναν, άπό στιγμή σέ 
στιγμή «Οί "Ελληνες», δπως συνηθίζαμε νά λέμε. Ό μω ς πάλι ξεμάκραινε ή 
άχολοή ή και σταματούσε καμμιά φορά άπότομα.

Τόσο είχε συνηθίσει τ’αύτί μας, πού μόνο, σάν σταματούσε ό κρότος 
τής μάχης, καταλαβαίναμε πώς γίνεται πόλεμος!

Στις μεγάλες συγκρούσεις, κρατούσαμε τήν άνάσα μας άπό δέος καί 
προσδοκία.

Δημοκρατίας έζήτησαν νά μεταναστεύσουν εις Πελοπόννησον πού είχε καταληφθεί 
τότε άπό τάς στρατιάς του Φραγκίσκου Μοροζίνηί1).

Εκείνο όμως πού συγκινεΐ τόν αναγνώστην εις τήν άναφοράν των είναι ή 
άγάπη του Ήπειρώτου εις τήν πατρίδα. Θά ήθελαν, γράφουν εις τήν έκκλησίντων 
«άν ήμπορούσαν νά βγάλουν άπό τούς τάφους καί τήν τέφραν άκόμη τών 
προγόνων των, διότι άπωλεσθέντος κάθε αίσθήματος εύσπλαγχνίας ύπό τήν 
ένεστώσαν αύτών ύπηκοότητα θά συμμετέσχον, κατά τινα τρόπον, καί οί νε
κροί πρόγονοί των είς τήν άτμόσφαιραν τής έλευθερίας τήν όποιαν θέλουν 
άπολαύσει οί έπίγονοι έκείνων ύπό τήν πατρικήν κυριαρχίαν τού χριστια
νού Πρίγκηπος».

"Ηλπιζον τότε οί δυστυχείς, προσθέτει ό κ. Μέρτζος, 6τι ή κυριαρχία τής 
Ένετίας είς τήν Πελοπόννησον θά διήρκει έπ* άπειρον, ενώ αύτη κατηκτήθη άπό 
τούς Τούρκους μετά 17 έτη.

Κατά τόν Λαμπρίδην(2), κατά τό 1635 έως 350 περίπου τιμαριούχοι της 
περιοχής τού Κάστρου τών Ίωαννίνων έξισλαμίσθησαν, πρός διατήρησιν τών τιμα
ρίων των.

1. Πρβλ. Κ. Μ έ ρ τ ζ ο υ :  Μία άγνωστος μετανάστευσις Τωαννιτών είς Πελοπόννησον. 
«Ή π. Εστία» 1953, σελ. 664—665, ένθα όλόκληρος ή άναφορά.

2. Περιγραφή της πόλεως τών Ίωαννίνων, σελ. 45.

(Συνεχίζεται)
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Ή  ψυχή τοΟ δούλου έλληνισμοϋ δέονταν άκατάπαυτα γονατιστή στήν 
Παναγία τήν «'Υπέρμαχο Στρατηγό», γιά νά πάραστέκη άκοίμητη στό πλάι 
τών άδελφιών μας, πού τόσο σκληρά πάλευαν μέ τόν Τούρκο και τόν άκόμα 
χειρότερο όχτρό, τήν κακοκαιρία, καί νά δώση ένα γρήγορο τέρμα στό θα
νατικό πού σκορπούσαν τά φοβερά κανόνια τού ξακουστού Μπιζανιού^).

«Στά ξύλα κι στά λιθάρια Παναγία μ’ νά παν τά βόλια τών Τουρκών..!» 
αύτή ήταν ή ευχή πού έβγαινε άπ τά κατάβαθα τής πικραμένης καρδιάς των 
ραγιάδων, κάθε ώρα και στιγμή.

Τρομάρα είχαν σκορπίσει στά γύρω χωριά τών Γιαννίνων 6 Μπεκήρ 
’Αγάς μέ τά μπουλούκια του καί τά λεφούσια τών άρσίζηδων(1 2) Άρβανιτάδων 
πούχαν πέσει μέ τά μούτρα στό πατροπαράδοτό τους πλιατσκολόΐ.

Ώ ς  τόσο, οί άγαθοί Γιαννιώτες, Χριστιανοί καί Τούρκοι, είχαν τό κου
ράγιο, νά κάθονται στις ντόπιες τής Κιάφας τά δειλινά σάν καλοί μαχαλιώ- 
τες, νά παρακολουθούν τή μονομαχία τού πυροβολικού στό Μπιζάνι κι’ άπό 
κάποτε ν ’ άλλάζουν καμμιά κουβέντα, τίνος είναι τούτα καί τίνος είναι τάλλα!

Π ολλές φορές, τή νύχτα κοίταζαν μέ θαυμασμό τό «Γυαλί», τόν τούρ
κικο δηλαδή προβολέα πού έστειλνε έρευνητικές ματιές μέ τις φωτεινές του 
δέσμες στά γύρω τού Μπιζανιοΰ, ώσπου κάποτε τό πέτυχε ό Ταβουλάρης μέ 
τ  άλάθευτα κανόνια του καί τού έβγαλε τό μάτι...

Τό όνομα αυτό ήταν πιά γνωστό στά πολιορκημένα Γιάννινα. Ή  φήμη 
του είχε προπορευτή.

’Από πρόνοια τού Πασιά καί τουρκογιαννιώτη Έ σάτ—Πασιά, είχε βγή 
διαταγή νά κλειούνε τά μαγαζιά μέ τό Ά ξιάμ , τό έσπερινό δηλ. μπαγλάτι- 
σμα τού Χότζια άπ’ τό μιναρέ τού Μπαϊρακλή Τζιαμισί(3) μέ τις βρύσες, πού 
ήταν άντίκρυ στό μεγάλο πλάτανο τής διασταύρωσης τών δρόμων Άνεξαρ- 
τησίας(4 5 *)—Καλλάρη.

Κάθε μαγαζάτορας φρόντιζε νά διώχνη γρήγορα τούς καλφάδες του κι’ 
άφού διπλοκλείδωνε τό μαγαζί τραβούσε γιά τό σπίτι μέ τά δευτέρια παρα- 
μάσκαλα τυλιγμένα σέ πολύχρωμο ντουβαέλι μέ τό φόβο στήν καρδιά μή τόν 
πετύχη στό δρόμο καμμιά ξαφνική άντράλλα.

Τά Χριστούγεννα κόντευαν κΓ όλοι οί τεχνίτες τερζήδες, τσαρουχά
δες, κοντουρατζήδες, παπουτσήδες(δ) καί γενικά όλα τά Τσνάφια (οί Συντε
χνίες) δούλευαν έντατικά. Γιά νά βγάλουν πέρα τις πασκαλιάτικες παραγ
γελίες, άναγκάζονταν νά παίρνουν δουλειά 6τά σπίτια τους Μαστόροι καί 
καλφάδες, μιά καί δέν γίνονταν πιά λόγος γιά νυχτέρι στά μαγαζιά.

Έ πρεπε μέ κάθε τρόπο νά στείλουν τις παραγγελιές μέ τά καλφούδια 
εις τήν παραμονή στά σπίτια τών νοικοκυραίων, γιά ν ’ «άπαντήσουν» τά έξο
δά τους.

Μά καί τά καϋμενα τά καλφούδια τήν περίμεναν αύτή τήν ώρα σάντί 
λογιών, νά τρέξουν στά σπίτια καί μέ τή στερεότυπη ευχή: «Μίτ9 τσ9 ύγεί- 
ας σας» νά «]μπήσουν», κατά τή δική τους έκφραση, τό σχετικό «μπατσίΐισι» 
άπό είκοσιάρη μέχρι γροσόπουλο ή δίγροσο, άνάλογα μέ τή χουβαρδωσύνη 
τού πελάτη, γιά τό πασκαλιάτικο φέσι.

Στις γειτονιές, όσο πού νά θολώση ή μέρα καί πριν άκόμα έρθη ή ώρα

1. Τότε τό λέγανε «ή Μπιζχάνη» κι* όχι τό Μπιζάνι.
2. Λ ιποτάχτες. Είχαν λίποταχτήσει γύρω ατούς τρεις χιλιάδες.
3. Τό Τζαμί τής άγοράς, όπου τώρα ή Τράπεζα μέχρι τή γωνία Λ. Βύρωνος. *Η 

ύπέρθυρη έπιγραφή του βρίσκεται στό Μουσείο.
4. Τότε λέγονταν Μπαϊράμ πασιά, τώρα Ε. Βενιζέλου.
5. Οί Κουντουρατζήδες ή Τσαγκάρηδες έκαμναν διπλά παπούτσια καί οί Παπου-

τσήδες μονά δηλ. μονόσιολα ραφτά κι’ όχι καρφωτά.
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νά περάση τό Κόλι (ή περιπολία), οί νοικοκυραΐοι κάθονταν στα πεζούλια 
ή στα κατώφλια τήςόξώπορτας τοϋ σπιτιού τους μέ τούς άλλους γειτόνους 
και σχολίαζαν χαμηλόφωνα τά νέα τής ήμέρας για τήν έξέλιξη τοϋ πολέ
μου, εΐτε άπό κανένα «Ίλλιαβέ» (παράρτημα) πού έβγαινε, καί κατά κανόνα 
είχε όλα ψέμματα, εΐτε άπό καμμιά έφημερίδα πού κανένας χωριάτης έφερνε 
άπό μέσα άπ’ τό «Ελληνικό» μέ χίλιους δυο κινδύνους, γιά νά βγάλη καμ- 
μιά λίρα.

Γιά νά κυκλοφορήση κανένας τη νύχτα στά σοκάκια, στήν ειρηνική  
περίοδο, έπρεπε νά κρατάη λαδοφάναρο σάν σημάδι νοσιμοφροσύνης. "Ομως 
τώρα ή κυκλοφορία τή νύχτα πολύ έπικίνδυνη, γιατί κανένας δέ μπορούσε 
νά ξέρη τι μπορούσε νά τόν βρή στό δρόμο.

"Ομως οί Γιαννιώτες, γιά καλό καί γιά κακό, είχαν πάρει κι* άλλα μέ
τρα άσφαλείας. Τρύπησαν τούς μεσιακούς μαντρότοιχους, άλλοι πάλι χάλα
σαν τά σανιδώματα τών μεσοπήγαδων ή είχαν στήσει σκάλες στούς τοίχους 
γιά νά μπορούν σε ώρα μεγάλης άνάγκης νά κυκλοφορούν μ’ εύκολία άπό 
σπίτι σε σπίτι κι* άπό μαχαλά σε μαχαλά.

Τό Μοναστήρι τής ‘Αγίας Αικατερίνης είχε γεμίσει άπό οικογένειες. 
Τό θεωρούσαν όσφαλισμένο άπό τόν Ά χτναμέ (τά προνόμια) τού Προφήτη 
Μωάμεθ, πούμε τό άποτύπωμα τής ίδιας τής παλάμης του είχε έπικυρωμένο.

Ό  ήγούμενος προνοητικά τόν είχε κρεμάσει στό καμπαναριό μέσα σέ 
γυάλινη προθήκη μέ καντύλι άκοίμητο.

Έ τσι μέ άνεση μαζεύονταν σέ σπίτια γνωστών γιά νά κουβεντιάζουν 
χωρίς νά γνοιάζωνται γιά τό πέρασμα τής ώρας, άφοΰ πρώτα γιά σιγουριά  
έβαζαν τά παιδιά νά κοιμηθούν άπό νωρίς, γιά νά μήν παρακολουθούν τήν 
κουβέντα τους.

Τό μέτρο αύτό ήταν άναγκαΐο, γιατί οί Ζαπτιέδες (οί χωροφύλακες 
τής ’Ασφάλειας) καλόπιαναν τούς μικρούς καί τούς ρωτούσαν τι είπε τό βρά
δυ στό σπίτι ό πατέρας τους.

Α λλοίμονο άν κανένας ξεγελιώνταν άπό παιδική άφέλεια καί φανέρωνε 
τίποτε. Σαράντα - πενήντα στυλιαριές στό καρακόλι(*) ήταν ό Τζιτζάς(1 2) καί 
άντε νά τούς βγάλης άπ’ τή χάψη(3) μέ άτέλειωτα μπαχτσίσια, άν δέν έφτα
νε ή ύπόθεση στό στρατοδικείο.

Έ τσι κυλούσαν οί μέρες τών ραγιάδων μέ φόβο καί τρόμο μά καί μέ 
τήν παρήγορη έλπίδα γιά τό γρήγορο γλυτρωμό...

Έ να βράδυ κρυαδερό τοϋ Δεκέμβρη, κάποιο κοντουρατζίδικο στοΰ 
Μπαϊράμ - Πασιά τό σοκάκι, έκεΐ κοντά κατάτή «Μπάγκα ’Οττομάν»(4) στον 
*Αη-Νικόλα τής Αγοράς, έκανε νυχτέρι άψηφώντας τήνάπαγορευτική δ ια 
ταγή.

Ό  Μάστορας είχε διώξει τούς καλφάδες καί μέ τό φώς τής λάμπας 
προσπαθούσε ν’ άποσκολάση κάποια παραγγελία.

Πέρασε ή ώρα χωρίς νά τό καταλάβη, ένώ ή υγρή νύχτα άπ’ τήν κα
θούμενη άντάρα, είχε άπλώσει τό μαύρο πέπλο της στά γιαννιώτικα γκαλν- 
τερίμια.

Νέκρα πέρα γιά πέρα, κάπου - κάπου άκούγονταν τό σβαρνιστικά περ
πάτημα τής περιπολίας.

"Αξαφνα, στή γεμάτη μυστήριο σιγαλιά τής νύχτας άκούγεται βροντε-

1. ’Α στυνομικό Τμήμα.
2. Π ρόστιμο.
3. Ή  φυλακή.
4. Τώρα Ε μ π ο ρ ικ ό  Ε π ιμ ε λ η τή ρ ιο .
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ρό χτύπημα στήν πόρτα τοϋ μαγαζιού. Ό  άργαστηριάρης μέ κομμένη άνάσα 
τρέχει κι1 2 3 4 5 6 7 8 9 άνοίγει... ΤΙ νά δή! ήταν ό ίδιος ό Έσάτ - Πασιάς, τυλιγμένος στό 
μακρύ γούνινο γιουμπουρλούκι^) του μέ τό άστραχανέκαλπάκι ώςτά φρύδια.

Προδότρεςτής άνυπακοής τού δύστυχου ραγιά στάθηκαν οί άμυδρές 
άχτίδες, πού έβγαιναν στό πεζοδρόμι άπ9 τις χαραμάδες τής πόρτας...

Αυτές κίνησαν τήν προσοχή τοϋ Πασιά, πού γύριζε άπό τό βραδυνό 
σεργιάνισμά του, δπως συνήθιζε νά κάνη άπό κάποτε στό παζάρι, μέ μονα
δικό συνοδό τό νεφέρι(2) του· έναν άνατολίτη ντζάμη(3) πού τόν άκολουθοϋ- 
σε άοπλος μέ τήν κασατούρα(4) μονάχη - τυλιγμένος στό κεφάλι μέ μιά μυ
τερή κουκούλα(5).

Στή διάβα τοϋ κάλοϋ και άγαθοϋ αύτοϋ Πασιά, οί άργαστηριαραΐοι ση
κώνονταν όρθοι στίς πόρτες τους κι9 έκαναν τεμενάδες. Αότός πάλι τούςάν- 
τιχαιρετοϋσε φέρνοντας τήν παλάμη στό καλπάκι και κάπου-κάπου έλεγε 
καλοκάγαθα:

«"Αφερίμ! έσεϊς τή δουλειά σας. Τιέχουίγώ μί τοϋ Γιουνάνοϋ θ’κήμ9 
δλειά.

>ΓΑν έρθ9 ού Γιουνάνους, μι τοϋ Γιουνάνου. Τώρα μετ’ ήμάς...».
Ξαναγυρίζουμε πάλι, ύστερα άπ9 τό άναγκαΐο αύτό ξεμάκραιμα, στόν 

ταλαίπωρο ραγιά, πού περίμενε τήν καταδίκη του γιά τήν άνυπακοή στάκε- 
λεύσματα τοϋ Ντιβανιοϋ (Διοικήσεως).

«*Έχου διαταή, νά σκουλάτι τή δλειά σας μίτ9 άξιάμ;»ήταν ή έρώτηση 
σέ τόνο μαλακό μά κι9 έπιτιμητικό, δίχως προοίμιο καί στά γνωστά τουρκο- 
γιαννιώτικα έλληνικά του.

— Έβετ(6) Πασιά - Έφέντη μ’.
— Τσύ γιατί δέν έφκις γιά τοϋ σπίτι σ9;
— Όπως ξέρς κι9 ή γιαφιντιά σ9 Πασιά - Έφέντ, τοϋ άπάντησε μέ φω

νή ταπεινή και τρεμάμενη, ζγών(7) Πασκαλιά(8). Τώρα εΐνι οί μέρις νά βγά- 
λουμι καναν-παρά. Φουκαράδις κι9 φομπλίτις άνθρώπ!

— Ξέρς άπού γκιζιράν(9) άρσίσδις(10 11) άρναούτδις(Π); "Αν σί σκουτώσουν 
γιά νά σ9 πάρους τσ9 παράδις, άπόμκαν τά πιδιά σ* γιατίμκα(12); Γιά κι9 τσ9 
ηύρα ίγώ κι9 τσ9 κρέμασα, βγαιν τίπουτα;

— Ποϋ νάχου ίγώ τοϋ νοϋ μ9, στού Γιουνάνου ή στ9 Ισάς νά σάςφλάου;
— Γλήγουρα κλείσι κι9 φεύγα σπίτι σ9!»
Γυρνώντας στό νεφέρι του λέει τούρκικα σέ προστακτικό τόνο «Γκέλ 

μπουρντά!» θά τόν πάς ώς τήν πόρτα του κι9 ύστερα θά φύγης. Πρόσεξε μή 
πάθη τίποτε. Έσύ ξέρεις! γρήγορα φύγετε!»

— "«Εβετ Πασιά - ’Εφέντ!»
Σέ καμμιά περίπτωση δέ δέχτηκε ό ντζάμης νά τόν έγκαταλείψη στό

1. Μ ακρυά  χλαίνη.
2. ’Ακόλουθος.
3. Σ τρατιώ της, Ν ιζά μη ς.
4. Ξ ιφολόγχη.
5. Ή  κουκούλα είχε δυό λουρίδες άπό τό ίδ ιο  ύφασμα τ ίς  όποιες ή τύλιγε στό  

κεφάλι σαν κουλούρα, πεδολόγα ή τζιαλμά, ή τ ις  πέρναγε σταυρωτά στό στήθος καί 
τ ίς  έδενε πίσω στή μέση.

6. Μ ά λ ισ τα .
7. ’Αναγκαστικά  γ ίνετα ι χρήση τοϋ γαλλικοϋ j γιά ν ’ άποδοθή φωνητικά ή λέξη.
8. Μ ικ ρ ή  Π ασ κα λ ιά  λέμε τά Χριστούγεννα.
9. Περιφ έροντα ι.

10. Ά νυ π ό τα χ το ί,  λ ιποτάχτες.
11. ’Αρβανίτες.
12. ’Ορφανά.
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δρόμο κι’ δταν άκόμα έφτασαν στά Γάλατα(*) κοντά στό Ζαβαντιέ Μαχα
λά^) όπου ήταν τό σπίτι του.

—Θά σέ πάω ώς τήν πόρτα σου, δεν έχω σκοπό νά μέ κρεμάση ό Πα- 
σιας. Τι τζιεβάπ(1 2 3) θά τού δώκω άν πάθης έσύ τίποτε;

Ούτε νά κεραστή δέ στάθηκε ό καϋμένος ό ντζάμης, παρά τήν έπίμο- 
νη παράκληση τοΟ πατέρα μ ου-γιατί αυτός ήταν ό δράστης—καί τής δόλιας 
μάνας μου, πού κόντεψε νά μείνη κόκκαλο στό άντίκρυσμά του, άν καί θά 
πεινούσε ό δύστυχος αύτός στρατιώτης, όπως θέριζε ή πείνα καί τούς άλλους 
συναδέλφους του, πού τρικλίζοντας ζητιάνευαν στις γειτονιές μέ τις σπαρα
ξικάρδιες ξεψυχισμένες έπικλήσεις : *Εκμέεκ(4 5)... Έκμέεκ!...

Οί γυναικούλες άπό ψυχοπόνια τούς έμπαζαν στις αύλές τους, έκλει
ναν τήν έξώπορτα καί τούς έδιναν νά φάνε λίγο τραχανά, μπλιγούρι ή ό,τι 
άλλο καψοεΐχαν.

Έμεΐς'τά μικρά παραφυλάγαμε άπ’ έξω μή περάση δ πανύψηλος Γιουσμ- 
πάσης (λοχαγός) τού Φρουραρχείου, πού γκιζερνούσε(δ) σοκάκια μ’ έγα|λου- 
ρένιο πλεχτό γκριμπάτοΐι (μαστίγιο) καί χτυπούσε άλύπητα κάθε στρατιώτη 
πού τόν πετύχενε νά ζητιανεύη—ήταν ή άξιοπρέπεια τού ντουβλετιού πού 
θίγονταν—καί σάν δέν ήταν φόβος έβγανιαν ψελλίζοντας χιλιάδες εύχές.

Είναι γεγονός, πώς όλα τά χριστιανικά σπίτια - πολύ είχαν κάτι τρό
φιμα καί πρό παντός άραμποσίτι (καλαμπόκι) πού τό άλεθαν στά χερόμυλα 
(6), γιατί ούτε ήταν δυνατόν νά βγούν έξω άπό τήν πόλι στούς μύλους τούς 
Βελτσίστας(7), μά ούτε καί λειτουργούσαν. Είχε κόψει τ’ αυλάκια μέ τό νερό 
ό Καπετάν Κρομμύδας κι* οί άλλοι οί άντάρτες.

Ό σ ο  γιά ψήσιμο όλα τά σιδερένια μαγκάλια είχαν γίνει γάστρες για  
τήν έλλειψη φούρνων, πού είχαν έπιταχθή γιά τό λίγο άθλιο ψωμί στρατού.

Μερικοί είχαν φκιάσει στά σπίτια τους μικρούς πρόχειρους φούρνους 
καί βολεύονταν αύτοί καί οί γείτονές τους.

Είναι άκόμα γνωστό, πώς μονάχα οί στρατιώτες τών όχυρών κάτι έτρωγαν: 
οί άλλοι είχαν έγκαταλειφθή σχεδό όλότελα. ’Ακόμα κι' άλογα τού στρατού τρι- 
γυρνούσαν στούς δρόμους άδέσμευτα κΓ ύστερα έπεφταν όπου λάχη καί ψοφού
σαν άπ* τήν πείνα. Τό Δημαρχείο τά μάζευε μέ άγκαρεΐες πού τά κουβαλούσαν 
έξω άπό τήν πόλη, όπου τά κοράκια καί τά σκυλιά άναλάβαιναν τά παρακάτω. 
Βρωμοκοποΰσε ό τόπος.

Οί τραυματίες καί οί άρρωστοι πέθαιναν(8) σωρηδόν στά πρόχειρα νο
σοκομεία μ* ενα κομματάκι ξηρής μπομτότας στό προσκεφάλι τους, π ού -ά λ-  
λοίμονο-δέν είχαν τή δύναμη ν* απλώσουν τό χέρι τους γιά νά τό πάρουν 
κατά τήν έκφραση αύτοπτών μαρτύρων τής τραγωδίας.

Μ’ όλα ταϋτα κανένα σπίτι, κατά διαταγή τού Πασιά, δέν «πατήθηκε», 
άν κ ι’ ήξεραν οί Τούρκοι πώς θαύρισκαν άρκετά τρόφιμα, γιά ν ’ άνακουφί- 
σουν κάπως τό στρατό τους, πού λιμοκτονούσε κυριολεκτικά.

1. ‘Η συνοικία τής όδοΟ Γρίβα.
2. Ή  συνοικία τοΟ Γηροκομείου. ’Απέναντι ήταν τό Ζαβαντιέ Τζαμί, πρώην έκ- 

κλησία τού άγίου Σάββα, έξ ού καί τό όνομά του.
3. Λόγος, άπολογία.
4. Ψωμί.
5. Περιφέρονταν.
6. Σέ κάθε σπίτι ύπήρχαν μαρμάρινα χερόμυλα γιά νά κόβουν μπλιχούρι ή τρα

χανά.
7. Ή Κληματιά.
8. *0 ένταφιασμός τους γίνονταν σέ όμαδικούς λάκκους, κυρίως κοντά στό λόφο 

τής Κιάφας, όπου τώρα ό συνοικισμός Συρράκου καί στούς Μπαμπάδες δηλ. τό νεκρο
ταφείο τών Δερβίσηδων (τέρμα όδού Βηλαρά).
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Στό σπίτι μας, δπως σίγουρα καί σέ πολλά άλλα, ήταν κρυμμένα στίς 
μπίμπτσεςί1) και στα νταβάνια φορτώματα τά γεννήματα(1 2) καθώς κ ι9 οί προί
κες κοριτσιών πολλών γνωστών μας άπ9 τά γύρω χωριά, τόσο πού τή μακα- 
ρίτισσα τή Μητέρα μου συχνά τήν άκουγα νά λέη μ9 άνησία: νά ζήσω νά 
ξαναδώκω- στον καθένα το βιό του, μή πάθω τίποτα και πάνω στήν άντράλ- 
λα πάρουν άλλα γ ι9 άλλα...

Μά άκόμα, παρ’ δλους τούς φόβους τής έρευνας και τις άλλες λαχτά
ρες, οί Γιαννιώτες δέ λογάριασαν τίποτε κι9 είχαν έτοιμες τής έλληνικές ση- 
μεΐες στά άδυτα τών άδύτων, πού κατακάλυψαν τήν αύγή τής 21 Φλεβάρη 
του 1913 τήν πολυβασανισμένη και θρυλική πόλη.

Δίκαιο είναι νά μή παραλειψουμε και τούτο: Χάρη στή σωφροσύνη 
τού Έ σ ά τ-Π α σ ιά , τού Μουφτή Φουάτ καί μερικών άλλων Τούρκων πρου
χόντων, όπως άκουγα άπ9 τούς γερόντους τού καιρού έκείνου, γλύτωσαν τά 
Γιάννινα άπό πολλά κακά, πού κάτι φανατικοί καί θερμοκέφαλοι, ξένοι πρός 
τόν τόπο, σκόπευαν νά κάμουν, πιστεύοντας, ίσως, πώς θά ξέφευγαν τά άν- 
τίποινα.

’Ακόμα, κυκλοφόρησε τότε ή φήμη, πώς ό άγαθός αύτός Μουφτής(3), ραχ- 
μέτ καί Χουζούρ(4) νάχη στόν άλλο κόσμο, πού τώρα βρίσκεται, άντιστά- 
θηκε στήν άπόφαση, πού πήραν σ ’ ένα συμβούλιο, νά σηκώσουν άλβανική 
σημαία, γιά νά φέραν διπλωματικές δυσκολίες—δπως τό φαντάζονταν - στήν 
έλληνική κυβέρνηση.

«9Α π 9 τού Γιουνάνου τά πήραμαν (τά Γιάννινα), στού Γιουνάνου πάλι 
θά τά δώκουμι κ ι9 όχ(2)στς άρναούτδις τσ9 άρσίσδις πού μάς πρόδουκαν!»(5) 
δλοι άναγκάστηκαν νά συμφωνήσουν.

1. ’Υπόγεια.
2. Σιτηρά.
3. Θρησκευτικός άρχηγός.
4. Έ λεος, συγχώρηση κΓ άνάπαυση της ψυχής του.
5. ’Εννοούσε τήν όμαδική λιποταξία τών ’Αλβανών.



ΔΗ Μ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ, Δημοδιδασκάλου

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  ΜΑΡ Ι Ν ΟΣ '
' ( 1815- 1866)

Πριν αρχίσουμε την παρουσίαση τοϋ άπολησμονημένου πολιτικού και δια
νοούμενου 3Ιωάννη Μαρίνου, κρίνουμε απαραίτητο νά δώσουμε συνοπτικά τή γε 
νική εικόνα πού παρουσίαζαν τα 'Επτάνησα κατά τά μέσα τοϋ 19ου αιώνα, χρο
νική περίοδο ιδιαίτερα μεστή σε έΟνικοπολιτικά γεγονότα, κοινωνικές αλλαγές και 
πολιτιστικές θεμελιώσεις.

Πιστεύουμε δτι, τοποθετώντας τήν προσωπικότητα τοϋ Μαρίνου μέσα στά  
οικεία ιστορικά της πλαίσια, διευκολυνόμαστε στή βαθύτερη κατανόηση των συν
θετικών της στοιχείων.

'Η  Λευκάδα, δπως δλα τά 'Επτάνησα, βρίσκεται κάτω από τήν τελευταία  
της ξενική κατοχιγ τήν 3Α γγλική.

Οι φεουδαρχικές επιβιώσεις, τά κατάλοιπα τής ταξικής διαφοράς εύγενών 
καί ποπολάρων, οί επιδράσεις τοϋ τούρκικου δεσποτισμον, δλα αυτά στεγάστη
καν κάτω από τήν οργανωμένη 3Α γγλική  αποικιοκρατία, νομιμοποιήθηκαν, συσχε
τίστηκαν δυναμικά κι3 άποτέλεσαν μιά φοβερή δύναμη καταπίεσης τοϋ λαοϋ στά  
χέρια των νΑγγλων αποικιστών.

Παράλληλα, κάτω από τά μάτια τής στυγνής αγγλικής κατοχής, άνδρώνεται 
ό φιλελευθερισμός πού μπόλιασαν στά 'Επτάνησα οί Δημοκρατικοί Γάλλοι, αφυ
πνίζεται ο εθνισμός — πανευρωπαϊκό τότε πολιτικό φαινόμενο — καί δημιουργεϊ- 
ται ένα ισχυρότατο απελευθερωτικό κίνημα πού βρίσκει ολοένα καί βαθύτερη άπή- 
χηση μέσα στο λαό καί στις τάξεις τών διανοουμένων καί τών πολιτικών.

'Ο αγώνας τοϋ 'Επτανησιακού λαού γιά τήν εθνική του αποκατάσταση έφε
ρε σάν άποτέλεσμα τή συνταγματική μεταρρύθμιση τοϋ 1848, κατά τήν οποία οι 
νΑ γγλοι αναγνώρισαν στά 'Επτάνησα το δικαίωμα τής ελευθεροτυπίας καί τής 
ελεύθερης ίκλογής βουλευτών.

Οί δυο αυτές καταχτήσεις άποτέλεσαν ένα παντοδύναμο δπλο πάλης τοϋ  
λαοϋ κατά τών αποικιστών καί τών ντόπιων συνεργατών τους.

Τό βήμα τής 3Ιόνιας Βουλής έγινε ο άμβωνας άπ3 δπου προβάλλονταν κα
θημερινά μέ πάθος τό αίτημα τής εθνικής αποκατάστασης τών 'Επτανησίων. νΕ 
γινε ό αγωνιστικός χώρος πού υποχρέωνε τούς πολιτικούς τής εποχής νά δοκι
μάζουν τή συναίσθηση τής πο?>ιτικής τους ευθύνης απέναντι στήν ιστορία. Σ τά 
θηκε ή αφετηρία άπ δπου ξεκινούσαν δλες οί ουσιαστικές διαφοροποιήσεις τών 
ιθαγενών πολιτικών δυνάμεων (κόμματα ριζοσπαστών, μεταρρυθμιστών, καταχ
θονίων) άλλά καί τό εθνικό κέντρο άναφοράς πού υποχρέωνε τις πολιτικές αυτές 
δυνάμεις σέ μιά ενότητα γραμμής άπέναντι στή μεγάλη υπόθεση τής "Ενωσης.

Οί επτανησιακές σχολές πού λειτουργούσαν τότε παράδιναν στο ενωτικό 1

1. Τό βιογραφικό αυτό σχεδίασμα γράφηκε στήν Αθήνα τήν "Ανοιξη του 1965.
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καί μεταρρυθμιστικό κίνημα Ικανότατα στελέχη και ό τύπος ξεσήκωνε τό λαό σ9 
ίνα αγώνα επίπονο , άνισο, μακροχρόνιο μέ απροσδιόριστη την τε?,ική έκβαση.

Μέσα σ’ αύτό τό κοινωνικοπολιτικό χωνεντήρι, πού δ φεουδαρχίαμός αισθά
νεται τα πρώτα επιθανάτια ρίγη, οι ποπολάροι συνειδητοποιούν τή δύναμή τους 
κι οργανώνονται ταξικά, πού ή αγγλική αποικιοκρατία αρχίζει νά μελετά ενα 
εύσχημο τρόπο άπαγκίστρωσης από τό φλογισμένο αύτό μικρό αρχιτιέλαγος, πού 
ριζοσπάστες και μεταρρυθμιστές συγκρούονται μέ τούς «καταχθόνιους» και με
ταξύ τους σέ επικές κοινοβουλευτικές μάχες, γεννήθηκε σαν ιδέα καί πραγματώ- 
θηκε σαν άγαθό ή 'Ένωση, για την οποία μέ πατριωτισμό, πολιτική ικανότητα 
καί συνέπεια αγωνίστηκε ό Ιω άννης Μαρίνος.

Ό  Ιωάννης Μαρίνος γεννήθηκε στη Λευκάδα στά 1815. Ό  πατέρας του 
λέγονταν νΑγγελος—Κωσταντής—Νικόλαος, δπως προκύπτει άπδ δίγλωσση χειρό
γραφη κόποια βγαλμένη άπδ κατάστιχο τής έκκλησιάς τού 'Αγίου Σπυρίδωνα 
τής πόλης πού βρέθηκε στδ οίκογενειακδ άρχείο τού άείμνηστου πολιτικού Μάρ
κου Τσαρλαμπά2, καί ή μητέρα του Άκριβούλα, τδ γένος Ζαφείρη Κονιδάρη3.

Ε ίχε  άδελφδ τδν ’Α ναστάσιο, ένα μελαγχολικδ κι άσκητικδ τύπο, δπως μάς 
τδν  παρουσ ιάζει τδ έπ ιτύμβιο  άνάγλυφο τού μνημείου τού ’Ιω άννη Μ αρίνου πού 
βρίσκεται στδ Α '. Ν εκροταφείο ’Α θη νώ ν, κα ί άδελφή την Μαύρα, σύζυγο τού 
Γ εω ργίου  Κ αλκάνη κα ί μητέρα τής κ. Ά κ ρ ιβ ο ύ λα ς Τσαρλαμπά πού είνα ι καί δ 
τελευτα ίος ζω ντα νδς άπόγονος, γ ια τ ί ούτε δ ’Ιω άννη ς, ούτε δ ’Α ναστάσιος έδη- 
μ ιούργησαν οίκογένεια .

Ή  οίκογένεια Μαρίνου δέν ήταν άγνωστη στδ νησί. 7Ηταν οίκογένεια εύ- 
γενών (nobili), δπως φαίνεται άπδ έγγραφα πού είδαμε, καί άσκούσε μιά έπιρ- 
ροή στη δημόσια ζωή τού νησιού. Ό  πατέρας του ήταν δικαστής στήν Κέρκυρα 
στά 1848.

Στδ βιβλίο τού κ. Κωνστ. Μαχαιρά «Λεύκάς καί Λευκάδιοι έπΐ άγγλικής 
προστασίας», σελ. 30, βλέπουμε τδν Νικολδ Μαρίνο, πατέρα τού’Ιωάννη, ν’ άνα- 
δείχνεται στά 1812 μέλος τής Επαρχιακής Επιτροπής Λευκάδας. Καί παρακάτω 
στή σελ. 50 βρίσκουμε τούς Μαρίνους μέλη στδ πενταμελές έπαρχιακδ Συμβούλιο 
Λευκάδας «πρδςάντιμετώπισιν τής άπαιτηθησομένης δαπάνης διά τήν άνόρυξιν 
τής άπδ τού λιμένος Άλεξάντρου μέχρι τού Φρουρίου διώρυγος».

^ Δ υστυχώ ς, λ ίγες ε ίνα ι οί πληροφορίες πού έχουμε γ ιά  τήν νεανική ήλικία
τού Μ αρίνου.

'Ο πω σ δή ποτε τή γυμνασιακή μόρφωση έπήρε στδ Γυμνάσιο Λευκάδας καί 
κα ί σάν συνομήλικος φ ίλος κα ί συμμαθητής τού Σ πυρ. Ζαμπέλιου θ ’ άκουσε τά 
μ α θή μ α τα  τού μεγάλου διδάσκαλου τού Γ ένους ’Α θανάσ ιου  Ψ αλίδα καί τού δει
νού ίτα λογνώ σ τη  κα ί έλληνιστή Β ιτσέντζου Ν αννούτζη4 * *.

Ά π δ νωρίς είχε άναπτύξει έντονη πνευματική δραστηριότητα άνάμεσα 
στδν κύκλο τών φίλων καί συμμαθητών του. Σέ ήλικία 17 χρόνων, στά 1832,

2. *Η κ. Ρενέ Μ. Τσαρλαμπά μέ πολλήν ευγένεια έθεσε στή διήθεσή μας δ,τι άπό- 
μεινε από τό αρχείο τής οικογένειας Τσαρλαμπά—πού εκτενή κατάλογό του θά δημοσιεύ
σουμε σύντομα—προκειμένου νά μάς διευκολύνει στή σύνταξη τής συνοπτικής αυτής μο
νογραφίας. Αισθανόμαστε υποχρέωση νά τήν ευχαριστήσουμε από τή σελίδα αυτή.

3. *Αρχειοφυλακείον Λευκάδος: «Βιβλίον βαπτιξομένων Β'. εκκλησίας #Αγίου Σπυ
ρίδωνος πόλεως Λευκάδος».

4. Τις πληροφορίες έχουμε από τή μονογραφία τού Φ. Μιχαλόπουλου «Σπυρίδων
Ζαμπέλιος».—Περιοδ. «*Αγγλοελληνική Έπιθεώρισις» έτος 1950 σελ. 35 κ.έ.

Ό  Σπυρ. *Α. Βλαντής στο βιβλίο του «Εθνική δράσις τού Ίωάννου Ζαμπελίουκαί
βιογραφία ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ΨΑΛΙΔΑ» γράφει: «Μαθηταί (τού Ψαλίδα) έν Λευκάδι υπήρξαν 
άνδρες διακριθέντες κατόπιν επί τοίς Ιδίοις ψυχικοίς καί πνευματικοίς προτερήμασι τού
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δταν στά Επτάνησα έφτασε σάν 'Αρμοστής ό φιλέλληνας Νούγγεντ, δ Μαρίνος 
μέ τδν Ζαμπέλιο και άλλους φίλους του μέλη τής ’Ακαδημίας Φιλογραμμάτων 5 

Οργανώνουν πρδς τιμήν του θεατρική παράσταση πού όλύκληρο τδ πρόγραμμα 
της, δραμάτιο και πέντε ωδές, έγραψαν οί Ιδιοι.

Λίγους μήνες αργότερα, στίς 9 Φλεβάρη 1833, δίνεται πρδς τιμήν πάλι τοΰ 
Νοΰγγεντ μελλοδραματική παράσταση άπδ τούς ίδιους μέ τδν τίτλο «Δαφνο
στέφανος» γραμμένο στήν έλληνική γλώσσα μέ πρωτοστάτες πάλι τδ Ζαμπέλιο 

' καί τδ Μαρίνο στή σύνταξη των στίχων.
Σε ήλικία 18 μόλις χρόνων, τδν απασχολεί τδ γλωσσικό ζήτημα καί γράφει 

τδ άκόλουθο γράμμα στδ στενό του φίλο Σπυρ. Ζαμπέλιο έκθέτοντας τΙς άπό- 
ψεις του γιά τή θέση πού πρέπει νά πάρουν οί διανοούμενοι άπέναντι στδ με
γάλο αύτδ εθνικό θέμα.

Παραθέτουμε τδ κείμενο τής έπιστολής πού άντίγραφό της έκράτησε δ Μα
ρίνος, δπως φαίνεται άπδ Ιδιόχειρη σημείωση πού βρίσκεται στήν τετάρτη σελίδα 
τού χειρογράφου* * «Στοχασμοί μου περί τής Νεοελληνικής γλώσσης έκφρασθέντες 
είς έπιστολήν πρδς τδν φίλον μου Σ.Ζ. τή 17 Μαΐου 1833».

17 Μαΐου 1833

«Γλυκύτατε φίλε!

Τέλος πά ντω ν ένθυμήθη ς τήν συμφ ω νίαν μας καί τήν έκτέλεσες.
Τέλος πά ντω ν έλαβον έπιστολήν σου γραμμένην Γ ραικ ικά . Τούτο ε ίνα ι 

δια τδ δπ ο ΐο ν  σοι έγραψα μέ τήν πρω τητέραν μου έπ ιστολήν δτι θέλω  σ’ έλέγξη. 
Τώρα δμως περιορίζομαι μόνον είς τδ νά  σού ανακαλέσω είς τήν μνήμην τά  δσα 
συχνάκις περί τούτου έλέγομεν.

Ή μ ερ ’ φίλε μου, ε ϊμεθα  νέοι ένασχολούμενοι ε ίς  τήν σπουδήν, 
είς τήν σπουδήν ήτις ε ίνα ι τδ θεμέλιον και ή πηγή τή ς ευζω ίας, ή τ ις  κ α θ ’ δλους 
τούς τρόπους τείνει είς τδ νά καταστήση τδν ά νθ ρω π ον  άξιον νά  ύπάρχη  ε ίς  
τήν κοινω νίαν καί Ικανόν νά μεταχειρ ίζετα ι έπ ’ ά γα θ ώ  τδ μέγα δώρον μέ τδ 
δποίον δ ούρανδς τδν έστόλισεν* ε ίς  τήν σπουδήν ή τ ις  έν έν ΐ λόγω άπειρους ω 
φέλειας τδν φέρει. Ά λλ* έάν άναγκαία  κα ί ώ φέλιμος ε ίνα ι ή σπουδή έν γένε ι, 
πόσον χρήσιμος, Ιπω φελής καί άπσρα ίτητος ε ίς  αύτδν καθ ίστατα ι μερικώ ς ή 
σπουδή τή ς έθνικής του γλώσσης;

Ή  φιλοτιμία πρώτον πρέπει νά  τδν έρεθίζη  είς τήν μελέτην αύτής^ κα ί

διδασκάλου των, ών τινες άνήλθον και είς τά ύπατα τής Πολιτείας αξιώματα, ό ’Ιωάννης 
Μαρίνος, οί Μάρκος και ’Αλέξανδρος αδελφοί Τσαρλαμπά... (οελ. 30).

Έξ άλλου στό αρχείο Τσαρλαμπά βρέθηκε χειρόγροφο ποίημα «Είς τον θάνατον 
τοΰ δρος ’Αθανασίου Ψαλίδα, τον άκολουθήσαντα κατά τήν 9/21 ’Ιουλίου 1829 έν *Αγίφ 
Μαύρφ* μέ 2β τετράστιχες στροφές γραμμένο άπδ τδ Μαρίνο τδ Μάρτη τοΰ 1831, άπ* δπου 
φαίνεται ό δεσμδς τοΰ μαθητή πρδς τον Διδάσκαλον* Τδ ποίημα έχει μόνον αξίαν πληρο
φοριακή. Παραθέτουμε τις δύο πρώτες στροφές του, μέ τις όποιες αρχίζει περιγραφήν 
τής κηδείας.

Λαδν βλέπω συναγμένον Νέους βλέπω περπατοΰντες
Είς τδ κίνημ* ασθενή Είς την γήν νά θεωροΰν
Καί πολλά τεταραγμένον Καί φορέματα φοροΰντες
*Ω τι θλίψιν προξενεί! Λυπηρά* Τί σημειοΰν;

6. Σωματείο πού Ιδρύθηκε στά 1830* «...σκοπδν εχουσα τήν έκπαίδευσιν των νέων 
οίτινες ήσαν καί μέλη. Έ ν αύτή έδιδάσκετο φιλολογία, Ιστορία, μυθολογία, γεωγραφία... 
Ή  ακαδημία αΰτη εις οίανδήποτε επίσημον περίστασιν έλάμβανε μέρος διά καλλιτεχνικών 
εσπερίδων, αΐτινες ήσαν αληθώς ελληνοπρεπείς απολαύσεις». Σπύρου Δε Βιάξη: «Δύο μελ- 
λοδραματικαί σκηναί έν Λευκάδι 1832—1833»—Περιοδ. Πινακοθήκη τ. 7ος σελ* 134 κ.έ.
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άκολυύθω ς ή άνάγκη. Δ ιότι α ισχύνη  μεγάλη ε ίνα ι είς τόν, δστις άμελών τήν 
Ιδίαν γλώ σσαν, τή ν  γλώσσαν ιώ ν  όμογενών κα ί συμπατριω τώ ν του, καταγίνεται 
ε ίς  άλλας κα ί ή άγνοεί έκείνην διόλου ή τήν όμιλεί μόνον ώς χυδαίος χωρίς πα ν
τελώ ς νά φροντίζη  νά  τήν καλλιεργήση καί νά συνεισφέρη καί αύτός κατά δόνα- 
μ ίν  του, εις τήν βελτίω σιν αύτής χορηγών μέ τόν άξιέπαινον τούτον τρόπον βοή
θ ε ια ν  είς τό γένος του. Ά φ ’ έτέρου μέρους αυτός έχει βεβαίως άνάγκην νά έκ- 
φράση τάς ιδέας του είς μ ίαν τινά  γλώσσαν, τήν δποίαν πρέπει νά γνω ρίζη μέ 
τήν κατά τό δυνατόν έντέλειαν.

Κ α ί ποίαν άλλην θέλει έκλέξη παρά τήν ίδ ικήν του; Π ρέπει τάχα κατα- 
φ ρονώ ν αυτήν νά  προτίμηση άλλην τ ινα ; Ό χ ι  βέβαια. ’Α νάγκη πάσα λοιπόν νά 
μελετά έκαστος τήν ιδ ία ν  μερικώ ς γλώσσαν.

Δέν έννοώ  λέγω ν ταύτα , ν* άποκλείσω τώ ν άλλογενών γλωσσών τήν σπου
δήν. Ε ίν α ι μέν κα ί α ύτα ί ω φέλιμοι, άλλά δέν άρμόζει νά έχωσι τά  πρωτεία. 
νΕ ρχομαι τώ ρα ε ίς τό προκείμενόν μας. Ε μ ε ί ς  ε ιμ εθα  'Έ λληνες, καί πρό πάντω ν 
πρέπ ει νά μάθω μ εν νά γράφω μεν καλά τήν γλώσσαν μας καί είς αύτήν νά γυ- 
μ να ζώ μ εθα . Δ ιότι δέν ε ίνα ι τά χα  άξία  ή Ν εοελληνική γλώσσα; Μή νά είνα ι πτωχή 
ή τρα χεία ; Δέν ε ίνα ι ϊσ ω ς ή θυγάτηρ  τής ά θα νά του  έκείνης ήτις ζή είς τά συγ
γρά μ μ ατα  τώ ν  διδασκάλω ν τής οικουμένης; Ή  τ ι  λέγω θυγάτηρ, δέν είνα ι αυτή 
έκείνη  μετηλλαγμένη κ α θ ’ δσα ή πολυκαιρία  κα ί ή τώ ν άλλων Ε θ ν ώ ν  έπιρροή 
προξενεί συνήθω ς; Τ ούτω ν οΰτω, λοιπόν, έχόντω ν, άς έκτελώμεν, φίλε μου, δσα 
λέγομεν, μή ευχαριστούμενοι μόνον είς κενούς λόγους. ’Α γαθή τύχη δέν ύστε- 
ρούμεθα ά ξιομ ιμή τω ν άρχετύπω ν. Ά φ ίν ω  τ’ άλλα κατά μέρος. Τού μακαρίτου 
Κ οραή τά  συγγράμματα  δέν ε ίνα ι άριστουργήματα έστολισμένα μέ τήν κομψό
τη τα  καί γλυκύτητα  τής γλώσσης καί άξια  νά τά μελετά πά ς δστις άγαπφ ν* 
άποκτήση τήν φ ιλοκαλίαν τής άπλοελληνικής γλώσσης;

Δ έν ένθυμ είσ α ι πόσον ήδυνόμεθα ά να γινώ σκοντες μέρη τ ινα  τών προλε- 
γομ ένω ν του, πόσον τό θε ιο ν  ύφος του μάς ένθουσίαζε, νά έχω ούτω, καί μάς 
εϊλκυεν ώς μαγική μηχανή, ώστε μέ δυσαρέσκειαν έπαύομεν τήν άνάγνω σίν των; 
Ά λ λ ’ ούδεμία άνάγκη  νά πολυλογώ διά  νά άποδείξω  πράγμα πασίδηλον, διά νά 
έγκω μιάσω  τόν Κ οραήν ώ ς γλαφυρόν συγγραφέα, ώς ξενοφώ ντα τής Νεοελληνι
κής Γλώσσης. Δ ιό τι άν ό Ξ ενοφώ ν ώ νομάσθη ’Α ττική , δικα ίω ς δ Κοραής δύνα- 
τα ι νά  όνομασθή Νεοελληνική Μέλισσα.

Π αύω  τόν λόγον μου. Έ ν  τι προσθέτω  μόνον δτι τού Κοραή τά  συγγράμ
ματα  ε ίνα ι το ια ΰτα , όποια  δέν θέλουν παύση νά  λάμπωσι καί νά διατηρώ σιν 
ά νεξά λειπτον  τή ν  φήμην του είς τούς πλέον μακρινούς α ιώ νας καθότι, ώς λέγει 
δ Ε ύρυπ ίδη ς, τώ ν έναρέτω ν άνδρώ ν τά λείψ ανα  μηδ’ δλος δ καιρός ήμπορεί νά 
τά  έξαλείψη.

Ο ύτος λείψ ανα  τώ ν ά γα θώ ν  
άνδρώ ν άφ αιρήτα ι 
χρόνος.

Ή μ ε ρ ’ λο ιπόν, φ ίλε μου, γνω ρ ίζοντες δλα ταύτα, άςμελετώ μεν άδιακόπως 
τού Κοραή τά βιβλία, έάν θέλω με νά γίνω με συγγραφείς τής Νεοελληνικής 
γλώ σσης».

Δ ιαβά ζοντα ς κα νένα ς αυτό τό μεστό άπό στοχασμό κείμενο ύποχρεώνεται 
νά  άξιολογήση τόν συντάκτη  του μέ τόν κανόνα  πού έκτιμοΰμε ώριμους δ ια νο
ούμενους μέ δλοκληρωμένη πνευματική  σύνθεση. Έ φ η β ο ς άκόμα είχε συνειδη
τοπο ιήσει τήν άλήθεια  πώ ς ή άφύπνιση τού έθνισμού άνάμεσα στό λαό θά  πρα- 
γμ α τα π ο ιο ϋ ντα ν , άν ά νο ιγα ν  πρώ τα  οί σωστοί ζω ντα νο ί δρόμοι γ ιά  τήν βίωση 
ιή ς  Ιστορικής πορείας τού Έ θ ν ο υ ς , κυριότερος άπό τούς όποιους ήταν ή κ α θ ιέ 
ρωση τής νεοελληνικής γλώσσας.
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Έχοντας άπδ νωρίς άποχτήσει ένα στέρεο αύτοσυναίσθημα καί συνειδη
τοποιώντας τΙς πνευματικές του δυνατότητες άφήνει σ’ αύτδ τδ γράμμα σαφείς 
υπαινιγμούς γιά τούς μελλοντικούς του έπαγγελματικούς δραματισμούς.

Στά 1832 δίνει διάλεξη6 στήν Ακαδημία Φιλογραμμάτων, στήν δποίαήταν 
έπίλεκτο μέλος της, δπως προαναφέραμε καί πρόεδρος της δπως φαίνεται άπδ 
διοριστήριο έγγραφο πού είδαμε καί πού υπογράφει σάν διευθυντής τής Σχολής 
(Άκαδ. Φιλογραμμάτων) δ Βιντζέτζο Ναννούτζης καί άπδ τδν άκόλουθο τίτλο 
τής διάλεξης.

Discorso
Pronunziato nella 3 a Seduta d e ll’ Accadem ia d e’ 
Filogrammati di Sa Mauro li 2 6  Iuglio 1 8 3 2  

Da G iovanni di N icola Marino 
Presidente dell Accademia Stessa 

Sidim ostra che Γ allontanarsi dagli Esem plari subli 
mi ed originali si frae seco la corruzione del gusto.

(Διάλεξη, πού έκφωνήθηκε στή ιρίτη Σύνοδο τής ’Ακαδημίας των Φιλο- 
γραμμάτων είς τήν 'Αγία Μαύρα, στίς 26 ’Ιουλίου, 1832, άπδ τδν’Ιωάννη Νικο
λάου Μαρίνου Προέδρου τής Ιδιας’Ακαδημίας. «Άποδεικνύεται δτι ή άπομάκρυν- 
σις άπδ τήν πρωτοτυπία καί άπδ τά Ιδεώδη πρότυπα, διαφθείρει τδ γούστο».

Ή έφεσή του γιά τά γράμματα είχε μιά συνέχεια. Στδ άρχείο Τσαρλαμπά 
βρέθηκαν δυδ χειρόγραφες κωμωδίες7 του. Ή μιά έχει τίτλο: «Τδ δνειρο, κω
μωδία περιέχουσα δύο πράξες, κατά Φεβρουάριον 1836 ύπδ Ι.Ν.Μ.» καί καλύ
πτει 36 σελίδες. *Η άλλη έχει τίτλο: «Ή χήρα καί ή θαλαμηπόλος της, κωμω
δία περιέχουσα δύο πράξεις». Τδ χειρόγραφο δμως περιέχει τήν μίαν πράξη τής 
κωμωδίας καί έχει 1 2  σελίδες.

Χωρίς νά θέλουμε νά είπούμε πώς ή μικρή αυτή λογοτεχνική παραγωγή 
του παρουσιάζει άξιόλογο λογοτεχνικό ένδιαφέρον, πρέπει νά υπογραμμίσουμε πώς 
ή προσωπικότητα τού Μαρίνου ήταν μιά δλοζώντανη παρουσία στή μικρή τότε 
κοινωνία τής Λευκάδας, πού άντρώθηκε άργότερα σέ μιά σημαντική έπιστημο- 
νική μονάδα κι’ άποτέλεσε άπδ τδ 1850 ώς τήν ήμέρα τού θανάτου του κυρίαρ
χη πανεπτανησιακή μορφή.

ΣτΙς 1 2  Φλεβάρη 1839 παίρνει τδ πτυχίο του σάν άπόφοιτος τής Ίόνιας 
’Ακαδημίας καί άνακηρύσσεται νομοδιδάκτορας.

Λέγεται δτι ήταν άπδ τούς πιδ άξιόλογους νομομαθείς τής έποχής του 
στήν Επτάνησο. Είναι μιά άλήθεια πού θά κυρωθή παρακάτω μέ δυδ έπίσημα 
κρατικά έγγραφα.

***
Εκεί δμως πού πραγματικά δ Μαρίνος άφησε τήν προσωπικότητά του νά 

άποκαλυφθή δλόπλευρα ήταν δ πολιτικός στίβος. Γιά 13 χρόνια ήταν βουλευτής 
μαζί μέ τδν Βαλαωρίτη, τούς Ζαμπέλιους καί άλλους έπιφανείς Λευκαδίτες στήν 
Ίόνια Βουλή.

Γιά πρώτη φορά έκλέγεται βουλευτής στίς έλεύθερες έκλογές τού Ι850κα1 
περνάει στίς γραμμές τού «μεταρρυθμιστικού» κόμματος παίρνοντας ήγετική 
θέση μέσα σ’ αύτό.

6* Ή  διάλεξη είναι χειρόγραφο 20 σελίδων γραμμένο στήν Ιταλική. 'Αρχείο Μ. 
Τσαρλαμπά.

7. Τά θέματα, τά όνόματα, ό χρόνος και ή πλοκή τους έχουν χρώμα δυτικοευρω
παϊκό (Ιταλακό). *Η 'Ιταλία θά τόν επηρέασε κατά τό χρόνο πού σπούδαζε, δπως συνήθι
ζαν τότε τά παιδιά των Έπτανησίων εύγενών.
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Στις 15 Μάη του 1850, παίρνει τό λόγο, γιά ν ’ άντικρούση τΙς άδιόλλακτες 
θέσεις του ’Ιωάννη Τυπάλδου πού θεωρούσε κάθε μεταρρύθμιση «ως νέαν πλά
νην, νέαν παγίδα τής ξενοκρατίας, διά νά παρατείνη έπΐ τόν τράχηλον τής Επτά
νησου τόν δεσποτισμόν της8» καί λέγει: «Ή προαγωγή συνταγματικήςμεταρρυθ- 
μίσεως δέν προδικάζει τό περί έθνικής ένώσεως ζήτημα’ διότι ούτε ή συνθήκη 
των Παρισίων, ούτε τό Σύνταγμα, ούτε αί μεταρρυθμίσεις δύνανται ν’ άφαιρέ* 
σωσι, ούτε νάέλαττώσωσι έκείνο τό έθνικό μας δικαίωμα. Τελεσφόρον δμως μέσον 
πρός έπιτυχίαν τούτου δέν μάς έμφανίζεται. Μόνη ή συνταγματική μεταρρύθμι- 
σις λογίζεται μέσον τι έπιδεκτικόν ταχυτέρας πραγματοποιήσεως καί προπαρα- 
σκευής τής επιτυχίας τού έθνικού ήμών σκοπού. Ή  πρότασις άρα περί μεταρ- 
ρυθμίσεως άφήνει άνέπαφον τό περί έθνικής ένώσεως δικαίωμα των Ίονίων9».

Ή  άνάμιξή του στήν πολιτική δέν διαφοροποίησε τά πνευματικά του δια- 
φέροντα, άλλά άντίθετα στάθηκε μιά θαυμάσια ευκαιρία, γιά νά τά μετουσίωση 
άπό καθαρό θεωρητικό στοχασμό σέ υπεύθυνη πράξη. Έ τσι, στ'ις 16 τού Μάη τού 
1850, καταθέτει στή Βουλή Νομοσχέδιο «περί δημοσίας έκπαιδεύσεως».

Την ίδια έποχή, έπηρεασμένος άπό τΙς Ιδέες του γιά τό γλωσσικό πρόβλημα 
τής Έπτανήσου, διαποτισμένος άπό τόν φιλελευθερισμό τής εποχής κι έκτιμών- 
τας ό ίδιος τήν άναγκαιότητα γιά τήν καθιέρωση τής Ελληνικής γλώσσας στά 
Επτάνησα, διαρθρώνει τΙς σκέψεις πού βρίσκουμε στό γράμμα του πρός τόν Ζαμ: 
πέλιο σ’ ένα νομοσχέδιο «περί ταχείας καί άποκλειστικής χρήσεως τής έθνικής 
γλώσσης παρά πάσαις ταίς άρχαϊς τού Κράτους» πού καταθέτει στήν Ίόνια 
Βουλή κι’ είσηγείται τήν Επιψήφισή του.

Έ κ ε ΐ έκθέτοντα ς τούς ά ντικειμεν ικούς λόγους πού έπιβάλλουν τήν κα θ ιέ
ρωση τής έθν ικ ή ς γλώσσας σάν έπίσημης τού κράτους είσηγείτα ι τήν άμεση 
κατάργηση τής ’Ιταλικής κα ί ζητεί νά συντάσσονται δλα τά δικαστικά έγγραφα 
στά ελληνικά.

Στό άρθρο στ' τού νομοσχεδίου αυτού διαβάζουμε: «Ή έλληνική μετάφραση 
τών Άστυκού. Εμπορικού καί Ποινικού Κωδίκων, τού δικαστικού όργανικού 
νόμου, τής άστυκής καί ποινικής δικονομίας θέλει δημοσιευθή δσον τάχιστα. 
Πενταμελής έπιτροπή ύπό τής Νομοθετικής Συνελεύσεως έκλεχθησομένη θέλει 
έπιθεωρήσει τήν μετάφρασιν καί φροντίσει περί τής δημοσιεύσεως. Ή δέ Κυβέρ- 
νησις θέλει δώσει πάσαν βοήθειαν ήν ή έπιτροπή άπαιτήσει» 10 *.

Καί δέν περιορίζεται μόνον ή δραστηριότητά του μέσα στή Βουλή. Ό  ίδιος 
περιοδεύει τήν ύπαιθρο, διαφωτίζει τό λαό καί τόν Εμψυχώνει δταν οί «Κατα
χθόνιοι» συνασπίστηκαν μέ τούς ξένους ένάντια στούς ριζοσπάστες καί τούς 
φιλελεύθερους μεταρρυθμιστές, γιατί έβλεπαν «δτι έκλονίζετο ή Ιδιωφέλεια καί 
άρχολιπαρία των» 1 1  καί γίνεται άντικείμενο θερμών λαϊκών έκδηλώσεων καί 
αΙτία σύγκρουσης τής «'Υψηλής ’Αστυνομίας καί λαού».

« ...Έ ν  δέ τή Λ ευκάδι εις πα νήγυρ ίν  τ ινα  κώμης τ ινό ς έφθασαν είς δια- 
πληκτισμούς και ύβρεις χω ρικώ ν καί πολ ιτώ ν νέων. Ο ύτοι έπευφήμουν τούς φ ιλε
λευθέρους Ζ α μ π ελ ίο υ ς12 καί Μ αρίνον καί έν τώ  μεταξύ ήλθον είς χεΐρας» 13.

01 "Αγγλοι διαβλέπουν δτι τά δικαιώματα τής Ελευθεροτυπίας καί τής 
έλεύθερης έκλογής βουλευτών πού παραχώρησαν στούς Έπτανησίους ήταν ένα 
πολιτικό λάθος γι’ αυτούς. Λαός καί ήγεσία Εκδηλώνουν Ελεύθερα τόν πόθο τους

8. Παν. Χιώτη: ’Ιστορικά απομνημονεύματα Έπτανήσου, τόμος 5 σελ. 231.
9. Πάν. Χιώτη: στό ίδιο βιβλίο σελ. 231.

10. Πανταζή Κοντομίχη: 'Η κοινωνική δράση τού ’Αριστοτέλη Βαλαωρίτη στή Λευ
κάδα στά 1864». Περιοδ. «’Ηπειρωτική Εστία» 1956—σελ. 547*

. 11* Παν. Χιώτη: «’Ιστορικά ’Απομνημονεύματα Έπτανήσου» τόμ. 5—σελ. 241.
12. Σπυρίδων καί Ναπολέων Ζαμπέλιοι. ΛευκάδιΟι πολιτικοί, σύγχρονοι τού Μαρίνου.
13. Πάν, Χιώτη: Στό ίδιο βιβλίο σελ. 242.
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γιά τήν Ένωση. Επιχειρούν σέ συνεργασία μέ τούς «Καταχθόνιους» έκλογές 
βίας καί καλπονοθεύσεων, γιά νά έκλεγοΰν Αντιπρόσωποι των νησιών πρόσωπα 
έξαρτημένα Απ’ τήν 'Αρμοστεία, πούάργότερα θά ψήφιζαν νόμους περιοριστικούς 
γιά τήν έλευθεροτυπία.

Ό  Μαρίνος όμως έκλέγεται καί πάλι βουλευτής καί τόν ’Ιούνιο τοΰ 1852, 
δταν δ 'Αρμοστής Ούάρδ προτείνει, σά μέσα γιά τόν περιορισμό τής έλευθερο- 
τυπίας, τήν κατάργηση τών δρκοδικείων γιά τήν έκδίκαση τών άδικημάτων τοΰ 
τύπου καί τήν ψήφιση δεσμευτικών διατάξεων γιά τήν έλευθεροτυπία, Αγορεύον- 
τας στή Βουλή στηλίτευσε τήν πρόταση καί μέ θαυμαστή επιχειρηματολογία 
υποστήριξε δτι χωρίς τή λειτουργία τών δρκοδικείων είναι άδύνατη ή διασφά
λιση τής έλευθεροτυπίας, άγαθό πού μέ αγώνες κατάχτησε δ λαός τής Έπτανήσου.

«...'Ως Απαραίτητος δρος πρό πάντων έπΐ κεφαλής τών προτάσεων, ΐστα- 
ται δ περιορισμός τής έλευθεροτυπίας καί τοΰ λόγου. ’Αλλά τί σημαίνει πρόοδος 
έπί συνταγματικών θεσμών: Φρονώ, κύριοι, δτι έμφαίνει ένίσχυσιν, έπέκτασιν 
καί ούχΐ άφαίρεσιν τών έλευθεριών. Πλήν κακώς είπον περιορισμόν, διότι τήν 
σφαγίασιν, τήν καταστροφήν τής έλευθεροτυπίας, τήν δέσμευσιν τοΰ λόγφυ, ούσι- 
ωδώς Απαιτοΰσι. Καί τώ όντι τί προτείνεται περί τύπου; Δέν συζητώ περί τής 
προκαταβολής ή έγγυήσεως, ουδέ περί τοΰ έκλογικοΰ χαρακχήρος, τά όποια ώς 
νέοι δροι περί έφημεριδογράφων προβαίνουσι. Παραλείπω τήν έκθεσιν τών προ
σκομμάτων, άτινα έκ τούτων ήθελον έγερθή παρ’ ήμϊν ώς πρός τήν ελευθεροτυ
πίαν. Άρνοΰμαι δέ νά φέρω τήν προτεινομένην κατάργησιν τοΰ δρκοδικείου, τής 
κυρίας άπέναντι τών Ισχυρών έγγυήσεων * τοΰ Ακρογωνιαίου λίθου τής τιμαλφε- 
στέρας τών έλευθεριών τής έκφράσεως, τοΰ στοχασμοΰ. ’Απέχω, ναι, πάσης Ιδέας 
τοΰ νά προσβάλλω τό φιλότιμον ή τήν Ακεραιότητα Ατόμων. ’Αλλά δέν δύνα
μαι, Κύριοι, νά σιωπήσω πασίγνωστον Αλήθειαν, τό δυσχερές καί Ακανθώδες 
τής θέσεως δικαστοΰ, υπό τής κυβερνήσεως διοριζομένου, Από τοΰ αυθαιρέτου αύ- 
τής έξαρτωμένου καί μέλλοντος νά παραδεχθή ή ν ’ Απόρριψη κατηγορίαν υπό 
τής ιδίας κυβερνήσεως και υπέρ έαυτής προσαχθείσαν. Εύκολος τάχα θέλει τώ 
Αποβαίνει ή τοΰ Αθώου Απόλυσις, ή τής θελήσεως τών κυβερνώντων Απόκρου- 
σις; Εύκολον πρός Αθώωσιν ν’ Ανακηρύξη Αληθώς τήν αυθαιρεσίαν καί τήν 
κατάχρησιν, Ας δ δημοσιογράφος προσήψε είς τήν κυβέρνησιν; Εύκολον νά κα- 
ταδικάση λοιπόν αυτήν δ ύπ’ αυτής πλαστουργηθείς δικαστής; Τοιαΰτα ζητήματα 
γεννώνται έκ τής περί δρκοδικείου προτάσεως. Τοιαΰται δυσκολίαι πρέπει νά 
νικηθώσι πρός Απαλλαγήν τοΰ υποδίκου Από τής ποινής. ’Αλλά μή Απατώμενοι 
παραβλέψωμεν τόν σκόπελον, μή έκθέσωμεν τόν δικαστήν εις τοιαύτην πάλην 
μεταξύ τοΰ καθήκοντος καί τής τοΰ Ισχυροΰ έπιβουλής* μή λησμονήσωμεν, τέ
λος, τήν πείραν, τήν σοφωτέραν πάσης θεωρίας διδασκάλου. Προσθέσατε εις 
ταΰτα τάς δυσκολίας τής ύπερασπίσεως τοΰ Ατόμου, Απέναντι τής Κυβερνήσεως 
δυναμένης καί νά πράττη καί νά καλύπτη καί τήν Απειλήν καί τήν έκδίκησιν 
νά έχη δπλα. Δημοσιογράφος π. χ. στηλιτεύσας τόν Αστυνόμον, τόν τοποτηρη- 
τήν, τόν Έπαρχον, τόν Εισαγγελέα, δτι έμβήκαν είς τά έκλογικά, δτι κατ’ Ιδίαν 
ή διά μυστικών δργάνων ήπείλησαν, ή Αλλως κατεχράσθησαν, πώς θέλει δυνηθή 
δ δημοσιογράφος έκείνος νά χορηγήση περί τούτων μαρτυρίας; ΤΙ θέλουσι προ
σμένει, μετά τήν είλικρινή εκθεσίν των, οί μάρτυρες; έξορίας καί Αλλους Ανεκδι- 
ηγήτους καταδιωγμούς. Προσθέσατε τήν εύκολον παρερμηνείαν καί στρέβλωσιν 
τών γεγονότων, δσάκις ή κακοπιστία ένεργεί καί θέλετε Αναγκαίως συμπεράνει, 
δτι καταργουμένου τοΰ δρκοδικείου, δ τύπος ουδέποτε πλέον θέλει τολμήσει νά 
στηλιτεύση τήν κατάχρησιν, ή δέ έλευθεροτυπία θέλει καταντήσει δουλειοτυπία... 
*Η έπινοηθείσα διατήρησις (τών δςκοδικείων γιά Αδικήματα Ιδιωτικού δικαίου)

L
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ΚΩΣΤΑ ΑΓΝΑΝΤΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΝ. ΔΑΓΚΛΗ
Αναμνήσεις—"Εγγραφα----- ’Αλληλογραφία

(ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ)
Έ πιμελείκ: Ξ. ΛΕΥΚΟΠΑΡΙΔΗ

Τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα σελίδες καί 5.000 Ιγγραφα καί γράμματα 
περιέχει τό ’Αρχείο τού Στρατηγού Παν. Δαγκλή. 90 σελίδες άπ’ αυτές είνε τού 
πατέρα του Γεώργη Δαγκλή κι’ άλλες λίγες σελίδες καί καμμιά δεκαριά έγγραφα 
είνε τού Γιώτη Δαγκλή (1787 — 182d), πάππου τού Π. Δαγκλή, πού άρχίζουνάπ’ 
τόν καιρό, πού ή φάρα των Δαγκλέων υπό τόν Στρατηγό Γκόγκα Δαγκλή έγκα- 
τέλειψε τό 1803 τό Σούλι.

Τό άρχείο τούτο βρίσκεται σήμερα στό Μουσείο Μπενάκυ.
Ό  κ. Ξ. Λευκοπαρίδης, πού έπιμελήθηκε γιά την έκδοση των δύο όγκωδών 

τόμα;ν, άναγκάστηκε ένα μεγάλο μέρος άπ’ τό υλικό τούτο νά τό περιλάβει, γιά 
νά έπαρκέσει, άποσπασματικά* καί γιά ένα άλλο νά δημοσιεύσει μόνο περιλήψεις.

Έτσι μόνο κατωρθώθηκε νά γίνουν μόνο δυό τόμοι.
Ό  άναγνώστης τών τόμων αυτών είτε τούτος άνήκει στή νέα γενεά, είτε 

στήν παληότερη, νιώθει μιάν δλότελα πλήρη Ικανοποίηση μελετώντας τά στοιχεία 
πού χρησίμεψαν γιά νά άπαρτιστούν καί δημοσιευτούν τούτοι. Γεγονότα σπου
δαία άπό άποψη Ιστορική πού τά έζησε δ Στρατηγός Παν. Δαγκλής καί σέ πολ
λά άπ’ τά όποια έλαβε ένεργό μέρος καί έδρασε, φωτίζονται άπ* τήν δημοσιευό
μενη άλληλογραφία του καί τά διάφορα γραψίματά του καί έκθέσεις. Ό  δέ προ
σεκτικός μελετητής διαπιστώνει άνάμεσ’ άπ’ τΙς γραμμές τού κειμένου δχι μόνο

ε ίνα ι χλευασμός. Ή  δ ιϊσ χύρ ισ ις  δέ, δτι χω ρίς τού δρκοδικείου, κατέναντι τής 
κυβερνήσεως, θέλει έπ ιζήσει ή ελευθεροτυπ ία  ε ίνα ι ή βλασφημία»14.

’Αγόρευση μεστή, πε ισ τική  κα ί φ ιλελεύθερη. Τό θέμα πά ντο ιε  έπίκαιρο. 
Γ ια τ ί, οί άγορητές τού σημερινού Κ οινοβουλίου θά  ζήλευαν τήν άμεσότητά της, 
τή ν  άδίστακτη  κα ί άρρενω πή της π ιρρησία.

’Α γορεύοντας γιά  τήν κατάργηση τής Υ ψ η λ ή ς  ’Α στυνομίας λ έγει: «Ούτε 
άλλοτε ά νεγνώ ρισα , ούτε νύν  ά να γνω ρίζω  τήν Υ ψ η λ ή ν  ’Α στυνομίαν, ο ίαν έν- 
νοεί καί έφαρμόζει δ 'Α ρμοστής. Ο ύδαμώ ς δ ικα ιούται ούτος παύων τά τακτικά 
Δ ικαστήρια  ν ’ ά ντ ικ α θ ισ τά  Σ τρα τοδικεία  καί έν καιρώ  ειρήνης νά φυλακίζη καί 
νά  έξορίζη. Ή  μετα ρρύθμ ισ ις , λοιπόν, δέον νά φέρη, ου μόνον τήν κατάλυσιν 
τής προληπτικής, άλλά καί τής κατασταλτικής έξουσίας τής Υ ψ η λ ή ς  ’Α στυ
νο μ ία ς» 15.

Έ δ ώ  πρέπ ει νά άναφέρουμε ένα περιστατικό  πού σχετίζετα ι μέ τήν πολ ι
τική του δράση κα ί τή ν  λογοτεχνική  του κλίση.

(Συνεχίζετα ι) ^

14. Παν. Χιώτη: «'Ιστορικά Άπομνημ. Έπτανήσου» τόμ. 5 σελ. 314.
16. Κωνστ. Μαχαιρά: «Ή Λεύκάς (1700—1864)» σελ. 150.
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τή διάυγεια τής κρίσης καί σέ μεριές μεριές τήν προβλεπτικότητα, άλλά καί τδ ήθος 
του Στρατηγού, άκόμα δέ καί τήν καλλιέπεια καί γαλλομάθειά  του. Π ροφητικά π ρ ά 
γματι συμπεράσματα β γ ά ζο υ ν  κάποτε ξεκάθαρα που προβλέπονται νά έπιδράσουν 
στή μελλοντική πορεία τοΰ Κράτους.

Αυτά σέ γενικές γραμμές.
’Αλλά &ς άναλύσωμε πλατύτερα τδ έργο, άρχίζοντας σήμερα άπδ τδν Α '

τόμο.

Τόμος Α'.

Ά π δ  τδ Γ ' κεφάλαιο άρχίζει ή ζωή τοΰ Π. Δ., μέ πρώτα βήματά της, τΙς 
πρώτες σπουδές του, στίς όποιες περιλαμβάνονται καί μερικές λογοτεχνικές άπό- 
πειρες, πράγμα πού έξηγά τήν Ικανότητά του στδ νά δ ιατυπώ νει στά γραφ τά  του 
μέ διαύγεια τΙς Ιδέες του, καί ή είσοδός του στή Σχολή Εύελπίδω ν ά π ’ τήν δποί- 
αν βγαίνει τδ 1877, ΰστερ’ άπδ πεντάχρονη φοίτηση, άνθυπασπιστής πυροβολικού.

«... Τή έσπέρα τής *J0 ’Ιουλίου (1881) είσήλθον είς Ά ρ τ α ν — γράφει ό ύπο- 
λοχαγδς Π.Δ.—πρώτην φοράν πατήσας τήν άπελευθερω θεϊσαν χώραν μετά συγκι- 
νήσεως».

Λοχαγός άπδ τδ 1683 βρίσκεται τδ 1884 γιά μετεκπαίδευση στδ Βέλγιο, 
άπόπου έπέστρεψε τδν Νοέμβρη κΓ έτοποθετήθηκε υπασπιστής τοΰ Γάλλου Στρα
τηγού Βασσέρ, άρχηγοΰ τής πρώτης Γαλλ. ’Αποστολής γιά τή διοργάνωση τοΰ 
Στρατού μας πού τήν είχε φέρει ό Τρικούπης. Άπδ τδ Αρχείο τού Π.Δ· (Τομ. Α' σελ. 
113) σημειώνεται δτι ό Δηλιγιάννης πού διαδέχτηκε τδν Τρικούπη προσπάθησε 
«άπδ πνεύμα έναντιότητος πρδς τδ έργον τού Τρικούπη» ν ’ άνατρέψει δσα είχαν 
άρχίσει. Δημοσιεύεται στδ κείμενο μιά άλληλογραφίαμεταξύ τού προσωπάρχη τού 
*Υπ. Στρ)κών καί τού ταμ)ρχη Δαγκλή στήν δποία ό Δ. διατυπώνει μέ παρρησία 
τή γνώμη του γιά τή ζημιά πού έφερε ή τέτοια πολιτική μεταβολή κι’ άπ’ τήν δ
ποία φανερώνεται ή άγανάκτηση τού Γάλλου Βασσέρ γιά τά προσκόμματα πού 
συναντούσε έπΐ πρωθυπουργίας Δηλιγιάννη.

Επακολουθούν τά γεγονότα τού άκήρυχτου πολέμου τού 1886.
Ό  Δ. μέ σαφήνεια καί άντικειμενικότητα περιγράφει τόν θόρυβο καί τΙς ά- 

πειλές τδν Δηλιγιάννη δτι θά κηρύξει πόλεμο κατά τής Τουρκίας έάν δέν δοθούν 
στήν Ελλάδα έδαφικά άνταλλάγματα «πρδς άντιστάθμισιν τής διά τής ένώσεως " 
τής Ανατολικής Ρωμυλίας έπερχομένης αύξήσεως τής Βουλγαρίας», ύστερ’ άπδ 
τήν πραξικοπηματική τδ 1 8 8 6  προσάρτηση Ό  έπακολουθήσας άπδ τΙς Μ Δυνάμεις 
(πλήν τής Γαλλίας) άποκλεισμός, ή πίεση στδν Δηλιγιάννη, ή Ανάληψη τής κυρ- 
βερνήσεως άπ’ τδν Τρικούπη, τά γεγονότα πού έπακολούθησαν καί ή συνθηκολό
γηση τής Κούτρας, δλα αυτά διατυπώνονται μέ γλαφυρότητα καί σχολιάζονται 
άπδ τδν Ταγμ)ρχη Δ. άπδ άποψη στρατιωτική, σημειώνεται δέ στδ κείμενο καί τδ 
δτι άρθρογράφησε σχετικά στήν έφημερδία «Άκρόπολις» τής 5 καί 1 1  τού Γενά
ρη τού 1886 μέ τδ ψευδώνυμο «Όβίς».

Πρέπει έδώ νά σημειω θεί δτι οί τέτοιες άναπολήσεις καί διδαχές συνεχί
ζονται ίσαμε τδ τέλος τής δίτομης έκδοσης άπδ τδ ’Α ρχείο, έτσι πού νά έμφανί- 
ζεται τούτη καί σάν Ιστορική συγγραφή, δίχω ς στήν πραγματικότητα  νά εί νε.

Τά δυδ κεφάλαια πού άναφέρονται στήν περίφημη «Εθνική Εταιρεία» καί 
τδν πόλεμο τού 97 είνε γεμάτα άπδ σχετικά έγγραφα τού Αρχείου. Τής ’Εθνικής 
Εταιρείας δ Ταγματάρχης Δ. ύπήρξε δρών στήν πρώτη γραμμή μέλος, βρίσκεται 
δέ γραμμένος μέ τδ ίδιο του τδ χέρι δ πρώτος «δρκος έχεμυθείας», δ- 
πως λεγόταν, πού έπρεπε δ έταίρος νά δώσει. Ά πδ κάτι έγγραφα σ’ ένα ξεχωρι
στά φάκελλο τού Αρχείου βγαίνει πώς στδν «Σύμβουλον» τής Εθνικής Εταιρείας
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Π . Δαγκλή είχε ά να τεθ ε ΐ ή έντολή τής προπαρασκευής τω ν  μέσων γιά  τή σχε- 
δ ια σ θεϊσ α  ά να τίνα ςη  γ ιά  τό Μ άρτη τον 1897 τής τούρκικης σιδηρομικη; γραμ
μής πλησίον τής Κ αβάλλας.

ι ιΣ υ μ β ά ν τ α  τ ι ν ά  τ ο υ  Ε λ λ η ν ο τ ο υ ρ κ ικ ο ύ  π ο λ έ μ ο υ  εν  Ή π ε ιρ ω  κ α ί ι 
δ ίω ς  α ί π ε ρ ί  Γ κ ρ ίμ π ο β ο ν  μ ά χ α ι»  είνε ό γενικό; τίτλος τριών[σημειωματα- 

ρίων μεγάλου σχήματος (σελ. 183) με ήμερομηνία «Άρτα κατά ΜάΙον 1897» καί 
Υπογραφή Π. Γ. Δαγκής Ταγμ. Πυρ)κού.

Στις σελ. 154—178 (Τομ. Α) περιέχοντπι πολλές ένδιαφέρουοες καί έκτε- 
νεί; σημειώσεις τον Δ. σχετικές μέ τις τοπικές στην Ήπειρο επιχειρήσεις κατά 
τον άτυχον εκείνον πόλεμο τον 97, γεγονότα θλιβερά όπως ό πανικάς τής Ά ρτας 
τις 4 Μάη, τά τής άνακωχής, οί έπακολονθήσασες ανακρίσεις κ.λ,π.

Τ ο ν  Α ύγουστο τον 97 ό Π. Δ. μέ τή σύζυγό τον (Χ) επιστρέφει στήν Α θ ή 
να  δπον ά π ’ τό 1889 έδίδασκε «πυροβολική» σ τις  Σ τρα τιο /πκές Σχολές ΕΥελπί- 
δω ν  και Δοκίμων.

Ά π ό  τ ό  Ε ' Κ ε φ .  (Τ ο μ . Α ), στο όποίο καταγράφ οντα ι διάφορες Υπηρεσια
κές άσχολίες τον Δ .  ή παράγραφος «’Α νακτορικά» παρουσιάζει ιδια ίτερον ενδια
φέρον, γ ια τ ί σάν Κ α θη γη τή ς τον πρ ίγκηπα Ά ν δ ρ έα  του δόθηκε ή εΥκαιρία νά 
γνω ρίσει άπό κοντά  (ό Δ .) την ιδ ιω τική  ζωή του Π αλατιού. ’Ιδού λογωχάρη μιά 
περικοπή άπό ένα διά>*ογό ίο υ  μέ τό μακαρίτη Βασιληά Γεώργιο Α '. Ά ντ ίγρ α φ ω :

«... Έδώ—του λέει ό Βασιληάς—μέ τάς κομματικάς Κυβερνήσεις δέν είνε 
δυνατόν νά γίνη τι καλόν, και άν γίνη τι τοιοντον υπό τινος^Κυβερνήσεως, έρχε
ται άλλη ήτις τό καταστρέφει. Έδώ οί πολιτευόμενοι νομίζουν ότι τό Έ θνος καί 
ό Στρατός κ.λ.π. έγιναν δΓ αύτονς καί τά σνμφέροντά των, ένώ δλως τό έναν- 
τίον δέον νά σνμβαίνη, αυτοί δηλαδή νά είναι οί νπηρέται του Έθνους καί νά 
ένεργώσιν δ,τι σνμφέρα είς αυτό και δχι είς τό Κόμμα των. Α λλά δυστυχώς 
δέν θέλονσι νά τό έννοήσωσι». (Τομ. Α' σελ. 214).

Ε νδ ια φ έρο υ σ α  έπίσης είνε ή περικοπή που άφορά τή ζω ή τής ΑΥλής του 
Π ρ ίγκη πα  Γεω ργίου στήν Κ ρήτη. ’Α ντιγράφ ω  άπ* αΥτή:

«... Ή  μόνη διασκέδαση του Π ρίγκηπα  'Α ρμοστή είνε τό κάπνισμα, ή όμι- 
λ ία  κα ί ή Μ ουσική. Έ χ ε ι  φλυαρίαν ενίοτε άκατάσχενον* σχεδόν δέν άφήνει νά 
όμιλήση άλλος ( . . )  ε ίνε  κάλλιστος καί ά γα θος κατά βάθος άνθρω πος ό πρίγκηψ  
Γ εώ ρ γιο ;, διοικήσας μέχρι τούδε μέ στιβαράν χείρα καί μέ άκραν δικαιοσύνην. 
(...) ε ίνα ι δέ είς άκρον εγκρατής καί ύπό τήν έποψιν τω ν ποτώ ν καί ύπό τή ν τώ ν  
γυνα ικώ ν» . Σ ηα ειώ νει ωστόσο καί τά έλαττώ ματά του, δτι δηλ, Υβρίζει εύκολα, 
α ίσχρολογεί, παραφέρεται καί μουντζώ νει. ’Α φού έςαίρει, τέλος, τή μεγάλη του 
ά γά π η  γ ιά  τή μουσική, δέν παραλείτει νά τονίσει «τό κοινόν έν τή οίκογενείφ 
του ελάττω μα τη ; μ εγά λη ; φ ιλαργνρίας» (σελ. 221).

Τ ο ν  Ό κ τ ώ β ρ η  τού 1900, πού συστήθηκε ή «Γεν. Διοίκησις Στρατού» 
ύπό τόν Διάδοχον Κωνσταντίνον, ό ταγ)ρχη; Π.Δ. βρίσκεται τρίτος άνάμεσα στους 
άςιωματικούς τού Έπειτελείου του:

Γιά τ ό  π υ ρ ο β ό λ ο  του άφιερώνονται στο κείμενο 8 8  δλάκερε; σελίδες. Ή  
έφεύρεσή του εκείνη κατέστησε τό πυροβόλο Σνάΐντερ—Δαγκλή, πού πρόσφερε 
άνεκτίμητες υπηρεσίες κατά τού; Βαλκανικούς μα; πολέμους, κατέστησε πασί
γνωστο τό όνομα τού Δ., είχαν δέ ένδιαφερθή νά προμηθενθούν τό πυροβόλο του 
πολλά Κράτη καί αύτή ή Ρωσία.

Ε π α κ ο λ ο υ θ ε ί  τ ό  K eep. αΟ  Α Λ Τ Τ Ρ Ω Τ Ο Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΣ Μ Ο Σ »

Ό  Σ υ ντα γμ α τά ρ χη ; τώρα Π . Δ. πού συμμετέχει στό Μακεδονικό Κομιτάτο 
γράφει π ώ ς  δ τότε π ρ ω θυπ ουργό ; Γ . Θ εοτόκη; τού άνέθεσε προσωπικά τή Δ ιοί
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κηση τού άνατολικού διαμερίσματος στ ή Μακεδονία (Βιλαέτι Θεσσαλονίκης) καί 
τΐ άναδιοργανωτικές προσπάθειες έκαμε στόν τομέα τοΰτον. Άναφέρεται έπίσης 
στό κείμενο δτι στή συνεδρίαση τοΰ Κομιτάτου στίς 13 Φλεβάρη 1908 πήρε μέ
ρος καί δ ίδιος ό Δ. γιά πρώτη φορά καί σημειώνει ό Δ. δτι «τοΰτο άποτελεΐται 
έκ τών Γ. Μπαλτατζή προεδρεύοντας, Σπ. Λάμπρου, I. Τζαβέλα άντισυνταγμα- 
τάρχου Μηχανικού καί διευθύνοντος τάς έν τώ Δυτ. διαμερίσματι (Βιλαέτιον 
Μοναστηρίου) ένεργείας, Ίω. Ράλλη καί Α. Καρτάλη βουλευτών, Γ. Δούμα Μη
χανικού, Π. Α. Άργυροπούλου καί Ν. Πάππου».

ΈπΙ 2 2  μήνες έργάστηκε τότε ό Δ. στήν άπόρρητη τούτη κρατική ύπηρε- 
τία πού είχε άπό τό 1904 ίδρυθή μέ τήν όνομασία «Μαδεκονικόν Κομιτάτον» 
καί πού, ύστερ’ άπό τήν κατά τά μέσα τού 1908 έπικράτση τών Νεοτούρκων στήν 
Τουρκία, έπεξετάθηκε και περιέλαβε τήν έποπτεία όλόκληρου τού άλύτρωτου Ε λ 
ληνισμού μέ τήν όνομασία πειά «Πανελλήνιος Όργάνωσις» μέ τόν Δ. πάντα στήν 
ίδια έπικεφαλής τού οργανωτικού θέση. ΈπΙ Κυβερνήσεως Μαυρομιχάλη μετά 
τό «Γουδί» παραιτήθηκε (Νοέμβρη 1909).

Τεράστια ύπήρξε ή δράση του στό διάστημα αυτό (Φεβρ. 1908—Νοέμβρη 
1909) στόν όργανωτικό άπελευθερωτικό τομέα πού είχε άναλάβει, δράση πού πε
ριληπτικά σημειώνεται σέ 128 σελίδες τού κειμένου.

Σταχυολογώ μερικά τινα έδώ άπ’ τίς σελίδες τούτες:
Σ’ ένα ύπόμνημά του πρός τόν πρωθυπουργό καί τό Διάδοχο γράφει καί 

τά έξής προφητικά: «Ό  άρξάμενος έν Μακεδονίρ άγων (...) άποτελεΐ κάλλιστον 
'πραγματικόν σχολείον διά τούς ’Αξιωματικούς (γνωρίζουν) τήν χώραν έν ή ήμέ- 

ραν τινα δ Στρατός ήμών προώρισται νά ένι ργήσει...» καί ή ήμέρα αυτή, δπως 
ξέρομε, ήρθε ύστερ’ άπό 4 χρόνια.

Γιά τήν «Όργάνωσιν Κωνσταντινουπόλεως» είχε στείλει έκεϊ τόν ‘Ιω 
νά Δραγούμη καί τόν Άξιωμ. Πεζικού Σουλιώτη Νικαλαΐδη. Στή δημοσιευόμενη 
στό κείμενο άλληλογραφία φανερώνονται καί τά ψευδώνυμό τους:

α) Τού Δ «Παρμενίων» —τού I. Δραγούμη» «Ίω α νν ίν ιο ς»  καί τού Σουλ— 
Νικολ. «Ζ».

Σέ μιάν έπιστολή του ά π ’ αυτές ό «Π αρμενίων» γράφει στους έταίρους στήν 
πόλη: «’Εάν ευρητε αύτόθι, ώς θά εϋρητε βεβαίως, καλούς πατριώτας 
Ήπειρώτας, ομιλήσατε πρός αύτούς περί τής άνάγκης τής συστάσεως 
ειδικού ’Ηπειρωτικού τμήματος*..».

Σέ μιάν άπάντηση ό «Ζ» γράφει «καταρτίζεται και θά σας άποστεί- 
λωμεν κατάλογον τών ένταύθα ’Ηπειρωτών μέ τάς πατρίδας των (...). [Έν- 
ταύθα ύπάρχει Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος ’Ηπειρωτών μέ πρόεδρον τόν κ. Ζα- 
μαρίαν Γυμνασιάρχην (...)· Οί ένταύθα διαμένοντες Ήπειρώται είναι κυρίως έκ 
τής Βορείου ’Ηπείρου (...).

Στήν Πανελλήνιο 'Οργάνωση ός>είλεται ή έγκατάσταση «μυστικών Γρα
φείων» γιά πρώτη φορά δπως καί σέ άλλα κέντρα τού άλύτρωτου Ελληνισμού 
καί στήν νΗπειρο.

’Από τά χαρτιά τού ’Αρχείου τού Π. Δ. βγαίνει πώς μέχρι τότε τά τής δρ* 
γάνωσης τών ’Ηπειρωτών τά είχε ή «’Ηπειρωτική Εταιρεία» ή «’Επίκουρος 
τών ’Ηπειρωτών Επιτροπή» καί ή «Ηπειρωτική ’Αδελφότης». Οί δύο τελευταίες 
ΐσως νά ήταν υποκατάστατα τής μυστικής «’Ηπειρωτικής Εταιρείας». Κυρίαρχο 
πάντως πρόσωπο σ’ δλες αυτές έξάγεται άπ’ τό ’Αρχείο του πώς ήταν ό Δαγκλής.

Δρούσαν έτσι στήν Έπειρο δύο δργανώσεις (κρατική καί Ιδιωτική) δίχως 
νά ξέρουν δτι είχαν τόν ίδιο άρχηγό. ’Ακόμα καί δ Ταγ)ρχης Χρ. Μαλάμης δι- 
ευθ)ντής τού «τμήματος ’Ηπείρου» δέν είχε μυηθεί άμέσως τό μυστικό. Μήτε 
καί ό «είδικός γραφεύς» τού Προξενείου Ίωαννίνων ύπολοχαγός Θεόδ. Μανέτας
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(μέ τό ψευδώνυμο Μαντάς) τδ είχε ύποπτευθεΐ. Βρίσκονται στδ ’Αρχείο Δ. 4 έκ- 
θέσεις καί 2 συμπληρωματικές έπιστολές του τελευταίου τούτου (χρησιμοποιούσε 
στήν Αλληλογραφία του τδ ψευδώνυμο «Θηρεύς») πρδς τδν Παρμενίωνα (Π.Δ.) 
γραμμένες τους μήνες Όκτώβρη καί Νοέμβρη τοΰ 1908. Γιά στόχο είχε τήν 
προϋπάρχουσα τοπική ’Οργάνωση τής Ήπειρωτ. Εταιρείας, γιά τά πρόσωπα τής 
δποίας έκφραζόνταν μέ έσχατη περιφρόνηση καί Αναίδεια κυνική.

Τ αυτόχρονα σχεδόν μέ τδν Μ ανέτα είχε σταλεί στήν νΗπειρο «δ έκ Κέρ
κυρας Μ ιχαήλ Λ άνδης ένθερμος πατριώ της κα ί γνώ στης τω ν ’Η πειρω τικώ ν καί 
’Α λβανικώ ν πραγμάτω ν» γιά  νά κυκλοφορεί στίς ’Ηπειρωτικές κωμοπόλεις ώς 
πράκτω ρ τή ς ’Α σφαλιστικής Ε τα ιρ ε ία ς  «ή "Αγκυρα» μέ τδ ψευδώνυμο Ν ινύας 
κα ί νά  υπογράφεται «Ξ άνθος». Ο ύτος ήρθε σέ σύγκρουση μέ τδν Μ ανέτα καί 
δ Μ ανέτας άνακλήθηκε στήν ’Α θήνα. Σ τΙς έκθέσεις του πού Αναφέραμε δ Μα- 
νέτας κάνει λόγο γιά  τΙς δυσχέρειες τής μυστικής μεταφοράς δπλων Απδ τΙς Κα- 
λαρρύτες στά  Γ ιά νν ινα .

Στδ κείμενο (Τ. Α. σ. 399) δημοσιεύεται ένα κομμάτι Απδ μιά γενική έκ
θεση «νΑμυνα ύποδούλου Ελληνισμού» πού κίχεν υποβάλει στδν Βασιληά καί 
τδν Διάδοχο δ Δαγκλής. Γιά δ,τι Αφορά τήν νΗπειρο γράφει μεταξύ Αλλων: «... 
Ό  κίνδυνος τής ’Ηπείρου έγκειται είς τήν μεγάλην τάσιν τών Άλβανιστών νά 
έπεκτείνωσιν έπΐ ταύτης τήν έπιρροήν των καί νά διεκδικήσωσιν αύτήν ώ ς’Αλ
βανικήν χώραν. (...) Συνιστάται ΰμίν ή έπέκτασις τής διδασκαλίας τής έλληνικής 
γλώσσης ήτις είνε πολύ παραμελημένη... εις τά Αλβανόφωνα Ιδίως χωρία τής Βορ. 
’Ηπείρου καί ό δπλισμδς τών κατοίκων. (...). ’Απδ πολλού έχουν ζητηθεί ’Αξιωμα
τικοί καί ύπαξιωματικοΐ «ΔΓ Ίωάννια, Καστορίαν κλπ) υπογραφή Π. Δαγκλής»,

Τήν έργασία στά Γιάννινα ύστερ’ Απ’ τήν Αναχώρηση τού Θ Μανέτα συνέ
χισε δ Λάνδος. Σχηματίστηκαν τότε δμάδες σέ 65 χωριά, μοιράστηκαν δπλα 
καί όργανώθηκε έλεγχος γιά τήν καλήν των συντήρηση. ’Αναφέρει σέ μίαν έκ
θεσή του δτι. πολλές χριστιανικές οικογένειες Αναγκάζονται νά στέλλουν τά κορί
τσια τους στδ Ίσραηλιτικδ Παρθεναγωγείο λόγω τού δτι τδ έλληνικδ δέν λειτουρ
γεί Ικανοποιητικά καί κατακρίνει τδν Επίσκοπο Περιστεράς, καταφέρεται κατά 
τών Δασκάλων τής Ζωσιμαίας, όνομάζει σπείραν ψευδοπατριωτών αυτούς πού 
διαχειρίζονται τήν κοινοτική περιουσία, κατηγορεί τδν Μητροπολίτη Βελλάς καί 
Κονίτσης Σπυρίδωνα, τδν Γεν. Πρόξενο στά Γιάννενα καί ένα μόνο επαινεί καί 
έξαίρεί: τδν Παραμυθιάς 'Ιερόθεο.

Γενικός Πρόξενος στά Γιάννινα ήταν τότε δ Ν.Ι. Άγκωνάκης καί στδ ’Α ρ
γυρόκαστρο υπηρετούσε σάν «ειδικός Γραφεύς» μέ τδ ψευδώνυμο Σίνης καί 'Ά 
ρης δ ύπολοχαγδς Ν. Κοντογούρης. Στδν τελευταίο τούτον έγραφε δ Δ. πώς έπι- 
δοκιμάζει τάς Ιδέας του περί όπλισμού τών κατοίκων καί τής διευθύνσεως Απδ 
αυτόν τής δλης έθνικής έργασίας στδ διαμέρισμα Δρυϊνουπόλεως καίπώς θά γρά
ψει στδν Δούλη νά θέση στή διάθεσή του 500 δπλα καί 50 χιλ. φυσίγγια καί 
δτι θά προσπαθήση νά πάρει καί Αλλα. Τού συνιστούσε έπίση νά συναντηθεί μέ 
τδν Μήλιον κ.λ.π. 16 Όκτώβρη 1908.

Στήν Κόνιτσα υπηρετούσε σάν «γιασαξής» τού Μητροπολίτου Σπυρίδωνος 
Βλάχου ό έταίρος «Τιτάνας» δηλαδή ό Ανθυπασπιστής τού Πεζικού ’Ιωάννης Κέν- 
τρος πού τού τδν είχε συστήσει καί στείλει δ Δαγκλής. Ό  Μητροπολίτης στά κρυφά 
ήταν δ Αρχηγός τού τακτικού τμήματος τής ’Ηπειρωτικής ’Επιτροπής καί δ Αν- 
θυπασπιστής I. Κέντρος στά φανερά ήταν δ καβάσης του φορώντας τή στολή 
καί τά κουμπούρια του. 48 χωριά τής περιοχής γύρισαν τδ καλοκαίρι τού 1909 
οί δυό τους ένώ δ Δρυϊνουπόλεως—γράφει σέ μίαν έκθεσή του δ Κέντρος—«έ
χει 4—5 έτη νά περιοδεύση, δ δέ Ίωαννίνων σχεδόν δέν περιόδευσε ποτέ». Στήν 
ίδια έκθεσή του περιγράφει τδν Σπυρίδωνα Βλάχον πώς μεταχειριζόνταν τούς
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Τούρκους έπίσημους μέ γεύματα καί δώρα πολυτελή γιά νά τά’χει καλά καί προσ
τατεύει £τσι τό ποίμνιό του «Ό κ Λάνδος—γράφει— μέμφεται τοΰ Σεβασμιωτά- 
του έκ προσωπικών λόγων...» τό πρόσθεσε τούτο (σημειώνει στό κείμενο ό Λευ- 
κοπαρίδης) έπειδή ήξερε (δ Κέντρος) δτι δέν έχουν δλοι τήν ΐδια γνώμη γιά τόν 
Μητροπολίτη Σπυρίδωνα.

Στήν Π ρέβεζα υπηρετούσε σάν «είδικός γραφεύς» ό ύπαξ)κδς Παπαϊωάν- 
νου ή Ίωάνου μέ τό ψευδώνυμο «Εύμένης» μέ καλή δράση. Επίσης ώς δάσκαλος 
ό «έταίρος» Χρ. Γ. Μήχας.

‘Υπάρχει στό Αρχείο καί μιά έπιστολή τού έκεί Πρόξενου Φορέστη πού ευ
χαριστεί τόν Δ. διότι «τόν συγκαταριθμεί μεταξύ τών σκαπανέων τής έθνικής 
έργασίας» μέ ήμερομηνία 17—8 — 1909.

Επίσης γιά τη μεταφορά καί τή διανομή δλων άναγράφονται στό κείμενο 
οί παρακάτω λεπτομέρειες· Τά δπλα μεταφέρονταν άπό τήν Πάτρα καί τόν Καρ- 
βασαρά (Αμφιλοχία) καί τά παρελάβαιναν στήν Κέρκυρα δ λοχαγός Πεζικού Δ. 
Δούλης, στή Βόνιτσα δ δικηγόρος Ν. Ζέρβας, στίς Καλαρρύτες δ Δήμαρχος (Για
τρός) Γ. Σταμάτης ή Ζιάγκλης, οί περιοδεύοντες 1) Σχολάρχης Κ. Ζήκος 2) δ 
ψευτοϊερομόναχος Βασίλειος (Μπάληος) καί κάτι έκτακτοι συνεργάτες.

Μύριες μικροπεριπέτειες καί πολλά προβλήματα δημιονργούνται γιά τή με
ταφορά καί τή διανομή τών δπλων. Ό  Δ. στέλλει έγγραφες δδηγίες στό τμήμα 
Πρεβέζης καί ξέχωρα μιάν έπιστολή καθοδηγητική στό Γιατρό Δήμαρχο Σταμάτη 
ή Ζιάγκλη στίς Καλαρρύτες τό Μάρτη τού 1909. Ά πό τήν τελευταία άποσπώ 
τά παρακάτω· (...) Τά έν Κράψη δπλα οί έν Ίωαννίνοις Ιδικοί μας (Νινύας) τά 
παρέλαβονκαί τά διένειμον. (...) Καί τά 500 τά δποϊα έχετε έν Καλαρρύταις νά τά 
παραλάβωσι τμηματικώς έν έχεμυθείρ... πρός διανομήν (παρά τού (Νινύα)... 'Ό 
σον άφορά τάς είδήσεις άς μοί μεταδίδετε... πρό πολλού έλήφθησαν τά μέτρα τά 
όποια συνιστάτε, ώς καί άλλα... *Η τελουμένη έθνική δργάνωσις έχει σκοπόν τήν 
ήθικήν ένίσχυσιν τού δμογενούς στοιχείου καί τήν καταπολέμησιν τών ξένων προ-  ̂
παγανδών...

‘Υπογραφή Π. Γ. Δαγκλής.

Έ λληνοαλβανικές σχέσεις. Στό ’Αρχείο τού Π. Δ. βρίσκεται μιά έντυ 
πη «Δήλωση», ένα είδος συμφωνητικού συνεργασίας Ελλήνων καί Αλβανών κα
τά τού Βουλγαρικού κινδύνου, μέ ήμερομηνία 22 Μάρτη 1907, πού φέρει τήν ύ- 
πογραφή «*Η Επιτροπή τής ‘Ελληνοαλβανικής ‘Ενώσεως». Στόν ίδιο φάκελλο 
καί 3 φύλλα τής έφημερίδος «ΠατρΙς» (Μάη 1907) δπου σχολιάζεται σάν «άστεί- 
ον» τό ώς άνω «πρωτόκολλου» πού δέν είχε καμμιά σχέση μέ τήν Πανελλήνια 
’Οργάνωση.

Πάνω στό ζήτημα τών ‘Ελληνοαλβανικών σχέσεων μαθαίνομε άπό άλλη- 
λογρσφία τού Δ. (Τομ. Α σελ. 409—412) τΙς έπίσημες έλληνικές άπόψεις πού δια
τυπώνει δ Π. Δ. αί δποίες μάλιστα διατυπώθηκαν άπ’ αυτόν πρός τόν ’Αρβανίτη 
’Ισμαήλ Κεμάλ μπέη.

Σχετικά μέ τό «Σώμα Πουτέτση» είκοσι έγγραφα βρίσκονται στό ’Αρχείο 
Δ. πού σέ μερικά σημεία—γράφει δ Λευκοπαρίδης—διαβάζονται σάν μυθιστόρημα.

Γιά τά ’Ηπειρωτικά ζητήματα δύο ήταν οί στενοί συνεργάτες τού Δ.: οί Κ. 
Μ. Μελάς (Κοντός) καί Σπύρο Μήλιος, υποπλοίαρχος δ πρώτος, υπομοίραρχος δ 
άλλος, καί οί δποίοι, άλληλοτρωγόνταν μεταξύ τους καί σπάνια συμφωνούσαν.

ΣτΙς έπόμενες σελίδες (Τομ Α' σ. 416—438) περιέχονται: Εκθέσεις τού Δ., 
δργανωτικές προσπάθειές του (διεύρυνση υπηρεσίας—προπαγάνδα—προετοιμασία 
έπαναστατικών πυρήνων σέ ύπούδουλες έπαοχίες κλπ) καί τέλος ή όριστική του 
άποχώρηση. Ανάμεσα στίς τόσο ένδιαφέρουσες καί γεμάτες άπό άλληλογραφίες 
καί όνόματα, πού έδρασαν κατόπι, σελίδες, περιέχεται καί ή άπό Πάτρα μέ ήμε·
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ρομηνία 28 Νοέμβρη 1908 έπιστολή τού Έπιλοχία τού 12ου Συντάγματος Πεζι
κού Γεωργίου Κονδύλη (Μακεδονομάχου) πρός τδν Συνταγματάρχη Δαγκλή, πού 
ζητούσε νά σταλεί κάπου στη Μακεδονία ή άλλου στην Τουρκία, δπου νά «λα- 
λούνται αί γλώσσαι Τουρκική καί Βουλγαρική» γιά νά τΙς έκμάθει τέλεια (τΙς 
ήξερε γιά νά συνενοείται) μέ τδ σκοπό νά φανεί ώφέλιμος σέ κατασκοπείες «κ.τ. 
τ.». Καί πράγματι στάλθηκε τότε σά Δάσκαλος στίς Σαράντα Έκκλησιές μέ τό 
ψευδώνυμο Ζαγκάς.

Μέ τό Κεφ. Η: ’Από τό Γουδί έως τούς Βαλκανικούς πολέμους (σελ. 439— 
465) τελιώνει ό Α' Τόμος ’Από τό ’Αρχείο τού Δαγκλή.

Οί σελίδες αυτές είναι διαφωτιστικές γιά κάμποσα γεγονότα τής έποχής 
έκείνης.

Τδν Φλεβάρη τού 1909 (έξη μήνες πρίν έκραγεί τό κίνημα στό Γουδί) μιά 
καινούργια δργάνωση «Πανελλήνιος ΕΘΝΙΚΗ Όργάνωσις» έκυκλοφόρησε μιά προ- 
κήρυξη μέ άοριστολόγους φράσεως καί σκοπούς, ή όποία έφερε μεγάλη άναταρα- 
χή, μερικές δέ έφημερίδες έχαρακτήριζαν τήν δργάνωση σάν άπολυταρχική (άπό 
πρόσωπα περί τήν Αυλήν) μία δέ άπ’ αυτές («Νέον νΑστυ») άνέγραψε καί τά δ- 
νόματα τού Συνταγματάρχη Δαγκλή, τού Ίλάρχου Ζυμβρακάκη, τού λοχαγού 
Τσόντου κ.ά. πού δήθε τήν άποτελούσαν. Ή  διάψευση υπήρξε άμεση άπό τόν 
Δαγκλή. ’Αναγράφεται άπό τόν ίδιο στό κείμενο (σελ. 440—441) καί είνε γεμάτη 
άπό άγανάκτηση.

Πριν έκραγεί τό κίνημα στό Γουδί δ Δ. έπρωτοστάτησε σέ μιά κίνηση 
’Ανωτέρων ’Αξιωματικών πού συνεδρίασαν στό σπίτι του. Ά πό έπιστολή του τής 
9 Ιουλίου 1909 πού δημοσιεύεται στό κείμενο, πρός τόν Συνταγματάρχη I. Κων- 
σταντινίδη (σ. 442—443 Τ.Α.) βγαίνουν ξεκάθαρα οί σκοποί γιά τούς δποίους 
έγινε ή κίνηση τούτη των Ανωτέρων Αξιωματικών.

«... Συνεχόμενος—τού γράφει—υπό λύπης έκ τής οίκτράς υπό στρατιωτικήν 
άποψιν καταστάσεως είς ήν εύρέθη ή Πατρίς μας, καίάκούων, περί συνωμοσιών 
καί συσκέψεων τών κατωτέρων Αξιωματικών, μόνος έκ τών έν Άθήναις ’Ανω
τέρων έλαβα τήν πρωτοβουλίαν νά συναντηθώ μετά τινων έκ τούτων, ίνα εύρω- 
μεν τρόπον έπιβολής δπου δεί πρός έφαρμογήν έπΐ τέλους έθνικού στρατιωτικού 
προγράμματος καί ταχεΐαν συγκρότησιν Στρατού άξίου τού δνόματός του...».

Παρακάτω, στίς σελ. 446 -4 5 1  (Τ.Α.) τού κειμένου, βρίσκεται ένα πολύ— 
πάρα πολύ—ένδιαφέρο καί σημαντικώτατο γιά τήν περίοδο αυτή «Υπόμνημα* 
πρός τόν Βασιλέα μέ ήμερομηνία ’Ιούνιος 1909 (δύο σχεδόν μήνες προτού ή έπα- 
νάσταση στό Γουδί) πού είνε δλόγραφο καί μονογραμμένο άπ’ τόν ίδιο τόν Δαγ
κλή καί τό όποιο «ενεκα άλλης τροπής τώ ν πραγμάτω ν», δπως σημειώνει, 
δέν δόθηκε αώ  Βασιληά.

Μετά τό κίνημα ή στάση τού Δ. φανερώνεται άπό μιά περικοπή δημο- 
σιεύματός του στήν Εφημερίδα «Εστία» τής 20 Αύγούστου 1909.

«... Έμεινα άμέτοχος (στό κίνημα)διότι διεφώνουν πρός τόν τρόπον 
καί χρόνον τής ένεργείας ώς πρός τινας λεπτομερείας, άς έμάνθανον ότι 
περιλαμβάνονται εις τά αΐτήματα τών ’Αξιωματικών. Ουδέποτε δμως έσκέ- 
φθην ν’ άντιδράσω. (...) Δέν άποκρύπτω έν τούτοις... δτι δέν ευρίσκω 
δρθόν ν ’ άποξενωθή έντελώς δ Διάδοχος καί μέλλον Βασιλεύς πάσης θέ- 
σεως έν τώ Στρατφ κλπ.».

Στόν ίδιο φάκελλο βρίσκεται καί μιά άπαντητική έπιστολή τού Δ. πρός τόν 
Ταγματάρχη Α. Παπούλα στήν Κέρκυρα στήν όποία έκφράζει τίς άνησυχίες του 
γιά τήν τότε (Φλεβάρη 1909) δημιουργηθείσα κατάσταση.
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Σάν κατακλείδα γράφει στδν Παπούλια «... Ελπίζω δτι "θέλετε ένεργήσει... 
καί μή διακινδυνεύσω έκ νέου ή Βασιλεία...».

ΣτΙς τελευταίες 5 σελ. τοΰ Α' Τόμου άναφέρονται οί τέσσερες Διοικήσεις 
πού τοΰ άνατέθηκαν κατά σειρά ΰστερ’ άπό τήν άποχώρησή του άπ’ τήν Πανελ
λήνιο ’Οργάνωση ϊσαμε τΙς παραμονές των Βαλκανικών πολέμων. Πράγμα πού 
βγαίνει άπό τά διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα καί έκθέσεις πού περιέχει δ σχετι
κός φάκελλος τοΰ ’Αρχείου τοΰ Δαγκλή:

1) Διοίκησης Σ χολής Εύελπίδων: Τό πρώτο έξάμηνο τοΰ 1910.
2) Διοικητής 1ης Μεραρχίας (Λάρισα): β' έξάμηνο 1910.
3) Α ρ χη γό ς  Χ ω ροφυλακής: α' έξάμηνο 1911.
4) Διοικητής 2ας Μ εραρχίας (’Αθηνών) άπό τόν Ίούνινο τοΰ 1911 (δ- 

πότε καί προβιβάστηκε σέ 'Υποστράτηγο) Ισαμε τόν Αύγουστο τοΰ 1912. Στενά 
τότε συνεργάστηκε μέ τήν υπό τόν E ydoux Γαλλική ’Αποστολή.

Διοικητής τότε τοΰ 1ου Συντάγματος τής 2ας Μεραρχίας πού διοικούσε δ 
δ Στρατηγός Δαγκλης ήταν δ Γάλλος (τής άποστολής) Άντισυνταγματάρχης Β. 
Bordeaux. Βρίσκεται στδν φάκελλο τοΰ ’Αρχείου σχέδιο άναφοράς πού είχε τότε 
ύποβάλλει έναντίον του δ Δ. πρός τόν Πρωθυπουργό (Υπουργό Στρατιωτικών 
Βενιζέλο) γιά τόν αυταρχικό του τρόπο. Τούτο δμως δένέμπόδισε τόν Bordeaux  
(σημαίνει δ Λευκοπαρίδης (σελ. 462 Α.Τ. υποσημείωση) νά γράψει στό βιβλίο 
του: «1/ Orient H elelnique Contemporain» γιά τόν Μέραρχό του Δαγκλή: 
«... είχε πίσω του ωραία καί μακρά σταδιοδρομία στρατιωτική καί έπιστημονική. 
Πολύ μορφωμένος. Πμεΰμα άνοιχτό, μεθοδικό, ζυγισμένο. ’Αντιπροσώπευε, νομί
ζω, τόν 'Έλληνα τοΰ παληοΰ καιρού».

Ό  σχετικός φάκελλος τοΰ Αρχείου περιέχει πλήθας άπό έγγρφα καί ση
μειώσεις σχετικές μέ τήν έκπαίδευση καί τή Διοίκηση.

Καί δ πρώτος Τόμος τοΰ ’Αρχείου Δαγκλή τελειώνει μέ τό δνομα τοΰ ήρωα 
τών Βαλκανικών πολέμων Ταγματάρχη Βελισσαρίου, πού πρώτος έσπασε τήν Τούρ
κικη γραμμή στήν πολιορκίαν τών Γιαννίνων καί πού σκοτώθηκε τό 1913 στά 
στενά τής Κρέσνας. ’Ιδού ή γνώμη τοΰ Μεράρχου του Δ. γι’ αυτόν τόν Μάη τοΰ 
1912 (άπό τόν φάκελλο):

«Ταγματάρχης Βελισσαρίου. ’Αληθές δτι είναι λίαν νευρικός καί πιεστικός 
πρός τούς κατωτέρους του, δυσκόλως δυνάμενος νά δικοικήση. Έ χει δμως πολ·* 
λάς στρατιωτικάς γνώσεις, πρωτοβουλίαν καί εύτολμίαν...»,

(Συνεχίζεται)



Κ Ε Ν Ε  G EN D A R M E
Καθηγητού του Πανεπιστημίου του NANCY

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Απόσπασμα έκ τοϋ βιβλίου «La Pauvrete des Nations»

Μετάφραση καί Σ χ ό λ ια : ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΣΟΥΡΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

5Α πό πολύ καιρό καί κυρίως τήν τελευταία τριετία πολύ μελάνη έχει απα
ταληθή σχετικά με τό Θέμα τής παιδείας ώς συντελεστοϋ τής οικονομικής άνα- 
πτύξεως τής χώρας.

Τά διάφορα όμως άρθρα καί μελέτες πού γράφτηκαν είχαν κυρίως φιλολο
γική και θεωρητική σύνθεση καί επομένως ό αντίλογος, πάντοτε καλόπιστος, δη
μιουργούσε σύγχυση, μέ αποτέλεσμα τή ζημιά και καθυστέρηση των αναγκαίων 
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και τήν ενίσχυση τής τεχνικής παιδείας, απαραί
τητα  και αναγκαία σήμερα, οπού ή τεχνολογία και οι θετικές επιστήμες αποτε
λούν τήν αφετηρία καί τό ύπόβαθρο τής ταχυτέρας εξελίξεως των κρατών.

Γ ι’ αυτό ή γνώμη ενός οικονομολόγου, αποτέλεσμα και συνισταμένη εργα
σιών, παρατηρήσεων και ερευνών επί τής εξελίξεως άλ?<.ων κρατών, εκρίθη αναγ
καίο νά επιστρατευθή, ώστε νά μάς βοηθήση νά αποκρυσταλλώσουμε σαφείς και 
συγκεκριμένες ιδέες, μή  ίπιδεχόμενες αμφισβητήσεις, γιά τις δυνατότητες τής παι
δείας, νά διαδραματίση ένα δημιουργικό ρόλο κατά τά πρώτα στάδια τής άναπτύ- 
ξεως και έκβιομηχανίσεως ενός έθνους.

Ή  μελέτη  πού ακόλουθή είναι ή μετάφραση τού κεφαλαίου περί «Παιδείας 
καί ’ Αναπτύξεω ς» από τό βιβλίο «*Η φ τ ώ χ ε ι α  τ ώ ν  έθ νώ ν»  τού Καθηγητού 
τών Νομικών και Οικονομικών Ε πιστημώ ν τού Πανεπιστημίου τού  Nancy καί 
τής ’ Ανω τάτης 9Εθνικής Σχολής Διοικήσεων τών Παρισίων R. Gendrarae.

Πριν 200 χρόνια, ό θεμελιωτής τής οικονομικής επιστήμης Adam Sm ith, 
θέλγοντας νά συστηματοποιήση τις ιδέες του γιά τήν οικονομική ανάπτυξη, διάλεξε 
σάν τίτλο  τού βιβλίου του« eΟ πλούτος τών εθνών», στηριζόμένος στις υπάρχου- 
σες δυνατότητες τών τότε ( γνωστών) κρατών γιά νά αναπτυχθούν.

Παραδόξως όμως ή ανάπτυξη αυτών τών κρατών, έκανε νά φανή ή «Φτώ
χεια τών ’Εθνών», τών περισσοτέρων σήμερα ύποαναπτύκτων εθνών, καί γ ι’ αυτά 
είναι γραμμένο τό βιβλίο τού καθηγητού R. Gendarme «La Pauvrete des 
Nations».

Καί τό κεφάλαιο δηλ. περί παιδείας (τού οποίου τό άρθρο πού ακολουθεί, 
είναι απλή μετάφραση) αφορά κυρίως τις ύποανάπτυκτες χώρες.

’Αλλά, ενώ ή διαφορά μεταξύ ανεπτυγμένων καί ύποαναπτύκτων χωρών 
είναι τεράστια, οι διαφορές μεταξύ ύποαναπτύκτων οικονομιών καί ύπό άνάπτυ-



ξη (δη?., μεταξύ Sous—D eveloppee καί en V oie dc D eveloppem ent) είναι μ ι 
κρές καί συχνά δυσκο?ωδιάκτριτες, δεδομένου δτι καί οι υπό ανάπτυξη οικονομί
ες υποδιαιρούνται ακόμα σε εκείνες πού εξακο?ωυθούν νά άναπτύσσωνται (καί μ ά 
λιστα με διαφορετικούς ρυθμούς ετήσιας άναντύξεως) καί στις στάσιμες.

Τό άρθρο λοιπόν, καθώς θά διαπιστωθή, δεν παύει νά ίσχύη καί γιά την 
ελληνική οικονομία, ή οποία έχει ξεπεράσει τό στάδιο τής ύποαναπτύξεως. Ε π ε ι 
δή ή π).ήρης αφομοίωση τού άρθρου θά απαιτούσε μερικές ειδικές γνώσεις, ή έ- 
πέμβαση τού μεταφραστού μέ υποσημειώσεις (Σ .Μ .) είναι συχνή. Κατά βάση ό
μως είναι σαφές καί κατατοπιστικό καί γ ι’ αυτό έκρίθη αναγκαία ή μετάφρασή  
του. Καί έγινε τόσο γιά νά ακουστή καί μιά γνώμη υπεύθυνη, συγκεκριμένη καί 
στηριζομένη στήν αλάνθαστη γλώσσα των αριθμών καί τών έρευνών, όσο καί γιά  
τήν ένίσχυση τών επιχειρημάτων τών μεταρρυθμιστών τού εκπαιδευτικού μας συ
στήματος καί τής ανάγκης ένισχύσεως τής τεχνικής παιδείας καί κυρίως προς 
καταπο?Λμηση τής έσφα?.μένης κοινωνικής προκαταλήψεως γιά τήν μειωμένη αξία 
καί γιά τό μικρό κοινωνικό γόητρο τών τεχνικών καί τών άπασχολουμένων μέ τά  
χειρωνακτικά επαγγέλματα (αυτών δηλ. πού σπούδασαν γιά  νά γίνουν εργάτες).

Τό μέλλον, ή ανάπτυξη τής οικονομίας καί τό γόητρο τής χώρας στά δικά 
τους χέρια θά στηρίζονται.

Αυτό, μέ ?Λγα λόγια, υποστηρίζει ή μελέτη  πού ακολουθεί.

Γ. Π Α Τ Σ Ο Υ Ρ Ο Σ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Έ χουμε ήδη θίξει τό πρόβλημα τής έκπαιδεύσεως τών ύποαναπτύκτων 
χωρών σέ δυό άπό τις μορφές του:

—Τού άνσλφαβητισμοϋ, κατά τήν άνάλυση τών κριτηρίων ύποανα- 
πτύξεως.

—Τής έλλείψεως ειδικευμένου προσωπικού, κατά τήν μελέτη τών άνω- 
μαλιών τής άναπτύξεως.

α) Γιατί ή άναλογία τών άναλφαβήτων ήταν ένα άπό τά βασικά κρι
τήρια τής ύποαναπτύξεως;

Ά φ ’ ένός έπειδή ό άναλφαβητισμός είχε άντιμετωπισθή μέχρι πρόσφα
τα όχι σάν μιά ύποαπασχόληση τών συντελεστών τής παραγωγής, άλλά σάν 
μιά κοινωνική μάστιγα συνώνυμη τής δυστυχίας ή τής έπιδημίας. Ή  έξαφά- 
νισή του, αύξάνουσα τήν κοινωνική εύπορία, έθεωρεΐτο μάλλον κατανάλωση, 
παρά έπένδυση, μιά πολυτέλεια τών πλουσίων χωρών, παρά μιά άνάγκη τών 
φτωχών (χωρών).

Ά φ ’ έτέρου, έπειδή, ή γενίκευση τής στοιχειώδους παιδείας, σ το ιχ ί
ζοντας περισσότερο άπό μιά έκστρατεία έμβολιασμοϋ, αυτό τό σύμπτωμα έθε
ωρεΐτο πολύ πιό δύσκολο νά έξαφανισθή.

β) Ύ πό τήν δυτέρα της άποψη, ή παιδεία είναι ένα στοιχείο ύποδομής, 
ένας συντελεστής παθητικός, «άρνητικός» τής άναπτύξεως. "Οπως μιά έπιμε- 
λητεία δέν κερδίζει τήν μάχη, ή έκπαίδευση δέν άναπτύσσει τήν οίκονομία, 
άλλά όπως έκείνη, είναι άπαραίτητη.

Ή  έκπαίδευση κατανάλωση καί ή έκπαίδευση υποδομή άκολούθησαν 
βήμα προς βήμα τήν άνάπτυξη τών δυτικών χωρών, βαθμηδόν, όσο ή ο ίκ ο
νομία τους άπελευθερωνόταν άπό τΙς άναγκαΐες πηγές καίπεριώριζε τόν χρό
νο έργασίας. Τώρα ή συντόμευση τής προθεσμίας διαδόσεως τών άνανεώσε-
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ων (ή άνάγκη δήλ. ταχείας έφαρμογής τής μοντέρνας τεχνικής) καί ή έντα- 
τικοποίηση τής είδικεύσεως υποχρεώνουν νά προηγείται των άναγκών τής 
οικονομίας σέ έρευνητές καί ειδικευμένο προσο^πικό. Θεωρούν τού λοιπού 
τις δαπάνες έκπαιδεύσεως σαν παραγο>γικές έπενδύσεις, πράγμα πού έξηγεϊ 
την άνθηση, πρόσφατα, των οικονομικών έρευνών στον τομέα τής παιδείας.

Ή  θεωρία τής οικονομικής άναπτύξεως ωφελείται άμεσα κατά τό μέ
τρο δπου:

9Αφ’ ενός οί ύποανάπτυκτες χώρες όφείλουν νά άφωμοιώσουν γρήγορα 
την έφαρμοσμένη τεχνική ώστε κατά κάποιο τρόπο νά πιάσουν τό τραίνο 
στήν πορεία του.

Ά φ ’ έτέρου, άν ή άξιοποίηση του άνθρωπίνου στοιχείου είναι ένας θε
τικός συντελεστής άναπτύξεως, οί προοπτικές άναπτύξεως εύρόνονται, έπει- 
δή ή έργασία είναι ό πιο άφθονος συντελεστής παραγωγής του Τρίτου κόσμουί1).

Χρησιμοποιώντας τούς άνθρώπους σάν καθηγητές καί μοθητέςδηλ. μέ 
ένα χαμηλό πραγματικό κόστος, ή έκπαίδευση θά ήταν ό πιό προσιτός τρό
πος άναπτύξεως γιά τις φτωχές καί πυκνωκατοικημένες χώρες τών όποιων 
διεγείρει τήν άνάπτυξη μέ τρεϊς τρόπους.

— Έ νισχύοντας ένα «κλίμα άναπτύξεως» στον πληθυσμό δημιουργών
τας τις άπαραίτητες αιτίες.

—Διαμορφώνοντας ένα ειδικευμένο προσωπικό σέ συνάρτηση μέτίςέκ- 
τιμήσεις τών μελλοντικών άναγκών.

—Δημιουργώντας ένα δυναμικό E lite , άνάλογο μέ τούς έπιχειρηματιές 
τού ξεκινήματος τού εύρωπαίκοϋ καπιταλισμού, άλλά συστηματικά διαμορ* 
φωμένο γιά τις λειτουργίες τής όργανώσεως.

Σ’ αύτούς τούς τρείς σκοπούς άναλογοϋν τά τρία έπίπεδα έκπαιδεύσε- 
ως: στοιχειώδης, μέση, άνωτάτη.

Ύ πό τήν χρηματική όμως έννοια, ή έκπαίδευση είναι μιά επένδυση 
άνταγο)νιστική τών ύλικών έπενδύσεων. Ή  θεωρία τών έπενδύσεων παιδείας 
πρέπει νά καθορίση για κάθε στάδιο άναπτύξεως τό μέγεθος τής άναγκαίας 
έκπαιδεύσεο^ς, τήν μορφή καί κατανομή της, τις άπαραίτητες άναλογίες με
ταξύ άνθρωπίνων καί υλικών έπενδύσεων σέ σχέση μέ τά κριτήρια τών έπεν
δύσεων παιδείας.

Ή  άναζήτηση αύτών τών κριτηρίων βρίσκεται στήν άρχή άκόμα (δέν 
άναμένονται χρήσιμα άποτελέσματα γρηγορώτερα άπό 1 0 -1 5  έτη) καί ή έκ- 
παιδευτική πολιτική έτέθη ύπό τήν πίεση ισχυρών μή οικονομικών συντελε
στών. Δέν μπορεί λοιπόν κανείς άκόμα παρά νά προβάλη τά πλαίσια μιας 
στρατηγικής τής έκπαιδεύσεως.

ΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Γιά τό άτομο ή μόρφωση είναι πηγή προσωπικής ίκανοποιήσεως, άλ
λά καί κοινωνικού γοήτρου καί εΙσοδήματος(1 2). Είναι ένα άγαθό τόσο έπι-

1. Κ α τά  τόν John  V a iz e y  ή πα ιδε ία  κατ' άρχή μπορεί νά παίζη στήν άνάπτυξη 
τών ύπο ιναπτύκτων χωρών τόν ίδ ιο  ρόλο (πού έπαιξε) ή άπεριόριστη προσφορά έδα- 
φών γιά τήν άνάπτυξη τών Η .Π .Α .).

2. Σέ άνεπτυγμένες χώρες, τό ήμερομίσθιο  ενός άποφοίτου τής στοιχειώ δους 
ίσοΟται περίπου μέ τό  1/3 τοϋ μέσου κατ’ άπασχολούμενο εισοδήματος. Σέ μ ιά  ύπο- 
ανάπτυκτη ο ικονομία, ή άναλογία  αύτή ίσούτα ι μέ τό 2 δηλ. είνα ι δ ιπλάσιο.
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θυμητό ώστε ό Ο.Η.Ε. τό περιέλαβε στά δικαιώματα τοΟ άτόμουί1). Για μιά 
κυβέρνηση πού ζήτα νά στηριχθή στο λαό, είναι μιά έπένδυση πολύ άποδο- 
τική πολιτικά, βρυχυχρόνια κυρίως, έπειδή δέν έμφανίζεται άνεργία διπλω
ματούχων. Δυστυχώς άν καί είναι βέβαιον δτι ή παιδεία άποτελεί άγαθό, ή ά- 
πόδοσή της στή φάση τού ξεκινήματος (τής οικονομίας) δέν έκτιμήθηκε 
ποτέ, καί ούδέποτε άναλύθηκε πραγματικά. Έ τσι, άφού άναλυθή τό κόστος 
τών έπενδύσεων παιδείας, θά άποπειραθοϋμε τήν έκτίμηση τής άποδοτικότη- 
τος καί τού προβλήματος τής ίκανότητος άφομοιώσεως τών μορφωμένων ά- 
τόμων άπό τις υπό άνάπτυξη οικονομίες.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α.—Τό πραγματικό κόστος τής παιδείας στις ύποανάπτυκτες χώρες δη
λαδή ή άξια τών ά/αθών καί ύπηρεσιών πού θά παράγουν οί συντελεσταί πα
ραγωγής, άν δέν ήταν τόσο σύνθετη στό οικονομικό κύκλωμα, είναι δύσκο
λο έκτιμηθή καί ποικίλλει άνάλογα τής οικονομίας. ’Αλλά σέ κάθε πυκνωκα- 
τοικημένη χώρα πού μαστίζεται άπό άνεργία καί έπομένως ή όριακή παρα- 
γωγικότης τής έργασίας είναι περίπου μηδέν, φαίνεται δτι τό πραγματικό 
κόστος είναι πολύ χαμηλό, στό ποσοστό δπου ή έκπαίδευση χρησιμοποιεί 
ανθρώπους σαν καθηγητές καί μαθητές καί δέν χρειάζεται παρά έλάχιστα ά- 
γαθά(1 2). *0 Nurske προτρέπει τή χρησιμοποίηση τών άνέργων γιά τή συσ
σώρευση ύλικοϋ κεφαλαίου.

Β. - Τ ό  χρηματικό κόστος τών έπενδύσεων παιδείας είναι, άντίθετα, άνα- 
λογικά πολύ ύψηλότερο άπ* δ,τι στις βιομηχανικές χώρες.

Ό  καθηγητής A .Lew is (τού M anchester), ύπολόγισε δτι γιά  νά λά
βουν δλα τά παιδιά 8ετή στοιχειώδη έκπαίδευση, θά στοίχιζε σέ τρέχουσες 
τιμές (1962):

0,8®/0 τού Εθνικού είσοδήματός τους στις Η Π.Α.
1.7°·. » » » » στή Ζαμάϊκα
2,8°/0 » » » » » Γκάνα
4°/ο » » » » » Νιγηρία

Αύτές' οί διαφορές έξηγοΰνται πρώτα άπό τό γεγονός δτι ό μέσος μι
σθός ένός δασκάλου άντιπροσωπεύει:

1,5 φορές τού μέσου κατά κεφαλή
3 » » » » »
5 » » » » »
7 » » » » »
2,5 » » » » »

εισοδήματος στις Η.Π.Α.
» στή Ζαμάϊκα
» » Γκάνα
» » Νιγηρία
» » Ε λλάδα

1. Άρθρο 26 παρ. 2. «Κάθε άτομο, δικαιούται έκπαιδεύσεως. Ή Εκπαίδευση 
παρέχεται δωρεάν, κυρίως δέ ή βασική και θεμελιώδης παιδεία. Ή στόχε ώδης παι
δεία είναι υποχρεωτική. ‘Η Επαγγελματική καί τεχνική παιδεία πρέπει νά γενικευθή. 
Ή είσοδος στήν άνωτάτη παιδεία πρέπει νάναι άνοικτή έξ ίσου σέ όλους όσους τό 
άξίζουν».

2. Μιά Εξαίρεση Εν τούτοις, όσον άφορμ τό τμήμα τής Εκπαιδεύσεως, τό όποιο 
θά μπορούσε νά Εχη μιά αύξημένη παραγωγικότητα στήν οίκονομία (τεχνική παιδεία). 
Τό άμεσο, Επίκαιρο, κόστος αύτής τής ύποχρεώσεως στήν παιδεία μπορεί Ενδεχομέ
νως νάναι πολύ ύψηλό.

Σ.Μ. Οί άνωτέρω Εννοιες θά γίνουν περισσότερο άντιληπτές όταν δ αβαστή ό- 
λόκληρο τό κεφάλαιο.
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Καί τό βάρος είναι τόσο έπαχθέστερο δσο ή άναλογία πληθυσμού σχο
λικής ήλικίας πρός τόν συνολικό πληθυσμό είναι ύψηλότερη(Χ).

νΑν συγκρίνη κανείς π.χ. τή Βραζιλία καί την Γαλλία καί θελήση νά 
δώση στους δυο πληθυσμούς τήν ίδια έκπαίδευση άπό ήλικίας 6—13 έτών 
θά είχε: στή Γαλλία 4,3 ενεργούς ένήλικες για κάθε μαθητή καί 1,2 μόνον 
στήν Βραζιλία. Δηλαδή γιά τήν τελευταία ένα βάρος 3,5 (4,3:1,2) φορές έπα
χθέστερο.

Γιά τά τρία στάδια έκπαιδεύσεως, οί δημόσιες δαπάνες άντιπροσωπεύ- 
ουν ώς πρός τό συνολικό τους έθνικό είσόδημα τό 2,3% Υ1(* τή Βραζιλία, 
τό 2,1% γιά τή Χιλή, τό 1,7% γιά τήν Κολομβία, τό 6,1% γιά τήν ’Ιαπω
νία. Γιά τά περισσότερα ύποανάπτυκτα κράτη, οί δημόσιες έπενδύσεις παι
δείας άντιπροσωπεύουν τό 1)5 περίπου τού προϋπολογισμού τους.

Τό έπί μέρους κόστος τών τριών σταδίων έκπαιδεύσεως είναι: 
α) Ή  στοιχειώδης έκπαίδευσις είναι ή περισσότερο δαπανηρή.
Κατά τις έκτιμήσεις τής συνόδου τής UNESCO στό Karachi τό 1960, 

ένα πρόγραμμα γενικεύσεως τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως στήν Νοτιο—ά- 
νατολική ’Ασία, τό όποιο θά άνέβαζε τόν άριθμό τών μαθητών άπό 64 έκατ. 
τό 1960 σέ 220 τό 1980, θά στοίχιζε έτησίως άπό 390 έκατ. δολλάρια τό 1960, 
3.260 έκατ. δολλάρια τό 1980.

Εξετάζοντας στή συνέχεια ποία είναι ή σημερινή ποσοστιαία κατα
νομή τών Δημοσίων Επενδύσεων παιδείας μεταξύ τών διαφόρων έπιπέδων 
έκπαιδεύσεως σέ μερικές χώρες, έχουμε τόν έπόμενο πίνακα, ό όποιος μάς 
δείχνει ότι, τό ήμισυ σχεδόν τών Δημοσίων Επενδύσεων έκπαιδεύσεως δα- 
πανώνται γιά τή στοιχειώδη έκπαίδευση.

Στοιχειώ- Μ Ε Σ Η Ανωτέ- Άνωτά- Διαφορά
Χ ώ ρ ε ς δης Γενική Τεχνική ρα τη

Δ. Γερμανία 53,8 20.2 11,5 10,5 4,1
Η. Π. Α. 79,8 15,9 4,3
Αίγυπτος 35,1 21,3 11,4 — 11,8 20,4
’Ινδονησία ?7,7 1,8 2,2 8,2 2,5 27,5
Ίνδίαι 45,1 18,1 2,8 1,7 10,3 21,9

β) Μέση παιδεία
Στις Η.Π.Α. ή άμοιβή ένός καθηγητού μέσης έκπαιδεύσεως είναι δι

πλάσια τού κατά κεφαλή έθνικού εισοδήματος* αύτήή άναλογία είναι 12 στή 
Ζαμάϊκα καί 30 στή Νιγηρία.

Έ ν τούτοιςκατά τόν Lewis περισσότερες άπό τις τρέχουσες δαπάνες, 
/  άρκετά υψηλές, είναι οί δαπάνες άκινήτων πού έμποδίζουν τήν άνάπτυξη τής 

παιδείας. Στή Γκάνα π.χ. δημιουργούν οίκοτροφεϊα (500 μαθητών καί 20 κα
θηγητών) πού στοιχίζουν 250.000 λίρες, ένώ στήν ’Αγγλία μπορούν νά κα
τασκευάσουν ένα ώραΐο σχολείο (παρά τή διαφορά τιμής ύλικών καί ήμερο* 
μισθίων) μέ 50.000 λίρες(2).

1. Σέ σ χ έ σ η  μέ τό  σ υ ν ο λ ικ ό  π λ η θυ σ μ ό  ό π λ η θυ σ μ ό ς  5— 14 έτώ ν ά ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε ύ ε ι : 
1 2 %  σ τ ή ν  ’Α ρ γ ε ν τ ιν ή ,  2 2 %  σ τ ή ν  Ι α π ω ν ία ,  2 5 %  σ τ ίς  ’Ι ν δ ίε ς .

Σ .Μ .: Σ τή ν  Ε λ λ ά δ α  ή ά ν α λ ο γ ία  ή τα ν  σ τ ίς  3 0 - 6 —64 1 7%  π ερ ίπ ο υ .  Χ
2. Σ .Μ . : Τό ο ίκ ο τ ρ ο φ ε ΐο  όμω ς ε ίν α ι  ά π α ρ α ίτ η τ ο  στή  Γ κάνα, δ ιό τ ι  θά σ υ γκ εν 

τρ ώ σ ε ι  τά  π α ιδ ιά  ό λ ό κ λ η ρ η ς  έ π α ρ χ ία ς .  τά  ό π ο ια  ά ν τ ιμ ε τω π ίζ ο υ ν  π ρ ό β λ η μ α  δ ια τρ ο φ ή ς ,  
σ τ έ γ η ς  κα ί  β ιβ λ ίω ν ,  δ ε δ ο μ έ ν η ς  τ ή ς  ο ίκ ο ν ο μ ικ ή ς  κα ί κ ο ιν ω ν ικ ή ς  κ α τα σ τά σ εω ς  τής  
π ε ρ ιο χ ή ς .
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γ) Άνωτάτη παιδεία
Κατά τόν καθηγητή Lewis δλα τά Πανεπιστήμια πού έγιναν στήν ’Αφρι

κή (και γενικά στις ύποανάπτυκτες χώρες) στοιχίζουν 3—5 φορές άκριβώτερα 
άνά φοιτητή άπό τά Εύρωπαϊκά.

Εις δ,τι άφορά τρέχουσες δαπάνες, οί χώρες πού στρατολογούν τούς 
καθηγητές τών πανεπιστημίων τους άπό το εξωτερικό, οί ’Αφρικανικές χώ
ρες κυρίως, τούς πληρώνουν άκριβώτερα άπ’ δ,τι στή χώρα καταγωγής τους. 
(6.500 λίρες το χρόνο, έναντι 4.000 λιρών στήν ’Αγγλία).

Αύτοί οί στρατολογηθέντες πληρώνονται 1.000 λίρες τούλάχιστον πε
ρισσότερο άπ’ δ,τι οί (αύτόχθονες) δημόσιοι λειτουργοί τής αύτής μορφώσε- 
ως. Ή  δέ τιμή κατά φοιτητή είναι περισσότερο ύψηλή άπό το γεγονός δτι 
ύπάρχει 1 καθηγητής άνά 3 φοιτητάς στήν ’Αφρική, 1 πρός 8 στήν ’Αγγλία  
καί 1 πρός 20 στις Η.Π Α.

Σ’ αύτά προστίθενται καί τά έξοδα κατασκευής, δεδομένου δτι (σήμερα) 
τά Πανεπιστήμια γίνονται έξω άπό τις πόλεις καί άπαιτούν μιά δαπανηρή 
ύποδομή.

Στό κόστος τής παιδείας τών ύποαναπτύκτων χωρών πρέπει νά ύπολο- 
γίζεται άκόμα, εύκολα ύπολογιζομένη άλλά πολύ ύψηλή, ή σπατάλη παιδεί
ας. Ό  δρος εννοεί τήν παιδεία πού παρέχεται στούς μαθητές έκείνους, οί ό
ποιοι τήν εγκαταλείπουν κατά τήν διάρκεια τών σπουδών τους, π.χ. γιά τό σύ
νολο τής ’Αφρικής, οί άπώλειες φθάνουν τό 20°/0 τού άριθμοΰτών μαθητών. 
Καθ’ δσον άφορά τήν Νιγηρία μεταξύ τού πρώτου καί έκτου έτους τής στοι
χειώδους παιδείας 54° 0 τών άρρένων μαθητών καί 65°/0 τών κοριτσιών έγκα- 
ταλείπουν τις σπουδές. Σέ μιά τάξη δημοτικού σχολείου στό Πακιστάν, θά 
βρή κανείς τελικά μόνον 2°/0 τού συνόλου στις έπαγγελματικές άπασχολήσεις. 
Στήν ’Ιατρική Σχολή τού Dacca σέ κάθε έκατοντάδα Εγγεγραμμένων φοιτη
τών, δύο μόνο τελικά γίνονται Ιατροί, πράγμα πού διογκώνει τό μέσο κό
στος τών φοιτητών ιατρικής. Στήν Ούγκάντα έπί 1 000 μαθητών πού είσέρ- 
χονται στό δημοτικό σχολείο μόνον ένας τελειώνει τή μέση έκπαίδευση.

Ή  παραποίηση ένός τόσου σημαντικού τμήματος τών εθνικών πόρων 
στή συσσώρευση άνθρωπίνου κεφαλαίου στηρίζεται (άρα γε) σέ οίκονομικά  
κριτήρια άποδοτικότητος;

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ
ΔΥΣΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αύτές οί έκτιμήσεις είναι δύο είδών: οί έμμεσες καί οί άμεσες.
Οί έμμεσες προσπαθούν νά άριθμοποιήσουν τό ρόλο τής έκπαιδεύσεως 

στήν άνάπτυξη τών δυτικών οικονομιών άπό 50ετίας.
Οί δεύτερες χρονολογούνται άπό τό 1924’ τήν έποχή έκείνη ό Gosplan  

ύπολόγισε τήν αύξηση τής παραγωγικότητος σέ κάθε έπίπεδο έκπαιδεύσεως.
α) Ή  παιδεία καί ή γενική άνάπτυξη τής οικονομίας.
’Από τό 1919 έως τό 1957 τό έθνικό εισόδημα τών Η.Π:Α. αύξήθηκε 

3°/ο έτησίως. Ό  S. Fabricant κατανέμει αύτή τήν αύξηση σέ 1% στήν αύ
ξηση τού πραγματικού κεφαλαίου καί σέ 1 % στήν διόγκωση τών έργατών. 
Τή δέ διαφορά (τού ύπολοίπου 1 °/0) τήν κατανέμει σέ δυό κυρίως έπί μέρους 
συντελεστές. Τήν όργάνωση καί τή μόρφωση.

Μιά άπό τις αιτίες τού ποσοστού αύτοΰ τών δύο τούτων συντελεστών
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είναι δτι σήμερα 6 ρόλος τους στήν άνάπτυξη φαίνεται δτι αύξήθηκε(Ι).
Το ίδιο φαινόμενο, τό όποιο φαίνεται νά συμβαίνη και στις χώρες ύπό 

άνάπτυξη, άλλα λιγώτερο κτυπητά, μπορούσε νάχη συμπληρωματικές αιτίες 
π.χ. πρόοδος στήν άπόδοση των πηγών, μεγαλύτερη κινητικότητα μεταξύ το
μέων τών εργατών, μεγαλύτερη εύχέρεια άφομοιώσεως τής τεχνικής προόδου, 
άποτέλεσμα τής γενικεύσεως τής παιδείας.

Σ’ αύτό τό στάδιο τής έρεύνης, τό σφάλμα'τής μεθόδου, άκόμα κι* άν 
αύτές οι έκτιμήσεις είναι άκριβεϊς, είναι άφ’ ένός τό δτι δέν είμαστε σέ θέ
ση νά διαστείλουμε τον συντελεστή παιδεία άπό τούς λοιπούς έπί μέρους 
συντελεστές και άφ’ έτέρου νά διαφοροποιήσουμε τό ρόλο αύτών τών συν
τελεστών, άνάλογα μέ τό στάδιο άναπτύξεως πού έχει φθάσει ή οίκονομία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 1929 1956

Φυσικές πηγές 9 % 5 %
Κεφάλαιο 22% 20%
Ε ργασία 69%

οι/~>r-

β) Ή  παιδεία και ή παραγωγικότης τών έργατών.
Σύμφωνα μέ τή μελέτη τού Gosplan στή Ρωσία τό 1924 ένα έτος μαθη

τείας σέ έργοστάσιο αϋξηνε την παραγωγικότητα ένός άναλφαβήτου άπό 12 
— 16°/0 μόνο, ένώ

1 έτος στοιχειωδών σπουδών την αυξάνει κατά 30°/0
4 έτη » » » αύξάνουν κατά 79°/0
7 » » και βραχυχρ. μέσης αύξ. κατά 235%
9 » » » μέση αύξάνουν κατά 280%

13— 14 » » Μέση καί Άνωτάτη αύξ. κατά 320%

Οι πιστώσεις παιδείας τού 1924 ήταν 1622 έ<ατομμύρια ρούβλια. Τό 
1934 ό St. Stroum iline ύπελόγισε τήν αύξηση του έθνικού είσδήματος πού 
όφείλονταν στήν αύξηση τής παραγικότητος τών έργατών, οί όποιοι είχαν 
λάβει στοιχειώδη έκπαίδευση στά πλαίσια τού οίκονομικοϋ προγράμματος, 
σέ 2 δισεκατομ. ρούβλια.

Σέ πέντε έτη λοιπόν έπαγγελματικής ζωής (έργασίας τών έκπαιδευθέν- 
των) οί έπενδύσεις έκπαιδεύσεώς τους είχαν άποσβεστή (2000 1622=378 X
5,3=2000).

Αύτό τό έντυπωσιακό άποτέλεσμα δέν πρέπει έν τούτοις νά προκαλέ- 
ση ψευδαισθήσεις. Τό 1924 ή Ρωσία βρισκόταν σέ μια ώρισμένη (προϋπάρ- 
χουσα) κατάσταση παραγωγής καί μόνο ή έλλειψη είδικευμένων έργατών έμ- 
πόδιζε τή βελτίωσή της. Ά λ λ α  ιστορικά παραδείγματα μάς δείχνουν οικο
νομίες πού άναπτύχθηκαν μέένα πληθυσμό κατά μεγαλύτερο ποσοστό άναλφά- 
βητο (Εύρώπη XIX' αίώνα) καί άλλα δτι ή συσσώρευση ολικού καί άνθρωπί- 
νου κεφαλαίου έγινε διαδοχικά μέ έπιταχυνόμενο ρυθμό (Ιαπωνία). Α λλά  δέν 
ύπάρχει κανένα παράδειγμα άναπτύξεως μέ άφετηρία τήν παιδεία.

Προς ενίσχυση αύτής τής θέσεως έρχονται τά σημερινά παραδείγματα 
ένεργείας τών μορφωμένων στις όλιγώτερο άνεπτυγμένες χώρες. 1

1. Τ ο ϋ τ ο  ά π ο δ ε ικ ν ύ ε τ α ι  σ τ ο ύ ς  υ π ο λ ο γ ισ μ ο ύ ς  πού  έκ α νε  ό F a b r ic a n t ,  γ ια  τ ις  συν
ε ισ φ ο ρ έ ς  τώ ν  δ ια φ ό ρ ω ν  σ υ ν τ ε λ ε σ τ ώ ν  π α ρ α γ ω γ ή ς  σ τ ό  έ θ ν ικ ό  ε ίσ ό δ η μ α  τό  1929 κ α ι  τό  
1956.
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Η ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Υ πάρχουν στις ’Ινδίες 750.000 άνεργοι άπόφοιτοι μέσης καί άνωτά- 
της έκπαιδεύσεως. Στήν ’Αφρική υπάρχει πληθώρα διπλωματούχων. Δύο εί
ναι οί άμεσοι λόγοι αυτής τής παράδοξης καταστάσεως. Ή  διαφορά τών ά- 
μοιβών άφ’ ένός καί ή άνισορροπία στό έσωτερικό τού έκπαιδευτικοϋ συ
στήματος άφ’ έτέρου.

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Τό μορφωμένο άτομο στοιχίζει σοβαρά στήν οίκονομία έν σχέσει μέ 
το μέσο κατά κεφαλή είσόδημα. Τό είδαμε ήδη καθ’ όσον άφορα τήν μόρφωση.

Ή  αίτια είναι διπλή:
α) Γιά νά προσελκύσουν «είδικούς» εύρωπαίους πρέπει νά τούς προσ

φέρουν μιά άνώτερη άμοιβή άπ’ αύτή πού παίρνουν στήν Εύρώπη. Οί αύτό- 
χθονες πού έχουν τό ίδιο πτυχίο κερδίζουν τό ίδιο, δεδομένου ότι δέν θά 
(πρέπει νά) ύπάρχουν διακρίσεις. Αυτό συμβαίνει πράγματι στήν ’Αφρική.

β) 'Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος τής παιδείας: *Av ή προσφορά τών μορ
φωμένων είναι χαμηλή, οί άμοιβές τους είναι υψηλές. Αύτή ή άμοιβή είναι 
τόσο υψηλότερη, όσο ό τομέας πού χρησιμοποιεί μορφωμένους δέν μπορεί νά 
άνσπτυχθή και κατά συνέπεια τα περιθώρια στενεύουν. Γιά νά αύξηθή λοι
πόν ή ζήτηθη θά έπρεπε οί όξιώσεις τών πτυχιούχων νά μειωθούν. Και ό 
ά'νταγωνισμός πού όφείλεται στό κύμα τών πτυχιούχων ώφείλει νά προσαρ* 
μοσθή σ ’ αύτή τήν κατεύθυνση. Δυστυχώς (όμως) άντί νά δεχθούν τις κατώ
τερες άμοιβές τών φιλοδοξών προσδοκιών τους, φαίνεται νά προτιμούν τήν 
άνεργία.

Φαίνεται λοιπόν ό πολιτικός κίνδυνος πού άντιπροσωπεύουν αύτές οί 
δυσαρεστημένες γενεές ιών νέων μορφωμένων σέ μιά κεκορεσμένη άγορά έρ- 
γασίας (δηλ. σέ μιά κοινωνία μέ περιωρισμένα περιθώρια άπορροφήσεώς 
τους) κυρίως σέ έπίπεδα άντίστοιχα τών προσόντων τουςί1).

ΟΙ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μπορούμε νά διακρίνουμε δύο τύπους άνισορροπίας τού συστήματος 
παιδείας πού ρυθμίζουν τήν άνάπτυξη μιας σύνθετης οικονομίας σάν συνέ
πεια τής ίκανότητός της νά άπορροφήση τις διάφορες είδικότητες.

—Μιά άνισορροπία κάθετη μεταξύ τών έπιπέδων έκπαιδεύσεως.
—Μιά άνισορροπία όριζόντια μεταξύ τών διαφόρων κλάδων σπουδών.

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Ή  δημιουργία μορφωμένων θεωρείται σάν «πολλαπλασιαστής τής άπα- 1

1. « Π έρ α  ό π ό  τό  κ ό σ το ς  τ η ς ,  ή γ ε ν ίκ ε υ σ η  τ ή ς  σ τ ο ι χ ε ι ώ δ ο υ ς  έ κ π α ιδ ε ύ σ ε ω ς ,  ά ν  
ίδρυθή  τά χ ισ τ α ,  γ έν ν α  π ρ ο β λ ή μ α τα  ά π ο ρ ρ ο φ ή σ ε ώ ς .  Σέ μ ιά  κ ο ιν ω ν ία  ό π ο υ  20°/ο μ ό ν ο ν  
τών π α ιδ ιώ ν  άκολουθοΟ ν τήν σ τ ο ιχ ε ιώ δ η  π α ιδ ε ία  κ α ί  ό π ο υ  10°/ο μ ό ν ο ν  τ ή ν  τ ε λ ε ιώ 
νουν , ή ζ ή τ η σ η  ά π ο φ ο ίτω ν  δ η μ ο τ ικ ο ύ  ε ίν α ι  τ έ τ ο ια ,  ώ σ τε  νά π ρ ο κ α λ ή  μ ιά  υ ψ η λ ή  ά μ ο ι 
βή τών άπασχολουμένο)ν  σέ γ ρ α φ ικ έ ς  έ ρ γ α σ ίε ς .  "Αν όμω ς, μ έσ α  σέ μ ιά  ΙΟ ετία . ή άνα-  
λο γ ία  τών π α ιδ ιώ ν  πού  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  τή ν  σ τ ο ιχ ε ιώ δ η  έ κ π α ίδ ε υ σ η  π ε ρ ά σ η  άπό  20°/ο 
σέ 80°/ο, ό π ω ς σ υνέβη  σέ  ώ ρισμένα  κ ρ ά τη  τ ή ς  Δ. Α φ ρ ι κ ή ς ,  κ α τ α λ ή γ ο υ ν  νά  το ύ ς  δ η μ ι 
ο υ ρ γή σ ο υ ν  τύ  σ υ να ίσ θ η μ α  ό τ ι  έ ξ α π α τή θ η κ α ν .  Δ ιό τ ι  ή μάζα  τώ ν  νέω ν  οί ό π ο ίο ι  τ ε λ ε ι ώ 
νουν  τή  σ τ ο ιχ ε ιώ δ η  έκ π α ίδ ευ σ η  ά ν α ζ η τ ά  σ τ ι ς  π ό λ ε ι ς  υ π α λ λ η λ ικ ή  έ ρ γ α σ ία  . κ α ί  ό λ ο ι  
αυτοί πού  δέν  β ρ ίσ κ ο υ ν  ά π ο γ ο η τε ύ ο ν τα ι» .

A . L e w i s
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σχολήσεως». Μ όνοι 500 άναλαφάβητοι έργάτες άπασχολούνται σέ συνηθι
σμένες δραστηριότητες μικρής παραγωγικότητος ή μόνον άργοί. Μέ ένα μη
χανικό μπορούν νά σκάψουν αυλάκια άρδεύσεως, ή νά κάνουν δρόμους* μέ 
ένα μηχανικό, άρχιτεχνιτες και είδικεμένους έργάτες, σχηματίζουν ένα βιο
μηχανικό σύνολο. Είναι λοιπόν ένα είδος καταρράκτου (πυραμίδος) άπασχο- 
λήσεως* ένας μηχανικός έπιτρέπει νά χρησιμοποιηθούν 5 άρχιτεχνιτες, οί 
όποιοι χρησιμοποιούν 100 ειδικευμένους έργάτες, οί όποιοι προσφέρουν ά- 
πασχόληση σέ 500 χειρώνακτες. ’Από τή διάρθρωση τής πυραμίδως τήςέκ- 
παιδεύσεως έξαρτάται ταυτόχρονα ή άφομοίωση άπό τήν οικονομία τού ειδι
κευμένου προσωπικού και ή άπορρόφηση τής άνεργίας τού μή ειδικευμένου 
προσωπικού.

νΑρα τό πιό άπαραίτητο έπίπεδο έκπαιδεύσεως στήν οίκονομική άνά- 
πτυξη είναι τής μέσης παιδείας.

Ή  στοιχειώδης παιδεία δέν έπιφέρει καμμιά γνώση τής έφαρμοζομέ- 
νης τεχνικής, έστω και τής πλέον ύποτυπώδους. Έ ν άπουσία ειδικού έκτε 
λεστικού προσωπικού, μία ύπό άνάπτυξη οικονομία δέν χρειάζεται παρά ένα 
πολύ μικρό άριθμό πτυχιούχων πανεπιστημίου και άλλως τε σ ’ αυτό τό έπί
πεδο στοιχίζουν όλιγώτερο άν είσαχθούν άπό τό έξωτερικό. ''Αντίστροφα 2 
—4 έτη συμπληρωματικής μορφώσεως μετά τήν στοιχειώδη, έπιτρέπουν νά 
σχηματισθή όλο τό είδικευμένο προσωπικό: τεχνικών βοηθών Ιατρών, μέσων 
και άνωτέρων στελεχών τών έπιχειρήσεων, γεωργοτεχνίτες, δάσκαλοι κ.λ.π. 
Έ χει ύπολογισθή ότι ή άναλογία μεταξύ τών άπασχολήσεων πού άπαιτούν 
πτυχίο άνωτάτης σχολής καί έκείνων γιά τις όποιες μιά μέση παιδεία είναι 
Ικανοποιητική πρέπει νά είναι 1 προς 5 στις βιομηχανικές χώρες καί 1 πρός 
10 στίς ύποανάπτυκτες. Ή  παρουσία π.χ. 10 βοηθών νοσοκόμων κατά ιατρόν 
θά έπέτρεπε τήν διασφάλιση τών άναγκαίων πρακτικών βοηθειών καί στίς πιό 
άπομακρυσμένες άγροτικές περιοχές καί θά άξιοποιούσε τόν ιατρό άποδοτι* 
κότατα, (κυρίως μόνο γιά τίς σοβαρές περιπτώσεις πού θά τού έστελναν οί 
βοηθοί, γιά τήν όργάνωση τής ύγιεινής στήν ύπαιθρο). Ένώ σήμερα μπο
ρεί κανείς νά συναντήση σέ πολλές χώρες ιατρούς νά κάνουν έμβόλια ή μηχα
νικούς νά χρησιμοποιούνται γιά σχεδιαστές. Έ νας ικανοποιητικός άριθμός 
λοιπόν βοηθών καί τεχνικών θά πολλαπλασίαζε τήν άποτελεσματικότητα τών 
πτυχιούχων.

Ποια λοιπόν είναι σ ’ αύτό τό σημείο ή κατάσταση τών ύποαναπτύ- 
κτων χωρών;

(Συνεχίζεται)

Σ. Μ . : ’Α ν ά λ ο γ α  μέ τό  έ π ίπ ε δ ο  ά να π τύ ξ εω ς  τό  Ιδ ιο  μ π ο ρ ε ί  νά  συμβή μέ τούς 
ά π ο φ ο ίτ ο υ ς  μ έ σ η ς  ή ά ν ω τά τη ς  έκ π α ιδ ε ύ σ ε ω ς  σέ ά λ λ ε ς  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο  π ρ ο ω δ ευ μ ένες  χώ 
ρ ες .  Έ ξ  ού κ α ί  ή ά νά γκη  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ισ μ ο ύ  τ ή ς  π α ιδ ε ία ς  βάσει τών μ ε λ λ ο ν τ ικ ώ ν  α 
να γκώ ν  κάθε ο ίκ ο ν ο μ ία ς .

’Ε π ίσ η ς  σ τ ί ς  χ ώ ρ ε ς  ύπό  ά ν ά π τυ ξ η ,  ή ά π ό το μ η  ώ θηση τή ς  τ ε χ ν ικ ή ς  π α ιδ ε ία ς  χω 
ρ ίς  π α ρ ά λ λ η λ η  έ κ β ιο μ η χ ά ν ισ η  κ ιν δ υ ν ε ύ ε ι  νά  έχη  τά Ιδ ια  δυ σ ά ρ εστα  ά π ο τελ έσ μ α τα .
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0  Α Ρ Χ Α Ι Ο Σ  ΑΑΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΦΗΡΑΣ

-ΜΥΘΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Μέσα στό σκοτάδι τών αιώνων πού πέρασε ό κόσμος, άπδ τ\ς άστραπές 
καί τΙς βροντές, τΙς λάμψεις κα'ι τά μπουμπουνητά, τό θάνατο καί την έλπίδα 
καί τΙς βοές τών υπογείων ρεομένων ύδάτων κα'ι τό μυστήριο πού κρύβει τη 
δημιουργία τής ζωής, ό άνθρωπος κατερχόμενος άπό τά δέντρα δπου έβρισκε την 
τροφή του κα'ι φώλιαζε προστατευόμενος άπό τά θηρία, άπό την κάψα τού ή
λιου καί τΙς βροχές, κάτου άπό τά φυλλώματά τους ή έξερχόμενος άπό τή μού
χλα τών ύγρών σπηλαίων, μη μπορώντας άλλιώς νά έξηγήσει τά φυσικά αυτά 
φαινόμενα, δημιούργησε τις ουράνιες, γήινες καί χθόνιες θεότητες.

Θεός τ’ άπάνου κόσμου στή Θεσπρωτία ήταν ό Πελασγικός Δίας.
«Ζεϋ άνα, Δωδωναιε, Πελασγικέ τηλόβι ναίων».

( Ί λ ιά δ α  Π . 233)

Τού δέ κάτου κόσμου ό Άηδωνέας (ΓΙλούτωνας).
Στούς δυό τούτους θεούς Ιδρύθηκαν υπαίθρια χρηστήρια.
Τού Δία, θεού ουρανού καί γής, στ'ις όχθες τού Καλαμά, γιά τούς ζωντα

νούς, καί τού Πλούτωνα, θεού τού Άδη, στ'ις όχθες τού Αχέροντα, γιά τούς 
πεθαμένους.

Στό μαντείο τού Δία, τού όποίου βρέθηκε (1961) στή Ρίζανη (τώρα άη- 
Γιώργης), διπλός χάλκινος πέλεκης, χρησιμοποιούμενος στην παλιά λατρεία, ό 
θεός παρουσιάζονταν στόν ύπνο στόν κοιμούμενο μάντη ή μάντισσα κι* έλεγε 
τις ρήσες του. Αργότερα, πού τό μαντείο μεταφέρθηκε στην κοιλάδα τού Τόμα- 
ρου, οί βουλές τού Μεγάλου θεού φάνερο'ινονταν στούς άνθρώπους μέ τό θρόισμα 
τών φύλλων δρύας, τή φωνύ περιστεράς ή καί τόν ήχο κρουομένης σφαίρας σέ 
χάλκινο καζάνι.

Μολογιέται στή Σέλιανη πώς ένας χωριανός είχε πάει ταξίδι στήν παλιά 
Ελλάδα. Εκεί έτυχε μιά Κυριακή ν’ άκούσει στό καφενείο τού χωριού δυό άν
θρώπους νά συζητούν γιά τά όνειρα. Ό ένας έλεγε πώς βλέπει στόν ύπνο μιά 
γυναίκα νά τού λέει:

«Σέλιανη Βουνι λιβάδι 
σ’ εναν κώλο άπό κάρυά 
είν3 καζάνι μέ φλουριά».

Αμέσως τού πηγαίνει ό νούς στήν κάρυά πού ήταν στό Λιβάδι*ΒουνΙ τής 
Σέλιανης. Έρχεται στό χωριό, ξεκολλώνει τήν κάρυά καί βρίσκει στή ρίζα της 
ένα καζάνι φλωριά.

Στό μαντείο τού Πλούτωνα (Άηδωνέα) οί ζωντανοί έρχονταν σ’ έπαφή



4 » '«Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η  ΕΣΤΙΑ»

μέ τούς νεκρούς ύστερα άπό παρακαλεσύνες πρός τούς θεούς τού "Αδη καί αύ- 
τούς τούτους τούς νεκρούς, με διάφορες τελετουργίες κα'ι μανταλογήματα.

«9Αιδωνεϋ, Ά ιδω νεϋ, λίσσομαι 
νεκρών πλάκα καί Στύγιον δόμον».

(Σ οφ οκλή ς «Ο Ιδ ίππους έπί Κ ολωνφ» σ τ ίχ . 1560, 1564) 
«Αύτάρ επήν εύχήσι λίση κλντά εθνεα νεκρών 
ένθ9 οϊν άρνειόν ρέζειν θήλύν τε μέλαιναν».

(Ό δύ σ . Κ. 526-527)

Πανομοιότυπο των μαντολογημάτων τούτων έχομε σήμερα οί χριστιανοί 
τά τρισάγια πού γίνονται άπδ τούς παπάδες—(μάντες) γιά τούς νεκρούς, τά 
ραντίσματα μέ κρασί (άνάμμα των κολύβων), ψωμιού (σχώριου) και σιαριού) 
(άλφίτου) κα'ι τά πνευματικά φαινόμενα (μέντιουμ).

"Ως το 1950 μ.Χ., όπου άποξηράθηκαν οί βάλτοι τού Φαναριού τής Θε
σπρωτίας, ακούονταν στόν κάμπο την άνοιξη κάποιος υπόγειος μηκυθμός, σά 
μούγκρισμα μεγάλου βοϊδιού, κλεισμένου σε υπόγεια φυλακή. Ό  ίδιος, πού έ
μεινα ένα φεγγάρι δάσκαλος στην Τσουκνίδα, ακόυσα μέ τ’ αύτιά μου τό βουητό. 
Τούτο προέρχονταν, όπως αποδείχθηκε, άπό τίς ύπόγειες ροές τού νερού, γιατί 
μετά άπό την άποξέραση τών βάλτων έπαψε νά χουγιάζει.

’Από τή βοή τούτη, ή όποια ύπαρχε κα'ι στά πολύ παλιά χρόνια, σχηματί- 
σθηκε άπό τούς άρχαίους, όπως εΙπώθηκε, ή Ιδέα τών χθονίων θεών καί δικαιο
λογημένα τοποθετήθηκε έδώ ό "Αδης.

Κοντά στόν "Αδη τοποθετήθηκαν ή Στύγα κα'ι τά Ήλύσια Πεδία, ό Παρά
δεισος, στόν όποιο ό Πλούτωνας έπ'ι σαράντα ήμέρες τό χρόνο έπέτρεπε την 
παραμονή στούς νεκρούς άφοΰ έβγαιναν άπό τά σκοτεινά δώματα τού Άδη 
«Άίδαο δόμους», προσηλιάζονταν στά χλοερά λιβάδια τών άσφόδελων καί μετά 
ξανακλειδώνονταν σιά παγερά κατοικειά τους.

Στά Ήλύσια Πεδία συναντιόνταν οί ψυχές τών νεκρών καί συνομίλαγαν 
μεταξύ τους όπως οί γυναίκες τά καλοκαιρινά βράδια στίς γειτονιές.

«ήισαν αίψα δ9 ΐκοντο κατ ασφόδελόν λειμώνα, 
ένθα τ ε 'ναίουσι ψυχαί, εϊδωΡ.α καμόντων».

(Ό δ ύ σ . Ω. 12—13)
Άλλο χθόνιο φαινόμενο, πού σύμβαλλε στήν τοποθέτηση έδώ τόν Άδη, 

είναι καί ή πηγή τού γλυκού νερού πού βγαίνει μέσα άπό τή θάλασσα και σχη
ματίζει χουχλαστή δίνη στόν κόλπο τ’ άη-Γιαννάκη κοντά στό Χειμέριο ά- 
κρωτήρι.

«9ΕστΙ δέ δίνη κατά τό γενέθλιον καλούμενον 
τής 9Αργολίδος, ύδωρ γλυκύ εκ θαλάσσης α
ν ερχόμενον, τό δε άρχαϊον καί καθίε- 
σαν ες την δίνην τώ Ποσειδώνι Ιπ
πους οί 9Αργεϊοι κεκοσμημένους χαλινοϊς.
Γλυκύ δε ύδωρ εν θαλάσση δήλόν εστ 
εν τή  Θεσπρωτίδι κατά τό Χειμέριον 
καλούμενον».

(Π αυσανίας βιβλ. 8. Κεφ. 7. Π αράγρ. 2)
Μέ τό κατέβασμα άπό τά βόρια μέρη τών Αχαιών, οί κάτοικοι τής Έλλας 

(Σέλλας), Έλλανες, άρχαιότατης Πελασγικής πόλης, πού όπως θά ίδούμε παρα- 
κάτου ήταν στή θέση τής σημερινής Παραμυθίας, και άλλοι άπό τή γύρω 
περιοχή καλούμενοι ΘεσσαλοΙ τής Πελασγειώτιδας Θεσπρωτίας έγκαλείπουν τόν 
τόπους τους κι’ έρχονται στήν πεδιάδα τής Όλύτσικας, μεταφέροντας καί τό 
χρηστήριο τού Πελασγικού Δία πού είχαν κληρονομιά άπό τούς προγόνους, κι’
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άπ’ έκεϊ διέρχονται τήν Πίνδο καί έγκατασταίνονται στήν έκείϋεν πεδιάδα, ή 
δποία άπδ τδ δνομά τους ονομάσθηκε Θεσσαλία. ΚΓ έδώ Ιδρύουν μαντατοφόρο 
ίερδ τού ίδιου θεού.

Στη νέα πατρίδα διατηρούν τΙς φάρες τους, τΙς φυλές. Οί της Έλλας Έλ- 
λανες κάνουν ξεχωριστά βασίλειο, τδ βασίλειο των Έλλάνων (Ελλήνων) ύπδ 
τδν Πηλέα, τδν πατέρα τού Άχιλλέα.

ΙΊΑΡΑΜΤΘΙΑ : ’Άποψη της Παραμυθίας άπό τδ Αεροδρόμιο, 
χτισμένης στή Θέση της Α ρχαίας "Ελλάς

« Σελλοί y έθνος * Ηπειρωτικόν τής 
Θεσπρωτίας κληθέν άπό του παρα- 
ρέοντος ποταμού άπό Σελλοϋ τον 
Θετταλοϋ (Θεσπρωτοϋ) το γένος, δθεν 
κατά διαδοχήν οί τοϋ Διός ιερείς 
έγίνοντο.
Δει δε νοείν ώς έστίν εκ πλήρους 
Σελλοί καί γάρ ό συνορίζων τοις 
τόποις ποταμός Σελλήεις άφ ον 
είκός παροικείς Σελλους κα- 
λεισθαι».

(Σ χο λ ια σ τή ς  'Ο μ ήρου)

«...τον (οποίον Θώρακα) ποτέ Φνλενς 
ήγαγεν εξ Έ φυρης ποταμού άπό 
Σελλήεντος». (Κοκυτον)

( Ί λ ιά δ α  Ο. 5 3 0 -5 3 1 )

*Η Πελασγιώτιδα, κοιτίδα των Πελασγών, («Ζεΰ, άνα Δωδωνα'ιε, Πελασγι
κέ»), βρίσκονταν σίγουρα στή Θεσσαλία τής Θεσπρωτίας.
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«ΎΗ ν δέ πρότερον περί Σκοτοϋσαν 
πόλιν τής Πελασγειώτιδος Θετταλίας 
τ ό χρηστήριον. 9 Εμπρησθέντος δέ υ
πό τίνος τοϋ δένδρου μετηνέχθη κα- 
τά  χρησμόν τον ’Απόλλωνος είς 
Δο)δώ νην».

Γ Ιδο μ .)

Α Ρ Χ Α ΙΑ  Ε Λ Λ Α : Ξ ίφ ος κα ί α Ιχμη  Β6- 
ρατος 16ου π.Χ. αΙώνα

(Μουσείο Παραμυθίας)

«9Ε στι δέ έν τη  έσόδο) ( Θερ
μοπυ λέων) ταύτη θερμά λουτρά. 
9Εδέδμητο δέ τείχος κατά ταύ- 
τας τάς έκβολάς καί τό γ ε  πα 
λαιόν πύλαι έπήσαν. *Εδει- 
μαν δέ Φοικαέες τό τείχος  
δείσαντες, έπεί Θετταλοϊ ήλ>- 
Θον έκ Θεσπρωτών οΐκή- 
σαντες γην την ΑΙολ.ίδα την
περ νϋν έκτέαται».

Γ Η ρ όδ . β ιβλ . Ζ .  «Π ολύμνια» 176)

«Πόλις έν τη  Θεσπρωτίδι έν η 
ϊστατο δρυς έν η μαντεϊον γυ 
ναικών προψη τίδων». (Σουΐδας)
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Καί στις ήμέρες μα? μεταφέρονται θρησκευτικά έθιμα, ιερά καί δοξασίες 
άπό τό ένα μέρος στδ άλλο, όπως μετακομίσθηκαν άπό τούς «άναστενάρηδες» 
οί Εκχριστιανισμένες όρφικές μυστηριακές τελετουργίες άπό τή Θράκη στη Μα
κεδονία. Οί «άναστενάρηδες» κατόπιν προσευχής καί νηστείας χορεύουν μέ γυ
μνά πόδια Επάνω σ’ αναμμένα κάρβουνα.

Άπδ τό όνομα των Σελλών (Έλλών) με τις ό)ραϊες καί καλές γυναίκες, 
πού μετοίκησαν στή σημερινή Θεσσαλία, όνομάσθηκε ή περιοχή Ελλάδα καλλι- 
γύναικα.

«ΟΊον δτε πρώτον λίπον ' Ελλάδα καλλιγύναικα».
(Ίλιάδα I, 447)

*Ανκαί τό χρηστήριο τού Δία μετακινήθηκε άπό τήν έδρα του καί πάει 
άλλου, τό νεκρομαντείο τής Έφυρας δέ σάλεψε άπό τόν τόπο του, γιατί ήταν

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ : Τό τείχος πού περιέβαλλε τήν αρχαία "Ελλά «Τσαρδάκια» της ΙΙαραμυΟιάς

« Ή  "Ελλά πόλις της Θεσπρωτικής Θετταλίας, £κειτο πλησίον 
του Σελλήεντος (Κοκυτου) ποταμού κάτωθεν του Χαονοκάστρου».

συγκρατημένο καί συνυφασμένο μέ τήν Άχερουσία λίμνη, τό Έρεβος, τή χθόνια 
βοή τής γής, τό σκοτεινό νεφέλωμα των Κιμερίων, τή Στύγα καί τους ποταμούς 
’Αχέροντα, Κοκυτό καί Πυριφλεγέθοντα καί δέ μπόρειε νά ξεχωρισθεί άπ’ αυτά.

’Επειδή κατά τόν Τρωικό πόλεμο άπ’ όσους έλαβαν μέρος ’Αχαιούς, Δα
ναούς κ.λ.π. άνδρειότεροι άναδείχθηκαν οί "Ελληνες τοΰ Άχιλλέα, τ’ όνομα 
κυριάρχησε, κάλυψε καί ξαφάνισε σιγά σιγά τίς άλλες φυλές. Ό καθένας άπέ- 
φευγε νά κατονομάσει τ’ όνομα τής φυλής του, σάν ύποδιέστερης κι’ άποκαλοΰν- 
ταν 'Έλληνας. Έτσι άπλώθηκε καί διαδόθηκε τ’ όνομα τών Ελλήνων κι* ή 
χώρα όνομάσθηκε Ελλάδα. Παράδειγμα η;έρω σήμερα τά γύρω τοΰ Σουλιοΰ χω
ριά. Φιλονικούν ποιό νά πρωτοπάρει τ’> όνομα τού Σουλιοΰ γιά νά λέγονται οί 
κάτοικοι Σουλιώτες. "Ως τά χθές τά γύρω τών Ντερβιζιάνων χωριά αύτοτιτλο- 
φοροΰνταν «Λάκα Σούλι». Τώρα πήρε μοιράδι ή καλλίτερα τ’ άρπαξε όλο καί δέν 
άφησε ούτε χαψιά γιά κανένα άλλον παρέκει ή περιφέρεια Παραμυθίας, ή όποία 
όνομάσθηκε Επαρχία Σουλίου.

Άλλοίμονό του κι* άστραπή πού τόν βάρεσε καί τόν έκαψε τό λαό Εκείνο 
πού άναπαυόμενος στόν ήσκιο τών προγόνων του προσπαθεί νά ζήσει καί νά
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εύημερήσει. Μοιάζει τό θρησκολάτρη, πού ξαπλο>μένος στό κρεββάτι, περιμένει μέ 
το *κύριε έλέησον* νά κατεβάσει ό ούρανός μάνα να φάει.

Ή  Θεσπρωτία δεν είναι μόνο ή Έλλένισσα, ή μάνα των Έλλενων, άλλα 
κι* ή κοιτίδα τής άρχαίας Έλληνοπελασγικής θρησκείας.

Στα παλιά χρόνια ή Θεσπρωτία απλώνονταν άπό τά παράλια τού Ίόνιου 
Πέλαγους ώς την κοιλάδα τών Γιαννίνων, περιλαμβάνοντας τής Άηδωνιάς τδν 
κάμπο (Φανάρι), τήν πεδιάδα τού Ραγιού, όπου οί Ρωμαίοι μεγιστάνες έθρεφαν 
άγέλες βοϊδιών, τής Παναού (Μαργαριτιού), τής Θεσσαλίας (Παραμυθίας), τής 
Δράμεσης, τά Σουλΐ(υτοχο)ρια (Σκάπετα), τή Λάκκα τού Μπότσαρη, τή Ντου- 
σκάρα και τή Δωδο'ίνη τής Όλύτσικας, έχοντας σύνορα ανατολικά τήν οροσειρά 
τής Σαντοβίτσας—Κοσμηράς— Μανωλιάσσας, δυτικά τη θάλασσα τού Ίόνιου, 
νότια τά βουνά τής Κασσόίπης καί βόρεια την Κεστρίνη, τήν πέρα τού Καλαμά 
χώρα.

’Από τά κόκκαλα βοϊδιών, προβάτων κι’ άλλων μικρών καί μεγάλων ζώων 
κι’ άπό τά όπλα άπό πυριτόλιθο, πού βρέθηκαν μέσα σέ κροκαλόπαγο (λατυπό- 
παγο) πέτρωμα στο Ραχούλι τής Παραμυθίας, σχηματισμένο άπό άπορρίμματα 
(κόκκαλα) κι’ άλλα άχρηστα όπλα κι’ άλλα είδίσματα τό)ν άνθρο')πο)ν τών σπη
λαίων τής τοτινής έποχής, καί συντρίμμια λιθαριών (κροκάλες) ήλικίας ΙΟ— 15 
χιλ. προχριστιανικών χρόνων, κι’ άπό τό Σπήλαιο τού ’Αετού, κοντά στις όχθες 
τού Καλαμά έπί λαγκαδιάς τών πλαγιών τού βουνού Μάλια, στό οποίο βρέθηκαν 
πολλά άνθράϊπινα κόκκαλα (*Ό σο γιά τούς προηονεολιθικούς λαούς τών δυτι
κών περιοχών, οί κάτοικοι τού Έλ Γκαρσέλ θάβονταν σέ σπήλαια ή μέσα σέ 
στρογγυλές κύστεις». Τζακέττας Χόουκς * Ιστορία τής άνθρωπότητας*, τόμ. Α., 
σελ. 30ό) καί πήλινα μελανόχροα άγγεία, ώς καί κόκκαλα ζώιυν προερχόμενα 
άπό θυσίες, καί τό όποιο χρησιμοποιούνταν γ·ά τήν έναποθέτηση τό)ν νεκρών 
(νεκροταφείο) τής νεολιθικής έποχής (5.000 προχριστιανικών χρόνο^ν), άποδεί- 
χνεται, φώς φανάρι, ότι ή Θεσπροηία κάτοικούνταν άπό τούς άρχαιότατους 
χρόνους τής μεσολιθικής καί νεολιθικής έποχής. (Παλαιολιθική έποχή Ι,όέκατ.— 
200 χιλ. π.Χ., Μεσολιθική 200 χιλ.— Ιό χιλ. π.Χ. καί Νεολιθική 15 χιλ.—2 
χιλ. π.Χ.).

Οί ομοιόμορφοι φρεατο')δικοι τάφοι, έντός στούφου πετροίματος, προηό- 
γονης κοινοτικής κοινο^νίας, γιατί δέν υπάρχει μεταξύ τους ούδεμία διαφορά, 
ώς προς τήν κατασκευή, τον πλούτο καί τήν πολυτέλεια, άνάλογα τό έχει καί τό 
άξίο^μα κάθε νεκρού, διάκριση άρχοντολογιού καί λαϊκής τάξης, πού ξεθάφθηκαν 
στίς Μουζακάτες άπό τις νεροσυρμές, όμοιοι τών όποίιον βρέθηκαν στην Κρήτη 
καί στίς Μυκήνες (3000— 1300 π.Χ.) καί τό χάλκινο ξίφος καί ή αιχμή δόρατος 
(1600 π.Χ.) πού βρέθηκαν (1964) σέ άρχαίο τάφο έντός τών τειχών τής άρχαί- 
ας Έλλας (Μουσείο Φιλοπροοδευτικού Όμίλου Παραμυθιάς), μαρτυρούν ότι ή 
περιοχή τού "Αδη κατοικοϋνταν καί προ τής προϊστορικής Έφυρας.

***

Πρώτος, πού γράφει γιά τή Θεσπρωτική γή καί κάνει γνο>στή τή χιυρα τών 
νεκρών καί τήν έμφάνιση τούτο^ν στό λόφο τής Έφυρας, όπου χτίστηκε άργό- 
τερα τό Νεκρομαντείο, κοντά στή συμβολή τών άποτρόπαιων ποταμών ’Αχέ
ροντα καί Κοκυτού, είναι ό Όμηρος, ή βρυσομάνα τής παλιάς άνθρόλπινης γνώ
σης καί σοφίας, ό όποιος γράφει τόσο ζωντανά, σωστά καί πραγματικά πού, ή 
ό Ιδιος είδε τά μέρη πού περιγράφει ή άλλος αύτόπτης τού τάειπε.

Μόνο δυό πόλεις άναφέρονται άπό τόν Όμηρο στή Θεσπρωτία, γύρα στά
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1500 προχριστιανικά χρόνια, ή Έφυρα κι* ή Δωδώνη. Ή  Έφυρα ήταν σέ πε
διάδα πού έθρεφε καλά άλογα, στύ νΑργος τής Πελασγειώτιδας τής περιοχής τής 
Θεσπρωτικής Θεσσαλίας, στδ σημερινό Φανάρι. (Μεγ. Έλλ. Έγκυκλ. Πυρσού),

«εστι πόλις Έ φνρη μυχώ 'Ά ργεος ίπποβότοιο».
Π λ ιά δ .  Ζ. 152).

κι* ή Δωδώνη άπέναντι τής Κέρκυρας.
Ή Έψυρα ήταν αρχαιότατη αποικία τών Κορινθίων. Γ ι’ αυτό έφερε καί 

τ’ όνομα τής μητρόπολης (ή Κόρινθος παλιά λέγονταν Έφυρα).
Τό ντόπιο όνομα τής Έφυρας ήταν Κίχυρος, άλλ’ έπικράτησε των άποί- 

κων καί διατηρήθηκε ώς τις άρχές τού δεύτερου προχριστιανικοΰ αΙώνα, δπότε 
έπαναφέρεται τό παλιό Κίχυρος. Έπήρε τ’ όνομα τούτο άπό τόν Κίχυρο, τό 
βασιλόπουλο τών Χαόνων πού πέθανε σε κυνηγετική έκδρομή κυνηγώντας έλά- 
φια στά βουνά τής Θεσπρωτίας.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΧΥΡΟΥ
(’Ανάγνωσμα)

Πηχτά δάση σκεπάζουν τΙς σπαθάτες δυσκολανέβατες άνηφοριές καί τΙς 
κακοτράχαλες ράχες τού μακριού βουνού τής Δράμεσης τής Θεσπρωτίας.

Είναι ή νύχτα στό σώσιμο καί τά καντήλια τ’ ουρανού τρεμοσβήνουν κα'ι 
χάνονται τό ένα κοντά τ’ άλλο. Μόνο τό φως τ’ Αυγερινού άντέχει άκόμα στη 
φέξη τής μέρας.

Τά ζουλάπια και τά σέρπετα κα'ι κάθε σκιόραμα τού σκοταδιού τρυπώνουν 
στις λοζιάρες τους και στίς σκασμάδες τών βράχων.

Τά έρμοπούλια τής νύχτας χώνονται κι* αυτά στούς γκρεμούς καί τΙς κου- 
φάλες τών δέντρων και μοναχά ό Βαλμάς άπό τ* άπόσκιο φωνάζει τ’ άδερφού του:

—Γιώργο!!! τόβρες, τόβρες τ’ άλογο;!
—Τούβρα τήν ουρά, τούφαε ή Μαυρούκω! (δηλ. ό λύκος) άπάνταε πάλι 

μοναχός του.
Ot πέρδικες άφήνουν νά ριζώματα και τΙς κούρνιες κι* άνεβασμένες στά 

κοτρώνια καί τά ψηλώματα λαλούν:
—Τσί κ ρι, τσί κ ρι.
‘Η μεγάλη παρόχθια πολιτεία τής Κεστρίνης μέ τά ψηλά τείχη, άντίκρυτα 

τού σημερινού χωριού τής Ντόλιανης, ξυπνάει άπό τό γλυκό ύπνο τής αυγής κι* 
ot κάτοικοι πηγαίνουν στίς δουλιές τους, στά χωράφια, στό λόγγο, στό ποτάμι 
γιά ψάρεμα, κι* οί γυναίκες γιά νερό, γιά πλύμα κι* ot δροματάρηδες γιά τά 
μακρινά τους ταξίδια.

Τό βασιλόπουλο τών Χαόνων ό Κίχυρος, μέ τ’ άρχοντόπουλα τού τόπου, 
καβάλα στά χρυσοκάπουλα άλογα, σάν άηγιώργηδες, μέ τά τοξάρια στά χέρια 
έτοιμα νά σαϊτέψουν σέ κάθε λάχτισμα άγριμιού ή τάραγμα τούφας, κολλάν τόν 
άνήφορο τραγουδώντας:

«Τώρα τήν αυγή, τώρα σιμά νά ψέξει 
πέρασ’ ένας νιος καβάλα σ τ’ άλογό τον».

Πηγαίνουν νά έλαφοκυνηγήσουν.
Σέ κάθε γλυστρησιά τών άλόγων βροντάν τά χρυσά σπαθάρια τών παλλη- 

καριών όπως τής σημερινής νύφης τού χωριού στό φίλημα συγγενικού χεριού 
τά γκρέπια καί τ’ άσημικά άπό τό λύγισμα τού χεριού στό ρίξιμο τής μετάνοιας.
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’Ακολουθούν οί δούλοι φορτωμένοι σαίτες καί δόρατα κα'ι τά φαγητά τής 
ήμέρας.

Χλοΐζει στα πόδια τού βουνού δ σπαρμένος μέ χαμηλούς δλοστρόγγυλους 
λόφους κάμπος διαρεόμενος από τά νερά τού Καλαμά κι9 έκεί, πρδς τδ σημερινό 
χωριό τής Ρίζιανης, στέκεται σά νά ξεκουράζεται τό μαντείο τής Θεσπρωτίας 
μέ τά κονάκια τών μαντολόγων κα'ι υπηρετών παρέκει.

Οί κυνηγετικοί σκύλοι χαμένοι στά ρουμάνια γαυγίζουν, καί μέ Ιδιαίτερη 
κυνηγετική φωνή ειδοποιούν τούς κυνηγούς δτι άνακάλυψαν κυνήγι καί νάχουν 
τό νού τους.

Κοπάδι έλαφιών προντάει άπό τις κρυψώνες στό ξάριο και διευθύνεται 
πρός τό μέρος πού έχει καρτέρι τό βασιλόπουλο. Άγναντεύει μέ καρδιοχτύπι τά 
ελάφια πού δλο ζυγώνουν κι’ έρχονται άπανουθιό του.

Μπροστά μπροστά, ρουπιάρικο, πηγαίνει ένα σαρκερό καί μεγαλόσωμο έ- 
λάφι μέ ένα κλαδωτό κέρατο. Τ ’ άλλο τδχασε στούς άγώνες μέ τά συνομήλικό 
του άρσενικά γιά τήν έρωτική κατάχτηση τής τριέτικης έλαφίνας στό σύρσιμο 
τών θηλυκών.

Κι’ ένώ τά ελάφια πλησιάζουν κι’ δλο πλησιάζουν, έξαφνα, έκεί πού σκο
πεύει, έτοιμο νά σαΐτέψει, θολώνει τό μάτι τού παλληκαριού καί τορχεται πώς 
ή γή περπατάει, τά λόγγα άλλαργεύουν, δ ουρανός φέρει γύρα σάν σφοντύλι κι* 
ό κόσμος νά χάνεται. Πέφτει κάτου σά άποκομμένος δέντρος, φράζοντας τά 
μάτια του καί τό κορμί του νεκρώνεται.

Δέν ύπάρχει πιά ζωντανό βασιλόπουλο! Περνάει τόν ’Αχέροντα κι9 ή ψυχή 
του μεταβαίνει στό βασίλειο τής Περσεφόνης. Πάει δ Κίχυρος, τό καμάρι τών 
Χαόνων!

Ή  Άρτεμη γιά νά γλυτώσει τό ελάφι της σκοτώνει τό παλληκάρι!
Οί σύντροφοί του χολιασμένοι άπό τό άναπάντεχο μεγάλο κακό πού τούς 

βρήκε, μέ κομμένα ύπατα, διαλέγουν τήν πιδ ψηλή ράχη καί θάφτουν τόν θεο
σκοτωμένο σύντροφό τους κι9 δ λαός περιβάλλει τό μνήμα του μέ γερό κάστρο 
πού οί λιθοσωριές του μένουν έκεί μέχρι σήμερα...

Ό ποιος τύχει ν ’ άνηβεί τόν άνήφορο τής Δράμεσης, μόλις βγει στήν κορ
φή τή ράχη, θά συναντήσει χαλάσματα μικρού άρχαίου κάστρου καί μέσ’ στη 
μέση ερειπωμένο μέ όγκολίθαρα μνήμα. Είναι δ τάφος τού Κίχυρου.

***

Κατά τήν άποξήρανση τού βάλτου μεταξύ Μεσοποτάμου καί Σπλάντζας, 
σύρριζα τού βουνού πρός τό μέρος τής Έφυρας, ή φαγάνα πέταξε μέσα άπό τό 
χώμα έλαφοκέρατα, πράγμα πού φανερώνει τήν ύπαρξη παλιότερα στή Θεσπρω
τία μεγάλων ζώων καί θηρίων τά δποϊα ξεγίνηκανμέ τήν καταστροφή τών δασών.

Ά π ό  τήν Έφυρα διέρχονταν δσοι ήθελαν νά έπισκεφθούν τήν Δωδώνη 
τής Όλύτσικας άπό τό μέρος τής θάλασσας. Ά π ’ αυτή πέρασε κι9 δ Όδυσσέας 
δταν άνέβηκε στή Δωδώνη νά ρωτήσει τό μαντείο γιά τήν έπιστροφή του στήν 
πατρίδα.

«Τόν δ9 ες Δωδώνην φάπο βήμεναι, δφρα θεοϊο 
εχ δρνός νφιχόμοιο ζΐιός βουλήν επαχονση 
όπως νοστήση 9Ιθάκης ες πίονα δήμον».

(Ό δ ύ σ . Ξ. 327-329)

Στήν Έφυρα άποβιβάζεται κι9 δ Νεοπτόλεμος, ό γυιός τού Άχιλλέα, έπι- 
στρέφοντας άπό τήν Τροία κι* άπ9 αύτή άνέρχεται στή Μολοσία.

(Πίνδαρος «Νεμ.» VIII: 37)
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Ό  "Ομηρος, άφού περιηγήθηκε τά περισσότερα άπό τά γνωστά τότε μέρη 
τής Μεσογείου καί άκουσε πολλών σοφών γνώσεις καί γνώρισε πόλεις, κάθισε 
κι’ άντέγραψε στ ή νέα φθογγική γραφή πού έμφανίσθηκε στά χρόνια του καί 
γνωστοποίησε στό κοινό τά ώς τότε άγνωστα ίερογλυφογραμμένα Ιστορήματα 
τοΰ Ιερατείου, τά όποια άπαγορεύονταν νά μαθευτούν άπό τό λαό. Τά διανοή
ματα και τΙς βουλές τών θεών και τά βιογραφήματα των προγόνων μόνο τό 
ιερατείο έγνώριζε. Ά π ό  τήν πράξη του τούτη ό "Ομηρος τιμωρήθηκε μέ τύ- 

’ φλωση άπό τό ίερατείο σόν ιερόσυλος.

Τόν παλιόν καιρό όποιος είχ’ όμορφη γυναίκα δέν τή γλύτωνε καί στοΰ 
βουβαλιού τά κέρατα νά τήν έκρυβε. Α ρχή άπό τόν Δία. Ό  Μεγάλος Θεός δεν 
άφηνε όμορφη γιά όμορφη νά μή σμίξει μαζί της. Γιά νά μήν άναγνωρίζεται 
μεταμορφώνονταν άλλοτες σάν πουλί, άλλοτες σά δροσιά κι’ άλλοτες γένονταν 
άγέρας.

Ό  Δίας μέ διάφορες γυναίκες είχε 38 παιδιά. Μέ τή γυναίκα τού Ίξίωνα 
έκαμε τόν Πειρίθοα, μέ τή Δανάη κόρη τού Άκρισίου τόν Περσεα, μέ τήν Ευ
ρώπη κόρη τού Φοίνικα τούς: Μίνωα, Ραδάμανθη καί Σαρπηδώνα, μέ τήν ’Αλκ
μήνη γυναίκα τού ’Αμφιτρύωνα τόν Ηρακλή μέ τή θεά Σεμέλη τό Διόνυσο, μέ 
τή θεά Μήτιδα τήν ’Αθήνα, μέ τήν Τιτανίδα Μνημοσύνη τΙς 9 Μούσες, μέ τή 
θεά Θέτιδα τΙς 4 έποχές καί τις μοίρες Κλωθώ, Λάχεση κι’ Ά τροπο, μέ τή θεά 
Θέιιδα γυναίκα τού Πηλέα τόν Άχιλλέα, μέ τήν Εύρυνόμη κόρη τού ’Ωκεανού 
τις 3 χάριτες ’Αγλαΐα, Ευφροσύνη καί Θάλεια, μέ τή Μαία κόρη τού νΑτλαντα 
τόν Ερμή, μέ τή Λητώ κόρη τού Τιτάνα Κοίου τήν Άρτεμη καί τόν ’Απόλλω
να, μέ τήν άδερφή τής Λητώς τήν Εκάτη, μέ τήν άδερφή του Δήμητρα τήν 
Περσεφώνη, μέ τή Νιόβη κόρη τού Φορωνέα Ά ρ γο , μέ τή νύφη Καλυψώ τόν 
Άρκάδα, μέ τήν Αίγινα κόρη τού θεού ’Ασωπού τόν Αίακό, μέ τήν ’Αντιόπη 
άδερφή τής Αίγινας τά δίδυμα Άμφίωνα καί Ζήθο, μέ τήν Ίώ κόρη τού ποτα
μού ’Ινάχου τόν Έπαφο, μέ τή Λίδα γυναίκα τού Τυνδάρεου τόν Πολυδεύκη 
καί τήν ώραία Ελένη καί μέ τήν κόρη Φθία τόν ’Αχαιό, καί μέ τή νόμιμη γυ
ναίκα του τήν "Ηρα είχε τούς θεούς νΗβη, Ά ρ η  καί "Ηφαιστο.

Αλλά καί μεταξύ τους ot θεοί δέ σέβονταν τήν οίκογενειακή τιμή καί 
συχνά άνακατεύονταν μέ τις γυναίκες καί κόρες τών άλλων θεών. Ό  Άηδω- 
νέας ό θεός τού Κάτου κόσμου, άλλα καί βασιλιάς τών Θεσπρωτών άρπάζει τήν 
κόρη τής Δήμητρας, τή φεγγαροπρόσωπη Περσεφώνη, ένώ έπαιζε μ’ άλλα κορί
τσια έξω στά χωράφια, τήν κατηβάζει στόν "Αδη καί τήν κάνει γυναίκα του. 
Ό  'Ηρακλής πηγαίνει σ' άκρη τόπου, πίσω τόν ήλιο, κάνει μακρινά ταξίδια, 
μεγάλους άθλους χατήρι μιας όμορφης.

Πρώτοι άπό τούς μυθικούς ήρωες πού έπισκέπτονται τή χώρα τού Ά δ η  
είναι τά δυό πρωτοπαλλήκαρα τού άρχαίου κόσμου ό 'Ηρακλής κι’ ό Θησέας. 
Ό  'Ηρακλής κατηβαίνει δυό φορές στόν Ά δη . Στή μιά παίρει άπό τά χέρια τού 
Χάρου τήν Άλκιστη καί τήν έπιστρέφει στόν άνδρα της, τόν Άδμητο, καί τήν 
άλλη έρχεται κατ’ έντολή τού Εύρυσθέα. 'Αρπάζει τόν Κέρβερο καί έπ’ ώμου, 
δπως δ βοσκός τό ήμερο άρνί, τόν φέρει στόν Εύρυσθέα καί τόν ξαναγυρίζει 
στόν "Αδη. Ό  δεύτερος μέ τό βλάμη του Πειρίθοα, δ όποιος έπειδή θά παντρεύ
ονταν ύστερα άπό λίγον καιρό, γιά νά μή χάσει τήν ευκαιρία, κάνει γρήγορα τό 
γάμο καί μέ πολλά παλληκάρια κι’ άσίκηδες έρχεται γιά ν’ αρπάξει τήν Περσε
φώνη, μέ άποτέλεσμα δλος δ στρατός τους νά χαθεί. *0 Πειρίθοας λιανίζεται



καί ρίνεται κομμάτια τροφή στόν Κέρβερο άπδ τδν Άηδωνέα κι* δ Θησέας ά- 
λυσοδένεται στή θύρα τοϋ "Αδη.

«Θησεύς ές Θεσπρωτίαν έμ- 
βαλών τοϋ βασιλέως των Θε- 
σπρωτών γυναίκα άρπάσων 
το πολύ της στρατιάς ούτως 
άπόλλυσι. "Ηλωσαν και σφάς 
ο Θεσπρωτός δήσας εϊχεν έν Κιχύρψ».

(’Απολλόδωρος)

Κατ’ άλλους μυθογράφους, δ Άηδωνέας είχε μιά κόρη όμορφη κι* δσοι τή 
ζήταγαν γιά γάμο τους ύποχρέωνε νά παλέψουν πρώτα μέ τδν Κέρβερο. Ό ταν  
έμαθε πώς δ Θησέας μέ τδν Πειρίθοα έρχονναι νά τήν άπαγάγουν κι’ δχι νά 
παλέψουν, θύμωσε καί τδν μέν Θησέα έρριξε στή φυλακή, τδ δέ Πειρίθοα στδ 
σκυλί.

Γιά τήν όμορφιά καί τούς κόρφους μιας παντρεμένης γυναίκας, τής ώ- 
ραίας Ελένης τής Σπάρτης, γίνεται δ Τρωϊκδς πόλεμος καί καταστρέφονται δυδ 
ξακουσμένα βασίλεια, τής Τροίας καί των ένωμένων βασιλιάδων τής Ελλάδας.

***
Σάν έρθαν τά κακά μαντάτα στδν Ηρακλή γιά τήν κατάντια τοϋ φίλου 

του Θησέα, πάει νά σκάσει άπδ τή λύπη του. Μέ συμμάχους τούς Καλυδωνίους 
ξανάρχεται στή Θεσπρωτία, έλευθερώνει τδ Θησέα καί κυριεύει τήν πόλη Έ - 
φυρα, δπου βιάζει καί τήν κόρη τού βασιλιά τής Φύλα, τήν Άστυόχη, γενόμενος 
πατέρας τού Τληπόλεμου, τού μετέπειτα βασιλιά τής Ρόδου, δ δποϊος μέ έννιά 
καράβια λαβαίνει μέρος στδν Τρωϊκδ πόλεμο.

« Έ ς δε τήν τελευτήν τοϋ Θησέως 
πολλά ήδη καί ούχ δμολογοϋντα 
εϊρηται. Δεδέσθαι γάρ αυτόν, λέ- 
γουσιν, ές τάδε, έως ύφ* 'Η ρα- 
κλέους άναχθείη πιθανότατα 
δε, ών ήκουσα Θησεύς εις 
Θεσπρωτούς έμβαλών} τοϋ βα- 
σιλέως των Θεσπρωτών γυναί
κα άρπάσων, τό πολύ τής στρα
τιάς ούτως άπόλλυσι καί αυ
τός τε  καί Πειρίθους (Πειρίθους 
γάρ καί τόν γάμον σπεύδειν έστρά- 
τευεν) ήλωσαν καί σφάς ό Θε
σπρωτος δήσας εϊχεν έν Κιχήρω».

(Παυσανίας «’Α ττ ικά »  X V I I — 4)

«Κοίλου πέλας κρατήρος, οϋ τά Θησέως 
Περίθου τε κεϊτε π ίστ αεί ξυνθήματα».

(Σοφοκλ. «Ο Ιδ ίπους έπί Κολωνφ» στίχ. 1593— 1594)

«Στρατεύει δε 'Ηρακλής μετά  
Καλνδωνίων έπί Θεσπρωτούς 
καί πόλιν ελών Έφύραν , ής 
έβασίλευε Φυλάς. * Αστυόχη τή  
τούτου θυγατρί συνελθών

-  «Η Π Ε ΙΡΩ Τ ΙΚΗ  Ε Σ Τ ΙΑ *

Η :
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πατήρ Τληπολέμου γίνετα ι».
(’Απολλόδω ρος 11,7,5)

«Των μέν Τληπόλεμος δονρικλντός ήγεμόνενεν
δν τέκεν * Αστνόχεια βίη r Ηρακληείη
την άγετ έξ Έ φυρης , ποταμού από Σελλήεντος».

( Ίλ ιά δ α  Β. 657— 659)
\

Ό  Φυλάς είχε κι’ άλλη κόρη, τήνΠολυμήλα, τήν δποία άγάπησε δ Έρμης 
καθώς τήν είδε πού τραγούδαε στό χορό μ’ άλλες τσούπρες. Έσμιξε κρυφά μαζί 
της κι* άπόχτησε τδν Εύδωρο, έναν άπδ τούς άρχηγούς των καραβιών τ’ Ά χ ιλ -  
λέα, στδν Τρωικό πόλεμο.

«Τής δ* ετέρης Εύδωρος Ά ρ ή ϊο ς  ήγεμόνενεν,
Παρθένιος, τον έτικτε χορώ καλή Πολυμήλη,
Φνλαντος Ουγάτηρ* τής δε κρατύς Ά ργειψ όντης  
ήράσατ όφθα?>μοϊσιν ίδών μετά  Μελπομένησιν.
Αύτίκα δ* εϊς νπερώ άναβάς παρελέξατο λάβρη 
*Ερμείας άκάκητα, πόρεν δέ αγλαόν υιόν.
Τον δε 6 γέρων Φυλάς ευ έτρεφεν ήδ9 άτίταλεν, 
άμφαγαπαζόμένος ώσεί θ’ έόν υιόν έόντα».

(Ίλ ιά δ α . Π . 179— 182, 184— 185, 191— 192)

Έχτός των παραπάνω ήρώων ήρθαν στή Θεσπρωτία καί ροβόλησαν στόν 
"Αδη χάρις προσφιλών προσώπων δ Όρφέας, δ ΑΙνείας, ή Ααοδάμεια κι* δ 
Όδυσσέας, καί κατά τούς Ιστορικούς χρόνους οί άποσταλμένοι τού Περίανδρου.

Ό  μουσικός Όρφέας, ένας άπό τούς ’Αργοναύτες, μη φτουρώντας τό χω
ρισμό τής πολυαγαπυμένης του γυναίκας Ευρυδίκης, κατέρχεται στόν "Αδη καί 
με τη λύρα του συγκινεί τόν Πλούτωνα καί τήν Περσεφώνη καί τού έπιτρέπουν 
νά τήν πάρει μέ τή συμφωνία όμως, δσο ν ’ άνεβεί στή γη νά μή γυρίσει νά τήν 
κοιτάξει, δπου στό δρόμο άνυπόμονος παραβαίνει τήν υπόσχεση πδδωσε. Στρέφει 
νά τή δεί κι’ άμέσως τή χάνει άπό τά μάτια του.

Ό  ΑΙνείας γιά νά συναντήσει τή σκιά τού σεβαστού του πατέρα μετα
βαίνει στόν "Αδη, προχωρεί στά Ήλύσια Πεδία, τόν συναντά καί συνομιλεί 
μαζί του.

Ή Ααοδάμεια, θυγατέρα τού Άκάστου βασιλιά τής Ίωλκού, άπό τόν πο
λύ έρωτα τού άνδρα της Πρωτεσίλαου, ό δποίος είχε σκοτωθεί άπό τόν Έχτορα, 
κατέρχεται στόν "Αδη καί μέ τά παρακάλια καταφέρει τούς χθόνιους θεούς καί 
τόν άφήνουν ν* άνεβεί στή γή.

Κατά τούς Ιερείς τής Αίγυπτου, κατέβηκε ζωντανός στόν "Αδη καί δ Ραμ- 
ψίνιτος βασιλιάς τής χώρας τους (1237 π.Χ.) κι* έπαιζε ζάρια μέ τή Δήμητρα 
κι* άλλοτες τή νίκαε, άλλοτες νικιόνταν, κι* άφού έλαβε άπ’ αύτή δώρο χρυσό 
χειρομάντηλο άνέβηκε πάλι στή γή.

«*Ελεγον (οί Ιερείς) τούτον τόν βασιλέα 
(Ραμψίνιτον) ζωόν καταβήναι κάτω 
ες τόν οί "Ελληνες άίδην νομί- 
ζουσιν είναι, και κεϊθι συγκνβεύειν 
τή Δήμητρι, και τά μέν νικάν αυτήν, 
τά δέ έσσοϋσΟαι ύπ αυτής, καί μίν 
πάλιν άπικέσθαι δώρον έχοντα παρ’ αύ- 
αύτής χειρόμακτρον χρυσέον».

('Ηρόδοτος «Εύτέρπη» 122)



I

434 «η π ε ιρ ο τ ικ η  ε σ τ ί α »

Ή  Κίρκη συμβουλεύει τδν Όδυσσέα νά κατηβεί πρώτα στδν 'Αδη, ν’ άντα- 
μο^σει τδ μάντη Τειρεσία, άπό τδν όποιο θά μάθει τί τδχει άκόμα ή μοίρα του 
γραμμένα νά περάσει κι’ έπειτα νά Εξακολουθήσει τό ταξίδι του γιά τήν πατρίδα.

—Όδυσσέα, του λέει, δέ σάς κρατάω πιά μέ τδ στανιδ σπίτι μου. Σύρτε 
στδ καλό. Είναι όμως άνάγκη νά κατηβήτε πρώτα στδν "Αδη, στά σπίτια τής 
Περσεφώνης, νά ρωτήσετε τήν ψυχή τού Θηβαίου μάντη Τειρεσία.

«Διογενές Λαερτιάδη , πολυμήγαν9 Ό δυσσεϋ  
μηκέτι νυν άέκοντες έμώ ένι μ ίμνετε οίκον 
άλ)9 άλλην χρή πρώτον οδόν τε/Ασαι καί Ικέσθαι 
εις άίδαο δόμους καί έπαινής Περσεψωνείης 
ψυχή χρησοιιένους Θηβαίου Τειρεοίαο» .

(Ό δύσ. Κ .  488-492)

«'Ως γάρ μοι ψυχή μαντεύσατο Τειρεοίαο 
ήματι τώ , δτε δη κατέβην δόμον νΑιδος εϊσω 
νόστον έταίροισιν διζήμενος ήδ9 έμοί αύτώ».

(Ό δύσ. Ψ. 251— 253)

Κλαίει ό Όδυσσέας σά μικρδ παιδί. Δέ θέλει πιά τή ζωή του. νΑλλα βά
σανα πάλι τούτα! Καί πού νάειναι αύτδς ό άραχνιασμένος "Αδης;

«ΤΩ Κίρκη, τ ις  γάρ ταύτην δδόν ηγεμονεύσει; 
εϊς "Αιδος δ9 οΰ πώ τις άψίκετο νηϊ μελαίνη»,

(Ό δύσ. Κ . 501— 502)

—Έ μπα, τού λέει, στδ καράβι σου καί μή ρωτάς παρέκει. Ό  βοριάς θά 
σ’ όδηγήσει.

«μή τ ί  τοι ήγεμόνος γε  ποθή παρά νηϊ μελέσθω 
ιστόν δέ στήσας Θ’ ιστία λευκά πετάσας, 
ήσθαι* τήν δέ κέ τοι πνοιή βορέα φέρησιν».

(Ό δύσ. Κ . 505— 507)

—Θά, συναντήσεις μιά άγρια άκρογιαλιά καί θά βρεθείς μπροστά στδν 
’Αχέροντα. Μή φοβηθείς. Έ μπα μέσα στδν 'Ωκεανό τού ποταμού κι’ άφού φθά- 
σεις σ’ ένα σημείο δέσε τδ καράβι σου καί πεζδς τράβα γιά τδν "Αδη. Θά Ιδείς 
δάση άπδ λεύκες κι’ Ιτιές. Είναι τδ βασίλειο τής Περσεφώνης. Εκεί κοντά; ό
που ό Πυριφλεγέθοντας πέφτει στδν ’Αχέροντα καί βαριόχτυ;ια σμίγουν τά δυδ 
ποτάμια ό ’Αχέροντας μέ τδν Κοκυτό, ύπάρχει βράχος, ξέχομμα τής Στύγας. 
’Ανέβα ψηλά σ’ αύτδν καί κάμε χοές. Καί θά Ιδείς νά πετάζονται μέσα άπδ τδ 
"Ερεβος μιλιούνια οί ψυχές τών νεκρών, μεταξύ καί τού Τειρεσία.

«9Α λλ9 όπότ άν δή νηί δι ώκεανοϊο περήσης 
Ινθ9 άκτή τε  λάγεια καί άλσεα Περσεψωνείης 
μακραί τε  αϊγειροι καί ίτέαι ώλεσίκαρποι,

■ νήα μέν αύτοϋ κέλσαι έπ  ώκεανώ βαθυδίνη 
αυτός δ’ είς άίδαω Ιέναι δόμον εύρώεντα 
ένθα μέν είς ’Αχέροντα Πυριφλεγέθων τε ρέουσιν 
Κοκυτός Θ’, 8ς δή Σ τυγός ϋδατος έστίν άπορρό)ξ 
πέτρη τε  ξύνεσίς τε  δύο)* ποταμών έριδούπων».

(Ό δύσ. Κ .  508-515) 

(Συνεχίζεται)



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΡΣΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ

ΚΡΙΤΙΚΗ: Η ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΑ
( Δ ΟΚ Ι ΜΙ Ο )

"Αν είναι, κατά τήν άρχαία ρήση, άλήθεια ότι ό ποιητής δεν γίνεται 
άλλά γεννιέται, δεν συμβαίνει άσφαλώς τό ίδιο καί γιά τον κριτικό· δέν τοϋ 
άρκεΐ δηλαδή απλώς νά γεννηθή. Ό  λυρισμός, σύμφωνα μέ παλαιό όρισμό, 
είναι ή διάπλαση τοϋ σύμπαντος μέσα στο πρίσμα τής ποιητικής προσωπι
κότητας. Καί επειδή τό κάθε πρίσμα έχει δικό του δείκτη διάπλασης, ύπάρ- 
χουν καί τόσοι τρόποι νά ίδή κανείς τον άνθρωπο καί τον κόσμο. Ό  κριτι
κός όμως τής λογοτεχνίας δεν έχει τό σύμπαν κάτω άπό τό έταστικό του 
μάτι, μά ένα συγκεκριμένο έργο. Καί δέν τοϋ άρκεϊ νά δυνηθή ψυχικά, όπως 
συμβαίνει μέ τον ποιητή, μέ ένα μήκος κύματος ιδιαίτερο, πού τοϋ έπιτρέπει 
νά άντλή άπό τή ζωή τήν θεία ευφορία τής τέχνης, μά όφείλει τό έργο αύτό 
νά ,τό καταλάβη, μέ τον σκοπό νά τό κόμη καί στους άλλους κατανοητό. ’Α 
παιτεί λοιπόν τό έργο του πρωταρχικά ένέργεια νοητική, πού πρέπει νά συμ- 
βαδίζη μέ τήν ένταση τής συγκίνησής του και τήν δύναμη τής διαίσθησης. 
Ή  ύποχρέωση νά έξηγήση ένα έργο είναι λοιπόν ό έξ άντικειμένου στόχος 
του, καί, δυστυχώς, πολύ συχνά, ή άπτή ύποχρέωσή του, άφοϋ ή κριτική εί
ναι καί βιοποριστικό έπάνγελμα Ό  19ος αΙώνας στάθηκε ό μεγάλος αίώνας 
τής κριτικής, άν καί δένέπιτρέπεται νά άγνοήσουμε τήν μεγάλη άλεξανδρινή  
έποχή πού γέννησε άνθρώπους σάν τον Ά ρίσταρχο, κριτικό χαλκέντερο μέ 
όξύτατη ματιά, καθώς καί τό θαυμαστό έκεΐνο δοκίμιο : Περί Ύ ψους, πού 
άποδίδεται στον Αογγΐνο, όπου περιέχεται, σαν όρισμός, ή θαυμάσια έκείνη  
σκοποθέτηση τοϋ ποιητικού λόγου: Ου γσρ εις πειθώ τούς άκροωμένους, 
άλλ’ εις έκστασιν άγει τά ύπερφυά. Ό  19ος όμως αίώνας στάθηκε άπό τήν 
μιά μεριά ή έποχή όπου ή κριτική, άπό σκόρπια σπαράγματα, συγκροτήθηκε 
σε σώμα, μέ τόν έξειδικευμένο σκοπό τήν άξιολόγηση τοϋ λογοτεχνικού  
γραπτοϋ λόγου, και, άπό τήν άλλη, είδε νά γεννιώνται καταπληκτικές μορ
φές κριτικών, όπως ό Σαίντ Μπέβ, ό Μπρυνετιέρ, ό Ταίν, ό Μπράντες, ό 
Μπιελίνσκυ, πού, άν καί συχνά αυθαιρετούσαν καί δογμάτιζαν άπό καθέδρας, 
έστησαν έν τούτοις τόν κορμό τοϋ κραταιοϋ δέντρου, πού σκεπάζει σήμερα 
τόν κόσμο πού γράφει, προσφέροντας σέ άλλους δροσερή και άναπαυτική 
σκιά, και σέ άλλους συνεχείς και άκοίμητους εφιάλτες.

Έ τσι ή κριτική όργανώθηκε σέ κάστα κλειστή, άπόκτησε τίτλους, 
δόγματα, σχολές, είδικό έπιστημονικό όπλισμό, καί τήν έξουσία νά έπισείη 
τό φραγ/έλιο στούς δυστυχείς ύπηκόους, πού έκλιπαροΰν τις θωπείες της.

Φυσικά, στήν γενική της έννοια ή κριτική υπήρχε πάντα, ιδιαίτερα 
σάν κριτική τής συμπεριφοράς τοϋ πλησίον ή τών κοινωνικών όμάδων. ’Αρ
χίζοντας άπό τήν άπλή κοκογλωσσιά, πού είναι μιά πρωτόγονη καί συνάμα 
κακόβουλη προσπάθεια νά άξιολογηθοϋν οίβ άνθρώπινες πράξεις, καί φτά
νοντας στόν Θερβάντες καί τόν Λαφονταίν, στόν Σουίφτ καί τούς μεγάλους
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"Αγγλους παμφλετίστες, ή άξιολόγηση άνθρώπων και θεσμών στάθηκε πάντα 
μια κοινωνική ροπή πρώτης γραμμής. Ιδιαίτερα σε έποχές κρίσιμες, δπως 
π.χ. το τέλος τής βασιλείας του Λουδοβίκου 14ου, δταν γεννιόνταν ζητή
ματα κοινωνικά δυσεπίλυτα και μιά δυσφορία διάχυτη καί δυσάνεκτη έπίεζε 
τον λαό, με φυσικό συνακόλουθο μιαν έντατική κίνηση ιδεών, ή κριτική, 
δποια καί νά είναι, άντλεϊ ζωή καί δύναμη μέσα στήν υπόκωφη ροή τής 
κοινής Αγωνίας Δείγμα χαρακτηριστικό μιας τέτοιας κριτικής παρουσιάζει 
τό έργο του Λαφονταίν. Οί Γάλλοι, σάν παιδιά τοϋ Καρτεσίου, μέ μειωμένη 
τήν επίδοση στον γνήσιο λυρισμό τοϋ μέρους τής λογοτεχνίας τους, πού 
έπίσημα προβάλλουν—, έπιμένουν στο να άναζητοϋν λυρικά στοιχεία σιό  
έργο τοϋ παλαιού μυθογράφου—γιατί νοιώθουν κάποιανάνομολόγητη μείωση 
γιά τήν μειονεξία τους στον τομέα τής καθαρής ποίησης, μιαν άδυναμία πού 
τήν καλύπτουν μέ τήν ύπεροχή τουςσέ άλλους τομείς. Τά λυρικά όμως στοι
χεία στήν ποίηση τοϋ Λαφονταίν, όρατά άλλωστε καί στήν πιο Αδύνατη δ
ράση, είναι άναιμικά καί άχροα, καί μοιάζουν σάν έξανθίσεις'νίτρου σε μιά 
πλούσια ζωγραφισμένη επιφάνεια. Τό δραματικό στοιχείο καί ή σάτιρα πνί
γουν εύκολα τήν πενιχρή ποίηση τών κοινών τόπων, καί συγκροτούν, ιδιαί
τερα μέ τά επιμύθια τών άπολόγων του, ένα σώμα κριτικής πού, άν ύπο- 
βληθή στον έλεγχο τής νέας ψυχολογίας, θά άποδειχθή τό σκληρότερο μαστί- 
γωμα τοϋ καθεστώτος εκείνου, πού, στον έκπολιτιστικό του τουλάχιστο το
μέα, άποτελεΐ τήν τρυφερή άδυναμία τών Γάλλων. Δεν έλειψε ποτέ ή γενική 
κριτική άπό τήν Ανθρώπινη κοινωνία, και μαζί της ή έπ* εύκαιρίαις κριτική 
τοϋ καλλιτεχνικού δημιουργήματος, είτε λιγόλογη καί δογματική, είτε όξυ- 
δερκής είτε φλύαρη, είτε έπιπόλαιη καί, καμμιά φορά, γελοία. Καί, δυστυχώς, 
στο τελευταίο αύτό είδος, έχει διαπρέψει ή πιο άκονισμένη σκέψη τοϋ 18ου 
α ιώ να : ό Βολταΐρος. Οί λιγόλογοι κριτικοί του άφορισμοί, πού κατά τήν 
γνώμη του Αποτελούσαν πιστό έκμαγεΐο μεγάλων μορφών τής λογοτεχνίας, 
ή πενιχρή εκτίμησή του για τον Σαΐκσπηρ, πού τον θεωρούσε τό πολύ-πολύ  
κατάλληλο ώς καρύκευμα τοϋ Ρακίνα, ή προσπάθειά του νά δημιουργήση τό 
τέλειο δράμα, Ακολουθώντας τά ίχνη αύτοϋ τοϋ τελευταίου, πού, κατά τήν 
γνώμη του, τον έκανε μοντέρνο πασπαλίζοντάς τον μέ σαικσπήρειο πάθος, 
καί ιδιαίτερα ή άκρατη περιφρόνησή του γιά τό τιτανικό έργο τοϋ Δάντη, 
πού τον ξόφλησε μέ τήν ειρωνική φόρμουλα: « Έ  φήμη του θά μεγαλώνει 
πάντα* τον διαβάζουν τόσο λίγο», είναι τρανή Απόδειξη τοϋ δτι καί τό πιο 
φωτεινό μυαλό, καί ή σπανιώτερη ικανότητα γιά Ανάλυση, δέν άρκοϋν στον 
κριτικό, δταν τοϋ λείπει ή ευαισθησία καί ή ικανότητα νά διαποτιστή μέ 
τήν ουσία τής προσωικότητας τοϋ "Αλλου, τοϋ προσώπου δηλαδή πού τό 
έργο του καλείται νά κρίνη, καί δτι ό κριτικός, δταν δογματίζει βέβαιος γιά 
τό άλάθητό του, είναι πιο άποκρουστικός άπό ένα σάτυρο καί πιό στείρος 
άπό μιά στέρφα γίδα.

Ό  19ος δμως αιώνας δέν άσκησε τήν έπ’ εύκαιρίαις κριτική. Έδημι- 
ούργησε, μέ μέθοδο καί ευσυνειδησία, πρωταρχικά τήν προσωπικότητα τοϋ 
κριτικού. Μέσα στήν πολιτεία τών γραμμάτων, τοϋ έδωσε νά κρατή κάποιο 
ηγεμονικό σκήπτρο, πού αύτός δέν διστάζει νά χρησιμοποιήσει κάποτε σαν 
argum entum  baccuHnum γιά τήν, ύστερα άπό συνοπτική διαδικασία, έκ· 
τέλεση ένός λογοτεχνικού έργου. "Ετσι, γιά τούς νέους συγγραφείς, ή κρι
τική ορθώνεται σάν φοβερές Συμπληγάδες. Γιά νά κατακτήση δμως αύτή τήν
έξουσία ό κριτικός, σπαταλάει τό αίμα τής καρδιάς του. Ή δέκατη μοΰσα, 
δπως ονομάζει τήν κριτική ό Μπράντες, δέν άρκεΐται στήν έμπνευση τής 
στιγμής, στήν καλλιτεχνική εύαισθησία, στα φυσικά δώρα. Οί πιστοί της
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δεν θέλουν νά είναι αυθαίρετοι εϊδωλοποιοί ή ταπεινοί είκονόδουλοι. Δεν 
είναι μάγοι, άλλα μαθητευόμενοι μάγοι δλη τους τή ζωή : «Πολύ πριν αρχί
σει κανείς νά κρίνη, πρέπει νά δαπανήση ολόκληρα χρόνια για νά κατα- 
λάβη», γράφει ό Alain. Μια ολόκληρη σειρά άπό επιστήμες, ή κοινωνιο- 
λογία, ή ψυχολογία, ή αισθητική, ή ίστορία, ή συγκριτική φιλολογία καί 
άλλες, προσφέρουν άντιδραστήρια στο χημικό του εργαστήριο. Ή  Κα Stael, 
στό κατώφλι κιόλα τού 19ου αιώνα, όρίζοντας τήν λογοτεχνία σάν συνάρ
τηση τής κοινωνίας, σάν δημιούργημα τού άνθρώπου, πού διαφοροποιείται 
ανάλογα με τήν φυλή, τήν έποχή, τό κλίμα, τό πολιτικό καθεστώς, έρριξε 
πρώτη τά θεμέλια μιας κριτικής συστηματικής, καί στάθηκε ό πρώτος κριτι
κός πού είδε τό πνευματικό δημιούργημα, όχι μέσα άπό τό πρίσμα τού κε
φιού τής στιγμής, γιά νά τό χαντακώση μέ χλευαστικούς άφορισμούς ή νά 
τό ύμνήση μέ άφόρητη λογοκοπία, μά πάντα σέ σχέση πρός συντεταγμένες 
σταθερές, όπως άργόιερα ό Ταίν, ό Μπρυνετιέρ, ό Λανσόν καί άλλοι. Μιά 
τέΓοια βέβαια τοποθέτηση τού κριτικού έργου έπιτρέπει πάντα στον δογμα
τισμό νά μπαίνη, άν όχι άπό τή θύρα, τουλάχιστο άπό τό παράθυρο καί έ
δωσε λαβή, καθώς παρακάτω θά ίδούμε, σέ φριχτές παρερμηνείες. Καί άν 
είχε όριστικά καθιερωθή ή αρχή τών σταθερών συντεταγμένων, σάν πηγή 
τής καλλιτεχνικής δημιουργίας, καί έδραιωθή ή τάση νά άμελεΐται ή του
λάχιστο νά μειώνεται ή τεράστια προσφορά στό έργο αύτό τής προσωπικό
τητας τού καλλιτέχνη, πού οί νεώτερες ψυχολογικές θεωρίες έχουν φανε
ρώσει τήν πρωταρχική της προσφορά, θά γινόνταν άδύνατο νά ζήση καί νά 
εύδοκιμήση ή μαζική Ιμπρεσιονιστική κριτική τού αιώνα μας, πού είναι 
υποχρεωμένη νά κατατοπίζη, χέρι μέ χέρι, ένα εύρύτατο κοινό σχετικά μέ 
μιά τεράστια λογοτεχνική ή θεατρική παραγωγή.

«Κριτική, πού δέν έφαρμόζει μιά αισθητική θεωρία, δέν είναι κριτική. 
Μά καί ή αισθητική στέκεται στον άέρα, όταν δέν στηρίζεται στήν ίστορία  
τής λογοτεχνίας. Συνεπώς δέν νοείται κριτική, άν μή συνυφασμένη μέ τήν 
Αίσθητική καί τήν 'Ιστορία τής λογοτεχνίας». Τέτοια σκληρά πλαίσια, πού 
μέ αυτά όροθετεΐ τό έργο τού κριτικού ό Μπρυνετιέρ, ό μεγάλος πρόγονος 
τής συντεχνίας, δέν είναι τίποτα άλλο παρά ή άπαίτηση νά έπικρατήση κατά 
τό ζύγισμα τών προϊόντων τής τέχνης ή αύστηρή έπιστημονική μέθοδος τών 
θετικών έπιστημών, καί νά δίνονται σάν θέσφατα άποφάνσεις ordine geom e- 
trico, μέσα άπό ένα συγκρότημα λογικών αρχών, πού θά είχε τήν συμμετρία 
όλοεδρικού κρυστάλλου. Μά γιά τό έργο τέχνης, καί σάν τέτοιο πρέπει νά 
θεωρηθή καί ή κριτική, Ισχύει ό άφορισμός τού Χέλντερλιγκ : E in  gott ist 
der Mensch wenn er traiimt, ein Bettler wenn er nachdenkt.—"Ενας θεός 
είναι ό άνθρωπος όταν όνειρεύεται, όταν συλλογίζεται, ένας ζητιάνος.— Μ ό
νον μέ τήν προσέγγιση πρός τήν ψυχή του μετριέται ό καλλιτέχνης, όχι μέ 
μαθηματικές μεθόδους, όπως μετριέται ή κορφή ένός βουνού. Καί, τό χειρό
τερο, άν τύχη νά συνεργαστή μέ τήν μέθοδο ή έριστική ιδιοσυγκρασία, ό 
πως, καληώρα, στήν περίπτωση τού Μπρυνετιέρ, ή κριτική μεταβάλλεται 
εύκολα γιά τόν άτυχο παραγωγό πρόζας ή στίχων,—δημιουργοί αύτοκαλούν- 
ται αυτοί συνήθως μέ υπερβολική αύτάρκεια—, σέ κλίνη τού Προκρούστη. "Ο
λοι όμως οί αύστηροί περιορισμοί, πού έταξε ό 19ος αιώνας στήν κριτική 
λειτουργία, άν είχαν ίσχύσει κατά γράμμα, θά είχαν δημιουργήσει ένα τέτοιο 
κλίμα τρομοκρατίας στόν κόσμο τών γραμμάτων μέ τήν στυγνή τους μεθοδι- 
κότητα, ώστε θά όδηγοΰσαν σέ μιάν έπίσχεση τής άνάπτυξής του, σ ’ ένα εί
δος δηλαδή πνευματικού κρετινισμού. Είχαν όμως καί τήν άγαθή τους όψη. 
Γιατί συντέλεσαν στό νά μορφολογηθή ό τύπος τού γνήσιου κριτικού τής
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έποχής μας πού, πλάϊ στά φυσικά δώρα : τήνόξύτητα τής όρασης, τήν Ικανό
τητα επαφής μέ την ψυχή του άλλου, τήν δύναμη τής διαίσθησης, τήν θέρμη 
τής άνθρωπιάς, ξέρει ότι πρέπει νά παρατάξη, για νά μήν έκφέρη άστήρικτα 
όργΐλες καταδίκες ή νά τέρπεται στον άχυμο όχλο τών γλυκασμών, άνού- 
σιων και ξέπνοων, έναν γερό έπιστημονικό όπλισμό, πολύτιμο νυστέρι γιά 
τήν ψυχική άνατομία πού έπιχειρεΐ.

' Αύτή ή έμφάνιση του νέου είδους κριτικού ήταν γιά τήν έποχή μας 
μια άδήριτη άνάγκη. Ό  κριτικός πρέπει νά είναι πάνοπλος γιά νά μπορή 
νά τά βγάζη πέρα αποτελεσματικά μά και γρήγορα. Ό  συνάδελφός του τού 
19ου αιώνα δεν είχε νά άντιμετωπίση μιά μαζική παραγωγή πνευματική, γνή
σια ή κίβδηλη, όπως τόν ύποχρεώνει αυτόν ή έποχή μας. *0 άδικος και ά- 
πρεπής ορισμός τού Μητσάκη : «Μιά φορά τά ζώα όμιλοϋσαν, τώρα γρά
φουν», πρέπει νά όμολογηθή ότι κρύβει κάποια σπίθα άλήθειας, Ιδιαίτερα 
στόν τόπο μας. Πλάϊ σ ’ ένα σημαντικό άριθμό γερών ταλέντων σέ όλα τά 
λογοτεχνικά είδη, θρασομανάει, σάν βακχικό όργιο, μιά πηχτή μάζα άνίκα* 
νων και άπροίκιστων ποετάστρων καί ψευτοπεζογράφων, πού σ ’ αύτούς ό 
νέος τρόπος τής ποιητικής έκφρασης καί ή κατάργηση τής παλιάς τεχνι
κής.—πού ήταν κΓ αύτή μιά τροχοπέδη γιά τούς ψευτοδημιουργούς έν χλόη, 
πού δέν τούς είχε άκόμη άποκοπή ό όμφάλιος λώρος,—έπέτρεψαν νά πλη- 
θυνθοϋν ώς ή άμμος τής θαλάσσης. Μέ άπόλυτη καλλιτεχνική, καμμιά φορά 
καί ήθική, άγευσία, άπόκτησαν, έν τούτοις, τήν εύχέρεια \ά  ξιππάζουν τόν 
άνύποπτο και άκατατόπιστο φιλισταΐο, δημιουργώντας, μέ τό γνωστό νεο- 
ποιητικό γλωσσάριο, ένα κλίμα, όπου δέν κινείται εύκολα ή νόηση, γιά νά 
ζυγίση τήν ποιότητα, μά όπου βασιλεύουν σκότος καί γνόφος καί θύελλα, 
κατά τάς Γραφάς. Καί γι' αύτά χρειάζεται δυστυχώς μιά Ιδιαίτερη εύαισθη- 
σία, πού δέν είναι δυστυχώς κτήμα τού καθενός. Σύμφωνα μέ μιά στατιστική, 
στόν τόπο μας έκδίδονται κάθε χρόνο περισσότερες συλλογές ποιητικές άπό 

/ ό,τι στή Γαλλία ή τήν Γερμανία. Έ νας όποιοσδήποτε συντάκτης έλληνικοΰ 
περιοδικού ξέρει έξ αύτοψίας ποιά στρατιά ποιητικών συλλογών παρελαύνει 
κάθε μέρα άπό τά γραφεία του. Ό λες αύτές οί συλλογές δέν είναι άσφαλώς 
«βιβλία άναγκαιότατα διά τόν λαόν», όπως λέει γιά τό Γεωπονικόν του ό 
μοναχός ’Αγάπιος ό Κρής, οί περισσότερες μάλιστα είναι άχρηστες όχι μό
νον «διά τόν λαόν», άλλά καί γιά όποιον τις διαβάσει. Τό φαινόμενο αύτό θά 
ήταν απλώς άποκαρδιωτικό, άν δέν είχε τήν κοινωνική του σημασία, άν δέν 
ήταν δηλαδή μιά άνατριχιαστική μαρτυρία γιά τήν άνάγκη τής φυγής άπό 
τήν άχαρη καί χωρίς προοπτική καθημερινή ζωή, καί γιά τήν άναζήτηση 
κάποιας υποθετικής στέγης έστω και μέσα στήν περιοχή τής νεφελοκοκυ- 
γίας. Δέν εύημερει όμως, τουλάχιστον ποσοτικά, μονάχα ή ποίηση, εύημερει 
καί ή πεζογραφία. Πολλοί όμως, δυστυχώς, άπό τούς πεζογράφους μας είναι 
τού μολιερικού τύπου. Ό τα ν  ό Κος Ζουρνταίν μαθαίνει άπό τόν καθηγητή 
τής φιλοσοφίας, ότι ό λόγος διαιρείται σέ πεζό καί έμμετρο καί ότι, 
όταν λέει στήν υπηρέτρια: «Μαρτίνα, φέρε μου τις παντούφλες μου», κάνει 
πρόζα, «άκου, άκου, λέει, τόσα χρόνια κάνω πρόζα, χωρίς νά τό ξέρω». Πό
σοι μουντζουρωτές χαρτιών, στις μέρες μας, κάνουν πρόζα όμοια μέ τού 
Κου Ζ ουρνταίν!

Καί όμως ό κριτικός είναι υποχρεωμένος νά άσχοληθή μαζί μέ τούς 
προικισμένους, μαζί μ ’έκείνους, πού ή έποχή τους τούς προσφέρει νέες ό
ψεις καί πτυχές της μυστικές γιά όλους τούς άλλους, καί μέ τήν στρατιά 
αύτή τών ίδεοληπτικών, πού κυνηγούν τήν κοινωνική άνωση στό ξέφραγο 
άμπέλι τής λογοτεχνίας, όπου, κατά τή γνώμη τους, είναι άκοπώτερο νά τήν
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κατακτήσουν. Είναι ύποχρεωμένος ό κριτικός, γιατί στις μέρες μας ή κριτική 
δεν είναι ένας τρόπος γιά νά σκοτώνουν τήν ώρα τους κάποιοι ευκατάστατοι 
ειδικοί, μά σκληρό βιοποριστικό έπάγγελμα Πιο κάτω θά προσπαθήσουμε 
νά χαράξουμε κάποια νέα γραμμή πλεύσεως γι' αυτούς τούς πολύτιμους άν· 
θρώπους τών γραμμάτων, γιά ν ’ ανακουφιστούν στό έργο του Σισύφου πού 
έχουν άναλάβει, και γιά νά άμοιφθή λογικά ό κόπος τους, πού, άν καμμιά 
φορά είναι χαρούμενος και γλυκός,—όταν τό κρινόμενο έργο σφύζει άπό 
αίμα γνήσιο και άνέρωτο,— τις περισσότερες φορές συντροφεύεται άπό χασμου
ρητά, δυσφορία ή άηδία. "Οπως καί ναναι, πρέπει νά έξαρθή τό γεγονός ότι 
οί καλοί κριτικοί τής εποχής μας, εφοδιασμένοι μέ τον τεχνικό έξοπλισμό, 
πού ή πείρα τού 19ου αιώνα τούς άνάγκασε νά κατακτήσουν, ένημερωμένοι 
σχετικά μέ τις θεωρίες τού αιώνα αύτοΟ, πού έλάτρευσε τήν συστηματο- 
ποίηση, προικισμένοι όμως έπίσης μέ τό όξύ μάτι πού άπαιτούν οί καιροί 
μας, είναι σέ θέση νά δώσουν στον άναγνώστη μιά είκόνα συνοπτική μά 
κατατοπιστική έργων καί συγγραφέων, καί, έάν συντρέχει καί τό γνήσιο  
επαγγελματικό ήθος, νά γίνουν «έργάται άνεπαίσχυντοι, όρθοτομοΰντες τόν 
δρόμον τής άληθείας», καί πραγματικοί όδηγοι γιά τόν άναγνώστη. Γιά τόν 
άναγνώστη, πού άγωνίζεται νά άναγνωρίση τά κείμενα μέ ούσιαστό βάρος, 
μέσα στον κυκεώνα τών τυπωμένων σελίδων, πού ή γενική του μόρφωση δέν 
τού έπιτρέπει μόνος του νά άξιολογήση.

Στις σελίδες αύτές παρουσιάζονται όλων τών είδών οί κάλαμοι, άπό 
τόν πιο τίμιο, ώς τόν πιο εκπορνευμένο. Στήν σκηνή τού τυπωμένου χαρ
τιού άνεβαίνουν καί ή άρετή καί ή φαυλότητα, προβάλλονται όλες ot θεω
ρίες, άπό τις πιό συντηρητικές, ώς τις πιο έξαλλες, οί άντιθέσεις οί πιό ά- 
κραΐες, ή πλαστογραφία καί ή γνησιότητα, ή βαθύνοια καί ή άπύθμενη μω
ρία, τά άνούσια ψελλίσματα άψυχων λογοτεχνικών νεοσσών, πού είναι κατα
δικασμένοι νά έξαφανιστοϋν «άβιοι καί προώλεις σύν τώ σπέρματι», μαζί μέ 
τις γνήσιες φωνές, πού έκφράζουν, χωρίς διανοητικούς γιγαντισμούς, κάποια 
σπίθα τού αίώνιου, «immortalia mortali sermone notantes». Ά π ό  τό άγιο- 
ζούμι τών μοναστηριών, ώς τήν παραγεμιστή πέρδικα τού Σαβαρέν, προσ- 
φέρονται όλων τών είδών τά έδέσματα. Οί μιμητές τού λυρισμού τού Ά χ . Πα
ράσχου καί τής δακρύβρεκτης πρόζας τών Δύο ’Ορφανών, μαζύ μέ τούς πιστούς 
τούΣσρτρ καί τού Ίονέσκο, παρουσιάζουν ό καθένας τό νούμερό του. Ά λ λ ο ς ,  
όπως οί ταχυδακτυλουργοί στις πανηγύρεις, άνασύρει άπό τόν μαγικό σάκκο 
τού υποσυνείδητου άπωθημένους πόθους καί διαστροφές μυστικές, νέα κατη
γορήματα, πού πρέπει, φαίνεται, νά συγκολληθούν στήν έ ν ν ο ια : άνθρωπος, 
γιά νά όλοκληρωθή ή είκόνα της. Ά λ λ ο ς  άραδιάζει έκτυπα καί κοινούς τό
πους, πιστεύοντας, μέ τό χαμόγελο τής αύτάρκειας στά χείλη, ότι άποφασιστικά 
πρωτοτυπεί. Σ’ έναν άλλόκοτο χορό, συμφύρονται μπροστά μας ή μωρία καί 
ή άπάτη μέ τήν ζωντανή ειλικρίνεια, ή άσπερμη όμφαλοσκοπία, μέ τήν γνή
σια δίψα τού άπόλυτου. Ά λ λ ο ς  γράφει μέ τό αίμα τής καρδιάς του, άφοΰ 
κατάκτησε μέ βαρείς κόπους τή γλώσσα τού λαού του, άλλος, μέ έλαφρό- 
τητα νηπίου, όρμάει στήν λογοτεχνική περιπέτεια, χωρίς έφόδια πνευματικά, 
χωρίς φυσικά δώρα, χωρίς πείρα. Τώρα, πώς θάβρισκε άκρη ό μέσος άνα- 
γνώστης, μέσα σ’ αυτή τήν πυκνή βλάστηση, όπου τό χρήσιμο φυτό πολι- 
ορκείται στενά άπό άγκάθια καί άγριάδες ; Μ ονάχα ό κριτικός μπορεί νά τόν 
βοηθήση, νά τού γίνη ή πυξίδα στήν τραχιά περιπλάνηση μέσα στόν κόσμο 
τών κειμένων.

’Εδώ μπορεί νά τεθή καί ένα άλλο θέμα, πού νομίζουμε πώς δέν έχει
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έως τώρα άπασχολήσει ούτε τούς άναγνώστες, ούτε τούς συγγραφείς. Συγκε- 
κριμμένα: Πρέπει νά διαβάζεται ή κριτική πριν διαβαστή τό βιβλίο ή άφοϋ 
θά έχει διαβαστή ; Φυσικά τό γράψιμο τής κριτικής θά άκολουθή τό διά
βασμα τού βιβλίου άπό τον κριτικό,—δεν θά ήταν άλλωστε βολετό νά συμβή 
τό άντίθετο—, και θά διαβάζεται ή κριτική άπό τον άγοραστή πριν διαβαστή 
άπό αύτόν τό βιβλίο, γιατί έτσι μονάχα θά άποφύγη τίς παγίδες πού τού 
στήνουν ή διαφήμιση, τά μεγάλα όνόματα, οι γνώμες των άλλθ)ν, πού έπη- 
ρεάζουν άποφασιστικά τον άνύποπτο και άκατατόπιστο άναγνώστη. Δεν εί
ναι σωστό νά είναι πρωταρχικοί παράγοντες, κατά τήν έκλογήένός βιβλίου, 
οί ίδιοι πού πρυτανεύουν στήν έκλογή ένός κινηματογραφικού έργου, γιατί 
τό κινηματογραφικό έργο βλέπεται καί λησμονιέται, ένώ τό βιβλίο διαβά
ζεται καί μένει. Γ ι’ αύτό, μιά μικρή τριμηνιαία έκδοση στά χέρια άληθινών 
κριτικών, θά ήταν λαμπρό βοήθημα για όσους, με μέτρια οικονομικά μέσα, 
θά ήθελαν νά άποκτήσουν τό καλό βιβλίο. Αύτό όμως, δυστυχώς, δεν είναι 
καθόλου ό κανόνας. Καί γίνεται με τό βιβλίο, δ,τι γίνεται καί μέ τό θεα
τρικό έργο. Τό θεατρικό όμως έργο, πού είναι τό πιο ζο^ντανό στοιχείο του 
γραπτού λ ό /ου ,—άφού συνήθους άναφέρεται σέ σύγχρονα προβλήματα, προσ- 
φέρεται άπό τή σκηνή σ ’ έναν όμαδικό άκροατή, τό κοινό, καί, κεριολε- 
λτικά, τελειώνεται μέ τήν συμμετοχή στήν έρμηνεία τής προσωπικότητας 
τού ήθοποιού,— κρίνεται έκ τών ύστέρων, δηλαδή μετά τήν σκηνική του 
τελείωση, κ α τ ’ ά ν ά γ κ η ν .  Δέν συντρέχει όμως καμμιά άνάγκη γιά νά 
κατατοπίζεται ό άναγνώστης έ κ  τ ώ ν  ύ σ τ έ ρ ω ν  άπό τον κριτικό σχετικά 
μέ τό κείμενο πού τόν άπασχολεΐ. Καί όμως αύτό συμβαίνει σχεδόν πάντα. 
Ή  μεγάλη μάζα τών άναγνωστών, άφού πρώτα διαβάσει, άπευθύνεται στόν 
κριτικό, είτε γιά νά κατατοπιστή γενικά σχετικά μέ τό άνάγνωσμα πού τήν 
ένδιαφέρει, είτε, άλίμονο, γιά νά προσπαθήση νά τό καταλάβη, νά άντλήση, 
έστω καί μέ ξένο φως, άπό αύτό κάποια θέση, κάποιο νόημα, κάποιο μήνυμα. 
Αύτό τό κενό στήν έκ προιοφ ίου κατατόπιση τού άναγνώτη, άναφορικά μέ 
τό βιβλίο πού τόν ένδιαφέρει, προσπαθούν νά τό καλύψουν οί πρόλογοι, ό
πως τό καλύπτουν, στο θέατρο, τά προγράμματα Οί πρόλογοι όμως, πολύ 
συχνά, είτε γράφονται άπό τούς ίδιους τούς συγγραφείς, είτε άποτελούν 
καθαρά φιλικές πράξεις, φιλοφρονητικές προσφορές γνωστών κυρίων. Έ τσι 
στήν πρώτη περίπτωση δέν είναι σέ μεγάλο ποσοστό παρά ίριδίζουσες φού
σκες, πού σκεπάζουν τήν έκτρωση μεγάλων προσδοκιών καί, στήν δεύτερη, 
ένα κεφάλαιο τού όδηγού τής καλής συμπεριφοράς. Γ ι’ αύτό είναι φοβερά 
πενιχρή ή προσφορά, πού προσφέρουν στόν εύσυνείδητο άναγνώστη, όταν 
μάλιστα δέν έχει τήν άπαιτούμενη πείρα, ιδιαίτερα γιά νά ζυγίση μέ άκρί- 
βεια ένα σύγχρονο βιβλίο, πού τού προσφέρεται μέ νέα έκφραστικά μέσα, μέ 
είδικό λεξιλόγιο, όπου οί λέξεις έχουν νέο χυμό, μέ είκόνες πού δέν έκφρά- 
ζουν πιό δυνατά ή πιο παραστατικά τό πράγμα ή τό αίσθημα, όπως στήν 
καλή έποχή τού Β. Ούγκώ, μά συμβαδίζουν μαζί τους, σάν νάταν οί σκιές 
τους, καί τά δίνουν σέ μιά άλλόκοτη παρασημαντική, πού δέν ξέρεις τί μπο
ρεί νά σκεπάζη. Τάχα μιά πραγματική άνθρώπινη άγωνία, κάποια άληθινή 
πτυχή τής ζωής τού νέου μας κόσμου ή μήπως άνιαρή μονάχα θεματογραφία 
καί γελοίο έγκεφαλισμό τής οκάς, πού προσφέρονται ύστερα άπό μιά ψιμυ- 
θίωση, μιά έπιπόλαιη έμβάπτιση στο άγαπητό μοντέρνο ύφος. Γι’ αύτό, ό 
ποιος θέλει κάποια σιγουριά, νά διαλέξη μέσα στόν όχλο τών έντύπων κάτι 
πού ν ’ άξίζει περισσότερο άπό τό λευκό χαρτί πού μελανώθηκε άπό τόν τυπο
γράφο, είναι άνάγκη νά προστρέξη στήν βοήθεια τού κριτικού. Δέν είναι 
όμως μονάχα στόν άναγνώστη ό κριτικός άπαραίτητος. Ό  άνθρωπος είναι
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πλάσμα κοινωνικό. Τίποτε δέν τού είναι πιο πολύτιμο άπό τήν γνώμη τοΟ 
άλλου. *Όχι μονάχα στον τομέα τής τέχνης, μά σέ κάθε κοινωνική του έκ- 
δήλωση, έκεΐνος πού δρά μέ τον ένα ή τον άλλο τρόπο, διψάει γιά τήν όμα- 
δική άναγνώριση, γιά όμαδική κατάφαση και τρέμει τήν κοινωνική κύ
ρωση. Πρέπει όμως νά όμολογήσουμε, ότι σχεδόν ποτέ δέν ζητάει κρίση 
άντικειμενική. Ό  καθένας, όταν ένεργεΐ, όταν μιλάει, καί ειδικά όταν γρά
φει, έχει τέτοια πεποίθηση, ότι κάτι πού πηγάζει άπ’ αυτόν δέν μπορεί παρά 
νά είναι, άν όχι τέλειο, τουλάχιστο άψογο, ώστε τήν κρίση τού άλλου τήν 
θέλει, τήν θέλει όμως πάντα ευνοϊκή. Πολλά χρόνια σχολικής πείρας μού 
έδειξαν ότι μπορεί κανείς νά πή σ ’ έναν πατέρα, ότι τό παιδί του είναι 
όκνηρό, άτακτο, άνάγωγο, ότι παρουσιάζει δηλαδή ελαττώματα έπίκτητακαί, 
σέ τελευταία άνάλυση, θεραπεύσιμα, ποτέ όμως ότι είναι πνευματικώς άνά- 
πηρο, ότι, δηλαδή, όχρηστεύεται σάν μαθητής άπό μιά άθεράπευτη έγγενή 
ή κληρονομική τάρα. Καί αύτό συμβαίνει, γιατί κανείς, άπολύτως κανείς, δέν 
μπορεί νά παραδεχτή ότι κάτι δ ι κ ό  τ ο υ  δέν έχει τήν σφραγίδα τής δωρε
άς. Τήν περίφημη λογική τήν καλλιεργούμε μόνον όταν πρόκειται νά άπο- 
φανθοϋμε γιά ζητήματα, πού δέν εφάπτονται οργανικά ιών δικών μας ζωτι
κών συμφερόντων. Ό  ερωτευμένος πού ά π ο φ ά σ ι σ ε  νά συνδέση τήν τύχη 
του μέ τό άντικείμενο τού έρωτά του, όταν ζητάει γ ι ’ αύτό τις γνώμες τών 
άλλων, δέν ένδιαφέρεται άσφαλώς γιά τήν άντικειμενική κρίση τους, μά θέ
λει μονάχα μιά έπικύρωση τής δικής του εκλογής. Έ τσι καί τό νέο κορίτσι 
κι’ ό πρωτόβγαλτος στιχουργός. όταν μέ ένα διακριτικό γράμμα ή μιά κολα
κευτική άφιέρωση ζητούν άπό τον κριτικό μιά γνώμη γιά τά πρωτόλειά τους, 
έπιθυμοΰν νά τούς πή όχι τήν ’Αλήθεια, μά τή δική τους άλήθεια, νά ίδή 
δηλαδή τό έργο τους μέ τήν τρυφερότητα πού τό βλέπουν αύτοί. Μπορεί νά 
δεχτούν έπί μέρους παρατηρήσεις, νά άκούσουν μέ υπομονή καί σεβασμό ότι 
δέν κατέχουν άκόμη ίκανοποιητικά τό γλωσσικό όργανο, ότι στερούνται πεί
ρας, άκόμη ότι τούς λείπει τό μορφωτικό υπέδαφος, όλα πράγματα πού μπο
ρούν έπί τέλους νά τά άποκτήσουν, ποτέ όμως ότι τό έργο τους δέν κρύβει 
μέσα μιά θεία σπίθα, μιά ύπόσχεση άθανασίας, μιάν άπτήν έλπίδα εύδοκί- 
μησης άληθινής μέσα στον χώρο τής γραμματολογίας. Τόν θέλουν δηλαδή 
τον κριτικό όπως ό Χάμλετ ήθελε τόν Πολώνιο, νά βλέπη μέ τά δικά 
τους μάτια, ένα κύμβαλο πού νά άλαλάζη, έναν άντηχητήρα τής γνώμης 
τους.

Π ο λ ώ ν ι ο ς : Κύριέ μου, ή Βασίλισσα θά ήθελε νά σάς μιλήση άμέσως.
Χ ά μ λ ε τ :  Πολώνιε, τό βλέπεις κείνο τό σύγνεφο έκεΐ κάτου, πού 

μοιάζει σχεδόν μέ γκαμήλα;
Π ο λ ώ ν ι ο ς :  Μά τήν Λειτουργία! Μ οιάζει μέ γκαμήλα, άληθινά.
Χ ά μ λ ε τ :  Μά μου φαίνεται πώς μοιάζει μάλλον μέ νυφίτσα.
Π ο λ ώ ν ι ο ς :  Σίγουρα, μέ νυφίτσα μοιάζει.
Χ ά μ λ ε τ :  *Όχι δά, μέ φάλαινα.
Π ο λ ώ ν ι ο ς :  ’Ακριβώς, άκριβώς, μέ φάλαινα.
Έ τσι λοιπόν, ένώ εισρέουν καθημερινά στο γραφείο τού κριτικού κύ

ματα κειμένων, Ιδιαίτερα ποιητικών συλλογών, φαίνεται πώς αύτός θεωρείται 
υποχρεωμένος άπό τούς συγγραφείς, πού κανοναοχούν, νά ίσοκρατεϊ σάν 
βυζαντινός Ιεροψάλτης. ’Αλλιώς κιντυνεύει νά προκαλέση δυσαρέσκειες, 
άντιπάθειες καί, πού καί πού, άσβηστα μίση.

Καί τό έργο τού κριτικού είναι πιό δύσκολο άπό ό,τι στά χρόνια τά 
παλιά. *Η ρίμα,

.......ce bijou (Tun sou,
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quisonne faux et creux sous la lim e, πήγε στον κάλαθο των Α
χρήστων μαζί μέ όλόκληρο τό όπλοστάσιο τής Μετρικής. Παλαιότερα δμως 
αύτά χρησίμευαν μέ τις τεχνικές, έστω, δυσκολίες τους σαν άνασχετικός 
φραγμός, σάν σωτήριο φίμωτρο γιά δσους έπιχειροϋσαν νά ρίξουν ένωρις 
στήν αγορά τις φιλολογικές τους πρωϊμιές. Τό ευαγγελικό: «άγωνίζεσθε είσ- 
ελθεΐν διά τής στενής πύλης», είχε τότε κάποια πέραση καί στήν έπικράτεια 
τοϋ Πηγάσου, ένώ τώρα φαίνεται, πώς μένει γράμμα νεκρό, τουλάχιστο σέ 
δ,τι άφορα στό καθαρά τεχνικό μέρος τής ποιητικής γραφής. Τώρα οί ποιη
τές έχουν πετάξει μακρυά τήν σμίλη, πού μέ ιδρώτα χειρίζονταν οί παλιοί 
δεξιοτέχνες τών ποιημάτων σταθερας μορφής, τοϋ σοννέτου, τής μπαλλάντας, 
τοϋ ροντό καί τής τριολέτας, καί ζητούν νά δημιουργήσουν κλίμα μέ τήν έκ- 
ζήτηση καί τήν λεξιθηρία. "Ενας όρμαθός λέξεων δανεισμένων άπό τήν λό
για ή τήν βυζαντινή παράδοση, πού ύποτίθεται πώς άσκοϋν κάποιο μυστα
γωγικό θέλγητρο, γυρίζουν καί ξαναγυρίζουν, μέ Αηδιαστική συχνά έπιμονή, 
στό τυπωμένο χαρτί, μέσα σ' ένα χορό άπό εικόνες, πούδέν Αποτελούν μετα
γραφή τής πραγματικότητας σέ ποιητική γλώσσα, μά μιά Απλοϊκή, Αν καί 
κραγαλέα παράφραση τοϋ κόσμου τών αίσθημάτοιν. Ή  εικόνα, όπως τήν 
παρουσιάζει ή νέα ποίηση, είχε στήν άρχή έντυπωσιάσει, μέ τήν στιλπνό
τητα τοϋ νεόκοπου νομίσματος, τήν ευαισθησία τοϋ πρόθυμου Αναγνώστη. 
Τώρα δμως έγινε τρύκ, βιομηχανικό μυστικό, γνωστό σέ κάθε καλλιεργητή 
τοϋ έμμετρου ή τοϋ πεζού λόγου, καί μέ τέτοια άφειδία, μέ τέτοια μονότονη 
όμοιομορφία παρέχεται, ώστε έχει διαμορφώση ένα ένιαϊο ύφος, μιά όμαδ κή 
φυσιογνωμία. Μιά αύτοεπανάληψη άνυπόφορη βασιλεύει μέσα στον μοντέρνο 
ποιητικό λόγο, μά καί στά πεζά Ακόμη κείμενα, αισθητή καί στον Αμύητο 
Ακόμη άνθρωπο, πού δύσκολα ξεχωρίζει τήν μπλόφα άπό τήν γνησιότητα, 
κάτου άπό τήν τυποποιημένη στολή τοϋ νέου τρόπου γραφής, κάτου Από αύ- 
τή τήν φενάκη πού μπορεί νά στεγάζη, είτε τήν όλιγοφρένεια ή τήν άνοια 
είτε τήν Αξιοθρήνητη Ανεπάρκεια, πού διασκεδάζει έξαπολύονιας πυρο
κρόταλα ή έπιχειρεΐ μέ φραστικές Ακροβασίες «dare poudus idonea fum >»f 
μά, έπίσης, μιά πραγματική άγωνία ψυχής, μιά προσπάθεια έπαφής μέ τήν 
ροή τοϋ ένστίχτου, πού άνυπόταχτο κοχλάζει στά βάθη τής ύπαρξης, μιά 
συνάντηση, κάτου άπό τήν έπίφαση, μέ τήν anima rerum. Έ τσ ι ό Ανα
γνώστης, πολιορκημένος άπό δισταγμούς και προβλήματα, μιά καί ή νέα 
τεχνοτροπία «έθεσε σκηνήν πέριξ αύτοϋ τό σκότος», ζητάει άπό τον κριτικό 
τον μίτο τής ’Αριάδνης, γιά νά κινηθή μέ κάποια άνεση μέσα στά πλήθη 
τών βιβλίων, γιά νά μήν άδικήση, μά καί γιά νά μήν άδικηθή.

Β'

Τώρα, πριν δούμε, σέ γενικές γραμμές, ποιά έπί μέρους προβλήματα 
Αντιμετωπίζει ό κριτικός τών ήμερών μας καί πώς μπορεί νά τά λύση, άς 
μάς έπιτραπή μιά σύντομη Αναδρομή στό έργο τοϋ προγόνου του τοϋ 19ου 
αίώνα, στις βασικές Αντιλήψεις τής τότε κριτικής, στις δογματικές τάσεις 
της, στον έπιστημονικό της σκελετό, καί στόν τρόπο πού συγκροτήθηκε σέ 
θεσμό πάγιο καί πανίσχυρο, πού χωρίς αύτόν τά γράμματα δέν μποροϋν σή
μερα νά ζήσουν. Γιατί τώρα ό κριτικός έφτασε νά είναι ό κηδεμόνας τοϋ 
συγγραφέα, καί, σέ όλες τις πνευματικές του συναλλαγές, ό μεσίτης του. 
’Από τόν κριτικό έξαρτάται τό τράβηγμα τών μετοχών του, ή φήμη του, ή 
καλλιτεχνική του υπόσταση καί, καμμιά φορά, ή ίδια ή έγγραφή του στό 
βιβλίο τής Αθανασίας.

« Ό  κριτικός είναι ένας άνθρωπος πού ξέρει νά διαβάση, καί πού μα-
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θαίνει τούς άλλους νά διαβάζουν». Αυτός ό λιγόλογος όρισμός, πού δόθηκε, 
νομίζω, άπό τον Σαιντ - Μπέβ, φαίνεται νά καθορίζη σέ δυό γραμμές μέ ό- 
κρίβεια καί λιτότητα τό έργο τού κριτικού. Λέμε, φαίνεται, γιατί άπό τις 
πρώτες κιόλα λέξεις άναπηδούν άπορίες καί προβλήματα. Ό  κριτικός ξέρει 
νά διαβάση. Αύτό τό «ξέρει» παίρνει όμως πολύ νερό, γιατί στό νά ξέρη 
κανείς νά διαβάση, σ έ  κ ά θ ε  ν έ α  π ε ρ ί π τ ω σ η ,  υπάρχουν πολλά έμπόδια: 
ή κατάρτιση τού κριτικού, πού δέν μπορεί ποτέ νά είναι πλήρης* ή ψυχική 
του ιδιοσυστασία* ή ροπή του ή όχι πρός τόν δογματισμό ή τόν σεκταρισμό* 
τά πάθη του ή κακιά του, έάν υπάρχει, όπως στην περίπτωση τού Σαιντ - 
Μπέβ, τό μέτρο τής συντηρητικότητάς του, ή κοινωνική του τοποθέτηση, 
ό κύκλος τών άνθρώπων όπου κινείται καί άλλι. "Ας πάρουμε μερικά παρα
δείγματα. ’Από τό 1827 έως τό 1868, ό Σαιντ-Μ πέβ στάθηκε ό άξονας καί 
τό θεμέλιο τής γαλλικής κριτικής. Τό έργο του σηκώθηκε τεράστιο καί έπι- 
βλητικό. Καί δμως ό άνθρωπος αύτός, ό τόσο προικισμένος, όμολογεΐ μέ 
άφέλεια δτι έχυνε γλυκά δάκρυα διαβάζοντας τό μυθιστόρημα «Παύλος καί 
Βιργινία» τού Bernardin de St Pierre. Πρόκειται γιά τό περίφημο βιβλίο, 
πού γέμισε μέ ρίγη συγκίνησης τά παρθεναγωγεία δλου τού κόσμου, καί πού 
μπορεί νά χαρακτηριστή σαν ό τύπος τών romans larm ogants, ένός λογο
τεχνικού είδους πού δέν τού έχει κοί πολλή έκτίμηση ή κριτική τών ήμε- 
ρών μας. Δέν τού έφτασε δμως αυτό. "Οταν έφτιαξε τήν περίφημη άξιολογι- 
κή του κλίμακα, στήν ψηλότερή της βαθμίδα τοποθετεί τόν Λσμαρτίνο καί 
τόν Ούγκώ, συμπληρώνει δμως τό τρίο μέ έναν ποετάστρο : τόνΜ περανζέ. Τί 
νά τόν έσπρωξε τάχα στό \ά  τοποθετήση τόσο έπίσημα έναν ποιητή μέ τόσο 
πενιχρή φωνή; Κακό γούστο; ή τό γαργάλισμα τού σωβινισμού, άφού στήν 
καρδιά τών Γάλλων τής έποχής, ό Μπερανζέ είχε θρονιαστή σάν ό νοσταλ- 
γικός ύμνητής τού πρώτου Ναπολέοντα ; Μέ ένα τέτοιο δμως κριτήριο θά 
μπορούσε νά στεφανώση τήν στομφώδη κενότητα καί τήν πολεμόχαρη ρητο- 
ρία τού Πώλ Ντερουλέντ. Μήπως, τοποθετώντας τόν Μπερανζέ στήν τρι
ανδρία, τό έκαμε μέ τήν πρόθεση νά ταπεινώση, λόγο) τών γνωστών τους 
διαφορών, τόν Ούγκώ, είναι δηλαδή ή άπόφανσή του προϊόν άποσταγμένης 
κακίας ; Θά μπορούσε κανείς νά καταλήξη σ’ ένα τέτοιο συμπέρασμα, άν 
είχε μόνον εις βάρος του ό Σαιντ - Μπέβ τήν έκλογή τών τριών μεγάλων. 
Δυστυχώς οί άμαρτίες του είναι πολλές. Τόν V igny, τόν μεγάλο ρωμαντικό 
τής άπαισιοδοξίας, πού οί άντίλαλοι τής φωνής του συγκινούν άκόμη βαθειά 
καί τήν δική μας έποχή, πού τόσο περίτεχνα σοφιστικεύεται, άντίθετα άπό 
δ,τι συμβαίνει μέ τόν στόμφο καί τήν ευφράδεια τών κοινών τόπων τών άλ
λων συγχρόνων τού ρομαντισμού, πού οί υποθετικές τους διαστάσεις ύφί- 
στανται άκόμη μονάχα στον χώρο τής φαντασίας τών Γάλλων έθνικιστών τής 
λογοτεχνίας, τόν V igny τόν άγνοεΐ. Ά γ νο εΐ σχεδόν καί τόν Μπαλζάκ, αύτόν 
τόν γίγαντα τού γαλλικού μυθιστορήματος, πού μπορεί νά σταθή σάν όμό- 
τιμοζ πλάι στον Ντοστογιέβσκι. Ά γνοεΐ καί τόν Μπωντελαίρ, τήν σταθερώ- 
τερη ίσως ποιητική δόξα τής Γαλλίας, πού, καί μέ τήν καθαρά λογετεχνική  
του παραγωγή, μά καί μέ τό τόσο πλούσιο σέ προεκτάσεις καί ουσία καί 
διαίσθηση κριτικό του έργο, στάθηκε μιά ρίζα γιά δλες τίς κατοπινές έξελί- 
ξεις τής παγκόσμιας λογοτεχνίας. Α γ νο εί άκόμη καί τόν δυστυχισμένο με
γάλο σχιζοφρενή, τόν Gerard de N erval, πού τόν έθαύμσσε όΓκαΐτε, αύτόν 
πού έδωσε στά lucida intervala του τά σπέρματα τής ποίησης τής δικής μας 
νεώτερης Ευρώπης, τήν κατάδυση στούς βυθούς τής ύπαρξης, καί τήν ε ιλ ι
κρίνεια τού ποιητικού τόνου, χωρίς τήν ένοχλητική μεγαλοστομία τού ρ ο 
μαντισμού. Γιατί δλες αύτές οί ζοφερές κηλΐδες στό έργο τού Σαίντ-Μ πέβ;
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Και γιατί έπιμένουμε σ' αύτές ; Πρώτα-πρώτα, έπειδή ό Σαιντ-Μ πέβ είναι 
ένας χαρακτηριστικός τύπος του έπίσημου, άς πούμε, κριτικού, ένα είδος 
Πάπα της λογοτεχνίας, πού φθέγγεται άπό καθέδρας, βέβαιος δη  με την φω
νή του μιλεΐ τό πνεύμα τό άγιον τών γραμμάτων, μια ιδιοσυγκρασία ψυχρή 
και ύπολογιστική, βραχυκυκλωμένη δμως άπό Ταμπού καί έθνικιστικές ιδεο
ληψίες. Αυτός, ό στοχαστής, ό σχεδόν άλάθητος δταν έκρινε φύσεις δμο- 
ειδεΐς. δταν έβγαινε άπό τά νερά του, μπορούσε νά ύποπέση στα φριχτότερα 
λάθη. ΤΗταν στήν ψυχή κλασικός, με τήν έννοια πού έδωσε στή λέξη ό 18ος 
αιώνας, πού ήταν μια άναιμική σκιά τής έννοιας πού ή άρχαία Ελλάδα είχε 
πλάσει, γιά νά μήν πούμε μια παρωδία της: Τύπος διανοητικός, πού δεν τον 
άγγιζε ή ίερή άνάσα τού ένθουσιασμού, πού δεν κυριεύονταν εύκολα άπό 
θαυμασμό καί έκπληξη, πού είναι, κατά τον 'Ισπανό φιλόσοφο Ζοζέ Όρτέγκα, 
ή βάση γιά τήν σωστή κατανόηση. Τό άντικείμενό του τό έβαζε άμέσώς κάτου 
άπό τον ουδέτερο φακό τής λογικής, χωρίς νά θέλη ή ίσως νά μή μπορή νά 
τό δοκιμάση πρώτα στήν λυδία λίθο τής άτομικής συγκίνησης. Δεν τό κοί
ταζε σάν έργο άνθρώπινο, μά σάν γέννημα μιας μηχανής, τέλειας ή δχι. 
Αυτή ή άφοσίωση στο γ α λ λ ι κ ό  κ λ α σ ι κ ό ,  πού ένδημεΐ στον γαλλικό 
πνευματικό χώρο, έδημιούργησε παραισθήσεις καί άδικίες. καί δεν άφησε νά 
έξερευνηθή με μάτι άντικειμενικό ούτε ό ίδιος ό 17ος αιώνας, ό κλασικός 
αιώνας τής γαλλικής γραμματείας. Ό τα ν θά γίνη αύτό μέ πνεύμα ήρεμο καί 
χωρίς έκ τών προτέρων δεσμεύσεις, θά φανή δτι, άν οί καιροί τού Λουδοβί
κου 14ου γέννησαν προσωπικότητες όλκής στον τομέα τών γραμμάτων, δεν 
τούς πρόσφεραν δυστυχώς τό εύνοΐκό υπέδαφος γιά νά φτάσουν στήν πλήρη 
τους άξιοποίηση, καί νά φτάσουν όργανικά στήν έντελέχειά τους. Μια 
μεγαλοφυία, δπως ό Ρασίν, μαράθηκε μέσα στήν σέρρα τών Βερσαλλιών, ά- 
γνόησε τήν φύση, πνίγηκε στον έθιμοτυπικό λαβύρινθο μιας άπολυταρχικής 
Αύλής, καί, ένώ ήταν μιά πλούσια ψυχή γεμάτη έρωτηματικά και άγωνίες, 
άφησε ένα έργο πού δεν μπόρεσε στο μεγαλύτερο του μέρος νά έπιζήση, 
έκεΐ τουλάχιστο πού ήταν πρόθεση τού συγγραφέα νά τό στήση, δηλαδή 
στή Σκηνή. Γ ι’ αύτό, δλες οί προσπάθειες τών Γάλλων νά τον βάλουν νά 
άποτελέση μέ τον Σαίκσπηρ ένα είδος νέων Διοσκούρων, χτυπούν στό κενό. 
Γιατί τον νΑγγλο τον έκαμαν κλασικό τά θέατρα δλου τού κόσμου, πού τόν 
άνεβάζουν άπό τήν έποχή τής ’Ελισάβετ έως σήμερα,—τέτοιος πλούτος ζωής 
ρέει πάντα άπό τά κείμενά του, τόση κρυστάλλινη συγκίνηση, τόσος δαιμο
νισμένος οίστρος—, ένώ ό Ρακίνας έξακολουθεΐ δυστυχώς μόνον νά ζή στά 
Εγχειρίδια τής λογοτεχνίας καί στά ράφια τών βιβλιοθηκών. Καί πώς θά 
μπορούσε νά γίνη άλιώς, όφού αυτός, ό πράγματι άπό στόφα δημιουργού 
συγγραφέας, συμπιέστηκε μέχρι θανάτου άπό τούς καλούς τρόπους και τις 
έπιτακτικές άξιώσεις γιά υψηλές άναλύσεις τού κόσμιου έρωτα μιας υψηλής 
κοινωνίας καί μιας Αύλής πού είχαν άποξενωθή άπό τήν μάζα; "Αν σκεφτή 
κανείς, δτι σέ ολόκληρο τό έργο τού Ρασίν ένας μόνον στίχος τής A th a lie : 
c ’eta it pendant Γ horreur d ’ une profonde nuit, έχει σαικσπήρειο χρώμα,— 
προβάλλεται, άλλωστε συστηματικά σέ δλες σχεδόν τις Τστορίες τής γαλ
λικής λογοτεχνίας, μαζί μέ τόν έπίσης μοναδικό στίχο τού Κ ορνέΐγ: Cette 
obscure elarte qui tom be des etoiles, άπό τήν περίφημη περιγραφή τής 
μάχης στον Σίντ—, καταλαβαίνει γιατί δεν παίζονται πιά οί γάλλοι κλασι
κοί παρά μόνον σέ θέατρα πού τό έπιχορηγεΐ τό γαλλικό Κράτος. Πώς μπο
ρεί δμως νά είναι κλασικοί άφού δέν παίζονται πιά; Μυστήριο! Και δμως 
σ ’ αύτούς άναζήτησαν οί περισσότεροι Γάλλοι κριτικοί μέτρα και κριτήρια 
για νά άξιολογήσουν τήν πνευματική παραγωγή τής έποχής τους. Μαζί μέ
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άλλες  άδυναμίες, αυτήν την είχε σέ μεγάλο βαθμό και ό Σαίντ-Μ πέβ. "Ο
ποιος όμως κοιτάζει συνεχώς προς τά όπίσω, μπορεί νά μεταβληθή σέ στήλη  
άλατος όπως ή γυναίκα τοΟ Λώτ. ’Ατενίζοντας πάντα, σέ μιά μακάρια θέα
ση, προς παλαιά όρόσημα, πού δέν τά στήνει δυστυχώς πάντα ή άπροσωπό- 
ληπτη και δίκαιη στάθμιση, μά κάποτε και ό πνευματικός έθνικισμός, έ 
φτασε καί ό ύπέρτατος τιμητής τών γαλλικών γραμμάτων τοΟ 19ου αίώνα νά 
άγνοήση τά σπέρματα μιας τεράστιας έπανάστασης στόν χώρο τοΟ γραπτού 
λόγου, όπως άλλωστε ή τεχνοκριτική τής έποχής του άγνόησε ή ειρωνεύ
τηκε τούς προδρόμους τής ιμπρεσιονιστικής έπανάστασης Τό βασικό αυτό 
όλίσθημα δέν χαρακτηρίζει μονάχα τού Σαίντ· Μπέβ τό έργο. Σέ κάθε έπο- 
χή, χωρίς νά έξαιρεΐται ή δική μας,— καί γΓ αύτό άκριβώς έπιμείναμε τόσο 
στήν περίπτωση τού Γάλλου κριτικού—, κάποια είδωλα παρεμβάλλονται συ
χνά άνάμεσα στόν κριτικό καί τό έργο του, πού δέν τόν άφήνουν νά κατα- 
κτήση μιά ελεύθερη άπό έπηρεασμούςί σκοπιά, τό καθαρό έσωπτρο πού μ’ 
αύτό θά έρευνα τά προσωπικά, τά υποκειμενικά αινίγματα. Γ ι’ αύτό, πολύ 
συχνά ή κριτική δίνει τά μέτρα, όχι τού έργου πού κρίνεται, μά τά μέτρα 
τού κριτικού πού τήν γράφει* καί δικαιώνεται ό καυστικός άφορισμός τού 
Φ αγκέ: «Ό  κριτικός μάς πληροφορεί περισσότερο γιά τόν έαυτό του, παρά 
γιά τό έργο πού κρίνει». Αύτό τό φαινόμενο, πού είναι τό άντικαθρέφτισμα 
τής ψυχικής δομής τού κριτικού καί τών θεών πού λατρεύει, δίνει σέ πολ
λές περιπτώσεις τό κλειδί γιά νά έξηγήση κανείς τήν άδυναμία του νά άντι- 
λήφθή τις γόνιμες καταβολές πού κρύβει τό έργο κάποιων συγγραφέων τού 
καιρού του ή τήν ροπή του νά άρνηθή, όπως στήν περίπτωση τού Βολταί- 
ρου, μεγάλες μορφές τού παρελθόντος. Ή  κατάχρηση τής λογικής και τής 
μεθόδου ναρκώνει τήν ευαισθησία καί περιχαρακώνει τήν καρδιά μέ άπάν- 
θρωπους μύθους.

Αύτό στάθηκε σάν έμπόδιο στήν πρόθεση τού Μπρυνετιέρ νά ίδρύση 
μιά άντικειμενική έπιστήμη. Δέν ώφελοΰν πολύ οί ζυγοί άκριβείας καί τά 
μικροσκόπια, όταν έχει κανείς άγαθή πρόθεση όπως αύτός «νά βρή καί νά 
ζωγραφίση μιά ψυχή» ή «νά μάθη νά διαβάζη, γιά νά μπορή νά μάθη και 
τούς άλλους νά διαβάζουν». *0 "Αλλος καί τό έργο του δέν άποστάζονται 
όπως τό οινόπνευμα. "Οταν ένα έργο κρύβει μέσα του έντονο πλούτο ζωής, 
δημιουρνείται άνάμεσά του καί τού κριτικού, πού έχει τήν άπαιτούμενη 
ψυχική ύγρότητα, μιά έπαφή δυνατή καί άμεση, κάτι σάν τό ήλεκτρικό τό
ξο. "Οταν αυτή ή ψυχική ύγρότητα,—ή τόσο άναγκαία ιδιαίτερα στήν έποχή  
μας, όπου ό κριτικός όφείλει νά κρίνη γρήγορα μά καί σωστά -  λείπει, κανέ
νας τεχνικός έξοπλισμός, κανένα ειδικό έργαστήριο δέν μπορεί νά τήν άντι- 
καταστήση. Στήν περίπτωση αύτή ό κριτικός «δέν ξέρει δυστυχώς νά δια- 
βάση» όλα τά έργα πού τού προτείνονται καί αύτό έξηγεϊ τις πλάνες, πού 
σ’ αυτές ύπέπεσαν βαρεία όνόματα τής συντεχνίας, όταν βρέθηκαν μπροστά 
σέ έργα πού δέν χωρούσαν στά δικά τους πλαίσια. Γιατί μέσα στή μάζα τών 
κειμένων, πού πολιορκούν τόν κριτικό, έκφράζονται κάθε λογής ίδιοσυγ- 
κρασίες, άπό τις πιό συντηρητικές ως τίςπ ιό  έπαναστατικές, άπό τά δεσμευ
μένα ’Εγώ, πού εύφραίνονται μέ τήν όμφαλοσκοπία, ώς έκεΐνα πού μέ κε
ραίες ευαίσθητες ψάχνουν γιά κρυφά μυστικά τής ψυχής καί τού κόσμου. 
Αύτό δέν είναι ζήτημα ήλικίας, καθώς Ισχυρίζονται όσοι έχουν κυριευθή 
άπό τήν ψύχωση τών όνομαζόμενων φιλολογικών γενεών. Υ πάρχουν άνθρω
ποι νεκροί, άπό τήν άποψη τής εύαισθησίας, άπό τά έφηβικά τους χρόνια, 
καί άλλοι, σέ μεγάλη ηλικία, ζωντανοί. Γνωρίσαμε νέους Γάλλους καί Ε λ 
βετούς, τήν έποχή τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου, όταν είχε πιά φανή πόσο
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στείρα καί άνεδαφική είχε σταθή ή πίστη στα μεγάλα λόγια και τις μεγάλες 
έλπίδες, πού δεν μπορούσαν νά σαλέψουν ούτε βήμα άπό το πλευρό τής 
μεγαλοστομίας τού Οδγκώ, ένώ γύρω τους έβραζε μιά πήχτρα νέων Σχολών, 
πού ό Ρομαντισμός ήταν γ ι’ αυτές δ,τι το κόκκινο πανί γιά τόν ταύρο. Αύ- 
τοί άτάραχοι και άνερέθιστοι μέσα στις φουσκοδεντριές, πού έφεραν νέα συ
στήματα, νέους έκφραστικούς τρόπους, νέα είδη γραφής, πρωτόφαντες έπα- 
φές με τόν κόσμο, έστεκαν άκίνητοι μπροστά στο είδωλό τους, σά νά είχαν 
γευθή το φυτό πού «παύει τής σαρκός το σκάνδαλον», δπως 6 πιστός μπρο
στά στις άγιες εικόνες. Ούτε τά πορίσματα τής νέας ψυχολογίας τούς είχαν 
έπηρεάσει, ούτε τά έκρηκτικά φιλοσοφικά συστήματα, ούτε ή λατρεία τής 
ένόρσσης, ούτε ή δίψα γιά μ'ά σοφώτερη έπαφή μέ το ύπέδσφος τού Είναι. 
Ά νάβοντας καντήλα στήν ρητορεία και τόν στόμφο, καλλιεργούσαν τήν 
κενολογία και άγνοούσαν τούς άλλους, πού προκαλούσαν άηδιασμένοι, τήν 
έποχή τους, μέ τόν λόγο, τόν κάλαμο, τήν συμπεριφορά, τό ντύσιμο, ζητών
τας είτε νά τήν καταλύσουν, δπως οί Ντανταΐστές τού Τριστάν Τσαρά, ή νά 
παραμερίσουν τήν ξερή της επίφαση, και νά έπιχειρήσουν κάποια κατάδυση 
στήν πραγματική της ουσία, γιά νά άνακαλύψουν κάποια βάση πιο έδραία 
γιά τήν ύπαρξη, κάποια πυξίδα πιο άσφαλή γιά τήν δύσκολη ζωή.

Ε κείνο  πού συμβαίνει μέ τόν άνθρωπο πού διαβάζει, συμβαίνει άλλο 
τόσο μέ τούς κριτικούς: άν ύπάρχουν πολλοί πού προχωρούν μέ τήν έποχή 
τους, ύπάρχουν άλλοι, πού δταν φτάσουν σέ κάποιο σημείο, τό ένα τους 
πόδι θέλει νά προχωρήση, τό άλλο τους δμως άρνεΐται νά ξεκολλήση άπό 
τό έδαφος. Λένε δτι ή κριτική μιας έποχής δέν κατώρθωσε νά καταλάβη 
έναν καλλιτέχνη πλούσιο σέ πραγματική ούσία,γιατί αυτός, άφήνονταςπίσω  
τούς καιρούς του, γίνονταν ή έκφραση τού μέλλοντος. Αυτό είναι οίκτρή 
πλάνη. Καί ό πιο μεγάλος καλλιτέχνης μόνον τήν έποχή του μπορεί νά έκ- 
φράση, άφού είναι γέννημά της. ’Αλλιώς θά έπρεπε νά παραδεχτούμε ύπερ- 
βατικές έπιδράσεις στά έγκόσμιά μας, πράγμα πού οί καιροί μας δέν είναι 
πρόθυμοι νά τό πιστέψουν, δπως οί καιροί πού γεννούσαν προφήτες. Ή  ά- 
λήθεια είναι, δτι ή κάθε ίστορική ώρα μοιάζει σάν άμφιπρόσωπος Ί α νό ς: 
κοιτάζει καί προς τό παρελθόν καί προς τό μέλλον. Καί αύτή τήν διπλή 
δράση είναι ύποχρεωμένος νάχη ό κριτικός γιά νά είναι άξιος τής άπο- 
στολής του. Πόσο λίγοι δμως τήν έχο υ ν! Πόσοι, κολλημένοι στο παρελθόν, 
δπως τό όστρακο στο βράχο, άγνοούν, άμελούν ή περιφρονούν κάθε πνευμα
τικό σπέρμα, πού είναι μιά νύξη σαφής, πού προδιαγράφει τό πρόσωπο τού 
μέλλοντος. Θεωρούν, δπως καί ή έπιστήμη, άρρώστεια τό μαργαριτάρι πού 

^πλάθεται άπό τήν γιαλιστερή μάζα τού σεντεφιού καί πιστεύουν πώς τό 
μέλλον θά πέση επάνω μας, έτοιμο σέ κάποια άλλόκοτη έπιφοίτηση, γιατί 
άδυνατούν ν ’ άκούσουν τά πρώτα του ψελλίσματα, συχνά γριφώδη καί ά- 
πλερα, μά πάντα συγκινητικά καί ώραία, μέσα στον κόσμο πού ζούν. Έ τσι 
ό Σ αίντ-Μ πέβ μέ τόν Ζεράρ Ντέ Νερβάλ. Έ τσι καί ό Γουσταύος Λανσόν, 
ό χαλκέντερος ιστορικός τής γαλλικής λογοτεχνίας, πού έμπασε τήν φιλο
λογική μέθοδο στήν έξέταση τών λογοτεχνικών κειμένων. Ά π ό  τό 1894, 
δταν πρωτοκυκλοφόρησε ή μνημειώδης 'Ιστορία του τής Γαλλικής Λογο
τεχνίας, έως τό 1912, τό βιβλίο αύτό, πού τό παρουσίασαν στά έλληνικά οί 
λαμπρές εκδόσεις Μαρασλή, τυπώθηκε δώδεκα φορές καί στάθηκε τό έγκόλ- 
πιο δύο γαλλικών γενεών. Καί έν τούτοις ό Λανσόν, ό τίμιος, ό ευσυνείδη
τος κριτικός, μέ τό πραγματικά τεράστιο έργο καί τήν σπάνια ευφυΐα, ζών- 
τας καί γράφοντας σέ μιά έποχή πνευματικού καί καλλιτεχνικού συναγερ
μού, όπου Κυριαρχούσαν τό πάθος και ή δρμή καί ό πόθος γιά μιά γνησιώ-
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τερη Αξιολόγηση τής καλλιτεχνικής δημιουργίας, για πιό στέρεη κατάληψη 
τής αλήθειας, πού την έκρυβε ή παγερή κρούστα τής έπίφασης, άφοσιωμέ- 
νος στα κλασικά του είδωλα, βλέπει νά περνούν κάτω άπό τόν φακό του 
σπουδαίες μορφές άνθρώπων, χωρίς σχεδόν νά τις δή, όπως ό Ροϋμπενς ά- 
γνόησε τελείως στο Τολέντο τό έργο τού Θεοτοκόπουλου. Μιλούσαν καί οί 
άνθρωποι αυτοί, όπως όλοι οί καλλιτέχνες, για τή φύση, τόν έρωτα καί τό 
θάνατο. Δεν τούς δέσμευαν όμως ούτε οί Ποιητικές Τέχνες, όπως καληώρα 
τού Μπουαλώ, ούτε οί κοινωνικές συμβατικότητες. Οί έρωτές τους δέν ήταν 
αύστηρά στυλιζαρισμένοι, νωθρές άγάπες, πού είχαν σκοπό τόν γάμο ή τήν 
παλλακεία, ή φύση δέν ήταν γι* αυτούς οί κήποι τού Λενότρ, δπως τούς ή
θελε ό βασιλιάς—Ή λιος, δηλαδή συμμετρία καί τάξη. Καί ό θάνατός τους 
δέν ήταν ή τυποποιημένη καί άξιοπρεπής κηδεία τών ήσυχων χριστιανών, 
μέ τά γλυκά οικογενειακά δάκρυα καί τά ώραϊα συλλυπητήρια. ΓΓ αυτούς ή 
φύση ήταν ή άγρια βλάστηση τής έρημιάς, τό δάσος μέ τις φωνές του, ή 
άνυπόταχτη όρμή τών στοιχείων. Ό  έρωτάς τους δέν ήταν τυποποιημένη  
γλυκολογία καί ψυχολογικές άναλύσεις, μά πάθος άχαλίνωτο καί ξέσπασμα 
ενός βασικού ένστικτου. Καί ό θάνατος, κάποιο σκοινί τεντωμένο σ ’ ένα 
φωταγωγό, κάποιο οίκτρό σβήσιμο μέσα στήν άθλιότητα, στό άνθος τής νιό- 
της, μιά σφαίρα στό κεφάλι ή τό θάψιμο σ ’ ένα κελλί φυλακής ή σ ’ ένα 
φρενοκομείο. Γιά τήν γνήσια δημιουργία χρειάζεται πάντα μιά σπίθα τρέλ- 
λας : Nullum est magnum inventium  sine m ixtura dem entiae. Λυτά ό 
Λανσόνδέν είχε τήν δύναμη νά τά ίδή, γιατί τού στέκονταν έμπόδιο τά ε ί
δωλα καί ή συντηρητική του φύση. Έ τσι, πιό άσυγχώρητος άπό τόν Σαίντ- 
Μπέβ, άγνόησε καί αύτός τόν Νερβάλ. Καί, κατανέμοντας τις σελίδες του, 
άφιερώνει περισσότερες στόν Μαρό παρά στόν Agrippa d ’ A ubigne. ’Αγνοεί 
τούς καταραμένους ποιητές Λωτρεαμόν καί Κορμπιέρ, άκόμη καί τόν Ρεμπώ, 
πού μόνο τό ποίημά του, «Τό Μεθυσμένο Καράβι», θά άρκούσε, μέ τήν 
πλημμύρα τού Αχαλίνωτου πάθους του, νά άνοιξη μιά θέση στήν λογοτεχνία  
σέ όποιοδήποτε ποιητή. Ά κόμη καί τόν Μπωντλαίρ ό Λανσόν δέν κατορ
θώνει νά τόν καταλάβη και νά τόν έκτιμήση. Τόν έμποδίζουν οί κλασικές 
του άγάπες, ό θαυμασμός του γιά τήν άρτια, έστω καί πομπώδη, έκφορά, ό 
φόβος του μήπως τραυματισθή ή γαλλική γλώσσα, ένα είδος άλλεργίας γιά 
κάθε τί πού δέν σέβεται τήν τάξη, τόν νόμο, τήν προκατεστημένη αρμονία. 
Καί έτσι άπωθεΐ είς γήν άβατον, μαζί μέ τίς άμαρτίες τους, μεγάλες ψυχές, 
πού άγνόησαν στήν σύντομή τους ζωή τόν άναμηρυκασμό καί τήνεύπρέπεια. 
Καί όμως καί αύτός ό ίδιος διαισθάνεται ότι κάτι δέν πάει καλά, ότι κάτι 
λείπει άπό τίς σοφές άναλύσεις, όταν έπιχειροΰν νά δώσουν μιά προσωπι
κότητα καί ένα έργο μέ βάση θεωρίες, σταθερές έννοιες καί επιστημονικά  
έφόδια. Σέ μιά ύποσημείωση, στά Προλεγόμενα τής πρώτης έκδοσης τής 'Ι
στορίας του, γράφει τά έξής άποκαλυπτικά: «’Αφού έξαντλήσουμε όλα τά 
μέσα προσδιορισμού ένός έργου, άφού άποδώσουμε ό,τι τούς άνήκει στήν 
φυλή, τήν στιγμή καί τόν τόπο, όπου αύτό τό έργο γράφεται, άφού παρακο
λουθήσουμε όλη τή διαδικασία τής έξέλιξης τού είδους πού σ ’ αύτό άνήκει, 
μένει πάντα κάτι τι, πού καμμιά έρμηνεία δέ τό φτάνει, κανένα άπό αύτά 
τά γενεσιουργό αίτια δέν προσδιορίζει. Καί, δυστυχώς, μ έ σ α  σ ’ α ύ τ ό  τ ό  
ΐ ζ η μ α τ ό  Α π ρ ο σ δ ι ό ρ ι σ τ ο  κ α ί  ά ν ε ρ μ ή ν ε υ τ ο  β ρ ί σ κ ε τ α ι  ή 
υ ψ η λ ή  π ρ ω τ ο τ υ π ί α  τ ο ύ  έ ργ  ο υ». Νά μιά συγκινητική έξομολόγηση  
κριτικού πού θέλει, μά δέν μπορεί συχνά νά φτάση στήν γνήσια ούσία τού 
έργου πού κρίνει, μιά είλικρινής Αναγνώριση τής σχετικής Αποτυχίας του. 
Καί αύτό, γιατί δέν ήταν ό Λανσόν ψυχή τερασκόπος, πού νά μπορή νά
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φτάση στό αιώνιο, μέσα άπό τά σκολιά μονοπάτια τοϋ έφήμερου καί τοϋ 
παροδικού. Αύτό τό άπροσδιόριστο, αυτό τό άνεξήγητο, πού άναφέρει, είναι 
άκριβώς ό σπερματικός λόγος, πού τό μάτι του, τό πολύ πρακτικό καί φρό
νιμο, δέν κατορθώνει νά τόν δή στήν λαμπρή του έντελέχεια. Όρθώνονταν, 
σαν κάτι τό τερατώδες, μπροστά στούς ευπρεπείς άστούς, όπως αύτός, αύτό 
τό ξέφρενο, τό σφιχτό, τό ορμητικό άγκάλιασμα τής πολιτισμένης τους ζωής 
άπό τίς τυφλές δυνάμεις τής βούλησης, τό σφίξιμο τής Λήδας άπό τόν κύ
κνο, τής Πασιφάης άπό τόν ταύρο, τοϋ κιονόκρανου άπό τήν πήχτρα τών 
άγκαθιών.

Μαζί μέ τούς άπό περιωπής κριτικούς, πού, παρά τίς έγγενεΐς άδυνα- 
μίες τους, άσκοϋσαν τίμια καί εύσυνείδητα τό κριτικό τους έργο, στηρι
γμένοι στήν γερή φιλολογική τους κατάρτιση καί σέ μια κάποια έπιστη- 
μονική, νά πούμε, μέθοδο, μπορούμε νά άναφέρουμε καί τόν δικό μας, τόν 
Ροΐδη. Αύτός ό «καρυκευτής εύφυολογιών» ήταν ένας άνθρωπος μέ άνώτερο 
ήθος, μέ σπάνιο καί λεπτότατο χιούμορ,—πράγμα σχεδόν άνύπαρκτο στά έλ- 
νηνικά γράμματα—, καί μέ στέρεη καί πολύπλευρη μόρφωση. Καί στήν περί
φημη άντιδικία του μέ τόν νΑγγελο Βλάχο, σχετικά μέ τήν ποίηση στήν 
Ε λλάδα  στίς τελευταίες δεκαετηρίδες τοϋ 19ου αιώνα, φάνηκε πώς βγήκε 
νικητής. Έ πεσε όμως κι’ αύτός θύμα τής a prioti θέσης τοϋ Ταίν, ότι ό 
συγγραφέας είναι γέννημα τής φυλής, τού περιβάλλοντος καί τής ίστορικής 
στιγμής, ένώ ό Βλάχος, πολύ σωστά τοϋ έλεγε, ότι έκεΐνο πού πρωταρχικά 
άναδεικνύει τόν ποιητή είναι ή ψυχική του ύφη, ή φαντασία ή δημιουργική 
καί ή πηγαία έμπνευση, στοιχεία δηλαδή καθαρά προσωποπαγή καί ούσια- 
στικά άνεξάρτητα άπό τίς έξωτερικές έπιδράσεις. «Τό άνωτέρω έπιχείρημα, 
λέει ό Ροίδης, είναι ώς εΐ έλέγομεν υμείς ότι πρός εύδοκίμησιν τήςλεμονέας 
άπαιτεϊται εύκρατος ζώνη καί άρδευσις, ό δέ κ. Βλάχος ένίστατο λέγων ότι 
τό άξίωμα τούτο είναι ψευδές, διότι πρός παραγωγήν αυτής είναι άπαραιτή- 
τως άναγκαϊος ό λεμονόσπορος». Δέν όμολογεΐ όμως, ότι, πιστός στόν δά
σκαλο, δίνει περισσότερη σημασία στό τρίπτυχο τοϋ Ταίν άπό τόν λεμονό- 
σπορο. Παρ’ όλες όμως τίς ιδεοληψίες του, ό Ροίδης στάθηκε ένας φωτισμέ
νος ταγός μέσα στόν κόσμο τών γραμμάτων μας, στό τέλος τού περασμένου 
αιώνα καί μπορεί κανείς, χωρίς ύπερβολή, νά ίσχυριστή, ότι ή μελέτη του 
«Περί τής έν Έ λλάδι κριτικής» στάθηκε ή άφετηρία μιας σειράς άπό παρεμ
φερείς έργασίες, πού στόχος τους ήταν ή άξιολόγηση, μέ βάση σταθερά 
δεδομένα, τής λογοτεχνικής μας παραγωγής. Είναι άλήθεια πώς ή Κριτική 
στόν τόπο μας άντιμετώπισε, κατά τήν πορεία της, δυσκολίες ούσιαστικές, 
πού άφαιροϋσαν συχνά άπό τούς μύστες έκείνο τό minimum είλικρίνειας 
πού άπαιτεϊται γιά τήν άπόδοση δικαιοσύνης. Ό  γλωσσικός άγώνας δέν ή
ταν ή μικρότερη άπό τις δυσκολίες αύτές, γιατί ό φανατισμός δέν είναι ποτέ 
καλός σύμβουλος, όταν πρόκειται νά κρίνουμε άνθρώπους, πού σκέφτονται 
διαφορετικά άπό μάς. Μά καί ό κοινωνικός σεκταρισμός δέν έδημιούργησε 
λιγώτερα θύματα στόν τομέα τής λογοτεχνίας, άν καί όχι τόσα, όσα στό πε
δίο τής ίστορικής έρευνας. "Οπως καί νά είναι, δέν μπορεί κανείς νά άρνη- 
θή, ότι, άπό τά χρόνια τοϋ Ροΐδη, ώς τήν έποχή μας, καταβλήθηκε μια με
γάλη καί καλοπροαίρετη προσπάθεια γιά νά έξαρθοϋν οί σημαντικώτερες 
μορφές τοϋ πεζοϋ καί ποιητικού μας λόγου, μια προσπάθεια πού τιμάει τήν 
κριτική μας, καί φωτίζει μέ πλούσιο φώς τά πνευματικά έπιτεύγματα τοϋ Έ 
θνους μας. Ό  ίδιος ό Ροίδης, ό Σολομός, ό Κάλβος, ό Παπαδιαμάντης, ό 
Παλαμάς, ό Σικελιανός καί τελευταία ό Σεφέρης γνώρισαν, τά τελευταία 
χρόνια, τούς προβολείς τοϋ κριτικού άπό τίς πιό διαφορετικές σκοπιές καί
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μέ πρόθυμο ζήλο, π ο ύ  έ φ τ α σ ε  ό μ ω ς  δ υ σ τ υ χ ώ ς  σ υ χ ν ά  ώς  τ η ν  
κ α τ ά χ ρ η σ η .  'Ερασιτέχνες, πού αξιολογούσαν έκ τού περισσεύματος τής 
καρδίας, εμβριθείς όπαδοι τού έπιστημονισμού τού Ταίν και τού Μπρυνε- 
τιέρ, φανατικοί κράχτες κάποιας κοσμοθεωρίας, ειδικοί καί μη, σουρεαλι
στές καί μύστες τής ψυχανάλυσης, ώρμησαν, μέ νεανική όρμή, έπάνω στό 
έργο τών μεγάλων νεκρών τής λογοτεχνίας, μέ άδολη βέβαια πρόθεση, όχι 
όμως πάντα μέ άδέσμευτη όραση. Πολλοί άπό τούς οπαδούς τών νεώτερων 
ψυχολογικών σχολών ρίχνονταν στήν περιπέτεια όχι μέ σκοπό νά γνωρίσουν 
καί νά Αξιολογήσουν μιά σπάνια ψυχή, μά γιά νά τήν χρησιμοποιήσουν σάν 
πεδίο πρακτικών άσκήσεων, όπου θά έφράμοζαν τά πορίσματα τής άγαπη- 
μένης τους ψυχολογικής θεωρίας. Πρόκειται λοιπόν γιά μιά έπιχείρηση γιά 
νά ίκανοποιηθή τό χόμπυ, άσχετα άπό τήν σοβαρή ή όχι έγκυψη στή θεω
ρία πού έπιχειροΰσαν αυτοί νά χρησιμοποιήσουν σάν κριτικό εργαλείο. νΕτσι 
δικαιώνεται κάπως ή καυστική προτροπή τού Λίλιενφαϊν στούς ποιητές : 
Προς Θεού! μή βλέπετε όνειρα καί μή γράφετε ποιήματα, γιά νά μή πέσετε 
στά χέρια τής σεξουαλικής «‘Ιερής ’Εξέτασης». Ά π ό  τήν άλλη μεριά, οί 
φανατικοί όπαδοι ένός κοινωνικού συστήματος, άρπάζουν, άντιστάσεως μή 
ούσης, άφού ό θάνατός του τούς άπάλλαξε άπό τόν ουσιαστικό άντίλογο, ένα 
συγγραφέα, τόν ξαπλώνουν στήν κλίνη τού Προκρούστη, καί ύστερα, κό
βοντας ό,τι δέν τούς συμφέρει, τόν παρουσιάζουν σάν όπαδό τους post m or
tem, σάν μιά μεγάλη μνήμη πού θά τούς συμπαρασταθή άπό δώ κι ύστερα 
στούς άγώνες τους. Ά π ό  αύτές τις δυο κατηγορίες τράβηξε τού λιναριού τά 
πάθη ό Καβάφης. Μαζί μέ τούς Αντικειμενικούς καί σοβαρούς κριτικούς, 
πού γνώρισαν άπό κοντά αύτή τήν τόσο Ιδιότυπη προσωπικότητα, πού χάρισε 
στά γράμματα,—καί όχι μόνον στά δικά μας,—ένα νέο είδος γραφής, μαζί μέ 
άλλους στοχαστικούς άνθρώπους, πού άφιέρωσαν τόν μόχθο τους στό έργο 
του, ξεφύτρωσαν άναρίθμητοι ψυχαναλυτές καί κοινω νιολόγοι έν χλόη, νεα
ροί γεμάτοι πράσινη οίηση ή κενόκρανοι νάνοι, πού ζητούσαν στέγαση, 
κάτω άπό τά κλαδιά τής άθανασίας, είς βάρος τής μνήμης ένός μεγάλου 
ποιητή.

Καί τί δέν έγραψαν, μέ μιά άφόρητη άφειδία λέξεων, αυτοί οί βατρα
χάνθρωποι τών ψυχικών βυθών, μέ άηδείς κομπασμούς γιά άνύπαρκτα εύρή- 
ματα. Μπήκαν, μέ άναίδεια πιθήκου, στήν ιδιωτική ζωή αυτού τού άνθρώ- 
που, πού έτρεμε τά άδιάκριτα μάτια, καί βγήκαν φορτωμένοι μέ πλάσματα 
τής φαντασίας τους, πού τά έκθέτουν μπροστά στά μάτια τών πιστών, όπως, 
σέ παλιά χρόνια, παρουσιάζαν άναίσχυντα τόν αυνανισμό τους οί ιεροί 
Πίθηκοι τού Μπεναρές. Καί γιά τί δέν έγραψαν; Γιά τά κουστούμια του, τήν 
έπίπλωσή του, τά γιαλιά του, τά έσώρρουχά του, τά έρυθρά του αιμοσφαίρια, 
γιά τό δοχείο νυκτός. Καί, πρώτα άπ’ όλα, γιά τό βίτσιο του. Έδώ έδρασε σέ 
όλη της τήν δόξα ή 'Ιερά Έξέτασις τού Λίλιενφάϊν. Είναι άλήθεια πράγμα άλ- 
λόκοτο αύτή ή έλκυστικότητα τής σεξουαλικής έκτροπής, αύτή ή νοσηρή περι- 
πορεία πολλών κριτικάστρων γύρω άπό μιά σιχαμερή διαστροφή. Θάλεγε 
κανείς ότι ή παρέκκλιση άπό τήν τροχιά πού άκολουθεΐ ή φύση γιά τήν δι
αιώνιση τού είδους, ή άρνηση τής βιολογικές διαδικασίας, είναι αίτια υ
ψηλής καί πρωτότυπης έμπνευσης. Τέτοιες άντιλήψεις, καί ή γιομάτη πα
τρική εύμένεια άντιμετώπιση μιάς έλεεινής όρρώστειας, είναι σίγουρα 
άπό τις αίτιες τις βασικές τού γεγονότος, ότι πολλοί άπό τούς έπαμφοτερί- 
ζοντες, ώς πρός τό γένος, λογοτέχνες, έπιδεικνύουν στις σελίδες τών βιβλίων 
των, μέ άναίδεια καί άκκισμούς, ένα πάθος πού οί παλαιότεροι άγωνίζονταν 
μέ κάθε τρόπο νά κρύψουν. Καί παρά τό ότι στήν μεγάλη μάζα τών άνθρώ-
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πων γεννάει έν αίσθημα άποκρουστικής άηδίας, οί θεωρητικοί όπαδοί της 
«εύγενοΟς νόσου» γυρίζουν πάντα γύρω της, όπως οί μύγες γύρω άπό τό μέλι, 
καί δημιουργούν γύρω άπό κάποιους συγγραφείς ένα κλίμα βαθυστόχαστου 
κοτσομπολιού, πού δέν ώφελεΐ καθόλου τή μνήμη τους. *Όλα όμως αύτά τά 
άτοπήματα είναι στην ουσία άπλές παρονυχίδες, άν συγκριθοϋν με τήν πρα
γματικά άνεκτίμητη προσφορά τής έλληνικής κριτικής μακράς πνοής, πού 
έστησε, στό δίκαιό τους ύψος, μνήμες σπουδαίες, πού τιμούν τήν πνευματική 
έπίδοση τού λαού μας, καί ξανάφερε άνάμεσά μαζ, σέ όλη τή λάμψη τής 
καλλιτεχνιής τους έκφρασης καί μέ όλο τους τό ήθικό βάρος, έκείνους τούς 
νεκρούς πού στάθηκαν πιστοί άντίλαλοι -τής έθνικής μας ζωής, σέ ό,τι έχει 
τό πιό καίριο, τό πιό γνήσιο καί τό πιό στερεό, άφού πρώτα τούς έλευθέ- 
ρωσε άπό τήν μυθολογική άχλύ πού είχαν σκορπίσει γύρω τους ό ένθουσια- 
σμός, ή έπιπολαιότητα καί ή άμάθεια.

Γ

"Υστερα άπό τό πρώτο τέταρτο τού αίώνα μας, ή κριτική παίρνει στον 
τόπο μας μιά νέα μορφή. Ό  κριτικός δέν μπορεί πιά, έκτός άπό πολύ σπά
νιες έξαιρέσεις, νά κάμη έργο ζωής τήν μελέτη τής προσωπικότητας καί 
τού έργου ένός μεγάλου συγγραφέα. Δέν τού τό έπιτρέπουν ούτε οί οικονομι
κές συνθήκες, πού γίνονται κάθε μέρα περισσότερο πιεστικές, ούτε οί άξιώ- 
σεις τού κοινού— , πού ό έντατικός ρυθμός τής ζωής δέν τού άφήνει περι
θώρια μεγάλα χρόνου γιά μιά σέ βάθος έγκυψη στά κείμενα,—πού ζητάει ά
μεση ένημέρωση στήν πνευματική παραγωγή τής ήμέρας, ούτε οί χωρίς μέ
τρο άξιώσεις τών άναρίθμητων καλλιεργητών τού λόγου στις εύφορες μέρες 
μας. Καί αύτοί οί τελευταίοι δοκιμάζουν χίλιους τρόπους γιά νά έκβιάσουν 
εύμενείς λύσεις, δηλαδή νά κριθούν όπως ή φιλοδοξία τους τό άπαιτεί. Καί 
άφού τό γραφείο τού κριτικού είναι ή κοιλάδα τού Ίωσαφάτ, τόπος κρίσεως 
Κυρίου, γιά όσους ζητούν τή σωτηρία τους, γιά όσους παλεύουν γιά τήν έπι- 
βίωση μέσα στά πελάγη τής λογοτεχνικής παραγωγής, φαντάζεται κανείς 
πόσο δύσκολη είναι ή θέση του καί πόση ψυχική εύστάθεια πρέπει νάχη, 
γιά νά παραμείνη γαλήνιος καί άτάραχος, όπως ό Δανιήλ είς τόν λάκκο τών 
λεόντων, μέσα στις μαινόμενες άξιώσεις πού τόν πολιορκούν, μέσα στις συγ
κινητικές ίκεσίες, στις κολακείες πού ύποσκάπτουν τήν συνείδηση, άκόμη 
καί μέσα στούς κινδύνους πού μπορεί νά περικλείει ή πλήρωση τής άποστο- 
λής του. Γιατί, καθώς παραπόνου έχει άναφερθή, ή εύνοϊκή κριτική είναι 
μιά βαθειά ψυχική άνάγκη γιά όποιονδήποτε συγγραρέα. Αύτήν τήν περι
μένει σάν κατάφαση τής άξίας πού πάντα φαντάζεται, δίκαια ή όχι, πώς έν- 
υπάρχει στό έργο του, καί δέν μπορεί νά φανταστή κανείς πιό όδυνηρό τραυ
ματισμό άπό κείνον πού προκαλεΐ μιά δυσμενής κριτική, καί πικρότερη άπο- 
γοήτευση άπό τήν σιωπή τού κριτικού. Σχετικά μέ τήν άνάγκη τού άνθρώπου 
νά κριθή άπό τούς συνανθρώπους του, μιά άνάγκη πού είναι άσφαλώς μιά άπό 
τις πιό παρήγορες έκδηλώσεις τού κοινωνικού ένστίκτου, ό «τραχύς καί ά- 
γέλαστος», κατά τόν Ροΐδη, Σοπενάουερ γράφει τά έξή ς: «Ή  διαφορά άνά- 
μεσα ματαιοδοξίας καί ύπερηφάνειας είναι ότι ή δεύτερη προέρχεται άπό 
σταθερή πεποίθηση στήν άνωτερότητά μας, ένώ άπεναντίας ή πρώτη πηγάζει 
άπό τόν πόθο μας νάχουν οί άλλοι τέτοια πεποίθηση γιά μάς, μέ τήν κρυφή 
μάλιστα έλπίδα, πώς θά καταφέρουμε στό τέλος νά πείσουμε γΓ αύτό τόν ί
διο τόν έαυτό μας. Ή  ύπερηφάνεια, λοιπόν, πηγάζει άπό τήν άμεση καί έν- 
δόμυχη πεποίθηση κάποιου στήν άξία του, ένώ ή ματαιοδοξία ζητάει νάχη . 
άπ5 έξω γνώμη τέτοια, γιά νά φτάση στήν αύτοεκτίμηση».
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Και παρακάτου: «Ή  ματαιοδοξία κάνει τόν άνθρωπο φλύαρο* ή ύπερη- 
φάνεια σιωπηλό. *0 ματαιόδοξος εντούτοις θάπρεπε νάξέρη ,—ά χ ! νά τό ξέ
ραν οί θιασώτες τής έμμετρης προπάντων κενολογίας—πώς ή έχτίμηση τών 
άλλων πετυχαίνεται πιό εύκολα με την σιωπή, παρά μέ τά πολλά λόγια». 
Αυτή ή όροθεσία, πού ένεργεϊιαι άπό τόν αυστηρό φιλόσοφο άνάμεσα ματαιο- 
δοξίας και ύπερηφάνειας, θά έπρεπε νά ΐσχύη γιά κάθε άνθρώπινη ένέργεια, 
γιατί ή κάθε ένέργεια προϋποθέτει τουλάχιστο κάποια πρόθεση συνεργασίας 
μεταξύ έκείνου πού ένεργεΐ ζητώντας τήν συγκατάθεση τού άλλου καί τοϋ άλλου 
πού τήν παρέχει. Δυστυχώς όμως δεν έχει καμμιά πέραση, όταν πρόκειται γιά 
μιά ενέργεια πνευματική, πούδέν μπορεί νάέλεγχθή μέάριθμούς, διαβήτες καί 
μοιρογνωμόνια, καί ιδιαίτερα όταν εκδηλώνεται σάν λογοτεχνική παραγωγή. 
Ό  συγγραφέας, πού βλέπει τό έργο του σάν φυσικό του τέκνο, δέν μπορεί 
νά παραδεχτή ότι, σάν τέτοιο, δέν φέρει τήν σφραγίδα τής τελειότητας. Καί 
άν στά βάθη τής συνείδησης άναδεύονται κάποιες άντιρρήσεις γΓ αυτό, θά 
προτιμοϋσε ό δράστης νά καταπιή τήν γλώσσα του, παρά νά τις δώση στής 
ήμέρας τό φώς. Εκείνος πού γράφει, έχει τήν τάση νά πιστεύη ότι έχει κάτι 
τό πρωτόφαντο, τό μοναδικό νά πτ\ καί δέν μπορεί νά σωπάση, παρά τις συμ
βουλές τοϋ Γερμανού φιλόσοφου. Αύτό όμως δέν τοϋ άρκεΐ. ’Απαιτεί καί τήν 
άμέριστη συγκατάθεση έκείνου, πού θά τόν άνεβάση στό προσκήνιο, δηλα
δή τοϋ κριτικού. Ό  δικός μας ό Ροΐδης τό έχει έκφράσει αύτό μέ τόν δικό 
του εύτράπελο τρόπο: «Οί ποιηταί μας, λέει, άντί νά θεωρώσιν ώς τά πτηνά 
άρκοΰν έπαθλον τήν έκ τοϋ άσματος ήδονήν, έχουσιν άπεναντίας άπαραίτη- 
τον άνάγκην τοϋ θορύβου τών χειροκροτημάτων, ΐνα στιχουργώσι, ώς οί ή- 
μίονοι, ΐνα βαδίζωσιν, τοϋ ήχου τών άναρτωμένων είς τόν τράχηλον αυτών 
κωδώνων». Πώς όμως θά μπορούσε ό λογοτέχνης νά έμποδιστή, σ ’ έναν τόπο 
μέ έλεύθερους θεσμούς, νά έκθέση τά προϊόντα του είς τήν πνευματική άγο- 
ρά, άσχετα άπό τήν πραγματική τους πυκνότητα, μέ τήν ίδια αύταρέσκεια 
πού παρουσιάζει τά παιδιά του, έξαίροντας πάντα τήν μοναδικότητά τους; 
Ό  θείος Πλάτων, ποιητής κΓ αύτός, πού στά γεράματα άτένιζε τούς ποιη 
τές μέ φοβερή καχυποψία, άς υμνοϋν συνεχώς μέ θρησκευτική κατάνυξη τό 
όνομά του, θεωρεί,ώς καλύτερο μέσο γιά νά περιορίση τήν γονιμότητά τους, 
τήν λογοκρισία, δηλαδή τήν σύννομη βία. Καί ένώ ό δάσκαλός του θανα
τώθηκε, έπειδή μέ τήν διδασκαλία του έμπαζε δαιμόνια κενά στή ζωή τής 
πολιτείας, πράγμα πού θάπρεπε νά τοϋ κάμη συμπαθή τά έλεύθερα πνεύματα, 
αύτός στούς Νόμους, σέ μιά έκρηξη όργίλης συντηρητικότητας, έπιχειρεΐ 
νά τούς περιορίση τήν έμπνευση μέσα στόν φάλαγγα τής πολιτικής έξου- 
σίας καί νά τούς κάμη όργανα τών πολιτικών σκοπών, πού θέτει τό Κράτος. 
«Θώμεν ούν καί τούτον τών περί Μουσών νό μ ο ν  τόν ποιητήν παρά τα τής 
πόλεως νόμιμα καί δίκαια μηδέν ποιεΐν άλλο. Τά δέ ποιηθέντα μή έξεΐναι 
ούδενί τών ιδιωτών πρότερον δεικνύναι, πριν άν τοΐς νομοφύλαξι καί τώ τής 
παιδείας έπιμελητή δειχθή καί άρέση». Νά λοιπόν μιά συγκινητική κοινό
τητα άπόψεων μεταξύ τοϋ μεγάλου ιδεαλιστή καί μερικών καθεστώτων τής 
έποχής μας. ’Αποκρούοντας τό δόγμα ή Τέχνη γιά τήν Τέχνη, καί τόν φορ
μαλισμό τοϋ δυτικού μας κόσμου, ό φιλόσοφος άποφασιστικά άγκαλιάζει 
τόν σοσιαλιστικό κονφορμισμό, μεταβάλλοντας τήν τέχνη σέ μέσο έξυπηρέ- 
τησης τών πολιτικών σκοπών τοϋ Κράτους. ’Από τούς δυό αύτούς τρόπους 
ν’ άντιμετωπιστή ή τέχνη τοϋ λόγου, ό καθένας είναι βέβαια έλεύθερος νά 
διαλέξη όποιον έπιθυμεΐ. Γιά πρακτική πάντως έφαρμογή τής πλατωνικής 
θεωρίας δέν μπορεί φυσικά νά γίνη λόγος, άν καί μέ πόνο βλέπουμε νά σπα- 
ταλιέται τόσο χαρτί πολυτελείας, σέ μιά έποχή μάλιστα Ισχνών άγελάδων
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γιά τον τόπο, σέ άναρθρες κρωγμές αμαρτωλών κοράκων, σέ Ισχνά τιτιβίσματα 
ποιητικών νεοσσών και σέ άνούσια φληναφήματα άβαρών ναρκίσσων. Μά 
έστω και δν ή πολιτική μας κοσμοθεωρία έπέτρεπε τήν χρησιμοποίηση τών 
πλατωνικών μεθόδα^ν, θά χρειάζονταν ολόκληρη στρατιά ν ο μ ο φ υ λ ά κ ω ν  
κ α ι  τ ή ς  π α ι δ ε ί α ς  έ π ι μ ε λ η τ ώ ν γ ι ά  νά έπιλέγη, μέσα στόν όχλο τών 
δημοσιευομένων βιβλίων, τήν substantifique m oelle, πού τόσο υμνεί ό Ραμ- 
πλαί. Και υπάρχουν πολλές πιθανότητες, δτι, υστέρα άπό τήν παρέμβαση 
τών έμβριθών αυτών λειτουργών, θά μέναμε σχεδόν νηστικοί έμείς οί άνα- 
γνώστες, όπως ό δυστυχής Σάντσος, ό κυβερνήτης τής νήσου Μπαρατάρια, 
όταν ό γιατρός, μέ ένα ραβδί στό χέρι, τον έμπόδιζε νά άγγίξη τά δηλητη
ριασμένα, κατά τή γνώμη του, φαγητά.

Δ'

Νά τους λοιπόν άντιμέτωποι στήν άρένα κριτικοί καί λογοτέχνες. Οί 
δεύτεροι περιμένουν μέ άγωνία τήν δίκαιη άπόφαση τών πρώτων, δίκαιη δέ 
απόφαση είναι, κατά τή γνώμη τους, έκείνη, πού φυσικά έπικυρώνει τήν 
γνώμη πού έχουν οί ίδιοι γιά τον έαυτό τους. Οί πρώτοι, άναγκασμένοι νά 
διακονήσουν ένα καθήκον, πού συνήθως τούς τρέφει, το κάνουν αύτό μέ πολ
λούς καί διαφόρους τρόπους, άνάλογα μέ τήν κατάρτισή τους, τήν διεισ
δυτική τους ικανότητα, τήν κρίση τους, τήν κοινωνική τους τοποθέτηση, 
καθώς καί τήν τοποθέτηση τών έργοδοτών τους, καί, δς το πούμε ξάστερα, 
τού ήθους τους. Γ ι’ αύτό υπάρχουν πολλών λογιών κριτικές. Οί πολλές άρ
ρωστες ή συνειδητά έπιβλαβείς. Ή  τελευταία υγιής καί χρήσιμη. Θά έξετά- 
σουμε grosso modo τις διάφορες αύτές κατηγορίες, χωρίς φυσικά ή έκθεσή 
μας νά έχη τήν άξίωση δτι έξαντλεΐ τό άντικείμενο. Πρέπει νά θεωρηθή 
μάλλον αυτή σάν μιά πρόχειρη, καί όχι σέ βάθος, έπαφή μέ τήν τωρινή 
πραγματικότητα τοϋ θέματος: κριτική, καί σάν μιά πρόσβαση προς τήν 
φρόνιμη καί σωστή άντιμετώπισή του. Γιατί, αν έπισημανθουν τά παράσιτα 
καί τά καρκινώματα πού λυμαίνονται τήν συντεχνία πού άξιολογεΐ, ποδηγε
τεί καί, εις άκραίαν άνάλυσιν, προάγει τήν έλληνική πνευματική παραγωγή 
στόν τομέα : Τέχνη, καί τό κοινό Ορθότερα καί τιμιώτερα θά κατατοπίζεται, 
καί έμπόδια σημαντικά θά όρθωθοΰν μπροστά στούς παρείσακτους, πού ώς 
τώρα ήγεμονικά θρονιάζονται σέ θώκους πού δέν τούς άνήκουν: στούς θώ
κους πού προορίζονται γιά τούς γνήσιους κριτικούς. Μ άκΓέκείνοι πού φιλο
δοξούν νά είσπηδήσουν παρ’ άξίαν στόν Παρνασσό, στηριγμένοι στά μέσα, τις 
φιλίες, τις κολακείες, άκόμη καί τον δεκασμό, Μαρσύες άμουσοι καί άπροσ- 
διόνυσοι,θά είναι περισσότερο έφεκτικοί, προκειμένου νά παραδώσουν στήν 
κοινή χρήση τά προϊόντα καί υποπροϊόντα τους, γιατί ή ύπαρξη τού σώμα
τος πού θά έλέγχη μέ δικαιοσύνη καί αύστηρότητα τήν πνευματική προσ- 
σφορά, θά άσκή έπάνω τους τήν ίδια σωτήρια έπίδραση πού άσκεϊ έπάνω 
στούς ψυχοπαθείς ή θέα τού ζουρλομανδύα.

Τώρα, θά ξεκινήσουμε γιά τό άχαρο έργο τής κατάταξης σέ κατηγορίες 
τών παρασίτων τής κριτικής, πριν φτάσουμε στό πραγματικό σώμα της.

Καί πρώτα - πρώτα θά δώσουμε μιά θέση σ ’ ένα είδος Ιδιότυπο κριτι
κής : έκείνης πού γράφετα» άπό τούς ίδιους τούς συγγραφείς γιά τό έργο 
τους καί πού, καθώς είναι φυσικό, «ευλογήσει τα έκγονα τής κοιλίας αύτής». 
Αύτό τό φαινόμενο παρουσιάζεται συχνότερα στούς μεταφραστές. Μέσα στούς 
προλόγους πού γράφουν, σχεδόν πάντα, οί πραγματικά χρήσιμοι αύτοί άν
θρωποι τών γραμμάτων,—καί έδώ πρέπει νά σημειώσουμε δτι ή άρτια άπό-
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δόση ένός ξένου λογοτεχνήματος είναι καλλιτεχνικός άθλος πρώτης γραμ
μής, πού τοποθετεί τήν λαμπρή μετάφραση στήν πρώτη σειρά τής καλλι
τεχνικής δημιουργίας, παρά τις ανόητες γνώμες πολλών όμφαλοσκόπων 
ψευτοδημιουργών—, έκθέτουν έν έκτάσει τις άντιλήψεις τους γιά τά πλαίσια, 
πού μέσα σ ’ αύτά πρέπει νά κινηθή ό μεταφραστής, και γιά τον τρόπο πού 
όφείλει νά άντιμετωπίση τό ξένο κείμενο γιά νά φτάση στήν άρτια άπόδοση. 
Και έπειδή φυσικά ό τρόπος αύτός είναι ό δικός τους τρόπος, βγαίνει λ ο γ ι
κά τό συμπέρασμα, ότι είναι τέλεια ή μεταφραστική έργασία πού άκολουθεί 
τόν πρόλογο. Γιατί μόνον ένας τρελλός, κάτοχος τού τέλειου έργαλείου, δέν 
θά τό χρησιμοποιούσε στήν δουλειά του τήν ίδια. Αυτές είναι άνθρώπινες 
αδυναμίες πού δέν βλάπτουν κανένα, δέν είναι άλλωστε προνόμιο μόνον τών 
μεταφραστών. Πολλές φορές καί τών ίδιων τών αύτοχειροτόνητων δημιουρ
γών ή τρυφερή καρδιά, μέ τέτοια λαχτάρα πάλλει γιά τό ίδιο της τό έργο, 
ώστε, άφήνοντας στήν άκρη τήν συμβατική μετριοφροσύνη, ξεσπάει ό συγ
γραφέας, στόν πρόλογο πού γράφει ό ίδιος γιά τό έργο του, σέ θεωρητικές 
άναλύσεις καί έγκώμια τόσο ύπερβολικά, πού θά ήταν άνόητα, άν δέν ήταν 
γελοία. Νά ένα δείγμα τέτοιας αυτοκριτικής, όπου ό συγγραφέας, προλογί
ζοντας τό έργο του, γράφει γιά τόν πρωταγωνιστή του : «Ό λη  ή πλημμυρί- 
ζουσα τήν ψυχήν του δύναμις έκχύνεται είς θερμάς καί μεστάς ύψηλής έν
νοιας φράσεις, ώς ή έπομένη ;

Δεν είν αγάπη μόνο φιλιά, λόγια γλυκά καί χάδια· 
είναι τό συμπαν τής ζωής* όρη, βουνά, λαγκάδια.
Αυτή χαρά δημιουργεί και λύπη βαλσαμώνει 
Αυτή τά βάρη τής ζωής ξέρει νά ελαφρώνει» .

Νά μια πρωτότυπη άρκετά άντίληψη περί τού 'Υψηλού, καί εύκολα 
φαντάζεται κανείς μέ ποιά νόθη εύφορία ψυχής έφτασε ό συγγραφέας, στο τέ
λος τού έργου, καί μέ πόση αύτάρκεια τό παρέδωσε στα χέρια τών άλλων, 
κατοχυρωμένο πιά μέ τις δικές του κρίσεις. ΜΑν ήξερε πόσο στενό είναι τό χαν
τάκι πού χωρίζει τό υψηλό άπό τό γ ε λ ο ίο ! Τέτοιας λογής κριτική άνάγεται 
βέβαια στήν περιοχή τού κωμικού, στήν ίδια όμως περιοχή πρέπει νά κατα
ταχθούν καί κάποια άλλα είδη κ α τ ά  κ υ ρ ι ο λ ε ξ ί α ν  κ ρ ι τ ι κ ή ς .  Ά ς  τά 
πάρουμε μέ τήν σειρά.

Υπάρχει ή φιλοφρονητική κριτική, αύτή που έξαίρει τό μέτριο έργο 
ή καί τό άσήμαντο, δ,τι ό Στήβενσον σ’ ένα του δοκίμιο όνομάζει a morbid 
secretion, καί άνακαλύπτει άρετές έκεΐ πού δέν υπάρχουν, θυμίζοντας επι
κήδειο λόγο. Αύτή ή κριτική, έκτός τού ότι προξενεί άρκετά συχνά τήν άη- 
δία μέ τό νά σπαταλάει τούς έπαίνους σέ άβαρή ή ξέπνοα έργα, προάγει και 
μιά έπικίνδυνη οίκονομική πράξη.

«Μια έρ/ασία, γράφει ό Ζίντ στήν Πολιτική Οικονομία, είναι παρα
γωγική όταν κάνει χρήσιμο ένα πράγμα άχρηστο». Τώρα, καί κατ’ άντιδια- 
στολήν, μιά έργασία πού κάνει άχρηστο ένα πράγμα χρήσιμο, δηλαδή τό 
χαρτί, πώς μπορεί νά είναι ώφέλιμη ; Καί όμως ή φιλοφρονητική κριτική, 
πού σ ’ αύτήν έχουν δυστυχώς διαπρέψει καί μεγάλα μας όνόματα, εύαίσθητα 
στήν όσμή τού λιβανιού, υποθάλπει καί τρέφει τήν ροπή πρός μιά τέτοια 
στείρα άντιοικονομική πράξη.

'Υπάρχει ή κριτική τής πολυπραγμοσύνης. Τήν άσκούν άνθρωποι τών 
γραμμάτων, πού μέ οίστρο άσυγκράτητο όρμοΰν έπάνω σέ θέμα τής όποιασ- 
δήποτε περιοχής τής Τέχνης,—ποίηση, μυθιστόρημα, δοκίμιο, διήγημα, μου
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σική, εικαστικές τέχνες κτλ.—καί μέ μισό γραμμάριο ειδική προπαρασκευή 
λένε τή γνώμη τους περί όλων τών γνωστών πραγμάτων καί περί άλλων τι- 
νών άκόμη, όπως οί μεσαιωνικοί φιλόσοφοι, κορδακίζονται γιά τά κατορθώ- 
ματά τους καί τήν πανδαημοσύνη τους, δημιουργούν γνωριμίες καί σχέσεις, 
άποχτοϋν φίλους καί, πολύ συχνά, δέν βγαίννυν καθόλου ζημιωμένοι. Πόσες 
γερές φήμες δέν στήθηκαν έπάνω σέ τέτοια σαθρά βάθρα, μέ τόν σκέτο άέρα 
ώς έφόδιο, χωρίς πνευματικά όπλα, άρκεΐ νά σκόπευαν οί έπαινοί τους πρός 
τήν ματαιοδοξία ή τήν πνευματική άγκύλωση.

'Υπάρχει ή κριτική τής δειγματολειψίας. Αότή, πουλώντας συνήθως 
τόν ίδρώτα καί τήν έμπειρία της γιά νά ζήση, πιέζεται κάποτε τόσο πολύ 
άπό τόν όγκο τών κειμένων πού άντιμετωπίζει, καί άπό τις άφόρητες πιέσεις 
τών δημιουργών τους, ώστε καταφεύγει στήν μέθοδο τών δειγμάτων, έπειδή 
άδυνατεΐ ν ά δ ι α β ά σ η  τ ό  έ ρ γ ο  π ο ύ  κ α λ ε ί τ α ι  ν ά  κ ρ ί ν η ,  καί άπο- 
φαίνεται, μέ έλαφρή καρδιά, άφοΰ ραμφίση λίγους στίχους ή κάποιες γραμ
μές τοϋ βιβλίου πού βρίσκεται μπροστά της. "Εως έδώ τό πράγμα έχει μονά
χα τήν φαιδρή του όψη Ό τα ν όμως αυτός, πού μέ έλαφρή συνείδηση άσκεΐ 
μέ τέτοιον τρόπο τό έπάγγελμά του, άντί νά περιορίζεται σέ άοριστίες καί 
γενικότητες, πού ντυμένες μέ τόν άέρα τοϋ μοντέρνου κριτικού λόγου, φαν- 
τάζουν σαν γνήσιος στοχασμός μά καί άνώδυνος, άντί δηλαδή νά είναι «μά- 
στιξ κροτούσα καί μή πλήττουσα», παρουσιάζεται σάν ευσυνείδητος καί ά
τεγκτος τιμητής καί θύει καί άπολύει καί όργίζεται καί διδάσκει, έ !, τότε 
πιά ή φαιδρή όψη χάνεται καί μένει μονάχη ή παλιανθρωπιά, σάν κύριος 
τού πεδίου τής μάχης. Γιά ένα τέτοιο ήθικό κατάντημα δέν χρειάζονται βέ
βαια σχόλια.

'Υπάρχει ή κριτική τοϋ άμοιβαίου λιβανίσματος. Ό ια ν  έκείνος πού 
κρίνει είναι συγχρόνως καί συγγραφέας, μέ τήν καρδιά πάντα γεμάτη τρόμο 
μήπως κριθή καί αύτός αύστηρά άπό τόν έριστικό άντίδικο, άναλύεται σέ 
έπαίνους καί φιλοφρονήσεις, όταν κρίνει τούς άλλους, βέβαιος ότι έξασφα- 
λίζει έτσι τήν εύνοϊκή παρουσίαση τής δικής του δουλειάς. Είναι ή παλιά 
ιστορία τού «asinus, asinum fricat» πού μέ τόσο έμπειρο χέρι παρουσίασε 
ό Λαφονταίν σ ’ έναν άπό τούς πιό ώραίους μύθους του. Έ τσι, μέ άμοιβαΐες 
φιλοφρονήσεις καί ύποκλίσεις, συναντώνται συγγραφέας καί κριτικός έπάνω 
σ ’ ένα φαύλο κύκλο, όπου γυρίζουν, όπως ή γάτα πού παίζει μέ τήν ούρά της. 
Σέ τέτοιου είδους κριτική μεθοδολογία κατέβηκαν καμμιά φορά καί άντρες 
κύρους καί μέ ψηλό ήθικό άνάστημα, μονάχα γιατί δέν είχαν τήν δύναμη ν ’ 
άπολακτίσουν τις μικρές τους άδυναμίες. Ό ταν, ύστερα άπό στενή φιλία, 
χώρισαν Ψυχάρης καί Παλαμάς, καί ρωτήθηκε ό πρώτος, γιατί όνόμασε 
Σαίκσπηρ τόν δεύτερο, «τό έκαμα αύτό, είπε, γιατί κι’ έκείνος μ’ είχε άπο- 
καλέσει Δάντη». Νά μιά άφελής όμολογία μιάς προσωπικότητας όλκής, πού 
φανερώνει πόσο δύσκολο είναι στόν άνθρωπο, όποιος καί νά είναι, νά στα- 
θή άδιάφορος άπέναντι στήν κολακεία.

'Υπάρχει καί ή κριτική άπό δεύτερο χέρι. Ό ταν ένα βιβλίο δημο- 
σιευτή καί κριθή άπό κάποιον άναγνωρισμένο κριτικό, άπό άνθρωπο δηλαδή 
πού οί γνώμες του παρουσιάζουν έχέγγυα όρθής έκτίμησης, όρμοΰν έπί τά 
ίχνη του άλλοι, όπως ή ούρά πίσω άπό τόν κομήτη, καί διαμερίζονται τά 
ίμάτιά του, λεηλατούν δηλαδή τις άποφάνσεις καί τις γνώμες του, καί μέ αυ
τές συνθέτουν τήν κριτική τους. Καί μιά έλαφρή ψιμυθίωση φραστική φτά
νει γιά νά ήσυχάση τούς φόβους τους καί τήν συνείδησή τους, τώρα μάλι
στα πού ή νέα μας πρόζα, μέ τήν σκόπιμη σκοτεινότητα πού καλλιεργεί, δι
ευκολύνει πολύ τήν σύγχιση προσώπου καί προσωπείου. Πρόκειται γιά ένα
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φαινόμενο, πού, τά τελευταία χρόνια, όπου οί δάφνες τοϋ κριτικού άντι- 
μάχονται μέ έπιτυχία, στά μάτια τοϋ κοινού, τις δάφνες τού λογοτέχνη, έχει 
πάρει έκταση και ύποβοηθήσει τήν εκκόλαψη πολλών κίβδηλων ταλέντων, 
πού κυκλοφορούν όμως στήν άγορά σάν νά ήταν γνήσια. Αυτή ή ευφρόσυνη 
τάση νά κοσμούνται οί νεοπαγείς κριτικοί μέ ξένα φτερά, όπως ή καλια- 
κούδα τού ΑΪσώπου, θά μπορούσε πολύ νά ένισχυθή μέ τή γνώση κάποιας 
ξένης γλώσσας τού εύρωπαϊκοΰ μας χώρου, πολύτιμη, Ιδιαίτερα γιά κείνους 
πού άσχολοϋνται μέ τήν κριτική τού ξένου θεάτρου, πού παίζεται σέ μετά
φραση καί στον τόπο μας. Τό βαρύ μας μάλιστα θέατρο σχεδόν πάντα, ή ξέ
νη παραγωγή τόάπασχολεΐ. Σ’ αύτόν τόν εύρωπαϊκό χώρο, έκδίδονται ειδικά 
περιοδικά κριτικής, μέ ύλη έτοιμη και έντυπωσιακή, πού μπορεί άσφαλώς 
νά τούς έμπνεύση. Έάν ή μετάγγιση γίνη μέ τέχνη καί άβρότητα, γιά ν ’ 
άποφεύγουμε τά σκάνδαλα, θά μπορούν νά γράφουν κριτικές όχι μόνον γιά 
τά έργα πού είδαν, μά καί γιά κείνα πού δέν είδαν. Είναι μια μέθοδος πού 
θυμίζει εκείνη τών μεσαιωνικών καθολικών ιεροκηρύκων, πού μέ τό όνομα
στό κυριακοδρόμιο dormi secure μπορούσαν μέ έπιτυχία νά άντιμετωπίσουν 
τις άνάγκες τού άμβωνα, κάθε Κυριακή καί κάθε γιορτή, χωρίς προετοιμα
σίες και πρόβες. Οί κίνδυνοι έξ άλλου άπό τέτοιες λαθροχειρίες δέν είναι 
σημαντικοί. Γιατί καί τά μικροσκάνδαλα πού γεννιώνται εύκολα μπαίνουν 
στο άρχείο, άλλά καί ή άναζήτηση τής πατρότητας είναι πράγμα κουραστικό 
καί δύσκολο. ΓΓ αυτό, στήν λογοτεχνία, φαίνεται νά ίσχύη ή διάταξη τού 
ναπολεόντειου κώδικα : «la recherche de la paternite est interdite». Σέ τέ
τοιο στρώμα μπορεί κανείς νά κοιμηθή ήσυχος.

'Υπάρχει καί ή κατά τόν μωσαϊκό νόμο κριτική : «όφθαλμόν άντί ό- 
φθαλμοΰ, καί όδόντα άντί όδόντος». Αύτοί πού τήν άσκοΰν, όταν βρεθούν 
μπροστά σέ κείμενα,—αύτό άναφέρεται κυρίως στόν ποιητικό λόγο, χωρίς 
βέβαια νά άποκλείεται καί ό πεζός,—πού «έρμανέων χατίζουν», άνταποδί- 
δουν τά ίσα, καί άντλώντας άπό τό κριτικό τους γλωσσάριο λέξεις στήν 
τύχη, τις άναρριπίζουν στήν παλάμη καί έκφέρουν μιά γνώμη, πού μόνον 
οί Αίνιγματιστές, μέ τήν βοήθεια τής Σολωμονικής. μπορούν νά ξεδιαλύ
νουν. ’Απαντούν δηλαδή στόν χρησμό, μέ χρησμό. Σ’ αύτή τήν περίπτωση, 
τό δίκαιον τής άνταποδόσεως έπιτρέπει μιά γλυκειά καί γεμάτη ευγένεια  
έκδίκηση.

Έως έδώ είχαμε τήν φαιδρή πλευρά τής κριτικής τών περιθωρίων* υ
πάρχει δυστυχώς καί ή ζοφερή.

Έ χουμε πρώτα-πρώτα τήν φατριαστική κριτική. Είναι μιά ένδημοΰσα 
στήν πρωτεύουσά μας σύνοδος, πού χωρίζει τούς συγγραφείς σέ γνωστούς 
καί άγνώστους, έχθρούς ή φίλους, πρωτευουσιάνους ή χωρικούς, δόκιμους 
όσφυοκάμπτες καί δυστυχείς άγροίκους, πού άγνοοϋν τά χειροφιλήματα καί 
δέν μπορούν νά άναλυθοΰν σέ κολακείες μπροστά σέ προκατακλυσμιαία ε ί
δωλα. Αυτοί οί αίρεσιάρχες βλέπουν μόνον δυνατούς καί άδύνατους καί ζυ
γίζουν έκ τών προτέρων τήν άντίδραση πού είναι πιθανόν νά άντιμετωπί- 
σουν. Αύτοί κρατούν γερά τά κλειδιά τού παραδείσου, βραβεύουν ή άφανί- 
ζουν, δίνουν ζωή σέ πτώματα καί θάφτουν τήν πρωτοτυπία καί τήν σφριγηλή  
σκέψη. Θύματά τους είναι οί έπαρχιώτες, μά, άρκετά συχνά, καί οί λογο
τέχνες τής ’Αθήνας, πού μεταξύ τους βρίσκονται άνθρωποι μέ άληθινή ού- 
σία καί πραγματικό βάρος. Τούς άφανίζουν μέ τό νά τούς άγνοοϋν κατά σύ
στημα. ’Αδικούν, έν έπιγνώσει ότι άδικοΰν. Σκληροί καί άπροσπέλαστοι, 
ποζάρουν μπροστά στους πιστούς, πού Ικετεύουν γιά έναν καλό λόγο. 'Ο
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καθένας τους νοιώθει σάν μικρός θεός πού «θανατοΐ καί ζωογονεί, κατάγει 
εϊς "Αιδου και άνάγει». Τήν δύναμή τους τήν ξέρουν καλά. Τήν τρέφει ή 
άδυναμία τών ίκετών. Ξέρουν ότι ή όσμή τής δάφνης τοϋ ’Απόλλωνα κεν
τρίζει και τήν ματαιοδοξία τοϋ παρακμία και τούς νόμιμους πόθους τοϋ ι- 
κανοϋ, όπως ή θέα τοϋ κριθαριοϋ ερεθίζει το κάθε άλογο, και δτι οί άνθρω
ποι αύτοι διψοϋν μέχρι θανάτου για δυο έπαινετικά λόγια και δέν θά πά- 
ψουν ποτέ νά τά ζητοϋν. «Δάφνην όσφραίνου και ού μή νυστάσης», λέει τό 
παλιό Γιατροσόφι τοϋ Σταφίδα. Και είμαστε βέβαιοι, δτι είναι δυνατόν νά 
νυστάξουν οί κριτικοί, ποτέ δμως οί πιστοί τοϋ έν Δελφοΐς Θεοϋ.

Υ πάρχουν καί οί Ζωΐλοι, μέ τά δύσκολα γούστα καί τήν άπύθμενη κα
κία, αύτοι πού δέν Ικανοποιούνται μέ τίποτε, πού κοιτάζουν άφ’ ύψηλοϋ, 
πού μορφάζουν πάντα περιφρονητικά, χωρίς νά ύπάρχη πιά έλπίδα στούς 
καιρούς μας νά τούς γδάρη ό άρχαϊος θεός τοϋ φωτός. Δέν δίνουν σέ κανένα 
λόγο γιά τις πράξεις τους, θεωροΰν τούς λόγους τους σάν θέσφατα, τις πρά
ξεις τους σάν έμπνευσμένες άνωθεν, καί, έφοδιασμένοι πολλές φορές μέ κύ
ρος καί πόστα, δέν αίσθάνονται ποτέ τήν άνάγκη νά άπολογηθοϋν γιά τί
ποτα, δπως οί legibus soluti ήγεμόνες, καί βλέπουν άδιάφοροι τά φτωχά 
πλάσματα, πού, διψώντας γιά κάποια άναγνώριση, έκλιπαροΰν τόν οίκτο τους.

«Βιάζεσθαι γάρ οΐς άν έξή, δικάζεσθαι ούδέν προσδέονται», λέει ό σο
φός μας Θουκυδίδης. Καί έτσι, μέ μεθοδική καί ψυχρή κακία, γιατί τά ψύ
χραιμα ζώα έχουν πάντα δηλητήριο, σκοτώνουν συχνά πόθους νόμιμους καί 
βυθίζουν στό σκοτάδι άνθρώπους, πού λίγη, άν δέν τούς έλειπε, άνθρώπινη 
ζεστασιά, θάμπαιναν μέ ψηλό τό μέτωπο στον κύκλο τής δημιουργικής λογο
τεχνίας.

Τώρα, πρέπει νά δώσουμε πίστη στά κακά στόματα, καί νά παρα
δεχτούμε, δτι ύπάρχει καί κριτική πού χρηματίζεται; Έ χει ύποστηριχτή, 
ακόμη καί, τελευταία, σέ δημόσιο βήμα. Μά, άς μήν άνασηκώνουμε τέτοιες 
άηδιαστικές πτυχές στό θέμα πού μάς άπασχολεί. Θά πρέπει νά έχη φτάσει 
στό άπροχώρητο ή ηθική σήψη εκείνου πού κρίνει, καί νά έχει πατήσει στό 
κατώφλι τής βλακείας εκείνος πού κρίνεται, γιά νά φτάσουμε σέ περιπτώσεις 
τόσο άκραΐες δσο καί άποκρουστικές.

Non ragionam  di lor ; ma guarda e passa.
Ό λ α  αύτά τά είδη, πού άναφέραμε παραπόνου, άποτελοϋν τήν συνομο

ταξία τής λαθραίας κριτικής. 'Υπάρχει δμως στον τόπο μας καί ή γνήσια. 
νΑντρες, πού έφαγαν τή ζωή τους σκυμμένοι μέ άγάπη καί πνευματική διαύ
γεια έπάνω στόν μόχθο τοϋ άλλου, άφοϋ κατάκτησαν μέ σκληρό κόπο τήν 
όρθή μέθοδο καί κατάλληλα πνευματικά δπλα. Είναι πολλοί, άν καί πνίγον
ται μέσα στήν μάζα τών άλλων. Αυτοί δίνουν στό σώμα τής κριτικής μας 
ένα γερό σκελετό καί στήν αύλή τοϋ Αύγεία ξεχωρίζουν τό καλό μέταλλο 
άπό τήν πνευματική κόπρο. Ό  ρόλος τους παρουσιάζεται γι’ αυτό σημαντι- 
κώτατος, μέσα στόν χώρο τών γραμμάτων μας, γιατί παρουσιάζονται σάν ό 
χαλινός, πού συγκρατεΐ τις άφηνιασμένες φιλοδοξίες άναιμικών ρατέδων ή 
ώχρών έπιγόνων, πού στριμώχνονται,—-μαζί μέ γνήσιες καί τίμιες ψυχές πού 
έχουν τά χέρια γεμάτα πνευματικά δώρα πολύτιμα γιά τούς άδελφούς άν
θρώπους—γύρω άπό τό δέντρο τής φήμης, γιατί πιστεύουν, δτι ή άπλή έν
ταση τών πόθων θεραπεύει τήν πνευματική στείρωση. Μά στόν χώρο τών 
γραμμάτων δέν ίσχύει τό fortis im eginatio generat casum, πού ίσχύει στήν 
περιοχή τής πίστης. Είσαι ή δέν είσαι. Καί τό δτι οί άληθινοί κριτικοί κά
νουν μέ κριτήρια άμερόληπτα τήν έκλογή, είναι μιά σπουδαία ύπηρεσία, πού 
προσφέρουν στήν καλλιέργεια τοϋ λαού. Τό έργο τους δέν είναι άσφαλώς

506 ----------------------------------------------«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ>



Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ » $07

εύκολο. Έ χουν νά κάνουν μ’ ένα πλήθος θερμόαιμο και μαχητικό, πού ζη 
τάει όχι τήν άντικειμενική άξιολόγηση, μά τήν έπιβεβαίωση τής γνώμης 
πού ή κάθε μονάδα του έχει μορφώσει για τήν καλλιτεχνική της καταβολή. 
Ό  κριτικός άντιμετωπίζει λοιπόν τήν άχθρώπινη φύση σέ δ,τι τό πιο άδιάλ- 
λακτο και τό πιό πεισματικό. Προσέρχεται με ικεσίες, μέ κολακείες, μέ ά- 
φιερώσεις, μέ μέσα, άκόμη καί μέ χρήματα. "Οταν δμως αύτός άνήκει στήν 
χορεία τών καθαρών έργατών τού πνεύματος, δέν θά άποκρούση μέ έμπάθεια 
ή δηκτικότητα αύτούς πού ζητούν τό έπίσημο χρίσμα, μά θά σταθή άπέναντι 
στο πνευματικό έργο όπλισμένος μέ τήν έπιείκεια, όπως τό Δίκαιον τήν 
νοεί, θά σκύψη έπάνω του μέ στοργή, θά καταδικάση μέ πόνο ψυχής καί θά 
δικαιώσει μέ άγαλλίαση. Αύτός είναι ό γνήσιος κριτικός. Και τέτοιοι κριτι
κοί ύπάρχουν άσφαλώς πολλοί καί στον τόπο μας.

Τώρα τά πλαίσια έχουν στηθή. Καί τά μέλη τής κριτικής συντεχνίας άς 
βροϋν τό καθένα μιά θέση, μέσα στούς χώρους πού προσφέρουν οί κατηγο
ρίες μας. Χρειάζεται φυσικά γι' αύτό ό άναγκαΐος αύτοέλεγχος καί,άν αύτός 
περιοριστή στήν επιδερμίδα, τότε δλοι θά τρέξουν νά σπιτωθούν στήν κατη
γορία τήν τελευταία. *Η αύτάρκεια καί αύτορέσκεια δέν άφήνουν μεγάλα 
περιθώρια στήν αύτοκριτική. "Αν δμως προσπαθήσουν να άξιολογήσουν τήν 
συμπεριφορά τους, δχι μέ κριτήριο τούς ένδιάθετους πόθους τους, μά μέσα 
άπό τό πρίσμα τής δικαιοσύνης, πολλοί, γρήγορα, μέ άπορία θά διαπιστώ
σουν δτι έχουν έγκατασταθή σέ θώκους πού δέν τούς άνήκουν καί ή θά πά- 
ψουν νά μιλούν για πράγματα πού δέν καταλαβαίνουν ή θά πάψουν νά κατα
λαβαίνουν μέ γνώμονα τις μικρότητες, τις έμπάθειες καί τά συμφέροντα. Καί 
θά.κοιτάξουν τήν ξένη προσφορά μέ πρόθυμη εύμένεια καί μέ όδηγό τήν 
έπαγγελματική συνείδηση. Μπορούν δμως νά τό κάμουν μόνον αύτό ;

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝ ΕΙΔΕΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Στον τόπο μας, σέ δ,τι λέγεται καί σέ δ,τι γράφεται, υπάρχει πάντα 
μιά δόση δεοντολογίας, άπόδειξη πώς τά πράγματα δέν πάνε καλά. Καί έάν 
ή πνευματική, άς τήν πούμε, παραγωγή μας συνέχιση, άπό ποσοτικής πλευ
ράς, μέ τόν ίδιο ρυθμό τήν άνοδική της πορεία,—νά μπορούσε τό ίδιο νά 
συμβή στόν τομέα τών ύλικών άγαθών !—, θά λάβουν χαρακτήρα δραματικό οί 
σχέσεις λογοτέχνη καί κριτικού, καί οί ένδιάθετες δυσαρέσκειες πιθανόν νά 
έκδηλωθούν μέ τρόπο βίαιο ή προκλητικό. Γι' αύτό, καλό θά ήταν οί σχέ
σεις αυτές νά τακτοποιηθούν μέ βάση κριτήρια σταθερά καί άμετακίνητα, 
γιά νά κατορθώση τό σώμα τής πραγματικής κριτικής ν ’ άπαλλαγή άπό στοι
χεία έπείσακτα πού, σάν όχληρά άποστήματα, νοθεύουν τό αίμα της. Καί 
τότε μόνον θά μπορέση μέ σοβαρότητα καί άνεση νά έπιδοθή στό έργο της, 
πού είναι ένα κοινωνικό λειτούργημα πρώτης γραμμής, άφού άποσκοπεΐ στό 
νά ποδηγετή τόν λαό μέσα στόν κόσμο τού βιβλίου, καί νά βοηθήση νά ά- 
ναδειχτούν καί νά εύδοκιμήσουν νέοι συγγραφείς, πού τούς βουλιάζει ή 
μοναξιά, ή άνέχεια καί ή σεμνότητα, σέ μιά έποχή δπου τό γλείψιμο, οί 
κοινωνικές σχέσεις καί τό θράσος είναι παράγοντες πρώτης γραμμής στόν 
στίβο τής πνευματικής ζωής. Τά σταθερά δμως αύτά κριτήρια μόνον μέ βάση 
τό έξής άξίωμα είναι δυνατόν νά καρποφορήσουν : δτι ό πνευματικός κόπος 
πρέπει νά άμείβεται. Ή  ρωμαντική άντίληψη, δτι ό κόπος πού άπαιτεΐ ή 
κριτική τής λογοτεχνίας βρίσκει σ ’ αύτόν τόν ίδιο τήν άμοιβή του, είναι 
ξεπερασμένη καί ούτοπική. Πρώτα - πρώτα γιατί τό γράψιμο τής κριτικής 
είναι βέβαια κάποτε μιά χαρά, συχνά δμως έπίσης έργο άχαρο ή καί άηδια-
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στικό. ’Αρκεί νά σκεφτή κανείς τήν μάζα τών βιβλίων, πού άντιμετο)πίζει ό 
έπαγγελματίας κριτικός, για νά καταλάβη δτι αύτός αισθάνεται τόση εύχαρί 
στηση, δση ό καθηγητής πού διορθώνει τις γνωστές Εκθέσεις ξένων ιδεών 
τού μαθητόκοσμου. Δημιουργεί βέβαια κάποτε πνευματική εύφορία το άνά 
γνωσμα, δταν νοιώθει κανείς νά άναδύεται μέσα, άπ’ αύτό μιά ψυχή γεμάιη 
ειλικρίνεια καί φλόγα, μιά δημιουργία ένός μικρόκοσμου, αύθεντική και 
άπέριττη, χωρίς γελοίες φωνασκίες, δταν άντιμετωπίζει τό γνήσιο πάθος και 
τήν έξαρση και τήν δραματική έποπτεία καί τήν γέννηση νέων μορφών, 
μέσα άπό τήν παγερή άκινησία τής κοινοτυπίας. Πόσες δμως φορές γίνεται 
τό άνάγνωσμα μιά άφόρητη άγγαρεία καί πνευματικός εύνουχισμός, μέ τήν 
συνάντηση μέ τις άηδεΐς έκκρίσεις του έγκεφαλισμού, τού ναρκισσισμού, 
τής στειρότητας ή τής έγωπάθειας! Μά ό κριτικός είναι υποχρεωμένος 
δλα νά τά διαβάση, είτε τά γέννησε ή υπερήφανη έσωτερική πίστη, είτε ή 
ματαιοδοξία πού άγωνίζεται νά φτάση στήν αύτοεκτίμηση. Είναι υποχρεω
μένος νά πή τή γνώμη του μέ εύπρέπεια, μέ ά/αθή συνείδηση, χωρίς ν’ 
άντιδική μέ τόν συγγραφέα, μά καί χωρίς συμβιβασμούς. Δέν πρέπει νά εί
ναι πάντα «μάστιξ κροτούσα καί μή πλήττουσα», μά νά φτάση, άν ή άτεγκτη 
άνάγκη  τό καλεί, στήν εκτέλεση, κατά μεταφοράν, έννοείται, ένός συγγρα
φέα, πού γράφει, χωρίς νά-έχη τίποτε νά πή. Τέτοια βαριά καθήκοντα μό
νον ό έπαγγελματίας κριτικός μπορεί νά έπωμισθή. ΓΓ αύτό, θεωρούμε άπα- 
ραίτητο νά ίδρυθή ένα σο)ματείο έπαγγελματιών κριτικών, άναγντυρισμένων 
άπό τήν κοινή συνείδηση, είτε άπό τήν πρωτεύουσα κατάγονται, είτε άπό 
τήν έπαρχία. Στήν άρχή, τά πλαίσιά του θά είναι στενά, καί θά περιλάβη 
δ,τι τό έκλεκτό βρίσκεται στήν συντεχνία τους, πάντα μέ κριτήριο τήν γενι
κή άναγνώριση. Ή  συντροφιά θά πυκνώνει, μέ τό νά δέχεται στούς κόλπους 
της, δσους, κατά τή δική της κρίση, θά είναι σέ θέση, μέ τήν κατάρτιση, 
τήν φυσική προίκηση καί τό ήθος τους, νά υπηρετήσουν άποτελεσματικά 
τούς κοινωνικούς σκοπούς τού σοψατείου. Σ’ αύτούς, καταβάλλοντας έννοεΐ- 
ται «τόν δίκαιον μισθόν» άναλόγως τού άριθμού τών σελίδων, θά ύποβάλουν 
τά έργα τους πρός κρίσιν, δσοι φυσικά τό έπιθυμούν. 'Η ύλη θά κατανέμεται 
άπό τό σωματείο στά μέλη του, μέ δλα τά μέτρα γιά τήν τήρηση τού άπόρ- 
ρητου. καί ή κριτική πού θά γραφή θά καταχωρίζεται χο)ρίς φόβο καί χοο- 
χο)ρις πάθος στό έπίσημο όργανό του. Ε κεί ό ύποψήφιος συγγραφέας, μά καί 
ό δόκιμος, θά πάρουν μιά υπεύθυνη γνώμη γιά τό έργο τους ή τό πρωτόλειό 
τους. Φυσικά, τίποτα δέν θά τούς έμποδίση νά άγνοήσουν τόν έπίσημο δικα
στή, καί νά στραφούν πρός τούς έλεύθερους σκοπευτές τής κριτικής, γιά νά 
ζητήσουν τήν έπιδοκιμασία τους. Αύτό δμως τό γεγονός καθ’ έαυτό θά ση- 
μάνη τήν καταδίκη τους στά μάτια τής κοινής γνώμης τών άνθρώπων πού 
διαβάζουν. Γιατί, δταν οί τεχνικοί δροι τής λειτουργίας του άναδείξουν τό 
σωματείο σέ όργανισμό στερεό καί άδιάβλητο, θά είναι τέτοια ή ψυχολογι
κή έπίδραση πού θά άσκή καί τέτοιο τό ήθικό του κύρος, ώστε τό νά άντι- 
παρέλθη κανείς τήν θύρα του θά ίσοδυναμεί πρός καταδίκη. Έ τσι θά άπο- 
κτήσουμε τό δικό μας σώμα «νομοφυλάκο>ν καί τής παιδείας έπιμελητών», 
δχι δμως όπως τό ήθελε ό Πλάτων, σάν κέρβερο δηλαδή τών συμφερόντων 
μιάς όλιγαρχίας, μά σάν μέτρο άνασχετικό τής τερατογονίας στήν περιοχή 
τών γραμμάτων. Μά θά ίσχυρισθή ίσως κανείς, δτι αύτό θά άποτελέση ζυ
γόν άφόρητο γιά έλεύθερους άνθρώπους. "Αν δμως ό ζυγός αύτός συντελέση
στό νά φιμωθή τό φληνάφημα, νά ξεφουσκώση ό κομπασμός, καί ό έγκεφα- 
σμός νά στερέψη, θά κλίνουμε πρόθυμα σ' αυτόν τόν τράχηλό μας. Γιατί θά 
ήταν παράλογο, σέ μιά έποχή όπου γνωρίζουν τήν πειθαρχία τά άνυπόταχτα

4



<Η ΠΕ ΙΡΩ Τ ΙΚΗ  ΕΣ Τ ΙΑ » 509

πόδια τών ποδοσφαιριστών, νά μή μπορούν νά έλθουν είς έπίγνωσιν αλή
θειας δσοι κυνηγούν τις λογοτεχνικές δάφνες "Αν θέλουν νά φτάσουν στό 
Χρυσόμαλλον Δέρας, άς περάσουν πρώτα άπό τις Συμπληγάδες.

Αυτή μας ή πρόταση νά ίδρυθή σωματείο κριτικών, δέν είναι τελείως 
άνιδιοτελής, κρύβει μάλιστα και μια μικρή δόση έπαρχιώτικης πονηριάς. 
Ε μείς, έδώ στήν έπαρχία, βρισκόμαστε μέ τήν πρωτεύουσα σέ μιά διαρκή 
άντιδικία. «’Αδικούμαι, ώ μόνε άγαθέ, ου βαστάζω», φώναζε τού Ίουστια- 
νού ό όχλος στον 'Ιππόδρομο. Τό ΐδιο κάνουμε καί μεΐς, όταν κοιτάζουμε 
τήν ιερή πνευματική σύγκλητο πού, θρονιασμένη στις παρυφές τής ’Ακρό
πολης, κατάγει εις νΑιδου και ανάγει, καί, σχετικά μέ μας τούς χωρικούς, 
περισσότερο κατάγει παρά άνάγει. Καί όμως ή έπαρχία κρύβει σήμερα στά 
σπλάχνα της, στον χώρο τουλάχιστο τόν πνευματικό, τόσες καί τέτοιες 
δυνάμεις, ώστε μπορεί νά σταθή σάν ίσος άπέναντι ίσου μπροστά στό Κ έν
τρο πού τήν καταδυναστεύει. Μά, τότε, γιατί αύτές οί δυνάμεις δέν άντιδροΰν; 
Γιατί άρκούνται σέ σπάνιες καί θεωρητικές θωπείες, γιατί άνέχονται νά τίς 
άγνοοΰν καί νά τίς παραμερίζουν; Δυστυχώς τίς άφανίζει ή διασπορά. Συμ
βαίνει δηλαδή κι έδώ ότι συμβαίνει μέ τά κοινωνικά κινήματα: Εύδοκιμοΰν 
κατά κανόνα στούς μεγάλους οικισμούς, πού συγκεντρώνουν καί πολλούς 
άνθρώπους καί μεγάλες δυνατότητες γιά τήν διάχυση τών ιδεών. Δέν έχουμε 
τίποτε έναντίον τής ’Αθήνας. Τουναντίον, θαυμάζουμε τήν πρόωρή της ά- 
νάπτυξη. Λυπούμαστε μόνον γιατί διαλύει τόν έλληνισμό, ένώ έμείς έδώ 
κάνουμε ό,τι μπορούμε γιά νά διατηρήσουμε μέσα στήν ψυχή μας κάποια 
του κατάλοιπα, κάποιο παλιό άρωμα πράξεων καί λόγων πού έστησαν αύτό 
τό "Εθνος σάν μονάδα λαμπρή στό μέσο τών άλλων έθνών. Φυσικά δέν φταίει 
ή Πόλη. Ό  δαίμονας, πού κατάργησε γιά τό συμφέρον της τόν νόμο τών 
συγκοινωνούντων άγγείων, τής χαρίζει κάθε χρόνο τά δύο τρίτα τού έθνικοϋ 
εισοδήματος, ένώ κλείνει μέσα στούς μητρικούς κόλπους της μ ό ν ο ν  τό 
ένα τέταρτο τοΰέλληνικού πληθυσμού. νΕτσι δημιουργήθηκε έκεϊ σιγά-σιγά  
μιά άριστοκρατία τού χρήματος, μέ κοσμοπολιτικές άντιλήψεις. Αύτή μι
λάει ξένες γλώσσες, πίνει ξένα ποτά, καπνίζει ξένα τσιγάρα, γλεντάει μέ 
ξένους μεζέδες, χορεύει ξένους χορούς, ταξιδεύει συνεχώς σέ ξένες χώρες, 
κάνει δηλαδή πράγματα πολύ εύχάριστα, πού κόβουν όμως τίς γέφυρες πού 
τήν συνδέουν μέ τήν σάρκα τού λαού καί συχνά προσβάλλουν τίς προαιώ
νιες άντιλήψεις του γιά τήν ήθική συμπεριφορά. Γιατί δυστυχώς ή άφθονία 
τών οικονομικών μέσων θυμίζει, πολύ συχνότερα άπό δ,τι πρέπει, στόν άν
θρωπο τήν πραγματική του φύση, πού ή κουλτούρα άγωνίζεται νά καμου- 
φλάρη καί νά πραΰνη Στήν οικονομική αύτή άριστοκρατία, πού έπειδή δια
θέτει οίκονομική δύναμη, διαθέτει, κατά φυσική συνέπεια, καί έπιρροή καί 
μέσα, πασκίζουν νά προσκολληθοΰν συχνά μέ έπιτυχία, καί πολλοί άπό τούς 
άνθρώπους πού γράφουν, κΓ έτσι συνηθίζουν αύτοί νά θεωρούν άφ’ υψηλού 
τούς δμότεχνους τής διασπορας, νά νέμονιαι τά ώραϊα τους πόστα διανοίςι 
κυρίου καί νά πιστεύουν σοβαρά δτι ή ύπεροχή τους δέν στηρίζεται στό 
γεωγραφικό στίγμα δπου κατοικοεδρεύουν, άλλα δτι άπορρέει ex d iv in a  
Domini misericordia. "Ολα αυτά τρέφουν τήν ύπεροψία τους καί ναρκώνουν 
τήν καλή τους συνείδηση σέ τέτοιο βαθμό, ώστε τόν έπαρχιώτη άνθρωπο 
τόν βλέπουν τό πολύ · πολύ προστατευτικά, δταν δέν φτάνουν στό νά τόν 
άγνοοΰν τελείως. Γιατί είτε τόν θεωρούν σάν έξοβελιστέα μηδαμηνότητα, 
είτε σάν έναν άναιμικό καί ισχνό παρείσακτο, πού ένδέχεται όμως νά άν- 
δρωθή, νά δυναμώση, καί μέ τό θράσος τού άγροίκου νά άπαιτήση τήν νό
μιμον μοίραν κάτου άπό τόν ήλιο. Τώρα δμως τελευταία άνοιξαν φαίνεται



τά μάτια τών χωρικών. "Ανοιξαν γιά δλα. Για τήν πολιτική, τήν οίκονομία, τήν 
διοίκηση και άλλα, πού δέν τά λέμε. Καί, καθώς κάποιες πρόσφατες έκδη- 
λώσεις σημαίνουν, άνοιξαν και στόν κλειστό χώρο τής λογοτεχνίας. Ζητούν 
λοιπόν και οί έπαρχιώτες συγγράφεις δικαιώματα, όπως τά χαίρονται οί 
συνάδελφοί τους τής πρωτεύουσας, γιατί «φιλεϊ τό ύπήκοον όμοιοϋσθαι 
τοΐς άρχουσι». "Ετσι, ούσιαστικά, ένας άκήρυκτος ψυχρός πόλεμος χωρίζει 
τώρα τούς πνευματικούς έργάτες πρωτεύουσας καί έπαρχίας, πού θά είχε ά- 
σφαλώς μεταβληθή σέ θερμό, άν τό έπέτρεπαν τά πνευματικά όπλα. Εύτυ- 
χώς τέτοιο πράγμα δέν συμβαίνει. Επειδή όμως καί ή απλή άκόμη άντι- 
δικία είναι κάτι τό άφύσικο μέσα στόν κόσμο τών άνθρώπων, πού, ύποτίθε- 
ται, δτι παλαίβουν γιά τήν άνύψωση τής στάθμης τής κουλτούρας μας, έκά- 
μαμε τήν πρόταση γιά τήν ίδρυση τού Σωματείου τών κριτικών. "Οταν οί 
σχέσεις Έ παρχίας καί Κέντρου θά πάψουν νά στηρίζονται στήν γνωριμία καί 
τήν άγαθή πρόθεση γιά νά άποκτήσουν βάσεις πραγματιστικές, όταν δηλαδή 
δέν θά έκφράζονται σέ ποιότητες άλλά σέ ποσότητες, θά τις χαρακτηρίζει 
ή θετικότητα καί ή άσφάλεια, δπως συμβαίνει μέ τά λογιστικά βιβλία τών 
έμπορων. Γιατί, στις σχέσεις πού στηρίζονται σέ οίκονομικά κίνητρα, δέν 
χωρούν αύθαιρεσίες καί συμπάθειες, άλλά τά πάντα ρυθμίζονται άπό τό ά- 
διάβλητο δούναι καί λαβεΐν τών λογιστικών βιβλίων.

Τώρα, μέ τήν εύχή νά ρυθμισθούν γρήγορα καί καλά οί σχέσεις συγ
γραφέα καί κριτικού, κλείνουμε αύτή τή μικρή μελέτη.
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Αλ^ος και Νόβιος

"Ως έτρωγαν κι ώς έπιναν για το καλό τής μέρας 
με τ ’ άσπρο τους πουκάμισο, με τής γιορτής τό ρούχο 
λινό τραπεζομάντηλο και τό κρασί στην κούπα 
φτωχοί άνθρωποι εργατικοί, μέ τα χοντρά τους χέρια, 
ό Γιάννης νυχτοφύλακας, 6 άλλος μιναδόρος 
6 γυιός του τρίτου στα μπετά , στη φάμπρικα ή κόρη, 
είπαν τραγούδια του χωριού, νοστα?>γικά τραγούδια 
κι άς λεν οι πάνσοφοι αριθμοί, τού μέλλοντος προφήτες 
πού σχεδιάζουνε τη μοίρα μας μέ τόξα και καμπύλες 
μικρές κουκίδες τα χωριά θά σβύσουνε γιά πάντα  
στην πλάστιγγα ζυγίζοντας, τού κέρδους, τής ζημίας.

Μπορεί νά φταίει τό κρασί, μπορεί και τά τραγούδια 
μπορεί τά πέτρινα κουτιά μέσ’ στο καφτό τσιμέντο  
τό φως πού έρχεται μουντό σάν ’πό βαθύ πηγάδι 
πού κλαίει τώρα ή ψυχή σάν τό πουλί τού δάσους 
όντας χτυπάει τά φτερά στά σύρματα κλεισμένο 
τά σπίτια τους π 9 αφήσανε μέ τό κλειδί στην πόρτα  
μέ τ ’ άγκωνάρι τό βαρύ «ΙΣ. ΧΡ.» πού γράφει 
νά κλαίει τώρα ο άνεμος από γωνιά στήν άλλη 
καί τό φεγγάρι μυστικά τις μνήμες νά ξυπνάει 
πού τριγυρίζουνε σκιές τά έρημα τά βράδια 
στήν πόρτα, στο παράθυρο καί στ9 άδειο τους κελλάρι 
στο τζάκι πού χορτάριασε καί στο σβυστό Καντήλι.

Καί τ ί  νά ξαίρουν οι αριθμοί γιά τής ψυχής τά πάθη 
στήν άσπρη πέτρα στήν κορφή, μέσ9 τά βαθειά ταμπούρια 
τό ποιος θ’ ανάβει ένα κερί, θά τραγουδάει τή  δόξα 
ανήμερα τήν Πασκαλιά καί τ9 r Αγιω ργιού νή μέρα 
τή  μνήμη των εύζώνων μας καί ποιος θ’ άνιστοράει 
πού πέθανε ό παππούς καί ο πλάτανος ξεράθη 
κι ο γύφτος πού τραγούδαγε στά ξένα τριγυρνάει.

Είπαν τραγούδια τού χωριού, νοσταλγικά τραγούδια 
τή  γής τους πώς αφήσανε νά καρτερεί μονάχη 
άμάλαγο τον κόρφο της γιά  τής σποράς τήν ώρα 
πού θάρχωνται χινόπωρα κι ό πόθος της θά καίει 
στον κόλπο της γιά νά δεχτή τή φύτρα τους νά κλείσει 
τή γή  τους πού στολίζεται τήν ’Ά νοιξη  νυφούλα 
στά στήθεια τριαντάφυλλα καί στά μαλλιά χρυσάφι 
ζαφείρια καί μαλάματα στά χέρια, στο λαιμό της, 
ό ήλιος στο φουστάνι της καί τ ’ άνθη στήν ποδιά της 
παιδούλα μας άγίνωτη, τον έρωτα θά παίζει 
μέ τά πουλιά στή ρεμματιά καί τά νερά ατούς κάμπους,
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τό νιό βοσκό πού τραγουδάει όλημερίς στο βράχο

Καί τ ί  νά πουν οι αριθμοί, τον Μέλλοντος προφήτες 
Το Λώνη τους π  άφήσανε στής καστανιάς τον Ισκιο 
τους όρκους τους ξεχάσανε πού δώσανε στο αίμα 
άνήμερα στή μνήμη του θά καρτερεί τραγούδια 
θά καρτερεί τις 9μορφονιές τριγύρω νά χορεύουν 
π 9 αγάπησε κι άσώτεψε τής λεβεντιάς τά  πάθη.
Τό Λώνη τους πού θάψανε μέσ9 στή βουή τής μάχης 
τά  χέρια του σταυρώσανε μέ τό σπαθί στή χούφτα  
κι άλλείψανε τό μέτω πο στής ίκκλησιάς τό λάδι 
τό πώς ν9 άφήσουν μοναχό στήν έρημιά τοϋ δάσους.

Μ πορεί νά φταίει τό κρασί, μπορεί καί τά τραγούδια
πού πήρανε τά  δάκρια στα μάγουλα νά τρέχουν
π 9 άφήσανε τά σπίτια  τους με τό κλειδί στήν πόρτα
τις νύχτες τις αφέγγαρες, τις κολασμένες νύχτες
καθώς βουίζει ή ποταμιά και τό βουνό άντρειεύει
πού θά ξυπνούνε οι σκιές, μορφές τοϋ κάτω κόσμου
καλπάζοντας αράθυμα στο ξέφωτο , στον κάμπο
στή ρεμματιά π 9 άχολογα, στή γέφυρα πού τρέμει
και δείχνοντας τά  χέρια τους πού τό σπαθί φλογάει
καί δείχοντας τά πόδια τους γυμνά και ματωμένα -
τον κρόταφο πού ράγισε βαθιά τό μαύρο βόλι
πόρτα σε πόρτα νά ρωτούν «για τί, γιατί» , νά λένε
κι είναι τά  μάτια  τους θολά, τά  μέτω πα θλιμμένα,
ποιος θά μερώνει τον καημό, όσο νά φέξ9 ή μέρα;

Κ Ω Σ Τ Α Σ  I. Ν ΙΚ Ο ΛΑ  Ι 'Δ Η Σ

Όρθρος ό τρίτος

9Εσχάτη μέρα Κύριε φ εγγίζει 
τό αύγινό πυρφόρο Σου άστέρι 
στήν άλαλη ανάσα των λαών. Τ 9 άγέρι 
θανατικού μπαντιέρα κυματίζει.

Τή νύχτα μοναχά τό μετερίζι 
πολύβουο μελίσσι, καί τό χέρι 
άφίνει τό αΐμάτινο μαχαίρι.
Σ τά  κρύα, όμως, βλέματα σπιθίζει

ή προσευχή όλόγλυκην έλπίδα.
°β ς άν γενή ή άγάπη Σου πατρίδα  
άν ή ψυχή τά  δάκρια γνωρίση

κι δ πόνος δέση άδερφικά τά  χέρια, 
συναθλοφόροι, όμόσκηνοι στή ζήση 
τήν έπίγεια , θριαμβευταί στ9 άστέριαί..

Ν ΙΚ Ο Σ  Α . Τ Ε Ν Τ Α Σ



Oi καβιελοριζιάνοι της Φλωριανόπολης

Περιφρονημένοι τής ξενητειάς
με τήν άλμύρα τον θαλασσομάχου ατό δέρμα σας,
μέ τις γοργόνες κεντημένες πάνω στά στήθεια σας,
μέ τήν ζεστή μνήμη τοϋ μπαρουτιού καί τής λαγουδέρας,
ψέγατε από ένα βότσαλο στη μέση τοϋ πέλαγους,
μισήσατε μέχρι το θάνατο μιαν αλήθεια,
πίσω σας έμειναν οι πέτρες και ό ήλιος,
τά στρείδια κολλημένα στο χρόνο,
ή κραυγή τής πείνας μέσα στους σκελετούς των βράχων,
ή περηφάνεια των απλών και των ταπεινών,
ή βαρεία μοίρα ενός χωραφιού μαυρισμένου απ’ τή  φωτιά,
μιας φυλής πού κλώθει στον άνεμο το φουστάνι της,
που έσμιξε τούς πόθους της και τά όνείρατα,
πού δε μπόρεσε ποτέ να ξεχάση το τσεκούρι και τήν λευτεριά,
μ* ένα πικρό ριζικό βουτηγμένο μέσα σέ μιαν αιμάτινη κολυμπήθρα ...

Ξερριζωμένοι τών ωκεανών, 
παιδιά τής μεγάλης αναζήτησης, 
ταξειδευτές μέ τά μαύρα άτια τοϋ μισεμού, 
ψάχνοντας γιά ένα τριαντάφυλλο,' 
γιά ένα κόκκινο κοράλι,
έκεϊ που δέν υπάρχουν σύνορα στή θάλασσα, 
ούτε γλαυκό χαμόγελο ενός νησιού, 
έκεϊ πού ή γή  δέν τελειώνει ποτέ,
καί οί ορίζοντες χάνονται μέσα στή φούχτα του άγνωστου,
μπροστά σας κυλούσαν τά ποτάμια τοϋ πράσινου θρύλου,
σκιάζαν το φώς τά δάση μέ τά σμαράγδια,
οι κάμποι ξετύλιγαν τά βελουδένια χαλιά τους,
άράδιαζαν στον αγέρα τις μεταξω τές τους παντιέρες,
άλα ήταν απλωμένα μέσα στήν παλάμη σας,
στήν άρπαχτική έπιθυμία τοϋ ξένου,
μά τά δικά σας μάτια δέν ήθελαν νά δοϋν πιο μακρυά,
δέν μπορούσαν νά ξεφύγουν από μιά λαχτάρα,
άπό τήν ανοιχτή πληγή τής νοσταλγίας,
πόσο δύσκολο είναι νά κάψης τά καράβια σου,
νά κόψης μ  ένα πελέκι τίς γέφυρες,
τά καΐκια σας άραξαν πάλι σ’ έναν ϊδο γιαλό,
σ’ ένα νησί, στο σκληρό βράχο τής ανησυχίας,
κουβάλησαν μαζύ τους τό θεό καί τούς τάφους,
τούς νεκρούς καί τούς ζωντανούς,
φύτεψαν τά χνάρια τους στήν παρθένα άμμουδιά,
καί ήταν όμοια μέ τά άλλα,
τότε μονάχα κατάλαβαν πώς γελάστηκαν,
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σφουγγίζοντας κάποτε ένα δάκρυ, , ν
περιμένουν μέσα ατϊς Ινδιάνικες καλύβες τους, ; . ' Λν-.
τό στερνό σάβανό νους πλεγμένο μέ, τά  φύλλα της μπανανιάς...

ΓυοΙ μιας καινούριας πατρίδας,
φρέσκια γενηά, . ■ ,
χωρίς τις τύψεις των πεθαμένων,
χωρίς τήν κατάρα του πικραμένου τραγουδιού,
καί τά  σ τίγματα  τής αγωνίας στο στέρνο σας,
ένα περιδέραιο μ  αμέθυστους είναι στο λαιμό σας,
ένα ρουμπίνι στο δάχτυλο σας,
6 νότιος σταυρός άκουμπά πάνω στά δικά του κεφάλια,
απλώνονται τά  πλοκάμια βαθειά μέσα στά χώματα
οι χοντρές ρίζες σάν φειδία βυζαίνουν τή  γή,
τίποτα  δεν σάς δένει μέ τό ξεθωρισμένο φεγγάρι,
ούτε μέ τις κίτρινες αράχνες τής χάσης,
μπροστά σας ανοίγεται δ ορίζοντας,
γεμάτος μέ φλόγες
οΐ βέβαιοι δρόμοι ένός πεπρωμένου,
αντηχούν οι δυνατές φωνές ένός Απέραντου λαού,
τού λαού σας,
έρχεται γιά  δλους ή αυγή, ή καινούρια αυγή,
καί μονάχα δταν καμιά φορά
σκύβετε πάνω άπ* τ  ασπρισμένα κόκκαλα,
δταν θυμάσε τό σάπιο μπαλκόνι μέ τούς προγόνους,
ή θαμπή φαντασία τραβά τις ξεφτισμένες κουρτίνες της,
φυσά τήν σκόνη από τις  έταζέρες,
μαζεύει μέ τήν παλάμη της τήν στάχτη άπ* τήν γκρεμισμένη γωνιά,
μιλά γιά  τήν μακρυνή πατρίδα μέ τις γκρίζες στιγμές
γιά  τον σκοτεινό ήλιο της, γιά  τις κόκκινες πέτρες,
γ ιά  τό αίμα, τό πολύ αϊμα πού έμεινε πιά χωρίς φωνή...

Ζ . Σ Τ Α Λ ΙΟ Σ

I



Μιά·]μάνα - Πο λ ιιεία

9 Εδώ μιά Πολιτεία: 9 Αθήνα. Παλιά μέγαρα...
Μπενάκη και Πανεπιστημίου. Χί?αα τετραγωνικά μέτρα!
Το έξωτερικό τους φόρεμα τώ γει τσαλακώσει 
με τις σκουριές και τά φώτα του ό χρόνος.
Κάπου στις γρίλιες τους σταύθμευσαν οι άνεμοι
κι έπλεξαν τά χρυσά τους όνειρα—πέργκολες
στο κιγκλίδωμα των εξωστών— οι χλωμές φθινοπωρινές αχτίνες...
"Υστερα... Σήμερα ένα χάος
και κείνη ή μετάλλινη σιαγωνιά
μέ το χαυλιόδοντα άγκιστρο
ψάχνει ν’ άρπάξει τό χρυσόψαρο—φώς, τον κουρσάρον άνεμο 
καί νά τους κλείσει στά μουχλιασμένα κάτεργα  
τών υπογείων.
Στο χείλος τής αβύσσου—άπολιθωμένα κυκλάμινα—
οί περαστικοί... οί περίεργοι
τινάζουν τό βέλος τών ματιών τους στο βυθό.
Είκοσι μέτρα κάτω άπό τή γή.
9Εδώ ή κατοικία του θυρωρόν... μερικά καταστήματα...
Φοβούμαστε τον ήλιο!
Δέν μπορεί νά σταθεί μέ τό φώς έτούτη ή Π ολιτεία!
*Αν δέν πεθαίνοννε οί άνθρωποι,
πώς άπ\ τή στάχτη τών νεκρών θά γεννηθεί ή φιλανθρωπία;
*Αν ή μέγαιρα πανούκλα δέν περπατήσει εδώ μέσα,
πώς θά δουΜψει 6 φαρμακοποιός,
πώς θά χτίσουμε τόσα και τόσα Νοσοκομεία;
*Α, βέβαια, οι βεσπασιανές
σαλόνια πεντακάθαρα μέ ζωγραφιστά πλακάκια, μέ ριπολίνεςΓ..
Πώς οχι; Κι ή τραπεζαρία, ή κουζίνα 
πειρασμόο στήν όρεξη κεντάει τήν όσφρηση 
Σνίτσελ, μπιτόικ άλά Ρώσσα, ψητό τής σούβλας, 
ποτά, κρασιά Μ πορντό, Μαδέρα— Γαλλική σαμπάνια...
"Α, τ ί  θαύμα! Τί θαύμα αυτός ό ουρανίσκος!
"Ολα θά πάνε καλά... Καί τ ί  καλά!..
Λιμουζϊνες απόξω... κυρίες μέ έρμϊνες...
σπαθωτά κορμιά... λιγωμένα μάτια... τό καρμίνι στά χείλη
ρίμμελ στίς βλεφαρίδες...μελανές σπαθιές στις άκρώρειες τών ματιών
βελουδένιες υποψίες... λίγες αστραπές
άπ9 τό φωτεινό ουρανό του στήθους...
Κ ι απέναντι μιά χαμωκέλλα...
Στο παγερό απόγευμα
σταμάτησε ό ήλιος στο πεζοδρόμιο
και προσπαθεί νά ντύσει δυο γυμνά άλητάκια
—έκμαγεΐα κάποιου σκελετού πού περπατάει...—
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ίΓόσες μητέρες περνούν άπο κοντά τους 
καί μοναχά δ ήλιος στάθηκε νά τά  θερμάνει 
στα λευκά του μπράτσα...
Τόσες μητέρες!.. Και τ ί  μ 9 αυτό;
Μιά μάνα— Π ολιτεία  ζητάμε!
Θά τήν γεννήσουν τά  τέρατα με τή  σιδερένια σιαγωνιά; 
Τά νέα μέγαρα... ή Βασιλική Πρόνοια;..

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Ο Λ ΥΜ Π ΙΟ Σ

Τό ποτάμι

9Ε πιζητοϋσες τό θάνατο, ν’ αποδείξεις τή  ματαιότητα.
9 Αξίω μα αΙωνιότητας δεν υπάρχει.
Και τον ήλιο θά σβύσει ό χρόνος.
Σ το  έπερχόμενο χάος τό έρεβος θά κυριαχεϊ.

Τήν έφημερότητα διακρίνει σαδισμός, ^
ύποκρισία σε έκταση ή ροή των δακρύων.
Προϊόν ευτελείας τό προεξάρχειν
κι9 δ έρωτας πάθος πού έκκολάπτει αδυναμίες.
Σ τή  ροή σου, στή ροή σου ποταμέ.

Παιδί τής ύλης ή πηγή  σου
Σ τις  δχτες σου οι συμφωνίες του άόρατου κόσμου'
ακατάληπτες δέχονται τήν αφή σου.
* Η  πορεία σου δεν είναι ατέρμονος
έπιδράς και δέχεσαι έπιδράσεις σ9 έναλασσόμενο κύκλο .

Σ τή  θέα του Ικριώματος διάλειμμα έκστασης έγεννήθη, 
μικροί και ανίδεοι των συμφερόντων ύπηρέτες έσίγησαν.
*Η  παρουσία τής ματαιότητας δεν άφησε ίχνη
καί Ιδού, έρποντα δμοιώματα Ιδέες αθανασίας οικοδομούν.

9 Οδεύω στις δχτες σου καί σκορπώ τήν ύπαρξή μου στή ροή σου.

Α Ν Θ Ο Σ  Π Ω Γ Ω Ν ΙΤ Η Σ
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“To όνομα αύιής, Ό λβία ,,
(Στήν Ελλάδα)

Υπάρχουν τόποι,
μέ σκορπισμένες ανορθόγραφες «ενθυμήσεις», 
μνημονευμένοι στις πτυχές σπανίων Έ νετικώ ν μηνιαίων, 
δεμένοι μ ε  ιστούς από το αθάνατο μέλι, 
στα σφιγμένα χείλη απόκρημνων φαραγγιών.
Τόποι, πού τσούζουν τά μάτια  
από τήν ακτινοβολία τοϋ παθολογικού φωτός, 
γεμάτοι χρωματικές καταβολές 
πνρόξανθων οργιαστικών σταχυών,
κλειστά τοπία, μέ άετοφωλιές στούς έξώστες των βράχων. 
Σπηλιές απύθμενες μέ πατήματα τον Πάνα, 
ανεξίτηλο έπισκεπτήριο τής καταγωγής τους.
Σπίτια  μέ πέτρινες σκεπές στραβωμένες, 
σαν παιδικές σφυρίχτρες στο στόμα τον ήλιον, 
πορτοκαλεώνες μέ παλμούς ηδονής στο στήθος, 
ξαπλωμένοι στήν ηρεμία ενός ανοιξιάτικου δειλινού, 
άνεμόμυλοι ειρηνικοί, χωρίς αντίμαχους Δονκιχώτες, 
μέ τιναγμένα τά πτερύγια, σά χειμωνιάτικες αμυγδαλιές 
ξεφτισμένα από τις περιπτύξεις τής αίγαιοπελαγίτικης δστριας. 
Καταγόμαστε δλοι από τά Ιδια πολυσύχναστα χώματα, 
πού ανακάτεψαν άναρίθμητα βαρβάρων χέρια.
Τά κόκκαλά μας ασπρισμένα από τήν άναμονή τοϋ κύκνον, 
οΐ τάφοι μας χωρίς αναθηματικές λυκήθους, 
συλημένοι άγρια από μνκηνομανεϊς τυμβωρύχους.
Τρίβουμε τις παλάμες γύρω απ' τήν Ιδια εστία, 
άτενίζουμε τό σφιχτό καπνό τής νοσταλγίας, 
στις φριχτές ήμέρες τον κρουσταλόχνωτου χειμώνα.
Τότε τά αγρίμια τραντάζουν τις έξώθυρες τών σπιτιών μας, 
τότε ο άνεμος άποδεκατίζει τις φτωχικές σοδειές μας, 
τότε δακρύζουν οι ΒυζαντινέςΠαναγίες τών ξωκκλησιών μας. 
Βουτάμε τις μπουκιές μας στο ίδιο σκούρο λάδι.
Τά όνειρά μας όρτσάρονν μέ πρίμο καιρό,
στή γλαυκή άπεραντωσύνη μιάς ήδύτατης θάλασσας.
' Ο ουρανός μας αστόλιστος’ 
γενικά είμαστε πολύ όλιγαρκεις...
Ό λβ ία  λέγεται ή χώρα μας!
Τό άλφα καί τό ωμέγα είναι ο θάνατος*
Κάναμε τό πάν, μά δέν κάναμε τίποταI...

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Β Α Ρ Δ Α Ρ Η Σ



Φύβη

Σ τό φθινόπωρο μιμήσαι τίς*μέλισσες 
μέ στιγμές ευδαιμονίας γύρη τρίγας.

Σέ συνοδεύουν ψιμύθια καί ματαιοδοξία.
Στό γέρμα ή έκδήλωση της μέθης πολλαπλασιάζεται.

Σ'ίόν Ισκιο μιας πυραμίδας άπό μηδενικά, 
κοιμήζεις τόν έαυτό σου γυναίκα, περίτεχνο κόσμημα.

Στήν ωριμότητα πού είναι δίχως αρχή, 
του δειλινού τό βελούδινο χρώμα φοράς.

Τό χτές  σου στιγμές χιμαιρώνβ 
τό παρόν σου συνεχής αναζήτηση.

9Ανάστημα Μαγδαληνής θ9 άποχτήσης στή ρίκνωση 
καί μέ όσιας εύλάβεια θά έπικαλεΐσαι τόν οΐχτο .

Δημιούργημα προχειρότητας, έπιπόλαιο πλάσμα 
δ τάφος δέν είναι άρκετός για  μια σύνεση.

Σήμαντρο

Χωρίς δισταγμό .
Ή  νύχτα στό χώρο του χτές  
σταλαγματιά  θά κυλίσει

Γαρύφαλλα κόκκινα 
παιχνίδια σέ μιά γλάστρα  
καί προσδοκίες σέ παρένθεση.

Ή  σκιά μιας άγνωστης ρυτίδας 
θά χτυπήσει τό σήμαντρο 
οί στιγμές θά κυλούν στό δ ίχτυ .
Κι & κύκλος πράξη φυσική θ9 άποτελέση.

*Αν είχες σταματήσει 
ή Ιστορία στήν ύλη θά κοιμόνταν.

Α Ν Θ Ο Σ  Π Ω Γ Ω Ν ΙΤ Η Σ



Ά ^ ε λ ικ ή  Χατζημιχάλη
4 Μαρτίου 1965

/
7ο φως, δλο τ  άγκάλιασες 
κάθε γωνιάς 'Ελληνικής, 
ζυγιάζοντας στα δυό Σου χέρια, 
τ αναλυτό άσήμι τής ψυχής.

Με τ 3 άσήμι αυτό πελέκησες 
— άθάνατο κάστρο—τά βιβλία 
κι έκλεισες μέσα του, αγέραστη, 
τοϋ φτωχοϋ λαοϋ μας τή σοφία .

I I
Σ τ3 άργαστήρι Σου, νυχτόημερα  
ζύμωνες την τέχνη με τον πόνο 
και δεν παράτησες τά  σύνεργα, 
παρά γιά  τον στερνό τό δρόμο.

Κι έφτασε αργός ό θάνατος 
πού σ’ άλλους δίνει 3Ανυπαρξία, 
ν απλώσει πονετικά τό χέρι του  
και νά Σου χαρίσει την 3Αθανασία

Μ Α Ρ ΙΑ  Α Ρ Κ Α Δ ΙΟ Υ

Δύο χιλιάδες άπόνιες

ΤΗταν έκει δύο χιλιάδες απόντες’ 
τό ξέραμε δλοι.
Τά στόματά μας ήταν σφαλιστά.
Τά πρόσωπά μας κέρινα.
Τά χέρια μας στεγνά. ^
Είμαστε οι παρόντες.
Πάνω ατούς άσπρους τοίχους 
κρεμάσαμε είκόνες 
σκισμένες άτι τήν καρδιά μας 
περιμένοντας τήν άλλαγή τοϋ χρόνου,
”Υστερα τά μάτια των πουλιών 
άλλάξαν χρώμα 
καϊ μεϊς φύγαμε
άνάμεσα άπ3 τούς άσπρους τοίχους.

Μ Α ΙΡ Η  Τ Ζ Α Ν Ν Η



ΠΑΝΟΥ ΓΡΙΣΠΟΥ

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ί Δ Η Σ
ΕΝΑΣ ΛΕΠΤΑΙΣΘΗΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

Συνειθίζεται ένα ποιητικό, πλατύτερα, ένα λογοτεχνικό έργο. νά κρίνεται 
όταν ή έμφάνισή του πάρει μιά υπεύθυνη μορφή καί σάν τέτοια θεωρείται ή μορ
φή τού βιβλίου. Προκειμένου δμως γιά τόν Κ ώ σ τ α  Ν ι κ ο λ α ΐ δ η ,  έπιχειρούμε 
νά μιλήσουμε γιά τό ποιητικό του έργο, χωρίς νά έχουμε ύπ’ όψη μας κανένα 
του βιβλίο. Κι’ ούτε ξέρω άν έχει ώς τά σήμερα παρουσιαστεί στήν ποίηση ό Νι- 
κολαΐδης μέ βιβλίο.

Κι’ ώστόσο έπιχειρούμε νά μιλήσουμε έδώ τώρα γιά τήν ποίηση τού Νικο- 
λαΐδη, πρώτα πρώτα γιατί δέκα χρόνια ποιητικής παρουσίας άπό τΙς σελίδες τής 
Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή ς  Ε σ τ ί α ς  Αντιπροσωπεύουν ένα πλούσιο ύλικό, πού μιλείμό
νο του άρκετά εύγλωττα, κι’ έπειτα γιατί τό φτωχό τούτο σημείωμα δέν έχει Α
ξιώσεις κριτικής.

** *
Ό  Κ ώ σ τ α ς  Ν ι κ ο λ α ΐ δ η ς ,  δ σεμνός καί λεπταίσθητος αυτός Ήπειρώ- 

της τεχνίτης τού ποιητικού λόγου, ούτε νέος είναι στά έλληνικά γράμματα, ούτε 
μέ τήν τέχνη του δοκιμάζει τώρα τΙς ποιητικές του έμπνεύσεις καί τΙς στιχουρ- 
γικές του Ικανότητες.

Ό  Νικολαΐδης έχει ήδη μιά μακρά θητεία στή νεοελληνική ποίηση καί τό 
έργο του, τουλάχιστο αυτό τής τελευταίας δεκαετίας, παρουσιάζει μιά πλήρη ώ- 
ριμότητα.

Μ’ δλον δτι δμως δέν είναι άπό τούς νέους τεχνίτες, ή ποίησή του είναι 
σέ πολύ προχωρημένο βαθμό, προσαρμοσμένη στό σύγχρονο κλίμα. Έχει Απομα
κρυνθεί άπό τήν παραδοσιακή στιχουργική, έχει άρνηθή τή ρίμα, τή μεγαλοστομία 
καί τ’ Αλλα σημάδια τής παράδοσης κι’ έχει διαμορφώσει έναν έντελώς προσω
πικό ρυθμό.

Βέβαια, δ ποιητής, δπως καί κάθε τεχνίτης, δέν πέφτει άπό τόν ούρανό. 
’Ανήκει στήν έποχή του καί έπηρεάζεται Από τό περιβάλλον του. Κι’ δ Ν. δέν 
μπορούσε νά κάνει διαφορετικά. Δέν μπορούσε νά άποτελή έξαίρεση. Είναι πρός 
τιμή του, δτι έμφανίζεται έπηρεασμένος άπό τήν έποχή του. Ή ποίηση τού Νικολαΐ- 
δη είναι «δύσκολη» γιά τόν ποιητή καί ελαφρά σκοτεινή γιά τόν Αναγνώστη. Ή  
γλώσσα τού Νικολαΐδη είναι βέβαια δημοτική. ’Αλλά ή καθαρεύουσα δέν λείπει 
δλοτελώς άπό τό στίχο του. Στό σημείο αύτό ή ποίηση τού Νικολαΐδη θυμίζει 
Καβάφη καί μπορώ νά πώ, ή Ατμόσφαιρα τής ποίησής του, είναι καβαφική. ’Αλ
λά δέν πρόκειται ούτε γιά έπηρεασμό, ούτε γιά μίμηση. Είναι τόσο ειλικρινής δ 
καφαβισμός αυτός, πού σωστά μπορούμε νά πούμε πώς θά ύπήρχε καί χωρίς τόν 
Καβάφη. Πρόκειται ίσως γιά μιά σύμπτωση, τίποτε περισσότερο.

'Ωστόσο, χρωστάμε νά Αναγνωρίσουμε, πώς αυτή ή Ανάμιξη τής καθαρεύ
ουσας στόν έντεχνο δημοτικό λόγο, γίνεται Ανεκτή χάρη καί μόνο στόν Καβάφη. 
’Απόδειξη δτι έτσι έχει τό πράγμα, είναι δτι ή παρουσία καθαρολόγων έκφράσεων 
μέσα στό δημοτικό στίχο, δέν καταστρέφει τό ποιητικό κλίμα. Καί δ λόγος παρα
μένει ποιητικός. ’Αντίθετα, ή. παρουσία τέτοιων στοιχείων στόν πεζό λόγο, τόν
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Υποβαθμίζει Αμέσως σέ έπίπεδο δημοσιογραφικό. Καί τοΰτο γιατί στόν πεζό λό
γο δέν προηγήθηκε κανένας Καβάφης.

’Αλλά δταν μιλούμε γιά ποίηση, δέν έννοοΰμε, φυσικά, ούτε τή γλώσσα, 
ούτε τή μορφή, οΰτε τό θέμα. Έννοοΰμε κάτι άλλο, έκείνο^πού άποκαλοΰμε Αό
ριστα «ποιητική ούσία», κάτι που είναι καί συγκίνηση καί 'ρυθμός καί έκφραση 
καί ζωή. Στήν ποίηση τοΰ Νικολαΐδη ή ζωή, μιά ζωή θερμή, γεμάτη παλμό καί 
συγκίνηση καί ρυθμό, σημειώνει τήν παρουσία της. Συχνά είναι γεμάτη θλίψη 
καί έγκαρτέρηση, έγκαρτέρηση καί θλίψη. Γιά νά τό δούμε αυτό δέν έχουμε παρά 
νά ρίξουμε μιά ματιά στή θεματογραφία τού ποιητή, γιατί ένας ποιητής πού δέ 
θέλει νά είναι άφηρημένος δέν μπορεί παρά νά είναι θεαματικός. Καί καθώς, δ- 
πως είπαμε, δέν έχουμε μπροστά μας κάποιο βιβλίο, παίρνουμε στήν τύχη έναν 
τόμο τής Ή  π ε ιρ ω  τ ι κή ς Ε σ τ ί α ς ,  τόν τόμο ιού 1962. Νά μερικοί τίτλοι 
πού υποδηλώνουν τό θέμα.
«Τής Ξενητιάς» Γενάρης 1962.
«Νοσταλγός». Φεβρουάριος 1962.
«’Από τήν Επαρχία». Μάρτης 1962.
«ΑΐμακαΙ δάκρυα». Μάης—’Ιούνιος 1962.
«Προσωρικό». Σεπτέμβρης—Όκτώβρης 1962.
«Μμνήμη καί ζωή». Δεκέμβρης 1962.

Ά ς  κυττάξομε τώρα άπό πιό κοντά καί μέσα άπό τό πρίσμα πού διαλέξα
με, γιά νά δούμε αυτή τή συγκεκριμένη θεματογραφία.

(Ά πό τό ποίημα, «Τής ξενητειάς»).

Δέν ένθυμοϋμαι ποϋ τον γνώρισα,
Μ πορεί καί νά βρεθήκαμε μαζί 
στούς στοιχειωμένονς τόπους 
έναν καιρό
πού κάτσαμε γυμνοί στήν καταιγίδα  
με συντροφιά τά κύματα στά πόδια μας 
δπως κυττάζαμε 
μέ δάκρυα στά μάτια  
τ  άσπρα φτερά των γλάρων.

Παρατηθούμε πρώτα έκεϊνο τό καβαφικό «ένθυμούμαι» κι’ έπειτα τό δλο 
κλίμα, τήν καβαφική Ατμόσφαιρα. Γρήγορα δμως Απαλλασσόμαστε Από αυτή τήν 
πρώτη έντύπωση, γιατί δέ βρίσκουμε πουθενά τίποτα Από κείνα τά ένδιαφέρον- 
τα τού Καβάφη. Ά λλα  είναι τά ένδιαφέροντα τού Νικολαΐδη. Οί «στοι- 
χειωμένοι τόποι» είναι τά βουνά, ίσως τής Μακεδονίας, ίσως τής Μικρασίας,δ- 
που στρατιώτες οί δυό τους (δ ποιητής καί ό άλλος) «στήν κόκκινη γραμμή τού 
αίματος» καθίσανε Απροστάτευτοι στήν πολεμική καταιγίδα, τραγουδώντας τά 
πικρά τραγούδια τού τόπου τους, καί κυττάζανε μέ δάκρυα στά μάτια τΙς Ελεύ
θερες κινήσεις τών γλάρων.

Καί τώρα έκείνος, δ άλλος, δ συστρατιώτης, δ συμπατριώτης, πού είχε 
λησμονηθεί χαμένος μέτα στά χρόνια, ήρθε στή μνήμη ξεθωρισμένος, σάν είδη
ση Ασήμαντη στά ψιλά τών έφημερίδων:

ΕΙς τά άνθρακωρυχεΐα τον  Charleroi 
θεωρείται όριστικώς άπωλεσθείς 
καί ό 'Έλλην μετανάστης Κ .Π . 
έτών τριάντα οκτώ.
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Πρός αυτούς τούς κπνού., τούς κατατρεγμένοτς άπό τή μοίρα άνθρο')πους 
στρέφεται ή συμπόνια τού Νικολαΐδη:

*
» * *
’Αναμφισβήτητα ή μοντέρνα τέχνη καί Ιδιαίτερα ή ποίηση προέρχεται άπό 

τδ Συμβολισμό καί μάλιστα άπό τό Γαλλικό Συμβολισμό. Δέν άγνοεί τήν κατα
γωγή της ή ποίηση τού Νικολαΐδη. Μόνο ότι ό ποιητής πασκίζει νά άποφεύγη 
τΙς ύπερβολές. Δέν διώκει τό συμβολικό, Ισως γιατί δέν έχει τίποτε νά κρύψη. 
Ώζ πού φθάνουμε στό «Προσωπικό» κι’ έκεί τά πράγματα άλλάζουν.

"Ενας καινούργιος φίλος μας έρχεται τά βράδια 
τήν Ιδια πάντα ώρα ταχτικός 
άργά στίς δώδεκα, στή μία

Ποιός είναι 6 καινούργιος φίλος; Μήπως 6 Χάροντας; Μήπως ή θύμησή 
μας γιά κείνους πού φύγανε; ’Αλλά αύτόν τόν καινούργιο φίλο τόν είδαμε;

που γλύστρησε άπ* τ  άνοιχτά παράθυρο 
κι απλώνοντας τά μαύρα τον φτερά
.....  νά παίζη αέ μιά σταλίδα δάκρυ.
που στέγνο)σε ατά μάτια τά κλεισμένα 
κι9 ύστερα χαϊδεύοντας τά σταυρωμένα χέρια 
άνέβηκε στό κάδρο τον παππού  
ν άκουρμαστή τό μοιρολόι τής Γιώργαινας

Κι’ έλεγε τό μοιρολόι τής Γιό)ργαινας:

— * Ανάθεμά σε χάροντα!
πού γυιός, τά δυό άνήψια παλληκάρια—

ΚΓ άλλο δέ λέει, μά τό συμπληρώνει ή κίνησή της: Θά σηκωθή ή γερόν- 
τισσα νά φέρη μοσκοκύδωνο] καί μιά άγκαλιά λουλούδια...

Μά τό τραγούδι τού Νικολαΐδη, όσο «προσο^πικό» κι* άν τιτλοφορείται, 
δέν είναι ή περιγραφή μιας άτομικής περίπτωσης καί τίποτε περισσότερο. Φαί
νεται νά έχει βαθύτερες καί γενικοπερες έπεκτάσεις καί τό πρόσωπο πού μιλεί σά 
νά σηκώνεται πάνω άπό τό άτομο καί νά γίνεται άντιπροσωπευτική όντότητα 
μιας γενιάς, μιας έποχής.

"Ετσι λοιπόν, δέν έχουμε τραγούδια γιά τήν ”Ανοιξη 
καί τούτη τή χρονιά— παλιά των ποιητών συνήθεια— 
μ ή τε  καιρό ν Ακολουθήσουμε καινούριους στοχασμούς 
πού νά γυμνάζει τήν ψυχή νά γίνει μέταλλο τραχύ 
έτούτης τής γενιάς, παράξενα θλιμμένης 
στάν Ισκιο των πολέμων 
γ ι  άλλόκοτους σκοπούς τής μοναξιάς 
καί τής πικρής οργής.

Είναι ή γενιά πού έζησε τόν καιρό τής άδικίας, κατά τήν έκφραση τοϋΣε- 
φέρη. Τώρα τά νέα παλληκάρια θά χορέψουνε μέ τΙς άνύπαντρες κοπέλες μέ τρα
γούδια έρωτικά καί ή νέα γενιά θά συνεχίση τόν κύκλο τής ζωής.

Δέν ξέςω άν υπάρχουν «μεγάλοι* ποιητές καί «μικροί» ποιητές, έκείνο 
πού ξέρω είναι ότι ό Κο^στας Νικολαίδης είναι π ο ιη τ .ή ς .
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Π α ι ρ ι ω ι ά κ ι α
Εκεί πρός τ’ άνηφορικά καλντερίμια, 

λίγο πιό πάνω άπό την Έγνατία όδό, εί
χαν τό «μαγαζί» τά πατριωτάκια.

Τό είχαν, λέω, γιατί άδικα τώρα περ
νάω άναζητώντας το νοσταλγικά.

Θεόρατο τό μέγαρο στη φτωχή του 
θέση.

Μαγαζιά στό Ισόγειο, με κρυστάλλι
νες βιτρίνες φανταχτερές, «είδη μόδας» 
«Ζαχαροπλαστείον» «ούζερί»... χαίρεσαι 
νά τά βλέπεις καί νά τά καμαρώνεις.

Τό στενό σοκάκι έγινε λεωφόρος ά- 
σφαλτοστρωμένη.

ΟΙ μοντέρνοι καιροί, ό πολιτισμός κι* 
ή πρόοδος, δρασκελοΰν μέ βήματα πλατειά 
καί γοργά τούς δρόμους, τΙς πλατείες, τά 
στενά μονοπάτια, γκρεμίζουν, σαρώνουν 
τά σαράβαλα τού χρόνου καί τού καϋμοϋ, 
τ’ άπομεινάρια μιας άλλης έποχής, καί στη 
θέση τους βάζουν τά έργα μέ τά βαρειά 
μπετόν καί τΙς καινούργιες έλπίδες.

Χαίρεσαι καί μελαγχολείς μαζί.
Φεύγουν κυνηγημένα τά παλιά κι’ ού

τε ξέρεις άν βρήκαν καμμιά γωνίτσα νά 
κονέψουν, έστω καί προσωρινά, ή έγιναν 
καπνός, άχνα καί μνήμη παλιά.

Είναι κάποια πράγματα πού δένονται 
συναισθηματικά μαζί μας καί βρίσκουμε 
σκληρή κι’ άδικη την έξαφάνισή τους.

Ό  τόπος στολίζεται κι’ ή πολιτεία ό- 
μορφαίνει, δμως κάτι ραγίζει στήν ψυχή. 
Κάποιο άδειο νοκόθεις μέσα σου, καί προσ
παθείς νά τ’ άναπλάσεις μέ τη μνήμη.

Κι’ έτσι, σάν μνήμη παλιά μέ κάποιο 
βαθύτερο περιεχόμενο, έρχεται στό νοϋ μου 
—κι’ άς ήταν έκεί μόλις πρίν άπό λίγους 
μήνες,—έκείνη ή ξύλινη παράγκα μέ τήν 
τόσο γραφική ταμπέλα «Κασσιτερωτήρι-
ον, ή όρέα νΗπειρος».

** *
Τό είδα κι* άν δέν τό είδα τούτο τό

τιμημένο όνομα τής Πατρίδας—πού τό κου
βαλούμε όλοι μέσα μας, όπου κι’ άν πάμε 
—σέ μεγάλα Ξενοδοχεία, σέ Εστιατόρια, 
σέ «Ευαγή Ιδρύματα» σ’ ένα πλήθος 
’Αρτοποιεία... καί πού δέν τό άντί- 
κρυσαν τά μάτια μου—σημάδι άγάπης καί 
θύμησης, μά καί περηφάνειας γιά τήν κα
ταγωγή—άλλά τόση συγκίνηση δέν ένοιω
σα ποτέ μου.

Ποτέ δέν αίσθάνθηκα τόσο βαθειά τήν 
όμορφιά τής Πατρίδας, σάν τρίδιπλο καί 
Ιερό απόσταγμα τής ψυχής, όσο μέ τούτη 
τήν άνορθόγραφη λέξη (όρέα) πού τήν έ
βλεπαν καί χαμογελούσαν οί περαστικοί.

Τήν είχαν γράψει μέ τά μουτζουρω· 
μένα χέρια τους, δυό άδέρφια άπό τούς 
Καλαρρύτες.

Χρόνια τήν κουβαλούσαν κι’ αυτά μέ
σα τους τήν άγια Πατρίδα, άπό τότε, πού 
μικρά καί φτωχούλια, στάλθηκαν άπό τή 
χήρα Μάνα, έδώ σ’ έναν μπάρμπα τους 
γανωματή, νά βγάζουν τό ψωμί τους καί 
μάθουν τήν τέχνη.

Τή γύριζαν μαζί τους στ ή μεγάλη πο
λιτεία, μαζεύοντας «χαλκώματα γιά γά- 
νωμα»—νοσταλγία, καϋμό, παρηγοριά.

Πού νά τήν άκουμπήσουν σέ τούτη τήν 
ξένη πόλη; Θά τή σήκωνε ό Λευκός Πύρ
γος της, ή έκείνα τά μεγάλα κτίρια; Θά 
τή χωρούσαν οί μεγάλες αίθουσες;

Ό χ ι, δέν θά τή σήκωναν καί δέν θά 
τή χωρούσαν, γιατί δέν ήταν δική τους. 
Δέν τήν ήξεραν καί δέν τήν άγαπούσαν. 
Κι* αυτές οί λέξεις μέ τά πλατειά νοήμα
τα καί τή βαρειά ουσία, μόνον ή άγάπη 
τίς σηκώνει καί μόνον ή καρδιά τΙς χωράει. 
Αυτή ξέρει νά τούς δώσει τή θέση τους
καί νά τίς τιμήση όπως κι’ όσο άξίζουν.

** *
Δούλεψαν τά όρφανά κάμποσα χρόνια, 

στό «Κασσιτερωτήριον ή "Ηπειρος» τού
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μπάρμπα τους, ώς πού δ Θεός τούς άξίω- 
σε—κάτοχοί πιά τής τέχνης πού κάνει τά 
μαύρα άσπρα, καί τής ζωής, πού μεταβάλ
λει τό μόχθο καί τδν Ιδρώτα σέ προκοπή 
κι* ευλογία—κι’ άνοιξαν μία τρύπα δική 
τους.

Ξεσήκωσαν την ταμπέλα άπδ τού θείου 
τδ Κασσιτερωτήριον, (ψηφίο ψηφία... 
Κ...α....σσ...) καί βάλθηκαν νά τά χαρά
ξουν σέ μιά δική τους σανίδα.

Ό μω ς, δπως ήταν ή καρδιά, έτσι ξε- 
χειλισμένα άπδ νοσταλγία, δέν τούς ικα
νοποιούσε ή πιστή αυτή άντιγραφή.

Τί, μόνον τδ «Ήπειρος»; Δέν έφτανε. 
νΗθελαν καί κάτι άλλο άκόμα. Κάτι πού 
μόνοι τους θά τδ βρούν, θάναι καταδικό 
τους, δπως καί τδ μαγαζί καί θά έκφρά- 
ζει περισσότερο τά συναισθήματά τους.

Πρόσθεσαν λοιπόν καί τδ «δρέα» κ«1 
τήν κάρφωσαν πάνω άπδ τή χαμηλή πόρ
τα τής παράγκας, σάν κόσμημα άκριβό. 
Δέν χόρταιναν νά τδ κυττάζουνκαί νά τδ 
καμαρώνουν. Έπαιρναν άπ* αύτδ δύνα
μη, χαρά, κουράγιο, γιά τή σκληρή δουλειά,

Εκεί παιδεύονταν μέ τή φωτιά, τδν 
καπνδ καί τδ χάλκωμα, ώς πού νά τδ κά
νουν ν* άστράφτει δπως τ’ άσημοκάντηλα 
τής έκκλησιάς. Έ ξεραν δλα τά μυστικά 
τής τέχνης, σάν νά τά τούς δίδαξε δ Ιδιος 
δ "Ηφαιστος.

Εκεί τούς γνώρισα έξ αιτίας τής «δ- 
ρέας» έκείνης έπιγραφής πού τόσομέ συγ- 
κίνησε.

—Καλημέρα Πατριώτες. Είμαι κι’ έγώ 
άπδ τήν ώραία Ήπειρο. Πώς πάει ή δου
λειά σας;

Ή ταν δυδ νεαρά παιδιά, σχεδδν έφη
βοι, μέ καπνισμένο πρόσωπο κι' δλοκάθα- 
ρο βλέμμα.

Σκοτώθηκαν νά βρούν μιά έφημερίδα 
νά τή στρώσουν στήν καρέκλα νά καθή- 
σω.

’Απέναντι, ψηλά ψηλά στδν τοίχο, έ- 
\ να κάδρο μέ μιά μαυρομαντηλούσα Ήπει- 

ρώτισσα.
— Μάνα σας είναι;
—ΝαΙ ή Μάνα.—Τής γράφετε συχνά;
—ΝαΙ τής γράφουμε.

—Στέλνετε καί καμμιά δεκάρα;
—Ό λα  δσα μάς περισσεύουν. ’Έχου

με κι’ άδερφή άνύπαντρη κι' δ πατέρας 
είναι πεθαμένος.

—Μπράβο παιδιά. Ό  Θεδς νά σάς δί
νει υγεία καί φώτιση.

—Νάεισαι καλά, Μητέρα...
Λίγα, λόγια, σταράτα, άληθινά μεγάλα.
Τόσο μεγάλα πού χωρούσαν δλόκληρον 

κόσμο. "Ενας κόσμο άγάπης, πόνου, άρε- 
τής. ’Ογκόλιθοι, ήθικής, συνείδησης, χρέ
ους, πού λέγεται ’Ηπειρωτική παράδοση.

Μιά παράδοση κληρονομιμένη άπδ τά 
περασμένα, πού δέν διδάσκεται, άλλά τρέ
χει μέσα στίς φλέβες μαζί μέ τδ αίμα.

Πάντα δταν περνούσα, έμπαινα καί τά- 
βλεπα.—Καλημέρα Πατριωτάκια.

—Καλώς τή Μητέρα. Έτσι μ’ άποκα- 
λούσαν.

Καί τώλεγαν καί τδ ξανάλεγαν, αύτδ 
τδ Μητέρα μ’ έγκαρδιότητα καί σεβασμό, 
σάν τίτλο τιμής. Κι’ έτσι τδ δεχόμουνα, 
σάν τίτλο τιμής μέγιστον καί ξεχωριστόν.

Τώρα, κυττάζω τδ μέγαρο μέ τή πολυ
τελέστατες βιτρίνες. Φανταχτερό, Επιβλη
τικό, ψυχρό.

Πού νά πήγαν τά Ήπειρωτάκια;
Πού νά τή σκάλωσαν έκείνη τή σανί

δα τους, μέ τή συγκινητική Επιγραφή;
Ό που δμως κι’ άν πήγαν, είναι βέ

βαιο, πώς πήραν μαζί τους τήν «δρέα* 
τους Ήπειρο, άφοσιωμένοι σ’ αύτή καί 
στίς ήθικές άρχές της. Ποτισμένοι άπδ τά 
Ιερά της νάματα.

Ή  παράγκα γκρεμίστηκε, μά ή ψυχή, 
μένει πάντα όρθή κι’ ή θέληση γιά έργα- 
σία καί προκοπή άτσαλένια.

Κι’ είναι άκόμα πιδ βέβαιο πώς, άπ’ 
δπου κι’ άν είναι, στέλνουν πάντα, στή 
μαυρομαντηλούσα Μάνα, τδ περίσσευμα 
τής φτωχής δουλειάς καί τής πλούσιας 
καρδιάς τους, νά παντρέψουν τήν άδερφή 
καί νά τής γλυκάνουν τά γεράματα τής 
πικρής ζωής.



TO A' ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Τό Α' Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Συνέδριο, πού έγινε στή Λάρισα στις 
29, 30 καί 31 ’Οκτωβρίου, όπήρξε μιά τρανή έπιτυχία στή ζωή τών πνευμα
τικών άνθρώπων τής χώρας μας καί, ταυτόχρονα, μιά καλή θεμελίωση κι* 
ένα πλατύ ύπόβαθρο για τήν παραπέρα άντιμετώπιση τής έθνικής μας πνευ
ματικής άνασύνταξης, άποκάθαρσης καί δημιουργίας. Γιατί, οί λογοτέχνες 
(οί άνθρωποι δηλαδή πού άναλώνονται για τήν σύγχρονη πνευματική φυσιο
γνωμία μας καί τήν ηθική διαμόρφωση τής προσωπικότητας τού Ν εοέλλη
να), τις πιό πολλές φορές, ξεκομμένοι κΓ άπό τόν κορμό τής δημόσιας ζωής 
κΓ άπό τήν έννοια κάποιας όργανωμένης μορφής δράσης άναμεταξύ τους, 
κατάντησαν νά θεωρούνται οί «άνεπάγγελτοι» περιπατητές τής σκέψης καί 
τών στίχων. Μήν έχοντας έστω κι’ έναν σύνδεσμο κοινής άφετηρίας, ζών- 
τας σέ μιά πατρίδα μέ μεγάλο παρελθόν, άλλά φτωχή καί μικρή, και γρά- 
ροντας στή γλώσσα τών θεών καί τών Ε λλήνω ν μονάχα, εϊταν περίπου φυ
σικόν νά ύπάρχουν πάντα στά περιθώρια πού τούς άφήνει ή άδυσώπητη άνάγ- 
κη γιά τήν βιοπάλη. Έ τσι, φτάσαμε ώς έδώ χωρίς καμμίαν άξιόλογην ιστο
ρία πάλης, πράγμα πού δδήγησε σ ’ ένα είδος έξωπραγματικής θεώρησης τής 
άξίας καί τής δύναμης αύτών τών άνθρώπων πού, όπωσδήποτε, άποτελοϋν τό 
πνευματικό κεφάλαιο τής χώρας μας. ΓΓ αυτό, τό Συνέδριο τούτο, έκφρά- 
ζοντας τήν άπαίτηση μιας άνάγκης καί τό κορυφαίο αίτημα μιας τόσο ση
μαντικής γιά τό πανανθρώπινο μέλλον έποχής, πρέπει νά χαρακτηρισθεϊ σάν 
ένα γεγονός μεγάλης σημασίας γιά τήν ίδια μας τήν πνευματικήν ύπόσταση,

Κάτω άπό τό πρίσμα αύτό, έξετάζοντας τό Συνέδριο τής Λάρισας, θά 
πρέπει νά σταθούμε, κυρίως, στις έπιτεύξεις, στις διαπιστώσεις καί στά συμ
περάσματα πού μάς έδωσε. Στά καίρια τούτα σημεία, νομίζω, είναι δυνατόν 
νά έκτιμήσουμε όχι μονάχα τήν έπιτυχία του, άλλά καί τό βάρος τής προσ
φοράς του γενικώτερα. ΚΓ αύτά ό λ α —όφείλομε νά όμολογήσουμε— ύπήρξαν 
πάνω άπό κάθε πρόβλεψη. Είναι μιά μεγάλη ένθάρρυνση, ένα μήνυμα, 
μιά άπροσδόκητη πραγματικότητα, πού υποδηλώνει πώς έχομε καί τήν θέληση 
καί τήν δύναμη νά ζήσουμε, νά έπιβιώσουμε πνευματικά καί νά μήν ύποκύ- 
ψουμε στόν άποχρωματισμό καί στήν καταλυτική έκτροπή, πού φέρνει μέσα 
της ή τεχνοκρατική κυριαρχία τού αίώνα μας.

Μία άπ* τις μεγαλύτερες έπιτεύξεις, πού είχε τό Λ' Λογοτεχνικό Συνέ
δριο τής Λάρισας, είναι ή συγκέντρωση, ή προσωπική γνωριμία καί ή κατα
βολή μιάς πρώτης φιλίας τόσων πολλών λογοτεχνών καί γενικώτερα πνευ
ματικών άνθρώπων άπ’ όλη τή χώρα μας. Γνωστοί καί άγνωστοι, πού άντι- 
προσώπευσαν πλήρως όλες τις περιοχές, όλες τις έπαρχίες, τήν ’Αθήνα καί 
τήν Θεσσαλονίκη. "Ετσι, μέσα σέ μιάν άτμόσφαιρα σχεδόν οικογενειακής 
οικειότητας, δίχως τά κούφια προσχήματα τής κοσμικής συμπεριφοράς, οί 
άνθρωποι αύτοί, πού γνώριζαν ώς τώρα ό ένας τόν άλλον μονάχα άπ* τά κεί
μενα, άνταμώθηκαν καί γνωρίστηκαν. Κι* αύτό είναι μιά δύναμη, πού φτιά
χνει μιά συνείδηση χρέους, γιά τήν κατοχύρωση καί τήν έπαφή τής πνευμα
τικής τους όντότητας. "Υστερα, έξ ίσου μεγάλη έπίτευξη γιά τήν πνευματική
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μας ζωή είναι οί διαπιστώσεις και οί θέσεις πού πήραν, χωρίς έξαίρεση, 
όλοι οί σύνεδροι για τήν κατάσταση πού, έπί χρόνια, καταδυναστεύει την 
έπαρχία και πού έχει δημιουργήσει έναν φαύλο πνευματικό κύκλο στήν 
Α θήνα. Εΐταν άλήθεια συγκινητικό πού νέοι λογοτέχνες, άνέγγιχτοι άπ9 τήν 
σκόνη τής ψεύτικης ή τής άχροης νοοτροπίας τών «λογοτεχνικών» σαλονιών, 
λογοτέχνες πού έχουν μέσα τους βίωμα τόν μόχθο, τΙς πτώσεις, τά όράματα 
καί τό έπος τούτου τού Λαού, όχι μονάχα χτύπησαν βροντόφωνα τήν πνευ
ματική καπηλεία και τήν αισθητική έκτροπή, πού καλλιεργεί αύτή ή κατά
σταση, άλλα και ζήτησαν κι έγινεν αίτημα τού Συνεδρίου ή άποκάθαρση και 
ή δημιουργία μιας νέας έλληνικής δράσης. Ή  μαχητικότητα, στις συζητή
σεις αύτές, είχε πολλές φορές ένα ώραίο καί ύψηλό πάθος, πού έφτανε ώςτίς 
θορυβώδεις συγκρούσεις καί, έν ταυτώ, ώς τό χειροκρότημα τής δικαίωσης 
μεταξύ τών άντιδικούντων, Έ τσι, κάτω άπ9 τήν γενική κατακραυγή και τήν 
ώμή έκφραση τής καταδίκης τής έν άμαρτίαις πνευματικής ζωής τής ’Αθή
νας, ή έπαρχία κατόρθωσε νά πάρει τώρα μιά σωστική πρωτοβουλία, πού, μέ 
τό κύρος καί τήν άκτινοβολία τού Συνεδρίου, είναι βέβαιο πώς θά δώσει 
ένα ίστορικό πράγματι ξεκίνημα γιά την πνευματική μας άναγέννηση. Στο 
Συνέδριο τής Λάρισας, συντελέστηκε, κατ’ άρχήν, ένα είδος άλωσης. "Απο
μένει, τώρα, ήάξιοποίηση δλων αύτών πού, μέ τήν πίστη καί τήν καλή όρ- 
γάνωση, θά πρέπει—-είναι άνάγκη—νά δώσει κάποια μακροπρόθεσμα όφέ- 
λη. Τά συμπεράσματα τού Συνεδρίου, πού είναι έκφραση καίάπόρροια δλων 
αύτών τών έπιτεύξεων, συγκεκριμενοποιήθηκαν πλέον στήν διακήρυξη: α) νά 
όργανωθούν, δλοι οί συγγραφείς, σ9 ένα πανελλήνιο Σώμα, β) νά γίνει άνα- 
διάρθρωση τών έπιτροπών γιά τά κρατικά βραβεία, γιά τις άγορές καί τήν 
προστασία τής πνευματικής δημιουργίας, γ) νά δημιουργηθούν προϋποθέσεις 
γιά τήν κατοχύρωση, τήνάξιοποίηση καί τήν έπιβίωση τής λογοτεχνίας μας, 
δ) νά δοθεί, τό ίδιο Ισότιμα μέ τήν Α θήνα , καί στήν έπαρχία ή ευκαιρία καί 
ή δυνατότητα γιά τή συμμετοχή της στήν διαμόρφωση τής πνευματικής μας 
κολτούρας (ραδιόφωνο, διαλέξεις, βιβλιοθήκες, έπιτροπές, μέσα προβολής 
κ.λ.), ε) νά δοθεί στήν Παιδεία ή ευχέρεια καί τό πνεύμα τής καλλιέργειας 
τών Γραμμάτων μας, στ) νά διατεθούν πόροι γιά τήν δημιουργία βιβλιοθηκών 
καί στ) δημιουργηθούν, σέ δλες τις έπαρχίες, πνευματικά κέντρα, πού νά εί
ναι σέ θέση νά άξιοποιοΰν τά ντόπια πνευματικά κεφάλαια.

Δέν είναι λίγα, άσφαλώς, αύτά πού μπορούν νά πραγματοποιηθούν, έάν 
δέν άφήσουμε τά πράγματα νά μας κατευθύνουν. Α λλά , δπως είπαμε, τό αί
τημα είναι νά γίνει ή άλλαγή. Κ ι9 αύτό τό αίτημα τό έξέφρασε κυρίως ή ά- 
γνή καί δυναμική πνευματική έπαρχία, ένώ τά όνόματα μέ τήν άκτινοβολία 
καί τις βραβεύσεις δέν είχαν σχεδόν νά δώσουν τίποτα γ ι9 αυτήν τήν σταυ
ροφορία. Γ ι’ αύτό, πιστεύουμε πώς ή σκυτάλη τώρα δόθηκε σέ καλούς δρομείς.

Τό Β' Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Συνέδριο άποφασίστηκε νά γίνει στήν 
πόλη μας, στά Γιάννινα. Τό πρότεινε ό Πάνος Παναγιωτούνης καί τό υιοθέ
τησαν δλοι πανηγυρικά, σάν μιάν άναγνώριση τής προσφοράς τής Ηπείρου 
στήν δημιουργία τής Νεώτερης Ελλάδας. Έ τσι, εϊδικώτερα γιά τά Γιάννινα 
καί τήν Ή πειρο, πέφτει άκόμα περισσότερο χρέος γιά τήν συνέχιση τού ώ- 
ραίου αύτοϋ άγώνα γιά τήν πνευματική μας έπιβίωση, άνάμεσα στήν ύπερε
θνική πνευματική ζωή, πού φέρνουν σήμερα τά μέσα έπικοινωνίας τών λαών, 
Κ ι9 αύτό είναι μιά έπιτυχημένη έκλογή. Γιατί, σ 9 έμάς έδώ μέ τήν έντονη 
πνευματική παράδοση καί τό ξεχωριστό λαογραφικό χρώμα, ύπάρχουν οί πιο 
θετικές προϋποθέσεις γιά μιά διάστρωση τής πνευματικής μας ζωήςμέ καθαρά 
έθνική φυσιογνωμία καί ίστορική μνήμη.
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Γιά τήν ιστορία, τέλος, πρέπει νά έξάρουμε τήν πρωτοβουλία, πού είχε 
ό Σύνδεσμος Γραμμάτων Τεχνών Θεσσαλίας νά άποτολμήσει αυτήν τήν όρ* 
γάνωση, και νά συγχαρούμε δημόσια τό Διοικητικό του Συμβούλιο και τόν 
πρόεδρό του κ. Βάσο Καλογιάννη. Χρειάστηκε, έκτός απ’ τήν τόλμη καί τόν 
μόχθο, νά έπιστρατεύσουν έναν όλόκληρο κόσμο και νά προσφέρουν όλες 
τους τις γνωριμίες. Έκαμαν όντως έναν σταθμό στήν πνευματική ζωή τής 
χώρας. ΚΓ έπέτυχαν κάτι πολύ πιό μεγάλο άπ’ τήν ναρκωμένη ρέμβη τών 
πνευματικών Σωματείων πού, γιά δεκαετίες όλόκληρες, δέν κατάφεραν νά κά
μουν ένα τέτοιο βήμα. Γιατί ή άκτινοβολία τού Συνεδρίου υπήρξε άναντίρ* 
ρητά πανελλήνιας έκτασης. "Ολοι οί παράγοντες τής δημόσιας ζωής, όλες 
οί άρχές έδωσαν τήν παρουσία τους, τονίζοντας τήν σοβαρότητα τού γεγο
νότος. Μονάχα ό Γ. Σεφέρης μέ τήν αιγγη τού Νόμπελ, όχι μονάχα άπουσί- 
ασε, άλλά καί διεμήνυσε μέ τηλεγράφημα πώς δέν πιστεύει στήν όφελιμότη- 
τα ή τήν σκοπιμότητα (δέν θυμάμαι καλά τήν διατύπωσή του) ένός τέτοιου 
Συνεδρίου. Όμως, τά κινήματα καί ή άναγγένηση δέν γίνονται ποτέ—ή σχε
δόν ποτέ —άπ’ τά μεγάλα κέντρα. Γιατί, ό ζωντανός κορμός τής κάθε φυλής 
είναι άπλοι άνθρωποι, ό λαός. ΓΓ αύτό, πρέπει νά πιστέψουμε, πώςτό Συνέ
δριο τούτο θά φέρει καρπούς. Ξεκινάει άπ’ τήν πνευματική έπαρχία καί, τό 
σημαντικώτερο, μένει σ ’ αύτήν ή παραπέρα πορεία.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Εκδόσεις : «ΔΩΔΩΝΗ» : 1) «Μπαγχαβάτ Γχ ι-  

τά», (Τό θείο τραγούδι)—Βιβλιοθήκη Ι ν 
δικών κειμένων—Μετάφραση : Γεωργίου 
Κ. Ζωγραφάκη, Άθήναι, 1966.

Ή  φιλοσοφία καί, πιό πολύ, ή θεοσοφία 
τών άσιατικών λαών, λόγω τής μεγάλης της ή- 
λικίας καί λόγιρ τής ήθικής της βάσης (ή άν- 
θρώπινη θέωση μέ τήν δύναμη τής πράξης), εί
χε γιά μάς πάντοτε μια ξεχωριστή θέση καί 
μια ένδιαφέρουσα έλξη. Έ τσι, δέν είναι λίγοι 
αύτοί στόν τόπο μας πού έχουν συνεχή έπαφή 
καί πού, ένα μεγάλο μέρος άπ* τά ένδιαφέ- 
ροντά τους, καταλαμβάνει ή μελέτη κι’ ή παρα
κολούθηση τών κειμένων αύτής τής κατηγορίας. 
Καί, τό σπουδαιότερο, όσοι άσχολούνται μέ τά 
παραπάνω θέματα, είναι όλοι, κατά κανόνα, 
άπ* τούς καλύτερα μορφωμένους κι* άπ’ αυτούς 
πού έχουν πνευματικά ένδιαφέροντα.

Γι’ αύτό, ή έκδοση τούτη όχι μονάχα έρ
χεται νά πληρώσει ένα τόσο ζωτικό κενό στήν 
σύγχρονη βιβλιογραφία μας, άλλά καί νά συν- 
τελέσει πάρα πολύ στήν καλύτερη καί στήν 
πληρέστερη πνευματική μας έπαφή μέ τήν Ιν
δική φιλοσοφία.

Ό  Γ. Ζωγραφάκης, έξειδικευμένος στήν 
γεφύρωση, ώς τήν δική μας γλώσσα καί σκέψη, 
τής άνατολικής φιλολογίας, είταν έδώ ό πιό έν- 
δεδειγμένος. Κάτοχος τού θέματος, συγγραφέας 
μέ διαμορφωμένη τήν πνευματική του φυσιο
γνωμία κι* έχοντας όλοκληρωμένη τήν στρωτή 
δημοτική του γλώσσα, πραγματοποιεί έναν άλη-

θινό μεταφραστικό άθλο. Τό «Μπαγκαβάτ Γκι- 
τά», ποίηση άποσταγμένη καί όνειρική έκστα
ση, δίνεται μέ όλη τήν δυνατή στήν μετάφραση 
ύποβολή καί πληρότητα.

ΟΙ έκδόσεις «ΔΩΔΩΝΗ», πού κάνει τό ό- 
μώνυμο βιβλιοπωλείο τού κ. Ε. Λάζου, ένός 
δραστήριου νέου Ήπειρώτη πού φιλοδοξεί νά 
φτιάξει μιά έπιχείρηση μέ κύκλο πνευματικών 
άνθρώπων καί σπάνια βιβλία, είναι όντως ά- 
ξιέπαινη.

2) «Γιοσέφ Έλιγιά, ποίηση» (μεταφράσεις: 
ΤΑσμα ’Ασμάτων—Ψαλμοί—Νεώτεροι Εβραίοι 
ποιητές), έπιμέλεια : Γεωργίου Ζωγραφάκη, ’Α
θήνα, 1967.

Στόν άρξάμενο χρόνο, οί έκδόσεις «ΔΩ
ΔΩΝΗ», πραγματοποιώντας τήν ώραία πρόθεση 
πού έπισημάναμε παραπάνω, έκυκλοφόρησαν τά 
ποιήματα τού Γιοσέφ Έλιγιά. Ό  Γιοσέφ Έ λι- 
γιά κΓ ή ποίησή του, άπ’ τίς πιό σημαντικές 
προσφορές στά νεοελληνικά Γράμματα, έχουν 
πάρει τήν θέση τους καί δικαιώθηκαν έπάξια 
στόν χώρο τής νεώτερης πνευματικής μας ζωής. 
Ό  Έλληνοεβραΐος αυτός λυρικός ποιητής 
τής ευαισθησίας, πού άγγιζε μέ πυρωμένα δά 
χτυλα τήν ψυχή τών δυό λαών του κι’ έδεσε 
στήν ποίησή του τίς χορδές τής πνευματικής 
τους ύπόστασης, είναι πάντα ένα κεφάλαιο παν
ανθρώπινης άξίας. ΓΓ αύτό, ή κληροδοσία του 
πρέπει νά είναι διαρκώς στήν όρατή έπιφάνεια 
τής πνευματικής μας ζωής. Οί έκδόσεις «ΔΩ
ΔΩΝΗ» είχαν έδώ τήν θαυμάσια έμπνευση νά 
δώσουν, σέ μιά έπιμελημένη άπ’ τόν κ. Γ. Ζω
γραφάκη έκδοση, τά ποιήματα τού \Έλιγιά. 
Γιατί, έτσι, δέν κάνουν μονάχα μιά προσφο^.
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στά Γράμματά μας, άλλα συνδέουν κιόλα τήν 
δραστηριότητά τους μέ τήν έξόφληση ένός 
χρέους προς τόν Γιαννιώτη αύτόν Γιοσέφ Έλι- 
γιά πού άγάπησε, πού τραγούδησε καί πού ό- 
ραματίστηκε για τά Γιάννινα, γιά τούς άνθρώ- 
πους καί γιά τήν φυλή του, παρ’ όλη τήν φο
βερά σύντομη ζωή του. ΓΓαύτό, έκτός άπ* τόν 
έπαινο, άξίζει νά ύποστηριχθεΐ έμπρακτα αύτή 
ή προσπάθεια τού κ. Ε. Λάζου.

Π άνου Ν . Π αναγιω τούνη  : «Ή  Σκιάθος καί ό 
’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» (Λυρικό ό- 
δοιπορικό), έκδόσεις : «Δωδεκάτη Ώρα», 
Αθήνα, 1966.

Ό  Πάνος Παναγιωτούνης, συνεχίζοντας τήν 
μεγάλη καί πράγματι πολύμοχθη προσφορά του 
στήν σύγχρονη πνευματική μας ζωή καί κίνη
ση, άπ’ τις έκδόσεις τοΟ μαχητικού περιοδι
κού πού βγαίνει μέ τήν εύθύνη καί τήν πρωτο
βουλία του («Δωδεκάτη Ώρα»), μάς έδωκε τε
λευταία κι* ένα λυρικό όδοιπορικό, περίπου 
πρότυπο γιά τήν μορφή τής πνευμοτικής σύν
δεσης μέ τόν τόπο, τόν χρόνο καί τήν ύπο- 
βολή του, άπόνα ταξίδι στό νησί τού Παπαδια- 
μάντη. Τό βιβλίο αύτό, καμωμένο άπό μια σύν
θεση τής ευαισθησίας τού συγγραφέα καί τού 
έμπνευματωμένου μέ τόν ίσκιο τού Παπαδια- 
μάντη χώρου τής γενέθλιας γής τού «άγιου 
τών Γραμμάτων μας», έχει μιά ειδική βαρύτητα. 
Γιατί, έδώ, δέν είναι ούτε ένα συνηθισμένο 
ταξιδιωτικό μέ τόν φόρτο τής τυπικής περι
γραφής σ ’ ένα ταξίδι, ούτε κανένα ρεπορτάζ 
έξειδικευμένου ώραϊσμού. ’Αντίθετα, είναι μιά 
πορεία μέ τά κείμενα, μέ τήν σωζόμενη εύαι- 
σθησία καί μέ τήν ένανθρωπισμένη ήθογραφία 
τού Παπαδιαμάντη. Κ ι’ αυτού, άκριβώς αύτοΰ, 
έγκειται ή ξεχωριστή άξια τής προσφοράς τού 
Π. Παναγιωτούνη. Καί, τέλος, πρέπει νά ση
μειωθεί πώς, γιά ένα τέτοιο όδοιπορικό, χρειά
ζεται ό ποιητής, ό άγνός πνευματικός άνθρω
πος καί οί άσκημένες έκφραστικές ικανότητες, 
πράγματα πού τά συνδυάζει τόσο θαυμάσια ό 
Πάνος Παναγιωτούνης.

* Αλεξάνδρας Π αραφεντίδου  : «Φωτεινά διαλείμ
ματα» (ποιήματα), Θεσσαλονίκη, 1966.

Ύστερα άπό τή θύελλα 
μακρυά άπ* τή γαλήνη 
νά τί άπόμεινε άπ* τής προσδοκίας 
τήν άνοιξη.
Έ να φύλλο σέ σπασμένο κλαδί!

Ή  ποιήτρια *Αλ. Παραφεντίδου, δίνει έδώ 
άκόμαμιάν βαθύτατα ευαίσθητη λυρική ποίηση, 
γιομάτη άπ* τήν συγκίνηση μιάς λεπτότητας 
πού μετουσιώνεται σ* ένα άπάνθισμα άνθρώπι- 
νου λόγου. Ή  ώριμη λέξη καί τό άπείραχτο 
όνειρο τής άνθρώπινης ζωής, πάντα μέσα στήν

προσπάθεια γιά τήν άνάτασή του πάνω άπ’ τήν 
έλξη τής χοϊκής της συγγένειας, νοτίζουν τά 
«Φωτεινά διαλείμματα» μ’ έναν ξεχωριστό τό
νο, πράγμα πού πλουτίζει τήν ποίηση τής Λ. 
Παραφεντίδου μέ κάποιαν άξια προσωπικής 
γεύσης. ΓΓ αύτό, ή συλλογή τούτη, άπ’ τις πιό 
άξιόλογες τής γυναίκειας πνευματικής προσφο
ράς στά Γράμματά μας, είναι καί γιά τήν Α. 
Παραφεντίδου μιά πρόσθετη δικαίωση.
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Φάνη Γ · Ματσόηουλου  : «’Εάν τό άλας...»
(ποιήματα), ’Αθήνα, 1966.

Τήν καιομένην έρημο περάσαμε γυμνοί

τά ταπεινά όνειρά της
’ς ένα λιμάνι ψάχναμε ή πίστη νά ποδήση
μέ τή βαρειά άγκυρά της.

Καλοσχηματισμένη ποίηση μέσα σ’ ένα 
κλίμα εύγενικής λυρικότητας γύρω άπ’ τόν άν
θρωπο πέρ* άπ* τήν καταγωγή τών ένστίκτων, 
τό παραπάνω βιβλίο τού Φ. Ματσόπουλου, εί
ναι μιά ώραία καί καθαρή φωνή στήν σύγχρο
νη ποίησή μας. Ό  ποιητής, καλλιεργημένος 
μέ άκονισμένη εύαισθησία καί όπλισμένος μέ 
πνευματικότητα γλώσσας, μετουσιώνει μιά ζωή 
κι* έναν όλόκληρο βίο, σταματώντας τόν έαυ- 
τό του (στά προσωπικά βιώματα) σέ μιάν άπό- 
σταση περισσότερο ώριμης άποτίμησης. ΓΓ αύ
τό καί τά ποιήματα τούτα τού Φ. Ματσόπουλου 
έχουν μιά ώραιότητα πνευματική. Τέλος, πέρ* 
άπό κάποιες φιλολογικές φιλοτιμήσεις πού παρ- 
εισφρύουν σέ όρισμένα σημεία—πράγμα πού θά 
μπορούσε ν* άποφευχθεΐ μέ κάποιαν αύστηρό- 
τερη έπιλογή—, νομίζω, πώς δέν θά είχε κα
νείς άλλες ένστάσεις.

’Επιμέλειας .* Πάνου Ν , Παναγιωτούεη και 
Παύλου Π . Ν αθαναήλ  : «Ανθολογία λογο
τεχνικών κειμένων Έπους 1940—41 (’Αλ
βανικό Μέτωπο—Γερμανική εισβολή—Κρή
τη)», ’Αθήνα, 1964 (Εκδόσεις «Δωδεκάτης 
Ώρας».

Ό  Πάνος Παναγιωτούνης, ό εύρωστος νέ
ος λογοτέχνης μέ τήν μαχητική εύρύστερνη 
παρρησία καί ό Παύλος Ναθαναήλ, έπίσης νέ
ος λογοτέχνης μέ βαθειά καλλιέργεια καί εόρύ- 
τατη ένημέρωση, κοντά στις τόσες άλλες προσ
πάθειες πού κάνουν άπό κοινού γιά τήν έξυγί- 
ανση τής πνευματικής μας ζωής καί γιά τόν έμ- 
πλουτισμό της μέ έλληνικής ιθαγένειας κείμενα, 
κατόρθωσαν νά συγκεντρώσουν καί τούτη τήν 
άνθολόγηση άπ’ τόν ίερό, τόν άπροσπέλαστο 
καί τόν άσύχναστο—δυστυχώς—τελευταία χώρο 
τής πρόσφατης έπικής πάλης τής φυλής μας, 
σ’ έναν όντως έθνικό τόμο. Μονάχοι καί περί
που έγκαταλειμμένοι, οί δυό αύτοί πνευματικοί 
άνθρωποι, ξεκίνησαν άντάμα μέ τις πρώτες 
ντουφεκιές κι’ έφτασαν ώς τήν έπιστροφή τών
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άνίκητων στό φτωχόσπιτο, φέρνοντας, μαζί μέ 
τά κλαριά τής δάφνης, καί τήν μνήμη τών ά- 
κριβών νεκρών πού άφησε ό στρατός μαςστήν 
’Αλβανία.

Είναι προσφορά έθνικής σημασίας καί ταυ
τόχρονα άθλος δικαιωμένος απόλυτα, γιατί, έ
κτος πού συνιστά μιάν έξαιρετική πρώτη κατα
βολή σ’ αυτόν τόν τόσο καίριο χώρο (ένα χώ
ρο όπου όροθετήθηκε ή άρχή γιά τήν σύγ
χρονη φυσιογνωμίας τής ζωής μας), ή άνθο- 
λόγηση είναι συνθεμένη μέ άγάπη, μέ κριτή
ρια άντικειμενικότητας, μέ διάταξη καί μέ πρό
θεση ευρύτητας. Έτσι, αρχίζει μέ τό δημοτικό 
τραγούδι (φυσικά, τραγούδια στό δημοτικό μο- 
τίβο), τήν ποίηση, τήν πεζογραφία, τό δοκίμιο 
καί τήν ζωγραφική, πού έχουν θέμα τό έπος 
1940—1941. Όπως άντιλαμβάνεται κανείς εύκο
λα, πρόκειται γιά ένα βιβλίο πού θά έπρεπε 
όχι μονάχα νά τό προσέξουμε, άλλά καί νά τό 
υποστηρίξουμε, γιά νά τοποθετηθεί σέ όλες τις 
έλληνικές βιβλιοθήκες καί, πρό παντός, νά ά- 
ξιοποιηθεί Ιδιαίτερα άπ’ τήν έκπαίδευση. Για
τί, στον τόμο αύτόν είναι ζώσα ή μεγάλη έ
ξαρση, ή βαρύτατη προσφορά μας καί ή μεγά
λη θυσία μας στόν πόλεμο, πού διαμόρφωσε 
τήν νέα σύνθεση τού σύγχρονου κόσμου. ’Α
κόμα, είναι ή συνάντηση μέ τούς ήρωες πού 
άπόμειναν έκεί καί μέ τις μνήμες πού παραδό
θηκαν στήν γενεά μας.

*Αλεξ. X . Μ αμ μοηούλον : «"Ηπειρος (Λαο-
γραφικά — ’Ηθογραφικά — Εθνογραφικά»), 
Τόμος Β', Άθήναι, 1964 (Έκδοσις δαπά- 
ναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας-Π ρολο
γίζει ό άκαδημαϊκός κ. Παν. Πουλίτσας).

Ό  κ. Ά λ. Μαμμόπουλος, άκάματος καί 
πάντοτε σφίζοντας άπό κάποια έφηβική περίπου 
καρδιά γιά τήν "Ηπειρο καί τήν μεγάλη είσ- 
φορά τής παράδοσής της στήν έθνική μας 
πνευματική φυσιογνωμία, ΰστερ’ άπ’ τό παρα- 
προπέρσινο πρώτο τόμο γιά τήν "Ηπειρο (Βό
ρεια καί Νότια), όλοκληρώνει έδώ ένα έργο 
θερμής πνοής καί όντως μεγάλης πρόθεσης. 
Όπως ό πρώτος τόμος, έτσι καί τούτος (ό δεύ
τερος) έχει τήν μορφή μιας μνημειακής έκδο
σης. Σ’ αυτό, καθώς άναφέρει κι’ ό ίδιος ό 
συγγραφέας, συντέλεσε άποφασιστικά ή άσβε- 
σβη άγάπη καί ή άνεπιφύλακτη υίοθεσία τού 
πνευματικού μας πρεσβύτη άκαδημαϊκοΰ καί 
Προέδρου τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κ. 
Παν. Πουλίτσα. "Ετσι, ό Ά λ . Μαμμόπουλος, ό 
Ήπειρώτης αύτός λόγιος, δυνήθηκε νά φτιάξει 
σχεδόν μιά πνευματική κιβωτό γιά τήν διαφύ
λαξη τής Μεγάλης Πατρίδας του καί νά τήν 
παραδώσει στήν ζο)ή καί στήν ίστορία τής έ- 
ποχής του. Γιατί, οί τέτοιες έργασίες, πέρ’ άπ’ 
τίς προσωπικές άνησυχίες καί τούς άτομικούς 
προβληματισμούς, έχουν τά πατήματα, τήν ά- 
ναπνοή καί τήν αίσθηση τής ζωντανής παρου
σίας ένός όλοκλήρου λαού. Καί, όταν ό λαός 
αύτός είναι ό δικός μας, είναι οί ίδιες οί ρί

ζες μας πάνω σέ τούτον τόν φλοιό τής γής, ή 
συγκέντρωση καί ή διαφύλαξη τής φυσιογνω
μίας του, είναι ή άνεξόφλητη έπιταγή πού έ 
χουμε όλοι μας έφ’ όρου ζωής. Τέτοιας άκρι- 
βώς σημασίας είναι καί ή προσφορά τού Α. 
Μαμμόπουλου. Πρόκειται γιά ένα έργο ζωής, 
πού φτιάχτηκε μέ άπέραντη στοργή, μέ βαθύ
τατη εύαισθησία άγάπης, μέ πραγματική εύλά- 
βεια καί μέ άνυπολόγιστο μόχθο. ’Ακόμα, εί
ναι κοσμημένο μέ τίς γνωστές αρετές καί τίς 
Ικανότητες τού συγγραφέα καί τού λογοτέχνη, 
πράγμα πού τό μετουσιώνει σέ μιά ώραία οντό
τητα καί πού τό έμποτίζει μέ τίς ζωντανές άρ- 
τηρίες ένός καθαρού λόγου. Τά δέ περιεχόμενα 
στό Β' τόμο, ταξινομημένα μέ παραδειγματικό 
τρόπο, καλύπτουν άντιπροσωπευτικά τήν πρό
θεση τού συγγραφέα (ιστορικά τραγούδια, κοι
νωνικός βίος. Λαϊκή Τέχνη, παραδόσεις τού 
λαού, παροιμίες άνέκδοτες) καί είναι πλουτι
σμένα μέ έγχρωμες φωτογραφίες (μιά προσωπο
γραφία τού Π. Πουλίτσα άπ’ τόν Ψυχάκη, έξη 
φωτογραφίες άπό ’Ηπειρώτικες φορεσιές καί 
μιά μέ τάπητες τής Κορυτσάς άπ’ τό άρχεΤο 
τής Α. Ταρσούλη) καθώς καί μέ τριάντα οχτώ 
άκόμα μονόχρωμες φωτογραφίες, πού ό συγγρα
φέας έπέλεξε άπό άρχεΐα καί σπάνιες έκδόσεις.

Νομίζουμε πώς οί τέτοιες έργασίες θά πρέ
πει νά γίνουν κτήμα βιβλιοθήκης σέ όλη τήν 
χώρα μας.

Τάχη Δόξα:  «Μικροζωές» (διηγήματα), Πύρ
γος ’Ηλείας, 1965.

Ό  Τάκης Δόξας, άμετανόητη καί άκοίμη- 
τη έπαλξη τής πνευματικής έπαρχίας (πάντα 
στόν Πύργο τής ’Ηλείας), παίρνοντας έδώ τό 
άθόρυβο βάθος τής ποίησης πού έχει ή καθη
μερινότητα (αύτή ή σιωπηλή τραγωδία πού συν
έχει τό όνειρο καί τή ζωή στήν άόρατη έπι- 
φάνεια τής άνθρώπινης ύπαρξης), έπλασε τίς 
«Μικροζωές». Κ ι’ αύτή ή ύποφώσκουσα πρα
γματικότητα, πού νοτίζει άδιόρατα τήν ύπαρξη 
καί τά πράγματα, είναι ή εύαίσθητη καί μελαγ
χολική άλήθεια πού, ένώ τήν γεύονται οί άν
θρωποι, παραμένει χωμένη πάντα στήν ζεστή 
στάχτη τής ψυχής. "Ετσι, ό Δόξας συνθέτει 
μ’ ένα περίπου άφωνο ύλικό, πού έχει άνάσα κι’ 
όχι φωνή. Κ ι’ ό συγγραφέας αύτός, γνωστός 
καί άγαπητός όσο λίγοι, γνωρίζει καλά τούτον 
τόν κάπως δυσπρόσιτο ή παρατημέτο χώρο. 
Δέν μαζώνει μονάχα κόμπο κόμπο τόν ιδρώτα 
καί τήν μοναξιά τών άπλών άνθρώπων πού έν- 
σαρκώνουν οί ήρωές του, άλλά καί μετουσιώ- 
νεται μαζί τους σέ μιά ζωή πού, γιά νά έπΐ- 
βιώσει πνευματικά, χρειάζεται νά έχει ένα κλί
μα ένδογενοΰς μυθογονίας, σχεδόν ένα όνειρο. 
Ό πω ς σέ όλη τήν πεζογραφία τού Τάκη Δόξα, 
έτσι κι’ έδώ, ή ζωή ξεκινάει άπ’ τήν διαφεύ- 
γουσα ποίηση τής ζωής καί, ένανθρωπιζόμενη 
παντού, μεταπλάθεται σέ κάποια πιό άληθινή 
πραγματικότητα. Γ ι’ αύτό, στά διηγήματά του 
ζοΰν, νοιώθουν κι’ έκφράζονται οί άνθρωποι
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μέ τά δέντρα, μέ τ’ αντικείμενα, καί μέ τόν 
αέρα. Ή  ύπαρξιακή άγωνία τής μοναξιάς είναι 
μονάχα άνάμεσα στους άνθρώπους. Έχουμε δώ 
μια Ιδιόρρυθμη προσφορά, πού γίνεται μέ τήν 
λεπτότατη κράση ένός υποβλητικού λυρισμού 
όκραίας εύαισθησίας καί μ’ έκείνη τήν χαρι
τωμένη κομψοέπεια πού ξεχωρίζει τόν τόσο 
καλλιεργημένο λόγο τού Τ. Δόξα. Αύτό είναι, 
σχεδόν, οί «Μικροζωές» καί, άκόμα, είναι κο
ρυφώσεις σύνθεσης μέ άφηρημένες χρωματικές 
άνταύγειες άπόναν λυρικό ποιητικό λόγο.

Χ ρηστόν  Β . Ζ ιά χ κ α : «Τί λένε οί σοφοί καί ό 
κόσμος». Τόμοι Α' καί Β', έκδοσις Γ ', Ά - 
θήναι, 1965.

Έπαναλαμβάνομεν εύχαρίστως τόν έπαινο 
καί τήν ικανοποίηση, πού έχομεν έκφράσει κι* 
άλλη φορά, για τό τόσο πρακτικό, τόσο καλο- 
ταξινομημένο καί τόσο άρτιο έργο τού χρ . 
Ζιάκκα «Τί λένε οί σοφοί καί ό κόσμος», πού 
κυκλοφόρησε, πέρσι, σέ τρίτη έκδοση. Ο συγ
γραφέας φρόντισε, θυσιάζοντας μόχθο καί βι- 
βλιοχηρσία άφθονη, νά βελτιώσει τήν κάθε έκ
δοση όχι μονάχα μέ κάποια άποκεκαθαρμένη 
συμπλήρωση, άλλα καί μ’ έναν όλοένα καθαρό 
λεκτικό έμπλουτισμό καί, προ παντός, μέ μιά 
πολύ έπιτυχημένη προσαρμογή έννοιολογικής 
μεταφοράς τών γνωμικών στήν σημερινή χρήση 
παροιμιών. *Εξ άλλου, ό Χρ. Ζιάκκας κατορ
θώνει άκόμα μια έξαίρετη κωδικοποίηση, κατά 
θεματογραφία, όλου τού περιεχομένου (γνωμι- 
κά, παροιμίες, όποφθέγματα, έπιγράμματα, ρή
σεις κ λ.) τού έργου του, πράγμα πού τό κάνει 
άνετα εύχρηστο καί προσιτό χωρίς καμμιά δυ
σκολία. "Ετσι, τό έργο αύτό, πού ήρθε νά κα
λύψει ένα τόσο ζωτικό κενό στήν βιβλιογραφία 
μας, είναι τώρα έν’ άπ’ τά βασικά βιβλία γιά 
κάθε βιβλιοθήκη καί γιά κάθε μορφωτική στάθμη.

•
Χ ρηστόν Σ ω χρ. Σολομωνίδη  : «Σμυρναΐκά Ση

μειώματα» καί «Σμυρναίκό γλωσσάριο», 
’Αθήνα, 1966 καί 1665.

Ό  Χρ. Σολομωνίδης, άναλώνοντας μιά ό- 
λόκληρη ζωή γιά τήν περισυλλογή καί τήν δια
φύλαξη τής πνευματικής φυσιογνωμίας καί ύπό- 
στασης τού Μεγάλου Ελληνισμού τής Χαμέ
νης Πατρίδας, φτιάχνει—επί χρόνια καί χρό
νια—τήν ίερή κιβωτό τών ξερριζωμένων 'Ελ
λήνων τής Σμύρνης. Καί τούτα τά βιβλία του, 
όπως καί τά προηγούμενα—όπως καί τά μέλ
λοντα— δέν είναι παρά ή πνευματική έπίζηση 
τής κατακαημένης του γενέτειρας, τής χαμένης 
Σμύρνης. Ό  Χρ. Σολομωνίδης, ώριμος καί αύ- 
τάρκης διανοούμενος, έσκυψεν εύλαβικά πάνω 
στόν έρειπωμένο χώρο (σ’ έναν ύπερβατικά γό
νιμο χώρο πού έχει μέσα στήν ψυχή του) καί 
μάζεψε, άφωνος από συγκίνηση, τις μνήμες καί 
τά πρόσωπα, τά όνόματα καί τήν ζωή τών δεκα
οχτώ του χρόνων, γιά νά παραδώσει στή ζωή

μας έναν άκέραιον έλληνισμό, μιά έποχή πού 
κρατάει συμπυκνωμένη τήν πορεία τόσων έλ- 
ληνικών αιώνων. Καί τό κατορθώνει. Πρόκει
ται, άναντίρρητα, γιά ένα κεφάλαιο μέ πολυ
σήμαντο Ιστορικό βάρος γιά τήν γή τών θεών 
καί τών Ελλήνων.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Κ .  I .  Β ονρβ έρη : «Πλάτων καί Άθήναι».

*Η σοβαρή καί άξιόλογη πνευματική έν- 
ασχόληση στις ήμέρες μας έχει λίγους στήν 
έκλεκτή διακονία της. Αύτός ό πνευματικός 
άριστοκρατισμός είναι άναπόφευκτος άπό τήν 
ίδια  τήν φύσι τών πραγμάτων, γιατί άπαιτεΐ 
πνεύμα «δυνάμει», πού μέ μόχθο καί πόνο θά 
γίνη μιά άφυπνισμένη συνείδησι ίκανή νά άντι- 
μετωπίση τόν προβληματισμό τού παρόντος. 
Τό σήμερα παρουσιάζει μεγάλα θέματα, πού 
άπαιτούν «όντως» πνευματικά άναστήματα 
γιά νά τά άξιολογήσουν καί νά τούς δώσουν 
τήν δέουσα λύσι. Πνευματική άρματωσιά τού 
σεμνού «είδέναι» λίγοι κατέχουν.

Άνάμεσα στις διαλεχτές προσωπικότητες 
τού τόπου μας ξέχωρη θέσι κατέχει ό σεβα
στός μας κ. Κωνσταντίνος I. Βουρβέρης, κα
θηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών καί 
πρόεδρος τής Ελληνικής Ανθρωπιστικής 
'Εταιρείας, πού έκυκλοφόρησε τήν πραγμα
τεία του «Πλάτων καί Άθήναι» (έκδοσις Β', 
Ά θήναι, 1966, σελ. 246) στή δευτέρα σειρά 
τών έκδόσεων : Μελέται καί έρευναι τής 'Ελ
ληνικής ’Ανθρωπιστικής Εταιρείας. 'Η άνω- 
τέρω λαμπρή έργασία άποτελεί συνέχεια τής 
έργασίας «Πλάτων καί Βάρβαροι». Έ πίκειται 
καί ή έκδοση τού τρίτου μέρους : «Πλάτων 
καί "Ελληνες πλήν ’Αθηναίων».

Στή σοβαρή καί έπιμελημένη έκδοσι 
«Πλάτων καί Βάρβαροι» έχομε μιά άνάγλυφη 
ούσιολογική εικόνα τή ; 'Ιστορικής ζωής των 
Αθηνών καί τής στάσεως τού φιλοσόφου στό 
ιστορικό «γίγνεσθαι» τής γενέτειράς του, 
βάσει λεπτομερούς έρμηνείας άποσπασμάτων 
καί χωρίων άπό τό Πλατωνικόν έργο.

Μετά τά κατατοπιστικά προλεγόμενα Α' 
καί Β' έκδόσεως, όπου κυρίως έκτίθεται ή 
Ιστορική καί ή Αθηναϊκή πολιτιστική συν- 
είδησι τού Πλάτωνος, όπως καί τό ύπερ- 
ίστορικό νόημα τής Πλατωνικής πολιτικής 
παιδείας, παραθέτει ό σ. άποσπάσματα κει
μένου άπ’ όλο τό έργο τού φιλοσόφου, πού 
φωτίζει τό θέμα του σ’ ένα πολύπλευρο όλο 
πνευματικής παρουσίας.

’Ακολούθως έρχεται ή κυρίως δημιουρ
γική προσφορά τού σ., τό πλούσιο έρμηνευ- 
τικόν ύπόμνημα, δηλαδή τό γνωσιολογικό 
πλαίσιο, πού μάς βοηθεϊ μέ άνεσι νά άπο- 
κτήσωμε σαφή καί έναργή εικόνα τών πρα
γμάτων, ξένη άπό τήν σύγχυσι καί τήν παρε- 
ξήγησι. "Ετσι ή Πλατωνική δημιουργία, πολυ
εδρική καί πολυσύνθετη, παύει νά είναι πολύ
τιμο μουσειακό άπόκτημα άπό τήν περιοχή
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τής αριστοκρατίας τοϋ πνεύματος και γίνεται 
μια ζωντανή άγρυπνη συνείδησι στήν ύπηρε- 
σία τοϋ «τώρα», ίκανή νά διαλύση τήν σύγ- 
χυσι τών καιρών μας.

Ό  σ. μας προσφέρει μιά άρχοντική δυνα
τότητα νά συνδαυλίσωμε τήν άλήθεια, από 
τήν Πλατωνική σκοπιά, και οΐ σίγουροι πνευ
ματικοί σπινθήρες της θα δδηγήσουν τό 
νεοελληνικόν πνεύμα στις μεγάλες πηγές του.

Ή όλη προσφορά άποτελεΐται άπό ένα 
τρίπτυχο ζευγαρωτό (ζεύγος έννοώ : άπόσπα- 
σμα—έρμηνευτικές σημειώσεις) ήτοι : α) Γε
νικά περί ’Αθηνών, β) Αθηνών γεγονότα καί 
γ) ’Αθηνών πρόσωπα.

Ό  σεβαστός μας καθηγητής κ. Κων)νος 
I. Βουρβέρης, παρά τόν μόχθο τής Πανεπι 
στημιακής του διδασκαλίας, μέσα στά πλαί
σια τού Ανθρωπιστικού σκοπού τών έλληνι- 
κών γραμμάτων, πού ύπηρετεΐ μέ πάθος καί 
έξωπανεπιστημιακά μ* ένα σύνολο έκδηλώ- 
σεων τής Ελληνικής Α νθρωπιστικής Ε τ α ι
ρείας, τής όποίας είναι Ιδρυτής καί πρόεδρος, 
μάς προσφέρει γόνιμον έργο. eH άνωτέρω έρ- 
γασία χρήσιμος πάντοτε, Ιδιαίτατα σήμερα, 
πού στόν τόπο μας παρατηρεΐται μία πτώσις 
άξιών καί μία σύγχυσις. Μιά στερεά σανίδα, 
πού δημιουργεί εύοίωνες μελλοντικές Εξελί
ξεις, στή θολούρα τών ήμερών μας προσφέ- 
ρεται άπό τόν σ. Αύτή μάς όδηγεϊ σέ στεριά 
έλληνική, όπου τά δυναμάρια τού έλληνικοΰ 
στοχασμού θεμέλιωσαν στό βράχο τού χρό
νου. Έ τσ ι ξεκινάμε, γεμάτοι βασισμένες έλ- 
πίδες, ώπλισμένοι πνευματικά μέ τήν παν
οπλία τού λαμπρού χθές,γ ιάένα  νεοελληνικό 
αύριο καλύτερο.

Κ. I . Βονρβέρη  : «Πλάτων καί Βάρβαροι».

Ή  συμμετοχή τών πνευματικών μας άν- 
θρώπων, πού έκφράζουν τό σημερινόν έλλη- 
νικόν πνευματικόν παρόν, στόν έκδοτικόν 
οργασμό τών ήμερών μας είναι φειδωλή. Ή  
δυσάρεστη αύτή πραγματικότης έδράζεται 
άφ* ένός άπό σεβασμό στήν ποιότητα τής δη
μιουργίας, πού άπαιτεί χρόνον, καί άφ* έτέ- 
ρου στό ότι ή πνευματική έργασία στό συγ
γραφικό τομέα γίνεται στά πλαίσια τού κυ
ρίως έργου των ήτοι τής διδασκαλίας, όπως 
συμβαίνει μέ τούς Πανεπιστημιακούς μας 
καθηγητάς. Έ τσ ι μεγαλόπνοα έργα, ούσια- 
στικής προσφοράς δημιουργήματα σπανίζουν, 
άν καί ή κρισιμότητα τών καιρών μας κρίνει 
άπαραίτητη καί ούσιαστική τήν παρουσία 
τους.

Ό  σοφός μας κ. Κωνσταντίνος I. 
Βουρβέρης, καθηγητής τού Πανεπιστημίου 
Αθηνών καί πρόεδρος τής Ελληνικής Ε 
ταιρείας, μάς παρουσίασε τελευταία, στή δεύ
τερη σειρά τών έκδόσεων τής Ελληνικής 
’Ανθρωπιστικής Ε ταιρείας, τό λαμπρό του 
έργο: «Πλάτων καί Βάρβαροι» (έκδοσις Β', 
’Αθήνα», 1966, σελ. 184). *Η έπανέκδοσι στά 
φτασμένα βιβλία έπιβάλλεται άπό τά πρά

γματα, διότι ή συχνή ζήτησι καί ή εύμενική 
ύποβολή τής πρώτης έκδόσεως έξαντλοΰν τά 
άντίτυπα τής Α' έκδόσεως. Μέ θετική κρίσι 
γιά τήν ποιότητα τής προσφοράς πάντοτε 
κυκλοφορεί ή δεύτερη έκδοσι. Αύτό συμβαί
νει καί γιά τό άνωτέρω έργο.

Ό  κ. Βουρβέρης, μετά τούς ένημερωτι- 
κούς προλόγους τής Α' καί Β' ί κδόσεως, πα
ρέχει μιά πλούσια δική μας καί ξένη β ιβλιο
γραφία, πού μαρτυρεί τό ένα σκέλος πού στη
ρίζει τήν δημιουργία του, διότι τό άλλο, τό 
καί σπουδαιότερο, είναι ό ίδ ιος μέ τόν προ
σωπικό πνευματικό όπλισμό του. Στή συνέ
χεια παραθέτει μεγάλα άποσπάσματα άπ’ όλο 
τό πλατωνικόν έργο, μέ χαρακτηριστικές ά- 
πόψεις γιά τούς βαρβάρους καί τόν τρόπο μέ 
τόν όποιο όντιλαμβάνεται ό Πλάτων τήν 
σχέσι τών Ελλήνω ν μέ τούς βαρβάρους. 'Υ
πογραμμίζω τήν λέξιν ό λ ο  (τού έργου) καί 
αύτό, γιατί τό έπιμέρους σκόπιμα ή τυχαία 
όποιασδήποτε σοβαρής καί έξαντλητικής με
λέτης κ ι άν  τύχη, δέν όδηγεϊ σέ άσφαλή συμ
περάσματα, άλλά σέ άφελεΐς αύθαίρεσίες.

’Ακολουθεί έρμηνευτικόν ύπόμνημα στά 
άποσπάσματα ή χωρία, όπου μάς παρέχονται 
πλούσια στοιχεία , ίκανά νά μάς όδηγήσουν 
μέ βεβαιότητα σ ’ ένα άνετο, πλατύ, χωρίς 
παρερμηνείες γνωσιολογικό μέ πληρότητα 
πλησίασμα.

Τέλος μέ τούς χρησίμους πάντε πίνακες 
χωρίων, ονομάτων καί πραγμάτων ό σ. προσ
θέτει γερμανίστί συνθετική απόδοσι τών κυ- 
ριωτέρων πορισμάτων τού τόμου αύτοΰ.

Πρόκειται γιά μιά έργασία έπιστημονική 
κύρους ή διαφορετικά έπιστημονική πραγμα
τεία ποιότητος. Κ ρίνεται εύλογη ή γνώμη, 
ότι τά στενά πλαίσια ένός σημειώματος, πού 
δεν είναι τίποτε άλλο άπό μιά άπήχησι τής 
έπικοινωνίας μας μέ τό έργον τού σοφού κα- 
θηγητού μας κ. Κ. Βουρβέρη.

Ό  σοφός κ. καθηγητής μας στό άνω
τέρω έργο, όπως καί σ’ όλες τις πλατωνικές 
έργασίες του, έχει όποτυπώσει μέρος άπό τό 
«είναι» του, διότι ό Πλάτων ύπήρξε τό θέμα 
τής ζωής του. Ά πό  τά νάματα τού άνωτέρω 
φιλοσόφου άρδευσαν καί άρδεύουν, παράλλη
λα μέ τό ’Αρχαίο Πνεύμα τών άλλων μεγάλων 
συγγραφέων τής έλληνικής άρχαιότητος, γε
νιές όλόκληρες Νεοελλήνων Φιλολόγων καί 
τό έλληνικόν παρόν.

«Οί άνθρωπίσταί φιλόλογοι», όπως θέλει 
καί πασχίζει νά γίνουν οί Νεοέλληνες φ ιλό
λογοι, πού ύπηρετοϋν τά έλληνικά γράμματα, 
τόσο στήν ένδοχώρα, όσο καί στό κέντρο, ά- 
ναζιοογονούμεθα άπό τήν όντως πολύτιμη 
προσφορά του. Παράλληλα καί τό κοινόν 
τού Νεοελληνισμοΰ έρχεται σέ έπαφή μέ τις 
ρίζες του.

Θ. Κ .  Τ ρονπή : «Κρινάνθια», σελ. 60, Πύρ
γος Η λεία ς , 1966.
Ή  γνησία καί άξια τού όνόματος παιδί-
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κή λογοτεχνία έρχεται νά ξεπεράση ένα σο
βαρό Εμπόδιο, νά έκφράση τήν παιδική ψυ
χή. Ό  πραγματικός παιδικός κόσμος, τόσο 
σαν αντικειμενική έκτίμησι τών ώριμων, όσο 
και σαν λογοτεχνική έκφρασι, είναι δύσκολη 
ύπόθεσι, όταν καταπιάνεται κανείς μαζί του 
σοβαρά. Έ τσ ι, ό λογοτέχνης τού παιδικού 
βιβλίου είναι άπαραίτητο νά είναι ψυχογνώ
στης τοϋ παιδιού, τόσο θεωρητικός, μέ άρι- 
στο ψυχολογικό όπλισμό, όσο καί πρακτι
κός, νά ζή μέ τό παιδί. Λέγοντας λογοτέχνης 
έννοούμε άξιος λογοτέχνης. Τά παραπάνω ά- 
ποτελούν βασικές προϋποθέσεις γιά τήν ά- 
ξιόλογη παιδική λογοτεχνία, χωρίς νά είναι 
καί οί μόνες, πάντως καί αύτές άπαιτεΐται 
νά ύπάρχουν στήν ουσιαστική τους παρου
σία καί όχι φαινομενικά.

Ό  συγγραφεύς κ. Θ. Κ. Τρουπής διαθέ
τει λογοτεχνικό ταλέντο καί ψυχολογικό ό- 
πλισμό σεβαστό στήν περιοχή τής παιδικής 
ήλικίας. Είναι δάσκαλος, άξιος τού μεγάλου 
όνόματος καί λογοτέχνης γνήσιος μέ άδιά- 
ψευστα τεκμήρια τού ταλέντου του. Μέχρι 
σήμερα έχει κυκλοφορήσει τήν έξής πνευμα
τική του έργασία : «Τά πρώτα φύλλα» (ποιή
ματα), Τρίπολις 1957. «"Ανθρωποι τής σκα
λωσιάς» (Νουβέλα), Λάρισα 1959. «Λειψά ό
νειρα» (ποιήματα) κ. ά.

"Εχω μπροστά μου τήν νέα του ποιητική 
συλλογή «Κρινάνθια». Τήν συλλογή προλο- 
λίζει ό δόκιμος λογοτέχνης τού Πύργου και 
γνωστός στόν τόπο μας άνθρωπος τών γραμ
μάτων κ. Τάκης Δόξας, πού άνάμεσα στ’ άλ
λα τονίζει ότι «Τά «Κρινάνθια» άποτελούν 
μια άπό τις θετικώτερες καί πνευματικώτερες 
προσφορές. Μιά προσφορά πού δέ χαρίζει 
μόνο στό παιδί, άλλά «καί σ’ έμάς τούς μεγά
λους δίνει τήν εύκαιρία νά πλησιάσουμε αύ- 
τό τό παιδί, νά τό ζήσουμε καί νά τό άγα- 
πήσουμε πιό πολύ».

Ό  κ. Τρουπής παίρνει τά θέματά του άπό 
τον κόσμο τού παιδιού. Προσευχές, νανουρί
σματα, αινίγματα, ό κόσμος τών άντικειμέ- 
νων, ό κόσμος τών ζώων, φυσικά φαινόμενα, 
κ.ά. είναι τά θέματα τού σ. Ή  άνάπτυξι έχει 
δροσιά, άφέλεια, αγνότητα καί πλούσια παι
δική πνευματικότητα. Διαβάζοντάς τα κανείς 
έχει τήν πεποίθησι, ότι είναι δημιουργήματα 
μιας ψυχικής έπαφής μέ τό παιδί, όχι τυ
χαίας. Έ τσ ι ό τίτλος τής συλλογής είναι 
ταιριαστός καί άποδίδει μεταφορικά άπό- 
λυτα τό περιεχόμενό της.

Τά ποιήματα ξεκινούν άπό τό παιδί καί 
άπευθύνονται σ’ αύτό. Ό  χαριτωμένος αύτός 
παιδικός κόσμος, άπό τό παιδί γιά τό παιδί, 
άπαιτεΐ τον μεσάζοντα, γονέα ή τό δάσκαλο. 
Έ τσ ι, ό φυσικός δάσκαλος τού παιδιού ή μη
τέρα καί ό ειδικός δάσκαλος ό έκπαιδευτικός 
τής Πρωτοβαθμίου (στοιχειώδους) Έκπαιδεύ- 
σεως, άκόμη καί οί νηπιαγωγοί, έχουν στή 
διάθεσί τους ένα άρτιο λογοτεχνικό βιβλίο γιά 
λεκτικά ξεκινήματα, γιά λεκτικές άσκήσεις, 
γενικά γιά έλεύθερο άνάγνωσμα. Τό παιδί

τής προσχολικής ήλικίας καί τών πρώτων 
τάξεων τού Δημοτικού βρίσκει στά «Κρινάν- 
θια» ένα πολύτιμο θησαυρό.

Τά «Κρινάνθια» άποτελούν μιά θετική 
έργασία στήν παιδική Λογοτεχνία τού τόπου 
μας, πού τελευταία πλουτίζει μέ άξιόλογα 
βιβλία, πού ταιριαστά στέκονται δίπλα άπό 
τά καλύτερα τής παγκοσμίου λογονεχνίας. ‘Ο 
σ. κ. Τρουπής μέ τό άξιόλογο έργο του δί
νει τεκμήρια άδιάψευστα,. ότι είναι ψυχο
γνώστης δημιουργός μέ πηγαίο λογοτεχνικό 
ταλέντο, άπό τό όποίο πολλά περιμένει ό 
τόπος μας, ίδιαίτατα στις ήμερες μας, πού 
συνειδητοποίησε ό Νεοέλλην τήν πνευματι- 
κότητά του καί ξεκίνησε μέ πάθος τήν άνο- 
δική του πορεία.

’Αξίζει νά μπή στις έλληνικές οίκογέ- 
νειες καί στά Σχολεία ή άξιόλογη συλλογή 
τού κ. Τρουπή «Κρινάνθια», γιατί πραγμα
τικά προσφέρει πολλά.

Εναγγ. Σ. Σταμάτη : «ΠροσωκρατικοΙ φιλόσο
φοι», Άθήναι 1966, σελ. 144.

Ή  έπίμοχθη έργασία τού Εκπαιδευτικού δέν 
τελειώνει στήν έδρα. Ή  πνευματική προσφορά 
πολλές φορές συνεχίζεται μέ τό ίδιο πάθος στους 
κοινωνικούς τομείς, πού περιμένουν πολλά γιά ένα 
καλύτερο μέλλον. ’Αναντίρρητα, πρωτεύει ή Σχο
λική δουλειά καί άποτελεΐ βασική προϋπόθεσι κάθε 
άξιόλογης προσφοράς, πού χαρακτηρίζεται «έξω- 
σχολική δρασις». Ή  προέκτασις αύτή της δρα
στηριότατος τού έκπαιδευτικου, 6ταν είναι ύγιής, 
σκοπεύει άνιδιοτελώς στούς στόχους της, μέ μόνη 
άντιπαροχή τήν προσωπική χαρά της δημιουργίας.

Στήν πλειάδα τών έκλεκτών μας Εκπαιδευτι
κών άνήκει ό Επίτιμος Γυμνασιάρχης κ. Εύάγγε- 
λος Σ. Σταμάτης, πού έτίμησε τήν Δευτεροβάθ
μιο (Μέσην) Έκπαίδευσι μέ θετικόν έργον έσω- 
σχολικής καί Εξωσχολικής δράσεως. Στό Ενεργη
τικό του έχει Επιστημονικές Εκδόσεις άπό τΙς όποιες 
πολλές άνεκοίνωσε στήν Ακαδημίαν Άθηνών.Έπί- 
σης ό πνευματικός του μόχθος έδωσε Σχολικά βι
βλία,πού έτυχαν Αου βραβείου τού 'Υπουργείου Παι 
δείας. ’Ακόμη πολλά δημοσιεύματά του φιλοξέ
νησαν περιοδικά διεθνούς κύρους, Ελληνικά καί 
Ξένα. Τό σημείωμα αύτό δυστυχώς δέν Επιτρέπει 
νά άναφερθούμε λεπτομερικά στά άνωτέρω.

Τελευταία χαρήκαμε καί σέ βιβλίο τήν έργα
σία τού συγγραφέως μέ θέμα: «ΠροσωκρατικοΙ 
Φιλόσοφοι» (Άθήναι 1966, σελ. 144). Ή  άνω
τέρω πραγματεία άποτελεί άνατύπωσι άπό τΙς 
Επιφυλλίδες τής έφημερίδος ’Αθηνών «ή Καθημε
ρινή» άπό τό 1963—65. Έτυχε πλατείας δικαιο
λογημένης άναγνωρίσεως, άπό πολυπληθές άνα- 
γνωστικό κοινόν. Ή  Επιστημονική της βαρύτης 
Επέβαλε τήν άνατύπωσί της, γιατί ξεφεύγει ή 
προσφορά τόν Εφήμερο χαρακτήρα πολλών Επιφυλ
λίδων, πού δέν άντέχουν στόν χρόνο.

Ή  έμφάνισι τού Σωκράτους άποτελεί πνευ
ματικό όρόσημο ολκής, γιατί πραγματοποίησε τήν 
μεγάλη στροφή τού στοχασμού άπό τόν έξω κόσμο
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στόν άνθρωπον. Μπροστά άπ’ αύτόν οί φυσικοί 
Φιλόσοφοι έρμηνεύουν τά έν τη φύσει πράγματα 
καί τις λειτουργίες τους. Ό  στοχασμός τους νεα
νικός, λαγαρός και δυναμικός έδωσε λύσεις σημα
διακές, πού άποτελοϋν βασικές άπαντήσεις αξίας 
στα μεγάλα προβλήματα της ζωής, πού ό άνθρω
πος έρχεται μοιραία ν’ άντιμετωπίση. Οί άνωτέρω 
πνευματικοί άνδρες της Άρχαιότητος μαζί μέ τούς 
Σοφιστάς ύπολογίζονται σέ τετρακοσίους. Τό έρ- 
γον όλων χάθηκε, έκτός άπό λίγα άποσπάσματα 
ώρισμένων. Ό  κ. Σταμάτης, μέ έπιστιμονική ά
νεση καί γνωστικό πάθος μας παρουσιάζει την 
ζωή καί τό έργο των έξης Προσωκρατικών Φιλο
σόφων : Θαλοΰ, Άναξιμάνδρου, Πυθαγόρου, Ξενο- 
φάνους, Παρμενίδου, Ζήνωνος τού Έλεάτου, Η ρα
κλείτου, Έμπεδοκλέους, Άναξαγόρου, Λευκίππου, 
Δημοκρίτου, Άλκμαίωνος Φιλολάου καί Διογένους 
του ’Απόλλων ιάτου.

Ή  λαμπρή, άπό έπιστημονικής πλευράς, έρ- 
γασία έδράζεται σέ πηγές διεθνούς βιβλιογραφίας, 
άνάλογες μέ τό μεγάλο θέμα του έργου. Ή  έκ- 
μετάλλευσί τους έγινε άπό πεπειραμένο σέ έπι- 
στημονικές έργασίες συγγραφέα, έτσι ή άρτιότητα 
είναι άνάγλυφη σ’ δλη τήν έπαινετή προσφορά. 
Δέν αξιολογείται μέ ένα σημείωμα ή έργασία τοϋ 
κ. Σταμάτη, άλλ’ υπογραμμίζομε τήν άντικειμε- 
νική άλήθεια, πού ζήσαμε άπό τήν έπικοινωνία 
μας μέ τό βιβλίον. Κάθε έπιστήμων όποιασδήποτε 
είδικότητος, άλλα καί άνθρωπος, πού διψάει για 
μάθησι, άλλα διαθέτει ένα όπλισμό παιδείας, έπι- 
τυγχάνει μιά έπαφή άρίστη μέ «τόν Ελληνικόν 
τρόπον του σκέπτεσθαι των προσωκρατικών φιλο
σόφων» διαβάζοντας τό άνωτέρω βιλλίον.

*0 κ. Σταμάτης συνεχίζει τήν έξέτασι των 
Φιλοσόφων τής ’Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας 
καί τελευταία άσχολεΐται στόν ’Αθηναϊκό τύπο μέ 
τόν Πλάτωνα. Πιστεύομε, δτι θά χαροΰμε συγ- 
γεντρωμένη σέ βιβλίο καί τήν νέα του προσφορά.

•
Κώστα Τσιροπονλον : «'Ισπανική σπουδή».

Οί ταξιδιωτικές έντυπώσεις άποτελού μιά 
ένδιαφέρουσα λογοτεχνική δημιουργία, πού δια
θέτει εύλογα πνευματικά σπιρουνίσματα. Τό άγνω
στο, τό ξένο (τύπος καί άνθρωποι), πού έρχετε νά 
σπάση τήν δική μας καθημερινότητα, μαγνητίζει. 
Τό καλλιεργημένο άνθρώπινο πνεύμα, σάν μέσο 
γνωριμίας, στίς περιπτώσεις τής άρχοντιάς, μάς 
πλησιάζει άνετα, ευχάριστα καί ούσιαστικά μέ τό 
γεμάτο ύπόθεσι, παρεξήγησι καί έρωτηματικά ξένο 
τόπο. Έτσι, μέ τά ξύπνια μάτια τοϋ συγγραφέα, 
μέ τά εύαίσθητα στ’ άκούσματα αύτιά του αισθα
νόμαστε, μέ τήν εύσυγκίνητη καρδιά του γευό
μαστε τό άγνωρο καί μέ τό προβληματισμένο στο
χασμό του σπάμε τήν κρούστα των πραγμάτων καί 
έμβαθύνομε. Μέ άλλα λόγια γινόμαστε δέκτες μιάς 
πραγματικότητας, πού ό σ. είναι ένα βασικό έν- 

- διάμεσο.
Παλιά, οί ταξιδιωτικές έντυπώσεις είχαν ένα 

φωτογραφικό χαρακτήρα, πού καί στήν καλύτερη 
ώρα τους άρχιζαν άπό τήν έπιφάνεια καί τέλειω- 
ναν στήν έπιφάνεια. Φυσικά τήν έπιφάνεια χάϊ-

δευε μιά άναιμική λυρική διάθεση, πού θύμιζε 
χρυσόσκονη ψεύτικων παιγνιδιών. Έ τσ ι εί'χαμε 
σίγουρη μιά ψευδαίσθησι, μιά παραξηγημένη σχέσι 
μέ τήν ούσία των πραγμάτων, πού είχε άναντίρ- 
ρητα σοβαρές άρνητικές έπιπτώσεις στήν έκτί- 
μησι τής πραγματικότητας.

Ξένος προς τά άνωτέρω ό συγγραφέας καί 
κριτικός κ. Κώστας Τσιρόπουλος, πού μέ τήν « Ι 
σπανική σπουδή» (εκδόσεις τού βιβλιοπωλείου τής 
«Εστίας» I. Δ. Κολλάρου καί Σίας Α.Ε. σελ. 200. 
ΆΟήναι 1966) μάς γνωρίζει μέ δοκιμιογραςηκή 
διάθεσι τήν Ισπανία καί σύγχρονα χαρίζει στόν 
έαυτό του μιά άνοδική πνευματική σπουδή, πού 
είναι καρπός ερωτικού γνωστικού χρέους.

Ξεκινά τό έργο του ό σ. μέ πρόλογο, στοχα
σμούς στό χάρτη τής Ισπανίας καί σχόλιο στή 
γλώσσα της. Στή συνέχεια κλιμακώνει ώς έξής 
τό έργο του: 1) Ή  Πολυφωνία (οδοιπορικό) Α7 
Καταλούνια, ή πραντική δίψα... Β7 Καστίλλια, τό 
πάθος τ* ούρανοΰ... Γ ' Ό  Βοράς, μυστήριο κι αύ- 
τοκατάκτηση .. Δ7 ’Ανδαλουσία, κατηγορία τού 
υπαρξιακού κάλλους. Στό όδοιπορικό του πολύ
πτυχο ό σ. μάς γνωρίζει μέ τόν τρόπο του τήν 
Ισπανία, χώρο, χαρακτήρα καί ήθος.

2) ’Ακολουθεί τό «Ισπανικό καλεντάρι», πού 
άπό τό 10.000 π.χ. μέχρι τίς άρχές τοϋ αιώνα μας 
προσφέρει περιληπτικά τήν ‘Ιστορική έξέλιξι τής 
Ισπανίας.

3) Τελειώνει μέ τό «Πνεύμα τής Ισπανίας». 
Α' Τό πάθος τής αύτογνωσίας καί ή ‘Ισπανία. Β7 
Ό  ‘Ισπανικός μεσσιανικός. Γ 7 Ή  ζωή είναι δ- 
νειρο. Δ7 Ερμηνεία τής ζωής διά τού θανάτου. Ε 7 
Δογχουανισμός καί μυστικισμός. Σ Τ 7 Ή  μεσο
γειακή ένότητα.

Μέ τό τελευταίο του κεφάλαιο ό σ. πλησιά
ζει τήν πνευματική παρουσία τής Ισπανίας καί 
άποτελεί τήν κορύφωσι τής προσφοράς του. Τό 
πνεύμα έχει μιά βασική εύαίσθητη άρχοντιά, πλη- 
σιάζεται ούσιαστικά μόνο άπό τό «όντως» πνεύ
μα. Τό ‘Ισπανικό πνεύμα στάθηκε τυχηρό καί 
πλησιάστηκε φτασμένα άπό τόν κ. Τσιρόπουλο.

Ή  «Ισπανική σπουδή» τού Κώστα Τσιρό- 
πουλου άποτελεί μιά πολυεδρική γνωστική γνω- 
ριμιά τής ‘Ισπανίας μέ πληρότητα καί πνευματική 
δύναμι. Ή  στοχαστική άνεσι τής υψηλής προσ
φοράς τού σ. μάς θυμίζει πέταγμα περήφανου άε- 
τού στά άμόλυντα ύψη τού κόσμου καί τής ζωής. 
Τέτοιες ρωμαλέες παρουσίες τού λόγου στίς ήμέ- 
ρες μας, πού συχνά παρατηρεί τα ι κάθετη πτώσι 
τών άξιών τής ζωής, είναι εύοίωνο γεγονός.

Τό διάβασμα τού έργο γίνεται μέ βουλιμία 
άπ’ τίς πρώτες μέχρι τίς τελευταίες σελίδες. Χρω
στάμε πολλά στόν μόχθο τού σ.. πού μάς χάρισε 
σελίδες πολιτισμογνωσίας 'καί άνθρωπογνωσίας 
τού ‘Ισπανικού παρόντος. Τού σφίγγομε θερμά τό 
χέρι.

Φ. Μπονμπονλίδον  : «’Ελισάβετ Μουτζά—Μα-
ρτινέγκου».

‘Ο κ. Φαίδων Μπουμπουλίδης, 'Υφηγητής τής 
Νεοελληνικής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Ά -
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θηνών, είναι 'χωστός στους πνευματικούς κύκλους 
του τόπου μας άπό τις πολλές άξιόλογες πνευμα
τικές έργασίες καί μελέτες του. Τελευταία πρόσ- 
θεσε στό ένεργητικό του μια λαμπρή έκοδσι των 
έργων τής Ελισάβετ Μουτζα—Μαρτινέγκου, λό
γιας τής Επτάνησου, στη σειρά τής Βιβλιοθήκης 
«τής έν Αθήνα ις ΦΕκπαιδευτικής Εταιρείας».

Είς τον πρόλογόν του ό κ. Μπουμπουλίδης 
μας άναφέρει καί τά εξής: «Έν τή εισαγωγή βιο
γραφείται ή συγγραφεύς, άναγραφομένης τής σχε
τικής προς αύτήν βιβλιογραφίας, μελετάται ή «Αύ- 
τοβιογραφία» της, αναλύονται δέ καί κρίνονται τά 
άνέκδοτα έργα αύτής: Κωμωδία, ποιήματα, πεζά, 
μεταφράσεις, έπιστολαί, έπί τή βάσει χειρογρά
φων του ’Αρχείου Μαρίνου Σίγουρου».

Έ τσ ι για πρώτη φορά έκτιμάται ή λογοτε
χνική δημιουργία τής σ. καί καθαρίζεται ή θέσι 
του έργου της είς τήν έπτανισιακήν λογοτεχνία 
των άρχών τού ΙΘ ' αίώνα. Είς τά κείμενα ό κ. 
ύφη'^τί-ς έπιτάσσει σύντομες σημειώσεις, πού 
άφορούν τά κυριώτέρα πρόσωπα καί πράγματα. 
Έ τσ ι έχομε μιά γνωσιολογική άνεση έπαφής καί 
γνωριμίας μέ τό έργον. Ακόμα μας παρέχει καί 
έπιμελημένο λεξιλόγιο ιδιωματικών λέξεων, πού 
μαρτυρεί τήν σοβαρή ένα σχόλη σι του σ. μέ τά 
κείμενα.

Μέσα στις 166 σελίδες του βιβλίου του έρχό- 
μαστε σέ ζωντανή έπικοινωνία μέ τό έργο μιας 
λόγιας τής Έπτανήσου, πού παρά το σύντομο τής 
ζωής της (έζησε τριανταένα χρόνια) έδωσε ένα 
έργο άξιόλογο, συγκρινόμενο μέ τις πνευματικές 
δημιουργίες των άνθρώπων τής έποχής της. Ή  
έκδοσι είναι κυριολεκτικά επιστημονική καί άξιζε 
στή σ., πού κατά τήν έκφρασι του Γρ. Ξενοπού- 
λου ύπήρξε ένας ’Ιψενικός τύπος.

Ή  ’Ελισάβετ Μουτζα—Μαρτινέγκου είναι

μιά μορφή κύρους στήν Επτάνησο τόν περασμένο 
αίώνα. ’Αποτελεί μιά παρουσία άρχοντικής ευαισ
θησίας μέσα σέ περιβάλλον ιδεαλισμού. Τό έργο 
της προσφέρει απτά τεκμήρια μιας μεγάλης προ- 
ϋποθέσεως στήν περιοχή τών γραμμάτων, πού έ
μεινε στό στάδιο του καλού ξεκινήματος, γιατί 
ή μοίρα πρόωρα έκοψε τό νήμα τής ξωής της. 
Έ τσ ι έχομε μιά πηγαία δυνατότητα, μέ λίγες πο
σοτικά άδιάψευστες πνευματικές άναλαμπές, σί
γουρα μεγάλης μελλοντικής προσφοράς.

Ό  κ. Φ. Μπουμπουλίδης, μέ τό λαμπρό του 
φιλολογικό οπλισμό, μάς έδωσε συστηματοποιη
μένο τό έργον τής σ. μέ τά άπαραίτητα στοιχεία 
γιά τήν βιωματική μας προσπέλασι. Ή  Επτάνη
σος, πνευματική βρυσομάνα τού Νεοελληνισμού, 
με τήν άνωτέρω έργασία μάς άποκαλύπτει μιά ά- 
κόμη πλευρά άναγλυφη τού καλλιεργη μένου στοχα
σμού της.

Μέ έργασίες, σάν τίς παραπάνω, πού ίσως 
άπευθύνονται σήμερα σ* ένα περιωρισμένο άνα- 
γν ωστικό κοινό, έχομε μιά πραγματική καί ού- 
σιολογική πνευματική δουλειά, ξένη άπό αύτοσχε- 
διασμούς θράσους καί τεμπελιάς. Σέ τέτοιου εί
δους έργασίες δέν είμαστε τόσο συνειθισμένοι καί 
ή χαρά μας είναι μεγάλη, γιατί μπαίνει μιά τάξι, 
έστω καί μέ βήμα σημειωτόν, στά Γράμματα τού 
τόπου μας.

Σκέπτομαι, πώς άν γινόταν τέτοιου είδους 
έργασίες συλλογικές, άπό τούς άρίστους φιλολό- 
λόγους μας, κάτω άπό τίς οδηγίες καί τήν έπί- 
βλεψι τών πανεπιστημιακών μας δασκάλων, θά 
είχαμε άριστες προϋποθέσεις νά γνωρίσωμε τήν „ 
πνευματική κληρονομιά τού Έθνους μας, πού είναι 
άπαραίτητη γιά βασικά έλπιδοφόρα μελλοντικά 
ξεκινήματα.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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ΥΠΟ
Δ Ρ Ο Σ  ΙΩΑΝΝΟΥ K. ΕΞΑΡΧΟΥ

KTHNI ΑΤΡΟΥ-ΚΑβΗΓΗΤΟΥ ΠΑΝ)ΜΐΟΥ 
ΕΠΙβΕΛΡΗΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

’ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡίΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ
ΕΙς τόν κατωτέρω πίνακα 2 δίδονται κεχωρισμένως στοιχεία ζώντος βά

ρους άμνών, άρρένων καί θηλέων, κατά τόν τοκετόν καί τόν Απογαλακτισμόν.

Π I Ν Δ Ξ
Ζώντος βάρους γεννήσεως καί Απογαλακτισμού 

άρρένων καί θελέων άμνών προβάτου Μιγάδων Φρισλαλνδίας

α/α
ΆριΟ.
άμνοΰ

Ημερομηνία
γεννήσεως Φΰλον

Ζών βάρος 
γεννήσεως

Ζών βάρος Συνολικώς 
άπογαλα- κτηΟένβά- 
κτισμοΰ ρος 60 ή- 
60 ήμερων μερών είς

χλγ·

Μέση ή- 
μερησία 
αΰξησις 

είς
γοαμμ.

1 . 6501 8—11—64 *Άρρεν — 20,4 — —

2. 6507 17—12—64 » — 19,5 — —

3. 6508 24—12—64 » 5 20,2 15,2 253
4. 6509 » » 3,5 15,7 12,2 203
5. 65)0 26—12—64 » 4 23,5 19,5 325
6. 6513 28—12—64 » 4 17,2 13,2 220
7. 6515 » » 5,2 21 15,8 263
8. 6516 30—12—64 » 3 18,3 15,3 255
9. 5419 1— 1—65 » 4 23 19,0 316

1 0 . 6520 » » 4 17,8 13,8 230
11. 6521 2— 1—65 » 5,2 19,1 13,9 - 231
12. 6522 > » 4 16.2 12,2 203
13. 6524 » » 3,5 12,8 9,3 155
14. 6526 3— 1—65 » 3,8 15,5 11,7 195
15. 6530 » » 4 14,3 10,3 171
16. 6532 » » 4,5 19,1 14,6 243
17. 6536 » » 4,1 17,2 13,1 218
18. 6537 4— 1—65 » 5,5 21,1 15,6 260
19. 6510 8— 1—65 » 4,8 έθανε 15.2.65 __
20. 6545 » » 4,4 15,5 11,1 18521. 6548 9— 1—65 » 5,5 έΦανε 24.1.65
22. 6549 9— 1—65 » 5 13,6 8.6 143 ■

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 417.
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2?: 655 i 11— 1—65 » 3 16,4 13,4

ΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 

223
24. 6552 » » 3 έθανε 20.1.65 — —
25: 6559 18— 1—65 » 2,8 11,6 8,8 146
26. 6560 » » 3,2 14,2 11,0 183
27. 6561 » » 4,4 18,5 14,1 235
28. 6562 » » 4,8 16,5 11,7 195
29. 6566 19— 1—65 > 5,5 21,1 15,6 260
30. 6570 » Ρ 6,7 2 6 ,2 ' 19,5 325
31. 6567 27— 1—65 » 5,5 19,2 . 13,7 

εθανε 26.2.65 —
223

32. 6577 21— 2—65 Ρ 3 —

Σύνολον 128,9 504,7 352,2 5,864
Ζών μέσον βάρος 4,297 18,025 33,546

*Αριθ. Ήμερομη- Ζών βάρος Βάρος άπο- Συνολικός Μέση ήμε-
α/α άμνοΰ νίαγεννή* Φΰλον γεννήσεως γαλακχισμ. κτηθέν βά- ρησία αυ-

σεως 60 ήμερων ρος 60 ή Ιησις
μερων εις είς γραμμ.

χλγ. -
1. 6502 8 - 1 2 - 6 4  Θ ήλυ — 17,7 — —

2. 6503 17— 12 64 Ρ — 16,5 — —

3. 6504 » Ρ — 20,3 — —

4. 6505 » Ρ — εθανε 26.12.64 —

5. 6506 > Ρ — 17,7 — —

6. 6 5 t l 27— 12— 64 Ρ 2,8 13,3 10,5 175
7. 6512 Ρ Ρ 3,8 16,5 12,7 211
8. 6514 2λ— 12— 64 Ρ 5 18 13,0 216
9. 6517 3 0 - 1 2  64 Ρ 2 έθανε 1.1.65 — —

10. 6518 Ρ Ρ 5 18,3 13,3 221
11. 6523 2— 1— 65 Ρ 3 18 15,0 250
12. 6525 Ρ Ρ 3,5 12,1 _ 8,6 143
13. 6527 3— 1 - 6 5 Ρ "" 2 10,7 8,7 145
14. 6528 Ρ Ρ 4,4 18 13,6 226
15. 6529 Ρ Ρ 3,5 14,1 10,6 176
16. 6531 Ρ Ρ 4 15,9 11,9 198
17. 6533 Ρ Ρ 4 16,7 12,7 211
18. 6534 Ρ Ρ 3,3 13 9,7 161
19. 6535 Ρ Ρ 3,3 11,3 8,0 133
20. 6538 4 -  1 - 6 5 Ρ 4,1 16,2 12,1 201
21. 6539 Ρ Ρ 4,4 19,3 14,9 248
22. 6541 8— 1— 65 Ρ 4,5 14 9,5 158
23. 6552 Ρ # 2,5 11 8,5 141
24. 6543 Ρ Ρ 3,5 12,5 9,0 150
25. 6544 Ρ Ρ 3,5 14,5 11,0 183
26. 6546 Ρ Ρ 3 11,7 8,7 145
27. 6547 9— 1—65 Ρ 5 17,7 12,7 211

28. 6550 10— 1—65 Ρ 2,5 11,7 9,2 153

29. 6553 11— 1 65 Ρ 3 12,0 9,0 166

30. 6554 15— 1—65 Ρ 5 21,4 16,4 273
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31. 6555 » » 3,5 15,2 11,7 195
32. 6556 15— 1—65 » 5,2 17,4 12,2 203
33. 6557 18— 1— 65 » 3,2 11,2 11,0 183
34. 6558 » » 3,3 14 10,7 178
35. 6563 » » 3,5 18 14,5 241
36. 6564 » » 2,5 έθανε 28.1.65 — —
37. 6565 » » 4,4 18,8 14,4 240
38. 6571 22— 1 - 6 5  » 4,1 13 8,9 148
39. 6568 » » 4,1 17,9 13,8 230
40. 6569 » » 4,8 15,9 π , ι 185
41. 6572 27— 1—65 » 2,5 11,7 9.2 153
42. 6673 > » 1,8 εθανε 9.3.65 — —
43. 6574 28— 1— 65 » 3,6 15 11,4 190
44. 6575 8 — 2—65 * 2,8 — . — —
45. 6576 14— 2 - 6 5  > 4,5 — — —
46. 6578 3— 3—65 » 4 — — —
47. 6579 27— 3—65 » 3 — — —

Σύνολον 151,4 601,2 398,2 6.641

Ζών μέσον βάρος 3,603 15,415 11,377 189,7

* Π Ι Ν Α Ξ
Ζώντος βάρους άρρένων καί θηλέων προβ&των

Μ ιγάδων Φ ρισλανδίας

Θ ή λ ε α νΑ ρ ρ ε ν α

α/α ’Αριθμός Βάρος Μέσον ζών Άριθμ. Βάρος Μέσον
προβάτου είς χλγ. βάρος χιλ. κριού είς χλγ. ζών βάρος

2 4 0 --360 ή μ ε ρ ώ ν
1. 6494 48 4 — — _
2. 6492 39 43,95 — — —

87,9 : 2=
13-— 18 μ η ν ώ ν

1. 6487 47,4 6422 48,8
2. 6405 38,7 6441 50,9
3. 64>5 46,2 6411 66,6
4. 6436 45 6413 74,4
5. 6419 42,2 6458 47
6. 6481 39 6440 54,6
1. 6450 45,4 6418 49,1
8. 6445 45,3 6490 47
9. 6417 45 -

10* 6461 43,8 _
11. 6448 37,8 - _

12. 6437 48 _ _ —

13. 6482 40,8 __ -
14. 6403 44,8 — __
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15. 6401 42,3 «μ
16. 6416 48 — —
■*

699,7 : 1 6 =  43,7 438,4::
24—36 μ η ν ώ ν

1. 6320 67 6352 63,4
2. 6319 51,3 __ __
3. 6363 46,2 _
4. 6324 51
5. 6353 56,3 —
6. . 6375 62 _ —
7. 6380 1 62,5 — -

8. 6309 63,5 — —
9. 6372 47,3 — —

10. . 6287 68,3 — ——
11. 6381 50
12. 6368 57,8 — —
13. 6358 47 — —
14. 6305 45,3 — —
15. 6330 47 — /
16...... . -6344 45,1 · - — - -■
17. 6357 43,3 — · --- -
18. 6342 15,6

944,5: 1 8 =  52,4 63,4

V . ■ - - 37—48 μ η ν ώ ν ■ - "■ --

1. 6235 52,2 — —
2. 6201 59,2 — — /
3. 6204 53,3 — —
4. - . 6274 51 -
5. 6247 48 — —
6. 6230 54 — —
7. 6259 54,6 — —
8. 6212 62,9 — —
$. 6231 75,3 — —

10. 6268 55,6 — —
11. 6θΑα1 52,5 — —
12. 6241 48,2 — —
13. 6255 59,2 — —
14. 6249 56,5 \ — —
15. 6270 51,5 —

834,1: 1 5 =  56,6

48 μηνών καί δνω

1. 016 45 — —

2. ν 080 50,8 —
3. 92 58 —

4. oao 61,8 —
5. 027 67,5 -

63,4
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6.

ΕΣΤΙΑ» *

80 53
7. 75 52 — —
8. 58 57 — —
9. 030(β) 04,5 — —

10. 30 55 — —
11. 37 68,2 — —

12. 11 53,7 — —
13. 45 -48 — —

14. 22 52,1 — —
15. 101 54,6 — —

841,2 : 15=56,08
Έ κ των στοιχείων τοΰ πίνακος τούτου έμφαίνονται τά κάτωθι: 

α) Τό μέσον ζών βάρος τών θηλέων προβάτων ήλικίας 240—360 ήμερων ά* 
νέρχεται εις 43,95 χλγ. (ύπάρχουν στοιχεία διά 2 μόνον θήλεα ζώα. Δι’ 
άρρενα ζώα τής ως άνω ήλικίας δεν ύπάρχουν στοιχεία)., 

β) Τό μέσον ζών βάρος 16 θηλέων ζώων ήλικίας 13— 18 μηνών άνέρχεται είς
43.7 χλγ. μέ διακύμανσιν άπό 37,8 μέχρι 47,4 χλγ.
Τό μέσον ζών βάρος 8 άρρένων προβάτων τής αύτής ήλικίας άνέρχεται είς
54.7 χγλ. μέ διακύμανσιν άπό 47— 74,4 χγλ.

γ) Είς ήλικίαν 25 36 μηνών τό μέσον ζών βάρος 18 θηλέων προβάτων άνέρ*
χεται είς 52,4 χλγ. καί κυμαίνεται άπό 43,3— 69 χλγ.
Έ ν  άρρεν ζώον τής αύτής ήλικίας ζυγίζει 63,4 χλγ. 

δ) Είς τήν ήλικίαν τών 37— 48 μηνών αί ζυγισθείσαι 15 προβατίναι είχον 
μέσον βάρος 55,6 χλγ. καί μέ διακύμανσιν άπό 48— 75,3 χλγ.
Δι* άρρενα ζώα δέν ύπάρχουν στοιχεία.

ε) Είς ήλικίαν άνω τών 4 έτών τά ζυγισθέντα 15 θήλεα ζώα έχουν μέσον 
βάρος 56,08 χλγ. καί κυμαίνονται άπό 48—67,5 χλγ.
Έξ δλων τών άνωτέρω προκύπτει, δτι οί μιγάδες Φρισλανδίας έχουν ση- 

μαντικώς μεγαλύτερον σωματικόν βάρος τών έκτρεφομένων έν Ήπείρω προβά
των (πλήν τών καθαροαίμων προβάτων Φρισλανδίας) καί έπί τού παρόντος δέον 
νά χαρακτηρισθοΰν ώς τά πλέον κρεατοπαραγωγά πρόβατα τοΰ Ηπειρωτικού 
χώρου.

Τό ζών βάρος τών διατιθέντων είς Ιδίώτας άρρένων άμνών, είς ώρισμένας 
περιπτώσεις καλής διατροφής καί περιποιήσεων, δύναται νά φθάση είς τήν ήλι
κίαν τοΰ ένός έτους τά 60 χλγ., είς ήλικίαν 1 1)2 έτους τά 70 καί είς ήλικίαν 2 
έτών τά 80 καί πλέον χλγ.

Ούτω Οί μιγάδες Φρισλανδίας άποτελοΰν τά πλέον γαλακτοπαραγωγά καί 
τά πλέον κρεατοπαραγωγά ζώα τά έκτρεφόμενα έν Ήπείρψ.

Έ ριοπαρ αγω γή μιγάδω ν Φ ρισλανδίας

Άνεφέρθη ήδη, δτι τό πρόβατον «Καραμάνικο Κατσικάς» είναι άναμικτό- 
μαλλον, ένφ τό πρόβατον Φρισλανδίας· είναι όμοιόμαλλον (Ροΰντο). Οί μιγάδες 
κατά τήν F l γενεάν είναι σχεδόν πάντες όμοιόμαλλοι, ένφ κατά τάς περαιτέρω 
διασταυρώσεις καί μέχρι τής F4, λόγω τής διασπάσεως, έμφανίζονται είς μικρόν 
ποσοστόν καί ζώα μέ έριον άναμικτόμαλλον. Μετά τήν F4 γενεάν άπαντα τά 
ζώα καθίστανται δμοιόμαλνλα (Ροΰντα), μέ τρίχας έρίου διαμέτρου 20—40 μικρών 
καί μέ μέσην διάμετρον τριχών 38—30 μικρών. Επομένως τό έριον τών μιγά
δων ύπάγεται είς τήν κατηγορίαν B/C.

Δίδομεν είς τούς κατωτέρω πίνακας τό συγκομισθέν μετά τήν κουράν ά-
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πλυτον καί πλυμένον Ιριον τών ένηλίκων ποοβάτων Φρισλανδίας μετά βιομετρι- 
κής έπεξεργασίας τών σχετικών στοιχείων.

Π Τ Ν Α Ξ
ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΜΙΓΑΔΩΝ ΦΡΙΣΛΑΝΔΙΑΣ

η X X2 (Σχ)2 Μ (Σχ)2 σ
η

I. ΕΡΙΟΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΠΛΥΤΟΝ

1 1,0 =  1,0 1,00 Μ =  2.09
1 1,2 =  1,1 1,21 σ =  ± 0 ,20
7 U =  8,4 10,08 .3 1! 00 00

3 1,4 =  4,2 5,88
3 1,5 =  4,5 6,75
6 1,6 =  9,6 15,36
5 1,7 =  8,5 14,45
7 1,8 =  12,6 22,68
4 1,9 =  7,6 14,44
5 2,0 =  10,0 20,00

12 2,1 = 2 5 ,2 52,92
5 2,2 =  11,0 24,20
8 2,3 = 1 8 ,4 42,32
5 2,4 = 1 2 ,0 28,80
2 2,5 =  5,0 12,50
1 2,6 =  2,6 6,76
1 2,7 =  2,7 7,29
3 2,8 =  5,6 15,68
2 2,9 =  5,8 16,82
1 3,2 =  3,2 10,24
1 3,3 =  3,3 10,89
2 3,5 =  7,0 24,50
2 3,6 =  7,2 25,82
ί 3,7 =  3,7 13,69
1 4,2 =  4,2 17,64

88 Σχ =  184,4 

II.

Σχ2= 422 ,02  34003,36 2,09 386,40 _+0,20 

ΕΡΙΟΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΛΥΜΕΝΟΝ

2 0,7 =  1,4 0,98 Μ =  1.45KGS
1 0,8 =  0,8 0.64 a= + 0 ,4 0 K G S

3 0,9 =  2,7 2,43 η =  87
8 1 =  8,0 8,00
9 1,1 =  9,9 10,89 ' -
8 1,2 =  9,6 11,52
5 1,3 =  6,5 8,45
7 1,4 =  9,8 13,72

13 1,5
>

=  19,5 29,25
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10 1,6 = 16 ,0 25,60
5 1,7 =  8,5 14,45
3 1,8 =  5,4 9,7?
5 1,9 =  9,5 18,05
1 2,0 =  2,0 4,00
3 2,2 =  6,6 14,52
1 2,3 =  2,3 5,29
2 2,5 =  5,0 12,50
1 2,7 =  2,7 7,29

87 Σχ = 1 2 6 ,2  Σχ2197,30 16926,44 1,45 183,06 + 0 ,4 0

Έκ των στοιχείων του πίνακος δείκνυται, δτι τό μέσον βάρος τοϋ παρ’ έ- 
κάστου ζώου συγκομισθέντος πόκου άνήλθεν εις 2 ,09+0,20 KGS καί έκυμάνθη
άπό 1 μέχρι 4,2 χιλιόγραμμα όμοιομάλλου έρίου.

Πέραν τοΰ πόκου συνεκομίσθη κατά τήν κουράν Ιριον άκρων καί κοιλίας 
(Κουλόκουρο) 429 γραμμαρίων κατά κεφαλήν ζώου.

Μειά τήν πλύσιν τά έριον πόκου τών άνεπτυγμένων ζώων άνήλθεν είς 
1.450+0,40 χλγ. καί έκυμάνθη άπό 700 γραμ. μέχρι 2.700 χιλιόγραμμα καί ουτω
ή είς καθαρόν δριον άπόδοσις τοΰ έρίου τοΰ πόκου (Rendm ent) άνή)θεν είς 
60.187°/0 τοΰ άπλυτου έρίου.

Τό πλυμένον εριον τών άκρων τής κοιλίας (Κουλόκουρο) άνήλθε κατά 
κεφαλήν εις 240 γραμ. καί έπυμένως ή είς καθαρόν έριον άπόδοσις τοΰ άπλυτου 
έρίου κοιλίας καί άκρων (Rendment) άνήλθεν είς 55,94%.

Είς τόν κατωτέρω πίνακα δίδομεν στοιχεία τοΰ έρίου τών άμνών τών προ
βάτων Φρισλανδίας.

Π I Ν A Ξ

ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΜΝΩΝ ΜΙΓΑΔΩΝ ΦΡΙΣΛΑΝΔΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1965

X X2 (Σχ2) Μ (Σχ)2 σ
η

I. ΕΡΙΟΝ ΑΜΝΩΝ ΑΠΛΥΤΟΝ

2 0,3 0,6 0,18 Μ =0,663 K G S
4 0,4 1,6 0,64 σ -  + 0 ,064
7 0,5 3,5 11,75 !Ι 4̂

9 0,6 5,4 3,24
4 0,7 2,8 1,96
7 0,8 5,6 4,48
4 0,9 3,6 3,24
3 ι,ο 3,0 3,00
1 1,1 1,1 1,21

41 Σ χ= 27,2 Σχ2=  19,70 739,84 0,663 18,04 +0,064
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II. ΕΡΙΟΝ ΑΜΝΩΝ ΠΛΥΜΕΝΟΝ

3 0,2 0,6 0,12 - Μ=0,436
8 0,3 2,4 0,72 σ = 0 ,0 13

14 0,4 5,6 2,24 η=41
7 0,5 3,5 1,75
5 0,6 3,0 1,80
4 0,7 2,8 1,96

41 Σ χ= 17,9 Σχ2==8,59 320,41 0,436 7,81 40 ,013

Έκ τών στοιχείων τοϋ πίνακος τούτου έμφαίνεται δτι ή μέση κατά κεφα
λήν ποσότης τοϋ παραχθέντος παρά τών άμνών έρίου άνήλθεν είς 0,663+0,064  
χιλιόγρ. καί έκυμάνθη άπό 0,3 μέχρις 1,1 χλγρ.

Ή  μέση τιμή (Μ) τοϋ πλυμένου έρίου άμνών άνήλθεν είς 0,463+0,013. χλγ 
κατά κεφαλήν άμνοϋ.

Ή  είς καθαρόν έπομένως έριον άπόδοσις τοϋ άπλυτου έρίου τών άμνών 
(R endem ent) άνήλθεν είς 69,83°/ο.

Έκ τών παρατιθέντων ώς άνω στοιχείων συνάγεται, δτι ή είς έριον άπόδο- 
σις τών μιγάδων Φρισλανδίας είναι σημαντικώς ύψηλοτέρα τών έντοπίων προβά
των. Οϋτω, τό πρόβατον Καραμάνικο (Μαυρομάτικο Κατσικάς) έχει μέσην τιμήν 
έριοπαραγωγής άπλυτου έρίου 1,350 χλγρ. Τό πρόβατον Κράψηςέχει μέσην τιμήν 
έριοπαραγωγής κατά κεφαλήν ένηλίκου προβάτου (Μ) ΐσην πρός 1,050 χλγ. καί 
τοϋ προβάτου Σαρδηνίας ή μέση έριοπαραγωγή άνέρχεται είς 1,403 χλγ. άπλύτου 
έρίου. Είς τά καθαρόαιμα πρόβατα Φρισλανδίας ή μέση έριοπαραγωγή τών ένηλί- 
κων ζώων άνέρχεται είς 2,391 χλγρ.

Έπομένως οί μιγάδες Φρισλανδίας ύπερέχουν είς έριοπαραγωγήν τών μέν 
έντοπίων φυλών προβάτων εις ποσότητα 1,040 χιλ. τοϋ προβάτου Κράψης (περί
που τό διπλάσιον), τοϋ δε Καραμάνικου Κατσικάς κατά 740 γραμμάρια.

Ποιοτικώς έπίσης τό δμοιόμαλλον έριον τών μιγάδων είναι σημαντικώς καλ- 
λίτερον τών έρίων τών έντοπίων προβάτων.

Έπίσης τοϋ έρίου τών προβάτων Σαρδηνίας τό έριον τών μιγάδων κατά 
687 γραμμ. ποσοτικώς καί ποιοτικώς είναι πολύ καλλίτερον. -

Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Η  Β Ε Λ Τ ΙΩ Σ Ε Ω Σ  

Τ Η Σ  Π Ρ Ο Β Α Τ Ο Τ Ρ Ο Φ ΙΑ Σ  Ε Ν  Η Π Ε ΙΡ Ω

νΗδη άπό τοϋ 1960, λόγω τής έντατικής μεταναστεύσεως τών νέων τής 
όρεινής καί πεδινής περιοχής έν Ήπείρω πρός τά άστικά κέντρα τοϋ έσωτερικοϋ 
τής Ελλάδος καί τό έξωτερικόν καί τής έκ ταύτης προκαλουμένης δυσχερείας 
έξευρέσεως ποιμένων εις χαμηλάς σχετικώς τιμάς ήμερομισθίων καί λόγω τής 
όσημέραι μειώσεως τών βοσκουμένων έν τή παραλίω ζώνη έπιφανειών, λόγω 
έκτελέσεως άρδευτικών έργων, ήρχισε σημειουμένη ποσοτική μείωσις τής προβα
τοτροφίας καί δή τών νομαδικών Ιδία ποιμνίων.

Ή  μείωσις αϋτη, βάσει δειγματοληπτικής έρεύνης, ήν ένήργησεν ή Υπηρε
σία Περιφερειακής Άναπτύξεως Ηπείρου, άνήλθεν εις 12% τοϋ άριθμοϋ τώνέν 
Ήπείρω έκτρεφομένων προβάτων μεταξύ τών έτών 1962 καί 1965. Προβλέπομεν, 
δτι τήν προσεχή δετίαν ή μείωσις θά συνεχισθή διά τά φθάση κατά τό 1970 τά 
30% τοϋ άριθμοϋ τών έκτρεφομένων τοϋ 1961 προβάτων. Ήτοι άπό 1.044.617
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κεφαλών τοΰ 1961 φρονούμεν, δτι τό 1970 δ Αριθμός τών έκτρεφομένων προβά
των θά κατέλθη είς 750.000 κεφαλάς περίπου. Κατά τήν έπομένη πενταετίαν 
ήτοι τό 1975 δ άριθμδς τών έκτρεφομένων προβάτων θά μειωθή έτι πλέον καί 
θά φθάση τάς 600.000 κεφαλάς.

Παρ’ δλην δμως τήν σημειουμένην, ώς ήδη άνεφέρθη, μείωσιν, ή παραγωγή 
τών προβάτων μέχρι σήμερον συνεχώς αυξάνει καί τούτο λόγφ, άφ* ένός μέν τής 
καλλιτέρας κληρονομικής υφής τών διατηρούμενων έν τή Αναπαραγωγή ζώων, άφ’ 
έτέρου δέ λόγφ τής διασφαλιζομένης καλλιτέρας διατροφής τών ποιμνίων καί τής 
καλλιτέρας Υγειονομικής περιθάλψεως τών ζώων.

Κατά τήν τρέχουσαν περίοδον (1965), λόγω βελτιώσεως τών τιμών τοΰ 
γάλακτος καί τών προβάτων, έκάστη διατηρούμενη έν τή πεδινή περίοχή προβα
τίνα άπέδω'σεν έτησίαν άκαθάρισιον πρόσοδον 750 δραχμών καί έκάστη όρεινή 
τοιαύτη 500 δραχ.

Παρά τήν σημειωθείσαν δμως βελτίωσιν τής έτησίας Ακαθαρίστου προσό
δου, οί παραγωγοί τών πεδινών καί Αρδευομένων περιοχώγ δέν μένουν Ικανο
ποιημένοι Από τάς Αποδόσεις τών έντοπίων φυλών προβάτων καί έπιζητούν τήν 
είσαγωγήν ένδς πλέον παραγωγικού ζώου Ικανού νά άποδώση έτησίαν Ακαθάρι
στον κατά κεφαλήν πρόσοδον 1.500 δραχμών (200 χιλ. γάλακτος X 6δ ρ α χ .=  1.200 
δραχ.*4-Αμνός Αξίας 250 δρχ. κατά τδν άπογαλακτισμόν-}-50 δρχ. Αξία έρίου).

. Πρδζ τδν σκοπόν τούτον είσήγαγον, ώς ήδη έλέχθη, τό πρόβατον Χίου, πλήν 
δμως δ έγκλιματισμδς τού ζώου τούτου άπέτυχε καί ήδη, οί έκτροφείς, μιμούμενοι 
τήν προσπάθειαν τού Σταθμού Γεωργικής Έρεύνης Ίωαννίνων, δοκιμάζουν τήν 
παραγωγήν μιγάδος Φρισλανδίας, τό όποιον πληροί τούς δρους, ώς ήδη λεπτομε
ρώς περιεγράφη, τής ύψηλοτέρας γαλακτοπαραγωγής—κρεατοπαραγωγής—έριο- 
παραγωγής, ήτις διασφαλίζει τήν Ακαθάριστον πρόσοδον τών 1.500 δραχμών κατά 
κεφαλήν Αμελγομένης προβατίνας.

Μέχρι σήιιερον, οί προοδευτικοί έκτροφείς προβάτων τού Λεκανοπεδίου τών 
Ίωαννίνων έχρησιμοποίουν ώς βελτιωτάς κυρίως μιγάδας Φρισλανδίας έκτροφής 
τού Σταθμού Έρεύνης Ίωαννίνων.

νΗδη, έν συνεργασίμ μετά τού Καθηγητού καί Διευθυντού τοΰ Κτηνο- 
τροφείου Θεσσαλονίκης κ. Κ. Βλάχου, όργανώνομεν είς τό Λεκανοπέδιον τών 
Ίωαννίνων καί Καλπακίου τεχνητήν γονιμοποίησιν τών προβάτων τών πεδινών 
αυτών περιοχών διά σπέρματος κριών Φρισλανδίας τού Σταθμού Ίωαννίνων.

Έφ’ 6σον ή μέθοδος σημειώση Ικανοποιητικήν έπιτυχίαν, θά συνεχίσωμεν 
έπεκτείνοντες ταύτην έπί μεγαλυτέρου μελλοντικός Αριθμού έντοπίων ζώων τών 
’Ηπειρωτικών υψιπέδων.

Παραλλήλως, ή βελτίωσις τών πεδινών προβάτων τής παραλίου ζώνης ήρ- 
χισεν ήδη καί έλ.τίζομεν νά προχωρήση ίκανοποιητικώς διά κριών τής φυλής 
Χίου, δ έγκλιματισμδς τών όποιων βαίνει μάλλον ίκανοποιητικώς είς τήν παρά
λιον ζώνην.

Ή βελτίωσις τών προβάτων τών όρεινών περιοχών ένεργείται ήδη είς εύ- 
ρείαν μορφήν διά κριών τής φυλής «Καραμάνικο Κατσίκας» καί νομίζομεν, δτι 
δι’ Αρκετά είσέτι Ιτη τό βελτιωμένον τούτο ζώον θά ίκανοποιή τάς Ανάγκας τής 
όρεινής μας περιοχής, δεδομένου δτι ή βελτιωμένη γαλακτοπαραγωγή καί κρεα
τοπαραγωγή τού ζώου τούτου διασφαλίζει έτησίαν Ακαθάριστον πρόσοδον πλέον 
τών 800 δραχμών κατά κεφαλήν Αμελγομένης προβατίνας (100 χιλ. γάλακτος 
X 6 δραχ.-{-200 δραχ. ΑμνόςΊ-35 δραχ. Αξία έρίου).

Τά ώς άνω Ισχύουν βεβαίως διά τήν προσεχή δεκαετίαν. Μακροτέρα προ·
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οπτική έξελίξεως είναι λίαν δυσχερής, διότι είς τάς τόσον εύμεταβλήτους συνθή- 
κας ή πρόβλεψις είναι λίαν δυσχερής.

νΗδη έχει αύξηθή σοβαρώτατα ή κινητικότης του έμψύχου μας ύλικού, τδ 
όποιον ήδη έλκεται ύπδ των σημαντικότατα ηύξημένων ήμερομισθίων τόσον πρός 
τά άστικά κέντρα του έσωτερικού δσον καί ύπό τών βιομηχανικός άνεπτυγμένων 
χωρών τής Κοινής Ευρωπαϊκής ’Αγοράς. Πάντως, έπειδή τά οίκονομικά φαινό
μενα έπαναλαμβάνονται μέ μαθηματικήν νομοτέλειαν ύπό τάς αυτός συνθήκας, δέν 
είναι παρακινδυνευμένον νά θεωρήσωμεν, δτι καί έν Έλλάδι καί Ήπείρω, μετά 
τήν πάροδον τής προσεχούς δεκαετίας, θά κυριαρχήσουν είς τάς πεδινάς περιοχάς 
φυλαΐ προβάτων ύψηλής γαλακτοπαραγωγής, είς τάς όποιας ή άμελξις θά είναι 
δυνατή μόνον δι* άμελκτικών μηχανών (λόγω ύψηλού κόστους τού έργατικού 
ήμερομίσθου), είς δέ τήν όρεινήν περιοχήν θά κυριαρχήσουν μορφαί προβατοτρο
φίας περισσότερον προσιδιάζουσαι πρός κερατοπαραγωγήν, εϊς τάς όποίας ή άπαί- 
τησις έργασίας είναι σοβαρώς ήλαττωμένη.

ι
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