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ΤΗΣ ΠΑΡΤΗΣ

Ύπό ιόν ανωτέρω τίτλον, εΐχον δημοσιεύσει είς την « Ηπειρωτικήν ^Εστίαν» 
τείχος 118ον, μερικά έγγραφα τοΰ Αρχείου Βενετίας εκ των οποίων τό εν ενδιε- 
φερε τήν εκλογήν τοΰ Διοικητοΰ Πάργας, δστις. κατά τά εΐωθότα, διωρίζετο από 
τον εν Κερκΰρςι Ενετόν Διοιηκητήν, εκλεγόμενος μεταξύ των Κερκυραίων υπη
κόων τής Ένετικής ’Αριστοκρατίας. Τό έν λόγω ^γραφον άφεώρα παράπονα 
των κατοίκων τής Πάργας διότι τό 1791 ειχεν εχλεγή διά τό αξίωμα τοΰτο ένας 
νεαρός ΚερκυραΤος στερούμενος τής άπαιτουμένης πείρας και έζητεΐτο ή παράτα* 
σις τής θητείας τοΰ τότε Διοικητοΰ Μπενέτου Καλογερά.

Τώρα νέα έρευνα εις τό Κρατικόν ’Αρχείον τής Βενετίας έφερεν είς φως 
καί νέα έγγραφα από τά όποια πληροφορούμεθα ότι τά ίδια παράπονα ειχον δια
τυπώσει οι Παργινοί και 280 χρόνια προτήτερα ήτοι τό 1511.

Ειχεν άποστείλει τότε ή Κοινότης τής Πάργας δυο πρέσβεις εις Βενετίαν, 
των οποίων έχομεν τά ονόματα, Τνα υποβάλουν εις τήν Γερουσίαν διάφορα αίτή- 
ματα. Τό πρώτον έκ τούτων έλεγεν δτι από τίνος καιρού στέλλονται ως Διοικηταί 
Πάργας άνθρωποι κατωτέρας τάΕεως οί όποιοι ασχολούνται με εμπόρια κα'ι μέ 
καράβια καί παραμελούν τάς κοινοτικά; υποθέσεις. Έζήτουν, θθεν, οι πρέσβεις 
να στέλλωνται διοικηταί άξιοι καί κατάλληλοι. Διά τοΰ δευτέρου αιτήματος έζή* 
τουν νά επιτρέπεται εις τούς πατοίκου; ή ελεύθερα μετάβασις είς τήν νησίδα 9Αν- 
τίπαξοι δπου νά δΰνανται νά καλλιεργούν αγρούς, καταβάλλοντες τά υπό των προ
νομίων καθορισθέντα δικαιώματα’ διά δέ τοΰ τρίτου αιτήματος εζήτουν νά απο
στολή είς Πάργαν μιά μικρά στρατιοηική δύναμις ϊνα φυλάττη τήν χώραν κατά 
των επιδρομών ιών γειτόνιον.

Καί τά τρία αυτά αιτήματα εγένοντο αποδεκτά ως προκύπτει από τά κάτω
θι δημοσιευόμενα ψηφίσματα τής Γερουσίας.

SENATO MAR—Κατάστιχον 17 φύλλον 139)140
10 Δεκεμβρίου 1511

[Μετάφραση]
«Εύρίσκονται είς τήν πόλιν ταύτην άπύ πολλών ημερών δύο πρέσβεις τής 

λίαν άφοσιωμένης Κοινότητος τοΰ Κάστρου τής Πάργας, ύπαγομένης εις τήν Λι-
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οίκησιν της Κέρκυρας, οι οποίοι μας παρουσίασαν μερικά αΐτήματα. Όμοίως εύ· 
ρίσκονται ενταύθα και τρεις ιερείς εκ Ζακύνθου ητει δ Παπαγιάννης ιερατικός 
προϊστάμενος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, ό Ποωτοπαπάς Μοθωναιος 
και δ καλόγερος Νικηφόρος μαζί μέ μερικούς μοναχούς τής νησίδος S trivali (α). 
"Ολοι ουτοι ζητούν νά ί κανοπο ιήσαιμεν τά αΐτήματά το)ν μετά πάσης δυνατής τα* 
χύτητος, τά δποια Ισχυρίζονται δη  εινε ασήμαντα και αδυνατούν νά παραμένουν 
περισσότερον καιρόν ενταύθα κα'ι νά ύφίστανται τόσα έξοδα.

Ε πειδή  δμως τούτο τό Σνμβούλιον (1) είναι τά>ρα άπησχολημένον μέ σπου
δαιότερα (2) θέματα λσμβάνεται άπόφασις όπως εξουσιοδοτηθή τό ήμέτερον Κολ· 
λέγιον (3) νά άκουση τά αιτήματα των ενδιαφερομένων πρέσβεων και καλογέρων, 
ξεχωριστά και πά*' δ,τι θά άποφασίση τό Κολλέγιον διά ψηφοφορίας θά έχη την 
αυτήν Ισχύν οΐαν θά ειχεν ή άπόφασις τού ήμετέρου Συμβουλίου».

Έψήφισαν εις τό Ναι 145. ΕΙς τό δχι 10 καί εις άπέσχεν.

Τή 12 Δεκεμβρίου 1511 συνήλθε τό Κολλέγιον εις συνεδρίασιν καί ιδού τό 
Πρακτικόν πού συνέταξεν:

«Ένεφανίσθησαν ενοόπιον ημών δ Norgi Μανιάκη και Γιάννης Ζέρι άπε* 
σταλμένοι τής ήμετέρας λίαν άφοσιωμένης Κοινότητος τής Πάργας, υπαγόμενης 
διοικητικώς εις τήν Κέρκυραν, οι δποΐοι παρεπονέθησαν διότι από τίνος καιρού ot 
εκλεγόμενοι ώς Καπετάνιοι εις τον τόπον εκείνον είνε κατωτέρας τάξεως άνθρω
ποι καί τελείως άπειροι, δ δποιοι δεν κάμνουν άλλο τι παρά νά ασχολούνται μέ 
εμπόρια καί μέ καράβια καί δέν ασχολούνται καθόλου μέ τήν διοίκησιν εκείνων 
των ήμετέρων πιστοτάτων υπηκόων. Ζητούν τώρα ουτοι νά στέλλωνται ως Διοι· 
κηταί ήμέτεροι εύγενεϊς. Καί επειδή είχε παρ* ημών δοθή τό δικαίωμα εις τί»ν 
ήμετέραν έν Κέρκυρα Διοίκησιν νά έκλέγη από καιρού εις καιρόν ώς Καπιτάνιους 
εις τον είρημένον τόπον τής Πάργας μεταξύ των πιστοτάτων ήμετέρων πολιτών, 
τούς πλέον καταλλήλους καί ικανούς διά τοιούτο υπούργημα, άποφασίζεται παρά 
τού παρόντος Συμβουλίου, λαβόντος προς τούτο έξουσιοδότησιν τής Γερουσίας καί 
επειδή εο>; τώρα σννηθίζετο νά γίνηται ή εκλογή μόνον από τον Βάϋλον Κερκύ· 
ρας, δμως εις τό εφεξής ή εκλογή αυτή θά γίνεται από τον Βάϋλον, τον Καπετά
νιον καί τούς Συμβούλους κατά πλειοψηφίαν από έτους εις έτος μέ τούς συνήθεις 
δρους καί τάς καθιερίομένας διατυπ<ύσεις. Ό  ουιως εκλεγόμενος δέν πρέπει νά 
αναμιγνύεται εις εμπορικός καί ναυτικός υποθέσεις είτε δΓ ίδιον λογαριασμόν, 
εϊτε διά λογαριασμόν άλλων, διαφορετικά θά παύεται αμέσως από τό αξίωμα καί 
θά επιβάλλεται χρηματική ποινή ειc βάρος τών εκλεξάντων τούτον. Οί πιστότατοι 
υπήκοοι τής Πάργας πρέπει νά κυβερνώνται τιμίως καί δικαίως, ως είναι ή πρό* 
θεσις τής ήμετέρας αυθεντίας. Θεσπίζεται δμοίως από τούδε δτι καθ’ εκάστην τρι* 
ετίαν, ένας έκ τών άνοηέρο) Συμβούλων οφείλει νά μεταβαίνη εις Πάργαν προς 
έλεγχον τής Διοικήσεως καί εν ή περιπτώσει ήθελον διαπιστωθή παραβάσεις καί 
παραλείψεις, θά επιβάλλονται παρά τού Βαΰλου καί τών Συμβούλων αί δέουσαι 
κυρώσεις.

Έ π ί πλέον οΐ ρηθέντες απεσταλμένοι τής Πάργας παρεπονέθησαν διότι, ένφ 
ειχον τό δικαίωμα συμφώνους μέ τά προνόμια, νά μεταβαίνουν είς τήν νήσον 3Αν- 
τίπαξον προς καλλιέργειαν καί σποράν αγρών, τώρα δέν τυϊς επιτρέπεται πλέον 
ή εκεί μετάβασις καί δτι προσφάτως οί καλλιεργήσαντες αγρούς ήναγκάσθησαν νά * 1

α) αί Στροφάδες.
1) Ε ννοεί τήν Γερουσίαν 2). Τήν εποχήν εκείνην ή Βενετική 'Αριστοκρατία άντεμε· 

τίόπιξε τόν Σύνδεσμον του Καμπρέ ήτοι τής συμμαχίας τών Γάλλων, τών Ισπανών κα- 
τών Γερμανών, πρωτοβουλία του Πάπα 'Ιουλίου τοΰ Δευτέρου, άποσκοπούσης εϊς τον 
όιαμελισμόν τής Βενετικής Δημοκρατίας 3). CH μικρά, ούτως είπεΐν, Γερουσία.



Ν1ΚΟΛ. ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΥ

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΙΤΣΗΣ
Ή  μονή αυτή κειται Νοτίως του χωρίου 

Καρίτσης και είς άπόστασιν όλι\ωτέραν 
της ήμισείας ώρας έξωθεν του χωρίου. Ει- 

|ί ναι εκ των παλαιοτέρων μονών της περιφε· 
; ρείας ίδρυθεΐσα τό 1565. Περί ταΰτη; ου- 
ί δεις μέχρι σήμερον φαίνεται νά ήσχολήθη 
ί προφανώς διότι προ εκατονταετηρίδων έγ- 
I; καταληφθεΤσα και ερημωθεϊσα δεν παρου- 
|1 σίασεν ελλείψει πηγών τοπικόν ιστορικόν 
; ενδιαφέρον. Σκοποΰντες σήμερον νά προσ- 
·\ φέρωμεν μικράν υπηρεσίαν εις την γενέτει- 
|ί ράν μας φέρομεν εις φώς δσας εκ παραδό- 
ίσεως ήδυνήθημεν νά περισυλλέξωμεν πλη* 
I ροφορίας περί τής ζωής τής μονής ταΰτης. 
ί | Α ΰ ι η  σήμερον περιβάλλεται υπό λιθίνου 
\) περιβόλου ΰψους πλέον ιών τριών μέτρων. 
|Ή  περίμετρος του περιβόλου είναι περίπου 

120 μέτρα ε?ς την ΒΔ δέ πλευράν τούτου 
υπάρχει σιδηρά θύραήτιζ χρησιμοποιείται

ως είσοδος. Ό  περίβολος ουτος εύρισκόμε· 
νος εις καλήν σχεδόν κατάστασιν φαίνεται 
παλαιότερον θά ήτο μεγαλύτερος. Εντός 
τουτου και εις τό Β.Δ. του τμήμα υπάρχει 
ναός μήκους πλέον των 8 μέτρων καί πλά
τους 4 περίπου μ. του οποίου ή βορεία 
πλευρά αποτελεί μέρος του δλου περιβόλου. 
Ό  ναός έχει καί μικρόν πρόναον τού αυτού 
πλάτους καί μήκους 2,50 περίπου μέτρων. 
Έ π ί τής νοτίας πλευράς τουτου εύρίσκεται 
σήμερον ή είσοδος ήτις παλαιότερον εύρί- 
σκετο έπί τής δυτικής πλευράς. *0 Ναός 
ρυθμού απλής Βασιλικής έχει ΰψος πλέον 
τώ ν'4 μέτρων, είναι θολωτός φωτιζόμενος 
υπό μικρών παραθύρων μακροστένων καί 
ευρισκομένων επί τής νοτίας τουτου πλευ
ράς. ’Άνωθεν τών παραθύρων εξωτερικώς 
καί καθ’ ολον τό μήκος τής πλευράς ταυ- 
της υπάρχει ήμικατεστραμμένον σύμπλεγμα

/

καταβάλουν ώ; φορολογίαν, μεγαλυτέραν τής κεκανονίσμένης. Τώρα ζητουν νά ά- 
ποκατασταθούν τα προνόμιά των όπως μεταβαίνουν έλευθέρως είς την Άντίπαξον 
προς καλλιέργειαν καί σποράν καί νά πληρώνουν τά κανονικά δικαιώματα καί 
ό'χι περισσότερα του δέοντος.

Ύμεΐς λαβόντες ύπ9 δψιν τά δίκαια παράπανά των άποφασίζομεν όπως τοΐς 
επιτρέπεται έλευθέρως, συμφώνως με τά προνόμια ή μετάβασις είς την ρηθεΐσαν 
νήσον καί ή καταβολή τών κεκανοινσμένων δικαιωμάτων έπί τών παραγομένων 
προϊόντων.

Όμοίως ΰπέβαλον θερμήν παράκλησιν όπως άποσταλή είς Πάργαν φρουρά 
από στρατιώτας ΐνα τους υπερασπίζουν από τάς ενοχλήσεις τών γειτόνων, οι όποιοι 
τοΐς προξενούν ζημίας. Οί γείτονες ουτοι δεν υπακοΰουν οΰτε είς τούς Τούρκους 
ούτε είς τήν ήμετέραν Αυθεντίαν καί λαμβάνεται τώρα άπόφασις δπως διαταχθοΰν 
οί ήμέτεροι προβλεπταί τής Ζακύνθου καί Κεφαλληνίας νά στέλλουν άπο καιρού 
είς καιρόν 25 στρατιώτας έφιππους οί όποιοι θά πληρόίνωνται από τήν ήμετέραν 
Αυθεντίαν καί θά γίνεται ή εναλλαγή κατά χρονικά διαστήματα, ως τελευταίως 
εγένετο παρομοία αποστολή'από τον ευγενή "Αγγελον Τριβιζάν πού ήτο Γενικός 
κατά θάλασσαν Προβλεπτής».

Έψήφισαν 20 είς τό Ναι καί ούδείς «δ/ι». Δηλαδή έψήφισαν πάντες οϊ πα· 
ρονιές Γερουσίασταί τού Κολλεγίου καί έγένοντο έπιστολαί προς τάς άναφερθεί- 
σας άρχάς τών τριών Νήσων (Κέρκυρα—Ζάκυνθος—Κεφαλληνίας).

Τήν 13ην Δεκεμβρίου 1511
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άριθμών μέ Ελληνικούς χαρακτήρας κατε- 
σκευασμένον εκ κεράμου τό οποίον ισο)ς φα
νερώνει την χρονολογίαν κτίσεο)ς της μο
νής. 'Ολόκληρος ό κυρίως ναός είς τό εσω
τερικόν του φέρει επί των τοίχων αγιογρα
φίας εύρισκομένας σχετικώς εις καλήν κα- 
τάστασιν έκτος ώρσμένοίν άγίοον τών οποίων 
οι οφθαλμοί έξωρύχθησαν ως αναφέρει 
ή παράδοσις υπό τουρκικών αποσπασμά
των κατά την έπανάστασιν τού Γρίβα τό 
1854. "Ανωθεν τήζ θύρας τού κυρίους 
ναού εύρίσκεται επιγραφή επί τού τοίχου 
ήτις άναφέρεται είς τούς κτήτορας καί είς 
την χρονολογίαν ίδρυσεως τού ναού τήν 
οποίαν παραθέτομεν κατωτέρω ως εχει σή
μερον.

«Ανηγερθη εκ βωθρου (άντί βάθρου) 
κι ανυστωρηθι ο θειος κι Πάνσεπτος ναός 
του εν αγηυς Πατρος ηαο)ν Νικολάου αρ· 
χυεπησκοπου του θαυματουργού δηα συν- 
δρωμις κωπου ται κι εξοδου του τιμηοτα* 
του εν ιερωμωναχις και πνευματικού πα
τρος κοακειμ και του ανηψου αυτου Μα- 
ξειμου ιερομόναχου δια ψυχηκην αυτου σω
τήρια κι κιρ Μιχαιλ του Νιαστα αρχηερα- 
τευωντος του Θεωφειλαιστατου επισκόπου 
της αγιότατης Επισκοπής βελας Κυρίου 
Αντονηου».

1565 έτους

Έ π ί τής Ν.Α. πλευράς τού περιβόλου 
τής μονής φαίνεται δτι εύρίσκοντο αί άπο- 
θήκαι καί τα μοναχικά κελία τά όποια δεν 
θά ήσαν περισσότερα τών πέντε ή εξ. Έ κ 
τούτων δεν σοδζεται σήμερον τίποτε τήν 
δέ υπαρξίν των μαρτυρούν μόνον μερικοί 
διαχωριστικοί τοίχοι ή μερικαί παραθύραι 
εύρισκόμεναι είς τό Ισωτερικόν μέρος τού 
τοίχου τού περιβόλου επί τού όποιου έστη- 
ρίζετο καί ή στέγη τών αποθηκών καί τών 
κελιών τής μονής.

"Εξωθεν τού περιβόλου υπήρχε δάσος 
τού οποίου σήμερον σώζονται αρκετά ύπέρ- 
γηρα δένδρα. Είς άπόστασιν δέ ολίγων ε
κατοντάδων μέτρων εκ τή; μονής καί πλη
σίον μικράς χαράδρας εύρίσκοντο δύο πηγά
δια παλαιά ονομαζόμενα έκ τών οποίων 
ύδρεύετο ούχί μόνον ή μονή αλλά καί ο
λόκληρος ή Κοινότης τής Καρίτσης. Έκ 
τούτου τό εν στάζεται καί σήμερον είς κα
λήν σχεδόν κατάστασιν,

‘Η μονή σήμερον δεν εχει ούδεμίαν 
περιουσίαν. Ή  παράδοσις δμως αναφέρει 
δτι προ τής έρημοοσεώς της είχε τεραστίαν 
διά τήν έποχήν εκείνην κινητήν καί ακίνη
τον περιουσίαν, Οί αγροί της έφθανον 
μέχρι τής θέσεως Τοπόλια καί Κυπαρίσσι 
τής περιοχής Καρίτσης. Είχεν υπό τήν κυ· 
ριότητά της καί ένέμετο ελαιώνα είς περιο
χήν παραμυθίας ονομαζόμενου Καριτσιο)· 
τικο περιβόλι ως καί μετόχιον είς Βλαχίαν. 
Έάν λάβη τις ΰπ’ οψιν άφ’ ενός μεν τά 
ώς άνω έκ παραδόσεως άναφερόμενα πε
ριουσιακά αυτής στοιχεία, άφ’ ετέρρυ δέ 
τά δσα περί Καρίτσης ό Άραβαντινός α
ναφέρει «δτι ήτο πόλισμα καί ηγείτο 90 
χωρίων άτινα άπελάμβανον ιδιαιτέρων 
προνομίων έκ μέρους τών Τούρκο)ν κατα- 
βάλλοντα ώς έτήσιον φόρον μόνον τό έλά- 
χιστον διά τήν έποχήν εκείνην ποσόν τών 
26.932 γροσίθ)ν εις τό ταμειον τής Βασι- 
λομήτορος*, φαίνεται δτι ή μονή αύτη θά 
έπαιξεν σημαντικόν ρόλον είς τήν ιστορίαν 
τής περιφερείας μας κατά τούς σκοτεινούς 
χρόνους τών προάτων αιώνων τής δουλείας.

Αύτη σύγχρονος τής μονής τού Σωτή- 
ρος τής Κληματιάς (Βελτσίστας) έρημώθη 
προ τής εποχής τού Άλή πασά. Ή  παρά- : 
δοσις αναφέρει ώς αιτίαν τής έγκαταλει- 
ψεώς της διαπραχθέντα φόνον προύχονιος ' 
’Οθωμανού δι* ανήθικους λόγους κατά; 
τήν εορτήν τής άνακομιδής τών λειψάνων $ 
τού ‘Αγίου Νικολάου τήν 20ήν Μαΐου ό- * 
πότε εώρταζεν ή μονή καί έγίνετο είς 
τον πέριξ αυτής χώρον καί ή πανήγυρις 
τής Κοινότητας Καρίτσης. Έκτοτε καί 
μέχρι σήμερον ακόμη εξακολουθεί ή πα- 
νήγυρις νά γίνεται κατά τήν αυτήν ώς άνω 
ημερομηνίαν 20ην καί 21ην Μαΐου ούχί 
δμως εις τον πέριξ τής μονής χώρον. Με
τά τον φόνον καί έπειδή τό έγκλημα έγινε* 
εις τά δρια τής μονής φαίνεται δτι αΰττ 
ύποχρεοάθη νά άποζημιώση τούς συγγενεϊι 
τούς παθόντας. Επειδή δέ τό χρηματικό’ 
ποσόν 0ά ή^ο μεγάλο ό ήγούμενος δστι, 
λέγεται δτι ήτο Καριτσαίος εκ τής οίκογε* 
νείας Κοσμά μετέβη εις τό έν Βλαχία μετό<
χιον είτε διά νά εκποίηση μέρος τής πε 
ριουσίας εΐτε διά νά διενεργήση έρανο' 
μεταξύ τών εκεί ομογενών προς έξοικον6 
μησιν τού χρηματικού ποσού. Τό δτι μι
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AN. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
' (Εποχή Τουρκοκρατίας)

} Δέν έπιχειροΟμε τήν συγγραφή έπιστη- 
j| μονιχού ιστορικού έργου, άπλώς φέρομε 
{( στο φως τής δημοσιότητος τό κατά μέγτ- 
|1 στον μέρος άνέκδοτο καί άταξινόμητο μέχ·
; ρι σήμερα ιστορικό αό'τό υλικό, τό όποιο 

σέ περίπτωσι άνωτέρας βίας, καί λόγω 
τής παντελούς αδιαφορίας τών είδικωτέ* 
ρων καί αρμοδίων, κινδυνεύει νά άπωλεσθή 

;. διά παντός—δπως συνέβη καί μέ άφθονο 
ΐ άλλο πού ύπήρχε έναποθηκευμένο στάδιά- 
I ί φορά ιδιωτικά καί Κοινοτικά αρχεία τής

1:* Κονίτσης καί τών χωριών τής Επαρχίας 
μας, καί κατεστράφηκε έξ* αιτίας τών πο· 

j | λεμικών'γεγονότων καί τής άγνοιας καί 
;| άμουσίας των κατόχων του— καί τό όποιο 
I ύλικό θά χρησιμεύση είς τήν μελλοντική 
|  σύνθεσι τής ‘Ιστορίας τής ήρωϊκής καί 
\ άκριτικής, άλλα άγνοημένης ιστορικά πό· 

j ϊ λεως Κονίτσης καί Επαρχίας της. 
j ; Τό ίστορικό αυτό ύλικό πάρθηκε, κατά 
j έλάχιστο μέρος άπό ίστορικά βιβλία πε- 
| , ριοδίκά καί έφημερίδες, καί κατά μέγιστο 

άπό τά άρχεΐα του περίφημου μεγαλεμπό* 
ρου καί τραπεζητικοΟ άνταποκριτοΟ έν Κο·

νίτση Παναγιώτου Στ. Ρούβαλη, πού άρχ£· 
ζουν τό 1862 καί τελειώνουν τό 1918, καί 
τά όποΤαμέ μεγάλη ευγένεια καί ξεχωρι
στή προθυμία μάς παρεχώρησε πρός άνα- 
δίφησιν ό άξιος καί φιλόπατρις έγγονός του 
κ. ΐίαν. Ρούβαλης πού υπηρετεί ως Δημο
διδάσκαλος στήν άκριτική Θράκη, καί στόν 
όποιο έκφράζομε καί άπ9 έδώ τις εύχαρι- 
στίες μας(1). IΙάρθηκε έπίσης τό υλικό και 
άπό τις προφορικές παραδόσεις τών έπιζη- 
σάντων καί έπιζώντων γερόντων οί όποιοι 
ύπήρξαν αύτόπτες μάρτυρες τών γεγονό
των τά όποια μάς έδιηγήθησαν.

Καί τώρα προχωρούμε στήν παράθεσι 
τών χρονικών τής Κονίτσης, κάνοντας άρ· 1

1. Είναι πράγματι άξιος επαίνων ό κ. Ρού
βαλης διότι διεφύλαξε τά πολύτιμα αυτά γιά 
τήν ίστρία τής Κονίτσης αρχεία καί μάς τά 
παρεχώρησε πρός έρευναν, ενώ άλ?>.οι, αδιάφο
ροι καί άμουσοι Κονιτσιώτες, ή τά παρέδωσαν 
(τά δικά των) είς τήν μούχλα καί τούς ποντι
κούς, καϋώς καί στόν αδηφάγο νΙ1φαιστο, ή 
τά κρατούν έν κρύπτω καί παραβύστω ΰπου 
κινδυνεύουν νά άπωλεσΟοΰν γιά παντοτεινά.

τέβη ίσως και δι9 έρανον εικάζεται §κ τού 
δτι έλαβεν μεθ9 εαυτού δταν άνεχώρησεν 
καί τά άγια λείψανα τής μονής. *0 ήγού· 
μένος δέν έπέσιρεψεν. Φαίνεται δτι καθ’ 
οδόν άπέθανεν ή μάλλον ληστευθείς εφο- 
νεύθη τά δέ άγια λείψανα μετά παρέλευσιν 
καιρού εύρέθησαν εντός αθέριστου μέ σί
του αγρού εις θέσιν Κάμπον Ζίτσης. Σή
μερον τά άγια ταύτα λείψανα εύρίσκονται 
είς τον ναόν τής Κοιμήσεο)ς Θεοτόκου Κα- 
ρίτσης. ’Έκτοτε μετά τήν εξαφάνισιν τού 

ί ήγουμένου ή μονή ερημώθη. Άπώλεσεν 
ολόκληρον τήν κινητήν καί ακίνητον αυτής 
περιουσίαν. Τό Μετόχιον εις Βλαχίαν ου-

δείς γνωρίζει τί άπέγινεν. *0 ελαιώνας 
καί οί αγροί περιήλθον είς χειρας ’Ο θω
μανών ίσως συγγενών τού φονευθέντος. 
Τούς αγρούς τής μονής ή παράδοις ανα
φέρει δτι διεχειρίζετο κατ’ άρχάς Τούρκος 
Σπαής. ’Έπειτα περιήλθον εΐ χεΐρας ’Οθω
μανού όνόματι Σαλή Σεργιάνδστις λέγεται 
επειδή δέν έβλεπεν προκοπήν έπώλησεν 
τούτους λέγοντας «μακρυά άπό βακούφι» 
κατά,τά μέσα τού παρελθόντος αίώνος είς 
τον έκ Ζαγορίου Τωαννην Εύαγγελίδην. 
Πρό τριακονταετίας δέ ό υιός τούτου Παν
τελής Εύαγγελίδης τούς μετεπώλησεν είς 
διαφόρους Καριτσαίους. , ,

ί
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Χή άπό τούς γνωστούς σέ μάς (μέχρι σήμε
ρα) Μουσελίμηδες καί Καϊμακάμηδες, οί δ* 
ποιοι διετέλεσαν έπί Τουρκοκρατίας ‘Γπο- 
διοικηταί τής Επαρχίας Κονίτσης.

Μουσελίμηδες καί Καϊμακάμηδες (βϊ ·  
ποδιοικηταί) Επαρχίας Κονίτσης.

Ή  Κόνιτσα ήταν έδρα Ύποδιοικητού 
(Μουσελίμη) άπό άμνημονεύτων χρόνων. 
Στά 1679 γράφει ό ιστορικός τοΟ περασμέ
νου αίώνος Λαμπρίδης στα Ζαγοριακά του 
ή Αιτονιάβιστα υπάγεται (προσαρτάται) 
πολιτικώς στην Κόνιτσα. Στα 1711, γρά
φει πάλι ό ίδιος ιστορικός, προσαρτώνταί 
στήν Ύποδιοίκησι Κονίτσης τά άνω Σου- 
δενά καί τό ενα τρίτο τού Βραδέτου.

1817

Ό  πρώτος γνωστός μας Μουσελίμης 
Κονίτσης είναι ό Τουρκοκονιτσιώτης Για- 
κούπ 6έης ή Γκαβογιαούμπεης (πατέρας) 
τού περίφημου Σουλεϊμάν μπέη) πού τόν 
συναντούμε γύρω στα 1817 έπί Ά λή Πα- 
σιά (βλ. Έπειρ. Χρ. έτους 1938 σελ. 41).

1825

Μουσελίμης Κονίτσης στα 1825 ήταν 
6 Χασάν μπέης, δ ίδιος πιθανόν πού άνα- 
φέρεται καί τό 1828.

1826

Στα 1826 Μουσελίμης Κονίτσης είναι 
δ Σουλεϊμάν Ταχήρ 'Αμπάζης, (άγνοοϋμε 
άν πρόκειτε περί υίοΟ τοΟ περίφημου ά· 
στυνό μου τοΟ *Αλή Πασιά) δ όποιος κα· 
τεδίωξε καί έξεβίασε τόν άδελφό τού Βουρ- 
μπιανίτου Κώστα Γραμματικού ιερέα Πα- 
παρίζον, (βλέπε Ή π. χο. έτους 1938 σελ. 
43).

1827

Στά 1827 Μουσελίμης Κονίτσης ήταν 
δ Γκέντσαγας άγνώστου καταγωγής καί 
προελεύσεως.

1828 ,
Τό έτος 1828 συναντούμε δύο Μου

σελίμηδες στήν Κόνιτσα, τόν Χασάν μπέη 
στις 4 'Ιανουάριου, καί τόν 'Ισμαήλ μπέη

στις 18 Νοεμβρίου.

1832
Στά 1832 Μουσελίμης (Υποδιοικητής) 

Κονίτσης άναφέρεται ό Σουλεϊμάν μπέης

1833

Στις 3 Δεκεμβρίου 1833 Μουσελίμης 
Κονίτσης ήταν Χασάν άγάς.

1834

Στά 1834 συναντούμε τόν Χασάν Μπερ- 
τελή (μήπως Μπερατλή άπό τό βεράτι;) 
δ δποϊος ήταν Κατής καί Μουσελίμης μα
ζί. Πιθανόν νά είναι καί δ ίδιος δ Χασάν 
άγάς τού 1833.

1838

Μουσελίμης στά 1338 ήταν ό Μου- 
σταφά άγας, δ δποϊος σέ έγγραφο τής. 
7ης Σεπτεμβρίου 838' άναφέρεται καί ώς 
Μουσταφά μπέης.

1840

Στά 1840 Μουσελίμης άναφέρεται t 
Ρουσή μπέης. Έδώ δυστυχώς (στά 1840 
σταματούμε πρός τό παρόν. Μάς πάρουν 
σιάζεται μεγάλο κενό τό δποϊο έλπίζομι: 
νά άναπληρώσωμε άπό καινούργιες άγνω 
στες πηγές. ’Από τά 1840 ώς τά 1874 ά' 
γνοούμε ποιοι διετέλεσαν Υποδιοικητές 
τής Επαρχίας, καί μόνο άπό τήν παρά 
δοσι γνωρίζομε τόν περίφημο Τουρκοκτ 
νίτσιώιη Γιαγιάμπεη, πού είχε τό σαρό 
του έκεϊ πού βρίσκονται σήμερα τά σπί 
τια τού Κούγια, δ δποϊος χρημάτησε έτ 
άρκεχά χρόνια Καϊμακάμης Κονίτσης

1874

Υποδιοικητής Κονίτσης στά 1874 ίτο* 
δ Σαλήχ Ζακή άγνώστου καταγωγής.

1882

Στά 1882 καί 1883 συναντούμε Kef 
μακάμη τόν ’Αχμέτ Έφέντη Κονιτσιώτ»* 
τόν πατέρα τού πασίγνωστου άργυραμΗ 
βού καί προμηθευτού τού τουρκικού στρ 
τού Σουλεϊμάν Έφέντη. Αύτός δ Άχμί 
Έφέντης, δταν ιδρύθηκε στδ Λεσκοβίκι r

I
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δρα Καϊμακάμη (γύρω στα 1890) μετά 
τέθηκε έκεΐ δπου καί άπέθανε περί τδ 
1892 ώς Υποδιοικητής τής Επαρχίας Λε- 
σκοβικίου

1894

Στα 1894 Καϊμακάμης Κονίτσης άνα* 
φέρεται 6 Βεισή έφέντης δ όποιος ήταν δπέρ- 
γηρος καί φοβερός ρακοπότης μή δίνοντας 
καί τόση σημασία στά καθηκοντά του. 
Στις 19 ’Ιανουάριου 1896 συναντοΟμε για 
τελευταία φορά τδ όνομά του στά άρχεϊα 
Ρούβαλη καί κατόπι χάνεται,

1896

Τδν ’Οκτώβριο του Ιδιου χρόνου (1896) 
ήρθε καινούργιος Καϊμακάμης στήν Κόνι
τσα (μετατεθείς άπδ τδ Μέτσοβο) δ περί
φημος Σαλή μπέης (2) ή καταγωγή το0 
δποίου ήταν άπδ τδ Δέλβινο. ΤΗταν φανα- 
τικδς χρίστίανομάχος καί μέ τδ πρόσχημα 
τής δήθεν περιθάλψεως καί άποκρύψεως 
άνταρτών άφαίμαξε γιά καλά τά βαλάντια 
τδν προυχόντων καί εύκαταστάτων χρι
στιανών τής Επαρχίας μας. '"Όταν περνο- 
διάβαινε στδ παζάρι, ήταν υποχρεωμένοι 
όλοι οί χριστιανοί καί οί χαρμπούτηδες 
(φτωχότουρκοι) νά προσηκώνονται καί νά 
τδν χαιρετοΟν μέ βαθεϊς τεμενάδες. "Οταν 
πάλι έκανε τούς γάμους του γυιου του το0 
Νεσιάτ μπέη, τδ γλέντι κράτησε 40 ήμε
ρες, καί του έφερε δλόκληρη ή Επαρχία 
πεσκέσια (δώρα) ά λά Ά λή Πασιά.

Μέ τδ Μητροπολίτη Κονίτσης Κωνστα
ντίνο Άράπογλου 1899—1906. τδν μετέ- 
πειτα Πατριάρχη, καθώς καί μέ τδν έπίφα- 
νή Τουρκοκονιτσιώτη Σουλεϊμάν Άχμέτ 
έφέντη, δ περίεργος αύτδς Καϊμακάμης

2. Γράψαμε στον Πρωινό Λόγο Ίιοαννί- 
νων 15—6—i960, λανθασμένα (τό σφάλλειν ε ί
ναι ανθρώπινον) καί στηριζόμενοι σέ προφο
ρικές μόνον πληροφορίες, ότι 6 Σαλή μπέης έ- 
χρημάτισε Καϊμακάμης Κονίτσης 1830—1901· 
το>ρα όμως γνωρίζομε από γραπτές πλέον πη
γές ότι διετέλεσεάπύ τά 1896 <υς τά 1903.

ήρθε σέ προστριβές έξ αίτίας τοΟ αίμοβό- 
ρου Κονιτσιώτου ληστάρχου Ά λή μπέη 
Μπέτσιου τδν όποιο ύπέθαλπε, καί δ δ· 
ποίος τόσο άποθρασύνθηκε ώστε τδν μέν 
Σουλεϊμάν έφέντη άποπειράθηκε νά δολο- 
φονήση, στδν δέ Μητροπολίτη πού διαμαρ
τυρόταν γιά τούς φόνους τών φτωχών χρι- 
σιανών τής ύπαίθρου έκανε (άν πιστέψωμε 
τδν άφηγητή Νικόλα Τσιαλιαμάνη) άλλη 
προσβολή: άπετόλμησε (3) νά ρίξη άκαθαρ- 
σίες τή Μεγάλη Παρασκευή στδν Ε π ιτ ά 
φιο...

Καί ή τοιαύτη συμπεριφορά του Ιπέ- 
φερε κατά την παράδοσι καί τή μετάθεσί 
του άπδ τήν Κόνιτσα, δπου τδν συναντού
με γιά τελευταία φορά ώς Καϊμακάμη τδν 
Ιούλιο του 1903.

1903

Ά πδ τδν Δεκέμβριο τοΟ 1903 άναφέ- 
ρεται δ Άβδουλά βεχάπ βέης ώς Καϊμα
κάμης Κονίτσης συνεχώς μέχρι τδν Ιούνιο 
του 1906 δπότρ συναντούμε γιά τελευ
ταία φορά τδ όνομά του.

1908

Στίς 17 Ιουλίου 1908 άναφέρεται ένας 
άνώνυμος βεκήλ Καϊμακάμης (Αναπληρω
τής *ΥποδιοικητοΟ) καί τδν Σεπτέμβριο 
άνώνυμος Καϊμακάμ Έφέντης·
"Οσους παλαιούς γέροντες καί γριές ρώτη
σα, κανείς δυστυχώς δέν μπδρεσε νά θυ· 
μηθή τά δνόματα τών μετά τδ 1906 Κ αϊ
μακάμηδων.

Σταματούμε λοιπδν ώς έδώ, μέ τήν έλ- 
πίδα δτι θά τά έξακριβώσωμε μελλοντικά 
καί θά τά φέρωμε στδ φώς τής Δημόσιό- 
τητος.

3. Έπ* αυτού ό ύπέργηρος Μΐ^ο Μπινόλας 
καθώς καί άλλοι διαφωνούν. Παραδέχονται 
βεβαίως όλοι ότι τό επεισόδιο είναι αληθινό, 
αλλά Ισχυρίζονται ότι τό ανοσιούργημα αυτό 
τό έκανε ό Έ λμάζ μπέης επί ’Επισκόπου Γερ
μανού 30—35 χρόνια πιο νιορίς. rO γέρο Τσια- 
λιαμάνης όμως έπέμενε ότι αυτό συνέβηκε ε
πί Μητροπολίτου Κωνσταντίνου...
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ΣΤΕΦ. ΜΠΕΤΤΗ, Διδασκάλου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ ΣΟΥΓΔΟΥΡΗΣ*
Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

(1645;— 1725)

6. Διδάσκαλος του Γένους

«Μεγάλος αναμφισβήτητα και βαρύς 6 τίτλος Διδάσκαλος τού Γένους, γρά
φει ό φίλτατος κ. Λ. Βρανούσης αρχίζοντας τον «Ψαλίδα» του, .......τίτλος, πού
δηλώνει τον πνευματικόν ηγέτη τού έθνους καί πρέπει νά χαρακτηρίζει την ξεχω
ριστή προσωπικότητα, τον άναμορφοπή, πού ακτινοβόλησε κι έξω από τούς τοί
χους τού Σχολείου, τον συνειδητόν εκπρόσωπο των ανησυχιών, των προβλημάτο^ν, 
των άγώνιον καί των ελπίδων τού καιρού του καί τού τόπου του...'». "Ομως ή 
απλοχεριά μέ την όποιαν συνηθίζουν τά τελευταία χρόνια ν* απονέμουν τον ακρι
βό τούτο τίτλο, ακόμα καί σέ μετριώτατους εργάτες τής εθνικής μας παιδείας 
κατά τά χρόνια τής Τουρκίας, άφαίρεσε πολύ από την αίγλη καί τη βαρύτητά του. 
Πολύ δμως λίγοι αληθινά προικισμένοι εκπρόσωποι τού Νεοελληνικού Διαφωτι
σμού καί έξοχοι άναγεννητές τού νεογραικικού κόσμου θά μπορούσαν νά φέρουν 
επάξια στά σιήθια τους τό τιμητικώτατο εύσημο καί πρώτος ίσως καί καλύτερος 
άνάμεσά τους, άξιος μπροστάρης τους θάλεγα, ό Γεώργιος Σουγδουρής.

Αυτός ό λησμονημένος Παπαγιώργης, πού ή αναστύλωση καί προβολή του 
σάν κορυφαίου και αντιπροσωπευτικού πρωτεργάτη τής αυγής τού Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού καί Διδασκάλου τού Γένους έλαχε στην ταπεινότητά μας.

Γιατί ό Σουγδουρής, πού έκοσμούνταν μ’ όλες εκείνες τις σπάνιες αρετές, 
πού χαρακτηρίζουν τις ξεχωριστές διδ)ιχές φυσιογνωμίες, ακτινοβόλησε όχι μονά
χα έξω από τούς τοίχους τού Σχολειού του ή τά στενά σύνορα τής Ιδιαίτερής του 
πατρίδας, αλλά σ’ όλην την ευρύτατη έκταση τού ύπόδουλου ελληνισμού καί πα
ρασκεύασε συνειδητά τη λυτρωτική νεοελληνική ’Αναγέννηση, υπήρξε, καθώς ορθό
τατα παρατηρεί 6 Χρυσοστ. Παπαδόπουλος (ό.π.), «αληθώς εις τών διαπρεπεστέ- 
ρων κληρικών Διδ)λων τού Γένους τά μάλιστα ώφελήσας αυτό διά τής παιδείας». 
Τό παιδευτικό έργο, πού επετέλεσε στή διάρκεια τής μακρόχρονης σχολαρχίας του 
στά Γιάννινα, είχε πλατύτατη απήχηση κι* άπέφερε πλούσιους καρπούς, εκτιμή* 
θηκε δέ πολύ από τούς συγχρόνους του. Ό  συμμαθητής και θαυμαστής του Με
λέτιος ό Γεωγράφος, 6 πρύτανις ούτος, καθώς χαρακτηρίζεται, τών λογίων τής 
εποχής του, νά τί έγραψε γΓ αυτόν στήν Εκκλησιαστική του 'Ιστορία (Τ.Γ' σελ. 
490). «Έλθών εις Ιωάννινα, διδάσκαλος εχρημάτισε τής εκεί ούσης σχολής παρα- 
δούς άριστα τά ελληνικά μαθήματα φιλοσοφίαν τε καί θεολογίαν έ ν π ο λ λ ο ΐ ς  
δ έ δ ι α ρ κ έ σ α ς χ ρ ό ν ο ι ς τ ώ  ρ η θ έ ν τ ι  σ χ ο λ ε ί ι ρ  τ ο ι ς  ί δ ί ο ι ς  
μ α θ η τ α ϊ ς  π ά σ α ν  τ η ν  ύ π ό τ ή ν έ ξ ο υ σ ί α ν τ ώ ν  Τ ο ύ ρ κ ω ν  ο ύ· 
σ α ν  Ε υ ρ ώ π η ν  κ α τ α β α ρ β α ρ ω θ ε ΐ σ ά ν π ω ς έ ξ β π α ί δ ε υ σ ε δ ι α  
σ π α ρ θ ε ΐ σ ι  κ α τ ά  π ά σ α ν  χ ώ ρ α ν  κ α ί  π ό λ ι ν  τ α ύ τ η ς...»· Οι 
χαρακτηρισμοί δέ: σοφώτατος γεραιρός, κλεινός καί τόσοι άλλοι, πού συχνά σέ κεί*

* Συνέχεια έκ τού προηγουμένου, σε?.. 381.



μένα τής εποχής ή μεταγενέστερα συναντούμε, αναφορικά προς το .πρόσωπο του, 
δεν είναι, υστέρα από κεΐνα του Μελετίου, υπερβολές άλλ’ αποδίδουν πιστά την 
πραγματικότητα. «Πολύγλωσσος, πολύπειρος καί έλευθεριώτατος στις αντιλήψεις 
του για τήν επιστήμη, γράφει ό Φ. Μιχαλόπουλος (ό.π. σελ. 35) εξακολούθησε τις 
νεωτεριστικές προσπάθειες των προκατόχων του. Πρώτος έδίδαξε Φυσική, πρώτος 
μετέδωσε συστηματικά τα μαθήματα τής Αριστοτελικής καί νεώτερης Φιλοσοφίας 
καί πρώτος συνέταξε επιστημονική λογική κατά τά τότε δεδομένα τής πείρας».

Χαρακτηριζόμενος από τό Ζαβίρα «ώς φιλόσοφος αριστοτελικός άριστος» 
είναι καί άναφέρεται ό μόνος ίσως, πού μετά τον Κορυδαλλέα καί τό Δαμωδό,ε· 
δίδαξε συστηματικά ’Αριστοτέλη στη διάρκεια τής Τουρκοκρατίας (45). Προστί- 

'θεται ακόμα, πώς συμπλήρωσε τή γραμματική μέθοδο του Μάκρη, συντάξας μιαν 
άπλουστερη επιτομή Γραμματικής, πού πολλές φορές τυπώθηκε στή Βενετιά, πρώ
τος δέ καί μαζί μέ τό μαθητή του Παπαβασιλόπουλο, έδίδαξε τις στοιχειώδεις 
περί Γεωμετρίες αρχές, τις όποιες έπεξέτεινε αργότερα ό Μ. 'Ανθρακίτης (50). 
’Εκεί όμως πού περισσότερο από κάθε άλλον πρωτοτύπησε, καθιος ήδη άναφέρα· 
με, ό Σουγδουρής, κΓ αυτό μονάχα αρκεί νά τον κατατάξη στους μεγάλους Δα· 
σκάλους καί άναγεννητές τού "Εθνους, είναι ή χρήση τής όμιλουμένης γλώσσας 
στή διδ)λία.

Κατά την εποχή αυτή, καθώς σημειώνει καί ό Καθ. Κ. Χρήστου (δ.π. σελ. 
18) τής ελλ. γλώσσας έγίνονταν χρήση υπό τρεις κυρίως μορφές. Τής λαϊκής 
χρησιμοποιούμενης από τό λαό στην καθημερινή του ζωή καί τά πνευματικά του 
δημιουργήματα, τής δημώδους, πού πλησίαζε μάλλον σιή σημερινή καθαρεύουσα 
χρησιμοποιούμενη στο γραπτό λόγο από τούς μαναχούς καί τής άρχαΐζουσας, πού 
χρησιμοποιούσαν οί εκκλησιαστικές αρχές καί οί δασκάλοι γενικά. Ό  Σουγδουρής 
ποτισμένος μέ τις σύγχρονες για τήν έποχή δυτικές ιδέες αγωγής καί διδ)λίας, ο
πού ο! επιστημονικές γνώσεις παραδίνονταν δχι μέ τις νεκρές αλλά μέ τις νεώτε- 
ρες εθνικές γλώσσες καί εκτιμώντας τήν οδυνηρή ελληνική πραγματικότητα, δπου 
ή κυριαρχία τής άρχαΐζουσας καθιστούσε τή διδ)λία κοπιώδη καί ανώφελη, προ
χώρησε θαρρετά στην εισαγωγή τής ζωντανής γλώσσης στο σχολειό του, μόνης ικα
νής νά άποκαταστήση τήν ανύπαρκτη, ώς τότε, πρωταρχικής όμως σημασίας γιά 
τήν επιτυχία του σκοπού τής αγωγής, επαφή μεταξύ δασκάλων καί μαθητών. Ε ί
ναι φανερό, πώς ενα από τά προχλητικώτερα «καινά δαιμόνια», πού έξηρέθεσε 
καί εξήγειρεϋκατά τού Σουγδουρή τούς συντηρητικούς κύκλους τού καιρού του, άν 
καί μη άναφερόμενο,—θά γίνη γΓ αυτό λόγος αργότερα κατά την έπακολουθήσα- 
σα σφοδρότατη δίωξη τού διαπρεπιστέρου τών μαθητών ίου ’Ανθρακίτη.(60)—ή
ταν χωρίς άλλο αυτή ή επαναστατική του καινοτομία, πού αφορούσε τή χρήση τής 
γλώσσας τού λαού στή διεξαγωγή τής σχολικής εργασίας. 'Ο σπόρος, πού μέ τή φω
τισμένη μακρόχρονη διδ)λία του έσπειρε στο σχολειό του ό Σουγδουρής, δέν άρ
γησε ν’ άποφέρη τούς αναμενόμενους πλούσιους καρπούς, γιατί σέ πολύ λίγο χρο
νικό διάστημα είδε ό ίδιος τούς τροφίμους του—πόση Ικανοποίηση καί χαρά γιά 
τό μαρτυρικό Δάσκαλο—νά ξεχύνονται σ’ όλη τήν απέραντη τότες Τουρκία δπου α
κούονταν γλώσσα ελληνική νά Ιδρύουν σχολειά καί νά διαλύουν γοργά τήν πυ
κνήν άχλύ τής αμάθειας καί τής βαρβαροφροσύνης. «Καθ’ δλη τή σημασία τής 
λέξεως, επιλέγει ό Μιχόπουλος, ό Σουγδουρής υπήρξε ύ κατ' εξοχήν εμπνευσμένος 
Δάσκαλος, ό πρώτος πού συστηματικά έδίδαξε καί άπέχτησε μαθητάς άφοσιωμέ* 
νους (61)». Χαρακτηριστικό δέ τού μεγάλου κύρους καί τής απεριόριστης έκτίμη-
σης πού άπήλαυε ζώντας ό Σουγδουρής καί πέρα πολύ από τήν Ιδιαίτερή του πα
τρίδα, δπου δίδαξε, είναι καί τό ακόλουθο υμνητικό έπίγραμμα τού ίεροδιακόνου 
Φραγκίσκου τού Προσσαλέντη Κερκυραίου, πού περιεχεται στο υπό τον τίτλο. «Ό  
Αιρετικός Διδ)λος ύπβ ορθοδόξου μαθητού ελεγχόμενος» βιβλίο του, έκδοθέντος
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στο βΑμστελόδαμο τό 1706, απευθύνεται δέ «προς τον λογιώτατον καί σοφώτατον 
Γ. Σουγδουρήν ιεροδιδάσκαλον του εν τή Ίωαννίνων πόλει φροντιστηρίου»:

Έλλάνων κλυτοί τάν πάτριον δς κε σοφίην 
παϊδες υμών μαθέειν πρόφρων σπεύδει ήδέ χατίζει 
εις πόλιν Ίωαννίνων έρχέσθε ώχέει πόδι βαίνων 
ένθα γλώτιης νυν παγά δ' έλληνίδος έννι' 
εκ φρήτρης Σουγδουράων τ* δνομα εί δε γε πέλλει 
Γεώργιος άλλων μούνος Άριστοτέλ* οίος ερίζειν 
ήδέ Ίησοΰ άριστος μύστης καί θεολόγος.*.».

(L,egrand αί XVIII Τομ. Α ' σελ. 50).

Τα δσα τέλος θαυμαστικά για τδ έργο τού Σουγδουρή είπεν δ Μελέτιος, 
έπανέλαβε αργότερα ανάμεσα σε τόσους άλλους και ό Θεσσαλός Κ. Κούμας έξαί* 
ροντας τά λαμπρά αποτελέσματα τής διδ)ικής του δράσης καθώς καί την απήχησή 
της σ’ ολη τή Βαλκανική Χερσόννησο.

Ό  ηπειρωτικός λαός εξετίμησε καθώς ταίριαζε τό Δάσκαλο καί τήν πελώρια 
προσφορά του, για πολύ δέ καιρό κατόπι διατήρησε καθαρή τήν ανάμνησή του μέ 
θαυμασμό καί ευγνωμοσύνη. Είχε έκτελέσει συνειδητά τό καθήκον του απέναντι 
τού Γένους σαν αληθινός πνευματικός του πατέρας καί οδηγός, εδείχθηκε μ? ένα 
λόγο κατά πάντα άξιός του.

Ή  δλη τέλος προδρομιχά άναγεννητική καί παιδευτική προσπάθεια τού Σου· 
γδουρή χαρακτηρίζεται απ’ αυτό τό έντονο αίσθημα τής ευθύνης καί τού χρέους 
προς τή δεινά χειμαζόμενη πατρίδα καί τούς νέους της, συνιστώντας παράδειγμα 
φωτεινό γιά μίμηση, πού θάηταν παράλειψη σοβαρή νά μήν έξάρουμε. Γενικά 
δέ τό έργο του τόσο περισσότερο ανεβαίνει στά μάτια μας, δσο σκεφτόμαστε τό 
πλήθος των παντοειδών δυσχερείων καί άλλων εμποδίων, πού εξακολουθητικά όρ
θωναν μπροστά του οι σκόπες δυνάμεις τού κχιρού του καί τού τόπου του*

7. ’Έργα.

Ό  Γ. Σουγδουρής δεν ήταν μονάχα μεγάλος Δάσκαλος καί ρήτορας εκκλη
σιαστικός σπουδαίος, αλλά καί συγγραφέας δοκιμώτατος καί πολύγραφος, συγγρά- 
ψας πλήθος στή διάρκεια τής ζωής του βιβλία ποικίλου περιεχομένου καθώς φ ι
λοσοφικά, εκκλησιαστικά, διδακτικά, μεταφράσεις καί επιγράμματα διάφορα. Σε 
συνέχεια παραθέτω κατάλογο, κατά τό δυνατόν πλήρη, των έργων τού Διδασκάλου 
άναφέροντες καί δ,τι σχετικό μέ τις εκδόσεις καί τό περιεχόμενό τους δυνήθηκα 
νά π?νηροφορηθώ.

α) Τό πρώτο έργο πού εξέδωκε δ Σουγδουρής καί ένα από τά πρώτα τής 
νεοϊδρυθείσης τότες στή Βενετία (1670) ομώνυμης τυπογραφίας τού γαμπρού του 
Νικ. Γλυκή είναι τό βιβλίο «Ν έ ο ς Θ η σ α υ ρ ό ς» (62) ιού πλήρους τίτλου αυ
τής τής έκδοσης έχοντος ώς έξής: «Βιβλίον όνομαζόμενον Νέος Θησαυρός μετά των 
μή προϋπαρχουσών εικόνων των έν αύτφ περιεχομένων ομιλιών νεωστί μετατυπω- 
θέν καί μετ’ έπιμελείας διορθωθέν. Ένετίησιν. ΙΙαρά Νικ. Γλυκεΐ τω εξ Ίωαν
νίνων ςιχοβ'». Τού βιβλίου τούτου προτάσσεται ό σέ συνέχεια πρόλογος τού Γ. 
Σουγδουρή: «Πάσι τοίς έντευξομένοις τό χαίρειν: 'Αδαπάνητος έλογίζετο σχεδόν 
άπό δλους ό θησαυρός τού βασιλέως τής Λυδίας Κροίσου επειδή καί άπ* δλα τά 
εκλεκτά καί πολύτιμα πράγματα οπού εις τά τετραπέρατα τούτου τού κόσμου εύρί· 
σκοντο, εκείνος μόνος υπέρ πάντας επερίσσευε καί ευπορεί, δμως είς ολίγον τού 
χρόνου διάστημα ου μόνον έκείνα του τά εξαίσια Ταμεία καί άφθονοπάροχα Γα-
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ζοφυλάκια εχάθησαν άλλα και αυτός ό Κροισος μέ δλα τα στρατεύματα υπό του 
Βασιλέως των Περσών Κύρου εντελώς άφανισθη. ’Ιδού λοιπόν Νεον Θησαυρόν 
Εγχειρίζω σοι, ώ φιλευσεβέστατον των Ελλήνων γένος 6 όποιος ούτε από εχθρούς 
αφανίζεται ούτε εβγάνωντας άπ* αυτόν καθημερινώς καταδαπαναταί, άλλ’ όσον πε
ρισσότερον βγάνεις τόσον σύ θησαυρίζεις εν πάση αρετή και σοφία καί άφθόνως 
πλουτείς τής ψυχικής τελειότητος αυτός δέ ουδέ ποσώς ολιγοστεύει, ωσάν όπου 
είναι φύσει ακατανάλωτος. ’Άφες λοιπόν πάσας τάς τερατολογίας των ποιητών καί 
τών ρητόρων είς ύπερβολάς τε καί σχήματα καί άνάγνωθι τούτον τον Νέον Θη
σαυρόν. Επειδή εάν ακριβώς καί επιμελώς θεωρήσης εις τήν τούτου διήγησιν, 
θέλεις εύρει όχι λίθους πολυτίμους όχι χρυσόν ή άργυρον ούτε άλλον πλούτον ρευ*

' στον καί φθαρτόν (ό όποιος κατά τον Τπποκράτην κακίας μάλλον ή καλοκαγα* 
θίας υπηρέτη; εστίν) άλλα ένθεα κατορθώματα οσίων άνδρών τε καί γυναικών 
βίους αγίων πολυτελείς, θαυμασίους αγώνας καί παλαίσματα θείων Μαρτύρων από 
τά όποια θέλεις καρπωθεί. ψυχικήν τήν ωφέλειαν καί θέλεις γίνει κληρονόμος τής 
Βασιλείας τού Χριστού, ω ή Δόξα καί το κράτος εις τούς Αιώνες ’Αμήν.—Γεώρ
γιος 'Ιεροδιάκονος Σουγδουρής ό Ιξ Τωαννίνων». ΓΗπειρ Χρ. I σελ. 55)—Τού 
έργου έγινε καί δεύτερη έκδοση από τον ϊδιο οίκο τών Γλυκήδων το 1740 (Legrand 
δ.π. σελ. 306 ή Ή χ  Χρ.ο.π. σελ. 80) καί ακολούθησε καί τρίτη από τό τυπογρα
φείο Ν. Σάρρου αυτή τή φορά τό 1750 μέ πρόλογον τού Σουγδουρή Ιπίσης καί 
υπό τον τίτλο: «Νέος Θησαυρός ήτοι βιβλίον περιέχων διαφόρους ομιλίας εις τινας 
δεσποτικάς εορτάς τυπωθέν εν Βενετία παρά Ν. Σάρριο 1750». (Legrand δ. π. 
σελ. 380). Τέλος τό βιβλίο έκδόθηκε γιά τέταρτη φρρά πάλι από τούς Γλυκήδες 
τό 1802 μέ τον τίτλο: «Βιβλίον όνομαζόμενον Νέος Θησαυρός μετά τών προϋπαρ- 
χουσών έν αύιφ περιεχομένων ομιλιών νεωστί μετατυπωθέν καί μετ3 έπιμελείας 
διορθωθέν.—Ένετίησιν αωβ' παρά Νικ. Γλυκεΐ τφ εξ 3Ιωαννίνων>, τής έκδοσης 
αυτής, καθώς σημειώνει καί ό κ. Μέρτζιος (Ή π. Χρ. δ. π. σελ. 182), μή άναφε·* 
ρομένης σέ καμμιά βιβλιογραφία. Θά προσθέσω ακόμη, πώς,σέ συμπλήρωμα τού 
καταλόγου τών εκδόσεων Ν. Γλυκέος ( ’Ηπ. Χρ. δ. π. σελ. 156), άναφέρεται καί 
έκδοση σπάνια τού έργου τό 1796 στήν Τουρκική μέ ελληνικούς χαραχτήρες (63).

β) Π ε ν τ η κ ο σ τ  ά ρ ι ο εκδομένο επίσης από τον οίκο Γλυκή τό 1673 
δπου διαβάζει κανείς τήν ακόλουθη εισαγωγή τού ίεροδιακόνου Γεωργ. Σουγδο- 
ρή: «Πάσι τοίς ίερολογιωτάτοις έντευξομένοις»: Τήν τού Πεντηκοσταρίου θεοφό· 
ρον καί ‘Ιερολόγον Βίβλον, νειοστί μετατυπωθεϊσαν καί επιμελώς διορθωθεϊσαν 
τή ήμετέρα νύν συνιστώ γνώσει καί άναγνώσει ελλόγιμοί τε καί θεοσέβασυοι Ά - 
ναγνώσται, ήτις ου Καισαρίων έργα ου πράξεις αύγούστων ούτ3 άθλα Θεμιστο” 
κλών αλλά τρόπαια τού νικητού και τροπαιοφόρου τού ιερού καί γής ΐσχυροτάτου 
Παντάνακτος ένδοξα τε καί ύπερθαυμαστά περιέχει. Ταύιην τήν ίεράν Βίβλον κα- 
θά καί άλλας ό Πανευγενέστατος καί φιλέλλην Νικόλαος Γλυκύς εκ τών οικείων 
τύπων καί ιδίων άναλωμάτων τοΐς ύμετέροις όξυδερκέσιν όμμασιν ύποτιθησι... 
Έρρωσθε οί εντυγχάνοντες. Ένετίησιν εν έτει 1673φ (Ή π.Χ ρ. δ.π. σελ. 58). Τό 
Πεντηκοστάριο αύιό, πού αριθμεί πλεΐστες εκδόσεις, τυπώθηκε καί άπο την τυπο
γραφία Ν. Σάρρου τό 1739 μέ τον ίδιο πρόλογο τού Σουγδουρή (Legrand δ. π. 
σελ. 273), το 1748, 1769, 1777 καί 1782 πάλι από τούς Γλυκήδες (Leg-rand δ. π. 
σελ. 362, 106, 250, 389. καί Ή π . Χρ. δ. π. σελ. 89, 92, 100, 124) καί τό 1759 
καί 1778 από τον επίσης ηπειρωτικό εκδοτικό οίκο τής Βενετίας τού Δημ. Θεο
δοσίου (Legrand δ. π. σελ. 502 καί 286). Τέλος ατό συμπλήρωμα τών εκδόσεων
τού Ν. Γλυκέος άναφέρεται καί έκδοση άγνωστη τού Πεντακοσταρίου το 1724 
(Ή π. Χρ. δ. π. σελ. 156).

γ) Γ ρα μ μ α τ ι κ ή μέ τον τίτλο. «Επιτομή Γραμματικής συντεθεΐσα είς 
χρήσιν τών φιλομαθών παρά τού §λλογιμωτάτου καί άρίστου άνδρός Κυρίου Σου-
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γδουρή—Βενετίρ. 1752 παρά Άντωνίφ τώ Βόρτολι». (Le^rnad ο.π. σελ. 409). 
Τό βιβλίο έκδόθηκε για δεύτερη φορά από τον ίδιο εκδότη ιό 1763, τής δευτέρας 
αυτής έκδοσής του επιγραφόμενης: «’Επιτομή Γραμματικής συντεθεΐσα είς χρή- 
σιν των φιλομαθών παρά του ελλογιμωτάτου και άριστου άνδρός Κυρίου Κυρίου 
Σουγδουρή και νυν τό δεύτερον τΰποις εκδοθεΐσα. Έ τ ιν ι και προσετέθη συντα- 
γματιου περί στιγμής και (Θεοφίλου) Κορυδαλέως περί μέτρων ποιητικών τά πάν
τα μεθ5 δσης οίον τε επιμελείας διορθωθέντα. 'Ενετίησι 1763 παρ' Άντων. τφ 
Βόρτολι». (Εύλ. Κουρίλα 6.π. σελ. 92). Στις σελίδες 3 —6 αυτής τής έκδοσης κα
θώς αναφέρει δ Εύλ. Κουρίλας (δ.π.) εκτείνεται δ πρόλογος επιγραφόμενος «προς 
τον άναγνό)στην» από την 6—130 ή Γραμματική, από 131—135 υπάρχει «Συν- 
ταγμάτιον περί στίξεανς τού 'Ιεροσολύμων Σωφρονίου» στη σελίδα 169. «ΙΙαροι- 
μίαι Π?ωυτάρχου και άλλων χρήσιμοι καί δσα επί αδυνάτων» καί στις σελίδες τέ
λος 170—175 δ πίνακας των περιεχομένων. Ό  ίδιος δ"Αγιος Κορυτσάς σημειώνει 
πώς «δ Σουγδουρής ήν κυρίως Γραμματικός». Καί τό γεγονός δτι ή Γραμματική 
του τέσσερες φορές (1752, 1763, 1781, 1795) εκδόθηκε στή Βενετιά, μαρτυράει 
την «εύδοκίμησιν τού Βιβλίου». Καί παρακάτω: «Τέλος κατα?.ήγομεν, γράφει, είς 
την κλεινήν δυάδα των Ίωαννιτών Γραμματικών, οϊτινες έθεσαν τέρμα εις τούς 
θαυμαστός τού Γαζή καί Λασκάρεως και την γραμματικήν σχολαστικότητα καί 
οϊτινες επί ένα καί πλέον αιώνα έκυριάρχησαν εις τον δρίζοντα των Γραμματικών, 
των Βησ. Μακρήν καί τον Γεώργιον Σουγδουρήν άμφοτέρους (sic) ίερομονάχους 
και πολυυμνήτους διά τήν διδ)κήν αυτών εν Τωαννίνοις δράσιν» (64).

Προσθέτω ακόμη δτι ή έκδοση τής Γραμματικής αυτής τού 1781 ανήκει στους 
Γλυκήδες, φέρει δε τον τίτλο*. «Επιτομή Γραμματικής (σχ. 8ον σελ. 167) συντε
θεΐσα είς χρήσιν τών φιλομαθών παρά τού έλλογιμοηάτου καί άρίστου άνδρός 
κυρίου κυρίου Σουγδουρή καί νυν τρίτον τύποιζ εκδοθεΐσα ήιινι καί προσετέθη 
συνταγμάτιον περί στιγμής καί άλλο περί μέτρων ποιητικών. Τά πάντα μεθ’ δσης 
οίον τε επιμελείας διωρθωθένια. Ένετίησι ρψπά 178L παρά Ν. Γλυκή τφ εξ 
8Ιωαννίνων». Τού βιβλίου προτάσσεται ή σέ συνέχεια αρκετά ενδιαφέρουσα 
καί γΓ αυτό άξιομνημόνευιη εισαγο^γή τού εκδότη Ν. Γλυκέος, εγγόνου βέβαια 
τού δμωνύμου του εκείνου ίδρυτού τού οίκου Γλυκήδων. «Τοΐς φιλομαθέσιν τής 
Έλληνίδος Διαλέκτου Νικόλαος Γλυκύς ό τυπογράφος Χαίριν. Τά τής Γραμμα
τικής είδη πολλά είσί καί διάφορα άλλο μέν γάρ τών περί τών αυτού τού λόγου 
μερών, άλλο τό περί συντάξεως αυτών, καί άλλο τό περί ορθογραφίας καί Ιτερον 
τό περί μέτρων ποιητικών καί τής τών διχρόνο)ν χρήσεως καί εϊτι άλλο προς τούτοις.

Περί τούτων άνεύρηνται πολλοί τών φιλόπονων άνδρών γεγραφόιες, οί μέν 
περί πολλών οί δέ περί δλίγοον τινών, τινές μέντοι καί θεωρητικώτερον ξυνεγρά* 
ψαντο δυσλ.τπτοτέραν καί έργοδεστέραν τοΐς φιλομαθέσι τήν πραγματείαν εργασά- 
μενοι. Έτεροι δέ καί εις μήκος πολύ ολίγον έλθόντες τήν άλλως τούς μαθητιών- 
τας εκδεδαπανηκέναι τον χρόναν εγένοντο αίτιοι. 'Ο μέντοι πολυμαθής ελλόγιμος 
άνήρ κύρ Σουγδουρής δ τό παρόν συνταγμάτιον πεπονηκώς, ούδενί τούτων προσ- 
χών, εγνο) άλλην—τινά βεβαδηκέναι δδόν εύμαρεστέραν τε καί συντετμημένην τά 
μέγιστα. Συνετάξατο δέ περί τών χρειο)δεστέρο)ν περί προσωδίας φημί άρθρων 
καί ονομάτων καί ρημάπον καί προθέσειον τά λοιπά παοαλιπών τοΐς βουλομένοις 
ερανίζεσθε εν έτέροις συνγράμμασιν. Έ στι μέν οΰν θαυμάσιος τφ δντι δ άνήρ 
καί παντός λόγου άξιος. Παρέλιπε γάρ ώς εμοι γε δοκεΐ ουδέ έν τών είς ταυ τα τά 
τού λόγου μέρη άνηκόντα)ν κανόσι τε καί διαιρέσεσι καταποικίλας τήν πραγματείαν 
καί τό δή θαυμασιώτερον δτι εν δλίγοις πολλά συμπεριείληφε καί ταϋτα μετά σα
φήνειας άπάσης εύρύθμως τε καί εσκεμμένως τά πάντα διαταξάμενος ώς μή άπο- 
κάμνειν τούς άναγινώσκοντας άλλ* §ν δλίγφ χρόνψ καί οίον είπεΐν άπονη u  καί 
άνεπαισθήτως εγκρατοΐς-γενέσθαι τού ποθουμένου. Τοιαύτης ουν οΰσης τής πρα-
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γματείας και παρά πολλών έπιζητουμένης χρησιμότατης τε τά μέγιστα τοίς φίλο- 
μαθέσι έκρινα τύποις αυτήν εκδούναι προσθείς επί τφ τελεί δύο τινά σύνταγμά- 
τια ούκ άπεικότα άλλα και λίαν συντελούντα προς καταρτισμόν αυτής ών τό μέν 
πεφιλοπόνηται παρά του σοφωτάτου Πατριάρχου κυρίου Σωφρονίου «περί στι
γμής» έπιγραφόμενον, τό δέ παρά του έπιστημονικωιάτου άνδρός Θεοφίλου του 
Κορυδαλέως «περί ποιητικής μοθόδου». Έν τφ περί των διαφόρων μέτρων καί 
περί δυνάμεως δίχρονων άριστα έξηκριβωμένως τε καί εύσυνόπτως διήλειφε καί 
ϊνα μή προσκορής γένωμαι έΗεστι τφ βουλομένφ άναδραμειν τφ πίνακι έν ψ δυ· 
νήσεται ακριβώς καταμαθεΐν όσα καί οία τή παροΰση πραγματεία εμπεριέχεται.

Πέπεισμαι ούν ως άποδειχθήσεται παρ' υμών μετά πάσης τής προθυμίας καί 
τής προσηκούσης άξιοσεβάσιου αποδοχής. Έρρωσθε». (Ή π. Χρ ο. π. σελ. 123).

δ) « Ε ι σ α γ ω γ ή  Λ ο γ ι κ ή  ήτοι προδιοίκησις εις άπασαν τήν λογικήν 
μέθοδον του Άριστοτέλους. Συντεθείσα μέν παρά του σοφωτάτου Γεωργίου Σου~ 
γδουρή του έξ 3Ιωαννίνων. Τΰποις δέ έκδοθεΐσα υπό Ίωαν. Καρατζάτού εκ Λευ
κωσίας τής Κύπρου. Έ ν Βιέννη 1792. Έ ν  τή τυπογραφία του Βαουμαϋστέρου 
εις 8ου σελ. 90». (Λ.Π. Βρετιού Ν. Φιλολογία Τ. Β' σελ. 336). Ή  έκδοση αυ
τή τού έργου, πού έπιμελήθηκε ό *Ιω. Καρατζάς, γνωστός συναθλητής τού πρώτο 
μάρτυρα τής Εθνικής μας Ελευθερίας Ρήγα τού Βελεστινλή, δεν μνημονεύεται 
από τον ΛεΥκράν αλλά μόνο από τό Βρεττό, από τον οποίον φαίνεται αντλεί ό Σά· 
θας καί μεταγενέστερα δ Χρ. Παπαδόπουλος, εηαι δέ μάλλον ή μόνη καί γι3 αυτό 
σπανιώτατη.

Γνωρίζουμε δμως δτι τό έργο τούτο τού Σουγδουρή χρησιμοποιήθηκε πλα
τεία καθ* δλο τό ΙΗ' καί πέραν αιώνα «έν τοίς άνωτέροις τού Γένους σχολείοις». 
«Διδάσκονται, γράφει δ Θεσσαλός, καθώς είδαμε, λόγιος Άλέξ. Έλλάδιος, εις 
αυτά τά σχολεία συν τοίς άλλοις καί τήν λογικήν τού Σουγδουρή καί τήν τού ’Α
θηναίου Θεοφ. Κορυδαλέως καί αυτήν τού Άριστοτέλους». Ό  δέ Θεσσαλός 3Ιω. 
Πέζαρος δ διδάσκαλος, καθώς ήδη σημειώσαμε, τού Κ. Κούμα, άρχιζε, μαρτυράει 
αυτός ό τελευταίος, τά φιλοσοφικά του μαθήματα μέ «τήν εισαγωγήν τής λογικής 
τού Σουγδουρή καί τό στοιχεία τής Γεωμετρίας τού Εύκλείδου, μετέβαινεν δέ εις 
τήν λογικήν τού Ευγενίου». Είναι φανερό, πώς πέρα από τήν προαναφερθεΐσα 
έκδοση τής Λογικής, οί μαθητές τού Σουγδουρή διέσωσαν καί διέδωκαν τις χειρό
γραφες παραδόσεις του αυτού τού μαθήματος, πού άπετέλεσαν επί μακρά σειρά ετών 
βασικό βοήθημα δ)λίας καί μελέτης του. Εις τον 45 κώδικα τής Βιβλιοθήκης Κο
ζάνης, καθώς πληροφορεί δ Σεβασμιωτατος Κορυτσάς (δ.π. σελ. 134) περιέχεται 
έκτος παρομοίων πραγματειών άλλων συγγραφέων (Βλεμμύδου, Παπαβασιλοπού· 
λου κ. ά) καί πραγματεία περί λογικής τού Σουγδουρή. Παράκλησή μου γραπτή 
προς τον Δ)ντήν αυτού τού ιδρύματος για περιγραφή γενική τού χειρογράφου καί 
αποστολή δλίγων| χαρακτηριστικών του αποσπασμάτων, δέν τελεσφόρησε. Περί 
τού έργου, τέλος, αυτού τού Σουγδουρή, δ Σπυρ. Λάμπρος γράψει (Έπετηρίς 
Παρνασού 1916 σελ. 148) δτι «είναι άρίστη συμβολή εις τήν μελέτην τής φιλοσο
φίας τού Σταγειρίτου καί αποτελεί ϊδιΟν σταθμόν έν ταΐς Νεοελληνικαΐς έκείναις 
άριστοτελικαίς μελέταις είς ά; καί άλλως έτράπησαν οί λόγιοι "Ελληνες από ταΰ 
ΙΖ' αίώνος οίωνεί κηρυχθέντες υπέρ τού Μακεδόνος φιλοσόφου κατ’ άνιίθεσιν 
προς τούς νεοπλατωνικούς τών Μέσων Χρόνων έν οις έπροτοστάτει δ Πλήθων».

' ε) Έργο επίσης ανέκδοτο μέ τίτλο «ΓΙ ε ρ ί τ ο ύ  π ώ ς δ ε ΐ δ μ ι λ ί α ν ξ  υ γ - 
γ ρ ά φ ε ι ν» αποτελεί μετάφραση από τήν ιταλική τού Σουγδουρή. Τούτου τό
πρωτόγραφον καθώς αναφέρει δ Εύλ. Κουρίλας (δ. π. σελ. 102) σώζεται ευτυχώς 
στον 77 Κώδικα τής έν Πελοποννήσορ μονής τού Μεγ. Σπηλαίου, άποτελούμενο 
άπό φύλλα 179 σέ σχ. 4ον καταλήγει δέ ως εξής: (φ. 137) «τέλος μεταφρασθέν 
!κ τής τών ‘Ιταλών είς τήν τών Ελλήνων φωνήν παρά Γεωργίου ίερέως Σουγδου*

ι



498 *'**' «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

ρή του εξ Ίωαννίνων εν ετει 1678φ εν Π α τ α β ί ψ και νυν μετεγράφη παρά 
Διονυσίου ιερομόναχου του πλωτού του εκ Δρυΐνοπόλεως και ’Αργυρόκαστρου 
Επαρχίας και εκ χώρας Βομπλοΰ εν 1735 ετει όχτοοβριου 23». Τό έργο τούτο του 
Σουγδουρή, καθώς παρατηρεί δ Κ. Κούρκουλας. (Τό κήρυγμα κατά τούς χρόνους 
τής Τουρκοκρατίας σελ. 45 κ. κ.), αποδόθηκε αρχικά στο Μελέτιο Μήτρο (Γεω
γράφο) δΓ ειδικής δέ εργασίας του δ καθηγητής Δυοβουνιώτης άπεκάλυψε τον 
πραγματικό του συγγραφέα. Τούτο, συνεχίζει, σώζεται χειρόγραφο σέ πολλούς κοό· 
δίκες, διαιρείται δέ εις δώδεκα κεφάλαια εκτεινόμενα σέ 45 πυκνογραμμένες σε 
λίδες. Σκοπός τού βιβλίου, τό δποΐο σημειοοτέο έγινε γνο)στότατο κατά τον ΙΖ ' και 
ΙΗ ' αιώνα, είχε δέ βαθειά επίδραση επί τής θεωρίας τού Κηρύγματος, είναι νά 
χειραγώγηση μέ πρακτικές κυρίο): συμβου/ές τούς ιεροκήρυκες στο δύσκολο έργο 
τους. Ενδεικτικό τής εκτιμήσεως, πού περιβλήθηκε τό έργο τούτο, είναι δτι μέ 
βάση αυτό καί την πραγματεία τούΓεο. Βλάχου, καταρτίσθηκε άλλο αξιόλογο εγ
χειρίδιο δμιλητικής τού ΙΗ ' αίοόνα επιγροφόμενο: «Σύντομος καί ευχερής τύπος 
τής εκκλησιαστικής ομιλίας». Καί σήμερα ακόμα ή αξία τού πονήματος αυτού τού 
Σουγδουρή είναι σημαντική καταλήγει δ συγγραφεύς «θά ήτο δέ ευχής έργον νά 
εκδοθή καί τύποις».

στ') Σύγγραμμα ακόμη τού Σουγδουρή δυνάμενο νά χαρακτηρισθή σαν τό 
κατ’ εξοχήν έργο τής ζωής του, «πόνημα άξιόλογον καί τριάκοντα ετών εργον» κα
θώς τό θέλει δ Ζαβίρας, υπήρξε τό υπό τον τίτλο. «Συμφωνία Παλαιας καί Και 
νής Διαθήκης» τό οποίο «ή φθονερά τύχη τού Γένους ήμών άπεστέρησε τού φω
τός» συγκαταλέγεται δέ μεταξύ των οριστικά άπωλεσθέντων συγγραμμάτων του. Δυ
στυχώς δ Ζαβίρας, δέν παρέχει για τό αναντίρρητα αξιόλογο αυτό έργο πού δ Σου- 
γδουρής συνέγραψε περί τό τέλος τής ζωής του—τον ’Ιούνιο τού 1721 «ώς δ Ικ 
Μοσχοπόλεως Δημητ. Προκοπίου μαρτυρεί»—περισσότερες ειδήσεις. Ό  Α. 
Δημητραχόπουλος (Προσθήκαι καί Διορθοόσεις εις τήν Νεοελλ. Φιλολογίαν τού Σάθα 
σελ. 61—62) πού μάς δίνει τήν πιο πάνω πληροφορία προσθέτει σέ συνέχεια καί 
τούτο: «Έ ν δέ τή των Ίεροσολύμοον Πατριαρχική Βιβλιοθήκη σώζονται τού Σου
γδουρή Έρωτοαποκρίσεις τής Παπαδικής Τέχνης».

ζ) Τέλος, για νά κλείσουμε τον κύκλο των γνωσιών μας συγγραφών τού Σου
γδουρή, αναφέρουμε, πώς στο μέ τον τίτλο· «Έλικώνος "Ανθη» (65) βιβλίο τού 
Ίωαν. Βαπτιστού Κεφαλληνέο)* εκτυπωθέντος παρά Ν. Γλυκει τό 1680 (ρχπ'), 
περιέχεται καί επίγραμμα οχτώ στίχων ελεγειακών τού Δασκάλου, εις δέ τό GLAL- 
L IO PI F P E G G IA T I τού Marco Frango da Candia διαβάζει κανείς επίγραμ

μ α  επίσης στην ελληνική τού Σουγδουρή. άναφερόμενο σέ επαίνους προς τον άνω- 
τέρω συγγραφέα (Legrand al. XVII Τ .Ε ' σελ. 100). Δυστυχώς τά δυο αυτά 
επιγράμματα τού Σουγδουρή, παρά τις αναζητήσεις μου, δέν ήμπόρεσα νά ίδώ.

8. Επιστολές στή Χάΐδω

Θεωρώ σκόπιμο καί εποικοδομητικό όλης αυτής εδώ τής προσπάθειας, νά 
παραθέσω αντί επιλόγου μεταφέροντάς τες από τά Ηπειρωτικά Χρονικά (Τ.Δ' 
σελ. 70—78), οπού γιά πρώτη φορά έδημοσίευσε ασχολίαστες δ αείμνηστος Μη
τροπολίτη; Άθηναγόρας, αφού τις άνέσυρε από τά ’Αρχεία τής Ιστορικής καί 
’Εθνολογικής Εταιρείας, έξι συνολικά Ιπιστολές τού Σουγδουρή, σταλμένες από 
τά Γιάννινα προς τήν στή Βενιτιά διαμέ\ουσαν αδελφή του Χάΐδω, ολίγο μετά
τό θάνατο τού αδρός της Ν. Γλυκή. Μέσα από τά αυθεντικά καί τόσο οικεία αυτά
κείμενα—ελλείψει άλλων ανεκδότων —θά ϊδή κοντά στ5 αλλα δ αναγνώστης ν’ ανα
δύεται ανάγλυφη, περιβλημένη τό φωτοστέφανο τού ηθικού μεγαλείου, τή μορφή 
τού Μεγάλου Δασκάλου καί θά μπόρεση έτσι μοναχός του νά έκτιμήση τή φρό-
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νηση. τήν άνεξικακία, το ανώτερο ήθος καί τις άλλες σπάνιες άοετές, που κοσμού
σαν αυτή τήν αληθινά όλοκληρα>μένη διδ)ική προσωπικότητα. Θά χαρή ακόμα τήν 
απλή γλώσσα καί τό άπέριτιο ύφος του γραψίματός του, καθώς καί τήν πολλαπλά 
έκδηλούμεχη στοργή καί τό αγνό ενδιαφέρον του προς τήν «πολλά ήγαπημένη» α
δελφή Χάϊδω (66) κα'ι τούς άλλους συγγενείς καί συνανθρώπους του.

Θά άντιληφθή, τέλος 6 αναγνώστης, γιατί δεν υπερέβαλε ό ’Αναστάσιος Πα- 
παβοσιλόπουλος, όταν έγραφε στο συμμαθητή καί φίλο του ιερομόναχο Μερκο* 
βίτη, δτι ό Σουγουρής ό δάσκαλός τους (67) υπήρξε πράγματι «έν ιερευσι τη πρα- 
ότητι μέγας καί τη φιλανθρωπία μέγιστος» (69).

I

ϊιμιωτάτη καί κατά πολλά ήγαπημένη μου αδελφή κυρία Χάϊδω γλύκαι
να τήν αυθεντίαν σου όλοψύχως άσπάζομαι».

Εις τήν πρώτη τού παρόντος έλαβε γραφήν ό κυρ Λεοντάρης γλυκύς ά παύ- 
τού, ή οποία μάς έφανέρωσε τον θάνατον τού μακαρίτου γαμβρού μου, τον όποιον 
κς" ό Θς" να τον άναπαύση έν σκηναΐς δικαίων καί νά τον άξιώση τής ουρανίου 
αυτού βασιλείας τήν δε αυθεντίαν σου νά διαφυλάττη από παντός ανιαρού συναν- 
τίματος εις παρηγορίαν πάντων μέν ήμών, μάλιστα δέ τής μητρός μας, δτι ήμεθα 
έρημοι από έδικούς' ή αυθεντία σου ώς φρόνιμη μή ρίξης τού λόγου σου εις λύ
πην υπερβολικήν μήπως περίψη εις ασθένειαν' άλλ* ήξεύροντας πώς τά ανθρώπινα 
είναι δλα τοιαύτα, καί δλοι μελλωμεν νά π?ιηρώσωμεν τό τοιούτον κοινόν δόξασον 
τον Θ"ν καί εις αυτό καί είς δλα τά θελήματα αυτού, καί αυτός θέλει σε κυβέρ
νηση καί εως τέλους.

Δεν ήξεύρω τήν γνώμην σου άν αγαπάς νά άπομείνης αυτού ή θέλεις νά 
ε?θης εδώ νά άπολαύσης τήν μ"ρα σου* ή αυθεντία σου ί έλει μάς τό φανεριόση 
μέ τίμιον της γράμμα. Μέ τον κυρ Μιχέλη αυτού νά άπεράσετε ειρηνικά δσον εινε 
τό δυνατόν, καί νά μή κουσθή τίποτε γγίξιμον αναμεταξύ σας, δτι είνε άπρεπον, 
καί ή μικρή ξενδιαντροπιά, φέρνει μεγάλαις μάχαις.

Σου έγραψα μέ άλλην μου πώς τό άνηψίδι μας τον Λάμπρον ήλθε, καί to 
μαθαίνω αράδα τά γράμματα, πλήν άν όοίζης στείλε του νά κάμη Ινα κοντόπι, 
καί τέσσερες πήχεις ατλάζι δι* ένο ντουλαμά, ή τίποτε παλαιά από δικά σου, ou 
δι* αυτό είναι δλα χρειαζόμενα. Λογιάζω ό μακαρίτης νά σάς άφησε καλά κυβερ
νημένα, δμως πάλιν άν ορίσετε στείλετέ μας μίαν κόπιαν από τήν διαθήκην διά 
νά γνωρίσωμεν τά πάντα καλίτερα. Διά ιό ζευγάρι σας είς βελτζίσταν άν όρίσης 
νά κάμης τώρα όρινά (;) επίτροπον και νοικοκύρην μέ γράμμα σου, διά νά ζωο- 
τροφίζεται τό άνηψίδι μας* ή κοκώνα σέ προσκυνά καί είναι πολλά μετανοιωμένη 
δπου ήρθε εδώ* ό δέ κς" βοηθός σας.

Ή  κυρία μητέρα σας σάς χαιρειά καί δλο έχει ελπίδας και τώρα πού είσαι 
ελεύθερη νά έλθη; νά σέ απόλαυση' καί ό Γεώργιος τό άνηψίδι μας σέ προσκυνά 
1694 Φεβρ. 4 έν Ίωαννίνοις.

’Αδελφός σου ήγαπητός Γεώργιος ιερεύς ό σουγδουρής».
«Σήμερον όπού είναι δέκα τού παρόντος έλαβα γραφή σου, καί έδόξασα τον 

Θεόν οπού είσαι καλά' πλήν μή βάνης τό πικρόν τόσον είς τήν καρδίαν σου, άλλ’ 
επίρριψον έπί κν" τήν μεριμνά σου, καί αυτός σε διαθρέψει. Έλαβα καί τό 
ρούχο διά τό άνηψίδι μας καί τήν πασχαλία θέλω τού τό κόψη. *Ίδα δτι ό μακα
ρίτης σού άφησε τήν κυβέρνησίν σου κατά τό πρέπον καί ό Θς" νά τον άξιώση 
τής ουρανίου αυτού βασιλείας* πλήν έχω χρέος νά τής είπώ καί τούτο, δτι έξω από 
Ικεϊνο όπού θεληματικός σού άφησε, μή λεμαργήσης καί βλάψης καί τήν ψυχήν 
σου μέ τίποτε ξένον και παράλογον πράγμα καί άδικον, δτι ή άδικία ούκ εύλο-



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣ1ΊΑ»

γεΐται. Ά ρον τον σόν καί ύπαγαι. Έμάθαμε κοκ ό κυρ Μιχελης* έβαλε τόν Πάνο 
Στράτη είς τό μαγαζί του, και λογιάζω νά τό κυβερνήση, μάλιστα που εχει καί τή 
σταμπαρία, καί αυτός εχει την εΐδησιν ή αυθεντία σου Ιως όπου είναι αύτού ό 
κυρ Μιχέλης καθήσατε αντάμα ειρηνικά, και όταν θέληση νά μισεΰση κίταξε κυ
βερνήσου ώς φρόνημη καί ευραι σπίτι παστρικό νά καθήσης νά ειρήνευσής Ιως 
όπου Θεού θέλοντος νά έλθης καί εδώ μέ κανένα συγγενή μας. Ειχον γράψει του 
μακαρίτου διά ένα μοσκέτο από τά μικρά, καί άν όρίζης στείλαι μάς το. Γράψαι 
μας καταλεπτώς πάντα, καί μάλιστα στείλαί μου καί μία κόπια από την διαθήκην 
του μακαρίτου, καί μη άλησμονήσης.

Διά τό σχολεΐόν μας είνε δυο χρόνους όπου δεν μας έδωσαν τίποτε, καί 
καν ή αυθεντία σου μεσίτευσον εις τόν κυρ 3Ιωάννην Ίερομνήμονα νά μάς στείλη 
τίποτε.

Τά εζαδέλφια μας τά Κοθωνόπουλα πολλά προσκυνώ, καί ή βοήθεια τους 
καί ή συμβουλή τους μη λείψουν από λόγου σου, τούς παρακαλώ* ό δέ κς" εΐη 
βοηθός σας».

II

«*ΚΓιμιωτάτη καί πολλά ήγαπημένη μου αδελφή κυρία Χάϊδω γλύκαινα την 
αυθεντίαν σου ακριβώς προσκυνώ* ή κυρία μητέρα μας πολλά σέ χαιρέτα. Έλάβο- 
μεν τότίμιον σου γράμμα γραμμένον προς την κυρίαν μητέρα μας, καί ορίζεις νά σου 
δώσωμεν ειδησιν διά τό προικίον σου, επειδή καί δεν ηΰρες τό προικοσύμφωνον 
σου, όμως λογιάζω τόίρα όπου ήλθεν αυτού ό κυρ Μιχελης θελετε τό εύρη εις κα
νένα κουτί, ότι ό μακαρίτης τά εφύλαγε όλα καλά* ιδού λοιπόν οπόύ σόύ γράφω 
εδώ τά οσα μου ειπεν ή μητέρα μας, ότι δεν ήξεύρω κανένα εγώ.

Τά μετριτά λοιπόν όπου ετάξαμεν τού μακαρίτου γαμβρού μας ήταν άσπρα 
70000 πλήν δι' αυτά τού εδώσαμεν ενα άλυσον χρυσόν χονδρόν μέ μαχτούλι διά
α σ π " ..........................................................................................................  18000
ενα σαχαντρίκι χρυσό μέ μ α ρ γ α ρ ιτά ρ ι..................................................... 8000
φοινίκια χ ρ υ σ ά ...........................................................................................  6000
μαργίλι χ ρ υ σ ό ................................................................................... .......  ̂ 3000
μία σαλιτζίρα α σ η μ έ ν ι α ..........................................................................   15000
καί ενα άργαστήρι τζερ τζ ίτ ικ ο .................................................................... 20000

σούμα=70000
Μέ ταύτα τά άνωθι επληρώθησαν τά μετριτά σου όλα. Έξο) άπ* αυτά όπου 

εβάλθησαν καί εδόθησαν εις τόπον μετριτών, τού εδώσαμεν καί άλλα ειδήσματα 
διά προικίον σου δηλαδή ένα άλυσον χρυσόν μικρότερον* ενα ζευγάρι μπελιζίκια, 
μαργαριτάρι σχοινιά 9* ποτήρι ασημένιο ενα καί μία κούπα άσιμένια* δακτυλίδια 
φλορένια 7* κεμέρι σιατήρικο ένα* καί τό μισό ζευγάρι* πλήν ήξευρε οτι όταν ε· 
πάνδρευσεν ή μητέρα μας την αδελφήν μας Βασιλικήν σού έδωσε, ώς μου λέγει ή 
μητέρα μας, τό άλλο μισό ζευγάρι, καί τής έ'δεοσες τό άνω άργαστήρι καί τό επού- 
λησε. Είς τρόπον όπου τό άργαστήρι σού λείπει, όμως πάλιν έχεις όλον τό ζευ
γάρι έδικόν σου* διά τό όποιον κάμε μας έπίτροπον μέ γράμμα σου νά τό κιτάζω, 
διά να ζωοτροφήται τό άνηψίδι μας καί ή μητέρα μας.

Τά τεψία πού εύρίσκονται όλα εδώ εις τό σπίτι μας* πλήν δύο σώκια καί 
ένα παγούρι μέγα έχει ό κυρ Μιχέλης είς τά χέρια του. Τούτα σού τά εσημείωσα 
καθώς ώρισες, πλήν πάλιν σού λέγο), ότι νά φυλαχθήτε, νά μή μαλώσετε τίποτε 
μέ τόν κυρ Μιχέλην, μόνον μέ τό ειρηνικόν οσον ήμπορεΐτε, ότι ετζη άρέσει καί 
Θεώ καί άνθρώποις. Εί δέ καί ξεδιαντραπήιε, θέλετε λάβη κατηγόρια μεγαλωτάιη. 
1694 Μαρτίου. Απριλίου 10.

Τούταις ταΐς ήμέραις ελαβα γραφή σου ϊδα όποΰ άρχισεν ό κύρ Μιχελης νά
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σέ πειράζη, πλήν ή αφεντία σου ώς φρόνιμη μή λυπηθης τίποτε καί πέσης είς 
ασθένεια μόνον άφησε τον είς τον δίκαιον κριτήν, ό όποιος .θέλει δώση έκάστφ 
κατά τά έργα του καί τάς βουλάς του. Ό  κυρ Μιχέλης μου γράφει που του επη- 
ρες μεγάλη σούμμαν από τό σηρίνιον καί τού Ιμαρτΰρησες μοναχά, 1400 δου
κάτα’ δεν ήξεύρω άν είνε αλήθεια, ή αυτός τά γεννάει μέ τον νουν του διά νά 
καλαθρωπιστη, καί νά δείξη πώς εκείνο που λέγει είναι αλήθεια* ή αυθεντία σου 
δεν μάς σημειώνεις τίποτε, πλήν ήξευρε πώς έως όπου έζη ό μακαρίτης γαμβρός 
μας ήτον αρκετόν εις ημάς νά άκούωμεν μόνον τήν υγείαν σας. ΕΙμή άπέδω προς, 
αγαπούμεν νά μάς γράφης καταλεπτώς κάθε πράγμα δΓ δλαις ταΐς υποθέσεις σου, 
ότι εινε άπρεπον άλλοι νά μάς ομολογούν δι* εσάς καί ήμείς νά μην ήξεΰρωμε 
τίποτε’ ετι ενθιμίθη ή μητέρα μας πώς σου έδωσεν διά προικίον τρεις όψαις, τρία 
σενδόνια, τρία παπλώματα, τρεις μαξιλάρες, έξη προσκέφαλα μετά σοντίματά 
τους' εινε καί άλλα ωσάν ντουλαμάδες μακριμάνικο, γιλέκια καί άλλα τά όποια 
δεν κάνει χρεία (λογιάζω) νά τά γράψωμε* ή αφεντία σου κυβερνήσου μέ τό είρη- 
νικό όσον είναι δυνατόν, ότι έτζη σου πρέπει, εί δέ καί αυτός πάλιν κάνει εκείνα 
οπού δεν πρέπει» θέλει λάβη τήν άνταμειβήν εκ Θεού, καθώς εδώ έλαβεν τήν κα
τηγορίαν από όλους σχεδόν τούς συμπατριώτας μας. Τό άνηψίδι μας εχθές τό 
έβαλα είς τό Ειτέχω καί σέ προσκυνά* τά έξαδέλφια μας τά κοθωνόπουλα πολλά 
προσκυνώ* στεϊλαι μου μία κόπια από τήν διαθήκην του μακμρίτου γαμβρού μου, 
αλλέως μή κάμης* σου έγραφα καί μέ άλλην μου πώς τό ρούχο διά τό άνηψίδι 
μας τό ελαβα, καί τήν ποδιάν τής μητρός μας ομοίως. 'Ορίζεις νά σου γράψω 
διά τό ζευγάρι οπού είνε είς βελτζίστα καί γίνωσκε πώς είναι όλα εδικά σου, κα'ι 
μή σε. γελάση τινάς καί τό δώσης μόνον γράψαι μου νά τό κυβερνήσω εγώ, καί 
είς τήν γραφήν οπού θά γράψης διά τό ζευγάρι, βάλε καί δυο μάρτυρας νά υπο
γράψουν καί στειλαι την έδώ είς εμέ διά νά γένω νοικοκύρης. Ταύτα κατά τό 
παρόν, οδέ κς' ε'ίη μετά σού. 1694 Απριλίου 19 εις ’Ιωάννινα. Γράμμα σου νά 
έχω με τό συχνό.

'Αδελφός σου ήγαπητός 
Γεώργιος ίερεύς ό σουγδουρής

(Συνεχίζεται)



ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡ. ΣΚΑΦΙΔΑ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Ο Υ  Μ Ε Τ Σ Ο Β Ο Υ "
ΝΙΚΟΛΑΟΣ MIX. ΠΙΧΤΟΣ

1860—1939

Ή  to 6 πρεσβυτέρας υιός του Μιχαήλ Πίχτου, ενός εκ των πλουσιωτέρων 
του Μετσόβου κατά τό τέλος του παρελθόντος αιώνος και γαμβρού επι πρώτη ανε
ψιά—Ειρήνη Γ. Τσαπέχου—του Μεγάλου Εθνικού ευεργέτου Γ. Άβέρωφ, —εκ 
τής αδελφής του Χάΐδως. Σπουδάσας νομικά εν τώ Έ θνικφ Πανεπιστημίφ δ Νι
κόλαος Πΐχτος μετέβη ακολούθως εις Ευρώπην—Γαλλίαν καί Γερμανίαν—δπου 
συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του. Έπιστρέψας τό 1920 εις Ελλάδα εγκατεστάθη μο· 
νίμως εν Μετσόβφ, όπόθεν δεν άπεμακρύνθη μέχρι τού θανάτου του, επισυμβάν- 
τοςτόν Σεπτέμβριον τού 1939. Κατά την εν Μετσόβφ μακράν διαμονήν του επε* 
χείρησε πολλάς έκδρομάς κατά τούς θερινούς Ιδίρ: μήνας εις τά περί τό Μέτσοβον 
βουνά Περιστέρι, Μαυροβούνι, Τσούκα Ρόσσα, Φάγκου Σκρίπτου καί άλλας γρα
φικός τοποθεσίας, συνοδευόμενος πάντοτε από 7 —10 φίλους του Μετσοβίτας καί 
δαπανών αφειδώς διά τάς έκδρομάς αύτάς. Τάς εκ των εκδρομών αυτών εντυπώ
σεις του περιέγραψδ μέ αρκετήν γλαφυρότητα εις μίαν μελέτην του, έκδοθεϊσαν 
προ ετών εις βιβλίον, καί επιγραφομένην «Αισθητική τής Πίνδου». "Ετρεφε με- 
γάλ,ην αδυναμίαν διά τούς παλαιούς Μετσοβίηκους χορούς καί μεγαλυτέραν διά 
τον κλειστόν χορόν των κοριτσιών, μοναδικόν εν Μετσόβφ καί χορευόμενον μέ 
τραγούδια, πού τραγουδούν τά κορίτσια χωρισμένα εις δύο ομάδας μέ μίαν συγκι
νητικήν άμιλλαν. Τόσον πολύ hednvowlfio  από τον χορόν αύιόν των κοριτσών, 
ώστε μετά τήν διάλυσιν τού χορού μέ σφυρίγματα κατά παλαιόν έθιμον από αγό
ρια, προσέφερε κιβοπίδια γεμάτα λουκούμια είς τάς χορευτρίας. Κατά τον χειμώ
να, οπότε δέν εγένετο χορός μέ τά χιόνια, αγόραζε μεγάλες καί γερές τριχιές γιά 
κούνιες—αιώρες—στις όποιες ανέβαιναν τά κορίτσια καί αίωρούνταν δεξιά καί 
αριστερά, μέ τήν βοήθειαν ενός κοριτσιού, πού μέ μιά μικρότερη τριχιά δεμένη 
στό κάθισμα τής κούνιας, καιηύθυνε τό θεαματικό αυτό παιγνίδι, συνοδευόμενο 
από συνεχή χουχουτίσματα—φωνές χού χου χου—εκείνης πού εύρίσκετο στήν κού
νια. Τό παιγνίδι αυτό τής κούνιας εγίνετο τον χειμώνα τάς Κυριακάς καί άλλας 
έορτάς εις τον χειμώνα. Έπιθναούσε νά άναζήσουν ζωηρότερα καί ζωντανώτερα τά 
παλαιά τού Μετσόβου έθιμα. Ή  κηδεία του εγένετο εκ τής οικίας του ειςΥό νεκροτα- 
φεΐον τού 'Αγίου Χαραλάμπους μέ συνοδείαν εγχωρίων μουσικών οργάνων τού Με 
τσόβου, εν ώ οΐ όργανοπαΐκται έπαιζαν καί έτραγουδούσαν τραγούδια τού γάμου,δπως 
«θέ?,ω νάβγω νάϊ πααίνω κΓ ή άγάπη δέν μ' αφήνει, κίνησα τον δρόμο δρόμο τό στενό 
τό μονοπάτι, βρίσκω μιά μηλιά στον δρόμο πούταν φορτωμένη μήλα....» σύμφωνα 
μέ έκφρασθεΐσαν τελευταίαν επιθυμίαν του! Οί Μετσοβΐται οφείλουν νά στήσουν 
μίαν ήμερον *Πν προτομήν τού εκλεκτού αυτού τέκνου τού Μετσόβου, πού εκληρο-

* Συνέχεια έκ τού προηγουμένου, σελ. 391.



δότησε τό μεγαλύτερον μέρος τής περιουσίας του εις την γενέτειράν του, την όποί- 
αν ήγάπησεν δσον ελάχιστοι συμπατριώται του. Εϊς τήν διαθήκην του, ήιις συ- 
νετάχθη υπό του Ιδιου τό 1938 καί εις ένα κωδίκελλον, πού επρόσθεσε τήν 27ην 
Αύγουστου τού 1939, διατάσει τά ακόλουθα: Έγκαθιστά κληρονόμον τον αδελ
φόν του Θεόδωρον, ύποχρεούμενον δυο μήνας μετά τον θάνατόν του νά διανείμη 
είς τούς πτωχούς ιού Μετσόβου εκατόν χιλιάδας προπολεμικών δραχμών. Ή  δια
νομή αυτή δέον νά γίνη εις είδη, ήτοι άρτον, κρέας, και οίνον, τών πτωχών υπο
λογιζόμενων εις άτομα και δχι εις οικογένειας. "Εν έτος μετά τον θάνατόν του να 
διαθέση πεντήκοντα άλλας χιλιάδας δραχμών, αιτινες θά δαπανηθούν εις γεύμα
τα προσφερόμενα εις φίλους του Μετσοβίτας και ιδιαιτέρως εις εκείνους, πού έλα- 
βον μαζΰ του μέρος εις τάς πολλάς έκδρομάς του. 'Ολόκληρον τήν έκτος τής Ε λ 
λάδος—εν Άλεξανδρείς καί αλλαχού—εύρισκομένην κινητήν καί ακίνητον περιου
σίαν του κληροδοτεί εις τήν Κοινότητα Μετσόβου, υπό τούς όρους τό ήμισυ τών 
εισοδημάτων καί τόκιον τού κεφαλαίου νά παραμείλη άθικτον καί ακέραιον εις τάς 
οικείας Τράπεζας μέχρις ότου κεφαλοποιούμενον καί αύξανύμενον θεωρηθή πλή
ρες καί επαρκές διά τήν κατασκευήν τών επομένων Κοινοτικών έργων, χάριν τής 
Κοινότητος τού Μετσόβου, α) Νά κατασκευαστούν ολόκληρα τά ύδρπγωγεια τής 
Πολιτσιας, τής Γκούρας καί λοιπών περιφερειών Μετσόβου έκ σωλήνων σιδηρών 
χυτών, τοποθετούμενων επί νέων εδαφικών γραμμών, ανεξαρτήτως τών ήδη λει- 
τουργούντων. β) Νά κατασκευασθβ καί οικοδομηθή 'Ηλεκτρικόν Ιργοστάσιον προς 
παραγωγήν ή?νεκτρικού ρεύματος. Ικανόν νά φωτίση ολόκληρον τήν κωμόπολιν καί 
τήν εξωτερικήν περιφέρειαν τού Μετσόβου. Τό έτερον ήμισυ τών εισοδημάτων καί 
τόκων, τού κεφαλαίου τής εις τήν Κοινότητα κληροδοτούμενης περιουσίας νά άρχί- 
ση αμέσως μετά τον θάνατόν του νά είσπράττεται καί νά δαπανάται εις Κοινοτικά 
καί Σχολικά έργα, αγοράν φωνογράφου μετά ισχυρού μεγαφώνου προς τοποθέ- 
τησίν του εις τήν μεγάλην αίθουσα τού Άβερωφείου Σχολείου χάριν τών μαθη
τών, διανομήν είκοσι χιλιάδων δραχμών κατ’ έτος είς δύο καλυτέρας χορεύτριας 
καί τραγουδίστριας τού Μετσόβου, άγαμους, διανομήν δέκα χιλιάδων δραχμών 
κατ’ έτος είς δύο άγαμους νέους, πού ήθελον θεωρηθή καλύτεροι χορευταί εις τούς 
μεγάλους μικτούς δημοσίους χορούς, διανομήν δέκα χιλιάδων δραχμών είς τούς 
καλυτέρους δργανοπαίκτας, τούς καλουμένους γύφτους, καί καταβολήν δέκα χιλιά
δων δραχμών είς τήν Κοινότητα ’Ανήλιου διά κοινωφελή έργα, τό δέ υπόλοιπον 
τού ήμίσεως τού ανωτέρω χρηματικού ποσού μετά τάς εκτεθεί σας δαπάνας νά δα- 
πανάται διά τον φωτισμόν, τήν καθαριότητα, τήν επισκευήν δρόμων, σχολικών 
κήπων, γεφυρών, δενδροστοιχιών, κοινοτικών πάρκων, άγοράν ραδιοφο^ου μεγά
λου, κατασκευήν κινηματογράφου, κατασκευήν Γυμναστηρίου είς κατάλληλον γή- 
πεδον. Εϊς τό έν λόγιο Γυμναστήριον διατάσσει νά τοποθετηΟή έν καίριο μία προ
τομή τού αρχαίου Θεού έρωτος καί παραπλεύρως ταύτης προτομή τής αρχαίας 
Θεάς Ειρήνης, φερούσης εις τάς άγκάλας της τό τέκνον της τον πλούτον. Έ ν  συ
νεχείς παραγγέλλει τέλεσιν άνά διετίαν ή τετραετίαν πανηγυρικών εορτών κατά 
τούς μήνας ’Ιούνιον καί 'Ιούλιον είς τον ανοικτόν χόρον τής 'Αγίας Τριάδος, κατά 
τάζ οποίας θά χορεύωνται οί πατροπαράδοτοι Μεισοβίτικοι χοροί καί νά προσφέ- 
ρωνται πλούσια γεύματα είς τούς χορευτάς. Έ ν τελεί παραγγέλλει προκήρυξιν χρη
ματικών επάθλων εϊς ποιητάς, λογοτέχνας καί μουσουργούς, ξένους καί Μετσοβί
τας, οιτινες ήθελον γράψει ή μελοποιήσει έργα λογοτεχνικά ή ποιητικά εξυμνούν
το καί έγκωμιάζοντα τήν αίωνίαν ζωήν, τήν αγαθότητα καί χρησιμότητα τών 
ύδάτιον καί τών φώτων καί τάς απείρους ευεργεσίας τών τριών Θεαινών χαρίτων 
τής ’Αγλαΐας, τής Ευφροσύνης καί Θαλείας. ΓΙαντα τά κληροδοτήματα ταΰτα, συ
νεχίζει ό αείμνηστος ΙΙΐχτος εϊς τήν διαθήκην του, καθορίζει προς τιμήν καί άνά- 
μνησιν τού πατρός του Μιχαήλ Ν. Πίχτου καί τού αδελφού του Κων)τίνου Μιχ.
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Πίχίου, από τούς μόχθους των οποίων προέρχονται 3?.α τά χρήματα αυτά. Πα· 
ρακαλει Ιν συνεχείς ό διαθέτης κατά τον θάνατόν ίου νά μή γίνουν ούτε κηδεία, 
ούτε ενταφίασις επιδεικτική, ούτε μνημόσυνα πομπώδη, οίίχε λόγοι νά εκφοινη-' 
θούν, ούτε νεκρολογίαι διά των εφημερίδων νά δημοσιευθούν. Έ ν  τελεί διά προ
στιθεμένου κωδικέλλου, γραφέντνς την 7ην Αύγουστου 1939 επιφέρει την ακό
λουθον τροποποίησιν: «Α ντί τού υπό της ειρημένης διαθήκης μου βριζόμενου 
Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητος Μετσόβου προς διαχείρισιν και έκτέλεσιν 
τού υπό της ειρημένης διαθήκης μου καθοριζόμενου διά τήν Κοινότητα Μετσό
βου κληροδοτήματος μου, διορίζω και εγκαθιστώ ειδικήν επιτροπήν, της οποίας 
πρόσωπα, πρόεδρος, μέλη και όργάνωσις καθορίζονται ώς έξης : Πρόεδρον της 
διαχειριστικής και εκτελεστικής ταύτης διά τό κληροδότημά μου της Κοινότητος 
Μετσόβου ώς εΐρηται επιτροπής ορίζω τον Ευάγγελον ’Αναστασίου Άβέρωφ, 
οίκονομολόγον, έχοντα εύρειαν πρωτοβουλίαν και μέλη 1) τον Μιχαήλ Λούκαν 
δημοσιογράφον Μετσοβίτην (Παλμούτσης), 2) τον Γεώργιον Σταύρου, εκπαιδευ
τικόν, 3) τον ’Αθανάσιον Μποσβάρον, χημικόν, 4) τον Σπυρίδωνα Βεληβάσην, 
διευθυντήν τού Δημοτικού Σχολείου Μετσόβου και 5) τον Ίωάννην ‘Αθανασίου, 
τμηματάρχην τού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Οί εκ των μελών τής εν 
λόγψ επιτροπής Μιχαήλ Λουκάς και Γεώργιος Σταύρου, άποθανόντες προ ετών, 
άντικατεστάθησαν υπό τού Γεο)ργίου Ρόζου, δημάρχου Μετσόβου, και τού Ίθ)άν· 
νου Δημ. Τσανάκα, δημοδιδασκάλου. Τό κληροδότημα τού Νικ. Πίχτου μετά τον 
θάνατόν του ΰπελογίσθη εις δά)δεκ« χιλιάδας χρυσών λιρών ’Αγγλίας και ενα σε
βαστόν μέρος τούηον άναληερθέν από τάς Τράπεζας τής Αίγύπτου κατετέθη είς 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος εν Άθήναις, προκειμένου νά άρχίση ή 
λειτουργία τού κληροδοτήματος. Μέ τον επακολουθήσαντα δμωζ δεύτερον παγκό
σμιον πόλεμον και τήν κατάληψιν τής Ελλάδος υπό των Τταλογερμανών, ώς εκ 
τής οποίας εξεμηδενίσθη ή ελληνική δραχμή, τό κληροδότημα ήλαττά)θη σημαν- 
τικώς και περιωρίσθη εις 150 Μετοχάς ’Εθνικής Τραπέζης Αίγύπτου

 ̂ 100 > τ> » Ελλάδος
» 100 » Τραπέζης Ελλάδος

καί είς ένα ακίνητον εν Ίωαννίνοις, άποφέρον ετήσιον έσόδημαέξ ενοικίων άνερ- 
χόμενον εις 48.000 δραχμάς.

Ή  λειτουργία τού κληροδοτήματος Νικ. Πίχτου ήρχισε τον Αύγουστον 
τού 1960 καί τήν 21ην τού μηνός έοορτάσθη διά πρώτην φοράν ή «'Ημέρα τής 
χαράς» εν Μετσόβφ καί κατ’ αυτήν Ιχορεύθησαν είς τό Γυμναστήριον διάφοροι 
Μετσοβίτικοι χοροί από αγόρια καί κορίτσια μέ μουσικήν εγχωρίων μουσικών 
οργάνων τά αγόρια καί μέ τραγούδια τά κορίτσια. Ή  έλανόδικος επιτροπή άπο· 
τελουμένη έκ τών Γ. Ρόζου δημάρχου, Σπ. Βεληβάση συνταξιούχου δημοδιδασκά
λου καί Ίωάννου Τσανάκα δημοδιδασκάλου εβράβευσε διά διαφόρων χρηματι
κών ποσών διά τάς καλυτέρας στολάς, χορούς καί τραγούδι τούς ακολούθους : 
Ελένην Μπίσσα, Έρασμίαν Γ. Τρίχα, Ελένην Χρόνη, Βασιλικήν Σιούτα, Ε λ έ 
νην Καρασούλη, Μαρίαν Γκέγκιουκαί Χάϊδω Τέισιου, τούς Ά π. Τσαρούχην 
καί Δημ. Α. Μπίσσαν, προσέτι δέ καί τούς όργανοπαίχτας. Τό τέλος τών εορτών 
εκάλυψαν ζωηραί έπευφημίαι υπέρ τού συμπατριώτου υπουργού κ. Ευαγγέλου 
Ά βέρωφ—Τοσίτσα, δστις παρηκολούθησε τήν ώραίαν καί συγκινητικήν εορτήν 
μαζύ μέ τάς δημοτικάς καί δημοσίας άρχάς τής κοιμοπόλεως καί πλήθος Μετσο- 
βιτών καί παραθεριστών, ύπερβαινόνχων τούς χιλίους (1). Ή  εκτελεστική τού 1

(1) *Η έν λόγω έορτή τής χάρος ής,̂ ισε τήν πρωίαν τής 21ης Αύγουστου ήμέρας 
Κυριακής, είς τό Τουριστικόν Περίπτερον, όπου ένά,πιον τού υπουργού Άβέρωφ —Τοσ- 
η ί τ α α  καί πολυπληθούς ακροατηρίου έκ Μετσοβιτών καί παραθεριστών ώμίλησεν ό γνω
στός 'Ηπειριότης λόγιος καί συγγραφεύς κ. Βασίλειος Κραψίτης μέ Θέμα «Μέτσοβον, 
ευωδιαστή πατρίς ευεργετών».
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κληροδοτήματος Πίχτυυ επιτροπή, εκτός τών 10.000 δραχ. τάς οποίας έδαπάνη- 
σε δΓ έπαθλα τών χορευτών και δργδνοπαικτών, διέθεσε 50.000 δραχ. διά την 
κατασκευήν κέντρου παιδικής χαράς, νοτίως καί έν συνεχεία τής πλατείας Τοσ- 
σίτσα επί καταλλήλως διαμορφωθέντος οικοπέδου, και διά νά μή άπομακρυνθή 
από τό πνεύμα του διαθέτου άπεφάσισε την διάθεσιν 40.000 δραχμών ετησίως 
προς άπόσβεσιν δανείου ύδρεΰσεως του Δήμου Μετσόβου εξ 600.000 δραχμών, 
Διέθεσεν Ιπίσης τό ποσόν τών 5.328 δραχμών ώς δαπάνην συμμετοχής είς εορ- 
ταστικάς εκδηλώσεις τής Δωδώνης.

Τό Μέτσοβον εχει νά παρουσίαση και δυο μικροδωρητάς του Εθνικού Πα· 
νεπιστημίου τον Δημήτριον *Όκαν καί τόν Δημήτριον Φάφαλην από τήν συνοι
κίαν 'Αγίων ’Αποστόλων.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΚΑΣ

Γέννημα καί θρέμμα του Μετσόβου, κατά τήν επανάστασιν του 1854 ενε- 
τάχθη είς τήν υπό τούς Μετσοβίτας Τσάπον, Βοΐλαν καί Σαρακιώτην άνταρτικήν 
ομάδα καί έπολέμησεν ήρωϊκώς εναντίον τών ’Αλβανών του Άβδή Πασά είς τήν 
θέσιν Γκρίζον, παρά τό έξωκκλήσιον του 'Αγίου ’Αθανασίου. Μετά τήν κατάλη· 
ψιν του Μετσόβου υπό τών Τούρκων δ ’Όκας συνηνώθη μέ τούς άντάρτας του 
οπλαρχηγού Θεοδωράκη Γρίβα καί έφθασεν εις τάς ’Αθήνας, δπου εζη έπαγγελ· 
λόμενος τόν υπαίθριον τροχιστήν μαχαιρών ψαλιδιών καί ξυραφιών. Μίαν χει
μερινήν πρωίαν εύρεθη νεκρός είς τόν σταύλον ένός πανδοχείου, δπου διέμεινεν. 
Ό  θάνατος, ώς διεπιστώθη, προήλθεν από πείναν καί ψύξιν. Έρεύνης γενομέ- 
νης επ’ αυτού τότε εύρέθη ερραμέννον είς τά θυλάκια τού γιλέκου του εν είκοσό- 
φραγκόν μέ τό σημείωμα: υπέρ τού εθνικού πανεπιστημίου. “Όταν εγνώσθη τό 
γεγονός, τό Εθνικόν Πανεπιστήμιον έ'σπευσε νά τελέση δΓ ιδίας του δαπάνης τήν 
κηδείαν τού νΟκα καί νά άναγράτρη τό όνομά του είς τόν πίνακα τών δωρητών 
του. Ό  Πρύτανις τού Πανεπιστημίου ’Ιωάν. ’Ολύμπιος έξαίρων τότε τό μεγάλο 
κληροδιόημα τού δωρητού Πλατυγένους (1858) εκ διακοσίων καί πλέον χιλιάδων 
χρυσών δραχμών προσέθηκεν δτι: εν ίση μοίρφ τάσσεται καί τό έκ δραχμών είκοσι 
ούχ ήττον κατανυκτικόν κληροδότημα τού έκ Μετσόβου τής ’Ηπείρου άκονιστού 
ξυραφιών Δημητρίου *Όκα, προσενεγκόντως τό λεπτόν τής χήρας είς τό κοινόν τού 
νοός καί τής ψυχής τών Ελλήνων άκονιστήριον, οΐον εύστόχως χαρακτηρίζεται 
τό Πανεπιστήμιον.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΦΑΛΗΕ

Καί ούτος τέκνον τού Μετσόβου καί εκ τής ιδίας συνοικίας προερχόμενος 
εύρέθη είς τάς ’Αθήνας. Εικάζετο ώς υπηρέτης καί από τό υστέρημά του εδώ- 
ρησεν είς τό Εθνικόν Πανεπιστήμιον μίαν χρυσήν λίραν ’Αγγλίας, έκτιμηθείσαν
25,05 χαρτίνας δραχμάς. Ό  Πρύτανις τού ’Εθνικού Πανεπιστημίου Νεόφυτος 
Βάμβας—δστις μετέφρασεν ολόκληρον τήν παλαιάν καί τήν Νέαν Διαθήκην είς 
τήν νεοελληνικήν γλώσσαν—λογοδοτών τότε δημοσία καί άναγγέλλων τήν εκ δραχ
μών 25,05 δωρεάν τού Δημητρίου Φάφαλη, μετερχομένου τό τού υπηρέτου ερ· 
γον, επέλεγεν ύπηρεφάνωςΐ

«Τί δένήδύνατο νά κατορθόίση Έθνος Ιχον τοιαΰτας ψυχάς, έννοών μέν ϊσως 
διά τούτου καί τά πρόσφατα κατορθώματα τής Έπαναστάσεως τού 1821, αλλά 
καί οΐονεί προφητεύων τά δσα μεγάλα καί θαυμαστά έμελλε τό Έθνος νά έπιτελέση 
άργότερον.
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ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Και Μάρτυρα τής πίστεως παρουσιάζει το Μέτσοβον. Τοιοΰτος είναι δ νεο- 
μάρτυς Νικόλαος, τό γένος Μπασδάκη και Τσάβα, έκτής συνοικίας του 'ΑγίουΔη· 
μητριού, μαρτυρήσας έν Τριχάλοις τό 1617 καί του οποίου ή μνήμη εορτάζεται 
τήν 17ην Μαϊου. Ή  ιερά ακολουθία του Νεομάρτυρος Νικολάου ή Βλαχονικόλα 
κατά τον μητροπολίτην Θεσσαλιώτιδος—Φαναριού Φερσάλων 'Ιεζεκιήλ, συνετάχθη 
υπό του Μετσοβίτου διδασκάλου Νικολάου Κΰρκου Τζαρτζοΰλη.

Τό άπολυτίκιον του Νεομάρτυρος ψαλλόμενον εις ήχον τρίτον έχει ώς εξής: 
«Πατρίς χόρευε λαμπροφορούσα, νεομάρτυρος του Νικολάου, και γάρ οίκεΐον 
αυτόν έχεις νυν προστάτην σου, τήν Ουρανών γάρ βασώείαν τήν άληκτον, των ot· 
κείων άθλων έξωνησάμενος, δυσωπει αεί Χριστόν τον Θεόν δωρήσασθαι, τήν ει
ρήνην σοι και τό μέγα ελεος.»

Ό  εορτασμός του Νεομάρτυρος τήν 17ην Μαϊου έθεσπίσθη υπό του Πα
τριαρχικού Έξάρχου Μετσόβου Βενεδίκτου Βοΐλα κατά τό έτος 1900, Οί εν Τυρ* 
νάβω εγκατεστημένοι Μεισοβϊται, τή προτροπή του διδασκάλου Νικολάου Τζαρ· 
τζουλη εκ Μετσόβου, διευθύνοντος κατά τά μέσα ίου 18ου αίώνος τό εκεΐ ελλη
νικόν σχολεΐον, άνήγειραν τότε έκει εκκλησίαν εις μνήμην του Νεομάρτυρος Ν ι
κολάου, σωζομένην μέχρι σήμερον. Έ ν Μετσόβω παρεκκλήσιον μόνον έχει έγερθή 
εις τό μοναστήριον του 'Αγίου Νικολάου, πλησίον του ’Ανήλιου. Και έν Τρικά- 
λοις, οπού έμαρτύρησε ρκρθεις επί άναφθείσης πυράς, άνηγέρθη προ ολίγων 
ετών ιερός ναός εις τήν μνήμην του έξιοθι του μεγάλου νεκροταφείου έπι τής δδοΰ 
Τρικάλων—Καλαμπάκας—Μετσόβου, φροντίδι του Μητροπολίτου Τρίκκης Δω
ροθέου και δαπάνη των εκεί εγκατεστημένων Μετσοβιτών. Εις τόν εν Τρικάλοις 
ναόν του 'Αγίου Δημητοίου υπάρχει τοιχογραφία εικονίζουσα τόν Νεομάρτυρα 
Νικόλαον μέ Μετσοβίτικην ενδυμασίαν και μέ τήν ακόλουθον επιγραφήν:

«"Αγιος Νικόλαος δ Μετσοβίτης δ εξηντατρίχης του μαρτυρήσαντος εις Τρίκ- 
καλα».

Εικών τού Νεομάρτυρος Νικολάου τού έκ Μετσόβου υπάρχει καί εν Θεσ
σαλονίκη εις τήν εκκλησίαν τής Παγήδας παρά τήν Καμάραν.

ΓΗ κάρα τού Νεομάρτυρος εύρίσκεται εις τήν Μονήν Βαρλαάμ τών Μετεώ
ρων εντός άργυράς Θήκης και εις τήν εν TovawivotS εκκλησίαν τής 'Αγίας Μαρίνης 
τό ήμισυ τής παλάμης τής χειρός τού Νεομάρτυρος καί ολίγα οστά. Προ τριετίας 
ήγέρθη καί εν τή συνοικίρ τού 'Αγίου Δημητρίου τού Μετσόβου πλησίον τού μέ
ρους, δπου τό πάλαι εύρ'σκετο ή οικία Μπασδάκη, οίκημα εξ* Ινός εύρυχώρου δω
ματίου, εντός τού δποίου έτοποθετήθησαν πόλλαί άγιαι εικόνες και μία μεγάλη 
εικών τού Νεομάρτυρος, ώς καί ανάλογοι κανδήλαι, τάς δποίας φροντίζυυσι νά 
άνάπτουν οί περίοικοι. Κατ’ έτος δε τελείται περιφορά τής εικόνος τού νεομάρ
τυρος έκ τού έν λόγιο εικονοστασίου μέχρι κεντρικής Πλατείας τού Μετσόβου, τήν 
δποίαν περιφοράν ακολουθεί πλήθος κόσμου μέ λαμπάδες άνημμένας. Ή  Ιορτή 
αυτή τής λιτανείας τελείται τήν 17ην Μαίου. Ή  ακολουθία τού 'Αγίου Νεομάρ
τυρος Νικολάου έκ Μετσόβου, έκτυπωθεΐσα τό πρώτον έν Ένετίρ τό 1757 καί 
έξανληθεϊσα προ ετών άνετυπώθη δαπάνη τού έν Τρικκάλοις Μετσοβίτου έμπορου 
Έπαμ. Ρουσιοπάνη. Έκτος τού απολυτίκιου, τό δποΐον άνέφερα §ν αρχή, ψάλ
λεται καί τό ακόλουθον Μεγαλυνάριον είς τόν Εσπερινόν:

«Τόν νέον οπλίτην καί αθλητήν καί τόν στεφανίτην, εύφημήσωμεν 
οί πιστοί, τόν έν τοϊς ύστέροις καιρόις άναφανέντα Νικόλαον τόν Νέον, Μετσό
βου τό καύχημα».
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ΣΟΦΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΕΧΟΝΤΕΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ 

ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΚΑΤΖΙΟΥΛΗΣ (1)

"Οπως ανέφερα και εις τα προηγούμενα—κεφ. 8ον—δ παρθένιος Κατζούλης 
ύπήρξεν δ πρώτος επιφανής Μετσοβίτης διδάσκαλος του έλλληνοσχολείου Μετσό
βου. ‘Ιερομόναχος εν αρχή και ίερεύς μετέπειτα, είναι δ πρώθος συλλέκτης δημω
δών παροιμιών, παροιμιογράφος δηλαδή τής μεταβυζαντινής εποχής. Άναφέρεται 
μέχρι σήμερον έν Μετσόβα„) ή οικογένεια Κατζούλη καί είναι γνωστή ή οικία της, 
εύρισκομένη δυτικώς τής κρήνης Φουρνίγκα καί άνήκουσα είς τον κτηνοτρόφον 
Θεόδ. Μπούμπαν. *0 Κατζούλης έξεπαιδεύθη εν Τωαννίνοις ύπδ τον κλεινόν Γεώρ
γιον Σουγδουρήν, πριν ουτος άναλάβη την διευθυνσιν τής Σχολής Γκιόνμα τό 
1662, οπότε δ Παρθένιος μετήρχετο τό επάγγελμα του ‘Ιεροδιδασκάλου έν Ζίτση 
καί Μετσόβψ ίσως δε καί αλλαχού μέχρι τής 15ης Φεβρουάριου του 1692. οπότε έξε- 
λέγη Σχολάρχης τής Έπιφανείου Σχολής, ως διάδοχος του Μελετίου, χειροτονη* 
θέντος Μητροπολίτου Ναύπακτού. Έ ν Ίωαννίνοις δ Κατζιοΰλης έχειροτονήθη 
ίερεύς καί έξηκολούθησε ανελλιπώς επί είκοσι πέντε έτη νά διευθΰνη την δευ- 
τέραν Σχολήν των Ίωαννίνων μέχρι τής 1ης Μαρτίου τού 1717, δπότε 
μετά τον θάνατον αυτού ελλείψει διδασκάλου ή Σχολή παρέμεινε κλειστή επί δύο 
καί πλέον έτη, μεθ δ άνέλαβε την διευθυνσιν αυτής δ επάξιος διάδοχος τού Κα· 
τζιούλη Μπαλάνος Βασιλόπουλος. Σπουδαΐον καί εξαιρετικής σημασίας διά τήν 
ιστορίαν τής Ελληνικής Λαογραφίας έργον τού Κατζιούλη είναι ή πλουσιωτάτη 
συλλογή του τών παροιμιών, ή οποία άτυχώς παρέμεινεν ανέκδοτος. Ή  έν λόγφ 
συλλογή του διεσκορπίσθη εις πολλάς συλλογάς, παρουσιαζομένας κατά καιρούς 
εις διάφορα χειρόγραφα καί αντίγραφα. Έ να  τοιούτον άντίγραφον είχεν είς τήν 
κατοχήν του δ προ μηνών άποθανών μητροπολίτης Κορυτσάς Εύλόγιος Κορίλας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΡΤΖΟΥΛΗΣ (2)

Ουτος ύπήρξεν είς έκ τών πολυμαθέστερων διδασκάλων τού Γένους καί τών 
σοφωτέροον συγγραφέων τού ΙΗ ' οιώνος μαθητής καί φίλος τού Μπαλάνου Βα
σιλοπούλου καί αντίζηλος τού Εύγενείου Βούλγαρη καί στενός φίλος καί διδάσκα
λος τού Τσαποστόλου Κοσμά τού Αίτωλού. Έγεννήθη έν Μέτσοβο.) καί ή οικία 
του, εύρισκομένη δυτικώς τής πλατείας Τουσσίτσα καί είς μικράν αυτής άπόστα- 
σιν, έπυρπολήθη τον Μάρτιον τού 1854 ύπό τών Τουρκαλβανών τού Άβδή πασ- 
σά καί επί τών έρειπείων της έκτίσθη ή οικία Κυρ. Κοτσαμπάνη. Άναφέρεται ως 
γνωρίζων έκτος τής μητρικής του βλαχικής καί τής ελληνικής γλώσσης,τήν Λατινικήν, 
τήν 'Ιταλικήν, τήν Γαλλικήν, τήν Γερμανικήν καί τήν Ρουμανικήν διάλεκτον, καί 
ώς σπουδάσας τήν Φιλολογίαν, τήν Φιλοσοφίαν, τά Μαθηματικά καί τήν Τατρι·- 
κήν. Κατά τον Μακραΐον, Σάθαν καί άλλους λογίους δ Τζαρτζούλης ήιο έκ τών 
πολυμαθεστέρων τής εποχής του καί ούδενός τών τότε καλλιεργούντων τήν ελλη
νικήν φιλολογίαν δ ε ύ τ ε ρ ο ς  · Ό  Μελίρρυτος συγκαταλέγη αυτόν μεταξύ τών 
διεθνώς « δ ν ο μ α σ τ ώ ν ά ν θ ρ ώ π 0) ν » καί ελάχιστων Ελλήνων. Τον Τζαρ- 
τζούλην αναφέρουν οί συγγραφείς ώς Ζερζούλην, Ζαρζούλην, Ζερτζούλην. Ζαρ- 
τζούλην, Τζερτζούλην, Τζαρζούλιον, Ζερτούλην, Ζορτούλιον, Ζουρζούλην, Τζουρ- 
τζούλην, Τζερτζέλην ή απλώς Νικόλαον, Νικόλαον έκ Μετσόβου, Νικόλαον Κυ· 
ριάκη, δ ίδιος δέ ύπογράφεται ώς Νικόλαος Κυριάκού ή Κυριάκη, Νικ. Κυριάκού 
Τζερτζούλης, Νικόλαος Κύρκου, καταλαβών ιδιαιτέραν θεσιν μεταξύ τών συγ- 1

(1) Άγ. Χατζημιχά?,η. Διδάξαντες καί διδαχϋέντες έν το> Έλ. σχολείφ Μετσόβου.
(2) Άγ. Χατξημιχάλη «Διδάξαντες καί διδαχϋέντες έν τφ Έ?ν. σχολείω Μετσόβου»,
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γραφέων του ΙΗ ' αϊώνος περί του οποίου ούδεις αναφέρει περισσότερον, εί μή on 
εποίησε την «Ακολουθίαν καί τό Συναξάριον του 'Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου 
του έκ της κώμης Μετσόβου».

Έγεννήθη εις τάς άρχάς του 18ου αίώνος και πρώτος αύτού διδάσκαλος 
ήτο ό διαπρεπής έλληνιστής Νικόλαος Στυγνής. Άργότερον μετέβη είς ’Ιωάννινα 
δΓ άνωτέρας σπουδάς παρά τφ Μπαλάνψ Βασιλοπούλα; του οποίου ύπήρξεν ό 
πλέον ένθερμος μαθητής και οπαδός, σεβόμενος και εύγνοομονών αυτόν. Έδίδαξεν 
εν Τυρνάβψ καί άργύτερον ύπηρέτησεν ως Σχολάρχης εν Τρικάλοις. Έπέστρεψεν 
ακολούθως είς Ιωάννινα, δπου εδιδάχθυ τήν Λατινικήν γλώσσαν καί άργότερον 
μετέβη είς ’Ιταλίαν προς συμπλήρωσιν των σπουδών του έν Βενετία, Παταβίφ καί 
Βενετία. Προτού μεταβή εις τό Οικουμενικόν Πατριαρχειον Κων)πόλεως συνέ
γραψε τήν Ακολουθίαν καί τό Συναξάριον τού ’Αγίου Νικολάου, τού εκ Μετσόβου. 
Έκεϊθεν εστάλη υπό τού Οικουμενικού Πατριάρχου εις τήν σχολήν τού *Αθωνος 
διά νά διαδεχθή είς τήν διεύθυνσιν τον Ευγένιον Βούλγαρην. Μετά διδασκαλίαν 
ενός έτους εν τή Ά θω νιάδι ’Ακαδημίαν δ Ν. Τζαρτούλης μετέβη είς Ρουμανίαν 
καί άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τής ελληνικής ’Ακαδημίας Ίασίου, εκεί δ’ εζησε 
μέχρι τού θανάτου του. Έγραψε πολλάς επιστημονικός μελετάς, τά χειρόγραφα των 
όποίοίν σώζονται είς τήν βιβλιοθήκην τής Ζωσιμαίας Σχολής Ίωαννίνων. Κατά 
τήν εν Τρικκάλοίς διαμονήν του, ώς Σχολάρχου τού Ελληνικού Σχολείου, εγρα· 
ψεν εις τό εξώφυλλον ενός εκκλησιαστικού βιβλίου «Δαμασκηνός» τό ακόλουθον 
ποίημα είς τήν βλαχικήν διάλεκτον καί μέ ελληνικά γράμματα, άφιερωμένον είς 
μίαν Μετσοβίτισσαν άρχόντισραν δνόματι Λ ε ν ο ύ σ ι α διαμένουσαν είς τά Τρίκ- 
καλα:

Η ΛΕΝΟΥΣΑ

Νοΰμα ατά ίάστι λιτίττ,.,.τ
νιί λα ούμμπρα άτσιά τσ’ άρούκη.,κ 
λοΰνα μσάτα τσέ γιλσάστε 
ναούντρου τού απα κάρι στά Λενούσα 
Νόϊ ντί τ’ μούντσιμ χίμ Έλάσλι 
άτσέλι ντι τ’ κάμπου σούνιου Γκρέτσλι 
ντιά νού πρίντι τίνι Λένω 
νού τσί πρίντε αλί μουτρέστι 
Λενούσα... .Λενούσα 
5Ίντρρ..ρ  ν* κάσσα νγκλίντε ούσσα.

Τό δνομα τό δικό σου έχει βγή από τή σκιά, πού ρίχνει τό φεγγάρι τό 
ώμορφο, ατό στεκούμενο νερό, Λενούσα...

Ήμεισ άπ’ τά βουνά είμαστε οί Έλληνες—ελάσλι—αυτοί από τον κάμπο 
είναι οί Γραικοί καί δεν πρέπει εσύ, Λένω, δεν σού πρέπει νά τούς κυττας* Λενού
σα— Λενούσα...

Έ μ π α  στο σπίτι κλείσε τήν πόρτα.

Ή  αφιέρωση αυτή είναι γραμμένη μέ γράμματα ελληνικά καί μέ λόγια βλά
χικα (Μετσοβίτικα) δπως συνήθιζαν νά γράφουν τότε οί Μετσοβιται τά προικο
σύμφωνα, δμόλογα κι* άλλα επίσημα χαρτιά στο εξώφυλλο ενός εκκλησιαστικού 
βιβλίου «Δαμασκηνού» μέ χοντρά φύλλα χάρτου, σαν από πάπυρο, γιά μιά άρ· 
χόντισα Μετσοβίτισσα, πού κατοικούσε στά Τρίκκαλα τον περασμένο αίώνα, από 
τον Δάσκαλο τού Γένους Νικόλαο Τζαρτζούλη, Μετσοβίτη, πού δίδασκε στά Τρίκ·



Ίερέως ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑ Ι ΣΙΟΥ

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ* 
Δ Ο Λ Ο Υ - Π Ω  Γ Ο Ν ΙΟ Υ

24
άχρονολ.

Όμοίως εις τό αυτό Μηνιαϊον.
«ονόματα όπου ευλόγησα (;) είς τον επιτάφιον
1 μαρία σωπίκο (;)
2 μήτζκαρη
1 κόστα κύτζου
2 του τζήμου 
2 του μανιότη 
2 του ζερβά
1 σιπασίνα (;)
1 του ζά(γ)κου».

25
1 8 6 2 'Εις τό τέλος Μηναίου Ίανουαρίου του 1843 επι άγράφου Ιξωφύλλου. 
«Κατά τό 1862 έτος εκαμε πολήν ψύχραν καί εριξε κατά τάς είκοσι πέντε δεκεμ-

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 399.

καλα. Έ χει δέ μεγάλη αξία γιά τό δεύτερο τετράστιχο πού κάμνει διαστολή των 
Βλάχων των ορεινών Ελλήνων από τούς Γραικούς κατοίκους τού κάμπου. Δηλαδή 
γίνεται διάκριση των δύο πελασγικών γενών ή φύλων τών Ελλήνων τής Ελλάδος 
ή Έλλοπίας, μικράς χώρας τής Ηπείρου περί τήν Δωδώνην—τών δρεινών συνε
πώς Έλλών ή Σελλών, Γοήτων κ.λ.π. καί τών Γραικών—κατοίκων ιού κάμπου 
τής Θεσσαλίας, δηλ. τού Θεσπρωτικοΰ γένους τών Θεσσαλών, ot όποιοι κατέ
λαβαν τό 1104 πχ. τήν εως τότε Αίολίδα ή Αίμον! λεγομένη χώρα, ή οποία από 
τότε Θεσσαλία ονομάζεται—Έλλάσλι—Βλάχοι και Γραικοί Γκρέσλι—Γρέτσι 
(Γκαραγκούνηδες). «Μετέωρα» τεύχη 19—30, Ιανουάριος 1950, Δεκέμβριος 1951.

ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σύζυγέ μου Ντάσιο, στείλε ενα Φοάλε κάσσιου, γιατί ό καιρός είναι άχα- 
μνός κα! τρώμε δλο βιάρζα, στείλε και μιά ποάλα γιά τήν σάμα. Τσαρούχια στείλε 
ή μή στείλε γιατί είναι βιάρα κα! περπατάμε κα! ντισκοΰλτσι.

1 Σύζυγέ μου Ντάσιο, στείλε ένα τουλούμι τυρί γιατ! ό καιρός είναι δύσκο-
J λος κα! τρώμε δ?.ο χόρτα.
i  Στείλε κα! μιά ποδιά γιά τήν μητέρα. Τσαρούχια στείλε καί μή στείλε γιατί

είναι καλοκαίρι κα! περπατάμε κα! ξυπόλητοι.
(Συνεχίζεται)
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βρίου τρεις πιθαμές χιόνι αλλά τό ερχόμενον καλοκέρη εγεινε πολύ σιάρη και βρί- 
ζα καί κριθάρη».

26

1862 «Όμοίως εις τό αυτό Μηναιον "Ιανουάριου σελ δεύτερα.
«Δ(ιδάσκαλος^ Κωνσταντίνος ’Αθανασίου δ καί χρηματίσας Παιδαγωγός εις τό 
αύτώθι κόμιον τώ 1862 "Απριλ. 15. Έρρωσθαι §ν κυρίω ώ αναγνώσται».

27
1863

Όμοίως εις τό αυτό Μηναιον κάτωθεν απολυτίκιου άγ. Νεομάρχυρος Γεωρ- 
γίου του εξ "Ιωαννίνων εις ήχον Γ \
«Δ(ιδάσκαλος) Κωνστανχινος Αθανασίου εκ κώμης ρωμπάτες. έρωσθαι εν Κυρίω. 
Ό  Γράψας εστί Διδάσκα?νθς Κωνσταντίνος εκ κώμης ρωμπάτες. ερωσθαι.

1863 τη 16 ’Ιανουάριου δολώ».
28

1863 Εις τό τέλος Μηναίου Νοεμβρίου του 1843 εν τφ εξωφύλλφ.
« .. . ; .......... (μη)νέον είνε τής εκλησίας του 'Αγίου Νικολάου..................γράφω.
‘Έτος 1863 τη 20 Νοεμβρίου.

Χρηστός Κωνσταν(τίνου) "Από χορίον δολώ.
Προς τον κύριον διδάσκαλον Ρ(ωμπατινόν) τιμίως δοθήτο».

29
1863

Είς τό τέλος Μηναίου "Οκτωβρίου του 1843.
«Δημήτριος ή Αναγνώστης τού ποτέ Γεωργίου γράφω εκ χώρας Δολού 1863 ιή 
26 8βρίου».

30
1864

Είς τό τέλος Μηναίου Ιανουάριου τού 1842 εν τφ εξωφύλλφ.
*Έτούτο τό μηνέον είνε τής εκκλησίας τού αγίου νικολάου οποίος να τό λάβη διά 
να διαβάση νά τό επιστρέψη πάλιν είς την εκλησίαν χωρίς να τό ξεσχίση τελεί
ως διότι εάν καί τό ξεσχίση θέλη παιδευθή παρά τού Κυρίου Διδασκάλου "Ανα
γνώστου Σπυρίδωνος επονομασθέντος (=ονομαζομένου) δστις έκαμε είς δύο πε
ρίπου ετι. Έ ρωσθαι οι "Αναγινώσκοντες.

1864 : τή 1 ίανουαρίου Δολόν.
Έγώ δ ΑΝΑΓΝΟΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ»,

31

1864 β"Επί των δύο έπιχρύσων έξαπτερύγων καί τού Σταυρού, Κεφ. Γράμμασιν. 
« f  Τής Εκλησίας τού Α γίου Νικολάου χώρας Δολόν

1864 Δεκεμ. 25».
32

1865
Είς τό τέλος Μηναίου Σεπτεμβρίου τού 1843 εν τφ εξωφύλλφ.

«Καγώ ως δούλος τού Θεού "Αναγνώστης Νικολάου έκ κώμης βλάχους μουσικο- 
λογιώτατος τού χωρίου δολού γράφω. "Ερωσθε 'Υμείς οί άναγινόσκοντες.

1865 Σεπτεμβρίου 25 Δολόν».
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. 33
1865 Έ ν τφ εξωφυλλφ είς το τέλος Μηναίου ’Οκτωβρίου του 1843 διά μολυβδο
κόνδυλου.
«Διδάσκαλος Παναγιώτης Νικολαΐδης έκ Κώμης Βλάχους 1865 20 8βρίου Δολόν». 

Σημ.
Ή  χρονολογία της Ινθυμήσεως αυτής είναι διατυπωμένη διά Τουρκικών ψηφίων.

34
1865 (;)

Έ πί παλαιού Άντιμηναίου γΰρωθεν.
«ΕΠΙΤΑΦΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΛΛΩΙΙ1ΣΘΕΝ και ΤΥΠΩ ΕΚΔΟΘΕΝ 
ΔΓ ΕΞΟΔΩΝ Μέν ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΩΝ Κυρί(ων) Κυρί(ων) ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ εκ ΠΟΛεως ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, και ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ εκ ΓΟΥΡΑΣ 
ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΦΙΕΡΩΘΗ Π Α Ρ9 ΑΥΤΩΝ ΤΗ ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΒΑΣίΛική και 
ΠΑΤΡΙΑΡΧική ΜΟΝΗ του ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ είς ΜΝΗΜΟσυνον ΑΥτών καί 
των ΑΥτών ΓΟΝΕων, ΔΓ ΕΠΙΜΕΛείας δέ καί ΠΝΟΤΡΟπής του ΠΑΝΟΣΙΩ- 
ΤΑΤΟΥ Κυρ ΓΑΒΡΙήλ έκ τής ΑΥτής ΜΟΝΗΣ ϊνα ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΔΙΔώτω 
ΤοΙς ΟΡΘΟΔΟΞΟΙΣ.
. .  65 (;) ΜΑΡτίφ ΕΝΕΤΙΗΣΙ».

κάτωθεν
«Κ. ΚΥΝΚ ΗΣ ΘΥΣΙΑΣΤήριον ΘΕΙΟΝ Του ΕΚΤΕΛεΐσθαι ΔΓ ΑΥΤοΰ Τήν 
ΙΕΡΑΝ Καί ΘΕΙΑΝ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑΝ ΠΑΡΑ Του».

35
1866 Είς τό τέλος Μηναίου "Ιανουάριου του 1843 έν τφ έξωφύλλφ.
«τό παρόν βιβλίον είναι τής ’Εκκλησίας του αγίου Νικολάου από χορίον δολόν 
οποίος νά τό πάρη νά τύ έπιστρέψη πάλιν είς τον τόπον του χωρίς νά τό ξεσχίση 
τελίως...........

τήν 1866 Δεκεμβρίου 24 από δολόν 
Έγώ Αθανάσιος Πα(πα) Ίω(άννου) δημ. από δολόν».

36
άχρονολ.

Είς τό τέλος Μηναίου ’Οκτωβρίουτου 1843 
«σακελλάριος παπάκώστας».

37
άχρονολ.

Όμοίως είς τό α$τό Μηνιαΐον 
«εάν ό Θεός μεθ" ημών, τις καθ’ ήμών;

Δ: Κ ’/ '  Δ. Κολιός (;) ».

38
άχρονολογ.

Όμοίως είς τό περιθώριον Ιξωφΰλλου του αΰτοΰ Μηναίου. 
«Μιμηταί Ιστέ του Χρίστου οΰτοι ’Αναγνώστης δ ποτέ Γεωργιάδης».
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39
άχρονολ.

Όμοίως εις τό τέλος Μηναίου ’Ιουλίου του 1843 εν τφ εξωφύλλφ. 
«θωμάς ζήσου γράφω, δολόν».

40
1867 Έ π ί κυκλοτερούς βάσεως άργυροΰ Σταυρού Κεφ. Γράμμασιν.
«/j* 1867: Γεναρίου 25: Του Σακελάριου Παπά Κώστα 
Δωλώ Παλιά ΠωγωΓιανί».

41
1869 Είς τό περιθώριον Ιξωφύλλου Μηναίου Δεκεμβρίου τού 1843.
« ......................εστι τής του Χρήστου εκκλησίας §ν έτει 1867
.........................έγεινε μέγαςχειμών ώστε έπεσε χιών 8 σπυθαμαι καί εκλήσθησαν...
. . . * ............και σχεδόν οι άνθρωποι εις τάς οικίας των. και εάν ήθελε διαρ-
κέση πολλάςήμέρας έπρεπε νά χαθούν πολλοί άνθρωποι* αλλά Θεού βοήθεια δεν 
διήρκεσε πολλάς ήμέρας άλλά 3 μόνον ημέρας».

Όμοίως είς τό τέλος του αύτού Μηναίου.
«Νικόλαος Εύθυμιάδης Κύτσιος»·
« Έ ν  έτει 1869 κατά Δεκέμ. μήνα τη 4
’Αναγνώστης Σακελλαρίου Γράφω τά άνωθεν
Αναγνώστης Γεωργίου Σούλιος Γράφω - -
Παναγιώτης Σταύρου Γράφω 
χρήστος παναγιώτου Θάνω
’Αναγνώστης Ίωαννίδης σταυροσκιαδίτης συμμαθηταί ot σημειού(μενοι)».

43
1869

Ό μοίως έσωθεν τής έπενδύσεως.
«’Αναγνώστης Ίωάννου χαρ.......από σταυροσκιάδιον γράφω εις το παρόν βιβλίον
τής Χριστού ’Αγίας εκκλησίας τού Ά γ . Νικολάου δ όποιος ήμουν εις τό ενταύθα 
χωρίον και σπουδάσας την ’Αλληλοδιδακτικήν μέθοδον και είχον συμμαθητάς 6
Ά ρ. (Άναγνώ)στης Γεωργίου Σούλιου. Άναγν. Ίωάνν. Σακελλα(ρίου)......Εύ-
θυμ. Κίτζου. Χρήστος Παν. Θάνου. Παναγ....... καγώ είμι οΰτοι εισιν οί συμ-
μαθη(ταί).
τφ φωξθ' Δολόν τη 5 ΙΟβρίου (ήμερα) παρασ(κευή) ώρα ωσει 9 εις σχολειον.....

ταπεινός είμί........’Αναγν(ώστης)».

44
άχρονολόγ. Σύγχρονος.

Είς τό τέλος Μηναίου Νοεμβρίου του 1843.
«Αυτή ή βίβλος εστί τής 'Αγίας εκκλησίας τού χωρίου Δολού.
Φοβού τον Θεόν και βάδιζε τάς οδού; αυτού. Ματαιότης ματαιοτήτων τά πάντα 
ματαιότης. Γνώθι σαύτόν.
Έγράφθησαν τά παρόντα παρ’ εμού ’Αναγνώστου Γεωργίου Σούλιου εκ κώμη; 
Δολού».
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45
1870

'' ΕΙς το τέλος έξωφύλλου Μηναίου Ίανουαρίου του 1843.
«1870 λιμέρης (;) νικολάου γράφω».

46
1870

Έ πι πλακός άνωθεν του τελευταίου παραθύρου του Ναού έν τή Νοτ. πλευ
ρά εξωθεν.
'«1870 Μάιος».

47
1870

ΈπΙ χάρτου διαστάσεων 40X28 Φορολογικού Καταλόγου Στρατιωτικής βοή
θειας τού οποίου αί επικεφαλίδες φέρουσι Τουρκικούς και Ελληνικούς χαρακτή
ρας εις δύο στήλας.

Τ ο υ ρ κ ι κ ο ί  χ α ρ α κ τ ή ρ ε ς

'Ονόματα τών υποτελών ’Αριθμοί οίκιών Στρατ. βοήθεια γρόσια 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
3

παράδες
διμήτρι χρ. παγοΰνης 1 33
γιότι παγούνης 2 33
γ(ι)άνι νάστος 3 33
γ(ι)άνι νίκω κίτσος 4 132
πα(πά)διμήτρης 5 132
στάβρω κο*ψας 6 66
κόστα βαλαής 7 33
χριστός σούλ(ι)ος 8 66
άντόνι κόστα κίτσος 9 33
στάβρο Θάνος 10 99
διμήτρι τσικονης 11 33
ζόη χριστός 12 33
γ(ε)όργι μάηκας 13 99
θανάσι νάστος 14 99
γ(ε)όργι μπούκουρης 15 99
γ(ε)όργι νίκο διμοτσάτος 16 198
βασίλι γ(ι)ότης 17 33
βασίλι διμοτσάτος 18 99
μαργαρίτι μούστος 19 66
βασίλι γάτσης 20 66
γ(ι)άνι κουνάβος 21 33
γ(ι)ότι ραΰτης 22 99
κόστα πα(πα)γ(ε)όργης 23 66
βασίλι ροτσκομάνος 24 33
νίκο γ(ι)άνης 25 99
γ(ι)ότι (γ)κίζας^ 26 33
γ(ε)όργι μαν(ι)ότης 27 99
θανάσι χρίστω θάνος 28 33
κότσι μπέτζος 29 132
γιόργι μπελόκας 30 33
νίκο θάνος 31 132
κόστα παντζίρης 32 83
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2 γ(ε)όργι παντζίρης 
5 βασίλι θάνος 
1 γ(ι)άνι ζέρβας
1 γμ)άνι μπεκ(ι)άρης 
4 μαργαρίτι σούλας
2 γ(ι)άνι σούλας

θανάσι γ(ι)άνι κοσταπα(πάς) 
γ(ρ)ότι μπούκουρης 
βασίλι νάτση κουτσός 
γ(ι)άνι κουτσός 
Πα(ιτα) κόστας 
χρίστω θιμ(νι)ονάτσης 
διμήτρι κουτσός 
γ(ι)άνι λ(ι)όλ(ι)ος 
μαργαρίτι λ(ι)όλ(ι)ος 
νίκο πάκουλης 
ζίσω χαρπαλής 
άντόνι χαρπαλής 
γ(ι)ότι γ(ι)άνης (=χαΐλης) 
βασίλι καστέρης 
κόστα κονόμος 
νίκω πατσ(ι)ούρας 
χρίστω καρακίτσος 
άντόνι κίτσο διαμάντης 
μαργαρίτης φοΰκος 
σπίρω λίτης 
ζίσω τσάτος 
μήτσι τσάτος 
οτάβρω τσάτος 
νίκω μητσκαρης 
μαργαρίτης κοϋρος 

3 γιάνι κούρος 
2 θανάσι καρακόστας 
5 γ(ι)άνι χατζής (=καρακώστας) 

κόστα τζΐμος 
δήμω τζίμος 
διμήτρι ζόης 
(= 4 )  γ(ι)ότι γάτσης 
λόλι γάτσης 
διαμάντι γάτσης 
νίκω μπούτρης

1
3
2
3 
1 
2 
2 
2 
2
4 
4 
2
3 
1 
2
4 
2 
1 
1 
3 
2
5 
2
3
4

1
2
1
3
1
2
1

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Σημ·

Σακελλάριος πα(πα) Κώστας 
» δίμο Χρ(ί)στος 
* ζήσο τσάτος (Σ. Σ.) (Τ. Σ.)
» Γιώτη Κωστ.

(1^870 Μαρτίου 1».

66
165
33
33

132
66
33
99
66
99
33
66
66
66
66

132
132
66
99
33
66

132
66
33
33
99
66

165
66
99

132
99
66

165
33
66
33

132
33
66
33

5.510

Τά !ν τφ χαταλόγψ τούτψ έπίθετα Κίτσος, Τσιχόνης, Δημοτσάτος, Γάτσης. Ροτ-
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Π Α Ρ Γ Α - Ο Α Λ Α Σ Σ Α ’
' (ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Σ
Σ α β ο ύ ρ α (ή)=§ρμα, άχρηστο υλι

κό. Χρησιμοποιείται για νά θαλασσώση 
το σκάφος και νά έχη μεγαλύτερη ευστά
θεια, όταν δεν έχη φορτίο καί πρέπει νά 
ταξειδέψη. Πρβλ. «Τούβαλα καμμιά δεκα
ριά μαρόκους καί τό σαβούρωσα καλά, 
στην Κέρκυρα θά τούς πετάξψ γιατί άπό 
κεϊ έχω ναύλο». «Τι τη θέλεις αυτή τή σα· 
βοΰρα πούπιασες, τρώγονται τα δρογγαρέ* 
λια; πέταξέ τα».

Σ α β ό ρ ο (τό)=τηγανισμένα Ιλαφρά 
ψάρια (κυρίως γόπες, μαρίδες καί μπαρμ- 
πουνάκια) μέσα σέ πήλινο δοχείο μέ ξεΐδι, 
λάδι, δενδρολίβανο, δάφνη, σταφίδα καί 
αλάτι. Διατηρείται πολύν καιρό τό θαλασ
σινό αυτό κατασκεύασμα καί είναι πρόχει-

Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 416.

ρο καί νόστιμο φαγητό. Τό υπαγόρευσαν 
οί ανάγκες των παλαιών μακρυνών τάξει- 
διών.

Σ α λ α μ ο ύ ρ α  (ή)=αλατόνερο (βλ. 
Ίταλ. S a le= c^T i), ζουμί από τυριά πού 
είναι πρώτης τάξεως μέλισμα για σαργούς, 
κεφαλόπουλα κ.λ.π.

Σ α λ π ά ρ ι σ μ α  (τό)=τό ξεκίνημα 
καϊκιού για ταξεΐδι, βάρκας για ψάρεμα 
κ.λ.π. Πρβλ. « Ό  καπετάν Λεύτερης σαλ
πάρισε γιά Λευκάδα μέ τό τρεχαντήρι του». 
"Αλλ. λέξ· Σαλπάρω καί σαλπέρνω (ρ).

Σ α λ τ α π ή δ ο ς  (ό)=πήδημα (άλμα)
Ίταλοελληνικής παραγωγής Salto—πήδη
μα). Σαλταπήδω=ή ελεύθερη γυναίκα πού 
πηδάει εύκολα τά βράδυα τό φράχτη τού 
σπιτιού της.

Σ α λ τ ά ρ ω (ρ)=πηδώ (άλλομαι).

σκομάνος, Κουτσός, Θυμνιανάτσης, Πατσιούρας, Καρακίτσος, Τσάτος, καί Μήτσ- 
καρης, είναι διατυπωμένα διά των στοιχείων τζ λ. χ. Κίτζος, Τζικόνης, Γάτζης, 
Κουτζός κ.λ., όπως επεκράτει τότε ή συνήθεια νά γράφωνται. Ή  προσφοράτων 
όμως καί τότε, ήτο όπως την διετυπώσαμεν τομείς σήμερον.

48
άχρονολ.

Έ π ί μεγάλης φορητής εικόνος άγ. Κοσμά τού Νέου, καί άγ. Νικάνορος έν 
τή Βορ. πλευρά τού κυρίως Ναού Κεφ. Γράμμασιν.
«ΔΓ επιστασίας καί συνδρομές τον κυρίον Ίω(άννου) Μίτζι Κουτζού καί λιπόν 
αδελφόν χριστιανόν πατριοτόν τον εύρισκομένον έν τι πόλι Νικομιδίας Δουλιοτόν».

ί

I•ν
V
ί

I

49
άχρονολ.

'Ομοίως επί εικόνος άγ. Νεομάρτυρος Γεωργίου τού εξ Ίωαννίνων εν τφ 
Γυναικωνίτη.
«ΔΓ επιστασίας καί συνδρομές τον κυρίον Ίω(άννου) Μίτζι Κουτζού καί λυτόν 
αδελφόν Χριστιανόν πατριοτόν τον εύρισκομένον εν τί πόλι Νικομιδίας Δουλιοτον*.

(Συνεχίζεται)
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πρβλ. «μπορείς τα σαλτάρης η νά σέ βγά
λω στή σκάλα».

Σ ά  λτ ο (το κα'ι ό σάλτος)=πήδημα. 
Πρβλ. «Δώκε ένα σάλτο στο μπόντε και 
πάρε μου τη γέχια πού την άφηκα στη 
μάντρα (μουράγιο).

Σ α ' μ α δ ο ύ ρ α  (ή )= ή  σημαδούρα, 
πού -είναι φτιαγμένη από νεροκολοκύθα 
(κολώκα) η κλεισμένο καλά τενεκεδένιο 
κουτί, άλλα καί οί σημαδούρες των λιμα- 
νιών (μέ φάρο η χωρίς επάνω τους) πού 
δείχνουν τά νερά στα πλοία.

Σ α μ ά ρ ι  (τό)=αύχένας στη στεριά 
η τη θάλασσα η καί υποβρύχιος πού μοιά
ζει μέ σαμάρι (σάγμα). Το υποβρύχιο είναι 
συνήθως ψαρότοπος.

Σ ά μ α τ ι—τ ι ς=§πίρ. μήπως. Πρβλ. 
«Σάματι τδξερα δτι είσαι από πίσω μου 
ή σάματις ήθελα να σέ βαρέσω μέ τό κου* 
πί» (τό«ς» ευφωνικόν).

Σ α π ι ό φ υ κ ο  (τό)=κομμένο σάπιο 
φύκι πού έχει κατακαθίσει στο βυθό καί 
δημιουργεί βρώμα (βλ.λ.).

Σ α ν τ ά ρ δ ο  (τό)=κοντάρι τής ση
μαίας (ό κοντός).

Σ β έ λ τ ο ς  (ό)=έπίθ. ευκίνητος, ζω
ηρός, εύστροφος. (Ίταλ^νοΗο) πρβλ.: «πιο 
σβέλτο καΐκι δεν έχω ματαειδή», «σούχει 
μια σβελτάδα αυτός ό άνθρωπος σαν μη
χανή». ’Άλλ. λέξις: Σβελτάδα, σβελτωσύνη, 
σβέλτα (στά).

Σ έ κ ο ς  (ό)—έπιθ., ξερός, στεγνωμέ
νος. (Τταλ. secco λιπόθυμος πρβλ: «τού- 
δωκα μια πού έμεινε σέκκος».

Σ η μ ά δ ι α  (τά)=χαρακτηριστικά ση
μεία πού βάζουν στο μυαλό τους οί ψαρά
δες για νά βρίσκουν τό σημείο πού έχουν 
ρίξει ψαροκόφινα ή μιά ξέρα ή μπάρα ή 
ένα ψαρότοπο γενικά όταν δεν μπορούν νά 
διακρίνουν τό βυθό. Παράδειγμα σημάδι- 
ών (άληθινό) γιά καλό στάρο λεθρινιών; 
«Θά πας ανοιχτά μέ τό Μοναστήρι καί θ ' 
άνοιξης τό φανάρι τού Μούρτου (δηλ- θά 
πας ανοιχτά μέχρι πού νά φανή), μέ 
τό Μοταστήρι καί θ ’ άνοιξης τό φανάρι 
τού Μούρρου (δηλ. θά πας άνοιχιά μετά 
θά βάλης την άσπρη πέτρα τού Βάλτου μέ 
τό κάβο τού Μοναστηριού καί τον κάβο— 
Πριόνι μέ τό Μονόλιθο (σέ ευθείες γραμ
μές). Φούνταρε εκεί καί κάνε στάρους. "Αν

τό ρέμμα σέ πάη άνοιχτά, άς το νά σέ πάη 
μέχρι πού θά τσιμπάνε, αν σέ πάη στεριάς 
νά ξαναπηγαίνης στο σημάδι».

Σ ί α (τό καί ή)=παράγγελμα: τράβα 
τά κουπιά άνάποδα ώστε νά φύγη ή βάρ
κα προς τά πίσω ή νά σταμοτήση ενώ προ- 
χωράει προς μπρος. Σία—βόγα=τό κουπί 
προς τά εμπρός καί τάλλο προς τά πίσω 
ώστε V* άλλάξη κατεύθυνσι ή βάρκα ή νά 
περιστροφή στο σημείο πού βρίσκεται.

Σ ι ά ρ ω (ρ)=κάνω όπισθεν, σία (βλ. 
λ.) πρβλ: «Σιάρησε νά βαρέσορ ένα χταπόδι 
πού τό πήραμε άπό κάτου».

Σ ι γ ο υ ρ ε ύ ω (ρ) τακτοποιώ τη βάρ
κα σέ τέτοιο σημείο ασφαλισμένο άπό τούς 
καιρούς ώστε νά μή ύπάρχη κίνδυνος αλλά 
καί ένα πράγμα σέ άσφάλεια γενικά. ((Ιταλ. 
Metere al sicuro) πρβλ. «Φουντάρησα τή 
μαγγιόρα, έδεσα την πρυμάτσα στο κα- 
παρέλλο καί τή σιγούρεψα καλά». "Αλλ—λ 
—σίγουρος.

Σ κ α μ π α β ί α  (ή)=είδος βάρκας μέ 
«καθρέπτη» γρήγορης πού χρησιμοποιούν 
τά καΐκα γιά νά μή πλευρίζουν καί νά 
εξυπηρετούνται σέ μικροδουλειές.

Σ κ α ν τ α γ ι ά ρ ω  (καί κάνω σκαν* 
τάγιο)= ρ.: ρίχνω ένα βαρύδι ειδικό καί 
μέ μακρύ σπάγγο γιά νά δώ τό βάθος τού 
νερού, βυθομετρώ μέ μία λέξι (Ίταλ. Scan- 
daglio-gliare) πρβλ: «κάνε σκαντάγιο γιατί 
μ3 αυτή τή θολούρα δεν βλέποο τον πάτο».

Σ κ α ν τ α λ ί ζ ο μ α ι  =*ρήμα πού 
χρησιμοποιείται γιά διάφορα εργαλεία καί 
μηχανήματα πού παθαίνουν βλάβη καί δέ 
λειτουργούν κανονικά.

Σ κ ά ν τ ζ α  (ή)==άλλαγή ενός πράγ
ματος μέ άλλο αλλά κυρίως ή αλλαγή βάρ 
δίας (σκοπιάς) σ’ ένα πόστο τού καϊκιοί 
Πρβλ. «Κάνε σκάντζα καί τράβα κοιμή 
σου». Ρήμα: Σ κ α ν τ  ζ ά ρ ω :  πρβλ. εγο 
θά σέ σκαντζάρω στις τρεΐο καί εμένα θι 
μέ σκαντζάρη στις πέντε ό Γιώργης.

Σ κ α ρ ί  (τό)=τό σχήμα τού σκάφους 
πού έχει πάντα τό κάθε ένα και δική το 
ξεχωριστή ονομασία πρβλ. τρεχαντήρι, γαί 
τα, πάσσαρα, καραβόσκαρο κ.λ.π. Σκαρί 
(τά)=τά ξύλα πού στηρίζουν τό ναυπηγοί 
μενο σκάφος στο καρνάγιο πρβλ. «τό καί; 
μου είναι στά σκαριά άκόμα, στο καρνάγ 
τού μαστροβαγγέλη στήν Κόντρα—Φόσσα
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Σ κ α ρ τ ά ο ο )  (ρ)=  ξεκαθαρίζω ένα 
είδος άιό διάφαρα αχρησία αντικείμενα 
(Ίταλ. scartare).

Σ κ ά ρ τ ο ς (ό)=ό ακατάλληλος, αυτός 
πού πρέπει νά πεταχτή. Σκάρτσο=τό ελλι
πές, τό ελλειποβαρές (σκαρτσοζυγίζω — 
γισμα).

Σ κ α ρ φ ί ζ ο μ α ι  (ρ )=  συλλαμβάνω 
μια ιδέα πού άν έφαρμοσθή θά δημιουρ- 
γήση εντύπωσι για την εξυπνάδα η τη βλα
κεία της συλλήλψεως πρβλ. «τι τού σκαρ
φίστηκε πάλι νά κρεμάση κουδούνι στο λαι
μό της γάτας και νά τή μάθη νά γαυγίζη».

Σ κ α ρ ώ νω (ρ )=  φτιάχνω ενα σκά
φος η ετοιμάζω μιά δουλειά. Και περί· 
φραστικώςΐ «Έχω στά σκαριά».

Σ κ ε δ ιο (τό)=ιό σχέδιο, αλλά καί 
ειρωνική εκφρασις γιά κάποιο άσχημο πρό
σωπο ή σέ ενδειξι αποδοκιμασίας. Πρβλ. 
«Ου; Σκέδιο πού θά μας μάθη τώρα πώς 
βάνουνε βόλτα», «Μωρέ, τι σκέδιο μούτρο 
ειν9 αυτό».

Σ κ έ'ρ τ σ ο (τό), Σ κ ε ρ τ σ ά ρ ω  (£) 
=άστειεΰομαι χαριεντίζομαι (Ίταλ. scer- 
zare). Πρβλ.’ «*Άσ9 τά σκέρτσα, εδώ έχου
με δουλειά», «Σκερτσόζα ή γυναίκα πού 
μέ νάζι καί κούνημα προσπαθεί νά κάνη 
εντύπωσι».

Σ κ ό ρ τ σο (τό), Σκορτσάρο) (ό)=τό 
τίναγμα τής πετονιάς πού κάνει τό ψάρι 
πού τσιμπάει ή τό πιασμένο, από τό οποίο 
ό ψαράς μπορεί νά καταλάβη τό είδος καί 
τό μέγεθος τού ψαριού. Πρβλ.’ «έχει μεγάλο 
σκόρτσο, σάν παστανάκα μού φαίνεται», 
«από τό σκόρτσο μού φαίνονται γιά σαρ
γοί τά διαλόψαρα πού μού τρώνε τόση ώρα 
τό δόλο». Τίναγμα γενικά.

Σ κ  ο ύ π ο υ ρ α  (τά)--δ, τι μαζεύει ή 
σκούπα καί τά άχρηστα ψάρια ή πράγματα.

Σ ο υ ρ ώ ν ω  (ρ)=στραγγίζω ενα υγρό. 
Σουρτύνει τον αγέρα, λέγεται γιά ενα ση
μείο στο όποιο γιά οίοδήποτε λόγο δη- 
μιουργούνται ρεύματα άέρος πρβλ. «στοΰ 
Λιχνού τον σουρώνει πολύ τον αγέρα, τό 

ν κάνει ξεΐδι». Σουρώνει τις κουβέντες, λέ
γεται γιά κάποιον πού πηγαίνει καί μετα
δίδει έμπιστευτικές συνομιλίες άλλων Πρβλ. 
«Δεν πρόλαβα νά τού τό πώ κι9 αυτός 
πάει καί τό σούρωσε στον εχθρό μου». 

Σ ο υ φ ρ ώ ν ω  (§)=κλέβω.

Σ ν τ ρ ι μ ώ χ ν ω  (δ)=σπρώχνω έναν, 
κάτι καί τον φέρνω σέ δύσκολο σημείο και 
θέσι. Σντριμόκωλος=ό καιρός πού άναγ- 
γάζει τούς ψαράδες καί τούς καπεταναίους 
νά μένουν άπρακτοι στο λιμάνι.

Σ π α β έ ν τ ο  (τό)—Σπαβεντάρω (6) 
= τ  ό σπαρτάρισμα καί τρεμούλιασμα από 
τό βρέξιμο, τό κρύο, τό φόβο ή την άρρώ- 
στεια. Πρβλ. «έκανε τέτοιο κρύο, πού σπα- 
βεντάραμε όλη τή νύχτα». «Μέ τό μπάμ 
πού ακούστηκε σπαβενιάρησε». «Τού ρί
ξαμε μέχρι καί τά στρωσίδια καί τό σπα
βέντο δέν τού σταμάταγε» 9Ιτ. Spaven- 
1θΓ€=φοβίζω.

Σ π ά τ σ α (τά), σπατσάρω (ρ)=παίρ- 
νο) τά σπάτσα= φεύγω διωγμένος πρβλ. 
«τούδωκα τά σπάτσα νά πάη στο γέρο- 
διάολο, δέν ήταν γιά δουλειά», «Σπατσά- 
ρήσε από δώ μή οέ βουτήξω». Ίταλ. spaz* 
zore.

Σ π ι ά τ ζ α (ή)=μικρούλα αμμουδιά. 
Ίταλ. spiaggia.

Σ π ι ο ύ ν ο ς (ό)=διαβολεύς, άλλοι- 
ώς ρουφιάνος. ρ. σπιουνάρω.

Σ π λ ο ν ί ζ ο μ α ι  (ρ)=ζαλίζομαι χά
νω τά νερά μου. 9Από τό σπλόνο, χορτάρι 
πού χρησιμοποιείται στά ποτάμια γιά νά 
σκοτώνουν τά ψάρια. Στή θάλασσα δέν 
έχει δραστικότητα. Πρβλ. «ένας κέφαλος 
φέρνει γύρα εδώ σά σπλονισμένος, σίγου
ρα θάναι από δυναμίτη». Πώς είσ9 έτσι, 
μωρέ, σάν σπλονισμένος»;

Σ π ό ρ κ ο ς (ό)=άκάθαρτος, ρυπα
ρός, τιποτένιος, ελεεινός. Ψάρια δευτέρας 
καί τρίτης κατηγορίας (Σπόρκα). Πρβλ. 
σκυλόψαρα, παστανάκες, δρόγγοι, σμέρ
νες κ.λ.π. Έ κ τής Ίταλ. 5ροιτο=άκά* 
θαρτος.

Σ π ό ν τ α  (ή)=δ,τι καί ποντούρα 
(βλ· λ.) δρος τού μπιλλιάρδου.

Σ τ α ρ ά δ  ικ ο (τό )= ειδο ς βαποριού.
Σ τ ά ρ ο ς (ό)=τό ψάρεμα τού λεθρι- 

νιού. Κάθε φουντάρισμα είναι καί ένας 
στάρος(βλ. ψαρέματα).

Σ τ ε λ ά δ ο ς  (ό)=έπίθ . τό σκάφος 
πού είναι μακρύ καί στενό, χωρίς κοιλιές
καί δέν παρουσιάζει άντίστασι στο νερό, 
επομένως ταχν καί ώραΐο. Έκ τής Ίταλ. 
stile (ρυθμός, μορφή, ύφος).

Σ τ ε ρ ι α ν ό ς καί στεργιάνός (δ )=
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κυρίως για τό αέρα πού ερχεται από τή 
στεργιά, αλλά και κάθε τι πού ανήκει σ
αν ιή, τό χερσαίο.

Σ τ ρ α κ ώ ν ω  (ρ)==πιάνω κρουστά 
(δστρακο, δστρακώνω, στρακώνω).

Σ τ ρ ί β ω (ρ)=άλλάζω κατεύθυνσι. 
“Όταν Ινφ ή γενικί) κατεύθυνσις τού άέ· 
ρος είναι ώρισμένη και μέρος του, λόγφ 
διαμορφώσεως τού Ιδάςρους, εκτρέπεται, 
λέμε δτι στρίβει πρβλ. «Μην κοιπάς εδώ 
στο λιμάνι πού τον στρίβει στον πουνέιτε, 
δξω φυσάει μαΐστρος».

Τ

Τ ά γ  ι ο(τό)=κόψιμο, ξυλοδαρμός. Ρ. 
τ α  γ ι ά ρ  ω (Ίτ . tag liare  πρβλ. «Δεν 
ξεντένει αυτό δώστου ένα τάγιο νά φύγου
με». «Τούδωκε ενα τάγιο πού τον μεσό· 
κόψε».

Τ ά κ ο ς  (δ)=ενα κομμάτι ξύλου πού 
μπαίνει για υποστήριγμα ή για νά συμ
πλήρωσή ενα κενό (Ίταλ. tacco) κομμάτι 
άπό οίοδήποτε είδος γενικά. Μια ωραία 
γυναίκα. "Αλλ. λέξ. τακάκι.

Τ έ σ τ α  ν τ ο ύ ρ α  (ή): ξεροκέφαλος, 
άμετάπειστος, πεισματάρης. Ίταλ. testa 
n tu ra . Λέγεται για τούς καπεταναίους 
πού δεν γυρίζουν πίσω όσονδήποτε πα- 
ληόκαιρο νά συναντήσουν, για λόγοι»; εγωϊ 
σμού (βλ. ποδίζω).

Τ ε ζ ά ρ ω (ρ )=  τραβώ, τεντώνω (Ίτ. 
tesare) πρβλ. «Φτάνει δέ τεζάρει άλλο, θά 
κοπή». Σχ. Λέξεις: τεζάρισμα (τό), τεζάδος 
(ό), τέζο (τό),'

Τ ζ ο ύ ν τ α (ή)=Τό τελευταίο άκρο 
ενός κάβου (πρβλ. Ί Πούντα τού Μοναστη
ριού, Τζούντα τού Κάστρου άλλα και κάθε 
αντικειμένου (Ίτιιλ giuta) και Τ σ ό ν τ α 
(παραγ. τής ίδί ις ?τ- λ.)—προσθήκη συμ- 
πλήρωμα. Πρβλ. «ήταν λειψό το καρβέλι 
και μρύβαλε μια τσόντα».

Τ η γ ά ν ι  (το)— :ο γνωστό μαγειρικό 
σκεύος, άλλα και τό τσιγκινο κάλυμμα τής 
πριάς πού μπαίνει για νά μή ένοχλή τό 
φως της τον κιιμακαδόρο.

Τ η ρ ά ω Ιθ)=κοιτιάω. παρατηρώ. 
Πρβλ. «Γιά τήραξε μια στιγμούλα μπάς 
κι* Ιφάνηκε τό καράβι», «τήραξε, μωρέ, 
έναν άνθρωπο πού κάνει τό μεγάλονε».

Τ ό κ α (ή)=κάνω τόκα=χαιρετιέμαι

μέ χειραψία μέ κάποιον. *Όιαν ή θάλασσα 
εχει μπουνάτσα. Πρβλ «Έχει μιά θάλασ
σα, τόκα. γράφεις απάνω της». ('Από την 
Ίταλ. ^οαΓβ=κολλώ).

Τ ο υ μ π α ν ι ά ζ ω  (ρ)=γίνομαι τυμ- 
πανιαΤος. Κυρίως λέγεται γιά τά αποσυν
τεθειμένα ψάρια πού φουσκώνει ή κοιλιά 
τους και ανεβαίνουν στον άφρό, αλλά και 
γιά ανθρώπους και ζφα πνιγμένους. Πρβλ. 
«Βρήκα στον κάβο τής Κερέντζας ενα ρου- 
φιό τουμπανισμένο, κρίμα, x r ήταν δεκα
πέντε οκάδες». Τούμπανο γίνηκε==γιά κά
ποιον πού εκανε μιά κακή πράξι και τον 
εμαθε δλος ό κόσμος. Πρβλ. «ό κόσμος 
τδχει τούμπανο...».

Τ ρ α β ά ω  (ρ)=άνασύρω ανελκύω, υ
πομένω κάτι, φέρνω κάτι προς τό μέρος 
μου. Τραβάω κουπί.

Τ ρ ά β η ξ ι (ή)=ή ζήτησις ενός εμ
πορεύματος ή είδους ψαριών.

Τ ρ α κ έ ρ ν ω  και τρακαρίζω (ρ)=  
συγκρούομαι, χτυπάω τό σκάφος μου κά
που. Πρβλ.. «Τρακάρανεοϊ βάρκες τού Γο· 
λάκη μέ τού Παπίτσου». «"Ολη τή νύχτα 
τράχερνε στα βράχια ή βάρκα σου χτες τό 
βράδυ». Συναντώ κάποιον μέ κακό σκοπό 
πρβλ. «νΑνΐε μωρέ καί κάπου θά τρακά
ρουμε οι δυό μας».

Τ ρ α μ π ά κ ο υ λ ο (τό)=σκαρί πλοί
ου μέ κοφτή πλώρη καί πρύμη.

Τ ρ ε ν ά ρ ω  (ρ)==καθυστερώ σκόπιμα 
μιά ύπόθεσι.

Τ ρ ε χ α ν τ ή ρ ι  (τό)=ώραιότατο σκα
ρί καϊκιού. Βλ. πλωτά.

Τ ρ ι ό μ φ ο ς (δ)=δυνατό χαστούκι. 
Πρβλ. «τού εδωκα ένα τριόμφο πού τούρ- 
θε 6 ουρανός σφοντύλι.

Τ ρ ι ο υ μ φ ά ρ ω  (ρ)=διακρίνομαι, 
δίνω καί παίρνω. (Έκ τής Ίταλ. triun- 
fare= triom fo .

Τ ρ ί ψ α λ ο (τϋ)=0ρύψαλο· πρβλ. 
«τούδωκε μιά otov τοίχο καί τδκανε τρί- 
ψαλα, καινούργιο λαΐνι».

Τ ρ ό μ π α  (ή)=θαλάσσιος σίφων.— 
μαρίνα ό τηλεβόας Ιταλ. trobp=M arina.

Τ σ α ρ κ α λ ε ύ ω  (ρ)=ζητώ κάτι ψά
χνοντας καί ανακατεύοντας διάφορα αλλε 
αντικείμενα (ϊσως από τό Ίτ . ρ. eercare 
=άναζητώ).

Τ σ ι μ π ά ω  (ρ)==άρπάζω λίγο λ(γ(



άπό ενα πράγμα (φαγητό κ.λ.π. Τό άρπα- 
γμα του δολώματος από τα ψάρια.

Τ σ ο ΰ ρ μ ο  (τό)=δλο τό πλήρωμα 
ενός σκάφους ψαράδικου κ.ά. π.χ. ιό τσούρ
μο του Γριγριού, τής ανεμότρατας.

Τ σ ω π α ί ν ω  (ρ)=σιωπώ πρβλ. 
«Τσώπα, καημένε, μάς σκότισες».

Φ

! Φ ά γ ω  μα  (τό)=τά υπολείμματα, από 
; εναν κάβουρα, μια πΐνα που τρώει ενα 
! χταπόδι ή άλλο ψάρι. ΟΙ χταποδάδες από 
; τά φαγώματα καταλαβαίνουν τό μέγεθος 
; του χταποδιού πού τδκανε.

Φ α λ ι μ έ ν τ ο  (τό)=πτώχευσι, χρε* 
ωκοπία (Ίτ. fa lirc—mento).

; Φ ά λ τ σ ο ς  (δ)=κ(βδηλος, ψεύτικος,
; παραποιημένος (Ίτ. falso).
|| Φα ν ά ρ ι (τό)=κάθε είδος φαναριού- 
• κι ακόμα ό φάρος. Πρβλ. «τό φανάρι τού 
- Κάστρου», τών Παξών, του Μούρτου». 

Φ α ρ μ ά κ ι  (τό)=Ινα κομμάτι καρμ- 
πούρου ή γαλαζόπετρας πού οι χταποδά* 
δες χρησιμοποιούν για τό ψάρεμα των χτα- 

: ποδιών.
Ι Φ ε λ λ ά δ ι ο  (τό)=τό ναυτικό φυλ- 
I  λάδιο. Πρβλ. «Ό  γιός μου έβγαλε φελλά- 
I διο και μπαρχάρησε σ' ενα φραντσέζικο 
I  καράβι».
I  Φ ε λ ο ύ κ α  (ή)=ειδος βάρκας βλ. 
Ι πλωτά.
Κ Φ ε υ γ ά τ α (τά)^=λέγεται για την άμ- 
Κ πωτι (τά νερά είναι φευγάτα).
Ε Φ ο ρ τ σ ά δ ο ς  (δ)=επΐθ. λέγεται για 
■  τον καιρό πού δεν είναι καλός και ούτε 
«έχει σκοπό νά φτιάξη γρήγορα. Ίτ. forza. 
X Φ ο υ ν τ ά ρ ω  (ρ)=ρίχνω κάτι στο 
«βυθό τής θάλασσας καί, κυρίως, την άγκυ- 
Ιρ α  τού σκάφους. ’Από την 9Ιτ, fontare, 
Ifonto . Φούντο καπέλλο=άκαριαΐο βύθι- 
«σμα ενός σκάφους καί σκέπασμα ταύτοχρό- 
«νως από τή θάλασσα, αύτανδρο βύθισμα. 
X Φ ο υ ρ τ ο ύ ν α  (ή)=δυνατή τρικυμία 
■(Ίτ. fortonale).
»  Φ ο υ σ κ ο θ α λ α σ σ ι ά  =  ελαφρός 
*κυματισμός τής θάλασσας. Πρβλ. «μή τον 

1 ^φοβάσαι τον καιρό, δεν έχει βάρος, φου- 
ί,σκοθαλασσιά είναι».

Φ ο ύ σ κ ο ς  (ό)=δυνατό χαστούκι. 
Πρβλ. «τού μπήκε στούς φούσκους καί τού 
ξεπούρισε τή μύτη έτρεχε αίμα».

Φ ο υ σ κ ώ ν ω  (ρ) διογκώνω, π.χ. τό 
σφαγμένο αρνί πριν τό γδάρω, τό γάλα 
φουσκώνει καί κυρίως φουσκώνει ή θά- 
λασσα=δταν από τή γαλήνη περνάει στην 
τρικυμία.

Φ ρ ε σ κ ά ρ ε ι  (τον άγέρα)=ρ. λέ
γεται για ώρισμένον αγέρα πού αρχίζει νά 
δυναμώνη σιγά--σιγά. Πρβλ. «Τό φρεσκά· 
ρήσε τό σιρόκο». *Άλλ. λέξ. φρέσκος (ό )=  
δυνατός αέρας, φρεσκαρισμένος (δ) κ.λ.π. 
Ίτ. Fresco.

Φ υ κ ι ώ ν α ς (ό)=μεγάλο τμήμα τού 
βυθού πού είναι στρωμμένομέ φύκιατ(συν· 
ειθισμένη κατοικία γιά τις σμέρνες καί α
κατάλληλο για τό ρίξιμο των παραγαδιών.

Φ ω τ ι ά  (ή)=δ,τι ή λέξις άλλϊ καί ή 
πριά, 6 δυναμίτης καί ό κάθε μοχλός πού 
χρησιμοποιείται για τή μετακίνησι διαφό
ρων βαρών. Πρβλ. «βάλτης μιά φωτιά εδώ 
πού σού λέω καί θά μπατάρη αμέσως».

X

X α λ ά ω (ρ)=διαλύω καταστρέφω* 
πρβλ. «Μάς χάλασε δ καιρός καί θά βρω* 
μήση δ δόλος απάνω στ* αγκίστρια», «δ 
καιρός είναι χαλασμένος καί πρέπει νά α
ναγκάσουμε». «Μή τά πατήσης καί μού 
τά χαλάσης».

X α μ ά λ α (ή)=κάρρο μέ τέσσαρις 
ρόδεο.

Χ α μ ά λ η  ς=άχθοφόρος, μεταφορεύς. 
X α α α λ ά ρ ι α (ή).

Χά π α (ή)=τό άνοιγμα των ποδαριών 
(είναι μέτρο μήκους).

X α ρ α ή (ή) καί Χάραμα καί Χαρα- 
μέρι (τό)—τό λυκαυγές. Εύχρηστος σταθ
μός τού είκοστετραώρου γιά τούς θαλασ· 
σινούς. (Χαραμέρι, γιόμα, άπόγιομα, μαύ
ρισμα, βασίλεμα ήλιού, μπονόρα κ.λ.π.).

Χ ά σ η  (ή)=τό χάσιμο τού φεγγαριού 
καί κάθε απώλεια πρβλ. «στή χάση τού 
φεγγαριού θ ’ άλλάξη δ καιρός», «είχε μιά 
βροχή, κάτι αστραπόβροντα χάση κόσμου».

(Συνεχίζεται)
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Β Ρ Α Β Ε Ι Ο Ν  ?Ή Π Ε | Ρ .  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν , ;  Μ 9 2 6 )
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ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ-ΓΙΩΡΓΗ Η ΑΝΗΨΙΑ

ΤοΟ Χατζη-Γιώργη ή άνηψιά τοϋ Ρήγα ή θυγατέρα 
Γιά ίδές καμάρι πόσερνε, κάμαρι v* δπου σέρνει 
Κι* ά π’ τό φλωρί δε φαίνεται κι* ά π ’ τό μαργαριτάρι 
Κι* οί κλέφτες την άγνάντευαν καί πάησαν νά την πάρουν 

— Σταθήτε λεβεντάδες μου, σταθήτε παλληκάρια 
Νά λυσοδέσω τό παιδί, νά τό γλυκοβυζάξω 
Νά τό χορτάσω φίλημα, νά τό χορτάσω γάλα 
Γιά νάρθ* ή μάνα μ* νά τό βρει, νάρθεΐ νά τό σιμάσει.

67

ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΕΞΟΥΡΙΖΟΥ ΝΤΑΝ
(χορός Τσάμικος)

Οί κλέφτες έξουρίζουνταν 
—ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΜΩΡΕ Ν ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ

Οί κλέφτες έξουρίζουνταν 
Μέ τά γιαλιά γιαλίζονταν 
καί βήκαν καί καρτέρευαν 
πεντέξοχτώ νομάτους 
καί πιάνουν καί τούς δένουνε 
Τούς βγάζουν τά χρυσά παλτά.

.

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ, 405.
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ΑΝΑΡΙΑ ΑΝΑΡΙΑ Τ’ ΑΡΡΙΝΑΝ

’Ανάρια άνάρια τ ’ άρριναν οί κλέφτες τά ντουφέκια. 
^Ηταν οί μαύροι λιγοστοί πεντεξοχτώ νομάτοι 
Κι* όκαπετάνος έλειπε με δυο μέ τρεις νομάτους 
Πάει νά βαφτίσ’ ένα παιδί νά κάμει έναν κουμπάρο 
Νά τόχ* ό μαΟρος γύρισμα στο πάει καί στό έλα.

Πρβλ. Φωςιέλ ΚΖ. Passow Χ Ι,ΙΙ.

69 ι
ΚΙΝΗΣΑ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΚΙΝΗΣΑ

Κίνησα ό μαύρος κίνησα στό Καρπενήσι νά πάω.
Στό δρόμο ν δπου πήγαινα, στό δρόμο πού πηγαίνω 
Μέσα στό ρέμα τό βαθί και τά δασιά πλατάνια 
Κρυφό καρτέρι μόκαμαν, κρυφό καρτέρι κάνουν 
Κι* έριξαν καί μέ λάβωσαν μέσ* στό δεξί μου χέρι 

' Καί στό μικρό μου δάχτυλο ποδχα τήν άραβώνα
— Τι τόκαμα τού κ..... τί τόκαμα του π....

Κι* έριξε καί μέ λάβωσε μεσ’ στό δεξί μου χέρι.
"Αν είναι κάνας χριστιανός, κανένας βαφτισμένος 
Νά πάει νά είπεΐ τής μάνας μου, τής δόλιας άδερφής μόυ 
Νόρθουν νά μέ σιμάσουνε κορμί δίχως κεφάλι.
Νά μή μέ πάν άπό χωριό μητ’ άπό βιλαέτι 
Γιατ’ έχω όχτρούς π ’έχθρεύονται καί φίλους πού λυπιοΟνται.

70

ΤΩΝ ΜΠΙΡΜΠΙΛΑΙΩΝ

Πώς έκαμες—ΜΩΡΕ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Μ Ο Υ - 
ΠΩΣ ΕΚΑΜΕΣ Μ Ω ΡΕ-καί σ’ έπιακαν

Πώς έκαμες καί σ’ έπιακαν
— Μέ γέλασαν μέ τό κρασί

Καί μούειπαν πιές ώς τήν αύγή 
Νά διαβασθεΐ τό μπουγιουρντί.
Τό μπουγιουρντί διαβάσθηκε 
Μπιρμπίλη νά κρεμάσουνε

— Μπιρμπίλη πού τ ’ άεις τά πρόβατα
— πάησαν μπροστά στά Γιάννενα.

ΣΗΜ. : Μπιρμπίλης καί Ρεσούλης ληστές, αδελφοί άπό τό Κουρβελέσι της 
’Αρβανιτιάς. Κρεμάστηκαν στά Γιάννινα τήν ίδια μέρα μέ τό Ζήκο 
Μπούϊα.
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TOY ΝΙΚΟΛΑ

Χρυσή τρυγώνσ λάλαγε 
-ΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑ — 

σέ δέντρινο κλωνάρι 
-ΝΙΚΟΛΑ ΚΑΠΕΤΑΝΕ

Χρυσή τρυγώνσ λάλαγε σέ δέντρινο κλωνάρι 
Καί δέ λαλουσε σάν πουλί ούδέ σά χηλιδόνι 
Μόνε λαλουσε κι* ήλεγε άνθρώπινη λαλίτσα 

— Νικόλα κάτσε φρόνιμα, κάτσε ταπεινωμένα 
Μήν πάρα δέρεις τά παιδιά, μήν πάρα τά μαλώνεις 
Γ ιατ’ έκαμαν τή συμβουλή καί θαλά σέ σκοτώσουν

72

Ο ΚΡΟΥΤΑΣ

Πικρά το λένε τά πουλιά, πικρά τά χηλιδόνια 
Τό λέει κΓ ό Κρούτας φυλακή ψηλά στό Παλαμίδι 

— Μεριάτε εύζώνοι νά διαβώ, φαντάροι νά περάσω.
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ΤΟΥ ΘΥΜΙΟΥ ΤΙΕΚΟΥΡΑ

Καλά ήσουν θύμιο μ’ στ* ’Άγραφα, καλά καί στά Τζουμέρκα 
ΤΙ χάλευες, τί γύρευες στής Άμβρακιάς τόν κάμπο 
Ανάμεσα τά δυο χωριά Καρβασαρά και Στάμνο.

— Πήγα νά ίδώ τούς φίλους μου νά ίδώ τούς βλάμηδές μου 
Κι' αύτοί μοΟ βήκαν άπιστοι καί γίνηκαν προδότες 
Έπήγαν καί μέ πρόδωσαν σ’ αυτόν τόν Τρυπογιώργο;

ΣΗΜ .: θυμιο Τσεκούρας ληστής στις άρχές του 20οΰ αιώνα. Τρυπογιώργος, 
αξιωματικός άποσπασματάρχης.

74

ΤΟΥ ΚΩΤΣΙΟ«ΡΑΧΐαΤΗ

ii\J
Η

/

‘Ό λοι κοιμούνται καί ξυπνάν, τόν ύπνο τόν χορταίνουν 
Καί σύ Κώτσιο μου δέν ξυπνάς, τόν Οπνο δέ χορταίνεις
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Μόν καρτερείς τήν άνοιξη τδμορφο καλοκαίρι 
Ν* άνθίσ* ό γράβος κι* ή όξιά νά ήσκιώσουν τά λ α γ κ ά δ ι 
Νά βγουν οί βλάχοι στά βουνά μέ τις πολλές χιλιάδες 
Νά βγουν τά λόγια πρόβατα μέ τά λαμπρά κουδούνια

ΣΗΜ. : Κώτσιο-Ραχιώτης ληστής στις αρχές του 20οΰ αίώνα.
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ΤΟΥ ΓΛΗΓΟΡΗ ΓΚΑΡΤΖΟΥ

Γληγόρη τ( μας γίνηκες 
—ΓΛΗΓΟΡΗ ΓΚΑΡΤΖΟ ΜΟΥ— 

αύτό τό καλοκαίρι.

Γληγόρη τι μάς γίνηκες αύτό τό καλοκαίρι 
Μήνα ποτάμια σ* έκλεισαν, μήνα βουνά μέ χιόνια 

— Μέ κλείσανε ν οί φυλακές τά έρμα τά μπιντρούμια 
Καί δέν μ* άψήκαν λεύτερο νά βγώ στά κλεφτοχώρια 
είχα συντρόφους άπιστους κι5 έκεΐνοι μέ προδώσαν 
Κι* ήρθανε καί μέ πιάσανε καί μδκαμαν κονάκι.

ΣΗΜ. : Γληγόρη Γκάρτζος, κ ι’ αυτός ληστής στις αρχές του 20οΰ αίώνα.
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ΤΟΥ ΣΤΟΥΠΑ

"Ενα πουλάκι ξέβγαινε μέσα άπό τήν Κατούνα 
Μέρα καί νύχτα περπατει μέρα καί νύχτα φεύγει 
Τόπο δέ βρίσκει νά σταθεί κλαράκι νά καθίσει 
Έπάησε κι* άποκούμπησε στό κάστρο του Γισννίνου 
ΚΓ άγνάντευε τίς φυλακές ποΰταν ό Στούπας μέσα 
ΚΓ ούδέ λαλοΟσε σάν πουλί ούδέ σά χηλιδόνι 
Μόν έλαλουσεκΓ έλεγε άνθρώπινη κουβέντα 

—Δέ σ’ τδειπα Στούπα μιά φορά, δέ σ* τδειπα τρεις και πέντε 
Στά Γιάννενα νά μή διαβεΐς καί στά Ζαγοροχώρια 
Γιατ* είναι ό κόσμος άπιστος είναι τουρκοραγιάδες 
Πού σέ προσδίνουν στήν Τουρκιά στά τούρκικα τά χέρια.

77

ΓΕΡΑΣΑ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΑ

Γέρασ* ό μαύρος γέρασα κι* άσπρίσαν τά μαλλιά μου
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Και μέ φωνάζουν γέροντα κι* έγώ γέρος δεν είμαι 
Μέ γέρασαν τά βάσανα τής φυλακής τά πάθια 
Δώδεκα χρόνους έκαμα στής Σκόντρας τά μπιντρούμια 
ΜοΟ σάπιε τό καρμάκι μου και τό δεξί μου χέρι
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ΛΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΚΕΜΕΡΙ ΣΟΥ

Δέν πρέπει τό κεμέρι σου
— ΜΩΡ' ΒΛΑΧΑ, ΜΩΡ, ΒΛΑΧΑ— 

σ’ αυτή τή λιανομέση
— ΒΛΑΧΑ ΚΑΙ ΝΤΕΛΗ ΒΛΑΧΑ—

Δέν πρέπει τό κεμέρει σου σ’ αύτή τή λιανομέση.
Ή  μέση σου είΛαι γιά σπαθί καί γ ι’ άλαφρό ντουφέκι 
Νά βγεις στής Γκούρας τάηβουνά.
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ΑΗΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΠΙΡΜΠΙΛΙΑ ΜΟΥ

‘Αηδόνια καί μπιρμπίλια μου νά ζήτε νά λαλεΐτε 
Καί σύ πετρίτη γρήγορε, πουλί τής καταβόθρας 
”Αν πας ψηλά για τ’ ’Άγραφα, ψηλά στο Καρπενήσι 
Χαιρέτα μας τήν κλεφτουριά τούς καπεταναραίους 
Πές τους νά κάτσουν φρόνιμα σάν καπετάνοι ποΰειναι
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ΕΚΕΙΝΟ Τ’ ΑΣΤΡ! ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ

Έκεΐνο τ* άστρι τό λαμπρό πού πάει κοντά τήν πούλια 
Κείνο μου φέγγει κι’ έρχομαι κόρη μου στήν αυλή σου 
βρίσκω τις πόρτες σφαλιστές καί τά κλειδιά παρμένα 
Έσύ ρούσα μ’ τά κλείδωσες καί πας νά πολεμήσεις. 
Γυρίζω πάω στό σπίτι μου καί ζώνω τ’ άρματά μου 
Βήκα κΓ έγώ στον πόλεμο, ψηλά στά κορφοβούνια.
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ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΤΑΒΕΛΗ

Μάς πήρ* ή μέρα κΓ γ ή αύγή 
-  ΧΡΗΣΤΟ ΝΤΑΒΕΛΗ ΑΡΧΙΛΗΣΤΗ

Ν



μάς πήρε τό μισημέρι 
-ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΡΗΣΤΟ ΝΤΑΒΕΛΗ

Μάς πηρ* ή μέρα κι’ y ή αύγή 
μάς πήρε τό μισημέρι 
Τό που θά κάμομε Λαμπρή, 
που θά κάμομε λημέρι.
Σ* έκείν’ τη ράχη την ψηλή 
και στήν άλλην άπεκεΐθε.
Έκεΐ θά κάμομε Λαμπρή 
καί θά κάμομε λημέρι 
θά φέρουν βλάχοι τό ψωμί 
καί βλάχισες τ’ άλέβρι.

ΣΗΜ. ϊ Χρηστός Νταβέλης όνομαστός ληστής στις 
αρχές του 2JoO αΙώνα.
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ΤΟΥ ΝΤΑΒΕΛΗ Η ΜΑΝΑ

Μιά βλάχα μιά παλιόβλαχα καί τοΟ Νταβέλη ή μάνα
Πέτρα σέ πέτρα περπατεΐ, λιθάρι σέ λιθάρι
Μή τή σκονίσ* ό κορνιαχτός, μή τή μαυρίσ* ό γήλιος.
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ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΣ

Δέν είναι κρίμα κι* άδικο 
-  ΒΑΣΙΛΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ— 
δέν είναι κι* άμαρτία νάειναι 
ή Βασίλω,—ΒΑΣΩ Μ’—ο* έρημιές

Δέν είναι κρίμα κι’ άδικο, δέν είναι κι* άμαρτία,
Νάειναι ή Βασίλω σ’ έρημιές σέ κλέφτικα λημέρια 
Νά στρώνει πεύκα στρώματα κι* όξιές προσκεφαλάκια 
Κι* ϊσια μέ τά μεσάνυχτα δυ’ ώρες δσο νά ψέξει 
Ό  θύμιο Γάκης φώναξε άπό τό καραούλι 

— Σήκου Βασίλω κι* έψεξε καί πάει ή πούλια γιόμα 
Σύρε Βάσιω στό σπίτι σου, σύρε καί στούς δικούς σου 
Ή  ξαγορά μάς έρχεται δυό μούλες φορτωμένες 
'Η πρώτη φέρ* τό μάλαμα, ή δεύτερη τ’ άσήμι 
Κι* ή τρίτη ν ή καλλίτερη φέρ* τό μαργαριτάρι.

ΣΗΜ. : Βασιλαρχόντισσα: Ή  περίφημη ανηψιά του Γ. Άβέρωφ πού αίχμα 
λωτίσϋηκε άπό τό Σαρακατσάνο κλέφτη Θύμιο Γάκη γιά λύτρα. Τού
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τος αργότερα εγκαταστάθηκε στο Ά ϊδ ίν ι της Μικρασιας και σκοτώ
θηκε επί κεφαλής έντοπίων ενόπλων Ελλήνω ν τό 1922, πολεμώντας 
τούς Τσέτες.
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ΤΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

Τρεις όμορφες, τρεις λυγερές καί τρεις καμαρωμένες 
Παν νά λευκάνουν τά πανιά στής Κορασιάς τή Βρύση. 
Στον δρόμον δπου πάγαιναν στο δρόμο πού παγαίνουν 
Ή  μιά την άλλην έλεγαν, ή μια την άλλη λέγουν 

—Πού πάμε οί στρίγλες μοναχές γυναίκες δίχως άντρες. 
Τό λόγο δέν άπόσωσαν, τό λόγο δεν άπδειπαν 
Βήκαν οί κλέφτες όμπροστά κι* οί χαραμήδες πίσω.

—Βασίλω μάσε τά πανιά και Αένη στρούμπιασέ τα 
Καί σύ Μαρούσιω του παπά στη σέλλα καβαλίκα 
Νά πάμε στην ’Αρβανιτιά καί στ* Αρβανιτοχώρια.
Νά κάμεις Τούρκα πεθερά, μπεγόπουλα άντραδέρφια.
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ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Νάηταν ή μέρα βροχερή κι1 ή νύχτα χιονισμένη 
Π* έκάνανε τή συμβουλή οί κλέφτες στο λημέρι 
Καί πήγαν καί βαρέσανε τρίγια κεφαλοχώρια.
Πήραν άσπρα, πήραν φλωριά, πήραν μαργαριτάρια 
Πήραν καί τήν ’Αγγελική τριών μερών νυφούλα.
Τήν βάνουν μπρος δέν περπατεΐ, πίσω τους κοντοστέκει.
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ΤΟΥ ΤΣΙΛΗ ΠΑΝΤΗ

Δέ σ* τδειπαν μιά, δέ σ* τδειπαν δυό, δέ σ* τδειπαν τρεις
[καί πέντε

Οί τσελεγκάδες τοΰ ΣουλιοΟ, οί πρώτοι σκουτεράδες 
Μέ τούς συντρόφους μήν πιαστείς, τό βλάμη τό θαμάκα. 
Ό  Τσίλη Πάντης τ* άηκουσε βαριά του κακοφάνκε 
Καί τό ντουφέκι τ* άρπαξε καί κάνει δίπλα πέρα 
Στόν άη-Δονάτο πέρασε στου Σούλι τά πηγάδια 
Καί τούς συντρόφους ευρηκε, τό βλάμη τό θαμάκα.

C
Κι’ αύτός 6 Νίκος τό σκυλί, τό σίβό τό γουρούνι
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Ώ χ τόν όχτρό μου άφηκε κι* έφυγε λαβωμένος.
Δέ .σ’ τδειπαν μιά, δέ σ’ τδειπαν δυό, δέ σ* τδειπαν τρεις

[καί πέντε
— Τσίλ* δ θαμάκας γέρεψε, γυρέβ’ νά σε σκοτώσει.

Τί χάλεβες, τί γύρεβες, στό φουρο τοΟ Σωτήρη
— Πήγα νά βγώ στήν Πρέβεζα, γνάντια τό κακο-Σούλι

Ν* άψήκω γειά καί σταηβουνά καί γειά στούς τσελεγκάδες.

ΣΗΜ. : Τσίλη Πάντης, Θαμάκας, κλέφτες, 6 ένας από την Ζερμή κι* ό &λ- 
λος από την Άρβενίτσα στην περιφέρεια Σουλίου, στις αρχές τοΰ 
20οΰ αίώνα. Σύντροφοι έπιβλεπόμενοι τραυματίζει ό Πάντης τό Θα- 
μάκα στον ύπνο κι* από τό φόβο της αντεκδίκησης καταφεύγει στήν 
Πάτρα. *0 Θαμάκας αφού γιατρεύτηκε πηγαίνει έκεΐ, τόν σκοτώνει. 
Ύστερα άπ* αυτό βγαίνει πάλι στήν Ή πειρο  καί βρίσκει άσυλο στή 
Δράγανη, δπου ερχόμενος σέ φιλονικία μέ χωριανούς φονεύεται καί 
τό πτώμα του ρίχνεται σέ βάραθρο.
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ΕΒΓΑ ΚΑΗΜΕΝΗ ΠΑΠΑΔΙΑ

Έ βγα καημένη παπαδιά στό πέρα παραθύρι 
Καί ρίξε τά ματάκια σου πέρα άπό τό ποτάμι 
Κι’ άγνάντια τόν κατήφορο, κάτου πός τά πλατάνια 
Νά ίδεΐς καί τά παιδάκια σου τά τρία πώς τά φέρουν 
Φέρουν τόν Κίτσο ζωντανό, τόν Κώστα πεθαμένο 
Φέρουν καί τό μικρότερο κορμί δίχως κεφάλι.

— Τί νά βαστάξω ή όρφανή, τί νά φτουρήσω ή μαύρη 
Είναι τρεις κούπες ξέχειλες, πικρές σάν τό φαρμάκι 
Του Κίτσου πίνει τό πουρνό, τ ’ άπόγιομα τοΟ Κώστα 
Του Γιάννη του μικρότερου στό τσάκισμα τής μέρας.

(Συνεχίζεται)
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βΗ χιονισμένη νύχτα έξω είναι μιά άσπρη, πελώρια γάτα,
‘Η πλαγιά  ήταν κατηφορίζουσα, ό στρόβιλος τοΟ χιονιού 

ό ουράνιος σερνόταν,
καθώς ποτάμι πλαγιαστό τρέχει μέ την όρμή τής κλίσης 

δπου τό έδαφος τού δίνει,
κατά τη θέληση τής θύελλας πότε έπάνω, πότε κάτω, 
σάν πέταγμα περιστεριών όλόλευκων

σέ μικροσκοπικά μεγέθη.
Μέσα στη σιωπή πού διαδέχεται τη μάνητα
ν* άκοΟς τό θόρυβο τής έλξης καί τής ένωσις στις χιονονιφάδες.

Τ ’ ούρανου άγγελε κατέβαινε, κατέβαινε, 
κρύβε τό μαύρο ρύπο μας, 
σκέπαζε τ ’ άμαρτήματά μας,

σέ μιά στιγμή άγνότητας νά ξεχασθεΐ ό βούρκος μας δλος.

Είμαι διαρκώς ένας ήρωικώς ξεβαφέας.
Σβήνω μέσα στήν καρδιά μου

τήν κάθε δυσαρέσκεια.
Κατασκευάζω πάνω της μιά πλάκα 

γρανίτη,
χωρίς κανένα μέρος είσχώρησης, 
γιά  νά μήν τήν φτάνουν τήν καρδιά μου, 

άνθρωποι, οί σφαίρες σας.
Πυροβολάτε, αύτή θά χτυπάει τή χαρά

καί τον πόθο τής είρήνης της, 
θά στρέφεται στήν ευχαρίστησή της, 
σά σφαίρα μόλις άποχωρισμένη 
άπό τό έργαστήριο τής άρμονίας.

"Ολοι είμαστε οί ευτυχισμένοι ύπήκοοι 
του θανάτου,

δοξάστε τον κυρίαρχό μας, 
αυτός μάς άφαιρεΐ τά προσωπεία 
καί μάς δείχνει ιό  πρόσωπό μας 
έως δτου νά τό άξιωθουμε.

θ* άναστηλώσω τά πεσμένα όχυρά 
καί θά πολεμήσω.

Τραγουδούσαμε καί μάς κόψετε τό τραγούδι στο λάρυγγα, 
πολεμούσατε νά μάς θρυμματίσετε τό βράχο τής 

ύπομονής μας.

Γυρεύαμε μιά ζεστασιά καί παγώναμε στό χιόνι
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γεμάτοι ταπείνωση, έξουθενωμένοι, 
μια άνθρώπινη έξίσωση ϊση μέ τό μηδέν, 
μά μέ τήν περιφάνια τής ψυχής άκμαΐα. 
άέν είναι καθαρή ή άλήθεια πουθενά παρά 

μέσα στήν πηγή της.

Ό  έξαίσιος σάπφειρος τ ' ούρανσΟ μας μήπως είναι 
άληθινός;

Ξεσχίζομαι πάντα άπό του ψεύδους τούς όνυχες 
καί τήν πλάνη τ’ όνείρου.

Ξέρω ένα άγριο νησί τόσο άγονο δπου δέν
κάνει ιή νεοσσιά του τό χελιδόνι, 

γιατί δε βρίσκει ούτε τόν πηλό μιας φωλιάς.

Έ κεΐ τά νυκτοδίαιτα θαλασσινά πουλιά 
κλαΐνε τή νύχτα καθώς τσακάλια 
πού κατεβαίνουν στο λυκόφως.
Μέσα σέ μιά τέτοια έρημιά μπορεί νά πλησιάζει ό θεός 
καί νά σχεδιάζει τις στολές μας μέ τίς σκιές τους, 
τά διάφορα σχήματα τών νέων όργάνων μας.
►

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ

Ν Υ Χ Τ Ε Ρ Ι Ν Ο
‘Όταν ψηλώσης ΐσα μέ τήν πολύβουη σιωπή
πού άνάλαφρα χαϊδεύει τά μάγουλα τοΟ φεγγαριού
τήν ώρα τής άγρύπνιας σου
θά ίδής τήν άγάπη μου
ντυμένη τή γαλάζια φόρμα τής μοναξιάς
άνάμεσα άπ’ τής προσδοκίας τούς ώριμους καρπούς
πού άκροζυγιάζονται στον ώμο τής νύχτας.

’Ό ταν πλατύνης ϊσα μέ τής σάρκας τά φλογερά έρωτηματικά 
πού μαστιγώνουν άλύπητα τόν πυρήνα τής σκέψης μου 
θ* άκούσης μέσα άπ’ τό κλάμα τής ’Άνοιξης 
πέρα άπ* τή φλυαρία τής νοσταλγικής βροχής 
τής άγάπης τό γλυκό τραγούδι μου.

’Ό ταν βαθύνης ϊσα μέ τού κόσμου τή θλίψη 
πού άόρατη μεταγγίζεται στό αίμα τών άστρων 
πίσω άπ* τής ντροπής τ’ άχνά παραπετάσματα 
έκθετο βρέφος στά σκαλοπάτια τής λύτρωσης 
θά αίσθανθής σ’ δλη της τή μεγαλοπρέπεια 
τή γεύση τής άγάπης μου.

ΤΙΝΟΣ ΑΛΑΣΑΚΗΣ

ί



*0 ΣΤΑΘΗΣ ΤΙΤΕΑΗΣ είναι ένας άκόιιη από τούς νέους Έλληνοαμερικανούς λογιους 
πού ήλθαν μεταπολεμικά στη χώρα αυτή. Ζή κι* αυτός έντονα την.,.άσΟμαινουσα 
ζωή τής πολυάνΟριοπης τούτης πόλης καί, μαζύ μέ τ* άλλα, πασχίζει νά ξεπεράση 
μέ τον πήγασό του τούς ούρανοξιστες της,

Μ. ΜΑΝΟΣ

Μαργαριτάρι γίνεται 
Τό παγωμένο δάκρυ,
Φοβέρα τό χαμόγελο 
Καί τά σμιγμένα φρύδια 
Μπλάβος ουρανός,
* Ιδιος 6 Δίας ή φωνή,
Τά μάτια κεραυνοί 
Καί στοχασμός ή λύτρωση 
Αυτών που μές στην έμπνευση 
Τ 7 * 9 άνθρωπινά Θωρροϋνε.
Τής Μοίρας κατέχουν τό ραβδί, 
Θαρρείς κι οί ίδιοι Μοίρα‘
Δευτερογέννητη ζο>ή 
Χαράζουνε. Καί είναι 
*Η θεία δράση 
'Από τ’ άνθρώπινα 
Τά χέρια καμωμένη.

7 Ω πλάστες ! Σεις
Μ ϊ τά κροκάτα μάτια
Που ξέρουν νά Θωρουν
Κι απ9 τό λιθόστρωτο των ζωντανών
Σ τ' αντί μάς ψυθιράτε,
Νεκροί ίμεις
9Ακουμε σας τά λόγια 
Πονναι πραγματικό Ιδανικό.
Βαθειά οι χτύποι άντ ηχούν

Στοϋ άπειρου την πόρτα 
Που 6 διπλός σας στοχασμός 
Τη βρήκε' καί άνοίγει 
Γιά μάς πελώρια ξέφωτα,
Κι άγάλματα—τά πρότυπα — 
Μαρμάρινα καί φωτεινά 
Σμιλεύει καί χαρίζει.

7Ω ποιητές,
Που καλωσύνη τέρατος 
Στά σωθικά σας κλειτε 
Καί μιάν άνείπωτη αυγή 
Τά μάτια ψαχουλεύουν9 
Μές στίς δικές σας άβυσσους 
Νά ρθοΰμε δίν μπορούμε,
Νά πιασουμε τά νήματα 
Τής άπεραντωσύνης,
7Ω ποιητές,
Πού κλαΐτε, πού γελάτε/
Τά χνάρια σας που άνεμος 
Νά σβύσει δεν μπορεί,
Κι9 6 χρόνος ούτε,
9Ακολουθούμε μεΐς.
9 Ω πλάστες,
*Ω δευτερογεννήτρα σκέψη I

Σ ΤΆ Θ Η Σ  ΤΙΤΕΑΗ Σ



Ε Γ Ι Ν Ε  Φ Ω Σ

’Έκρυψα τό πρόσωπο στις άπαλάμες 
κι* άναλογίστηκα.

Ζωντανό σκοτάδι γιομάτο δέος 
μέ πλήρωσε
κι* έγινε ή γέφυρα του νου και τής καρδιάς 
γιά μακρυνό ταξεΐδι 
στις χώρες τοΟ έαυτου μου

’Έκρυψα τό πρόσωπο στις άπαλάμες 
και ψάχτηκα.

Ζυγιάστηκα σάν άετός 
πά στό πηγάδι
του είναι μου καί τρομαγμένος 
γύρισα πίσω
μέ τά φτερά άποκαμμένα.

’Έκρυψα τό πρόσωπο στις άπαλάμες 
κι* έκλαψα.

Δέν ευτύχησα νά δ<2>
τόν ίδιο τον έαυτό μου
σάν τόν γύμνωσα άπό τά ένδύματα
στίς άστραπές
πού του φώτιζαν τό δρόμο.

’Έκρυψα τό πρόσωπο στίς άπαλάμες 
κι* έχω σκοτάδι.

ΣΤΑ Θ Η Σ ΤΙΤΕΛΗΣ
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ΜΙΚΡΑ ΚΙ’ ΩΡΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ...
"Ω, μικρά κι5 ώραϊα πράγματα του κόομον 
που μέ παίρνετε στα χέρια οας δπως 
οί άγγελοι μάς κουβαλούν το φως,
* Η  τραγική πομπή ατέλειωτη διαβαίνει 
κι9 εσείς μικρά λυχνάρια μέσ’ στη νύχτα, 
ομοιώματα τής αγάπης, που αγρυπνεί 
πάνω άπ* τον κουρασμένο μας νπνο 
καί στάζει ίνα γλυκό ~γλυκό νανούρισμα 
πούναι βαθύ σάν μοιρολόι.
Φτερά του ήλιου όταν γλυστράει σάν ερα·

[οήε
στις σκοτεινές, κλεισμένες κάμαρες,
μιά ζωγραφιά του έρωτα στην αμμουδιά

[του χρόνου,
όπου το χέρι του περνάει και σάς σβήνει 
βΗ  μνήμη άγαθή πάντα κι * ευφρόσυνη 
μέ τής ζωής τα Ιερά σάς λογαριάζει.

ΤΑ Κ Η Σ  ΣΩ ΤΗ ΡΧΟ Σ

ΑΠΑΛΟ ΤΟ ΦΩΣ...
*Απαλό το φως στ<ί πέταλα του κρίνον 
πέπλο στον κοιτώνα τής άνοιξης 
και ή δροσιά σταγόνες μέλι 
που άνάμεσα στα φρνΑΑα τρέμουν.
Στέκει 6 αγγελικός άνθρωπος
εδώ, λέει, άνοιξαν οι πήγες των ουρανών
έδώ ή έκσταση με τό πρόσωπο λαμπερό.
Γέρνει ό κόσμος μέσ στο δειλινό
ή ώρα γεμάτη θυμιάματα
όπτασίες και μουσικά όργανα
στο τραγούδι τής προσμονής.
8Ιδού άναβαίνομεν...
Και τό άστρο φάνηκε στον ορίζοντα 
μέ βλέμμα έρωτικό.

ΤΑΚ Η Σ ΣΩΤΗΡΧΟΣ



ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ

Η ΞΕΝΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Αέν είναι τυχαίο ότι ή *Ελληνική Ποίηση αρχίζει Από τα δυο μεγάλα *Επη· 
την 1 Αλιάδα και την ’Οδύσσεια τον * Ομήρου. *Η  ποιητική μεγαλοφυια τον ’Εθνικόν 
Ραψωδόν ξεχώρισε και ύμνησε δύο Απ τις πρωταρχικές άρετές τω ν ' Ελλήνων· «την 
πολεμική Ανδρεία» ή ευψυχία και την «Αγάπη τής πατρίδας». Κεντρική ιδέα τής 
3Οδύσσειας είναι δ πόνος για τή γή που γεννήθηκες και τους Ανθρώπους της. eΟ 
ποιητικός ιιύθος πλέκεται Αριστοτεχνικά γύρω Απ τό δράμα του Ανθρώπου που ή 
μοίρα τον ξερίζωσε Απ’ τή γή τον, πού περιπλανήθηκε σέ άγνωστες χώρες με τό 
όνειρο τον γυρισμόν και υστέρα Από πολλά χρόνια Αξιώθηκε νά δή τήν πατρίδα του. 
*Η συμβολική μορφή τον Όδυσσέα, που κυριαρχεί στήν Παγκόσμια Φιλολογία, 
διαιωνίζεται στα τραγούδια, τους μύθους και τήν ποίηση του * Ελληνικόν Λαού. 3 Από 
τά e Ομηρικά Χρόνια ή Πανελλήνια μούσα, ή «παγά λαλέονσα τον λαού μας», δ 
επώνυμος και δ Ανώνυμος ποιητής, έμπνέεται από ro δράμα τον ξενητεμένον. Το 
δράμα αυτό τής ξενητειάς συγκλονίζει τήν ποίηση, πού τό τραγουδάει με Αμέτρητες 
φωνές. Κι3 όλες αυτές οΐ φωνές, πού κάθε μία εκφράζει τή δική της μελωδική συγ
κίνηση, συνθέτουν οννταιρισμένες αρμονικά τήν Σ υ μ φ ω ν ί α  τ ή ς Ξ ε ν η τ ε ι ά ς .  
Τούτη ή Συμφωνία πάλλεται Από τά αισθήματα, τις σκέψεις, τούς πόθους δλοκλή- 
ρου λαού. Τό θέμα της, Αναλλοίωτο, περνά μέσ* απ* τον Αδιάκοπο αυλό μιάς τρι- 
σχιλιόχρονης eΙστορίας. Οι νότες της εναλλάσσονται και ποικίλλουν, πότε συγκροτη
μένα έλεγειακες καί πότε συνταρακτικά δραματικές.

Σ 5 αυτή τή Συμφωνία πάσχισα ν’ ανοίξω τ* αυτιά τής ψυχής μου. ”Ακόυσα 
όσο περισσότερες μπορούσα Απ3 τις νότες της. *Η κάθε μιά τους χωριστά και όλες 
μαζί γέμισαν τή ψυχή μου με δυνατή καί Αμετακίνητη συγκίνηση. Θά θυμίσω Ακό
μη και μερικές φωνές Αγαπημένοι ποιητών μας, παλαιών καί νέων. Βιαστική είναι 
ή Ανθολόγηση. eΟ Χρόνος, δ «γέρων φθονερός καί τών έργων έχθρός καί πάσης 
μνήμης» μάς Αναγκάζει ν* Αφήσου με τή Συμφωνία ήμιτελή. Τον Χρόνο άς θεω
ρήσουμε υπεύθυνο καί γιά μερικές παραφωνίες πού ίσως ακουστούν.

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Χιλιάδες χρόνια πριν, ή Πυθία, ψηλά απ’ τον δελψικό της τρίποδα, είχε 
δώσει τον ακόλουθο χρησμό: «’Ασκός έν όΐδμασι ποντοπορεΰσει, δΰναι δετοί ου 
θέμις». Ένας άσκός θά πλέει διαρκώς στο απέραντο πέλαγος, όμο ς̂ δεν θά βυ· 
θιστη ποτέ. Αυτός ό πανάρχαιος χρησμός του Δελφικού Μαντείου καθρεφτίζει 
την μοίρα καί τήν πορεία τον Ελληνισμού, δυ/ρκώς νά πλέει, διαρκώς ν ’ανοί
γεται σέ θάλασσες, αλλά νά μή βυθίζεται ποτέ. ’Εκτός άπ’ τον συμβολισμό τής 
εθνικής επιβίωσης, ό χρησμός φανερόίνει πόσο άρρηκτα συνυφαίνεται ή θάλασσα, 
τά ταξείδια και ή άποδημία μέ τή ζωή του Έθνους.
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Ή  άποδημική διάθεση, η τάση φυγής, είναι ενα άπ* τά ψυχικά γνωρίσματα 
του ‘Έλληνα. Ή  ΐδια ή Ελληνική φύση θαρρείς καί παροτρύνει για ταξειδι, για 
αλλαγή· Ή  απερίγραπτη γεωγραφική ποικιλία, ή αλληλοδιαδοχή πεδιάδων καί 
βουνών—βουνών καί θάλασσας—θάλασσας καί νησιών, κεντρίζει τή διάθεση για 
ταξειδι, ανοίγει τήν όρεξη για γνωριμία νέων γειτονικών τόπων. Σιγά—σιγά οί 
μικροί κόσμοι τών νησιών οδηγούν καί στους μεγάλους κό τμους των ήπείρων. Οί 
λαοί πού ζούν χωρίς γεωγραφική ποικιλία, στή μονοτονία τής ερήμου ή τής στεπ- 
πας ή τών δασών, σπανίως γεννούν μεγάλους οδοιπόρους ή θαλασσοπόρους.

*Ύστερα, ό Έλληνας είναι από φυσικού του ταξιδευτής, γιατί είναι παράτολ
μος. Έ χ ε ι τήν τόλμη μικρού παιδιού, πού δεν καλοζυγίζει τον κί\δυνο. Ό  Έρνέ· 
στος Ρενάν ονομάζει τούς Έλληνες «τά ανήσυχα παιδιά τής άνθρωπότητος, που 
παίρνουν τή ζωή άπ9 τή φαιδρή της όψη, χωρίς τό βαθύ αίσθημα τής είμαρμέ* 
νης». Τούτη τήν τόλμη για ταξειδι, τήν επίμονη αναζήτηση τής περιπέτειας, τήν 
άφιξη στήν Κολχίδα μόνον ύστερα από «δεινά άλγεα», τραγουδάει ό σύγχρονος 
ποιητής Λέων Κουκούλας στο ποιήμά του:

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ

’Έπρεπε προτοΟ φτάσουμε στο τέρμα μας 
τούς Τυρηννούς κουρσάρους ν* άνταμώσουμε 
στήθος μέ στήθος γιά  νά χτυπηθούμε.
’Έπρεπε κι’ οί Δολίονες και τ ’ άντίθετα 
τών βορεινών άνέμων άνταριάσματα 
στο δρόμο μας έμπόδιο νά σταθούνε.
Στις Συμπληγάδες έπρεπε, πού χάσκανε 
σά στόμα τού θανάτου, τό καράβι μας 
τον τρόμο τού χαμού νά δοκιμάση.
Χωρίς αύτά μικρότερη θά νοιώθαμε
καί τήν χαρά μας, καί τήν περιφάνεια μας
πού φτάσαμε έπί τέλους στήν Κολχίδα.

Έκτος απ’ τό φυσικό περιβάλλον καί τήντό?μη, τον Έλληνα ω θκ στο τα* 
ξεΐδι καί ή άνιιζήτηση καλύτερης τύχης, τό «χρυσόμαλλο δέρας». Πάνω όμως και 
πέρα άπ' αυτή τήν υλιστική επιδίωξη, ό πλακιώτης ποιητής καί ακαδημαϊκός Σω
τήρης Σκίπης, είδε τήν πραγματική δίψα τού Αργοναύτη, τήν δίψα γιά τήν 
«φήμη».

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ

Δεν είναι μιά....πολλές είναι οί Κολχίδες ! 
Καί σ’ δλες, ώ άργοναύτη, ένας όγέρας 
σ’ έσπρωξε ανησυχίας, μ’ ωραίες έλπίδες 
πώς Θαύρεις τό Χρυσόμαλλο τό Δέρας.

Μά τό Χρυσόμαλλο τό Δέρας, είδες 
πώς σέ καμμιά γωνιά τούτης αής Σφαίρας 
δέ βρίσκεται. Καί ξενητειές, πατρίδες, 
είδες σκιές πώς είναι τής χίμαιρας.

Μά τάχα άπό τά πριν, καθώς τόσοι άλλοι,



δέν τδξερες σύτό; Κι* δμως στιγμή
ή ψυχή σου δε δίστασε ή μεγάλη. '
Κι' είπες :—άκόμα ένας χαμός τί βλάφτει; —
‘Ό ,τι στο βάθος έποθοϋσε, μή
δέν ήταν τάχα ό τίτλος του 'Αργοναύτη;

Ταξιδευτής λοιπόν ό "Ελληνας. Μά και νοσιαλγός. Ή  Ελληνική λέξη «νο
σταλγία», τό άλγος του νόστου, ό πόνος του γυρισμού, στόλισε πολλές ξένες γλώσ
σες. Λίγοι άνθρωποι αναζηιοϋν νέες πατρίδες όπως οί Ρωμηοί, κι9 ακόμα πιο λί
γοι ζούν στα ξένα μέ τό όραμα του τόπου πού άφησαν. «Τό νόστιμον ήμαρ», ή 
ποθητή μέρα τού γυρισμού, είναι ή σπονδυλική στήλη τού Εθνικού "Επους *0 
δΰσσεια.

Ό  «πολύτροπος» Όδυσσέας—και μαζί του ή ψυχή ολόκληρου ιού αποδήμου 
Ελληνισμού—«ίέμενος και καπνόν άποθρώσκοντα νοήσαι ής γαίης θανέειν ίμεί* 
ρεται», ποθεί δηλαδή νά δ ή  d . x *  αγνάντια τον Λαπνό νά υψώνεται άπ* τή γή τής 
πατρίδας του κι9 ύστερα ας ξεψυχήση.

Έτσι, ψυχικό γνώρισμα τού "Ελληνα δέν είναι μόνον ή διάθεση αποδη
μίας. Είναι περισσότερο κι9 άπ9 αυτήν, ή λαχτάρα τής επιστροφής, τής επανόδου, 
τού γυρισμού «εις φίλην γαΐαν».

«Πάντα στο νού σου νάχης τήν ’Ιθάκη, τό φθάσιμον εκεί είναι ό προορι
σμός σου» μάς λέει μέ τήν κλασσική του επιγραμματικότητα ό Κωνσταντίνος Κα· 
βάφης, παιδί κι* αυτός τού απόδημου Ελληνισμού.

'Τον 'Οδυσσέα, τό ανήσυχο και εφευρετικό πνεύμα τής Φυλής, υμνεί 6 "Αγ
γελος Σημηριώτης, γέννημα τής Ιωνίας καί ό ίδιος δεινός ταξιδευτής^

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Εφτάψυχος έγώ κσί δέν πεθαίνω!
’Αράζω κάπου, μά για νέα ταξίδια 
στά νησιά πού πάω, συχνά ξεχνιέμαι,
—πότε σύ, Καλυψώ, και πότε ή Κίρκη.
Μά έμέ τής Πηνελόπης πάντα ό πόθος 
άψύς ξαναγεννιέται στήν ψυχή μου, 
δπως τή θεία τήν ώρα ό ’Έρως πδχει 
τις δύο καρδιές μας μέ μιά φλόγα άνάψει !
Καράβι, ξύλο, σύντροφος δέν μου έχει μείνει* 
μιά βαρκούλα μέ τα χέρια μου φτιάνω 
καί στο πέλαο τ’ απέραντο ξανοίγω....
. . . Γυμνός, μιά άθάνατη ντυμένος χάρη, 
λιγώνω τις καρδιές τών Ναυσικάδων, 
πού θά ποθούσαν άντρα τους νά μ’ έχουν.
Μά άπ’ τό νου μου δέ μοΟ βγαίνει ή Πηνελόπη !
Στής πρώτης—πρώτης μου, αχ ! άγάπης τό λιμάνι 
νά ξαναράξω πάω στο βαθύ όνειρό μου* 
τής πρώτης—πρώτης νιότης μου τό χαμογέλιο, 
νά ξαναπιώ άπ’ τά χείλη πού τό φίλη — 
μα μ’ έχουν τής άγάπης πρωτομάθει....

«Ή  άνά τάς ξένας χώρος περιπλάνησις»—λέγει ό καθηγητής τήζ Ιστορίας 
κ. Ζώρας—«έγινε διά τον "Ελληνα συνήθεια και ανάγκη, φυσική έξις καί έθνική 
αποστολή. Καίτοι δμως περιπλα\ώμενο^, ουδέποτε έ?νησμόνησε τήν γενέτειρα.
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Κάθε σχέψις, κάθε αίσθημα, κάθε πόνος προς τήν μαχρυνή πατρίδα στρέφεται, δ 
δέ διαρκής αυτής άνάμνησις αποτελεί το προσφιλέστερον ηθικόν καταφύγιον και 
παρηγοριάν κατά τάς θλιβερός ώρας τής ξενηιειάς». Στην παραπάνω γνώμη του 
Έλληνα 'Ιστορικού ας υπογραμμίσουμε τή φράση: «ή άνά τάς ξένας χώρας περί· 
πλάνησις έγινε, μεταξύ των άλλων, και ε θ ν ι κ ή  α π ο σ τ ο λ ή » .  Θά μάς δοθή 
έτσι ή ευκαιρία να διαπιστώσουμε δτι ή αποδημία δεν είναι μόνο ατομικό γνώ
ρισμα τού "Ελληνα, ψυχικό βίωμα μόνο τού ατόμου. Είναι επίσης δμαδικό, φυλε
τικό φαινόμενο τού Ελληνικού ’Έθνους στο σύνολό του. Ό  "Ελληνας δεν είναι 
μόνον αετός, ριψοκίνδυνος και περήφανος, πού πετάει ολομόναχος, είναι καί 
αγριοπερίστερο, αποδημητικό πουλί, πού πετάει από καιρό σέ καιρό όμαδιαστά 
σέ πειθαρχημένο σμάρι μ* αλλα πουλιά και μέ ώρισμένη κατεύθυνση. Έ τσι στήν 
Ελληνική 'Ιστορία βλέπουμε ομαδικές αποδημίες και μετακινήσεις πληθυσμού, 
Τέτοιες είναι οί αποδημίες πού συμπίπτουν μέ τήν ανατολή των καθαρά 'Ιστορι
κών Χρόνων, και στάθηκαν αφετηρίες για τήν ίδρυση Ελληνικών αποικιών σ’ 
δλα τά μέρη τού τότε γνωστού κόσμου, όπως στήν Μικρά ’Ασία, στήν Κάτω ' Ι 
ταλία, στον Ευξεινο κ.ά. Ή  πραγματική αιτία τού παλαιοτάτου πολέμου τής 
Τροίας ήταν ή προσπάθεια των 'Αχαιών νά απλωθούν στις εύ'φορες πεδιάδες τού 
Βασιλείου τού Πριάμου. Ό  μύθος τού Ίάσωνα και των ’Αργοναυτών, δπως καί 
κάθέ μύθος, είναι συμβολικός. Δείχνει πειθαρχημένη καί προγραμματισμένη προ
σπάθεια ομαδικής άπαδημίας. Μια τέτοια αποδημία—αν καί αρχικά ξεκίνησε 
σαν εκστρατεία—έχουμε αργότερα μέ τήν εΗάπλωση τής στρατιάς τού Μεγ. ’Αλε
ξάνδρου στις χώρες τής ’Ανατολής. Αυτή τήν «εΐοηνική εκστρατεία» τών χρόνων 
τού Μεγάλου Στρατηλάτη υμνεί σέ ποίημά του ό Κοβάφης—ό ποιητής πού περισ
σότερο από κάθε άλλον εμνεύστηκε από τήν περίοδο τής Ελληνιστικής άκμής καί 
παρακμής:

ΣΤΑ 200 Π. X.

Κι* άπ* τήν Θαυμάσια πανελλήνιον έκστρατείαν
τήν νικηφόρα, τήν περίλαμπρη,
τήν περιλάλητη, τήν δοξασμένη
ώς άλλη δεν δοξάστηκε καμμιά,
τήν άπαράμιλλη : βγήκαμ* έμεΐς
Ελληνικός καινούργιος κόσμος, μέγας.
Έμεις* οί ΆλεξανδρεΤς, οί Ά ντιοχεΐς,
οί Σελευκεΐς, κι' οί πολυάριθμοι
έπίλοιποι "Ελληνες Αίγυπτου και Συρίας,
κι’ οί έν Μηδία, κι' οί έν Περσίδι, κι’ δσοι άλλοι*
Μέ τές εκτεταμένες έπικράτειες, 
μέ τήν ποικίλη δράση τών στοχαστικών προσαρμογών 

ι Και τήν Κοινήν Ελληνική Λαλιά
ώς μέσα στήν Βακτριανή τήν πήγαμεν, ώς τούς Ινδούς..

Πολύ αργότερα έχομε ομαδική μετακίνηση Έλλήνιον, αμέσως μετά τήν ά* 
λωση τής Πόλης, καί τήν βαθμιαία δημιουργία Ελληνικών παροικιών πού γνώ
ρισαν μεγάλη άνθηση στις πόλεις τής Β. ’Ιταλίας, τής Αυστρίας, τής Ρουμανίας, 
τής Βουλγαρίας, τής Ρωσίας, τής Αίγυπτου χ.ά. 'Ομαδική μπορεί νά χαραχτηρι- 
σθή καί ή αποδημία τφν πρώτων Ελλήνων μεταναστών στήν ’Αμερική, στις αρ
χές τού αίώνα μας.

Στην όμαδική αποδημία, τήν διασπορά, δέν θά σταθούμε πολύ στην τω· 
τινή μελέτη. Δέν είναι αυτό τό θέμα μας. Πρέπει δμως νά έξάρωμε τήν ίστορι*
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κή αλήθεια, ότι οί μεγάλες αποδημίες της ελληνικής φυλής—ακόμα καί δταν ξε
κίνησαν σαν εκστρατείες—είχαν εκπολιτιστικό χαρακτήρα. Ή ταν αποδημίες άπο* 
στολικές καί τελικά ειρηνοφόρες. Αυτή ή τρανή Ιστορική αλήθεια ζωγραφίζεται 
απαράμιλλα από δύο "Ελληνες ποιητές. Στήν Ε ’ στροφή!τοΰ Εθνικού 'Έπους' « Ό  
Δωδεκάλογοζ του Γύφτου», ό μεγάλος μας Βάρδος Κωστής Παλαμάς—άναφερό- 
μένος στους Σοφούς τού Βυζαντίου πού πήραν τό Δρόμο για τή Δύση μετά τήν 
"Αλωση—ψάλλει μέ δωρική μεγαλοπρέπεια:

Θά διαβοΟμε καί στεριές καί πέλαγα,
Θά σταθούμε, δπου τό πόδι δεν μπορεί 
Τούρκου κσνενός νά μάς πατήση, 
άπό τήν πατρίδα μας διωγμένοι, 
και σβησμένοι ά π ’ τήν ’Ανατολή, 
θ* άνατείλουμε στή Δύση.
"Οπου πάμε, θά βρούμε πατρίδες 
καί θά πλάσουμε, άπ’ τό Βόσπορο 
χαϊδευτά συνεβγαλμένοι ώς τον Άδρία* 
θά φωλιάσουμε στή Βενετία, 
θά ξαναριζώσουμε στή Ρώμη 
θά μάς άγκαλιάση ή Φλωρεντία.
Τ’ Ά λπικά βουνά θά δρασκελήσουμε, 
θά ξαφνίσουμε τά ρέματα του Ρήνου, 

ί ' στου Βορρά θ’ άσπροχαράξουμε τά σκότη,
[ θά χυθούμε στά μαγιάπριλα του νού* !

δπου τόποι, δπου γεράματα, θά σπείρουμε ν
μιάν Ελλάδα καί μιά νιότη. .
Καί πλανήτες μέ δικό μας φως,
τό δικό μας φώς θά ρίξουμε,
δπου θάμπωμα καί βράδιασμα στή φύση....

Τό ίδιο θέμα, ή εκπολιτιστική έξάπλωση τού Ελληνικού πνεύματος, καί τό 
| αρμονικό του ζευγάρωμα μέ τή Χριστιανική Θρησκεία εμπνέει καί τον Σίφνιο 
I ποιητή Αριστομένη ΙΙροβελέγγιο πού, απευθυνόμενος στήν Ελληνική Ψυχή, γρά

φει τούς παρακάτω στίχους, στίχους πού αποπνέουν μιά λεπτή, ιωνική λυρικότητα:

\ ‘Όταν μέσα σέ άγρια χρόνια 
ι ψηλαφούσε ή άνθρωπότης 
[ κΓ ϊδρωνεν άπό άγωνία 

τό θρασύ τό μέτωπό της, 
σέ καί πάλιν έκαλούσε 
μέσ* στά βάρβαρό της σκότη, 
σέ, τή βρύση τής σοφίας, 
σέ, τό νού τό φωτοδότη, 
Ελληνική ψυχή.

Καί φιλάνθρωπη κατέβης 
• άπ’ τό ’Ολύμπιό σου δώμα, 
τού Χριστού γιά νά φιλήσης 
τό θεόπνευστο τό στόμα, 
γμ’ άπό κει μέ λάμψη νέα

νά χυθής στήν οικουμένη 
δσο άγια, τόσο ώραία, 
Ελληνική ψυχή.

’Έσπειρες στής γής τά ’Έθνη 
τά θαυματουργά σου δώρα, 
έγινες ψυχή τού κόσμου I 
ΚΓ ήλθε μέρα κ’ ήλθεν ώρα, 
άχ, πού πέταξες, κΓ άφήκες 
τήν πατρίδα σου τήν πρώτη, 
κΓ ένώ φώτιζες τά ξένα 
τήν έσκέπαζαν τά σκότη, 
Ελληνική ψυχή.

’Έφυγες. Ά λ λ ’ έχει μείνει
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6 ζωοποιός σου σπόρος 
καί στά βάθη άνστριχιάζει 
γιά ν* άνθιση νικηφόρος. 
'Έφυγες. Μ* σν τό άρωμά σου

το σκορπάς στήν οίκουμένη, 
δμως ή βσθειά σου ρίζα 
έδώ βόσκει άντρειωμένη, 
Ελληνική ψυχή....

*Η 'Ελληνική ποίηση, Ιδιαίτερα ή δημοτική κι9 ή μετεπαναστατική, είδε 
την αποδημία, την ξενητειά, σαν ατομικό φαινόμενο. Ό  άνοΟνυμος ή και δ επώνυ- 
μος ποιητής σταματά στό άτομο πού ξενητεΰεται. Έμπνέεται απ’ τό δράμα αυτό 
τού ατόμου πού λόγοι ψυχικοί, κοινωνικοί ή οίκονομικοί, τό αναγκάζουν νά ξερ- 
ριζωθή απ’ τον τόπο, όπου ένοιωσε τό πρώτο σκίρτημα τής ζθ)ής. Τις σκέψεις, 
τά συναισθήματα, τις ανησυχίες, τούς πόθους, τις ελπίδες και προ παντός τον πόνο 
τού ατόμου πού Εενηιεύεται και τού άμεσου περιβάλλοντος του συλλαμβάνει δ 
ποιητικός νους καί τά μετουσιώνει σέ τραγούδι. *0 ποιητής αποχαιρετά τον ξε- 
ξενητεμένο τήν στιγμή πού φεύγει απ’ τήν πατρική γη, τήν ώρα τού αποχωρι
σμού ή τού μισεμού. Τόν ίδιο ξενητεμένο συναντά στήν ξένη γή, ικέτη τού γυρι
σμού καινοσταλγό. Καί στερνά τον συνοδεύει στον δρόμο τής επιστροφής στήν 
πατρίδα. Αυτά τά τρία στάδια τής ξ^νητειάς, αν μάς έπιτραπή νά τά ονομάσουμε 
έτσι, αναζητήσαμε στον θησαυρό πού συσσιόρευσε ή Ελληνική Μούσα, γύρω από 
τήν ξενητειά. Τό δράμα τού ξενητεμένου τό είδαμε σαν τριλογία: Ή  αναχώρηση 
ή δ αποχαιρετισμός ή' -όπως λέει ό λαός μας—δ μισεμός. ‘Ύστερα ή νοσταλγία 
στήν ξένη γή καί τέλος ή επιστροφή ή γυρισμός.

Α) ’Αναχώρηση, χωρισμός, μισεμός

“Όλοι μας ζήσαμε τήν οδυνηρή στιγμή τού χωρισμού απ’ τήν πατρίδα, άπ* 
τά αγαπημένα πρόσωπα καί πράγματα. "Ολοι γευτήκαμε τήν στίφη καί πικρή γεύ
ση τής αναμονής μέχρις ότου ένα πλοίο, ένα τραίνο ή αεροπλάνο μάς άπομακρύνει 
απ’ τον τόπο πού δεθήκαμε σωματικά καί ψυχικά.

Τήν έντονη λύπη, τον βαθύ ψυχικό πόνο βλέπουν κυριαρχικό συναίσθημα 
ο! ποιητές μας τήν ώρα τού χωρισμού. Λύπη πού ξεκινάει απ' τήν συγκρατημένη 
θλίψη τού πρόσκαιρου χωρισμού γιά νά φτάση σταδιακά στον σπαραξίκαρδο πόνο 
τού χωρισμού πού ισοδύναμε? μέ ζωντανό θάνατο. Γύρω απ’ αυτό τό κεντρικό 
συναίσθημα πλέκονται μέ λεπτότερους ιστούς παράπονα, άνησυχίες, αναμνήσεις, 
έλπίδες. Τήν έζησε πολύ καί έντονα, τήν ώρα τού χωρισμού, ή ’Ελληνική ποίηση 
καί τήν μορφοποίησε σέ πολλούς στίχους ελεγειακούς καί δραματικούς. Δια
βάζοντας αυτούς τούς στίχους, ξαναζούμε τήν ώρα πού σημάδεψε καί τή 
δική μας ζωή: Τ} πάντα έχουν τελειώσει καί μάς περιμένει ή Μεγάλη στιγμή. 
Τό μυαλό θαρρείς καί δεν ζή στό παρόν. Πότε γυρίζει βιαστικά και άνασκαλίζει 
ένα παρελθόν γεμάτο ευτυχισμένες αναμνήσεις καί πότε ατενίζει τό μέλλον μέ ανη
συχία και άβεβαιότητα. *0 νούς γαντζώνεται πεισματικά στήν λαχτιριστή, ξέμα
κρη και ευλογημένη ώρα τού γυρισμού. Πόσο γρήγορα πετάει! Στήν ψυχή νοιώ
θεις §να νιγάντιο, άγεφύροπο κενό, ένα χάσμα πού καταπίνει πρόσωπα καί πρά
γματα. Οί αισθήσεις έξαϋ/.οννονται. Ό  πόνος έξιδανικεύεται. Οί κινήσεις γίνον
ται μηχανικές καί αυτόματε:.’ χέρια πού σφίγγονται, αγκαλιάζουν καί αγκαλιά
ζονται μέ νευρικότητα. Απανωτά στεγνά φιλιά. "Ασπρα μαντήλια πού κομματιά
ζουν τήν όραση. Δάκρυα πού τήν θαμπώνουν. 01 τελευταίες λέξεις πού δέν θά 
τίς θυμηθή κανείς πιά. Καί γύρα* ή βουβή παρουσία των αγαπητών κροσώπων, 
πού πνίγουν τούς λυγμούς: οί γονείς, τ* αδέλφια, ή γυναίκα, τά παιδιά, ή αγα
πημένη. Νά μπορούσες νά τους πάρης ολους μαζί σου. "Ολους! Έτσι σφιχταγκα
λιασμένους. Έ να σωρό ερωτηματικά, πού σταλάζρυν ενα—ένα μέ τά δάκρυα: θά
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ιούς ξαναδώ; Θά τούς ανταμώσω πάλι 8λους μαζί; έτσι ίδιους; Και πότε; βΗ Αμ
φιβολία κυριαρχεί. Βλέπεις μέ αγωνία τό πονεμένο πρόσωπο της Μάννας. *Ω 
πρέπει νά τήν ξαναδής! Πρέπει! *Η μητέρα γίνεται ή κεντρική, δραματική μορφή 
τήν στιγμή του χωρισμού. Αυτή υλοποιεί καί συμβολίζει τον βαθύ, μεγάλο πόνο. 
Τήν μητέρα βλέπει ήρωΐδα του αποχαιρετισμού καί ή Δημοτική μας Μούσα:

— Σ ’ όφήνω γειά, μσνούλα μου, σ’ αφήνω γειά, μητέρα, 
έχετε γειά, άδελφάκια μου καί σεις ξαδερφοπουλ ες. 
Θά φύγω, Θά ξενητευτώ, Θά πάω μακρυά στά ξένα.
Θά φύγω, μάνα, και ΘάρΘώ, μά μην πολυλυπιέσαι.
Τήν φυσική αδυναμία τής μάννας, νά τρέξη πίσω από τό παιδί της, από τό 

σπλάχνο της, μάχεται μια μεγάλη δύναμη πού πλημμυρίζει τήν μητρική ψυχή! ή 
δύναμη τής προσευχής καί τής ευχής. Ή  συντρόφισσα ευχή της θά είναι κοντά 
στο παιδί της* θ ’ αντικαθιστά τήν ίδια, τήν τρυφερότητα της, τά χάδια της, τά 
φιλιά της:

— Παιδί μου, πάαινε στο καλό, κι’ δλοι οί άγιοί κοντά σου 
καί τής μανούλας σου ή εύχή νά’ναι γιά φυλαχτό σου 
νά μή σέ πιάνη βάσκαμα καί τό κακό τό μάτι.
Θυμήσου με, παιδάκι μου, κι’ έμέ καί τά παιδιά μου, 
μή σέ πλανέψη ή ξενητειά καί μάς άλησμονήσης.
— Κάλλιο, μανούλα μου γλυκειά, κάλλιο νά σκάσω πρώτα 
παρά νά μή σέ Θυμηθώ στά έρημα τά ξένα.

Σφιχτά δεμένη μέ τήν εύχή τής μάννας είναι καί ή ΰπόσχεση ιού παιδιού, 
δτι δεν θά πιή το «νερό τής λησμονιάς στά έρημα τά ξένα».

Ή  τραγική εικόνα τού αποχωρισμού τής μάννας από τό παιδί πού ξένη- 
τεύεται, έχει δονήσει τήν ψυχή πολλών ποιητών μας. *0 Θρακιώτης ποιητής τού 

[ περασμένου αιώνα Γεώργιος Βιζυηνός, βάζει σιό στόμα τής μάινας αυτά τά πι· 
ί κρά λόγια:ί
\ Φουρτούνιασεν ή Θάλασσα καί βουρκωθήκαν τά βουνά !

Είναι βουβά τ’ άηδόνια μας καί τά ούράνια σκοτεινά,
κι’ ή δόλια μου ματιά θολή 
παιδί μου, ώρα σου καλή.

Είναι ή κορδιά μου κρύσταλλο καί τό κορμί μου παγωνιά, 
σαλεύει ό νούς μου σάν δεντρί πού στέκει άντίκρυ στο χιονιά 

καί είναι ξέβαθο πολύ 
παιδί μου, ώρα σου καλή !

Βουίζει τό κεφάλι μου σάν τοϋ χειμάρρου τή βοή !
Ξηράθηκαν τά χείλη μου καί μου έκόπηκ’ ή πνοή

σ* αύτό τό ύστερο φιλί 
παιδί μου, ώρα σου καλή !

Νά σέ παιδέψ’ ό πλάστης μου, κατηραμένη ξενητειά !
Μάς παίρνεις τά παιδάκια μας καί μάς άφήνεις στή φωτιά, 

καί πίνουμε τόση χολή 
δταν τά λέμε «ώρα καλή».

"Ας άφήσουμε όμως καί μιά Έλληνιδα ποιήτρια, τή Μυρτιωτισσα, νά μάς
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μεταδώση τον βαθύ μητρικό της πόνο για τό ξενητεμένο της παιδί. Νομίζω "ότι 
αυτές οί τρεις στροφές συμπυκνώνουν μέ άφατη ελεγειακή τρυφερότητα ολόκληρο 
τό ατέλειωτο δράμα τής μητέρας*

Χρυσό μου άγόρι, Θέριεψεν ό πόνος 
μεσ’ στην δοκιμασμένη μου καρδιά.
Γιά συλλογίσου ! Πέρασ* ένας χρόνος 
πού μ* άφησες νά πας στήν ξενητειά.

‘Η όρψανή άγκαλιά μου σέ γυρεύει 
—φωλιά δίχως τή ζέστα τοΟ πουλιού— 
τό στόμα μου για σέ κρυφοσαλεύει 
κι’ άκούω τον κούφιον ήχο του φιλιού.

Λ
Μέρα τή μέρα σώνουνται τά χάδια 
πού γιόμιζαν για σέ τά δυό μου χέρια, 
κι* έτσι σφιχτοδεμένα τώρα κι* άδεια 
μοιάζουν σά νά τά λάβωσαν μαχαίρια...

Λυρικώτατος είναι και ό αγαπημένος ποιητής τής παλιάς Αθήνας ό Ιωάν
νης Πολέμης στο ποίημά του ΜΙΣΕΜΟΣ. Ό ποιητής υμνεί τήν ευχή τής μάννας 
πού αποχαιρετά τό γυιό της. Ευχή για νά βρή τήν προκοπή στά ξένα, ευχή για 
νά μη ξεχάση τή μάννα και τό πατρικό καλύβι. Καί είναι τόση ή λαχτάρα της >ά 
ξανανταμώση τό παιδί της, που ή ευχή αντιστρέφεται και παίρνει τήν μαύρη όψη 
τής κατάρας γιά τον «άπαρνητή τής μάννας καί τής πατρίδας».

Μισεύεις γιά τήν ξενητειά καί μένω μοναχή μου.
Σύρε, παιδί μου, στο καλό και σύρε στήν ευχή μού! 
Τριανταφυλλένια ή στράτα σου, κρινοσπαρμέν* οί δρόμοι, 
γιά  χάρη σου v’ άνθοβολουν καί τά λιθάρια άκόμη.
Τά δάκρυά μου νά γενουν διαμάντια σ’ δ,τι άγγίσης, 
καί τό ποτήρι τής χαράς ποτέ νά μη στραγγίσης...
ΈκεΤ, παιδί μου πού θά πας στά μακρινά τα ξένα, 
δίχτυα πολλά κΓ όξόβεργες θά στήσουνε γιά σένα* 
ή έλπίδα μέ τούς πόθους της, τό βιος μέ τα παλάτια 
κι* ή ξεγελάστρσ ή όμορφιά μέ τά γλυκά τά μάτια....
Παιδί μου, άν τή μητέρα σου πάψης νά τήν θυμάσαι,
μέ δίχως βαρυγκόμηση συγχωρεμένος νασαι*
κι* άν τό φτωχό καλύβι μας ντροπή σού φερνή ώς τόσο,
καί πάλι θαμαι πρόθυμη συχώρεση νά δώσω,
μ’ άν τήν πατρίδα άπαρνηθής πού τήν λατρεύομ’ δλοι
ναν* ή ζωή σου, δπου κι* άν πάς, άγκάθια καί τριβόλοι.
Δίπλα στήν πονεμένη μητέρα, ό ξενητεμένος ποιητής Αλέξανδρος Πάλλης 

στο ποίημά του «ΧΩΡΙΣΜΟΣ» βλέπει νά στέκωνται βουβοί, θλιμένοι μάρτυρες 
καί τ’ αδέλφι αΐ

Στήν πόρτα στέκει ή μάνα μου καί τ ’ άσπρο της τ ’ άχείλι 
σάν φύλλο τρεμοσείνεται, σάν ψάρι πού σπαράζει.
Ή  άδελφούλα μου, έχει γειά, μού λέει μέ τό μαντήλι.
Μιά τό σαλεύει κΓ έπειτα στά-μάτια της τό βάζει.
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ΚΓ ό άδελφός μου ώς τή γωνιά τοΰ δρόμου μέ πηγαίνει 
μέ πρόσωπο σάν χαρωπό, μ’ άθόλωτα τά μάτια.
Μά νιώθω, δταν μ’ άγκάλιασε, πώς βράζει κι’ άνασαίνει, 
πώς μέσα σποΟν τά σπλάχνα του καί γίνονται κομμάτια.
Ή  Ελληνική ποίηση δεν μπορούσε νά μείνη αδιάφορη καί σιό δράμα της 

χωρισμένης αγάπης. Εϊτε τής αγάπης πού εύλογήΟηκε μέ τον γάμο, είτε καί τής 
αγάπης πού έμεινε άκαρπο ειδύλλιο. Ό  Μεγάλος Εθνικός ποιητής μας Διονύ
σιος Σολωμός, κατά την Μαρτυρία τού Σπυρίδωνος Τρικούπη, τό πρώτο ποίημα 
πού έγραψε στην Ελληνική γλώσσα, ιό αφιέρωσε στην ξενητειά. Είναι ή πασί
γνωστη, τόσο απλή καί λυρική ΞΑΝΘΟΥΛΑ:

Τήν είδα την ξανΘοΟλα, 
τήν είδα *ψές άργό, 
πού έμπήκε στή βαρκούλα 
νά πάη στήν ξενητειά.
Έφούσκωνε τό άέρι 
λευκότατα πανιά, . 
ωσάν τό περιστέρι, 
πού άπλώνει τά φτερά.
Έστέκονταν οί φίλοι 
μέ λύπη, μέ χαρά

καί αύτή μέ τό μαντήλι 
τούς άποχαιρετά.
Κι* άφοΟ πα»ά, μαντήλι 
έχάθη στό νερό 
έδάκρυσαν οί φίλοι, 
έδάκρυσα κι* έγώ·
Δέν κλαίγω τή βαρκούλα 
δέν κλαίγω τά πανιά 
μόν* κλαίγω τήν ΞανΘοΟλα 
πού πάει στήν ξενητειά.

Ή  αγάπη παρουσιάζεται παντοδύναμο συναίσθημα στήν Ελληνική ποίηση. 
’Απόλυτα κυριαρχικό. Έ τσι καί δ χωρισμός από τήν αγαπημένη είναι μια αστρα
πή πού κόβει σύρριζα τό λουλούδι τού έρωτα. CH ελπίδα δέν είναι εύκολο νά τό 
ποτίση για νά μείνη στή ζωή. Ή  τραγική αίσθηση τού αιώνιου χωρισμού, τού 
«ποτέ πιά» σφραγίζει αυτούς τούς στίχους τού Γιώργου Καρατζά, πού πέθανε τό 
1948, μόλις 36 χρονών*

ΧΩΡΙΣΜΟΣ

Παιδεύεται νά φόγη τό μαντήλι 
πού τό σκληρό τό χέρι τυραννεΐ.
—Γιό μιά έπιστροφή ή καρδιά πονεΐ 
καί τό φιλί, νωπό, τρέμει στά χείλη.
Τή Θέρμη του τό χέρι σπαταλά 

I καθώς σπαράζει μέσα στή γαλήνη.

— Πόσο τό δάκρυ θαταν καλωσύνη 
τά μάτια σά δέ βάφτιζε θολά.
Σημάδι μόνο, χωρισμοί βουβοί, 
στό δειλινό νά γράψουν μάταιο τόξο. 
Τή σκέψη «ποτέ πιά» ν&ταν νά διώξω 
καί τό νερά ά π ’τά μάτια σου, άκριβή.

Λιγιότερο ψύχραιμος δ Φαναριώτης ποιητής Ήλίας Τανταλίδης 
μέ τή «θεά» του καί τά «μυαλά» του:

χάνει μαζί

Η ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΤΗΣ
ΤΩρα καλή σου ! 
Φεύγεις, Θεά μου, 
καί τήν καρδιά μου 
παίρνεις μαζύ σου... 
Τήν πήραν* πάγει

μές στά πελάγη 
τά μακρινά

Φεύγει* πεθαίνω 
παντοτεινά.

”Α 1 Κωπηλάται, 
γυρίσετέ την, 
άφήσετέ την, 
που μέ τήν πάτε; 
Καραβοκύρη,



542 tHHElPOTlKH fetTlA·

γιά τό χατήρι, 
να ζής, έκείνης 
πάρε κι* έμένσ 
ά π ’ τον λιμένα
καί μή μ* άφήνεις.

Φεύγει’ τήν χάνω 
στο κύμα άπάνω 
τό κυανουν.
Χάνω ό π ’ έμπρός μου 
τό μόνον φώς μου, 
χάνω τον νουν.

Άλλα ό αδιόρθωτος Κωνσταντινοπολίτης! Μετά τήν άναχώρηση τής θεάς 
του, δικαιολογημένος πια άφοΰ εχασε τον νουν, διακηρύσσει τήν περίεργη κάπως 
ερωτική σταθερότητά του:

ΕΙΣ «ΑΣΤΑΤΟΝ ΕΡΑΣΤΗΝ»

Μίαν μόνην σήμερ’ άγαπώ κι* αυριον μίαν πάλιν, 
περί μιας δέ πάντοτε φωτιάν τρέφω μεγάλην.
Καί ουτω, λάτρης σταθερός, δέν άδικώ καμμίαν, 
καί δλ’ ή σταθερότης μου ύφίσταται στο μ ί α ν .

Βαρύς ό χωρισμός απ’ τη μάννα, απ’ τή φαμίλια, άπ9 τήν διαλεχτή τής 
καρδιάς. Αβάσταχτος δμως είναι ό πόνος τής γυναίκας πού νιόνυφη άκόμα, με 
φρέσκα τά λουλούδια τού υμεναίου, τήν αφήνει ό άνδρας της για νά πάη στα ξε* 
να. Ή  μαρτυρική μορφή τής Πηνελόπης έγινε σύμβολο στήν Ελληνική ποίηση. 
Νέα, όμορφη, περιτριγυρισμένη από μνηστήρες, υφαίνει στον αργαλειό τό ατέ
λειωτο ντύμα τής υπομονής, αξιοπρεπής και πιστή στήν ιδέα τού Όδυσσέα της 
πού κάποτε θά γυρίση. Άπ* αυτή τήν παραπονεμένη Πηνελόπη εμπνεύστηκε δ 
Άργύρης Έφταλιώτης

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΑΡΓΑΛΕΙΟΥ

Πέρνα, σαϊτά μου γοργή, μέ τό ψιλό μετάξι,
νάρθη ό καλός μου τή Λαμπρή νά βρή χρυσά v* άλλάξη.

Τάκου, τάκου, ό άργαλειός μου /
τάκου, κ ι’ έρχεται ό καλός μου.

Μαντήλι άπό τό δάκρυσμα δέν τοϋμεινε στά ξένα 
Άρχοντοπουλες τον ζητούν κι’ αυτός πονεΐ γιά μένα.

Τάκου, τάκου στήν αυλή μου 
ώσπου νάρθη τό πουλί μου,

Έ γώ τό φάδι θά γεννώ κι’ έκεΐνος τό στημόνι 
πού νά μπλεχτή μές τό πανί καί πιά νά μή γλυτώνη.

Κ ι3 δ άγνωστος δημιουργός τού δημοτικού στίχου μας έχει ζωγραφίσει μέ ολο 
του τον σκληρό ρεαλισμό τό δράμα τής γυναίκας πού παντρεύεται γιά νά είναι 
ούτε παντρεμένη, ούτε χωρισμένη, οΰιε χήρα. Τό χρονικό τής Ελληνικής Α π ο 
δημίας, Ιδιαίτερα στήν Αμερική, αριθμεί πολλές περιπτώσεις γυναικών πού θυ
σίασαν τά δροσερά νειάτα, μερικές φορές και τήν υπέρτατη χαρά τής μητρότητος, 
γιά ν* άφοσιωθούν σ’ εναν άντρα πού ζήσαν λίγες μέρες μέ τήν παρουσία του 
και χρόνια πολλά μέ τήν σκιά τσυ. Ή  δημοτική μας ποίηση, ή τρανή καί πη
γαία λαλιά ιού λαού μας, θρηνεί τούτο τό μαρτύριο τής Έίληνίδος γυναίκας μέ 
αύτά τά λόγια:

Τριών μερώνε νειόνυφη κι’ ό άντρας μου πάει στά ξένα* 
δώδεκα χρόνους έκαμε στής ξενητειάς τά μέρη.



ΚΓ ή δόλια μοιρολόγαε καί έχυνε μαύρα δάκρυα :
Τί νά σου στείλω, ξένε μου, τί νά σοΟ προβοδήσω; 
Νά στείλω μήλο σέττεται, κυδώνι μαραγγιάζει, 
νά στείλω μοσκοστάφυλο κι’ εκείνο σταφιδιάζει. 
Σηκώνομαι τή χαραυγή άπό τον μαύρο ύπνο 
και βγαίνω στην αύλόπορτα καί βλέπω όλόγυρά μου 
χαρούμενες γειτόνισσες μέ τά παιδιά  στα χέρια, 
μέ παίρνει τό παράπονο καί κάθουμε καί κλαίω, 
γυρίζω πίσω, θλιβερά σφουγγίζοντας τά δάκρυα. 
Βαρέθηκε ή καρδούλα μου, βαρέθηκε ή ψυχή μου, 
χωρίς άντρα στην άγκαλιά, χωρίς παιδί στά χέρια.

Ή  αναχώρηση δεν είνχι μόνο χωρισμός από αγαπημένα πρόσωπα. Είναι 
μαζύ καί χωρισμός από μια ολόκληρη ζωή δεμένη μέ ώρισμένο τόπο καί μέ τά 
γύρω του άψυχα αντικείμενα. Ή  καρδιά του ξενητεμένου, τήν πικρή ώρα του 
αποχαιρετισμού, αγκαλιάζει καί τις φυσικές ομορφιές τής πατρίδας του, τά συνη
θισμένα πράγματα πού αφήνει ίσως για πάντα. Τό πατρικό σπίτι, τό γραφικό 
σοκκάκι τής γειτονιάς, τό δημοτικό σχολειό, τά καθημερινά έπιπλα, ό κήπος καί 
τά ζωντανά—ό σκύλος, ή γάτα, τό άλογο—δλα αυτά είναι μικρές, αδιόρατες αλυ
σίδες πού τον κρατούν δεμένο στή στεριά τού τόπου του. Τά άπαλόγραμμα βουνά, 
τά γαληνεμένα λιμανάκια, τά ανεμοδαρμένα πεύκα, τά άρχαΐα μάρμαρα, τά απέ
ριττα Ιρημοκλήσια, τό ρομαντικό ταβερνάκι, έχουν δεθή στήν ψυχή τού ξενητεμέ
νου μέ αναμνήσεις αξεδιάλυτες.

Νά τώρα θυμούμαι τή στιγμή πού έφευγα άπ3 τήν ‘Αθήνα: Ξεκινώντας τά 
μάτια μου άπόμειναν γιά λίγα λεπτά καρφωμένα στον τσιμεντένιο, ηλεκτρικό 
στύλο τής γειτονιάς, δπου παίζαμε παιδιά τό κρυφτούλι. Μέσα μου έλεγα καί σ3 
αυτό τό άψυχο, πεζό πράγμα ένα θερμό «έχε γειά». Αυτός ό δυνατός δεσμός τού 
προσώπου μέ τά καθημερινά πράγματα, μέ τήν γύρω του φύση, θραύεται από
τομα τήν ώρα τού χωρισμού. Τό κενό πού δημιουργέΐται είναι αγεφύρωτο καί 
οδυνηρό.

Στήν ξενητειά δεν σέ παρακολουθούν μόνον τά δάκρυα των προσώπων, σέ 
συνοδεύουν καί τά άφωνα δάκρυα των πραγμάτων, τά lacrim ae rerum  τού Λάμ
πρου Πορφύρα, τού ποιητή πσύ έδωσε στά ποιήματά του τόση μουσικότητα:

'Άμοιρη ! τό σπιτάκι μας έστοίχιωσεν 
άπό τήν όμορφιά σου τή Θλιμένη.
Στούς τοίχους, στον καθρέφτη, στά είκονίσματα 
άπό τήν όμορφιά σου κάτι μένει.

Κάτι σά μόσκου μυρωδιά κ ι’ άπλώ νεται 
καί τό φτωχό σπιτάκι πλημμυρίζει, 
κάτι σά φάντασμα θολό κι* άνέγγιχτο 
κι* δπου περνά σιγά τό κάθε άγγίζει.

"Οξω, βαρύ, μονότονο ψιχάλισμα 
δέρνει τή στέγη μας' κι* άντάμα 
τά πράγματα πού άγιάσανε τά χέρια  σου 
άρχίζουν ένα κλάμα....κι* ένα κλάμα....

Κι’ ά π ’ τή γω νιά, ό καλός τής Λήθης σύντροφος 
τ* άγαπημένο μας παλιό ρολόι,
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τραγουδιστής του χρόνου, κι* αύτός κλαίοντας, 
ρυθμίζει αργά, φριχτά τό μοιρολόι....

Για νά σμικρύνη τούτο τό χάσμα, αυτό τό κενό, δ Έλληνας πού ξενητεύει, 
σέρνει μαζύ του χίλια—δυό μικροπράγματα, άχρηστα μερικές φορές, πολύτιμα 
δμως γιατί διατηρούν τό δεσμό του μέ τή γη. Ο! ελιές και τό λάδι τής Μεσση
νίας, τά σύκα τής Κύμης, τό τυρί τού Παρνασσού, τό μέλη τού Υμηττού, ή μα
στίχα τής Χίου, ή σουμάδα τής Νισύρου, τό ούζο, δ τραχανάς, τό χαμομήλι, ή 
μολόχα, τέλος τό «κάτι τής πατρίδας» θά τού φέρνουν στήν ξένη γή τή γεύση και 
τήν δσφρηση τής αγαπημένης γης.

Ένα τέτοιο θυμητάρι θέλει νά πάρη μαζύ του καί δ ξενητεμένος τού αξέ
χαστου ποιητή τού αθηναϊκού δειλινού, τού Γιώργου Δροσίνη. Μάτούιητή φορά 
δεν είναι μόνο θυμητάρι, είναι ιερό κειμήλιο φυλαχτό, Χώμα Ε λλ ην ι κό.

Τώρα πού Θά φύγω καί Θά πάω στά ξένα 
καί Θά ζουμε μήνες, χρόνους χωρισμένοι, 
άφησε νά πάρω κάτι κΓ άπό σένα 
γαλανή πατρίδα, πολυαγαπημένη.
'Αφησε μαζί μου φυλαχτό νά πάρω 
γιά τήν κάθε λύπη, κάθε τι κακό, 
φυλαχτό άπ* άρρώστεια, φυλαχτό άπό χάρο, 
μόνο λίγο χώμα, χώμα Ελληνικό....
Χώμα πδχει θάψει λείψανα άγιασμένα 
άπ* τό Μεσολόγγι κι’ άπό τά Ψαρά, 
χώμα πού θά φέρνει στον μικρόν έμένα 
θάρρος, περιφάνεια. δόξα καί χαρά...
‘Η δική σου χάρη θά μέ δυναμώνη 
κΓ δπου κι* άν γυρίσω κι* δπου κι άν σταθώ 
σύ θέ νά μου δίνης μιά λαχτάρα μόνη, 
πότε στήν Ελλάδα πίσω θέ νάρθώ.
’Έτσι, κι* άν σέ ξένα χώματα πεθάνω 
καί τό ξένο μνήμα θάναι πιο γλυκό 
σάν θαφτής μαζί μου, στήν καρδιά μου έπάνω 
χώμα άγαπημένο, χώμα Ελληνικό!

(Συνεχίζεται)
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ΕΚΡΥΨΑ Τ’ ΑΡΜΑΤΑ ΜΟΥ
Χρειάστηκε πολύς καιρός γιά νά φτά

σουμε στήν κορφή τού βουνού. “Ίσαμε νά 
μεγαλώση τό βήμα. Είχε ενα σχίσιμο πα
ράξενο. "Ισα ΐσα οσο χρειάζονταν για 
νάβγη τό φεγγάρι καί νά φωτίση τις πεύ* 
κες. Σκιές γιγάντων. “Απολιθώματα διηγή
σεων και ονείρων όταν καθόμαστε οί δυό 
μας πέρα απ’ τις κολώνες τού χαγιατιού 
και περιμέναμε νά ίδονμε τό Θεό πάνω 
στην κορφυ. Κι* ό Θεές μάς περιφρονού- 
σε θαρρείς. ‘Η κορφή ήταν πάντα γιομά
τη ομίχλη τήν ήμερα κι* έχείνη μούλεγε 
πώς έπρεπε νά τού προσφέρουμε κάποια 
θυσία. Νά τον καλοπιάσουμε.

| “Ηταν ενα μεγάλο κορίτσι εκείνη. Κι9 
' εγώ ένα μικρό κορίτσι. Πού μεγάλωνε κον- 
1 τά της και τής διάβαζε σαχάκια από ένα 
J βιβλιαράκι. [Φτηνό των δύο δραχμών. Τό 

ξεφυλλίζαμε τά μεσημέρια κάτω απ’ τούς 
ίσκιους. «Γιά διάβασε μου τούτο δώ» μού
λεγε και μούδειχνε τά πιο μεγάλα τραγού
δια τού βιβλίου. Ταίριαζε σκοπούς, μάθαι
νε τά λόγια καί τραγουδούσε πότε λύπη- 
τηρά καί πότε χαρούμενα.

Νά, έτσι περνάνε οί μέρες μας. Πότε 
\ χαρούμενες καί πότε λυπητερές. Σάν τούς 
1 σκοπούς των τραγουδιών. *Έρχονται καί 
I στοιβιάζονται μπροστά μας βουνά θεόρα- 
| τα και τ’ ανεβαίνουμε σιγά σιγά, κάποτε 
| καί γλήγορα μέχρι νά φτάσουμε στήν κορ- 
; φή. Κι* ύστερα...

— Κι* ύστερα;
—Δέ στο λέω. Διάβασε τούτο έδεκεί 

μέ τά χοντρά τά γράμματα... Βλέπεις ο
ποίος δεν έμαθε γράμματα προσπαθεί νά 
μάθη τ’ άλλα πράματα πούδωκε ό Θεός. 
*Ή μήπως κι* έδοικε μονάχα γράμματα...

—Έδωκε πολλά. "Όλα δμως έχουν καί 
τά γράμματά τους.

—"Α... Νά μού βρής τά λόγα νά ται
ριάζω §να σκοπό γιά τήν όμίχλη. ’Από

κείνη τήν κορφή φαίνεται τό χωριό μου. 
Μά έχει όμίχλη καί δεν διακρίνω καθαρά. 
Πάω συχνά ξέρεις.

—Τό πεθυμάς έ,...
—Ναί.
—Τότε γιατί δεν πάς εκεΐ, παρά ν’ α

νεβαίνεις τό βουνό καί νά ξενοδουλεύεις 
μάλιστα εδώ πέρα.

— Έκεΐ δεν έχει δουλειά. Ούτε καί κο
ρίτσι σάν καί σένα. Δουλεύω στο σπίτι σου, 
είμαι καί μαζί σου. Έ δώ είναι τ* άληθη- 
νά. Έκεΐ είναι τά όνειρα. "Ύστερα έθαψα 
καί τ’ ά'ρματά μου εδώ πάνω. Στήν κορφή.

— Ποιά άρματά σου;
—"Όταν θά μεγαλώσης θά καταλάβης. 

“Ηταν όμίχλη. Κι9 ήθελα νά καλοπιάσω τό 
Θεό. Τάχα αν έκοβα τό δάχτυλό μου κι* 
έσταζε αίμα θά έφευγε ή όμίχλη; ”Αν τί
ναζα τά ρούχα μου άπ* τη σκόνη καί τά 
μέσα μου άπ’ τις κακίες μου θά έφευγε ή 
όμίχλη; "Οχι. Δέν θά'φευγε. ’Έκατσα μέ
χρι τό σούρουπο. *Αντάμωσα τσοπάνηδες 
καί σκύλους. Είχα κρυμμένα τ* άρματά 
μου στην κορφή. Πιά δεν μπορούσα νά 
μάχουμαι τούς τσοπάνους καί τούς σκύ
λους. ’Αποφάσισα νά παντρευτώ. Νά.

—Πότε;
—"Όταν μαζέψω λεφτά γιά ν’ αγορά

σω άντρα.
—Τούς αγοράζουν τούς άντρες;
—Σέ τούτα τά μέρη ναί. Όμορφη δεν 

είμαι.
— Ούτε κι’ εγώ.
—Έσύ θά μεγαλώσης καί θάόμορφή- 

νης. ’Εγώ μεγάλωσα καί δεν δμόρφηνα. 
Έ μ  είναι καί τά γράμματα στή μέση. Λί
γο τόχεις;

Είχε πιά μεγαλώσει τό βήμα μου κι’ 
είχε απλωθεί σέ ξένους τόπους. Έκεΐνο τό 
σχισμένο βουνό δεν τ’ αλησμόνησα ποτέ
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μου κι* ήθελα ν' άνέβω στην κορφή του. 
Έ τσ ι και τ' άντίκρυσα, να χάσκη στό ά- 
πείρο, τέντοισα τα χέρια μου νά γυρέψω 
μιαν απόκριση. Θυμήθηκα τ' άρματα του 
μεγάλου κοριτσιού πού το)ρα θάπρεπε νδ- 
ταν μια μεγάλη γυναίκα. Πού πήγαινα νά 
βρω υστέρα από ενα χωρισμό τόσο μεγάλο 
οσο χρειάζεται μια ζωή νά τ^άξη γιά Γ 
άχνάρια τού βήματός της τού προηινού. 
Πώς ν’ αναγνώρισης μιά φωνή πού τούς 
ήχους της άντιβοούσαν τά φαράγγια κι’ έ
καναν τα πουλιά νά σθ)παίνουν! Κάπου 
έκει πρέπει νάναι ένα πηγάδι χαμηλό. Γιο
μάτο άγριόδυοσμο και κίτρινα λουλούδια. 
Τά βατράχια πηδάνε σαν περάσης άπό κον
τά* Δεξιά κΓ άριστερά νερά και βατράχια.

Τό πηγάδι είναι εκεί. Και οί γυναίκες 
τού χοϊριού, πού ηλικία δεν έχουν, σκόρ
πιες στις άνηφόρες δουλεύουν τη γή. Μιά 
μόνο εχει γυρισμένη τήν πλάτη της στο 
δρόμο και κυττάει κατά τό βρυνό. Φοράει 
ενα καφειι τσεμπέρι. Σκύβει και παίρνει 
μιά πέτρα. Τι ρίχνει πέρα μακρυά και φω
νάζει. «Τσόνξου... Άντοίνηηη, τη ζθ)ντανό 
βρέέε*.

Είπα ν9 όνομά τη; σιγά. Δειλά. Κον
τά της καθώς πέρασα. Καθόλου σίγουρη 
γιά μένα τήν ϊδια. Γύρισε απότομα. Κύτ- 
τάξε εμένα μέ τό ξενικό ντύσιμο. "Ενας 
τρόμος πέρασε άπ' τό πρόσωπό της. Έ λ υ 
σε τή μπαμπούλα της κι* έκανε πίσω πίσω. 
Κοντά στο πηγάδι. Πάντα φοβόταν τά φαν
τάσματα. Πάντα τής άρεσαν τ9 όνειρα και 
τά τραγούδια. Είχα πια αναγνωρίσει κάτω 
άπ9 τό βαθούλωμα τού μετουπου τά σκοτει
νά μάτια και γύρο) άπ' τό σούφρονο στό
μα τούς σκοπούς άπ^ τά στιχάκια των δύο 
δραχμών. Τήν φιδναξα δυνατά. Μέ τ' όνο
μά της. "Εβαλε τά χέρια στήν καρδιά της. 
Σκληρά, δουλευτάδικα, κατάμαυρα. "Επε
σα άπάνο) τους καί τά φιλούσα καθώς ή
κραυγή τη; άνοιγε τις πόρτες τού μεση
μεριού.

«Είναι αυτή. Ή ρθε. Κυρά μου, κυρά 
μου.

"Ανθρωποι τρέξανε άπ’ τις ανοιχτές 
πόρτες. Γυναίκες παράτησαν τή Γή. Γιατί 
κλαίγανε οί άνθρωποι; Πού είναι οί ξαν
θές κοτσίδες τού χωριού, πού τις έσερνα 
μαζί μου στις ξένες πολιτείες γιά ν* άνα-

σάνω στάρι καί ν9 άγκαλιάσω ομορφάδα;
—"Εμαθα γράμματα ξέρεις. ’Από τά 

παιδιά μου. Γιά νά διαβάσω τις γραφές 
σου.Μά δέν μούστειλες ποτέ καμμιά γραφή.

—Καί τά κρυμμένα άρματά σου στην 
κορφή τού βουνού;

— Είναι άκόμα εκεί. Τώρα είναι ή σει
ρά σου ν’ άνέυες καί νά κρύψεις τά δικά 
σου Νά κατέβη: νά παντρευτής.

Κατάλαβα τή ματιά της. Είχα παραμε- 
γαλώσει. Ναί.

—Όμόρφηνες Θυμάσαι πού στδλεγα; 
Όμόρφηνε; πολύ. Ξέρεις καί πολλά γράμ
ματα . Δέν υπάρχει άντρας πού ν9 άξίζη 
τόσα πολλά; Σ:ά μέρη πού είσαι τώρα θέ- 
λο) νά πώ.

Υπάρχουν πολλοί. Γιά τούτο. Πώς νά 
βρής τον καλλίτερο.

—Μήν ψάχνης γιά τον καλλίτερο. '/Ο 
καλός γίνεται ό καλλίτερος στής καλής γυ
ναίκας τά χέρια.

—Άκόμα δέν τό ψήλωσαν τό φιλια
τρό τού πηγαδιού.

—Θά τά ψηλώσουν τώρα. Μά εσύ πια 
δέν έχεις φόβο νά πέσης μέσα. Θυμάσαι;

—Άκόμα καί τό χορτάρι πού φύτρω
νε στις πλήθες τού άχουριού θυμάμαι. Καί 
τώρα πώς θά περάσο) πού τά λαγκάδια σέρ
νονται στά πόδια μου καί μ’ απόκλεισαν 
τούς δρόμους;

—Τά στάρια μας δέν πήγαν καλά[ τούτα 
τά χρόνια καί πουλήσαμε τ9 άμπάρια. Θυ
μάσαι πούπαιζες κρυφτό έκει μέσα;

Στεκόταν άκίνητη στήν άνηφόρα τού 
δρόμου. Μέ τό καφετί τσεμπέρι της σφι- 
χτοδεμένο στο λαιμό. Ό  κόμπος του δέν 
μπορούσε νά συγκράτηση τό τρέμουλο τού 
σαγονιού της.

—"Ασε με νά φύγο). Γύρνα πίσω στί 
χωριό, τής είπα.

—Περπάρτα, κυρά μου, κι9 άσε με vc 
σέ βλέπω πού θά φεύγεις. Πήγαινε. ΕΙμα 
μαθημένη έγο). Δυο παλληκάρια μοΰφυ 
γαν. Μιά θυγατέρα έκλαψα. Μά δλοι θ< 
ξανάρθουν πάλι. Μέ βρούνε δέ μέ βρουν 
τό ίδιο κάνει. Τούτη ή Γή είμαστε εμεί 
οί άνθρωποι. Αναγνωριζόμαστε μεταξ 
μας καθώς πατάμε τό χώμα. Κι* έσύ ξανο



Α. ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ

TO ΘΕΑΤΡΟ τέχνης:

Ή εμφάνιση στην πόλη μας τοΰ Θεάτρου Τέχνης πρέπει νά χαιρετισθή σαν 
ένα βαρυσήμαντο καλλιτεχνικό γεγονός. Γιατί τό θέατρο αυτό, πού δημιουργός 
του, έμπνευστής του και οδηγός του είναι ο Κάρολος Κούν, είναι ένα φυτώριο 
λαμπρών ηθοποιών, μια σκηνή όπου πειραματίζεται καί δοκιμάζεται ή τέχνη τοΰ 
σκηνοθέτη, καί μια διάπλατα ανοιχτή θύρα, άπ’ δπου μπαίνει στον τόπο μας τό 
θέατρο πρωτοπορείας, πού μάς φέρνει σέ έπαφή μέ τό σημερινό θεατρικό Είναι, 
θέτοντας προβλήματα καί δίνοντας λαβή σέ γόνιμες συζητήσεις.

Ή  άπόφαση τοΰ Κούν νά περιοδεύση στήν Επαρχία δεν είχε άσφαλώς 
οικονομικά κίνητρα, αμφιβάλλουμε μάλιστα αν θά είναι οικονομικά αποδοτική 
πράξη. Είμαστε λοιπόν βέβαιοι, ότι τόν παρακίνησε σ’ αυτό ή γνήσια καλλιτεχνι
κή του συνείδηση καί ή συναίσθηση τοΰ χρέους του απέναντι τοΰ λαοΰ, πού, τό
σο συχνά, τό αισθητήριό του χειμάζεται άπό τήν άσυνειδησία ή τήν άναξιότη- 
τα. ΓΓ'αύτό άς ευχηθούμε νά έπεισε τό έφετεινό πείραμα τόν λαμπρό καλλιτέχνη 
γιά τήν πηγαία συμπαράσταση τοΰ κοινού, παντού δπου πέρασε, καί γιά τήν άγά- 
πη του καί τήν εκτίμησή του γιά τό έργο πού τό Θέατρο τέχνης έχει άναλάβει. 
νΑς ευχηθούμε επίσης νά γίνη κανόνας ή έφετεινή εξόρμηση, γιά νάχουμε κάθε 
χρόνο τήν ώραΐα ευκαιρία νά βλέπουμε τόν Κούν καί τό συγκρότημά του νάμάς 
φέρνουν νέα θεατρικά μηνύματα, βέβαιοι ότι θά είναι αμοιβαία ή ώφέλεια. Για
τί, άν ή ανάγκη γιά ένα δένδρο, γιά λίγο βουνό, γιά λίγο καθαρόν άέρα είναι, 
αισθητή στόν κάτοικο κάθε μεγάλης πολιτείας, πόσο πιεστικότερη θά είναι γιά 
ένον καλλιτέχνη, πού ζή μέσα στις καταθλιπτικές συνθήκες πού γεννάει ό άγώ- 
νας γιά δημιουργία. Μά καί πόσο γόνιμη σέ συμπεράσματα θά είναι γι’ αύτόν 
ή έπαφή μέ τις αντιδράσεις ενός κοινού μέ μικρότερη ίσως πείρα, μά μέ πιο κα
θαρή, πιό παρθενική δεκτικότητα.

Γιά τά έργα πού παίχτηκαν θά πούμε λίγα μόνον λόγια, γιατί σκοπός των 
γραμμών αυτών δέν είναι ή επίδειξη συμβατικής σοφίας, μά ένας grosso nioclo 
απολογισμός. Ό  Κούν άνέβασε στή σκηνή τά εξής έργα, πού δλα τους στάθηκαν 
μεγάλες του επιτυχίες:

Τό Αυγουστιάτικο Φεγγάρι τοΰ Τζών Πάτρικ
Ό  Θάνατος τού Έμποράκου τού Μίλλερ
Τά Νέα Παιδιά τού Λακούρ

ίσες. —Γυρνά πίσω στο χωριό χΓ άσε
— Καί πάλι θάρθω. Χρόνια τώρω μέ νά φύγω.

Έβγαλε ένα μπουκάλι μέ νερό 
τήν τσέπη τής ποδιάς της καί τδχυσε στα 
πόδια μου.

—Πάλι θά σέ καρτερώ. Ό  δρόμος σου 
νά κυλάη σά γάργαρο ποτάμι.

I
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Ό  Βασιλιάς πεθαίνει του Ίονέσκο
Ξαφνικά πέραν τό καλοκαίρι του Ούϊλιαμς
Άνδόρρα του Μάξ Φρίς
Ό λ α  σχεδόν τά έργα ήταν ένα μήνυμα ή μια απόκριση σε νευραλγικά ερω

τήματα του καιρού. Και ακριβώς επειδή δεν άπέβλεπαν στην άθώα τέρψη μά 
στην μύηση σέ κάποια μυστικά τής νεώτερης ψυχής ή στη συζήτηση ηθικών θέ
σεων, τό πολύ κοινό με κάποια δυσκολία μπορούσε νά τά παρακολούθηση. Πρέ
πει όμως νά τού άναγνωρισθή ή αδιάλειπτη προσπάθεια πού κατέβαλε γιά νά 
κατατοπισθή και νά έννοήση. Και δ προβληματισμός αύτός, αυτός καθ’ εαυτόν, 
είναι μιά χρησιμότατη προπαίδεια γιά την ορθή θεατρική άγωγή. Πάντως δεν 
θά έβλαπταν καθόλου προγράμματα άναλυτικώτερα. 'Ένας καλός μίτος 
τής Αριάδνης δεν θά ήταν ασφαλώς άχρηστος στον πρωτόπειρο άκροατή, 
γιά νά κινηθή μέσα στον λαβύρινθο ενός πρωτοπορειακού θεατρικού έργου.

’Αρχίζοντας άπό τό ’Ανοιξιάτικο Φεγγάρι,—ένα έργο γεμάτο χιούμορ, κέ
φι, καλωσύνη καί καλοπροαίρετη κριτική, πού λέει μέ σαφήνεια εκείνο πού θέ
λει νά πή, χωρίς νά αποβλέπει, ασφαλώς, στις βαθυστόχαστες φιλοσοφικές προε
κτάσεις, πού μ’ αυτές έκριναν σκόπιμο νά τό προικίσουν,—και τελειώνοντας 
μέ τ ό : Άνδόρρα, τού Μάς Φρις—μιά πικρή αγιολογία ενοχής τού κάθε ανθρώ
που γιά ό,τι φριχτό έχει συντελεστή σ* αύτόν τον κόσμο τούς τελευταίους και
ρούς, σάν εξομολόγηση κάποιας Λερναίας "Υδρας, όπου φαίνεται πώς ή συλλο
γική εύθύνη άποκοιμίζει και πνίγη τήν ατομική,—5 Κούν μάς έδωσε έργα πού 
τό καθένα τους θέτει προβλήματα συγκλονιστικά στον ενεργό άκροατή. Πολύ 
συζητήθηκε, σάν τρομερά επίκαιρο, τό έργο τού Λακούρ. ΤΗταν πιό βατό άπό 
τ’ άλλα και ή θέση του, πραγματικά ζωντανή, έπροκάλεσε μιά άληθινή συμμετο
χή τού κοινού. Γιατί ή προκλητική στάση τής νεολαίας άπέναντι τών καθιερω
μένων αξιών, αύτή ή εκτροπή άπό τήν πεπατημένη,—εννοείται ή εμφανής, επει
δή σάν ψ»υχική στάση θά υπήρχε, άσφαλώς, σέ κάθε εποχή,—είναι τό βασικώτε- 
ρο πρόβλημα πού άντιμεηυπίζει ή κοινιονία τών σημερινών άνθρώπων, άπό τόν 
μικρό συνοικισμό ώς τήν μεγάλη πόλη. Σήμερα μελετάμε τό ζήτημα μέ πολύ με
γαλύτερη ειλικρίνεια, τά mea culpa πέφτουν βροχή, καί όλοι μας πασκίζουμε 
νά σηκιόσουμε τούς νέους άπό τό έδάιλιο τού κατηγορουμένου γιά νά τούς καθί
σουμε στούς άτοκους τών δικαστών. Αύτό έκαμαν καί άλλοι, αυτό έκαμε καί ό 
Λακούρ. Οί Έφοροι έχασαν τήν εξουσία τους. Ά ς  τούς μαστιγώσουν τώρα κΓ 
αυτούς τά καλάμια τού Εύρώτα.

Γιά τά έργα τού ΆρΟουρ Μίλλερ καί τού Τέννεσση Ούϊλιαμς δεν μάς πέ
φτει λόγος γιατί είναι δοκιμασμένο σίδερο. Ή  εκλογή τους πάντως ήταν μιά με
γάλη επιτυχία. Πέτρα άκροτόμος τής σύγχρονης άμερικανικής δραματουργίας, 
τής πιό ζωντανής πού υπάρχει σήμερα στον κόσμο, αύτό τό ζευγάρι τών συγγρα
φέων δίνει, χωρίς σοφές όργανιυσεις καί κατασκευές, τόσο άγαπητές στούς Ευ
ρωπαίους, δράματα πού είναι διαπιστώσεις άμεσες, τραγική δειγματοληψία εκεί
νου πού συμβαίνει στήν ψυχή τού σημερινού άνθριυπου. Καί ό λόγος τους, γε
μάτος λάμψεις εωσφορικές, θυμίζει ούρλιασμα σκυλιού μέσα στήν ήσυχη νύχτα, 
χωρίς νά παύη νά γεννάει, παρ’ Ολο τό άδιάντροπο μένος του, ένα κλίμα ζεστής 
καί σεμνής άνθριυπιάς. Ή  επαφή τού κοινού μέ τούς συγγαφεϊς αύτούς, άν καί ■ 
συχνά παίρνει εφιαλτικό χαρακτήρα, είναι πάντα ένα χρήσιμο μάθημα, γιατί χύ- \ 
νει πάντα κάποιο φώς στο πλέγμα τών νευρτόσεων. πού βασανίζουν κάθε άνθρω- *
πο τού καιρού μας, πού έχασε απότομα τόν εαυτό του.

Μαζί μέ τά δυο έργα τών φτασμένων πιά άμερικανών συγγραφέων, εξαιρε
τική εντύπωση έκαμε τό μονόπρακτο τού Ά λ μ π η : 'Ιστορία τού ζωολογικού κή
που. Ό  νέος αύτός συγγραφέας κατέκτησε τό θέμαμέ ρυθμό έφόδου. Χωρίς άναλύ-
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σεις μακρόσυρτες ή σχολαστικές, μέ την πράξη καί τήν κραυγή, πού είναι ή λάμψη 
των σκοτεινών διεργασιών πού έπιτελούνται στα βάθη τού ενστίκτου, έδωσε στδν 
θεατή τήν σπαρακτική ίστορία τής ανικανοποίητης μοναξιάς τού νέου ανθρώπου, 
πού πασκίζει μάταια νά άγκιστρωθή στήνξένη ψυχήγιά νά δώση κάποια μεστότητα 
στήν αδειανή του ζωή. Τό έργο τού "Αλμπη στάθηκε μια άπύ τις καλύτερες έπι- 
τυχίες τοΰ θιάσου, άπό τήν άποψη τής ψυχικής ανταπόκρισης του κοινού.

Δεν μπορούμε δυστυχώς νά πούμε τό ίδιο για τόν Ίονέσκο, γιατί, έχουμε 
για τύ έργο του σοβαρές αντιρρήσεις. Πιστεύουμε πώς μ’αντί) δεν κατώρθωσε νά 
συγκινήση κανένα. νϊσως νά πέτυχε νά τρομάξη μερικούς. Δεν ζητούσαμε βέβαια 
εκεί τά δάκρυα τού κοσμάκη, τήν συγκίνηση εκείνη τών Δύο Όρψανών, πού άφ’ 
ύψηλού τήν περιφρονούν οί έστέτ,άν κι’ έχειαύτή τά δικαιώματά της, σάν συγκίνη
ση ταπεινών, βέβαια, άνθριοπινων, πάντως, πλασμάτων. Μά μ ήπιος γέννησε του
λάχιστο τήν συγκίνηση τών καλλιεργημένων; Ασφαλώς οχι. Οί θεατές στάθηκαν 
άπέναντι στδ έργο, δπως οί επισκέπτες στέκονται σέ μιά έκθεση μπροστά σέ μια 
περίπλοκη μηχανή. Έλειψε εκείνος ό ψυχικός κραδασμός, πού δείχνει μίαν ενεργό 
συμμετοχή σ’ εκείνο πού συντελείται στά σανίδια τής σκηνής. νΑς άφ>ίσουμε όμως 
τή λέξη συγκίνηση, γιατί κατάντησε στήν έποχή μας ό κόκκι νος μανδύας γιάδσους 
ασχολούνται μέ τά γράμματα. Δέν άποστάζει δάκρυα στούς άμβυκές του δ σημερι- 
νός λογοτέχνης: ζητάει εκφραστική πρωτοτυπία και ρώμη ιδεών. Τό θέμα όμως 
τού Ίονέσκο είναι άπό καταβολής αίώνιυν τό συγκλονιστικιότερο γιά τόν άνθρω
πο. «Για νά κρίνη κανείς έναν ποιητή, έλεγε ό παλαιός πιά Μπρυνετιέρ, πρέπει νά 
ίδή πώς μιλάει γιά τή φύση, τόν έρωτα καί τόν θάνατο». Ή  φύση όμως έγινε ένας 
απλός κομπάρσος άπωθημένος στά παρασκήνια, άπ5 όπου τόν καλούμε όταν μάς 
χρειάζεται γιά νά πλαισιιόσει τό μεγαλείο μας. Ό  έρωτας άλλαξε σκοπό* άπό γλυ- 
κειά νοσταλγία, άπό επιθυμία άβρή, έγινε πράξη. Ή  έδρα του, άπό τήν καρδιά 
πού ήταν άλλοτε, κατέβηκε πολύ παρακάτου. Μονάχα σέ μερικά τραγούδια τού 
Εθνικού μας Ραδιοφιυνου, μέ πόσο ανούσιο όμως τρόπο, διατηρεί ή καρδιά τά 
δικαιώματά της. ’Απομένει λοιπόν ό θάνατος. Αυτός κρατεί στερεά τις θέσεις 
του άπό καταβολής κόσμου. Αυτός, ή μάλλον οί στιγμές, γιά τόν καθένα μας 
δπου γινόμαστε δικοί του. «Ce n ' est pas la m ort que je crains, λέει ό Mov- 
ταίνιε, c' est le m ourin. Αύτές οί λίγες στιγμές δημιουργούν τά άγχη μας. Τρέ
μουμε τήν άρρώστεια, γιατί άπ’ αύτήν πεθαίνουμε, τήν φτιυχεια, γιατί άπ9 αυ
τήν πεθαίνουμε* τούς σεισμούς, τόν πόλεμο, τά γεράματα, γιατί άπ’ αυτά πεθαί
νουμε. Στό δράμα όμως τού Ίονέσκο ό θεατής δέν συμμετέχει ενεργά. Δέν πα- 
θαίνεται, δέν γίνεται χορός τραγωδίας. Ό  καθένας παραμένει, μολονότι τό θέμα 
προσφέρεται σέ άντιδράσεις συλλογικές, συγγενείς μέ τήν όμαδική υστερία, ψυ
χρός κριτής ένός λεπτού διανοητικού παιγνιδιού. ΚΓ έτσι παρά τήν θαυμαστή 
φραστική εύφορία του, παρά τήν εξαιρετική ικανότητά του νά μαστεύη είκάνες 
έξ έπαφής μέ τήν πραγματικότητα, καί νά σωρεύη εύστοχες ψυχολογικές παρα
τηρήσεις γύρω άπό τήν τραγική προσπάθεια τοΰ άνθρά>που νά άγκιστρωθή γιά 
πάντα στον υλικό κόσμο, τό έργο του θυμίζει πάντα θεατρικό κόλπο, τά πλάσμα
τά του είναι γεμάτες σφρίγος γενικεύσεις, δραματοντυμένες φιλοσοφικές οντότη
τες, πού φέρνουν στό νού τή συμβολική τού Μυθιστορήματος τού Ρόδου. 'Η πε
ρικυκλωμένη άπό λογική καί μαθηματικά Δύση δύσκολα μπορεί νά γέννηση δρά
μα αληθινά υπαρξιακό. Έτσι και τό έργο τού Ίονέσκο, άρχίζει σάν φάρσα, φαί
νεται δμως πώς τελειοϊνει σέ φιλοσοφική διατριβή. Από δ,τι είπαμε φαίνεται 
σάν φανερό, πώς κάθε άλλο παρά κλασικό θά γίνη τό έργο τού Ίονέσκο καί ότι 
είναι τουλάχιστο άφελής ή άντίληψη, πού υποστηρίχτηκε μετά τό άνέβασμά του; 
ότι ή κλασικότητα, ή εγγύηση δηλαδή τής διάρκειας ενός έργου είναι συνάρτηση 
τού θέματός του καί τού ποσού τής σαφήνειας πού ευδόκησε ό συγγραφέας νά
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βάλη στον θεατρικό του λόγο. νΑν ήταν έτσι οί κλασσικοί συγγραφείς θά ήταν 
άφθονώτεροι άπό τούς βατράχους, πράγμα πού δεν συμβαίνει καθόλου. Έ ν πάση 
περιπτώσει, σάν πείραμα τής θεατρικής φυσικής τ ό : ό Βασιλιάς πεθαίνει ήταν 
κάτι τό εξαιρετικά ένδιαφέρον καί ευγνωμονούμε τόν Κούν, πού τού έπανάβαλε 
για μάς.

Τόν ευγνωμονούμε άλλωστε για τόσα άλλα πράγματα!
Πρώτα—πρώτα γιατί έπί είκοσιπέντε ολόκληρα χρόνια άγωνίζεται έναν 

αγώνα, πού στόν τόπο μας θά ήταν άνισος γιά όποιονδήποτε άλλον, πού δεν θάχε 
την άδάμαστη ψυχή του : τόν άγώνα γιά τό αληθινό θέατρο. Τόν άγώνα αυτόν 
τόν διεξάγει μέ άπόλυτη συναίσθηση τής διπλής εύθύνης πού τόν βαρύνει: τής 
ευθύνης άπέναντι τής καλλιτεχνικής του τιμής καί τής εύθύνης άπέναντι τού 
λαού, πού επιθυμεί νά τόν φωτίση. Μέ κάποια άηδία μεταχειριζόμαστε αλήθεια 
τη λέξη. «Εύθύνη» καί «Παρουσία» είναι οί καραμέλλες πού πιπιλίζει κάθε ποε
τάστρος πού είσάγει μέ κάποιο σκοτεινό πρόλογο τόν εαυτό του στην άΰανασία, 
ό κάθε φιλοσοφών πετεινός πού εκφωνεί προκατακλυσμιαία έκτυπα, μέ την εν
τύπωση πώς πρωτοτυπεί. Αύτοί όμως δέν ξαίρουν ούτε γιά ποια ευθύνη, ούτε 
γιά ποιά παρουσία μιλούν. Ποιός σκέφτηκε ποτέ νά τούς άναθέση ή νά τούς ζη- 
τήση «ευθύνη* γιά ό,τιδήποτε, ποιος προσέχει την σκοτεινή τους «παρουσία»; Τού 
Κούν όμως ή παρουσία είναι φωτεινά αισθητή παντού όπου περνάει. Καί την 
ευθύνη του την προσδιορίζει ό μόχθος του, πού καθοδηγημένος άπό βαθειά γνά>- 
ση, άπό μιά καλλιτεχνική φύση πού δέν άντιλέγεται, καί άπό μιά μεθοδικότητα 
πού ξενίζει στόν τόπο μας, τόν έφερε, παρά τίς άντιδράσεις καί τούς οικονομι
κούς περισπασμούς, στόν μεγάλο σκοπό πού έταξε στη ζωή του: στην δημιουργία 
ενός θεάτρου πού είναι σχολείο γιά τούς ηθοποιούς καί κέντρο θεατρικής αγωγής 
γιά τό κοινό. Μιάς σκηνής πού δέν τραβάει μέ τίς κομπίνες, την έκθεση γυμνών, 
την σπατάλη τών σκηνικών, στην προβολή κάλπικων άστέρων, τήν έξαλλη μουσική’ 
μά μέ τήν σοβαρότητα τών προβλημάτων πού θέτει καί μέ τόν τρόπο πού τά 
συζητεί.

Ό  Κούν στόν θεατρικό μας κόσμο είναι ένα είδος Αίρεσιάρχη. Εδημιούρ- 
γησε πιστούς καί φανατικούς οπαδούς. Καί επειδή ό φανατισμός καί ή πίστη εί
ναι ακριβώς τό εμπόρευμα πού δέν πλεονάζει στίς καλλιτεχνικές μας προθήκες, 
άς ευχηθούμε νά έχη ακόμη γιά πολλά χρόνια τή δύναμη νά μάχεται, παράλληλα 
μέ τήν Εθνική Σκηνή καί μερικούς άλλους γνήσιους καί συνειδητούς άνθρά>πους 
τού θεάτρου στόν τόπο μας, Οιασάρχες ή ήθοποιούς, γιά νά άξιοποιήση χωρίς 
συμβιβασμούς, τήν καλλιτεχνική του δύναμη, τίς ηγετικές του ικανότητες,—πού 
χάρη σ’ αυτές κατά>ρΰωσε νά διαπλάση τήν όμάδα του σ’ ένα είδος θρησκευτι
κής κοινότητας,—τήν μέθοδό του καί τίς λαμπρές γιά τά θεατρικά μας πράγματα 
επιδιώξεις του. Καί άς είναι βέβαιος πώς έτσι δέν θά τού άπολείψει ποτέ ό με
γαλύτερος πού υπάρχει έπαινος: Τό ότι εργάστηκε γιά τήν άνύψωση τού ελλη
νικού λαού.
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ΟΙ ΧΡΗΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Στον ’Αθηναίο τ ’ άφιερώνω
(τον ’Αθηναίο τής «Καθημερινής1»)

Ή  «'Ηπειρωτική Εστία», ευλαβούμενη την μνήμη του αειμνήστου συνεργάτου της καί ξε
χωριστού λογίου τής Θεστρωτίος Κώστα Μιχαηλίδη, θά φροντίοη νά δώση προσεχώς 
μια πλατύτερη βιογράφηση τής πνευματικής ζωής κλ\ του έργου του, πού καλύπτει ένα 
μεγάλο μέρος στην Ιστορία και τά Γράμματα του Ηπειρωτικού χώρου.

Τώρα, αντί μικρού μνημοσύνου, δίνομε στη δημοσιότητα την παρακάτω ανέκδοτη φιλο
λογική εργασία, πού 6 Ιδιος τήν είχε γράψει είδικά για τήν «'Ηπειρωτική Εστία*.

Τούς χρησμωδούς, τις ιέρειες, τήν Πυθία, τις Σίβυλλες και τούς μάντεις 
τής αρχαιότητας θά υμνήσω σήμερα. Αυτούς πού κατ’ επίνευση θεία έδιναν τούς 
χρησμούς, προφήτευαν καί μάντευαν τά μέλλοντα νά συμβούν στούς προγό- 
\ους μας.

Πώς προήλθεν όμως ή μαντική ;
Ό  άνθρωπος παρατήρησεν όπ τά εξελισσόμενα κατά το βίο μας γεγονότα 

διεπόνταν από αρχές και κανόνες και συνεπουμενα σύμφωνα μ’ αυτούς δημιούρ
γησε και διατύπωσε πολίτικους, πολιτειακούς και κοινωνικούς νόμους.

"Επειτα από διάφορα συμπεράσματα και από παρατηρήσεις, πού άναγόν- 
ταν στα όσα γίνονταν στή φύση καί κατά τη νομοτέλεια αυτής, συσχέτισε τις διά
φορες εξελίξεις και ανελίξεις τής ανθρώπινης ενεργητικότητας και τις διάφορες 
εξελίξεις καί διαμορφώσεις των φυσικών φαινομένων και διατύπωσε παράλληλα 
καί τούς αντίστοιχους φυσικούς νόμους. ’Αλλά από τον κύκλο των κοινωνικών 
καί τών φυσικών προβλημάτονν πολλά ήσαν δυσεπίλυτα ή επιδεχόμενα λύσεις διά
φορες μή ύποτασσόμενες στούς συνήθεις κανόνες καί αρχές ώστε νά μάς είναι δυ
νατή καί ή πρόγνωσή τους.

Ή  ίδρυση αποικίας έξαφνα, ή σύναψη συμμαχίας, ή κήρυξη πολέμου κλπ. 
δεν υποτάσσονταν σέ γενικούς ή προκαθορισμένους κανόνες κι* αρχές, καί γ ι’ αυ
τό πολλές φορές νόμιζε καί πίστευε πώς επηρεάζονταν καί ρυθμίζονταν απ' τή 
βούληση κάποιος υπέρτατης εξουσίας καί δύναμης.

Πίσω από κάθε σημαντικό γεγονός τής ελληνικής αρχαιότητας κάποιος θεός 
κινείται, ενδιαφέρεται ή ενεργεί ή κάποιος μανής ερμηνεύει καί προλέγει τά γε
γονότα καί τά μέλλοντα. ’Έτσι γεννήθηκε ή τάση προς τή μαντεία καί τή μαντι 
κή τέχνη, όφειλόμενη κυρίως στην αδυναμία τού άνθρώπινου πνεύματος νά κα
τανοήσει καί νά ερμητεύσει μερικά ζητήματα αναγόμενα στή^σφαΐρα τού λίγο πο
λύ υπερφυσικού.

Πρώτη μάντισσα ήταν ή Γαΐα ώς χθόνια θεότητα. Πίστευαν οι αρχαίοι 
πρόγονοί μας, δτι μέ τά όνειρα φανερώνονταν πολλές φορές κατά τρόπο σαφή ή 
θέληση τού θεού.

"Ετσι ό Αισχύλος λέει δτι «όψεις έννυχοι» συμβούλευαν τήν Ίώ , τήν κόρη 
τού Ινάχου, για νά μην «ποποιηθει τον έρωτα τού Δία.
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Τή Γαΐα διεδέχθηκε δ Δίας δ ίδιος, ή Θέμιδα, ήΦοίβη και τέλος δ 5Απόλ· 
λωνας και κατδπι μερικές άλλες θεότητες ή προσωπικότητες.

Ή  κατά σύστημα άσκηση τής μαντικής αποδίδονταν στον Προμηθέα πού 
λέγει δτι :

Τρόπους τε πολλούς, μαντικής έστοίχισα κλπ. 
και σέ μετάφραση:

και σέ πολλούς τής μαντικής χάρισα τρόπους 
κι* έκρινα πρώτος ποια απ' τά όνείρατα πρέπει 
στον ξύπνο ν ' αληθέψουν, κι* εγώ τούς έμαθα νά 
κρίνουν τά λόγια πού 'ναι γιομάτα νόημα σκοτεινό. (1)

Ό  Πυθαγόρας εξ άλλου μάς λέει :
«'Ο  νπνος, τά όνειρα και ή έκσταση είναι οι τρεις ανοιχτές θνρες στο υπερ

πέραν, άπ9 δπου μας ερχεται ή αντοεπίγνωση, η γνώση τής ψυχής καί ή μαντική 
τέχνη. eΗ  ίξέλιξη, λέει, είναι ό νόμος τής ζωής. *0 αριθμός είναι δ νόμος του 9Α 
πειρου. Ή  ενότητα είναι ό νόμος του Θεόν».

Πολλοί και σοβαροί επιστήμονες παραδέχονται την ίέρεια, την Πυθία σαν 
ένα μέντιουμ πού μάντευε, πού διάβαζε τις σκέψεις των επισκεπτών της.

Ή  γνα')μη ιούς δμως αύιή διαψεύδεται από πολλά δεδομένα τής μαντικής 
επιστήμης ή τέχνης. Ά π 3 την παλιάν εποχήν ακόμη οι σοφοί και φιλόσοφοι εί
χαν άλλη γνώμη.

Ό  Πλάτωνας στον «Τίμαιο» έπαιρνα δέχεται, μαντικήν ιδιότητα τής ψυχής, 
πού μπορεί νά χρησμοδοτεί και καθ9 ύπνον και κατ3 έμπνευση, γιατί τότε κατά 
τό μεγάλον αυτόν φιλόσοφο «δεν μετέχει ή ψυχή λόγου καί φρονήσεως».

Επίσης στον «Φαιδρό» μάς δίνει διάφορες πληροφορίες γιά τή μαντική 
και πρώτιστον για ιή μαντική επίπνοια. Γιά ν9 αποδείξει μάλιστα καί τή θειότη- 
τα τής μαντικής, τήν προσνέμει στο τρίτο είδος τής ψυχής, τό επιθυμητικό.

*0 Σωκράτης άλλωστε ?έει «ά μέν μαθόντας ποιείν έδωκαν οί θεοί μαν- 
θάνειν, ά δέ μή δήλα τοΐς άνθρώποις εστί, πειράσθαι διά μαντικής παρά θεών 
πυνθάτεσθαι».

Γενικά ή μαντική κατά τήν αρχαιότητα αντιπροσώπευε τό περισσότερο μέ
ρος, άν μή τό σύνολο των συντελεστών, τούς όποιους περιλάμβανε ή θεοκρατική 
γιά τήν ιστορία αντίληψη των χρόνων εκείνων.

Ή  Πυθία λοιπόν καί γενικά ή ιέρεια δεν ήταν απλή άναγνώστρια των σκέ
ψεων, αλλά, όπως πίστευε καί ό Πλάτωνας, είχε τήν ικανότητα νά επικοινωνεί μέ 
τό θείο καί νά άρύεται γνώσεις γιά τά μέλλοντα.

Ούτε ήσαν τόσο σκοτεινοί καί διφορούμενοι οι χρησμοί πού έδιναν. Πώς 
δεν ήσαν τέτοιοι καί γιά δσους ξαίραν νά δώσουν τήν ορθήν εομηνεία εις αυτούς;

*Ας αναφέρουμε μερικούς χρησμούς, δσους τουλάχιστον κατόρθωσα νά 
συγκεντρώσω, γιά νά βγάλουμε μόνοι μας τά συμπεράσματα απ’ τήν ίδια τήν 
έκβασή τους.

«"Αν συναντήσεις σπίτια, είπεν 6 θεός, πον νάχονν Θεμέλια σιδερέν ια, τοί
χους ξύλινους και σκεπή μάλλινη, εκεί θά χτίσεις τήν πόλη, τή νέα σου πατρίδα».

Καί καθώς βγήκες, ήρωα, πού σ* έψαλλε, σέ ύμνησε καί σέ δόξασε ή επική 
πνοή τού ραψωδού σου, σώος άπ* τις περιπέτειες σου στα παράλια τής Χώρας 
αύτής τής φιλόξετης, βρέθηκες σέ αμηχανία καί δεν ήξαιρες πού νά εγκαταστα
θείς καί νά κτίσεις τή νέα σου πατρίδα. 1

1. Αίσχύλ. Προμ. Δεσμ. 484.
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Προχωρώντας προς τά ενδότερα βρήκες δόρατα μπηγμένα στη γη καί πάνω 
στα δόρατα απλωμένα μάλλινα σείσματα για νά προφυλάξουν τούς ανθρώπους 
άπ8 τον ήλιο και τή βροχή. Οΐ σιδερένιες αιχμές των δοράτων, νά τά σιδερένια 
θεμέλια, και τά κοντάρια τους τά ξύλινα, νά οι ξύλινοι τοίχοι καί τά σαγίσματα 
πού είχαν απάνω τους, νά ή μάλλινη σκέπη. ^

'Έτσι ξεκαθάρισε ό χρησμός τού θεού. Κι8 εκεί σταμάτησες καί έχτισες 
την πρώτη πόλη τής νέας σου πατρίδας.

—‘Υπήρχε χρησμός κατά τον όποιον θά φονευόταν αμέσως οποίος πρώτος 
άπ8 τούς Έλληνες θά πηδούσε στην Τρωϊκή παραλία. Ό  Πρωτεσίλαος αν καί 
τον ήξαιρε, πήδησε πρώ ος καί φονεύθηκε άμέσω; άπ* τον Έκτορα. Τού Πρώτε - 
σίλαου τούτου ήταν γυναίκα ή Λαοδάμεια πού κατέβηκε στον 'Άδη νά παρακα· 
λέσει τον Πλούτωνα και την Περσεφόνη νά τού επιτρέψουν νά ξαναγυρίσει μετά 
τον θάνατόν του στή γη έστω καί γιά λίγες ώρες και είσάκουσαν οί θεοί τού 
Ά δη την παράκλησή της.

—Τό αρχαιότατο μαντείο εδώ στήν "Ηπειρο ήταν στή Δωδώνη τής Έλ· 
λοπίας τής Θεσπρωτίας.

Μαντείο τής γης αρχικά, μαντείο χθόνιο. Αυτό πού προτίμησες νά τό τιμή* 
σεις καί νά τό δοξάσεις μέ τό θεϊκό σου μεγαλείο, ώ, μεγάλε «Ζεύ».

Πόσοι καί πόσοι δεν ήλθαν νά σέ συμβουλευθούν καί νά σέ ρωτήσουν γιά 
διάφορες υποθέσεις τους.

*Όταν ήλθαν οί Πελασγοί καί σέ ρώτησαν άν έπρεπε νά πάρουν ονόματα 
γιά τούς θεούς προερχόμενα άπ* τούς βάρβαρους, άποκρίθηκες «Πάρε». Σχεδόν 
δλα τά ονόματα τών θεών άπ8 την Αίγυπτον μάς ήρθαν εδώ. Τά χρησιμοποίη
σαν κατόπιν τού χρησμού σου στις θυσίες τους οί Πελασγοί κι* άπ* αυτούς τά πα· 
ράλαβαν καί οί Έλληνες.

Ό  Λυσανίας σέ ρώτησε, άν τό παιδί πού κυοφορούσε ή σΰνευνός του Νύ· 
λα ήταν δικό του.

Οί Κερκυραιοι σέ ρώτησαν ποιόν θεόν έπρεπε νά λατρεΰσουν γιά νάχουν 
ομόνοια.

Ένας βοσκός σέ ρώτησε ποιος τού έκλεψε τά πρόβατά του καί επειδή κα* 
τονόμασες τον κλέφτη, ήλθε τούτος νύχτα γιά νά κόψει τήν προφητική φηγό, τό 
ιερό σου δένδρο, μά δέν τον» άφησαν οί ιερές περιστερές σου.

‘Η Φαεννίδα, ή θυγατέρα τού Βασιλιά τών Χαόνων σε ρώτησε γιά τήν ήλι* 
κία της, γιά νά ελέγξει έτσι τούς χρησμούς σου, καί ή χρη.τμωδός ίέρεια σου 
απάντησε δπως έπρεπε στήν θεότητά σου.

«Ζευς ήν, Ζευς εοτιΛ Ζευς εοεται, ώ μεγάλε Ζεν ! Γά καρπούς άνίει, δώ 
κλήζετε μητέρα γάίαν».

Κι* ένας χρηστηριαζόμενος πού λεγόταν Ά γις  σέ ρώτησεν, άν τά στρώματα 
καί τα προσκέφαλα πού τού χάθηκαν «άπώλολεν αυτός ή τών έξωθεν τις άν 
έκλεψε».

Ό  Ήρακλείδης πού είχε μιά καί μόνη θυγατέρα, τήν Αίγλη, σέ ρώτησεν 
άν θ’ αποκτήσει κι8 άλλα τέκνα εκτός απ’ αυτή.

Σύ, ύπατε θεέ, όταν έξεστράτευσεν απ’ τήν Θεσπρωτία ό γιος τού Φείδω- 
να Αϊατος μέ τήν αδελφή του Πολύκλεια γιά νά καταλάβουν τήν Θεσσαλίαν κατά 
τον ΙΓ ' αιώνα π. X., σύ λέξιν έδωσες χρησμό, ότι θά βασιλεύσει στη Θεσσαλία 
ετεΐνος πού θά διαβεΐ πρώτος τάν * Αχελώο καί πατήσει πρώτος τή γη της. Σάν 
έφθασαν όμως τά δυο αδέλφια στον Αχελώο ή Πολύκλεια προσποιήθηκε πώς 
τής πλήγιασε ιό ποδάρι της καί παρακάλεσε τον αδελφό της νά τήν πάρει στά 
χέρια του καί νά τήν περάσει στον ποταμό. ’Εκείνος ανύποπτος τήν πέρασε, πριν 
περάσει τό στράτευμα ούτε κανένας άλλος.
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Ό ταν πλησίασαν στην άπέναντι ακοή του ποταμού ή Πολυκλεια του ξέφυ- 
γε άπ’ τά χέρια του καί πήδησε πριότη στη γη λέγοντας, δτι αυτή έχει το δικαίω
μα νά βασιλεύσει κατά τον χρησμό.

Την πήρε γυναίκα του όμως ό Αΐατο; καί βασίλευσαν έτσι οι δυό τους καί 
γέννησαν ενα γιό, πού τον δνόμασαν Θεσσαλό κι* άπ* αυτόν ονομάσθηκε από τότε 
ή χώρα Θεσσαλία.

—Ό  ’Αλέξανδρος, δ Βασιλιάς τής ’Ηπείρου, σέ ρώτησε άν ήταν συμφέρο 
νά περάσει πάλι στην 'Ιταλία, οιαν τον ζήτησαν σέ βοήθεια οί Τσραντΐνοι καί 
του είπες «φυλάττεσθαι ιόν ’Αχέροντα καί την Πανδοσίαν*. Καί πραγματικά 
τον δολοφόνησαν (330 π. X.) παρά τον ’Αχέροντα ποταμό τής Βρουττίας, τής 
’Ιταλίας (Liv. V III, 24) καί κατετρόπεοσαν τά στρατευματά του οί Σαβΐνοι στην 
Πανδοσία, αποικία των Κροτωνιατών στην Κάτω Ιταλία. Κι’ αυτός δ δείλαιος 
νόμιζε πώς έπρεπε νά φυλαχθεί μην πά9ει τίποτα στον’Αχέροντα καί στην Π α ν  
δοσία τής Θεσπρωτίας.

—Σέ σένα ήλθεν δ θεϊκός Όδυσσέας νά σέ ρωτήσει, δταν ναυάγησε στά 
φιλόξενα παράλιά μας, πώς έπρεπε νά πάει, κρυφά ή φανερά στην Πηνελόπη 
του. Καί σέ ρώτησή του πώς έπρεπε \ά έξευμενίσει τον Ποσειδώνα, τού είπες 
δτι πρέπει νά τού χτίσει ναό σέ μέρος πού νά μή γνωρίζουν την θάλασσα καί τά 
χαλά της. Καί δ Όδυσσέας πήρε ενα κουπί στον ώμο, δπως tov δρμήνεψεν δ 
Τειρεσίας, κι* αλώνιζε την Θεσπρωτία. Τραβούσε προς τά μεσόγεια καί ρωτούσε 
τί είναι τούτο' άφ' δταν τοΰλεγαν κουπί, εξακολουθούσε την πορεία του ώς πού 
έφθασε σέ μέρος πού δεν γνώριζαν τί είναι κουπί. Έ χει λοιπόν έμπηξε τό κουπί 
του κι’ έχτισε ναό προς τιμή τού Ποσειδώνα. Κατά-μία παράδοση, ναός τού Πο. 
σειδώνα υπήρχεν εκεί οπού αργότερα ή μονή Μεσοποτάμου (άρχ. Βατάκης) πού 
κατά τούς Βυζα\τινούς χρόνους είχε μετατραπει σέ ναό τού αγίου Νικολάου. Ί 
σως νά είναι αυτός δ ναό; τού Ποσειδώνα πού Ιχτισεν δ Όδυσσέας.

Στη μονή Μεσοπατάμου μετατέθηκε δ επ σκοπικός θρόνος απ’ την παλιά 
καί ιστορική Φοινίκη κιη άπ’ τή μονή Μεσοποτάμου μετατέθηκε ακολούθως στο 
Δελβινο, τήν αρχαία Δολώνεια.

"Αλλοι λένε πώςγύρεσε τήν Πελοπόννησο γι9 αυτόν τον σκοπό ώς πού έφθα
σε στον κάμπο τή; Τρίπολης κι* εκεί, σαν δεν ήξεραν κι’ αυτοί τί είναι το κου
πί, έχτισε το ναό τού Ποσειδώνα.

—Σύ έδωσες χρησμό στον Άκρίσιο, δτι θά τον σκότωνε δ έγγονός του 
Περσέας.

Στη Λάρισα κατά τον γυμνικόν αγώνα τού Βασιλιά της Τευτάμιου σκότω
σες δυστυχισμένε Περσέα, τον πάππο του, δταν έρριξες τό δίσκο σου. Είχε πάει 
άπ9 τό "Αργος σιή Λάρισα δ κακότυχος για νά διαφυγει τον χρησμό, άλλα όέν τον 
διέφυγε.

Καί δ Κροϊσο;, δ Βασιλιάς τών Λυδών, έστειλε νά σέ ρωτήσει καί μάντεψεν 
ορθά ή ιέρειά σου τί έκανε δ Κροϊσο; τή στιγμή πού ο! θεόπροποι υπέβαλαν τήν
ερώτησή των.

Σύ Δωδωνάρχοντα προεϊπες στον ’Ηρακλή τό τέλος τών πόνων τον κι’ άπό 
τό μαντείο σου έμαθαν οί Καλυδόνιοι πώς θά άπαλλαγούν άπ* τήν μανία τού 
Βάκχου.

Τό μαντείο σου ρώτησεν δ "Ιναχος, δ ιδρυτής τού "Αρχου, νά εξηγήσει τά 
όνειρα πού έβλεπε ή θυγατέρα του Ί ώ .

Στο άλλο μαντείο πού τον Τροφώνιον έστειλε καί δ Πέρσης στρατηγός 
Μαρδόνιος νά σέ ρωτήσει (S ' αιώνας π.Χ.).

Καί οί Θηβαίοι λίγο πριν άπ’ τή μάχη πού έγινε στά Λεΰκτρα τής Βοιω-
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πας μεταξύ αυτών και τών Λακεδαιμόνιων, σέ ρώτησαν για τήν έκβαση τής μά
χης αυτής και απάντησες:

«Προτού χτνηηθήτε με τους ίχθρονς στήστε τρόπαιο, άφον στολίσετε την &- 
σπίδα πον άφησε στο Ιερό μου 6 ανδρείος ’Αριστομένης 6 Μεσσήνιος. 'Αμέσως τότε 
§γώ Θά τσακίσω τών εχθρών σας τδ στρατό». Την ασπίδα αυτή τήν έχασε ό Ά ρι- 
στομ. τότε πού κυνηγούσε τούς Λακεδαιμόνιους πού τούς είχε νικήσει. Πήγε τότε 
στούς Δελφούς νά ρωτήσει πού θά τήν εύρισκε και ή Πυθία τού είπε νά πάει 
στο άδυτο ιερό σου τού Τροφώνιου στή Λεβαδειά κι’ έκεΐ θά τή βρει.

Έκεΐ τή βρήκε πραγματικά και γι’ αύιό τήν αφιέρωσε στο μαντείο τούτο 
τήν ασπίδα του.

Τήν ύπαρξη τού Μαντείου τούτου δεν τη γνώριζαν οί Βοιωτοί. Σάν είχαν 
ανάγκη δμως, επειδή δεν έβρεξε δυο χρόνια συνέχεια στην περιφέρεια τους κι9 
ύπόφερναν πολύ απ’ τήν ξηρασία, έστειλαν θεωρούς απ' δλες τις πόλεις τής Βοιω
τίας νά ρωτήσουν τό Μαντείο τών Δελφών. Κι* ή Πυθία τούς ειπεν δτι πρέπει 
νά παν στή Λεβαδειά κα'ι νά ζητήσουν από τό εκεί Μαντείο σου (τού Τροφώνιου) 
τήν θεραπεία.

"Ας ανατρέξουμε τώρα καί στο άλλο μαντείο τού γιού σου τού 'Απόλλωνα 
στούς Δελφούς πού αποκάλυπτε κι* αυτός τις θελήσεις σου.

Ό  ήρωας τής Τεγέας Τήλεφος πήγε στο Μαντείο τών Δελφών νά ρωτήσει 
γιά τού; γονείς του.

Ό  Τήλεψος ήταν γιος τού Έρακλή καί τής Αυγής, θυγατέρας τού Βασιλιά 
λιά τής Τεγέας Άλεού καί ιέρειας τής 'Αθήνας, πού τήν άτίμασεν δ Ηρακλής σέ 
κατάσταση μέθης.

Ή  Αύγη φοβούμενη τον πατέρα της έκρυψε τό βρέφος της μόλις γεννήθη
κε μέσα στο Ιερό άλσος τής Άθηνάς. Ή  Άθηνά δμως δργίσθηκε γιά τήν βεβή
λωση τού ναού της κι9 έκανε τά δένδρα καί τά χωράφια καί τ* αμπέλια τής Τε
γέας νά μή κορπίσουν. Σ ’ ερώτηση τού Βασιλιά Άλεού, ή Πυθία έδωσε χρησμό, 
δτι η άκσρπία τής χώρας είχε τήν αίτια της στο τέμενος τής θεάς.

*0 Άλεός ερεύνησε -ό τέμενος καί βρήκε τό βρέφος· Τήν Αύ'γη τήν παρέ
δωσε στον φίλο του Ναύπλιο νά τή ρίξη στή θάλασσα καί τό βρέφος έςέθεσε στο 
δρος Παρθένιο. Έκεΐ τό βρήκαν βουκόλοι τού Κορύθου καί τό άνάιθρεψαν κι* 
έτσι σο)θηκε δ Τήλεφος. Άλλα καί τή μητέρα του δεν τήν σκότωσε ό Ναύπλιος. 
"Οταν ήλθε νά σέ ρωτήσει γιά τούς γονείς του, θεέ τής ψυχικής γαλήνης, χρυσό* 
κομε Φοίβε, τον συμβουλέυσες νά πάει στή Μυσία, δπου καί πήγε. Έκεΐ βρήκε 
τήν μητέρα του σύζυγο τού Βασιλιά τής χώρας Τεύθραντα, βοήθησε τότε τούτον 
κατά τών εχθρών, τούς νίκησαν καί πήρε τήν κόρη του Άργιόπη γυναίκα καί 
καί τον διαδέχθηκε σιόν θρόνο του.

Έλαβε μέρος καί στον Τρωικό πόλεμο ώς σύμμαχος τών Τρώων. "Οταν 
πληγώθηκε σέ μονομαχία μέ τον Άχιλλέα καί οί πληγές του δεν επουλωνόταν, 
σέ ρώτησε καί πάλι τι έπρεπε νά κάνει καί τού έδωσεν ή Πυθία σου τον χρησμό 
«Ό  τρώσας καί ίάσεται», καί πραγματικά δ Άχιλλέας τον θεράπευσε μέ τή σκου
ριά τής λόγχης του.

Ό  Κάδμος αφού γύρισε τήν Κρήιη, Ρόδο, Θάσο καί Θράκη άναζητόντας 
τήν αδελφή του Ευρώπη, πού ώς γνωστόν έρωτεύθηκε καί άπήγαγεν ό Δίας, ήλ
θε καί στούς Δελφούς νά σέ συμβουλευθεΐ καί τού είπες νά πάψει τήν αναζήτηση 
τής αδελφής του καί νά εγκατασταθεί έκεΐ πού θά τον οδηγούσε μιά δαμάλα πού 
θά συναντούσε στο δρόμο του, ιδρύοντας πόλη έκεΐ πού θάπεφτε ή δαμάλα άπο- 
καμωμένη άπ* τήν δδοιπορία της.

Στήν Φωκίδα τή συνάντησε καί τήν ακολούθησε ώς τή θέση τών Θηβών 
δπου ή δαμάλα σταμάτησε κουρασμένη καί δπου έχτισε τήν πόλη του ό Κάδμος.
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Ό  Λάιος φοβούμενος τις κατάρας too Πελοπα για την άσεμνη έναντι του 
γιου του Χρύσιππού διαγωγή ήλθε στο μαντείο οου και πήρε χρησμό, άργυροδό- 
ξαρε θεέ, δ'τι αν νυμθευθεΐ, ό γιος πού θά γεννούσε απ’ τη γυναίκα του θά τον 
σκότωνε.

Μή σπείρε τέκνων άλοκα δαιμόνων βία 
εϊ γάρ τεκνώσεις παΐδ* άποκτενεΤ σ* δ φύς.

Παρά ιή συμβουλή σου όμως νυμφεύθηκε την Ίοκάστη και γέννησε μ’ αυ
τή τον Οϊδίποδα. Γιά νά μή πραγματοποιηθεί ώς τόσο ό χρησμός έδωσε τό βρέ
φος μετά τή γέννησή του νά τό εκθέσουν σ3 ένα δάσος για νά πεθάνει ή νά τό 
φαν τ* άγρια θηρία.

Σώθηκε όμως γιατί τον βρήκεν ένας βοσκός, τον πήρε και τον πήγε στον 
κύριό του, τό Βασιλιά τής Κορίνθου Πόλυβο και τή σύζυγό του Περίβοια.

Ό  Λάιος σάν εγκλημάτισε και πάλι σκοτοόνοντας τον πεθερό του, ήλθεν 
εκ νέου νά συμβουλευθει για τά εγκλήματά του. Λίγο μπροστήτερά του δμως ει· 
χεν έλθει και σου ζήτησε πληροφορίες γιά τούς γονείς του καί ό Οίδίποδας ό γιος 
του και τού είπες νά μην πάει στην πατρίδα του, γιατί θά σκότωνε τον πατέρα 
του και θά γινόταν σύζυγος τής μητέρας του.

eO Οίδίποδας νομίζοντας δτι πατρίδα του είναι ή Κόρινθος έφυγε προς τήν 
Φωκίδα.

3Αλλά στή «Σχιστή οδό» σκότωσε τον πατέρα του, εν άγνοίςι του. 3Από κεΐ 
τράβηξε προς τις Θήβες, βρίσκει μπροστά του τή Σφίγγα, λύνει τό αίνιγμά της 
και γίνεναι σύζυγος τής μητέρας του και Βασιλιάς των Θηβών.

Σέ λίγο έπεσε στις Θήβες μεγάλο θανατικό. Σέ ρώτησαν και πάλι πώς θά 
γλύτωνε ή πόλη απ’ τό κακό καί είπες, δτι θά γλυτώσει, άν άποκαλυφθει καί τι
μωρηθεί ό φονιάς τού Λάϊου.

Ό  Οίδίποδας βάλθηκε νά μάθει τό φονιά τού Λάϊου μή ύποπνεύοντας δτι 
ήταν δ ίδιος. Σέ μια βίαιη σκηνή μέ τό μάνα Τειρεσία, πού τον κάλεσε νά τον 
συμβουλευθει, μαθαίνει τήν τρομερή αλήθεια τόσον αυτός δσο καί ή Τοκάσιη. 
Ή  Ίοκάστη αύτοκτονεΐ καί ό Οίδίποδας εξόρυξε τούς οφθαλμούς του.

Σύ πάλιν προεΐπες γιά τό τέλος τού βίου του. Θά πεθάνει, είπες, αφού πε· 
ριπλανηθεί σέ ξένες χώρες καί φθάσει σέ χώρο σεμνών θεών καί δτι τό τέλος τού 
βίου του θά είναι ένδοξο καί σκιά του πνεύμα προστατευτικό τής χώρας, στήν ο
ποίαν θά ταφεί.

Καί πραγματικά, αφού αρκετά περιπλανήθηκε κατάληξε στο Ιερόν άλσος τών 
Ευμενιδών στον Κολωνό. Ε κεί έκλεισε τά ανοιχτά μά καί σβυσμένα μάτια ίου δ 
περιλάλητος καί δυστυχισμένος Οίδίποδας.

Στα 1068 π. X. περίπου οΐ Δωριείς τής Πελοποννήσου, επειδή είχαν μεγά
λη αφορία στή χώρα τους, πέρασαν τον 9Ισθμό καί κατέλαβαν τά Μέγαρα. Θέλη
σαν τότε νά προχωρήσουν και προς τήν 'Αθήνα κι' έστειλαν καί σέ ρώτησαν άν 
θά μπορούσαν νά κυριεύσουν κ ι’ αυτή καί τούς είπες, δτι θά τήν κυρίευαν άν 
δέν σκοτώσουν τον Βασιλιά της Κόδρο. (1)

Ό  Κόρδος τό έμαθε τούτο κι" αποφάσισε νά πεθάνει γιά τήν Πατρίδα του. 
Ντύθηκε ζητιάνος καί βγήκε έΕω απ’ τά τείχη τάχα νά μαζέψει τσαλιά (φρύγανα). 
Ε κ εί πού μάζευε φρύγανα βρίσκει δυο στρατιώτες Δωρεεΐς κι* έρχεται σέ φιλονι- 
κείαν επίτηδες μαζί τους. Σκοτόνειτόν έναν απ’ αυτούς, τον άλλον δμως τον άφη
σε νά τον σκοτώσει. Κι9 έτσι δέν επιχείρησαν οί Δωριείς νά κυριεύσουν τήν 'Α θή
να, αφού σκότωσαν τον Βασιλιά της. Τότε κατάργησαν τή βασιλεία οί Αθηναίοι 1

1. Κ ατ’ άληθέστεςνη εκδοχή είπες, o n  θά νικήσουν εκείνοι πού θά σκοτωθεί ό Βα
σιλιάς τους.
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νομίζοντας, δτι κανένας δεν ήταν άξιος νά βασιλεύσει ύστερ’ από τον Κόδρο καί 
κατά σύσταση πάλι τής Πυθίας σου άνακήρυξαν ισόβιον άρχοντα τό χωλό γιό τού 
Μέθοντα.

έ ρώτησεν ό Άλυάττης, δταν άρρώστησε, πώς θά μπορούσε νά γιατρευθει.«έε
Καί δεν θέλησες νά χρησμοδοτήσεις, άν δεν ανοικοδομούσε τό ναό τής ’Αθήνας 
πού Ικαψεν δ στρατός του στην Άσσηνό τής Μιλήτου. Κι3 έκτισε τότε δυο ναούς 
εκεί δ ’Αλυάττης κι’ έγινε καλά. Σύ είπες στούς Κνίδιους, όταν έσκαφταν για νά 
καταστήσουν τήν χώρα τους νησί :

’ νΜήν οχυρώσετε τόν ίοθμό, μη τον σκάψετε, γιατί ό Δίας μποροϋοε νά τόν 
κάνει 6 ίδιος νηοί, άν ήθελε».

"Οταν σέ ρώτησαν οί Σίφνιοι, άν θά διαρκούσε πολύ ή ευδαιμονία τους, 
τούς είπες I

«"Οταν τό Πρυτανείο τής Σίφνον γίνει λευκά, δταν τό μέτωπο τής άγοράς 
γίνει λευκά, τάτε κάθε φρόνιμος άνθρωπος πρέπει νά προφυλαχθεϊ απ’ τήν ξύλινη 
ένέδρα κι* άπ5 τον έρνθρό κήρυκα».

Δεν μπόρεσαν νά εννοήσουν οί Σίφνιοι τον χρησμό σου ούτε όταν τόν πή· 
ραν ούτε δταν κατάφυγαν εις αυτούς οί Σαμιώτες, πού είχαν επαναστατήσει κατά 
τού Πολυκράτη.

*Η ξύλινη ένέδρα ήταν τά πλοία των Σαμιωτών καί δ ερυθρός κήρυκας τό 
μίλτον, με τό όποιον ήσαν αλειμμένα τά πλοία κατά τήν αρχαιότητα. Οί Σαμιώ
τες τούς ζήτησαν δανεικά δέκα τάλαντα. Καί επειδή δε δέχθηκαν οί Σίφνιοι, τούς 
πολέμησαν καί τούς νίκησαν καί ή χώρα τους λεηλατήθηκε άπ* άκρη σ’ άκρη κι* 
έκατόν τάλαντα έδωσαν τελικά στούς νικητές νά μήν πάθουν χειρότερα. Αυτά κά
νει ή ύπεροψία καί ή πλεονεξία.

Καί δ Δωριέας ήλθε καί σέ ρώτησε, άστραπόβολε Φοίβε, δταν ζήτησαν τή 
βοήθεια του οί Κροτωνιάτες κατά των Συβαριτών.

Καί δ Κλεισθένης σέ ρώτησεν, άν έπρεπε νά Ιξώσει τόν Άδραστο απ’ τήν 
χώρα των Σικυωνίων καί τού απάντησες δτι ό μέν ’Άδραστος ήταν Βασιλιάς των 
Σικυωνίων, αυτός δέ άξιος λιθοβολισμού.

Οί Θηβαίοι πάλι σέ ρώτησαν θέλοντας νά εκδικηθούν τούς Αθηναίους, και 
τούς είπες νά μήν επιχειρήσουν τίποτε μόνοι τους, άλλα τά ζηιήσουν βοήθεια απ’ 
τούς πλησιέστατους προς αυτούς καί ζήτησαν τή βοήθεια των Αίγινητών.

/

(Συνεχίζεται)



“ΑΝΤΡΟΜΑΧΗΣ,,... ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
Τώρα πού έληξαν * μι; έπιτυχία πάλι οί γιορτές Δωδώνης, άς μοϋ έπιτραπή νά 

φέρω στή δημοσιότητα μερικά σ το ιχεία  σχετικά μέ τήν παράσταση τής Αντρομά
χης»  τού Ευριπίδη. Κάμνω τη δήλωση, ότι δέν παρακινήθηκα από μιοροφιλοδοξία νά 
περιαυτολογήσω. Και παρακαλώ τούς αναγνώστες τής «Ή πειρω τ. Ε σ τίας»  νά πιστέ
ψουν, ότι δέν Οάποφάσιζα νά μιλήσω γιά προσωπικό μου ζήτημα, αν δέν νόμιζα πώς 
τό θέμα συγκεντρώνει κάποιο ένδιαφέρον, τούλάχιστο γιά τούς φιλότεχνους Ή πει- 
ρώτες.

’Α ποτελεί στερεότυπη διαπίστιοση τών άσχολουμένοιν μέ τήν αναβίωση τής άρ- 
χα ίας τραγωδίας τό ότι ή έπιτυχής λύση τού προβλήματος αύτοϋ έξαρτάται κυρίοις 
άπό τήν ποιότητα τού τραγικού λόγου.

(Αύτή τή βασική απαίτηση προβάλλει στά άρθρα του καί ό κ. ΑΙμ. Χουρμού- 
ζ ιο ς ) ...’Αναγκαία συνέπεια αυτής τής γνώμης είναι ή κατά τρόπο άρτιο μεταφορά τού 
άρχαίου κειμένου σέ νεοελληνικό ποιητικό λόγο. Αυτό γεννάει τήν ύποχρέωση στούς 
αρμόδιους νά εξασφαλίσουν τήν πιό κατάλληλη μετάφραση γιά τή διδασκαλία τής 
άρχαίας τραγωδίας έπιλέγοντας τήν καλύτερη άπό τις υπάρχουσες μεταφράσεις ή 
προκηρύσσοντας διαγωνισμό, γιά νά φιλοτεχνηθή μια κατά τό δυνατόν άρτια μετά
φραση...

Δυστυχώς τό Ε θ ν ικ ό  Θέατρο δέν έδειξε έμπρακτα, ότι έφαρμόζει τήν τακτική 
αύτή, μολονότι ή σεβαστή Διεύθυνσή του φαίνεται νά πιστεύη στήν όρθότητά της.

Στήν περίπτωση βέβαια τής «Ά ντρομάχης» είχε τήν έμπνευση νά άπευθυνθή 
στόν κ. Θρασ. Σταύρου, γνωστό δόκιμο μεταφραστή αρχαίων τραγωδιών, άλλα γιά 
πολλές άλλες τραγωδίες, πού ανεβάζει, δ ιατηρεί μεταφράσεις κακότεχνες ή άπαρχαιοι- 
μένες, σάν νάναι ταμπού, πού δέν έπ ιτρέπεται νά τις  ’γγίξη κανείς ή νά τίς άντικα- 
ταστήση.,.Κ αί τό χειρότερο: Οί παλιές έκεΐνες μεταφράσεις, (πού ήταν μάλλον πα
ραφράσεις), παρουσιάζονται διασκευασμένες αύθαίρερα άπό τούς σκηνοθέτες ή ήθο- 
ποιούς τής Κ ρατικής Σκηνής, γιά νά άποχτήσουν τάχα θεατρικότητα....

’Αλλά ή άνάπτυξη τού θέματος αύτοϋ θά απαιτούσε χρόνο καί χώρο πολύν... ΚΓ 
άν έπέμενα σ ’ αύτό σήμερα, «θά έκόμιζα γλαύκα ε ίς  Α θήνας» ..Γ ι’ αύτό έπανέρχομαι 
στό κύριο θέμα μου.

Δηλαδή: Πρίν έκδηλοιθή ή άπόφαση τής Ε.Η.Μ. γιά τήν καθιέρωση τού Φεστι
βάλ Δωδώνης, είχα δημοσιεύσει στήν «Ή πειρ . Ε σ τία »  (έτος 1955) μερικές σκέψεις 
μου γιά  τό Ε θ ν ικ ό  Θέατρο, όπου έρριχνα τήν Ιδέα τής άξιοποίησης τοϋ άρχαίου Θεά
τρου Δωδώνης.

’Αργότερα συζητώντας μέ τόν άξιότιμο Κύριο Κων. Φρόντζο, πρόεδρο καί τότε 
τής Ε. Η. Μ., είχα τήν ευκαιρία νά προτείνω  τό άνέβασμα στό θέατρο τής «’Αντρο
μάχης» τού Εύριπίδη γιά τούς δυό γνωστούς λόγους, πού συνδέουν τήν τραγωδία αύ
τή μέ τήν “Η πειρο.

Ό  κύριος Φρόντζος υιοθέτησε τήν πρότασή μου καί μέ παρακίνησε νά ετοιμάσου 
τή μετάφραση τής «’Α ντρομάχης», πού θά έχρησίμευε ώς βάση κατά τό άνέβασμα στή 
Δωδώνη τής τραγοιδίας αυτής».

Τήν εργασία αύτή έπεράτωσα τήν άνοιξη τού 1958 μέ πολύ μόχθο, γιατί μέ βα
σάνιζε καρδιακό νόσημα. Μεσολάβησαν οί εντατικές προσπάθειες γιά τήν άναστή- 
λωση τού άρχαίου θεάτρου Δωδώνης καί ή μετάφρασή μου άναγκαστικά έμεινε στό 
ντουλάπι. 'Ο κ. Ροντήρης, πού ήλθε τό I960 νά έγκαινιάση τό θέατρο Δωδώνης, είχε 
έτοιμες τραγωδίες (Χοηφόρους καί Εύμενίδες τοϋ Αισχύλου καί Ή λέκτρα τοϋ Σοφο
κλή), πού τίς δίδαξε μέ έπιτυχία...Τό Δεκέμβρη τοϋ 1960 ό διευθυντής τοϋ Πειραϊκοϋ 
Θιάσου κ. Ροντήρης ήταν πάλι εδώ. Τότε ό κ. Φρόντζος μοϋ παράγγειλε διά τοϋ κ. Δημ. 
Κ οκκίνου, διευθυντοϋ τής «Ή πειρ . Ε σ τία ς»  νά στείλω τή χειρόγραφη μετάφραση 
τής «Ά ντρομά χης» , γιά  νά τήν θέση ύπ’ όψη τοϋ κ. Ροντήρη.,.Ή ρθα ό ίδ ιος καί πα
ρουσιάστηκα στόν κ. Ροντήρη (στό γραφείο τοϋ κ. Προέδρου τής Ε. Η. Μ ...Ή ταν πα- 
ρόντες τότε, καθώς θυμάμαι, καί οί κ. κ. Κ Ιτσος, Τασούλας, Ν ικολαΐδης Γ ιάννης)...Ό  
κ. Διευθυντής τοϋ «Πειραϊκοϋ Θεάτρου»—μή έχοντας στό νοϋ του τότε νά προγραμ- 
ματίση Εύριπίδη γιά τό καλοκαίρι τοϋ 1961, καθώς μάς είπε,— δέν βρήκε καιρό νά

* Τό παρόν τεύχος ολοκληρώθηκε τήν 15-8-63,
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δισβάση τή μετάφρασή μου. Αυτή είναι ή αλήθεια. Καί είμαι ύποχρεωμένος άπό τή 
θέση αυτή νά διαψεύσω τον κ. Φρόντζο, πού ισχυρίζεται (στό άπό τόν περασμένο 
Α πρίλη  σταλμένο στήν «Ή πειρ . Ε στία»  έγγραφο τής Ε. Η. Μ.), ότι τάχα ό κ. Ρον- 
τήρης εκφράστηκε στον κ. Γιάννη Ν ικολαίδη μέ δυσμένεια για τή θεατρική αξία τής 
«'Αντρομάχης» μου. Πώς ήταν δυνατόν ό κ. Ροντήρης νά έκφέρη κρίση γιά εργασία, 
πού δέν τήν είχε διαβάσει; Επομένως ή ό κ. Πρόεδρος τής Ε.Η.Μ. δέν θυμάται, τί 
τόν είχε διαβεβαιώσει ό τότε Γενικός Γραμματέας του ή ό κ. Γιάννης Ν ικολαΐδης 
είπε ψέματα. Πρέπει νά κάμη έπανόρθωση διά τού τύπου. Α ύτόά π α ιτε ίή  καλή πίστη..

Τό 1961 και 1962 στό ήπειρωτικό Φεστιβάλ εμφανίζεται ή Κρατική Σκηνή..-Φυ
σικά ήταν δύσκολο νά ίκανοποιηθή τό αίτημα γιά τό άνέβασμα τής «Ά ντρομάχης»  
στή Δωδώνη ευθύς άμέσως, γιατί, τό Ε θνικό  Θέατρο είχε στό ρεπερτόριό του έτο ι
μες ώρισμένες άρχαΐες τραγωδίες, πού Οά ανέβαζε κ α τ ά  π ρ ο τ ί μ η σ ι ν τά πρώτα 
χρόνια.

(Είναι γνωστό, ότι ή διδασκαλία μιάς άρχαίας τραγωδίας άπαιτεΐ καί χρόνο άρ- 
κετό καί δαπάνη μεγάλη). ΓΓ αύτό κάθε ενέργεια γιά τήν «Ά ντρομάχη» άτόνησε. 
Τόν περασμένο Γενάρη όμως τό Ε θνικό  Θέατρο δήλωσε επίσημα, ότι προγραμμάτισε 
γιά τό Φεστιβάλ Δωδώνης τού 1963 τήν «Ά ντρομάχη» τού Εύριπίδη...

Είχα τότε κάθε λόγο νά ύποθέσω, ότι ή «’Αντρομάχη» δέν άναγράφηκε στό πρό
γραμμα συμπτωματικά, αλλά κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τού κ. Προέδρου τής Ε.Η.Μ. 
καί τού κ. Διευθυντού τής ’Εθνικής Σκηνής. 'Επιπλέον είχα κάθε λόγο νά πιστέψω, 
ότι ό κ. Φρόντζος είχε ενημερώσει τόν κ. Αίμ. Χουρμούζιο γιά τήν ύπαρξη μιάς 
ήπειρωτικής μετάφρασης τής «Ά ντρομάχης».

'Εκρινα λοιπόν σκόπιμο νά γράψω στον κ. Φρόντζον καί νά τόν έρωτήσω, τί 
σκέπτεται νά κάμη γιά τήν προώθηση τής εργασίας μου στό ’Εθνικό Θέατρο, ώστε 
νά χρησιμοποιηθή, άν κρίνονταν κατάλληλη. Ό  κ. Φρόντζος ύστερα άπό σιωπή 45 
ημερών (—Τί έσήμαινε τάχα αύτή ή δυστοκία; "Οτι έπρεπε νά τού δοθή καιρός νά 
έπικοινωνήση μέ τόν κ. Αίμ. Χουρμούζιο καί νά διαπιστώση τις προθέσεις του; "Η 
ότι δέν μέ έκρινε άξιο άπαντήσεως;) μού άπέστειλε έγγραφο τής Ε.Η.Μ. (κατά μήνα 
Μάρτιον), στό όποιο μού εκφράζει τά συγχαρητήρια τής Ε τα ιρ ία ς  γιά τήν εργασία 
μου καί μού δίνει τήν υπόσχεση νά κάμη στό 'Εθνικό Θέατρο εισήγηση γιά τή με
τάφρασή μου...Τέλος μού ζήτησε νά τού στείλω τή χειρόγραφη μετάφραση τής « 'Α ν
τρομάχης», γιά νά τήν προωθήση στό ΈΟν. Θέατρο...Συμμορφώθηκα μέ τήν υπόδειξή 
του καί νόμιζα, ότι ή ύπόθεση βρίσκονταν σέ καλό δρόμο, ότι δηλαδή ή έργασία μου 
παραπέμφθηκε στούς αρμόδιους Κριτάς.

Ύ στερα άπό ένα μήνα βρισκόμενος στήν Α θήνα έλαβα γνώση εγγράφου τής 
Ε. Η. Μ. προς τήν «Ή πειρωτ. Ε σ τία » , μέ τό όποιο μ ε τ ρ ι ά ζ ε τ α ι καί σχεδόν α ϊ-  
ρ ε τ α ι ή ύπόσχεση, πού είχε δοθή άπό τήν Ε. Η. Μ. σέ μένα γιά τήν ύποστήριξη 
τής εργασίας μου στούς κύκλους τού Έθν. Θεάτρςυ μέ τό α ίτιολογικό, ότι κάθε υπό
δειξη ή επέμβαση τής 'Εταιρίας στό Έθν. Θέατρο θά ήταν άπαράδεκτη καί παρεξη
γήσιμη...Τί όμως μεσολάβησε άπό τό Μάρτη ως τόν Α πρ ίλη  τού 1963, πού έκαμε τήν 
Ε.Η.Μ. νά άλλάξη τόσο τόν τόνο στά γραφόμενά της; Ά π ό  τή σύγκριση τών δυο έγ- 
γράφων (τού πρώτου προς έμενα καί του άλλου πρός τήν «Ή πειρ . Ε σ τία » ) ό έξυ
πνος άναγνώστης μπορεί νά βγάλη τά συμπεράσματα του. Ε λπίζω  τόν έρχόμενο μή
να νά δώσω στή δημοσιότητα διά τής «Ή πειρ . Ε σ τία ς»  ολόκληρη τή μετάφραση τής 
«Άντρομάχης» μαζί μέ μερικά άλλα κείμενα, γιά νά κρίνουν άμερόληπτα οί ένδια- 
φερόμενοι.

Θέλω όμως προκαταβολικά νά τονίσω τούτο (πού είνα ι καί ή ούσία τού ζητήμα
τος). "Οταν ζήτησα τήν ηθική συμπαράσταση τής Ε. Η. Μ. (καί προσωπικώς τού κ. 
Φρόντζου), δέν ήμουν τόσοάφελής ή έγωπαθής, ώστε νά αξιώσω ειδική μεταχείριση 
ή νά έπιδιώξω προνομιακή θέση γιά τή μετάφρασή μου μέσα στό Ε θνικό  Θέατρο... 
Έμαθα νά σέβομαι τήν έργασία τών άλλων, καί μάλιστα τών παλαιοτέρο^ν, πού έχουν 
πείρα περισσότερη άπό μένα καί άνάστημα πνευματικό μεγαλύτερο άπό τό δικό μου. 
Τό νά έξασφαλίσω όμο^ς τήν εύκαιρία καί τήν έγγύηση γιά μιά άμερόληπτη καί προ
σεκτική κρίση τής μετάφρασής μου τό νόμιζα δίκαιο αίτημά μου. Καί σ’ αύτό τό ση
μείο ζήτησα τήν ήθική ένίσχυση τής Ε.Η.Μ. καί τού κ. Φρόντζου, άλλά δυστυχώς δέν 
τή βρήκα, μολονότι μού τήν είχαν ύποσχεθή. (Υ πάρχουν τά έγγραφα).. Κάποτε όμως 
άλλα λέγουν τά χείλη καί άλλα ή καρδιά.

Θά μέ ρωτήσουν Ισως: Ά π ό  πού τό ξέρω, ότι παράλειψαν οί αρμόδιοι τής Ε.Η.Μ. 
νά ένημερώσουν έγκαίρως τό Έθν. Θέατρο γιά τή μετάφρασή ίμου; Τό γνωρίζω άπό 
τόν ίδιο  τόν κ. Χουρμούζιον. Τόν έπισκέφθηκα στό Γραφείο του (κατά τά τέλη τού 
Α πρίλη) καί άκουσα άπό τό στόμα του τά παρακάτω:

«Δυστυχώς, κύριε, δέν γνώριζα, ότι υπάρχει έτοιμη ηπειρωτική μετάφραση τής 
«Άντρομάχης». ΓΓ αύτό άναγκάστηκα νά άναθέσω στόν κ. Θρασ. Σταύρου νά μάς με-
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ταφράση την τραγωδία. Τώρα είναι αργά για σάς. Γιατί άρχισαν νά γίνονται πια οί 
πρόβες μέ βάση τή μετάφραση τού κ. Σταύρου...». Καί για μέν την απόφαση τού κ. 
Αίμ. X. νά άποταθή στον κ. Σταύρου ούδείς ψ όγος..Ό  κ. Θρ. Σταύρου είναι γνωστός 
για  την άρτια φ ιλολογική του κατάρτιση καί για τό ποιητικό του ταλέντο, ώστε νά 
ύπάρχη έγγύηση για τήν ποιότητα τής εργασίας του. Επιφυλάσσομαι νά κρίνω την 
« ’Αντρομάχη» του, όταν έκδοΟή σέ βιβλίο, άφού δεν ευτύχησα νά τήν ακούσω στό 
θέατρο. Γιά τό πρόβλημα όμως ή 0 ι κ ή ς τ ά ξ ε ω ς πού παραμένει α κ έ ρ α ι ο ,  έχω 
δικαίωμα νά μιλήσω:

•Νά διαμαρτυρηθώ δηλαδή, γιατί ή Ε. Η, Μ. εξακολουθούσε (κατά μήνα ’Απρί
λ ιον) νά μέ διαβουκολή, ενώ τον ίδ ιο  μήνα ήταν έτοιμη ή μετάφραση Σταύρου και 
γίνονταν πρόβες μέ βάση τό κείμενο αύτό..

Γ ιατί αυτή ή άνειλ ικρ ίνεια  απέναντι μου;
'Υποχρεωμένη δέν ήταν ή Ε.Η.Μ. νά μέ βοηθήση. ’Αλλά γιατί νά μέ παραπείθη 

τόσον καιρό; Μιά δ>μή άρνησή της έξ αρχής θά τήν προτιμούσα καί θά τή σεβόμουν. 
Π οια ή α ιτία  καί ποιος ό σκοπός αύτής τής διπροσιοπίας; Άφήνο) νά ξηγήσουν αύτό 
τό γρίφο όσοι έχουν άσκηθή στή νοομαντεία.

"Αν όμως μέ τον τρόπο αύτό θέλησαν ώρισμένα μέλη τής Ε,Η,Μ. ν ά  μ έ  μ ε ι ώ 
σ ο υ ν  μπροστά στό ήπειρωτικό κοινό, (στό όποιο κάτι προσέφερα και έγώ επί τριάν
τα χρόνια  καί ώς έκπαιδευτικός λειτουργός καί ώς λογοτέχνης), έπεσαν έξω. Ευτυ
χώς οί έξυπνοι Ή πειρώ τες παροικούν τήν 'Ιερουσαλήμ, ώστε νά γνωρίζουν καλά πρό
σωπα καί πράγματα καί νά εκτιμούν κατ* αξίαν τήν αγνότητα των προθέσεων όλων μας.

'Υ πάρχουν βέβαια νίκες, πού γεννούν πρόσκαιρη ικανοποίηση καί έξασφαλίζουν 
μιά προβολή στό προσκήνιο..

'Υ πάρχουν όμως καί αποτυχίες, πού κάνουν τον ήττημένο νά ξανασηκώνεται άπό 
τήν πτώση του μέ νέα δύναμη, (όταν μάλιστα ή πτώση του αύτή οφείλεται σέ τρ ικλο
ποδιά), καί νά συνεχίζη τή δημιουργική του προσπάθεια μέ περισσότερο πείσμα.

Καί αύτή ακριβώς ή ανιδ ιοτέλεια  είνα ι πού καταξιώνει τά έργα στον τομέα τής 
Τέχνης.

ΓΕΩΡΓ. I. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γιάννινα , Α ύγουστος 1963

Σχετικά μέ τά oca άναφέρει, παραπάνω, ό κ. Γ. I. Παπαγεωργίου, θά Θέλαμε νά προ
σθέσουμε πώς έχουν τά πράγματα καί κατά τήν δική μας αντίληψη. Μάλιστα, ΰστερ* άπ’ τά 
παράπονα τού κ. Παπαγεωργίου, τά οποία τεκμηριώνει μέ τήν έξιστόρηση των διαμειφθέντων 
μεταξύ αυτού καί τού προέδρου τής Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών, πιστεύομε, πώς ή δική 
μας θέση, εν προκειμένη), είναι αναγκαία. Χωρίς φόβο καί χωρίς πάθος, λοιπόν, υπεισερχό
μαστε στή συζήτηση τούτη, πού, πράγματι, δέν είναι καθόλου ευχάριστη: "Οντως, ό κ. ΙΙαπα- 
γεωργίου ήρθε απ’ τήν "Αρτα, το 1960, κατόπιν είδοποιήοεώς μας, φέρνοντας τά χειρόγραφα 
τής μετάφρασης τής «’Ανδρομάχης», γιά νά τά Ιδεί ό κ. Ροντήρης. ’Αλλά, όμως, επειδή ό τε
λευταίος δεν είχε καιρό εδώ, ό κ. Παπαγεωργίου τά πήρε ξανά μάξι του, έπιστρέφοντας στην 
"Αρτα, όπου έμεινε κείνον τον καιρό. 'Από τότε, τό ζήτημα τής μετάφρασης τής «'Ανδρομά
χης» ξανακινήθηκε, όπως έκθέτει ό κ. Παπαγεωργίου, τον έφετεινό χειμώνα. Καί τό περιοδι
κό, δταν ανακοινώθηκε, πώς, στις γιορτές Δωδώνης τού 1963, θ’ άνεβαστεί ή «’Ανδρομάχη», 
έθεώρησε χρέος του νά ζητήση απ’ τήν Έταιρ. Ήπειρ. Μελετών νά είσηγηθεί, ώς ’Ηπειρωτικό 
Πνευματικό "Ιδρυμα πού είχε καί τήν ευθύνη τών εορτών τής Δωδώνης, ^πρός τό Εθνικό 
θέατρο, τήν χρησιμοποίηση τής μετάφρασης τού κ. Γ. I. Παπαγεωργίου, έφ* δσον, φυσικά, τό 
τελευταίο θά τήν έκρινε, καθώς κι’ εμείς, καλύτερη απ’ τις άλλες που υπάρχουν.  ̂ Καί, πρά
γματι, ή «Ήπερωτική Εστία* άπηύθυνε προς τήν Εταιρείαν Ηπειρωτικών Μελετών 
έγγραφο, μέ τό όποιο ζητούσε τήν συμπαράσταση αύτή τής Ε. Η. Μ., ξεκινώντας άπ’ 
τήν αντίληψη, πώς, γιά νά επιτύχει καί νά ριζώσει καλύτερα ή προσπάθεια γιά τήν κατά χώ
ρους αναβίωση ιού αρχαίου θεάτρου, θά πρέπει ν’ άξιοποιηθούν πρώτα τα υπάρχοντά ντόπια 
πνευματικά κεφαλαία, έφ’ δσον, βέβαια, ή προσφορά τους δέν ζημιώνει ιό ’Εθνικό θέατρο. Τό 
έγγραφο αύτό, σέ αντίγραφο, τό διεβίβασε και προς τό Εθνικό θέατρο. Η Ε. Η. Μ., άπάν- 
τησε στό έγγραφο τούτο—κοινοποιώντας το καί προς τον κ. Γ. L Παπαγεωργίου—,συμφωνών
τας, και* αρχήν, μέ τις απόψεις τής «Η. Ε.» καί γνωρίζοντας, πώς ηρθε̂  άπ ευθείας σέ σχε
τική συνεννόηση μέ τόν κ. ΙΙαπαγεφργίου, προκειμένου νά υποβάλει αυτή (ή Ε. Η. Μ.) τήν 
μετάφραση προς κρίσιν στό Έθν. Θέατρο. Στην απάντησή της αυτή, μάλιστα, σημείωνε—ανα
φορικά μέ τήν ηθική υποχρέωση γιά τήν εισήγησή της υπέρ τής μεταφράαεως τού κ. Παπαγε
ωργίου—, δτι ό κ. Ροντήρης είχεν έκφράσει κάποιες επιφυλάξεις ώς προς τό δυνατόν της «θεα
τρικότητας» τής μετάφρασης αύτής. ’Αλλά τούτο, κατά τεκμήριο, είναι τούλάχιστο ανεδαφικό, 
γιατί, δπως σημειώνεται παραπάνω, ό κ. Ροντήρης δεν διάβασε τήν μετάφραση του κ. Παπα
γεωργίου. Καί στό σημείο τούτο, νομίζομε, πώς ή απάντηση τής Ε. Η.’ Μ. είναι αστήρικτη ή,
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το λιγώτερο, φανερώνει μια προχειρότητα τού κ. Ροντηρη. 'Ωστόσο όμως, f| Ε Η.Μ., γιατί νά 
τήν έπικαλεσθεϊ, αφού ή ίδια ήξερε πώς ό κ. Ροντήρης δέν μπορούσε νά έχει καμμιά γνώμη, μιά 
και δέν είδε τήν μετάφραση;

Αυτά, ώς πρδν τήν πλευρά τής Ε. Η: Μ. Τδ δε ’Εθνικό θέατρο, θεωρώντας Ισως άφ* 
υψηλού τον κόσμο τής Επαρχίας, δέν ηύδόκησε ν’ απαντήσει, έστω καί για τδν τύπο, μιά καί 
είναι κρατικός οργανισμός. (Στο σημείο τούτο, για λόγοσς τάξεως, θά θέλαμε νά είχαμε μιάν 
απάντηση, τουλάχιστο για την παράλειψή του αυτή. Τά θέτομε ύπ’ όψιν τών αρμοδίων, έλπί- 
ζοντες πώς δέν θά βρεθούμε στην ανάγκη νά έπανέλθουμε).

Τώρα, άπό δώ ναι πέρα, ή συνέχεια έπί τού θέματος τούτου, δόθηκε έξω απ’ τήν «Η. 
Ε.» μεταξύ κ. Παπαγεωργίου, «Ε. Η. Μ.» καί Εθνικού Θεάτρου. Εκείνο: πού, κατά τήν 
ννώμη μας, προέκυψε, ήταν ή απώλεια μιας μοναδικής ευκαιρίας καί γιά τον κ. Παπαγεωρ- 
γίου και γιά την "Ηπειρο γενικώτερα ν’ άνεβαστεΐ, στην Δωδώνη, ή «’Ανδρομάχη» κατά μετά
φραση ενός Έπειρώτου ξεχωριστού λογοτέχνου καί ποιητού και άρίστου φιλολόγου καθηγητού, 
πού τόσα προσφέρει στην πνευματική ζωή τής ’Ηπείρου καί στά Ελληνικά Γράμματα. Κι’ αυ
τή ή απώλεια, ώς είναι φυσικόν, δέν μπορεί νά βαραίνει τον ίδιον. Ή  Ε-Η.Μ. ώφειλε νά κάμει, 
πάντως, την εισήγηση, πού είχεν ύποσχεθεί, στο Εθνικό θέατρο. ΚΓ άπό κεί καί πέρα, τήν 
ευθύνη αυτή δέν θά τήν είχε ή Ε. Η. Μ.

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Σωκράτη Γκιώκα : «Σ τ ά  κ α λ ά μ ι α  τ ή ς
λ ί μ ν η ς » ,  Γιάννενα 1962

Μιά νουβέλλα, γραμμένη άπονα καλοχωνεμέ
νο υπόστρωμα γνήσεων βιωμάτων, είναι τό βι
βλίο τούτο του Γιαννιώτη συγγραφέα (λογίου 
καί δικηγόρου) κ. Σωκράτη Γκιώκα.

Τό κλίμα, πού αναπνέει καί πού πλάθει τούς 
τόσο συμπαθητικούς ήρωές του, ό συγγραφέας, 
τό έχει νοτισμένο μέ τή γοητεία τού ντοπιου 
στοιχείου καί φωτισμένο κάτο) άπόναν πράγμα
τι Γιαννιώτικον ουρανό. Τά πρόσωπα, ένας βί
ος ναι μιά εποχή πού κρατάει ακόμα τήν αξία 
τής παράδοσης, είναι καλοχτισμένα, άλλα στήν 
έκταση καί στη ψυχολογία όχι ακριβόις τής επο
χής μας. Καί, άπό αυτής τής πλευράο, ή νουβέλ
λα τούτη, έχει ένα χρώμα ουσιαστικής έντοπιό- 
τητας. Χωρίς αντίρρηση, τά τέτοια βιβλία, δσο 
καί \ά  βρίσκονται πιο κοντά στό εγγύς παρελ
θόν παρά στό εγγύς μέλλον, είναι πάντοτε μιά 
πολύτιμη προσφορά γιά τήν πνευματική πορεία 
ένός τόπου. Μάλιστα, όταν είναι κιόλα γραμμένα 
μέ άνεση στήν έκφραση καί στήν γλώσσα — όπως 
τό βιβλίο τούτο τού κ. Γκιώκα—,πιάνουν ακόμα 
περισσότερο τόπο ανάμεσα στη βιβλιογραφία 
μας. Για έναν ολόκληρο κόσμο, πού δέν είναι 
άλλος άπ* αυτόν πού φτάνει ώς εμάς τούς ίδι
ους, υπάρχει μιά νοητή καταβολή κι* ένα κοινό 
ξεκίνημα, πού δίνονται, οόν μιάν άλλη εμπειρία, 
οτά «καλάμια τής λίμνης*. *Η Πσμβώτιδα κρα
τάει αναπαλλοτρίωτο τό πνεύμα άπόναν όμορ- 

. φο τόπο κΓ άπόναν όμορφο κόσμο, πού ποτέ 

. δέν χάνεται.
■ Έ τσ ι εξεταζόμενο, τό βιβλίο τού κ. Γκιώ* 
ίκα, βρίσκομε πώς έχει μιά δική του οντότητα. 
!."Αλλωστε, ό ίδιος, δέν σημαδεύει άπό μονάχος 
;εξο> απ' τά σύνορα τού τόπου του, ώστε νά ύπο-

Ε
*χρεώσει τόν αναγνώστη νά τό Ιδει κάτω άπό 

ό  ιαφορετικό πρίσμα.

Βασίλη Λιάσκα : *Κ  α τ α γ  ω γ ή» (ποιήματα), 
’Αθήνα 1961
Άσυγχτόρητα καθυστερημένος, επιχειρώ τώ

ρα νά.... παρουσιάσω τή συλλογή τούτη του κ.
Λιάσκα, ή οποία ήδη έχει πάρει τή θέση της 
στήν τωρινή μας ποίηση. Καί, δυστυχώς, δέν εί
ναι ή μοναδική περίπτωση καθυστέρησης. Στις 
περισσότερες άπ* τις υποχρεώσεις,πού έχω απέ
ναντι τών συγγραφέων συναδέλφων μου (πού 
μου κάνουν τήν μεγάλη τιμή νά μου στείλουν 
τά βιβλία τους), είμαι έν πλήρει άταξίφ. Ζητών
τας, απ’ εδώ, τήν συγνώμη τους κι* ευχαριστών
τας γιά τήν προσφορά τουσ. θά ήθελα νά έπι- 
καλεηθώ—χωρίς αυτό νά μέ απαλλάσσει ποτέ— 
μιά Ιδιαίτερη κατανόηση. Εργάζομαι υπό όρους 
πού, δυστυχώς, δέν μου αφήνουν ούτε τά έλά* 
χιστα περιθώρια, πού θεωρούνται β α σ ι κ ώ  ς 
αναγκαία γιά μιά κάποια δυνατότητα συνέπειας 
πρός τήν πνευματική μου ζωή.

Αυτός είναι ό λόγος πού, παρά τήν εκτίμη
ση καί, πολλές φορές, τήν συγκίνησή μου μπρο
στά σέ κάθε πνευματική προσφορά, νά μην μπο
ρώ όχι νά κάνω τό καθήκον μου, άλλα ούτε καί 
νάδυνομαι νά δείξω τά αισθήματα καί τήν εκτί
μηση, πού έχω για τούς τόσους καί τόσους πνευ
ματικούς ανθρώπους καί τό έργο τους. Ζητώ 
καί πάλι, λοιπόν, τήν συγνώμη τους.

<·ί
Ή  ποίηση τοΰ κ. Βασίλη Λιάσκα, σύνθεση 

καλοχτισμέ'η σέ μιάν ακραία αίσθηση τής σφύ- 
ζουσας ζωής, έχει κάποια γνησιότητα^ απάτην 
αρχέτυπη γειίση της. Σπάνια δένονται, έτσι όπως 
εδώ, οί κραδασμοί τής βαθύτερης φωνής τής 
όργώσης ζωτικότητας, πού γίνεται αίσθηση 
πνευματική, κι* οί διαφανείς εκείνες αναρριγώ- 
οεις μιας φρικίαοηε, πού συντηρούν τήν φλόγα 
άπόναν αύτοσυνειδοτοηοιούμενο βιολογικό κύ
κλο. Χωρίς αντίρρηση, ό ποιητής ξεχωρίζε
ται δώ) γιά τήν δύναμη, πού κατορθοινει νά κρα
τάει άπό μίαν ατομική κορύφωση, ή οποία, πα
ρά τήν έλλοχεύουσα εφηβεία της, γίνεται ά^ν- 
θ ρ  ώ π  ι ν η γνώση καί βαθύς μονόλογος μ ιά ^
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εύαίσθητης ψυχής. ΙΥ  αυτό, οπωσδήποτε, ή 
ποίηση τούτη είναι γεμάτη από χυμούς κι* άπό 
λόγο, πού ξεκινάν και πού τελειώνουν στον άν
θρωπο. Για μια τέτοια οικοδόμηση έκφρασης, 
όντως δύσκολη άπ* την ίδια την ύλη καί την 
επιδίωξή της, όπως είναι φυσικό, ό ποιητής 
χρειάστηκε νά κατακτήσει καλά καί υιάν άνά- 
λογά προχωρημένη μορφή λόγου- Κι* έχει πράγ
ματι. καλλιεργημένον κι’ αδρό στίχο, έτσι πού 
βοηθάει πολύ στήν εσωτερική επικοινωνία μέ 
την ποίηση τού κ. Λιάσκα. Μονάχα πού, γένι- 
κώτερα, ό ποιητής δέν αποπειράται πιο ανοιχτά 
καί ν' αξιολογήσει έπαρκώς αυτήν τήν όψη καί 
την γεύση τής ζωής, πού τόσο έπιτυχώς έξορύσ- 
σει άπ* τά κατσβπθα τής ανθρώπινης ύπαρξης- 
Στήν εποχή μας, οι ά θρωποι έχουν καί κριτική 
καί τήν όραση καί τήν διάθεση. Καί, κατά τήν 
γνώμη μας, πολύ σοιστά.

Δείγμα τή; ποίησης τού κ- Λιάσκα, δημοσι
εύομε αποσπασματικά, παρακάτω :

Οί άτλες αίσθήσεις
είναι πράγματι, όπως λένε, αρκετές
για νά χσρούμε
τον πιο εξαίσιο καρπό πού ώρίμασε ποτέ 
κάτω άπ* τή θέρμη τής γαλάζιας σου στοργής 
πού λίκνισε καί κράτησε τής γνώσης τό κλαδί, 
τό ανθρώπινό μας σώμα.
* · · ■ * ·  · ♦  * * 
Τήν υπερήφανη καί ντροπαλή κλίση τού κε-

[φαλιού.
Τό θρύλο τής αΐωνιότητος.

'Απάνω σιά μαλλιά σου ?,επτή σκόνη έκάθησε. 
Τήν τίναξα,
θαρρώντας τή γύρει άπό τ* άστέρια.

Τό σκίρτημα τής άπιαστης γαζέλλας 
είδα ακόμα μιά φορά 
μές στή χρυσόσκονη των πεύκων, 
τον ήλιο τού γλυπτού σου κεφαλιού.

y;

Κώστα Μόνη] .* «Π ο ί η ο η», Λευκωσία, 1962.

Εκτεταμένη, άλλα μέ πυκνότητα έπιγράιιματος, 
ή ποίηση τού Κύπριου κ. Κ. Μόντη, έχει στο 
βιβλίο τούτο (130 σελίδες 8ου σχήματος) τήν 
μορφή τής σύνθεσης άπονα χαμηλότονο έπος 
τής ατομικής του πορείας. Γι* αυτό, σέ πολλά 
σημεία, πέφτει στα επεισόδια μιας αντίδρασης 
στήν καθημερινότητα, έιψ, σέ άλλα, αίρεται 
ο* ένα ύψος μιας λυρικής τροχιάς, έτσι πού ιά  
φτιάχνει μιά σύνθεση άπόναν κύκλο δικής του 
ποιητικής βιοθεωρίας ζωής. Ό πω ς είναι φυσικό 
—αφού ό ποιητής εδώ έχει βαθύτατη συνέπεια — , 
ύ κ. Μάντης άντλεϊ όλη τή συγκίνηση άπό τήν 
δική του εμπειρία, πράγμα πού τον κάνει, κατά 
έναν τρόπο, αυτάρκη καί πού χρωματίζει τήν 
ποίησή του μ* έναν Ιδιαίτερα στοχαστικό τόνο. 
Πιστεύομε, πώς αύτά τά ποιήματα, προχωρημέ
νης—άν καί, όπωσδήποτα, ατημέλητα ή, πιο 
σωστά, κάπως αβασάνιστα καμωμένα—έκφραστι- 
* ής, αποτελούν μιά ολοκληρωμένη προσφορά

τής φυσιογνωμίας τού ποιητή. Μέσα σ* αύτήν, 
λοιπόν, τήν ποίηση, μπορούμε νά υπογραμ
μίσουμε πληρέστερα κσί τήν παρουσία του καί 
τήν άξια του. Κατ’ αρχήν, τά ποιήματα τού κ· 
Κώστα Μόντη, είναι μιά σύγχρονη καί σέ προ
σωπική αισθητική μεταλλαγή μιας άνανθολόγη ♦ 
της ζωής μέ τήν ποιητική συγκίνηση στον χώρο 
τής ψυχικής καί πνευματικής θεώρησης. “'Ετσι, 
δυναμικός καί μαζί πολύ εύαίσθητος καθώς εί
ναι ό ίδιος ό ποιητής, άποσαρκώνει—όσο κι' 
όπου δύνεται—τις νύξεις πού βιώθηκαν κι* εί
ναι. στις πιό πολλές περιπτώσεις, μνήμες κρατη
μένες σ'.ήν πυράκτωση τής πρώτης συγκινησια
κής άφόρμησης. Αυτή ή διατηρημένη ή, πιό 
καλά, ή αποκρυσταλλωμένη αμεσότητα, συνθε- 
μένη πάντα μέ κάποιαν επαναστατική τολμηρό
τητα στήν έκφραση, δίνει μιά σκυθρωπή γοη
τεία καί μιά βσρειά αίσθηση όγκου στους πιό 
καλούς στίχους τού ποιητή. Ή  τέτοια ποίηση, 
πού δέν προσφέρεται ή πού δέν γράφεται γΓ 
απαγγελία όσο γι* ανάγνωση, φαίνεται κάπως 
δύσβατη, αλλά, όμως, τά πιό δυνατά κείμενα 
είναι κείνα πού άπαλλοτριώνονται δυσκολώτε- 
ρα. "Ωστε, ή ποίηση τού Κώστα Μόντη, όπως 
δίνεται στό βιβλίο τούτο, έχει μιά δική της γεύ
ση καί μιά ελευθεριότητα πού, όπου δέν τήν 
χαμηλώνει ή κάποια «ακαθάριστη» συγκομιδή 
τής εμπειρίας του. φτάνει πού καί πού στήν 
κορύφοϊση. Ή  λυρική φύση, τό έντονο έντύπω- 
μα τής διανυμένης ζωής, ή ασκητική ενατένιση, 
ή επικές ώρες κι* οί ηρωικές θυσίες τού Κυ
πριακού Αγώνα, όλ’ αύτά είναι μιά ολόκληρη 
εποχή, πού γίνεται λόγος ποιητικός στους ευτυ
χισμένους στίχους τού Κ. Μόντη. Καί στήν 
ποίηση, στήν μορφή πού παίρνουν αύτά όταν 
γίνονται λόγος εδώ, υπάρχουν οί αντιρρήσεις πού 
αναπτύξαμε. ’Ακόμα, θά είχε νά παρατηρήσει 
κανείτ, πώ: ή αφαίρεση, πού κάνει ό ποιητής 
μέ μεταπτώσεις όλότελα απότομες, καί πώς οί 
κάποιες μεταφορές χωρίς σχέση ανταπόκρισης 
στις έννοιες καί στις είκόνες, αφήνουν πολλές 
φορές κενά στήν ποίηση γενικώτερσ τού κ. 
Μάντη. Καί νομίζομε πώς ό ίδιος μπορεί νά 
ελέγξει καλύτερα μόνος του τις έπεφυλάξεις μας. 
Γιατί, όπως τονίσαμε, τόσο ό στίχος όσο κι' ή 
γλώσσα, πού χρησιμοποιεί σ' ένα ύφος προσω
πικής οίκοδομής, φανερώνουν πώς ό κ. Κώστας 
Μάντης δέν βρίσκεται στο στάδιο ιών αναζητή
σεων.

Ό λ α  διαλύονταν σ* αύγή,
όλα συρρικνώνονταν σέ μεσάνυκτα.

Ό λ α  όσα ζήσαμε. 
όλα όσα αγαπήσαμε 
όλα όσα είπαμε δικά μας.
Θά έπαναλαμβάνουνται στήν απουσία μας. 
μ’ άλλους νά τά ζούν, 
άλλου; νά τ * αγαπούν 
άλλους νά τά λέν δικά τους.

&
Θεόκλητόν Κ αριπ ίδη: «Νΰν καί άεί...» (ποιή

ματα), Θεσσαλονίκη, lb63 
"Ενας αληθινά νέος ποιητής, πού τά σχεδόν
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ώριμα φτερουγίαματά του γίνονται σέ ωραίους 
εφηβικούς ορίζοντες μιας πηρπφορτισμένης έ- 
ποχήα σαν τη δική μας, 6 χ. Θ· Καριπίδης ξα
ναδίνει κάτι άπόναν τόνο, πού άφησε στην μνή* 
μη δλων μας ή 'Αντίσταση και κάτι απ’ τήν 
αδικαίωτη προσδοκία τής γενεά; μας. Βέ
βαια, μια τέτοια πρόθεση, χρειάζεται πιό τρα
νή πορεία καί πιό τραχεία ωριμότητα για νά 
καλυφθεί Όμως, ό ποιητής, στεκόμενος στις 
κρίσιμες ώρες, κατορθώνει, ot0 «νυν καί άεί...*> 
ν* αγγίζει τα μεγάλα σύνορα τής αρχικής κατα
βολής τής ποίησής του. Κι* αυτό, κατά την 
γνιόιιη μας, είναι δώ μια καταξίωση. Φυσικά, 
θά *Τχκ νά παρατηρήσει κανείς, πώς ή θεματο
γραφία όπου κινείται ό κ Καριπίδης, άπονευρω- 
μένη κάπως άπό “ψυχικούς κραδασαούς καθώς 
είναι (λόγψ τής έντονης προβολής τής Ιδέας της) 
στο κ α θ α ρ ά  ποιητικό του βίωμα, πάσχει πού 
καί πού άπό μιαν όχι άποστσγμένη συγκίνηση. 
Δεν υποστηρίζομε δώ, πώς ή ποίηση είναι μο
νάχα κραυγή χωρίς συνείδηση ή συγκίνηση χο> 
ρΐς πνευματική αναγωγή, άλλα πώς ή ιδέα θά 
πρέπει νά υποβάλλεται παρά νά προβάλλεται. 
Τονίζομε όλ* αύτά, γιατί πιστεύομε, πώς τά 
ποιήματα τού κ. Καριπίδη έχουν μιά συνέπεια 
και μιά υπόσχεση γιά κάποιαν ανοδική πορεία 
τού ίδιου. Ό  ενθουσιασμός, ή πίστη, στην 
ποίηση πρέπει νά εκφράζονται ίσως χωρίς τήν 
έκταση των. περιγραμμάττον τους, άλλα μονάχα 
—όσο αύτό είναι δυνατόν—κατά κατακόρυφον 
βάθος. "Ετσι, καταλήγοντας τήν παρεν.βάσή μας 
στήν ποίηση τού κ. Καριπίδη. επανερχόμαστε 
στην λυρική της φυσιογνωμία, γιά νά έπισημά- 
νουμε τις αληθινά βαθειές νύξεις της. Χωρίς 
αντίρρηση, δεν γίνεται παρά ν* άναγντορίσουμε, 
πώς ή πράγματι βιωμένη—καί, έν πολλοίς, συν· 
ειδητοποιηυένη— άφόρμησή της δίνει κάποια 
θαρραλέα βήματα. Προσοχή, όμοις. στήν διαλο
γή, γιά νά ι^ήν βαραίνουν οι συναισθηματισμοί 
εκείνοι, πού δέν οργανώνονται σέ ύψηλή ποιη
τική μετουσίωση.

Ε κ ε ί

δέν υπάρχουν καρφιά 
νά κρεμάσουνε κάδρα

• · · ' ' I ' I
Αυτά τά αποτσίγαρα 
θά μέ προδώσουν.
Χαράζει.

χ Πέντε σύντροφοι
|= καί μιά λάμπα πετρελαίου.

Στό παράθυρο κολλημένες εφημερίδες. 
· ♦ ♦ · ♦  · ♦ » 

Ί Μπορεί νά μέ ζητήσουνε 
f θά πουν
ί «Είχατε συνεδρίαση....

« ·  ·  * ·  ·

Οί θεοί είναι ελεύθεροι.
Οί ποιητές δέν γράφουνε στίχους 
δέν είναι σκλάβοι.

* ♦ * « I ·
Διάβασαν τό δελτίο ειδήσεων

στρίψανε τσιγάρο
καί σκύψανε πάνω στό χάρτη.

Κ α ί  τεχνικά, τέλος, δέν είναι απόλυτα καλο- 
φτιαγμένα τά ποιήματα τού κ. Καριπίδη. Π εί
θε», όμως, πώς είναι απόλυτα σέ θέση νά τά 
διορθιόσει, ώστε νά περιττεύει, έπ* αυτού, [κάθε 
δική μας υπόδειξη.

Λ  Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Σ

&
Ίω . Νιχολαΐδου : «Τό άγχος τής εποχής καί

τό περιεχόμενό του>.

Είναι πειά κοινός τόπος, ότι ή εποχή μος δια
φέρει άπό τις άλλες προηγούμενες κατά τούτο, 
ότι όχι μόνο ζή καί εκφράζει τον έαυΐό της 
μέ τά έργα τού πνεύματος καί τής τέχνης, άλλά 
καί επιθυμεί νά λάβει σ υ ν ε ί δ η σ η  των προ- 
βλημάτιον, πού τή συντοράσσουν καί τής φύσε- 
ως αυτών τών προβλημάτων. Σήμερα, ή συνεί
δηση τών χρόνων μας βρίσκει, ότι ή ανθρωπό
τητα ζεΐ μέσα σ* ένα «άγχος*. Παλαιάτερα, ή- 
σαν ot εποχές τής μελαγχολίας, τής ανίας καί 
τού κόρου* έπειτα, τής ανησυχίας* σήμερα τού 
άγχους καί τού «διεξόδου. Ό  κ. Νικολοιδης επι
θυμεί νά ου? λάβει, νά διευκρινίσει τό νόημα 
αυτού τού όρου, πού άν δέν τόν αισθανόμαστε 
ατομικά καί ζωτικά, απασχολεί όμως τό πνεύμα 
μας καί τόν συλλογικό άνθρωπο, πού ζοΰμε μέ- 
σα μας.

Βρίσκει λοιπόν ό στοχαστής μας, ότι κατά 
τά τελευταία χρόνια επιταχύνθηκε ό ρυθμός 
τής ζωής τού ανθρώπου. Ό  άνθρωπος, πού 
ζούσε μέ άνεση τή ζωιί του καί τά πράγματα, 
αισθάνεται, ότι κάτι έχασε, καί ότι αυτό είναι 
ή ίδια του ατομικότητα, καθώς αυτή συγχέεται 
μέσα σιήν ομαδική ζωή# Τίποτε γύρω του δέν 
είναι σταθερό, όλες οί όξίες βρίσκονται σέ κίν
δυνο, ό άνθρο)πος ζή μέσα σ' ένα ηθικό κενό. 
Οί πνευματικές του δημιουργίες είναι αποσπα
σματικές καί μεταβατικές. Ό λα  άρνοΰνται σή
μερα ό,τι ήταν χθες.

Ωστόσο τό παν δέ χάθηκε*, υπάρχει ένα μυ
στικό, πού θρέφει τή ζωή τού ανθρώπου, αυτό 
πού δέν πεθαίνει μέσα στόν άνθριοπο. Πέρ' άπό 
τή διαταραχή τής εποχής υπάρχει καί κυκ?.οφο- 
ρεϊ διαιώνια τό μυστικό πάθος τού ανθρωπίνου 
πνεύματος, πού ανανεώνει καί αναδημιουργεί. 
Μέσ* άπό τό εποχικό χάος περνά ό μυστικός παλ
μός τής αίωνιότητας τού πνεύματος, αυτός πού 
στή σταθερή πορεία του δείχνει, ότι τίποτε στό 
βάθος δέν κινδυνεύει, όταν ό άνθρωπος είναι 
κάθε φορά ένας πνευματικός δημιουργός, αθά
νατος στή διάρκεια του, αίώνιος. F lu c tu a t nec 
m ergitur.

Τέτοιους στοχασμούς διατυπώνει ένα πνεύμα 
ξεμοναχιασμένο, πού μέ την περισυλλ,ογή του 
προκαλεΐ τήν προσοχή μας καί εγείρει τις ελπί
δες μας, ότι αύριο θά γονιμοποιήσει θέματα μέ 
ένα ευρύτερο καί τολμηρότερο άνοιγμα τών φτε
ρών.

ΠΕΤΡΟΣ Σ. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ
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Ζέ 5 περίπτερα τών 3 έως 7.000 τ.μ. 
σέ άλλα  70 τών 100 έως 2.500 τ. μ. 
καί σέ 25.000 τ.μ. υπαιθρίων χώρων 
συμμετέχουν 2.000 έπιχειρήσεις έλλπνικές 
καί ξένες άπό 32 άλλες χώρες.

Στην "Εκθεση, θά έλθετε σέ έπαφή μέ τούς παραγωγούς, θά Ιδήτε 
τά ε’ιδη τους καί θά διαπραγματευθήτε γιά δ,τι ένδιαφέρει τό έμ- 
πόριό σας, τή δουλειά σας, τήν τέχνη σας. Λειτουργεί ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ πού είναι στή

διάθεσή σας.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ
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