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ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣί

ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ; (γυναίκα τοϋ Έ κτορα  πριν), σκλάβα τοϋ Νεοπτόλεμου,

γιοϋ τοϋ Ά χ ιλλέα .

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ, ύπηρέτρα τής ’Α ντρομάχης.

ΧΟΡΟΣ, άπό γυναίκες τής Φθίας (έπαρχίας θεσσαλικής)

ΕΡΜΙΟΝΗ, κόρη τοϋ Μ ενέλαου, νόμιμη γυναίκα τοϋ Νεοπτόλεμου.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ό βασιλιάς τής Σπάρτης.

ΜΟΛΟΣΣΟΣ, τό πα ιδί τής Ά ντρομά χης.

ΠΗΛΕΑΣ, πάππος τοϋ Ν εοπτόλεμου.

ΤΡΟΦΟΣ, παραμάνα τής Έ ρμ ιόνης.

ΟΡΕΣΤΗΣ, γιος τοϋ Ά γαμέμνονα.

ΑΓΓΕΛΟΣ.

0 Ε Π Σ , θ ε ά  τής θάλασσας, πού γέννησε τον Ά χ ιλλέα  σμίγοντας 

μέ τον Πηλέα.

Ή  σκηνή στη Φθία τής Θεσσαλίας...Στο βάθος το ίερό (δηλ. ό ναός) 
τΙ)ςθέτιδα ς...Δ ίπ λα  στό ναό φαίνεται τό παλάτι τοϋ Ν εοπτόλεμου. Μπρο
στά στό ναό υπάρχει βωμός καί άγαλμα τής Θ έτιδας. Κοντά σ* αύτό 
κάθεται ή ’Α ντρομάχη ίκέτισσα.

*

Γ ια  νά χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη σ ή  ή μετάφραση αυτή σε & εα τρ ιχ ή  η  σε σχολική  ηαρά- 
σταση, χ ρ ε ιά ζ ε τα ι γραπτή  άδεια το ν  μεταφραστον.

(Νόμ. ΓΥ Π Γ' τής 9 Δεκ. 1909)



ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ

ΤΩ πόλη Θήβη, τής ’Ασίας στόλισμα, 
όποΰθε στό παλάτι κάποτ’ ήρθα έγώ 
τού Πρίαμου μέ πλούσια κι άφθονα προικιά 
και δόθηκα στον Έκτορα γυναίκα του 
παιδογεννήτρα... Κι ήμουν τον παλιό καιρό 
ή ζηλευτή ’Αντρομάχη... Κι όμως σήμερα 
είμαι τρισάμοιρη γυναίκα... Καί καμμιά 
πιο δύστυχη από μένα δεν έγίνηκε 
καί δεν θα γένη... Τι σφαγμένο άντίκρυσα 
τον Έκτορα απ’ τον Άχιλλέα κι είδα έγώ 
τό τέκνο μου Άστυάνακτα, πού γέννησα 
από τόν άντρα μου, νά πέφτη στό γκρεμό 
άπ’ τ’ άκροπύργια, τότε πού κυρίεψαν 
τά χώματα τής Τροίας τά Ελληνόπουλα.
Καί στην Ελλάδα αιχμάλωτη κατέβηκα—
κι άς μέ νόμιζαν άπό σπίτι λεύτερο—
δοσμένη στό νησιώτη Νεοπτόλεμο
βραβείο πολέμου διαλεχτό άπ’ τά λάφυρα
τής Τροίας... Τώρα κάθομαι στον κάμπο αυτό’
πού γειτονεύει μέ τήν πόλη Φάρσαλο
καί μέ τή Φθία, έδώ πού ή κυματόπλαστη
μέ τόν Πηλέα συγκατοικούσε Θέτιδα,
άπ’ τούς άνθρώπους χώρια, δίχως συντροφιά.
Τής Θεσσαλίας ό λαός τόν τόπο αυτό
άπό τό γάμο τής Θεάς Θετίδειο
τόν ονομάζει. Τό παλάτι τούτο δώ
τό τέκνο τ’ Άχιλλέα κληρονόμησε
καί τόν Πηλέα κυβερνήτην άφησε
στής Φάρσαλου τή χώρα. Δέν τό θέλει δά
τό σκήπτρο νά τού άρπάξη, ένόσω ό γέρος ζή.
Μέ τού Άχιλλέα τό γιόκα, τόν άφέντη μου,
μέσα στό σπίτι τούτο δώ κοιμήθηκα
κι ένα παιδάκι άρσενικό τού γέννησα.
Στη δυστυχιά πνιγόμουν καί πρωτύτερα, 
μά πάντοτε οί ελπίδες μέ πλανεύανε, 
πώς θάβρισκα ξαλάφρωμα στά πάθια μου 
καί δύναμη, άν έγλύτωνε τό τέκνο μου.
"Ομως, σάν πήρε ό άφέντης μου γυναίκα του 
τή Σπαρτιάτισσα Έρμιόνη, κλώτσησε 
τό δουλικό κρεβάτι μου κι αυτή ή κυρά 
μέ βάσανα άνυπόφορα μέ τυραννά...
Γιατ’—όπως λέει—μέ μαγικό κατάδεσμο 
τήν έκαμα άτεκνη, στον άντρα μισητή, 
καί θέλω έγώ νά πάρο) μέσ’ στό σπίτι της 
τή θέση της μέ τό στανιό χωρίζοντας
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αυτήν άπό τον άντρα της, πού άθέλητα 
εγώ τον πρωτοδέχτηκα καί τώρα πια 
τον έχω παρατήσει.·—"Ας είναι μάρτυρας 
για τούτο 6 μέγας Δίας!—το κρεβάτι του 
έγώ χωρίς νά θέλω το μοιράστηκα.
9Αλλά δεν μέ πιστεύει κι έχει απόφαση 
νά μέ σκοτώση... Καί σ’ αύτό ό πατέρας της 
Μενέλαος βοηθάει τή θυγατέρα του.
ΓΥ αύτό άκριβώς άπό τή Σπάρτην έφτασε 
καί τώρα βρίσκεται στο σπίτι... "Ομως έγώ 
σ’ αύτόν τής Θέτης τό ναό, παράπλευρα 
στοϋ βασιλιά τό σπίτι, πέφτω ίκέτισσα, 
μπάς κι ή Θεά μέ σώση άπό τό θάνατο...
Τό ίερό ό Πηλέας κι ή γενιά του σέβονται, 
πούναι τού γάμου τής Νεράϊδας θύμηση. . .  
Τό μόνο άγόρι πόχω τό φευγάτισα' 
κρυφά σέ ξένο σπίτι άπό τό φόβο μου, 
μή μοϋ τό σφάξουν. Γιατ9 αύτός πού τδσπειρε 
ούτε σέ μένα δίπλα βρίσκεται βοηθός 
ούτε τό τέκνο του ώφελεΐ... Ταξίδεψε 
στή χώρα των Δελφών αύτός... ’Εξιλασμό 
τού ’Απόλλωνα ζητεί γιά τή μανία του, 
πού κάποτ9 ήρθε στήν Πυθώ κι άξίωσε 
ό Φοίβος νά πληρώση τού πατέρα του 
τό σκοτωμό. Γιά τά παλιά του σφάλματα 
συχώρεση γυρεύοντας κοιτάζει, πώς 
νάχη στο μέλλον τού Θεού τήν εύνοια.

(Βγαίνει απ’ τό παλάτι μια δούλα τής ’Αντρομάχης) 

ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ

—Κυρά, δέν παύω έγώ μέ τούτο τονομα 
νά σέ φωνάζω, άφού καί στο παλάτι σου 
μού άρεσε αύτό τότε πού κατοικούσαμε 
στά χώματα τής Τροίας. Ήμουνα πιστή 
σέ σένα καί στον άντρα σου, πριν σκοτωθή. 
Κι έρχομαι τώρα καί σού φέρνω μήνυμα 
νέο. Φοβάμαι, μήπως πάρουν μυρωδιά 
τ’ άφεντικά μας. ΚΓ όμως σέ σπλαχνίζομαι. 
Γιατ9 ό Μενέλαος κΓ ή κόρη του φριχτά 
γιά σένα μελετούν... Αάβε τά μέτρα σου!

ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ

ΤΩ πολυαγαπημένη μου κι όμόσκλαβη 
γιατί σκλαβώθηκες κι έσύ μαζί μέ μένα 
τήν πριν βασίλισσα καί τώρα δύστυχη—
Τί κάνουν; Τί παγίδες πάλι πλέκουνε,
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θέλοντας νά μέ σφάξουν την τρισάμοιρη; 

ΘΕΡΑΠΑΪΝΑ

Δύστυχη, θά σκοτώσουν τό παιδάκι σου, 
πού άπό τό σπίτι σου κρυφά τό ξέβγαλες.

ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ

Όϊμέ! Φευγάτον έμαθε τό γιόκα μου;
’Από πού τάχα; Δυστυχιά μου! Χάθηκα.

ΘΕΡΑΠΑΪΝΑ

Δεν ξέρω. Μά άπό κείνους τό κατάλαβα. 
Ά π’ τό παλάτι βγήκε πιά ό Μενέλαος 
γιά κείνον ψάχνοντας...

ΘΕΡΑΠ.
ΑΝΤΡΟΜ.
ΘΕΡΑΠ.

ΘΕΡΑΠ.

ΘΕΡΑΠ.
ΑΝΤΡΟΜ
ΘΕΡΑΠ.

ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ. Σίγουρα χάθηκα!
Θά σε σπαράξουν, άν σέ πιάσουν, τέκνο μου, 
δυο γυπες... "Ομως κείνος πού όνομάζεται 
πατέρας σου βρίσκεται άκόμα στούς Δελφούς 
κι* άργεΐ...

ΘΕΡΑΠ. Θαρρώ, δεν θάτυχοϋσες τόσο έσό, 
άν ήταν στο πλευρό σου αύτός... Μά σήμερα 
είσαι άπό φίλους έρημη.

ΑΝΤΡ. Δεν έφτασε 
γιά τον Πηλέα μήνυμα, πώς θάρθη έδώ;
Γέρος... Κι’ ή παρουσία του δεν σ’ ώφελεΐ. 
'Ωστόσο του παράγγειλα πολλές φορές.
Μήπως νομίζεις, πώς γιά σένα γνοιάζεται 
κανένας ταχυδρόμος;

ΑΝΤΡΟΜ. Άπό πού; Λοιπόν 
θέλεις έσύ νά πας μαντατοφόρος μου;
Και πώς θά τό μπαλώσω, πού πολύν καιρό 
θά λείψω άπ’ τό παλάτι;

ΑΝΤΡΟΜ. Μηχανές πολλές 
μπορείς νά βρής, γιατί γυναίκα είσαι και σύ. 
Φρουρός ακοίμητος ή Έρμιόνη... Κίντυνος... 
Βλέπεις; Άρνιέσαι στα δεινά τούς φίλους σου. 
Καθόλου! Τέτοια ρετσινιά μή μοϋ πετας* 
θά πάω... Γιατί σκλάβας γυναίκας τή ζωή 
δέν λογαριάζει ό κόσμος, άν κακό μέ βρή.

ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ

Σύρε λοιπόν!.. Κι έγώ τά μοιρολόγια μου, 
τούς θρήνους καί τά δάκρυα, πούμαι πάντοτε



«ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΗ fefctlA*

σέ τούτα βουτηγμένη, στον αίθέρα μπρος 
θά συνεχίζω... Στις γυναίκες φυσικά 
άρέσει αύτό, τά τωρινά τους βάσανα 
νάχουν στο στόμα και στή γλωσσά πάντοτε. 
Έχω πολλά, κι όχι ένα, νά στενάζω έγώ, 
τήν πατρική μου πόλη και τον Έκτορα 
τό σκοτωμένο, τήν άνήλεα μοίρα μου, 
πού δέθηκα μαζί της, όταν έπεσα 
σέ δουλική ζωή, καθώς δεν μοϋ άξιζε.
Ποτέ δέν πρέπει νά τον πής καλότυχο 
κανέναν άνθρωπο, πριν στή θανή του ιδής, 
πώς θά περάση τήν ήμέρα τή στερνή 
και πώς στον "Aδη κάτω αύτός θά κατεβή.

(άπαγγέλλει μελοδραματικά τούς παρακάτο) στίχους)

Ό  Πάρης δέν οδήγησε νύφη του τήν Ελένη 
στήν Τροία τήν καλοτείχιστη, μά στρίγλα στο κρεβάτι, 
στό νυφικό θαλάμι του. Για κείνης τό χατήρι, 
ώ Τροία, σέ κυρίεψαν πολεμορημασμένη 
μέ σίδερο και μέ φωτιά χίλια γοργά καράβια 
Ελληνικά πολεμικά... Τον άντρα μου τής δόλιας 
τον Έκτορα τον έσυρε στ’ αμάξι του δεμένο 
γύρω άπ* τά κάστρα τό παιδί τής Θέτης τής Νεράιδας. 
Κι έμένα άπ’ τό θαλάμι μου μέ σέρναν στ’ άκρογιάλι 
φορώντας στό κεφάλι μου σκλαβιάς πικρής τον πέπλο. 
Σάν βρύση μου κατέβαιναν στό πρόσωπο τά δάκρυα, 
ώς άφηνα τήν πόλη μου, τό σπίτι καί τον άντρα 
στή σκόνη μέσα... ’Αλλοίμονο σέ μένα τήν καημένη!.. 
Τι πρέπει πιά νά βλέπω φώς τής Έρμιόνης σκλάβα; 
Εκείνη βασανίζει με.,.ΓΓ αύτό κι έγώ τά χέρια 
στ’ άγαλμα τούτο τής Θεάς ίκέτισσα συμπλέκω 
και σάν πηγή άναβρυστική μέσ’ άπό πέτρα λυώνω...

(’Από τή δεξιά πάροδο μπαίνουν 15 Φθιώτισσες γυναίκες, πού άπαρτίζουν 
τό Χορό).

ΧΟΡΟΣ

Στρ. Α'. ΤΩ γυναίκα, πού άπ’ ώρα πολλή
μέσ’ στής Θέτης τό τέμενος κάθεσαι 
στό ναό της μπροστά και δέν φεύγεις, 
μ’ όλο πούμαι Φθιώτισσα έγώ, 
όμως ήρθα σέ σένα, 
τής Ασίας τή γέννα, 
μή μπορέσω νά βρώ γιά χατήρι σου 
τών άγιάτρευτων πόνων βοτάνι, 
πού σάς έρριξαν σ’ άγρια συνέρια 
τήν Έρμιόνη και σένα, ταλαίπωρη, 
γιατ’ οί δυό σας μαζί τό μοιράζεστε



τού παιδιού τ’ Άχιλλέα τό κρεβάτι.

Άντιστρ. Α\ Νοιώσε έσύ τό κακό ριζικό σου
και τάβάσταχτο βάσανο, ποϋφτασες, σκέψου!
Παραβγαίνεις μ* αφέντες, της Σπάρτης παιδιά, 
μ’ όλο πούσαι Τλιάδα κοπέλλα; Παράτησε 
τής θαλάσσιας θεάς τό αίματόβαφο σπίτι.
Μέσ’ στους θρήνους σου τί σ’ ωφελεί 
τό κορμί ν’ άσχημαίνεις δακρύβρεχτο 
μπρός στή βία τών άφέντηδων;
Θά σοϋ πνίξη τό δίκιο σου ή δύναμη.
Τί κοπιάζεις ανώφελα, 
μ’ όλο πούσαι ένα τίποτε;

Στροφή 2η "Ομως έλα, παράτα τό θρόνο 
τό λαμπρό τής Νεράιδας Θεάς!
Μάθε, σκλάβα σέ ξένη είσαι χώρα, 
σέ ξενόφωνη πόλη... Κανέναν εδώ 
άπ’ τούς φίλους σου δέν άντικρύζεις, 
ώ ταλαίπωρη νύφη, 
πιο κακότυχη απ’ όλες...

Άντιστρ. 2η ΤΩ γυναίκα Τλιάδα, περίσσια
σέ σπλαχνίστηκα, στών άφεντάδων μου 
τό παλάτι σαν ήρθες... Φοβάμαι 
κι ήσυχάζω... Μά νοιώθω συμπόνια 
για τη μοίρα σου... Κι όμως φοβάμαι, 
μήπως νοιώση ή κοπέλλα τής κόρης τού Δία 
τη δική μου τήν εύνοια για σένα...

(Βγαίνει άπ’ τό παλάτι ή Έ ρμιόνη, γυναίκα νεαρή, ντυμένη μέ πολυτέλεια 
και φορώντας ατό κεφάλι χρυσό διάδημα).

ΕΡΜΙΟΝΗ

Τού κεφαλιού μου στόλισμα χρυσό άκριβό, 
φόρεμα του κορμιού άπό πέπλους κεντητούς 
άπό τό σπίτι τ’ Άχιλλέα και τού Πηλέα 
εγώ δέν πήρα διαλεχτά, σαν ήρθα έδώ...
Άπό τή Σπάρτη, τών Λακώνων χώρα, αύτά 
μου τάδωσε ό πατέρας μου Μενέλαος 
μ’ άλλα μαζί γαμήλια δώρα. Καί γΓ αύτό 
έχω δικαίωμα νά μιλήσω λεύτερα.
Λοιπόν μέ αύτά τά λόγια μου απαντώ σέ σάς...
Κι έσύ τό σπίτι αύτό ν’ άρπάξης θέλησες 
κι εμέ νά διώξης, μ’ όλο πούσαι αιχμάλωτη 

< γυναίκα δούλα... Μισητή στον άντρα μου 
μέ κάνουν τά δικά σου μαγιοβότανα...
Στείρα άπό σένα μού μαραίνεται ή κοιλιά.
Γιατί στα τέτοια πολυμήχανος δ νοΰς
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γυναίκας Άσιάτισσας. Έγώ σ’ αυτά 
θά σ’ έμποδίσω... Τίποτε δεν σ’ ώφελει 
τής κόρης τοϋ Νηρέα αύτό τό τέμενος 
οϋΓ ό βωμός οϋτ’ ό ναός.,.Μά θά σφαχτής! 
Κι άν πάλι κάποιος άνθροοπος είτε θεός 
θέλει νά σέ γλυτώση, πρέπει άφήνοντας 
εσύ τής πρώτης σου αρχοντιάς τις κάυχησιές 
ταπεινοψένη νά ζαρώσης, νά συρθής 
στά πόδια μου, νά πλένης τό παλάτι μου 
τό ποταμήσιο δροσονέρι χύνοντας 
άπό χρυσά κανάτια με τό χέρι σου.
Νά καταλάβης, σέ ποιά χώρα βρίσκεσαι.
Αύτά δεν είναι Πρίαμος οϋτ’ Έκτορας 
ούτε χρυσός, άλλ’ είναι πόλη Ελληνική. 
Δυστυχισμένη, τόσο άποβλακώθηκες, 
ώστε τολμάς νά συγκοιμάσαι με τό γιο 
εκείνου, πού σού σκότοισε τόν άντρα σου, 
κι άπ" τό φονιά του νά γεννοβολάς παιδιά. 
Τέτοιες είν’ δλες των βαρβάρων οί γενιές. 
Πατέρας σμίγει μέ τη θυγατέρα του...
Μάνα μέ τό παιδί της, κόρη μ’ άδερφό...
Κι οί στενοί συγγενείς άλληλασφάζονται.
Κι αύτά καθόλου δέν μποδίζει ό νόμος τους. 
Στο σπίτι μου μή μπάζεις τά συνήθια αύτά! 
Γιατ* είναι ανήθικο ένας άντρας νά κρατή 
δυο γυναικών τά χαλινάρια. Αλλά σέ μιά 
ερωτική παστάδα μάτι ρίχνοντας 

- άρκοϋνται δσοι δέν θέλουνε νά ζοϋν αισχρά.

ΧΟΡΟΣ

Πλάστηκε φτονερή ή ψυχή τών γυναικών 
και πάντα τις άντίζηλες έχτρεύονται.

ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ
’Αλλοίμονο!

Κακά—θαρρώ—τά νιάτα είναι στόν άνθρωπο, 
άν μέ τή νιότη του έχει κι άδικο μαζί.
Γιατ’ είμαι δούλα σου, φοβάμαι, μή δεθή 
ή γλώσσα μου, κι άς μ’ έπνιξε τό δίκιο μου. 
Μά κι άν τολμήσω πάλι, μή μοϋ βγή ξυνό. 
Γιατί πικρά ύπομένουν οί περήφανοι 
άπ’ τόν κατώτερό τους λόγο τσουχτερό. 
Όμως προδότρα τοϋ έαυτοϋ μου δέν θά βγώ. 
Πές μου, κορίτσι μου, ποιός λόγος βάσιμος 
μέ σπρώχνει νά σέ βγάλω άπό τό γάμο σου 
τό νόμιμο; Μήν είναι ή Σπάρτη πιό μικρή 
άπ’ τή Φρυγιά; Μήν ξεπερνάει τήν τύχη σου 
ή μοίρα μου; Μήπως μέ βλέπεις λεύτερη;
"Η ξιππασμένη γιά τό νιό καί σφριγηλό
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κορμί, τούς φίλους, τά μεγάλα πλούτη μου 
νά καταλάβω θέλω εγώ τό σπίτι σου 
άντι για σένα; Και γιατί; Για νά γεννώ 
άντί γιά σένα εγώ παιδιά δουλόπουλα, 
πικρό φορτίο δικό μου; Ποιός τά τέκνα μου 
νά βασιλέψουνε στή Φθία θά τό δεχτή, 
άν μείνης στείρα έσύ; Τάχα άπ’ τον Έκτορα 
οί Έλληνες μ’ αγάπησαν; Ασήμαντη 
ήμουνα κι όχι τής Φρυγίας βασίλισσα;
*0 άντρας σου δεν σέ μισεί απ’ τά φίλτρα μου, 
άλλά γιατ' είσαι ανίκανη νά ζής μ9 αυτόν. 
Νάτο τάγαποβότανο. Γυναίκα μου, 
όχι τό κάλλος του κορμιού, μά τής ψυχής 
οί χάρες γοητεύουνε τούς άντρες μας.
Μά άν κάπου πειραχτής έσύ, τη Σπάρτη σου 
παραφουσκώνεις και τη Σκύρο πουθενά 
δεν λογαριάζεις, χαίρεσαι τά πλούτη σου 
μέσ’ σέ φτωχούς. Γιά σέ νικά ό Μενέλαος 
τόν Άχιλλέα. ΓΓ αύτό κι ό άντρας σέ μισεί. 
Γιατ’ ή γυναίκα, κι άν δοθή σ’ άντρα κακό, 
χρωστάει νά κάνη ύπομονή, στά ερωτικά 
νά μή συναγωνίζεται τόν άντρα της.
Κι άν πέρα στή χιονοσκεπή τή Θράκη έσύ 
έπαιρνες άντρα βασιλιά, που χωριστά 
ένας άντρας κοινός πλαγιάζει μέ πολλές, 
έκεΐνες θά τις σκότωνες; Μά φανερά 
λαγνεία στο γυναικείο γένος θάρριχνες.
Είναι ντροπή ! Κι όμως εμείς χειρότερα 
παθαίνομε άπ’ τούς άντρες τήν αρρώστια αύτή, 
άλλά μέ τήν εγκράτεια τή δαμάζομε. 
Αγαπημένε μου Έκτορα, γιά νά χαρής, 
στούς έρωτές σου σέ βοηθούσα, άν σ’ έρριχνε 
ή Κύπριδα σέ κάποιο παραστράτημα, 
και τό βυζί μου ζύγωσα πολλές φορές 
ως τώρα στά δικά σου νοθογέννητα, 
γιά νά μή σέ στενοχωρώ σέ τίποτε....
Έτσι φερνόμουν. Μέ τή φρονιμάδα μου 
τόν άντρα μου τραβούσα. Μά φοβάσαι έσύ 
ν’ άφήσης έστω τούρανού δροσοσταλιά 
τόν άντρα σου νά ’γγίξη. Μή ζητάς, κυρά μου, 
νά ξεπεράσης στή λαγνεία τή μάνα σου.
Πρέπει τά φρόνιμα παιδιά τή διαγωγή 
τών προστυχών μανάδων ν’ άποφεύγουνε.

ΧΟΡΟΣ

"Οσο σοϋ πέφτει βολικό, κυρούλα μου, 
σέ μένα υπάκουσε, συμφώνησε μ* αύτή...

ΕΡΜΙΟΝΗ
Τί σοβαρολογείς καί τί λογομαχείς;
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Πώς τάχα φρόνιμη είσαι κι είμαι άνέμυαλη;

ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ
Ναι για τά λόγια αύτά, πού τώρα ξεστομ&ς.

ΕΡΜΙΟΝΗ
Γυναίκα, νά μοϋ λείπη ή φρονιμάδα σου! 

ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ
Μιλάς άδιάντροπα, κι ας είσαι νεαρή. 

ΕΡΜΙΟΝΗ

Σύ δεν μιλάς, μά δσο μπορείς ντροπιάζεις με... 
ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ

Βάστα κρυφό τό έρωτικό σου βάσανο 
ΕΡΜΙΟΝΗ

Γιατί; Γιά 'τίς γυναίκες τούτο τ’ άγαθό 
δέν είναι πρώτο;

ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ
Ναί, σάν τ’ άπολαύουνε 

μέ μέτρο. ’Αλλιώς είναι ντροπή.
ΕΡΜΙΟΝΗ

Δέν ζοϋμε δά
στήν πόλη μας έμείς μέ νόμους βάρβαρους.

ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ

Όμως τά αίσχρά κι έκεϊ κι έδώ φέρνουν ντροπή.
ΕΡΜΙΟΝΗ

Σοφή, σοφή είσαι...Μά σοϋ πρέπει θάνατος.
ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ

Βλέπεις τής Θέτης τ’ άγαλμα, πού σέ κοιτά;
ΕΡΜΙΟΝΗ

πού δίχως άλλο τήν πατρίδα σου μισεί 
γιά τ’ Άχιλλέα τό σκοτωμό...

ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ
Τόν χάλασε

αύτόν ή μάνα σου ή Ελένη κι όχι έγώ.
ΕΡΜ, Θά ’γγίξεις καί τή ρίζα τών βασάνων μου;
ΑΝΤΡ. Νά με, σωπαίνω καί σφαλώ τό στόμα μου.
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EPM.
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EPM.
ANTP.
EPM.

ANTP.

ANTP.
EPM.
ANTP.

ANTP.

Γιά κείνο μίλα μου, πούρθα νά μάθω έδώ. 
Μυαλό δεν έχεις όσο πρέπει, λέγω έγώ. 
Παράτα αύτό τάγνό τής Θέτης τέμενος!...
"Άν δέν μέ σφάξης...Ειδεμή, δεν τό κουνώ... 
Μάθε, πώς τούτο κιόλας τάποφάσισα.
Δέν περιμένω νά ξανάρθη ό άντρας μου.
Μά ούτε κι έγώ σέ σένα παραδίνομαι 
πριοτύτερα..

ΕΡΜ. Φωτιά θά βάλω πάνω σου 
Δέν θά γνοιαστώ καθόλου γιά τήν τύχη σου. 
Φωτόκαψέ με!.. Μάρτυρες θάναι οί θεοί.
Τό δέρμα σου θόργάση άπό φριχτές πληγές... 
Σφάζε καί μάτωνε τής θέαινας τό βωμό, 
πού θά σέκδικηθή.

ΕΡΜ. Θράσος αλύγιστο, 
ώ γέννα βάρβαρη, άψηφας τό θάνατο;
Μά θά σέ κάμω θέλοντας νά σηκωθής 
άπό τό βωμολίθι τούτο γρήγορα.
Έγώ κρατώ γιά σένα τέτοιο δόλωμα. 
Άλλάτά λόγια μου θά κρύψω βέβαια.
Γοργά θά σου τό δείξη μόνη ή πράξη μου. 
Κάθησε άσάλευτη ! Μά κι άν σέ ζώνει γύρω 
λυωτό μολύβι, θά σέ ξεσηκώσω έγώ, 
προτού γυρίση τ! Άχιλλέα τό παιδί, 
πού πάνω του στηρίζεις τήν ελπίδα σου.

(‘Η Έρμιόνη μπαίνει στό παλάτι)

Ναί, έγώ σ’ αυτόν πιστεύω. Μά παράξενο! 
Γιά τάγρια σερπετά τά γιατρικά έδωσε 
στον άνθρωπο κάποιος θεός. Κι όμως κανείς 
δέν βρήκε άκόμα φάρμακο γιά τήν κακή 
γυναίκα, πού νικάει φωτιά κι όχιά.
Τόσο τρανό κακό είμαστε στον άνθρωπο.

ΧΟΡΟΣ

Στρ. α\ Μεγάλων πόνων αίτιος—άλήθεια— 
έγινε ό γιος τής Μαίας καί τού Δία, 
σάν έφτασε στό ζάλογγο τής ν1δης, 
τών θεαίνών τό τρίπωλο τάμάξι 
τό καλοταίριαστο οδηγώντας, 
άρματωμένο μέ φριχτή όμορφιας συνέρια.., 
στοΰ βοϊδολάτη τά μαντριά σάν ήρθε, 
κοντά στό νιό βοσκό τον άσυντρόφευτο 
στό φωτοκάπνιστο έρημο καλύβι του.

4Αντιστρ. α'· Στό δασωμένο ζάλογγο σάν ήρθαν, 
μέ τό νερό βουνήσιας βρυσομάνας 
έλούσανε τά γαλατένια τους κορμιά. 
Παρουσιάστηκαν στού Πρίαμου τό γιο
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μέ λόγια μεταξύ τους παραβγαίνοντας 
περήφανα, έχτρικά. Κι αύτόν ή Κύπρη 
τον κέρδισε μέ απατηλά ταξίματα, 
γλυκά στ’ αυτιά, μά χαλασμό πικρό 
για τή ζωή τής δύστυχης Φρυγόπολης 
και γιά τής Τροίας τάκροπύργια.

Στρ. β \ Μακάρι άπ9 το κεφάλι της επάνω 
νάρριχνε πίσω τό κακό 
εκείνη πού τον Πάρη είχε γεννήσει, 
πριν στήση τό λημέρι του στά κράκουρα 
τής νΙδης... Τότε πού κοντά στή μαντική 
δάφνη ή Κασάντρα φώναξε νά τον σκοτώσουν 
τής Πριαμόπολης τον ξεθεμελιωτή.
Σέ ποιόν δεν πήγε; Ποιόν άπό τούς προεστούς 
δεν παρακάλεσε νά σφάξουνε τό βρέφος;

Άντιστρ. β'. Στις Τρώισσες δεν θάπεφτε ζυγός σκλαβιάς 
κι εσύ σέ παλατιού βασιλικού θρονί, 
γυναίκα, θά καθόσουν. Και τάβάσταχτα 
θά σταματούσαν των Ελλήνων βάσανα, 
πού δέκα χρόνια γύρω άπό τήν Τροία 
αρματωμένα παλληκάρια παραδέρναν...
Τά νυφοκρέβατα έρημα δέν θάμεναν 
κι ούτε γερόντοι άπ9 τά παιδιά τους όρφανοί.:

(*0 Μ ενέλαος μπαίνει στή σκηνή άπ’ τήν αριστερή πόρτα κρατώντας τό 
πα ιδ ί τής Ά ντρομάχης. Τόν άκολουθοϋν δυό όπλοφόροι).

ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Ήρθα κρατώντας τό παιδί σου, πού κρυφά 
άπό τή θυγατέρα μου φευγάτισες 
σέ ξένο σπίτι. Έσύ καυχιόσουν βέβαια, 
πώς θά σέ σώση αυτό τής θέαινας τάγαλμα 
καί τό παιδί σου έκεϊνοι πού τό κρύψανε.
Ά λλ’ άπό μένα τό Μενέλαο φάνηκες 
κουτότερη, ώ γυναίκα. Κι αν τόν τόπο αύτό 
δέν τόν άδειάσης φεύγοντας, τούτος έδώ 
άντί γιά τό κορμί σου θά σφαχτή. Λοιπόν 
στοχάσου τ ο : Θέλεις νά σκοτωθής έσύ 
ή τούτος νά πεθάνη γιά τό φταίξιμο, 
ποϋπεσες καί σέ μένα καί στήν κόρη μου;

ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ

Ή  δόξα—δόξα, ανθρώπων μύριων τή ζωή J
τή φούσκωσες έσύ καί τή μεγάλωσες, |
κι άς δέν άξιζαν τίποτε. "Οσους έχουνε 
καλή στ’ άλήθεια φήμη, μακαρίζω τους. |
"Οσοι στά ψέματα χρωστούν τή φήμη τους, j
θαρρώ, δέν έχουν δόξα αύτοί, μά φαίνονται )

fiί
1
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πώς άποχτήσανε τυχαία τή φρόνηση.
’Αλήθεια στρατηγός εσύ ήσουν κάποτε 
Ελλήνων διαλεχτών κι άπό τον Πρίαμο 
πήρες τήν Τροία, κι δς ήσουν τόσον άναντρος; 
Έσύ πού άπό τής νεαρής κοπέλλας σου 
τά λόγια τόσο μάνιασες καί μπλέχτηκες 
σ’ αγώνα μέ γυναίκα σκλάβα δύστυχη;
Λοιπόν ή Τροία δέν σού άξιζε μήτε κι έσύ 
τής Τροίας. Μόνο απ’ έξω λαμπροφέγγουνε 
όσοι μάς φαίνονται περίσσια φρόνιμοι, 
μά μέσα μ’ όλους τούς ανθρώπους μοιάζουνε, 
έκτος άν διαφέρουνε στα πλούτη τους.
Σέ τούτο βρίσκεται ή τρανή τους δύναμη.
Έλα λοιπόν, Μενέλαε ! Τά λόγια μας 
δς πάρουν τέλος! Έστω ! Ή  θυγατέρα σου 
μέ σκότωσε καί πέθανα! Πάλι κι αύτή 
δέν θά μπορέση πιά ποτέ τό μόλυσμα 
τού φόνου νά ξεφύγη. Στο λαό μπροστά 
κι έσύ γι’ αύτόν τό φόνο θά τιμωρηθής.
Χρωστάς νά τή βοηθήσης καί θ’ άναγκαστής. 
νΑν πάλι έγώ γλυτώσω άπό τό θάνατο, 
θά σφάξετε τό γιό μου; Κι ό πατέρας του, 
αν σκοτωθή τό τέκνο του, θά κρατηθή 
χωρίς έκδίκηση κατόπι; Ή  Τροία αύτόν 
δέν τον φωνάζει τόσον άναντρο. Μά αύτός 
έκεΐ πού πρέπει θά βρεθή. Καί φανερά 
έργα άξια τ’ Άχιλλέα τού πατέρα του 
καί τού Πηλέα θά κάνη. Τήν κοπέλλα σου 
θά διώξη άπό τό σπίτι. Τί θά είπής έσύ, 
αν μ’ άλλον τήν παντρέψης ; Πώς παράτησε 
τον προστυχό της άντρα ή προκομμένη σου; 
Αλλά θά μάθη τήν άλήθεια. Ποιος λοιπόν 
γυναίκα θά τήν πάρη; νΗ μέσ’ στο σπίτι σου 
χήρα άντροχωρισμένη καί ψαρομάλλη 
θά τήν κρατάς; Δέν βλέπεις, δύστυχε άνθρωπε, 
τόσων μεγάλων πόνων τό ξεχείλισμα; 
νΩ ! Πόσες θάθελες φορές ή κόρη σου 
νά προδοθή άπ’ τον άντρα της στο γάμο της, 
παρά νά πάθη τούτα πού σούάνάφερα;
Γιά μικροπράματα δέν πρέπει συμφορές 
μεγάλες νά γεννάμε. Κι δν άβάσταχτο 
κακό οί γυναίκες είμαστε, στο φυσικό 
οί άντρες μέ γυναίκες ας μή μοιάζουνε !
Στ5 άλήθεια αν κάνω μάγια τής κοπέλλας σου 
καί τής ξηραίνω τήν κοιλιά, καθώς αύτή 
παραπονιέται, θέλοντας κι όχι άθελα, 
χωρίς νά πέσω στο βωμό, τό κρίμα μου 
θά τό πληρώσω στό γαμπρό σου, πού κι αύτόν 
έξίσου τον ζημιώνω, άφοΰ τού προξενώ 
τήν άτεκνία του. Λοιπόν τέτοια είμαι έγώ.

Or»
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Ένα φοβάμαι άπ5 τά δικά σου αίσθήματα:
Για μιας γυναίκας μάχη έσύ κατάστρεψες 
καί τών Φρυγών τήν πόλη την ταλαίπωρη.

ΧΟΡΟΣ

Γυναίκα έσύ μέ θράσος σ’ άντρα μίλησες 
κΓ άπό του νού σου πέταξεν ή φρόνηση.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Γυναίκα, τούτα δώ είναι μικροπράματα 
κι άπρεπα, καθώς λές, στή βασιλεία μου 
καί στην Ελλάδα. Καθαρά δμως μάθε το, 
πλειότερο ένδιαφέρεται καθένας μας 
για κείνο πού τυχαίνει νά χρειάζεται 
παρά τήν Τροία νά κυριέψη. Γίνομαι 
τής θυγατέρας μου βοηθός, γιατί θαρρώ 
σοβαρό τούτο, δηλαδή νά στερηθή 
τήν αγκαλιά τ’ άντρός της. Τάλλα βάσανα, 
πού θάχε μιά γυναίκα, είναι κατώτερα.
Μά χάνοντας τον άντρα της στερεύεται 
και τή ζωή της. Πρέπει αύτός νά κυβερνά 
τούς δούλους μου καί τούς δικούς του ή κόρη μου 
κΓ έγώ. Δεν έχουν τίποτε ιδιαίτερο 
οί φίλοι, άνίσως είναι φίλοι άληθινοί.
Μά τάγαθά τους τάχουνε κοινόχρηστα.
Κι άν τον ξενιτεμένο περιμείνω έγο> 
και δεν βολέψω τή δική μου ύπόθεση 
μέ μαστοριά, θάμαι δειλός κι άνόητος.
Μά σήκω άπάνω απ' το βο)μό τής θέαινας!
Γιατ5 άν σφαχτής έσύ, τούτο τό τέκνο σου 
τό θάνατο γλυτώνει... Κι άν δέν θέλεις σύ 
νά σκοτωθής, θά σφάξω αύτόν. Άπό τούς δυο 
ανάγκη ό ένας σας νά χάση τή ζωή.

ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ

Όϊμέ ! Πικρή έκλογή καί κλήρο τής ζωής 
μού βάζεις ! Άμοιρη, άν τραβήξω τό λαχνό, 
κι άν δέν τραβήξω, πάλι είμαι κακότυχη!
Άκου με έσύ πού μαψειρεύεις βάσανα 
μεγάλα άπό μικρήν αιτία. Γιατί μέ σφάζεις;
Τί σούφταιξα; Ποιά πόλη πρόδωσα; Καί ποιο 
απ’ τά παιδιά σου σκότωσα; Ποιο σπίτι σου 
φωτόκαψα; Αναγκάστηκα νά κοιμηθώ 
μέ τον αφέντη. Καί θα σφάξεις ύστερα 
έμένα κι όχι τον ύπεύθυνο γι αύτά;
Αφήνεις τήν αιτία καίστάποτέλεσμα

■



πηγαίνεις, μ’ όλο πούναι έκεινο ύστερινό; 
Όϊμένα μου, για τούτα μου τά βάσανα!
Πατρίδα μου ταλαίπωρη, πόσο φριχτά 
παθαίνω! Τί χρειάζονταν και νά γεννοβολώ 
και νά φορτώσω στο δικό μου τον καημό 
βάρος διπλό; Μάτι θρηνολογώ γΓ αύτά 
και δεν κοιτάω τά πάθια μου τά τωρινά 
και δεν τά λογαριάζω; Που τον Έκτορα 
σφαγμένον τον αντίκρυσα νά σέρνεται 
άπό τίς ρόδες τάμαξιοϋ και θλιβερά 
την Τροία φωτοκαμένη. Και στ’ Άργείτικα 
καράβια πήγα σκλάβα μαλλιοτράβηχτη.
Και τό φονέα τοϋ Έκτορα παντρεύτηκα,
σάν έφτασα στή Φθία. Λοιπόν γιά μέ ή ζωή
τί γλύκα θάχε; Και που πρέπει νά γυρνώ
τά μάτια μου; Στήν τωρινή μου δυστυχιά
ή στήν παλιά; Τούτο μου τόνα τό παιδί
φώς άπομένει τής ζωής μου, μά κι αύτό
θά σφάξουν τούτοι, πού τά κρίνουν δίκια αύτά..
Δεν θά τό κάμουν βέβαια γιά τήν άχαρη
ζωή μου. Κάθε έλπίδα μου στηρίζεται
σ’ αύτό, άν γλυτώση. Και δική μου είναι ντροπή
νά μή σφαχτώ γιά γλυτωμό τού τέκνου μου.
Γιά ίδές, αδειάζω τό βωμό, είμαι σκλάβα σου!
Δέσε με, σφάζε, σκότωνε και σφίξε μου 
τό βρόχο στο λαιμό. Παιδί μου, ή μάνα σου 
τραβάω στον "Αδη, γιά νά μή σφαχτής έσύ.
Κι άνίσως ξεγλιστρήσης άπ’ τό θάνατο, 
θυμήσου τή μανούλα σου, πώς χάθηκα 
βασανισμένη. Δώσε στον πατέρα σου 
φιλιά και χύνε δάκρυα, μέ τά χέρια σου 
άγκάλιασέ τον, πές του τί πράξη έκαμα.
Ζωή τού κάθε άνθρώπου είναι τά τέκνα του, 
άλήθεια! Κι’ όποιος ίσως τά κατηγορεί, 
χωρίς νά τάπολάψη, αύτός λιγώτερο 
πονεΐ κι ένώ είναι δύστυχος—εύδαιμονεΐ.

ΧΟΡΟΣ
I

Σάκουσα κι ή καρδιά’μου σέ σπλαχνίστηκε.
Κάθε άνθρωπος τή δυστυχία συμπονεΐ, 
κι άν τύχη νάναι ξένος. Είναι χρέος σου, 
Μενέλαε, νά φιλιώσης τήν κοπέλλα σου 
μέ τούτη δώ, γιά νά σωθή άπ5 τά βάσανα.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Πιάστε την, μέ τά χέρια περιζώστε την, 
ώ δούλοι μουί,.Θάκούση λόγια τσουχτερά.
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ΑΝΤΡ.

ΜΕΝΕΑ.
ΑΝΤΡ.
ΜΕΝΕΑ.
ΑΝΤΡ.
ΜΕΝΕΑ.

ΑΝΤΡ.

ΜΕΝΕΑ.

ΑΝΤΡ.

ΜΕΝΕΑ.

Τού τέκνου σου τό θάνατο σου πρόβαλα, 
για νά ξεκόψης άπ’ τής θέαινας τον άγνό 
βωμό, και σέ ξεγέλασα μ’ αύτό νάρθής 
στα χέρια μου για σφάξιμο. Μάθε καλά, 
είναι ή δική σου τύχη τέτοια. Μά γι’ αύτό 
τό τέκνο σου θάποφασίση ή κόρη μου, 
αν θέλει νά τό σφάξη ή νά τό σπλαχνιστή. 
’Αλλά στο σπίτι τούτο τράβα, σκλάβα έσύ 
νά μάθης νά μή βρίζης τούς έλεύθερους.

Όϊμέ!
Μέ δόλο μέ παγίδεψες...Γελάστηκα.
Μπρος σδλους φώναξέ τ ο ! Δεν τάρνιέμαι έγώ.
Σείς στον Εύρώτα τά θαρρείτε αύτά σοφά;
Μά και στην Τροίαν εκδικούνται όσοι έπαθαν.
Θαρρείς, θεοί δεν είναι, δεν θά εκδικηθούν;
Σαν έρθη ή τιμωρία, θά τή βαστάξωμε.
Μά έσένα θά σέ σφάξω..
Θά σκοτώσετε
καί τό πουλί μου τούτο, θά τάρπάξετε
άπ* τή φτερούγα μου;
Ό χ ι ! Στήν κοπέλλα μου
θενά τό δώσω, άν θέλει, νά τό σφάξη αύτή.
Ό ΐμ έ !
Γιατί δεν σέ μοιρολογώ, παιδάκι μου;
Κι αύτό σίγουρη ελπίδα δεν τό καρτερεί.

ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ

ΤΩ στους ανθρώπους όλους πολυμίσητη 
θνητή γενιά, πανούργοι συμβουλάτορες, 
ώ Σπαρτιάτες, μάστοροι στα ψέματα, 
παγιδοπλέχτες κακουργίας, τίποτε 
δεν σκέπτεστε σωστά, μά πάντοτε λοξά 
καί διαστρεμμένα...κρίμα πούειστε σείς 
ευτυχισμένοι στήν Ε λλάδα! Τί σάς έλειψε; 
Οί φόνοι μήπως οί πολλοί; Πάντοτε σείς 
δέν κυνηγάτε φανερά κέρδος αισχρό ;
Εσείς άλλα δέν λέτε μέ τή γλώσσα σας 
κι άλλα δέν σκέπτεστε; Πάτε στον άνεμο!
Δέν είναι ό θάνατος γιά μέ τόσο βαρύς, 
καθώς τον αποφάσισες...Μέ χάλασαν 
εκείνα τότε ποσβησε ή ταλαίπωρη 
Φρυγόπολη κι ό ξακουσμένος άντρας μου, 
πού μέ τή λόγχη σ’ έκαμε πολλές φορές 
αντί στεριάς πολεμιστή ναύτη δειλό.
Μά τώρα σέ γυναίκα μπρος έφάνηκες 
γοργός οπλίτης και μέ σφάζεις. Σφάξε με!.. 
Άχάϊδευτους έσένα καί τήν κόρη σου 
θά σάς όφήση ή γλώσσα μου. Γ ιατί τρανός 
γεννήθηκες στή Σπάρτη έσύ, στήν Τροία έγώ. 
Κι άν τώρα δυστυχώ, μήν καυχηθής γΓ αύτό.
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Μέ τή σειρά μπορεί κι έσύ νά δυστυχήσεις.

(Οί δούλοι σύρουν τήν Ά ντρομάχη μέ τό παιδί της πρός τό 
παλάτι. ’Ακολουθεί ό Μενέλαος).

ΧΟΡΟΣ Στρ. Α\
’Ανθρώπων έρωτες διπλούς ποτέ δεν θά παινέσω 
μηδέ κι άλλάδερφα παιδιά, 
συνέρια τών σπιτιών και πίκρα άβάσταχτη.
Ό  άντρας μου στο γάμο του νά χαίρεται 
μονάχα μιά παστάδα, 
άνέγγιχτη άπό ξένον άντρα.

Άντ. Α'.
Μηδέ και κυβερνήτες δυο στην πόλη μέσα άξίζει 
άπό τον ένα πλειότερο νά τούς βαστούμε..
Κι9 είναι διπλός ζυγός, διχόνοια στούς πολίτες.
Κι οί Μούσες χαίρονται νά βάζουν σέ συνέρια 
δυο ποιητές, πού γέννησαν τραγούδι.

Στρ. Β\
Κι όταν τούς ναύτες άνεμοι γοργόπνοοι παρασέρνουν, 
εμπόδιο στό τιμόνι ή γνώμη ή δίβουλη.
Κι όλο μαζί τό πλήθος τών σοφών
έχει μικρότερην άξια
άπ’ ένα μέτριο μυαλό αύτοδύναμο...
Αύτό τις πόλεις και τά σπίτια δυναμώνει, 
σάν θέλουν σωτηρία νά βροΰν...

Άντ. Β'.
Τδδειξε ή Σπαρτιάτισσα, τού στρατηλάτη ή κόρη, 
τού Μενελάου. Γιατ’ άναψεν άπό θυμό 
ένάντια στην άντίζηλη, σκοτώνει 
τήν Ίλιάδα κόρη τήν ταλαίπωρη 
άπό ζηλόφτονη συνέρια...
Φριχτός, άνόσιος κι άδικος ό φόνος.
*Ω δέσποινα, γι’ αυτή τήν πράξη 
θά μετονοιώσης κάποτε...
Μά βλέπω καθαρά μπρος στό παλάτι 
αύτό τό συγκροτούμενο ζευγάρι σέ ποινή 
θανάτου καταδικασμένο.
Γυναίκα δύστυχη, ταλαίπωρο παιδί,
πού γιά τον έρωτα τής μάνας σου πεθαίνεις,
κι δς είσαι άθώο κι άς δεν φταις στούς βασιλιάδες.

(Ή  Άντρομάχη προχωρεί πρός τό παλάτι χεροδεμένη. Δίπλα 
της βαδίζει τό παιδί της. ’Ακολουθούν ό Μενέ
λαος κι οί δούλοι του).

ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ

Γιά ίδές εγώ μέ τά αίματόβαφα 
τά χέρια μου σχοινοδεμένα 
βαδίζω γιά τής γής τά βάθη.
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ΜΟΛΟΣΣΟΣ
ΤΩ μάνα, κάτω άπ9 τή φτεροΰγα σου, 
μάνα, μαζί σου κατεβαίνω έκεί κι έγώ.

ΑΝΤΡΟΜ. Σφαχτό άνελέητο, ώ κυβερνήτες 
τής χώρας τής Φθιώτικης.

ΜΟΛΟΣΣΟΣ Πατέρα, έλα προστάτης στους δικούς σου!
ΑΝΤΡΟΜ. ’Αγαπημένο μου παιδί, θά κείτεσαι 

δίπλα στον κόρφο τής μανούλας σου 
νεκρό κάτω στη γής άντάμα μέ νεκρή.

ΜΟΛΟΣΣΟΣ Όΐμένα! Τί θά πάθω; Σίγουρα
έγώ κι εσύ, μανούλα, είμαστε δύστυχοι.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ Μπάτε βαθιά στή γής!.. Γιατ’ ήρθατε 
άπ' έχτρικήν άκρόπολη. Πεθαίνετε 
κι οί δυό σας άπ9 ανάγκες δυό.
Εσένα σε σκοτώνει ή ψήφος μου
και το παιδί σου τούτο ή κόρη μου Έρμιόνη.
Γιατί μεγάλη θάταν κουταμάρα 
εχτρούς, εχτρών σπορά, νά λυπηθώ, 
ενώ μπορώ νά τούς σκοτώσω, 
νά βγάλω από τό σπίτι μου το φόβο.

ΑΝΤΡΟΜ. ΤΩ γιε τού Πρίαμου, άντρα μου κι άφέντη μου, 
τό χέρι καί τή λόγχη σου 
μακάρι νάβρισκα προστάτη μου!

ΜΟΛΟΣΣΟΣ Ό  δύστυχος έγώ τί θρήνο 
νά βρώ τού Χάρου κυνηγάρη;

ΑΝΤΡΟΜ. Τκέτεψέ τον, τέκνο μου,
άγκάλιασε τά γόνατα τάφέντη !

ΜΟΛΟΣΣΟΣ ΤΩ φίλε, φίλε, χάρισέ μου τή ζωή !
ΑΝΤΡΟΜ. Στα μάτια μου άναβλύζουν δάκρυα

καί στάζω ή δύστυχη σαν βρύση άνήλια 
άπό γυαλιστερή πετρούλα.

ΜΟΛΟΣΣΟΣ Όΐμένα μου ! Στα βάσανά μου 
ποιο γιατρικό νά βρώ;

ΜΕΝΕΛΑΟΣ Τί μοϋπεσες στά γόνατα σάν κύμα 
σέ θαλασσόβραχο καί μ9 ικετεύεις 
μέ παρακάλια; Στους δικούς μου γίνομαι 
βοηθός, άλλα γιά σένα ψυχοπόνια 
σταλιά δεν έχω έγώ. Γιατί μεγάλο μέρος 
απ’ τή ζωή μου ξόδεψα, γιά νά κουρσέψω 
τήν Τροία καί τή μάνα σου.
Γιά νά τή χαίρεσαι κι έσύ, 
θά κατεβής στο μαύρον Άδη.

ΧΟΡΟΣ Μά βλέπω τώρα τον Πηλέα βιαστικά 
νά πλησιάζη εδώ μέ πόδι γέρικο.

(.Παρουσιάζεται δεξιά ό Πηλέας άκουμπώντας στο σκήπτρο του. Τον ύπο- 
βαστάζει ένας δοϋλος. Τον συνοδεύει και ή Τρωαδίτισάα 
σκλάβα τής ’Αντρομάχης, πού είχε σταλή νά τόν προσκα- 
λέση). ,

ΠΗΛΕΑΣ Εσάς ρωτώ καί τόν επόπτη τής σφαγής



εσένα: τί συμβαίνει; τί θά πούν^αότά ;
Γιατί τό σπίτι βρίσκεται σέ κίντυνο;
Τί πράματα παράνομα σκαρώνετε;
Μενέλαε, στάσου ! Κι άδικα μή βιάζεσαι ! 
Όδήγησέ με έσύ πιο γρήγορα! Γιατί,
—θαρρώ,—δεν παίρνει άναβολή τό πράμα αύτό. 
Στον εαυτό μου δίνω θάρρος, δύναμη 
νεανική νά βρώ πλειότερη σήμερα...
Λοιπόν θενά φυσήξω πρώτα πάνω της 
σάν πρίμο αγέρι στά πανιά.— Μίλα μου έσύ, 
μέ ποιό δικαίωμα τα χέρια μέ σχοινιά 
σοΰ δέσαν τούτοι καί σέ σέρνουνε μαζί 
μέ τό παιδί; Σάν προβατίνα μέ τάρνί 
σκοτώνεσαι, χωρίς κοντά σου νάμαι εγώ 
μηδέ κι ό άφέντης σου...

ΑΝΤΡΟΜ. Γέροντα, τούτοι δώ
μέ σέρνουν έτσι, καθώς βλέπεις δά κι έσύ, 
γιά νά μέ σφάξουν μέ τό τέκνο μου μαζί.
Τί λογοκοπανώ; Δεν σέ προσκάλεσα 
μ’ ένα μου μήνυμα γοργό, μέ άμέτρητους 
μαντάτορες σέ φώναξα... Ξέρεις—θαρρώ— 
τή σπιτική μας φαγωμάρα πού άναψε 
ή κόρη τούτου. Ξέρεις γιατί σφάζομαι.
’Απ’ τό βωμό τής Θέτιδας, πού τό παιδί 
τό ώραιόμορφο σοϋ γέννησε, τής θέαινας, 
πού έσύ καί τή λατρεύεις καί τή σέβεσαι, 
μέ χώρισαν καί μέ τραβούνε μ5 άδικη 
άπόφαση, χωρίς νά περιμείνουνε 
αυτούς πού λείπουν άπ' τό σπίτι. Ξέρουνε 
καί τή δική μου όρφάνια καί τού τέκνου αύτοϋ, 
πού παν νά τό σκοτώσουν δίχως φταίξιμο 
κι αύτό μαζί μέ μένα τήν ταλαίπωρη...
Μά σ’ έξορκίζω, γέροντα, προσπέφτοντας
στά γόνατά σου,—αφού μέ χέρι δέν μπορώ
νά πιάσω εγώ τάγαπημένο γένει σου—,
γιά τούς Θεούς, προστάτεψέ με ! ’Αλλιώς ντροπή
θάναι γιά σας ό θάνατός μας καί γιά μένα
κακοτυχιά..,

ΠΗΛΕΑΣ Νά λύση κάποιος τά δεσμά
προστάζο)—αλλιώς θά κλάψη !—καί τά χέρια της 
τά δυο νά λευτερώση !

ΜΕΝΕΛΑΟΣ Μά τάπαγορεύω έγώ.
Δέν είμαι δά από σένα πιο κατώτερος.
Καί τήν εξουσιάζω τούτη πλειότερο.

ΠΗΛΕΑΣ Πώς; Στά σωστά σου ήρθες έδώ στο σπίτι μου 
νά θρονιαστής; Δέν σοϋφτανε νά κυβερνάς 
στή Σπάρτη κάτο);

ΜΕΝΕΛΑΟΣ Αιχμάλωτη τήν έπιασα 
στήν Τροία έγώ.

ΠΗΛΕΑΣ Καί τού παιδιού μου τό παιδί
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βραβείο πήρε αύτήν...
ΜΕΝΕΛΑΟΣ Λοιπόν τό κτήμα μου

δεν τό κατέχει αυτός και τό δικό του έγώ;
ΠΗΛΕΑΣ Γιά ώφέλεια ναί, όχι όμως και γιά βλάψιμο,

μήτε και νά σκοτώνετε μέ τάδικο.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ Ποτέ δεν θά τή βγάλης απ’ τά χέρια μου.
ΠΗΛΕΑΣ Θά σου ματώσω τό κεφάλι μέ τό ξύλο!

ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Γγίξε με, γιά νά μάθης, κοντοζύγωσε!...

ΠΗΛΕΑΣ

Γ ι’ άντρας περνάς κι έσύ, πρόστυχε κι άναντρε; 
Εσένα μέ άντρες πού σέ λογαριάζουνε;
Πού σοϋκλεψε άντρας Φρύγας τή γυναίκα σου, 
γιατ’ άφησες άφρούρητο τό σπίτι σου, 
ξεκλείδωτο, σάν ν&χες τάχα φρόνιμη 
γυναίκα στο παλάτι σου, τήν πλειότερο 
άπ’ όλες λάγνα. Έστω κι άν θέλει, δέν μπορεί 
σεμνή νά γίνη κόρη Σπαρτιάτισσα.
Αύτές μαζί μ’ αγόρια ξεπορτίζουνε
άπό τό σπιτικό τους μέ γυμνά μηριά
και μ’ άνοιχτά φουστάνια κι έχουνε κοινά
στάδια—παλαΐστρες. Τούτο έγώ δέν τό βαστώ.
Κι ύστερα πρέπει νά παραξενεύεστε,
πού δέν μορφώνετε γυναίκες φρόνιμες;
Έπρεπε τήν Ελένη νά ρωτάς γ ι’ αύτά, 
πού τή δική σου άγάπη περιφρόνησε 
και μ’ άγουρο άντρα μακριά άπ’ τό σπίτι σου 
σέ ξένη χώρα γλέντησε τον έρωτα.
Κι έπειτα γιά χατήρι της τόσο στρατό 
μάζεψες κι έφερες στήν Τροία Ελληνικό; 
Έπρεπε νά τή σιχαθής καί πόλεμο 
νά μήν κηρύξης, πού τή βρήκες πρόστυχη, 
μά νά τήν παρατάς εκεί νά κάθεται, 
νά τής πληρώνης καί μισθό, στο σπίτι σου 
νά μήν τή ξαναπάρης. Μά τή γνώμη σου 
δέν τήν καλοκυβέρνησες.'. Καί χάλασες 
πολλών ήρώων τή ζωή. Στα σπίτια τους 
έρμες γριές χωρίς παιδιά τις άφησες 
κι άπό ψαρόμαλλους πατέρες άρπαξες 
τάκριβογέννητα παιδιά τους. Ά π’ αύτούς 
είμαι ένας ό κακύμοιρος. Σάν βδελυρό 
φονιά σέ βλέπω τ’ Άχιλλέα... Μόνος έσύ 
άπό τήν Τροία γύρισες άλάβωτος 
και τά πανώρια σου άρματα στις όμορφες 
τις θήκες μέσα τάφερες άνέγγιχτα 
κι έκεί και πάλι έδώ. Τό μέλλοντα γαμπρό
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ΜΕΝΕΛΑΟΣ

συμβούλεψα νά μ ή σέ κάμη πεθερό, 
αισχρής γυναίκας κόρη μέσ’ στο σπίτι του 
νά μή δεχτή ! Γιατί τής μάνας τις ντροπές 
οί τέτοιες κουβαλούν—Αυτό προσέχετε, 
μνηστήρες, θυγατέρα μάνας τίμιας 
νά παίρνετε γυναίκα. ’Ακόμα πόσο έσύ 
τον άδερφό σου πρόσβαλες, πού πρότεινες 
άνόητα νά σφάξη τό κορίτσι του.
Τόσο φοβήθηκες, μή χάσης άτιμη 
γυναίκα...Και τήν Τροία όταν έκούρσεψες,
—γιατί κι έκει θά φτάσω γιά χατήρι σου—, 
αίχμάλωτη κρατούσες τή γυναίκα σου, 
μά δεν τή σκότωσες..Τό ξίφος πέταξες, 
σάν είδες τό βυζί της, δέχτηκες φιλί, 
τή σκύλα τήν προδότρα σου χαϊδεύοντας, 
γιατί μπροστά στήν ’Αφροδίτη λύγισες, 
άναντρε! Κι ήρθες έπειτα στών τέκνων μου 
τό σπίτι, τό ρημάζεις, γιατί λείπουνε, 
σκοτώνεις άτιμα γυναίκα δύστυχη 
καί τό παιδί της, πού θά κάμη και τούς δυο 
κι έσένα και τήν κόρη σου στο σπίτι αύτό 
νά κλαΐτε, έστω κι άν είναι νόθο τρεις φορές.. 
Βέβαια πολλές φορές τό ξεροχώραφο 
στο εισόδημα περνάει παχύ ψωμότοπο.
Νόθοι πολλοί άπό γνήσιους είν’ άνώτεροι.
Μά πάρε τό κορίτσι σου! Στον άνθρωπο 
άξίζει πλειότερο νά πιάνη πεθερό 
και φίλο τίμιο και φτωχό, παρά άτιμο 
και πλούσιο...Όμως έσύ δέν είσαι τίποτε...

ΧΟΡΟΣ

Άπό μικρήν αίτια τρανή διχόνοια
γεννάει ή γλώσσα στούς άνθρώπους. Καί σ’ αύτό
ό μυαλωμένος άνθρωπος φυλάγεται,
συνέρια νά μην προκαλή στούς φίλους του.

Λοιπόν τούς γέρους πώς μπορείς νά είπής σοφούς
κι αύτούς πού κάποτε μπροστά στούς Έλληνες
φαίνονταν φρόνιμοι; Ό  Πηλέας είσαι σύ
κι άπό πατέρα ξακουστό κατάγεσαι,
μαζί μου συμπεθέρεψες, κι όμως αίσχρά
γιά σένα ξεστομίζεις καί γιά μας βρισιές
γιά χάρη μιας γυναίκας βάρβαρης, αύτής
ποΰπρεπε νά τήν κυνηγάς, φωνάζοντας
κι’ εμένα πάντοτε κοντά σου βοηθό,
πέρα άπ’ τού Νείλου καί τού Φάση τά νερά,
γιατί κρατάει άπ’ τής ’Ασίας τή στεριά,
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ποϋ λογχοτρυπημένοι πλήθος Έλληνες 
σκοτώθηκαν και πεθαμένοι κείτονται, 
γιατ5 άπ5 τό αίμα τού παιδιού σου βάφηκε.
Γιατί κι ό Πάρης, πού τό γιό σου σκότωσε 
τόν Άχιλλέα, ήταν τοϋ Έκτορα αδερφός.
Και τούτη δώ γυναίκα τοϋ "Εκτορα ήτανε.
Κι έσύ μπαίνεις μ" αύτή στην ίδιαν αίθουσα, 
στήν ίδια τάβλα καταδέχεσαι νά τρως 
και τήν άφήνεις νά γεννά στο σπίτι σου 
παιδιά καταραμένα. Τούτα θέλω έγό) 
νά τά σκοτώσω, γέρο, γιατί γνοιάζομαι 
γιά σένα καί για μένα. Κι όμως τούτη δώ 
μοϋ τήν άρπάζουν απ’ τά χέρια...Πρόσεξε!

—ντροπή δεν είναι νά μιλήσο) καί γι’ αύτό—. 
άνίσως δεν γεννήση ή θυγατέρα μου 
κι άν άπό τούτη ξεφυτρώσουνε παιδιά, 
θά τούς θρονιάσεις τής Φθιώτικης αυτής 
τής χώρας βασιλιάδες; Καί τούς Έλληνες 
θά κυβερνούνε, κι άς κρατούν άπό γενιά 
βαρβαρική; Κι έπειτα έγώ, πού τάδικα 
μισώ, παραλογίζομαι κι έσύ έχεις νοϋ;
Κι έκείνο τοόρα ξέτασε: νΑν τήν κόρη σου 
με κάποιο απ’ τούς πολίτες τήν έπάντρευες 
κι ύστερα τέτοια πάθαινε, θά κάθοσουν 
σωπαίνοντας; Δεν τό πιστεύω. Συγγενείς 
φίλους γιά χάρη ξένης βρίζεις έτσι δά;
’Αλλά—θαρρώ—έχουν ίσα δικαιώματα 
γυναίκα κι άντρας, όταν άτιμάζεται 
γυναίκα άπό τόν άντρα της, κι όταν αυτός 
κρατεί γυναίκα παλαβή στο σπίτι του.
Αύτός στά χέρια του έχει δύναμη τρανή, 
μά αυτής ή τύχη είναι στούς φίλους καί γονείς. 
Δεν είναι δίκιο τούς δικούς μου νά βοηθώ; 
Γέροντας ξεκουτιάρης είσαι. Πλειότερο 
έσύ μπορείς νά μ’ ώφελήσης, άν μιλάς 
παρά άν σωπαίνεις γιά τή στρατηγία μου.
Ή  Ελένη πάλι κακοτύχησε χωρίς 
τή θέλησή της.,.Οί Θεοί τό θέλησαν.
Κι αύτό περίσσια τήν Ελλάδα ωφέλησε*
Γιατ’ άπό μάχη κι άρματα ήταν άμαθοι 
καί τήν άντρεία άπόχτησαν. Στον άνθρωπο 
δασκάλα σ’ όλα γίνεται ή έξάσκηση..
Κι άν, όταν ήρθα άντίκρυ στή γυναίκα μου, 
κρατήθηκα νά μήν τή σφάξω, φέρθηκα 
σάν φρόνιμος. Ούτε κι έσύ θά τδθελα 
τό Φώκο νά σκοτώσης. Ό χ ι άπό θυμό, 
αλλά άπό εύνοια τοϋτα σοϋ τά χτύπησα.
Κι άν παραθύμωσες, στήν άθυροστομιά 
λυγάς κι έγώ έχω κέρδος μου τήν πρόβλεψη.



«HrtfeipntiKH έχ+ιΑ» \J***> ^ **^ **^ * f>87

ΧΟΡΟΣ

Τελειώνετε κι οι δυό σας πιά. Γιατί πολύ 
πιο φρόνιμο είναι αυτό. Μήπως σκοντάψετε 
κι οί δυό σας απ’ τήν άσκοπη συνέρια σας.

ΠΗΛΕΑΣ

’Αλλοίμονο! Τι γνώμες έχουν σφαλερές ■ 
μέσ’ στην Ελλάδα! "Αμα πολέμου τρόπαια 
στήση ό στρατός, αυτό δεν τό νομίζουνε 
κατόρθωμα όσων για τη νίκη μόχθησαν, 
άλλα τή δόξα τήν κερδίζει ό στρατηγός.
Σε μύριους άλλους ένας τούτος μοναχός 
κουνάει τό δόρυ καί, χωρίς νά κάνη αυτός 
καθόλου από τον ένα περισσότερα, 
ώστόσο φήμη μεγαλύτερη άποχτα. 
Θρονιάζονται στην εξουσία σοβαροί 
κι έχουν στήν πόλη πιο τρανήν υπόληψη 
απ’ τό λαό, κι άς δέν αξίζουν τίποτε.
Είναι άλλοι πιο πολύ άπ* αυτούς σοφώτεροι, 
άν τόλμη δέν τούς έλειπε καί βούληση.
Έτσι καί σύ κι ό αδερφός σου κάθεστε 
έξογκωμένοι άπό τής Τροίας τόνομα 
κι άπό τή στρατηγία έκεΐ, γιά βάσανα 
καί κόπους άλλων σείς περηφανεύεστε.
Μά θά σέ μάθω έγώ νά μή θαρρής ποτέ 
τον Πάρη τον Ίδαΐο άνώτερον έχτρό 
άπ’ τον Πηλέα, άν δέν ξεκουμπιστής γοργά 
άπό τό σπίτι αύτό κι έσύ κι ή κόρη σου 
ή στείρα, πού θά διώχνη άπ’ τό παλάτι του 
αύτό μου τό δισέγγονο τραβώντας την 
άπ5 τά μαλλιά, γιατ’ είναι στέρφα μόσχα αυτή 
καί δέν ανέχεται άλλες νά γεννοβολουν, 
αφού παιδιά δέν έχει αύτή. Μά δύστυχη 
άν είναι κείνη, πού παιδιά δέν άποχτα, 
πρέπει κι έμεΐς νά καταντήσωμε άτεκνοι; 
Ξεκουμπιστήτε, ώ δούλοι, μακριά άπ’ αύτή! 
Νά μάθω, άν θά έμποδίση εμένα κάποιος σας 
τά χέρια της νά λύσω. Άνασηκώσου έσύ !
Κι έγώ, μ5 όλο πού τρέμω, τούς περίπλοκους 
τούς κόμπους τών λουριών θά χαλαρώσω. 
Κακούργε, έτσι τής χάλασες τά χέρια της ; 
Βόδι ή λιοντάρι νόμιζες πώς έδενες 
μέ τά σκοινιά; νΗ φοβήθηκες, μήν έπαιρνε 
σπαθί καί σέ χτυπούσε; Γλίστρα πρός έδώ, 
έσύ μωρό μου, κάτω στήν, άγκάλη μου, 
βόηθα νά λύσω τά δεσμά τής μάνας σου.
Έγώ στή Φθία θά σ’ αναθρέψω φοβερό 
έχτρό γΓ αύτούς,..ΤΩ Σπαρτιάτες, μάθετε,
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δόξα αν σάς έλειπε και πείρα τών μαχών, 
κανένα δέν περνάτε σ’ άλλο τίποτε...

ΧΟΡΟΣ

Είναι άπό φυσικού τους άθυρόστομοι 
οί γέροι, στοϋ θυμού τή βράση άκράτητοι.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Πολύ εύκολα ξεπέφτεις στα βρισόλογα.
Λοιπόν έγώ, πούρθα στη Φθία στανικά, 
ούτε θά κάμω ούτε θά πάθω τίποτε 
κακό..Καί τώρα, άφού δέν έχω μακρινή 
άδεια, θά πάω στο σπίτι μου: Γιατί κοντά 
στή Σπάρτη υπάρχει κάποια πόλη, πούητανε 
φίλη μας πρίν, μά τώρα μάς έχτρεύεται.
Νά τή χτυπήσω θέλω φέροντας στρατό 
καί νά τήν πάρω λάφυρο στα χέρια μου.
Σάν τά βολέψω έκεΐ κατά τον πόθο μου, 
θά ξαναρθώ. Καί θά σταθώ άντιμέτωπος 
μέ τό γαμπρό μου. Είλικρινά τό δίκιο μου 
θά τού αναπτύξω καί θάκούσω τό δικό του.
Κι αν τιμωρήση αύτήν καί μαλακός σέ μάς 
φανή στο μέλλον, στοργικούς θά βρή κι εμάς. 
Μά άν όργιστή, όργισμένους θά μάς βρή κΓ έμάς, 
θά πάρη πράξη άκόλουθη στήν πράξη του. 
’Αψήφιστα τά λόγια σου τά παίρνω έγώ. 
’Ανήμπορος, σάν ήσκιος παραστάτης μας, 
βγάζεις μιλιά...Μόνο ή φωνή σού άπόμεινε 
καί τίποτε άλλο...

(Φεύγει ό Μ ενέλαος μέ τήν όκολουθία τοο).

ΠΗΛΕ ΑΣ

Στάσου έδώ, παιδάκι μου,
στήν άγκαλιά μου κάτω, γίνε μου οδηγός!
Κ ι’ εσύ, ταλαίπωρη. "Αραξες σ’ άπάνεμο 
λιμάνι, κι άς σέ βρήκε βαρυχειμωνιά.

ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ

Γέρο, μακάρι νά άνταμείψουν οί Θεοί
καί σέ καί τούς δικούς σου, πού μάς γλύτωσες
τό τέκνο μου κι έμένα τήν κακότυχη.
Μά πρόσεξε, μήπως καρτέρι στήσουνε 
αύτοί σε μάς τούς δυο σέ δρόμο άσύχναστο 
καί στανικά μ’ άρπάξουνε, γιατί θά ίδούν
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ΠΗΛΕΑΣ

(Στροφή)

(Άντιστ.)

έσένα γέροντα κι έμένα αδύνατη 
Kt άνήλικο τό τέκνο τούτο. Πρόσεξε 
σέ τούτο, μήπως τώρα τούς ξεφύγωμε 
κι ύστερα ξαναπέσωμε στα χέρια τους...

Δειλό, γυναικείο λόγο, εσύ μήν ξεστομάς!
Βάδιζε! Ποιος θά βάλη χέρι πάνω σας;
Αύτός—θαρρώ—θά σας έγγίξη κλαίγοντας.
Έγώ μέ τών Θεών τή χάρη κυβερνώ 
πολλούς οπλίτες, πλήθος καβαλλάρηδες 
στη Φθία μέσα. Κι είμαι άκόμα όρθόστητος 
κι όχι γεροπαράλυτος, καθώς θαρρείς.
Μά τέτοιον άντρα μόνο μέ τό βλέμμα μου 
θά τον κατατροπώσω, άν κι είμαι γέροντας.
Γιατί κι ό γέρος βάζει κάτω νιούς πολλούς, 
άν είναι ψυχωμένος. Τί χρειάζεται 
κορμί μεγάλο νάχης, άν είσαι δειλός ;

(Ό  γέρο—Πηλέας βγαίνει άπ* τή δεξιά πάροδο μέ βή
μα άργό...Τόν όποβαστάζουν ή ’ Αντρομάχη καί 
τό παιδί της).

ΧΟΡΟΣ

*Ή νά μήν είχα γεννηθή 
ή νάημουν κόρη διαλεχτού πατέρα 
και κληρονόμος πλούσιου σπιτικού.
9 Απ’ τούς άρχοντογέννητους δεν λείπει 
βοήθεια, άν πάθη κάποιος κάτι άπέλπιδο.
Κι’ όσοι φημίζονται από τίμια σπίτια γόνοι 
ύπόληψη άποχτοϋν καί δόξα.
Τών ξακουστών αντρών τάχνάρια 
ό χρόνος δέν τά έξαφανίζει.
Καί σαν πεθάνουν, ή άρετή τους λάμπει.

Κάλλιο νά μήν κερδίζω έγώ 
νίκη κακόφημη παρά μέ δύναμη 
καί φτόνο νά καταπατώ τό Δίκιο.
Γιατί γιά μιά στιγμή γλυκύ είναι τούτο 
στον άνθρωπο, μά καταντάει μέ τον καιρό 
άγονο κι αίσχος μένει τού σπιτιού.
Αύτόν τό βίο έγκρίνω καί διαλέγω:
Νά μήν μπορώ νά έξουσιάζω δίχως δίκιο 
μηδέ κρεβατοκάμαρη μηδέ καί πόλη.

ΤΩ γέρο, τού ΑΙακοΰ παιδί, 
πιστεύω, εσύ μαζί μέ τούς Λαπίθες

(Έπφδή)
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πολέμησες μέ δοξασμένο δόρυ
τούς Κένταυρους. Καβάλλα στής Άργώς τό σκάφος
έσκισες τάφιλόξενο τό κύμα
των θαλασσοδαρμένων Συμπληγάδων
γιά φημισμένο ναυτικό ταξίδι.
Καί τότε πρώτα, πού τού Δία ό γιος 
τρισένδοξος την Ίλιάδα πόλη 
αίματοκύλησε, μοιράστηκες τή δόξα 
μ9 αυτόν καί στην Εύρώπη ξαναγύρισες.

(Μ ιά γριά δούλα βγαίνει άπ’ τό παλάτι κρατώντας ένα 
σπαθί)

ΤΡΟΦΟΣ

—Γυναίκες φιλενάδες μου, τι συμφορά 
ή μιά πάνω στήν άλλη σήμερα ξεσπά !
Ή  άφέντρα τού σπιτιού, ή Έρμιόνη δηλαδή, 
άφού τήν άπαράτησε ό πατέρας της 
κι άφού κατάλαβε τι πράξη σκάρωσε,
—γιατί κρυφομελέτησε τό θάνατο 
τής ’Αντρομάχης καί τού τέκνου της—ποθεί 
νά σκοτωθή. Φοβάται από τον άντρα της, 
μήπως γιά τά καμώματά της μέ ντροπές 
έξω άπό τούτο τό παλάτι πεταχτή, 
ή σκοτωθή, γιατί νά σφάξη πάσχιζε 
έκείνους πού δεν έπρεπε... Μέ τό στανιό 
τή συγκρατούν οί φύλακες οι δούλοι της, 
μήν κρεμαστή άπό τό λαιμό, καί τά σπαθιά 
τής κλέβουν άπ’ τό χέρι και τάρπάζουνε...
Τόσο πικρά μετάνοιωσε, κατάλαβε 
πώς άδικα τά πριν πραγμένα τάπραξε.
Λοιπόν, ώ φιλενάδες μου, κουράστηκα 
άπ’ τήν κρεμάλα νά έμποδίζω τήν κυρά...
Μά στο παλάτι τούτο μέσα μπάτε έσείς 
κι άπό τό θάνατο γλυτώστε την! Γιατί 
νεοφερμένοι φίλοι καταπείθουνε 
άπ’ τούς συνηθισμένους εύκολώτερα.

ΧΟΡΟΣ

Καί νά, στό σπίτι μέσα άκούμε τίς κραυγές 
τών δούλων γιά τή συμφορά πού μάς μηνάς... 
Θαρρώ, θά δείξη ή δύστυχη, πόσο πονεΐ 
γιά τή φριχτή της πράξη... Άπό τών δούλων της 
τά χέρια ξέφυγε καί βγαίνει άπό τό σπίτι 
ποθώντας νά πεθάνη.

(Ή  Έ ρμ ιόνη  άναμαλλιασμένη όρμάεχ μέσα στή σκηνή)
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ΕΡΜΙΟΝΗ 

Αλλοίμονο μου!
Τό μάδημα θάρχίσω τών μαλλιών μου.
Τάνήλεο σχίσιμο της σάρκας μέ τά νύχια... ' 
Κορίτσι μου, τί πας νά κάνεις;
Θά βασανίσεις τό κορμί σου; 
νΑχ!—νΑχ! “Απ’ τις κοτσίδες μου 
ανάερο πέταξε ψηλά, 
ψιλοϋφασμένο πέπλο!
Κόρη μου, σκέπασε τό στήθος σου, 
τό φόρεμά σου ξαναδέσε!
Και τί χρειάζεται νά κρύβω μέ τούς πέπλους 
τον κόρφο μου; Έπραξα στον άντρα μου 
καθάρια κι ολοφάνερα καί ξάστερα.
Πονάς, πού φόνο σκάρωσες για την άντίζηλή σου;
Μά καί βαριά στενάζω εγώ
γιά τη φριχτή μου τόλμη, πόβαλα σέ ένέργεια.
Έγώ ή καταραμένη 
κι άνθροοπομισημένη.
Θά σοϋ σχωρέση ό άντρας σου τό κρίμα αύτό. 
Γιατί μου πήρες άπ’ τό χέρι τό σπαθί;
Καλή μου, ξαναδός μου το, δός μου το πάλι, 
κατάστηθη πληγή νάνοίξω!
Τί μ" εμποδίζεις απ’ τό βρόχο;
Νά σάφηνα νά σκοτωθής, ο̂ ς ήσουν μανιασμένη; 
’Αλλοίμονο στή μοίρα μου!
Πού είναι γιά μένα τής φωτιάς ή φλόγα ή ποθητή; 
Πάνω σέ ποιά νά όρμήσω πέτρα 
ή μέσ’ σέ πέλαγο ή βουνήσιο δάσος, 
νά σκοτωθώ κι ό "Αδης νά μέ γνοιάζεται;
Τί βασανίζεσαι έτσι; Στον κάθε άνθρωπο 
θεόσταλτες οί πίκρες πέφτουν πάντοτε... ,
Μ’ άφησες, μέ παράτησες, πατέρα μου, 
σάν βάρκα, πούναι στ’ ακρογιάλι 
από θαλασσινό κουπί ξαρμάτωτη...
Θά μέ σκοτώση! Θά μέ σφάξη!
Σέ τούτη δω τή νυφοκάμαρη 
δέν θάμαι σπιτωμένη πιά.
Ίκέτισσα τίνος θεού τάγαλμα νάγκαλιάσω;
Ή  σκλάβα νά ριχτώ σέ σκλάβας γόνατα;
Σάν μαυροφτέρουγο πουλί μακάρι 
νά πέταγα μακριά άπ’ τής Φθίας τή χώρα!
Ή  σάν τό πεύκινο σκαφίδι, πρωτοτάξιδο 
καράβι πού τούς Μαύρους Βράχους έσχισε.
Κόρη μου, ούτε καί πριν σέ πολυπαίνεσα, 
ποϋφταιξες σέ γυναίκα Τρωαδίτισσα, 
ούτε καί τώρα πάλι δίκιο σοϋβγαλα
γιά τό μεγάλο φόβο πού δοκίμασες.
Δέν θά κλωτσήση ό άντρας σου τό γάμο του
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ΧΟΡΟΣ

μέ σένα λόγια πρόστυχα πιστεύοντας 
γυναίκας βάρβαρης... Γιατί δέν σέ κρατεί 
αιχμάλωτη απ’ τήν Τροία... Μά σέ διάλεξε 
γυναίκα από πατέρα άφέντη μέ πολλά 
προικιά κι από πατρίδα τρισκαλότυχη.
Δέν θά σέ παρατήσει κι ό πατέρας σου 
έτσι, καθώς φοβάσαι, κόρη μου. ’Απ’ αύτό 
τό σπίτι δέν θ’ αφήσει νά σέ διώξουνε. 
Ά λλ’ έμπα μέσα και μή φαίνεσαι μπροστά 
στο σπίτι αύτό, νά μή σου ρίξουνε ντροπή 
μπρος στο παλάτι βλέποντάς σε, κόρη μου.

Και νά, κάποιος άλλόμορφος ταξιδευτής 
ξένος μέ βήμα βιαστικό ζυγώνει μας.

(’Από την άριστερή πάροδο μπαίνει ό Ό ρέστης)

ΟΡΕΣΤΗΣ Ξένες γυναίκες, τ’ Άχιλλέα τό παιδί 
μήν έχει εδώ παλάτι, βασιλόσπιτο;

ΧΟΡΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ

Τό κατάλαβες. Μά ποιος είσαι πού ρωτάς; 
Τής Κλυταιμήστρας γιος και τ Άγαμέμνονα. 
Όρέστης όνομάζομαι και στοϋ Διός 
τοϋ Δωδωναίου τό μαντείο πηγαίνω.
Μ’ άφοϋ στή Φθίαν έφτασα, θαρρώ σωστό 
νά μάθω γιά συγγένισσα γυναίκα, άν ζή 
κι άν είναι εύτυχισμένη ή Σπαρτιάτισσα 
Έρμιόνη, πού τήν άγαπώ, κι άς κάθεται 
χώρια άπό μάς σέ πεδιάδα μακρινή.

(Ή  Έ ρμ ιόνη , πού ώς τώρα δέν την είχε άντιληφθή ό Ό ρέσ της, προχω
ρεί και πέφτει στά πόδια του)

ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΩ τ’ Άγαμέμνονα παιδί, πού φάνηκες 
λιμάνι γιά τούς ναύτες μεσ’ τήν τρικυμιά, 
στά γόνατά σου πέφτω έγώ, σπλαχνίσου με 
σέ τούτη μου τή μοίρα, πούσαι μάρτυρας, 
γιατ’ είμαι δύστυχη... Κι έγώ τά μπράτσα μου, 
πού αξίζουν ίδια μέ κλαδιά Ικετευτικά, 
στά γόνατά σου περιπλέκω...

ΟΡΕΣΤΗΣ Μπά! Σάν τι

ΟΡΕΣΤΗΣ

σημαίνει αύτό; Τάχα μήπως γελάστηκα; 
Ή  βλέπω καθαρά τήν οικοδέσποινα, 
τήν κόρη τοϋ Μενέλαου;

ΕΡΜΙΟΝΗ Τήν ίδια αύτήν, 
πού ή Ελένη, θυγατέρα τοϋ Τυνδάρεου, 
τή γέννησε μονάκριβη στο σπίτι της 
απ’ τόν πατέρα μου... Τα ξέρεις όλα πιά. 
Φοίβε γιατρέ, μακάρι άπό τά πάθια της 
νά τή λυτρώσης! Τί συμβαίνει; Άπό θεούς 
ή κι άπ’ ανθρώπους ύποφέρεις βάσανα;

V
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. ΕΡΜΙΟΝΗ

ΟΡΕΣΤΗΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ

ΕΡΜΙΟΝΗ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΕΡΜΙΟΝΗ

ΕΡΜΙΟΝΗ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΟΡΕΣΤΗΣ

'Αλλα άπό μένα κι άλλα άπό τόν άντρα μου, 
πού μ* έχει, κι άλλα άπό θεό. Και ρήμαξα 
άπ* όλες τις μεριές.

Τάχα ποια δυστυχία
μπορεί νάχη ή γυναίκα πού δέν γέννησε 
ακόμα τέκνα, εξόν στο γάμο της;

ΕΡΜΙΟΝΗ Αύτοϋ 
κακοπαθαίνω. Τεχνικά με ψάρεψες.
’Αντί γιά σένα άλλη αγκαλιά λιμπίζεται 
ό άντρας σου;

ΕΡΜΙΟΝΗ Τη σκλάβα του κι όμόκλινη 
τού Έκτορα.

ΟΡΕΣΤΗΣ Κακό είπες, νάχη ό άντρας δυο 
γυναίκες

ΕΡΜΙΟΝΗ Είναι τέτοιο αύτό. Κι έπειτα έγώ 
την εκδικήθηκα.

ΟΡΕΣΤΗΣ Μήν τάχα σκάρωσες 
ένάντια στη γυναίκα αυτή δολοπλοκία 
άπ’ όσες οί γυναίκες κρυφομελετοΰν;
Φόνο γι’ αύτή και γιά τό νόθο τέκνο της.
Τούς σκότωσες; "Η τυχερό τούς γλύτωσε;
Ό  γέροντας Πηλέας, πού τούς άτιμους 
τιμάει...

ΟΡΕΣΤΗΣ Σε βόηθησε κανείς στο φόνο αύτό; 
ΤΗρθε ό πατέρας μου άπ* τη Σπάρτη επίτηδες.
Καί πως νικήθηκε από χέρι γέροντα;
Τόν ντράπηκε. Έφυγε καί μάφησε έρημη. 
Κατάλαβα. Φοβάσαι γιά τήν πράξη σου 
τόν άντρα σου.

ΕΡΜΙΟΝΗ Τονοιωσες. Μέ τό δίκιο του 
αύτός θά μέ σκοτώση. Τί χειάζονται 
τά λόγια; Σ* έξορκίζω.—τής συγγένειας μας 
τό Δία προστάτη κράζοντας,—όδήγα με 
όσο μπορείς πιο μακριά άπ* τη χώρα αύτή 
ή κάτω στο παλάτι τού πατέρα μου.
Γιατί τό σπίτι τούτο βέβαια φαίνεται, 
πώς κυνηγάει εμένα βγάζοντας φωνή.
Στή χώρα τη Φθιώτικη μ’ έχτρεύονται.
Κι άν μέ προλάβη μέσ’ στό σπίτι ό άντρας μου 
άπό τού Φοίβου τό μαντείο γυρίζοντας, 
θά μέ σκοτώση βουτηγμένη στή ντροπή.
"Η θάμαι σκλάβα στ’ άνομο κρεβάτι της, 
αύτό πού έγώ πρωτύτερα εξούσιαζα.
Θάλεγε κάποιος: Καί λοιπόν πώς έπεσες
σ’ αύτό τό σφάλμα; Μπαίνοντας στό σπίτι μου
οί πρόστυχες γυναίκες μέ κατάστρεψαν,
πού μου φούσκωσαν τά μυαλά μ’ αύτά τά λόγια:
«Έσύ θάνέχεσαι μιάν άθλια αίχμάλωτη
καί τού σπιτιού σου δούλα νά μοιράζεται
μαζί σου τό κρεβάτι; Μά τήν "Ηρα, αύτή
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ΟΡΕΣΤΗΣ

(ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ>

τού κρεβατιού τή γλύκα μέσ9 στο σπίτι μου 
δεν θά τρυγούσε βλέποντας το φως». Κι έγώ, 
τά λόγια των Σειρήνων τούτα άκούγοντας,

-σοφές, κακούργες φλυαρίες, δολερές—, 
στον άνεμο τής τρέλας παραδόθηκα.
Ποια άνάγκη νά φυλάγω έγώ τον άντρα μου, 
άφού τά χρειαζούμενα δεν μοϋλειπαν;
Πλούτη πολλά. Κι ήμουν άφέντρα τού σπιτιού.
Έγώ παιδάκια θά γεννούσα γνήσια
κι έκείνη νοθογέννητα σκλαβόπουλα
τών τέκνων μου. Πολλές φορές θενά τό είπώ:
Ποτέ, ποτέ δέν πρέπει όσοι έχουνε μυαλό 
κι έχουν γυναίκα νά έπιτρέπουν θηλυκά 
στο σπίτι τους νά μπαίνουν, στή γυναίκα τους.
Γιατ9 είναι αυτές δασκάλες τής αισχρότητας.
Ή  μιά μεσίτρα πληρωμένη σέ βοηθεϊ 
στήν άπιστία. Κι αύτή πού παραστράτησε 
στήν αμαρτία θέλει νάχη σύντροφο.
Κι άπό ξετσιπωσιά πολλές. Και νά γιατί 
τά σπίτια τών άντρων άναστατώνονται.
ΓΓ αυτό τις πόρτες τών σπιτιών μέ μάνταλα 
καί κλειδαριές νά τις φυλάγετε καλά, 
γιατ9 οι γυναίκες άπ9 τήν πόρτα μπαίνοντας 
φέρνουν πολλά κακά καί κέρδος τίποτε.

ΧΟΡΟΣ

Έβρισες τις ομόφυλες παραπολύ.
Συγγνώμη σίγουρα μπορείς νά βρής γΤ αυτό.
Μά χρέος τής γυναίκας τά γυναικεία της 
τά πάθη νά στολίζη μέ σεμνότητα.
Σοφός ήταν τον άνθρωπο όποιος δίδαξε 
νάκούη άπ9 τον άντίπαλο φημολογιές.
Έξερα έγώ τή σύγχυση τού παλατιού 
τούτου, τή φαγωμάρα σου μέ τή γυναίκα 
τού Έκτορα και φυλάγοντας περίμενα, 
άν θά καθήσεις έδωπέρα ή τρέμοντας 
άπό τό φόβο, πού μιά σκλάβα σούβαλε, 
θέλεις νά ξεπορτίσης απ’ τό σπίτι αύτό.
Χωρίς νά σεβαστώ δικό σου μήνυμα, 
ήρθα, γιά νά σέ βγάλω άπό τό σπίτι αύτό, 
άν τον καημό σου μου ξομολογιόσουνα, 
καθώς άληθινά μοΰ εκμυστηρεύτηκες.
Έσουν δική μου πρίν, μά τώρα κάθεσαι 
μαζί μ' αύτόν τον άντρα άπ τού πατέρα σου 
τήν άπιστιά, πού—πρίν τής Τροίας πατήσωμε 
τά χώματα—μέ μένα σ’ άρραβώνιασε^ 
κι9 ύστερα σ9 έταξε σ9 αύτόν, πού σ9 έχει τώρα,
&ν κούρσευε τής Τροίας τήν ακρόπολη.
Καί τ’Αχιλλέα ό γιος έδβ σάν γύρισε,

t -  '
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έδωσα στόν πατέρα σου συχώρεση 
κι ικέτευα τόν άλλο νά παραιτηθή 
άπό τό γάμο του μέ σένα. Τοϋλεγα 
τά πάθια μου, τό τωρινό μου τυχερό.
Θάβρισκα νύφη μόνο απ’ τή συγγένεια μου, 
μά δύσκολα άπό ξένο σπίτι, εξόριστος 
καθώς πλανιέμαι μακριά άπ’ τό σπίτι μου.
Μά εκείνος αύθαδίασε και μ’ έβριζε 
γιά τή σφαγή τής μάνας μου, γιά τις θεές 
τις αίματοβλεποϋσες. Ένοιωθα ντροπή 
γιά τής φαμίλιας μου τά δυστυχήματα, 
πονούσα, ναι πονοΰσα, μά τή συμφορά 
βαστοϋσα. Κι όταν τήν άγκάλη σου έχασα, 
έφυγα, κι άς δεν τόθελα. Μά σήμερα,

—ποϋ ξάφνου ή τύχη σου γυρίζει άνάποδα, 
καί πέφτοντας σ’ αυτή τήν περιπέτεια 
στέκεις αναποφάσιστη—, απ’ τό σπίτι σου 
θά σέ τραβήξω έγώ και στοϋ πατέρα σου 
τό χέρι θά σέ δώσω. Παντοδύναμη 
είναι ή συγγένεια και στα δυστυχήματα 
τίποτε δέν αξίζει περισσότερο 
άπ’ ένα φίλο συγγενή...

ΕΡΜΙΟΝΗ Ό  πατέρας μου
τήν έγνοια θάχη γιά τό γάμο μου. Κι αυτό
ν’ άποφασίσω δέν περνά άπό χέρι μου...
Μά τράβηξέ με όσο μπορείς πιο γρήγορα 
άπ5 τό παλάτι αύτό, μήπως ό άντρας μου 
προλάβη με γυρίζοντας—ζυγώνοντας 
στό σπίτι ή μήπως ό Πηλέας ό γέροντας 
μάθη πώς άπαράτησα τό σπίτι μου 
και μέ πηλάλα άλόγο)ν καταδιώξη με...

ΟΡΕΣΤΗΣ Τόχέρι γέρου μή φοβάσαι! Μή σκιαχτής 
τό γιόκα τ’ Άχιλλέα γΓ αυτά πού μ’ έβρισε.
Γι’ αυτόν άπό τό χέρι τούτο στήθηκε 
τέτοια παγίδα φονική, περίπλεχτη 
μέ βρόχια αμετακίνητα* πρωτύτερα 
μιλιά δέν βγάζω. Κι όταν θά τελειώσουνε, 
σίγουρα θά τά μάθη ό βράχος των Δελφών.
Κι άν σεβαστούν τόν όρκο τους οί φίλοι μου
στη χώρα τής Πυθώς, τής μάνας ό φονιάς
θενά τού δείξη νά μήν παίρνη ταίρι του
έκείνη ποϋπρεπε νά πάρω έγώ. Πικρά
τ’ αφέντη Φοίβου τιμωρία θά ζητή
γιά τού πατέρα του τό φόνο. Κι ούτε αυτόν
τόν ώφελεί νάλλάξη γνώμη σήμερα,
πού έξιλεώνει τό θεό, μά θά χαθή
κακά απ’ αυτόν κι απ’ τις συκοφαντίες μου.
Θά μάθη πόσο τόν μισώ. Γιατ’ ό θεός
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έχτρών άντρών γυρνάει τή μοίρα άνάποδα, 
δεν τούς άφήνει νά περηφανεύονται.

(Ό  Ό ρέσ τη ς μέ την Έ ρμ ιόνη  φεύγουν από την άριστερή πάροδο).

ΧΟΡΟΣ

—ΤΩ Φοίβε, πού όρθοστύλωσες (Στροφή Α')
τοϋ ’Ιλίου τά καλόχτιστα ακροπύργια,
κι έσύ τής θάλασσας θεέ,
πού μέ τά μαύρα τάλογα αύλακώνεις
τά πελαγήσια κύματα, γιατί
τ’ ώριοπελέκητο έργο των χεριών σας
τό παραδώσατε άδοξα
στόν πολεμόχαρο Ένυάλιο,
γιατί την παρατήσαταν
τήν άμοιρη, συφοριασμένη Τροία;

(Άντ. Α')
Στις όχθες τοϋ Σιμόεντα
άμάξια μύρια μέ όμορφόθωρα άτια
έζέψαταν καί φονικούς
άντρων άγώνες άστεφάνωτους
άφήσαταν. Χαθήκαν, πάνε
οι βασιλιάδες άπ’ τοϋ Ηλου τή γενιά.
Κι ούτε στην Τροία λάμπει πιά 
γιά τούς θεούς έπάνω στούς βωμούς 
μέσ’ στόν εύωδερό καπνό ή φοηιά.

Χάθηκε άπ' τής γυναίκας του τό χέρι 6 γιος τ’ Άτρέα. (Στρ. Β') 
Κι αυτή τό φόνο άλλάζοντας μέ θάνατο 
τό κέρδισε άπ’ τά τέκνα της.
Θεοϋ, θεοϋ τή χτύπησε
τό πρόσταγμα τό μαντικό,
τότε ποϋ μπήκε μέσα στ’ άδυτο τοϋ Φοίβου
τό τέκνο τ’ Άγαμέμνονα
καί στ’ Άργος φτάνοντας στερνά
τή σκότωσε, έγινε τής μάνας του φονιάς.
Θεέ μου Φοίβε, πώς νά τό πιστέψω;

(Άντ. Β')
Μύριες σ’ Ελλήνων αγορές έστέναζαν γυναίκες, 
μοιρολογούσαν τόν πικρό τους γάμο.
Παράταγαν τά σπίτια τους, 
γιά νάβρουν άλλο όμόκλινο.
Δέν έπεσαν μονάχα πάνω σου 
καί στούς δικούς σου συγγενείς 
οί φοβερές κακοτυχιές.
Αρρώστια, βάσανο έπαθε 
ή Ελλάδα, μέσ’ άπ’ τών Φρυγών 
τή χώρα πρός τά καρπερά χωράφια



άστροπελέκι θιάβηκε 
θανατερό στάζοντας αίμα.

(Ά πό τά δεξιά ξανάρχεται ό Πηλέας μέ συνοδεία δούλων του).
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ΠΗΛΕΑΣ Φθιώτισσες γυναίκες, σ’ 6,τι σδς ρωτώ

»

φωτίστε με. Γιατ’ ακόυσα λόγο θολό, 
πώς άφησε τό σπίτι αυτό και χάθηκε ' 
ή κόρη τού Μενέλαου. Κι έρχομαι έγώ, 
πού βιάζομαι νά μάθω άν είν’ άλήθεια αύτό. 
Γιατί όσοι στο σπίτι βρίσκονται χρεωστοΟν 
για κέρδος των φευγάτων φίλων νά γνοιαστοϋν.

ΧΟΡΟΣ Πηλέα, τάκουσες σωστά. Κι ούτ’ αρεστό 
σέ μένα θάταν νά σοϋ κρύψω βάσανα, 
πού ή τύχη μ’ έφερε κοντά τους. Έφυγε, 
τόσκασε άπό τό σπίτι αύτό ή βασίλισσα.

ΠΗΛΕΑΣ Τί φόβον ένοιωσε; "Ως τό τέλος πές μου το.
ΧΟΡΟΣ

I

Φοβάται μην τη διώξη άπό τό σπίτι 
ό άντρας της.

ΠΗΛΕΑΣ Μήπως γιατί τό θάνατο 
σκάρωσε τοΰ παιδιού;

ΧΟΡΟΣ Ναί, και τή σκλάβα της 
γυναίκα σκιάζεται.

ΠΗΛΕΑΣ Κι αύτή μέ ποιόν μαζί
ξεπόρτισε; Μήπως μέ τον πατέρα της;

ΧΟΡΟΣ Τ’ Άγαμέμνονα ό γιός τήν πήρε κι έφυγε.
ΠΗΛΕΑΣ Ποιά τρέφοντας ελπίδα; Μήπως ήθελε , 

γυναίκα νά τήν πάρη;
ΧΟΡΟΣ Ναί, καί θάνατο 

γιά σένα καί τάγγόνι σου μαγείρευε.

ΠΗΛΕΑΣ Βαλτός σ’ ένέδρα ή πολεμώντας φανερά;
ΧΟΡΟΣ Μέσ’ στού Λοξία τον άγνό ναό μαζί 

μέ τούς Δελφιώτες...
ΠΗΛΕΑΣ νΩχ! νΩχ! Τούτο είναι φριχτό.

Κάποιος άς πεταχτή στον Πυθίκό βωμό,
όσο πιο γρήγορα μπορεί στούς φίλους μου
νά φανέρωση αύτά πού εδώ σκαρώνουνε,
πριν τ’ Άχιλλέα ό γιός άπ’ τούς εχτρούς σφαχτή.

(Ά πό τήν άριστερή πάροδο έρχεται ένας άγγελιαφόρος)

ΑΓΓΕΛΟΣ ’Αλλοίμονο!
—Γέρο, τί συμφορές ήρθα ό ταλαίπωρος
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ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

σέ σένα νά μηνύσω και στοΰ άφέντη μου 
τούς φίλους.

ΠΗΛΕΑΣ νΑχ! νΑχ! Σάμπως νά προμάντεψε, 
κάτι ή καρδιά μου καρτερεί...

ΑΓΓΕΛΟΣ Γέρο Πηλέα, 
μάθε, τάγγόνι σου δεν ζή. Τέτοιες πληγές 
μέ τά σπαθιά Δελφιώτες άντρες του άνοιξαν 
κι ό Μυκηναίος ξένος...

ΧΟΡΟΣ νΑχ! νΑχ!, γέροντα, 
τί πας νά κάμης; Πρόσεξε, μη σωριαστής! 
Άνασηκώσου!

ΠΗΛΕΑΣ Πάω χαμένος. Σβήστηκα. 
Μοϋ έδέθη ή γλώσσα, κόπηκαν τά πόδια μου.
"Αν θέλεις και γιά τον άγαπημένο σου 
εκδίκηση νά πάρης, στήσε τό κορμί 
όρθό κι άκου πώς έγιναν.

ΠΗΛΕΑΣ ~Ω μοίρα μου, 
πώς μέ χτυπάς τό δύστυχο στών γερατειών 
τό μακρυσμένο τέλος. Ξήγησέ μου, πώς 
έχάθη τάκριβοϋ παιδιού μου ό μόνος γιός;
Ν’ άκούσω θέλω λόγια στ’ άκουσμα φριχτά.

Στην ξακουστή τού Φοίβου χώρα φτάσαμε 
καί κλείσαμε τού ήλιου τρεις κύκλους φωτεινούς 
καρφώνοντας τά μάτια μας στο θέαμα.
Μά σ" υποψία τούτο δά μάς έβαζε:
Οΐ ντόπιοι κάτοικοι τής χώρας τού θεού 
σέ ομάδες καί σέ κύκλους συγκεντρώνονταν.
Καί τ’ Άγαμέμνονα κατόπι τό παιδί 
μέσα στην πόλη τρέχοντας έφώναζε 
λόγια φαρμακερά στού καθενός r  αύτί:
«Βλέπετε αυτόν, πού τρέχει μέσ" στις βαθουλές 
κρυψώνες τού θεού, γεμάτες μάλαμα, 
μέσ' στών άνθρώπων δηλαδή τούς θησαυρούς; 
Αυτός γιά δεύτερη φορά βρίσκεται δώ 
γιά κείνα πούρθε καί πρωτύτερα, γιατί 
θέλει τού Φοίβου νά κουρσέψη τό ναό.
Καί μέσ' στήν πόλη ξέσπασε ύστερ? απ’ αύτό 
όχλοβοή κακόλαλη. Συνάχτηκαν' 
οί προεστοί στα βουλευτήρια όλοι μαζί 
κι όσοι φυλάγαν τού θεού τούς θησαυρούς 
στούς δρόμους τούς περίστυλους βάλαν φρουρά. 
Κι εμείς,—χωρίς ιδέα νάχωμε άπ' αύτά— 
πρόβατα μέ χλωρόφυλλα τού Παρνασού 
καλοθρεμμένα πήραμε καί πήγαμε, 
στή σκάρα τού βωμού παρασταθήκαμε 
μαζί μέ τους προξένους καί τούς μάντηδες
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τούς Πυθικούς. Και κάποιος έτσι μίλησε:
«’Αγόρι μου, ποια δέηση νά κάμωμε
για σένα στο θεό: Για ποιο σκοπό έρχεσαι;»
Κι αυτός τούς είπε: «Για τό πρώτο σφάλμα μου 
θέλω νά καλοπιάσω τον ’Απόλλωνα.
Γιατί κάποτε ζήτησα τό θάνατο 
εκείνος νά πληρώση του πατέρα μου.».
Τότε τ’ Όρέστη ό λόγος πιστευτός πολύ
φαινόταν, πώς τούς είπε τάχα ψέματα,
κι άς έρχονταν μ' αισχρό σκοπό ό άφέντης μου.
Τά σκαλοπάτια του ναού προσπέρασε,
στο Φοίβο νά εύχηθή μπρος στο Χρηστήριο.
Βρέθηκε στο βωμό, πού σφάγια καίγονταν.
Καί ξάφνου συμμορία μέ γυμνά σπαθιά, 
στής δάφνης τή σκιά κρυμμένη, τοϋστηνε 
καρτέρι. Ό  γιος τής Κλυταιμήστρας μόνος του 
όλες ετούτες τις παγίδες έπλεξε.
Σ’ όλους μπροστά στεκότανε τ’ άγγόνι σου 
καί προσευχόταν στο Θεό. Καί τότε αύτοί 
άρματωμένοι μέ άθερόκοψα σπαθιά 
δόλια πληγιόνουν τ’ Άχιλλέα τό παιδί 
ξαρμάτωτο. Κι εκείνο πισωδρόμησε 

—δεν έτυχε νά χτυπηθή θανάσιμα—
Ξεσπάθωσε. Τά κρεμασμένα τάρματα 
άπ’ τούς πασσάλους τής στοάς άρπαξε αύτός 
κι ορμητικός έστάθη πάνω στο βωμό 
όπλίτης στη θωριά. Κραυγάζει, τών Δελφών 
τά τέκνα άναρωτάει:—«Γιατί μέ σφάζετε, 
κι ας ήρθα μέ θεάρεστο σκοπό; Γιά ποιά 
αιτία καταδικάζομαι σέ θάνατο;»
Κανένας άπ’ αύτούς μιλιά δέν έβγαλε, 
κι άς ήταν μύριοι γύρω του, μά τοϋρριχναν 
λιθάρια μέ τά χέρια τους. Σκεπάζονταν 
όλοΰθε μέ πυκνό χαλάζι, πρόβαλλε 
τάρματα καί φυλάγονταν άπ’ τις χτυπιές, 
τέντωνε τήν ασπίδα μέ τό χέρι του 
κι έδώ κι έκεϊ, μά χάνονταν ό κόπος του.
Καί βλήματα πολλά μαζί, διπλόκοπα 
κεντριά, σαγίττες, βοϊδοσφάχτρες, μάχαιρες, 
κοντάρια πέφτανε κοντά στά πόδια του.
Καί θάβλεπες τάγγόνι σου παράξενες 
πυρρίχες νά χορεύη, όπως φυλάγονταν 
άπό τά βλήματα. Καθώς τον έκλεισαν 
όλόγυρα σέ κύκλο καί δέν άφηναν 
νά πάρη άνάσα, άδειάζει τήν αίμόρραντη 
τή σκάρα τού βωμού, πηδάει τό πήδημα 
τό Τροηκό, χυμάει τρεχάτος πάνω τους.
Μ’ αύτοί, σαν περιστέρια ποϋειδαν γέρακα, 
πισωπλατίσαν κι έφευγαν. Σωριάζονταν 
άνάκατα πολλοί, γιατί λαβώνονταν
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 ̂ κι άλλοι αναμεταξύ τους έσκοτώνονταν
μεσ9 στις στενόχωρες εξόδους του ναού.
Και νά, στο σιγηλό τό δώμα άντήχησε 
κραυγή μέσ5 άπ5 τούς βράχους κακολάλητη.
Και σάμπως στής φουρτούνας την άνάπαυλα,
έστάθη ό αφέντης λάμποντας μεσ5 στ5 άρματα _.
τάστραφτερά. Και τότε κάποιος φώναξε
άπό τή μέση τ9 Άδυτου τρομαχτικά,
φριχτά, ξανάδωσε τό θάρρος στο στρατό
και τον ξεσήκωσε. Και τότες έπεσε
τό τέκνο τ5 Άχιλλέα μέ άθερόκοψο
μαχαίρι χτυπημένος στα κοντόπλευρα
άπό Δελφιώτην άντρα. Αύτός μέ άλλους πολλούς
βοηθούς τον σκότωσε. Καθώς ξαπλώθηκε
στο χώμα, ποιος δεν τον χτυπούσε μέ σπαθί;
Λιθάρια ποιος δέν τοϋρριχνε; Τις σάρκες ποιος
δέν τούκοβε; ’Απ’ τις άγριες λαβωματιές
όλο τ9 ώριόμορφο κορμί του χάλασε.
Κι ώς δίπλα στο βωμό τεντώθηκε άψυχος,
άπ9 τό θυσιαστήρι τό αίματόβαφο
έξω τον πέταξαν. Και παρευθύς εμείς,
ώ γέρο, τον αρπάξαμε στα χέρια μας
καί σου τον κουβαλήσαμε, για νά τον κλαίς,
νά τον μοιρολογήσης μυριοστέναχτα,
νά τον νεκροστολίσης μέσ9 στον τάφο του.
Ό  Βασιλιάς—Προφήτης, πού χρησμολογεί 
στούς άλλους, ό Κριτής πού σπαταλά 
τό δίκιο σ’ όλους τούς άνθρώπους, έτσι δά 
τό τέκνο τ5 "Αχιλλέα μεταχειρίστηκε, 
την ώρα πού τού ζήταε συχώρεση.
Σαν άνθρωπος κακός ξαναθυμήθηκε 
παλιές φιλονικίες. Πώς λοιπόν μπορεί 

νάναι σοφός αύτός;

(Μ ερικοί δούλοι παρουσιάζονται άριστερά, πού μεταφέρουν τό κουφάρι 
τού Ν εοπτόλεμου βαδίζοντας άργό στή σκηνή).

ΧΟΡΟΣ Μά ιδού! ό άφέντης μου 
κουβαλητός στα χέρια άπ9 των Δελφών 
τή χώρα στο παλάτι του ζυγώνει.
Τί δύστυχος ό σκοτωμένος! Μά κι έσύ, 
ώ γέροντα, ταλαίπωρος, πού δέχεσαι 
στο σπίτι σου, καθώς δέν τόθελες, 
τ5 άκριβοπαίδι τού Άχιλλέα!
Κι έσύ σέ βάσανα φριχτό πεσμένος 
την ίδια μοίρα βρήκες μέ τάγγόνι σου.

ΠΗΛΕΑΣ (Π αίρνει στην άγκαλιά του τό νεκρό Νεοπτόλεμο)
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ΧΟΡΟΣ

ΠΗΛΕΑΣ

ΧΟΡΟΣ

ΠΗΛΕΑΣ

ΧΟΡΟΣ

ΠΗΛΕΑΣ

ΧΟΡΟΣ

(Στροφή)
—Όϊμένα μου! Τί πένθος είναι τοϋτο, 

πού βλέπω καί χουφτώνω μέ τά χέρια 
μέσα στο σπίτι μου!
Άλλοίμονό μου!
Άχ! νΑχ! ώ Πόλη Θεσσαλιώτικη, 
πεθαίνω, χάνομαι. Στο σπίτι μου 
δέν άπομένουν πια για μένα 
μήτε γενιά μήτε παιδιά.
*Ώ! Τί παθαίνω ό δύστυχος!
Λοιπόν σε ποιόν άγαπητό
τό φώς νά ρίξω των ματιών και νά χαρώ;
’Αγαπημένο στόμα, μάγουλο και χέρι,
μακάρι νά σέ θέριζεν ό Χάρος
στο Ηλιο κάτω, στού Σιμόεντα τις όχθες δίπλα!
Γέροντα, άν σκοτωνόταν, θάπαιρνε ύστερα 
τιμές κι ή μοίρα σου έτσι θάταν πιο καλή,

(’Αντιστροφή)

—ΤΩ γάμε, γάμε, πού κατάστρεψες,
πού ρήμαξες τήν πόλη μου, τό σπίτι αύτό!..
Άχ! Άχ! Έ! Έ! παιδί μου, 
μακάρι νά μήν έσωνε ποτέ ή γενιά μου 
τήν κακονόματη γυναίκα σου 
νά φορτωθή νοικοκυρά παιδογεννήτρα, 
τήν Έρμιόνη, θάνατο γιά σένα, 
παιδί μου! Μά πρωτύτερα 

' μακάρι αύτή νά πέθαινε 
κεραυνωμένη! Μήτε νάσωνες ποτέ, 
μπρος σέ θεό θνητός έσύ, 
τό θεοστάλαχτο ν’ άνάψης αίμα 
τού Φοίβου γιά τή σαγιττιά 
τή φονική πού βρήκε τόν πατέρα σου.

Άλλοι καί τρισαλλοί! Τού σκοτωμένου (Στροφή Α') 
τ' άφέντη μου θάρχίσω μοιρολόγια, 
καθώς τό συνηθαν στούς πεθαμένους.

Άλλοι και τρισαλλοί! Μέ τή σειρά μου 
δχ! χύνω δάκρυα κι έγώ ταλαίπωρος, 
δυστυχισμένος γέροντας...

Θεϊκή βουλή, θεός σοϋ σώριασε τά πάθια.

Χαδιάρη μου, τό σπίτι άφήνεις έρημο! (Στροφή Β') 
Κι εμένα τόν ταλαίπωρον—όϊμένα!— 
τό γέροντα μέ ρήμαξες άπό παιδιά.

Έπρεπε νά πεθάνης πριν άπ’ τά παιδιά σου, 
ναί, νά πεθάνης, γέροντα.
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ΠΗΛΕΑΣ * Δεν θά μαδήσω τά μαλλιά μου; (Στροφή Γ')
Και δέν θά κοπανήσω τό κεφάλι μου 
μέ τοϋ χεριοϋ μου χτύπημα θανάσιμο;
ΤΩ Πόλη, ό Φοίβος μου άρπαξε παιδί κι άγγόνι!

ΧΟΡΟΣ Δύστυχε γέροντα, σύ ποϋειδες κι έπαθες (Άντ. Α') 
βάσανα, τί ζιοή στο μέλλον θά τραβάς;

ΠΗΛΕΑΣ "Ατεκνος κι έρημος εγώ, χωρίς νά βρώ 
στά βάσανά μου τέλος, ώς τον "Αδη 
τοϋ πόνου τό ποτήρι θά στραγγίζω. .

ΧΟΡΟΣ ,Στό γάμο σου άδικα οι θεοί σέ μακαρίσαν.
ΠΗΛΕΑΣ Πέταξαν όλα, αφανίστηκαν, κείτονται (’Αντ. Β') 

'άπό τίς κούφιες καυχησιές πιο πέρα.
ΧΟΡΟΣ Μονάχος μέσα σ* έρμο σπίτι τριγυρνάς.

ΠΗΛΕΑΣ Δέν έχω πόλη, πόλη! (’Αντ. Γ')
Καί κατ’ άνέμου άς πάη τό σκήπτρο αύτό κατάχαμα!

—Κι ώ κόρη τοϋ Νηρέα εσύ στή σκοτεινή 
σπηλιά σου, θά μέ ίδής στο χώμα κάτω 

νά πέφτω κακοθάνατος.

ΧΟΡΟΣ 4Ώ! ’Ώ! Σάν τί κινήθηκε;
Τι θάμα πού άγροικώ!. Κορίτσια, 
κοιτάξετε καί ίδέστε! Νά! Κάποιος θεός 
διασχίζει τό λαμπρόν αιθέρα 
καί στους άλογοβόσκητους τής Φθίας 
τούς κάμπους άκουμπάει.

(Σάν άπό μηχανής θεός παρουσιάζεται ανάερη ή θεά Θέτις. Κ ινείται 
μέ τή βοήθεια τής μηχανής λίγο στόν αίθέρα, έπειτα κα
τεβαίνει καί στέκεται στο Θεολογεΐο).

ΘΕΤΙΣ Πηλέα, θυμάμαι τόν παλιό τον γάμο μου
μέ σένα κι ήρθα ή Θέτη έγώ ξεφεύγοντας 
απ’ τοϋ Νηρέα τό παλάτι. Πρώτα έγώ 
στά τωρινά σου σ' ορμηνεύω βάσανα 
νά μή στενοχωριέσαι τόσο ύπέρμετρα.
Γιατί κι έγώ, πού μοϋπρεπεν άθρήνητα
παιδάκια νά γεννώ, τό γοργοπόδαρο
τόν Άχιλλέα μου έχασα, τό τέκνο μου
πού γέννησα άπό σένα τής Ελλάδας μας
καμάρι. Θά έξηγήσω τί μ’ ανάγκασε
νάρθώ κι εσύ στο νοϋ σου βάλ’το. Τοϋτο δώ
τό σκοτωμένο τ’ Άχιλλέα τό παιδί
κοντά στόν Πυθικό βωμό κουβάλησε
και θάψε το, γιά νά ντροπιάζη τούς Δελφούς, -
κΓ 6 τάφος του νά διαλαλή τόν άδικο
τό φόνο, πού τοϋ Όρέστη σκάρωσε τό χέρι.
Κι όσο γιά τή γυναίκα την αιχμάλωτη,
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τήν "Αντρομάχη, γέροντα μου, πρέπει αύτή 
να σμίξη μέ τον Έλενο'στό νυφικό' 
κρεβάτι καί να σπιτωθή στών Μολοσσών 
τή χώρα μέ τό τέκνο αυτό, πού μοναχό 
από τον Αιακό βλαστάρι άπόμεινε.
Κι ένας κοντά στον άλλον άπ" τό γένος τού 
είναι γραφτό τή Μολοσσία νά κυβερνούν 
ευτυχισμένοι βασιλιάδες. Ή γενιά 
τής Τροίας κι ή γενιά ή δική μας, γέροντα, 
δεν πρέπει νά χαθή. Φροντίζουν οί Θεοί 
και γιά τήν Τροία, μ' όλο πού γκρεμίστηκε 
άπ? τής Παλλάδας τή βουλή. Κι όσο γιά σέ, 
γιά νά γνωρίσης δώρο τής αγκάλης μου,— 
πούειμαι θεά, θεού πατέρα γέννημα,— 
εγώ θά σέ λυτρώσω από τάνθρώπινα 
τά βάσανα καί θά σέ κάμω άθάνατο 
κι άγέραστο θεό. Κατόπι εσύ θεός 
μαζί μέ μένα τή θεά θά κάθεσαι 
στο μέλλον πιά μεσ" στού Νηρέα τά δώματα. 
Θά βγαίνης άπό κεΐ χωρίς νά βρέχεται 
τό πόδι σου άπ’ τό κύμα, τό χαδιάρη μας 
τον "Αχιλλέα θά βλέπεις, τό παιδάκι μας, 
νά κατοική σ’ άνάκτορο νησιώτικο 
στον "Ασπρο πέρα τό Γιαλό, στον Εύξεινο 
τον Πόντο μέσα. Στή θεόχτιστη λοιπόν 
πήγαινε πόλη των Δελφών, κουβάλα έκεΐ 
καί τό κουφάρι αύτό, στό χώμα κρύψε το 
κι έλα καί κάτσε στήν παλιά βραχοσπηλιά, 
τή βαθουλή Σηπιάδα, καίπερίμενε, 
ώσπου κι έγώ νά βγώ άπ" τό κύμα σέρνοντας 
γιά συνοδειά σου τό χορό μέ τις πενήντα 
Νεράιδες. Νά ξοφλήσης τό μοιραίο σου 
κι εσύ χρωστάς. Όν.Δίας τάποφάσισε.
Λοιπόν πάψε γιά τούς νεκρούς νά θλίβεσαι. 
"Απ" τούς θεούς ή ίδια τούτη άπόφαση 
γιά τούς άνθρώπους όλους πάρθηκε: Ό λοι τους 
χρωστούνε νά πεθάνουν.

('Η 0§ά Θέ.τίς ’έξαφανίζεται)
Ρ> t  4 ·

-  , · . r

'ΠΗΛΕ ΑΣ

σεβάσμια
καί θεογεννημένη συγκοιμήτρα μου, 
ώ κόρη τού Νηρέα, χαϊρε! Τάπραξες 
πρεπούμενα γιά σένα καί τάγγόνι σου 
Θεά, τό πένθος κόβω, όπως προστάζεις με.
Κι άφοΰ ταφιάσω αύτόν, στού Πήλιου τις σπηλιές 
θά πάω, στον τόπο ποϋπιασαν τά χέρια μου 
τό πάγκαλο κορμί σου. Κι έπειτα λοιπόν
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δεν πρέπει νύφη άπό καλή γενιά νά βρή, 
σέ διαλεχτό νά δώση τό κορίτσι του,

' όποιος όρθά στοχάζεται, νά μήν ποθή 
γυναίκα πρόστυχη, ούτε κι άν άρίφνητα 
προικιά τού κουβαλήση μέσ9 στο σπίτι του;
Γιατ’ έτσι απ’ τούς θεούς δεν κιντυνεύουνε 
ποτέ νά δυστυχήσουν...

(Ή  έπικήδεια  πομπή μπαίνει στό παλάτι. ’Ακολουθεί ό Πηλέας)

ΧΟΡΟΣ

(ενώ βγαίνει άπό τή δεξιά πάροδο)

Πολλές μορφές οί μοίρες παίρνουν καί πολλά 
τά τελειώνουν οι θεοί άνεπάντεχα.
Δέν φτάνουνε στήν πράξη οί προσδοκίες μας, 
στ9 άνέλπιστα ό θεός άνοίγει δρόμο.
Έτσι κατάληξε κι αύτό τό δράμα.

ΤΕΛΟΣ
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ΣΤΕΦ. ΜΠΕΤΤΗ, Διδασκάλου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ ΣΟΥΓΔΟΥΡΗΣ*
Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 

(1645;—1725)

III

«Τιμιωτάτη και πολλά αγαπημένη μου κυρία αδελφή Χάϊδω γλύκαινα τήν 
αυθεντία σου ακριβώς προσκυνώ. Έλάβομεν ταίς δυο γραφαίς σου καί έχάρημεν 
τήν ύγίαν σας, ελάβομεν και το κουτί από τον Άρτινόν, και σέ ευχαρίστησα πολ
λά είς τήν όοδοζάχαριν όπου μοΰ εκανε χρεία' έκατάλαβα και τά όσα σε επότισεν 
ό κυρ Μιχέλης και δοξασμένος άς είναι ό Θεός όπου έλευθερώθης καί έπεσεν ή 
κατάκρισις και ή ατιμία είς αυτόν, επειδή Ιπεχειρίσθη άπρεπα πράγματα καί ίμ- 
φάμε* πλήν είς μίαν σου γραφήν ΐδα όπου τον καταριέσε, καί τούτο δεν πρέπει 
τής αυθεντίας σου δτι βάνεις βάρος εις τήν ψυχήν σου. Ευλογείτε τούς καπαρω
μένους υμάς λέγει ό Χριστός μας, ευλογείτε καί μή καταράσθε. Είδα όπου έβή- 
κες καί από τό σπίτι σου, καί υπήγες εις τά εξαδέλφια μας ιά κοθωνόπουλα, καί 
καλά έκαμες, κάθου αυτού έως οπού νά εύρης σπίτι τής άρεσιάς σου είς τιμιμέ· 
νην χοντράδα, καί πλέον μετ’ αυτόν μή εχης άντάμωσιν, ούτε συναναστροφήν. 
Διά δε τά φουρνιμέντα, καί μπιανκαρίαν, καί μασαρίας οπού σού άφησεν ό μακα
ρίτης νά τά γοδέρης ζώντα σου, μου φαίνεται εύλογον άν ϊσταθήτε ντακόρδο εί· 
ρηνικά νά τά μοιράσιτε καί ούτε νά έχη πλέον αυτός νά άναζητά τίποτε από τήν 
αυθεντία σου, ούτε ή αυθεντία σου άπ9 αυτόν. Τό προικίον σου ορίζεις νά σού 
τό γράψω καί νά βάλω καί μάρτυρας* καί εδώ καί τριάντα χρόνους τί είναι οπού 
θυμάται; άν όρίζης γυναίκες είναι ή μητέρα μας καί ή Χάϊδω τής άρτινής οπού 
τά θυμούνται. Είναι καί ό κυρ Λεοντάρης δμως αυτός ντηρεΰεται νά μαρτυρήση 
από τον κυρ Μιχάλη* καί δεν ήξεύοω τί νά σού κάμω’ δμως λογιάζω νά μή στα- 
θή ενάντιος καί είς αυτό* διά τά μετριτά λογιάζεις νά ήταν όγδοήντα χιλιάδες, 
πλήν ώς λέγει ή μητέρα μας, δεν ήταν δγδοήντα, ά?λά εύδομήντα. Είς τό ζευγάρι 
θέλω γίνη νοικοκύρης εως οπού νά στείλης καί τήν πρεκούρα, καθώς ορίζεις. 
Έμαθα πώς γυρεύει ό κυρ Μιχάλης νά τού δμπλιγαριστής μέ χαρτί διά τά στο
λίδια σου καί άλλα, καί ό μακαρίτης δέν σε όμπλιγάρισε καί αυτός διατι θέλει 
νά νά σέ δμπλιγάρη μέ γράμμα; πρόσεχε καλά τήν δουλείαν σου καί μή σέ γελά- 
ση νά τό κάμης' δτι τά πράγματα αυτά είναι ενδεχόμενον άλλα νά χαλάσουν, άλ
λα νά χαθούν, καί άλλα νά κλεφθούν, ύστερον αυτός μάς τά γυρεύει σωστά* διά 
τούτο βλέπει καλά τήν δουλείαν σου, καί δτι σού είπούν τά εξαδέλφια μας, εκείνο 
κάμε, τά οποία ακριβώς τά προσκυνώ, όμού καί κυρίαν Έλλένην.

Τό προικοσύμφωνον ορίζεις πώς δέν τό ηύρες καί θαυμάζω πώς δέν εΰρέ- 
θη* ό μακαρίτης δέν έχανε ποτέ χαρτί, καί πώς αυτό έχάθη; μήπως ό κυρ μιχά
λης τό ηύρε καί δέ θέλει νά τό φανερώση; βάλτου σφίξη νά πρεζεντάρη* από τά
άμπιτά σου.....άν όρίζης από εκείνα δπου δέ σού κάνουν χρεία νά κάμωμε τού
ανεψιού νταυλα καί γελίκη* καί διά τό μοναστήρι μας κανένα φαιλόνι ή στιχάρι. 
Εχθές ήλθεν καί δ ανεψιός μας ό Ζώτος από τήν Ούγκρία υγιής καί δταν όρί-

Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 492.
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σης νά έλθης εδώ (μία λέξις σχισμένη) καί την μητέρα μας αυτός έρχεται και σε 
φέρνει, η αν δρίσης έρχομαι εγοό.

Περιπατούν τρεις χρόνους όπου άσπρα του σχολείου μας δεν ήρθαν άπ9 αυ
τόν, και διά τούτο βούλομαι νά τό άφήσο)* παρακαλώ τά εξαόέλφια μας νά συν
δράμουν νά κρίνουν τού γαλστάλδου μήπως μάς πεψουν καμπόσα’ δη δέν ήμπο· 
ρώ νά δουλεύω, και νά δανείζομαι νά τρώγω.

Ή  κυρία μητέρα μας σάς χαιρε.ρ:, και άν δέν σου γράφει, μου είπε μέ την 
ξεσυνερίζεσαι, δα  δέν ήμπορει, «μή ή άφεντία σου γράφε μας συγχνά διά νά 
μαθαίνομε τά πάντα' ό Γεώργιος ανεψιός μας σάς προσκυνά και έμαθε κάμποσον 
την γ?νώσσαν, και διαβάζει εις τό Εΰτεχον.

Ταύτα κατά τό παρόν’ δ δέ κς" νά σέ έλευθερώση από παντός κακού.
1964 ’Ιουνίου 26 εΐς Ιωάννινα. ’Αδελφός σου ήγαπητός

Γεοόργιος ίερεύς δ σουγδουρής

IV
f  Τιμιωτάτη—ακριβώς «σπάζομαι. Την προχθές έδέχθημεν τό τίμιόν σου 

γράμμα και εχάρημεν πολλά την σήν ύγίαν, έλαβα και την πρεκούραν, δμως μέ 
τό νά εύρα την παρούσαν δκαζιόν, οπού έκίνησε σαν έξαφνα δέν ήμπορώ νά σου 
γράψω δΓ αυτό λόγον βέβ uov, πλήν ώς γροικώ ή μεχέλωβα δέν μ8 άφίνει νά τό 
λάβω εις χειρας μου, μόνον αυτού νή πάρης ένα γράμμα από τον μιχέλην νά μάς 
τό στείλης και τότε τό άφίνει μέ τό στανιόν της. Τά δέκα τζεκίνια, όπου δρίζεις 
ακόμη είναι εις τούς κορφούς’ και εως τήν ώραν δέν τά έλάβαμεν, δμως εις δύο 
τρεις ήμέραις λογιάζω θελομεν τά λάβη και εύχαριστούμεν πολλά τήν αυθεντία 
σου, επειδή ήλθαν εις καιρόν χρείας' ΐδα δτι δ μιχέλης ακόμη σέ πειράζει, καί 
άς τόεύρη από τον Θεόν’ ή άφεντία σου μή βάλης εις τον νουν σου τίποτε τά 
τραβαϊτου, καί αυτός έτζη είναι αυθάδης καί λαίμαργος, καί πάσχει μέ κάθε τρό
πον νά σου φάγη καί εκείνο πού σου αφησεν δ μακαρίτης, καί τό ίδιον εδικόν 
έτι. Διά τό προικίον σου έγραφε τού κυρ Λεοντάρη πώς δέν τό άρνειτε, καί πά
λιν είδες τί σου άφίνει, καί τι άρνείται, καί γράψαι μας* μά εγώ βλέπω πώς κατά 
τήν διαθήκην πρέπει νά πάρη; δλα εις τά χέρια σου, διατί λοιπόν τόσον καιρόν 
τά άφησες καί τά έχει αυτός άς γυρεύει άπ* εσένα* καί τά έξοδα δπού γίνονται 
εις τάς κρίσεις, ίδές πούλησε τίποτε πράγμα από τού μακαρίτου, διά νά μή ολι
γοστεύσουν τά τριακόσια σου καί δέν σού φθάνουν.

Ό  Ζώτος ανεψιός μας έ ιήγε εις τήν βλαχία διά πραγματείαν, καί εχθές 
ήλθεν άνθριοπος άπέκει καί μάς είπε πώς είνε γερός. Ό  Γεώργιος σάς προσκυνά 
καί έμπήκε εις τον προ αιώνων. Ή  κυρία μητέρα μας σέ χαιρετφ καί μόνον σέ 
άπαντέχει, καί τοδρα ϊδε οπού έπιασες σπίτι νά καθίσης χώρια σου, καί τής έκα- 
κοφάνη. Αυριον πλερώνεται ή προίκα τής θυγατρός τού μπούφεση καί τήν κυρία* 
κήν Θεού θιλοντος χαίοομέστε τούς γάμου;. Καί συγχαίρομαι μέ τον κύρ Δια- 
μάντην αυτού, μά δέν ήξεύρω άν σέ βοηθή τίποτε εις τά τραβάϊα σου ή μόνον 
κιτάζει άπ9 αγνάντια' μέ άλλην μου σού έγραψα πώς έκαμα επίτροπον τον S:gr 
δομένικον εξάδελφόν μας νά τά λάβη καί νά μου τά στείλη καί ιδές άν δέν τάλα- 
βε ως τήν <ΰραν παρακίνησε τον τον παρακαλώ νά τά ?άβη νά μού τά στείλη δτι 
έχω χρεία' ώς πότε είστε μαχεμένοι καί μέ τον κύρ Μιχέλη* άν είναι μόδος κά
μετε νά είρηνεύσετε, καί κάλλια χάσα (μία λέξη σχισμένη) από τό δικό σου, πα
ρά νά εύρίσκεσαι είς πάλη καί κρίσεις* είστε σέ κρίσεις, μά δέ μού γράφεις τί 
ζητ$' αυτός ώς (σχισμένον) νά σού τά δώση γράφαι μου καθαρά νά καταλαμβάνω’ 
δ δέ κύριος βοηθήση' Ϊδα πού δέν τά πήρες τά 300 σου δουκάτα καί εθαύμασα, 
διότι τά άφίνεις τόσον καιρό' 13ου δπού έφθασεν ό χρόνος’ αδελφός σου ήγαπητός.

ή χρονολογία σχισμένη Γ. ίερεύς δ σουγδουρής

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ E IT lA i
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*j* «Τιμιωτάτη κυρία αδελφή χάϊδω γλύκαινα τήν αυθεντία σου προσκυνώ* 
προχθές μέ τον κυρ Τριαντάφυλλον ζΰμουλα σου έγραψα άρκετώς τά όσα έκαναν 
χρεία, σου έστειλα έτι και τό άσκόπουλο μέ ταις έλιαίς, μέ τό παρόν είμαι μόνον 
νά σου δώσω εΐδησιν, πώς ό μιχέλης σήμερον τής ορθοδοξίας πρώτη κυριακή τής 
αγίας Τεσσαρακοστής έβαλε τον αρχιερέα και έκαμεν αφορισμόν, on εϊ μέν του 
Ιπήρες τίποτε παραπάνω έΗιο από εκείνο όπου σου άφησεν ό άνδρας σου, σέ έβα· 
λε είς επιτίμιον* και έτσι οποίος σέ παρεκίνησε και σέ εσυμβοΰλευσε ή μέ λόγο 
ή μέ γράμμα νά του πάρη τίποτε, νά είναι εις τό επιτίμιον. Τοΰια εκατεσκευασεν 
ό υιός τής Άπωλυνίας (απώλειας βεβαία)ς) λογιάζοντας πώς εμείς σέ έσυμβουλεύ- 
σαμεν νά πάρης τό βίος του. Τόση προκοπή νά ιδή καί αυτός καί τά παιδιά του 
δσην παρακίνησιν σου εκάμαμεν εμεΐς.

Μέ τον μούργηαν μοΰ έγραφες πώς ό άνωθεν που επήρε τό φόρεμα τήν λά· 
στρα τήν καλήν καί μου έπεψες καί τρία κομάτια απ’ αυτήν προστάζουσά με νά 
θεωρώ επιμελώς μήπως ΐδω νά τό κάμη τίποτε νά τό πιάσω* λοιπόν ήξευρε πώς 
εκαιακίταζα επιμελώς, καί τέλος πάντων ϊδα ότι τό έκαμε πΰλη εις τά βημόθυρα 
τής μητρυπόλεως μας. Τό όποιον δέν τό έφανέρωσα τίνος, ούτε τής μητρός μας’ 
ό Θεός τό γινώσκει διά νά μή τοΰ γίνη χέιοια πομπή καί ατιμία* όμως καί επει
δή αυτός ήθέλησε νά μάς κάμη εντροπή μέ τον αφορισμόν, ιδού όπου καί εγώ 
τό έφανέρωσα καί εδώ καί τό γράφω καί είς τήν άφεντία σου διά νά τον γνωρί
σετε καλλίτερα ποταπός είναι, καί νά τοΰ ζητήσης τήν λάστρα σου νά τήν βάλης. 
Σέ έκαμα έπιτρόπισσαν είς τό νά λαβής απόχην μπάκαν αύτοΰ τζεκίνια εκατό, καί 
πάσχισε νά τά λάβης από τον κύο Διαμάντι εως όπου είναι Γουαρδάνος, έτζη 
τον περικαλώ, καί εγώ πάλιν είμαι είς τού; όρισμούς της είς ότι δυνατόν μέ προ* 
στάξη. Λάβε ακόμη καί τό ρέστο από τό πρώτο γράμμα τά 66 2/3 τζεκίνια από 
τον αυτόν καί στεΤλαι τα* τήν επιτροπίαν όπου σου άφησεν ό μακαρίτης γαμβρός 
μου ίδές φύλαγε την καλά μήν τήν χάσης ότι είναι αμαρτία νά μή γίνωνται τά 
όσα διατάσσει’ μοΰ γράφεις νά βλέπω καλά άν γίνωνται όλα όσα διατάσσει καί 
έγώ δέν βλέπω τίποτε, μόνον ή αυθεντία σου έπιμελήσου ωσάν νοικοκυρά. Ταΰτα 
κατά ιό παρόν, ό δέ κύριος εΐη βοηθός 1696 μαρ. Α \

Είς ’Ιωάννινα ’Αδελφός ήγαπητός
Γεώργιος Ιερεύς ό σουγδουρής

VI

f  Τιμιωτάτη αδελφή κυρία Χάϊδω Γλύκαινα προσκυνώ σε* μέ τον κυρ Κων· 
σταντΐνον μοσπινιώτην σοΰ έστειλα τά δεκατέσσ ερα αυγοτάραχα, ετι δέ σου έστει
λα καί άλλην γραφήν μέ τον Νάκον όπου έρχεται είς τό μαγαζί τοΰ καραγιάννη, 
καί σοΰ έγραφα τά όσα έκαναν χρεία, κατά τό παρόν όμως δέν έχω τίποτε άναγ- 
καίον νά τής σημειώσω, παρά διά νά μή λείψω επειδή έρχεται αΰιοΰ ό κυρ Πά· 
νος μούργγας. τοΰτο μόνον τής ξαναθυμίζω νά κρίνη; τοΰ Sgr γουαρδιάνου εάν 
δέν εγινεν ή δουλεία τής πάγκας μου έως τήν ώοα, νά δώση σολδία τοΰ καραγιάν- 
νη καί τά στείλη εδώ διά τήν πάγαν μου. Εί δέ καί τοΰ έδωσαν ικανά σολδία νά 
τον προστάξη νά τά στείλη εδώ νά δοθοΰν είς τήν πάγαν τοΰ διδασκάλου- ότι εδώ 
λέγει ό κυρ ΓΙάνος καραγιάννη; πώς αυτά όποΰ σκονδάρει αιίτοΰ ό καραγιάννης 
από τήν μπάνκαν, είναι μόνον διά τούς μαθητάς, καί όχι διά τον διδάσκαλον* τό 
όποιον δέν λογιάζω νά είναι έ(ζη. καί διά τοΰ-ο φανέροισέ το είς τον Sgr γουαρ- 
διάνον καί είς τήν μπάκαν, πάσχισε νά πάρης καί κομάα χαρτί άπο χέρι τους, 
ότι τά σολδία όποΰ δίδουσι τοΰ νικολοΰ καραγιάννη τά δίδουσι διά τον διδάσκα
λον καί τούς μαθητάς τοΰ γγιουματικοΰ φροντιστηρίου, έτστ προκουράρισε. μέ τον
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χύρ ΓΙάνον μούργγα λάβε μπρισσίμι κομάηα τρία, δύο μαύρα και ενα χομάτι 
καβελίν* και Ιδές αν είναι τής άρεσχείας σου, γρά\|ιαι μουνά σου στείλω καί άλλο’ 
και άν τό καβελιν δεν σ’ αρέσχ). στείλαί μου μίαν κλωστή απ' αυτού κα'ι θέλω 
βάλη νά τό κάμουν δμοιον. Τά έξαδέλφια μας, και τήν κυρία Έλ?^ένην προσκυνώ* 
δ Ζώτος ανεψιός μας εύρίσκεται κατά τό παρόν εις Άδριανούπολιν. Ταύτα κατά 
τό παρόν δ δέ κς*' εϊη μετά σου. 1698 Νοεμβ. 20 εις ’Ιωάννινα.

δύο ντουβαελια, και δύο όμπόλιους κάμε νά στείλης τής μητρύς μας. Τά σα
ράντα δουκάτα έλεγες νά τά στέλνχις τού κοψογιόργη, τώρα επειδή άπέθανε, δια· 
τι δεν τά στέλνεις τής μητρός σου κάθε χρόνον νά πορεύη έως δτου ζή και νά σου 
δίδη τήν ευχή της; βλέπω τάζεις άμή δεν κάνεις, καν τό ψαλτικό της στεΐλαι, αυ· 
τή εντρέπεται νά σού γράψη. Τήν ΰπόθεσιν τής πάγκας μου κυβέρνα καλά μέτήν 
συμβουλή των εξαδέλφων μας.

αδελφός ήγαπητός 
Γεοόργιος ίερεύς δ σουγδουρής

18) Τό γεγονός, πού μνημονεύει καί ό Άραβαντινός (χοον. Α' σελ. 225) χαρακτη
ρίζοντας το «ώς μέγιστον δια τούς Χριστιανούς της ’Ηπείρου δεινοπάθημα», συνέβη «έν 
έτει 1635 επί τής βασιλείας Άμονράτου τού Δ', τού καταργήσαντος τό παιδομάζωμα*.

14) Δές σχετικά καί Άραβαντινού χρονογο. Β' σελ. 268.
15) «1645 Απριλίου ?;0. Ή λθε μόλις τά>ρα από τά Γιάννινα ό Νικόλας Σουγδουρής 

ό όποιος άνέορερε ότι εις τά Γιάννινα ήλθε γράμμα από τον Άσλάν—μπέην Θεσ)νίκης»...
«Τούς γνωρίζω (τούς εμπόρους) έξ όψεως (καταθέτει ό Σουγδουρής! διότι είναι 20 

χρόνια, πού μένω εδώ ο>ς πρόξενος καί δέν έχω γνωριμίαν μα£ί των». (Ήπειρ. χρον. 
ΙΕ ' σελ. 47).

16) Δές Ήπειρ. Χρον. I σελ. 5),
17) Τό 1647 (0)4) σέ σχετική ιδιόγραφη του απόδειξη δημοσιευόμενη από τον κ. Μέρ- 

τζιο (Ήπειρ. Χρον. ΙΓ ' σελ. 110) άναφέρεται ό Ευστάθιος Σουγδουρής αυτός, πώς έλα
βε από τό γνωστό ευεργέτη ιδρυτή τής ομώνυμης Σχολής Έπιφάνειο Ηγούμενο εμπόρευμα 
από τήν πώληση τού οποίου θά πλήρωνε τό δάσκαλο Νικηφόρο ΙΙριγγελέα (8.000 άσπρα 
διά δύο χρόνους),

]Η) Άπό τότε καί για τούς ίδιους λόγους, οί έξοχώτερες οικογένειες τής υπαίθρου, 
καθώς ήδη μάς είπε ό Λαμπρίδης (Μελ. Α* σελ. 41), εγκαταλείπουν τά γενέθλια χωριά 
τους εγκαθιστάμενες για περισσότερη ασφάλεια στην πόλη καί επιδιδόμενες για βιοπορι
σμό στο εμπόριο, στις τέχνες καί τά γράμματα.

10) Δές Ήπειρ. Χρον. Δ' σελ. 60.
20) Δές σχετικά Ήπειρ. Χρον. I σελ. 101. Καθώς δέ ό ίδιος 6 Παΐσιος αναφέρει στο 

πρώτο απ’ αυτά του τά στιχουργήματα, είδε νόμισμα τού * Αλεξάνδρου Μακεδόνος στό 
εργαστήριο τού «Σουγδουρέίυς», στό δέ δεύτερο, συχνά αναφέρει τούς Σουγδουρήδες, τό 
Δάσκαλο καί τό θείο του ’Ανάσταση, μεταξύ τών άλλων Γιαννιωτών αρχόντων, νά παίρ
νουν μέρος στις λαϊκές εκδηλώσεις κατά τό πάγιυμα τής λίμνης τού 1687.

(Δές καί Ήπειρ. Χρον. I σελ. 101 καί 104).
21) Δές καί Τρυφ. Εύαγγελίδου. Ή  παιδεία επί Τουρκοκρατίας Α' σελ, 157.
22) Ήπειρ. Χοον. ό. π. σελ, 141.
28) Δές καί Ζαβίρα : Νέα Ελλάς σελ. 197.
*0 Σουγδουρής α υ τ ό ς  (Άνδρέας), νέος ακόμα, αντικατέστησε (1787) στην έπίξηλη 

εκείνη θέση, τού δασκάλου δηλ. τών έγγονιών τής Αικατερίνης, τον έπίσης σοφό έκ Μα
τσουκιού τής Πίνδου Ήπειρώτη Γεώργιο Μπαλδάνη, πού μέ έξοδά της στάλθηκε γιά θε
ραπεία στην 'Ιταλία. (Δές καί Ν. Κουβαρά—1961—σελ. 24).

24) Δές καί Άραβαντινού: Βιογρ. Συλλογή, σελ. 197.
25) Δές καί Ν. Βέη : Ό  Χριστόφορος Βαρλααμίτης καί τό βραχύ χρονικόν αυτού

(Ή π. Χρ. Α', σελ. 65). Περί τού Ά ντ. Σουγδουρή αύτού παραπέμπει ό Βέης σέ δήμο· 
σιευθεΐσα στη Γερμανική εργασία του (ό. π.).

26) *Έχω άπ* αυτό τή γνώμη—κι ό γηραιός Δάσκαλος ό Μπαλάνος, πού μάς παρέ
δωσε τή γνωστή ιστορία τών Σουγδουρήδων μέ τήν αδύνατη μνήμη προφανώς κάνει σύγ
χυση—πώς τό «Συρβάνος* δέν αποτελεί, καθώς μάς είπε, όνομα ξεχωριστής παληάς οικο
γένειας αλλά μάλλον τό βαπτιοτικό όνομα τού γενάρχου τών Σουγδουρήδων, λεγόμενον 
Σερμπάνον Σουγδουρή. *0 Άραβαντινός τουλάχιστο άπαριθμώντες τά ονόματα των έπι- 
σημοτέρων Ίωαννιτικών οικογενειών κατά τήν εποχή τής έξωσης τών Χριστιανών από τό 
κάστρο (1618), τα όποια έχει, καταπώς λέγει, «έξ εικασιών καί παραδόσεως» δέν άναφέ-
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ρει οίκογένεια μέ το όνομα Σερμπάνου, άλλα Σερμπάνου Καραϊωάννου Σουγδουρή, Μπέρ- 
χου, Μάκρη, Τσουκαλά καί Αελιπαρά (χρον. Β' σελ. 268). Τούτο, ΰχι θετικό άλλωστε, 
μάς κάνει νά υποδέσουμε πάρα πέρα, πώς κλάδος της Σοτ*γδουρέϊκης οικογένειας κατοι
κούσε προ του 1611 στά Γιάννινα.

27) Σέ έπιστολή του Άναστ. Παπαβασιλοπούλου (Εύλ. Κουρίλα : Ήπειρ. ‘Ανάλε- 
κτα, σελ. 22) προς τον ?.ογιώτατο ιερομόναχο Μερκοβίτη, άναφέρεται ώς δάσκαλός τους 
Γρηγόριός τις Σοτιγδουρής «έν ίερεΰσι τή πραότητι μέγας καί τη φι?αινδρωπίςι μέγιστος» 
καθώς τον άποκαλεϊ ό επιστολογράφος. ‘Αμέσιος δέ έπεξηγεϊ ό Κουρίλας (δ. π. σελ. 88 
σημ. 2), δτι «Γρηγόριός έλέγετο άμα κατετάχδη είς τόν κλήρον άλλ’ είναι γνωστός ώς 
Γεώργιος». Πιο κάτω δμως (ό. π. σελ. 71) αλλάζει γνώμη γράφαντας πιυς, «ό Γρηγόρι- 
ος Σουγδουρής, τόν όποιον καταλέγει μεταξύ των πολλών λογίων Σουγδουρήδων, υποθέ
τει δέ δτι είναι ό πατέρας του Γεωργίου, δεν πρέπει, γράφει, νά ταυτισδή προς τόν γνω
στόν Γεώργιον Σουγδουρην, καθ’ δτι αυτός ήν ιερομόναχος»! Ιίεριπλέκει έτσι χωρίς λόγο 
τά πράγματα, επειδή ό Γεώργιος Σουγδουρής «άνεδείχδη από διακόνου ίερεύς έγγαμος* 
(Άραβ. Βιογρ. Συλλογή σελ. 197) ουδέποτε δέ ύπήρξεν ιερομόναχος. Κατά τή γνώμη μας 
τό «Γρηγόριός», πού σημειωτέον μόνον σ* αυτή του Παπαβασιλοπούλου τήν επιστολή άνα- 
φέρεται, είναι τό παπαδίστικο, κατά τή συνήθεια τής εποχής, τού Σουγδουρή όνομα (αρ
χίζει μέ τό αρχικό τού πραγματικού γράμμα) ουδέποτε δέ ό ίδιος, κοδόσο γνωρίζω, τό χρη
σιμοποιούσε. Μεγάλος τέλος Δάσκαλος υπό τό όνομα αυτό (Γρηγόριός Σουγδουρής) που- 
δενά αλλού δέν άναφέρεται.

28) Έκτος τής Χάϊδως Γλύκαινας (1640—1706) ό Σουγδουρής είχε καί άλλη αδελ
φή όνόματι Βασιλική, ίσως από τούς δυό τους νεώτερη πού παντρεύτηκε αργότερα τόν 
Γιαννιώτη άρχοντα Δελήντορη. Στή διαδήκη τής πρώτης (Ήπειρ. Χρον. ΙΓ σελ. 107) μνη
μονεύεται ό άνεψιός της Ζώτος Δελήντορης πραματευτής (παιδί τής Βασιλικής), στον ό
ποιον ή Χάΐδω αφήνει 200 δουκάτα.

Σέ έμμάρτυρο επίσης γράμμα τής Χάϊδως ύπογραφόμενο από τόν μητροπολίτη Φι
λαδέλφειας Μελέτιο (7 — 10—1694) καί τό Πρεσβυτέριό του, μέ τό όποιο αυτή «έκουσίρ 
βουλή καί άποφάσει» έχάριζε στον Δάσκαλο τό υποστατικό της τής Βελτσίστας, «όπως 
αυτός'σύν τή μητρί αυτού καί συνάδελφης καταπολαύη πάντοτε των καρπών», άναφέρε- 
ται καί άλλη—άν δέν πρόκειται γιά τή Βασιλική—αγνώστου ονόματος αδελφή τού Σου
γδουρή, άγαμη ίσως ή άτυχήσασα, πού ζούσε μέ τή μητέρα τους στή πατρική τους στέγη. 
Επειδή αυτές οί δυό οί τελευταίες, δέν φαίνονται στή λίγο αργότερα συνταχδεϊσα δια
δήκη της, εχω τή γνώμη, δτι τότες δέν εβρίσκονταν στή ζωή. (Δες καί Ήπειρ. Χρον. 
I σελ. 30 καί ΙΓ ' σελ. 107). Τέλ,ος στις ίδιες επιστολές του πράς τή Χάΐδω γίνεται ακόμα 
λόγος γιά δυό τους άνεψίδια, άγνωστο από τί, μάλλον απροστάτευτα, τόν Λάμπρο καί τό 
Γιώργο, πού ό Δάσκαλος συντηρεί στό σπίτι του καί τούς μαδαίνει, καδώς γράφει, «αράδα 
τά γράμματα».

2i>) Δείχνουν καί σήμερα ακόμα τόν τόπο, όπου βρίσκονταν τά Σουγδουρέϊκα σπίτια, 
καδώς κι ένα ζευγάρι παλαιότατα χειρόμυλα αυτής τής οικογένειας.

80) Ήταν φαίνεται συνήθεια των παλαιότερων βιογράφων (Άραβαντινός, Ζαβίρας, 
Σάδας, Βρεττός κ. ά.) προερχόμενη μάλλον από άγνοια τής Ιδιαίτερης Πατρίδας των βιο
γραφούμενοι , νά παρουσιάζουν ώς τόπο γέννησης διαπρεπών ήπειρωτών άνδρών τά Γιάν
νινα. υπό τήν ευρύτερη βέβαια σημασία τής λέξης (επαρχία). Γιά τούς παρακάτεο π.χ. επι
φανείς ήπειρώτες άναφέρεται στερεότυπα, δτι «πατρίδα έσχε τά cΙωάννινα» ενώ είναι έξα- 
κριβιομένο, πώς ό Μεθόδιος ‘Ανθρακίτης γεννήδηκε στήν Καμνιά τού Ζαγορίου, ό Μάν- 
δος Τωάννου, ό ποιητής, στό Γραμμενοχώρι Λιόκου, ό Μοσπινιώτης στή Μοσπίνα, ό Γρη- 
γόριος Παλιουρίτης στή Δραγομή, ό Παρδένιος Κατζιούλης στή Ζίτσα, γιά * νά σταδώ 
σ’ αυτούς τούς λίγους μόνο.

81) Άπό τή σέ συνέχεια είδηση, πού μάς παρέχει ό ‘Αραβαντινός (Ή π. Χρον. ΙΕ ' 
σελ. 8θ), φαίνεται, ότι ό Σουγδουρής καί πριν ακόμα ξενιτευτή στήν ‘Ιταλία, γιατί έπι- 
στρέφοντας (1682) άνέλαβε άμεσους τή διεύθυνση τού Γκιουματικού Φροντιστηρίου, έδα- 
'σκάλευε κιόλας. «Έκπαιδευδείς, αναφέρει ή εϊδησις αυτή, ό Παρδένιος Κατζιούλης έν 
‘Ιωαννίνοις υπό τόν κλεινόν Γεώργιον Σουγδουρην, πριν ούτος άναλάβη τήν διεύδυνσιν 
τής Σχολής τού Γκιούμα τώ 1682, οπότε ό Παρδένιος μετήρχετο ήδη τό επάγγελμα τού 
ιεροδιδασκάλου έν Ζίτση καί Μετσόβφ, ίσιος δέ καί αλλαχού μέχρι τής lh)2)1692, οπότε 
έξελέγη Σχολάρχης τής Έφιφανείου Σχολής, ώς διάδοχος τού Μελετίου χειροτονηδέντος 
Μητροπολίτου Ναυπάκτου».

32) Ήπειρώτες διορδωτές τών έκδόσεων Γλυκήδων έχρημάτισαν έκτός τού Σουγδουρή 
καί τού διακεκριμένου μαδητού του ‘Αλέξανδρου Καγκελάριου Ιατροφιλοσόφου, ό ‘Αδηνών 
Μελέτιος (Μιχαήλ Μήτροι) καί ό Μεθόδιος Άνδρακίτης (Ήπειρ. Χρον. I σελ. 39).

33) Τό 1712 καδώς μαθαίνω (Ήπειρ, Χρον. Ζ' σελ. 191) τό Πατριαρχείο τόν καδήρε- 
σε «ώς άποστατήσαντα τής ‘Ανατολικής ‘Αγίας τού Χριστού Εκκλησίας», < στό αφοριστικό δέ
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γράμμα τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου Δ' τοΰ από Κυζίκου, υπογράφει καί ό Τωαννίνων Κλήμης 
ό Χίος, για τον όποιο “θά γίνει ευρύς λόγος παρακάτω.

34) Τοΰ Πανεπιστημίου τούτου άναφέρονται πλεΐστοι επιφανείς παλαιδτεροι Έλληνες 
άνθρωποι των γραμμάτων και τής έπιοτήμης σαν φοιτητές και διδάκτορες του ακόμα, των ο
ποίων ή συμβολή στήν αναγέννηση τοΰ νεογραικικοΰ κόσμου υπήρξε όντως αποφασιστική, κα
θώς ό Κυρ. Λούκαρις, ό Κορυδαλεύς, ό Γύρδιος, ό Εύγ. Βούλγαρης, ό Χρ. Νοταράς, δ Πα- 
τούσας, ό Μοισιόδαξ, ό Ν. Θεοτόκης, ό Βαρδαλάχος, ό Κωνσταντάς, ό Βηλαράς, ό Καποδί- 
στριας, ό Σολωμός, για νά σταθώ σ’ αυτούς τούς εξοχότερους.

Προσθέτω, πώς από τα μέσα ακόμα τοΰ ΙΖ' αιώνα ό Μακεδόνας Ίω. Κωτοΰνιος, περι
κλεής αύτοΰ τοΰ Πανεπιστημίου διδάκτορας, θά διαθέσει κεφάλαιο σημαντικό για νά λειτουρ- 
γήση στήν Πάδουα φροντιστήριο μέ οικοτροφείο για τά έλληνόπουλα. (Δές και Δημαρρ: ‘Ιστο
ρία τής Λογοτεχν, σελ. 99).

35) Άπό έπιστολή τοΰ Μ» Γκιούμα (Ήπειρ. Χρον. ΙΑ' σελ. 104) γράφοντος ότι, «ό δι
δάσκαλος ό μαζαράκης άναπαύθηκε από άνεπάντεχο θάνατο και ό θεός νά τον έμακάρισε...» 
συμπεραίνουμε, πώς ό Δάσκαλος αυτός υπήρξε θύμα τής ένσκηψάσης τότε στήν πόλη μας φο
βερής επιδημίας.

36) Οί προσπάθειες αυτές τοΰ Σουγδουρή γιά χρήση τής λαϊκής γλώσσας, αποτελούν κα
τά κάποιο τρόπο συνέχεια τών παρόμοιων έκείνων, πού πρώτος εγκαινίασε στις αρχές τοΰ ίδιου 
αίώνα (ΙΖ') μαζί μέ τό θρησκευτικό ούμανισμό, ύ πιο φωτισμένος και προοδευτικότερος ίσως 
άπό τούς άνελθόντες τά χρόνια εκείνα στον Οικουμενικό θρόνο τής Πόλης Πατριάρχης Κύ
ριλλος Λούκαρης, άνέκοψε δέ ό μαρτυρικός του θάνατος. Θά άναθερμάνη λίγο αργότερα στη 
Βενετία ό συμπατριώτης του Γεράσιμος Βλάχοςι ένισχύοντας καί διαδίδοντάς τες πιο πέρα μέ 
τούς μαθητές του, τό δικό μας δηλ. Σουγδουρή, τόν Ήλία Μηνιάτη, τό διασημότερο αυτόν έκκλ. 
ρήτορα τής Τουρκοκρατίας, τόν καί νέον, καθώς τόν είπαν, Χρυσόστομο, πού έδίδασκε «όσον 
ήδύνατο απλώς διά νά τόν καταλαβαίνουσι όλοι* και τό Βικέντιο Δαμωδό (Δές καί Δημαρά 
ό. π. σελ. 64, 112, 113).

37) Ό  Μπαλάνος Βασιλδπουλος στο «Προοίμιο τής όδοΰ Μαθηματικής» του, αναφέρει 
σάν μαθήματα, πού ό ’Ανθρακίτης διδάχθηκε άπό τό Δάσκαλό του Σουγδουρή τή Γραμματική, 
την Εγκυκλοπαίδεια, τή Φυσική καί Μεταφυσική, ένώ τά Μαθηματικά, λέγει, τά είχε διδαχθή 
στή Βενετιά (Π. Χρήστου : Μ. Ανθρακίτης σελ- 20). Δεν επεται όμως άπ’ αυτό, πώς ό Σου- 
γδουρής δεν έδίδασκε καί Μαθηματικά στο Σχολειό του. Αυτόν μάλιστα τόν έρωτα τοΰ Μεθό
διου προς τά Μαθηματικά καί τις θετικές γενικότερα επιστήμες, ό Σουγδουρής άρχικά έξέ- 
καυσε, γιά νά τόν Ικανοποιήσει ύστερα μέ τίς στήν ’Ιταλία ευρύτερες σπουδές του.

Κατά τόν Εύλόγιο Κουρίλα (δ. π. σελ. 133) πρώτος ό Παπαβασιλόπουλος μαθητής τοΰ 
Σουγδουρή καί διάδοχός τον στή διεύθυνση τοΰ Σχολείου, έδίδαξε σ’ αυτό τά μαθηματικά κα
τά τό Ευρωπαϊκό σύστημα, τό οποίο προήγαγε ό διαδεχθείς αυτόν ’Ανθρακίτης. Ό  Σουγδου
ρής δέ μαζί μέ τόν Παπαβασιλόπουλο έπεξέτεινε τίς αρχές τής Γεωμετρίας καί ’Αστρονομίας.

38) Παράδειγμα χτυπητό άναφέρω τόν ’Αθανάσιο Πάριο (1725—1813), πού έμεινε γνω
στός όχι μονάχα γιά τή λυσσαλέα πολεμική του κατά τοΰ φλογερώτερου κήρυκα τής αναγέν
νηση; στήν Ελλάδα, σοΰ σοφού Κοραή καί κατά παντός φορέως τής ανώτερης δυτικής σκέ
ψης στον τόπο μας, άλλά καί σάν συγγραφέας άκρως αντιδραστικών βιβλίων, καθώς τής 
«’Αντιφώνησης» κι ίσως κι εκείνης τής ψευδεπίγραφης μέν κατάπτυστης δέ «Πατρικής Διδα
σκαλίας». (Κ. Δημαρά δ. π. σελ. 157 καί 207—8).

Ινι όμως «δλως παραδύξως* ό καθηγητής κ. Δασκαλάκης (Οί "Ελληνες Λόγιοι επί Τουρ
κοκρατίας...Β' σελ. 179) αποσιωπώντας τήν σ’ όλο τό μάκρος τής ζωής αύτοΰ τοΰ δασκάλου 
έμφανή φωτοσβεστική του δράση, τόν συγκαταριθμεί μεταξύ τών «έπιφανεστάτων» καθώς γρά
φει Διδ)λων....τον Γένους καί τήν καθηγεσία του χαρακτηρίζει «σταθμόν μορφωτικής ακμής 
καί λάμψεως διά τήν Χίον», παραλείπει δέ όλύτελα νά μνημονεύση άνάμεσά τους τούς Σου
γδουρή, Ανθρακίτη καί Ψαλίδα ...

39) Περί τοΰ ιεράρχη τούτου ό Άραβαντινός γράφει (Χρον. Β' σελ. 224) ότι ήν άνήρ 
άμαθέστατος, δστις έλθόυν εις Ιωάννινα καί καταδείξας τήν μεγίστην αύτοΰ αμάθειαν καί 
απειρίαν έκίνησε τήν κατ’ αύτοΰ περιφρύνησιν τών τότε φιλομαθών Ίωαννιτών» πού τόν υπο
χρέωσαν γιά νά μή ζητήσουν τήν αντικατάστασή του από τό Πατριαρχείο, νά παρακολουθήση 
μαθήματα ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας κοντά στο γνωστό Δάσκαλο Βησ. Μακρή, πού τήν επο
χή αυτή έμύναζε στο μοναστήρι τοΰ Αγίου Γεωργίου στους Λυγγιάδες, δπου έπιτυχώς έμαθή- 
τευσε επί πέντε χρόνια (1685—1690). ’Απ’ εδώ καί ό στενότατος μεταξύ τών δύο αυτών άν- 
δρών σύνδεσμος καί ή κοινή απέναντι τοΰ Σουγδουρή στάση των. Τίς παραπάνω πληροφορίες 
τοΰ Άραβ. μέ τόν οποίον σημειωτέο συμφωνεί καί ό Μυστακίδης, ό Άθηναγόρας (Ή Εκ
κλησία τών Ίωαννίνων Ήπειρ. Χρον. Γ' σελ. 33 κ. κ.) χαρακτηρίζει «Παραμύθια ανυπό
στατα καί άπροσδιόνυσα». Πιό κάτω όμως όλο καί προσεγγίζει προς τήν άποψη τοΰ Ήπειρώτη 
'Ιστορικού, παραδεχόμενος ότι, «πιθανόν ό Κλήμης νά ήκουσε άκαδημαΐκώς μαθήματα παρά 
τώ βησσαρίωνι».

40) Πλήρη περί τοΰ μεγάλου τούτου Δασκάλου (1635—1699) έργασία έδημοσίευσε πα-
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λαιότερα (Ήπειρ. Χρον. Ε' σελ. 30- 49) ό Εύάγ. Σαβράμης, δπου καί όλη ή προγενέστερη σχε
τική βιβλιογραφία. _ _ t

41) Περισσότερο καθώς φαίνεται έξένισαν οΐ νεωτερισμοί τοΰ Σουγδουρή τόν προκατο- 
•/ο του Βησσαρίωνα, αμοιρον παιδείας ευρωπαϊκής—μισαλληλότατογ γάρ των 6ιδ)λων το γέ
νος!—, δ όποιος παίρνοντας για σύμμαχό του ή υποκινώντας τόν Μητροπολίτη Κλήμεντα, που 
σαν μαθητή του αποφασιστικό επηρέαζε, έκήρνξε τόν πόλεμο κατά τοΰ Σουγδρυρή.

42) Ό  Κλήμης κατά τΙς συχνές στη Βασιλεύουσα επισκέψεις του και μετά την πανηγυ
ρική δικαίωση τοΰ Σουγδουρή, αιχμάλωτος τοΰ καλογερικού του πείσματος καί μή Οέλοντσς νά 
παραδεχθή την ήττα του, δεν έπαυε νά διαβάλλει καί κακολογεί στους κύκλους του τό Δά
σκαλο. Πεισθείς ίσως στις καταγγελίες του καί μάλλον «χαριζόμενος» σ’ αυτόν ό Πατριάρ
χης Ιεροσολύμων ΔοσίΘεος Νοταρας, έγραψε κατά τοΰ Σουγδουρή ανωνύμως, δτι δέν έφρό- 
\·ει δηλ. συμφώνως προς τούς θείους πατέρες» (Δες καί Χρ. Παπαδοπούλου δ. π.)

Πέθανε στά 1714 αφού άρχιεράτευσε στα Γιάννινα τριάντα περίπου χρόνια (1686 —1714).
43) Έ  άναγεννητική τών γραμμάτων καί τής παιδείας γεννικώτερα προσπάθεια, που 

εγκαινίασε ό Σουγδουρής, Θά διαρκέση τό πολύ ώς τά 1753, χρόνο οριστικής αποχώρησης τού 
Ευγενίου από τά Γιάννινα καί τελικής μαζί επικράτησης τών συντηρητικών στοιχείων τής 
πόλης, έκπροσωπούμενων έπί ένα πλήρη αίώνα άπό τους Μπαλαναίονς δι5)λους, ι.ί όποιοι 
κηρύχνοντας έξαρχής πόλεμο άδυσώπητο κατά τών νεωτεριστών συναδέλφων τους, Θά έκτο- 
πίσουν μετά τόν Παπαβασιλόπουλο καί τόν ’Ανθρακίτη «τό σέμνωμα, καθώς γράφει ό "Αγι
ος Κορυτσδς, τών λογίο ν καί ταμεϊον πάσης σοφίας ΕύγένιοΛ τόν Βούλγαρην καί έπειτα τόν 
ίεροφάντορα τής Παιδαγωγίας καί φιλοσοφίας Άθαν. Ψαλίδαν».. (Εύλ. Κουρίλα δ. π. σελ. 
69). Τούτον τόν τελευταΐον βέβαια δέν κατάφερεν νά τόν έκτοπίσουν ούτε να τόν βλάψουν 
για τόν λόγο ακριβώς, πού άναφέραμε. (Δες καί λίαν διαφωτιστικά έπ* αυτού είς Λ. Βρανού- 
ση «Άθ. Ψαλίδας» σελ. 31 — 54).

Δοκιμάζουμε δηλ. μετά τήν αποχώρηση καί τοΰ Ευγενίου άπό τά Γιάννινα την εντύ
πωση, καθώς γράφει κάποιος, ενός ηλιοβασιλέματος, πού τό ακολουθεί ένα άγοινιώδες λυ
κόφως καί μιά βαθειό ίσως νύχτα!

44) "Ομως στις 11)5)1712 συναντούμε τό Σουγδουρή νά υπογράφει μετά τόν Κλήμεντα 
εκκλησιαστικό μαρτυρικό γράμμα, πού δόθηκε άπό τά μοναστήρια τών Γιαννίνων προς ε
κείνα τών Τρικάλων. Άπό τούτο συνάγουμε, πώς ή μεταξύ τών δυό άνδρών ψυχρότητα εΐ· 
χε διασκεδασθεΐ, ό δέ Σουγδουρής εξακολουθούσε μάλλον νά δασκαλεύει. (Δες Εύαγ. Σα- 
βράμη : Ή  Έκκλ. τών Ίωαννίνων Ήπειρ. Χρον. Ζ’ σελ. 161).

45) Ό  Τρ. Εύαγγελίδης σημειώνει τό χρόιο σχολαρχίας τού Σουγδουρή μεταξύ τών 
ετών 1683—ΓΠ5, ό ΙΙσρανίκας «Μέχρι τής Α' δεκαετηρίδας τού ΙΗ ' αίώνος» ό Σαβράμης 
άπό τού 1683 — 1713 χωρίς ν* αναφέρει πηγές, ό δέ Χρ. Παπαδόπουλος «δα τήν σχολαρχίαν 
διετήςιησεν μέχρι τοΰ 1715»*

46) Ό  Φ. Μιχαλόπουλος (δ. π. σελ. 35) αναφέρει, χοχρίς και νά μάς κατονομάζει τήν 
πηγή άπ* όπου τόμο.θε, πώς «έξαταγκαστηκε σέ παραίτηση» πςιάγμα πού δέν φαίνεται πιθα
νό. Τό βέβαιο είναι, πώ: εξακολούθησε καί μετά τήν έκοπάσασα έριδα (1695) ρίχνοντας κα
τά κάποιο τρόπο νερό ατό κρασί του νά σ/ολορχεί καί πέρα άπό τό 1710, ίσως δέ μέχρι τού 
1715, πού αναλαμβάνει τή σχολαρχία ό μαθητής του Παπαβασιλόπουλος, «άποχωρήσας, κα
τά τό λέγειν τοΰ ΆραβαντινοΟ, λόγφ γήρατος». Μεταξύ δέ τού 1710—1715, πού στερούμε- 
στε γι αυτόν πληροφοριών θετικών, ούόεχός άλλου τό δνομα, καθ' δσο γνωρίζω, άναφέρε- 
ται ώς διευΟύνανιος τή Σχολή. Καθώ: δέ ήδη έσημείωσα, τό γεγονός, δτι τό 7 712 συνυπο
γράφει μέ τόν Κλήμενια επίσημο έγγραφο, μαρτυράει τήν ενεργό κατά τήν περίοδο αυτή 
διδ)λική του Ιδιότητα.

47) Τήν ιΐσπραξη τού μισθού του δ Σουγδουρής είχεν αναθέσει μετά τόν θάνατο τοΰ 
Μ. Γκιούμα στην αδερφή του Χάϊδοη τής οποίας δυό ιδιόχειρες αποδείξεις πληρωμής άνευ
ρε στά βιβλία τής Έλλ. Κοινοιητος καί σέ συνέχεια δημοσίευσε καί φωτοτυπημένες, ό κ.
Κ. Μέρτζίος (Ήπειρ. Χρ. ΙΑ' σελ. 103). Τις παραθέτω αυτούσιες.

α) "Ελαβα εγώ Χαηδω γλυκεία απο τον ανοθεν (Πρόεδρόν) δουκάτά κορεντα τετρά* 
κοσια πενήντα είπα και μισό τα οπεια ηνε απο τα οσα ηχε να λαβή ο αδελφός μου ο διδά
σκαλος για το σκολιο του γγιομα οπού αφηνη για να σπουδαζη τα πεδία και ηνε π?^ηρομε- 
νος μ« τα ανοιΟεν εος 1695 καθος ηφεδε (πιστυποιηιικόν) και η προκουρα ^πληρεξούσιον) 
διαλ,αβανη». δ. 457,12.

β) Ελαβα ακόμα εγο η ανοθεν απο τον ανοθεν τζεκινια εκατό τα οπηα ηνε δια το . 
αδε?.φο μου ος ανοθεν δια τόσα εχη να λαβή δια τή χρονηα 1696 ος καθος «φεδε και η 
προκουρα φανερονη 23.100».

48) Ό  Ιδρυτής τής σχολής σαφώς Λριζρι οτή διαθήκη τον, πώς άπό τούς επιτρόπους 
του «δέον νά έκ'έγετ«ι..,.δ)λος έλλην καλής φήμης καί διαγωγής κ.αί μέ τόν όλιγάιτερον μι
σθόν. πού θά ήμτορέσουν». Τούτο δυστυχώς τηρήθηκε σάν κανόνυς καί στά κατοπινά χρό
νια, ουδέποτε δέ οΐ άπαδοχές τών δασκάλων ήταν άνάλογες προς τίς ανάγκες τους τίς βιοτι
κές καί τήν κοινωνική τους θέση. Αύτό ακριβώς άνάγκαζε καί τόν Ψαλίδα ν ανακατεύεται



καί σ* άλλες άλλότριες πρός τό καθαυτό έργο του υποθέσεις, πράγμα πού επέσυρε κατ’ αυ
τού την οργή καί τις σφοδρές επικρίσεις των αντιπάλων του· Άνοφέρονται βέβαια κατά 
την περίοδο της γενικής έξάπ?.ωσης των Σχολείων καί πράξεις πλειοδοσίας μεταξύ πόλεων 
για άπόχτηοη όνομαστών Δ)λων, καθώς συνέβηκε στην περίπτωση τού Ευγενίου μέ τούς Κο- 
ζιανίτες καί Γιαννιώτες, τούτο δμοος δεν κλονίζει τη γενική διαπίστωση τής άνέκαθεν γλισχρό- 
τητας των διδ)λικών άπολαβών.

49) Στή Χριστιανική Ανατολή, ουδέποτε έπαυσε ή μελέτη τής άριστοτελικής Φιλοσο
φίας. 01 πατέρες τής ’Εκκλησίας έχοησιμοποίησαν τήν αριστοτελική λογική σαν μεθοδολο- 
Λικό όργανο για τή σαφή ταξινόμηση καί διαλεκτική υπεράσπιση των, δογμάτων. Από τον 
μεγάλου δογματικό τού 8ου αίώνος Ίω. το Δαμασκηνό ώς τον Ιερό Φώτιο, τό Μιχ. Ψελλό. 
τόν Νικ. Βλεμμύδη καί τό Γείόργ. Σχολάριο, πού ήταν καί ό τελευταίος αριστοτελικός, οί 
Βυζαντινοί υπήρξαν θαυμαστές τού ’Αριστοτέλη «τής κορυφαίας αυτής των φιλοσόφων ακρά
τητος* κατά τόν ΠαρΟ. Κατζιούλη, καί ασχολήθηκαν μέ ιδιαίτερο ζήλο περί τά φυσικά 
καί λογικά συγγράμματα τού Σταγειρίιη. Μετά τήν άλωση δέ φάνηκε στην Ελλάδα κανέ
νας άξιος λόγου μελετητής τής αριστοτελικής φιλοσοφίας. Πάντως στα ελληνικά Σχολεία κα
τά τήν περίοδο τής δουλείας έδιδάσκονταν οάν ιδιαίτερο μάθημα ή αριστοτελική λογική, 
άσχολήθηκαν δέ μ* αυτήν ό Θεοφ. Κορυδαλεύς, τού οποίου ή διδΜία,ό κορυδαλισμός, ήταν 
για 200 σχεδόν χρόνια ή βάση τής φιλοσοφικής εκπαίδευσης τού νέου ελληνισμού, ό Βικ. 
Δαμωδός καί ό Γειόργ. Σουγδουρής. (Δές κ. Κ. Γεωργούλη σχετ. άρθρα εις Λεξ. «Ήλιος» 
Τόμ. 8ος σελ. 585 καί Κ. Δημαρά ο. π. σελ. 6ο).

60) Δίπλα στις άλλες καινοτομίες πού εισήγαγε ό Σουγδ. στο σχολειό του, ήταν καί ή 
γιά πρώτη φορά σ* αυτό διδ)λία τής Λατινικής γλώσσας. Ή  πληροφορία είναι τού Χριστοφ. 
Φιλητά γράφοντος «δτι έν Ίωαννίνοις από τής ουστάσεως των σχολείτον καί εφεξής, οι δι* 
δάξαντες ήνωνον, έκ^ός ενός ή δύο. απόντες μέ τήν τής πατρίου καί τήν τής λατινικής ακό
μη φωνής γνώσιν, 6 Σουγδουρής. ό Παπαβσσιλόπουλος ό .’Ανθρακίτης, ό Ευγένιος, ό Τρύ
φων, ό Κοσμάς καί έσχάτιος ό μακ. ήμέτερος διδ)λος Άθ. Ψαλίδας, δστις καί ποίημα λατι
νιστί έξέδωκε... * (Εύλ. Κυρίλα δ. π. σελ. σημ. 2).

60) «....άλλωστε ουδέ παιδείας καί διδασκαλίας τυχών υγιούς, αναφέρει ή κατά τού Με
θόδιου άπόφαση τής Ίεράς Συνόδου, ούτε μην τού καθ’ έλληνος λόγου πεπειραμένος καλώς, 
ώς που μαρτυρούοιν αυτόν τά ασύντακτα καί υολοικίζοντα συγγράμματα αυτού....» (Π. Χρή
στου δ- π. σελ. 30).

61) Σάν διαπρεπέστεροι μαθητές τού Σουγδουρή, Γιαννιώτες τήν καταγωγή οί περισσό
τεροι, μνημονεύονται άπό τόν Άραβαντινό (Βιογρ. Συλλογή.. .), ό άπό τή Ζίτσα Παρθένιος 
Κατζιούλης, πρώτος "Ελληνας παροιμιογράφος, σχολάρχης δέ μετά τό Μελέτιο επί σειράν 
ετών (1662—1717) στή Σχολή Έπιφανείου (δ. π. σελ. 82), ό Άθ. Βουθρωτής άναδειχθείς 
σχολάρχης τής Σχολής Άδριανούπολ,ης ·ήν εύδοκίμως επί πολλά έτη διηύθυνε* (σελ. 29), ό 
Άλέξ. Κκγκελάριος χοηματίσας στή Βενετία επιστάτης καί διορθωτής έκκλησ. συγγραμ
μάτων (σελ. 76). ό 'Αλέξ. Τσέτσης άπαντώμενος ιό 1723 προύχοντας τής πόλης /"σελ. 207), 
ό σοφός ’Αναστάσιος ίερεύς Παπαβασιλείου διάδοχός του στο Γκιουματικό Σχολείο (1715— 
1722) (σελ. 63) σχετική περί τού όποιου εργασία έγραψεν ό σεβασμ. "Αγιος Κορυτσάς καί 
τέλος ό πολύς Μεθόδιος 'Ανθρακίτης διάδοχος τού Παπαβασιλείου στην ίδια Σχολή (1722- 
1725), «ό μεγαλύτερος αναμφισβήτητα άναγεννητής τών χρόνων εκείνων, πού ύπέστη τά πάν- 
δεινα χάριν νών αρχών του καί τού διαφωτισμού τού Γένους» πλήρη βιογραφία τού οποίου 
παρά τίς κάποιες σωστές επικρίσεις τού Άγιου Κορυτσάς, μάς έδωσε ό καθηγητής τού Πα
νεπιστημίου Θεσ)νίκης συμπατριώτης κ. Χρήστου.

62) Πρώτος ό Δαμασκηνός Στουδιτης μητροπολίτης Άρτας (1570—1580) έδημοσίευσε 
στα 15*27 «έν ύποδιακόνοις έτι διατελών* συλλογή 40 ομιλιών «έν απλοϊκή φράσει* μέ τί- 
τλο «Θησαυρός», πού αγαπήθηκε τότες καί κατόπι και διαβάστηκε άπό τό λαό πολύ. Πάνω 
στα μέτρα αυτού τού βιβλίου φαίνεται έκοψε ό Σουγδ. τό δικό του θησαυρό, πού τόν έβά- 
φτισε για διάκριση «Νέο». (Δέ; Σεραφ. Βυζαντίου : Δοκίμιον περί Άρτης σελ. 98 καί Κ. 
Δημαρά δ. π. σελ. 97/

63) *0 Χουσόστομος Παπαδοπούλας (δ .  π / συμφωνώντας μέ γνώμη τού Μ. Γεδεών 
διατυπούμενη σέ σχετική τού τελευταίου εργασία (Γ.  Σουγδουρή Άπολ-ογία—'Ιερός Συνέκδη
μος 'Αθηνών έτος ΚΒ* 1922 άριθ. 15/, τήν όποιαν δυστυχώς δεν κατώρθωσα νά ίδώ καί κα
τά κάποιο τρόπο ελέγξω κατά πόσον εύσταθει, σημειώνει δτι «ό ’Αποδιδόμενος εϊς τόν Σου- 
γδουρήν «Νέος Θησαυρός» δεν ανήκει εί; αύιόν, πιθανώς έκδοθείς έν Βενετία».

Ό  δέ Βρεττός (δ. π.) άναφερόμενο: κι αυτός στό ίδιο έργο σημειώνει πώς «εκδότης 
τού έκκλ.. τούτου βιβλίου είναι ό ίερυδιάκονος Γ. Σουγδουρής» χωρίς περισσότερες εξη
γήσεις,

64) Τας δυό ιαύτας γραμματικός (Μάκρη καί Σουγδουρή), γράφει ό Εύγ. Κουρίλας 
(δ. π. οελ. 92), παλαιωθείσας αντικατέστησε άλλος Ήπειρώτης, ό κορυφαίος τών ελληνι
στών τού καιρού εκείνου, Νεόφυτος ό Δούκας Ιερομόναχος καί αύτός, κληθείς έ χ  Βουχουρε-
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στίου είς Βιέννην..,, και αμέσως προέβη εις τήν έκδοσιν τής γραμματικής χου: «Ή καχ’ έπι- 
χομήν γραμματική Τερψιθέα. Βιέννη αωδ......

65) Ό  κ. Μέρτζιος αχόν κατάλογο χών εκδόσεων Ν. Γλυκέος ώς έξης αναφέρει αύτήν 
την έκδοση : «1680. Έλικώνος άνθη επί τή αναγορεύσει ’Αποστόλου Ράσπη Βυζαντίου άξιω- 
χάτου φιλοσόφου καί Ιατρού. Περιέχει καί έλεγεϊον οκτώ στίχων τού Σουγδουρή*. (Ήπειρ. 
Χρον. I. σελ. 62).

66) *Η Χαΐδω στη διαθήκη της έ <δη?.ώνουσα έμπραχτα την περισσήν αγάπη της πρός 
τόν έξοχο Δάσκαλο αδερφό της, τού αφήνει έκτος τού πολυθρυλήτου έκείνου ζευγαριού τής 
Βελτσίστας, τό όποιο καθώς ήδη σημειώσαμε, προτού ακόμα πεθάνει μέ πράξη της μπρο
στά στο μητροπολίτη Φιλαδέλφειας Μελέτιο καί ένα περίπου χρόνο μετά χό θάνατο του άν- 
δρός της (7) W) 1694) είχε εκχωρήσει, «όπως αυτός (ό Σουγδουρής) συν τή μητρί αυτού καί 
συνάδελφης (;) καταπολαύη πάντοτε των καρπών» (Ήπειρ. Χρον. I σελ. 30Α καί τούτα επι 
πλέον, γράφοντας : «Άφή*ω τού ευλαβέστατου καί αγαπημένου μου αδελφού κυρ Γεωργ. 
Σουγδουρή τό διάφορον των 1000 δουκάτων, όπου βρίσκονται εις τό όνομά μου etc τό δεπό- 
ζιτο τυΰ κρασιού, τό όποιον διάφορον νά ήμπορεΐ νά τό σκοδέρη (είσπράττη) ό άνωθεν 
άδελφός μου ως όπου νά ζή καί μετά τόν θάνατόν του αφήνω νά δίδεται τό μέν μισό διάφο
ρο των αυτών χιλίων δουκάτων είς τό ιερόν μοναστήριον τού "Αγίου Νικολάου τού Γκιούμα 
είς τό νησί των Ίωαννίνων αιωνίως....

Αφήνω τού άνωθεν αδελφού μου κυρ Γεωργίου την εικόνα τής Παναγίας....καί ιήν 
κανδήλαν τήν άσημένιαν....» (’Ηπειρ. Χρον. ΙΓ ' σελ. 107).

Ό  δε προαποθανών άνδρας της Νικ. Γλυκύς, αναγράφει στή δική του«...του λογιο
τάτου παπα γεοιργιου σουγδουρί δια να με μνιμονεβή και να παρακαλη τόν επουρανιον θεόν 
να μου συνχορεσι τα πολα μου πτεσματα του άφινο δουκάτά είκοσι Δ. 20...» (Ήπειρ, Χρον. 
I σελ. 22).

67) Προσωπογραφία μαρτυρημένη τού Σουγδουρήΐ καθώς των πιό πολλών συγκαιρινών
του Γιαννιωτών Δασκάλων, δεν κατώρθωσα νά ίδώ και μάλλον δεν υπάρχει. Έτα^πεινοφρο- 
σύνη καί ή κάποια ίσως έκδηλη αντιπάθεια πρόςτήν υστεροφημία, πού κοντά στις άλλες άρε* 
τές φαίνεται νά διέκριναν τό Δάσκαλο, τόν άπέτρεψαν στό ν* αποθανατίσει τή μορφή του. 
Ή υπογραφή του παρμένη από έγγραφο τού 1673 όρθογραφημένη καί πολύ ευανάγνωστη 
(-J- εγώ Γεώργιος ίεροδιάκονος σουγδουρής μαρτυρώ τά άνωθεν) δημοσιεύτηκε σέ φωτοτυπία 
άπό τόν κ. Μέρτζιο είς Ήπειρ. Χρον. ΙΑ' σελ. 32-1.  ̂ , , ,

68) Μέ τον σοφόν τούτο Ήπειρώτη Δάσκαλο, αρχιερέα καί συγγραφέα θά ασχοληθώ 
σέ προσεχή μου εργασία.

69) Θεοόρησα, καθώς είπα, απαραίτητο νά επισυνάψω στην παρούσα εργασία μου τις 
επιστολές αυτές τού Σουγδουρή, οχι μόνο σαν δε7γμα γραφής του καί καθρέφτη λαγαρόν τής 
προσωπικότητός του, αλλά καί σαν πηγή πληροφοριών ανεκτίμητης αξίας καί γενικώτερου 
ενδιαφέροντος νιά προβλήματα τού καιρού του καί τού τόπου του, τά όποια ό σοφός Δά
σκαλος άμεσα ή έμμεσα, επιφανειακά ή κατά βάθος στ'ις γραμμές του θίγει.

70) Ή  πλάκα, πού έντειχίστηκε στα 1930 μέ τήν ευκαιρία τού γιορτασμού, καθώς α
κόυσα, τις εκατονταετηρίδας άπό τό θάνατο τού *Ιω. Δομπόλη (αύτός όμως πέθανε τό 1849) 
γράφει! «Έν τφ χωρί(£> τούτη) Κρετσούνιστα.

έγεννήθησαν
ό μέγας Διδάσκαλος τού Γένους Παπα—Γεώργιος Σουγδουρής

καί
ό μέγας εθνικός ευεργέτης ιδρυτής τού έν Άθήναις Καποδιστριακοΰ 

Πανεπιστημίου *Ιω, Δομοτόλης 1880—1930» (μέ κεφ. Γράμμ.)·
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Γ \  Π Η Γ Ε Σ

Γι* αύτή μου τήν έργασία χρησιμοποίησα περισσότερο τούτες έδώ τΙς  πηγές:

1) Άθηναγόρα :
»

2) Ά ραβαντινοΟ  Π.:
» Π.:

3) Βρανούση Λεάνδ.:

Σχολή Έ πιφανείου  (Ή π ε ιρ . Χρον. Τ. Δ' σελ. 69—78).
Ή  Ε κκλησ ία  τών Ίωαννίνων (Ή πειρ . Χρ. Γ  σελ. 3—48). 
Χρονογραφία τής Η π είρ ο υ  Ά θήναι 1856.
Βιογραφική Συλλογή λογίων τής Τουρκοκρατίας ’Ιωάννινα 1960 
Ά θαν. Ψ αλίδας ό Διδάσκαλος τού Γένους ’Ιωάννινα 1952

4) ΒρεττοϋΠ απαδοπούλου Ά .:  Ν εοελληνική Φ ιλολογία Ά θήνα ι 1857
5) Δημαρα Κ. : 'Ιστορία  τής Ν εοελληνικής Λ ογοτεχνίας ’Αθήνα 1948
6) Εύαγγελίδου Τρυφ.: Ή  παιδεία έπι Τουρκοκρατίας Ά θήναι 1936
7) Έ κκλησ . Α λή θεια  : Τόμ. Α ', Γ ', Η ', Κ Δ \
8) Ζαβίρα Γεω ργίου: Νέα Ε λ λ ά ς  έκδ. Γ. Κρέμου Ά θήνα ι 1872
9) ΘεριανοΟ Διονυσίου : «Α δαμ άντιος Κοραής» 1889—90
10) Κουβαράς Νέος : (έτήσιος Ή π ειρ . Χρονογράφος) 1961
11) Κούρκουλα Κ. : Τό κήρυγμα κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας
12) Κ ουρίλα Ε ύλό γιο υ : Η πειρω τικά  Ά νάλεκτα  ’Ιωάννινα 1956
13) Λ α μ π ρ ίδο υ ’Ιωάν. : Η πειρω τικά  Μ ελετήματα Ά θήνα ι 1888
14) » » Π ερί των έν Ή π είρφ  Ά γαθοεργημάτων Ά θήναι 1888
ι5) Legrand : Bipliographie Hellenique Siecle X V II et X V III P aris  1928.
16) Μ ελετίου Γεωγράφ. Ε κκλησ ιαστική  ‘Ιστορία
17) Μ έρτζιου Κ . : Ή  οϊκογένεια Γλυκήδων (Ή πειρ . Χρ. Τ. I)

Μ ικρός Έ λληνομνήμων Τ. Β \ ’Ιωάννινα 1960 
Τό έν Βενετία Ή πειρ . Ά ρ χε ίο ν  (Ή πειρ . Χρον. ΙΑ ') 
Π αραλειπόμενα περί τού Διδ. τού Γένους 
Γεωργίου Σουγδουρή (Ή π ειρ . Ε σ τ ία  Τ. 121—122—1962)
Τά Γ ιάννινα και ή Ν εολληνική Α ναγέννηση Α θήνα 1930 
Σχεδίασμα περί τής έν τφ Έ λλην. ΊΕΘνει καταστάσεως τών 
γραμμάτων Κων)πολις 1867 
Ν εοελληνική Φ ιλολογία Ά θήνα ι 1867 
Ό  Βησσαρίων Μακρής (Ή πειρ . Χρον. Ε ' 1930),
Συμβολαι εϊς τήν Έ κκλ. ‘Ιστορίαν τών Ίωαννίνων (Ή πειρ. 
Χρον. Ζ \  1932)
«Μ εθόδιος Α νθρακίτης»  ’Ιωάννινα 1953

27) Χρυσοστόμου Παπα-
δοπούλου : ‘Ιστορικό σημειώμα—(Θεολογία Τ. Δ', σελ. 8—10)

28) Παπαγεωργίου Κώσ. Ή  πα ιδεία  στήν Ή π ε ιρ ο  Κέρκυρα 1950.

18) » »
19) » »
20) » »

» »
21) Μ ιχαλοπούλου Φ.
22) Π αρανίκα Μ. :

23) Σάθα Κ. :
24) Σαβράμη Εύαγ. :
25) » »

26) Χ ρήστου Π α να γ .;

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θεωρώ χρέος νά έκφράσω κι άπ’ έδώ τ ις  θερμές μου εύχαριρτίες πρός τον δια
λεχτό  μυυ φ ίλο καί συμμαθητή Δ)ντή δέ τού Μεσ. Α ρ χε ίο υ  τής Α καδημίας Αθηνών 
κ. Λέανδρο Βρανούση, πού μέ συγκινητική προθυμία, κατά πρόσφατη σύντομη έπί- 
σκεψή μου στήν Πρωτεύουσα, έθεσε στή διάθεσή μου άριθμό πηγών σπανίων γι αύτή 
μου τήν έργασία.
Β ε λ τ σ ί σ τ α  : Ό κτώ βρης—Δεκέμβρης 1962,

ΣΤΕΦ. ΜΠΕΤΤΗΣ
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Κ. Σ. ΚΩΝΣΤΑ

ΜΙΑ "ΔΙΔΑΧΗ,, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
’Από Ήπειρώτικον κώδικα τού 1814

Γ Ε Ν Ι Κ Α

Ή  «Διδαχή του 'Αγίου Κοσμά του Αιτωλοΰ, που ακολουθεί, είναι αντι
γραμμένη τον Φεβρουάριο του 1955 από ’Ηπειρώτικο κώδικα του «Γεωργίου 
1 Πυιυ*Α της «ναΥνώστου του ποτέ Ζηκο(υ) Μπιστρέκη: έκ κώμη(ς) Τζεροκο·

71ΥΤΪ J5 βίσιας (,αωιδ'. ’Ιουλίου κ’)», πού σώζονταν στο Μεσολόγγι, στη 
συλλογή τού μακαρίτου τώρα 'Αρχιμανδρίτου Σωφρόνιου Παπακυριακοΰ, ‘Ιερο
κήρυκα τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και ’Ακαρνανίας, καί άγνωστό μας πού 
μετά τό θάνατό του (l958f).

To σχήμα τού κώδικα: 0,22X0,15 μ. Σελίδες του: 115. Βιβλιοδετημένος 
καί κατάστασή του άριστη. Σέ καλή, ευκολοδιάβαστη γραφή, αρκετά ανορθόγρα
φος δμως. Ή  ύπαρξή του έγινε πλατυτέρα γνωστή από τού 1953 (κΰτ. Άρχιμ. 
Σωφρ. Παπακυριακοΰ: «Κοσμά τού Αιτωλοΰ Διδαχαί, Έπιστολαί Μαρτΰριον», 
Άθήναι 1953, σελ. 12—13, 17, 174,—Τού ίδιου; «Συμβολή εις τον βίον τού 
Κοσμά τού Αιτωλοΰ», Άθήναι 1953, σελ. 55—56).

Τά περιεχόμενά του είναι: 1. Διδαχή τού Αγίου Κοσμά (1814, ’Ιουλίου 
20)* σελ. 46. — 2. ΤόΜαρτύριον τού άγιωτάτου καί ιεροδιδασκάλου πατρός ημών 
Κοσμά (1814, Σεπτεμβρίου 28)· σελ. 8.—3. Επιστολή περί τής ‘Αγίας Κυρια
κής (1814, Ιουλίου 20)* σελ. 10.—4. Θεία καί ιερά διδαχή τής Κυρίας Δεσποί- 
νης ήμών Θεοτόκου (1815, ’Ιουλίου 28)* σελ. 18.—5. Τού οσίου πατρός ημών 
Αντωνίου τού Μεγάλου περί τού μισοκάλου καί κακοποιού δαίμονος (1815, Αύ
γουστου 20)’ σελ. 12.—Καί 6. Νικολάου Κυριάκού τού Τζερτζένη σύντομος έκ- 
θεσις περί τής εκκλησιαστικής ομιλίας* σελ. 18. Ά πό την ύλη αυτή έχει εκδοθή 
μονάχα τό «Μαρτύριον τού Κοσμά» (κύτ. Σωφρ. Παπακυριακού: «Κοσμά τού At- 
τωλού Διδαχαί κτλ.>, δπ. παρ., σελ. 174—178).

Τό κείμενό της αποτελεί άγνο)στη παραλλαγή γνωστής «Διδαχής» τού Ά 
γιου Κοσμά, πού άπό διάφορα χειρόγραφα έχει πολυτυπωθή μάλιστα, α) Ά πό 
2. Εκδόσεις της 7.ει00γραφο̂  τού 1795 τής μονής Μυρτιάς—Τριχωνίας, κα

μωμένο άπό τον ‘Ιερομόναχο Σαμουήλ, δημοσιεύτηκε άπό 
τον Παπακυριακού στά 1931—1932 στο περιοδικό τού Αγρίνιου «ΙΙοιμήν δ Κα
λός», άπ* δπου τήν ξανατύπωσε καί στο βιβλίο του «Κοσμά τού Αιτωλοΰ Διδά
χοι κτλ.», Άθήναι 1953, σελ. 29—58. β) *Η αυτή «Διδαχή» περιέχεται καί σέ 
άγιορείτικο χειρόγραφο τής βιβλιοθήκης τού κι-λλιοΰ τού «’Εσταυρωμένου» τών 
Καρύων τού Γέροντος Ευθύμιου Κρητικού, δημοσιευμένη στην Άγιορειτική Βι
βλιοθήκη τού Σοηήριου Ν. Σχοινά, στο Βόλο, γ) Τυπιοθηχε ακόμα καί στήν πο
λύ ελαττωματική έκδοση τού Άποστολιά (1897), άντιγραμμένη άπό χειρόγραφο
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τής μονής του Μεγάλου Σπηλαίου καί αντίγραφό της είναι καί ή προηγούμενη 
έκδοση του Βόλου, δ) "Αλλη έκδοσή της είναι ή έξόδοις τού πανοσιωτάτου Η 
γουμένου τής ίεράς μονής Χάλκης Δαμιανού (Άθήναι 1864). e) παραλλαγή της από 
Ηπειρώτικο χειρόγραφο τού Παναγιώτη Ζώη έχει δημοσιεύσει και ό Κ. Φωτό- 
πουλος στην «Ηπειρωτική Εστία» (τόμ. Β; 1963, σελ. 779—788,929 — 936, 1041 
—1045). στ) Τέλος περιέχεται και στα β.βλία (α' εκδ. Βόλος 1950, σελ, 11—23, 
β' εκδ. ΒΑθήναι 1959, σελ. 56—1C1) τού 1 * 3Αρχιμ. Αίγουστίνου Καντιώτη, άλλα 
σέ πολύ διαφορετική συγκρότηση από τις προηγούμενες: παραλείψεις, παραλλά- 
σματα, προσθήκες τις δίνουν διαφορετικό περιεχόμενο. "Αγνωστο από πού δ εκδό
της πήρε ιό κείμενό τους* δήλωσή του σέ υποσημείωση των βιβλίων του (σελ. 11 
τού πρώτου' σελ. 55 τού δευτέρου) πληροφορεί πώς «at διδαχαΐ τού ‘Αγίου δη
μοσιεύονται, δπως έχουν εις τάς παλαιοτέρας εκδόσεις», χωρίς όμως καί να τις 
μνημονεύη (1).

Ή  άνακοινούμενη παραλλαγή έχει και αυτή σέ πολλά σημεία τις παραλείψεις 
της, τίς προσθαφαιρέσεις της, άνακατατάξεις παραγράφων ολοκλήρων κατά μια όρ-
3. *ΑΕΙα της θότερη ίσως έννοιολογική σειρά, δηλαδή είναι και σ* αυτή, όπως 

και στις άλλες καταγραφές της, άποτυπωμένα ό βαθμός τής πνευ
ματικής στάθμης τού καταγραφέα, ή άπομνημονευτική τού ικανότητα, ό—συχνός 
—λογιωτατισμός του, ή γλωσσική τοπική επίδραση. Μοιάζει κυρίως μέ τις αντίσ
τοιχες τού Παπακυριακού και τού Φωτόπουλου, ή γλώσσα της όμως είναι περισ
σότερο δημοτική, χρησιμοποιεί τύπους τού Ηπειρώτικου γλωσσικού ιδιώματος, 
όπως: εϊμεσθεν, φοβούμεσθεν, εδεχτήκαταν, εβλέπαταν, καλλιώτερος, τά έργατα, 
ιά άστρια, τά χαϊμένα, τρογύρου, ή στρογγυλή, τά κίνδυνα, τό πάσα κακό, ή 
στράτα, τά σφάγιά, δ Κάης, οί επτωχοί, ό ζουρλός, τό αχαμνό, οί άργάται. Δίπλα 
σ° αυτούς όμως τύποι λόγιοι, αν και σπάνιοι, δπως: συνδολάζοντες, υπέρμετρος, 
τεθνεώτες, ένεπαίχθη, γεννούν κάποια υποψία για τήν πιστότητα τής απόδοσής της, 
αν καί ή πολιτογράφησή τους καί στον πιο κοινό λόγο εύκολα δικαιλογειται από 
τήν επίδραση τής εκκλησιαστικής φρασεολογίας, 'Αρχαϊκή είναι καί ή συντακτική 
της διάρθρωση μέ τις κατά παράταξη συχνότατα προτάσεις της.

Δύο, σαν «έκτος κειμένου», αλλά όχι τόσο άσχετα μ* αυτή, σημειώματα συ
νοδεύουν τη «Διδαχή». Τό πρώτο, γραμμένο στο δεξιό περιθώριο καί σέ πλάγια 
4 Σ ημ ειώ μ α τα  Υ0«φή Τών σιίχοιν, στήν 1η σελίδα, λέει: «*0 ίσαπόστολος πα· 

^  ^  τήρ ήμών Κοσμάς ήτον πρόδρομος τού προφήτου Τίλιού, ή]
« αγία άποκάλυψις Τωάννου τού Θεολόγου, καί θέλει τον στείλει ό Θεός εις ταϊς 
« ήμέραις τού ά\τιχρίστου ] ως προφήτην Ήλίαν νά διδάξη τον λόγον τού ιερού 
« Ευαγγελίου χρόνους—3—ήμισυ: μήνας 42». Τό δεύτερο, καταχωρισμένο στο 
αριστερό κάτω περιθώριο τής τελευταίας σελίδας (46) τής «Διδαχής», είναι τό α
κόλουθο: «Ούτος ό παρών φιλόστοργος ημών πατήρ καί "Αγιος Κοσμάς ήτον άντί- 
« τύπον τού προφήτου Ήλιου, ή γουν] πρόδρομος, καί μάς ειπεν νά μην καρτερού- 
« μεν προφήτην Ήλίαν καί καλά μάς ειπεν νά μετανοήσωμεν, ] διατί ούκοΐδαμεν τί 
« τέξεται ή επιούσα, δέν ήξεύρομεν πώς ξημερώνει αύριον. Εξομολογείστε άλλη* 
« λοις] τά παραπτα'>ματ« ήμών, διατί πας άνθρωπος, άφ’ ού άπεθά\η, τό τέλος του 
« είναι. Καί ό ] προφήτης Ή λίας θέλει έλθεΊ έν ταις ήμέραις τού άντιχρίστου. Τό

1. 'Λπό ανακοίνωση του κ. Σαλαμάγκα (περιοδ. «Ήπειρ. Εστία», Β', 195Η, οελ.
780—781) ή ίδια «Λιδαχή», γραμμένη «παρ’ εμού του ταπεινού λάμ(πρου) του ήωανη 
παπα, χωρίου Βαταταδες, έτος 1806, μαρτήου 11*. αναγράφεται καί σέ άλλο χειρόγραφο
'Ηπειρώτικο, πού κατέχει ό φίλος Ίωαννίτης λόγιος.
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< φανερώνει ή αγία άποκάλυ]ψις Ίωα'ννου του Θεολόγου, και iW αυτού θέλουν 
« φονευθή οί δυο προφήται, Ήλίας καί Ένώχ. εις την άγί]αν πόλιν Τερουσα- 
« λήμ τελειώνοντας τον όιωρισμένον καιρόν τά θεία λόγια, ηγουν έτη :3: ] καί 
« ήμισυ, μήνας 42, καί τά άγια τους σώματα θέλουν μείνει ά'θαπτα 3: ήμισυ ] ή- 
« μέραις καί θέλει κατέβη νεφέλη οΰρανοθεν καί φωνή λέγουσα: «νεβάτε ] εδώ* * 
« σας εδόξασεν ό υιός τον Θεού. Τότες θέλουν πέσει τά τέκνα του διαβόλου, μά ) 
« ούκ ωφελούνται, α! δέήμέραι του αντίχριστου κολοβωθήσονται καί θέλει φύγει 
« ό διάβολος ] κατά συγχώρησιν Θεού νά τον φονεύση καί ευθύς τά σκυλιά, σέρ- 
« νοντες αυτόν έξω τής πόλεως ] ‘Ιερουσαλήμ, ώς καθώς τον Χριστόν έξω τον] 
« έσταύρωσαν, έξω τής πόλης έπαθε, τάδε σώματα των προφητών ούτος μέγα θέλει 
« ] τά καλέσει. (αωιέ: ’Ιουλίου J0) (2)».

Γιά τή συμβολική μεταφορά τοϋ ‘Αγίου Κοσμά στό πρόσωπο του προφήτη 
Ήλία, πού καί στον τίτλο τής «Διδαχής» καί στό βιβλιογραφικό σημείωμα τού 
τέλους της, καθώς θά ίδοΰμε, μνημονεύεται, αλλά καί μέσα στη «Διδαχή» άπό 
τον ίδιο τον "Αγιο (σελ. 41—42), όπως καί στις Δ', ΣΓ ' καί Θ', κύτ. 'Αρχιμ. 
Σωφρ. Παπακυριακού: «Κοσμά τού ΑΙτωλοΰ Διδαχαί... κτλ.» όπ. παρ. σελ. 12— 
13, 158—161.

II. T O  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  Τ Η Σ *

[Σελίς 1] Διδαχή του έν μακαρία ] τή λήξει ‘Αγίου παιρός ήμών [ Κο* 
σμά, δστις ήν ό προφήτης ] Ήλίας ό Θεσβίτης, όπου έκήρυξε 
τήν] τελευτήν του Κόσμου, ήτοι τά του ’Αντίχριστου]: Γεώρ
γιος άνάξιος άναγνώστης του ποτέ Ζήκο(υ) Μπιστρέκη.

1814, ’Ιουλίου 20.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ήμών ’Ιησούς χριστός καί Θεός, ] αδελφοί μου, ό γλυκύτατος μου 
αύθέντης ] καί δεσπότης, ό ποιητής των ’Αγγέλων καί πάσης ] κτήσεως νοητής καί 
αισθητής, αυτός εκαταδέ]χθη καί έγινε τέλειος άνθρωπος εκ Πνεύματος ] ‘Αγίου 
από τά καθαρότατα αίματα τής Κυρίας ] Δεσπ >ίνης ημών Θεοτόκου και αειπάρ
θενου Μα]ρίας διά νά μάς εβγάλη από τάς χεΐρας τοΟ όι[ (σελ, 2) άβολου, νά μάς 
κάμη υιούς καί κληρονόμους τής ουρανίου ] βασιλείας του νά εύφραΐνώμεσθεν καί 
νά χαιρώμε]σθε πάντοτες εις τον Παράδεισον μαζί μέ τούς Άγγέ]λους καί νά μήν 
είμεσθεν εις τήν κόλασίν μαζί μέ ] ιού; διαβόλους. Έκαμε’ καί καθώς ένας 
άρχοντας ό]πού έχει αμπέλια καί χωράφια καί βάνει άργά]τας νά τά δουλεύουν, 
έτζι και ό Κύριος, ωσάν ενα ] αμπέλι έχει τον κόσμον, καί επήρεν ωιάν ] διά άρ· 
γάτας τούς δώδεκα ’Αποστόλους καί τούς έδωσεν ] τήν χάριν του και τήν ευλογίαν 
του καί τούς έστειλεν [ ε’ις όλον τον κόσμον* καί τούς έπαράγγειλεν ό Κύ]ρΐοςνά 
διδάξουν τούς άνθραδπους, άνίσως θέλουν ] νά ζήσουν καί εδώ καλά εΐοηνικά, καί 
μετά ταύτα ] νά πηγαίνουν καί είς τον παράδεισον, νά χαίρων]ται αΙώνια καί νά 
πιστεύουν καί νά βαπτίζωνται εις ] το όνομα κού Πατοός καί τού Υιού καί τού 
‘Αγίου Πνεύμα]το;. Καί εις όποιαν χώραν πηγαίνουν καί τούς δε]χτούν νά ευλο
γούν τήν χώραν εκείνην καί νά τήν άγι[άζουν, καί εις εκείνην τήν χώ
ραν, οπού δεν τούς ε]δέχουνταν νά τινάζουν καί τά τζαρούχιά τους.

2. Γιά τρίτο σημείο>μα τοΰ κώδικα μέ σχολική ευχή, πού μελωδούσαν οί μαθητές 
κατά τήν εσπερινή απόλυσή τους, γραμμένη σέ ξεχιοριστό φύ/.?.ο χάρτου καί κολλημένη 
στην εσωτερική πλευρά του αριστερού εξώφυλλου, κύτ. Κ. Σ. Κοίνοτα: «Τά Κρυφά Σχο
λειά τής σκλαβιάς», περιοδ. «Ήπειρ. Εστία*, Δ', 1!?5ό, σε?.. 2 l i—21 δ.

* Άποκαθιστάμε το κείμενο μονάχα ορθογραφικά.
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και ετζι οί ‘Άγιοι 'Απόστολοι ώς φρόνιμοι καί πιστοί δού]λοι χού Χρίστου μας 
λαμβάνοντες την χάριν του Πα]ναγίου Πνεύματος έτρεξανώς αστραπή εις όλον τον 
] κόσμον καί μέ εκείνην χάριν την Ιλαλοΰσαν δ](σελ.3.)λαις ταΐς γλώσσαις τού κόσμου, 
μέ εκείνην την χ(άριν [, ίατρευσαν τυφλούς καί κωφούς καί λεπρούς καί δαιμο
νισμένους, καί τό μεγαλύτερον, μέ τό ονομα τού χρ]ττού καί νεκρούς άνέσταιναν. 
Καί εις οποίαν χώραν ]επήγαιναν καί τούς εδέχουνταν τούς έκαναν χριστι]ανοςύ, 
εχειροτονούσαν "Αρχιερείς καί "Ιερείς, εκτι]ζαν εκκλησίαις καί ευλογούσαν τήν χώ
ραν εκείνην καί ] έγένονταν ένας επίγειος παράδεισος δλος εύ]φροσύνη, χαρά, κα
τοικία των "Αγγέλων, κατοικία τού ] Χριστού μας. Καί εις οποίαν χώραν, επή- 
γαιναν καί δεν ] τούς εδέχουνταν ε τίναζαν καί τα τζαρούχιά τους καί ] έφευγαν 
καί εμεινεν εις την χώραν εκείνην κατό)ρα καί δ'χι ευλογία, κατοικία τού διαβόλου 
καί δχι τού 1 Χριστού μας. Διά τούτο πρέπον ήτον καί εγώ, αδελφοί μου, ] να 
εχω τήν καρδίαν μου λαθαράν, ωσάν τούς 'Αγίους ] ’Αποστόλους, ] νά έχω εκείνην 
τήν χάριν τού παναγίου ] Πνεύματος, νά μέ άξιώση νά χύσω καί εγώ τό αι[μα 
μου διά τήν αγάπην του, καθώς τό έ'χνσεν καί ] αυτός διά τήν αγάπην μου. Διά 
τήν ευσπλαχνίαν ] τού Κυρίου μας μέ έδεχτήκαταν ωσάν Απόστολον ] καί προφή
την τού Χριστού μας. Νά είχα τήν καρδίαν ) μου καθαράν καί τήν χάριν ωσάν 
τούς ‘Αγίους "Αποστόλους ] νά ευλογήσω τήν χώραν σας, μά δέν ήμπορώ, διατί 
] είμαι καί εγώ αμαρτωλός. Πλήν άποιολμώ καί παρα]ίσελ. 4.)καλώ τον γκυ- 
κύτατόν μου Ίησούν Χριστόν καί Θεόν καί καθώς ] εύσπλαγχνίσθη ό Κύριος ήμών 
διά μέσου των Άγία)ν Ά]ποστόλο)ν, έτζι νά εύσπλαγχνίσθη. Λοιπόν προ
σκυνώ τον Χριστόν μας καί τον παρακαλώ νά μέ καθαρίση ] από κάθε αμαρτίαν 
ψυχικά και σωματικά καί νά μέ J δυναμώση νά νικήσω τούς τρεις μεγάλους εχ
θρούς: τήν ] σάρκα, τον κόσμον καί τον διάβολον* καί πάλιν τον πα]ρακαλώ διά 
πρεσβειών τής Δεσποίνης ήμών ] Θεοτόκου και αειπάρθενου Μαρίας καί δι’ευχών 
τού]Πανιερωτάτυυ «ύθέντου καί Δεσπότου ήμών και τών]άγίων‘Ιερέων νά εύσπλαγ- 
χνισθή ό Κύριος νά ] εύλογήση τήν χώραν σας και δλα τά χωρία τών χριστιανών 
νά εύλογήση καί τούς άντρες καί ταΐς γυ]ναΙκες καί τά παιδιά σας καί τά πράγ
ματά σας καί τά ] έργα τών χειρών σας. Καί πρώτον, αδελφοί μου, ] αμποτες νά 
εύσπλαγχνίσθη ό Κύριος νά συγχω]ρέση ταΐς άμαρτίαις σας καί νά φυτεύση καί 
νά ριζώση ] εις τήν καρδίαν σας τήν θερμήν πίστιν, τήν ορθήν ] εξομολόγησιν, 
τήν αγάπην, τήν ομόνοιαν καί νά σάς ] άξιώση νά άπεράσητε καί εδώ καλά καί 
ειρηνικά ) καί νά πηγαίνητε καί εϊς τον παράδεισον νά δο]ξάζητε τήν παναγίαν 
Τριάδα.

Πρέπον καί εύλογον είναι, αδελφοί μου, όταν ένας ] διδάσκαλος θέλη νά 
διδάΕη, νά εξετάζη τί](σ ελ .5  ) άκροατάς έχει καί οί άκροαταί νά εξετάζουν τον 
διδάσκαλον τί διδάσκαλο; είναι. Κάγώ, χριστιανοί μου, ] εις αύτόν τον τόπον τον 
άποστολικόν διά τήν εύσπλαγ]χνίαν τού Κυρίου μας εξέταζα πρώτον διά λόγου 
σας] πώς μέ τήν χάριν τού Κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστού καί Θεού] δέν είστε 
"Έλληνες, (*) δέν είστε ασεβείς άπιστοι, αλλά ] έβεβαιώθηκα πώ: είσθε εύσεβείς 
ορθόδοξοι χρισιιανοί, ] πιστεύτε καί είστε βαπτισμένοι εις τό ονομα τού Πατρός ] 
και τού Υιού καί τού ‘Αγίου Πνεύματος, καί είσθε τέκνα] καί θυγατέραις τού 
Χριστού μας καί όχι μόνον δέν είμαι ] άξιος νά σάς διδάξου, αλλά μήτε τά ποδάρια 
νά σάς]πλύνω, διατί ό κάθε ένας από λόγου σας είναι τιμι]ώτερος άπόυλον τον 
κόσμον. Πρέπει καί ή ευγενία σας] νά ήξεύρητε διά λόγου μου* τό ήξεύρω πώς άλλοι 
σάς ] λέγουν άλλα καί άλλοι άλλα, μονάχα μάθετε τήν] πάσαν αλήθειαν. Έ γώ  σάς 
λέγω ή πατρίδα μου εί]ναι από τό Άπόκουρον, από τού "Άρτης τήν επαρχίαν.] 
Είμαι καί εγώ από πατέραν καί από μητέραν, καθώς] καί ή ευγενία σας. Ό  πα
τέρας μου καί ή μητέρα μου, τό γένος] μου δλον εύσεβεΐςορθόδοξοι χριστιανοί,

* Οί πριν Χρίστου * Ελληνες, είδωλολάτρες.
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και είμαι άμαρ]τωλός χειρότερος από δλον τον κόσμον, είμαι όμως ] δούλος του 
Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου καί Θεού και ] όχι πώς είμαι άξιος νά είμαι του 
Χρίστου μου, ] άλλα δ Χριστός μου εκαταδέχτηκε διά τή ευσπλαχνίαν ]( σελ. 6 ) 
του* τον Χριστόν, λοιπόν, αδελφοί μου, δοξάζω, πιστεύω καί ] προσκυνώ. "Αδελ
φοί χριστιανοί, θέλω νά σάς φανε)ρώσω την αιτίαν, οπού εβηκα και περιπατώ εις 
τόν)κόσμον. Σιμά είς τά άπειρα χαρίσματα, ότού μάς]έχάρισεν ό Θεός, μέ άξίω* 
σεν δ Θεός καί εμένα τον ά]μαρτωλόν καί έμαθα καί εγώ πεντεξη γράμματα, έ]γι* 
να και Ιερεύς ανάξιος, έγινα καί καλόγηρος, επή]γα καί είς τό "Αγιον Όρος και 
έκλαιγα ταϊς άμαρτίαις] μου—17— δέκα επτά χρόνους. Διαβάζοντας τό "Αγιον] 
Ευαγγέλιον ηυρα πολλά καί διάφορα νοήματα με]σα' καί ανάμεσα ηυρα καί ετού
τον τον λόγον, όπου] λέγει δ Χριστός μου πώς οποίος άνθρωπος φροντί]ζει διά 
λόγου του και δεν φροντίζει διά τούς αδελφούς του ] εκείνος θέλει νά κολασθή. 
Ακούοντας καί εγώ έτού]τον τον λόγον, οπού λέγει ό Χριστός μου, μέ έ]τρωγε μέσα 
είς την καρδίαν, ωσάν ιό ξύλο οπού | ιό τρώγει τό σαράκι, καί τόσους χρόνους 
και εγώ τί νά κά]μω', Στοχαζόμενος την αμάθειαν μου έσυμ]βουλεύτηκα καί εις 
πνευματικούς πατέρας καί * Αρχιερείς καί ‘Ιερείς καί είς Πατριάρχας, έφανέρωσα] 
τον λογισμόν μου καί δλοι μέ επαρεκίνησαν λέ|γοντες τέτοιον έργον καλόν καί ά'* 
γιον, καί ] μάλιστα παρακινούμενος καί από τον Πανιερώ]τατον Πατριάρχην Κυρ* 
Σωφρόνιον, οπού εύρί] (σελ. 7)σκεται σήμερον, καί λαμβάνοντας τάς αγίας του) 
εύχάς εβηκα καί περιπατώ άπο τόπου είς τόπον καί ] άνίσω; καί ήτον δυνατόν 
νά ανέβω είς τούς ουρανούς καί νά ] φωνάξω μέ μίαν μεγάλη ' φωνήν νά κηρύ* 
ξω]είς δλον τον κόσμον πώς ό Χριστός είναι δ Υίός καί ] λόγος τού Θεού καί 
Πατρός, ήθελα νά κάμω ] αυτό ιό μεγάλο' μά κάμνω ετούτο τό παραμικρόν ] καί 
περιπατώ από τόπου εις τόπον καί διδάσκω τούς ά]δελφοΰς μου. Λοιπόν, χρι
στιανοί, σάς έφανέρωσα] ιόν λογισμόν μου καί δέν είναι χρεία νά μάθετε από ] άλ
λους. Πρέπον καί εύλογον είναι, αδελφοί μου, δταν ] ένας είναι διδάσκαλος καί 
θέλη νά διδάξη, νά άρχίση τήν ] διδασκαλίαν του από τον Θεόν, καί δταν την τε- 
λει]ώνη, νά ευχαρίστηση τον Θεόν.

Ο ΚΥΡΙΟΣ καί πανάγαθος καί πολυέλεος ] Θεός είναι ένας καί οποίος λέγει πώς 
είναι πολ]λοι Θεοί εκείνος είναι διάβολος. Είναι δέ ό]Θεός Τριάς, Πατήρ και 
Υίός καί "Αγιον Πνεύμα, μία]φύσις, μία δόξα, μία βασιλεία' ένας Θεός είναι] 
ακατάληπτος, άνερμήνευτος, απερίγραπτος, παντοδύναμος, δλος φως, δλος χαρά, 
όλος εύφρο]σύνη καί εύσπλαγχνία, δλος αγάπη. Δέν έχομεν κα](σελ. 8) νένα πράγ
μα νά παρομοιάσωμεν αυτήν τήν πανα]γίαν Τριάδα, επειδή καί δέν εύρίσκεται 
είς τον κό]σμον άλλη παρομοία. Άμή, διά νά λάβη παραμι]κράν βοήθειαν δ νους 
μας νά καταλάβωμεν όλί]γον καί μά; φέρουν μερικά παραδείγματα οί θε]ο?όγοι 
τής έκκηλσίας μσς* μά σιμά ή άνάμε]σα είς τά άλλα μάς φέρουν καί τον ήλιον. 
Ό  ή]λιος, αδελφοί μου, βλέπομεν δλοι πώς είναι έ]νας, ομοίως καί δ Θεός ένας 
είναι. Καί καθώς έ]τούτος ό ήλιος φωτίζει ετούτον τον αισθητόν κό]σμον, έτζι δ 
Θεός ή *Αγία Τριάς φωτίζει xui τον] αισθητόν καί τον νοητόν κόσμον, ήγουν τήν 
ψυχήν] μας. Εΐπαμεν αδελφοί μου, πώ; ό ήλιος είναι έ]νας, μά έχει καί τρία μα
ζί του: εχει τον δίσκον], δπού κατοικεί* έχει ακτίνας, οπού έρχονται ] είς τά όμ· 
μάτια μας, ώσάν γραμμαΐς, ωσάν κλωσταΐς' ] ακόμη καί φως, δπού εξαπλώνει 
εις δλον τον)κόσμον. Μέ τον ήλιον όμοιάζομεν τον *Άναρ]χον Πατέρα καί Θεόν 
μαο, μέ τάς ακτίνας τού ] ήλιου δμοιάζομεν τον Μονογενή Υιόν, τον Κύ]ριον ή* 
μών Ίησούν Χριστόν, καί μέ τό φως τού | ήλιου όμοιάζομεν τό Πανάγιον Πνεύ
μα. Εί]ναι καί άλλος τρόπος καλλιώτερος νά καταλάβωμεν αύ]τήν τήν Παναγίαν 
Τριάδα* δμως πρέπει [ (σελ. 9) πρώτα νά άφήσωμεν τά κακά καί ταΐς άμαρτίαις 
Ιμας, νά Ιξομολογηθώμεν καθαρά καί νά κοινώνή]σωμεν τά ’Άχραντα Μυστήρια
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μέ μέγαν φόβον ] και τρόμον και μέ εύλάβειαν καί τότε νά μάς φο)τίσΏ 1 ™ν νουν 
ή χάρις του Παναγίου Πνεύματος διά νά ήμ]πορέσωμεν νά την καταλάβωμεν αυ
τήν την πανα]γίαν Τριάδα. "Οσοι δέ λέγονται Θεοί έξο) από αυτήν] είναι δαίμο
νες. "Οχι μόνον έμεΐς πιστεύομεν καί δόξα].Όμεν καίπροσκυνούμεν αυτήν τήν πανα
γίαν Τρι]άδα, αλλά ωσάν τ’ άστρια τού ουρανού καί τον άμ]μον τής θαλάσσης 
"Αγγελοι. Αρχάγγελοι καί πάντα ] τά τάγματα τού ούραννού άκαταπαύστως ημέ
ραν ] καί νύκτα υμνούν και προσκυνούν καί δοξάζουν ] αυτήν τήν παναγίαν Τριά- 
δα. Πάλιν ωσάν τά άστρι]α τού ουρανού καί τον άμμον τής θαλάσσης άνδρες ] 
καί γυναίκες έχυσαν τό αίμα τους διά τήν αγάπην ] τής Α γίας Τριάδος, καί επή- 
γαν νά χαίρωνται καί νά | εύφραίνωνται πάντοτες εις τον παράδεισον. Ώ]σάν τα 
άστρια τού ουρανού καί ιόν άμμον τής θαλάσ]σης άνδρες τε καί γυναίκες άρνήθη- 
καντόν ) κόσμον καί έπήγαν εις τούς ερήμους καί άσκή]τευαν είς ολην τους τήν 
ζωήν διά τήν αγάπην τής]'Αγίας Τριάδος καί εκέρδισαν τον παράδεισον ] νά χαί- 
ρωνται πάντονες. 'Ωσάν τά άστρια του ουρανού, ] (σελ. 10) τόν άμμον τής θαλάσ
σης άνδρες καί γυναίκες έζη]σαν μέσα εις τόν κόσμον μέ σωφροσύνην καί ] μέ 
παρθενίαν καί μέ νηστείας καί μέ προσευχαΐς ] καί μέ ελεημοσύνην καί μέ κα?.ά 
εργατα ) διά τήν αγάπην τής 'Αγίας Τριάδος καί άπέρασαν ] καί εδώ καλά καί 
εΙρηνικά καί έπήγαν καί ε!ς τόν παράδεισον νά χαίρωνται πάντονες. Καί δεν εύ· 
ρίσκε]ται τόπος πουθενά, ωσάν τού ψυλλου τό μάτι, όπου νά λείπη ό Θεός. Καί πρέ
πει ήμείς, αδελφοί μου, δταν κάμνωμεν καμμίαν αμαρτίαν, ] νά σιοχαζώμεσθεν πώς 
ό Θεός είναι παρών καί είναι ] πανταχού είς τόν νούν μας καί εις τήν καρδίαν μας ] 
καί βλέπει, οσα κάνομεν, καί έγνωρίζεί ακόμη οσα ] νοούμεν* νά έντρεπώμεθα καί 
από τούς 'Αγίους 3Αγ]γέλους, μάλιστα από τόν "Αγγελον τόν φύλακα μας. ] ’Ακόμη 
καί από τούς Αγίους νά έντρεπώμε]θα καί από τόν εαυτόν μας, καθώς έντρεπό· 
μέθα] από τούς ανθρώπους καί από ένα παραμικρόν ] παιδί.

Ό  πανάγαθος καί πολυέλεος Θεός, άδε?ν]φοί μου, έχει πολλά καί διάφορα 
ονόματα- Λέγεται ] καί φως καί ζωή καί άνάστασις καί στράτα. "Ομως ] τό κύριον 
καί καθολικόν δνομά του είναι καί λέ]γεται αγάπη. Λοιπόν πρέπει καί ημείς, άν 
θέλω]μεν νά λέγωμεν τόν Θεόν πατέρα, πρέπει νά έχω] (σελ. 11) μεν αύταΐς ταΐς 
δύο άγάπαις: μιά αγάπη είς ] τόν Θεόν καί άλλην είς τούς αδελφούς μας τούς χρι
στιανούς. Φυσικόν μας είναι νά ταΐς εχωμεν ] αύταΐς ταΐς δύο άγάπαις, παρά 
φύσιν είναι ] νά μήν ταΐς εχωμεν. Καί καθώς ένα χελιδό]νι χρειάζετα δύο πτέρυ
γας διά νά άπετάη είς ] τόν αέρα, έτζι και ήμεΐς χρειαζόμεσθεν αύταΐς ] ταΐς δύο 
άγάπαις, διατί χωρίς αύταΐς άδύνα]τον είναι νά σωθώμεν’ Καί πρώτον πρέπει νά 
] άγαπώμεν τόν Θεόν, διατί αύτός μάς έχάρισεν ] τόσα αγαθά, τόσην γην μεγάλην 
καί εύρύχω]ρον εδώ πρόσκαιρα νά κατοικώμεν, τόσαις χι]λιάδες χορτάρια, φυτά, 
βρύσαις, ποτάμια, πη]γάδια, θάλασσαν, όψάρια, αέραν, ημέραν, νύ]κταν, ούρα- 
νόν, ήλιον, φεγγάρι, άστρια, δλα ] αυτά, αδελφοί μου, διά ποιον τά έκαμεν; Διά 
J ήμάς τά έδωσεν. Μάς έκαμεν άνθρώπους καί ] δέν μάς έκαμεν ζώα μάς έκαμεν 
άνθρώ]πους ευσεβείς, χριστιανούς καί όχι ασεβείς αιρετικούς, καί μ3 δλον οπού 
άμαρτάνομεν χι[λιάδαις φοραΐς τήν ώραν εύσπλαγχνίζεται) καί δέν μάς θανατώνει 
νά μάς βάλη εις τήν ] κόλασιν, άλλα καρτερεί τήν μετάνοιαν μας ] πότε νά άφήσω- 
μεν τά κακά μας νά κάνωμεν ] (σελ. 12) καλά νά μάς βάλη εις τόν παράδεισον. 
Τώρα τέ]τοιον γλυκύτατον δέν πρέπει καί ήμεΐς νά τόν] άγαπώμεν καί άν τύχη καί 
ανάγκη νά χύσωμεν ] καί τό αίμα μας χιλιάδαις φοραΐς διά τήν άγά]πην του κα· 
διά τήν πίστιν του, καθώς καί εκεΐ]νος τό έχυσεν διά τήν αγάπην μας, καί νά 
άγα)πώμεν τούς εχθρούς μας, δτι ειμεσθεν μιας φύ]σεως, έχομεν μίαν πίστιν, ένα 
βάπτισμα, τά ] "Αχραντα Μυστήρια μεταλαμβάνομεν, ενα ] Κύριον προσκυνούμεν,
ένα παράδεισον έλπί]ζομεν νά άπολαύσωμεν; Καλότυχος εκείνος ]^ό άνθρωπος, 
όπου έβαλεν αύταΐς ταΐς δύο άγά]παις καί άλλοίμονον από Ικεΐνον, όπου δέν ταΐς



•■
.a-a

I

«HhfelPftflKH fettlA» 69i

J έβαλεν αύταΐς ταΐς δΰο άγάπαις, διατί οποίος ] έχει αύταΐς ταΐςδτίο άγάπαις έχει 
ιόν Θεόν J μέσα είς τήν καρδιάν του, εχει πάντα τα κα]λά καί άμαρτίαις δεν ήμ- 
πορεΓ νά κάμη* χαι ] οποίος δεν ταΐς εχει αύταΐς ταΤς δΰο άγάπαις ] εχει ιόν διά
βολον μέσα του, εχει πάντα τά ] κακά και δλαις ταΐς άμαρτίαις ταΐς κάμνει.

Ό  Θεός, αδελφοί μου, δεν χρειάζεται τίποτας ά]πό λόγου μας, μόνον αΰταΐς 
ταις δΰο άγάπαις ] πάντοτες. Μέ αύταΤς ο! "Αγιοι Προφήται κα'ι ‘Απόστολοι, άν
τρες και γυναίκες, εκέρδισαν τον παράδεισον. ] (σελ. 13) Πρέπει και ημείς νά 
άγαπώμεν τον αδελφόν μας, δια]τί τον ήγάπησεν καί ό Χριστός τόσον οπού έχυσεν 
] τό πανάγιον αιμα του διά τήν αγάπην του, καί ημείς ] ποιον πρέπει νά αγαπώ- 
μεν; τον διάβολον; Καί J πώςνά τον άγαπώμεν, όπου αυτός μάς έβγαλεν ] από τον 
παράδεισον καί μάς ηφερεν εις ετούτον ] τον καταραμένον κόσμον καί παθαίνομεν 
τά ] κακά καί οχι προαίρεσιν; Ό  διάβολος ctu]rrjv, τΐ|ν ώραν, όπου άν ήμπορούσεν 
νά μάς θανα)τώση δλους νά μάς βάλη είς την κόλασιν ; "Ομως]δεν αφήνει ό θεός. 
Χιλιάδαις, χιλιάδαις φοραΐς ] άν κάμωμεν νηστείαις καί προσευχαϊς καί έλεημο]· 
σΰναις καί έργατα καλά καί ύστερον νά χΰσω] μεν καί το αίμα μας διά τήν άγά· 
πην τού χριστού] μας, άνίσως καί δέν εχωμεν αΰταίς ταΐς δΰο ά]γάπαις, άμή 
έχομεν μίσος καί έχομεν εχθραν ] εις τούς άδελφοΰς μας, όλα έκεΐνα τού διαβόλου 
] είναι καί εις τήν κόλασιν πηγαίνομεν. Καλά, θέ]λετε μού είπη, μήτε εκείνον τό 
ολίγον μϊσος καί ] εχθραν, όπου έχομεν είς τους άδελφοΰς μας, έχον]ταςτόσα κα
λά καμωμένα, εις τήν κόλασιν πα]γαίνομεν; Ναί, λέγω χριστιατοί μου, ή έχθρα 
ε!]ναι φαρμάκι τού διαβόλου καί όλα τά καλά, όπου ] κάμνομεν, όλα χαϊμένα είναι. 
Καί καθώς βά] (σελ. 14.) νομεν είςενα σκαφίδι καί άλεΰριον καί ολίγον προ]ζΰμι, 
έτζι ξίναιή έχθρα. "Ολα τά καλά, όπου κάμνομεν, τά γυρίζει καί τά κάνει φαρμάκι 
τού δι]αβόλου.

‘Η ‘Αγία Τριάς ό Θεός, αδελφοί μου, έκα]μεν πρώτον δέκα τάγματα ’Αγ
γέλους. Οί ‘Άγγελοι ] είναι πνεΰματα άϋλα, πΰρινα, καθώς είναι ] ή ψυχή μας. 
Διατί τούς έκαμεν διά νά χαίρων]ται; Ποίος επαρεκίνησεν τον Θεόν καί τούς 
έκα]μεν; Ή  εύσπλαγχνι'α του. ‘Ανίσως θέλομεν καί ήμεΐς ] νά λέγωμεν τον Θεόν 
πατέρα, πρέπει νά εϊμε]σθεν εύσπλαγχνικοί, νά κάνωμεν τούς άδελφοΰς] μας νά 
χαίρωνται καί τότες νά λέγωμεν τον Θεόν] πατέρα. Πρέπει καί εϊμεσθεν. Εί δέ 
καί εϊμε]σθεν άσπλαγχνοι, σκληροκάρδιοι καί κάν]ομεν τούς άδελφοΰς μας καί 
πικραίνονται, ] οπού τούς βάνομεν τον θάνατον είς τήν καρ]δίαν τους* δέν πρέπει 
νά λέγωμεν τον Θεόν] πατέρα, ά'λλ̂ ά τον διάβολον. Τιάρα ποιον θέλε]τε νά λέγωμεν 
πατέρα: τον Θεόν ή τον δι]άβολον; Τον Θεόν. Έ τζι λέγομεν όλοι μας καί καλά τό 
] λέγομεν, ό Θεός χρειάζεται στρώμα νά κα]θήση. Τι είναι τό στρώμα; Ή  αγάπη. 
Πρέπει καί ] ήμεΐς νά εχωμεν τήν αγάπην είς τον Θεόν καί ] είς τούς άδελφοΰς 
μας καί τότες νά κατοικήση ] (σελ. 15) ό Θεός είς τήν καρδίαν μας. Καί έτζι τό 
πρώτον ] τάγμα, αδελφοί μου, από τούς ’ΑΥγέλλους, οπού προ]είπαμεν, βλέποντας 
τήν άπειρον δόξαν, οπού ] έλαβεν από τον Θεόν, ύπερηφανεΰθη καί έζή]ιησεν νά 
δοξασθή ίσια μέ τον Qeov. Καί από ) ‘Άγγελοι φωτενοί, οπού ήτον, έγιναν δα ί
μονες ] σκοτινοί καί πολέμιοι των άνθροόπων καί έχουν ] νά καίωνται πάντοτες 
είς τήν κόλασιν. Τά άλλα τά εννέα τάγματα έταπεινώθησαν καί] έπεσαν καί έπρο- 
σκΰνησαν τήν παναγίαν ( Τριάδα καί έκάθησαν είς τον θρόνον τους νά χαί]ρων- 
ται. Πάντοτες άκοΰομεν, αδελφοί μου τι κακόν πράγμα είναι ή υπερηφάνεια. Ναί. 
ή υπερηφάνεια εγκρέμισεν τούς δ«ίμο]νας από τήν αγγελικήν τους δόξαν καί 
πώς ή τα]πείνωσις έκράτησεν τούς ‘Αγγέλους είς τον ού]ρανόν. Διά τούτο, αδελ
φοί μου, όσον νά ήμπορώμεν, ] νά φεΰγωμεν τήν υπερηφάνειαν καί νά εχωμεν 
τήν ταπείνωσιν, διατί ε![ναι αγγελική. Καί βλέπομεν φανερά, όταν !δώ]μεν καμ- 
μίανγυναίκα νά είναι ταπεινή, εάν ] καί άσκημη είναι ή κουλή ή κουτζή ή είναι 
] ξεσχισμένα τά φορέματα της καί δλως είπεΐν ] μην έχουσαν είδος ώραιότητος,



6$2 «ΗΠέΐ ̂ Q t IICH fcXT!^

και έχει πάντοτες ] (σελ* 16.) την ταπείνο)σιν και την άτροπήν και εχει τον φό]βον 
του Θεού, μας φαίνεται ωσάν * Αγγελος, μάς ] φαίνεται νά σχισωμεν την καρδίαν 
μας νά ] την βάλο:>μεν μέσα. "Ομως πάλιν β/έπομεν J μίαν γυναίκα και εχει πολ
λής τιμής φορέμα]τα και λάμπει ωσάν τον ήλιον, άμή είναι ά]διάντροπη, ξέσκεπη, 
φαίνονται τά μαλλιά της. τό στήθι της καί είναι περιφανή, μας φαίνεται ω)σαν 
διάβολος ή γυρίζομεν τό πρόσωπόν μας νά J την βλέπωμεν; Διά τούτο, χριστιανοί 
μου, νά συμβουλεύετε ] ταις γυναίκες σας, ωσάν οπού είσθε κεφαλή 1 τής γυναι- 
κός, νά μην περιπατούν άσκεπες, άλ]λά, άδελφαις, νά σκεπάζεσθε εύμορφα, κατά] 
τό πέ\θιμον των ανθρώπων σιμά, νά είσθε ] παρά Θεού εύλογημέναις καί παρά 
ανθρώπων ] επαινεμέναις, νά έχετε τον Θεόν πάντοτες ] ε!ς την συνοδείαν σας και 
σωφροσύνην με λόγου J σας. Καί δταν μια γυναίκα περπατει ξέσκε]πη, φανεοοόνει 
πώς δεν είναι εύχαρισιημένη ά]πό τον άνδρα της' καί δταν πάλιν σκεπάζεται ] 
(σελ. 17.) φανερώνει καί λέγει: άς είναι δοξασμένος δ Θεός ) οπού μου εχάρισε τον 
ανδρα μου. Ακόμη καί οί ] ανδρες νά φεύγετε ταιςξέναις γυναίκαις, J καθώς φεύ
γει τό φίδι. Όμοίως καί σύ, γυναίκα, φεύ]γε τον ξένον ανδρα, ωσάν φεύγεις από 
την φο3τιάν. ] ’Ακόμη οί ανδρες νά προσέχετε νά μην κοιιάζε]τε ταΐς γυναίκαις 
σας μέ άγριον βλέμμα πώς ) δεν κάνουν παιδιά, ότι δεν πταίγει αυτή, αλλά J έτζι 
είναι θέλημα Θεού. Νά μην κάνετε, ωσάν ] ένας τρελλός, οπού έχώρισεν τήν γυ
ναίκα του, ] διατί δεν εκανεν παιδιά, καί επήρεν άλλη καί J εκαμεν τό θέλημα τού 
διαβόλου καί έκολάστηκεν ] δ ανόητος, δ άνομος. Ό  νόμος, αδελφοί μου, προ] 
στάζει νά μή χωρίζωνται τά ανδρόγυνα, είμή ] εκ συνεργίας τού διαβόλου καί ξε- 
πέση εις πορ]νείαν, εϊ δέ άλλος τρόπος δεν τούς χωρίζει καί ] οποίος αφήνει τήν 
γυναίκα του καί παίρνει άλλην ] εχει*νά κριθή ώς μοιχός καί ενεξεταζόμενος ] καί 
περισσότερον έχει νά κριθή καί από τον πόρ]νον. Καί δια τούτο, αδελφοί μου, 
προσέχετε νά μή )κάμετέ πνας παρόμοιον έργον, διατί είναι άμαρ]τία μεγάλη. Καί 
νά φυλάγεσθε, τέκνα μου, νά μή ] σμίγεσθε ταΐς Κυριακαϊς, ολαις ταΐς εορταΐς 
τού ] χρόνου, ακόμη ταις Τετράδαις καί ταις Παρασκευαίς ] (σελ. 18) τής'Αγίας 
καί Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οπού αύταίς ] ταις άγίαις ήμέραις μάς προστάζει δ 
Χρίστος μας νά ] ταις φυλάττωμεν δτι είναι εδικαίς του νά τον δο]ξάζωμεν εδώ 
πρόσκαιρα εις ετούτον τον κόσμον ] καί αυτός πάλιν νά μάς άνταποδώση τήν ου
ράνιον βασιλείαν νά τον ύμνώμεν άκατα]παύστο)ς μαζί μέ τούς αγίους ’Αγγέλους. 
Καί δταν ] σμίγεσθε, τέκνα μου, οχι μέ λογισμόν πορνικόν, ] άλλα νά πληρώσετε 
τήν ουράνιον παραγγελίαν, ] τό: αύξάνεσθαι καί πληθύνεσθαι ώ; τον άμμον ] τής 
θαλάσσης διά νά δώσετε δώρον εις τον δοτή]ρα πάντων των αγαθών. Καθώς τά 
τέκνα τού προ]πάτορος μας Άδάμ Άβελ καί Κάης, όπου ε]πρόσφεραν τήν θυσίαν 
από τά έργα των χει]ρών τους, καί δ Άβελ, αδελφοί μου, ωσάν δπού ήτον [ άκα- 
κος επήγαιναν οί θυσίαις, ήγονν ] ή φλόγα τού πυράς, ίσια εις τον Θεόν μέ τό 
νά ] εφύλαττεν τάς προσταγάς τού Θεού, τοιαύτης λο]γής καί ή ευγενία σας, δταν 
εχετε τον φόβον τού ] 0tou εις τήν καρδίαν σας θέλουν γένη τά τέ]κνα σας αρεστά 
προς νόν Θεόν καί θέλετε νά τά ] έχετε εις ιόν παράδεισον νά εύφραίνεσθε] αιω
νίως. Καί δταν άκούωμεν διάβολον, αυτός ] είναι εκείνος, δπού ήτόν πρώτος Ά γ 
γελος’ αύ] (σελ. 19.) τός είναι εκείνος, δπού παρακινάγει τούς άνθρώ]πους καί κλέ- 
πτουν, νά φονεύουν, νά πορνεύουν καί ] νά κάνουν ολα τά κακά, δπου κάνουν οι 
άνθρω]ποι* αυτός είναι εκείνος, όπου ταραζει μερι]κούς ανθρώπους καί σεληνιά- 
ζονται. 'Αμή άς ] έχη δόξαν δ Θεός, δπού μάς έχάρισεν ] τρ'α δυνατά άρματα διά 
νά τον πολεμώμεν: ] νησιείοιν λέγω καί προσευχήν καί εξομολό]γησιν. Μέ αυτά 
κατακαίεται και φεύγει δ δι]άβολος. Αυτά μου εχάρισεν ό Θεός, αυτά ] σάς δίδω καί 
εγώ. Νά προσέχετε, αδελφοί] μου, ποτέ άφορισμόν νά μήν κάνετε διά χί]λια πουγ- 
για, διατί θέλει νά ειπή ξεχωρι]σμόν από τον Θεόν καί παραδομόν εις ] τον διάβο
λον εις τήν κόλασιν. Ό  Κύριός μας ] διά εκείνον τον άνθρωπον επαθε καιΙσταυ-



έΣ*ΠΑ* 623

ρώ]θη καί έχυσεν τό τίμιον αίμα ίου και τον £]λύτρωσεν από τάς χεϊρας τοΰ δια
βόλου, καί ] πάλιν διά επίγεια κοσμικά πράγματα τον | παραδίνεις εις τά χέρια 
τοΰ διαβόλου, έχεις ] στόμα νά όνομάσης τον Θεόν πατέρα; ’Όχι, ] αλλά τον διά
βολον. Ό  Θεός δεν θέλει νά ] άφορίζωνται οί άνθρωποι, αλλά ό διάβολος. ] Στο- 
χάσου, αδελφέ μου, από τήν ώραν εκείνην ] (σελ. 20.), όπου έγεννηθης έως τώρα, 
πόσαις άμαρτίαις εχεις ] κάμει. "Αν Οέλης διά νά μάς συγχωρέση 6 Θεός, ] πρέπει 
νά είπώμεν τρεις φοραΐς διά τους εχθρούς J μας ό Θεός συγχωρέστους. ‘Ωσάν ένας 
άν]θρωπος, όπου έχει δέκα δούλους, και άν σγάλη ] ό ένας τον διώχνει και βάνει 
άλλον εις τον ) τόπον του, έτζι και ό Κύριος ωσάν §ξέπε]σεν τό πρώτον τάγμα των 
’Αγγέλων από την ] αγγελικήν αξίαν, τότες εύδόκησεν ό Θεός καί ] έπλασε τον 
άνθρωπον διά νά βάλη αυτόν ] εις τον τόπον τον αγγελικόν, μαζί μέ τό γένος I του. 
Καί κάνοντας ή άπειρος σοφία τοΰ ] Θεοΰ, τούς έβαλεν τον νοΰν διά νά στοχαζώ- 
με|σθεν πάντοτες εις τά άνω, ήγουν ωσάν ό Θεός ) μέ τό άγιόν του θέλημα μάς 
έταΕεν διά ] νά βλέπωμεν τά ουράνια χαρίσματα καί ] νά βλέπωμεν τά φθαρτά 
έτοΰτα καί ψεύτικα ] πράγματα καί νά μάς είναι φανερά καί τά δύο [ νά καταλά- 
βωμεν πόσην διαφοράν έχουν ] τό ένα υπέρ τό άλλο καί νά ΰποφέρωμεν ] τούς 
πολέμους, όπου μάς πολεμούν διό νά μάς ) καθαρίση νά εΐμεσθεν ελαφροί νά άνέ- 
βωμεν, J ώσπερ θυμίαμα εις τά μέλλοντα αγαθά, J ένθα ό των έορταζόντων ήχος, 
ή άκατά] (σελ, 21.) παυστος καί άνεκλά]λητος χαρά-

ΑΠΟ τον καιρόν, οπού έπλασεν ό Θεός τον κό|σμον, είναι επτά χιλιάδες καί 
διακόσιοι δγδοήντα επτά χρόνοι. (*) ] Και είναι ετούτος ό κόσμος, ωσάν τό αύγόν. 
] Καθώς είναι ό κρόκος τοΰ αύγοΰ εις την | μέσην, έτζι είναι καί ή γη προσταγ- 
μένη νά ] στέκη, χωρίς νά έγγίζη είζ κανένα μέρος. ] Καί καθώς είναι τό ασπράδι 
όλο τρογύρου από τον ] κρόκον, έτζι όλο τρογύ)ρου, ό αέρας, καί καθώς ] είναι τό 
τζώφλι τοΰ αύγοΰ από τό ασπράδι τρογύ|ρου, έτζι είναι ή γή καί ό ουρανός όλο 
τρογύρου ά]πό την γην. Ό  ήλιος καί τό φεγγάρι καί τά ά)στρια είναι κολλημένα 
είς τον ουρανόν. Ή  γη j είναι στρογγυλή, καί όπου πηγαίνει ό ήλιος, ε|κεΤ πηγαί
νει καί τό φως καί γίνεται ημέρα [ καίνύξ. Ή  νύξ δεν είναι κανένα πράγ]μα 
παρά ό ήσκιος τής γης, Τώρα ημείς 1 έχομε/ αυγήν, εις άλλο μέρος είναι μεση]μέρι 
καί αλλού είναι μεσάνυχτα. Όπου πη]γαίνει ό ήλιος, εκεί γίνεται ημέρα. Καί | 
καθώς ήμεΤς εδώ έχομεν τον ουρανόν μα]κράν από την γην, έτζι έχομεν από κάτω 
την ] (σελ. 22.) γην, καί καθιος είναι οί άνθρωποι εδώ, έτζι είναι ] καί άποκάτω 
την γην . Διά τούτο οί θειοι πατέρες ενο]μοθετησαν νά βάφωμεν τό αύγόν τήν Λα
μπρόν νά ] τό βλέπωμεν μέ τά αισθητά μας δμμάτια καί νά ] νοώμεν, ήτοι νά 
στοχαζώμεσθεν καί μέ τά νοητά τής ψυχής μας πώς τό αύγόν σημαίνει τον ] κό
σμον καί τό κόκκινον τό αίμα τοΰ Χριστού J μας, όπου τό έχυσεν επάνω είς τον 
σταυρόν ] καί άγίασεν ό?̂ ον τον κόσμον. Διά τούτο πρέ)πει καί ήμεΐς νά εύφραι- 
νώμεσθεν καί νά καυχώμεσθεν χιλιάδαις φοραίς διά τήν αγάπην του πώς ) δ Χρι
στός μας έχυσεν τό αίμα του διά την ά]γάπην μας καί μάς έλευθέρωσεν από τάςχεί- 
ρας τοΰ διαβόλου. Άμή πάλιν πρέπει νά κλαίω|μεν και νά θρηνώμεν πώς οί άμάρ» 
τί]αις μας τον ] έσταύρωσαν τον υιόν τοΰ Θεού" ’Έτζι, ωσάν εξέ]πεσεν τό πρώτον 
τάγμα άπό τήν αγγελικήν δόξαν ] καί έγιναν δαίμονες, έπρόσταξεν δ Θεός ήμάς 
τούς ] ανθρώπους καί έγινεν ό κόσμος καί έκαμεν είς έ]πτά ήμέραις. Καί τήν 
πρώτηνήμέραν επρό]σιαξεν ό Θεός έγινεν Κυριακή καί τήν έκράΡησεν διά λόγου 
του, καί ταίς άλλαις έξ ήμέραις ] ταίς έχάρισεν ήμάς νά έργαζώμεσθεν διά τού]τα

* 7287—5508=1779. “Ετσι εδώ έχομε τήν ακριβή και όχι τήν χοντρική, δπο)ς σέ 
&λλες παρα?,?»αγές, χρονολογία. Είναι ή «Διδαχή* στο ναό τής Περιβλέπτου των Γιαν- 
νίνων.
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τά ψεύτικα και μάταια καί γήϊνα πράγματα. J (σβλ. 23.) ΚαΙτήν Κυριακήν νά στο- 
χαζώμεσθεν νά πηγαίνωμεν ] είς την εκκλησίαν μας, νά διαβάζωμεν τά βιβλί]α 
τής Εκκλησίας μας, νμ άκούσωμεν τό "Αγιον ] καί Ιερόν Εύαγγέλιον νά ίδωμεν τι 
μας παραγγέλ]λει ό χριστός μας καί νά στοχαζόίμεσθεν τήν ] ψυχήν μας, οπού είναι 
τιμιοηέρα από δλον ιόν J κόσμον' νά τρώγωμεν, νά πίνωμεν τό αρκετόν μας καί 
τον ] έπίλοιπον καιρόν νά τον έξοδιάζωμεν είς ] έργα ψυχοοφελή διά νά κάμωμεν 
τήν ψυχήν μας ] νομήν τού Χριστού καί δχι διά τό χαρμόσυνον τής ] ημέρας νά 
πολυτρίόγωμεν καί νά πολυπίνωμεν J καί νά μεθώμεν καί νά κάνωμεν τήν Κυρια
κήν ά]/»ισβερίσι. (*) Νά ήξεύρετε, αδελφοί μου, εκείνο τό κέρδος, ] όπου κάμνομεν 
τήν Κυριακήν είναι τού διαβόλου καί βάνομεν J τήν φωτιάν είς τά πράγματά μας 
καί τά κατακαίομεν. Ά]κόμη, αδελφοί μου, νά μην τρώγωμεν δψάρια Τε]τράδαις 
καί Παρασκευαΐς, διατι σταυρώνομεν J τον Χριστόν. Καί οποίος τρώγει δψάρια Τε· 
τράδαις και ] ΙΙαρασκευαις γίνεται δμοιος μέ τούς ‘Ιουδαίους. (**) Ά χ, ] αχ, αδε
λφοί μου χριστιανοί, ήθελα νά σάς εξομολογήσω, ή νά ήτον τρόπος νά μού είπήτε 
τά ] παράπονά σας διά νά σάς παρηγορήσω’ άμή ] διά νά μην ύστερη θήτε πάλιν 
τελείως σάς φάνε] (σελ. 24.) ρώνω τέσσαρα πράγματα, όταν θέλετε νά έξομο]λογη- 
θήτε. Πρώτον νά συγχωρήσετε τού άδε]λφού σας τό πταίσιμον καί δεύτερον νά εύ· 
.ρητέ πνευματικόν καλόν καί νά τού είπήτε: Έγώ, πνευματικέ, θέλω ] νά κολασ- 
θώ, δτι δεν αγαπώ τον Θεόν καί τούς άδελ]ρούς μου, καθώ; πρέπει. Έγώ 
είμαι ό αχάριστος είς τον ] Θεόν είς τόσα καλά, όπου μού εχάρισεν ό Θεός, ] μού 
έδωσεν δμμάτια νά κοιιάζο) είς τόν ουρανόν ] καί νά βλέπω τον αισθητόν ήλιον, 
και νά λέγω εάν ] ετούτος ό ήλιος είναι τόσον λαμπρός, άμή εκείνος] οπού 
τόν έκαμεν, πόσον είναι λαμπρότατος! ’Άχ, ] αχ, Θεέ μου, αξίωσε με νά σέάπο- 
λαύσω’ εγώ δεν ] κάνω έτζι, αλλά κοιτάζω τό ξένον πράγμα ] τού αδελφού μου νά 
τού τό κλέψω* τόν φθονώ, πώς ] εκείνος έχει καί έγώ δεν έχω. Περιεργάζομαι ] 
ταις ξέναις γυναίκες. Μού εχάρισεν ό Θεός τά ] αυτιά μου νά ακούω τό "Αγιον καί 
'Ιερόν Εύαγγε]λιον, καί εγώ δεν κάμνω έτζι, αλλά πηγαίνω είς τήν ] εκκλησίαν 
άντίς διά νά ακούσω τά θεία καί ιερά ] λόγια καί ακούω μύθους καί ψευδολογίαις 
και δεν ] στέκομαι μέ ά'κραν εύλάβειαν. Μού εχάρισεν ] ό Θεός τό στόμα μου νά 
λέγω τό Κύριε ’Ιησού Χριστέ ] έλέησόν με, καί νά κοινωνώ τά ’Άχραντα Μυστήρια 
] καί νά κατηγορώ τού λόγου μου πάντοτες, έγώ περί ](σελ. 25.) φανεύομαι, στολί
ζομαι, βλασφημώ, κατηγορώ Άρ)χιερείς καί 'Ιερείς καί δλον τόν κόσμον, νά κά
μνω ] δρκουςψεύματα, πηγαίνω καί μεθώ καί γίνομαι χειρότερος καί από τό γουρού
νι. Μού έχάρισεν ό Θεός ] τά χέρια μου νά έργάζωμαι, τό ψωμί μου νά τρώ]γω μέ 
τόν κόπον μου καί νά ζώ καί νά θρέφω καί άλ]λους αδελφούς μου. Μού έχάρισεν 
ό Θεός τά ποδάρια μου νά περιπατώ είς τήν καλήν καί ισιαν ] στράταν τού κό
σμου, νά πηγαίνω είς τήν έκκλη]σίαν, νά στέκωμαι μέ εύλάβειαν, έγώ περιπατώ ] 
νύκτα καί ημέραν είς τά διαβολικά θελήματα, ] πηγαίνω είς τά παιγνίδια τού δια
βόλου νά ] ζώ μέ άδικίαις καί μέ αίματα τών άδ λφών καί μέ άζούραις άσπρών 
(***). Διά τούτο, πνευματικέ μου, θέλω νά κολασθώ. Έ τζι νά τού είπήτε, ] χωρίς 
καμμίαν εντροπήν. ’Ήξευρε άδελέ μου, ] εκατόν άμαρτίαις νά έχης καί μίαν νά 
κρύ]ψης δλαις είναι άσυγχώρεταις. Λέγοντας ό ] πνευματικός, διατί τά. έκαμες, πρό'

* Τουρκ., δοσοληψία εμπορική, συναλλαγή, κίνηση εργασιών.
** 'Εκτός από τήν απλή τούτη νύξη καί μερικές άλλες όμοιες παρακάτω άπό τόν 

γνωστό άντιεβοαϊσμό του *Λγίου, ό Μπιστρέκης έχει παρεμβάλει οτό μέσον τής σελ. Hi, 
στ. 10 κέξ., ένα ανεξάρτητο καί εντελώς άσχετο απόσπασμα από τήν όλη εκεί ενότητα, 
τό έξης: «...Ήξεύρετε, αδελφοί μου, ότι καλλιώ]τερον νά σφάξετε ένα σκύλον νά τόν 
φά]τε έχετε συγχώρεσιν, παρά μέ ένα Εβραίον J νά κάμετε άλισβερίσι, συγχώρεσιν δεν 
έχε]τε».

*** Άξουρα σημαίνει κυρίιος σκουριά* εδώ όμιος: άξουρα άσποων=<> τόκος, ή τοκο
γλυφία* αυτήν στηλιτεύει ύ πρωτοπόρος κοινωνιστής "Αγιος, παρουσιάζοντας τόν ορθό 
τρόπο τής ζιοής σέ μιά εποχή, όπου βασίλευαν ή ληστεία καί ή τοκογλυφία.
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σεχε νά μήν] κατηγορήσης άλλον καί προφασισθής οτι δεν ε]πταιγα εγώ, δτι ήτον 
άλλος ή «ιτιά άλλα, άλ(λά τού κεφαλιού μου νά ειπής. "Επειτα νά ά]ποφασίσης, νά 
κάμης άπόφασιν μέ στερεάν] γνώμην οπού καλλιώτερον είναι νά χύσης τό ](σελ. 26.) 
αίμα σου παρά νά μετααμαρτήσης. Αυτά παιδιά μου, ] νά ένθυμήσθε καί νά εξο- 
μολογήσθε, δτι αύριον ] δεν ήξεύρομεν τί εχομεν νά πάθωμεν, Ιδού σας ] φανε
ρώνω τέσσερα, διά νά μήν ύστερηθήτε. Νά ή]Εεΰρετε, αδελφοί μου, δτι δ αβάπτι
στος δ άνθρωπος J καί δ άίίεμολόγητος είναι αδύνατον νάσωθή. Καλλιώ]τερον είναι, 
αδελφοί μου, νά θανατώσης πολλούς | ανθρώπους βαπτισμένους, παρά νά 
άφήσης ενα ] μικρόν παιδίον νά άποθάνη άβάπτιστον.

‘'Αγιοι ‘Ιερείς, νά έχετε νολυμβήθραις μεγάλαις, ] διατί δ διάβολος προχω
ρεί εις τα μέρη τά αβάπτιστα* J διά τούτο σεληνιάζονται καί φοβούνται, διατί 
δεν ] είναι καλά βαπτισμένα.

Ό  Πανάγαθος Θεός εκαμεν τον κόσμον από την ] γην, χώμα καί λάσπη, 
καί επλασεν ενα άν]δρα καί μίαν γυναίκα, ωσάν εμάς, καί τούς εδωσεν ] ψυχήν 
ζώσαν καί αγγελικήν. Καί καθώς βάνομεν ] εις ενα σκαφίδι αλεύρι καί νερόν καί 
τό ζνμώνο]μεν καί τό κάμνομεν ενα ψωμί, ετζι καί δ Κν]ριος καί δ Πανάγαθος 
Θεός εζύμωσεν τήν λά]σπην καί τό χώμα καί εκαμεν τον άνδρα. ] Πρέπει καί ή- 
μείς νά στοχαζώμεσθεν τί είναι ] τό σώμα, δπού βλέπομεν* δεν είναι άνθρωπος, 
άλ]λά νά είναι φόρεμα τής ψυχής. Ό  άνθρωπος ] (σελ. 27 ), δπού βλέπει, ακούει, 
δμιλεί, περπατεΐ, μαθαίνει καί ή ψυχή ] μας είναι δπού ετούτο τό σώμα δεν α
φήνει ] νά βρωμήση. Καί βλέπετε φανερά, όταν έβγη ή ψυχή ] από τό σώμα, ευ
θύς βρωμάει, σκουλικιάζει, διατί είναι ] χώμα καί λάσπη. Έβναλεν δ Θεός μίαν 
πλευ]οάν από τόν άνδρα καί εκαμεν μίαν γυναίκα καί] τήν εδωσεν σύντροφον καί 
παρηγοριάν ] τού άνδρός. Πρέπει καί εσύ, ώ άνδρα, νά μήν μεταχειρίζεσαι τήν 
γυναίκα σου, ωσάν σκλάβαν, διατί είναι ] πλάσμα τού Θεού καί αυτή. Πατέρα 
τόν λέγεις εσύ ] τόν Θεόν, πατέρα τόν λέγει καί αυτή. ‘Έχετε ενα ]βάπτισμα, μίαν 
πίστιν, τά Άχραντα Μυστήρια μετα]λαμβάνομεν* δεν τήν εκαμεν κατωτέραν από 
λό]γου σου, διατί τήν εκαμεν από τήν πλευράν σου, διά ] νά είναι ό άνδρας κε
φαλή καί ή γυναίκα σώμα. ] Καί ώνόμασε τόν άνδρα *Αδάμ καί τήν γυναίκα ] 
Εύαν. Εκαμεν καί ενα παράδεισον κατά τό μέρος ] τής ‘Ανατολής, δπού χαρά καί 
όλος ευφροσύνη: μήτε ] πεΐνα, μήτε δίψα, μήτε κρύο, μήτε καύση, ] μήτε αρρώ
στια, μήτε άλλο κανένα λυπηρόν. ] Καί τούς έστόλισεν μέ τά επτά χαρίσματα τού 
Πανα]γίου Πνεύματος, τούς εβαλεν μέσα εις τόν παράδεισον νά χαίρωνται, ωσάν 
’Άγγελοι. Τούς έπαρήγ]γειλεν δ Κύριος νά τρώγωσιν από δλα τά κα] (σελ. 28) λά, 
άμή πάλιν, διά νά γνωρίσουν πώς έχουν Θεόν πλά]στην καί ποιητήν, τούς επα- 
ρήγγειλεν από μια συκιά σύ]κα νά μήν φάγουν’ καί τούς είπε, άν φάγουν καί 
κατα]φρονήσουν τό πρόσταγμα τού Θεού, θέλουν άποθάνει. *Α]μή δ διάβολος, 
δπού προείπαμεν, βλέποντας τήν ] άπειρον δόξαν, δπού έλαβον ό ‘Αδάμ καί ή 
Εύα ] από τόν Θεόν μέσα εις τόν παράδεισον, τούς εφθό]νησεν, ώς πνεύμα πονη
ρόν δπού είναι καί ήξευρε πώς εύκο]λώτερον πέφτει ή γυναίκα από τόν άνδρα, 
καί εμβαίνει ] μέσα εις ένα όφίδιον καί πηγαίνει πρώτον εις τήν γυ]ναίκα, τήν 
Εύαν, καί τής λέγει: Τί σάς είπεν δ Θεός ] νά κάμετε εδώ μέσα εις τόν παράδει
σον; Άπεκρί]θη ή γυναίκα: Μάς είπεν νά τρώγωμεν από δλα τά ] ξύλα τού παρα
δείσου, ήγουν από τούς καρπούς τών επι]φυτευμένο)ν, πάρεξ από ενα καρπόν νά 
μή φά]γωμεν. Καί μάς είπεν, όποιαν ημέραν νά φάγωμεν, ] θέλομεν άποθάνει. 
Τότες άοχησεν ό διάβολος καί τής ] λέγει: Σάς είπεν, άν δεν φάτε θέλα είστε εις 
αυτήν ] τήν κατάστασιν, δπού είστε’ καί άνίσως και φάτε από έ]κεΐνο τό ξύλον 
θέλα θεωθήτε νά γένετε όμοιοι ] μέ τόν Θεόν καί διά τούτο σάς έμποδισεν’ μο- 
νον φάγε ] καί εσύ καί δόσε καί τού άνδρός σου, νά φάγετε νά γένετε ] Θεοί. Τό
τες άπατήθη ή γυνή καί έλαβον άπό ] τόν καρπόν καί έφαγαν καί ευθύς εγυμνώ ]
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(σελ. 29,)θησαν από τά επτά χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος ] διά μωρίαν 
και δειλίαν.

ΕΝΑΣ άνθρωπος, αδελφοί μου, όπου φυλάγει τό πρόσταγμα ] τού Θεού, η αν- 
δρας η γυναίκα, γίνεται σοφός είς δλον] τον κόσμον. Και ένας άνθρωπος, όπου 
δεν φυλάγει τό πρόσταγμα ] τού Θεού γίνεται μωρός, ηγουν ζουρλός και δπό τον 
ήσκι]όν του φοβάται, ας είναι και βασιλιάς καί νά όρίζη τον κό]σμον δλον, πά)ε 
δειλός θέλα είναι. Θέλοντας ό Θεός, ] αδελφοί μου, νά τούς φέρη ε!ς μετάνοιαν 
νά τούς άφήση ] πάλιν είς τον παράδεισον, εκαμώθη πώς δεν ήξερε ] καί πηγαίνει 
είς τον παράδεισον ό Θεός και εωοννησε καί ] λέγει: Ά δάμ, Άδάμ, πού είσαι; 
Άπεκρίθη 6 Ά δάμ ] και λέγει: Έ δώ  είμαι, Κύριε* άμή ηκουσα την φωνήν ] σου 
πώς έρχοσουν καί εφοβήθηκα! Τού λέγει ό ] Θεός: Διατί εφοβήθηκες; Μήνα εί
μαι εγώ ό Θεός ] φόβος; Διά τούτο, χριστιανοί μου, ό Θεός δεν είναι φό]βος, 
άλλα αγάπη, χαρά, ειρήνη. Δεν μάς έχαμεν ] νά τον φοβώμεσθεν, μάς έκαμεν διά 
νά τον άγαπώμεν. J Τον διάβολον καί την αμαρτίαν νά φοβώμεσθεν, οπού ] μάς 
θανατώνουν. Έ τζι τού λέγει ό Θεός*. Μην έφαγες από ] την συκιάν σύκα, οπού 
σάς επαρήγγειλα νά μή φά]τε; Άπεκρίθη ό Άδάμ υπερήφανα καί διαβολικά 
καί ] λέγει: Ναί, Κύριε, έφαγα* άμή δεν έπταιγα εγώ, άμή ] (σελ. 30.) ή γυναίκα, 
οπού μου έδωσε, μέ εγέλασε και έφαγα! ] Λέγει του ό Θεός: Έγώ δεν σού τήν έ
δωσα τήν γυναίκα ] νά σέ γελάη. Έ γώ  σού τήν έδωσα διά σύντροφον. Έ]γώ σού 
είπα \ά μήν φάγης, διατί άποθαίνεις. Ή  γυναί]κα, καί αν σού είπε νά φάγης, 
μήπως σέ άνάγ]κασε στανικώς; Έπρεπε νά φυλάγης τον εδικόν ] μου λόγον καί 
δχι τής γυναικός. Ά μή άναγελάστηκες ] καί έφαγες, νά είπή:: ήμαρτον, Θεέ μου, 
νά σέ συγχω]ρέσω, νά σέ βάλο) πάλιν εις τον παράδεισον. Ά μή J εσύ κατηγοράς 
τήν γυναίκα, οπού σού έδωσα, ] κατήγορος εμένα, οπού τήν έπλασα! Βλέπετε, ] α
δελφοί μου, διά τούτο μήν κατηγοράτε καί ρίχνετε ] τά σφάλματα ό ένας τού άλ
λου, παρά είς τού έλόγου του ό ] άνθρωπος. Ά ν  αχαμνό είναι, αν καλό τού άλ· 
λουνού τό πταί]σιμον, μήν τό ρίχ\ης, έτζι τό θέλει ό Θεός. ’Έπειτα ραψάγει καί 
τήν Εΰαν, τήν γυναίκα: Μήν έφαγε; από τά J σύκα, όπου σάς είπα, οπού σάς ε- 
παρήγ^ειλα νά μή ] φάτε; ’Απεκρίθη καί εκείνη υπερήφανα καί δια]βολικά: Ναί, 
Κύριε, έφαγα* άμή δεν πταίγω έγώ! Τό ] φίδι μέ εγέλασε καί έφαγα. Βλέποντας 
ό Πανά]γαθος Θεός τήν υπερηφάνειαν καί των δυονών τούς ] έδιωξεν από τον 
παράδεισον, καί εκαταράστη τον Άδάμ ) νά όργώνη τά χωράφια, νά σπέρνη καί 
νά θερίζη, νά ] εβγάνη τό ψωμί του μέ τον κόπον του διά νά τον εύ] (σελ. 31.) 
σπλαγχνισθή ό Θεός νά τον βάλη πάλιν είς τον] Παράδεισον.

Διά τούτο, αδελφοί μου, νά χαίρεσθε καί νά εύφραίνεσθε ] δσοι ζήτε μέ 
τον κόπον σας, διότι εκείνο τό ψωμί είναι εύ]λογημένον καί, αν δώση; τού πτω
χού από εκείνο τό ψωμί ] αγοράζεις τον παράδεισον διά ένα κομμάτι ψωμί. Ό~ 
μοί]ως πάλιν νά κλαΐτε καί νά θρηνήτε, δσοι δέν ζήτε μέ ] τον κόπον σας, μόνον 
ζήτε μέ αδικίας καί αίματα ] των αδελφών σας καί μέ άζούραις ^άσπρων, διατί 
έκεΐ]νο τό κέρδος είναι άφωρεσμένον, κατηραγμένον, φαρμά]*ι τού διαβόλου καί 
βάνετε τήν φωτιάν καί κατακαίεσθε. ] Έκαταράσθη καί τήν Εύαν, τήν γυναίκα, 
νά γεννάη τά παι]διά της μέ πόνους, καί μέ κίνδυνα, καί μ* αναστεναγμούς, καί 
μέ ] δάκρυα, καί μέ σφάγιά μεγάλα διά νά τήν εύσπλαγ]χνισθή ό Κύριος νά τήν 
βάλη πάλιν είς τον παράδεισον. Και βλέπετε φαλερά, αδέλφια μου, δταν γεν
νούν ] τά ζώα, δέν έχουν πόνον, διατί δέν έχουν κατάρα, κα]θώς έχει ή γυναίκα. 
Νά προσέχετε, αδελφοί μου καί | Ουγατέραις μου, νά μήν κλαίετε τούς αποθαμ
μένους, ] μάλιστα καί διά τά μικρά παιδιά* εκείνα χαίρονται, ] ωσάν Άγγελοι εις 
τον παράδεισον, καί εσείς κάθεστε ] καί τά κλαίετε. Τού Θεού είναι καί, δταν 
σάς τά εδωσεν, ] ό Θεός σάς τά έτίμησεν* καί τώρα πάλιν, οπού τά Ιπήρεν, ] πά·
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λιν σας τα ετίμησεν. Χριστιανοί μου» τά παιδιά σας ] (σελ. 32.) έχουν νά λάμ
πουν εις τήν Δευτέραν Παρουσίαν, ώ]σάν τον ήλιον, και τότες πάλιν έχει νά σάς 
τά'μαΓαχαρί]σχι δ Θεός. Ά ν  ένας βασιλεύς σου χάλευε τό παιδί]ον σου νά σου τό 
κάμη Βεζύρην διά νά χαίρεται ή καρ]δία σας, πόσο μάλλον πρέπει νά χαίρεσθε 
περισσότερον, οπού σέ αξίωσεν δ Θεός και επήρεν από τήν βρω]μισμένην καρ
διάν σου καρπόν καί τον έβαλεν μέσα εις τον ] παράδεισον καί χαίρονται, ωσάν 
"Αγγελοι, καί σου τό ] φυλάγη νά σου τό ματαχαρίση νά χαίρεσθε πάντο]τες. Καί 
μην λυπάσθε διά τούς αποθαμένους, αλλά νά ] χαίρεσθε, δπού άναπαύθηκαν, χρι
στιανοί μου, καί ] έχουν νά χαίρωνται μαζί με τούς 'Αγίους ’Αγγέλους, συν]δο· 
ξάζοντες τήν Παναγίαν Τριάδα. 'Ακόμη, αδελφοί ] μου, νά τούς βοηθάτε τούς 
αναπαυμένους μέ έλεημο]σύναις καί μέ λειτουργίαις καί μέ μνημόσυνα, διατί ] 
λειτουργίαις καί άγιαις εύχαΐς σώζουν τούς αποθαμένους. ] ’Ακόμη, παιδιά μου, 
δταν άποθάνη ένας από τό άνδρόγυ]νον, άνδρας η γυναίκα, νά κάμνετε τό πρέ- 
πον, μνη)ιιόσυνα, τά σαρανταλείτουργα καί κάθε άλλο έργον ] αρεστόν εις τον 
ε?νεήμονα Θεόν, νά άνάπτετε ] κεριά τού Χριστού καί τής Θεοτόκου καί εις οποί
ον ] εορτάζετε, αδελφοί μου, διατί σώνουν τό φως ] είς τούς κεκοιμημένους. Πά
λιν λαμβάνουν οί κεκοιμτ,]μένοι από αυτός τάς άναιμάκτους θυσίας, δπού γίνον ] 
(σελ. 33.) ται διά τάς ψυχάς των. Ό  άνδρας έχει χρείαν από τήν ] γυναίκα του 
καί ή γυναίκα έχει χρείαν από τον άνδρα της ] νά κάμνουν τά μνημόσυνα δ ένας 
μέ τον άλλον. νΕτζι J είναι εύλογον καί δεκτόν προς τον Θεόν.

Καθώς είναι φανερόν, αδελφοί μου, δτι ή εύσπλαγ]χνία τού Θεού μάς έβα
λεν πάλιν εις τον παράδεισον, δ]πού εκατεδέχθη καί έγινεν άνθρωπος διά ημάς 
τούς ),ανθρώπους, δπού εϊμεσθεν έργα των χειρών του, δπού ά]τόρησαν "Αγγε
λοι καί ετρόμαξαν δαίμονες, άνδρες αναστέναξαν πίκρας. Λοιπόν, αδελφοί μου, 
ας πάρωμεν παράδειγμα από τήν εύσπλαγχνίαν τού Θεού. Έκατα]ράσθη τον Ά · 
δάμ καί τήν Εύαν καί τούς έδιαιξαν από ] τον παράδεισον καί έτζι εβγήκαν 
από αυτόν ] καί έκλαυσαν πικρώς καί όδυνηρώς καί μη λέγοντες: άλλοί]μονον, πώς 
ύστερήθημεν τοιαύτης χάριτος, έκλαίγαν μέ μαύρα δάκρυα καί έζησαν σέ τούτον 
τον κόσμον 930: ήτοι εννιακοσίους τριάντα: χρόνους καί έκαμαν τέκνα ] αρσενι
κό: 33: τριάντα τρία, καί θηλυκά 27: είκοσι επτά, ] καί τά τέκνα τους έκαμαν τέ
κνα καί εγιόμωσεν δλος δ κό]σμος από ένα πατέρα καί από μίαν μητέρα καί μό
νον ] ή πίστις μάς χωρίζει. Άπέθανεν δ Άδάμ καί ή Εύα καί ] έπήγαν είς τήν 
κόλασιν καί εκαίγονταν καί φλογίζονταν πέν]τε ήμισυ χιλιάδες χρόνους καί οκτώ 
διά μίαν καί μόνην ] (σελ. 34.) αμαρτίαν* άμή ήμεΐς, δπού έκάμαμεν ταΐς πολ- 
λαΐς, τί ] έχομεν νά πάθωμεν; Ό  9Αδάμ καί ή Εύα δέν εφύλαξαν ] τό πρόσταγμα 
τού Θεού καί εδιουχθηκαν από τον παράδεισον* άμή άς φυλάξαιμεν ημείς τά 
προστάγματα τού ] Θεού νά πηγαίνωμεν είς τον παράδεισον. *Η γυναίκα μεγαλύτε- 
ρον ] καλόν δέν ήμπορεί νά κάμη, ωσάν τό νά ύπομένη καί ] νά παρηγορή τον 
άνδρα της. Καί δταν, εσύ γυναίκα, ] έχης κακόν άνδρα, νά χαίρεσαι περισσότερον 
από ] εκείνην, δπού έχει καλόν, διατί έχεις καί περισσότερον μι]σθόν εϊς τήν ψυ
χήν σου. Βλέπετε πώς οί άνδρες σας, ] θυγατέραις μου, κινδυνεύουν νύκτα καί 
ήμέραν διά λό]γου σας; "Ομως, αν έχη κανένα σφάλμα δ άνδρας ] σας, πρέπει νά 
μήν τον παραβλέπετε, διατί άνθρωπος ] είναι, δέν είναι Άγγελος. Πρέπει νά στο* 
χάζεσθε καί τά ] καλά τού ανδρός σας καί οχι μόνον τά κακά, καί ] νά στοχάζεσθε 
καί τά κακά τά δικά σας. 'Ομοίως πά]λιν καί σεις οί άνδρες άνίσως τινάς έχη κα
κήν γυναίκα νά χαίρεσθε περισσότερον από εκείνον, δπού έχει καλήν γυναίκα, 
διαΐί μέ εκείνην τήν υπομονήν ] έχει δ Κύριος νά σέ εύσπλαγχνισθή νά σέ βά- 
λη ] είς τον παράδεισον. Καί άν πιαίγη καί αύιή, μή τήν ξεσυνερίζεσαι, δτι καί 
αυτή άνθρωπος είναι, δέν είναι "Αγγελος, ] καί νά στοχάζεσθε καί τά καλά της 
καί υ'χι μόνον τά κακά ] της καί νά στοχάζεσαι καί τά δικά σου τά κακά.
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(σελ. 35.) Καί όταν τά παιδιά σας σηκώνονται από τον ύπνον, νά ] μή τούς 
δίδετε ευθύς ψωμί, άμή νά τά πηγαίνετε μπροστά] εις την εικόνα τού Χριστού 
καί τής Θεοτόκου και είπε του: Έγο), ] παιδί μου, δεν εχω ψωμί νά σου δώκω* 
δ Χριστός εχει. ’Έλα ] νά πάμε νά τον παρακαλέσωμεν νά μάς δώση’ νά κάμωμεν 
τον σταυρόν μας νά μάς δώση, οπού αυτός έχει. ] Έ τζ ι συνηϊ ίζει τό παιδί από 
μικρόν εις τον καλόν δρόμον. ] Εγώ» χριστιανοί μου, ήθελα νά είμαι μέ τό σώμα 
πάντοτες ] μαζί σας νά σάς λεγιο από κανένα νόημα τής πίστεώς ] μας νά ώφελη- 
θήτε. Μά τί νά κάμω, οπού εΰρίσκσμαι ] εις πολλαΐς φροντίδαις καί ζάλαις, καί 
τί νά σάς πρωτοειπώ καί ] τί νά σάς πρωτοσυμβουλεύσω; "Αγιοι 'Ιερείς, δσον ήμ· 
πο]ρεΐτε νά φροντίζετε διά τούς χριστιανούς πώς νά σωθούν ] καί μήν κοιτάτε 
την φιλαργυρίαν, διατί έχετε νά δώσετε ] απολογίαν κάθε ένας διά την ενορίαν 
του. Καί εσείς ] οί χριστιανοί νά προσέχετε τούς 'Ιερείς σας καί νά τούς πε]ρι· 
ποιεΐσθε καί νά μήν τούς ρίχνετε χρέη, χαράτζια καί ] άλλα δοσίματα, διατί αύ· 
τοί παρακαλούν τον Θεόν διά ] ταΐς άμαρτίαις σας καί διά την ψυχήν σας* μέ ε
κείνο τό ] δόσιμον, οπού θέλει σάς δώσει δ παπάς, δεν πλουταίνετε. "Αν σου 
τΰχη ένας βασιλιάς ή τύχη ένας ] "Αγγελος και ένας παπάς, τον παπά νά τίμησης 
καλλιώτερον ] καί νά τον πρωτοχαιρετήσης καί από τον βασιλέα καί από τον ] "Αγ
γελον, οτι δ παπάς είναι μεγαλύτερος. Αυτό σάς ] (σελ. 36.) λέγω, αδελφοί μου, 
νά τιμάται τούς 'Ιερείς σας καί νά τούς εύλα]βείσθε διά έδικόν σας καλόν. Άνί- 
σως καί αύιοί θέλουν κό]μει τό χρέος τους, εχει καλώς, είδε μη, αν δεν κάμνουν 
κα]3ώς πρέπει, έχουν νά δοόσουν απολογίαν εν ήμέρςι κρί]σεως. ’Ακόμη νά πλη- 
ροόνετε τά δοσίματα των Άρχιερέ]α)ν καί των ‘Ιερέων σας καί τών ζαπιτάδων (*) 
σας. Οί ] προεστοί, ήγουν οί γκοτζιαμπασήδες, όπου εύρίσκονται ] είς χιοραις καί 
χωρία, έχουν χρέος νά βάνουν την ζιούν τους ] διά τούς επτωχούς καί κατωτέρους 
των. 'Ομοίως καί αυτοί νά ] τιμούν καί νά υποτάσσουν τούς εαυτούς των είς τούς 
μεγαλυτέρους των] καί νά μήν ύπερηφανεύωνται. Ακόμη, δσον ήμπορεΐτε, νά ] έ
χετε αγάπην και νά μήν έχετε έχθραν ένας μέ τον]άλλον. Πρέπει καί τά παιδιά 
νά τιμούν τούς γονείς τους καί νά ] ύπακούουν είς ταίς συμβουλαϊς τους. Καί ε
σείς οί γονείς νά ] φροντίζετε διά τά παιδιά σας πώς νά σωθούν καί ό'χι πώς ] 
νά πλουτίσουν γήινα, αλλά ουράνια, νά σωθήτε καί ] ή ευγενία σας. ’Ακόμη νά 
έχετε αγάπην γείτονας μέ γεί]τονα, αδελφός μέ τον αδελφόν του. Ήζεύρετε καί 
τοντο: ] οτι χιλιάδες καλά καί αν κάμωμεν καί νά μήν έχω]μεν την αγάπην, ολα 
χαϊμένα τά έχομεν καί εις τήν ] κόλασιν πηγαίνομεν. 9Από δσα σάς είπα και σάς 
έφα]νέρωσα δεν τά ένθυμείσθε δλα, πλήν δύο πράγμα]τα σάς φανερώνω: νά έχετε 
πάντοτες τήν αγάπην ] εις τήν καρδίαν σας. Τό πρώτον είναι εκείνο, οπού δεν ] 
(σελ. 37.) αγαπάς νά σού κάμη άλλος εσένα, έτζι καί εσύ μήν ] τό κάνης τού άλ· 
λουνού* καί εκείνο τό καλόν, οπού άγα]πάς εσύ νά σού τό κάμη άλλος εσένα, νά 
τό κάμνης ] εσύ άλλουνού. Δεύτερον είναι νά μ ή σού λείπη ποτέ ] ετούτος δ λόγος: 
τό, Κύριε ’Ιησού Χριστέ, Υιέ καί Λόγε τού ) Θεού τού ζώντος, διά τής Θεοτοκου 
καί πάντων τών 'Αγίων ] έλέησόν με τον αμαρτωλόν καί ανάξιον δούλον σου. ] 
Αυτά νά έχετε μέσα εις τον νούν σας διά νά σάς προφυλάγη άπο ] πάσαν κακόν 
φθόνον. ’Ακόμη, χριστιανοί, σάς λέγιο καί J τούτο: νά μή σάς λείπουν οί διδά
σκαλοι από ταΐς χώραις ] σας διά νά επιμελούνται τά παιδιά σας εις τά θεία καί 
ιερά J γράμματα' καί νά τούς τιμάτε κατά χρέος καί ] νά τούς εύχαριστήτε κατα το 
πρέπον. Καί αν δέν σά; ] δίδη χέρι, νά .πάρετε από το βακούφι, δια νά καταλα
βουν ] τήν ευθείαν στράταν. Χριστιανοί μου, μέ βίαν τής ] καρδίας μου σάς τά 
έφανέρωσα, καί όποιος γένη πρώ]τος επιμελής καί διά δάσκαλον ^καλύπτει 
πλήθο: ] αμαρτιών του. Ζητήσατε νά μάθετε καί ή ευγενία σας]πώς εως τους 
πέντε ήμισυ χιλιάδαις χρόνονς έπήγαιναν ] είς τήν κόλασιν οί άνθρωποι είς τήν

* ζαμπίτης, ό* [λ. άραβοπερ.]=ά|ιωματικός, αστυνόμος.
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κόλασιν καί εύσπλαγχνίσθη δ Πανάγαθος Θε]ός χδ γένος των άνθρώπων, ήλθεν 
να'ι εγινεν άνθρωπος J τέλειοο άπδ τα καθαρότατα αίματα της Δεσποίνης ] ήμών 
Θεοτόκου και 'Αειπάρθενου Μαρίας, καί μας ] ελύτρωσεν από τάς χεΐρας του δια
βόλου και μας έδίδαξεν την ] (σελ. 38.) αγίαν του πίστιν, τό άγιόν του βάπτισμα. 
Ζητήσατε να] μάθετε πώς δ Κύρ·ος ήμών 'Ιησούς Χριστός έδάρθη, ύ]βρίσθη, ε- 
περιγελαστη, έσταυρώθη, ενεμπαίχθη, έτά]φη, άνέστη, επήγεν εις την κόλασιν καί 
εβγαλεν τον Ά]8άμ ναι την Εύαν καί έγινε χαρά εις τον οΐ']ρανόν, χαρά εις τήν 
γην, χαοά εις την * .̂δην καί σπα]θι δίστομον εϊς την καρδίαν των ‘Εβραίων καί 
του δια]βόλου. Ζητήσατε νά μάθετε πώς άνελήφθη εις τούς ούρα]νούς καί έκάθι- 
σεν εκ δεΗιών τον Θεού καί ΓΤατρός νά συνβα)σιλευση αιωνίως καί ατελεύτητα καί 
πάλιν θέλει ερθη ] μετά δόξης διά νά κρίνη ζώντας καί τεθνεώτας καί νά δώση ] 
καθενός κατά τα έργα καί καμώιιατά του. ‘Όταν ήλθεν ] καί έσταυρώθη, ήλθεν 
μέ πολλήν ταπεινοισύνην, ώστε οπού ] εξάπλωσε τάς αγίας του χεΐρας εϊς τον Σταυ
ρόν διά νά μάο ] τροβηΞη ολουτ, δσοι τον αγαπούν, εις τάς αγίας άγκάλας του* ] 
μά τώρα δεν θέλει μάς ερθη μέ ταπεινωσύνην, αλλά μέ ] ύπέρμετρον εξουσίαν, ό
που νά λάμπη επτά φοραΤς ] από τον ή^ιον περισσότερον, ώστε οπού οί δίκαιοι 
νά ] τον βλέπουν καί νά χαίρωνται, δτι δλα τά βάσανα τούς ήλ]θαν εις χαράν καί 
οΐ αμαρτωλοί, οί όποιοι άπόλαν]σαν τά καλά εις τήν ζωήν τους, θέλουν τυφλωθη 
καί νά βρυ]χιώντα>, ωσάν αλλοίμονο τους, επειδή αυτός είναι καί κριτής καί ] 
μάρτυρας, επειδή έχει νά μάς παραστήση δλους εϊς τον οϊ)κον τού Δαβίδ διά νά 
μάς κρίνη ζώντας καί τεθνεώ ] (σελ. 30.) τας εϊς μίαν στιγμήν έν μιρ ήλικίφ τρι
άντα τρίων χρο]νών διά νά πληρωθή ή αλήθεια Ίωάννου τού ] Δαμασκηνού, δ- 
πού.λέγει: επί οίκον Δαβίδ φόβος ] μέγας* έκεϊ γάρ εκτίθενται θρόνοι καί κρίθή- 
σονται ά]τασαι αί φυλαί τής γης καί γλώσσαι- Ζητήσατε νά μάθετε πώς τώρα 
δγλήγορα μέλ]λει νά γέιη τό τέλος τού κόσμου καί θέλει χαλάσει ε]τούτος δ κό
σμος. Ζητήσατε νά μάθετε, χριστιανοί μου, ] καί άλλα πολλά, δπού εγώ δεν ήμπο- 
ρώ νά σας τά εϊπώ· ] 'Αλλά είστε φρόνιμοι καί γνωστικοί καί καταλάβετε ά]πό 
λόγου σας τό καλόν, δτι είναι εις κάθε άνθρωπον φανερόν. °Ενας άνθρωπος, 
χριστιανοί μου, δπού δουλεύει ένα ] αμπέλι, είναι καλά νά μή φάγη ένα σταφύλι;] 
Έγώ, χριστιανοί μου, θέλω νά χύσω τό αίμα μου καί ] τότες νά μέ παραστήση δ 
Χριστός Μ ου εϊς τού λόγου σας.

Τώρα, αδελφοί μου, δέν πρέπει νά μέ δώσετε καί έμενα | κομμάτι πληρω
μήν, κομμάτι παρηγοριάν, άμή έτζι | μάταια νά κοπιάζω; Άμή τί πληρωμή νά 
μού δό)]σετε; Φλωριά, γρόσια, άσπρα τί νά τά κάμω; Έγώ, μή]τε σακούλαν έχω, 
μήτε καρσέλαν* μόνον ένα ρασά] αον έχω καί άλλο τίποτες δέν χρειάζομαι. Καί 
ετούτο τό ] τοιούτο σκαμνί, δπού έχω, δέν είναι έδικόν μου. διά λόγου σας ] τό έ
χω καί αυτό δέν είναι σκαμνί, παρά τάφος είναι καί ] (σελ. 40.) εγώ βρίσκομαι μέ
σα καί δαιλώ ώ; νεκρός. Ετούτος] δ τάφος έχει έξουσίαν νά διδάίτη ’Αρχιερείς, 
‘Ιερείς. ] Βασιλείς καί δλον τον κόσμον. “Άλλη δέν είναι ή πληρω]μή μου παρά 
νά καθήσετε δύο—τρεις — πέντε—δέκα ονόματα ) νά μελετήσετε αύιά τά θεία λό
για καί νοήματα, νά ) τά βάλετε εϊς τον νουν σας διά νά προξενήσουν τήν αΙώ]νιον 
ζωήν. Έγώ, δέν είναι άλλο ή πληρωμή, παρά ] νά σωθούν οί χριστιανοί. Λοιπόν 
ετούτο τά λόγια, δπού ] σάς λέγω δέν είναι έδικά μου, άμή είναι λόγια τού Παν] 
αγίου Πνεύματος. Είναι τόσα μαργαριτάρια, τόσα ] διαμάντια, όπου δέν τά άκού- 
σαταν άλλην φοράν, ούτε ] θέλετε τά ακούσει. Όμως, άν κάμετε αυτά, όπού σάς) 
λέγω τώρα, άν τά βάλετε εϊς τον νουν σας, δέν μού χάνεται ] καί εμένα ό κόπος.
είδέ κοί άν δέν τά ένθυμεΐσθε, λυπούμαι καί έγώ πολύ. 'Ακόμη νά χαίρεσθε | καί 
νά εύφραίνεσθε χιλιάδες φοραΐς πώς ήξιώθημεν ] καί εϊμκσθεν ςύσεβείς δρθόδοξοι 
χριστιανοί* και νά κλαί]γετε τούς άσεβεΐς καί απίστους καί αιρετικούς, δπού ] πε
ριπατούν εϊς τό σκότος καί εις τάς χεΐρας τού διαβόλου. ] Έγώ, αδελφοί μου, έ·
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φθείρα τήν ζωήν μου είς τήν σπουδήν) 45: σαράντα πέντε: χρόνους, εγώ εδιάβασα 
καί περί ] των 'Εβραίων καί περί των Ελλήνων και αιρετικών καί απίστων, Τά 
βάθη τής σοφίας ήρεύνησα’ του μόνον ή] (σελ. 41) ξεύρω βέβαιον καί αληθινόν: 
πώς μόνον ή πίστις ] των ορθοδόξων χριστιανών είναι αληθινή καί αγία.

ΕΝΑ πράγμα θέλο) νά σάς φανερώσω καί ήξεΰρω ] πώς θέλα σάς κάψω τήν καρ
διάν, άμή τί νά κά]μω καί εγώ, όπου μου ?νέγει ό Χριστός μόυ πώς. ] αν δεν σάς 
τό φανερώσω, μέ θανατώνει καί μέ βάνει είς τήν κόλασιν;

Μάς λέγει ή Θεία Γραφή καί τό άγιον καί ιερόν] του Χρίστου Εύαγγέλιον 
πώς είς τον δγδοον αϊ]ώνα θέλει χαλάσει ετούτος ό κόσμος καί θέλει ] στείλει 
πρωτύτερα τον προφήτην Ήλίαν νά διδάξη ] τους χριστιανούς νά φυλάγουν τήν 
πίστιν τους, διατι ΰ]στερα θέλει έλθει ό αντίχριστος. ’Αδελφοί μου, ό ] αντίχρι
στος είναι άνθρωπος, όπου έχει κακί]ν γνώμην ] καί έχει τον διάβολον μέσα του 
καί λέγει πώς είναι ] Θεός. *Αν θέλετε νά μάθετε, που βρίσκεται; εδώ ] είς τον 
κόσμον περπατεΐ ό προφήτης Ήλιος, άδελ]φοί μου, τόσαις χιλιάδαις χρόνους και 
ήξεύρει ό Θεός ] που τον έχει φνλαγμένον έως τήν σήμερον* εδώ κοντά ] είναι καί 
αυτός. Τά λόγια, όπου σάς λέγω εγώ, Ικει]νού είναι* καί μήν καρτερείτε, χριστια
νοί μου, άλλον ] προφήτην Ήλίαν νά σάς διδάξη. Ό  προφήτη: ] Ήλίας δεν εχει 
νά φανερωθή είς τον κόσμον, μόνον ] (σελ. 42.) ό ζήλος του καί ή διδασκαλία του 
έχει νά φανερωθη ] είς τον κόσμον. Ετούτα τά δυο μέ άξίωσεν ό Θεός ] καί μου 
τά εχάρισεν καί μήν καρτερείτε άλλον νά σάς] διδάξη* Τί καρτεροΰμεν, τώρα, α
δελφοί μου; Πεί]ναις, δίψαις καί θανατικόν μεγάλο, όπου νά μήν προ]φθαίνουν 
οί άνθρωποι οί ζωντανοί νά θάφτουν τους] αποθαμένους* νά δίνετε χίλια φλωριά 
καί νά μήν ] εύρίσκεται ολίγον ψωμί καί μίαν σταλαματιάν νερό. ] Θέλα γίνει σει
σμός μέγας νά πέσουν τά σπίτια, ] τά βουνά νά γένουν Ivac κάμπος, ή θάλασσα ] 
νά άνέβη δεκαπέντε: 15: πύχαις ιερόν από ] τά ΰψηλ.όΐατα βουνά. Ό  ήλιος καί 
τό φεγγάρι ] νά σκοτίσουν, τα άστρια νά πέσουν από τον οί·ρα>όν. ]Ό  ουρανός 
καί ή νή καί τά πάντα...θέλουν καγή καί ] ό κόσμος δ?ος θέ/ουν άπαθάνει. Πότε 
θέλα] γεΝουν αυτά; Δεν μου ειπεν ό Χριστός μου. Ήξεύρει αύ]τός. ήςεύρει καί 
τήν ημέραν, ήξεύρει καί τήν ώραν. ] Μόνον τώρα όγλήγορα, τώρα κοντά ·ών ση
μείων, ] δεν καρτερονμεν ά/λο νά ίδωμεν παρά ιόν πανάγιον] Σταυρόν \ά λάμπη 
περισσότερον από τον ήλιον. Τότε θέλουν πέ]ση τά τέκνα του διαβόλου οι Ε 
βραίοι νά προσκυνήσουν, άμή δεν ωφελεί εκεί'η ή πίστις, τότες τί ] χρειάζεται; 
Τότες θέλει λάμψει ό γλυκύτατος μου ] (σελ. 43 ) ’Ιησούς Χριστός καί Θεός εφτά 
φοραίς περισσότερον ] από τον ήλιον καί τότες θέλει κρίνει ολον τον ] κόσμον καί 
νά βάλη τούς δικαίους είς τον παράδεισον ] καί έχει νά ά\οίξη ένα πύρινον ποτά- 
μόν νά βά'η]δλους τούς απίστους, ασεβείς καί αιρετικούς νά καίγων]ται αιωνίως 
εις τήν κόλασιν. Ήξεύρω* χριστιανοί μου, ] πώς μέ περιγελούν καί μέ λέγουν ά* 
νόητον καί τρελ]λόν, καθώς καί εις τον καιρόν τού Νώε. Λέγει ] ό Χριστός μου, 
έτρωγαν, καί έπιναν, έκαμ\αν πραγματείαις, ] άλισβερίσι* εκοιμούνταν ξέγνοιαστα, 
έως όπου ] ήλθεν ή οργή τού Κό ρνου καί τον: έκαταπόντισεν δλους! ] Τότες ελε- 
γον: Νώε, Νώε, άνοιξε μας; Καί αυτός ] τούς έλεγεν: Πού εισταν τόσους χρόνους, 
οπού σάς ιό έιεγα ] και μέ περιγελ ίγαταν; Τώρίτ τί νά οάς κάμεο καί εγό); *Οντας 
σάς τό έλεγα, ήτον βουλωμένα τά αυτιά σας ] από ταΐς άμαοτίαις σας καί τά όμ- 
μάτιά σας τετυφλω]ιιένα καί δέντά έβλέπαταν. *Έ ζι λέγει ό Χριστός ] μου* καθώς 
τότες δέν ήκουον οι άνθρο)ποι, έ’ζι | καί εις τήν δευτέραν παρουσίαν δέν έχουν νά 
πιστέ]ψουν. Πλήν ό ουρανός και ή γή παρελεύσονται, ] οί δέ λόγοι μου ον μή 
παρέλθωσι καί τά ζωο]ποιά λόγια έχουν νά πληρωθούν' πλήν ημείς ] τοιαύτην 
παραγγελίαν έχομεν από τον Κύριον μας, ] δτι νά μήν μάς μέλλη τίποτες. *Άλλην 
παραγγε] (σελ. 44.) λίαν δέν έχομεν, άμή ψυχήν καί Χριστόν, τον Κύριόν μας. J
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Τό κορμί μας α; το ψήσουν, ας τό τηγανίσουν, ήμεΐς ψυχήν καί Χριστόν J εχομεν 
νά τα φυ^άσσωμεν' τά οποία, όλος ό κόσμος νά πέσουν, εσύ δεν μας τα παίρνεις, 
έξω αν τα] δώσωμεν μοναχοί μας. *0 αντίχριστος, τώρα-τώρα ] κοντά, θέλα πέρα
ση καί αυτός. "Ολαις ταΐς δουλιαις ] του ταΐς έχει τοιμασμέναις να πλανάη τούς 
χριστιανούς J νά άρνηθονν την πίστιν τους, νά λέγη πώς είναι ] ο Χρίστος καί 
θαύματα νά κάμνη κατά φαντασ'αν καί ] νεκρούς νά άναστήση* καί έχετε νά τού 
είπήτε πάκ ή]μεΐς εχομεν την εικόνα τού Χριστού μας καί τό ίερον ] Εύαγγέλιον 
καί εσέ’α δεν σε ήξεύοομεν όμως, άνίσως j καί είσαι 6 Χρίστος, μεθαύριο νά 
μας χαρίσης τον πα]ράδεισον καί τώρα δεν σε χρειαζόμεσθεν καί πήγαι]νε δθεν 
θέλεις. "Ομως πάλιν έχει νά περπατή ] νά είπή πώς είμαι ή Παναγία καί^ θαύ
ματα νά κά]μνη καί νά τού είπήτε πώ: ήμεΐς εχομεν την εικόνα ) της καί δεν σέ 
χρειαζόμασθεν, άμή άνίσως καί είσαι ] ή Παναγία μεθαύριο νά παρακαλέσης τον 
ρι]ον ήμών Ίησούν Χριστόν νά μας ίλευθερτυση από την ] κόλασινκαί να μάς χα
ρίση τον Παράδεισον καί τώ]ρα δεν σέ χρειαζόμεσθεν! πήγαινε όπου θέλεις. Χρι
στιανοί μου, τί είσ>ε; Δίκαιοι ή αμαρτωλοί; Ει μέν καί είστε δί]καιοι, καλότυ
χοι καί τρισμακάριοι οί δίκαιοι* καί οί u ] (σελ. 45.)μαρ:ωλοί τώρα είναι καιρός 
νά παυσετε από τά κακά, ] διατί ή κόλασις σάς καρτερεί. Προσέχετε, χριστιανοί 
μου, ] νά μην πορνεύετε, νά μήν κλεπτετε, νά μην κατακραί]νετε ένας τόν άλλον, 
νά μύν κάμνετε όρκους ψέμιια)τα, νά μην στολίζετε ετούτο τό βρωμερόν κορμί, 
όπου ] θέλα τό φάγουν τά σκουλίκια, άλλα νά στολίζετε ] τήν ψυχήν σας, οπού εί
ναι εύαγγελικώς τιμιω)τέρα από όλον τόν κόσμον* νά νηστεύετε τό κατά ]δύναμιν, 
νά έχετε πάντοτε τόν θάνατον εις την καρ]δίαν σας πότε νά χωρίσετε απο τούτον 
τόν,μάιαι]ον κόσμον νά πηγαίνετε εις τήν αιώνιον ζωήν. Δεν είμαι ] άξιος, αδελ
φοί μου, νά σάς διδάξω καί νά σάς ] συμβουλέψω, μά πάλιν άποτολμώ καί παρα
καλώ ] τόν Κύριόν μου Ίησούν Χριστόν νά στείλη ούρανόθεν | τήν χάριν του καί 
τήν ευλογίαν του διά πρεσβειών ] τής Άειπαρθένου καί Δεσποίνης ήμών Θεοτό
κου καί πάν]ντο:ν ιών Αγίων, καί δι* ευχών τού πανιερωτάιου ] αύθέντου καί 
Δεσπότου ήμών καί των αγίων Ιερέων j νά εύλογήση καί τά παιδιά σας καί τά 
πράγματά σας καί ] τά έργα των χειρών σας' καί πρώτον, αδελφοί μου, άμ]ποιες 
νά εύσπλαγχνισθή ό Κύριος νά συγχωρέση | (σελ. 46 ) καί ταΐς άμαρτίαις σας, να 
φυτεύση καί νά ριζώση εις ) τήν καρδιαν σας τήν αγάπην, τήν πίστιν καί τήν 
πρα]ότητ«, τήν θερμήν έξομολόγησιν, νά άξιωθήτε νά ) άπεράσητε καί Ιδώ καλά, 
νά πηγαίνετε και εκεί ] καί νά δοξάζατε Πατέρα, Υιόν καί "Αγιον ] Πνεύμα, 
Τριάδα όμοούσιον καί άχώριστον. ’Αμήν, ] 'Αμήν. ’Αμήν.

Σάς παρακαλώ νά είπήτε τρεις ] φοραις μέ τήν καρδιαν σας: συγχωράτε με 
καί ό Θεός συγχωρέσοι σας.

Γεώργιος συγγραφεϋς

Άναγνώστα, άνάγνωσον τά είρημένα λόγια] μέ μεγάλην προσοχήν καί βε
βαιώσου οτι ούτος ] ό πατήρ ήμών καί ιερός ονομαζόμενος Κο]σμάς είναι δ ίδιος 
δ θεσβίτης Ήλίας ό προ]φήτης καί μην άμφιβάλης διά νά μην καίγεσαι είς ] την 
κόλασιν διότι είναι λόγια τού Παναγίου Πνεύματος] καί άλλον προφήτην δεν 
καρτερούμεν, πλήν δύναμιν ] είς όλους νά ύπομένωμεν τούς πειρασμούς.

Καί παρακαλώ σας, πατέρες καί αδελφοί μου εν Χρισιφ, ) νά μέ συγχωρή
σετε τόν υπέρ τήν άμμον τής 9αλάσ]σης ήμαρτηκύτα καί σφάλματα πολλά έχω 
άνορ]θόγραφά τε καί λέξεις όμου έλλειπομέναις, ώς άγράμ]ματος όπου είμαι τής 
παιδεύσεως τών γραμμάτων.

Έγράφη δε παρ' Ιμού τού ταπεινού καί αχρείου ] δούλου σας αναξίου Γε·
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Π Α Ρ Γ Α - Ο Α Λ Α Σ Σ Ι Α * *
(ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Β' )  Ο Ι  Κ Α Ι Ρ Ο Ι  (ΑΝΕΜΟΙ)  

’Ονοματολογία— Π εριγραφή—Χαρακτηριστικά -  Πρόβλεψις κ.λ.π.

"Οπως ή ναυτική ορολογία τής Πάρ* 
γας έτσι και ή δνοματολογία των καίρών 
είναι επηρεασμένη από την Ιταλική γλώσσα.

Οί βασικοί καιροί (άνεμοι) Βορράς, 
Νότος, Ανατολή και Δύσις, ονομάζονται 
άντιστοίχως: Τραμουντάνα και Τρέμουν- 
τάνα (ή), *Όστρια (ή), Λεβάντες (δ) και 
Πουνέννες (ό). Ενδιάμεσα από τούς τέσ
σερις αυτούς καιρούς υπάρχουν άλλοι ο
κτώ πού δνομάζονταιΐ Ό  Βορ. άνατολ =  
Γραίγος ή Γραίγος, δ Ν. "Ανατολ.=Σι- 
ρδκος, δ ΝΔ.=Γαρμπή; ή Γαρμπινό καί 
δ Β.Δ.=Μαΐστρος. 'Ανάμεσα από τούς 
τέσσαρις αυτούς καιρούς υπάρχουν άλλοι 
οκτώ και παίρνουν το όνομά τους από τή 
σύνθεσι των δύο ονομάτων των πλαϊνών 
τους καιρών. Δηλαδή: γραιοτρσμουντάνα 
(Γραιγος+Τραμουντάνα), γραιολεβάντες ή 
γραιγολεβάντες (Γραΐγος+Λεβάντες), σιρο
κολεβάντες, όστριασιρόκος, δστριογάρμπης, 
πουνεντογάρμπης, πουνεντογάρμπης, που-

* Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου, σελ. 51ο.

νεντεμαΐστρος καί μαϊστροτραμουντάνα.
"Ολα σχεδόν τά ονόματα των άνεμων 

είναι ’Ιταλικά καί μάλιστα όπως χρησιμο
ποιούνται στη ναυτική γλώσσα και όχι 
στήν καθομιλουμένη Ιταλική και σημαί
νουν τό σημεΐον τού δρίζοντος άπό τό δ- 
ποιον προέρχονται ή τό μέρος, τον τόπο 
κ.λ.π . Έτσι Λεβάντες (Τταλ. Levante) 
διότι έρχεται άπό τήν 'Ανατολή, Σιρόκος 
διότι έρχεται άπό τή Συρία, νΟστρια=ΓΙ* 
ταλ. ostro) διότι ερχεται άπό to νό»Ό (με
σημβρινός), Γαρμπής (Ίταλ. Garbino) ά- 
φρικανικόΓ, Πουνέντες (Ίταλ. Ponente)= 
δυτικός, Μαΐστρος (Ίταλ. Maestro=5a- 
δάσ^αλος), Τραμουντάνα (Ίταλ. tramon- 
tana= ^ia  μέσου των βουνών, διότι για 
τήν ’Ιταλία ερχεται άπό τις Άλπεις ή τά
Άπέννινα και Γραίγος (Ίταλ. Greco== 
Ελληνικός) διότι για τήν Ιταλία έρχεται 
άπό τήν Ελλάδα, ενώ εμείς έπρεπε νά τον 
ονομάσουμε Ασιατικόν, Μικρασιατικόν ή 
Τουρκικόν κ.λ.π.

ωργίου άναγνώστοι* τού πο)τέ Ζήκο(υ) Μπιστρέκη: εκ κώμης Τζερκοβίστας ) 
(,αωιδ': ’Ιουλίου κ':). *

' *  *

*Η χειρόγραςρη παράδοση τού λογπγραφικού έργου τού Αιτωλού λαοκατηχη- 
τού, 249 τ(δρα χρόνια άπό τής γεννήσεώς του (1714) και 184 άπό τού μαρτυρίου 
του (1779), παραδέρνει μέσα σ’ ένα χάος ανομολόγητο. "Ενας σταράτος δημοτικός 
λόγος τού 18ου αιώνα παραποιήθηκε τόσο μέ τις προσθήκες καί τις άφθονες 
παραμορφώσεις των λογιωταταίων καταγραφέων του, γιατί δ ίδιος δεν έγραφε 
τις «Διδαχές» του, ή τουλάχιστον δεν σώθηκαν χειρόγραφά του τέτοια. Ή  παρα
πάνω παραλλαγή τού κώδικα Μπιστρέκη αποτελεί μια προσφορά στη συγκέν
τρωση, τή σύγκριση καί τήν κριτική ύστερα έκδοση των «Διδαχών» τού ήφαι- 
στειακού άναγεννητού, πού επιβάλλεται νά γίνη κάποτε.

■
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ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ:
’Α γ ρ ι ό χ ο ι ρ ο ς  (δ)=ό καιρός πού 

χαρακτηρίζεται από πολλές βροχές, χαλάζι, 
κεραυνούς και τρικυμία μαζΰ.

Ά ν τ ι μ ά μ α λ ο  (τό)=τό χτύπημα 
στα βράχια κυμάτων πού έρχονται ένώ ή 
τρικυμία στο πέλαγος έχει κοπάσει. Είναι 
πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στην Πάργα 
και παρατηρεΐται καράβια πού ταξιδεύουν 
εξω στο πέλαγος, διότι ή τρικυμία έχει πε
ράσει, νά μη μπορούν να μπουν μέσα στο 
λιμάνι.

Ά π α γ γ ε ι ά ζ ε ι  (ρ)=ένα ώρισμένο 
σημείο (κολπίσκος, άβάλη) πού λόγιρ της 
κατασκευής του και της θέσεως αλλά και 
της κατευθύνσεως του άνεμου δεν τό προσ
βάλλει δ καιρός αυτός, yP αυτό και λέγε
ται τό μέρος αυτό ά π ά γ γ ε ι ο.

Ά π ό ν ε ρ α (τά)=τά χτυπημένα νε
ρά πού αφήνει πίσω του ένα σκάφος από 
τήν τρόπιδα (κοράκι) η την προπέλλα του.

Β α σ τ ά ε ι  λέγεται για ένα άπάγγειο 
μέρος πού δεν τό προσβάλλει ένας καιρός,

Γ ν έ φ ι α (τά)=σύννεφα (και κατσα- 
δούρα), τα όποια πάντοτε ο! ναυτικοί χρη
σιμοποιούν σαν άνεμοδούρα δηλ. για νά 
βλέπουν τήν κατεύθυνσι τού καιρού, διότι 
τά χαμηλά στρώματα τού άέρος συνήθως 
«στρίβουν».

Γ ρ α ι ο γ ά ρ μ π ι α  (τά)-=Ό Γ ραΐ- 
γος μέ τό Γαρμπή είναι καιροί πού βρί
σκονται σχεδόν αντίθετοι (μ »ΐρες 105). Ό  
ορος θέλει νά δείξη μια μεγάλη Ακατα
στασία καιρού πού πετάγεται από μια στην 
άλλη, περνώντας πάντα από τούς νότιους 
άνεμους πού για εδώ είναι οί πιο δυσ
άρεστοι.

Δ ρ υ μ ο κ ό λ ι α  (τά)='Ακατάστατοι 
φθινοπωρινοί και ανοιξιάτικοι καιροί πού 
από τή μια έχει καλωσύνη κι* αμέσως κά
νει λιμπαδίτσες, τρόμπες, βροχές καί αμέ
σως τό γυρίζει στήν καλωσύνη.

Έ  γ κ 0) μ α (τό)=Τό γύρισμα τής ι̂ ά- 
λασσας από τήν καλωσύνη σιήν φουρτούνα 
πού φυσικά αρχίζει νά έγκώνη (όγκοϋται).

Κ α ΐ τ σ α (ό)=ζέστη μεγάλη καί γα
λήνια θάλασσα (βλορόλ.).

Κ ά λ μ α  (ή). Γαλήνη, ηρεμία, ήσυ- 
χία. (’Από τήν ’It. calmare—calma).

Κ α ν ά λ ι  (τό). Στένεμα τής θάλασσας 
από δυο στεριές. (’Ιταλική λ: canale= 
πορθμό;). Φυσάει κανάλι=οταν δ καιρός 
διασχίζει ένα κανάλι.

Κ α τ ε β α τ ό  (τό)=βραδυνό άεράκι 
πού έρχεται άπό τη στεριά, Ή  άπόγειος 
αύρα. Είναι ευχάριστη καί δροσερή καί 
κατάλληλη για ήσυχο ταξειδι μέ χά πανιά.

Κ α χ σ α δ ο ν ρ α (ή)=ολα μαζύ τά 
σύννεφα πού βρίσκονται στον ουρανό-

Κό β ε ι .  Λέγεται για τον καιρό πού 
αρχίζει νά χάνη τήν αρχική του έντασι καί 
για ένα μέρος πού δέν τό πιάνει ό καιρός.

Κ ό ρ φ ο ς  (ό)=στρωτός αέρας πού 
έρχεται άπό ιόν Άμβρακικό, δηλ,αδή άπό 
την κόλπο, διότι κόρφος σημαίνει κόλπος. 
Πρβλ. «φυσάει κόρφος».

Κ ρ α τ ά ε ι . Λέγεται για ιόν καιρό 
πού έχει δυνάμεις καί δέν πρόκειται νά 
«κόψη» ή νά «κρατήση».

Λ ά δ ι=χαρακτηρισμός για τήν πολύ 
ήσυχη θάλασσα πού ή επκράνειά της μοιά
ζει μέ επιφάνεια δοχείου μέ λάδι.

Λ α ύ α α (ή)=μεγάλη καλοκαιρινή ξέ- 
στη μέ κύματα θερμού άέρος. Συνήθως 5- 
ταν φυσάει λίβας. (Ίτ. Libeccio).

Λ ε β α ν τ ι έ ρ α  (ή)=Στρωιός ανα
τολικός άνεμος (λεβάντες).

Λ ί β α ς  (ό)=ζεστός αφρικανικός άνε
μος πολύ ενοχλητικός αλλά καί Ιπιζήμιος 
για τή γεωργία.

Λ ι μ π α δ ί τ σ α  (ή)1̂  Απότομος αέ
ρας. μέ βροχή, μπόρες καί τρόμπες πολύ 
συνήθης κατά τήν άνοιξι καί τό φθινό1· 
πώρο.

Μ π α σ ι ά  (ή)=πλη»ιμυρίς. Παρατη- 
ρείται όταν πνέουν κυρίως νότιοι άνεμοι·, 
έκτος άπό τήν κανονική άμπωτι καί πλημ
μυρίδα πού επηρεάζονται άπό τις φάσεις 
τού φεγγαριού.

Μ π όρ α (ή)=2αφνικός αέρας μέ πο
λύ μεγάλη ταχύτητα καί καταστρεπτικές 
ικανότητες συνοδευόμενος άπό βροχή. Εί
ναι πολύ συνητΤσμένος κατά τό φθινό
πωρο καί μέ μεγαλύτερη έντασι στήν Ά · 
δριατική. Στήν Τεργέστη κάνει πολύ συ
χνά μπόρες καί στους δρόμους της, στο 
λιμάνι κυρίως, υπάρχουν σίδερα καί άλυσ- 
σίδες για νά μπορεί νά κρατιέται δ κό
σμος καί νά μή παρασύρεται, διότι παρά
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πολλά άτομα έχουν αρπαγή από τον τρο
μερό αυτόν αέρα, πού κΰριο χαρακτηρι
στικό του είναι ό α!φνιδ<ασμός. Στήν Πάρ- 
γα πολλές φορές έχουν αρπαγή ζφα, ξερ- 
ριζωθή δένδρα καί πετάχτηκαν σέ μεγάλες 
αποστάσεις ολόκληρες στέγες σπιτιών.

Μ π ο υ γ ά τ σ α  (ή)=νηνεμία, γαλή
νη (Ίταλ. bonnacia), αγαθή και καλή.

Ξ ε ι δ ι (τό)=χαρακτηρισμός ενός πο
λύ δυνατού καιρού.

Ό  σ τ ρ έ λ λ α=στρωτή δστρια.
Ρ ο ύ φ ο υ λ α ς  (δ)=*Άλλη ονομασία 

τής μπόρας (Ίτ. a ruffa=enio. άρπα- 
κτικά.

Σ β ο υ λ ι ά δ α  (ή)=Μιά ριπή από
τομη άνεμου ανάμεσα από στρωτόν αέρα. 
Επικίνδυνη για τή ναυσιπλοΐα. Ό  κυ
βερνήτης πρέπει νά διατάξη λασκάρισμα 
τή σκότα καί νά όρτσάρη προς τό σοβράνο 
γιά ν’ αποφυγή μπατάρισμα. (Ίτ. Svo- 
gliata=άvεπιθυμητη, αηδής). "Αλλη ό- 
νομ.: σπηλιάδα.

Σ ο β ρ ά ν ο  καί Σουβράνο (τό)=Ή  
πλευρά τού σκάφους καί γενικά τό μέρος 
πού βρίσκεται προς τον άνεμο πού πνέει 
(ίτ. sopra il vento).

Σ ο υ ρ ώ ν ε ι  (ρ). Λέγεται για ενα ση
μείο δπου συγκεντρώνεται ό αέρας (σάν 
σέ χωνί) καί έχει εκεΐ μεγαλύτερη έντασι. 
Ό ,τι π.χ. γίνεται στά μέρη πού λέγονται 
μπουγάζια. Πρβλ. «Σουρώνει δ κάβος», 
«Σουρώνουν οί άκρες» κ.λ.π.

Σ τ α β έ ν τ ο  καί Σ τ ο β έ ν τ ο  (Ίτ. 
soto il vento)= Ή  πλευρά τού σκάφους 
πού δεν προσβάλλεται από τον αέρα.

Σ τ ε ρ ι α ν ό ς  (ό)=κάθε αέρας πού 
φυσάει από τή στεριά.

Τ ό κ α (ή)=Ό ταν ή θάλασσα είναι 
πολύ ήσυχη λέγεται τ ό κ α.

Τ ρ ό μ π α  (ή)=σίφων, κύκλων βλ. 
κατωτέρω.

Φ ε υ γ ά τ α (τά)=τά νερά φευγάτα= 
άμπωτις.

Φ ο υ σ κ ο θ α λ α σ σ  ι ά (ή)=εξωγ· 
κωμένη θάλασσα.

Χ ι ο ν ι ά  ς=Ί)ταν φυσάει βορεινός 
καιρός καί είναι στά χιόνια.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΙ 

ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ
Άπό τον Γραιολεβάντε μέχρι τον που-

νέντεμαίστρο ολοι οί βορεινοί καιροί στήν 
Πάργα είναι ευχάριστοι. Οί υπόλοιποι κά
νουν βροχές, θάλασσες θεομηνίες. Ό  πιό 
ευχάριστος από δλους είναι δ Μαΐστρος. 
Δροοερός, στρωτός καί ευχάριστος στο τα· 
ξεΐδι, Ιδίως to καλοκαίρι πού πιάνει κατά
φατσα την Πάργα καί τής δίνει πιό χαμη
λή θερμοκρασία από πολλά άλλα παραθα
λάσσια μέρη. Ειδικά γιά την Πάργα ομοος 
μπορεί νά είναι ένας χιονιάς πολύ πιό ευ
χάριστος από όλα τά μαΐστρα τού καλο
καιριού, γιατί μ’ αυτόν δένει ό καρπό: \ής 
έληάς έπάνο) στά δένδρα πού είναι δ κύ
ριος πόρος ζωής γιά ιό μεγαλύτερο μέρος 
των κατοίκων της. Οί γέρικες χρυσοφόρες 
έληές πού έφύτεψαν εδώ καί αιώνες οί 
Βενετσιάνοι, μέ τό γχριζοπράσινο χρώμα, 
πού στέκουν δλόϊδιες κι9 αγέραστες από τά 
χρόνια είναι ή κυριότερη πηγή χαράς καί 
ευτυχίας τών κατοίκων. ‘Από τή «λαδιά» 
τό ψωμί, τά ρούχα, τά χρέη, οί προίκες, 
αλλά καί τά γλέντια, τά πανηγύρια καί τά 
βιολιά πού έρχονται ο* απανωτά «τακί
μια». Κάθε δεύτερο χειμώνα είναι ή σο
δειά τής έληάς καί κάθε άνέσοδη χτυπάει 
σιό μάτι τού πιό αδαή από τις νέκρες στο 
εμπόριο καί σέ κάθε κίλησι. Εχθρός με
γάλος, αιώνιος, πιό μισητός κι? άπ9 τ9 ά
γριο κύμα τού Ίονίου πού καπελώνεις τις 
μάντρες και πλημμυρίζει τά μαγαζιά είναι 
(ποιος θά τό περίμενε;) ενα μικρό έντομο 
δίπτερο, λίγο μεγαλύτερο άπ9 τό κουνούπι, 
δ τρομερός «Δάκος» (έπιστ. DACUS Ο- 
LEA). Αυτός καταστρέφει τον καρπό, τον 
ρίχνει κοτω σέ απανωτά στρώματα καί ιό 
σαπίζει. Kui ενώ κάθε βόρειος καιρός εί
ναι εχθρός τού δάκου, οί νότιοι, καί ειδι
κά ή δστρια είναι ό πιό καλός προστάτης 
καί φίλος του. Ή  δστρια, ζεστός αέρας 
πού έρχεται από την ’Αφρική, παίρνει, 
περνώντας από τή Μεσόγειο, την υγρασία 
καί τή μούχλα της καί φέρνει την μελαγ
χολία, την κατήφε·α, ανορεξίες καί κομμά
ρες καί κλονισμό ακόμα καί στά πιό γερά 
νευρικά συστήματα. Τά ίδια μέ τά παιδιά 
τής δστριας τον δστριογάρμπη καί τον ό-
στριοσιρόκο. Ό  γαρμπής είναι κι3 αυτός 
αντιπαθής γιατί δταν έρχεται φορτωμένος 
μέ τις βροχές του καί δεν λέει νά σταμα- 
τήση κλεένει τον κοσμάκη από τις δουλειές
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tou μέρες καί βδομάδες. “Εχει και τα 
σκέρτσα του ό καιρός αυτός. Τά λεγάμενα 
«ξανασάματα». * Ανάμεσα από τις βροχές 
του, μέ μιας κιαραίνει δ ουρανός και γί
νεται λαμπίκο και θά νόμιζε κανένας δη 
τά πράγματα φτιάξανε, για οποίον δεν ξέρει 
όμως γιατί μετά από λίγη ώρα ξαναρχίζει 
τά ίδια καί χειρότερα. *0 σιρόκος μέ τίς 
λαχτάρες του τις λεγάμενες «σοροκάδες» 
στενόχωρε! τούς ναυτικούς καί τούς δημι
ουργεί προβλήματα. Δεν μπορούν νά ξεμυ- 
τήσουν για δουλειά κι* αν τύχη >άναΐ ξα
νοιγμένοι σιό πέλαγος, πρέπει νά τά παρα
τήσουμε δλα καί νά μπούνε σε λιμάνι. Οί 
βορεινοί καιροί για την Πάργα δεν έχουν 
μεγάλη σημασία 6 Μπετζοβολιός (βλ. το
πωνύμια) μέ τά 738 μέτρα υψόμετρό του 
καί δλη του την κορυφογραμμή την προ
στατεύει από αυτούς καί την έχει κάνει μέ
σα στούς αιώνες ένα εξαίρετο χειμαδιό. 
*Όλος ό χειμώνας έτσι περνάει σχεδόν ευ
χάριστος καί μετριώνται στα δάχτυ?,α ε
κείνοι πού φορούν πανωφόρια. Ένας μέ
νει από τούς καιρούς δ αγαπημένος, δ 
γλυκός κι* δ χιλιοτραγουδημένος Μαΐστρος 
πού λέγεται μαϊστράλι καί μαϊστραλάκι καί 
μαϊστρουλ,άκι καί τά υποκοριστικά πάνε 
σκοινί γαϊτάνι, αλλά καί γαϊδοορομαΐστρο 
δμως γιά νά/ουμε τό νού μας για κάθε 
ενδεχόμενο.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜ ΟΙ 
ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ Κ.Λ.Π.

Σχετικά μέ τό φεγγάρι οί ναυτικοί μας 
λένε τό εξής:
«Όρθό τό φεγγάρι δίπλα δ καπετάνιος καί 
Δίπλα τό φεγγάρι, ορθός δ καπετάνιος»
αυτό σημαίνει δτι δταν τό καινούργιο φεγ
γάρι είναι όρθιο θά κάνη καλόν καιρό καί 
επομένως δ καπετάνιος μπορεί νά κοιμά· 
ται ήσυχος, ενώ αν'ΐθέτοις, θά κάνη κακο
καιρία δίαν είναι πλαγιασμένο.

Ένας φωτεινός κύκλος, σάν αλώνι γύ
ρω από τό φεγγάρι, δείχνει δτι ό καιρός 
θά χαλάση. Τά ΐδια καί μέ κύκλο γύρω 
στον ήλιο γι3 αυτό λένε:

«τού ήλιου κύκλος άνεμος
τού φεγγαριού χειμώνας».

Νερά φευγάτα (άμπωτις) προμηνύουν 
καλοκαιρίες ενώ μπασιά είναι κακοκαιρίες:

«Νερά μπασιά 
δ Γαρμπής κυβέρνα».

"Οπως θά πιαστή τό καινούργιο φεγ
γάρι (μέ καλό ή κακό καιρό) έτσι θά πάη 
μέχρι πού νά φύ/η. ΓΓ αυτό οί ναυτικοί 
προσέχουν νά δουν μέ τί καιρό πιάστηκε 
κάθε νέο φεγγάρι.

"Οι αν καίει δ ήλιος καί τσιμπάνε οί 
μύγες δ καιρός θά πάη στή βροχή.

Ό  γρήγορος ερχομός τών χελιδονιών 
σημαίνει δτι δ καιρός θά πάη στην καλώ· 
σύνη κΓ αντίθετα δ καθυστερημένος, δπως 
καί ή βιαστική άναχώρησίς τους σημαίτει 
δτι θά κάνη άγριο χειμώνχ.

"Οταν μετά από τρικυμία βγάλη ή θά. 
σασσα φύκια στήν παραλία καί τά ποστιά- 
λη έκει (χαρές και παιγνίδια γιά τά παι
διά πού φτιάχνουν σπιτάκια και ξεθεώ
νονται στο φυκιοπόλεμο), σημαίνει δτι θά 
ξανακάνη φουρτούνα καί θά τά ξαναπάρη 
ή θάλασσα. Τό γεγονός είναι απόλυτα εξ
ακριβωμένο.

"Οταν στά Τρία Λιθαράκια, σέ άλλα 
βράχια καί στο λιμάνι έρχονται γλάροι δ 
καιρός θά χαλάση. Τό ίδιο δταν περνάνε 
γιά τό βορηά κοπάδια άγριόπαπίες καί ά· 
γριόχηνες πού σημαίνει δτι δ καιρός θά 
πάη στο χιονιά.

‘Ένα μπαλόνι από σύννεφα πού σηκώ
νεται ψηλά στον δρίζοντα σημαίνει δτι θά 
κατεβάση αγέρα από τό σημείο πού είναι 
τό σύννεφο. eH ταχύτης μέ την δποία τρέ
χει καί διαλύεται τό μπαλόνι υπολογίζεται 
από τούς ναυτικούς κι3 έτσι κανονίζουν νά 
μαζέψουν τά παραγάδια τους, νά σίγουρε- 
ψουν τό καΐκι ή τή βάρκα τους σέ λιμάνι.

Ξεκομμένα καί διάσπαρτα σύννεφα 
(σάν «πάνα αρνιού») είναι προμήνυμα κα
λού καιρού. Σίγουρη μπουνάτσα.

Τροβηγμόνα σύννεφα σάν μακρόστενες 
γλώσσες φωτιάς δείχνουν αγέρα δυνατό 
καί ίσως μπόρα. Ή  ταχύιητα τής Μπά
ρας είναι πολύ μεγάλη καί καταστρεπτική 
(βλ. άνωτ.) αλλά τις πιο πολλές φορές καί 
ιδιαιτέρως δταν μαυρίση δ ουρανός καί 
στο βάθος σχηματιστή ενα τείχος κιάρο ή 
δύναμί της θά είναι πολύ μεγάλη καί μπο-



qei νά σχηματισθή «τρόμπα». Τρόμπα el· 
ναι ό κυκλώνας δηλαδή μια σύγκρουσι κυ
μάτων άέρος πού δημιουργούν μια περι
στροφική κίνησι, μιά δίνη μεγάλης κατα
στρεπτικής δυνάμεως, πού μπορεί νά ση- 
κώση ολόκληρα δένδρα και σπίτια. Είναι 
πολύ θεαματική δταν σχηματίζεται μια 
τρόμπα στο βάθος τού όρίζοντος. Ξεκινάει 
ένα μαύρο και μακρόστενο πράγμα από τό 
σύννεφο και μέ αβέβαιο τό τελικό σημείο 
έπαφής του μέ τή θάλασσα, κατεβαίνει σι- 
γά-σιγά, ένοόνεται μ’ αυτή καί τραβάει τε
ράστιες ποσότητεο νερού πού κατακρημνί- 
ζονται όταν σταματήση ή δίνη καί φαίνε
ται σαν νά σκάνε στο σημείο εκεί συνέχεια 
βόμβες βυθού. Τό θέαμα είναι συχνό στην 
Πάργα άλλα και οί ζημιές πού έχουν γίνει 
κατά καιρούς άρκετά μεγάλες. Υπήρχε ή 
ένιύπωσις δτι οί παληοί οί ναυτικοί ξέ
ρανε νά «κόψουνε» τήν τρόμπα. Τό κό
ψιμο γινόταν ώς εξής; Ό  είδικός έφτιαχνε 
στήν κουβέρτα τού καϊκιού ή στό χώμα, 
αν βρίσκονταν στη στεριά ένα πεντάλφα 
(δπως τό θρησκευτικό σύμβολο τών έβραί- 
ων) και ψιθυρίζοντας μερικά μαγικά λό
για, κάτι σάν ξόρκι πού τό μάθαινε από 
τον πατέρα του καί δεν έπρεπε νά τό πή 
παρά νά τό Υράψη στό χαρτί, καί έπαιρνε 
ένα μαυρομάνικο μαχαίρι (μέ μαύρη λαβή) 
καί τό έμπηγε στή μέση τού πεντάλφα. ’Έ 
τσι..κόβονταν ή τρόμπα καί σωνότανε τό 
καΐκι καί ό κόσμος. Ή  ενέργεια αυτή ό
μως πού άντέβαινε στή θέλησι τού Θεού— 
γιατί ή τρόμπα είναι θέλημα τού Θεού νά 
γίνη—ήτανάμάριημα καί έπρεπε νά περά
σουν πέντε χρόνια γιά να μεταλάβη εκεί
νος πού τήν έκανε.

"Οταν στό βάθος τού ορίζοντα σχημα
τίζεται ένα μαύρο τείχος άπό σύννεφα, εί
ναι προμήνυμα κακοκαιρίας.

Ένα κόκκινο ηλιοβασίλεμα μέ απο
χρώσεις γαλάζιες κ.λ.π. σημαίνει δτι ή έ· 
πομένη ήμερα θά είναι ωραία καί ήλιο* 
λουστη.

"Οταν απέναντι άπό τον καιρό πού φυ
σάει δημιουργήται ένα σύννεφο στρωτό, 
σημαίνει δτι δ καιρός αυτός δυναμώνει. 
IV  αύτό λέγεται καί τό ακόλουθο:

«Πάργα πλακωμένη (δηλ. άπό σύννεφα 
Όστρια καμωμένη», προς τό Βορηά)

tee

Τό λαμπύρισμα τών άστεριών σημαίνει 
δτι ό ουρανός είναι κιάρος καί θά κάνη 
τραμουντάνα.

Σχετικά μέ τό σιρόκο καί μέ τό μαΐ
στρο οί ναυτικοί μας λένε:

«Μέ πρώτο μαΐστρο άρμένιζε 
μέ δεύτερο σιρόκο!»

αυτό έχει τή σημασία δτι τό μαΐστρο άρ- 
χίζει μαλακό καί σιγά-σιγά δυναμώι ει ενώ 
δ σιρόκος άρχίζει φουριόζος καί μετά μα
λακώνει.

Τό κρίσιμο σημείο τής άλλαγής τού και
ρού μέσα στό εικοσιτετράωρο είναι τά με
σάνυχτα. Κάθε καπετάνιος πού πρόκειται 
νά ταξειδέψη καί άμφιβάλλει γιά τον και
ρό σηκιόνεται τήν ώρα αυτή γιά νά τον 
κουμπασσάρη.

Λέγεται δμως καί τό εξής:
«κάθε τέταρτο φεγγαριού 
γίνετ’ άλλαγή καιρού».

επομένως πρέπει νά έχη δ καπετάνιος υη 
δψι του τό νιό φεγγάρι, τά τέταρτά του, 
άλλά καί τούς κύκλους του.

Δώδεκα μέρες ιού Αΰγούστου, πού άλ
λοι λένε τις πρώτες καί άλλοι άπό τίς 16
καί πέρα, οί ναυτικοί τις παρακολουθούν 
διόιι, λέει, κάθε μια άπ’ αυτές άντιστοιχει 
σέ κάθε ένα μήνα άπό τον ερχόμενο χρό
νο. Δηλαδή δ,τι καιρό θά κάνη τήν ήμέρα 
αυτή τέτοιον θά κάνη καί τον άνιίστοιχο 
μήνα. Οί μέρες αυτές λέγονται Μ ε ρ ο μ ή- 
ν ι α καί είναι κάτι σάν τον Καζαμία καί 
μάλιστα κυκλοφορούν πολύ πιο γρήγορα 
άπ* αυτόν.

«"Οποιος πνίγηκε τόΜάη, μετάνοιωσε» 
?,ένε οί ναυτικοί μας καί φαίνεται παρά
ξενο άφού πάντοτε μετανοιώνει κανένας ό
ταν πρόκειται νά πεθάνη. Αύτό όμως έχει 
τή σημασία δτι δ Μάιος κάνει Δρυμοκόλια 
καί Λιμπαδίτσες πού μπορούν νά πνίξουν 
εναν απρόσεχτο καπετάνιο πού φυσικά με- 
τανοιώνει γιατί άφειδεύιηκε στις καλωσύ- 
νες του καί τήν έπαθε.

(Συνεχίζεται)

«Η Π ΕΙΡΩ ΤΙΚΗ  fijfcTlA*



ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΕΑΙΜΗ
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ'
(ΑΝΕΚΔΟΤΑ)

ΒΡΑΒΕΙΟΝ "ΗΠΕΙΡ. ΧΡΟΝΙΚΟΝ,; (4926)
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ΤΟΥ ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ

Τό τί κακό σας έκαμα 
-ΚΑΗΜΕΝΗ ΤΣΑΜ0ΥΡ1Α —

Έγώ ό Ντεληγιαννάκης 
Έγώ χωριά δεν έκαψα.

Τό τί κακό σάς έκαμα έγώ ό Ντεληγιαννάκης 
Έγώ χωριά δέν έκαψα κσί σκλάβους δέν έπήρα 
Έγώ άγάδες έμασα βδομήντα δυο κεφάλια 
Στή Σέλιανη τούς πέρασα στον τάφο τού Μανώλη 
Και του Μανώλη φώναξα και τοΟ Μανώλη κραίνω 

— Σήκου Μανώλη νά με ίδεΐς και νά μέ χαιρετήσεις 
Μανώλη μου σ’ άφήνω γειά, φεύγω γιά την Πατρίδα 
Κι* αν μέ ρωτήσ’ ή μάνα σου κι’ ή δόλια ή άδερφή μου 
Μανώλη μου τί νά τής πώ νά την παρηγορήσω.
Και δε σ’ άφήνω μοναχό σ’ άφήνω καί συντρόφους 
Τούς μπέηδες τής Τσαμουριάς βδομήντα δυο νομά τους.

ΣΗΜ.: Μάρκος Ντεληγιαννάκης Κρητικός οπλαρχηγός. Τό 1912, αρχές χυνο- 
νοπώρου ήρθε μ’ αντάρτες στο Ιΐύποβο. Στή μάχη τής Κακής Σκά
λας τής Παραμυθίας, πού σκοτώθηκε ό ανεψιός του απ’ άδερφή Μα
νώλης καί τον είχε καί σαν ψυχογυιό, έδειξε μεγάλη στρατηγικότητα 
καί παλληκαριά. Τό 1913 μόλις λευτερώθηκε ή “Ηπειρος σύναξε άπύ 
τά Τουρκοχώρια τής Τσαμουριάς 72 άγάδες καί τούς έσκότωσε στή 
θέση «Λίβερη» γιά τό αίμα τ’ ανεψιού.

* Συνέχεια έκ τού προηγουμένου, σελ. 620,
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ΕΝΑΣ ΑΗΤΟΣ ΚΑΘΟΥΝΤΑΝΕ

Έ να ς άητός κσθούντσνε σέ κλέφτικα λημέρια 
Καί κράταγε στά νύχια του κεφάλι άντρειωμένου 
Βολές βολές τό τσίμπαγε, βολές βολές τοΟ λέει 
Κεφάλι κακοκέφαλο σάν τί κακό έχεις κάμει 
Μήνα καρβάνια πάτησες, μήνα καί μοναστήρια 

—Οΰτε καρβάνια πάτησα, ούτε καί μοναστήρια 
"Ενα κορίτσι πάτησα.
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ΤΟΥ ΙΣΟΒΙΤΗ

— Έ β γα  μανούλα νά μέ ίδεΐς τό πώς μέ παν δεμένο 
Αότοί ν οί χωροφύλακες, αύτοί ν οί σταυρωτήδες 
Μέ τά λιτάρια στο λαιμό τά σίδερα στά χέρια 
Στ* Ά νάπλι έλα νά μέ ίδεΐς ψηλό στο Παλαμίδι 
Έ κεΐ θά γέν* ή δίκη μου γιά  τό κακούργημά μου 
Δέ μέ δικάζουν ξάμηνα, δέ μέ δικάζουν χρόνια 
Μά μέ δικάζουν σόβια, γιά  δλη τή ζωή μου.
Σύρε μάνα στον πρόεδρο, σύρε στο ’σαγγελέα 
Καί τάξ* τους μάνα τ’ άρματα τά έρμα τά τσαμπράζια 
Νά μοΟ χαρίσουν τή ζωή έδώ καί πέντε μέρες 
Νά βγώ μιά γύρα στά βουνά, ψηλά στά κορφοβούνια 
Καί νά σουρίζω κλέφτικα τή συντροφιά νά μάσω 
Νά ίδώ πόσοι πού λείπουνται, νά ίδώ τό πόσοι ναειναι.
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ΕΒΓΑ ΜΑΝΟΥΛΑ ΝΑ ΜΕ ΙΛΕΙΣ

— "Εβγα μανούλα να μέ ίδεΐς τό πώς μέ πάν δεμένο 
Στρατιώτες καί άρματωλοί πεντεξοχτώ νομάτοι 
Κι* ένας άνθυππλοχαγός μ* έναν έπιλοχία.
Νά μή περάστε άπό χωριό κι* άπό στενό σοκάκι 
Γιατ’ έχω όχτρούς πού χαίρονται καί φίλους πού λυπιοΟνται 
Έ χω  καί τήν άγάπη μου.
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ΟΣΑ ΚΑΚΑ ΚΓ AN ΕΚΑΜΕΣ

'Όσα κακά κΓ αν έκαμες 
-  ΒΡΕ ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ ΜΟΥ -  ' 

δλα συμπαθισμένα 
κι’ ένα κακό-ν-δπόκαμες.

‘Όσα κακά κι’ άν έκαμες δλα συμπαθισμένα 
Κι’ ένα κακό ν δπ* δκαμες συμπαθισμό δέν έχει 
Που χάλασες τις φυλακές, τής Λάρσας τά μπιντρούμια 
Που γέλασες τον όμπετζή κι* αυτόν τον μπαστσαούση 
Καί βήκες κλέφτης στά βουνά ψηλά στά κορφοβούνια 
Σέρνεις τσεκούρια στ* άλογα και τις βαριές στά μπλάρια 
Γιά νά χαλάς τις φυλακές τά κάστρα νά γκρεμίζεις.
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ΤΟΥ ΤΣΙΤΣΙΟ-ΜΗΤΣΙΟΥ

Εσείς πουλάκια τού Μαγιού κι* άηδόνια τοΟ *Απρ(λη 
Φέτο νά μή λαλήσετε αυτό τό καλοκαίρι 
Τον Τσίτσιο-Μήτσιο βάρεσαν αύτοί οϊ μουσταλεζάδες. 
‘Όσα χωριά κι* άν τάηκουσαν κανένα δέν πιστεύει 
Κι* αύτή ν ή κόρη του παπά, αυτή τδχε πιστέψει 

—Έγώ τον καταράστηκα τό χρόνο νά μην κλείσει
Μέ πήρε και μ* άντρόπιασε μπροστά στόν άδερψό μου 
Μπροστά και στή μανούλα μου.
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ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Η ΝΥΦΗ

Κοιμάται ή καπετάνισα τοΟ Καραγιάννη ή νύφη 
Κοιμάται στά παπλώματα και τά βαριά σεντόνια. 
Νά τήν ξυπνήσω δέν κοτώ, νά τής τό πώ φοβιοΟμαι 
Γιατ* έχ* άδέρφια στο κλαρί, πατέρα καπετάνο 
Νά τή ραντίσω μέ κρασί φοβάμαι μή μεθύσει 
Νά τή δροσίσω μέ νερό φοβάμαι μή λαχτίσει.

Π<)βλ. Passow Ι,ΧΥΙ
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"Ενα πουλάκι ξέβγαινε πό τή Μακεδονία 
Γιά τήν ’Αθήνα ρώταγε, γιά τοΟ Μελά τά σπίτια 
ΚΓ ή Παύλαινα σάν τάηκουσε βγαίνει στό παραθύρι 
Πουλί μου τί μάς ήφερες...

Γ

Τ Η Σ  Α Γ Α Π Η Σ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

Γιά τήν καλή-ΝΤΟΥΛΜΠΕΡΑΚΙ Μ Ο Υ - 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ — ΝΗ — μας συντροφιά 
ΩΡΕ ΝΤΟΥΜΠΕΡΙ ΝΤΟΥΛΜΕΡΑΚΙ 
νά είπώ £να τραγουδά— 
κι—ΝΤΟΥΜΠΕΡΙ ΝΤΟΥΛΜΠΕΡΑΚΙ

Γιά τήν καλή μας συντροφιά νά είπώ ένα τραγουδάκι 
Γιατί είμαι λίγο ν ’ άρρωστος καί λίγο λαβωμένος 
Ούδέ σπαθί μέ λάβωσε, ούδ’ άρμα του πολέμου 
Μέ πλήγωσ’ ή άγάπη μου, ή άγαπητικιά μου.

Πρβλ* Ε. Τζιάτζιου «Τραγούδ. Σαρακατσαναίων» άρι#, 168.
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ΕΤΟΥΓ ΤΑ ΣΙΑΔΙΑ ΤΑΜΟΡΦΑ

ΈτοΟτ* τά σάδια τάμορφα 
—ΜΩΡ* ΜΑΥΡΑ ΜΟΥ ΜΑΤΙΑ— 

σιαδάκια λιβαδάκια 
—ΡΟ*Ι*ΔΟ ΜΟΥ ΖΑΧΑΡΑΤΟ —

ΈτοΟτ* τά σιάδια τάμορφα, σιαδάκια λιβαδάκια
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Μαργαριτάρι τάσπερνα κι’ αύτό φλωρί φυτρώνει. 
Τρεις τούρκισες τό θέριζαν κι* άρχοντοκουβαλοΰσαν 
Κι* ό βασιλιάς τ* άλώνιζε με τή χρυσή του μούλα 
Κι* ή Δέσπω μέ τή μάνα της τριγύρω μέ τή σκούπα 

— Μή Δέσπω κορνιαχτίζεσαι καί μή σέ καίγ* ό ήλιος 
—Τόν ήλιο δέν τον σκιάζομαι, τό κορνιαχτό τόν θέλω.
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ΤΗΣ ΛΕΗΗΣ

Νύσταξαν τά ματάκια μου, νύσταξαν τά καημένα 
Τό πώς κοιμούνται μοναχά καί συντροφιά δέν έχουν 
Τ* ακούσε κι* ένας νιούτσικος ένας καλός λεβέντης 
Κινάει καί πάει μια βραδιά κι* ένα σαβάτο βράδι

— Καλησπερά σου Λένη μου —Καλώς τον τό λεβέντη
— Σήκου Λένη και στρώσε μας να κοιμηθούμε άντάμα 

Να σέ χορτάσω φίλημα, νά σέ χορτάσω λόγια 
’Ακόμα άπόψε είμ* έδώ καί τό ταχί θά φύω
θ ά  πάω Λένη στον πόλεμο, θά πάω νά πολεμήσω.
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ΠΑΡΕ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΟ ΒΙΟΛΙ
(Γυναικήσιος στρωτός χορός)

Πάρε Γιαννά—ΓΙΑΝΝΑΚΙ —τό βιολί 
—ΠΑΡΕ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΟ ΒΙΟΛΙ — 

κι* έβγα στήν κρύα βρύση 
—ΚΓ ΕΒΓΑ ΣΤΗΝ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ-

Πάρε Γιαννάκη τό βιολί κι* έβγα στήν κρύα-Βρύση 
ΚΓ έγώ πάνω στή μάνα μου μήν τύχ* καί τή γελάσω 

—Μάνα νερό δέν έχομε, τί θά λά πιούμε βράδι 
—Κόρη πότε μέ ρώτησες καί μέ ρωτάς καί τώρα 

Καί τή βαρέλα ν* άρπαξε, τό μαστραπά στά χέρια 
ΚΓ έκεΐ βρήκε τό νιούτσικο στή βρύση νά κοιμάται.
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ΕΨΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΦΕΓΓΙΑ

Εψές μέ τήν άστροψεγγιά
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μέ τό λαμπρό φεγγάρι 1

ΑΣ ΒΡΕΞΕΙ ΚΙ ΑΣ ΧΙΟΝΙΣΕΙ

Εψές μέ την άστροφεγγιά μέ τό λαμπρό φεγγάρι 
Παίρω τό ντουφεκάκι μου καί πάω γιά κυνήγι 
Έβάρεσα μιά πέρδικα καί μια χρυσή τρυγώνα.
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ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ά γγέλω  κραίν’ ή μάνα σου, 6έν ξέρω τί σέ θέλει
— Νά πας στη βρύση γιά  νερό, διψούν τά παλληκάρια
— Τά παλληκάρια κι9 άν διψούν στή βρύση νά παν νά πιούνε 

Κι* έγώ θά πάω στό κέντισμα μέ τ’ άλλα τά κορίτσια.
Τό κέντισμα εΐναι γλέντισμα κι* ή ρόκα είναι σεργιάνι 
Κι* ή σαρμανίτσα κι* ό άργαλιός είναι σκλαβιά μεγάλη.
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ΤΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΩΣ

"Ολα τ’ άπόσκια πόσκιασαν κι* δλα τά τσουμπαράκια 
Γύρισε ό ήλιος στις αυλές και πάει έτούτη ή μέρα 
Καί σύ Αουλούδω μ* άργησες, στό μύλο νά μή πάγεις 
Γιατ* είναι ΤοΟρκος μυλωνάς κι* άράπης πασπαλιάρης 
Παίρνει τό ξάϊ φίλημα, φιλεΐ τά μαύρα μάτια.

Πρβλ. Ε. Τζιάτζιου «Τραγουδ. Σαραχατσ.» άριθ. 121. Άραβαvuvofc 
άριθ. 263.
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ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΛΙΓΓΟΥ

Μιά βλάχα μιά παλιόβλαχα, μιά ζηλεμένη κόρη 
Παίρει τά ορη κλαίγοντας καί τά βουνά ρωτώντας 

— Μήν είδαταν τόν Κωσταντή τό Αίγγο τό λεβέντη 
—Τόν εΐδαμαν, τόν άπαντήσαμαν

Στά βλάχικα καλύβια πδτρωε κΓ έπινε 
Α ρνιά  καί κοτοπούλια καί γλυκό κρασί.
Πεντέξη βλαχοπουλες τόν κερνούσανε.



Τον κερνούσανε, τον τραγουδούσανε 
Μά ή μικρότερη κΓ ή όμορφότερη 
Γλυκά τον κουβεντιάζει—Δέν παντρεύεσαι,
Δέν παντρεύεσαι, δέν προξενεύεσαι 
Δέν παίρεις βλαχοπούλα σάν κΓ έμένανε.

— Δέν παντρεύομαι, δέν προξενεύομαι 
Δέν παίρω βλαχοπούλα σάν κΓ έσένανε 
Γιατ* ή μάνα μου κΓ ή άδελφούλα μου 
Στά μαύρα είναι ντυμένες γιά τ’ έσένανε,
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ΤΗΣ ΛΕΣΠΩΣ

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε ΣΤΙΑ χ 648

'Από τήν Πόλην έρχομαι 
—Τ' ΑΗΔΟΝΙ Τ’ ΑΗΔΟΝΙ 

παίζοντας τό λεημόνι 
—Τ’ ΑΗΔΟΝΙ Τ’ ΑΗΔΟΝΑΚΙ—

’Από τήν Πόλην έρχομαι παίζοντας τό λεημόνι 
Είχα στά Γιάννενα δουλια και βήκα στο παζάρι 
Βαριά άφορμή πού ρίξανε οί γυιοί τού κύρ Δημήτρη 
Πουειπαν καρσέλα τσάκισα, μοϋειπαν φλωράκια πήρα 
Μούειπαν τή Δέσπω φίλησα στά μάτια και στάχείλη 
Είχε τά χείλη άπό βαφή κΓ έβαψαν τά δικά μου 
Πέντε ποτάμια τάπλυναν κι’ έβαψαν καί τά πέντε 
Πάω στά χορτάρια κΓ έκατσα κι’ έβαψαν τά χορτάρια 
Πάησαν τά πράτα κι’ έβοσκαν κΓ έβαψαν τά μαλλιά τους 
ΚΓ ό πιστικός τα κούρευε του βάφει τό ψαλίδι.

105

ΤΗΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΑΣ

Σάν τούτ’ ή νύχτα κΓ άλλη μιά σά μέρα δέν ταιριάζει. 
Νάημουν μπαξές στου Γαλατά καί βιγλα στου Σεϊντούνη 
Ν’ άγνάντευα, ν’ άρκούμαινα τις Μωραϊτοπουλες 
Τό πώς χορεύουν ταπεινά καί σειούνται τ’ άρματά τους 
ΚΓ ό βασιλιάς έδιάβαινε στο γρίβα του καβάλα 
Κοντοκρατάει τό γρίβα του και τό χορό λογιάζει 
Κύριε νάημουν κΓ έγώ ρωμιός καί λαδοβαφτισμένος 
Γιά νάμπαινα να χόρευα κοντά τή Ζερβοπούλα 
"Οπου χορεύει ταπεινά καί σειούνται τ’ άρματά της 
Καί μπήκαν μιά καί μπήκαν δυο καί μπήκαν τρεις χιλιάδες 
Καί μπήκε ή Μάρω τού Παπά ή άρραβωνιασμένη 
Καί μπήκε ή Μάρω τού Παπά σιμά τή Ζερβοπούλα.

Πρβλ. Ν. Πολίτη «Τραν. Έλλην. Λαοΰ» άρι/θ. 99.
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ΗΜΟΥΝ ΨΗΛΑ ΚΑΤΑΡΑΧΙ!

"Ήμουν ψηλά—ΠΑΠΑΔΟΥΑΑ ΜΟΥ— . 
ΗΜΟΥΝ ΨΗΛΑ -  ΝΑ—καταραχίς 
Ψηλά στήν άσπρη πέτρα 

—ΜΩΡ’ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΑ-

Ή μουν ψηλά καταραχίς, ψηλά στήν άσπρη πέτρα 
Κι* άγνάντευα κατακαμπίς, κατακαμπίς τούς κάμπους 
Βλέπω κομάτι σύνεψο, βλέπω κομάτι άντάρα,
Κι* αύτό δέν ήταν σύνεψο, ούτε κομάτι άντάρα 
Μόν* είν* ή Μάρω του Παπά πδρχεται άπό τ* άμπέλι 
Φέρει τά μήλα στήν ποδιά τά κίτρα στο ζωνάρι.
Δυο μήλα τής έγύρεψα κι" αύτή μουδωσε πέντε 

— Δέ θέλω έγώ τά μήλα σου τά τσαλωπατημένα 
Μόν θέλω τό κορμάκι σου πουν* άσπρο σάν τό γάλα.

Πρβλ. Passow DGXXIX.
Ν. Πολίτη «Τραγ. Έλλ. Λαού» άριθ. 100. 
Ε. Τζιάτζιου «Τραγ. Σαρακατσ.» άριθ. 129.
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ΤΗΣ ΜΑΡΩΣ

’Ά ειντε Μάρω στο πηγάδι, άειντε γιά νερό 
—Καρτερείτε άδερψουλες γιά νά ζαλωθώ,

Νά ζαλώσω τή βαρέλα καί τό μαστραπά 
Τ* εΐν* ό Γιάγνος στο πηγάδι, ό Πλανόγιαννος 
Πού πλανεύει τά κορίτσια καί τις έμορφες 
*Όπου πλάνεψε καί μένα καί με γέλασε.

Είχε καί μιάν άδερψούλα πού τον όρμήνευε 
—Γιά φόρα Γιάννο ρούχα στά γυναικίτικα 

Και πέρα άπό τή Μάρω καί καλημέοα τη.
—Καλημέρα σου Μάρω, άειντε έλα γιά νερό 
— Φοβάμαι άπό τό Γιάννο καί δέν μπορώ νόρθώ.
—Ό  Γιά»/νος πάει στά ξένα, έπάει στον τσακισμό 

Τό δρόμο πού πήγαιναν δλο κουβέντιαζαν 
—Μάρω μ* έγώ είμαι ό Γιάννοςκαί ό Πλανόγιαννος 
—”Αν μέ πειράξεις Γιάννο τά φίδια θά σέ φάν 
—ΚΓ έγώ άν θά σ* άφήκω άλήθεια νά μέ φάν.

(Συνεχίζεται)
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’Υπό ΔΗΜ. Σ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Διδάκτοοος Πολιτικών ’Επιστημών ΙΙαρισίιον 

Προϊστάμενοι» του Τμήματος ΙΊεριφ. Άναπτύξεως

« ΠΟΛΙΤΙΚΗ Π Ε Π Φ Ε Ρ Ε ΙΑ Κ Κ Ι Α Ν Α ΙΙΤΥΞΕΦ Ι ΕΝ ΕΛ Λ Α Δ Ι
1. ’Από μερικών ετών συνειδητοποιείται όλονέν και περισσότερον τό γε

γονός ότι μία χώρα πολύ άπέχει από του να είναι οίκονομικώς ομοιογενής και 
ότι οί άποκλίσεις άπό τούς μέσους εθνικούς όρους καί αί περιφεριακαί άνισότητες 
θέτουν προβλήματα σοβαρά τά όποια, έάν δεν λυθούν, ήμποροϋν μακροχρονίως 
νά δημιουργήσουν καταστάσεις επικινδύνους τόσον άπό οικονομικής όσον καί ά
πό πολιτικής άπόψεως. ΤΙ Ιδέα τής περειφερειακής άναπτύξεως στηρίζεται είς 
αυτήν τήν συνειδητοποίησιν: πέραν των γενικών, τών συνολικών άριθμών, δίδε
ται πλέον προσοχή είς τά περιφερειακά χαρακτηριστικά τών οικονομικών μεγε
θών καί είς τάς περιφερειακάς ανισότητας’ ή μείωσίς των καί, τελικώς, ή έξαφά- 
νισίς των, άποτελεϊ τήν κλασικήν μορφήν υπό τήν όποίαν έμφανίζεται. ή περιφε
ρειακή πολιτική.

2. Έάν, εν τούτοις, έξετάσωμεν τήν οικονομικήν καί κοινωνικήν κατά- 
στασιν τής Ελλάδος έν τώ συνόλψ της, καταλήγομεν εύκόλως είς τήν σκέψιν, 
ότι τό περιφερειακόν πρόβλημα είς αυτήν τήν χώραν τίθεται κατά διαφορετικόν 
τρόπον καί παρουσιάζει δύο στενώς συνδεομένας πλευράς.

Πράγματι, δεν είναι δυνατόν εδώ νά γίνη λόγος διά περειφερειακάς άνισό- 
τητας υπό τήν αύστηράν έννοιαν τού όρου. Διαφοραί, βεβαίως, υπάρχουν μεταξύ 
τής Θράκης καί τής Μακεδονίας, τής Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας* άλλά δεν 
είναι άρκούντως έντονοι διά νά άποσπάσουν τήν προσοχήν άπό τήν σαφή άντί- 
θεσιν μεταξύ μιας υπερτροφικής πρωτευούσης καί τού υπολοίπου τής χώρας. Ή 
συγκέντρωσις είς τήν περιοχήν τών ’Αθηνών θέτει αυτή καθ’ έαυτήν ένα σοβα
ρόν πρόβλημα' ή επαρχία θέτει ένα άλλο. Τά δύο αυτά προβλήματα συνδέονται 
μεταξύ των, ό χαρακτήρ των όμως παραμένει διαφορετικός.

I

3. Ή συγκέντρωςις είς τήν περιοχήν τών ’Αθηνών είναι έκδηλος τόσον 
άπό δημογραφικής, όσον καί άπό οικονομικής, πνευματικής καί διοικητικής ά- 
πόψεως.

4. *Η αύξησις τού πληθυσμού τών ’Αθηνών μεταξύ 1928 καί 1961 υπήρξε 
πολύ ταχυτέρα παρά είς τό σύνολον τής χιύρας:

Πληθυσμός 1928 1961 Δείκτης 1961
(1928=100)

Σύνολον Ελλάδος 6.204.000 8.388.000 135,2
Περιοχή ’Αθηνών 802.000 1.852.000 230,9
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Ό  ρυθμός αύξήσεως του πληθυσμού εις την περιοχήν ’Αθηνών έπεταχύνθη 
ιδιαιτέρως κατά τα τελευταία έτη* ένώ τό σύνολον τού πληθυσμού τής χώρας ηύ- 
ξήθη κατά 755.000 άτομα μεταξύ τών δύο τελευταίοιν άπογραφών (1951 καί 1961), 
δ πληθυσμός τών ’Αθηνών ηύξήθη κατά 474.000 άτομα* τούτο σημαίνει ότι ή πρω
τεύουσα άπερρόφησε τό 62, 8% τής συνολικής αύξήσεως τού πληθυσμού τής χώ
ρας. Λόγω αυτής τής δημογραφικής συγκεντριόσεως ήπυκνότης κατοικήσεως τών 
’Αθηνών υπερβαίνει κατά πολύ εκείνην τού συνόλου τής χώρας: με πληθυσμόν ό 
οποίος αντιπροσωπεύει τό 12, 1 °/0 τού συνόλου, αί Αθήναι έχουν πυκνότητα 4.620, 
22 κατοίκων άνά χμ2, έναντι 64, 07 κατοίκων εΐς τό σύνολον τής χώρας.

5 .Αυτός ό «ΰπερπληθυσμός» τών ’Αθηνών συνοδεύεται άπό μίαν έντονον 
οικονομικήν συγκέντρωσιν. Μερικοί δείκται άρκούν διά νά σχηματίση κανείς μίαν 
Ιδέαν κατά τό μάλλον ή ήττον άκριβή τής καταστάσεως.

Ός προκύπτει έκ τής άπογραφής τών εμπορικών καί βιομηχανικών κατα
στημάτων τής 15ης Νοεμβρίου 1958, ή θέσις τών ’Αθηνών μέσα είς τό ελληνικόν 
σύνολον είναι ιδιαιτέρως προεξέχουσα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ

Καταστήματα ’Απασχο
λούμενοι

Καταστήματα ’Απασχολού
μενοι

Σύνολον Ελλάδος 167.553 595.892 205.068 464.869
Περιοχή ’Αθηνών 
Περιοχή ’Αθηνών 
ώς % έπί τού συ

30.329 207.794 52.300 176.353

νόλου τής χώρας. 18,10 34,87 25,50 37,93

Χαρακτηριστικώτεροι αριθμοί προκύπτουν εάν έξετασθούν χωριστά οί το
μείς τής μεταποιήσεως, τών μεταφορών και τού χονδρικού έμπορίου’ άντιστοίχως 
41,42°/0, 49, 16*/0 καί 51, 80°/ο τών άπασχολουμένων εις αυτούς τούς τομείς εύ- 
ρίσκονται συγκεντρωμένοι είς τήν περιοχήν ’Αθηνών. Πρέπει επίσης νά σημειωθή 
ότι τό μέσον μέγεθος τών μεταποιητικών βιομηχανιών τών Αθηνών είναι μεγαλύ- 
τερον άπό εκείνον τής υπολοίπου χώρας: 56% τών καταστημάτων τά όποια απασ
χολούν άνω τών 50 ατόμων είναι Εγκατεστημένα είς τήν περιοχήν ’Αθηνών.

6. Ή  οίκονομική υπεροχή τώ ν’Αθηνών προκύπτει καί άπό άλλους χαρακτη
ριστικούς δείκτας:

—57,3°/ο τών φορολογουμένων οί οποίοι ύπήχθησαν είς τήν άμεσον φορο
λογίαν τό 1960 ήσαν κάτοικοι τής περιοχής ’Αθηνών* κατά τό αυτό έτος, 73,8% 
τών εσόδων έκ τής αμέσου φορολογίας είσεπράχθησαν είς τήν πρωτεύουσαν.

—Μεταξύ 1954 καί 1959, 210.737 νέαι κατοικίαι έκτίσθησαν εν Έλλάδι -παρ’ 
ιδιωτών (όγκος 58, 3 έκατομ. μ3, αξία: 13,100 έκατομ. δραχμών). 49% αυτών τών 
κατοικιών έκτίσθησαν είς τάς ’Αθήνας (540/° τού συνολικού όγκου, 63, 1% τής 
συνολικής αξίας).

—Κατά τό 1959 έπραγματοποι ήθησαν εις τό σύνολον τής χιυρας 135.967 συ- 
ναλλαγαι έπί ακινήτων’ ή αξία τών ακινήτων υπολογίζεται είς 3.893,7 έκατομ. 
δραχμών, καί οί φόροι οί όποιοι είσεπράχθησαν εϊς 403 έκατομμύρια. Ή συμμε
τοχή τής περιοχής τών ’Αθηνών είναι και έδώ προεξέχουσα, μέ 25,5% τών συ
ναλλαγών, αί οποίαι αντιπροσωπεύουν 56,3% τής συνολικής αξίας και 63,4% τού 
είσπραχθέντος φόρου.

—Τό 1658, 1959 καί 1960 κατηναλώθη εϊς τον νομόν ’Αττικής (έλλείπουν
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στοιχεία διά την περιοχήν Αθηνών), 70,9%, 69% καί 69,2% άντιστοίχως του συ
νολικού ηλεκτρικού ρεύματος.

7. Πέραν τής οίκονομικής συγκεντρώσεως αί Άθήναι χαρακτηρίζονται από 
μίαν ύπερβολικήν συγκέντρωσιν είς τόν πνευματικόν καί διοικητικόν τομέα. Εκεί 
σφύζει ή πανεπιστημιακή και καλλιτεχνική ζωή καί άπό εκεί πρέπει τάς περισσο- 
τέρας φοράς νά δοθή ή ώθησις διά τήν ρύθμισιν οίασδήποτε σημαντικής διοικη
τικής ύποθέσεως.

8. Συνέπεια τής συγκεντρώσεως εις τάς ’Αθήνας είναι ότι ή Στερεά Ελ
λάς (ελλείπουν στοιχεία διά μόνην τήν περιοχήν ’Αθηνών) συμμετέχει κατά 44,

■30/° ρίζ τόν σχηματισμόν τού εθνικού προϊόντος (στοιχεία 1954). Φαντάζεται κα
νείς ευκόλως τά οικονομικά καί κοινωνικά προβλήματα τά όποια θέτει ή λειτουρ
γία ενός τόσον επιβλητικού κέντρου ώς αί Άθήναι εις μίαν χώραν όπως ή Ελλάς.

9. Ή ύπεροχή τών ’Αθηνών αρκεί διά νά ύπογραμμισθή ή κατάστασις 
είς τήν οποίαν εύρίσκονται αί οίλλαι περιοχαί τής χώρας. Τό κατά κεφα
λήν εισόδημά των είναι σαφώς κατιυτερον άπό τό εισόδημα τής Στερεός Έλλά« 
δος, είς τήν όποιαν ένσωματούνται αί Άθήναι. Έπϊ τή βάσει τών διαθεσίμου 
στοιχείων τού έτους 1954 είναι δυνατόν νά καταστρώσωμεν τόν επόμενον πίνακα. 
Οί Απόλυτοι άριθμοί έχουν ασφαλώς άλλάξει από τότε, αλλά είναι άπίθανον ότι 
αί περιφερειακά! Ανισότητες έχουν σημαντικώς μεταβληθή:

Είσόδημα κατά 
κεφαλήν 1954 

εις δολλ.

Στερεά Ελλάς καί 
Εύβοια -  100

Σύνολον Ελ
λάδος =  100

Στερεά Ελλάς καί Εύβοια 330 100,0 143,0
Μακεδονία 212 64,2 91,9
Νήσοι ΑΙγαίου 195 59,2 84,7
Πελοπόννησος 194 58,8 84,1
Κυκλάδες 187 56,8 81,3
Θεσσαλία 184 55,7 79,7
Κρήτη 168 50,9 72,8
Δωδεκάνησος 157 47,6 68,0
Θράκη 144 43,7 92,5
Ίόνιοι νήσοι 141 42,7 61,1
"Ηπειρος 134 40,8 58,3

10. Ή συμμετοχή τής γεωργίας είς τόν σχηματισμόν τού περιφερειακού 
προϊόντος είναι λίαν σημαντική, ένώ διά τήν Στερεάν Ελλάδα καί τήν Εύβοιαν 
τό ποσοστόν τής γεωργίας είναι 15%, είς τάς άλλας περιφερείας κειμένεται μεταξύ 
32% (Κυκλάδες) καί 60% (Θράκη). Ό  επόμενος πίναξ δεικνύει τήν συμβολήν τών 
διαφόρων τομέων είς τόν σχηματισμόν περιφερειακού προϊόντος (στοιχεία 1954):

Περιφέρειαι
Γεωργία, Δάση 

Αλιεία
Μεταποίησες 

Όρυχεϊα, Κα- 
τασκευαί

Ύπηρεσίαι

Στερεά Ελλάς καί Εύβοια 15 28 57
Μακεδονία 46 22 32
Νήσοι ΑΙγαίου 47 17 36
Πελοπόννησος 55 17 28
Κυκλάδες 32 21 47



tHr»E»PQTIKH ΕΣΤΙΑ *

Θεσσαλία 51 21 28
Κρήτη 50 19 31
Δωδεκάνησος 43 26 31
Θράκη 60 17 23
Ίόνιοι νήσοι 34 19 47
^Ηπειρος 50 19 31

11. Μολονότι προεξέχουσα ή γεωργία, είναι ένας τομεύς ιδιαιτέρους άδύνα- 
τος. Έπ! συνολικής επιφάνειας τής χώρας 120, 79 εκατομμυρίων στρεμμάτων, ή 
καλλιεργούμενη γή άντιπροσωπεύει μόλις ποσοστδν 29,5°/0 (δηλ. 30, 77 εκατομ
μύρια στρέμματα), έκ των οποίων 12% περίπου άρδεύοναι. Ό  μέσος κλήρος των 
850.000 χιλιάδων άγροτικών οικογενειών δεν υπερβαίνει τά 30,δ στρέμματα. Πρέ
πει έξ άλλου νά σημειωθή δτι ό μέσος αυτός δρος υποκρύπτει σοβαρός περιφε
ρειακός ανισότητας: ενώ είς την Θεσσαλίαν καί την Στερεόν Ελλάδα ό μέσος 
κλήρος κυμαίνεται μεταξύ 30 καί 50 στρεμμάτων, μόλις υπερβαίνει τό στρέμμα εις 
τάς όρεινός περιοχάς τής Ηπείρου. Ή περίπτωσις άλλωστε των όρεινών περιοχών 
τής Ελλάδος είναι. Ιδιαιτέρως σοβαρά, δοθέντος δτι είς τάς 2.200 ορεινός κοινό
τητας (ήτοι είς τό τρίτον των κοινοτήτων τής χώρας), άντιστοιχοϋν τα 20°/ο των 
καλλι εργουμένων γαιών, αί. όποίαι κατά τό πλεϊστον δέν άρδεύονται. Είς δλα 
αύτό προστίθεται ό πολυτεμαχισμός των ιδιοκτησιών: μία αγροτική ιδιοκτησία 
είναι κατά μέσον όρον κατατετμημένη είς έξ αγροτεμάχια. Ύ π’ αυτός τας συνθή- 
κας αί στρεμματικα! άποδόσεις είναι κατά κανόνα άκόμη όλίγον Ικανοποιητικά!, 
μολονότι σημαντικά! πρόοδοι έχουν σημειωθή κατά τα τελευταία έτη.

12. Τό περιφερειακόν κατά κεφαλήν εισόδημα έκ τής γεωργίας είναι αίσθη- 
τώς κατώτερον άπό τό εισόδημα έξ άλλων τομέων* ή σχέσις είναι γενικώς 1 προς 
2, άλλα είς ώρισμένας περιπτώσεις (είς τας Τονίους νήσους π.χ.) είναι 1 πρός 3. 
Τούτο σημαίνει δτι μία ταχεία άνάπτυξις τών μή γεωργικών τομέων είναι απα
ραίτητος διό να δημιουργηθοϋν αί προϋποθέσεις μεταφοράς μέρους τού πλεονά- 
ζοντος αγροτικού πληθυσμού είς τούς άλλους τομείς. Διότι έδώ άκριβώς εύρίσκεται 
«τό κλειδί» τού ελληνικού γεωργικού προβλήματος: ή δημογραφική πίεσις είναι .πολύ 
ισχυρό κα! δεν έπιτρέπει την όργάνωσιν μιας πράγματι συγχρόνου γεωργίας.

13. Άλλα οι τομ€ΐς τόσον τής δευτερογενούς δσον καί τής τριτογε- 
νοΰς παραγωγής έχουν σήμερον περιωρισμένας δυνατότητας άπορροφήσεως επί 
πλέον προσώπων προερχομένων έκ τής γεωργίας. Ή μεγάλη πλειοψηφία τών επι
χειρήσεων τής δευτερογενούς καί. τριτογενοϋς παραγωγής (85,5°/0 κα! 88°/0 άντισ- 
τοίχως) είναι επιχειρήσεις προσωπικαί: κατά μέσον δρον απασχολούνται, άναλόγως 
τών περιφερειών, άπό 2,2 μέχρι 3,5 άτομα είς τας μεταποιητικός βιομηχανίας (7,2 
είς την πρωτεύουσαν), καί άπό 1,5 μέχρι 1,9 άτομα είς τας υπηρεσίας (3,0 είς την 
πρωτεύουσαν). Αιιτή ή διάσπασιςτού παραγωγικού δυναμικού είς μικρός μονάδας 
συνοδέύτεαι άπό:

—’Ανωμαλίας είς την λειτουργίαν. Πράγματι, αί έπαρχιακαί βιομηχανίαι 
εργάζονται κατά κανόνα άφ’ ενός μέν κάτω τής μεγίστης δυναμικότητός των καί, 
άφ’ ετέρου, έποχιακώς, δοθέντος ότι είς τας πλείστας τών περιπτώσεων πρόκειται 
περί, γεωργικών βιομηχανικών απολύτως έξειδικευμένων καί, έπομένως, συνδεδε- 
μένων μέ την περιοδικότητα τών διαφόρων καλλιεργειών. Είς την Κρήτην π.χ., 
κατά μίαν έκτίμησιν 85% τών παραγωγικών μονάδων εις τον τομέα τής μετα- 
ποιήσεως αί όποίαι απασχολούν 62% τού ανθρωπίνου δυναμικού τής δευτερογε
νούς παραγωγής λειτουργούν μόλις άπό 130 μέχρις 150 ημέρας έτησίως κατά μέ
σον δρον.

—Μίαν μεγάλην γεωγραφικήν διασποράν. Ό  αριθμός τών πόλεων άνω τών
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10.000 κατοίκων ηύξήθη μεταξύ 1028 καί 1001 από 30 εις 75 καί ό συνολικός των 
πληθυσμός (μή λαμβανομένων ύπ* όψιν των ’Αθηνών) ηύξήθη από 1027 είς 1653 
χιλιάδας κατοίκων. Παρά ταύτα δεν υπάρχει εκτός των Αθηνών αστικόν κέντρον 
αρκούντως ισχυρόν διά να αντιστάθμιση τό βάρος τής πρώτευοόσης. Αί δύο πε
ρισσότερον σημαντικά! επαρχιακοί πόλεις, ή Θεσσαλονίκη καί αί Πάτραι, συγκεν
τρώνουν άντιστοίχως 7,76°/0 και 2,64% τών απασχολούμενων εις την μεταποίησιν 
(‘Αθήναι: 41,4270)\ 7.680/„ καί 1,8670 των απασχολούμενων είς τό έμπόριον (Άθή- 
ναι: 36,347J· 'Υπάρχει επομένως είς όλας τάς ελληνικός περις^ερείας μία σοβαρά 
ανισορροπία μεταξύ μιας κυριαρχούσης άλλ’ αδυνάτου γεωργίας καί μιας αναιμι
κής και διεσπαρμένης βιομηχανίας.

14. Προ αυτής τής καταστάσεως δύο κίνδυνοι εμφανίζονται διά τήν Ελλη
νικήν οικονομίαν:

Αφ? ένός μεν οί κίνδυνοι τούς οποίους Οάσυνεπήγετο μία πολιτική μέ έν
τονον κοινωνικόν χαρακτήρα, τής οποίας οί ακρογωνιαίοι λίθοι θά ήσαν ή υπέρμε
τρος προστασία των τιμών, αί επιδοτήσεις, αί ύψηλα'ι φορολογικά! άπαλλαγα! 
κ.λ.π.: κίνδυνοι πληθωρισμού, κ̂όστα* βιομηχανικής παραγογής υψηλά, έλάττωσις 
των ταμειακών διαθεσίμων διά τήν πραγματοποίσιν παραγωγικών επενδύσεων.

Άφ’ έτέρου δε οί κίνδυνοι τούς όποιους δημιουργεί ή έγκατάλειψις τής υ
παίθρου από τά δυναμικά της στοιχεία και ό υπερπληθυσμός τών αστικών κέν
τρων, ιδιαιτέρως δε τής πρωτευούσης: 150.000 περίπου άτομα είς τούς μή γεωργι
κούς τομείς εν άνεργίμ, αύξησις τών κοινωνικών βαρών, κρισιμώτατα πολεοδο
μικά καί οικιστικά προβλήματα κ.λ.π.

15. Ενώπιον αύτών .τών κινδύνων ή Κυβέρνησις έπέλεξε τήν όδόν τής 
οικονομικής άναπτύξεως κα! υιοθέτησε κατά καιρούς διάφορα μέτρα γενικού χα- 
ρακτήρος, Ικανά νά συμβάλουν είς μίαν βελτίωσιν τής καταστάσεως είς τήν έπαρ- 
χίαν. Ένδεικτικώς άναφέρονται κατωτέρω (ορισμένα έκ τών μέτρων αύτών:

— Ή έφαρμογή μιας πολιτικής κινήτρων είς τόν γεωργικόν τομέα (παροχή 
είς τούς άγρότας λιπασμάτων κα! έκλεκτών σπόρων εις χαμηλάς τιμάς, προ
στασία τών τιμών τών κυριωτέρων προϊόντων, χαμηλότατα δάνεια κ.τ.λ.) συνετέ- 
λεσεν ώστε ή γεωργική παραγωγή νά αύξηθή μέ ταχύν ρυθμόν (7% έτησίως με
ταξύ 1951 κα! 1957), ό όποιος ήλλαξεν έλαφρώς τήν φυσιογνωμίαν ώρισμένων 
περιοχών τής χώρας.

—Αί δημόσιαι έπενδύσεις είναι άπό έτους εις έτος περισσότεραι κα! πρα
γματοποιούνται κατά προτεραιότητα είς τήν έπαρχίαν (όδοί, έγγειοβελτιωτικά έρ
γα, έξηλεκτρισμός κ.λ.π.).

—Τό Ν.Δ. 2176)52 κα! ό Ν. 3213)55 έθεσαν τάς βάσεις μιας πολιτικής 
βιομηχανικής άποκεντρώσεως κα! ώρισαν τό γενικόν πλαίσιον διά τήν ένίσχυσιν 
τών επαρχιακών βιομηχανιών. Πολλά μέτρα μέ διάφορον έκαστον άποτελεσματι- 
κότητα υίοθετήθησαν πρός όφελος τών τελευταίων αύτών: σημαντική μείωσις τού 
φόρου κύκλου εργασιών, φορολογικά πλεονεκτήματα έν όψει κυρίως τού έκσυγ- 
χρονισμού τού εξοπλισμού, δασμολογικά! άπαλλαγα! διά τήν εισαγωγήν μηχανη
μάτων, άπαλλοτρίωσις χώρων διά τήν διευκόλυνσιν τής έγκαταστάσεως ή τήν έ- 
πέκτασιν βιομηχανιών, άνάθεσις παραγγελιών προερχομένων έκ δημοσίων υπηρε
σιών κ.λ.π. κατά προτίμησιν είς έπαρχιακάς βιομηχανίας κ.ά.

16. Μολονότι αύτά τά γενικά μέτρα συνέβαλον αίσθητώς είς τήν βελτίω- 
σιν τού έπιπέδου τής ζωής τών περιφερειών, έπεκράτησεν έν τούτοις ή σκέψις δτι 
ή κρατική δραστηριότης έπρεπε νά προσανατολισθή άφ’ ένός μέν πρός τήν καλυ- 
τέραν όργάνωσιν τής έκτελέσεως τών σχεδίων κα! τήν κινητοποίησιν τών τοπι
κών πρωτοβουλιών, καί, άφ’ έτέρου, πρός μίαν έντατικωτέραν έπ* ώφελείμ τών 
πλέον καθυστερημένων περιοχών τής χώρας.
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Έν τώ πλαισίιρ αυτών των σκέψειυν συνεστήθησαν διά τοϋ Ν.Δ. 3620)56 
τά Νομαρχιακά Ταμεία, τά όποια έπεφορτίσθησαν με την έκτέλεσιν μικρών σχε
δίων δημοσίας ώφελείας (υδρεύσεις, όδικά έργα κ.λ.π.) η άλλων σχεδίων άμέσου 
οικονομικής άποδόσεως (έγγειοβελτιώσεις, μικρά τουριστικά έργα κ.λ.π.). Ή μέχρι 
σήμερον λειτουργία τών Νομαρχιακών Ταμείων κατέδειξε ότι διά τής έκτελέσεως 
έργων οικονομικά—κοινωνικού χαρακτήρος τά Ν. Τ. συνέβαλον εις την δημιουρ
γίαν μιας κινήσεως καί είς την δραστηριοποίησιν τών τοπικών πόρων, μέ άπο- 
τέλεσμα την αύξησιν τού εισοδήματος είς το έσωτερικόν έκάστου νομού, όχι μό
νον ώς έκ τής εκτελέσεως τών έργων, άλλά καί χάρις είς την ταχείαν άπόδοσιν 
αυτών.

Έξ άλλου, το Ν.Δ. 3881)58 προέβλεψεν την δημιουργίαν Γενικών καί Το
πικών ’Οργανισμών Έγγειων Βελτιώσεων, προκειμένου νά έπιταχυνθή ή έκτέλε- 
σις καί νά όργανωθή ίκανοποιητικώτερον ή έκμετάλλευσις τών μεγάλων καί με
σαίων άρδευτικών έργων. Ή σύστασις τών οργανισμών αυτών έχει ήδη προχω
ρήσει είς ώρισμένας περιφερείας και έλπίζεται ότι ή δραστηριότης των θά εύνοή- 
ση την άγροτο—οικονομικήν άνάπτυξιν τής ύπαίθρου.

Είναι προφανές ότι οι οργανισμοί αυτοί ένδιαφέρουν πρωτίστως τάς πεδι
νός ζώνας. Δια τον λόγον αυτόν προεβλέφθη ή εφαρμογή ειδικών σχεδίων διά 
τάς όρεινάς ;ιεριοχάς (πρόγραμμα ορεινής οικονομίας κ.λ.π.) καί ή κατάρτισις ει
δικών προγραμμάτων διά τήν άνάπτυξις τών πλέον ορεινών ζωνών τής χώρας.

17. Παρ’ όλα αυτά τά μέτρα ή άνάγκη άναλήψεως μιας συντονισμέ
νης δραστηριότητος έπί του περιφερειακού επιπέδου έγινεν έντόνως αι
σθητή άπό αυτήν ταύτην τήν φύσιν τών πρός έπίλυσιν προβλημάτων.

Πράγματι, ή περιφερειακή κατανομή τών δημοσίων έπενδύσεων πρέπει νά 
πραγματοποιήται λαμβανομένων ύπ’ όψιν τών μακροχρονίων προοπτικών άναπτύ- 
ξεως έκάστης περιφερείας καί τών ευνοϊκών ή δυσμενών παραγόντων οί όποιοι 
χαράσουν τά όριά της. Τό γεωργικόν πρόβλημα (δοθείσης τής δημογραφικής πιέ- 
σεως) δεν είναι δυνατόν νά λυθή καθ’ εαυτό άλλά πρέπει νά συνδεθή μέ μίαν 
παράλληλον δραστηριότητα διά τήν άνάπτυξιν άλλων τομέων είτε έντός μιας δε
δομένης περιφερείας, είτε, όταν τούτο έπιβάλλεται, καί έκτός αυτής. Ή άξιοποίη- 
σις τών ορεινών περιοχών δεν είναι κατά κανόνα δυνατή είμή μόνον έάν λη- 
φθούν ύπ’ όψιν αί δυνατότητες άναπτύξεως τών γειτονικών πεδιάδων καί έάν 
άναζητηθή ή δημιουργία άπασχολήσεων έκτός τής γεωργίας.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι άντί νά έπιδιώκεται ή έπίλυσις μεμονωμένων προ
βλημάτων, όσονδήποτε σημαντικών, πρέπει νά υιοθετηθούν μέθοδοι συνθετικω- 
τέρας άντιμετωπίσεως. Διάσπαρτοι δραστηριότητες είναι βεβαίως δυνατόν νά όδη- 
γήσουν είς τήν βελτίωσιν μιας κακής καταστάσεως' άλλά σπανίως ήμπορούν νά 
οδηγήσουν είς σταθερός καί οριστικός λύσεις έφ’ όσον τά προβλήματα δέν άντι- 
μετωπίζονται είς τήν βαθυτέραν των ουσίαν καί έφ’ όσον δέν έπιζητούνται αί 
διαρθρωτικαί έκείναι άλλαγαί αί όποιαι δέν θά βελτιώσουν άπλώς άλλά θά άνα- 
τρέψουν άρδιν τά πράγματα.

Είναι έπομένως άπαραίτητον νά υίοθετηθη τρόπος εύρυτέρας συλλήψεως 
τού προβλήματος καί νά έπιλεγή μέ άποφασιστικότητα ή οδός τής περιφερειακής 
άναπτύξεως.

I I

18. Τό Πρόγραμμα ’Ηπείρου ύπήρξεν ή πρώτη έκδήλωσις τού κυβερνητι
κού ένδιαφέροντος διά μίαν συντονισμένην δράσιν. Πρόθεσις τού 'Υπουργείου 
Συντονισμού ύπήρξεν, όταν τό 1957 ήρχισε νά άσχολήται μέ τό θέμα, νά άνα- 
λάβη (έν συνεργασία μέ τό Ευρωπαϊκόν Κέντρον Παραγωγικότητος τού Ο.Ε.Ο.Σ.
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Ο.Ο.Σ.Α. τό όποιον παρέσχε την τεχνικήν του βοήθειαν) ειδικός καί εκτάκτους 
πρωτοβουλίας είς τό έσωτερικόν μιας μικράς Ζιυνης Πειραματισμού καί Έπιδεί- 
ξεως εις τόν νομόν Ίωαννίνων. Είς τήν Ζ.Π.Ε. Κονίτσης -  Ζαγορίου—Παρακα 
λάμου έσημειώθησαν κατά τά έτη τής λειτουργίας της άναμφίσβήτητοι έπιτυχίαι, 
χάρις είς τήν ειδικήν μέριμναν τού Κράτους καί είς τήν έξαίρετον άφοσίωσιν 
και τόν ζήλον μέ τόν όποιον είργάσθησαν τόσον αί διάφοροι ύπηρεσίαι τού Νο
μού δσον καί τό προσωπικόν τού Προγράμματος Ηπείρου. Πολλαί άπό τάς έπι- 
τυχίας αύτάς είναι έξόφθαλμοι, άλλα δύνανται καλύτερον νά έκτιμηθοϋν έάν ή 
Ζ.Π.Ε. έξετασθή μέ τήν προοπτικήν τού χρόνου. Πράγματι, ή δραστηριότης τού 

’ Προγράμματος Ηπείρου έκαλλιέργησεν είς τά πνεύματα τήν Ιδέαν τής περιφε
ρειακής άναπτύξεως καί έδημιούργησεν ολίγον κατ’ όλίγον τάς προϋποθέσεις διά 
τήν διεύρυνσιν καί τήν όρθοτέραν τοποθέτησιν τής περιφερειακής δράσεως.

19. Ή Ζ.Π.Ε. άπέδειξεν εξ άλλου ότι:
—Δεν είναι δυνατόν νά άναληφθοϋν πρωτοβουλίαι καί νά έκτελεσθοϋν έργα 

τά όποια θά δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά φαινόμενα έάν ή δράσις περιορι- 
σθή έπί πολύ είς μίαν μικράν ζώνην. Τά προβλήματα τά όποια άντιμετωπίζει μία 
ύποανάπτυκτος περιοχή είναι προπάντων προβλήματα διαρθρωτικά τά οποία συν- 
άπτονται μέ τήν φύσιν των πραγμάτων καί άπαιτούν πρωτοβουλίας εύρείας καί 
τολμηρός. Χρειάζεται επομένως νά άντιμετωπισθούν άπό δια-νομαρχιακής σκο
πιάς, νά υίοθετηθούν άπροφασίστως άπόψεις περιφερειακαί καί νά τοποθετη
θούν τά προβλήματα τών μικρών γεωργικών ζωνών είς τό ευρύ πλαίσιον τής με
γάλης περιφερείας.

—’Αλλά καί άν υίοθετηθή ή περιφερειακή σκοπιά είναι δύσκολον νά άπο- 
μονωθή μία δεδομένη περιφέρεια άπό τό έθνικόν σύνολον. "Ολα συνδέονται με
ταξύ των και δ,τι γίνεται είς τήν Έπειρον ενδιαφέρει ζωτικώς τήν Θεσσαλίαν ή 
τήν Κρήτην καί τάνάπαλιν. Έάν θέλωμεν νά έφαρμόσωμεν πράγματι πολιτικήν 
περιφερειακής άναπτύξεως καί έάν ένδιαφερώμεθα διά τήν οικονομικήν άποδοτι- 
κότητα τών επενδύσεων, Ιδιωτικών καί δημοσίων, περισσότερον άπό τήν κοινω
νικήν ή άλλην σκοπιμότητά των, είναι άπολύτως άναγκαίον νά προχωρήσωμεν 
είς συγκριτικός άναλύσεις τού κόστους και τών ώφελειών τών διαφόρων παρεμ
βάσεων. Όδηγούμεθα κατ’ αυτόν τόν τρόπον φυσικώτατα είς τήν σκέψιν δτι ή 
άνάπτυξις μιας δεδομένης περιφερείας έπιβάλλει τόν καθορισμόν μιας εύρυτέρας 
πολιτικής περιφερειακής άναπτύξεως διά τό σύνολον τής χώρας.

20. Αί διαπιστώσεις αύταί ώδήγησαν τήν Κυβέρνησιν άφ’ ένός μέν είς 
τήν υίοθέτησιν μιας περιφερειακής πολιτικής έπί έθνικοΰ επιπέδου, άφ’ 
ετέρου δε είς ένα νέον προσανατολισμόν τού Προγράμματος ’Ηπείρου, σύμφωνον 
άλλωστε μέ τάς άρχικάς προθέσεις τών υποκινητών του.

Τό  ̂Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής Άναπτύξεο^ς τής Χώρας, 1960 — 
1964» έθεσεν ώς μίαν έκ τών βασικών έπιδιώξεών του τήν μείωσιν τών περιφε
ρειακών άνισοτήτων καί καθοόρισεν είς είδικόν κεφάλαιον τάς κατευθυντηρίους 
γραμμάς μιας μακροχρονίου πολιτικής. Έξ άλλου κατηρτίσθη ένα πρώτον σχέδιον 
προγράμματος άναπτύξεως τής Ηπείρου (1960), άνεξαρτήτως τής λειτουργίας 
τής Ζ.Π.Ε.

21. Αυτή ή διεύρυνσις τών οριζόντων ώδήγησεν είς τήν λήψιν (Δεκέμ
βριος 1961) (ορισμένων άποφασιστικών οργανωτικών μέτρων. Τό γενικόν σχήμα 
είναι απλόν καί δύναται νά συνοψισθή ώς έξής:

— Είς τό Ύπουργεϊον Συντονισμού συνεστήθη Τμήμα Περιφερειακής Άνα
πτύξεως, έπιφορτισμένον μέ τήν γενικήν ευθύνην τής δράσεως είς τάς περιφέ
ρειας. Μία Κεντρική Επιτροπή Περιφερειακής Άναπτύξεως συμβουλευτικού χαρα- 
κτήρος παρέχει είς τόν Υπουργόν Συντονισμού τάς γνώμας της έπί παντός θέ-
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ματος άναφερομένου είς την περιφερειακήν πολιτικήν και τάς μεθόδους τής έ- 
φαρμογής της.

—Είς έκάστην περιφέρειαν θά συσταΰή μια Υπηρεσία Περιφερειακής Ά 
ναπτύξεως. Υπάρχουν ήδη τρεις: ή 'Υπηρεσία Περιφερειακής Άναπτύξεως Η 
πείρου—Υ.Π.Α.Η. (έδρα: ’Ιωάννινα), μέ δικαιοδοσίαν έπι τών τεσσάρων νομών 
τής Ηπείρου και έπΙ τό)ν νήσων Κέρκυρας και Λευκάδος* ή Υπηρεσία Περιφε
ρειακής Άναπτύξεως Πελοπονν?']σου—Υ.Π.Α.Π. (έδρα: Πάτραι), μέ δικαιοδοσίαν 
επί των επτά Νομών τής Πελοπόννησου, τής Αιτωλοακαρνανίας και τών νήσων 
Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου καί Κυθήρων* ή 'Υπηρεσία Περιφερειακής Ά 
ναπτύξεως Κρήτης — Υ.Π.Α.Κ. (έδρα: Ηράκλειον), μέ δικαιοδοσίαν έπΙ τών τεσ
σάρων νομών τής μεγαλονήσου.

—Παρ’ έκάστη Περιφερειακή'Υπηρεσία προβλέπεταιή λειτουργία ενός Συμ
βουλίου Περιφερειακής Άναπτύξεως το όποιον, προεδρευόμενον άπό τον άντί- 
στοιχον Γενικόν Επιθεωρητήν Διοικήσεως, περιλαμβάνει τούς Νομάρχας τής 
περιφερείας, (ορισμένους άλλους δημοσίους λειτουργούς καί έκπροσώπους τών δρ- 
γονισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως καί τών επαγγελματικών και συνδικαλιστικών 
οργανώσεων. Έργον τών Συμβουλίων Περιφερειακής Άναπτύξειος είναι νά δια
τυπώνουν γνοδμας έπ'ι θεμάτων συνδεομένων μέ τήν δραστηριότητα τών άντι- 
στοίχων 'Υπηρεσιών καί τήν οικονομικήν πρόοδον τής περιφερείας και νά χρησι
μεύουν ως ενδιάμεσα τρόπον τινά κλιμάκια διά τήν όλονέν και εύρυτέραν κινη- 
τοποίησιν τών περιφερειακών πρωτοβουλιών και διά τήν πραγματικήν συμμετο
χήν τών 'Υπηρεσιών, ’Οργανισμών, Όργανιυσεων καί γενικοδτερον τού πληθυ
σμού είς τό έργον τής άναπτύξεως.

22. Αί Ύπηρεσίαι Περιφερειακής Άναπτύξεως έχουν νά έκτελέσουν έρ
γον άκρως σοβαρόν. Έφ’ δσον είναι άποκεντρωμέναι ύπηρεσίαι τού 'Υπουργείου 
Συντονισμού δέν έχουν καί δεν είναι δυνατόν νά έχουν έπι περιφερειακού έπι- 
πέδου παρά αρμοδιότητας άναλόγους μέ έκείνας τάς οποίας έχει ή κεντρική διοί- 
κησις έπι έθνικού έπιπέδου: μελέτη, προγραμματισμός, συντονισμός.

23. Ή γνωριμία μέ τήν περιφέρειαν καί τά προβλήματα της είναι ή άπα- 
ραίτητος προύπόθεσις διά τήν άνάληψιν οίασδήποτε δράσεως διά τήν άνάπτυξίν 
της. ΔΓ αυτόν τον λόγον αί περιφερειακά! ύπηρεσίαι έργον έχουν νά καταρτί
σουν μελετάς οικονομικής καί κοινοίνικής άναλύσεως αί όποίαι θά χρησιμεύσουν 
διά τήν έπεξεργασίαν σοβαρών προγραμμάτων. Δοθέντος όμως ότι ή οικονομική 
κα'ι κοινωνική πραγματικότης είναι έξ όρισμού ρευστή καί, ως έκ τούτου, δυσκό- 
λως προσφέρεται διά μίαν στατικήν περιγραφήν, αί μελέται αύταί καταρτίζονται 
μέ τήν πρόθεσιν συνεχούς έμβαθύνσεο^ς καί συμπληρώσεως, χωρίς όμως νά προσ
δίδεται είς τήν δραστηριότητα τών Υ.Π.Α. ό χαρακτήρ τής σχολαστικής τελειο
μανίας, ή όποια προσιδιάζει είς τά ινστιτούτα έρευνών μάλλον παρά είς τήν διοί- 
κησιν. At μελέται αύταί θά διευκολύνουν τήν πληρεστέραν συνειδητοποίησιν τών 
προβλημάτων έκάστης περιφερείας καί τήν διεύρυνσιν τών πλαισίων έντός τών 
όποιων πρέπει νά τοποθετηθή μία συνεπής καί λελογισμένη διοικητική δράσις.

Πέραν αυτών, αί Υ.Π.Α. πρέπει νά ένδιαφερθούν διά τήν κατάρτισιν καί 
άλλων μελετών. Πρόκειται διά συγκεκριμένας μελέτας οικονομικά—τεχνικού χα- 
ρακτήρος, αί όποίαι θά άποτελέσουν τήν βάσιν διά τήν μεταγενεστέραν κατάρτι- 
σιν παρά τών άρμοδίων φορέων τών τεχνικών—κατασκευαστικών μελετών καί 
διά τήν έκτέλεσιν παρ’ αυτών συγκεκριμένων σχεδίων. 'Οσάκις αί οίκονομικο— 
τεχνικαί αύταί μελέται είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθούν μέσο) ή παρά τών 
καθ’ ύλην άρμοδίων υπηρεσιών, ό ρόλος τών Υ.Π.Α. είναι περιορισμένος καί συν- 
ίσταται κυρίως εις τήν έπαγρύπνησιν διά τήν καλήν καί έγκαιρον κατάρτισιν 
των. Είς άλλας περιπτώσεις θά χρειασθή ένδεχομένως νά άναλάβουν αί Υ.Π.Α;
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μεγαλυτέραν πρωτοβουλίαν είτε καταρτίζουσαι at ΐδιαι μελέτας, είτε άναθέτουσαι 
αύτάς είς ίδιώτας μελετητάς και έξειδικευμένους τεχνικούς οίκους. Καί 
είς την μίαν καί εις την άλλην περίπτιυσιν αί οίκονομικο—τεχνικαί μελέται πρέ
πει νά βοηθούν τήν διοίκησιν νά λάβη θέσιν καί άπόφασιν έπί συγκεκριμένου 
θέματος: υίοθέτηαις μέτρων, έκτέλεσις έργων κ.λ.π.

24. Ύπό τό φώς των γενικών καί ειδικών συμπερασμάτων τών πάσης 
ψύσεως μελετών θά καταρτισθούν σχέδια καί προγράμματα* άφ* ενός μέν πολυ
ετή σχέδια οικονομικής καί κοινωνικής άναπτύξεως, άφ’ ετέρου δέ ετήσια προ
γράμματα δράσεως. Καί εις τάς δυο περιπτύξεις ό ρόλος τών Υ.Π.Λ. πρέπει νά

’είναι άποφασιστικός. Έφ* δσον γνωρίζουν τήν περιφέρειαν, τάς δυνατότητάς της, 
τά προβλήματά της καί τούς άνθρώπους της, έφ’ δσον οί όρίζοντές των είναι ώς 
έκ τής άποστολής των εύρεϊς καί ή δραστηριότης των άπηλλαγμένη άπό τάς κα- 
θαρώς τεχνικάς φροντίδας τής τρεχούσης διοικήσεως, αί Υ.Π.Α. πρέπει νά συμ
παραστέκονται τάς τοπικάς υπηρεσίας καί τήν κεντρικήν διοίκησιν, Ιδιαιτέρως δέ 
τό Ύπουργείον Συντονισαού, εις τόν καθορισμόν τόσον τής μακροπροθέσμου δ
σον καί τής βραχυπροθέσμου πολιτικής. 'Μ άποτελεσματικότης των εις τόν τομέα 
αυτόν θά έξαρτηθή άφ’ ενός μέν άπό τήν γνώσιν καί τήν σοβαρότητα μέ τήν ο
ποίαν θά άντιμετωπίσουν τά θέματα, άφ’ ετέρου δέ άπό τήν φύσιν τών σχέσεων 
τάς όποιας θά δημιουργήσουν μέ τούς υπευθύνους διά τήν λήψιν τών οικονομι
κών καί άλλων άποφάσεων έπί τοπικού καί έθνικού επιπέδου.

25. At Τδιαι αύταί προϋποθέσεις είναι απαραίτητοι προκειμένου at Υ.Π.Α. 
νά φέρουν είς πέρας καί τήν συντονιστικήν των άποστολήν. Προκειμένου περί 
τοπικών προγραμμάτων (Νομαρχιακά Ταμεία, πρόγραμμα ορεινής οικονομίας κ.λ.π.) 
ό ρόλος των είναι σημαντικός, διότι πρέπει νά βοηθήσουν τούς τοπικούς φορείς 
νά τά έντάξουν κατά τόν πληρέστερον δυνατόν τρόπον είς τά γενικώτερα σχέδια 
καί νά τά έναρμονίσουν μέ τάς εύρυτέρας διοικητικάς κατευθύνσεις* προκειμένου 
δμως περί έργων έκτελουμένων άπό τάς έξωτερικάς υπηρεσίας τών κατά περί- 
πτωσιν 'Υπουργείων, ό ρόλος των είναι διαφορετικός: παρακολούθησις τής έκτε- 
λέσεως, έπαγρύπνησις διά τήν πλήρη άξιοποίησιν συμφιόνως πρός τά άρχικά σχέ
δια κ.λ.π. Καί είς τήν μίαν καί είς τήν άλλην περίπτωσιν at Υ.Π.Α. άντιπροσω- 
πεύουσαι έπιτοπίως τό 'Υπουργείον Συντονισμού, έχουν νά δράσουν πρός δύο 
κατευθύνσεις: άφ’ ενός μέν πρός τήν κατεύθυνσιν τών τοπικών κλιμακίων, άφ5 
ετέρου δέ πρός τήν κατεύθυνσιν τών άνωτέρων κλιμακίων. Έν ω μέτρψ είναι 
δυνατόν νά δοθή τοπικώς λύσις είς ένδεχομένας δυσκολίας τάς βαρύνει ή κυρία 
ευθύνη τής διευθετήσεως’ δταν δμως ή διόρθωσις τών πραγμάτων ή ή προώθη- 
σις τών λύσεων άπαιτούν άποφάσεις έπί έθνικού έπιπέδου καθήκον των είναι νά 
άναφερθούν είς τό κέντρον, ύποβάλλουσαι συγχρόνως συγκεκριμένας προτάσεις.

26. Ή δημιουργία τών Υπηρεσιών Περιφερειακής Άναπτύξεως άνταπο- 
κρίνεται εις μίαν τριπλήν άνάγκην: (α) νά γνωρίσωμεν τάς άγνοδστους μέχρι σή
μερον ελληνικός περιφερείας, νά έμβαθύνωμεν είς τά προβλήματά των, νά προγραμ- 
ματίσωμεν τήν άνάπτυξίν των’ (β) νά δραστηριοποιήσωμεν τήν διοίκησιν, νά ύπο- 
βοηθήσωμεν καί νά όργανώσωμεν καλύτερον τάς παρεμβάσεις της* (γ) τέλος νά 
προσανατολίσωμεν μέ διάκρισιν καί νά ένισχύσωμεν μέ άποφασιστικότητα τάς 
υγιείς πρωτοβουλίας τού Ιδιωτικού τομέως, νά ένθαρρύνωμεν γνησίας' περιφε
ρειακός δραστηριότητας καί νά προσεταιρισθώμεν τόν πληθυσμόν είς τό έθνικόν 
έργον τής άναπτύξεως.

At πρώται περιφερειακοί ύπηρεσίαι έγκατεστάθησαν είς τά Ιωάννινα, τάς 
Πάτρας καί τό Ηράκλειον πρό όλίγων μόλις μηνών καί είναι, έπομένως, πολύ 
ένωρίς διά νά κριθή ή άποτελεσματικότης των καί ή άξια τού έργου των. "Οταν 
δμως ελθη ό καιρός τού άπολογισμού δέν θά πρέπει νά λησμονηθή δτι ή κεντρική
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Ιδέα ή οποία ώδήγησεν εις το σημερινόν οργανωτικόν σχήμα είναι ή περιφερειακή 
άνάπτυξις πρέπει νά εφαρμοστή μέσ<υ θεσμών άθορύβιον οί όποιοι θά ένισχύ- 
σουν νέας ιδέας, θά υποβοηθήσουν άνανεωτικάς δραστηριότητας, θά προωθήσουν 
την λύσιν καίριων διαρθρωτικών -προβλημάτων και θά διαγράψουν εύρείας προ- 
οπτικάς μάλλον, παρά θά ύποκαταστήσουν μέ θορυβώδεις και άκαίρους παρεμβά
σεις τάς υφισταμένας διοικητικός υπηρεσίας και την ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν. 
Τοϋτο σημαίνει δτι έν τελευταία άναλύσει ή έπιτυχία τοΰ έργου των έξαρτάται 
κατά πολύ άπό την συνεργασίαν όλων.

III

27. Είναι προφανές δτι δ καθορισμός μιας πολιτικής περιφερειακής άνα
πτύξεως έπΐ εθνικού έπιπέδου πρέπει νά έμπνευσθή άπό ώρισμένας θεμελιώδεις 
άρχάς, ίκανάς νά τής προδώσουν την έπιθυμητήν ενότητα καί συνέπειαν. Τό «Πεν
ταετές Πρόγραμμα Οικονομικής Άναπτύξεως τής Χώρας, 1960—1964» περιέχει 
ήδη έν σπέρματι ώρισμένας άπό αύτάς* δσον αί ίδέαι άποκρυσταλλούνται τόσον 
περισσότερον γίνεται αισθητή ή άξια των.

28. Θά ελεγεν δτι μία πολιτική περιφερειακής άναπτύξεως έφαρμοζομένη 
είς χώραν δπως ή Ελλάς, οπού ή δημογραφική πίεσις είναι Ισχυρά καί ή έρήμω- 
σις τής υπαίθρου λαμβάνει συχνά άνησυχητικάς διαστάσεις, θά άπέτρεπε συστη- 
ματικώς τούς ανθρώπους νά έγκαταλείψουν τήν γήν των καί θά ένίσχυε μέ έπι- 
μονήν τήν δημιουργίαν έπιτοπίως παραγωγικών δραστηριοτήτων Ικανών νά άπορ- 
ροφήσουν τό διαθέσιμον έργατικόν δυναμικόν. Τούτο δεν είναι παρά έν μέρειμο- 
νον άληθές. Πράγματι, δπου υπάρχουν εύρέα περιθώρια επιλογής είναι βέβαιον 
δτι θά υίοθετηθή παρομοία λύσις. Συχνότατα δμως ή έπιλογή είναι λίαν περιω- 
ρισμένη* είναι Ιδίως ή περίπτωσίς τών ορεινών περιοχών καί μεγάλου άριθμοϋ 
νήσων.

29. Δοθέντος δτι τά άνθρώπινα καί ύλικά μέσα διά τήν έφαρμογήν προ
γραμμάτων άναπτύξεως έφ’ δλου τού έθνικού έδάφους είναι περιωρισμένα, δέν 
είναι δυνατόν νά καθορισθούν ύπερμέτρως φιλόδοξοι και επομένως άντι- 
οικονομικοί στόχοι, δσον καί άν δικαιολογούνται άπό κοινωνικής κυρίως 
άπόψεως, καί νά έπιδιωχθή ή πάση θυσία καί καθολική άνάπτυξις δλων 
τών περιοχών τής χώρας.

Χρειάζεται έπομένως άφ’ ενός μέν νά καθορισθουν προτεραιότητες μετά 
άπό σοβαράς μελέτας έπί τής συγκριτικής άποδοτικότητος τών έπενδύσεων είς 
διάφορα σημεία τής χώρας καί, άφ’ ετέρου, νά παραιτηθώμεν τών προσ
παθειών άναπτύξεως ώρισμένων περιοχών συμφώνως προς τάς με
θόδους τού κλασικού τύπου, δσάκις τά ώφέλη έκ τού έγχειρήματος καί τής 
δλης προσπάθειας θά ήσαν άσυγκρίτως κατώτερα άπό τό συνολικόν κόστος. "Ο,τι 
ενδιαφέρει δεν είναι νά δημιουργηθούν τεχνητώς καί μέ υψηλόν κόστος 
αί συνθήκαι τής άναπτύξεως* δ,τι ένδιαφέραι είναι νά άνακαλυφθούν αί 
πραγματικαί δυνατότητος τών ελληνικών περιφερειών καί νά καταβλη
θούν άπό δλους δλαι αί άναγκαιαι προσπάθειαι διά τήν πλήρη άξιοποίη- 
σίν των, έστω καί εάν χρειασθή νά μή άντιταχθώμεν άλλ* άντιθέτως νά 
ένθαρρύνωμεν τάς έπιβαλλομένας έκ τών πραγμάτων μετακινήσεις πλη
θυσμού.

30. Ή άρνησις τών ύπερμέτρων θυσιών διά τήν πραγματοποίησιν έπενδύ
σεων τών όποιων ή άποδοτικότης είναι μειωμένη ή άβεβαία, συνεπάγεται λογικώς 
μίαν προνομιακήν μεταχείρισιν τών δυναμικών περιοχών. Ή συγκέντρω- 
σις τών έπενδύσεων έντός αυτών είναι ικανή δχι μόνον νά έπιταχύνη τήν άνά- 
πτυξιν κινητηρίων δραστηριοτήτων, τών όποιων τά πολλαπλασιαστικά φαινόμενα
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θό έπηρέαζον εύμενώς όλους τούς τομείς τής οικονομικής ζωής' είναι επίσης 
Ικανή να επίσπευση την μετακίνησιν άργοϋντος εργατικού δυναμικού τδ όποιον, 
έγκαταλεΐπον τός πλέον καθυστερημένους περιοχάς, θα άνεζήτει αλλού άνετωτέραν 
ζωήν καί καλύτερον άμοιβομένην εργασίαν.

31. Αύταί αί πληθυσμιακαί μετακινήσεις είναι δυνατόν νό διοχετευ- 
θούν προς δύο κατευθύνσεις: άφ’ ενός μέν πρύς τός πεδινός περιοχάς καί πρός 
έκτάσεις άκαλλιεργήτους σήμερον καί έγκαταλελειμμένας, αί όποϊαι είναι δυνατόν 
καί επιβάλλεται να άξιοποιηθούν' άφ’ ετέρου δέ πρός πόλεις αί όποϊαι, άναδει- 
κνυόμεναι είς έξέχοντα αστικό καί βιομηχανικό κέντρα, Θα είναι ίκαναί νό φρά
ξουν τύν δρόμον πρός τήν πρωτεύουσαν.

31. Τό πρόβλημα των πόλεων είναι άπύ τα πλέον σημαντικά' μια γένι- 
κευμένη πολιτική περιφερειακής άναπτύξεως δεν είναι δυνατόν νό τό άγνοήση, 
χωρίς νό διατρέξη τον κίνδυνον μιας όλιγώτερον ή περισσότερον έκδήλου άποτυ- 
χίας. Καί τούτο διότι τό άστικόν φαινόμενον συνδέεται τός περισσοτέρας φοράς 
άρρήκτως μέ τήν βιομηχανικήν άνΟησιν καί διότι ή πόλις άποτελεί είς τήν σύγ
χρονον ζωήν άποφασιστικόν παράγοντα υγιούς άγροτικής άναπτύξεως, λαμβανο- 
μένων ύπ’ οψιν τών στενών σχέσεων καί των αλληλοεπιδράσεων μεταξύ πόλεων 
καί υπαίθρου. Ή πείρα έχει άποδείξει ότι ένα πρόγραμμα άναπτύξεως, διό νό 
είναι άποτελεσματικόν, πρέπει να συλληφθή κατό μέγα μέρος έν συναρτήσει μέ 
ώρισμένα κέντρα έλξεως καί να ύργανωθή περί (ορισμένους πόλους άναπτύξεως 
άρκετό Ισχυρούς δια νό άντισταθμίσουν τό βάρος καί τήν άπορροφηιικήν δύνα- 
μιν μιας άρπακτικής καί υπερτροφικής πρωτευούσης. Ή όργάνωσις μεγάλων πε
ριφερειακών άστικών κέντρων είναι Ικανή νό άναζωογονήση τός περιφερειακός 
δραστηριότητας, νό προσφέρη έναλλακτικός λύσεις είς όσους ύποχρεούνται ή έπι- 
θυμούν νό μετακινηθούν πρός τός πόλεις καί νό εύνοήση τήν προσπάθειαν άπο- 
κεντρώσεως τών οικονομικών, πνευματικών καί διοικητικών δραστηριοτήτων.

33. Ύπό τός σημερινός συνθήκας αί μόναι πόλεις αί όποϊαι έν Έλλάδι 
ήμπορούν νό διεκδικήσουν τόν ρόλον μεγάλων περιφερειακών μητροπόλεων είναι 
ή Θεσσαλονίκη καί αί Πάτραι. Δεν είναι βεβαίως άκόμη ίκαναί νό άντισταθμί- 
ουν τήν συγκένρτωσιν είς τήν περιοχήν τών ’Αθηνών* άλλ’ είναι δυνατόν νό σκε- 
φθή κανείς δτι μία συστηματική δράσις διό τήν ένίσχυσιν τής οικονομικής των 
ζωής, διό τήν έπέκτασιν τής κλίμακος τών παρεχόμενων άστικών υπηρεσιών, διό 
τήν καλυτέραν όργάνωσίν των, θό τούς έδιδε μεγάλην δύναμιν άκτινοβολίας καί 
θό τός άνεδείκνυε είς πρωτεύουσας άντιστοίχως τής Βορείου καί Δυτικής Ελλάδος.

Ή Θεσσαλονίκη, μέ τήν βιομηχανίαν της, τό έμπόριόν της, τόν λιμένα τΐ|ς, 
τό Πανεπιστήμιόν της, θα έγίνετο δ,τι δέν είναι σήμερον παρόμέπολλήν συγκατα- 
βατικότητα: ή Συμπρωτεύουσα τής χώρας, τό μέγα κέντρον τής Μακεδονίας καί τής 
Θράκης, μιό πόλις μέ σαφή βιομηχανικόν καί έμπορικόν προσανατολισμόν. Αί 
Πάτραι, έξ άλλου, εκ παραδόσεως έστραμμέναι πρός τήν Δύσιν, έχουν δυνατότη
τας μεγάλης πνευματικής άνθήσεως καί δύνανται νό γίνουν τό έπίκεντρον μιας 
νέας τουριστικής ζιόνης ή όποια θα έπέσυρε τήν προσοχήν πρός άρχαιολογικούς 
χώρους καί φυσικός καλλονός άγνώστους άκόμη καί άνεκμεταλλεύτους* ή διαφαι- 
νομένη ήδη βιομηχανική της άναγέννησις θό τής έπέτρεπε νό καταλάβη έξέχουσαν 
θέσιν έντός τής Δυτικής Ελλάδος.

34. Αί δυο αύταί μεγάλαι πόλεις, ή Θεσσαλονίκη καί αί Πάτραι, θό έχρη· 
σίμευον κατ’ αυτόν τόν τρόπον ώς κέντρα βάρους δύο εύρειών περιφερειών θό συν- 
έβαλον είς μίαν καλυτέρον όργάνωσίν τού έθνικού χώρου καί θα έδημιουργούσαν 
τός προϋποθέσεις κάποιας Ισορροπίας μέ τήν Πρωτεύουσαν, ή δποία θό έξηκο- 
λούθει νό παίζη τόν έθνικόν της ρόλον καί, συγχρόνως, θό έχρησίμευε ν ώς κέντρον 
ελξεως μιας εύρείας περιφερείας τού Κέντρου, ή οποία θό περιελάμβανε τήν Θεσ
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σαλίαν, την ’Ανατολικήν Στερεόν Ελλάδα, τήν Εΰβοιον καί τάς νήσους. Μιά 
παρομοία όργάνωσις τοΰ έθνικού χώρου δεν Αποβλέπει νά έκθρονίση ή νά δια- 
σπάση τάς ’Αθήνας' σκοπός είναι προπάντων νά Αναπτυχθούν αί έλληνικαί περι
φέρεια! μέσω ώρισμένων μεγάλων πόλων, δπου θά ένεθαρρύνετο ή έγκατάστασις 
παραγωγικών και Ιδίως βιομηχανικών δραστηριοτήτων, έστω καί άν έχρειάζετο 
πρός τούτο νά έπιβαρυνθή τό εθνικόν σύνολον (ύπό μορφήν έπιδοτήσεων, φορολο
γικών απαλλαγών κ.λ.π., δανείων) μέ μέρος τού κόστους.

35. Τό κύριον ενδιαφέρον τής διαιρέσεως τής Ελλάδος είς τρεις μείζονας 
περιφέρειας (Βόρεια, Δυτική, Κέντρου), είναι ότι επιτρέπει τήν διάκρισιν μετα
ξύ σχεδίων καί προγραμμάτων άναπτύξεως. Είναι πράγματι, Απαραίτητον 
νά καταρτισθούν τό ταχύτερον μακρόπνοα σχέδια δΓ αύτάς τάς τρεις μείζονας 
περιφέρειας, τά όποια, προωρισμένα νά Αποκρυσταλλώσουν τάς Ιδέας όλων επί 
τών έπιθυμητών καί δυνατών μελλοντικών έξελίξων, θά συγκεκριμενοποιήσουν 
γενικούς καί μακροπροθέσμους στόχους. Είς τό εσωτερικόν τών τριών αύτώνμει- 
ζόνων περιφερειών πρέπει νά καθορισθοΰν περιφέρειαι προγράμματος, διά τάς 
οποίας θά καθορισθούν στόχοι είδικώτεροι καί βραχυπρόθεσμοι καί θά προσ- 
διορισθούν τά μέσα τής δράσεως. Κατευθυντήρια σχέδια καί πενταετή προγράμ
ματα βάσεως θά συμπληρούνται, κατ’ αύτόν τόν τρόπον, Αμοιβαίως. Καί τά μέν 
καί τά δε θά τείνουν έν τελευταία Αναλύσει είς πληρεστέραν συγκεκριμενοποίησιν 
καί είς τήν προέκτασιν τού εθνικού προγράμματος.

36. Διότι δεν τίθεται ούδ’ έπί στιγμήν Θέμα διαχωρισμού τής περιφε
ρειακής από τήν εθνικήν άνάπτυξιν. Λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής έκτάσεως 
τής χώρας καί τού γενικού έπι πέδου Αναπτύξως της, αί έλληνικαί περιφέρειαι θά 
έπηρεάζονται Ακόμη έπί πολύ Από τάς έπί εθνικού επιπέδου λαμβανομένας άπό- 
φάσεις και ή πρόοδός των θά έξαρτΰται κατά μέγα μέρος Από πραγματοποιήσεις 
έθνικού ένδιαφέροντος. Είς χώρας όπως π.χ. ή Γαλλία, όπου τό μέγιστον μέρος 
τής βασικής υποδομής έχει ήδη κατασκευασθή, τό μέλλον τών περιφερειών δεν 
έξαρτάται τόσον Από τά μεγάλα έργα εθνικής σημασίας, όσον Από τά ειδικά μέτρα 
τά όποια θά ληφθούν υπέρ αύτών. Ή περίπτωσις τών ελληνικών περιφερειών είναι 
διαφορετική' ή έκτέλεσις τών μεγάλων έθνικών έργων υπαγορεύει τό μέλλον των, 
έν ώ μέτρω δημιουργεί τάς Απαραιτήτους προϋποθέσεις διά τήν Ανάπτυξιν των. 
Οίαδήποτε προσπάθεια Αξιολόγου βιομηχανικής π.χ. Αναπτύξεως τής Ηπείρου 
(ειδικόν μέτρον) θά έχη μικράν έπιτυχίαν έάν οί μεγάλοι συγκοινωνιακοί άξονες 
(μεγάλα έργα έθνίκης σημασίας), οί όποιοι θά Απεγκλωβίσουν τήν Έπειρον πρός 
δλας τάς κατευθύνσεις, δεν κατασκευασθούν.

Αί σχέσεις μεταξύ έθνικού καί περιφερειακών προγραμμάτων δέν σταματούν 
έδώ. Χρειάζεται, πράγματι, νά Αποκατασταθή ή μεγίστη δυνατή αρμονία μεταξύ 
των, ύπό τήν έννοιαν ότι τά δεύτερα πρέπει νά συμβάλουν είς τήν πλήρη έφαρ- 
μογήν τού πρώτου. Προβάλλομε νον κατ’ αύτόν τόν τρόπον, είς τόν συγκεκριμένο ν 
χώρον, τό έθνικόν πρόγραμμα όφείλει μέ τήν σειράν του νά λάβη σοβαρώς ύπ’ 
δψιν τάς περιφερειακός ίδιοτυ;τίας καί νά καθορίση τούς βασικούς προσανατολι
σμούς μιας καθολικής περιφερειακής πολιτικής.

37. Αυτούς τούς βασικούς προσανατολισμούς ήμποροϋμεν νά τούς 
καθορίσωμεν ώς εξής, μέ κίνδυνον μικράς σχηματοποιήσεως:

38. A — 'Ολοκλήρωσις τής υποδομής. Πρέπει νά συνεχισθή μέ έντονον 
ρυθμόν ή μεγάλη προσπάθεια τών τελευταίων έτών είς τόν τομέα αυτόν. Τόσον 
αί συγκοινωνίαι—έπικοινωνίαι όσον καί ό έξηλεκτρισμός Αποτελούν θεμελιώδεις
προϋποθέσεις μιας περιφερειακής Ανανεώσεως, τού εκσυγχρονισμού τής γεωργίας, 
τής βιομηχανικής Αναπτύξεως.

39. Β —Άνανέωσις, εξυγίανσις τής γεωργίας. Βαρύτατα πιεζομένη



άπό τό δημογραφικόν πρόβλημα, ή έλληνική γεωργία θέτει εις τήν πραγματικότητα 
τρία μεγάλα προβλήματα, τώνδποίων ή λύσις δέον νά άναζητηθή έκ παραλλήλου:

— Ένα τεχνικόν πρόβλημα, κατ’ άρχήν. Πρόκειται διά τήν συνέχισιν καί 
τήν ταχείαν όλοκλήρωσιν τών μεγάλων έγγειοβελτιωτικών, κυρίως δέ των άρ- 
δευτικών έργων. Σήμερον μέγα μέρος του ύδατικοΰ πλούτου τής χώρας χάνεται, 
καθ’ ήν στιγμήν ή άρδευσις άποτελεί τόν κύριον συντελεστήν τής αγροτικής άνα- 
πτύξεως. Ή άρδευσις καί, έν συνεχεία, ή άξιοποίησις τών γαιών θά έπιτρέψουν 
τήν άναδιάρθρωσιν τών καλλιεργειών έφ’ δσον τά σιτηρά άπασχολοΰν τό ήμισυ 
περίπου τής καλλιεργουμένης γής, είναι άπίθανον δτι ή γεωργία θά άποτελέση 
ποτέ πηγήν υψηλών εισοδημάτων διά τόν άγροτικόν κόσμον. Συμφέρον επομένως 
είναι νά είσαχθούν άποδοτικώτεραι καλλιέργειαι (π.χ. βάμβαξ, κτηνοτροφικά φυ
τά, όπωροκηπευτικά). Είναι έπίσης επείγον νά άσχοληθώμεν σοβαρώς μέ τό πρό
βλημα τοΰ μεγέθους τών έκμεταλλεύσεων’ μία σύγχρονος γεωργία δυσκόλως συμ
βιβάζεται μέ έκμεταλλεύσεις τών δέκα στρεμμάτων τά όποια, έπί πλέον, είναι 
συχνότατα ύπερμέτρως κατατετμημένα. Ή διεκδίκησις νέων γαιών ή έκμεταλλεύ
σεων άνηκουσών είς συστηματικώς άπουσιάζοντας από τάς Ιδιοκτησίας των γε
ωργούς, δ άναδασμός, είναι αί πρώτιστοι προϋποθέσεις αύξήσεως καί καλλιτέρας 
άποδόσεως τοΰ γεωργικού κλήρου.

—Ένα πρόβλημα έμπορικόν, έν συνεχείς. Ή αύξησις καί ή καλυτέρα άπό- 
δοσις τού κλήρου θά θέσουν κατά καθολικόν καί όξύτατον τρόπον τό πρόβλημα 
τής «μεταβάσεως» άπό τήν κλειστήν οικονομίαν (οίκονομία έπιβιώσεως) είς τήν 
οίκονομίαν τής άγοράς. Θά χρειασθή πλέον νά δργανωθούν συστηματικώτερον 
τά εμπορικά δίκτυα, διά νά έξασφαλισθή κάποια κανονικότης είς τήν ασκησιν τών 
άγροτικών δραστηριοτήτων και νά διασφαλισθούν, βάσει διαφόρων μηχανισμών, 
ελάχιστοι άλλ’ ήγγυημέναι τιμαί.

—"Ενα πρόβλημα άπασχολήσεως, τέλος. Αυτό είναι καί τό βασικόν πρό
βλημα, δοθέντος δτι υπό τάς παρούσας συνθήκας 400.000 περίπου Απασχολούμενοι 
είς τήν γεωργίαν δύνανται νά στραφούν πρός άλλους τομείς, χωρίς νά μειωθή ή 
γεωργική παραγωγή. Προβλέπεται έξ άλλου δτι ό έκσυγχρονισμός τής γεωργίας θά 
συντελέση είς τήν αύξησιν τών υποαπασχολούμενων είς τόν τομέα αυτόν. Ύπό 
τάς συνθήκας αύτάς τό γεωργικόν πρόβλημα δέν είναι δυνατόν νά άντιμετωπι- 
σθή μεμονωμένος. Ή γεωργία πρέπει νά ύποστηριχθή διά τής άναπτύξεως πα
ραλλήλων άγροτικών δραστηριοτήτων καί Ιδίως τής βιοτεχνίας —χειροτεχνίας. 
’Αλλά πρέπει προπάντων:

40. Γ—Νά ένισχυθοΰν είς τήν έπαρχίαν οί μή γεωργικοί τομείς.
Ή άνάπτυξις τής βιομηχανίας καί τών υπηρεσιών (ίδίως δέ τού τουρισμού) εί
ναι Ικανή:

— Νά δημιουργήση νέας ευκαιρίας άπασχολήσεως διά τό πλεονάζον άγροτι
κόν δυναμικόν.

—Νά έξασφαλίση καλυτέρας προϋποθέσεις διοχετεύσεως τής γεωργικής 
παραγωγής, έφ’ δσον τά προϊόντα θά κατευθύνωνται είτε πρός μεταποιητικός, 
κυρίως δέ γεωργικός, βιομηχανίας, είτε πρός μίαν εύρυτέραν τοπικήν καταναλω
τικήν άγοράν.

Τούτο σημαίνει ότι ή άνάπτυξις τόσον τής βιομηχανίας δσον καί τών υπη
ρεσιών είς τήν επαρχίαν θά συντελέσουν <ί>στε ή γεωργία νά παρακολουθήση είς 
τήν όλονέν καί μεγαλυτέραν πρόοδόν των τόν δευτερογενή καί τριτογενή τομέα. 
Είναι βέβαιον π.χ. δτι ή τουριστική άξιοποίησις τής ήπειρωτικής άκτής θά δημι- 
ουργήση ευνοϊκός προϋποθέσεις δχι μόνον διά τήν άναδιάρθρωσιν τών καλλιερ
γειών είς τήν πεδιάδα τού Άχέροντος (τής όποιας τά όπωροκηπευτικά καί τά 
κτηνοτροφικά προϊόντα θά διοχετεύωνται πρός τάς άκτάς), άλλά καί διά τήν ά-
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πασχόλησιν μεγάλου άριθμού Ήπειρωτών είς νέας έργασίας.
41. Είναι προφανές οτι ή προσπάθεια αυτή διά τήν ένίσχυσιν τής δευτε

ρογενούς και τριτογενούς παραγωγής δφείλει νά τείνη δχι μόνον είς τήν προσ- 
έλευσιν νέων δραστηριοτήτων είς τήν επαρχίαν (και ιδίως δραστηριοτήτων αί δ- 
ποίαι νά άπαιτούν τήν άπασχόλησιν μεγάλου αριθμού προσώπων)* όφείλει έπίσης 
νά τείνη πρός τδν έκσυγχρονισμόν, τήν συγκέντρωσιν, τήν έξειδίκευσιν, τήν άνα· 
διάρθρωσιν, τήν άναδιοργάνωσιν των ύπαρχουσών δραστηριοτήτων. Τδ έργον 
αυτό είναι τοσούτω μάλλον δύσκολον καθ’ δσον ό μικρός βιομήχανος, ό έμπορος 
καί ό βιοτέχνης τής υπαίθρου κατέχονται συχνότατα άπό έντονον πνεύμα δυσπι
στίας καί σκεπτικισμού* δεν είναι δμως δλιγώτερον επιτακτικόν, έάν ληφθούν ύπ’ 
όψιν αί νέαι συνΰήκαι τάς όποιας έχει δημιουργήση ή σύνδεσίς μας μέ τήν Κοι
νήν Αγοράν.

42. Αύτάς τάς άντιδράσεις καί τάς άλλας (αί όποΐαι, δφειλόμεναι είς τήν 
μειονεκτικήν θέσιν τής επαρχίας έν τώ συνόλω της, έμποδίζουν τούς Ιδιώτας έπι- 
χειρηματίας νά έγκατασταθούν εκεί) τό Κράτος οφείλει νά τάς ύπερνικήση μέ 
παρεμβάσεις άμέσους καί έμμέσους, Αί δεύτεραι έχουν γενικόν μάλλον χαρακτήρα; 
πρόκειται διά τήν βασικήν υποδομήν καί δι" δλην τήν κλίμακα τών ποικίλων 
υπηρεσιών αί δποίαι είναι πλέον άκρως απαραίτητοι είς τήν άνάπτυξιν τής έπι- 
χειρηματικής δραστηριότητος καί, γενικώτερον, εις τήν ζωήν τών άνθρώπων τής 
σήμερον. Αί πρώται έχουν χαρακτήρα περισσότερον ειδικόν: πρόκειται διά τά 
ιδιαίτερα πλεονεκτήματα τά όποια ή Δημοσία Εξουσία παρέχει κατά περίπτωσιν 
εις βιομηχανικός, εμπορικός ή άλλας δραστηριότητας.

Δέν πρέπει νά ύπερεκτιμάται ή σημασία τών τελευταίων αυτών παρεμβά
σεων. Ή εφαρμογή τής νομοθεσίας επί τών επαρχιακών βιομηχανιών καί τά δι
δάγματα έκ τής ξένης πείρας μαρτυρούν οτι ή βασική υποδομή, τά έργα συλλογι
κής έξυπηρετήσεως καί ή όργάνωσις τών άστικών υπηρεσιών, βαρύνουν περισσό
τερον κατά τήν λήψιν τών Ιδιωτικών — έπιχειρηματικών αποφάσεων, άπό τά Ιδι
αίτερα καί άτομικώς προσφερόμενα πλεονεκτήματα. Τονίζεται κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον πάλιν ή άξια τών άστικών κέντρων καί ή σημασία τής «συγκεντρωμένης 
άποκεντρώσεως» προς τήν οποίαν πρέπει νά τείνη ή περιφερειακή άνάπτυξις έν 
Έλλάδι.

43. Μιά τέτοια πολιτική γεωργικής έξυγιάνσεως καί προωθήσεως τού δευ
τερογενούς καί τριτογενοΰς τομέως θέτει προβλήματα τά οποία υπερβαίνουν κατά 
πολύ τό πλαίσιον τών ατενώς οικονομικών φροντίδων. Ή Κυβέρνησις καί αί άρ- 
μόδιαι ύπηρεσίαι προσανατολίζονται σταθερώς πλέον πρός τήν σκέψιν οτι. ή έπι- 
τάχυνσις καί ή λελογισμένη όργάνωσις τής οικονομικής άναπτύξεως έπιβάλλουν:

Δ — Τήν σοβαράν άντιμετώπισιν του χωροταξικού προβλήματος. 
Τό σημείον αυτό είναι άπό τά κεφαλαιωδέστερα, έφ’ δσον ή χωροταξική σκοπιά 
είναι ή σπουδαιότερα καί πλέον πρωτότυπος συμβολή τής περιφερειακής πολιτικής 
είς μίαν προσπάθειαν οικονομικής καί κοινωνικής άναπτύξεως βασιζομένης οχι 
είς γενικούς άριθμούς καί άφηρημένα σχήματα, άλλά είς τήν απτήν πραγματικότητα.

44. Έφ’ δσον αί 'Υπηρεσίαι. καί τό Κράτος έπιθυμούν νά ευνοήσουν τήν 
ύγιά άνάπτυξιν βαρύνονται μέ πολλάς εύθύνας* πρέπει νά έξετάσουν τήν χωρο- 
θέτησιν τών διαφόρων δραστηριοτήτων, τήν σύνδεσίν των, τάς ύπαρχούσας ή δυ- 
ναμένας νά δημιουργηθούν τάσεις καί δυσαρμονίας* πρέπει, έν συνεχεία, νά κατα- 
στρωθη ένα γενικόν χωροταξικόν σχέδιον τό οποίον θά μειώση τούς κινδύ
νους τής κακής όργανώσεως τής οικονομικής άναπτύξεως καί θά προβλέπη μίαν 
«ήθελημένην γεωγραφίαν» τών οικονομικών καί κοινωνικών δραστηριοτήτων και 
μίαν κατανομήν τού πληθυσμού συμφοόνως πρός τούς πάσης φύσεως πόρους έκά- 
στης περιφέρειας; γεωργικαί δυνατότητες, ένεργειακόν δυναμικόν, πρώται ύλαι,
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εύκολίαι προσπελάσεως, τουρισηκαί δυνατότητες κ.λ.π.
Έπί τή βάσει αυτής τής άπογραφής, θά καθορισθούν αί προοπτικαί άνα

πτύξεως έκάστης των περιφερειών, διά τοΰ καθορισμού έντός αυτών κατά τόν 
άκριβέστερον δυνατόν τρόπον τών μεγάλων ζωνών έξειδικεύσεως, αί όποίαι θά 
άποτελέσουν τούς μεγάλους κατευθυντηρίους άξονας τής δράσεως: ζώναι καλλι
εργειών, έθνικοί δρυμοί, βιομηχανική συγκέντρωσις, τουριστική άνάπτυξις κ.λ.π. 
Ή συγκεκριμενοποίησή αυτών τών μακροχρονίων στόχων θά γίνη μέσω τών σχε
δίων περί τών όποιων έγένετο λόγος άνωτέρω (βλ. παράγρ. άριθ. 35).

45. Έν τώ πλαισίω αυτού τού ευρέως έθνικού χωροταξικού σχεδίου πρέ- 
* πει νά επανεξετασθή τόσον τό άγροτικόν δσον καί τό αστικόν πρόβλη
μα. Είς τήν Ελλάδα, όπως παντού είς τόν κόσμον, ή άστυφιλία λαμβάνει συχνά 
άνησυχητικάς διαστάσεις. Μεταξύ τών δύο άπογραφών 1951 καί 1961 έσημειώθη 
έντονος αύξησις τού πληθυσμού τών πόλεων (πόλεις άνω τών 10.000 κατοί
κων), πολύ άνωτέρα έκείνης ή όποια έσημειώθη είς τήν λοιπήν χώραν (24,3*/0 έ
ναντι 1,4°/0), παρά τό γεγονός ότι ή γεννητικότης είναι ύψηλοτέρα είς τήν ύπαι
θρον. Ή γενική τάσις, έπιβεβαιουμένη άπό τήν έξέτασιν τών πυραμίδων ήλικιών, 
είναι δτι οί άνθρωποι τής υπαίθρου καταλαμβάνουν μέ όλονέν ταχύτερον ρυθμόν 
τάς θέσεις τάς όποιας άφήνουν κενάς οί κάτοικοι τών κωμοπόλεων καί μικρών 
πόλεων οί όποιοι κατευθύνονται πρός τήν πρωτεύουσαν καί, δευτερευόντως, τήν 
Θεσσαλονίκην.

Αύτό τό φαινόμενου τής αύξούσης άστικής άναπτύξεως είναι βεβαίως λίαν 
φυσικόν. Δέν είναι δμως δυνατόν νά συνεχισθή έκδηλούμενον έπί πολύ χωρίς νά 
γέννηση άνησυχίας. Αί άνησυχίαι δικαιολογούνται τόσον άπό τήν άναρχικήν άνά- 
πτυξίν τών πόλεων, δσον καί άπό τήν άλόγιστον έγκατάλειψιν τής υπαίθρου άπό 
τά νεώτερα καί δυναμικώτερα στοιχεία των, καθ’ ήν στιγμήν βαθύταται μετα
μορφώσεις έχουν έπέλθει καί έξακολουθούν νά έπέρχωνται είς τήν άσκησιν τών 
άγροτικών δραστηριοτήτων' αί τελευταίοι αύταί, έν ώ μέτρψ ό άγροτικός κόσμος 
έξοπλίζεται, έκσυγχρονίζεται, έξειδικεύεται, προσανατολίζεται πρός νέας τεχνικάς 
μεθόδους έκμεταλλεύσεως, θά έχουν άνάγκη ενός άνθρωπίνου δυναμικού όλονέν 
μεγαλυτέρας άξίας.

46. Αί σκέψεις αύταί έξηγούν διατί έπιθυμία τών άρμοδίων Υπηρεσιών 
είναι δχι μόνον νά ένισχυθή ή έκβιομηχάνισις καί νά άνέλθη τό βιοτικόν έπίπε- 
δον τών άγροτών, άλλά καί νά διαμορφωθή ολίγον κατ’ ολίγον μία μακρόπνοος 
πολιτική ή όποια, έλεγχομένη έν τώ πλαισίω τού έθνικού χωροταξικού σχεδίου, 
θά λάβη ύπ’ δψιν τόσον τήν ύπαιθρον δσον καί τάς πόλεις. Διά τής καταστρώ- 
σεως σχεδίων διαρρυθμίσεως τού άγροτικού χοόρου καί πειθαρχήσεως τού άστι- 
κού φαινομένου, διά τής όργανώσεως τής διασποράς άφ’ ένός, τής συγκεντρώ- 
σεως άφ’ έτέρου, έξυπηρετείται ένας καί ό αυτός σκοπός ό όποιος είναι νά δο
θούν αί ΐδιαι δυνατότητες άναπτύξεως είς συμπληρωματικός δραστηριότητας, 
λαμβανομένων ύπ’ οψιν τών άλληλεπιδράσεων πόλεων καί υπαίθρου' ύπ’ αύτάς τάς 
προϋποθέσεις αί καθαρώς οίκονομικαί παρεμβάσεις διά τήν βελτίωσιν τού άγρο- 
τικού έπιπέδου ζωής θά άποκτήσουν περισσοτέραν άποτελεσματικότητα καί ή ά- 
στική καί βιομηχανική άνάπτυξις θά πραγματοποιηθή άρμονικώς.

47. Ή προσπάθεια όργανώσεως τής αγροτικής ζωής πρέπει νά εί
ναι εύρυτάτη κατά τά προσεχή έτη. Μελετάται ήδη ή εφαρμογή ένός οίκιστικού 
προγράμματος καί ή άγροτική στέγη, πρώτη προϋπόθεσις διαρρυθμίσεως τής υ
παίθρου, καταλαμβάνει έξέχουσαν Οέσιν. Πρέπει νά άκολουθήσουν καί αί άλλαι 
πρωτοβουλίαι: ή μεγάλη γεωγραφική διασπορά τών κοινοτήτων καί τών οικισμών 
καθιστά άναγκαίαν μίαν σοβαράν προσπάθειαν κοινοτικής συγκεντρώσεως, συγ
χωνεύσεων καί δημιουργίας «χωριών—κέντρων», τά όποία, όργανούμενα, ώστε
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νά προσφέρουν μέρος τουλάχιστον των άπαραιτήτων σήμερον διά την άσκησι ν 
των άγροτικών άσχολιών καί διά την έν γένει πρόοδον άστικών ύπηρεσιών, θά 
άποτελέσουν ζωντανούς πυρήνας μιας νέας άγροτικής άναπτύξεως' ή προσπάθεια 
διά τόν καλύτερον έξοπλισμόν τής υπαίθρου πρέπει νά ένταθή, μέσο) κυρίως των 
Νομαρχιακών Ταμείων, των όποίθ)ν αί πραγματοποιήσεις, κατά τά τελευταία ετη, 
ύπήρξαν συχνά εντυπωσιακοί* αί συγκοινωνίαι πρέπει άκόμη νά βελτιωθούν διά 
νά τεθή τέρμα οριστικόν είς την άπομόνωσιν ή όποια έπΐ σειράν αΙώνων ύπήρξεν 
ή θλιβερά μοίρα τού ελληνικού λαού.

48. Τά σχέδια διαρρυθμίσεως τού αγροτικού χώρου πρέπει νά συμπληρω
θούν με σχέδια πολεοδομικά. Προετοιμάζεται ήδη ή κατάρτισις σοβαρών με
λετών διά τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ηπείρου, τής Πελοποννήσου καί τής Κρή
της. Αί μελέται αύταί θά καταλήξουν είς την έπεξεργασίαν καί την υίοθέτησιν 
ρυθμιστικών καί, έν συνεχεία, λεπτομερεστέρων πολεοδομικών σχεδίων τά όποια 
θά διευκολύνουν σοβαρώς την προσπάθειαν διορθο)σεως τό)ν κακώς κειμένων καί 
πειθαρχήσεως τής μελλοντικής άστικής έξελίξεως, μέσω κυρίως τού καθορισμού 
ζωνό)ν (ζώναι κατοικήσεως, πρασίνου κ.λ.π.).

Τά σχέδια αυτά έχουν εύρυτέραν, άπό την καθαρό)ς τεχνικήν των, άξίαν. 
Πρέπει, πράγματι, νά άποτελέσουν τά πλαίσια διά μίαν πλήρη άναδιάρθρωσιν 
τών πόλεων αί όποίαι προορισμόν έχουν όχι μόνον νά είναι ευχάριστοι τόποι 
κατοικήσεως καί νά ικανοποιούν τάς συγχρόνους απαιτήσεις αίσθητικής, υγιει
νής καί άνέσεων, άλλ* έπίσης νά Οργανωθούν κατά τρόπον ό όποιος θά τούς έ- 
πιτρέπη νά έκπληρώσουν όλας τάς περιφερειακάς καί έθνικάς των λειτουργίας.

49. Δοθέντος ότι ή βιομηχανική άνάπτυξις συναρτάται τάς περισσοτέρας 
φοράς με τό άστικόν φαινόμενον, ή Κυβέρνησις άπεφάσισε νά δημιουργήση πλη
σίον τών σημαντικότερων πόλεων βιομηχανικός περιοχάς. "Ηδη ή σχετική 
έργασία έχει άρχίσει διά τάς πόλεις τής Θεσσαλονίκης, τών Πατρών, τού Βόλου, 
τής Καβάλας καί τού Ηρακλείου, συντόμως δέ θά περιλάβη καί άλλα άστικά κέν
τρα. Αί βιομηχανικοί περιοχαί σκοπόν έχουν:

—Ά φ ’ ενός μεν νά διευκολύνουν τήν νομοθεσίαν περί βιομηχανικών ζω
νών ώστε αί πόλεις καί οί κάτοικοί των νά προστατευθούν άπό τούς κινδύνους 
ή τάς ένοχλήσεις τάς οποίας άφεύκτως προκαλούν κατά κανόνα αί έντός τών οί- 
κισμών βιομηχανικοί έγκαταστάσεις.

—Άφ* ετέρου δε καί κυρίως νά επιταχύνουν τήν έκβιομηχάνισιν τών έπαρ- 
χιακών πόλεων.

Τά έργα υποδομής τών βιομηχανικών περιοχών (οδοί προσπελάσεως, έφο- 
διασμός είς πόσιμον καί βιομηχανικόν ύδωρ, έγκατάστασις τού ηλεκτρικού ρεύ
ματος, τηλεπικοινωνία! κ.λ.π.) θά έκτελεσθούν άπό τό Κράτος τό όποιον, έφαρ- 
μόζον μίαν πολιτικήν κινήτρων, θά έχη τήν δυνατότητα νά προσφέρη είς τούς 
βιομηχάνους οί όποιοι θά θελήσουν νά εγκατασταθούν έκει έκτακτα πλεονεκτή
ματα. Ή κλϊμαξ τών πλεονεκτημάτων αυτών είναι εύρυτάτη καί ή έπιλογή των 
θά έξαρτηθή άπό τάς είδικάς έκάστοτε περιπτιύσεις: διαρρύθμισις χοίρων καί 
κατασκέυή βιομηχανικών έγκαταστάσεων διά τήν ένοικίασιν ή τήν πώλησίν των, 
έπιδοτήσεις, φορολογικοί διευκολύνσεις ή άπαλλαγαί, εύνοίκιύτεροι όροι δανει
σμού, οικονομική ένίσχυσις διά τήν επαγγελματικήν έκπαίδευσιν έργατών προ
ερχόμενων άπό τήν περιφέρειαν.κ.λ.π.

50. Ή πραγματοποίησις* τών γενικών αύτών έπιδιώξεων, ό καθορισμός τής 
πολιτικής καί, πέραν αύτής, ή έφαρμογή τών προγραμμάτων περιφερειακής άνα- 
πτύξεως θά συναντήσουν, είναι βέβαιον, άπειρους δυσκολίας. Εύκολον είναι νά 
συμφωνήσουν όλοι έπί τών γενικών γραμμών καί ούδείς άσφαλώς, έστω καί άν 
έχη ειδικούς λόγους νά διατηρή έπιφυλάξεις, είναι δυνατόν νά έκφράση δημοσιφ
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1

Σιό σημερινό μεταπολεμικό κόσμο, όπου επικρατούν τά μεγάλα πολιτικά 
και οικονομικά σχήματα και ό τεχνικός πολιτισμός δημιουργεί μέ τις γιγαντιαιες 
επιτεύξεις του μια άμεση κοινότητα τόπων, ιδεών και αντιλήψεων, παρουσιάζεται, 
ειδικώς σιόν τομέα τής αγωγής που μας αφορά, μία αναζήτηση επιστροφής στο 
εθνικό ιδεώδες αγωγής, μία εκδη?α] ανησυχία ιή; διατηρήσεως τής φυλετικής μας 
ομοιογένειας, τής εθνικής μας ψυχής από την αφομοιωτική βουλιμία πού αρχίζει 
νά διαφαίνεται στον αγωνιστικό οικονομικό στίβο, γιά νά καταλήξη ίσως αργό
τερα, όπως παραδέχονται «οί απαισιόδοξοι», και στον ψυχικό και πνευματικό.

Τό θέμα, δπως το εξετάζουμε, είναι καθαρώς ιδεών αγωγής καί όχι γνω
στικού ύλιχού, τό όποιο οφείλει νά προσαρμόζεται στις νέες επιστημονικές Ιπι- 
τεΰξεις, πού ασφαλώς δεν πρέπει νά έχουν καμμιά σχέση μέ τις φυλετικές καί ε
θνικές άνησυχίες, μέ τό μέλλον—δπως λέγεται—του Ελληνισμού. "Αλλωστε, τό 
Ιθνικό Ιδεώδες αγωγής καί συντηρήσεως τών υγιών φυλετικών παραδόσεων εχει 
δοκιμασθή μέσα στο καμίνι τών περιπετειών τού τελευταίου παγκοσμίου πολέμου 
καί ό λαός, ανεξαρτήτως κοινωνικών τάξεων καί Ιδεολογικών πεποιθήσεων, άνε- 
γνώρισε τη λυτρωτική του αξία καί την ενωτική του συμβολή.

Βεβαίως βαρύνει πολύ ή σκιά τής περιώνυμης εθνικής αγωγής τών ολοκλη
ρωτικών κρατών πού εφαρμόσθηκε κατά τό χρονικό διάστημα μεταξύ τών δύο 
παγκοσμίων πολέμων.

σοβαρός άντιρρήσεις διό πρωτοβουλίας αί όποϊαι (Αποβλέπουν είς την πλήρη καί 
ορθολογιστικήν άνάπτυξιν τοΰ έθνικοΰ χώρου. ΕΙς τό στάδιον δμως τής δράσεως 
at άντικειμενικαί δυσκολίαι και at φανεραί, προπάντων δέ αί άνομολόγητοι άντι- 
δράσεις όρθώνουν σοβαρώτατα έμπόδια. ΠαλαιαΙ παραδόσεις, κακαί συνήθειαι, 
συλλογικά ή άτομικά συμφέροντα, άναχρονιστικαί νοοτροπίαι, έγωϊσμοί καί μικρο- 
φιλοδοξίαι δεν είναι δυνατόν νά κλονισθοΰν από τής μιας ήμέρας είς την άλλην 
καί νά άφήσουν τόν δρόμον ελεύθερον διά μίαν προσπάθειαν ή όποια άπαιτεί 
πρωτίστως θυσίας και συλλογικόν πνεύμα. Τό Κράτος, βεβαίως, θά άναλάβη είς 
ένα πρώτον στάδιον σοβαρός εύθύνας καί θό φέρη μέρος τοΰ βάρους διά τήν 
διασφάλισιν τών βασικών προϋποθέσεων τής προόδου. ’Αλλά τελικώς τήν κυρίαν 
ευθύνην τής έπιτυχίας θό έχουν οί Ιδιώται καί οί ίδιοι πληθυσμοί. Δέν είναι κε
νός λόγος εάν λεχθή δτι ή κινητοποίησίς των καί ή άπροφάσιστος, ή ειλικρινής, 
ένίοτε δέ καί άνυστερόβουλος συμμετοχή των είς δλα τά στάδια τής προσπάθειας 
άποτελοΰν τήν προϋπόθεσιν τής εύοδά>σεως τοΰ έργου τής περιφερειακής άνα- 
πτύξεως.

1
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Ό  Ιταλικός φασισμός, ως κίνημα επιβολής ενός τμήματος, του Ιταλικού, 
σέ βάρος του άλλου, και ώς μονομερής πολιτική οργάνωση κατιέσεως και διώξεως 
κάθε άντιφρονουντος, μέ τό στραγγαλισμό τής ελεύθερης σκέψης καί τής ανεπη
ρέαστης επιστήμης, δεν έκαμε αγωγή και διάπλαση χαραχτήρων και ψυχών, αλλά 
δημιούργησε ένα πολιτικό κίνημα έξαλλου και κραυγαλέου σωβινισμού.

Τον ίδιο δρόμο ακολούθησε αργότερα και ό Εθνικοσοσιαλισμός μέ περισ
σότερο βίαιο πολιτικό πάθος και πρωτόγονες ακρότητες.

Ό  Εθνικοσοσιαλισμός, στηριζόμενος στις Πρωσσικές λόγχες καί στις εξ* 
αθλιωμένες κοινωνικές μάζες, εξοντώνοντας τούς πολιτικούς αντιπάλους, κατα
διώκοντας τούς Εβραίους, υποδουλώνοντας τήν Επιστήμη, παραποιώντας τήν 
Ιστορία καί οργανώνοντας τή νεολαία κατά τό χαραχτήρα τών πρωτογόνων ’Α
ριών ιών Γερμανικών Δρυμών, εξέθεσε ανεπανόρθωτα τό ιδεώδες τής εθνικής 
αγωγής.

ΚΓ έτσι, στις χώρες αυτές, παρά τις τεχνικές μεταρρυθμίσεις τού εκπαιδευ
τικού συστήματος—ιδίως στή Γερμανία—καί τήν παρουσία νέων παιδαγο)γικών 
Σχολών άναθεωρήσεως τής μέχρι τότε παιδαγωγικής Επιστήμης καί διδακτικής 
πράξης, εθνική αγωγή ώς ιδεώδες καθολικής ένότητος τού λαού, πού ζεΐ στόνϊδιο 
γεωγραφικό χώρο, έχει τήν ίδια γλώσσα, θρησκεία, πνευματικό πολιτισμό και 
ψυχικές ανταποκρίσεις στις μεγάλες, χαρακτηριστικές στιγμές τού Ιστορικού βίου, 
δέν είχαμε καθόλου στά χρόνια αυτά.

Ούτε ήταν δυνατόν νά επιτυχή ιδεώδες πού απαιτεί αγάπη προς τό λαό εκεί 
δπου εβασίλευε ή στυγνή πολιτική τυραννία μιας όμάδος σέ βάρος δλου του άλ
λου λαού.

Σκληρά επολεμήθη έπίσης τό Ιδεώδες αυτό από τά κατά τόπους Κομμουνι
στικά Κόμματα τής Ευρώπης κατά τό χρονικό διάστημα πού αναφέρουμε. “Οχι βέ
βαια από πεποιθήσεις ιδεολογικής συνέπειας, αλλά ωθούμενα από τήν ανάγκη τής 
πολεμικής τακτικής, φθοράς τού πολιτειακού καθεστώτος. Στήν πολεμική τους 
αυτή υπήρξαν αδίστακτοι πολλές φορές γιατί ήταν ακόμη ή εποχή τού διεθνιστι- 
κού ενθουσιασμού καί οί κομμουνισταί ίδεολόγοι. άποβλέποντες στήν παγκοσμιό
τητα τής έπαναστάσεως, περιφρονούσαν ώς μικροαστικές αντιλήψεις δ,τι είχε σχέ
ση μέ τήν τοπική παράδοση καί σέ ζητήματα εθνικής ευθιξίας αυτοσχέδιαζαν μέ 
επιπολαιότητα.

Ή ρθε φυσικά ή μεγάλη κάθαρση μέ πολύ αίμα βέβαια καί δάκρυα καί 
συμφορές, μεγάλη μερίδα τών οποίων εδοκίμασε ό τόπος μας, γιά νά ξαναβρή πάλι 
τή γνώριμη κοίτη του τό εθνικό ιδεώδες πού δέν είναι άλλο από τήν πλατειά καί 
μεγάλη λεωφόρο τής Δημοκρατίας.

Στην Ελλάδα, μέ πολιτεία δημοκρατική, μέ ιστορικό βίο αιώνων καί δπου 
ή παράδοση τής Ρωμιοσύνης καί τής ’Ορθοδοξίας δέν είναι απλή φιλολογία αλλά 
βασικό στοιχείο φυλετικού κυττάρου, ή επιστροφή τέ πολιτιστικά καί πνευματικά 
στοιχεία πού περικλείει τό εθνικό ιδεώδες είναι αίτημα ανάγκης (ή φοβίας κατ’ 
άλλους) εμπρός στο αφομοιωτικό δέος τών μεγάλων οικονομικών καί πολιτικών 
συγκροτημάτων καί εύρίσκεται μέσα στον κύκλο τών συζητουμένων Ιδεών δπου 
λαμβάνουν μέρος από καιρού είς καιρόν πολιτικοί, φιλόσοφοι, παιδαγωγοί, οίκο- 
νομολόγοι καί λοιποί επιστήμονες.

Ε μείς σημειώνουμε απλώς τήν κίνηση τών ιδεών αυτών στη χώρα μας καί, 
έφ3 δσον τό εθνικό ιδεώδες επανέρχεται στήν επικαιρότητα κοινού καί γενικού 
ενδιαφέροντος, θά προβούμε σέ μιά σύντομη ιστορική επισκόπηση, άναφέροντες 
χαρακτηριστικά σημεία του κατά τις διάφορες εποχές.

Ιστορική επισκόπηση. Στούς αρχαίους ^Ελληνες ανευρίσκεται τό ιδεώδες 
τής εθνικής αγωγής σάν έκφραση κοινών ελληνικών πόθων μόνο στήν Τέχνη, στή
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Φιλοσοφία, τή Θρησκεία και τά κοινά ήθη καί έθιμα. Τά κοινωνικά καί πολιτικά 
εμπόδια γιά τή δημιουργία εύρΰτερης εθνικής όμάδος ήταν πολλά. Ή  κατάτμηση 
του ελληνικού χώρου σέ πλήθος κρατών μέ Ιδιαίτερα οίκονομικά συμφέροντα καί 
ξεχωριστούς τοπικούς πολιτισμούς, έστάθηκαν άνασχετικοί παράγοντες γιά πολ
λούς αιώνες προς την ανάπτυξη τής εθνικής πολιτείας.

Ή  πόλις—κράτος προβάλλει στο πανελλήνιο τήν ιδέα τής έθνικής Ινότητος 
δταν αγωνίζεται γιά τήν Ελληνική ηγεμονία καί τήν πολιτική επικράτηση. Ή  
πόλις, στηριζόμενη στο σύστημα τής δουλείας καί έχοντας εξασφαλίσει τούς παρα
γωγικούς εργάτες, χρειάζεται τούς πολίτες μόνο σέ πολεμικές στιγμές καί γι’ αυτό 
κυρίαρχες ιδέες της είναι δύο αρετές! ή ανδρεία καί ή ελευθερία. Επομένως καί 
ή αγωγή τών νέων στις ελληνικές πόλεις καλλιεργεί τις δύο αυτές άρετές κατά διά
φορον ή κάθε μιά τρόπον.

Στη Σπάρτη έχομε τή στυγνώτερη εκδήλωση πολιτειακού ιδεώδους αγωγής 
μέ τήν καταπίεση κατά βάναυσο τρόπο κάθε ιδέας ατομικής ελευθερίας χάριν τής 
πολεμικής πειθαρχίας.

Τό Σπαρτιατικό κράτος προσπαθεί νά συγκρατήση τούς υποδούλους του μέ 
τήν στρατιωτική δύναμη. Ή  ολιγάριθμη μειονότης κατέχεται μονίμως από τό 
φόβο τής επαναστάσεως καί γΓ αυτό μεταβάλλεται σέ διαρκές στρατόπεδο πολεμι
κής προετοιμασίας, άντικρύζοντας μέ καχυποψία τις νέες ιδέες, τις οικονομικές 
καί κοινωνικές ανταλλαγές μέ τις άλλες Ιλληνικές πόλεις.

Στήν 'Αθήνα τό ιδεώδες αγωγής ευρύνεται, στηριζόμενο περισσότερο στήν 
προσωπική ελευι^ερία τού ’Αθηναίου πολίτη. Γιατί ή ’Αθήνα είναι δύναμη εμπο
ρική καί αποικιακή καί χρειάζεται όχι μόνο τήν πολεμική ανδρεία αλλά καί πλή
θος άρετές από τούς πολίτες της. Νά είναι ικανοί έμποροι καί τεχνίτες μέ καλλι
τεχνικά ενδιαφέροντα, δημιουργοί έξαγώγιμου πνευματικού πολιτισμού, εύγλωττοι 
ρήτορες γιά τήν καθοδήγηση τού μεγάλου γιά τήν εποχή εκείνη λαού.

Ή  αγωγή οφείλει νά μορφώνη τον ’Αθηναίο πολίτη σαν ελεύθερη προσω
πικότητα ικανή καί δραστήρια νά διαδραματίση τό ρόλο της μέσα στήν αποικιακή 
Δύναμη.

Κατά τήν Μακεδονική περίοδο, πού θά ένόμιζε κανείς ότι οι εξωτερικές συν
θήκες τής εθνικής ενότητος θά έπέφεραν μία πλήρη επικράτηση τής εθνικής αγω
γής. όμως στον ελληνικό χώρο καμμία πρόοδος ιδεών στον τομέα αυτό δέν παρου
σιάζεται, γιατί έσήμανε ήδη ή ώρα τής παρακμής καί ολα τά πνευματικά καί 
παιδευτικά κηρύγματα, στερημένα τού λαϊκού παλμού καί τού εσωτερικού ψυχι
κού δυναμισμού καί συνεπώς μή άποβλέποντα στο κρίσιμο παρόν καί στο σκοτεινό 
μέλλον τής Φυλής, φαίνονται λόγια ανεδαφικά ή τό χειρότερο πρόχειρα όπλα κατα- 
δυναστεύσεως μιας πολιτικής μερίδος σέ βάρος τής άλλης-

Τό τελικό χτύπημα προς τά εθνικά Ιδεώδη τής εποχής εκείνης καταφέρει ό 
Χριστιανισμός σάν θρησκευτικό, πνευματικό καί κοινωνικό κίνημα. ‘Ο Χριστια
νισμός είναι ό αντίπαλος τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τήν οποία προσπαθεί νά 
πλήξη μέ ολα τά δυνατά μέσα καί σ’ όλους τούς τομείς. Στήν παντοδυναμία τής 
Πολιτείας σάν ύψίστου φορέα πολιτισμού καί μοναδικού οργάνου εκπληρώσεως 
τής θείας βουλήσεως μέ τήν τελειότητα τών Νόμων, παρουσιάζεται τώρα αντίπα
λος τό αιομο, ή περιφρονημενη μονάδα πού δέν είναι δ ελάχιστος καί ασήμαντος 
αριθμός άλλά τό «σκεύος» τού Θεού πάνω στη γή καί πού μπορεί μόνη της, 
σκληρά άγωνιζόμενη μέ τό υλικό περίβλημα τής ψυχής συνεχώς βελτιώνουσα τήν
εσωτερικήν αντινομίαν της μέ βάση τον ηθικό Νόμο νά τείνη προς τή θεία 
τελειότητα.

‘Η Πολιτεία, οί Νόμοι της, τά είδωλά της, ή πραγμάτωση διαφόρων πολι 
τιστικών σκοπών, ή κοινωνική οργάνωση, όλα αυτά γιά τό Χριστιανισμό τών
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πρώτων αιώνων πού βρισκόταν στην περίοδο τής παρανομίας ήταν εμπόδια στο 
δρόμο τής επικρατήσεώς του.

Τά πρώτα χριστιανικά κηρύγματα για τη θεία αποστολή τού ατόμου καί 
την ικανότητα αύτοεξελίξεώς του και πού άπέβλεπαν στην ανατροπή τής Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας, έφεραν με τήν ψυχική καί κοινωνική αποξένωση τού ατόμου από 
τις αντικειμενικές μορφές τού πολιτισμού δδυνηρά αποτελέσματα εσωτερικού ψυ
χικού διχασμού. Τά μοναστήρια, ή διαμονή στήν έρημο, ή αποχή από κάθε κο
σμική χαρά, ή περιφρόνηση των κρατουντών κοινωνικών καί εθνικών αρετών 
μπορεί για μεμονωμένα άτομα νά ήταν ωφέλιμα κίνητρα ψυχικού γυμνάσματος, 
άλλα για τό πλήθος τών ανθρώπων ήταν τό μοιραίο βήμα αποχής και περιφρό
νησης προς τις πολιτικές, κοινωνικές καί πνευματικές οργανώσεις τής εποχής που 
κράτησε πολλούς αιώνες.

Κατά τούς πρώτους χριστιανικούς αιώνες ούτε καν τίθεται ζήτημα εθνικής 
αγωγής τών νέων. Σ ’ αυτό συντείνει δχι μόνον τό ατομικό χριστιανικόν πνεύμα 
αλλά καί ή έλλειψη μετά τή διάλυση τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας Ιθνικών κρα
τών καθώς επίσης καί ή ύπάρχουσα στωϊκή φιλοσοφία, κατάλοιπο τής ’Αρχαίας 
Ελληνικής φιλοσοφίας, τής ατομικής ευδαιμονίας καί τό λεγόμενο ελληνιστικό 
πνεύμα μ ι α ς  ε π ι κ ο ύ ρ ε ι α ς  ήδονολατρείας, μακριά από κάθε κοσμική συμ
βατικότητα.

Ή  αγωγή κατά τούς Μεσαιωνικούς χρόνους είναι υπόθεση τής Εκκλησίας 
καί αποβλέπει μέ τό δικό της εκπαιδευτικό σύστημα νά χαράΕη ανεξίτηλα στήν 
ψυχή τού ατόμου τήν χριστιανική ηθική αρετή μέ τελικό έπαθλο τή συντριβή τής 
σωματικής αμαρτίας καί τήν κατάχτηση τής μετά θάνατον ευδαιμονίας. 'Η  εκκλη
σιαστική Πολιτεία περιφρονει τίζ τοπικές γλώσσες, τά ήθη καί τά έθιμα, τό κάθε 
τι πού ενθυμίζει εθνικό περίγυρο. Ή  αγωγή οφείλει συνεχώς νά γυμνάζη τό νού 
μ* ένα πολυδαίδαλο σύστημα λογικών εννοιών για νά γίνη τό σκληρό, ατσάλινο 
όργανό δαμασμού τής σο)ματικής ανησυχίας.

"Ολο τον Μεσαίωνα ή αγωγή ήταν στά χέρια τής Εκκλησίας χωρίς πουθενά 
νά διακρίνεται αντίδραση εκ μέρους τής Πολιτείας, ή οποία τότε στήν Ευρώπη 
διήνυε τό στάδιο τής πρώτης ηλικίας της, μέ τις μεγάλες εθνολογικές μεταβολές καί 
τις μεταγγίσεις νέου σφύζοντος αίματος βαρβαρικών καί πρωτογόνων λαών. Ούτε 
δμως καί ή Βυζαντινή αυτοκρατορία ώς διάδοχος πολιτική όργάνωσις τού Ρωμαϊ
κού κράτους ήμπόρεσε νά προβάλη δικό της σύστημα αγωγής έστω ενός πολιτεια
κού ιδεώδους. Είναι αλήθεια, πώς εδώ ή εκπαίδευση τών νέων δέν ακολουθεί τή 
σχολαστική ακρότητα τού Δυτικού Μεσσαίωνα, αλλά δημιουργεί ένα δικό της, ο
πού συγχωνεύονται κατά κάποιο τρόπο ή χριστιανική ηθική μέ τά κατάλοιπα τού 
ελληνικού πνεύματος καί τών παραδόσεων τού τοπικού χρώματος τών ’Ανατολι
κών λαών.

*Από τον 14ον αιώνα εμφανίζεται στήν Ιταλία ή στροφή προς τήν εθνική 
γλώσσα, γράφονται τά μεγάλα λογοτεχνικά αριστουργήματα καί στη Γερμανία ο 
Λούθηρος, στήν Ελβετία δ Καλβινος ανατρέπουν τήν παπική κηδεμονία δχι α
σφαλώς λόγορ μόνο δογματικών διαφορών άλλα περισσότερο έκφράζοντες τις λαϊ
κές τοπικές ανησυχίες γιά τήν εθνική αξιοπρέπεια.

Ή  αναγέννηση ώς πνευματικό κίνημα δεν εκφράζει τόσο τή στροφή προς 
τήν κλασσική αρχαιότητα, δσο τήν τάση άποδεσμεύσεως από τή δουλεία τού Μεσ- 
σαιωνικού πνεύματος, μέ τήν προβολή τής αυτοδύναμης προσωπικότητος.

Ή  απελευθερωμένη προσωπικότης τής εποχής αυτής, ολοκληρωμένη μέσα 
στο γήινο δυναμισμό τη; καί (οπλισμένη μέ τό οπλο μιας σκληρής άμοραλιστικής 
κοσμοθεωρίας, έδωσε μιά μεγάλη ισχυρή ώθηση στο άτομο νά κερδίση τήν ελευ
θερία του καί χάρισε έργα μεγάλα στήν τέχνη καί στήν επιστήμη πού φαντάζουν
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και σήμερα σαν φωτεινά μετέωρα εκπληκτικής ατομικής προσφοράς. Στο βάθος 
όμως υποβόσκει εωσφορικό πνεύμα σκληρού σκεπτικισμού, περιφρονήσεως της 
ανθρώπινης δμάδος, έλλειψη πίστεως και αγάπης προς το κοινωνικό σύνολο, εκτός 
τής αφειδώλευτης σπατάλης του προσωπικού δυναμισμόν. Χάρισε δμως τή γεν
ναιότητα στο άτομο, πού απελευθερωμένο πια μέ τον καιρό θά βρή το δρόμο του 
πού δεν είναι άλλος από την εθνική του αυτοτέλεια, όπως τήν εκφράζει στους νεω* 
τέρους χρόνους ή Γαλλική Επανάσταση.

GI δημιουργούμενες Κοινότητες ΈΘνών και Ιδεώδη άγω γής. Δεν εί
ναι τού παρόντος μία εύρεΐα kui διεξοδικώτερη αναδρομή τού παρελθόντος. Προ
σπαθήσαμε σε γενικές γραμμές να σημειώσουμε τις τάσεις πού αναφαίνονται κατά 
καιρούς γιά μια ενότητα μέσα στήν εθνική ομάδα. "Ομως περισσότερο από τό 
παρελθόν μας ενδιαφέρει τό παρόν. Και ενα παρόν, σάν τό σημερινό, οριζόμενο 
μέσα στά πλαίσια δυο παγκοσμίων πολέμων, τις ανακαλύψεις των πυρηνικών ο
πλών και τά άλλα μεγάλα προβλήματα δπου ό καθένας βλέπει τή μηδαμινόιητα 
τού μεμωνομένου ατόμου.

Τό άτομο σήμερα, μέσα στον ανταγωνισμό των μεγάλων ομάδων καί τή 
δημιουργία των υπερεθνικών πολιτικών καί οίκονομικών σχηματισμών, έχει ανάγ
κη νά βρή ψυχική ανταπόκριση από τήν ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα τού τόπου 
του καί τού καιρού του, τή ριζωμένη στον αυτό γεωγραφικό χώρο καί ζυμωμένη 
στήν κοινή ιστορική μοίρα καί πού οί συνεκτικοί δεσμοί άποδείχτηκαν αδιάσπα
στοι σ* δλες τις δοκιμασίες τού Ιστορικού βίου.

Ή  κοινή ζωή στον ίδιο γεωγραφικό χώρο επί πολλούς αιώνες άποτυπώνει 
στήν ανθρώπινη μορφή καί στον εσωτερικό ψυχικό κόσμο τό ιδιαίτερο χρώμα, 
καθώς συμβαίνει μέ τήν πέτρα, τό φυτό καί τό ζώο.

Στο σημερινό κόσμο, πού δοκιμάζεται από τό αίσθημα τής ανασφάλειας καί 
τού φόβου πρέπει ν* απευθύνεται ή αγωγή, δημιουργώντας του τήν πρώτη εστία 
περισυλλογής, δπου βλασταίνουν ιδανικά μονιμώτερης αξίας, άνθρωπινώτερου 
περιεχόμενου εύρείας άνταποκρίσεως στά πλαίσια τής κοινωνικής όμάδος.

Ή  εθνική αγωγή, πλούσια σέ ανθρωπισμό καί μακριά από μισαλλοδοξίες, 
θά σταθή πλάι στο βασανισμένο άνθρωπο μέ τή στοργή τής μητέρας, προβάλλον
τας ιδανικά ατομικής καί κοινωνικής εξελίξεως καί προσφέροντας τήν πρώτη εστία 
ατομικής προστασίας εκεί δπου ή ζωή ξεσκίζεται αδιάκοπα από τις οικονομικές 
καί κοινωνικές αντιθέσεις καί ή κλίμακα τών ηθικών αξιών άνατρέπεται, ωθού
μενη σ’ αυτό δχι από στείρο ιδεολογικό συντηρητισμό ή έξαλλο σωβινισμό, άλλα 
από τήν πεποίθησή της δτι ό διαπλασσόμενος νέος έχει ανάγκη ψυχικής άμοιβαιό- 
τητος μέ τό πρώτο περιβάλλον του καί τά ιδανικά του, πού τά χαραχτηρίζουν οί 
κοινές ιδέες πού γεννήθηκαν στήν ιδιαίτερη, όπως λέγεται, πατρίδα, δοκιμάστηκε 
ή αντοχή τους καί η ελκτική τους δύναμη στις περιπέτειες τού ιστορικού βίου καί 
πάλ?νονται από τήν ψυχή τής Φυλής, μέ τήν ιστορία της, τή γλώσσα της, τήν 
ζωή της.

Παράλληλα μέ τή δημιουργία των μεγάλων πολιτικών καί οίκονομικών σχη
μάτων, πού είναι αναπότρεπτη ανάγκη τής σημερινής ζωής, ή εθνική αγωγή ίσως 
καί εξ αίτιας αυτών καί προς τον δμαλώτερο προσανατολισμό τού ανθρώπου προς 
αυτά, αρχίζει νά παρουσιάζεται από πολλούς ώς αίτημα τής εποχής μας πού ν* 
αποβλέπει στον άνθρωπο καί στήν ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα καί στο σεβασμό
τής ανθρώπινης προσωπικότητος ώς φορέα τής φυλετικής παραδόσεως καί τών 
Ιδιαίτερων μορφών τού πολιτισμού. Τό εθνικό ιδεώδες άγωγής δέν περιέχει συν
θήματα κοινωνικών τάξεων καί οίκονομικών άνταγωνισμών ούτε επίσης υπο
κριτικού συντηρητισμού άλλά κολπώνεται άπό άγωνιστικά ιδανικά τής νέας γενιάς:

t



Τ Ε Ρ Α Σ Τ Ι Ο Υ Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Υ Σ
Τεράστιους κύκλους γύρω μου κάνεις
κι* δλο μου φεύγεις κι* δλο μου φεύγεις,
κι’ άκίνητη, μέ του αίματός μου τό βόμβο, σε κυνηγώ,
ώς ν* άκουμπήσω τό πρόσωπό μου στής χαράς σου τήν άκρη,
ώς νά μπορέσουν όλόκληρα νά γίνουν τά χέρια μου νά σέ πιάσουν:
Κρυφό κυμάτισμα τής ζωής,
κύκλε πού στη σάρκα μου μέσα σέ ψάχνω, -
πιο κάτω, στής ρίζας μου τη φωνή,
έκει πού τό θαύμα σου σαν καθάριο νερό*περισσεύει.

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Τ Ο Υ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ

Σκύβω καί σέ θωρώ
κι* έρχεται ό άχνός σου ζεστός καί τυλίγει τό πρόσωπό μου* 
άπό άγνωστη εύτυχία τά μάτια μου κλείνω, 
μ* έκστατική λαχτάρα τά φτερά μου χτυπούνε.
Σκύβω καί σέ κοιτώ,
άθώρητο Κέντρο του κόσμου, πηγάδι βαθύ ζεστασιάς, 
κάλεσμα μουσικό άσταμάτητο τής ζωής,
καί τά έφήμερα μυστικά μου στα αιώνια σου νερά καθρεφτίζω.

■

ΟΛΓΑ ΒΟΤΣΗ

άγάπη προς τήν ελευθερία τής πατρίδος και οικοδομήσεως έργων πολιτισμού καί 
οίκονομικής ευημερίας. Μακριά άπό του νά γίνη όργανό πολιτικών ή κοινωνικών 
ομάδων, δφείλει νά χαράσση τό δρόμο του ολοκληρωμένο μέσα στά ιδανικά του 
πού είναι ή αγάπη προς τον άνθρωπο τής ιδιαίτερης όμάδος του κατ’ αρχήν γιά 
νά τείνη άργότερα προς τον κάθε άνθρωπο τού σημερινού κόσμου πού θά ζή στις 
δημιουργούμενες Κοινότητες τών Εθνών.



Δ Υ Ν Α Μ Η  ΚΑΙ Α Δ Υ Ν Α Μ ΙΑ
(Είμαι σαν ένα χαμένο μικρό ζωάκι πού γυρεύει τή φωνή τής μάνας του. 
Κινητός είμαι βούρκος δπου οί άγγελοι έχουν λασπώσει δλα τά φτερά τους.) 
Μέ πείθει, με πείθει ό βαθύς ούρανός 
τής καλοκαιρινής νύχτας πώς είμαι αθάνατος.
’Αφού τό γνωρίζω, πώς έξακολουθώ νά φοβάμαι; 
θεέ μου, χτύπησέ με φιλικά στον ώμο 
νά περπατήσουμε μαζύ,
δέ θέλω νά Σέ φορτώσω μέ τήν άγωνία μου.
Βοηθός, φωτιστής νά ’σουν τής νύχτας μου!
Βοήθησέ με, ν’ άνάψω, θεέ μου, ένα μικρό 
φωτάκι μέσα στήν άφεγγη νύχτα τής έλπίδας μου.
Στήριξέ με νά κάμω τήν άπελπισία μου φώς και όντοχή καί πλούτο μου. 
θεέ μου, πές μου, είμαι σταθερά καρφωμένος στή θέση μου

σά δέντρο ή άστρο;
Μένω έδώ, πιο στερέωμα άπό τή σκοπιά μου νά θαυμάζω, 
τό αύτό πάντα; Διαισθάνομαι δμως πώς είμαι προσωρινός, 
δτι διαρκώς ή θέση μου αλλάζει.
Τί παράξενος είμαι να μήν έπιθυμώ νά ταξιδεύω.
Μά τί εύτυχία είναι άπροσμέτρητη 
τό δ,τι κανείς δέ μέ ρωτάει!
Πόσες φορές, θεέ μου, γεννήθηκα.
Πόσες άλλες πάλι θά γεννηθώ;
Πίσω κι έμπρός ’Άπειρο,
κι δλο μεγαλύτερο, μεγαλοπρεπέστερο τό θαύμα.
Πόσες φορές θά χάσω τό θεό; Πόσες θά τον γυρέψω;
Πόσες φορές τή φαντασία τού θεού κι δχι τό φώς τού θεού θά λατρέψω; 
θ ά  βρώ άραγε τήν άλήθεια;
Μαύρο κρασί είναι ή θάλασσά μας σά θυμώνει.
Μέ τό μαύρο της κρασί μεθούσα.
Μαύρο κρασί είναι ή θάλασσα,
καί στή καλύβα μου σφυρίζει ή καταιγίδα,
θεέ μου, χτύπησε τήν πόρτα μου
θά σ’ άκούσω μέσα στή νύχτα τή μαύρη.
(Ά πό τή στιγμή πού έμαθα νά περιφρονώ, έμαθα καλύτερα ν’ άγαπώ) 
Μάς τραβά πάντα ένας εύρύτερος κρυφός ούρανός.
Πολύ θά τό προτιμούσα νά σέ ύπακούω καθώς ό παλαιός Αβραάμ, 
δταν τον διέταξες νά σοΰ θυσιάσει τό γιό τό μονογενή του.
Στό βάθος τής διαταγής σου θά φεγγοβολούσε τό λουλούδι τής εύσπλα-

[χνίας σου.
Μά πουθενά σήμερα δέν άντίκρυσα έλεος,
γιατί οί άνθρωποι σήκωναν τούς άνθρώπους άπό τήν άγκαλιά

τών παιδιών καί τής γυναίκας
καί τούς σκότωναν πριν καλά φέξει.
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Σέ Σένα άφοσιωμένος δφειλσ νά ’μαι 
καθώς μελισσιού σμήνος σέ κλαδί άνθους, 
γιά  νά 9μ σ ι  χαρούμενος καθώς κάθε άνθισμένη

καρδιά πρωταγάπης.
(Οί μέρες μας είχαν τήν άστασία υδραργύρου)
Τά τραγούδια αυτά τά παλιά πού άκούω 1 ■' .
τ ’ ακόυσαν καί οί φίλοι μου κάποτε
πού σκοτώθηκαν. ,
Τώρα είναι γεννημένοι σ’ ένα άλλο άπειρο έμπρός 
καί πειραματίζονται τό άπειρο πείραμα του θεού μας.
Δέν θυμούνται τίποτε άπό έμάς.
Τό πέρα άπό έμάς είναι καλύτερο, πιο μεγαλόπρεπο, πιο πλατύ. , 
Τά παλιά τραγούδια σάν άκούω τούς φίλους μου θυμούμαι, 
πού βίαια έφυγαν στην άλλη δχτη.
Πέρασαν πλησιέστερα στής αιωνιότητας τήν όψη.

Τό περσυνό καλοκαίρι ήταν. Κι* δμως ·
σά νά συνέβηκε σ’ άπόμακρην έπόχή,
έκεΐ πού σμίγει τ’ δνειρο μέ τήν πραγματικότητα,
πού έχουν πιά ξεθωριάσει οί καθάριες γραμμές
καί — εισβολείς άκριτες ακάθεκτοι—
τά συναισθήματα καί τά γεγονότα,
τά μεγάλα βιώματα, ; (
ποδοπατούνε τ’ άχρωμα σύνορα
καί σέ χορόν ένιαΐο, μεθυστικό κι’ όνειρικό
στροβιλίζουν τή βέβαιη παρουσία τους
μπρός στόν περίεργο θεατή—έμένα.
*ΊΞνα τόσο πλήρες καλοκαίρι
δέν είχε καιρό νά καταγραφή ήρεμα
καί μ* έπαναλαβανόμενη τάξη...

, θερινοί άκάθεκτοι εισβολείς τά βιώματα, 
σχεδιάζουνε τή νωπή μνήμη τού χτές 

' πάνω στο χιμαιρικό σύνορο τού τετελεσμένου 
έκεΐ πού σμίγει τ* δνειρο μέ τήν πραγματικότητα...

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ

\ € Ρ 2 Τ I Κ Ο Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι

ANTIFONH ΓΑΛΑΝΑΚΗ -  ΒΟΥΡΛΕΚΗ
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Πρασίνισεν ή λίμνη ξαφνικά 
κι* άρχίνησεν άρια ή βροχή νά πέφτει. 
’Ανήσυχα έπετάξαν τά πουλιά 
—οί πελαργοί, τά περιστέρια, οί γλάροι — 
πάνω άπό τόν θολό, πικρό καθρέφη.

Μες στήν όμίχλη ό μιναρές ό ραδινός 
υψώνεται ώς όξύ, βαρύ κοντάρι, 
μά ό βροχερός χαμήλωσε ουρανός 
κι* έκάρφωσε στά πράσινα νερά 
τ’ όλοκέντητο τρίχρωμο ζουνάρι, 
πού προμαντεύει τήν καλή σοδειά, 
πράσινο λάδι, ρουμπινί κρασί, 
ξανθό σιτάρι.

Κάπου πιό έκεΐ παραμονεύει τό φεγγάρι, 
πίσω άπό τό βουνό τό Μιτσικέλ·ι, 
όλοστρόγγυλος δίσκος μαγεμένος, 
άπό Γιαννιώτη τεχνίτη δουλεμένος.
Θά ξενυχτήσει, λέει, άπόψε στά περβόλια, 
θά ξενυχτήσει, λέει, άπόψε, γιατί θέλει 
σιγά—σιγά τό άσήμι του ν* άπλώσει 
τή λίμνη άπ’ άκρη ώς άκρη νάσημώσει.

ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΖΕΥΓΩΛΗ-ΓΛΕΖΟΥ



ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ

Η ΞΕΝΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ*

Β. Ή  Νοσταλγία στήν Ξένη γή

Ό  "Ελληνας ποιητής δεν εμπνεύστηκε μόνον άπ* τον έντονο και διαβατικό 
πόνο τής στιγμής του χωρισμού. 5 Ατι τά πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα εχει 
υψώσει σε ποιητικό σύμβολο τον βαθύ καί αμετακίνητο πόνο στήν ξένη γή. Ή  
«νοσταλγία» τραγουδήθηκε απ’ τον "Ομηρο μέχρι καί τον τελευταίο στιχοπλόκο. 
Είναι αμέτρητες οί ποιητικές φοονές, πού διαιρανιόνουν τήν άσβηστη λαχτάρα, 
τον άσίγαστο πόθο τού ξενητεμένου: «Οΐκαδε τ’ ελθέμεναι και νόστιμον ήμαρ ϊδέ- 
σθαι τώ κένται και κείθι θεφ ώς εύχετοό)μην;>. νά δώση, δηλαδή, ό Θεός να ξη· 
μερώση ή ποθητή τού γυρισμού μου μέρα. Ά πό  τήν εποχή τού «πολύτλαντος Ό - 
δυσσέως» μέχρι σήμερα, οί ποιητές μας τραγουδούν τήν λαχτάρα τού απόδημου 
νά διάσχιση «τά εύρέα νώτα τής θαλάσσης» για νά ξαναγυρίση στήν πατρίδα.

Πολλές φορές ό πόθος τής επιστροφής, στήν έντασή του, αδικεί τήν θετή 
πατρίδα πού συχνά δέχτηκε φιλόξενα τον ξενηιεμένο. Καί ό ποιητής, πού δέν γνο)- 
ρίζει λογικούς φραγμούς, πού δμορφιά τής τέχνης του είναι καμμιά φορά ή υπερ
βολή, άδικε! κι5 αυτός τήν ξένη γή:

«Τά έρημα τά ξένα ν’ άνάψουν νά καούν,
μάς παίρνουν τά παιδιά μας καί μάς τά τυραννοΟν»,

κραυγάζει και καταριέται δ ποιητής τού λαού.
Μέ περιφρόνηση και πικρόχολη ειρωνεία μιλάει γιά τήν ξένη γήκαίόΆ ργύ· 

ρης Έφταλιώτης, πού γεννήθηκε στή Μυτιλήνη και εζησε τά περισσότερα χρόνια
στά ξένα. Ά ν  και πρόκοψε σέ πλούσιες και όμορφες χώρες, εμεινε φανατικός Ρω
μιός καί γράφει στο χορό τών ξενητεμένων.

Πιάστε τό χορό, παιδιά 
πιάστε μ’ όνοιχτή καρδιά, 
όξω βγάλτε τό μαντήλι 
κι* ό χορός άς πάει σφοντύλι.

Χρόνια πέρασαν καί μήνες καί δέν είδαμε πατρίδα 
πιο καταραμένο τόπο άπό τήν Φραγκιά δέν είδα.
Κι* αν χορεύουνε κι’ οί Φράγκοι σάν δυο μύλοι άγκαλιασμένοι 
άς έλθουν έδώ κι* άς δούνε στο χορό ό Ρωμιός πώς μπαίνει.
‘Ό ποιος άπό μάς, άδέλφια, έχει άγάπη στο χωριό του,
6ρκο πώς θά σύρουμ* δλοι νά τή δούμε στό πλευρό του.

Μέ γαρούφαλο στ* αυτί μας τήν ήμέρα τής χαράς του 
θά χορέψουμε καί πάλε στήν ύγειά τής πεθεράς του.
Κι* όποιος θέλει άπό τούς άλλους στό χωριό του ν* άποθάνη

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 533.
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Φράγκικα σσ βλέπη κάλλη τό σταυρό του εύθύς νά κάνη...
Πάμε έκεΐ, μωρές παιδιά, 
πάμε μ* άνοιχτή καρδιά, 
τά γαρύφαλα στ’ αυτιά μας 
βασιλιάδες στα νησιά μας.

Την ξενητειά αναθεματίζει κι* ό ποιητής του βουνου και τής στάνης, θά 
μπορούσαμε νά προσθέσουμε κι9 ό τραγουδιστής τής ξενητειάς, ό Ήπειρώτης Κώ- 

, στας Κρυστάλλης. *Ηταν τόση ή αγάπη για τον τόπο του και τις ομορφιές του, 
ώστε δ Κρυστάλλης θά έμενε αδιόρθωτος τοπικιστής ακόμα και στον Παράδεισο. 
Καί είναι άλήθεια δτι για τό άμοιρο βλαχόπουλο απ' τό Συρράκο, ή ξενητειά— 
αδερφωμένη μέ τήν ανέχεια—στάθηκε βαρειά σάν ταφόπετρα!

Ανάθεμά σε ξενητειά, μέ τά φαρμάκια πόλεις ! 
θ ά  πάρω έναν άνήφορονά βγώ σε κορφοβούνι, 
νά βρώ κλαράκι φουντωτό και ριζιμιό λιθάρι, 
νά βρώ και μια κρυόβρυοη, νά ξαπλωθώ στον ίσκιο, 
νά πιώ νερό νά δροσισθώ, νά πάρω λίγο άνάσα, 
ν' άρχίσω νά συλλογισθώ τής ξενητειάς τά πάθη, 
νά είπώ τά μαΰρα ντέρτια μου καί τά παράπονά μου.
— Τραγούδια άν έχ’ ή μαύρη γη, κΓ ό τάφος χαμογέλια, 
έχει καί τού παιδιού ή καρδιά πού περπατεΐ στά ξένα.
Τά ξένα έχουν καημούς πολλούς καί καταφρόνια πλήθος !
Στά ξένα δεν άνθίζουνε τήν άνοιξη τά δέντρα, 
καί δε λαλούνε τά πουλιά, ζεστός δε λάμπει ό ήλιος, 
δε φυλλουριάζουν τά βουνά, δεν πρασινίζει ό κάμπος, 
καί δε δροσίζει τό νερό, καί τό ψωμί πικραίνει!
Στά ξένα ποιος θά σέ χαρει καί ποιος θά σού γελάση ;
Πούν’ τής μανούλας τά φιλιά, τά χάδια τού πατέρα;
Ποΰναι τά γέλια τ’ άδελφού κι’ ή συντροφιά τού φίλου ;
Πούν’ τής άγάπης οί ματιές καί τά γλυκά τά λόγια;
Σέ ήπιώτερο τόνο εκφράζεται ή φιλοπατρία του Άνδρέα Κάλβου, του Π ιν

δάρου τήςνεώτερη; Ελλάδας. Γεννημένος στή μυροβόλο Ζάκυνθο, μά μεγαλωμέ- 
νος στήν ’Ιταλία καί τήν ’Αγγλία, σταλάζει συνήθως στά ποιήματά του τήν νηφα
λιότητα καί τό μέτρον τής φιλοσοφημένης σκέψης. Στο ποίημά του δμως «0 ΦΙ· 
ΛΟΠΑΤΡΙΣ» αφήνει καί δ Κάλβος τήν καρδιά του νά ξεσπάση:

ΤΩ φιλτάτη πατρίς, 
ώ Θαυμασία νήσος,
Ζάκυνθε* σύ μοΰ έδωκας 
τήν πνοήν καί τού ’Απόλλωνος 
τά χρυσά δώρα...

Ποτέ δέν σέ έλησμόνησα, 
ποτέ. Καί ή τύχη μ’ έριψε 
μακρά άπό σέ* μέ είδε 
τό πέμπτον τού αίώνος 
είς ξένα έθνη....

Χαΐρε Αύσονία, χαΐρε 
καί σύ Άλβίων, χαιρέτωσαν

τά ένδοξα Παρίσια· 
ώραία καί μόνη ή Ζάκυνθος 
μέ κυριεύει...

Σταφυλοφόρας ρίζας 
έλαφρά, καθαρά, 
διαφανή τά σύννεφα 

,ό βασιλεύς σού έχάρισε 
τών 'Αθανάτων....

*Η λαμπάς ή αιώνιος 
σού βρέχει τήν ήμέραν 
τούς καρπούς, καί τά δάκρυα 
γίνονται τής νυκτός
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εις έσέ κρίνος ...
’Ά ς  μή μου δώση ή μοίρα μου 
εις ξένην γην τον τάφον’

είναι γλυκύς ό θάνατος 
μόνον δταν κοιμώμεθα 
εις την πατρίδα.

αν δεν την γνώρισε. Ό  μεγάλος μας ποιητής Κωστής Παλαιιάς, πού δεν ένοιωσε 
προσωπικά τον νυγμό τής νοσταλγίας, γιατί δεν απομακρύνθηκε ποτέ από την Α 
θήνα, βλέπει τις ομορφιές του ξένου κόσμου—δέν τις άρνεΐται δπωςοί άλλοι ποι-

τής « α σ ά λ ε υ τ η ς  ζ ωής » :
’“Ας τά ζητάνε μακρινοί ταξιδευτάδες άλλοι 

• Στ* ’Ά λπεια  βουνό τετράψηλα καί μαγικά έντελβάϊς.
Είμαι τάσάλευτο στοιχειό, κάθε χρονιά μ’ ευφραίνει 
ό ’Απρίλης μεσ* στον κήπο μου, μεσ’ στό χωριό μουό Μάης.
ΤΩ λίμνες, φιόρδες, τής Φραγκιάς παλάτια, ναοί, λιμάνια, 
Φέγγη ύπερβόρεια, τροπικά λουλούδια καί ρουμάνια.
Τής τέχνης θαύματα, ομορφιές άπίστευτες του κόσμου,
Κάποιο νησάκι έδώ άγαπώ κι’ δλο τό βλέπω έμπρός μου.

"Υστερα απ' τούς σκληρούς καί δειλούς στίχους των ποιητών πού άποστρέ- 
φονται την ξενητειά, ας ακούσουμε έναν Έλληνοσμερικανό ποιητή, γέννημα τής 
Ελλάδος καί θρέμμα τής Αμερικής. Είναι δ Γιώργης Κουτουμάνος, πού πέθα- 
νε τον περασμένο Νοέμβριο στο Σικάγο. Ό  Κουτουμάνος έζησε κι9 αυτός μέ τό 
παράπονο τής ξενητειας, και τό όραμα τής πρώτης πατρίδας. “Όαως στην ευαί
σθητη ψυχή του είχε άπομείνει πολύς χώρος για την αγάπη και τής νέας πατρίδας,

ζωής. Στην Συλλογή του «ψυχόβγαλτα» υπάρχει ένα ποίημά του—έμμετρη παρα
καταθήκη στά παιδιά του—δπου μοιράζεται αρμονικά καί δίκαια ή αγάπη του 
γιά τις δυο πατρίδες.'

Παιδιά μας πού φυτρώσατε σάν άνθια μυρωμένα 
Ά π ό  την γλάστρα τής τιμής, τής άρετής τό σπόρο,
Ποτέ μή λησμονήσετε, καί ξεναγεννημένα,
Μιά μέρα νά πληρώσετε τιμής κ’ άγάπης φόρο 
Στή χώρα πού σάς έκαμε σέ τούτη χώρα δώρο !
Τον ήλιο της δέν είδατε, τή γή, τον ουρανό της...
Εκείνη δέν σάς γνώρισε, δέν σάς θωρεΐ μπροστά της,
Μά τό δικό μας, τό παιδί, είν’ καί παιδί δικό της...
Του χάρισε για στόλισμα στον κόσμο τ’ όνομά της,
Χαρά σ' έκεΐνο τό παιδί πού μάθει τά καλά της !
Τή νέα τήν πατρίδα μας κορώνα στό κεφάλι
Μεσ’ τής καρδιάς τήν έχουμε τήν πιο καλή τή θέση
Καί είναι ή άγάπη μας άκόμσ πιο μεγάλη
Κι’ άπό τούς δυο ’Ωκεανούς, δπου τήν κλειούν στή μέση...
’Αφήστε τό περίσσεμα εις τήν παλιά νά πέση!..

Ό  πόνος πού νοιώθεις δταν αποχωρίζεσαι άγαπημένμ πρόσωπα, διαιωνί- 
ζεται βασανιστικά δταν είσαι μακρυά τους γιά πολλά χρόνια. Στο νεοελληνικό 
ποιητικό στερέωμα συναντά κανείς πάμπολλα φωτεινά ποιητικά δημιουργήματα

ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ
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πού άναδίνουν οέ ολη της τήν έκταση καί ένταση τήν δδυνηρή απουσία της μάν·
νας, του γυιού, τού συζύγου, της αγαπημένης.

Ό  σύγχρονος ποιητής απ’ τήν Λακωνία, Κούλης Άλέπης, άναζητάει την

Ξενητεμένη άγάπη μου έλα πάλι, 
σέ κλαίει δλο τό σπίτι δταν σουρουπώνει 
τοΟ κήπου ή βρύση, τό έρημο μπαλκόνι, 
τά ρόδα, οί κρίνοι μέσα στ* άνθογιάλι.
Σ ’ άναζητουνε οί αύρες, τό τιμόνι 
τής βάρκας μας, τό κύμα στ' άκρογιάλι, 
για σέ μεσ* τό κλουβί θρηνεί τ’ άηδόνι, 
για σένα κλαίει ή φτωχή καρδιά μου πάλι.
’Αλλοίμονο! Καί κάποτε δτι πιάνει 
βροχή τή νύχτα κι’ οί άνεμοι χτυπάνε 
ξυπνώ καί λέω: τά βήματά της θδναι...
Καί πάω νά ίδώ. Δεν εΐσαι δμως. Ή  πλάνη 
στά κρύα φτερά της μ’ έχει πια διπλώσει 
κι* ώ πόσο, πόσο άργεΐ νά ξημερώσει....

γυρισμού. Μέ τήν προσμονή τού γράμματος ζεΐ ό άπόδημος στά ξένα καί ή φα
μίλια του στήν πατρίδα. Ό  ταχυδρόμος, κομιστής μιας .συμπυκνωμένης, άγ,ωνίας,,

ξενητεμένη άγάπη του μ9 αυτούς τούς γλυκόηχους στίχουςΣ
ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ

- Γεμάτη τρυφερό παράπονο είναι καί ή «Μ π α λ λ ά ν τ α  τ ο ύ  α δ ε λ φ ο ύ »  
τής ποιήτριας Διαλεχτής Ζευγώλη—Γλέζου. Πόσοι από εμάς δεν κάναμε τήν ίδια 
μυστική επίκληση στ’ αδέλφια τά ατέλειωτα βράδυα τής μοναξιάς μας I

Καλέ άδελφέ μου, ώς πότε πιά 
θάσαι στήν πλάνα ξενητειά, 
τόσο μακρυά μας ;
’Έλα στο σπίτι, ώ  άδελφέ 
—καημέ καί πόθε μας κρυφέ— 
στήν άγκαλίά μας.

... Κι* έγώ πού μάφησες παιδούλα 
ξέγνοιαστη, άγνή σκολιαροπούλα
μάνα έχω γίνει....
Μά είναι τά μάτια τής καρδιάς μου 
Προς σέ άνοιχτά κι* ό έρωτάς μου 
ή άδελφοσύνη.

’Έλα στο σπίτι....‘Η δόλια μάνα 
ξεχνιέται στή βουβή καμπάνα 
του γυρισμού σου.

—πλατειά κι* όλάνοιχτη ’ναι όγκάλη. 
Τό μικρό πλοίο, 
τον καραγκιόζη, τάλογάκια 
ή κόρη μου έχει, καί λογάκια 
λέει γιά τον Θείο.

’Έλα, άδελφέ, στο σπίτι πάλι

κι’ δλο προσμένει σέ άπό πέρα, 
κΓ δλο άγκαλιάζει τον αγέρα 
τάϋλου κορμιού σου. '
Λυώνει ό πατέρας σέ μιάν άκρη 
καί περιμένει ένα σου δάκρυ

Σέ πλάνεψαν οί πολιτείες 
πού μου έλεγες στις ιστορίες 
τις παιδικές σου;
Γιατί έτσι ξεχασιάρες νασαι; 
Γιατί έπαψες νά μάς θυμάσαι; 
θαρθεΐς ποτές σου;

— χαράς δροσιά.
Ά π ’ δλους πιο άγαπουσε έσένα. 
’Έλα άδεκφέ μου, άπό τά ξένα 
στο σπίτι πιά...



674 «ΗΠΒΙΡΟΤΙΧΗ ΕΣΤΙΑ»

γίνεται άθελά του πότε ό παρήγορος άγγελος καί πόιε ό μάντης κακών. Κι* εδώ 
ακόμα πού δεν βλέπομε τήν άφιξη τού ταχυδρόμου, τό άψυχο κουτί τών επιστο
λών πόιε αγκαλιάζεται άπ3 τό χαϊδευτικό μάτι μας και πότε στιλετεΰεται από μία 
περιφρονητική γκριμάισα. Τό φτάσιμο τού γράμματος σημαίνει πανηγύρι τού νού, 
κωδωνοκρουσία τής καρδιάς. Για λίγο δμως. Πρόςτό τέλος τής γραφής, τά θολω
μένα μάιια δεν μπορούν πια νά ξεδιαλύνουν τις λέξεις και ή καρδιά γεμίζει μέ 
ανέκφραστη θλίψη. Τούιη τή θλίψη βλέπει στο γράμμα τού ξενητεμένου ή λαϊκή 
μας μούσα:

— "Ολον, πουλιά μου, φάτε με κΓ δλον κστέλυσέ με, 
άψητε μόν’ τήν πλάτη μου και τό δεξί μου χέρι 
νά γράψη τρία γράμματα, πικρά φαρμακωμένα, 
νά στείλω ’να τής μάνας μου, τ’ άλλο τής άδερφής μου, 
τό τρίτο τό πικρότερο νά στείλω τής καλής μου 
νά τ* άναγνώσ’ ή μάνα μου, νά κλαίει ή άδερφή μου, 
νά τ ’ άναγνών’ ή άδερφή, νά κλαίει ή καλή μου 
νά τ’ άναγνώνει κΓ ή καλή, νά κλαίει ό κόσμος δλος.
Στήν ψυχή τού ξενητεμένου πάντα σιγοκαίει ή νοσταλγία. Μερικές φορές 

δμως, σέ (ορισμένες περιστάσεις, τούιη ή φωτιά γιγαντώνεται μέσα του και παίρ
νει διαστάσεις καταλυτικές: καίει δλους τούς δεσμούς μέ τήν ξένη γη, κοινωνικούς 
και οίκονομικούς και θερμαίνει μόνο τήν ελπίδα τού γυρισμού. Τέτοια περίπτω
ση έντονης νοσταλγίας βλέπει ό ποιητής Σωτήρης Σκίπης στήν αναχώρηση άλλων 
γνωστών αποδήμων πού αξιώθηκαν νά πάρουν τό δρόμο τού γυρισμού.

Εύτυχίζω δσους μπόρεσαν, υστέρα 
άπό χρόνων στά ξένα άπουσία, 
σάν τό γιο τοϋ Λαέρτη στο μέρος τους 
νά έπιστρέψουνε πια καί μακριάθε
τον καπνό τής γλυκειάς καπνοδόχης τους 
νά ξανανοίξουν καί δάκρυα νά χύσουν— 
τούς προσμένει πιστή μια συντρόφισσα, 
έ'να άγόρι, ένας γέρος πατέρας.

Μά πιο πολύ κΓ άπ3 τήν επιστροφή τών άλλων, τήν φωτιά τής νοσταλγίας 
πού καίει στήν ψυχή μας, τήν συνδαυλίζει ό ερχομός γιορταστικών ήμερών, δπως 
τά Χριστούγεννα, τό Πάσχα, ή ονομαστική γιορτή, τά γενέθλια. Πόσοι και πόσοι 
άπό εμάς μόνοι σ’ ?να ερημικό σπίτι, σέ μέρα γιορτής ένοιωσαν τήν καρδιά τους 
σφιγμένη και τά μάτια τους δακρυσμένα, καθώς ή σκέψη τους, ανάλαφρη, ταξί
δευε μακρυά στο ζεστό σπίτι τους, ανάμεσα στά πνιγμένα φιλιά τής μάννας, τά 
τραγούδια τού πατέρα, τά χάδια τής ποθητής. Πόσες φορές δεν έχουμε ζήσει τό 
δράμα τής απομόνωσης, ένώ βρισκόμαστε, ξένοι ψυχικά, ανάμεσα σ3 ενα πλήθος 
πού γιορτάζει μέ τά δικά τον έθιμα! Αυτή τήν δυνατή νοσταλγία στις γιορταστι
κές μέρες στήν ξενητειά τραγουδάει κΓ δ Έλληνοαμερικανός ποιητής Τσαμούλης 
—Νέδας, στήν πρόσφατη ποιητική συλλογή του «Φθινόπωρα σέ ξένες πατρίδες»:
Θυμάμαι τά Χριστούγεννα 
στο φτωχικό χωριό μου 
καί τά παιδάκια τά ορφανά 
κει ατή γωνιά τοϋ δρόμου 
πού άπλωναν τό χέρι τους 
γυμνά στο ξεροβόρι 
καί ζήταγαν λίγη στοργή

καί λίγη άγάπη άντάμα.
Χρίστου τήν Θείαν Γέννησιν 
ψάλλοντας εις τούς δρόμους 
κΓ έχτύπαγαν τό «τρίγωνο*
χίλιες ευχές έλέγαν,
«Χρόνια πολλά —Χρόνια καλά
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άρχόντοι καί κυράδες 
και νά δεχθήτε μέ καλό 
και τούς ξενητεμένους!..»
Χριστούγεννα στήν ξενητειά* 
σημαίνουν οί καμπάνες, 
κι* ή σκέψη μου γοργόφτερη

νοσταλγικά πετάει, 
στο φτωχικό μου τό χωριό 
στ’ άδέρφία, φίλους, συγγενείς 
καί σέ παλιές άγάπες !
Τέτοια καλά Χριστούγεννα 
πατρίδα ξένη δεν γιορτάζει.:.

Δεν είναι μδνο γιορταστικές μέρες πού φουντώνουν την φλόγα τής νοσταλγίας. 
Στα ξένα έρχονται και δύσκολες μέρες, πικρές ώρες πού κανουν τον άνθρωπο ν’ 

’άναπολή τήν πατρίδα καί τήν στοργή των δικών του. Ή  άρρώστεια καί ή σκέψη 
τού θανάτου στήν ξενητειά τρομάζει τον ποιητή, τον ξενητεμένο ποιητή Κώστα 
Κρυστάλλη:

*'Αν άρρωστήσης, ποιος ΘαρΘεΐ στήν ξενητειά σιμά σου. 
νά σέ ρωτά τον πόνο σου, τά γιατρικά νά δίνει, 
στο έρμο σου προσκέφαλο νά ξενυχτάει μαζύ σου;
Κι* άν έρθει μέρ’ αγλύκαντη στά ξένα νά πεθάνης, 
ποιος θά βρεθή στο πλάϊ σου τά μάτια νά σου κλείση;
Ποιος θά σου λούση τό κορμί, ποιος θά σέ σαβανώση;
Στο λείψανό σου ποιος θάρθεΐ λουλούδια νά σέ ράνει;
Καί ποιος μέ πόνο θά ριχτεί στο νεκροκρέβατό σου 
γιά νά σέ κλάψη; Ποιος θά είπεΐ γιά σένα μοιρολόγι;
Ά χ !  πώς τούς θάφτουν, νάξερες καί πώς τούς παν τούς ξένους;

, χωρίς λιβάνι καί κηρί, χωρίς παπά καί ψάλτη!
Ανάθεμά σε ξενητειά μέ τά φαρμάκια πδχεις !
Περισσότερο στωϊκός άπ* τον Κρυστάλλη, άλλα μέ απέχθεια καί σαρκαστική 

διάθεση, βλέπει τον Χάρο στήν ξενητειά ό Κώστας Ούράνης, ό ποιητής των «Νο· 
σταλγιών» καί των «Γλαυκών δρόμων»:

Θα πεθάνω ένα πένθιμο τού φθινόπωρου δείλι 
μέσ* στήν κρύα μου κάμαρα, δπως έζησα μόνος* 
στή στερνήν άγωνία μου τή βροχή θέ ν ’ άκούω 
καί τον κούφιο τον θόρυβα πού άνεβάζει ό δρόμος.

θ ά  πεθάνω ένα πένθιμο του φθινόπωρου δείλι 
μέσα σ' έπιπλα ξένα καί σέ σκόρπια βιβλία, 
θά μέ βρουν στο κρεββάτι μου, θέ νάρθεΐ ό άστυνόμος 
θά μέ θάψουν σάν άνθρωπο πού δέν είχε ιστορία.
’Απ’ τούς φίλους πού παίζαμε πότε—πότε χαρτιά 
θά ρωτήση κανένας τους έτσι άπλά: «Τον Ούράνη 
μήν τον είδε κανείς; ’Έχει μέρες πού χάθηκε!....» 
θ ’ άπαντήση άλλος παίζοντας: «Μ’ αυτός έχει πεθάνει». 
Μιά στιγμή θά κυττάξουνε ό καθένας τον άλλο, 
θά κουνήσουν περίλυπα καί σιγά τό κεφάλι, 
θέ νά παυν: «Τ’ είν’ ό άνθρωπος Ι.,.Χτές άκόμα έζουσε!» 
Καί βουβά τό παιχνίδι τους θ’ άρχινήσουνε πάλι.
Κάποιος, θάναι συνάδελφος στά «ψιλά» πού θά γράψη 
πώς «προώρως άπέθανεν ό Ούράνης στήν ξένην, 
νέος γνωστός είς τούς κύκλους μας, πούχε κάποτ’ έκδώσει 
συλλογήν μέ ποιήματα πολλά ύποσχομένων».
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Κι’ αύτός θδναι ό στερνός τής ζωής μου έπιτάφιος. !
θ ά  μέ κλάψουνε βέβαια μόνο οί γέροι γονιοί μου 
καί θά κάνουν μνημόσυνο μέ περίσιους παπάδες ‘ 
δπουθδναι δλοι οί φίλοι μου—κι* ίσω ς— ίσως οί όχτροί μου;
θ ά  πεθάνω ένα πένθιμο του φθινόπωρου δείλι 
σέ μιά κάμαρα ξένη, στο πολύβοο Παρίσι, 
και μιά Κίττυ θαρρώντας πώς την ξέχασα γ ι’ άλλην 
θά μοΟ γράψη ένα γράμμα —καί νεκρό θά μέ βρίσει.
’Αλήθεια πόσο δικαιολογημένη είναι ή επίκληση του Εθνικού ποιητή 8 Αν- 

δρέα Κάλβου στη Μοίρα;
«”Ας μη μου δώση ή μοίρα μου ,
είς ξένην γήν τόν τάφον*
είναι γλυκύς ό Θάνατος
μόνον δταν κοιμώμεθα
είς την πατρίδα».

eH άτεγκτη δμως μοίρα δεν τόν ακούσε κι9 ό Κάλβος πέθανε στην Β .'Α γ
γλία και ενταφιάστηκε μακρυά άπβ τόν γαλανό ουρανό τής Ζακύνθου, σ’ ένα 
νεκροταφείο πνιγμένο &η τήν ομίχλη καί τήν υγρασία.

/ ' (Συνεχίζεται)’
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01 ΧΡΗΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ*
Στον ’Αθηναίο τ’ άφιερώνω 
(τον Α θηναίο  τής «Καθημερινής»)

Και όταν ol ’Αθηναίοι θέλησαν νά στρατεύσουν κατά των ΑΙγινητών, χρη
σμοδότησες νά περιμείνουν τριάντα έτη και κατά τό τριακοστό πρώτο ν' αρχίσουν 
πόλεμο εναντίον της.

Και δταν ό Ήετίωνας, ό γιος του Έχεκράτη, έπειδή δεν άποχτούσε τέκνα 
ούτε μέ τή γυναίκα του Λάβδα, τή θυγατέρα του Άμφίωνα, ούτε απ’ άλλη γυ
ναίκα, ήλθε νά σέ συμβου?νβυθεΐ, ή Πυθία μόλις μπήκαν στο ιερό σου τον προσ- 
αγόρευσε μέ τά λόγια τούτα: Χ

«Ήετίωνα δε σε τιμά κανείς κι είσαι άξιος πολλών τιμών, ή γυναίκα σου 
είναι ϊγκνος και θά γεννήσει τροχοειδή πέτρα που Θά πέσει πάνω στους μονάρχες 
και θά έκδικήσει την Κόρινθο».

Οί Βακχιάδες πού προγενέστερα είχαν πάρει κι* αυτοί χρησμό γιά την Κό
ρινθο, πού τούς ήταν ακατανόητος, μόλις έμαθαν τον χρησμό πού δόθηκε στον 
Ήετίωνα κατάλαβαν τί ήθελε νά πεί ό θεός καί σκέφθηκαν νά σκοτώσουν τό παιδί 
πού θά γεννούσε ή γυναίκα τού Ήετίωνα.

Αυτή δμως, δταν πήγαν νά ζητήσουν τό παιδί τάχα νά τό ίδούν, ενώ ήθε
λαν νά τό σκοτώσουν, τό έκρυψε σέ μιά κυψέλη. Γ ι' αυτό ονομάσθηκε καί Κύ
ψελος. Οί άνθρωποι πού πήγαν άν κΓ έκαναν λεπτομερή έρευνα, δεν μπόρεσαν 
νά τό βρουν καί νόμισαν πώς τό φυγάδευσαν.

Αυτός ό Κύψελος λοιπόν, δταν έγινε άντρας, ήλθε καί σέ ρώτησε, καί είπες:

«Ευτυχισμένος δ Κύηιελος 9Ηετίδης που εισέρχεται στην κατοικία μου, αυτός 
και τά τιαιδιά του, όχι δμως και τά παιδιά τών παιδιών του».

Καί οί Άμαθούσιοι ήλθαν καί σέ ρώτησαν. Τούτοι είχαν κόψει τό κεφάλι 
τού Όνήσιλου καί τό κρέμασαν πάνω άπ τίς πύλες. Σάν τό κεφάλι έίσι κρεμα
σμένο έγινε κοίλο, πήγαν καί μπήκαν μέλισσες σ’ αυτό καί τό γέμισαν μέλι. ΚΓ 
είπες στούς ,Aμαθoύσιoυc νά κατεβάσουν τό κεφάλι καί νά τό θάψουν καί στον 
Όνησίλαο νά κάνουν κάθε χρόνο θυσίες σά σέ ήρωα.

"Οταν οί Άργείυι ήλθαν νά σέ ρωτήσουν γιά τή σωτηρία τής πόλης τους 
είπες καί γιά τή Μίλητο τα λόγια τούτα: «Τότε βέβαια Μίλητε, έφευρέτρια κακών 
Ζργων, Θά χρησιμέψεις γιά δείπνο σε πολλούς και πηγή πλούσιων δώρων. Οί γυναί
κες σου θά νίψουν τά πόδια πολλών άνδρών με μακρυά μαλλιά κι9 άλλοι Θά φρον
τίσουν τό ναό μου στά Δίδυμα».

Καί πραγματικά ή Μίλητος κυριεύθηκε άπ’ τούς Πέρσες κατά τό έκτον έτος 
μετά τήν αποστασία τού Άρίσταρχου καί οί Πέρσες εξανδραπόδησαν δλους τούς 
κατοίκους της.

* Συνέχεια εκ του προηγουμένου, σελ. 5fil.
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Στους Σπαρτιάτες, δταν σέ ρώτησαν αν δ Βασιλιάς τους Δημάρατος ήταν 
γιος του Άρίστωνα, ή Πυθία σου Περίαλλα είπε ι^έματα πώς δεν ήταν γιδς του 
καί τιμωρήθηκε γι’ αυτό κι* αυτή και δ Κόβωνας του Άριστοψάνιη, πού την είχε 
πείσει νά πει ψέματα, άναγκασθείς νά φύγει άπ9 τούς Δελφούς, και δ Κλεομένης, 
πού ειχεν οικειοποιηθεί τον Κόβωνα, κι9 αυτός κακήν κακώς ετελεύτησε. Ό  Κλεο- 
μένης τούτος σέ ρώτησε καί του είπες δτι θά κυριέψει τό "Αργος.

Πραγματικά δμως κυρίεψε τό άλσος τού θεού *Αργού, πού λεγόταν κι’ αύ· 
τό "Αργος, τό όποιον και ένέπρησε.

Κι* δταν σέ ρώτησαγ γιά τή διαμάχη Σπαρτιατών καί Άργείων είχες δώσει 
κοινή απάντηση καί γι' αυτούς καί γιά τούς Μιλήσιους πού άνάφερα ποραπάνου. 
Γιά τούς Άργείους είπες:

Οταν ή θήλεια νικήσασα τον αρρενα διώξει αυτόν και δοξαοθεΐ μεταξύ των 
9Αργείων, τότε θά γίνει αιτία πολλοί *Δργειοι νά οχιοονν τά Ιμάτιά τους ώστε κά
ποιος μεταγενέστερος νά πεΐ οτι τριέλεκτος δψις άπώλετο δαμασθείς υπό τον δόρατος».

Ό  Κλεομένης νίκησε βέβαια μέ δόλο τούς Άργείους στή Σύπεια τ% Τιρύν- 
θου, αλλά ποιο "Αργος εννοούσε δ χρησμός τό είπαμε παραπάνω.

Σύ συμβούλεψες τούς ξένους πού περνώντας απ’ τή Μίλητο αγόρασαν από 
κάτι Μιλήσιους ψαράδες δ,τι θάπιαναν αυτοί στά δίχτυα τους, πού, μόλις τά εί
χαν ρίξει στή θάλασσα, κι3 αυτοί τράβηξαν κατά τύχη ενα μεγάλο χρυσό τρίποδα, 
πού κατά τήν πάδοση είχε ρίξει στήν θάλασσα ή Ελένη τής Σπάρτης γιά νά εκ
πληρώσει κάποιο τάμα της, καί επειδή οί ξένοι ζητούσαν τον τρίποδα κατά τή 
συμφωνία πού είχαν καί οί ψαράδες δεν τούς τον έδιναν καί κατάφυγαν στο 
Μαντείο σου νά λύσουν τή διαφορά τους, σύ, λέγω, συμβούλεψες καί τούς ξένους 
καί τούς ψαράδες νά δώσουν ώς δώρο τον τρίποδα στον πιο μεγάλο σοφό.

Αυτοί τότε τον πρόσφεραν στο Θαλή, αυτός δμως τόν , έστειλε στο Βία τον 
Πριννέα πού τόν θεωρούσε ως μεγαλύτερο σοφό- Καί δ Βίας δμως δεν τόν κρά
τησε λέγοντας πώς κανένας θνητός δεν είναι πιο σοφός άπ* τούς θεούς καί τόν α
φιέρωσε σέ σένα στέλνονιάς τον στο Μαντείο σου.

Στή Λακωνική διακόσια περίπου χρόνια πριν άπ τό Λεωτυχίδη ζούσε κά
ποιος Γλαύκος φημιζόμενος γιά τήν τιμιότητά του καί για τή δικαιοσύνη του. Σ ’ 
αυτόν ήλθε κάποιος Μιλήσιος καί τού εμπιστεύθηκε ενα αρκετά μεγάλο ποσόν 
χρημάτων. 'Όταν πήγαν τά παιδιά τού Μιλήσιου καί τού ζήτησαν τά χρήματα, δ 
Γλαύκος τούς είπε νά γυρίσουν ύστερ* από τέσσερις μήνες, γιατί δέν θυμόταν κα
λά, αν πραγματικά τού είχε δώσει δ πατέρας τους χρήματα. Ή λθε τότε δ ίδιος 
στο Μαντείο σου καί σέ ριυτησε, αν μπορούσε νά οικειοποιηθεί τά χρήματα μέ 
δρκο καί τόν αποστόμωσες.

« Ό  δρκος, είπες, εχει γιο άνώννμο (τό ψευτικον δρκο), που δεν εχει ούτε χέ
ρια ούτε ποδάρια, καταδιώκει δμως πολύ γρήγορα τόν άνθρωπο ώς που νά κατα
στρέψει ολο τό σπίτι του και τή γενιά τον».

Καί πραγματικά, άν και δ Γλαύκος έδωσε τά χρήματα, δέν έμεινε κανένας 
απ’ τή γενιά του.

Καί στούς Δόλογκους έδωσες χρησμό, δταν πολεμούσαν μέ τούς Άψίνθιους, 
νά φέρουν στον τόπο τους οικιστή εκείνον πού μετά τήν αναχώρησή τους απ’ τό 
ιερό σου πρώτος θά τούς καλούσε νά τούς φιλοξενήσει. Καί δ πρώτος αυτός έτυχε 
νά είναι δ Μιλτιάδης τού Κύψελου, τόν όποιον καί παρεκίνησες σ* ερώτησή του 
νσ σεβασθεί τόν χρησμό σου.

Σύ συμβούλεψες τούς Λακεδαιμόνιους νά κάνουν Βασιλιάδες τους καί τά 
δυο δίδυμα παιδιά τού Αριστόδημου, πού δέν ήξεραν ποιο είχε πρωτογεννηθει 
κΓ ή μητέρα τους ισχυριζόταν πώς δέν μπορούσε τάχα νά τά διακρίνει, γιατί ή·
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θελε νά βασιλέψουν καί τά δυο παιδιά τη;. Είχες χρησμοδοτήσει: «0α κινήσω 
καί τήν Αήλον που dkv κινήθηκε πρότερον», γιά νά δείξεις στού; 'Έλληνες τά κακά 
πού έμελλε νά συμβούν κατά τήν Ιποχή του Δαρείου, του Ξέρξη και του Άρτα* 
ξέρξη. Και ή Δήλος σείσθηκε, όταν δ Δάτις, δ στρατηγός του Δαρείου, διευθύν- 
θηκε κατά των Έρετριέων.

"Οταν οί Πελασγοί άνεχώρησαν απ’ τήν Αθήνα, γιατί τούς έδιωξαν οί ’Α
θηναίοι γιά τήν κακή διαγωγή τους, ήλθαν καί στη Λήμνο καί τήν κατέλαβαν. 
Σέ μια πειρατική επιδρομή τους άρπαξαν σέ μιά γιορτή τής Άρτέμιδας στή Βραυ- 
ρώνα τις γυναίκες καί τά κορίτσια των ’Αθηναίων καί τις είχαν γιά παλλακές.

Επειδή δμως τά παιδιά πού γεννήθηκαν άπ’ αύιές στενοχωρούσαν πολύ τ' 
άλλα παιδιά τους, πού είχαν μέ τίς νόμιμες γυναίκες τους, αποφάσισαν καί σκό
τωσαν καί τά παιδιά καί τίς μητέρες τους-

Μετά τον άνόσιον αυτόν φόνον δμως οΰτε ή γή τους βλάστησε καρπό, ούτε 
οί γυναίκες τους καί τά ζώα τους γεννούσαν* κι9 έστειλαν νά σέ ρωτήσουν γιά τήν 
θεραπεία τού κακού καί τούς διάταξες νά δώσουν στους ’Αθηναίους όποιοδήποτε 
τυχόν Ικανοποίηση πού θά ζητούσαν. Επειδή δέ οί ’Αθηναίοι ζητούσαν ούτε λί
γο ούτε πολύ ολη τή Λήμνο, τούς είπαν:

«"Αν σέ μιά μέρα ό άνεμος φέρει ενα πλοίο άτι την χώρα σας στή δική μας, 
τότε σάς την παραδίνομε».

"Υστερ’ από πολλά χρόνια, δταν ή Χερσόνησος υποτάχθηκε στούς ’Αθηναί
ους, ό Μιλτιάδης τού Κίμωνα τον καιρό πού έπνεαν οί «ετησίαι άνεμοι» σέ μιά 
μέρα έφθασε άπ’ τήν Έλαιούντα στή Λήμνο καί είπε στούς Πελασγούς ν’ άδειά- 
σουν το νησί σύμφωνα μέ τήν υπόσχεσή τους πού δέν περίμεναν ποτέ νά πρα
γματοποιηθεί έκεΐνο πού έθεσαν ώς δρο γιά τήν παράδοσή του. ’Έτσι οί ’Αθη
ναίοι καί δ Μιλτιάδης πήραν τή Λήμνο.

"Οταν ό Πηλέας, δ βασιλιάς τής 'Ιωλκού, πού πήρε τον θρόνο παράνομα άπ* 
τον αδελφό του Αΐσονα έστειλε καί σέ ρώτησε τί νά κάνει, τού είπες «νά φοβά
σαι το μονοσάνταλο άνθρωπο που θά καιέβει άπ τά βουνά» Κι* δταν ό Ίάσονας 
δ γιος τού Αΐσονα μεγάλωσε καί κατέβηκε άπ’ το βουνό Πήλιο, πού είχε κατα- 
φΰγει μέ τον πατέρα του νά σωθούν απ’ τον Πηλέα, έπρεπε νά περάσει άπ’ τον 
ποταμό νΑναυρο γιά νά πάει στην Ίωλκό.

Περνώντας δμως τον ποταμό χάνει τό ένα πέδιλο κι’ έτσι παρουσιάσθηκε 
στον Πηλέα μονοσάνταλος, Κι’ αυτός διαδέχθηκε τον Πηλέα στον θρόνο τής Ίωλκού.

Δέν δύναμαι νά κατηγορήσω τούς χρησμούς ώς ψευδείς, φωνάζει δ Η ρ ό 
δοτος, ού'τε θέλω νά πολεμήσω αυτούς εκφραζόμενους τόσο σαφώς δπως δ χρη
σμός τούτος:

« Οταν τά πλοία γεφνρώσονν *ήν ιερή άκτή τής με 'χρυσά όπλα οπλισμένης 
* Αρτέμιδας καί τήν παραθαλάσσια Κννόσονρα, αφού πυρπολήσουν με μανιασμένη 
Ιλπίδα τήν πλούσια *Αθήνα, τότε ή θεία Δίως θά σβήσει τον χρατερδ Κνρο, τό γιο 
τής ° Υβρης, που είναι μανιωμένος φοβερά χαι Θέλει νά υπακούνε ο9 ανιόν τά πάντα. 
'Ο χαλκός θά συγκρουσθεΐ με τον χαλκό καί ό *Αρης θά κοκκινήσει με αίμα τήν 
Θάλασσα. Τότε δ Ιίαντεπόπτης Αίας καί ή σεβάσμια Νίκη θά φέρουν μέρα λευθε· 
ριάς στήν Ελλάδα».

"Οταν δ Ξέρξης ήταν ακόμη στήν Θεσσαλία μετά τή νίλα πού έπαθε σιή 
Σαλαμίνα δ στόλος του, τότε πού ετοιμαζόταν νά φύγει καί ν’ αφήσει τό Μαρδό- 
νιο εδώ, σύ έστειλες στούς Λακεδαιμόνιους χρησμό νά ζητήσουν ικανοποίηση άπ8 
τον Ξέρξη γιά τον φόνο τού βασιλιά της Λεωνίδα καί νά δεχθούν δ,τι κι* άν ή 
ταν εκείνο πού θά τούς έδινε. Πήγαν λοιπόν στον Ξέρξη καί ό ΞέρΕης γέλασε 
καί τούς έδειξε τό Μαρδόνιο. «Αυτός ό Μαρδόνιος, είπε, θά δώσει τήν ΐκατοποίηση
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ηον πρέηει στους Λακεδαιμόνιους», Αυτήν χήν ίκχνοποίηση την πήραν στή μάχη 
των Πλαταιών, πού σκοτώθηκε 6 Μαρδόνιος.

Ό ταν ό Ξέρξης στράτευσε κατά τής Ελλάδος, οί Έλλη\ες ζήτησαν και τή 
βοήθεια των Κρητών. Αυτοί έστειλαν και σέ ρώτησαν αν τούς ήταν συμφερώτερο 
νά τούς βοηθήσουν ή νά μή τούς βοηθήσουν και ή Πυθία 'σου τούς είπεν: t*Α 
νόητοι άνθρωποι, σεις παραπονεισθε άκόαα για τά δάκρυα που σάς εκανε δ Μίνωας 
νά χύσετε, επειδή μνηαικάκηαε γιο τη βοήθεια που δώσατε στο Μενέλαο. ΟΙ Δακεδαι· 
μόνιοι δε σάς βοήθησαν νά Ικδικήσειε τον θάνατό του, γενόμενο στην Κομικό, και 
σεις βοηθήσατε εκείνους γιά χάρη μιας γυναίκας που βάρβαρος άρπαξεν άπ3 τή 
Σπάρτη >.

"Έπειτα δταν οί "Έλληνες αποφάσισαν νά κρατήσουν άμυνα στο σιενό των 
Θερμοπυλών και συγκέντρο)σαν τό στόλο τους στο 'Αρτεμίσιο, οί Δελφοί, φοβού
μενοι καί για τον εαυτό τους καί για την Ελλάδα, σου ζήιήσαν χρησμό καί ή Πυ
θία σου τούς είπεν:

«Προσευχηθείτε στους άνέμους, γιατί αυτοί μέλλουν νά γίνουν μεγάλοι σύμ
μαχοι τής * Ελλάδος».

Καί πραγματικά οί άνεμοι κατάστρεψαν τό στόλο των Περσών.
Καί οί Σπαρτιάτες πού είχαν ζητήσει χρησμό καί ή Πυθία τούς είπεν:
<£Η ή Λακεδαιμόνια ήθελε καταστραφει άπ3 τους βάρβαρους ή δ βασιλιάς 

τους ήθελεν άπωλεσθεΐ*.
Κ ι3 έτσι ήταν πεπρωμένο νά σκοτωθεί δ Λεωνίδας μέ τούς 299 άπ3 τούς 

300 συντρόφους του.
Οί Δελφοί πάλι, δταν οί Πέρσες μπήκαν στη Φωκίδα καί δδευαν για τό ιε

ρό σου ν3 αρπάξουν τούς θησαυρούς σου, σέ ρώτησαν αν επρεπε νά παραχώσουν 
τούτους στη γή ή νά τούς μετακομίσουν άλλου και σύ δεν τούς άφησες καί είπες, 
δτι είσαι μόνος σου ικανός νά φυλάξεις τά δικά σου. Καί δεν μπόρεσαν οί βάρ
βαροι νά συλήσουν τό ναό σου.

Ό  Άκαρνάνας μάντις Μενιστίας προείπε τον θάνατον των Λακεδαιμονίων 
στο στενό των Θερμοπυλών καί μολονότι τό γνώριζε σαφώς τούτο καί παρά την 
παρότρυνση τού Λεωνίδα νά φύγει, δεν θέλησε νά εγκαταλείψει τον ήγεμόνα τής 
Σπάρτης καί τούς επίλεκτους στρατιώτες του κι* εμεινε νά σκοτωθεί μαζί τους. 
Δέχθηκε μόναχα νά διώξει τό παιδί του.

"Ο Τισοτεμενός τού Άντίοχου, πολίτης Λακεδαιμόνιος άπ* τήν Πύλο τής 
Ηλείας πού ακολούθησε ώ: μάντις τούς Έλληνες σε διάφορες μάχες τους καί 
ήλθε καί σου ζήτησε χρησμό, άν θ ’ άποχτούσε τέκνα καί τού είπες, δτι θά νικήσει 
πέντε μέγιστου; πολεμικούς αγώνες. Καί πραγματικά νίκησε στή μάχη τών ΙΙλα- 
ταιών, στή μάχη κατά τών Τεγεατών καί *Αργείων, κατά τών Αρκάδων (πλήν 
τών Μοντινέων). κατά τών Μεσσηνίων καί κατά τών ’Αθηναίων καί 5 Αργέ ίων.

Ό  δνομαστός μάντις Κνήνιος, ’Απολλωνιάτης, είχεν εκλεχθεί νά φυλάει τά 
ιερά πρόβατα ιού ήλιου. Μια νύχτα όμως άποκοιμήθηκε καί κατά σύμπτωση μπή
καν λύκοι στο άντρο πού τά κλείσανε καί σπάραξαν καμμιά εξηνταριά πρόβατα. 
Οί Άπολλωνιάτες τότε τον καταδίκασαν νά στερηθεί τήν δράσή του καί τον τύ
φλωσαν. Μετά τήν τύφλωσή του όμως ούτε τά πρόβατά τους γεννούσαν, ούτε ή 
γή τους καρποφορούσε. ’Έστειλαν καί στή Δωδώνη καί στο ίερό σου νά μάθουν 
τήν αιτία τής συμφοράς τους καί απάντησαν οί ίέρειές σας» δτι άδικα τύφλωσαν 
τον φύλακα τών ιερών προβάτο)ν καί δτι δεν θ ' απαλλαγούν τής συμφοράς, αν 
δεν δώσουν ικανοποίηση στον Εύήνιο πού νά μείνει δ ίδιος δ Εύήνιος ευχαριστη
μένος άπ3 αυτή. "Αν γίνει αυτό, είπαν, καί οί θεοί θά δοίσουν στον Εύήνιο δώρο, 
γιά τό δποίο θά τον μακαρίσουν πολλοί άνθρωποι.
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Και οΐ *Απολλωνιώτες τον ικανοποίησαν και οΐ θεοί του χάρισαγ μαντική 
δύναμη τέτοια πού εγ·νεν όνομαστός, αυτός και κατόπιν και δ γιος του Δηίφονος 
πού iVav μάντις των Κορινθίων στη μάχη τής Μυκάλης.

Σύ παρακίνησες τούς "Ελληνες να παν να συγκατοικήσουν μέ τούς Κύρη- 
ναίους τή Λιβύα, τότε πού οι ΚυρηναΤοι είχαν βασιλιά τους τον τρίτο Βάττο τον 
Εύδαίμονα.

Κι* όταν δ απόγονός του "Άρκεσίλαος σέ ρώτησε για τήν κάθοδό του άπ* 
τή Σάμο στήν Κυρήνη ή Πυθία σου χρησμοδότησε: <*0 'Απόλλωνος σάς σνγχω· 
ρεΐ νά βασιλέψετε στην Κνρήνη οκτώ γενιές. "Αν βρεις καμίνι γεμάτο άμφορεΐς νά 
.μή τούς ψήσεις( άλλα νά τους βγάλεις στον άέρα κι’ άν ανάψεις το κααίνι νά μή 
μπεις σε μέρος περίρρντο, γιατί Θά πεθάνεις καί συ καί 6 ώραιότατος ταύρος».

Κι* δταν ήλθε στην Κυρήνη, μερικούς κατοίκους της πού κατέφυγαν σ’ εναν 
πύργο, εβαλε φωτιά και τούς έκαψε. Κι* αυτοί ήσαν οί αμφορείς πού υπονοούσε 
δ χρησμός, τον οποίον άψήφισεν δ Άρκεσίλαος. Καί δ ίδιος νομίζοντας για πε- 
ρίρρυτο τόπο στήν Κυρήνη στή Βάρκη, δπου τον σκότωσαν, αυτόν καί τον πεν- 
θερό του Άλαζίρ (τον ταύρο τού χρησμού).

—Ό  Αινείας φεύγοντας άπ* την Τροία καί αναζητώντας νέα κατοικία, νέα 
πατρίδα, εφθασε στή Δήλο. Έκεΐ πήρε χρησμό σου νά ζηιήσει τήν κοιτίδα τού 
γένους του καί εκεί νά κατοικήσει. Περνώντας άπ* τις νήσους Στροφάδες βρίσκει 
τις *Άρπυιες. 'Η  μιά άπ* αυτές, ή Κελαινώ, προφήτεψε πώς θά φθάσει στήν ’Ιτα
λία μαζί μέ τούς συντρόφους του, άλλά προτού Ιδρύ τουν τή νέα πόλη τους θ* ά- 
ναγκασθούν άπ* τήν πείνα νά φάν τά τραπέζια τους.

Πραγματικά δταν έφθασε στις εκβολές τού Τίβερι, αποβιβάζεται στο Λω- 
ρεντό; Έ κ η  κάθησαν νά φάν καί στρώσαν φύλλα άπό σέλινα γιά νά τοποθετή
σουν το γεύμα τους, πού πρόχειρα είχαν ετοιμάσει. Κι’ άφού έφαγαν τό λιτό τους 
φαγητό, επειδή πεινούσαν, έφαγαν καί τά σέλινα πού χρησιμοποίησαν γιά τραπέ
ζια τους (Διον. Άλικ. Α* 55).

’Έτσι επαλήθευσε καί ή προφητεία τής Κελαινώς.
Σύ, Πυθία μου, πρώτη προσαγόρευσες τον ηρώα Ήρακλέα 'Ηρακλή, ενώ 

πρώτα λεγόταν Άλκίδης, καί σύ τό συμβούλεψες νά πάει στήν Τίρυνθο καί νά 
δουλέψει τον Εύρυσθένη 12 έτη. Καί σύ πάλιν έδωσες χρησμό καί διάταξες δταν 
πέθανε δ ‘Ηρακλής, νά τιμάται κι* αυτός σαν θεός.

(Συνεχίζεται)
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*0 Οικουμενικός Πατριάρχης Άθηναγόρας, κατά την περιοδεία του, στην 'Ελλάδα, 
επ’ ευκαιρία τής Χιλιετηρίδος τού 'Αγίου ’Όρους, ήρθε καί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, 
την νΗπειρο. Στα Γιάννινα, που στάθηκαν ό πρώτος σταθμός, τότε πού ξεκίνησε απ’ τό 
χωριό του (Βασιλικό Πωγωνίου) για την μεγάλη πορεία, ξαναστάθηκε τώρα, Πατριάρ
χης, λευκασμένη βιβλική φυσιογνωμία, για νά γευτεί τήν γλυκύτητα των δικαιωμένων 
ονείρων τής παιδικής ηλικίας καί τό δυνατό νόστο εκείνων των αναμνήσεων. Στην κεν
τρική πλατεία τής πόλεως τούτης, ό λαός τόν καλωσώρισε ώς δικό του Πατριάρχη καί 
ώς Ποιμένα τής Εκκλησίας. ΚΓ ό Πατριάρχης, κατασυγκινημένος, άσπάστηκε κι' ευ
λόγησε τό καλό Του ποίμνιο. ’Ακόμα, πήγε στο γενέθλιο τόπο( του, στο Βασιλικό Πωγω
νίου, όπου προσκύνησε τούς τάη^ους των γονιών του κι9 οπού, ξανάζησε για λίγο στο πατρι
κό του σπίτι, πίνοντας νερό απ’ τόν κουβά τού πηγαδιού, όπως έκανε όταν είταν εκεί 
παιδί. Αυτή ή επίσκεψη, πέρ’ απ’ τήν γ£νικώ.τερη ακτινοβολία καί τήν έν πλήρει σεμνό- 
τητι—ό Πατριάρχης ήρθε μονάχα μέ τό ράσο ο καί με τήν πατερίτσα πού είχε κοκκάλινη 
(όχι χρυσή) λαβή—άναδυνάμιοση τής αίγλης τής Εκκλησίας μας, υπήρξε μια σημαντική 
διαπίστωση και μια τρανή ενθάρρυνση: ό Λαός μας ζητάει οί ποιμένες του νά είναι 
όπως ό Πατριάρχης του καί ή ’Ορθόδοξος ’Ανατολική ’Εκκλησία έχει έναν ευσεβή κι’ 
ωραίο Λαό. Τό δίδαγμα τούτο, πραγματικά πολυσήμαντο, μπορεί ν’ άποτελέσει τό βά
θρο καί τήν προοπτική γιά τήν πορεία τής Έκκλησίαζ μας. Είμαστε, τώρα, σε .καιρούς 
αληθινά συγκλονιστικούς. Καί, γι’ αυτό, υπάρχει ή ανάγκη τέτοιων προτύπων. Σήμερα, 
πού τίποτα δεν μένει χωρίς βάση καί χωρίς λόγο, ή παρουσία τού Πατριάρχου Άθηνα- 
γόρα ανάμεσα στό λαό, καμωμένη μέ τόση προσήνεια καί μέ τόση ανθρώπινη ζεστασιά, 
αποτελεί ασφαλώς καί ιαά όοοθεσία δύσκολη γιά τούς ’Αρχιερείς μας.

Δ. Κ.

ΒΠΙΣΤΟΛΑ1

ΠΕΡΙ ΤΗΝ "ΑΝΤΡΟΜΑΧΗ,,
‘Αγαπητή «’Ηπειρωτική Εστία»

Ό  κ. Γ. Παγεωργίου, έκθέτοντας στό προη
γούμενο τεύχος τά σχετικά μέ τή μετάφραση 
τής «’Ανδρομάχης» περιστατικά, μέ ύποχρεώ- 
νει νά πάρω θέση στό ζήτημα. Δέν έχω αντίρ
ρηση νά άπαντήσω πάνω σέ 6,τι μέ άφορά, 
όχι γιά νά άποδείξω ότι δέν λέω... ψέμματα, 
όπως γράφει ό κ. Παπαγεωργίου, άλλα γιά νά 
άποκαταστήσω τήν άλήθεια.

Στήν άπάντησή του στό έγγραφο τής «’Η
πειρωτικής Εστίας» τής 12—3—63, ό Πρόε
δρος τής Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών 
κ.Φρόντζος γράφει έπι λέξει: «Έκφρασις σχε
τικής ευχής εκ μέρους τού κ. Γ. Παπαγεωργίου 
διετυπώθη τό έτος 1960—γνιορίζει τούτο ό έκ 
τής ύμετέρας Επιτροπής Γενικός τότε Γραμ- 
ματεύς τής Εταιρείας κ. I. Νικολαΐδης—ό
πως γνωρίζει έπίσης, ότι ό κ. Δ. Ροντήρης 
κατ’ άρχήν διετύπωσεν επιφυλάξεις ώς προς 
τήν δυνατότητα άποδόσεως θεατρικώς τής με- 
ταφράσεως ταύτης, άνεξαρτήτως τής φιλολο
γικής της αξίας».

Ό  κ. Παπαγεωργίου έρμηνεύει τήν περι- 
§πή αύτή ώς έξής: «Και είμαι ύπο-

χρεωμένος άπό τή θέση αύτή νά διαψεύσω 
τόν κ. Φρόντζο (στό άπό τόν περασμένο ’Α
πρίλη σταλμένο στήν «’Ηπειρωτική ‘Εστία» 
έγγραφο τής Ε.Η*Μ.) ότι τάχα ό κ. Ροντήρης 
εκφράστηκε στό κ. Γιάννη Νικολαΐδη μέ δυσ
μένεια γιά τή θεατρική άξια τής «’Ανδρομά
χης» μου. Πώς θά ήταν δυνατόν ό κ. Ροντή
ρης νά έκφέρη κρίση γιά έργασία πού δέν τήν 
είχε διαβάσει; Επομένως ή ό κ. Πρόεδρος τής 
Ε.Η.Μ. δέν θυμάται τι τόν είχε διαβεβαιώσει 
ό τότε Γενικός Γραμματέας του ή ό κ. Γιάν
νης Νικολαΐδης είπε ψέμματα».

Δέν νομίζω όμως πώς αυτό είναι τό λογικό 
συμπέρασμα άπό τά γραφόμενα τοΰ κ. Φρόν- 
τζου. Ούτε θά ήταν ποτέ δυνατό νά έξέθετε σέ 
μένα άποκλειστικά ό κ. Ροντήρης τις άπόψεις 
του γιά τή μετάφραση τής «’Ανδρομάχης» 
γιατί,ούτε αρμόδιος ήμουν, ούτε γνωστός στον 
σκηνοθέτη.
Τή γνώμη του—πού παραθέτει ό κ. Πρόεδρος 
τής Εταιρείας στήν επιστολή του—ό κ. Ρον
τήρης τήν είπε, επί παρουσία πολλών, σ’ ένα 
γεύμα πού είχε παρατεθή πρός τιμήν του 
μετά τή διάλεξη πού έδωσε στό κινηματοθέα
τρο «Παλλάδιον» γιά τήν άρχαία τραγωδία; 
τό Δεκέμβριο τού 1960. Τό προηγούμενο βράδυ 
ό κ. Παπαγεωργίου είχε παραδώσει στόν κ. 
Ροντήρη τά χειρόγραφα τής μεταφράσεως στά

I
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Γραφεία τής Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελε
τών. μέ τά όποια ό κ. Ροντήρης εκείνη τήν 
ώρα ασχολήθηκε. Ή μετέπειτα τύχη τους μού 
είναι άγνωστη.

Σέβομαι και έκτιμώ τήν εργασία του κ. Πα- 
παγεωργίου καί κατανοώ τή συναισθηματική 
θέση στήν όποια βρέθηκε. Όμως αύτό δεν 
νομίζω πώς δικαιολογεί τις προεκτάσεις πού 
κάνει γιά τούς άλλους, εκθέτοντας τις άπό- 
ψεις του. Όπως δεν δικαιολογούνται, νομί
ζω, καί τά σχόλια τής Συντακτικής Επιτρο
πής τού περιοδικού—στήν οποία ανήκει καί 
ό’ύποφαινόμενος—πού γράφτηκαν έν απουσία 
του, πριν άκουσθή καί ή ALTERA PARS.

Μέ άγάπη
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. Ν1ΚΟΛΑΪΔΗΣ 

Ιωάννινα 15 Σεπτεμβρίου 1963 
$ £ $

ΚΡ Ι Τ Ι ΚΗ 
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Δ έο ν το ς  *Ι· Μ ελά: ίΣελίδε; τής Ηπείρου»,

'AtHjva lii63, (σελ. 244)

*Ένας ακόμα όγκο*δης τόμος μέ άκρως επι
μελημένη εμφάνιση καί ύλη αποκλειστικό άνα- 
φερομενη στήν Ιστορία τής ’Ηπείρου έρχεται 
να προσίεθή, υπό τόν αρχή τίτλο, στους ολί
γους παρομοίους υπάρχοντες. Συγγραφέας του ό 
κ. Α. Ί. Μελάς, γόνος τής παληάς καί πολύ
κλαδης γιαννιιότικης οικογένειας των Μελάδων, 
νοσταλγός αθεράπευτος τής γεννέθλιας γής του 
καί θερμός εραστής τής 'Ιστορίας της.

Τήν εργασία, πού προλογίζει ό έκλεχτός Ή- 
πειρώτης κ. Γ. Βαβαρετος, χωρίζει ό σ. σέ δυό 
μέρη. Στό πρώτο επιχειρεί σύντομη έπισκόπιση 
τής Ήπειρ. Ιστορίας άπό τις παλαιότατ^ ρίζες 
της ως τήν απελευθέρωσή της άπό τούς Τούρ
κους, αφιερώνοντας ξεχωριστό σέ συνέχεια κε
φάλαιο γιά τήν 'Ιστορία των Γιαννίνων, γενέ
τειράς του πόλης. Στό δεύτερο μέρος άσχολεΐ· 
ται 6ι* ολίγων μέ τις πιό έξέχουτες Ήπειρ. οικο
γένειες, τις πριν καί μετά Ιδιαίτερα τήν κατά
χτηση, καί τελειώνει άναφερόμενος σέ Ήπειρώ· 
τες αγωνιστές κα* χρονινά τής εποχής τού 'Ιε
ρού ’Αγώνα. Γιά τήν περίοδο μάλιστα τής Τουρ
κοκρατίας παρατίθενται πλήθος έγγραφα καί 
στοιχεία Ιστορικά, γνωστά καί άγνωστα, μερικά 
άπό τά τελευταία αξιόλογα, καρπός, αύτά στό 
σύνολό τους, κοπιωδών ά\ά τό ’Αρχείο Σταύ
ρου Ίωάννου (Τσαπαλάμου) καί τά Γ.Α.Κ. ανα
διφήσεων τού σ. Τά άνέκδοτα ούτα στοιχεία α
ποτελούν τή μόνη, αναμφισβήτητα ουσιώδη, 
προσφορά τού βιβλίου στήν τοπική Ιστορική έ
ρευνα,

’Από τήν δλη διάρθρωση καί διαπραγμά
τευση τής ύλης τού βιβλίου φαίνεται πώς ό σ. 
δέν είναι έπιστήμων Ιστορικός, γι' αύτό δέν πρό
κειται νά έκταθούμε σέ επί μέρους πάνω σ’ αύ
τό παρατηρήσεις. Ή  βαθύτατη άλλωστε αγάπη 
του πρός τό αντικείμενο τής άναφοράς του, πού

σ’ όλο τό μάκρος του τό διαποτίζεΐι στομώνει 
παρόμοια πρόθεσή μας.

Κρίμα μόνο, πού ό σ., έλαυνόμενος άπ* αυ
τή τήν όμολογουμένως αγνή ήπειρολατρεία του, 
αναλώθηκε τόσο πολύ γιά να μας πή γνωστά 
στό μεγαλύτερο τους μέρος πράγματα καί μάλι
στα μέ βιβλίο απρόσιτο γιά τήν τιμή του άπό 
τούς πολλούς. Χρέος πρωταρχικό, νομίζουμε, 
των παροικούντων τό κλεινόν άστυ συμπατριω
τών ερευνητών τής Ήπειρ. 'Ιστορίας είναι, νά 
φέρουν, όταν τό αποφασίζουν, σέ φώς, όχι κοι
νούς πλέον τόπους, αλλά νέες καί άγνωστες μέ
χρι στιγμής ειδήσεις, πού θά χρησιμεύσουν σάν 
βάθρο καί πηγή γιά τήτ ευρύτερη τοπική ιστο
ρική σύνθεση καί μελέτη.

Άξια, κατά κήν ταπεινή μας γνώμη, μνήμη 
των γονέων τού σ., στους οποίους αφιερώνεται ό 
τόμος, άλλα καί τής Ηπείρου και τής πρωτεύ
ουσας της είδικώτερα μνήμη, θ’ αποτελούσε ή 
μέ βάση τις οικογενειακές του παραδόσεις, τό 
’Αρχείο τής οίκογένεισς καί τις ύπάρχουσες εκ
δομένες κι ανέκδοτες πηγές, συγγραφή τής ‘Ι
στορίας αυτής τής ίδιας του οικογένειας—άν καί Α 
στό παρόν πόνημα είναι συχνά ολοφάνερη ή 
προσπάθεια προβολής της—έργο γιά τό όποιο 
κρίνεται ό μόνος αρμόδιός.

Παρά ταύτα, ή φύση τού θέματος, ή στρω
τή Δηυοτική καί τό απέριττο ύφος, αρετές αν
αμφισβήτητες τού βιβλίου, τό καθιστούν πολύ 
ευχάριστο καί ωφέλιμο βεβαίως ανάγνωσμα.

ΣΤΕΦ. ΜΠΕΤΤΗΣ

ΔΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΡΑΓΩ
ΔΙΑΣ ΣΤΗ ΔΩΔΩΝΗ

Δέν θά ήταν έξω απ' τά πλαίσια τής πρό
θεσής μας εδώ ή επανάληψη τής γνώμης, πού 
διατυπώσαμε κι άλλες φορές, πώς ή αναβίωση 
τού αρχαίου δράματος—ιδιαίτερα τής τραγω. 
δίας—είναι αμφίβολο άν μπορεί νά γίνει μέ 
τήν αντίληψη τού συγχρόνου θεάτρου. Δυστυ
χώς, τά πράγματα φαίνεται, πώς, δσο πάει ό 
καιρός κι οί παραστάσεις καθιερώνονται ορι
στικά, ενισχύουν αυτές τις επιφυλάξεις. Γ ι’ 
αύτό πιστεύομε, πώς θά ήταν προτιμώτερο νά 
κυττάξουμε πιό ψύχραιμα τό πρόβλημα τούτο, 
αντί νά σπαταλάμε τόσες δυνάμεις καί τόσες 
προσπάθειες γιά νά οικοδομήσουμε μιά θεωρη
τική μονάχα βάση στις παραστάσεις πού κάνομε 
τώρα. Πρέπει νά ομολογήσουμε, όσο κι άν αύ
τό είναι οδυνηρό, πιός, μέχρι τώρα, ή προσπά
θεια πού γίνεται σ’ όλα σχεδόν τ ’ αρχαία θέα
τρα τής χώρας μας, δέν έδωκε απόλυτα θετικά 
αποτελέσματα. Ό  αρχαίος τραγικός λόγος, έ- 
ατω  καί στήν τωρινή μας γλώσσα, μένει ακόμα 
απρόσιτος αισθητικά, παρά τήν προσπάθεια 
νά τόν κάνουμε ξανά δικό μας. Μάλιστα, 
έν προκειμένφ, θά είχε νά παρατηρήσει κανείς, 
πώς, ύστερα άπ’ τήν τόση πείρα καί τήν τόσο 
εξαντλητικά χρησιμοποίηση όλων των δυνάμε
ων πού διαθέτει σήμερα ή Κρατική Σκηνή, τά
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περιθώρια ανέλιξης προς αύτήν τή νκατεύθυνση 
όλο καί στενεύουν. Τι καί πόσο περισσότερα 
έχομε να περιμένουμε ακόμα; *0 σημερινός άν
θρωπος, ό Νεοέλληνας, δεν αγγίζει μέ την ■ψυ
χή του, αλλά μονάχα μέ μια συνειδητή α\»το- 
πειθάρχηση το αρχαίο δράμα. Τουλάχιστο στό 
μεγαλύτερο μέρος. Είναι δηλαδή συζητήσιμο 
άν, βγάζοντας άπ’ τις παραστάσεις τήν υπο
βολή του χώρου (αρχαίο θέατρο), τις κινήσεις 
του χοροί», τις αμφιέσεις, δεν ίίά ήταν 
έξ ίσου ουδέτερο πού είναι καί ή ξηρή α
νάγνωση μιας μετάφρασης (απ’ αυτές φυσικά 
πού ίιπάρχουν) τής αρχαίας τραγωδίας. Αυτά, βέ
βαια, αποτελούν προσιοπικές, υποκειμενικές α
πόψεις πού, εν όνόματι τής Μ?γάλης Κληρο
νομιάς μας, θεωρούμε καθήκον νά τις έκφρά- 
σουιιε. Γιατί, κανενός πιά δέν διαφεύγει, πέος 
ή πιο αρνητική υπηρεσία είναι ή απόκρυψη ε
κείνης τής αλήθειας πού πιστεύει.

Ξεκινώντας λοιπόν από τις διαπιστώσεις 
μας αυτές, \θά τολμήσουμε νά πούμε, επ’ εύκαι- 
ρίρ, καί κάποιες σκέψεις, πού κάναμε σχετικά 
μέ τις παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας: Χωρίς 
νά πιστεύομε πέος ανακαλύψαμε εδώ τή σωστή 
^ύση, νομίζομε πώς, αφού οί παραστάσεις γι'- 
γονται στ’ αρχαία θέατρα —πολύ σωστά, γιατί 
;·:κεΐ είναι καί το φυσικό τους περιβάλλον—καί 
πέος αφού κάνομε όσο το δυνατόν περισσότερη 
αναπαράσταση των πρότυπων (στέι σκηνικά καί 
στη μουσική), θά ήταν ίσως καλύτερα νά 
κρατούσαμε καί τον αρχαίο λόγο αμετάφραστο 
καί τούς ηθοποιούς οτήν εμφάνιση τών αρ
χαίων υποκριτών {μέ τούς κοθόρνους, μέ την 
σκευή καί μέ τις μάσκες). "Ετσι θέι είχαμε, 
όπιοσδήποτε, άπ’ τή μιά μεριά απείραχτη τήν 
ίκτινοβολία τού λόγου—έστω κι άν δέν είναι 

κατανοητός—κι άπ’ τήν άλλη τά πρόσιοπα τού 
δράματος σέ διαστάσεις καί όψεις κάπως υπερ
φυσικές (έξ(ο άπ5 τέι μέτρα τού κοινού ανθρώ
που). Κι ή τραγωδία θά έπαιρνε άλλην υπό
σταση στά μάτια τού κοινού καί τών ίδιων τών 
ηθοποιών. *Όσο για τήν δυσκολία τής γλίόσ- 
σας, τήν ακαταληψία, αυτό θά είχε τό αντί
βαρό του τόσο άπ* τήν έλξη πού θά έξασκούσε 
πάνω στον σημερινό άνθρωπο ή απαγγελία τού 
αρχαίου λόγου, όσο κι άπ* τήν ενότητα πού θέι 
έδινε στην όλη σκηνική δράση ή αρχαία γλώσ- 
ία μέσα στό φυσικό της περιβάλλον. Γιατί, έίν 

δέν πέφτομε καί πολύ έξιο, οί περισσότεροι έιπ* 
τούς θεατές πηγαίνουν όχι για νέι ακούσουν 
μιά μετάφραση—πράγμα πού θά μπορούσαν νά 
τό κάμουν άριστα στό σπίτι τους διαβάζοντας 
την—αλλά γιά νά ίδούν, καί ν’ ακούσουν μα
ζί, γιά νά κ ο ι ν ω ν ή σ ο ν  ν μέ τήν αρχαία 
τραγωδία. Κάτι πού γίνεται καί στις παρα
στάσεις αρχαίου δράματος πού δίνουν τέι δικέι 
μας θέατρα στό εξωτερικό, παρ’ όλο πού καί, 
κεΐ δίνονται πάλι μέ τις ίδιες μεταφράσεις.

Καί στις γιορτές τής Δωδώνης, όπου άνεβά- 
στηκαν οί τραγωδίες τού Εύριπίδου «'Ανδρο
μάχη*—γιά πρώτη φορά απ’ τήν αρχαιότητα—

«’Εκάβη», δέν θά είχαμε νά παρατηρή
σουμε κάτι τό ξεχωριστό, πού νά μάς υποχρεώ

νει νά ίδοΰμε κάτω άπό διαφορετικό πρίσμα 
τις παραστάσεις. Παρά τήν φιλότιμη προσπά
θεια καί τήν εξαιρετική αγάπη πού έδειξε τό 
’Εθνικό Θέανρο γιά τις παραστάσεις στη Δω
δώνη—πράγμα πού πρέπει νά τού τό αναγνω
ρίσουμε—καί παρά τήν χρησιμοποίηση ■ όλου 
τού κορυφαίου δυναμικού ΐΙΙαξινού, Μινωτής, 
Κίοτσόπουλος, Μουζενίδης, Κλιόνης) δέν φαί
νεται πέος ξεπέρασε αυτήν τήν γραμμήν τής 
συμβατικής επιτυχίας. Οί τραγωδίες άπόμει- 
ναν κι εδώ νά είναι κάτι τό άπομεμακρυσμένο, 
μιά ευγενική πρόκληση άπόναν κόσμο πού δέν 
τον άγγιξαν είμή σ’ ελάχιστες στιγμές. Μάλι
στα, δέν θά ήταν ψέμματα αν λέγαμε κιόλας 
πώς περί μέναμε νά ίδούμε περισσότερα πρά
γματα. Γιατί, οί άπό καιρό εντατικές προετοι
μασίες, ή αφθονία τών μέσων κι ή επιστρά
τευση τών επίλεκτων, πού διαθέτει τό ’Εθνι
κό Θέατρο, είχαν προϊδεάσει γιά πολύ μεγαλύ
τερες άξιοισεις. Είπαμε άπ* τήν αρχή, πώς ή 
αγάπη κι ή συναίσθηση τής ευθύνης, ενώπιον 
ενός πρωτοφανούς σχεδόν όγκου θεατών(3π.θ0θ), 
ήταν φανερίι στήν προσπάθεια πού κατέβαλε 
τό Έθν. Θέατρο γιά ν’ άνταποκριθεί. Κι ή 
διαπίστωση αύτή, νομίζομε, αποτελεί'τήν πιο 
θετική αναγνώριση άπό μέρους μας, χωρίς φυ
σικά, νά προσθέτει τίποτα παραπάνω καί στις 
καθαρά καλλιτεχνικές του αποδόσεις. Δέν θά 
κρατηθούμε σέ λεπτομέρειες, πού, εξόν άπό 
κάποιες παρατηρήσεις—καί κείνες επουσιώδεις 
γιά τό πρόβλημα πού αναπτύξαμε παραπάνω — 
θά ήταν μόνο μιά φιλολογική έκταση χωρίς α
πόλυτη αναγκαιότητα. Περιοριζόμαστε, λοιπόν, 
νέι πυκνώσουμε τις απόψεις μας, πιστεύοντας 
πέος αυτό δέν θά έχει τήγ «φίρμα» τών κριτι
κών πού, επί χρόνια, προσπαθούν νά βρουν στις 
μεγάλες λέξεις καί στά μικρά καμώματα τών 
παραστάσεων τήν διαφυγούσα επιτυχία τής 
αρχαίας τραγωδίας. Τουλάχιστον θά προσφέ
ρουμε μιά ταπεινή γνώμη.

Δεν μάς έπεισε, στήν «’Ανδρομάχη*, πώς ή 
Κα Συνοδινού έχει προσόντα μεγάλης τραγω
δού. Σαν Ανδρομάχη, ακόμα καί σ’ ένα σύγ
χρονο θέατρο, θά πάσχιζε πάρα πολύ γιά ν’ ά- 
ποβάλει εκείνη τήν όλό-έελα άχρωμη πρωταγω
νίστρια, πού δυσκολεύεται νάέξαρθή πάνωάπ* 
τά κοινά μέτρα. Δυστυχώς, καί πέρυσι, στον ί 
διο ακριβώς χώρο, δέν ευτύχησε περισσότερο 
στήν «’Αντιγόνη». Είναι, φαίνεται, έξω άπ* τις 
δυνατότητες ενός σύγχρονου θεάτρου ή πρα
γμάτωση ενός ειδώλου τής αρχαίας τραγωδίας. 
Ούτε καί στήν «Εκάβη», ή ξεχωριστή αύτή η
θοποιός τού ’Εθνικού Θεάτρου, ένοέιρκωσε μιά 
κατανοητή Πολυξένη, πού νά καλύπτει τουλά
χιστο τό ύψος τής επίδοσής της στις επιτεύ
ξεις της έξο) άπ’ τό άρχαΐο δράμα. Σπατάλη 
δυνάμεων, ανάλωση ενδόξων επιτυχιών πού 
οικοδομούν στήν νεώτερη Σκηνή μας ένα με
γάλο ονομα, υπήρξε εδώ ή πράγματι δραματική 
προσπάθεια τής Κας Παξινού, γιά νά στήσει 
στή Δωδώνη μιά ’Εκάβη άνταξία τών μεγάλων
προσόντων τής πρωταγωνίστριας αυτής. Me 
όλο τό σεβασμό καί μέ όλη τήν εύλάβεια πρός
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τήν τρανή της προσφορά ατό Νεοελληνικό Θέα
τρο, πρέπει νά πούμε, πο)ς, ή Κα Παξινού κρα
τήθηκε στους πλατωνικούς εκείνους κοπετούς 
πού δεν είναι τραγωδία αρχαίας ίεροπρέπειας. 

\ Πάσχισε, ορατή από κάθε γωνία θεώρησης, νά
ί μήν μείνει μέ κενάς χείρας. Κατά την φτωχή

μας γνώμη, μάταια. *Η τραγική Εκάβη $έν 
βρίσκεται ανάμεσα στις ήρωίδες τής σκηνής ή 

jf. τοΰ κοινού τής εποχής μας. Σ' αυτό, βέβαια,
ι· φταίει απαραίτητα καί κάποια έλλειψη πρώτο
ι- τυπίας στην σκηνοθεσία πού βαρύνει τόν έξαί-
!h ρετο καί μεγάλο ήθοποιό σκηνοθέτη σύζυγό
ίΙ, τής κ. Μινωτή. 'Υποχρεώθηκε ανυπόφορα πολ-
: λή ωρσ νά είναι μπροστά στα τραγικά θύματα,
Λ ενώ στύ μεταξύ ή δράση των άλλων προσώπων

ζητούσε κι αυτή «χώρο» παρουσίας. Καί στην 
«Ανδρομάχη», ό κ. Μουζενίδης, εκτός από την 
παράσταση τής εξωτερικής όψης τών προσοι- 

ΐ  πων, δέν δυνήθηκε να κατασκευάσει οντότητες,
- προφανώς άπό μιαν όχι καλή διανομή κι από 

μιά επίσης όχι καλή αγωγή στην άρθρωση τής 
απαγγελίας. Στην «Ανδρομάχη», είμαστε υπο
χρεωμένοι νά ξεχιορίσουμε τιμητικά τόν κ. Κο>- 
τσόπουλο ώς ΙΙηλέα, πράγμα πού δυστυχώς δέν 
μπορούμε νά καμωμε,γιά τόν ίδιον πάλι, στην 
«‘Εκάβη» ώς Πολυμήστωρα. Στό ρόλο τούτο, 
διατήρησε μονάχα τό αρχαιοπρεπές παράστημα 

j καί τήν βροντώδη φιονη—εδώ κάπιυς απειθάρ
χητη—πού, φυσικά, δέν ήταν καθόλου αρκετά 

! νά καλύψουν τίς απαιτήσεις τής παραοτάσεως. 
Κι όκ. Βόκοβιτς, τουλάχιστο δέν άτύχησε, σχε
δόν πουθενά. Κράτησε μιά ξεχωριστή επιτυχία.

! ’Ενώ τά υπόλοιπα πρόσωπα κινήθηκαν, περί
που, μέσα στις ίδιες αναλογίες. Ή  Κα Κάκια 
Παναγιώτου, ώς Έρμιόνη στην «Ανδρομάχη», 
έδωκε όσα καί ή Κα Συνοδινού ώς Πολυξένη. 
Σέ περιωπή, μπορούμε νά πούμε, πώς κρατή
θηκε ό Ταλθύβιος απ’ τόν κ. Μινιυτή καί κ. 
Γ. Άποστολίδη στήν «Εκάβη» καί, σέ κάμπο- 
σες ακραίες περιπτοδσεις, ό κ. Βασ. Κανάκης 
ώς ’Αγαμέμνων στήν «Εκάβη». Γενικά, χωρίς 
αντίρρηση, τό ’Εθνικό Θέατρο έχει αξιόλογους, 
σημαντικά άξιολόγους ηθοποιούς,—όπως μάς 
έπεισαν αυτοί όλοι προχθές στη Δωδώνη—, αλ
λά, κάτω απ’ τήν συντριπτική αντινομία πού 
τονίσαμε στήν αρχή ώς προς τόν τρόπο τής α
ναβίωσης τοΰ αρχαίου δράματος, ύφίστανται 
κι αυτοί μιά φθορά δυνάμεων. Τό πνεύμα τής 
αρχαίας τραγωδίας μένει απροσπέλαστο, όσο 
κιάν εντείνουν τίς δυνάμεις τους αυτά τά τα
λέντα, γιατί ό τρόπος τής παράστασης καί τό 
πνεύμα τής διδασκαλίας τους ανήκουν στήν 
δική μας εποχή. Έ ν τούτοις, μπορούμε νά μι
λήσουμε εδώ γιά πραγματική επιτυχία, έξω άπ’ 
τήν κυρίως δράση, όπως ή σκηνογραφία τού 
κ. Κλώνη, οί ενδυμασίες τού κ. Φίσκα, ή μου- 

ι σική τού κ. Κουνάδη (σχετικά μόνο) καί τού 
κ. Παλλαντίου καί, ακόμα, ή χορογραφία τών 
κυριών Βαρουτσή καί Γεωργαλά. "Ολα αυτά, 
βέβαια, αποτελούν κεφάλ,αιο γιά τήν Εθνική 
μας Σκηνή. Δυστυχώς, όμιος, πού δέν μπορούμε 

1 νά πούμε τό ίδιο καί γιά τίς μεταφράσεις. Ή  
] μετάφραση τής «’Ανδρομάχης», πού ανήκει

στον κ. Θρ. Σταύρου, κατά τήν γνο>μη μας— 
πού δέν είναι παρά γνοηιη ενός λογοτέχνη— 
δέν έχει απόλυτα δόκιμη γλώσσα καί, σέ πάρα 
πολλά"σημεία, είναι Αντιποιητική (όπιος λέξεις: 
υπέρμετρος, κατάσταση) γιά τήν θεατρική Α
πόδοση Αρχαίας τραγωδίας καί δέν ξεφεύγει 
απ’ τήν καθιερωμένη μορφή πού εγκαινιάστηκε 
Απ’ τίς πρώτες, εδώ καί τόσα χρόνια, μετα
φράσεις, όταν ή σύγχρονη ή τωρινή γλώσσα 
τής λογοτεχνίας μας δέν είχε πάρει ακόμα τήν 
οριστική μορφολογία της. Χειρότερη—πάλι κα
τά τή γνοηιη μας—ήταν ή μετάφραση τού κ. 
’Λπ. Μελαχρινού στήν «Εκάβη». Ηχούσε αί- 
σθητικά «σύμφωνη μέ τό το)ρινό μέσο αίσθη- 
τήριο κι είναι φτιαγμένη, κατά τό μεγαλύτερο 
μέρος, μέ πλασματικές λέξεις, πού έγιναν καί 
πού απόμειναν πιό πολύ στα χαρτιά, Απ’ τήν 
μεταψυχαρική σχολή ως τίς προπολεμικές ήμε
ρες. Ακόμα, πιστεύουμε, πά>ς στις μεταφράσεις 
αυτές υπήρξε—έτσι τουλάχιστο πού τίς άκού1 
σαμε στή Δωδώνη—ένας βαρύς μόχθος γιά τήν 
συγγραφή τους, πράγμα, πού, όπως καί ναναι, 
δέν είναι τόσο ευχάριστο όσο φαίνεται σ’ ένα 
έργο.

Αυτά, σέ πολύ γενικές γραμμές, είχαμε νά 
παρατηρήσουμε απ' τήν ελάχιστη, γιά τούς 
«αφ’ υψηλού όρώντας», σκοπιά τή ς’Επαρχίας. 
Τό θεωρήσαμε χρέος πού, παρά τό οδυνηρό— 
πρώτα γιά μάς—τών διαπιστιόσειόν μας πάνο) 
στήν πορεία γιά τήν Ανάσταση τής αρχαίας 
σκηνής, δέν έπρεπε ν’ αποσιωπήσουμε. Τίόρα, 
αν τό ’Εθνικό Θέατρο δέν τό ενδιαφέρουν μο
νάχα οί κριτικές τών ’Αθηναϊκών εφημερίδων 
καί τά ηχηρά ονόματα, πιστεύουμε πό>ς θ ’ α
ναγνωρίσει κι αυτό τήν εκτίμησή μας γιά τήν 
προσπάθεια του, έκεΐ στά χαλασμένα μάρμαρα 
τής Δωδιόνης, νά διόσει δ,τι καλύτερο μπορούσε.

Δ. Γ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Η ΕΚΘΕΣΗ ΗΠΕΙΡ. ΛΑ-ΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ 
Η ΛΑ-Ι ΚΗ ΜΑΣ ΤΕΧΝΗ

Ή έφετεινή Έκθεση Λαϊκής Τέχνης, πού (ορ
γάνωσε τό Χειροτεχνικό Κέντρο Ίο)αννίνων—τό 
όποιον, ώς γνωστόν, υπάρχει μέσα στά πλαίσια καί 
στήν ευθύνη τής ’Υπηρεσίας Περιφερειακής Άνα- 
πτύξεο ς ’Ηπείρου—, φανερώνει πώς, στον σημαν- 
τικό)τατον αυτόν τομέα, έχομε αγγίξει κάπως τήν 
αρχή μιας όμολογίας. Κατά τήν γνώμη μας, ή έφε- 
τεινή Έκθεση είναι πολύ καλύτερη άπ’ τίς προη
γούμενες τόσο στήν ταξινόμηση καί τήν διευθέ
τηση τών έκθεμάτων, όσο καί στην ποιότητα καί 
τήν έπιλογή τών προϊόντων. Δέν υπάρχει εκείνη 
ή παράφτονη φαντασμαγορία, εκείνα τά κραυγαλέο 
χρωματιστά εφέ κΓ εκείνος ό Ανυπόφορος φόρτος, 
πού είχε στά προηγούμενα χρόνια. Έτσι, δ έπι- 
σκέπτης μπορεί ανώδυνα νά τήν ίδεί, νά τήν περ
πατήσει καί νά τήν σπουδάσει, χωρίς τίς έσωτε- 
ρικές αντινομίες πού διασπούν τή συνοχή καί τίς 
έντυπώσεις. "Υστερα, τά έκθέματα, πολύ πιό λΐί

I

Λ



;β «ΗΠΕΙΡΟΤΙΚ.Η Ες ΊγιΑ>

ί>τερα άπό άλλοι ε, δέν έξαφανίξονται, αντέχουν 
;δ χώρο, πράγμα πού δίνει την δυνατότητα νά τά 
κτάξει χάνει; σαν υντότηπες, σαν κάτι πού έχει 
κή του ύπαρξη εκεί μέσα. ΚΓ αυτό είναι ένα 
ίμα, μια καλή αρχή, γιατί, μέχρι τώρα, είμαστε 
ίΐνηθισμένοι στήν πληθώρα, στο ύψος πού έχουν 
πανηγύρεις, παρά στη μελέτη τών αντικειμένων 

χΐ τό)ν προβλημάτων πού αυτά μά: βάζουν δταν, 
υσικά, έχουν κάποια προσωπικότητα. 'Ακόμα, 
πορεί νά υποστηρίξει κανείς, πιο; έτσι μονάχα

κής ’Ηπειρωτικής Τέχνης. Υποχρεώνει σ’ έναν 
προβληματισμό, σέ κάποιες σκέψεις ώριμες γιά τό 
ιΐ έγινε μέχρις εδώ, γιά τό τΐ έχομε τώρα καί γιά 
τό τί θά πρέπει νά γίνει.

Στο σημείωμα τούτο, βέβαια, δέ ύπαρ/ει ή δυ
νατότητα γιά μιαν ανάπτυξη τής θεώρησης τού 
προβλήματος, πού, όπως άναφέρομε παραπάνω, 
έτέΟη μέ τήν έφετεινή έκθεση. "Ισως θά έπρεπε 
οί αρμόδιοι, πού έχουν περισσότερο ενα τέτοιο 
καθήκον, νά εκλαϊκεύσουν αυτήν τήν πραγματι-

άναι δυνατόν νά ελέγξουμε μια τέτοια-έκθεση καί 
ι·ά πάρουμε τήν Α. ή τήν Β. στάση απέναντι στήν 
προσπάθεια πού αντιπροσωπεύει αυτή. Γιατί, όπως 
ςέρομε, μια έκθεση Λαϊκής Τέχνης σ’ έναν τόπο 
είναι κάτι τό πολύ σημαντικό, αφού κρατάει αυτήν 
ιήν ίδια τήν φυσιογνωμία καί την εθνική του 
παράδοση. Γιά όλ* αυτά, λοιπόν, βρίσκομε πώς ή 
έκθεση τούτη αποτελεί ένα έπίτευγμα: μιαν αρχή 
πολύ επιτυχημένη, πού όχι μονάχα δείχνει πώς 
ή παράδοση, πού έφτασε μέχρις έμάς—τήν εποχή 
μας, εξακολουθεί νά υπάρχει «έν έγρηγόρεσει», 
άλλα καί πώς άρχισε κιόλας νά προβληματίζεται 
γιά τήν επιβίωσή της. Αυτό, κυρίως, υπάρχει στήν 
έκθεση τούτη καί όχι τόσο ή παραδομένη αυστη
ρά μορφή τής Λαϊκής Τέχνης. Γιατί, άν Εξαιρέ
σουμε μονάχα ένα μικρό μέρος, πού άποτελείται 
περισσότερο άπό συλλογές μοτίβων ή από αναπα
ραγωγή έργων καθαρής Λαϊκής Τέχνης άλλα χω
ρίς χρησιμότητα στη σημερινή μας ζιοή, τά πιο 
πολλά άπ’ τά έκθέματα στέκονται άκριβώς σ’ αυτό 
τό σύνορο τής μετάβασης απ’ τήν παράδοση στο 
παρόν. Γιά τό λόγο τούτο, πιστεύομε, πώς ή έφε- 
τεινή έκθεση πρύσφερε κάτι πιο πολύ καί κάτι 
πιο σημαντικό άπ’ τήν συγκέντρωση έργων Λαϊ

κότητα, γιά νά γίνει μια ευρύτερη Συνείδηση. 
’Ακόμα, ίσως οί διάφοροι άλλοι παράγοντες τού 
τόπου, καθώς καί αύτοί πού άσχολοΰνται επαγ
γελματικά μέ τήν παραγωγή τώ* ειδών Λαϊκής 
Τέχνης, θά πρέπει νά φροντίσουν γιά έναν προ
γραμματισμό κάπως υπεύθυνο, ώστε νά μην μεί 
νουν πλέον τά πράγματα στήν τύχη και στη προ
σωπική ευθύνη μονάχα τών έπαγγελματιών καί 
στήν άγωγή καί τό γούστο τών αγοραστούν. Γιατί, 
δυστυχώς, οί δύο αυτοί παράγοντες, όταν δεν υ
πάρχει μιά κατεύθυνση έξω άπό τις σχέσεις τους, 
δεν οδηγούν ούτε στήν κατοχύρωση τής Παράδο
σης ούτε στη δημιουργία νέων υγιών μορφών απ’ 
τήν πηγή τής Λαϊκής Τέχνης. Γι’ αυτό, κρίνομε 
σκόπιμο νά σταθούμε δώ περισσότερο, μιά κι’ ή 
έκθεση τούτη δίνει ένα πρόσφορο έδαφος γιά μιά 
τέτοια συζήτηση. Καί πιστεύομε, ακόμα, πώς ή 
αρχή τούτη, πού κάνομε έτσι παρεμπιπτόντως εδώ, 
δέν θά πρέπει νά μείνει χωρίς συνέχεια. Θά είναι, 
αλήθεια, πολύ ωφέλιμο ν' άνοίγονταν μιά δημόσια 
συζήτηση γύρω άπ’ τό θέμα αυτό.

Ή έφετεινή έκθεση, περ* άπ’ τον επαρκή ή 
μή άριθμό τών άντιπροσωπευτικών εκθεμάτων αύ-
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στηρής Λαϊκής Τέχνης, παρουσιάστηκε είλιχρινής, 
σταΙ-μισμένη σ’ ενα στάδιο κρίσιμης πορείας, 
πράγμα που δίνε» τήν αφορμή νά την κυττάξουμε 
κάπως βαθύτερα.

*Η έφετεινή Έκθεση Λαϊκής 'Ηπειρωτικής 
Τέχνης, δπως σημειώσαμε παραπάνω, παρου- 
σίασεν ενα ξεχωριστή ενδιαφέρον ύχι τόσο 
απ’ τήν άποψη τών αντιπροσωπευτικών εκθεμά
των τής καθαρής Λαϊκής Τέχνης, δσο απ’ τήν 
άποψη κάποιων «κρίσιμων* ενδείξεων πορείας της 
στην έποχή μας. Τώρα, που ή εκμηχάνιση γενι- 
κώτερα στήν παραγωγή κι’ ή έκβιομηχάνιση, κατά 
συνέπεια, τών προϊόντων είναι κάτι σχεδόν το 
άφευκτο, για νά έπιζήσει ή Λαϊκή Τέχνη, θά 
πρέπει νά κατανικήσει οπωσδήποτε το χαμηλό 
κόστος τής παραγωγής. Δηλαδή, όχι μονά
χα θά πρέπει νά μειωθούν κατά πολύ οι δαπά
νες στην έπεξεργασία τών υλών καί στήν κατα
σκευή ακόμα τών διαφόρων αντικειμένων, άλλα 
καί νά δήμιουργηθοΰν νέες μορφές πού νά κρατούν 
τον βασικό χαρακτήρα (ύφος, ρυθμός, χρώμα) τής 
Λαϊκής Τέχνης καί πού νά μπορούν νά χρησιμο
ποιηθούν γιά τήν παραγωγή αντικειμένων. Μέχρι 
τώρα, οί προσπάθειες περιορίστηκαν στην αντι
γραφή, χωρίς ουσιώδεις πρωτοβουλίες, τών παρα- 
δομένων. "Ετσι, άπό καιρό ήδη φτάσαμε στο σημείο 
νά έχουμε μιά νόθο παραγωγή, φορτωμένη μέ τήν 
παράδοση καί μέ τήν ιστορία αιώνων, ή οποία 
όμως δεν είναι καί καθαρή Λαϊκή Τέχνη. "Εχει 
ύποστεί ενα είδος εκφυλισμού, γιατί, ενώ κρατή
θηκε στά μοτίβα καί στά σχήματα σχεδόν στάσιμη, 
προσπάθησεν, έν τούτοις, τ’ άνταποκριθεί—όσο 
γίνεται άπ’ αυτήν τη θέση— καί στήν αντίληψη 
τών αγοραστών τής έποχής μας. Έτσι, ή πορεία 
τής Λαϊκής μας Τέχνης γίνεται, εδώ καί χρόνια, 
χωρίς καμμιά οργανωμένη προοπτική. Αυτό, ακρι
βώς, διαπιστώνεται καί στήν παρούσα έκθεση.

Στην έκθεση, έλαβαν μέρος, έκτος απ’ τα 
τμήματα τού Χειροτεχνικού Κέντρου Ίωαννίνων, 
καί τά Ιδρύματα: Τό Εθνικόν 'ορφανοτροφείον 
Θηλέων, τό Μέκειον Οίκοτροιρεΐον, ή Λαμπριάδειος 
Σχολή, at Αγροτικοί Μεταβατικοί Οίκοκυρικαί 
Σχολαί καί τό Χειροτεχνικόν Τμήμα τού Το- 
σιτσείου Ιδρύματος τού Μετσόβου. Ακόμα, 
μέσα στους έκθετες αυτούς, υπάρχει καί μιά 
μικρή παρουσία άπό χειροτεχνήματα ενός Σω
ματείου τής Λευκάδος. Σέ όλα τά εκθέματα, πού 
όμολογουμένως είναι αξιοθαύμαστα καί, πολλές 
φορές, αξιόλογες επιτυχίες, είναι φανερή ή ατομική 
πρωτοβουλία, ή φιλότιμη προσπάθεια, πού φτάνει 
σ’ ένα καλό αποτέλεσμα. 'Ωστόσο, όμως, παντού, 
υπάρχει ένα πνεύμα—ίσως τόσο αδιόρατο πού 
νά μήν φαίνεται απ’ τό πολύ κοινό—στροφής καί 
προς τήν χοησιμόμητα τών αντικειμένων. Δηλαδή, 
μία καθαρή ένδειξη ποός, θέλοντας καί μή, δεν 
μπορούμε ν’ αγνοούμε πώς, αυτά τά προϊόντα, 
δεν πρέπει νά προορίζονται μονάχα γιά στόλι
σμα ή γιά μία μουσειακή ανάμνηση. Κι' αυτό, ά- 
κριβώς, είναι πού δίνει, στήν προκειμένη περίπτω
ση, τήν καλύτερη άφόρμηση γιά μιά πιο γόνιμη 
έξέταση τής έκθεσης, κάτω άπονα πρίσμα ευρύ
τερης θεώρησης. Πιο συγκεκριμένα, θά είχε νά
παρατηρήσει κανείς, πώς πρώτα, στήν ξυλογλυ

πτική, έχομε μία προσπάθεια, πού προηγείται 
παρά πολύ άπό τήν υφαντικήν, ή όποία, παρ’ δλον 
τόν αργόν ρυθμό στήν άναζήτη »η, παρουσιάζει 
καθαρές έπιτεύξεις τεχνικής καί όργανωμένη πα
ραγωγή. 01 τομείς αυτοί θεωρούμε πώς αντιπρο
σωπεύουν ή, πιο σωστά, πέος φανερώνουν τήν 
ιωρινή πραγματικότητα στη Λαϊκή μας Τέχνη.

Τά κεντήματα, πού παρουσιάζουν ένα ξε
χωριστό ενδιαφέρον στήν έκθεση, είναι προϊ
όντα κυρίως τών Ιδρυμάτων, πού, ώς επί τό 
πλεϊστον, απασχολούν γυναίκες. "Ετσι, εδώ έ
χομε περισσότερο μίαν άκρως επιμελημένη ερ
γασία, ένα επίτευγμα υπομονής καί ξεχωριστής 
αγάπης προς αυτήν τήν ίδια τήν εργασία, πρά
γμα πού, κατ’ ανάγκην, κρατάει μέ πραγμα
τική εύλάβεια τήν υγιή συντήρηση. Λυτό, κα
τά τήν γνώμη μας, έδωκε καί τήν δυνατότητα 
νά γίνη μιά «κάθαρση»—έστω καί χωρίς τήν 
ειδικά προγραμματισμένη με?»έτη—στά σχέδια, 
στά χρίσματα καί, προ παντός, νά ξεχωρίσει 
ή, πιο σωστά, νά βγάλει άπ1 τήν σύγχυση ώς 
προς τήν προέλευση καί, πολλές φορές, ώς 
προς τήν εθνικότητα τών έτοιμων μοντέλλων 
(υποδειγμάτων). Ευτυχώς πού, στά τελευταία 
χρόνια, προς αυτήν τήν κατεύθυνση έγιναν 
κάποιες αξιόλογες εργασίες ατομικής πρωτο
βουλίας (δπως τής ’Λγγ. Χατζημιχάλη, τής 
ΆΟ. Ταρσούλη, τής Βασιλικής Πρόνοιας). 
Συγκεντρο>Οηκαν, ταξινομήθηκαν καί, όπωσ- 
δήποτε, αξιολογήθηκαν κάμποσες συλλογές κεν- 
τημάτων καί υφαντών κεντητών, όλων ελλη
νικών. Καί σχηματίστηκε, μπορούμε νά πούμε, 
ένας πρώτος πυρήνας όχι χωρίς αξιόλογη επι
τυχία, πού κυκλοφόρησε καί πού κυκλοφορεί 
πανελλήνια. Ά π ’ αί»τοΰ ξεκινούν, τώρα, τά 
πιό «ελληνικά» κεντήμανα, πού, μέ τήν εισ
φορά καί τών υπευθύνων στά Ιδρύματα, έ
χουν δώσει ήδη μιά πολύ καλή παραγωγή χει
ροτεχνημάτων. Καί, στη δική μας έκθεση, ή 
πρόοδος αυτή είναι πολύ πιό φανερή άπό αλ
λού. Σ ’ αυτό, συνέβαλαν ή έντονη ιδιομορφία 
τής ’Ηπειρωτικής Λαϊκής Τέχνης απ’ τήν μιά 
καί τό ιδιαίτερο, τό γνωστό, ενδιαφέρον τών 
’Ιδρυμάτων άπ’ τήν άλλη. Χαρακτηριστικά, θά 
δύνονταν κανείς εδώ, ν’ άναφέρει τήν προσφο
ρά, οτύ σημείο τούτο, τής Διευθυντρίας τού 
’Ορφανοτροφείου Θηλέτυν δίδος Σφήκα, κα
θώς καί τά επιτεύγματα πού παρουσιάζουν καί 
τ’ άλλα ’Ιδρύματα, όπως τά υφαντά τού Με- 
κείου Οικοτροφείου, τά κεντητά τών Άγρ. 
Μεταβατικών Οίκοκυρικών Σχολών, τά κεντή
ματα πού έχει ή Λαμπριάδειος καί άλλα. Πρέ
πει νά υπογραμμίσουμε, γιά νά αξιολογηθεί 
καλύτερα ή προσφορά τους, πώς τά σχέδια γ ι’ 
αυτήν τήν εργασία είναι τόσο ευαίσθητες μορ
φές πού, γιά νά κρατήσουν τό ύφος ή, τέλος 
πάντων, τήν άνάμνηση τής καταγωγής τους, α
παιτούν όχι μονάχα δεξιοτεχνία καί μελέτη, 
άλλά καί πλήρη κατανόηση. Γιατί, δπως ε ί
ναι γνωστόν, μεταφέρονται, επί αιώνες, έπί 
γενεές, μέσα σέ μιά συνταρακτικά επαναστα
τική έποχή απότομης εξέλιξης καί ξενικής έ-
-πήρειας.
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Τά νταντά πάλι, παΰ ραρουσιάζονται μέ 
αξιώσεις στήν παρούσα έκθεση, στέκονται α
κόμα πιό αναπαλλοτρίωτα άπό το  πνεύμα τού 
καιρόν μας. Ίσως γιατί, επειδή ή χρησιμότητα 
τους παραμένει σχεδόν ή ίδια καί στις μέρες 
μας, 6έν επιβλήθηκεν εκεί ακόμα ή νόΟευση. 
Κάποιες ακίνδυνες μόνον τολμηρότητες—ευ
τυχώς άρκετά επιτυχημένες—υπάρχουν στήν 
μεταφορά των σχεδίων καί των χρωμάτων από 
παληά είδη (όπως ή αμφίεση, διάφορες διακο
σμήσεις, παραπετάσματα κ.λ.π.ι σ* νεώτερα.

κτικά. πού υπάρχουν στήν έφετεινή έκθεση, 
θα σταθούμε μονάχα στά ξυλόγλυπτα. Γιατί, 
από ασημικά, παρά την μεγάλη παράδοση που 
έχουν στον τόπο μας εδώ, ή έκθεση δεν έχει 
τίποτα τό ξεχωριστό ή, οπωσδήποτε, κάτι πού 
δέν τό είχαν όλες οί προηγούμενες εκθέσεις. 
"Αντίθετα, ή παρουσία τους είναι τόσο αναι
μική εφέτος, πού διερωτάται κανείς άν δέν 
άνακόπηκε ή παραγωγή τους αυτή, έστω ή 
παραγωγή ~Γ,ν ξέρομε καί πού βλέπομε μέχρι 
τώρα στα καταστήματα τής πόλης μας. TV

ζ. νλο γ/.υπ το; αγιογραφία 
(έργο τον κ. Μόσχον)

προορισμένα νά χρησιμοποιηθούν στήν καθη
μερινή ζωή των τωρινών ανθρώπων. Ή  πρα- 
κτικότητα, εδώ, «οδηγημένη άπό τόν φόβο ή 
άπ* την πειθαρχημένη στατικότητα, έδωσε ί- 
οως τά καλύτερα αποτελέσματα.

Ωστόσο, όμως, ή στασιμότητα τούτη δεν 
είναι καθόλου υπόσχεση. Καί αυτό, ακριβώς, 
πρέπει νά έπισημανθεϊ ιδιαίτερα. Ή  ζωή δέν 
σταματάει ποτέ. cO,xi δέν την προφταίνει, μέ
νει οριστικά πίσο>, γιά νά άτροφήσει κάποτε. 
Την διαπίστωσή μας τούτη τήν θέτομε 
ύπ’ όνη τον Χειροτεχνικού Κέντρου καί τού 
Μετσοβείου Ιδρύματος, πού καλύπτουν τό κύ- 
040 μέρος των υφαντών στήν έκθεση. Είναι 
περίφημα, γνήσια μάλιστα, τά εκθέματα τους 
αυτά. Άλλα, κατά τήν γνώμη μας, πρέπει νά 
βρεθεί τρόπος νά σωθούν απ’ τό χρόνο. Κι 
αυτό δέν σημαίνει, φχ»σικά, πώς πρέπει νά 
μπουν στά μουσεία, υστέρα άπό 10— 20  χρό
νια. Τό αντίθετο θά τά παραόώση στή διάρ
κεια.

'Α π’ τά σκαλιστά, τά γλυπτά καί τά χαρα-

αυτό, νομίζομε πώς επιβάλλεται νά προοέξουν, 
οί αρμόδιοι, τήν πορεία τής άργυροχοίας στήν 
’Ηπειρο. Είναι ένα κεφάλαιο, πραγματικά ση
μαντικό, πού μένει χωρίς τήν αναγκαία παρα
κολούθηση καί προστασία.

Εκείνο τό τμήμα, πού παρουσιάζει θαρρα
λέα βήματα καί υποχρεώνει περισσότερο σέ 
σχετικούς προβληματισμούς, είναι ή ξυλογλυ
πτική καί, γενικώτερα, τά εκθέματα εκείνα 
πού είναι κατασκευασμένα άπό ξύλο. Ό  κ. 
Μόσχος, ό καθηγητής καί καλλιτέχνης, πού έ
χει τήν Διεύθυνση τής Τεχνικής Σχολής τού 
Χειροτεχνικού Κέντρου πού λειτουργεί μέσα 
στά πλαίσια τής 'Υπηρεσίας Προγράμματος 
Άναπτύξεως ’Ηπείρου, προώθησε κατά πολύ 
τήν Σχολή τούτη. Δέν έχομε, φυσικά, τήν αύ- 
στηρή ή, έστω, τήν συνηθισμένη μορφή Λαϊ
κής Τέχνης. ’Εδώ, μπορούμε νά πούμε πώς, 
ξεκινώντας απ’ τήν παράδοση στό είδος αυτό, 
ό κ. Μόσχος προχώρησε, κατά τήν εκπαίδευση 
τών σπουδαστών, στήν παραγωγή αντικειμένων 
γιά τήν καθημερινή χ ρ ή σ η  καί ,  ακόμα ,



σ τ η ν  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  καλλιτεχνημάτων. Κι 
αυτό, κατά την γνώμη μας, είναι πού ενδια
φέρει. ’Απ' τά κυριώτερα εκθέματα αυτής τής 
κατηγορίας, είναι τό συγκρότημα ένός γραφεί
ου, πού ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ε
νός σύγχρονου ανθρώπου. Ή  λαϊκή διακόσμη- 
ση, τά θέματα άπ* τήν καθημερινότητα τής ζωής 
στο χωριό, συνδυασμένα μέ τις μεταβυζαντινές 
συναντήσεις τής Λαϊκής Τέχνης μας, εδωκαν 
στον κ. Μόσχο τήν ύλη γιά νά άποτυπώσει, 
πάνω σ’ ένα γραφείο πού είναι κατάλληλο γιά 
τό’σημερινό άτομο, τήν παρουσία μιας Λαϊ
κής προσωπικότητας. Καί τό πείραμα, όσο καί 
ν* αποτελεί μια «κρατημένη» τολμηρότητα, ε
πέτυχε. "Ετσι, λοιπόν, έχομε εδώ μιά δημιουρ
γία, πού όχι μονάχα συντηρεί τήν Λαϊκή ’Η 
πειρωτική ανάμνηση, άλλα καί πού ανοίγει 
δρόμο στο αδιέξοδο τής παραπέρα πορείας τών 
μοτίβων πού έφτασαν ώς εμάς. Καί, μάλιστα, 
ανοίγει έναν δρόμο μέ απεριόριστη προοπτική, 
πού, άν τήν εκμεταλλευτούμε φρόνιμα καί προ
γραμματισμένα, Οά δώσει ακόμα καί πολύ με
γάλα περιθώρια γιά τήν οικονομική ανάπτυξη 
τού τόπου. Γιατί, άς μήν ξεχνάμε, ή Λαϊκή 
μας Τέχνη αποτελεί έν’ απ’ τά πιο παραγω
γικά κεφ·άλαια, έν όψει τής βιομηχανοποιήσεως 
τών πάντων στον σύγχρονο υπερεθνικό κόσμο.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΡΕΥΝΑ» Τ. 72— 80, 
’Αθήνα:. «ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ» Τ 155 
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29—36, Λευκωσία. «ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙ·- 
ΚΑ» Τ. 25—27, Λευκωσία. «ΔΩΔΕΚΑ
ΤΗ ΩΡΑ» Τ. 34 ’Αθήναι. «ΔΕΛΤΙΟΝ Α. 
Τ.Ε.» Τ 130— 133, Άθήναι. «ΑΚΤΙΝΕΣ» 
Τ. 238— 241 Άθήναι. «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» (μετά ζου Μεν. Β,0ΥΡ. 
Λεξικού) Τ. 339—347, Άθήναι. «ΘΕΟ

ΛΟΓΙΑ» Τόμ. Λ Γ', Τ.Δ. ’Αθήνα:. «ΚΟ
ΝΙΤΣΑ» Τ. 8— 14,’ Άθήναι. «-ΚΡΙΚΟΣ», 
Τ. ] 45— 153 ΛονδΤνον. «ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ | 
ΗΠΕΙΡΟΥ» Τ. 26— 31 Άθήναι. «/ΚΡΗΤΙ 
ΚΗ ΕΣΤΙΑ» Τ. 125— 134, Χανιά. «ΝΕΑ 
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Κ-ΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», Τ. 10— 11, ^άiyθr\. 
«Ι'ΚΑΡΙΑΚΑ» Τ. 27 , 28 Άθήναι. «ΤΟ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ Ν ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ» Τ. 17, 
Άθήναι*. «ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ'ΚΑ» Τ. 52—60 , 
Άθήναι. «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ» Τ. 
97— 103. Αθήνα·.. «Ο ΔΙΑΝΟΟΥΜΕ
ΝΟΣ» τ ’ 3— 8 Άθήναι. {ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ΘΕΜΑΤΑ» Τ. 84—90 , ’Αθήναι. «ΔΩΔΩ- 
ΝΑΙΟΝ ΦΩΣ» Τ. 5— 7 ’ Ιωάννινα. «ΕΝ- 
ΔΟΧΩΡΑ» Τ. 20— 24 Ιωάννινα. ΠΑ- 
ΝΑΘΗΝΑΙΑ» Τ. 40 . 41 Άθήναι. «ΣΚΟΥ
ΦΑΣ» Τ  23— 24 Άρτα. «ΜΕΤΕΩΡΑ»,

' Τ. 120 Τρίκαλα. «ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ» Τ. 5 
— 8 Αθήνα». «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗ- 
ΝΙΔΟΣ» Τ. 95— 101. Άθήναι. «ΕΚΚΛΗ-* 
ΣιΙΑ» 16)1963 Άθήναι. «Ο ΕΦΗΜΕΡΙ
ΟΣ» Τ. 14)1963 Άθήναι. «ΠΑΝΤΑΙ- 
ΝΟΣ» Τ. 5— 8 Αλεξάνδρεια (έκδοσίς Πα- 
τ ριαρχείου ΆλοξανδρεΡας). «Δ IΔΑΣ Κ Αί-

ΛΙΚΟΝ ΒΗΜΑ» Τ. 505— 523 Άθήναι. 
«ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΑΙ» Τ. 11 Ιωάννινα (έκ_ 
δοσίς Προτύπων Δημ. Σχολ. Ζωσι μαίας 
ιΠαιδ. Ακαδημίας ’ Ιωαννίνων). «ΕΛΛΗ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» Τ 23— 26 Πά- 
τραι. «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙ
ΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» Τ  66— 68 , Θεσ)νίκη. 
«ΝΕΑ ΖΩΗ» Τ. 1— 5 Άθήναι.
«The Illustrated London New»,
«Life», «Comnionwealte». 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» T  637 (έκ- 
δοσις Οίκου)-·. Πατριαρχείου Κων)πσλε- 

) ως), Κων)ποΐλις, ι.ΔΙΑΠΛΑΣΙ'Σ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ» Τ. 14, Άθήναι.
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Στις 7 ’Ιουλίου έλαβε χώρα, στην αίθουσα τής Στρατιωτικής Λέσχης Ίωαννίνων, ή τε

λετή τής πανελλήνιος καθιερωθείσης ύπό τής Εθνικής Τραπέζης Εορτής τής Ά - 
ποταμιεύσεως. Ό  πανηγυρικός χαρακτήρας και καθολική αναγνώριση τής συμ
βολής τού μέτρου αύτου τής Εθνικής Τραπέζης στήν προσπάθεια για τήν δη
μιουργία ενός πνεύματος οικονομίας ατομικής πρωτοβουλίας, δίνουν άσφαλώς 
ξεχωριστή βαρύτητα καί σημασία στόν τόσο έπιτυχή αύτόν θεσμό, πού καθιέρωσε 
τό μεγάλο τούτο Πιστωτικό "Ιδρυμα τής χώρας μας.

Στόν έφετεινό έορτασμό, πού έγινε στα Γιάννινα, στήν πατρίδα τού Τδρυτού τής 
Έθν. Τραπέζης Γεώργιον Σταύρου—που συμπίπτει νά είναι και πατρίδα τού τω
ρινού Διοικητού τού Ιδρύματος κ. Δημ. Χέλμη—, δόθηκε ιδιαίτερη λαμπρότητα 
καί συμμετέσχον όλες οί αρχές. Οι βραβευθέντες, πού πήραν και τά χρηματικά 
έπαθλα τού έφετεινού διαγωνισμού, είναι: αίδεσιμώτατος πατήρ’Αντώνιος Χασα- 
πας, εφημέριος Μεθώνης, κ. Στυλιανός Μαλακόπουλος, δημοδιδάσκαλος Λουτρού 
τής Α' Έκπ.  Περκρερείας Βερροίας. αίδεσιμώτατος πρωτοπρεσβύτερος ’Ιωάννης 
Πουλής, εφημέριος τού Ιερού Ναού Χαλκειού Χίου καί κ. Εύθ. Παπανικολάου, 
δημοδιδάσκαλος τού μονοθεσίου σχολείου Νεοχωρίου Φιλιατών. ’Ακόμη, προς 
έκφρασιν συμβολικής άναγνωρίσεως πρός τήν ’Εκκλησία καί τήν ’Εκπαίδευση— 
γιατί ή προσπάθεια της γιά τήν αγωγή τής Άποταμιεύσεως μέσο) τής ’Εκκλησίας 
καί τής Παιδείας έπιδιδ)κεται—άπένειμε αναμνηστικά μετάλλια καί στους: Μη- 
προπολίτη Ίωαννίνων κ. Σεραφείμ, τον Δήμαρχο Ίωαννιτών κ. Γρ. Σακκά, τον 
Διοικητή τής ΥΙΙΙης Μεραρχίας στρατηγό κ. Τσολάκα, τον Γεν. ’Επιθεωρητή 
Μ. Έκπαιδεύσεοτς κ. Π. Σκουφάκη, τον Γεν. ’Επιθεωρητή Στοιχ. Έκπαιδεύσεως 
κ. Νικ. Παντελιό.

Κατά τήν τελετή, ό Διοικ. τής Έθν. Τραπέζης κ. Δημ. Χέλμης—στόν οποίον ό 
ό Δήμαρχος Ίωαννιτών άπένειμεν τό χρυσούν μετάλλιον τής πόλεως—έξεφώνη- 
σεν έναν ώραΐο καί πυκνό λόγο, πού, έκτος τής αναφοράς του στο ίστορικό καί 
τήν δραστηριότητα τής Έθν. Τραπέζης, άποτελεϊ καί ύμνον γιά τήν Ήπειρο. 
Κατωτέρω δημοσιεύομε τό πλεϊστον καί ούσιαστικώτερον μέρος τής ομιλίας 
αύτής.

;..Ξαναγυρίζω στην Ήπειρο, άπ’ όπου ξεκίνησα γιά μιά ζωή άφιερωμένη στά 
κοινά' πολλούς άγώνες γνώρισε αυτή ή ζωή καί πολλές τιμές άπό τήν Ελληνική Πολι
τεία καί άπό ξένα κράτη. Ή τιμή δμως πού μου έκανε χθες ή πόλη των Ίωαννίνων, 
μέ τήν άπονομή τού Χρυσού Μεταλλίου της, είναι γιά μένα ή πολυτιμώτερη άπ' 
δλες, γιατί προέρχεται άπό τόν τόπο πού είμαι δικός του. Καί πού κρατάει στά 
αυστηρά βουνά καί ατούς καρπερούς κάμπους του τήν ελληνική ιδέα, τήν ελληνική 
ψυχή σέ δ,τι έχει πιο καθαρό πιό δημιουργικό καί πιό στέρεο.

'Από τόν καιρό πού 6 πολυπλάνητος Όδυσσέας πήγε στήν ιερή Δωδώνη μας, 
γιά νά άκούση άπό τήν ύψίκομη βελανιδιά τή βουλή τού Διός, τήν Ιδια άπάντηση 
δίνει πάντα τό πανάρχαιο μαντείο στίς δύσκολες στιγμές τού Έθνους—τήν πίστη, 
στήν Ελλάδα* αυτή τήν πίστη, πού στάθηκε άσπίδα καί φυλαχτό τού Έληνισμού 
σέ στιγμές θριάμβου καί σέ στιγμές άπελπισίας—δταν ό Πύρρος έκανε τήν Ήπειρο 
μεγάλη δύναμη τής εποχής του' δταν ή νικημένη Ελλάδα νικούσε πνευματικά τόν 
τραχύ Ρωμαίο κυρίαρχο' δταν τό Δεσποτάτο τής Ηπείρου κρατούσε τόν βυζαντικό 
ελληνισμό όρθιο μέσα στά αλλεπάλληλα κύματα των καταχτητών καί άφινε «κτήμα 
έσαεί» τις λαμπρές έκκλησίες τής νΑρτας.

'Ύστερα ήρθε τό πιό πυκνό σκοτάδι, οί πέντε σχεδόν αιώνες τής σκλαβιάς. 
Καί τότε ό έπίμονος καί αδάμαστος βουνίσιος αυτός λαός έρριξε βαθύτερα τις
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ρίζες του, συγκέντρωσε πιδ πολύ τίς δυνάμεις του:

«καί μάζεψε τής προκοπής τούς θησαυρούς, τά ωραία, 
τής Επιστήμης τούς καρπούς, τ’ άνθια τής άρετής, 
τή θέληση τήν πάντολμη, την έθνοσώστρα Ιδέα...».

κατά τδ λόγο τοΰ Παλαμά.
Ή έθνοσώστρα Ιδέα πού θέριευε μέσα του γέννησε τούς Σουλιώτες, τούς 

Κλέφτες, τήν Επανάσταση τού Διονυσίου Σκυλόσοφου. Τής προκοπής τούς θη
σαυρούς τούς γύρεψε ό Ήπειρώτης, άκούραστος εργάτης ατά ξένα, καί τούς έφερε 
πίσω στήν πατρίδα του, γιά τήν όμορφιά και γιά τή δόξα της. Τής έπιστήμης τούς 
καρπούς τούς έδρεψε ατά σχολεία πού άπδ τδν δέκατο πέμπτο κιόλας αιώνα έγιναν 
στήν Ήπειρο, στά Γιάννενα ιδίως, φάροι τοΰ πνεύματος καί τής έλευθερίας. Καί 
τ’ άνθια τής άρετής, τά βρήκε στδ πρόσωπο μιας μοναδικής φυσιογνωμίας τοΰ 
νεώτερου Ελληνισμού, πού ξεσήκωσε τις ψυχές έδώ στήν Ήπειρο: τοΰ Κοσμά τοΰ 
Αΐτωλού.

Ή ευλογημένη ώρα τοΰ λυτρωμού ήρθε κάποτε. Σ’ όλη τήν Ελλάδα πολέμη
σαν οί Ήπειρώτες, άπδ παντού έστειλαν οί ξενητεμένοι ό,τι μπορούσαν γιά τδν 
άγώνα. Μά ή έλευθερία άργησε νάρθη στήν Ήπειρο. Χρειάστηκε ένας αιώνας 
σχεδδν άκόμα, γεμάτος κρυφές έλπίδες, γεμάτος δάκρυα καί υπομονή, ώσπου νά 
φθάση έξω άπδ τά Γιάννενα, όρχάγγελος έλευθερωτής, δ Στρατηλάτης Διάδοχος 
τότε Κωνσταντίνος. Τδ Μπιζάνι μέ τά φοβερά του όχυρά δέν μπόρεσε νά σταμα- 
τήση τήν όρμή τών Ελλήνων. «Έπήραμε τά Γιάννενα!» διαλάλησαν όλες οί καμ
πάνες τής Ελλάδος στίς 21 Φεβρουάριου 1913. «Έπήραμε τά Γιάννενα!» έλεγαν 
οί άνθρωποι στούς δρομούς κι* έκλαιγαν, γιατί ή πολυβασανισμένη, ή πολυθρύ
λητη πολιτεία ξαναγύρισε έκεί όπου άνήκε ή ψυχή της...

Ή άλήθεια είναι πώς δ χαρακτήρας τού Ήπειρώτη διακρίνεται γιά τίς θε
τικές του άξίες. Είναι εργατικός, άκούραστος, είναι δημιουργικός* πρασαρμόζεται 
παντού κι* όμακ μένει βαθύτατα Ήπειρώτι^ς’ δέν ξανοίγεται εύκολα στούς άνθρώ- 
πους, άφοσιώνεται όμως βαθιά στίς Ιδέες. Οί φιλοδοξίες του δέν περιορίζονται 
στδ άτομό του, κι’ έχει τή δύναμη καί τή θέληση νά τίς κάνη πράξη. Είναι έμ
πορος, άλλα θαυμάζει τή μόρφωση. Μαζεύει όλη του τή ζωή χρήματα, σάν τδ 
μυρμήγκι, καί στδ τέλος τ’ άφιερώνει όλα σέ μιά μεγάλη Ιδέα.

Αύτή ή φυλή τών θεληματικών άνθρώπων έβγαλε μερικούς άπδ τούς πλου- 
σιώτερους "Ελληνες καί τούς περισσότερους έθνικούς ευεργέτες: Σίνας, Άβέρωφ, 
Ζωσιμάδες, Ζώης Καπλάνης, ’Απόστολος Άρσάκης, ’Αδελφοί Ζάππα, Χατζηκώ
στας—δέν έχει τέλος ή άπαρρίθμηση* άλλά πώς νά μή θυμίση κανείς ότι δλόκλήρο 
τδ Πολυτεχνείο ’Αθηνών ονομάζεται Μετσόβιο πρδς τιμήν τών Μετσοβιτών πού 
τδ έχτισαν;

Αυτοί οί έμποροι, οί άφωσιωμένοι φαινομενικά στδ κέρδος, στάθηκαν οί 
πρώτοι και οί πρόθυμοι άπδ τούς μυημένους στή Φιλική Εταιρεία πατριώτες (Ή 
πειρώτες ήταν κι* ό Τσακάλωφ κι’ ό Σκουφάς), χωρίς νά λογαριάσουν άλλο στδν 
κόσμο άπδ τδ πάθος τής έλευεθρίας πού τούς φλόγιζε.

Δέν είναι λοιπόν τυχαίο ότι ή Εθνική Τράπεζα τδ ύπεραιωνόβιο "Ιδρυμα 
πού ώργάνωσε τή σημερινή μας συγκέντρωση, είναι έργο ένδς Ήπειρώτη, πού 
καταγόταν μάλιστα άπδ τά Γιάννενα. Στδ πρόσωπο τού Γεωργίου Σταύρου είχαν 
συγκεντρωθή άκ.ριβώς οί χαρακτηριστικές ιδιότητες τού καλού Ήπειρώτη.

Γιδς ευκατάστατου έμπόρου, μεγαλωμένος στδ εξωτερικό, είχε άποκτήσει καί 
γλωσσομάθεια, καί μόρφωση. ΓΙολύ νέος, κρατούσε κιόλας στή Βιένη τήν έπιχεί-

Λ
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ρηση του πατέρα του, πού είχε έμπιστευτική θέση κοντά στόν Άλή πασά στά Γιαν- 
νεννα, όπως Ήπειρώτες τής έποχής του.

Κι’ ό ίδιος ό Γεο')ργιος Σταύρος έτυχε ν’ άναλάβη πολλές φορές έμπιστευτι- 
κές άποστολές. Έτσι, το 1812 τόν έστειλε ό γιός τού Άλή Πασά, ό Βελής, Διοι
κητής τότε τής Πελοπόννησου, νά είσπράξη 16.500 γρόσια—ποσό γιά τό οποίο ό 
Βελής πουλούσε σέ ξένους άρχαιοκάπηλους τη θαυμαστή ζωοφόρο άπό τό ναό τού 
Επικούρειου Απόλλωνος στή Φιγάλεια. Ό χι πιά σάν μορφωμένος, άλλά σάν 
'Έλληνας (μήπως ό άγράμματος Μακρυγιάννης δέν είπε: «έϊμείς γι, αύτάτά μάρ
μαρα πολεμούμε») ό Γεώργιος Σταύρος ένοιωσε βαθειά μέσα του τόν πόνο γιά τήν 
Ιεροσυλία πού γινόταν στόν τόπο. Ά ν  καί μόνος, προσπάθησε νά έμποδίση τήν 
αρπαγή, και τραυματίσθηκε άπό τόν Αύστριακό πρόξενο, πού ήταν συνεργός τού 
άρχαιοκάπηλου.

Αυτό τό έπεισόδιο προδικάζει τή μελλοντική δράση τού Γεωργίου Σταύρου. 
’Αδίστακτα, μόλις ξέσπασε ή Επανάσταση τού ’21, παράτησε τήν ήσυχη ζο>ή και 
τήν ευμάρεια τού έπιτυχημένου εμπόρου, άδιαφόρησε έντελώς γιά τήν περιουσία 
του, κατάπνιξε τις άνησυχίες του γιά τή μητέρα και τ’ άδέλφια του, πού τούς 
ύπεραγαπούσε ιύστόσο και πού τούς είχε άφήσει στά Γιάννενα, κι* άφιερο')θηκε στήν 
πατρίδα.

Άνθρο^πος μέ γνωριμίες και μέ κύρος, στενά συνδεδεμένος, άπό πολύ νέος, 
με τόν Καποδίστρια και μέ άλλα σημαντικά πρόσωπα τού καιρού του, έκανε πρώτα 
περιοδεία σέ ευρωπαϊκές χώρες όπου υπήρχαν ισχυρές ελληνικές παροικίες* άρκε- 
τόν καιρό έμεινε στήν Πίζα στήν ’Ιταλία, όπου 6 άλλοτε Μητροπολίτης Άρτας 
’Ιγνάτιος συνέχιζε έξόριστος τή δράση του γιά τά έλληνικά δίκαια. Καί τό 1824 
κατεβαίνει στήν Ελλάδα

Συνδέεται μέ τό Γεώργιο Κουντουριώτη καϊ προσφέρει τήν πείρα του, τΙς 
γνωριμίες του, τήν καλή του θέληση, όργανώνοντας, μεσολαβώντας καί προσπα
θώντας πάντα νά συμβιβάζη τις άδιάκοπες διχόνοιες άνάμεσα στούς άρχηγούς. 
«Έγώ κηρύσσο̂  καθαρά ομόνοιαν» έλεγε. Στήν έκστρατεία κατά τού Ίμπρα- 
ήμ ορίζεται Γενικός Ταμίας, και γράφει μέ Ικανοποίηση στόν άδελφό 
του'· «Έπιστρέψας έδώ παρέδωκα παστρικοΟτατον λογαριασμόν τού Γενικού 
Ταμείου μου, ύπερηπενέθην καί έλαβον λαμπρά άποδεικτικά... χωρίς νά 
ζητήσω μισθόν». Αυτό ήταν άλήθεια. Τό βλέπουμε στά γράμματα πού άν- 
ταλλάσσει μέ τήν οίκογένειά του , καί πού δείχνουν τήν οίκονομική του 
κατάσταση. Γράφει στόν άδελφό του: «Έγώ μέ όλον όπου ζώ μέ άπαραδειγ- 
μάτιστον οικονομίαν... δέν έχωόβολόν». ’Αργότερα ό άδελφός του, πού κατώρθωσε 
νά κατέβη κι’ αυτός στήν Ελλάδα, άφήνει ένα σημείωμα όπου ζωγραφίζει μέ συγ
κινητική άπλόιητα τήν άπόλυτη σχεδόν πενία του: «Σημείωσις τών όσων άφησα 
τού άδελφού μου εις Αίγιναν: 1 σρτώμα καναβάτζα, 2 μαξιλάρια, 1 χυλιάρι τής 
τραπέζης όσημένιο, 1 σίδηρον γιά σιδέρωμα καϊ 1 μπαστούνι τού πατρός μας...». 
Γιατί τά άλλα του πράγματα τά έχει ξεπουλήσει, ό πλούσιος έμπορος τής Βιέννης, 
γιά νά ζήση. Καί πού νά τολμήση νά παραπονεθή*ό Γεώργιος, ό άδελφός του, 
είναι κατηγορηματικός: «Όταν ό Κυβερνήτης ό ίδιος ύποφέρη καί πάσχη—γράφει 
άργότερα—ημείς άς τόν μιμηθώμεν καί άς υποφέρουμεν μέ φρόνησιν καίήσυχίαν».

’Έχουμε φτάσει πιά στά 1827. Ό  Γεώργιος Σταύρος, πού λίγον καιρό πρίν 
είχε γίνει και βουλευτής τής Τρίτης Εθνικής Συνελεύσεως, άφοσιά>νεται πιά ολό
ψυχα στο νέο Κυβερνήτη πού τόν έκτιμά καί τόν θαυμάζει.

Ό  Καποδίστριας έχει μπροστά του ένα τεράστιο έργο: νά όργανώση τό χάος 
διοικητικά καί οικονομικά. Ή οικονομία τού τόπου είχε καταδοκιμασθή άπό τήν 
Επανάσταση. Είναι λάθος όμως νά νομίζουμε ότι είχε καί έντελώς σβήσει. Μόλις 
άφησαν τά όπλα οΐ Έλληνες, έπιασαν τά άροτρα. Ή ζωή ξανάπαιρνε τά δικαιώ-
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ματά της. Τδ έμπόριο ζωντάνευε στδ έσωτερικδ καί στδ έξωτερικό, δπου υπήρχαν 
ανθηρότατες έλληνικές παροικίες.

Αύτή ή αναδημιουργία δμως έμποδιζόνταν άπδ την έλλειψη ρευστού χρή
ματος. Ή τοκογλυφία μάστιζε τή χώρα. Νοικοκυραϊοι. δανείζονταν μέ ύποθήκητά 
κτήματά τους και μέ υπέρογκο τόκο. Τδ 250/° τδ θεωρούσαν έλάχιστο δριο. Γιά 
νά πληρώσουν, αναγκάζονταν νά δανειστούν ξανά καί ξανά καί σε έλάχιστο χρο
νικά διάστημα έχαναν καί τά κτήματα. Γι’ αυτό, καμμιά δουλειά δέν μπορούσε νά 
προχωρήση, καί μιά άπδ τις σοβαρώτερες έπιδιώξεις τού Καποδίστρια ήταν ή δη
μιουργία μιας Τραπέζης πού θά έκανε τδ άδρανές κεφάλαιο παραγωγικό, ήθικοποιών- 
τας τις άρχές τού τοκισμού.

Είναι μακριά ή ιστορία τών προσπαθειών πού έκαμε ό Κυβερνήτης καί τών 
λιγότερο ή περισσότερο ασύμφορων προτάσειον διαφόρων ξένων κεφαλαιούχων. 
Ή πιδ σοβαρή προσπάθεια ήταν εκείνη πού ένίσχυσε δ άληθινδς φίλος τής Ελλά
δος καί ύποστηρικτής κάθε δημιουργικής πρωτοβουλίας, ό ’Ιωάννης — Γαβριήλ 
Έϋνάρδος: ή ίδρυση τής Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζης, στα 1828. Ό  Έϋ- 
νάρδος πρώτος, δ φιλέλληνας Βασιλέας τής Βαυαρίας Λουδοβίκος, εύποροι "Ελ
ληνες τού Εξωτερικού, δ ίδιος δ Καποδίστριας, ένίσχυσαν δσο μπορούσαν τδν 
καινούργιο οργανισμό. νΙσως δμως ή άνώνυμη ακόμα οίκονομία, ίσως ή σαθρή 
διάρθρωση τής καινούριας Τραπέζης καί ή πολιτική άστάθεια πού κατέληξε στή 
δολοφονία τού Κυβερνήτη, δέν τήν άφησαν νά προκόψη. "Εξ χρόνια μετά την ί 
δρυσή της έπαψε νά ύπάρχη.

Ή βασιλεία τού "Οθωνος, πού διαδέχθηκε τδν Καποδίστρια, έδειξε κι’ αύτή 
ζωηρά ένδιαφέρον γιά τήν ίδρυση τού άπαραίτητου πιστωτικού Τδρύματος, πού 
τήν άπαιτούσαν πιά οί όλοένα αυξανόμενες άνάγκες τής γεωργίας Ιδίως καί τής 
ναυτιλίας.

Πάλι άρχισαν οί άσύμφορες προτάσεις τών ξένων* αλλά ό Έϋνάρδος, άθό- 
ρυβα μέ τδν έκπρόσωπό του τδν Ρέγκμυ, είχε άναθέσει κιόλας στδ Γεώργιο Σταύ
ρο, πού τδν θεωρούσε κατάλληλο γι’ αύτή τή δουλειά, τή διαχείριση άιομικού 
του κεφαλαίου γιά τήν προεξόφληση εμπορικών γραμματίων. Είναι χαρακτηρι
στική τής έποχής ή περιγραφή τής πρώτης αυτής έπιχειρήσεως πού δ Έϋνάρδος 
τήν ώνόμαζε: «ή μικρή μου Τράπεζα». «Έν τινι γωνία έμπορικού καταστήματος 
κειμένου έν τή πλατεία τοϋ Δημοπρατηρίου, μικρά έτέθετο τράπεζα έξ απλού ξύ
λου μέ δύο ερμάρια, παρ’ αυτή δέ άνήρ ευτραφής έκάθητο έπί έδρας τριζούσης 
ώπδ τδ βάρος τού σιυματός του εις τήν έλαχίστην αυτού κίνησιν... Ή πενιχρά αϋ- 
τη τράπεζα έγένετο ό σπόρος έξ ού έφύη καί εις ύψίκορμον άνεπτύχθη δρύν ή 
Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος ής τδ μεγαλοπρεπές μέγαρον ύψοϋται σήμερον έν 
τή πλατείμ Λουδοβίκου, ό δέ παρ’ αυτήν καθήμενος προεξοφλητής ήτο δ δραστή
ριος καί ρέκτης Γεά>ργιος Σταύρου, δ πρώτος τής ’Εθνικής Τραπέζης Διοικητής».

'Η «μικρή Τράπεζα τού Έϋνάρδου δάνειζε μέ τόσο 8% κι’ αύτδ άμέσως 
έρριξε τούς τοκογλύφους άπδ τά 25 καί 30°/ο στα 15 καί Γ2°/#.

'Ωστόσο δ Έϋνάρδος συνεχίζει τίς προσπάθειές του γιά τήν ίδρυση ένδς 
άληθινού τραπεζικού Ιδρύματος. Ύστερα άπδ άτελεύτητες διαπραγματεύσεις, υπ
αναχωρήσεις, εύνοϊκές καί δυσμενείς κρίσεις τού τύπου, δημοσιεύεται επιτέλους, 
στις 30 Μαρτίου 1841, τδ διάταγμα γιά τήν ίδρυση τής Ελληνικής Εθνικής 
Τραπέζης». Οί έργασίες της ορίζονται σέ δάνεια έπί υποθήκη καί ένεχύρω καί 
σέ προεξοφλήσεις. Τής παρέχεται άκόμα τδ δικαίωμα τής έκδόσεως τραπεζογραμ
ματίων καί διορίζεται έπιτροπή «έπιφορτισμένη τάς προετοιμαστικάς εργασίας τής 
Εθνικής Ελληνικής Τραπέζης».

Στις 22 ’Απριλίου 1841 παρουσιάστηκε ό πρώτος μέτοχος, ό γέροντας Κων. 
Βράνης καί ζήτησε 150 μετοχές. "Αλλοι τδν άκολούθησαν: δ Βασιλιάς τής Βαυα
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ρίας Λουδοβίκος μέ 200 μετοχές, δμογενεις άπό τη Μασσαλία, τό Αιβόρνο, τήν 
’Αλεξάνδρεια, τη Σμύρνη* ό Ζωσιμάς, Ήπειρώτης όμογενής άπδ τή Ρωσία με 
250 μετοχές ό Έννάρδος, μέ 300 μετοχές καί έπί πλέον δάνεισε στην Κυβέρνηση 
250-000 δραχμές γιά νά μπόρέση νά πλήρωσή τδ τεταρτημόριο τών χιλίων δικών 
της μετοχών.

Στις 29 ’Οκτωβρίου 1841, δταν έγινε ή πρώτη Γενική Συνέλευση τών Με
τόχων, τό ποσόν τών μετοχών που χρειαζόταν γιά νά θεωρηθή συστημένη ή Έλ* 
ληνική Εθνική Τράπεζα είχε σνμπληρωθή και ξεπεραστή. Ή  Συνέλευση αυτή 
έγινε ατό Δημοτικό Σχολείο τής Πλάκας και άνέδειξε Διευθυντή, δπως τόν είπαν 
τότε, τό Γεώργιο Σταύρο (Διοικητής ώνομάσθηκε ό Σταύρος μόνον τό 1849).

...Λίγα ενδεικτικά γεγονότα μόνον θά σάς άναφέρω: Ή  Τράπεζα συμμετέχει 
στήν Εταιρεία τής Διώρυγας Κορίνθου, στήν άποξήρανση τής Κωπαίδος, στή σύ
σταση τού Αυτονόμου Σταφιδικού ’Οργανισμού, στήν άνάληψη τού ήλεκτροφωτι- 
σμοϋ άπό τήν Πάουερ, στά έργα τής Ούλεν. Κατά τούς πολέμους τον 1912 — 13 
θέτει στή διάθεση τού Κράτους όλα τά αποθέματα πού είχε στο έξωτερικό. ’Ανα
λαμβάνει τήν έκδοση τών έσωτερικών δανείων, τή διαχείριση τών μουσουλμανι
κών κτημάτων. Ενισχύει τόν Ερυθρό Σταυρό, τούς πρόσφυγες, τούς σεισμοπα
θείς* τό 190S μάλιστα βοηθεΐ και τούς σεισμοπλήκτους τής Σικελίας καί τής Νο
τίου ’Ιταλίας, πού είχαν πάθει φοβερή καταστροφή. Διατηρεί δεσμούς μέ τούς 
Έλληνες τής ’Αμερικής και ίδρύει πρακτορείο στή Νέα Ύόρκη καί γραφείο στό 
Σικάγο. ’Αργότερα τό Πρακτορείο τχ\ζ Νέας Ύόρκης τό αντικατέστησε όλόκληρη 
Τράπεζα ή ΑΤΛΑΝΤΙΚ RANK ΟΦ ΝΙΟΫ ΥΟΡΚ.

’Από τόν τεράστιο οργανισμό πού είχε συγκεντρώσει δλη τήν οικονομική 
δραστηριότητα τής Χώρας βγήκαν τραπεζικά ιδρύματα πού έξειδίκευσαν τήν πίστη: 
ή Κτηματική Τράπεζα, ή Εκδοτική Τράπεζα τής Ελλάδος, ή ’Αγροτική Τράπεζα. 
Θά έλεγε κανείς δτι ή «υψίκορμος δρυς» τού Γεωργίου Σταύρου κινδύνευε νά 
μαραθή. Τά δένδρα όμως τά γερά και αιωνόβια δένδρα τής γής μας, δσο κλα
δεύονται τόσο θεριεύουν. Μέ ηύξημένη ζωτικότητα και δύναμη, ή Εθνική Τρά
πεζα άπλώνει τά παρακλάδια της σέ καινούριους παραγωγικούς τομείς και άνοί- 
γει νέους δρόμους στήν οικονομική τού τόπου. Ή  δημιουργία τής βιομηχανίας, 

* πού άποτελεί τό κριτήριο γιά νά χαρακτηρισθή μιά οικονομία άνεπτυγμένη ή υπ
ανάπτυκτη, είναι άποκλειστικό έργο τής Εθνικής Τραπέζης. Άπό τότε μάλιστα 
πού ή Χώρα συνδέθηκε μέ τήν Κοινή Αγορά, ή δραστηριότητά μας γιά τήν ανά
πτυξη τής βιομηχανίας έγινε άκόμα πιό έντονη: επιχειρηματικοί συνδυασμοί μελε- 
τώνται άδιάκοπα, καί μέ δική μας πρωτοβουλία γίνεται ή προσέγγιση τού ξένου 
κεφαλαίου και έπιχειρηματικότητος μέ έλληνικούς οικονομικούς κύκλους γιά νά 
ένισχυθοϋν καί νά έκσυγχρονισθούν παλαιές ζωτικές βιομηχανίες και νά ίδρυ- 
θούν καινούριες. Συστηματοποιώντας δλην αυτήν τήν επενδυτική προσπάθεια, ή 
Εθνική Τράπεζα συνεργάστηκε μέ μερικούς άπό τούς Ισχυρότερους τραπεζικούς 
όργανισμούς τού κόσμου, γιά τήν ίδρυση τής Εθνικής Τραπέζης Επενδύσεων 
Βιομηχανικής Άναπτύξεως, πού τήν περασμένη έβδομάδα μονογράφησα τό Κα
ταστατικό της στό Παρίσι.

Μέσα σ’ αυτόν τόν εκτεταμένο κύκλο έργασιών, ή Τράπεζα δίνει βαρύνουσα 
θέση στίς καταθέσεις. Γιατί ή ανάπτυξη τής άποταμιεύσεως είναι κυρίως έργο 
κοινωνικό* και στόν καταθέτει παρέχει οικονομική και ψυχολογική άσφάλεια καί 
στό γενικό καλό συντελεί, γιατί μ’ αυτά τά κεφάλαια θά κινηθούν δλοι οί το
μείς τής παραγωγής.

Ή  ανάπτυξη αυτή τής άποταμιεύσεως φαίνεται καθαρά άπό τούς άριθμούς. 
Τό 1954 άνπστοιχούσαν σέ κάθε κάτοικο μόλις 38 δραχμές, κατατεθειμένες στά 
Ταμιευτήρια τών Τραπεζών καί τού Ταχυδρομείου* μέσα σ’ έννιά χρόνια, τό
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«Μ άιο  τοΰ 1963, αυτέςοί 38 δραχμές είχαν γίνει 2.054. Κι’άν άκόμα λάβουμε ύπ* 
) όψιν μας δτι άπό τό 1954 υψώθηκαν οί τιμές, πάλι στδν κάθε Έλληνα άντιστοι- 

χοΰν σήμερα 44 φορές περισσότερα σε καταθέσεις Ταμιευτηρίου, 
ί Κοντά σ’ αυτές τις καταθέσεις, θά πρέπει νά βάλουμε καί τΙς καταθέσεις
' προθεσμίας, γιατί κι’ αυτές άποτελούν πραγματικήν άποταμίευση. Καταθέτοντας 

τά χρήματά μας γιά έξ μήνες, ένα χρόνο ή κιιί περισσότερο, δεχόμαστε βέβαια νά 
τά στερηθούμε γιά ένα χρονικό διάστημα, ώστε κάποια μέρα νά τά πάρουμε πίσω 
μέ μεγαλύτερο τόκο. Έτσι όμως προσφέρουμε καί στόν τόπο μεγαλύτερη ύπηρε- 

^σία, γιατί αυτά τά κεφάλαια βοηθούν τή βιομηχανία καί τή βιοτεχνία μας νά κι
νηθούν πιδ άνετα. Οί καταθέσεις προθεσμίας λοιπόν άνέβηκαν μέ ρυθμό πολύ 
ταχύτερο άπό τις καταθέσεις Ταμιευτηρίου τά τελευταία δύο χρόνια. Ένώ άλ
λοτε ήταν σχεδόν άγνωστες στόν πολύ κόσμο, καί τό 1954 μόλις 5 δραχμές προ
θεσμιακές καταθέσεις άντιστοιχοΰσαι σέ κάθε Έλληνα, σήμερα τό ποσόν αύτό 
είναι περίπου 500.

‘Όλοι οί άλλοι λαοί τής Δύσεως καί τής Κεντρικής Εύρώπης έχουν νά έπι- 
δείξουν συγκριτικά πολύ μεγαλύτερες άποταμιεύσεις κατά κάτοικο. Βέβαια, ή άπο
ταμίευση δεν είναι άσχετη μέ τό εισόδημα, άλλά καί έκεί, άν έξαιρέσουμε τήν 
Τουρκία καί τή Γαλλία—όπου υπάρχει σέ μεγάλο βαθμό άποθησαύριση—είμαστε 
πάλι τελευταίοι. Καί πιδ συγκεκριμένα, ενώ κατά μέσον όρο τό 15% άπό τό έτή- 
σιο είσόδημα κάθε Έλληνα είναι κατατεθειμένο στά ταμιευτήρια, τό άντίστοιχο 
ποσοστό στη Σουηδία είναι 6 Γ/ο» στο Λουξεμβούργο 47%» στή Μεγάλη Βρεττα- 
νία 467«, στη Δανία 14% στή Νορβηγία 39°/0. Άπό τούς άριθμούς αυτούς
βλέπουμε πόση προσπάθεια θά πρέπει νά κάνουμε ακόμα ώσπου νά φτάσουμε τούς 
πιο έξελιγμένους λαούς τής Εύριυπης.

Ή  προσπάθεια αύτή, είδικώτερα γιά τήν Εθνική Τράπεζα, έχει σέ άρι? 
θμούς ώς έξής:

Στο τέλος τοΰ 1962, όλοι μαζί οί καταθέτες Ταμιευτηρίου στήν Εθνική 
Τράπεζα ήταν 430.500, δηλαδή δυο φορές περίπου άπ’ όσοι σ’ όλες τΙς άλλες 
Τράπεζες μαζί. Έ να μέρος άπό τίς καταθέσεις αύτές προέρχεται άπό τούς ναυ- 
τιλλομένους: άπό τόν Απρίλιο τοΰ 1962 Ιως τόν Απρίλιο τοΰ 1963 κατέθεσαν 
πάνω άπό 300 έκατομμύρια δραχμές, κΓ ό άριθμός τους αΰξήθηκε κατά 5.390·

Μιά άλλη δμάδα καταθετών, στούς όποιους Ιδιαίτερα έχει στρέψει τήν προ
σοχή της ή Εθνική Τράπεζα, είναι οΐ νέοι, πού όλοένα πυκνώνουν στά Ταμιευ? 
τήριά της.

Ή  άποταμίευση γιά τό νέο δέν είναι μόνο μιά έξασφάλιση γιά τό μέλλον 
είναι κι* ένα μάθημα αυτοπειθαρχίας καί αύτοκυριαρχίας, πολυτιμότατο ηθικό 
κεφάλαιο. Γι’ αύτούς τούς νεαρούς καταθέτες ή Τράπεζα έχει ιδρύσει τό Ταμιευ·: 
τήριο Νεότος, πού προσφέρει είδικούς όρους.

Έτσι, τό 1961 36.500 νέοι Ιμπιστεύθηκαν στά Ταμιευτήριά μας καταθέ
σεις 74 εκατομμυρίων. Τό 1962 οί καταθέτες έγιναν 43.600 καί οί καταθέσεις 
έφτασαν τά 101 έκατομμύρια.

Αύτή άκριβώς ή μέριμνα γιά τή νεότητα έστρεψε τό ένδιαφέρον τής Τρα- 
πέζης πρός τούς δύο κυριώτερους παιδευτικούς παράγοντες τοΰ χωριού Ιδίως καί 
τής μικρής έπαρχιακής πόλεως: τόν παπά καί τό δάσκαλο. Άπό τό 1959 τόΓνω- 
μοδοτικό Συμβούλιο Καταθέσεων τής Εθνικής Τραπέζης άθλοθέτησε 4 μετάλ
λια, δύο χρυσά καί δύο άργυρά, γιά νά άπονέμωνται σέ δύο Ιερείς καί σέ δύο 
δημοδιδασκάλους πού συνέβαλαν στήν άνάπτυξη τοΰ άποταμιευτικοΰ πνεύματος 
στήν περιφέρειά τους.
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