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Ή  «Ήπ. Εστία», αφιερώνοντας τό παρόν τεύχος στή μνήμη 
του Δημήτρη Σαλαμάγκα, έκτελει όφειλόμενο χρέος προς τον άν
θρωπο καί τον διανοούμενο, προς τό μέλος τής Συντακτικής Ε π ι
τροπής καί τον ακούραστο μελετητή τής ιδιαίτερης ιστορίας του 
τόπου.

Υπήρξε ό Δημήτρης Σαλαμάγκας μια ποιητική ψυχή, πού έ- 
ζησε μέ τό όραμα του καλού, κοσμικός μαζί καί απόκοσμος, μέσα 
στήν κοινωνία καί όμως σαν έξω άπ’ αυτή, μέ τήν αγάπη τής θρυ
λικής Λίμνης καί τού θρυλικώτερου Βράχου, μέ τήν αγάπη των 
τοπικών παραδόσεων καί τον θαυμασμό των άνθρώπων, πού σέ 
σκοτεινά χρόνια χαλύβδωσαν καί φώτισαν τις ψυχές αυτού τού 
τόπου, σάν τον Διονύσιο Σκυλόσοφο, τον Πάτερ - Κοσμά καί τον 
"Αγιο Γεώργιο. Χριστιανός, σέ δ,τι ούσιαστικώτερο έχει ή θρη
σκεία, δέν περιφρόνησε έν τούτοις τά λαϊκά θρησκευτικά πανη
γύρια ούτε τά προσκυνήματα των Χατζήδων στήν "Αγια Γή, σάν 
χαρά καί σά νίκη των απλοϊκών ψυχών.

Φιλοδόξησε ν’ άφήση κάποιο έργο σάν έπισκεπτήριο ή σάν 
χαιρετισμό προς τούς συνανθρώπους καί σάν άπόδειξη ότι πέρασε 
άπό τά χώματά μας. Έπεδίωξε μέ όλη τή θέλησή του ν’ άφήση 
αύτό τό έπισκεπτήριο. "Ισως αύτό τού στάθηκε ή μόνη χαρά στή 
ζωή του. Κι’ όταν τού τό άμφισβήτησαν, πόνεσε πολύ καί σώπασε 
ως τή μοιραία στιγμή τού θανάτου του. Έμοιασε άπό τότε τό 
ραγισμένο βάζο τού Prudhomme :

Τό βάζο, όπου πεθαίνει αυτή ή βερβένα, 
τό χτύπησε ή βεντάγια και τό ράγισε, 
χωρίς να κάνη θόρυβο κανένα' 
ανάλαφρα ή βεντάγια τόσο τάγγιξε.

Τ* άσήμαντο όμως ράγισμα απ’ άγάλι 
μέ σίγουρη κι αόρατη πορεία
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άθόρνβα γλνστροΰσε ατό κρονατάλι 
καί τδκοψε τριγύρω δίχως βία.

Οί στίχοι είναι άπό δική του μετάφραση. Δεν νομίζομε δτι 
χρειάζεται νά είπουμε περισσότερα γιά νά δείξωμε, σέ σύντομη 
φανέρωση, ποιος ήταν ό Σαλαμάγκας.

«Η. Ε.»
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Νεκρέ μου φίλε
Νεκρέ μου φίλε,
ξέρω πώς περιμένεις τό χέρι μου 
ήρεμος, ντροπαλός καί μονάχος 
όπως έζησες κι* όπως έφυγες 
μέσα στήν ομίχλη της πόλης σου 
πρίν άπό κείνον τον κρύο Δεκέμβρη 
πού ξανάρθες στά Γιάννινα νεκρός.
Ξέρω πώς περιμένεις άπόψε
νά μιλήσουμε οξω απ’ τή γη,
περπατώντας χωρίς τό χοϊκό βάρος
στήν άκρη τού χρόνου πού μάζευες
όταν είσαν άνάμεσά μας μιάν άγγιχτη ευγένεια
στά γκαλντερίμια μέ τα βασιλικά καί τό δυόσμο
πού ζώνουν τά σπίτια
μέ τά πλατειά γείσα καί τούς ’ίσκιους
άπ* τά χνώτα τών Μπαντίδων καί τών Καραμπέρηδων.
ΚΓ εγώ περιμένω άπόψε
νά ήσυχάσουν οί χτισμένες αύλές,
νά ερημώσουν οί στράτες στη νύχτα,
γιά νά φτάσω μέ τό άδύνατο χέρι μου
κάποια θολά σύνορα στο χάος
πού έφτασαν εκεί τά πατήματά σου,
νεκρέ μου φίλε
μέ την άκριτη μορφή καί τήν περιχυμένη σιωπή 
στό άλαργινό σου πρόσωπο.
Τώρα, πού κοιμήθηκαν οί άνθρωποι
καί πού τά παράθυρα τών σπιτιών είναι σκοτεινά,
έλα νά μιλήσουμε.
Ξέρω πώς περιμένεις
ήρεμος, δειλός κι* ευαίσθητος σάν τό φώς, 
άκόμα καί τώρα πού δέν είσαι ζωντανός.
Γ ιατί, κι* όταν ζοΰσες άνάμεσά μας
είσαν περισσότερο μιάν άϋλη παρουσία
πού παραμέριζε πάντα τή σκιά της
γιά νά μήν ταράξει τό φώς καί τά όνειρά μας.
Τίποτα δέν θά σ’ άγγίξει άπόψε
άπ* αυτήν τήν μακρυνή μοναξιά πού φοβόσουν
καί πού τήν πήρες μαζί σου,
γιατί σ’ εμάς έμεινε μονάχα ή γαλήνη
πού λίμναζε στά μάτια σου
καί πού έφερνε τό άθόρυβο περπάτημά σου
ώς τή δική μας ψυχή.
Τά χορτάρια πού άφησες πάνω στά χαλάσματα
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καί στίς ραγισμένες πόρτες του κάστρου
δέν άνοδεύουν άπόψε στόν χαμηλόν ουρανό της πόλης
κι’ ή λίμνη έχει πήξει άπό κείνη τήν φοβερή ερημιά
πού σ’ έπαιρνε άπό κοντά μας
τΙς ώρες πού δείχνοσαν όρθιος καί περήφανος.
Νεκρέ μου φίλε,
τήν ώρα τούτη θά μιλήσουμε δίχως ονόματα, 
χωρίς τό βάρος της ηλικίας καί τής σιωπής.
Ξέρω πώς περιμένεις
πέρ’ άπ’ τούς καμένους ορίζοντες καί τΙς στάχτες,
γιά ν’ άνταμώσουμε
στό φως μιας γαλάζιας άστραπής.
Νεκρέ μου φίλε,
τήν ώρα πού θά γεφυρώνεις τό χάος
μέ τό φως της σελήνης καί τά νερά των ώκεανών
γιά νάρθεις ν’ άγγίξεις τόν ίσκιο σου
πάνω στίς καρέκλες καί στούς τοίχους τού γραφείου μου
θά μέ βρεις νά σέ περιμένω,
γιά νά μιλήσουμε.
Ξέρω πώς δεν πρόλαβες ν’ άφήσεις
οσα μάζεψες άπ’ τήν ομίχλη κι’ άπ’ τήν βροχή
στίς χαλασμένες καμάρες τού κάστρου
όταν έψαχνες ν’ άνταμώσεις τΙς μοναχικές σκιές
πού δρασκέλισαν τό χρόνο καί τή νύχτα μαζί σου.
Τήν ώρα τούτη,
θά είσαι ήρεμη πνοή άπ’ τό ύπερπέραν
καί θά μοιάζεις τά σύννεφα πού κύτταζες
καθώς έπεφταν στή λίμνη καί τήν έβαφαν
λίγο πριν νά κάτσει πάνω της ο σκοτεινός εκείνος κάμπος
πού σέ χώριζε άπ’ τούς θόρυβους καί τά φώτα της άγορας.
Σ» 9 r  t 1  \εκείνη την ερημιά
πού χαιρέτησες μόνος έσύ άπ* τούς ζωντανούς
τόν θλιβερό γέροντα
άπ* τή γενεά των Ζουλφικάρ
μέ τήν βραχνή φωνή καί τόν ταμπουρά του
νά θυμάται καί νά κλαίει παντέρημος
πώς εϊταν τό στερνό κατάλοιπο άπ’ τή γενεά τού Άσλάν
άγαμος κι’ άκληρος ενώπιον της αιωνιότητας
περί μένοντας πάντα κάτω άπ* τόν ψηλό μιναρέ των προγόνων.
Τώρα, θ’ άκούγεται μονάχα δ θρούς άπ’ τά πλατάνια
καί τό περπάτημα τής θύμησης πάνω στά ξερά φύλλα.
Τιποτ* άλλο δέν θά ταράξει άπόψε τό δρόμο σου 
σ’ αυτόν τόν περίπατο τής επιστροφής άπ* τόν ούρανό 
γιά ν’ άνταμώσουμε πέρα άπ’ τις μνήμες καί τό χώμα.
Ε κεί,
θά μπορέσεις νά πείς όσα λόγια κράτησες μιά ζωή 
νά βαραίνουν στό στέρνο σου καί στόν ύπνο σου πριν άπ’ τό θάνατο. 
Νεκρέ μου φίλε,
ξέρω πώς θάθελες νά μιλήσεις γιά κείνες τις μνήμες 
μέ τά αίματα καί τούς ορθρινούς όρίζοντες τής Μικρασίας

ί

»
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πού σκυθρώπαζαν τήν όμορφην είδή σου,
άλλά δεν χώρεσε ποτέ ή ζωή τούτη έναν άνθρωπο
πού δέν ήρθε νά περπατήσει στή γη μονάχα.
Μήν ανησυχείς άπόψε
γιά την άνθρώπινην αυτή τραγωδία.
Οί ντουφεκισμένοι έφηβοι μέ τύ αίμα 
πού άχνιζε στά στήθει τους τήν αυγή 
άπόμειναν vavat μαζί μέ τούς δικούς μας νεκρούς 
στις άγριες πεδιάδες του *Αφιόν Καραχισάρ.
Ξέρω πώς ήθελες νά βαστάξεις μονάχος
τύ βάρος άπ’ τή φωνή του Θεοΰ καί πάσχιζες
νά ταριχέψεις στήν ψυχή σου τύν χρόνο καί τίς μνήμες.
Τώρα, νεκρέ μου φίλε,
τήν θλιβερή αύτήν ιστορία της γης
μπορείς νά τήν πεις χωρίς πόνο καί ταραχή
κι* έγώ νά τήν χαράξω στύ θολόν εκείνον ορίζοντα
πού στάθηκες γιά ν* άποχαιρετήσεις τούς ζωντανούς.
Τώρα, νεκρέ μου φίλε,
ξέρω πώς δέν πάσχεις γιά τά νερά πού σαλεύουν 
καί πώς έμαθες νά καρτερείς άκίνητος καί άπρόσιτος 
πέρ* άπ* τήν άγάπη μας κι* άπ* τό πάθος μας.
Γι’ αύτό κι* έγώ σέ περιμένω χωρίς πανοπλία 
γιά νά σου δώσω τό χέρι μου πάνω άπ* τήν πόλη 
πού χνώτιζες τόσα χρόνια μέ τήν αναπνοή σου.
Τήν ώρα τούτη πού κοιμήθηκαν όλοι
κι* άπόμειναν στις αύλές μονάχα τά πατήματα των ίσκιων
έχω στά χέρια μου κάτι πού έμεινεν
άπ* τήν γήϊνην ύπαρξή σου
στά στερνά σου χειρόγραφα τής Ζουλεϊχά
πού ξεφύλλισα σήμερα.
Σέ λίγο θά έρθει ή άνοιξη νά περπατήσει τίς νύχτες 
πάνω στά έρείπια του κάστρου
καί θά σταθεί στις φτωχικές αύλές μέ τίς χωριάτικες γλάστρες 
γιατί μονάχα οί γλάστρες καί τά χελιδόνια τήν περιμένουν 
μέσα στίς κρύες νύχτες καί στήν όμίχλη τής λίμνης.
Νεκρέ μου φίλε,
έλα νά πάρεις τό χέρι μου.
Ξέρω πώς περιμένεις κι* άπόψε 
ήρεμος, ντροπαλός καί μονάχος 
όπως έζησες κι* όπως έφυγες άπ* τή γή.

Δ. Γ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ιν



Άκοϋιε μιά καμπάνα;
(Σονέττο)

— Πές μας, Νησιώτη, τό παληό τό ωραίο τό τραγούδι:
— ΤΗταν «φεγγαροπρόσωπη, τού ήλιου θυγατέρα».

Άπό τής Λίμνης τα νερά πρόβαλε μιάν έσπέρα 
ή Ξωτικιά* τή μάγεψε — σάν πώς τό πεταλούδι.

τό πλάνο φως, στό αίνιγμα μιας νύχτας — τό λουλούδι 
τής γόησσας γής. (Τού φεγγαριού τα μάγια στόν αιθέρα 
πλανεύουν). «Κι άπαράτησε καί μάννα καί πατέρα».

— Πές μας, Νησιώτη, τό παληό τό θλιβερό τραγούδι.

— Φυσάει Βορρηάς, φυσάει Θρασκιάς, φυσάει Τραμουντάνα, 
άναταράζει τα νερά τής Λίμνης κάποια φρίκη.
Γυναίκα τώρα άμαρτωλή, μέσ* τού βυθού τά φύκη

κοιμάται αίώνια ή Ξωτικιά. Άκουτε μιά καμπάνα;
«Χίλια καντάρια ζάχαρη θά ρίξω μές τή Λίμνη 
γιά νά γλυκάνη τό νερό νά πιή ή Κυρά Φροσύνη».

ΔΗΜ. ΣΤ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

J L



Γ. Κ. ΣΠΥΡ1ΔΑΚΗ
Καθηγητοΰ του Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί Δ ντου του Κέντρου 

Έρεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ’Ακαδημίας ’Αθηνών

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΤ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΓΝΩΣΙΝ ΤΟΥ ΛΑ Ϊ ΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πολλοί είναι οί λόγιοι Ήπειρώται, τών όποιων τό ένδιαφέρον είλκύσθη 
μέχρι τοΰδε πρός τόν λαϊκόν πολιτισμόν τής περιοχής των Από διαφόρου εις 
έκαστον σκοπιάς. ’Αναφέρω έκ τών παλαιοτέρων τούς Παν. Άραβαντικόν, Γεώρ. 
Χασιώτην, Ίωάννην Λαμπρίδην, Χρ. Χρηστοβασίλην, Κώσταν Κρυστάλλην, 
Γεώργ. Άναγνωστόπουλον, Λημ. Σάρρον, Χρίστον Σούλην' έκ τών νεωτέρων 
τούς νΑγγ. Παπακώσταν, Κ. λιαμάντην, Χαρ. Ριμπέλην, Εύάγγ. Μπόγκαν, με
ταξύ δέ τούτων καί άλλων Ιδιαιτέρως τόν Δημ. Στ. Σαλαμάγκαν, εις τού όποίου 
τό λαογραφικόν έργον άναφέρεται τό σημείωμα τούτο.

Ό  Σαλαμάγκας δέν είχε τύχει είδικής έπιστημονικής καταρτίσεως διά τήν 
ασχολίαν ταύτην, ήτο δμως ό Ιδιος φορεύς τού Αντικειμένου τό όποιον έξετάζει 
ή έπιστήμη τής Λαογραφίας, δηλαδή τών έκ παραδόσεως πολιτιστικών έκδηλώ- 
σεων τού λαού, είδικώς τής Ιδιαιτέρας του πατρίδος, τής Ηπείρου. Δέν είχεν 
οΰτω τήν άτυχίαν τών παιδιών τής οίκογενείας τούΧρ. Χρηστοβασίλη, τά όποια, 
ώς ό ίδιος Αναφέρει, Από κακήν τύχην τής οίκογενείας του «γεννήθηκαν μακρυά 
Από τήν καλοχείμωνη καί γλυκοκαλόκαιρη πατρίδα... τήν νΗπειρο, πού κάθε 
πέτρα, κάθε χάλασμα, καί κάθε λακκιά έχουν τό τραγούδι τους, τήν παράδοσί 
τους καί τό παραμύθι τους^ί1)·

Ό  Σαλαμάγκας έγεννήθη εις τά ’Ιωάννινα τό 1894, έζησε δ’ έκεί έως πού 
ήνδρώθη, έπειτα δέ άπό χρόνια, Αφού έσπούδασε τήν Νομικήν έπιστήμην καί 
είχε δράσει έπί πολλά έτη μέχρι τό 1936 ώς Αξιωματικός, έπανήλθεν εις τήν 
πόλιν τών παιδικών του Αναμνήσεων καί ζωηρών βιωμάτων του, όπου καί διέ- 
μεινεν έκτοτε Ασχοληθείς εις θέματα τής λογοτεχνίας καί τού λαϊκού πολιτισμού 
μέχρι τού θανάτου του (1965).

Ή  πνευματική αύτή ένασχόλησίς του δέν έξέφυγεν Από τά γεωγραφικά 
όρια τής Ηπείρου, μάλιστα δέ άπό τά τής πόλεως τών ’Ιωαννίνων. Μέ τήν λε
πτήν αισθησίν του καί τήν ζωηράν Αγάπην του πρός τόν τόπον τούτον δπου 
είδε τό φώς τής ζωής καί Ιζησε τόν άπλοΰν εις μορφάς πολιτισμόν του, μέ νο
σταλγίαν πρός αύτόν, όταν πλέον ήλικιωμένος τόν βλέπει νά παραμερίζεται Από 
τόν σύγχρονον έκ τών Αστικών κέντρων καί τής τεχνικής, έστράφη πρός τήν 
διάσωσιν αυτού είς διηγήματά του ή καί εις συλλογάς καί σχετικάς μελέτας του.

Είς τά μέ λαογραφικά στοιχεία διηγήματά του παρουσιάζει ό Σαλαμάγκας 
μέ λογοτεχνικόν ύφος Αναγλύφους εικόνας τής πσλαιοτέρας παραδοσιακής ζωής, 
Από τάς οποίας ό προσεκτικός μελετητής μπορεί νά συναγάγη συμπεράσματα 
περί τής διαρθρώσεως τότε τού οικονομικού καί τού κοινωνικού βίου, ώς έπίσης 
καί τής κοινωνικής ψυχολογίας καί τού πνεύματος γενικώτερον τού λαού, τό 
όποιον είχε τήν γόνιμον έκφρασίν του εις τήν συντήρησιν τής έθνικής φυσιο-

1. Βλ. Χρ. Χ ρ η σ τ ο β α σ ί λ η ,  Ήπειροίτικά παραμυθία, ’Αθήνα 1906, σελ. 
γ '- δ ' (έκδ. Β', 1963. σ. γ').
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γνωμίας τής περιοχής ταύτης. Έκ των διηγημάτων τούτων άναφέρω έπί παρα
δείγματος τδ μέ τδν τίτλον «Παλιά πανηγύρια» (Χ), ένδιαφέρον ώς πρδς τήν λαϊ
κήν πίστιν καί τά λατρευτικά νόμιμα τοΰ λαού των Ίωαννίνων, εύρύτερον δέ 
κατ5 άναλογίαν καί τής Ηπείρου. Είς τούτο παρατηρεί τις τήν έκτασιν τής πί- 
στεως καί τής λατρείας τού λαού πρός τούς ‘Αγίους του, τούς δποίους, τόσους 
πολλλούς, τούς ήθελε προστάτας του εις κάθε βήμα του, μπροστά είς τόν καθη
μερινόν μόχθον διά τήν έπιβίωσίν του άλλά καί διά τήν άσιμάλειάν του άπό τάς 
αυθαιρεσίας τού ξένου τυράννου.

Ή  παράδοσις αύτη τήν δποίαν δ συγγραφεύς διατηρεί ζωηράν άπό των 
παιδικών του χρόνων παρουσιάζεται είς τά διηγήματά του ώς Ιστορικόν γεγο
νός, ώς είς τό άνωτέρω (σελ. 99) ένθα λέγεται δτι at παλαιότερον θρησκευτικαί 
πανηγύρεις είς τά Ιωάννινα «γιά πολλούς άπό τούς σημερινούς άναγνώστες 
είναι — άν όχι μερικά παράξενα τοπωνύμια — άδεια ίσως άπό κάθε σημασία». 
«Στούς παλιότερους όμως Γιαννιώτες, πόσα καί πόσα πράγματα θυμίζουν ! . . .  ». 
«Τό πανηγύρι, ήταν ένα σημαντικό γιά τή ζωή τής πόλης θρησκευτικοκοινωνικδ 
καί πατριδολατρικδ περιστατικό, πού έδενε άξεόιάλυτα μέ τόν τόπο τόν Γιαν- 
νιώτη καί γενικώτερα τό; Ήπειρώτη καί διαιώνιζε τήν πατριδολατρεία».

Οί λόγοι ούτοι τού συγγραφέως, ένώ φαίνονται ώς έκφρασις νοσταλγίας 
πρός παλαιοτέρας έκδηλώσεις τού λαϊκού βίου τής γενετείρας πόλεώς του, αί 
δποϊαι έπί των ήμερων μας θεωρούνται πλέον ώς πεπερασμέναι πολιτιστικώς, 
δΓ δ καί έγκαταλείπονται καί τό άτομον διαμορφώνεται ούτως είς κοσμοπολί
την, έστερημένον έτσι τού αισθήματος τής άγάπης του πρός τήν γήν τών πατέ
ρων του, έκ τής δποίας κ ιί άπομακρύνεται, άποτελούν συγχρόνως καί κήρυγμα 
περί τής άνάγκης τής έπιστροφής είς τάς έθνικάς πολιτιστικάς ρίζας, μέ συντή- 
ρησιν ούτω μετά τής παραδόσεως καί τής έθνικής Ιδιοσυστασίας τού λαού, χωρίς 
τούτο νά σημαίνη δτι τό άτομον θά ύπολειφθή έτσι είς τήν άνάπτυξιν παραλ- 
λήλως τού συγχρόνου του πολιτισμού, τού τεχνικού, τού πνευματικού καί άλλου.

Ή  βαθεϊα πίστις αύτη τού Σαλαμάγκα περί τής άξίας τού λαϊκού πολιτι
σμού, ώς μορφωτικού παράγοντος, σφυρηλατούντος τήν πατριδολατρείαν, συνετέ· 
λεσεν είς τήν μετά ζωηρού ένδιαφέροντος καί άφοσιώσεως άσχολίαν του, πλήν 
τών λογοτεχνικών συνθέσεών του, είς τάς δποίας, ώς έλέχθη, μέ άπλότητα είς 
τήν έκφρασιν παρεισάγει στοιχεία έκ τού βίου τού λαού, είδικώτερον' εις τήν 
λαογραφίαν (τόν λαϊκόν δηλαδή πολιτισμόν), κυριώτατα τής πόλεως τών Ίωαν- 
νίνων. Ό  διεξερχόμενος τήν άναγραφήν τών δημοσιευθεισών κυρίων έργασιών 
του, έν συνόλω 166(1 2), δλων άναφερομένων εις τήν Έπειρον, θά άναγνωρίση 
έκ τού τίτλου καί μόνον αυτών, ώς λαογραφικάς τάς ύπ’ άριθ. ιΟ, 18, 22, 25, 
39, 62, 63, 64, 65, 72, 76, 83, 84, 88, 89, 92, 107, 108, 116, H9, 122, 131, 
131α, 132, 133, 135— 137, 140, 141, 147, 150, 153, 154 κ. ά.

Έκ τών δημοσιευμάτων τούτων τινά ύπδ μορφήν ηθογραφικών σημειωμά
των, άναφέρονται είς τήν κοινωνικήν καί πνευματικήν ζωήν, ώς έπί παραδ. τό 
διήγημα «Τά βιολιά καί τό ντέφι» (βλ. Περίπατοι στά Γιάννινα έκδ. Β'. σ.101— 
104), είς τό δποίον παρέχεται είκών έκκλησιαστικής καί λαϊκής πανηγύρεως, 
είτα «δ Ντρϊσκος» (σ. 1 - 3) μέ περιεχόμενον τόν ξενιτεμόν τών Ήπειρωτών 
καί τήν νοσταλγίαν των νά έπιστρέψουν είς τήν γενέθλιον γήν. Ό  άκοίμητος 
αύτός πόθος έκφράζεται υπό τού συγγραφέως είς τό άκόλουθον στιχοπλάκι.

1. Βλ. είς τήν συλλογήν του «Ιίερίπατοι στά Γιάννινα». 'Ιστορικά λαογραφικά 
σημειώματα. Β' έκδοσις. 'Ιωάννινα 19ι>5, σελ. 98—101.

2. Βλ. κατάλογον τούτων υπό του κ. Λ. Βρανούση είς τήν ώς άνω Β' έκδοσιν 
«Περίπατοι στά Γιάννινα», σελ. 137—152.
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«Τάχα θά ζήσω γιά νά Ιδώ τά Γιάννιν’ άπ’ τάν Ντρίσκο 
κάθε λιθάρι που πατώ νά σκύψω νά φιλήσω».

Άντιστοίχως πράς τάς λογοτεχνικάς αύτάς συνθέσεις του, ό Σαλαμάγκας, 
ώς εΐπομεν, έπεζήτησε καί μέ είδικωτέρας μελέτας νά διαφώτιση ίσνορικώς έκδη- 
λώσεις τής ηπειρωτικής ζωής. Είς τήν κατηγορίαν αυτήν άνήκουν τά δημοσιεύ- 
ματά του, έπί παραδ.: α) «Τά Ισνάφία καί τά επαγγέλματα έπί Τουρκοκρατίας 
στά Γιάννινα, (Γιάννινα 1959, σ. θ δ ^ 1)· Εξετάζονται ένταϋθα αί συντεχνια
κοί οργανώσεις είς τήν πάλιν τών Ίωαννίνων κατά τήν περίοδον τής Τουρκο
κρατίας μέχρι τής άπελευθερώσεως αυτής τώ 1912, παρατιθεμένου προσέτι καί 
λίαν ένδιαφέροντος έπαγγελματικοΰ όνοματολογίου. β) Ή  «Κόσσα» καί ή «Βλιώ- 
ρα» (Γιαννιώτικα λαογραφικά σύμμεικτα. Γιάννινα 1958, σελ. 30)(2). Ή  μελέτη 
αυτή άναφέρεται είς τήν όργάνωσιν καί τήν λειτουργίαν τής κοινότητος τών 
Ίωαννίνων κατά τάν παρελθόντα αιώνα μέ τάς δύο άντιπάλους είς αύτήν παρα
τάξεις, τήν «Κόσσαν», τά κόμμα τών άρχόντων, καί τήν «Βλιώραν», ύπά τήν 
δποίαν ήτο συνησπισμένη ή κατωτέρα τάξις τών πτωχών. Ε νταύθα γίνεται έτι 
λόγος καί περί τής παλαιοτέρας έπί τού Ά λή Πασά κοινωνικής συγκροτήσεως 
τού πληθυσμού τής πόλεως είς δύο τάξεις, είς τήν τών αύτοχθόνων Γιαννιω- 
τών καί τών «προερχομένων» δηλ. αυτών πού ήρχοντο §κ τής υπαίθρου καί έγ- 
καθίσταντο είς τήν πόλιν. Περαιτέρω συζητεΐ δ συγγραφεύς περί τών συντε
χνιών άπό τού Που αίώνος, ίδίρ δέ περί τής τών ταμπάκων ( = βυρσοδεψών), 
περί όργανώσεως τής κοινωνικής προνοίας κ.λ.π. γ) Είς τάν κοινωνικάν βίον 
τών Ίωαννίνων άναφέρεται προσέτι καί τά δημοσίευμα «Μπαντίδοι καί Καρα- 
μπέρηδες» Γιάννινα 1957 σελ. 44.

Οί Μπαντίδοι, προερχόμενοι άπά τήν κατωτέραν κοινωνικήν τάξιν, οί δέ 
Καραμπέρηδες άπά τήν μεσαίαν, ήσαν Ιδιότυπα άτομα, τά όποια έπεδίόοντο είς 
διασκεδάσεις (τύποι γλεντζέδων), παρίστανον τούς «παλληκαράδες* καί διήγον 
ίδιόμορφον βίον.

Τά στοιχεία ταύτα, τά όποια εύρίσκοντο είς δράσιν μέχρι τοϋ 1885, άπετέ- 
λουν παράγοντας τής δημιουργίας καί τής έξελίξεως τών Γιαννιώτικων στιχο- 
πλακιών (δίστιχων), τών όποίων συλλογήν καί έκτενή μελέτην έδημοσίευσεν 
ό συγγραφεύς ύπά τάν τίτλον »Τά Γιαννιώτικο στιχοπλάκι» είς τά περιοδικάν 
«’Ηπειρωτική Εστία» (τόμ Δ' 1955), Ε' (1957), Σ Τ '(1957) καί Ζ' (1958), όπου 
άπά τού Α' (1952) τόμου μέχρι τού 13 (1964) εύρίσκεται έπίσης καί πλήθος 
άλλο άρθρων του, λαογραφικού καί γλωσσικού περιεχομένου, άναφερομένων εις 
τάν βίον τού λαού τών Ίωαννίνων άλλά καί εύρύτερον τής ’Ηπείρου.

Είς τά σύντομον άρθρον τούτο δέν έπιζητείται νά έξετασθή συστηματικώς 
ή προσφορά τού Σαλαμάγκα είς τήν γνώσιν τού λαϊκού πολιτισμού τής έν λόγω 
περιοχής. Σκοπάς ήμών ύπήρξεν ένταϋθα, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως τής 
διευθύνσεως τού περιοδικού «’Ηπειρωτική Εστία», νά παρατηρήσωμεν άπλώς 
τά περιεχόμενον καί τονίσωμεν τήν σημασίαν τής έργασίας ταύτης. Τήν συστη
ματικήν έξέτασιν τού έργου τούτου τού Ήπειρολάτρου συγγραφέως πιστεύομεν 
ότι θά άναλάβη Ήπειρώτης φιλόλογος έκ τών νεωτέρων.

1. Ή  μελέτη αΰτη έδημοσιεύΟη είς τήν «’Ηπειρωτικήν ’Εστίαν», έτ. Η' (1959) 
σελ. 136—140, ^14—218, 311—15, 386-396, 482—486, 563-69, 698.

2. Βλ. είς τήν «'Ηπειρωτικήν Εστίαν», έτος Ζ' (1958), σελ. 216—22, 298—305, 
1 389-397, 585—586.



Πρόπλασμα προτομής Δ. Σαλαμάγκα άπό τόν γλύπτη Ρόκκο
(Παραγγελία Ε.Η.Μ.)

MIX. ΠΕΡΑΝΘΗ

ΑΡΩΜΑ ΕΥΓΕΝΕΙ ΑΣ
Εραστής τής μοναξιάς καί των Γιαννίνων. Κάπως έτσι θά τόν έλεγα, τόν 

εύγενικό φίλο. Φίλο δέν ξέρω άν θά μπορούσα νά τόν πω. Τή φιλία του τή μάν
τευες περισσότερο, παρά πού τή ζουσες. Διαισθανόσουν τή ζέστα της, τήν τρυφε- 
ρότητά της, τήν άγάπη της, καί τήν ίδια στιγμή σου διέφευγαν. Ό  Σαλαμάγκας 
δέν έμενε ποτέ πολύ μαζί σου—μέ κανέναν. ’Έλεγες: θά πάω στά Γιάννινα. Κι ήταν 
σά νάλεγες, θά πάω στον Σαλαμάγκα. Τόσο είχε δεθεί μέ τήν πνευματική υπό
σταση τής πόλης. ΤΗταν πάντα παρών, νά σέ καλωσορίσει, νά σ’ έγκαρδιώση μέ 
τή μετρημένη του λακωνικότητα, νά ύποτυπώση τ  άνεξάντλητα αισθήματα τής 
καλωσύνης του — καί νά διολισθήση άθόρυβα, διακριτικά, άφήνοντας πίσω του ένα 
άρωμα εύγενείας. Ό  θόρυβος, ή άγορά, προσέκρουαν στήν εύαισθησία τής υγείας 
του. ’Άλλο τόσο προσέκρουαν στήν εύαισθησία τής ψυχής του. Είχε υψώσει γύρω 
του ένα φράγμα σιγής, άνθισμένο άπό σεμνότητα, μιά ζώνη στοχαστικής μόνωσης, 
6που έλευθερία εισόδου κρατούσε μόνον ή μνήμη. Έ  προσωπική μνήμη, πού έδενε 
τούς καρπούς της σέ στίχους, καί ή μνήμη των Γιαννίνων, ή παλαιϊκιά, ή κατακα- 
θισμένη σέ σκοτεινές κώχες τής τοπικής ιστορίας, σέ ματωμένα πρόσωπα του θρύ
λου, σέ σκονισμένα κιτάπια πού περίμεναν κι* αύτά τή στοργή του. Μ* αυτές τις 
μνήμες, μ* αύτά τά παιγνίδια τής ιστορίας έπαιζε, διακοσμώντας τΙς ώρες του, 
τρέφοντας τόν έρωτα γιά τόν τόπο του, δροσίζοντας τή δίψα του γιά έκφραση. 
'Ώσπου τόν κούρασαν κι* αύτά, σάν πληθωρικοί επισκέπτες. Τούς χαμογέλασε μέ JS 
τρυφερότητα, καί διολίσθησε πάλι, οριστικά αύτή τή φορά. Κι* όριστικά πίσω του |·§ 
έμεινε ένα λεπτό άρωμα εύγενείας.



ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΑΝΕΚΑ .· Γ ωννιώτικο 

(ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ)



ΔΗΜ . ΓΡ. ΤΣΑΚΩΝΑ
Φιλοξ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Βόννης 

Τακτικός Καθηγητής των Πολιτικών καί Οίκονομικών 
Επιστημών Σχολής Εύελπίδων

ΔΗΜ. Σ Α Λ Α ΜΑ Γ Κ Α Σ
(Γενικός χαρακτη ρισμός)

Ό  Σαλαμάγκας ήταν έμπνευσμένος λαϊκός άφηγητής μέ Ευρωπαϊκή δψι. 
Μεταξύ ζωντανής μυθιστορίας καί λαϊκής Ιστοριογραφίας κινείται ή σκέψι του. 
Κι* έν τούτοις ήταν ευρωπαϊκός άνθρωπος. Σ ’ αυτήν του την ευρωπαϊκή φυσιο
γνωμία όφείλεται καί ή συστηματικότης του. Μ’ δλο πού έγραφε μυθιστορίες των 
πιό συναρπαστικών μορφών τού νεοελληνικού πνεύματος ('Αγιο Κοσμάς — Σκυ- 
λόσοφος), έν τούτοις αυτές διακρίνονται γιά τήν έξοχη συστηματική τους, τόν 
συνοπτικό καί ταύτόχρονα ούσιαστικό χαρακτήρα τους.

Είμαι σίγουρος πώς ήταν ένας ένημερωμένος έκλαϊκευτικός Ιστοριο
γράφος πού ξεπερνοΰσε καί άνέβαζε τό έπίπεδο τής Ιστοριοδιφικής έρεύνης 
ώς τήν έλλογη ένατένισι τού ευρωπαϊκού στοχασμού. Τό μυθικό δέν είναι στό 
Σαλαμάγκα «a priori» άποδεκτό, άφού προσπαθεί νά τό άνατάμη μέ τΙς λογικές 
κατηγορίες τής έπιστήμης, κυρίως προσπαθεί νά τό δεϊ έκφραζόμενο μέσα στό 
Ιστορικό «γίγνεσθαι». Είναι συνεπώς ό Σαλαμάγκας γνήσιος φορέας τής προοδευ
τικής Σχολής τών Ίωαννίνων, τού μεταιχμίου τούτου τής Δύσεως καί Ανατολής 
πού προσπαθεί νά ύψωση τήν Όρθοδοξία ώς τόν Διαφωτισμό άλλά καί νά συνε- 
πάρη έθνικά τόν άναγνώστη του μέ μιά λογοκρατία πού είναι ίδιον τών άκραίων 
συνοριακών σημείων έπαφής τού Ελληνισμού μέ τήν Δύσι. Δέν τόν κατατάσσω 
στούς κοινωνιολογικά άκραίους φιλελευθέρους, άλλά στούς μετριοπαθείς, σ’ αυτούς 
π δχουν μιά δασκαλική παράδοσι κι* άποζητούν λελογισμένα νά τή συγκεράσουν 
μέ τήν πραγματικότητα. Δέχεται, φερ’ είπείν, δτι οί Τούρκοι, άν έπικράτησαν στή 
Βαλκανική, τούτο κυρίως τό χρωστούσαν στήν δυναμικότητα τών έξισλαμισμένων 
Χριστιανών: Αυτοί άποτελούσαν τό στρατό τους καί τούς άρχονιές τους. Οί 
Χριστιανοί λοιπόν πού κρατούσαν άκόμα τήν πίστι τους, πολεμούσαν μέ έπίσης 
Χριστιανούς, πού είχαν λιποτακτήσει στόν έχθρό. Οί Τούρκοι, ειδικά τής Ηπεί
ρου, τονίζει, πώς ήταν σχεδόν δλοι έξισλαμισμένοι Χριστιανοί. Νά γιατί ήταν 
διαφωτισμένος 6 ήπειρωτολόγος Σαλαμάγκας. Δέν δίσταζε νά τονίζει πώς ό Μα- 
χομετάν Όσμάν τού 1453 κατάγονταν πραγματικά άπό τήν ράτσα τών Κομνηνών.

’Αγαπώ τήν μνήμη τού κομψού καί νεάζοντος εύρωπαίου τών Ίωαννίνων 
γιατί στήν τουρκοκρατούμενη φυσιογνωμία τής πόλης έδινε χρώμα ευρωπαϊκό, 
έμοιαζε μέ λόγιο δυτικό πού παλινόστησε στήν Πατρίδα γιά νά τής θέσει προο- 
δευτικώτερες ρίζες στήν Ιστορική της συνείδησι.
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Δημήιριος Σαλαμάνκας
Μαύρη μαντήλα φόρεσαν τα Γιάννενα.
Χάθηκε ό έραστής, έφυγεν ο λάτρης.
* Η  ξωτικιά τής Λίμνης αναστέναξε. 
νΕλυσαν τά μαλλιά τους οί ιτιές στήν όχθη. 
Ψηλά στο κάστρο κούρνιασε 
μοιρολογίστρα κουκουβάγια ή λύπη.
Του Νεομάρτυρα το εικόνισμα δακρύζει.
Χάθηκε ό πιστός, έφυγεν ό μύστης.

Ποιος θά μας πει τά μυστικά του τόπου μ α ς ; 
Ποιος θ’ άναστήσει τούς ’Εφέστιους Θεούς μας; 
Ποιος θ’ αγκαλιάσει τήν ψυχή τής πέτρας μας; 
Νά κάνει τήν ανάμνηση ζωή, 
τούς θρύλους μας τραγούδι;
Νά φέρει τούς χρησμούς άπ’ τή Δωδώνη;
Νά βρει τ ’ άθάνατο νερό νά μάς ποτίσει;
"Εφυγεν ό νοσταλγός, χάθηκε ό μνημών.

Το ροβδί τής πίστης άνθιζε στα χέρια του. 
νΕδενε τούς καιρούς καί τούς συνόριαζε,
Μάζευε τον άνθό και τον αμάραντο.
Γιά χάρη του ή λευτεριά τής ’Ηπείρου 
φορούσε κάθε μέρα τά γιορτινά της.
Κάθε πρωί γιά χάρη του στολίζονταν 
στο μαγικό καθρέφτη τής ψυχής του.

’Απάνω στής αγάπης του τό κόκκινο φαρί, 
στής ιστορίας ταξίδεψε τά μάκρη.
Κάτεχεν ένα χρυσό κλειδί
κι άνοιγεν δλες τις κρυφές της πόρτες.
Μες τό καμίνι τής καρδιάς 
διαμάντι λαμπερό κι 6 πόνος.
Σήκωνε τό λιθάρι κι ενρισκε
τής Γής μας τ ’ άκριβό μαργαριτάρι.

Σεργιάνιζε στούς δρόμους των Γιαννίνων 
κι δλες τις ομορφιές ζωγράφιζε 
μέ μαγικό καντύλι.
Τό χτές, τό σήμερα και τό αύριο.
Μιά παρουσία ζωντανή κι ωραία.

Πώς νά σε κλάψω, φίλε κι άδερφέ;
Που ναύρω τον άχό τής Ή πειρώτισσας 
νά σε μοιρολογήσω;
Μαύρη μαντήλα φόρεσαν νά Γιάννενα. 
Γκρεμίστηκεν ό πλάτανος.
Πέθανε ό Σαλαμάγκας.

Δεκέμβριος 1965 Χ Ρ ΥΣ Α Ν Θ Η  Ζ ΙΤ Σ Α ΙΑ
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Λ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ

Ζ Ο Ύ Λ  Ε I X Α '
(ΔΟΚΙΜΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ; ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ, 1388 - 1788)

Μ Ε Ρ Ο Σ  Α' .  - Α Ι Σ Ι Ε

1. —Τό Παλάτι της Άϊσσέ
2. —«...ή θλιμμένη αυτί] νότα...»
3. —*0 ιστορικός σκελετός

α '.—Εισαγωγικά
β '.—Τούρκοι καί ’Αλβανοί στην Ήπειρο 
γ '.—Ή  Οικογένεια των Βρανάδων 
δ ' . - Ό  Γαζί)—Έβρενόζ 
ε '.—Ή  Δυναστεία τών Έβρενόζ 

στ'.—’ Ανασκόπηση.—1388—1600
ζ '.—Ή  Δυναστεία τών Άσλανιδών, 1600—1788.—Άσλάν 6 Α'
η '.—Συνέχεια τών Άσλάν
θ '.—Μιά καινούργια μικτή αριστοκρατία
ι '.—Καϋμένε ραγιά!..

ια'. — «...Πετώντι καλάμφ...»—1736—1775 καί 1775—1788 
ιβ '.—Οί Πασιάδες τών Γιαννίνων (ανακεφαλαίωση)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ή  άφήγηση αυτί), σέ δ,τι αφορά τις κεντρικές της γραμμές, δεν είναι μΰ- 
θος, άλλα καθαρή ιστορία, (με την έννοια πάντοτε δτι ό σκελετός της στηρίζεται 
στις μέχρι σήμερα για τό θέμα της ιστορικές πηγές)' τό δέ σύνολό της , είναι μιά 
προσπάθεια ιστορικής ανασύνθεσης (σε περιωρισμένα τοπικά πλαίσια) τής εποχής 
τής Τουρκοκρατίας ατά Γιάννινα— και μερικά και στην νΗπειρο— , από τις αρχές 
τον 14ον αιώνα ίσαμε τό 1788, χρονιά πού ό *Αλή - Τεπελενλής κατέλαβε πραξι
κοπηματικά τον ηγεμονικό θρόνο τών Γιαννίνων.

rH  έργασία αυτή, γράφηκε ατά 1945 και στηρίζεται βασικά στά κείμενα 
τον Άραβαντινον, Λαμπρίδη και Μέκιου, μέ χρησιμοποίηση και τών νεωτέρων 
πηγών' μέχρι σήμερα δμως, έχει νποστή έπανειλημμένες επεξεργασίες.

Στο Β' μέρος, έχουν άποφενχθή οι πάρα πολλές παραπομπές.
1 7 -1 0 -1 9 5 5  * Δ. Σ.

ΜΕΡΟΣ Π Ρ Ω ΊΌ -Α  Ι ΣΣΕ

1.—Τό Παλάτι τής ’Αϊσσέ

Μιά βροχερή καί γκρίζα ήμέρα τοϋ 1945, ό διαβάτης που διάσχιζε την
* Ή  ·Ζουλεϊχά* είναι από τις ανέκδοτες εργασίες του Δ. Σα?*αμάγκα καί δημοσι

εύεται έδώ γιά πρώτη φορά.
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περιοχή τής Ζωσιμαίας ’Ακαδημίας, καθώς θά πλησίαζε πρδς τήν όδά Μανωλιάσσας, 
γύρω άπ’ τήν δποία, τδν παληδ καιρό, ύψωνόταν τά παληά άρχοντικά τώνΤουρκο- 
γιαννιωτών, θάβλεπε μιά μεγάλη σειρά άπά κάρρα, πού σήκωναν, ποιδς ξέρει γιά 
ποιά άναδημιουργία, τά λιθάρια άπδ ένα τριώροφο κτίσμα πού κατεδάφιζαν.

Ό  κασμάς, κατέβαζε άμείλικτος τούς τέσσερις τοίχους του, πού ήταν δ,τι 
είχεν άπομείνει άπδ τδ παληδ έκεΐνο σαράι καί πού, παρ’ δλο τδ πέρασμα των 
καιρών, στεκόταν άκόμα στέρεο κι’ άκλόνητο, κρατώντας καί πολλά σημάδια τής 
παληάς του μεγαλοπρέπειας. Τά παράθυρά του, έχασκαν τώρα θλιβερά καί έκ
πληκτα, στδ γκρίζο φόντο τ’ ουρανού.

Τδ έπιβλητικδ αύτδ χάλασμα, ήταν τδ παλάτι τής Άϊσσέ.
Τδν παληδ καιρό, ύψωνόταν αύτδ πίσω άπ’ τδ μεγάλο τζαμί τού Όσμάν 

τσίαούσΐ, μέ τούς ευρύχωρους μεντρεσσέδες καί τά τρία του πηγάδια κι’ έπιανε 
δλο τδ χώρο πού έπάνω του απλώνεται τώρα ή Ζωσιμαία ’Ακαδημία.

Τρία ζευγάρια πελαργών, πού είχαν στηρίξει τδ σπιτικό τουςκαί μεγαλώσει 
τΙς οίκογένειές τους στίς κορυφές τών τριόροφων κι’ άγέρωχων άκόμα τοίχων, 
ήταν τώρα ένας μήνας πού είχαν πετάξει γιά τή μακρυνή τους άποδημία. Άλ- 
λοιώτικα, δ κασμάς, μέ τά τελευταία υλικά άχνάρια τής φλογερής Άίσσέ, θά 
κατέβαζε τώρα καί τΙς φωλιές τους, καταστρέφοντας άψήφιστα τδ θαύμα μιας 
καρτερικής στοργής.

—Ή  Άίσσέ!
ΤΗταν αυτή θυγατέρα τού Έλχάτζ Μεχμέτ Πασίά τού Α' (δισέγγουνου τού 

Άσλάν Πασίά τού Α'), τού γνωστού στήν Ιστορία τών Γιαννίνων Χατζή Πασίά, 
καί γυναίκα τού άσημου Σουλεϊμάν Πασίά τού Γ', πού, μετά τήν καρατόμησή του, 
είχε δηλητηριάσει τδ δεκαπεντάχρονο γυιό της καί νόμιμο διάδοχό τού άντρός 
της, γιά ν* άνεβάση στδ θρόνο τών Γιαννίνων τδν άγαπητικό της, ώραιότατο 
Άργυροκαστρίτη καί καφετζή τού Σουλεϊμάν, Άληζότ, τδ γνωστδ στήν Ιστορία 
μέ τ’ δνομα Άληζδτ Πασίάς.

Μέ τήν ίδια υπολογισμένη σκληράδα, δέν είχε διστάσει ή Άίσσέ, δώδεκα 
χρόνια πρίν, νά βάλη τδν πρόγονό της Καρά Χουσειν, τδ γνωστδ στήν Ιστορία 
ώς Καραχούσίο, νά δηλητηριάση τδ λεβέντη Άχμέτ μπέη, άνεψιό της καί μοναχο
γιδ τού άδερφού της Μεχμέτ Πασίά τού Β', τού γνωστού στά Γιάννινα μέ τήν 
προσωνυμία Πασίά - Καλός, νόμιμο διάδοχό του καί σύζυγο τής σεμνής καί γλυ- 
κειάς Ζουλεϊχά, θυγατέρας τού Ταχήρ Πασίά, τρισέγγονου κι’ αύτού τού προ- 
ιινημονευμένου Άσλάν Πασίά τού Α \

Καί στά ύπόγεια τού Ιδιου σπητιού, τήν ίδια άκριβώς ήμέρα τού γάμου της; 
μέ τδν Άληζότ, έκτελέστηκε δ περίφημος έκείνος «Φύτρος», δ Νούτσος Κοντο
δήμος άπδ τδ Βραδέτο τού Ζαγοριού, πέφτοντας στά υπόγεια τού Σαραγιού άπδ 
μιά κρυφή καταπακτή, καθώς προσκεκλημένος κι* αυτός, έμπαινε στή μεγάλη 
αίθουσα τού Σαραγιού της, γιά νά χαιρετίση καί νά εύχηθή τήν Άϊσσέ.—Ό  
δραστηριότατος αύτδς καί έξυπνότατος Ζαγορίσιος, δυδ χρόνια πρίν, είχεν έπί* * 
τηδες ταξιδέψη στήν Πόλη κι’ είχε φέρει μαζύ του τδ δήμιο, πού έστελνε δ Σουλ
τάνος είδικά γιά νά πάρη τδ κεφάλι τού πρώτου άντρός της προμνημονευμένου 
Σουλεϊμάν τού Γ '—κΓ άς είχε κι’ ή ίδια άποφασίσει νά τδν βγάλη άπδ τή μέση.ί

Έ  Άίσσέ!.. ή Σουλεϊμάν Πασίίνα. Ή  Άϊσσέ Καραχούσΐω, μέ τ’ άμύθητα] 
πλούτη.

2.—«...ή Θλιμμένη αύτή νότα...»

Τή δολοφονική αύτή άποφασιστικότητα—τήν τόσο συχνά στδ παρελθδιί 
άπαντώμενη, σ’ δλες τίς αύλές καί τίς δυναστείες τού κόσμου, πού ήταν συνει



Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η  ΕΣΤΙΑ » 341

θισμένο επίσης φαινόμενο καί στήν Κωνσταντινούπολη, καί πρίν άκόμα άπό τούς 
Τούρκους—τήν είχαν θρέψει καί μεγαλώσει, στήν ψυχή τής Άϊσσέ, προηγούμενες 
δολοφονίες πού είχαν γίνει στό άμεσο οίκογενειακό της περιβάλλον καί γιά τούς 
ίδιους άκριβώς σκοπούς πού τήν έφήρμοζε τώρα καί ή ίδ ια :—Γιά τόν ήγεμονικό 
θρόνο των Γιαννίνων!,.

Πρώτος δ πατέρας της Άλχάτζ Μεχμέτ ό Α'., άπό μίσος καί ζηλοτυπία 
γιά τήν αντικατάστασή του στό θρόνο σέ πολύ μικρή άκόμα ήλικία άπό τόν 
αδερφό του Ίμπραήμ, πού τόν διαδέχθηκε ατά 1736, τόν δηλητηρίασε στά 1739.
" Υστερα άπ’ αύτόν, ό Αχμέτ, άδερφός τού πατέρα της, σκοτώνει τόν άνεψιό του 
Σουλεϊμάν τόν Α', γυιό τού Ίμπραήμ, γιά νά τόν διαδεχθή κΓ αυτός στό θρόνο.

Πόσα αίματα, πόσες τραγικότητες καί γιά ένα τόσο μικρό άκόμα θρόνο...
Και στά πεζοδρόμια των Γιαννίνων, δλο αυτό τό διάστημα, έπικρατούσε 

ή αναρχία : συγκρούσεις, αιματοχυσίες, σκοτωμοί, φρίκες καί πένθη : Οί άπόγο- 
νοι τού Ζουλφικάρ—Έβρενόζ, έπνεαν τά λοίσθια' καί τά κόμματα στά όποια 
είχαν αυτοί χωριστή, έβαφαν τά πεζοδρόμια τών Γιαννίνων μέ αίμα, γιά νά 
άνεβάζουν και νά κατεβάζουν τούς Τοπάρχες τους, ώς πού ήρθαν οί ’Αρβανίτες 
καί τούς σάρωσαν τελειωτικά.

Μέσα σ’ αυτή τήν τραγικότητα, προβάλλει σάν άχνό λουλούδι πάνω άπό 
κάποιο βαΰρκο, θλιβερή καί πένθιμη ή μορφή τής γλυκείας καί σεμνής Ζουλεϊχά, 
θυγατέρας τού ΤαχΙρ Πασιά καί γυναίας τού Αχμέτ μπέϊ.

"Υστερα άπό τήν τραγική δολοφονία τού άντρός της, ή Ζουλεϊχά, είχεν 
άρνηθή έπίμονα νά ξαναπαντρευτή’ κι’ δταν δέχτηκε, κάποιο σκοτεινό βράδυ τού 
1788, νά πάρη τόν Άλή άπό τό Τεπελένι, στίς παραμονές τής δυναστείας 
του, άρνιόταν έπίμονα νά βγάλη άπό πάνω της τό μαύρο τό μαντήλι, πού μ’ 
αύτό είχε πάντα σκεπασμένο τό πρόσωπό της, ΐσαμε τήν ήμέρα πού, ό σατράπης 
πιά Άλής, πήρε έκδίκηση γιά τό θάνατο τού άγαπημένου της ’Αχμέτ, δολοφο- 
νόντας τό φονηά τού Καραχούσίο.

Τελικά δμως ό Ά λής—πάντα του δόλιος καί χωρίς μπέσσα—, άφού τής 
πήρε τή μεγάλη της περιουσία, τήν πέταξε πέρα σάν κανένα άχρηστο πράγμα.

Και είναι άκριβώς, ή θλιμμένη αυτή νότα, πού άκούεται ύπόκωφη μέσα 
στή φρικιαστική αυτή άφμόσφαιρα τών άδελφοκτονιών καί τού αίματος, πού μέ 
κάνει νά δώσω τό δνομα τής Ζουλεϊχά στήν άφήγηση τών δραματικών αύτών 
περιπετειών.

3.—Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ 

3α'. Εισαγωγικά

Τόσο ή Αϊσέ, δσο καί ή Ζελχάκω (δπως είναι χαϊδευτικά γνωστή ή Ζου- 
λεϊχά), καθώς και πολλοί άλλοι πρωταγωνιστές τών δραματικών περιστατικών 

ι αυτής τής Ιστορίας, είναι μέλη μιάς δυναστείας πού έδώ όνοματίζουμε «Ήγεμο- 
ι νική Δυναστεία τών Άσλανιδών». Ή  ευρύτερη άποκέντρωση πού έπικρατούσε 

τότε στή διακυβέρνηση, τής άπό τούς Τούρκους κατακτημένης Βαλκανικής, δι- 
! καιολογεί άρκετά τούς δρους δυναστεία καί ηγεμονικός θρόνος, πού χρησιμο

ποιώ—καί πού τήν πιστεύω καί θά έξηγήσω στό οικείο σημείο γιατί—, διάδοχη 
μιάς άλλης προγενέστερης, τής δυναστείας τών Έβρενόζ, πού ιή  θεωρώ Ιδρυ
μένη άπό τό διάσημο Τούρκο Στρατηγό Γαζή Έβρενόζ, πρώτο Έπικυρίαρχο τών 

1 Γιαννίνων, σάν έντολοδόχο πάντοτε τών Αρχηγών του.
Έ  Ιστορική λοιπόν άναδρομή, πού θά άκολουθήση -  πιθανώτατα όχληρή 

σέ μεγάλο άριθμό άναγνωστών, πού δμως μπορούν καί νά τήν παραλείψουν—, θά 
;προσπαθήση νά δημιουργήση, γύρω άπό τά πρόσωπα καί τά Ιστορούμενα περί-

1
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στατικά, την άναγκαία Εκείνη άτμόσφαιρα, πού θά τά Εμφανίση πιό άνάγλυφα 
καί πιό κατανοητά, βγάζοντάς τα άπό τό ψυχρό περιβάλλον μιας καθαρής Ιστο
ρίας καί δίνοντάς τους την ψευδαίσθηση τής ζωντάνιας.

Ή  ερευνά αυτή, μάς φέρει άναγκαστικά στά πρώτα χρόνια τής Τουρκο
κρατίας στα Γιάννινα καί τά πρίν άπ’ αύτή περιστατικά.

Τόσο σύντομα, πού συνήθως Ιστορούνται τά σχετικά μέ τήν άπό τούς Τούρ
κους υποδούλωση τού Γιαννιώτικου Κάστρου, ό κάθε πού δέν έχει είδικά Εγκύ- 
ψει στά Ιστορικά του, θά μπορούσε νά πιστέψη δτι ή άλωση τής πρωτεύουσας 
τής ’Ηπείρου, ήταν ένα αιφνίδιο καί μονωμένο περιστατικό, πού μετέβαλε άπό- 
τομα τό Γιαννιώτη, άπό έλεύθερο πολίτη τού παλιού Βυζαντινού Δεσποτάτου, 
σέ υπόδουλο φαγιά τού Όσμάν.

Μια τέτοια άντίληψη τής τοπικής Ιστορίας θά ήταν σφαλερή καί άβαθη. 
Ά πό τά μέσα τού 14ου αιώνα, άπ’ δταν πρωτοεμφανίζονται καί στήν "Ηπειρο οί 
Τούρκοι, τά Γιάννινα, άπό τήν πρώτη τους ύποτέλεια (1388), τήν δριστική κα
τόπι υποταγή τους (1430), ίσαμε τήν έπανάσταση τού Σκυλόσοφου (1611), καιρό 
πού ξεριζώθηκε ό Χριστιανισμός άπό μέσα άπό τό Κάστρο, δοκίμασαν δλα 
τά συναισθήματα τής άγωνίας, τής συνθηκολόγησης, τής δριστικής άπόγνωσης, 
τής άντίστασης τελικά.

Ό λα  αυτά τά στάδια τών Ιστορικών τής πόλης, νομίζουμε άναγκαίο νά 
τά περάσουμε καί μείς έπιτροχάδην, προσπαθώντας νά δημιουργήσουμε τό κα
τάλληλο Ιστορικό περιβάλλον.

3β'.—Τούρκοι καί Αλβανοί στήν Ήπειρο

Καί πρίν άκόμα ή δυναστεία τών Όσμανιδών (μιά άπό τίς δέκα Τουρκικές: 
δυναστείες πού ήγεμόνευσαν στά μέσα τής 14ης έκατονταετηρίδας στή Μ. Άσίαι 
καί τά Θρακικά παράλια) κατακλύσει, αιφνιδιαστικά κΓ άνεπάντεχα γιά τούς* 
Βυζαντίνους, τή Θράκη, τή Βουλγαρία, τή Σερβία, τή Μακεδονία, κΓ ό Μουράτι 
δ Α', πού διαδέχτηκε στά 1359 τόν Ούρχάν, σέ διάστημα τριάντα Ετών, δια- 
πράξει, «άδιαλείπτως σχεδόν τά λαμπρότερα είς τάς χώρας αύτάς τών κατορθω- ' 
μάτων»(1), τά διάφορα τουρκικά φύλα, άπό τό 13ο άκόμα αίώνα, είχαν κάνει τίς. 
έμφανίσεις τους στά Βαλκάνια (καί τίς ηπειρωτικές φυσικά περιοχές), πότε σάν· 
μισθοφορικά στρατεύματα, χρησιμοποιούμενα, άπό δικούς μας περισσότερο κΓ άπόι 
ξένους ήγεμόνες κΓ άρχηγούς συμμοριών, καί πότε σά στίφη καί όρδές ληστρι
κές, πού γιά δικό τους πλέον λογαριασμό, εύρισκαν πάντοτε άφορμές κΓ εύκαι- 
ρίες Επιδρομών, λεηλασιών κΓ άρπαγών(2).

Στή Μ. Άσία καί κατόπι στή Θράκη, τή Μακεδονία καί ύστερα τήν κυ-< 
ρίως Ελλάδα, «Τουρκοπώλοι» (παιδιά Τούρκων καί Χριστιανισσών) συνεργά
ζονται μέ τήν όργανωμένη μεγάλη «Εταιρία» τών Καπλανών, πού χρησιμοποιούν 
ώς «Επικούρους» καί Τούρκους ’Οθωμανούς (καθαρούς Μουσουλμάνους), καί στίν 
άρχές τού 14ου αιώνα, καταλαμβάνουν γιά δυό χρόνια τή Θράκη (1305 — 1307)(3) ! 
«πράττοντες δ,τι ήθελον, ήθελον δέ τά πάντα». Οί Καταλανοί μέ τούς Τούρκους, 
καί τότε καί άργότερα «Επί τριετίαν δλην έξετραχειλίσθησαν έν Θράκη καί Μα| 
κεδονίρ είς φοβεράς ληστείας, σφαγάς, δηώσεις καί παντός είδους βιοπραγίας»! 
κΓ οί Τούρκοι μισθοφόροι τους, «μετά τήν είς τήν κυρίως Ελλάδα κάθοδον» τή<| 
συμμορίας, «Εχωρίσθησαν, άλληλοδιαδόχως τελούντες ύπό δύο άρχηγούς, τόν Με 
λήκ καί τόν Χαλήλ»(4).

*** |

’Αλλά κι’ οί Βυζαντινοί, Αύτοκράτορες καί Δεσπότες, άπό τά τέλη τού 13οι 
άκόμα αίώνα, Εμφανίζονται στήν ίστορία νά χρησιμοποιούν τουρκικά μισθοφορικέ
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στρατεύματα στίς πολεμικές τους έπιχειρήσεις. Στόν αύτοκρατορικό στρατό, πού 
πολιορκούσε στά 1275 τή νέα Πάτρα μέ αρχηγό τό Δεσπότη ’Ιωάννη Παλαιό- 
λόγο, βρίσκουμε καταταγμένους καί 30 000 Ιππείς, άπό τούς δποίους οΐ πλεϊστοι 
Τούρκοι μισθός όροι' καί λίγα χρόνια αργότερα, στά 1290, ό ’Ανδρόνικος, στρατο
πεδεύει Ιξω άπδ τά Γιάννινα έναντίον τού Δεσπότου των Νικηφόρου, μέ στρατό 
άποτελούμενο άπδ 14.000 Ιππείς καί 30.000 πεζούς «ών, όμως, δυστυχώς, παρα
τηρεί δ Παπαρρηγόπουλος, οί πλείστοι ήσαν Τούρκοι, Κομανοι καί Γερμανοί 
μισθυφόροι»(1 2 3 4 5).

’Λπδ τούς Τουρκοπώλους, πού είχαν άποσχισθεί, δπως είδαμε, άπδ τήν 
έταιρεία των Καταλανών στά 1309, «οΐ μεν ύπδ τδν Μελήκ, έγκατεστάθησαν 
«παρά τώ Κράλη τής Σερβίας, τούς δέ άλλους 1300 Ιππείς καί 800 πεζούς ύπδ 
τδν Χαλήλ, τούς βρίσκουμε πολύ Ισχυρούς στή Θεσσαλία»!6).

***

Γύρω άπδ τήν έποχή αυτή, (1310), πρέπει, πιστεύω, νά τοποθετήσουμε καί 
τήν πρώτη κατάληψη τού Άργυροκάστρου, τδ δποϊο τότε κατείχε «άρχων Α λβα
νός», «άπδ όρδάς ’Οθωμανικός, άπδ βορείου Ιλλυρίας καί Μακεδονίας δρμηθεί- 
σας», γιά τήν δποία γράφει δ Λαμπρίδης στά Πωγωνιακά του(7).

Τά άλβανικά φύλα πρωτοφαίνονται στήν Ηπειρωτική Ιστορία κατά τδ 
1272(8), κΓ έμφανίζονται άμέσως νά βρίσκωνται σέ συνεννοήσεις μέ τούς βασι- 
ληάδες τής άντικρυνής Ιταλικής γής, έναντίον τής κυριαρχίας των Βυζαντίνων. 
Στά 1319, τά άλβανικά φύλα είχαν άρχίσει άκάθεκτα νά είσβάλλουν στή Θεσ
σαλία, κΓ άπδ κεί σέ δλη τήν Ελλάδα.

Στά 1334, δ Λαμπρίδης(9), άναφέρει δεύτερη κατάκτηση τού ’Αργυροκά
στρου άπδ τούς ’Αλβανούς, οί όποιοι, δπως γράφει, κατείχαν τότε τδ Πωγώνι. 
Στά 1335 πάντως, δ Αύτοκράτορας Ανδρόνικος δ Γ' έκστρατεύει έναντίον τους, 
έχοντας μαζί του συμμαχικά στρατδ άπδ πεζούς «’Αγαρηνούς», πού τούς είχε 
στείλει άπδ τήν ’Ιωνία δ σύμμαχός του κΓ άρχηγός τους Άμούρ(10), «καί προ- 
ήλασε μέχρι των περιχώρων τού Δυρραχίου, φονεύων καί αίχμαλωτίζων τούς 
μετά τών Άνδεγαυών (Άντζιού) συντεταγμένους Αλβανούς καί καταλαμβάνων 
τάς έλληνικάς πόλεις.

Στά 1358, δ Δεσπότης Νικηφόρος συγκρούεται μέ τούς ’Αλβανούς στδν 
Αχελώο, έχοντας στδ στρατό του «καί Τούρκους τινάς πειρατάς»!11)·

1. Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ, ‘Ιστορία του Έλλ. “Έθνους 1887, τομ. Ε ', οελ. 267 
ι καί έπ.

2. Έ νϋ. άν., σ. 225.
3. Έ νύ. άν., σ. 192, 193, 198 καί έπ.
4. Έ νθ. άν., σ. 187, 188.
5. Έ νΰ. άν., σ. 118, 145.
6. Έ νΰ. άν., σ. 212.^
7. Ί .  Λ α μ π ρ ι δ η ,  *Ηπ. Μελ. Πωγωνιακά, σ. 59.
8. Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ ,  ένύ. άν., σ. 116.
9. I. Λ α μ π ρ ί δ η ,  ενύ. άν., σ. 60.

10. Χρονογρ. τή ς’Ηπείρου Α', σ. 98, II α π « ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ, ένύ. άν., σ-. 261.
11. Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ ,  ενΟ. άν., σ. 262. „...·

*** · ’·

i Ά πδ τά μέσα άκόμα τού 14ου αΙώνα, είχαν άρχίσει εύρύτατα νά κυκλο
φορούν, στή Βαλκανική, τά διαρκώς τότε μετακινούμενα Όσμανικά στίφη. Γιά 
'δ θέμα αύτό, καθώς καί γιά τήν προσπέλαση τών ’Οθωμανών στίς περιοχές 
ού Πωγωνιού καΙ~κατόπι—πιδ νότια, είδικώτερα δέ γιά τδ πρόθυμο προσκύ-
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νήμα ιών έκεΐ φυλάρχων—τοϋ γνωστού π.χ. άργότερα Ίσαήμ καί τού Κωστή—καί 
τόν έξ«σλαμισμό τους, καθώς καί γιά τή συμμαχία τού τότε Δεσπότη των Γιαν
νίνων, τόσο μέ τά Όσμανικά στίφη τού Μουράτ και τού γυιού τού Βαγιαζίτ 
τού Γκιλτιρίμ, πού κυκλοφορούσαν τότε στην Ήπειρο κάτου άπό τή στρατηγεία 
του Έβρενόζ, δσο καί μέ τούς πιό πάνω αρνησίθρησκους πιά ’Αλβανούς καί τά 
στρατεύματά τους, άρκετά άπό τούς Ιστορικούς των Γιαννίνων (Άραβαντινό, 
Λαμπρίδη, Μέκιο καί άπό την Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους (Παπαρρηγόπολο) 
μαθαίνουμε.

Πολύ, γιά τό θέμα αυτό, χαρακτηριστικά είναι κι’ αύτά πού άναφέρονται 
άπό τά Χρονικά ΤσαραπλανώνΟ) και Δρυοπίδας(2), τόν Κώδικα τού Ναού 
τού Δελβίνου(3) και τού Χρονικού τής Κόνιτσας(4). Ό πω ς άναφέρεται 
άπ’ δλα αύτά, οί Τούρκοι, κατά τά μέσα τού 14ου αιώνα, είχαν πιά υποτάξει 
τΙς βόρειες περιοχές τής ’Ηπείρου καί πολλοί άπό τούς έκεί ’Αλβανούς φυλάρ- 
είχαν έξισλαμισθή καί στρατευόταν μέ τούς Τούρκους.

Γύρω, άλλως τε, στά τέλη τού Ιδιου αίό)να, οί Τούρκοι είχαν καταλάβει καί 
τό μεγαλείτερο μέρος τής Θεσσαλίας καί τής Μακεδονίας(5) καί, δπως ιστορείται, 
άπό καιρό είχαν άρχίσει νά έκπέμπουν άποσπάσματα καί στήν ’Ήπειροί6), περι- 
σφίγγοντας δλα τά κάστρα της καί πιό πολύ τό όχυρώτερο των Γιαννίνων.

’Από τή μιά, λοιπόν, τά Όσμανικά στίφη, πού κυκλοφορούσαν παντοδύναμα 
στή Βαλκανική. Άπό τήν άλλη, ή Εξουθενωμένη καί Εξευτελισμένη κεντρική 
τού Βυζάντιου έξο >σία(7). Οί Αλβανοί κατόπιν φύλαρχοι, πού είτε, δπως είπαμε, 
Εξισλαμισμένοι, είτε άκόμα Χριστιανοί, περίσφιγγαν κΓ αύτοί άπό τά βόρεια τήν 
Ά ρτα καί τήν Ακαρνανία, γιά δικό τους δέ λογαριασμό, τά Γιάννινα. Ή  έξω 
άπό τά τείχη τους περιοχή, προσκυνημένη καί συνθηκολογημένη μέ τούς Τούρ
κους, πού τούς είχαν έγκαταστήσει σά Σπαήδες. Καί στή μέση δλου αύτού τού 
χάους, ένα Κάστρο, όχυρό μέν, άπομονωμένο δμως κΓ άποστερημένο άπό κάθε 
Εξωκαστρική κυριαρχία.

Ό  Δεσπότης του Θωμάς Πρελού} πος, πρώτος αυτός συμμαχεί μέ τούς 
Τούρκους(8) καί τό διάσημο στρατηγό τους Γαζή Έβρενόζ μπέΐ, Εναντίον τών 
Αλβανών* ό δέ διάδοχός του Ίζάουλος, άφού, γιά νά βολέψη τήν κατάσταση, 
πήρε γυναίκα του τήν άδελφή τού φύλαρχού τους Σπάτα, βρίσκεται τελικά στήν 
άνάγκη νά «προσκυνήση» τό Βαγιαζίτ, δχι άκόμα Σουλτάνο, στά 1388, στή Σαλο
νίκη, πού είχε πέσει στά χέρια τ)υ, καί νά γίνη ύποτελής του(9).

Ό  Στρατηγός τότε Έβρενόζ, έρχεται στά Γιάννινα μαζύ μέ τόν Ίζάουλο 
καί σά σημείο τής ύποτέλειας, έγκατασταίνει—έξω πάντως άπό τό Κάστρο—μιά 
μικρή παροικία άπό άγριους Τουρκομάνους, στήν περιοχή τή γνωστή άργότερα 
ώς Τουρκοπάλουκο, πού τήν προικίζει μέ ένα Τζαμί—τό άργότερα γνωστό σά 
Μπαϊρακλή—κΓ έναν Τεκέ—τό γνωστότατο στήν ιστορία τού τόπου μας, Τεκέ 
Γαζή Βρενόζ(10).

Στά 1402, ό Ταμερλάνος παρ’ όλίγο νά διαλύση δριστικά τό Όσμανικό 
Κράτος' αιχμαλωτίζεται μάλιστα άπ’ αυτόν κΓ ό ίδιος δ Βογιαζίτ. Τά προσκυνη- 
μένα τότε Κάστρα, άποτινάζουν τήν Τούρκικη ύποτέλεια(Π). Στά 1403 δμως, 
πεθαίνει δ Ίζάουλος κΓ οί Αλβανοί, άνενόχλητοι πιά, καταλαμβάνουν τό Γιαν- 
νιώτικο Κάστρο.

Εμφανίζεται τώρα στήν Ηπειρώτικη σκηνή δ Κάρολος δ Τόκκος, καί μέ ■ 
τή βοήθεια τών ντόπιων άρματωλών, διώχνει τούς Αλβανούς κι* άνασυντάσσει 
τό Δεσποτάτο. Στόν ίδιο δμως καιρό, άνασυντάσσονται κΓ οί Τούρκοι καί στά 
1411, άρχίζουν καί πάλι νά εισβάλλουν στήν Ήπειρο καί νά πολιορκούν τά Κά
στρα της. Καί άποκρούονται μέν καί πάλιν, δμως συνεχίζουν άκατάπαυστα τΙς
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έπιθέσεις τους. Στά 1430 πεθαίνει κι* δ Κάρολος’ καί προσκλημένοι άπό τούς 
κληρονόμους του, οί Τούρκοι ύπυτάσσουν πιά δριστικά τό Γιαννιώτικο Κάστρο(12).

1. Στο Περιοδικό «Ηπειρωτική 'Εστία», 1952, σελ. 800 και έπ.
2. Στα «Ήπ. Χρονικά», 1954, σελ. 143, ύποσ. 1 και ατό Περιοδικό «’Ηπειρωτική 

Εστία», 1952, σελ. 790. Δές έπίσης καί τήν ύποσ. 3 τής σελ. 598 τού ίδιου Περιοδικού, 1952.
3. Στα «Ήπειρ. Χρονικά, 1930, σελ. 58 καί έπ.
4. Δές Δ. Σ α λ α  μ ά γ κ α :  'Η  ’Ενθύμηση τού 1584 στο Περιοδικό «’Ηπειρωτική 

Εστία», 1954, σελ. 33 καί έπ. Για υλα τά πιο πάνω, δές έπίσης όπου αμέσως προηγού
μενα, σελ. 592.

5. 'Ιστορία Παπαρρηγοπούλου, έκδ. 1887, τομ. 5, σελ 289,
8. *Οπου αμέσως πιο πάνου, σελ. 305 καί έπ. καί 314.
7. Δές Δ. Σ α λ α μ ά γ κ α, Ή  ενθύμηση τού 1584, στό Περιοδικό «’Ηπειρωτική 

Εστία», 1954, σελ. 592 καί έπ.
8. "Οπου στην ύποσημ. 7, σελ. 685 καί έπ.
9. "Οπου στήν ύποσημ. 7, σελ. 687 καί έπ.

10. "Οπου στήν ύποσημ, 7, σελ. 784 καί έπ.
11. "Οπου στήν ύποσημ. 7, σελ. 687 καί έπ.
12. “Οπου στήν ύποσημ. 7, σελ. 688 καί έπ., 781 καί έπ.

3γ'.— Ή οίκογένεια των Βρανάδων

Ό  Γαζή Έβρενόζ, δέν ήταν ή πρώτη φορά πού - μέ τόν Τζάουλο—έρχό- 
ταν στά Γιάννινα. Τό πρώτο πέρασμά του σημειώνεται, δπως είδαμε, στόν καιρό 
τής Δεσποτείας τού Θωμά Πρελούμπουί1).

Ό  Έβρενόζ ήταν ένας άπό τούς έπισημοτάτους στρατηγούς τού Μουράτ 
τού Α'., «πιθανώτατα χριστιανός ών τό γένος»(2), έχοντας δμως προσφέρει μεγά
λες στό Όσμανικό Κράτος ύπηρεσίες κατά τήν αυτοκρατορία πέντε Σουλτάνων. 
Είδικό γΓ αυτόν κα'ι διεξοδικό δημοσιεύει άρθρο ή Τούρκικη Εγκυκλοπαίδεια!3) 
καί πολλοί είναι ot θρύλοι κΓ οί παραδόσεις γύρω άπό τό δνομά του καί τή 
δράση του(4).

Ό  ’Εβρενόζ, μπορεί νά χαρακτηρισθή—γιά λογαριασμό πάντοτε των άφεν- 
τάδων του σάν δ πρώτος έπικυρίαρχος τών Γιαννίνων(5).

Ή  οίκογένεια τών Βρανάδων, ήταν μιά άπό τις πιό διακριμένες τού Βυ
ζάντιοι’, μ’ έξαιρετική δράση κατά τόν ΙΑ' καί ΙΒ' αίώνα. Ό  Ξ. Σιδερίδης, σέ 
άρθρο του δημοσιευμένο στά «’Ηπειρωτικά Χροτικά», μέ τόν τίτλο «Κορτήσιος 
Βρανάς 5 Ήπειρώτης»(6), άναφέρει δτι ένα μέλος τής οίκογένειας αυτής πού 
είχεν έξισλαμισθή κατά τόν ΙΒ' αίώνα, «ήκμασεν είς τήν αυλήν τών Καρασή— 
Όγλού τής Μ. ’Ασίας, φέρον τόν έπινίκειον τίτλον Γαζή Έβρενόζ βέη»’ διά
φορα δέ άλλα μέλη της, «σπουδαίας παρέσχον ύπουργίας είς τό κατά τόν δέκα- 
τον τέταρτον αίώνα ίδρυθέν Όσμανικόν Κράτος».

Οί Βρανάδες, πρέπει νά ήταν ’Ηπειρώτικης καταγωγής’ μιά γ ι’ αυτό έν
δειξη είναι Ισως τό περιστατικό, δτι καί ένας άπό τήν περίφημη οίκογένεια τών 
Καστριωτών, άρχικά Χριστιανός, κατόπι Μουσουλμάνος, δταν ξαναγύρισε στό 
Χριστιανισμό, όνομάστηκε Βρανάς ή Βρανήλος. Ό  αυτός Ξ. Σιδερίδης, στό ίδιο 
άρθρο, προσθέτει, δτι ένας «Χάμζας Βρανίλος (Βρανά Όγλού Βρανόγλης) Τούρ
κος πρίν, Χριστιανός τό 1443, διοικητής Κρόϊας τό 1450, έφονεύθη έν Βενετίρ. 
τώ 1463», «ό δέ άρχηγός, προσθέτει, τής οίκογενείας, τώ 1368 ή 1379, έφονεύθη 
έν Ίωαννίνοις».

Ή  τελευταία αυτή πληροφορία, γιά τόν άρχηγό τής οίκογενείας, είναι ση- 
ι μαντική’ δυστυχώς δμως δέν έχουμε πρόχειρα τά μέσα νά τήν έλέγξουμε. Κι* 

έπειτα, ό Χάμζας Βρανήλος, πρέπει νά άνήκε στήν οίκογένεια τών Καστριωτών. 
I Ό  άδελφός τού Γ. Καστριώτη—τού Σκεντέρμπεϊ—Στανίστας, είχε πάρει γυ· 
■ ναίκα του μιά Μουσουλμάνο καί τό παιδί πού γεννήθηκε άπό τό γάμο αυτόν
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όνομάστηκε Χάμζας(7). Στά 1443, ό άνεψιός αύτός τού Σκεντέρμπεϊ, πήρε μέρος 
μαζί του στη μάχη τής Νίσσας, κι’ άφού κι’ οί δυό τους αύτομόλησαν στους έχ- 
θρούς των Τούρκων, την ημέρα των Χριστουγέννων τής Ιδιας χρονιάς, βαφτί
στηκε Χριστιανός καί πήρε τό δνομα Βρανάς ή Βρανήλος. Τόν τελευταίο αυτό 
τόν συναντούμε άληθινά Φρούραρχο Κρόϊας στά 1450.

Νά έχουν τάχα οί Καστριώτες καμμιά συγγένεια μέ την οικογένεια των 
Γαζή Έβρενόζ; ή τό όνομα Βρανάς νά είναι στήν Έπειρο τόσο ένδοξο, ώστε 
νά άρμόζη στους γόνους των εύγενών καί Ισχυρών τής έποχής έκείνης;

Ά ς  σημειώσουμε έπίσης έδώ δτι, μέ τό δνομα Χάμζα (ιμπν Άλή, ίμπν 
Άχμέτ), είναι γνωστός καί ένας άπό τούς Ιδρυτές τής μουσουλμανικής αίρεσης 
των Δρούσσων τής Μ. ’Ασίας, πού άκμασε στίς άρχές τού ΙΑ' αίώνα καί δτι ή 
αίρεση αυτή, είναι μίγμα ’Ιουδαϊσμού, Χριστιανισμού καί ’Ισλαμισμού, άπό πα
ράδοση δέ είναι γνωστό δτι, στά Γιάννινα, υπήρχε, άκόμα κατά τόν αίώνα πού 
πέρασε, μιά μουσουλμανική αίρεση, πού ώς τόπο τέλεσης τής λατρείας της, είχε 
ένα είδικό δωμάτιο τού γνωστού στήν Ιστορία τής πόλης Τεκέ τού Γαζή Βρενόζ. 
Οί όπαδοί της, άφού συγκεντρωνόταν στό δωμάτιο αυτό, άρχιζαν νά φωνάζουν 
άδιάλειπτα, «Χάμζα !.. Χάμζα !.. Χάμζα ώσπου αίμορραγούσαν άπό τό 
λαιμό τους.

1. Ί .  Λ α μ π ρ ί δ η ,  Μαλακασιακά Α', σελ. 17. Δ. Σ α λ α μ ά γ κ α. Ή  ένθύμιση 
τού 1584, στό Περιοδικό «‘Ηπειρτυτική Εστία», 1954 σελ. 787.

2. 'Ιστορία Παπαρηγοπουλου 1887, τομ. 5, σελ. 268.
3. Δ. Σ α λ α μ ά γ κ α ; δπου στήν ύποσ. 1 σελ. 959 καί έπ. και Παπαρηγοπουλου, 

όπου στήν υποσημείωση 2.
4. Δ. Σ α λ α μ ά ν κ α .  Γαζή Έβρενόζ, στό Ιίεριοδικό «Ηπειρωτική Εστία» 1953 

σελ. 163 καί έπ.
5. "Οπου στήν ύποσημ. 4.
6. Στά «Ήπειρ. Χρονικά» 1928, σελ. 252 καί έπ.
7. Ιστορία ΙΙαπαρηγοπούλου 1887, τόμ. σελ. 356, 357, 359.

3 δ '.-Ό  Γαζή Έ βΡ€νόζ

Ή  πληροφορία τού Ξ. Σιδερίδου γιά τό φόνο τού άρχηγού τής οικογένειας 
τών Έβρενόζ στά Γιάννινα, άσχετα μέ τήν Ιστορική ή δχι άκρίβειά της, είναι 
σημαντικά χαρακτηριστική τών δεσμών της μέ τήν νΗπειρο.

'Ένας πολυταξιδεμένος περιηγητής τού 17ου αιώνα, δ Έβλιά Τσελεπής, 
άνώιατος διοικητικός, στρατιωτικός καί διπλωματικός άξιωματούχος τών Σουλ
τάνων, γράφοντας γιά τά Γιάννινα πού τά είχε έπισκεφθή στά 1670, πρίν άρχί- 
σει τήν περιγραφή τού Φρουρίου τους, άναφέρει δτι αυτό «έκυριεύθη άπό τούς 
άλλοθρήσκους άπό τόν Άβρανόζ μπέηνί1)». j

Ό  Έβρενόζ, στρατηγός άρχικά τού Όρχάν, έδρασε κυρίως έπί τής Σουλ- j 
τανίας Μουράτ τού Α' (1360— 1389). Στή μάχη τού Κοσσυφοπεδίου, κατά τήν 
δποία σκοταδθηκε δ Μουράτ, δ Έβρενόζ ήταν «γέρων», γράφει δ Παπαρηγόπου- j 
λος(2 3). Εξακολουθεί μόλα ταύτα νά έμφανίζεται καί έπί Σουλτανίας Βαγιαζίτ j 
τού Α' τού Κεραυνού (1389— 1402), μέ έντονη δράση στήν Πελοπόννησο^). Κατά { 
τό 1413, δ «γέρων Έβρενόζ βέης», είναι άκόμα σέ δράση μέ τό Σουλτάνο Μουσά 
τής μεσοβασιλείας Σουλεϊμάν καί Μουσά (1402—1431) (4). Έπί Σουλτανίας δμως ί 
Μωάμεθ (Μωχάμετ Μωχαμέτ, Μεχμέτ τού Α' (1413 — 1421), σέ μιά έσωτερική ί 
άνωμαλία(5 6 7), φέρονται άναμεμιγμένοι «οί υίοί» πλέον τού Έβρανόζ, πού στό με- J 
ταξύ θά πρέπει νά είχε πεθάνει.

Άπό τό βιβλίο τού Ά . Βαπορίδη(5), παίρνουμε καί μιά ένδιαφέρουσα πλη
ροφορία : δτι πρός τόν Μωάμεθ τόν Α '# είχαν προσέλθει στά 1413 προσφέροντας
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ειρήνην «πλείστοι ήγεμόνες Τουρκομάνοι τε καί Χριστιανοί μεταξύ των όποιων 
καί οί τών ’Ιωαννίνων».

Μέ δ,τι γράφει 6 Έβλιά Τσελεπής κι’ ό Άραβαντινός, συμφωνεί καί ή πα
λιά Τουρκογιαννιώτικη παράδοση, κατά εήν όποιαν, άνάμεσα στους πρώτους διοι
κητές τών Γιαννίνων, ήταν καί μερικοί άπόγονοι τού ενδόξου έκείνου Έβρενόζ(7).

ΟΙ μεγάλοι Τούρκοι άξιωματούχοι, συνήθως, δαπανούσαν μεγάλα χρηματικά 
ποσά γιά ευαγείς θρησκευτικούς καί φιλανθρωπικούς σκοπούς, Ιδρύοντας άντί- 
στοιχα «βακούφια» (άφιερώματα).—Ό  Στρατηγός δέ Έβρενόζ φέρεται κι’ αυτός 
σάν ίδρυτής(8) «πτωχοκομείων καί ξενώνων». ’Ανάλογα δέ Ιδρύματα ήταν κι’ οί 
Τεκέδες, καί παρόμοια, δπως είπαμε κι* άλλού, ίδρυσε αυτός καί στά Γιάννινα, 
κοντά στή λίμνη, δυτικά τής προτομής τού Μαβίλη, πού είναι γνωστό στήν ιστο
ρία τού τόπου σάν Τεκές τού Γαζή Έβρενόζ, προικισμένα παλαιότατα μέ τά γή
πεδα, όπου σήμερα είναι χτισμένα τά οίκήματα τής συνοικίας Λειβαδιώτη(9).

Είχαμε έπίσης στά Γιάννινα καί ένα τζαμί, γνωστό στήν Ιστορία τού τόπου 
μέ τό προσωνύμιο Μπαϊρακλή, πού κι’ αυτό, δπως κι* άλλού είπαμε, ήταν χτι
σμένο άπό τόν Βαγιαζίτ τόν Πάνω, δηλ. τόν Α' (τόν Γιλντιρϊμ) καί όχι τόν Β', 
δπως μέχρι σήμερα πιστεύεται. Ό  Βαγιαζίτ ό Β', σουλτάνευσε άπό τά 1481 ίσαμε 
τά 1512, καί τά Ιστορικά του, δέν φαίνεται νά έχουν καμμιά ειδική σχέση μέ τά 
Γιάννινα. Τουναντίον, στήν ’Ήπειρο (νΑρτα, Παραμυθιά, ’Αργυρόκαστρο, Κόνι
τσα) είχαμε κι’ άλλα τζαμιά έπίσης μέ τό Μπαϊρακλή άξιοσέβαστα, πού άποδίδον- 
ται(10) κι’ αύτά σέ Σουλτάνο Βαγιαζίτ, δχι «παραδόξως», άλλά έντελώς φυσικά, 
μιά καί κτήτοράς τους είναι, δχι ό Βαγιαζίτ ό Β', άλλά ό νέος έπικυρίαρχος τών 
Γιαννίνων Βαγιαζήτ ό Αλ

Την ύποτέλεια τών Γιαννίνων τού 1388, είναι φυσικό νά άκολούθησιιν 
τότε καί τά άλλα Κάστρα τής περιοχής. Καί τό Μπαϊρακλή τζαμί, είχεν έτσι όνο- 
μαστή, γιατί κάθε χρόνο, σέ κάποια έπέτειο, ύψωνόταν στό δακτυλίδι τού μιναρέ 
του ένα κόκκινο μπαϊράκι, σημείο πολεμικής κατάκτησης. Ό  Βαγιαζίτ δ Β', δέν 
έκαμε παρόμοιες σάν τόν Α' κατακτήσεις* άλλως τε, δταν αυτός άνέβηκε στό Σουλ- 
τανικό θρόνο, τά Γιάννινα είχαν πίσω τους τουλάχιστον πενήντα χρόνια σκλα
βιάς, κι’ αύιό, λογαριάζοντας, δχι άπό τό 1388, άλλ’ άπό τό 1430, δταν είχαν 
συνθηκολογήσει ύστερα άπό πολύμηνη πολιορκία κι’ άπό πολυπληθή στρατό, κά- 
του άπό τήν άρχηγία τού Σινάν Πασιά(Π).

Τού Γαζή αύτού Έβρενόζ, άναφέρονται στά Ιστορικά τών Γιαννίνων καί 
δύο άπόγονοι, πράγμα πού συμφωνεί καί μέ τήν Τουρκογιαννιώτικη παράδοση, 
κατά τήν όποία, οί πρώτοι διοικηταί τού τόπου προέρχονται άπό τήν οίκογένεια 
τού Έβρενόζ.

Οί άπόγονσι αυτοί τού Έβρενόζ είναι οί Ά λή καί Ίσσά, άναφέρονται δέ 
κατά τό στάδιο τών άγώνων τών Τούρκων κατά τών ’Αλβανών Τοπαρχών καί 
φύλαρχων τών βόρειων περιοχών τής ’Ηπείρου, Καστριώτη καί Άρειανίτη Σπάτα 
Κομνηνού(12).

1. X ρ. Σ ο ύ λ η, Ταξίδι Τούρκου περιηγητή στήν "Ηπειρο, στό Περιοδικό «’Ηπειρω
τικά Γράμματα» 1944, οελ. 4δ καί 197.

2. "Οπου στήν ύποσημ. 1 σελ. 270.
8. Α β. Β α π ό ρ ι  δ ου, Βιογραφική τών Σουλτάνων ιστορία, 1894, τομ. Α', σελ. 35
4. "Οπου στήν ύποσημ. 3, σελ. 40.
5. "Οπου στήν ύποσημ. 3, σελ. 49.
6. "Οπου στήν ύποσημ. 3, σελ. 42, 43, 45.
7. Ί . Λ α μ π ρ ί δ η ,  Περιγραφή ’Ιωαννίνων, σελ. 48.
8. "Οπου στήν ύποσημ. 3, σελ. 29.
9. Ί .  Λ α μ π ρ ί δ η ,  Περιγραφή Ιωαννίνων, σελ. 74. Χρονογρ. τής '"Ηπείρου Β', 

ι σελ. 242.
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10. Όπου στην ύποσημ. 1.
11. Είδικώτερα, Κ. "Α μ α ν τ ο ύ ,  Ό  ορισμός του Σινάν Πασιά, στα «Ήπειρ. Χρο

νικά» 1980, σελ. 197 και έπ.
12. Π. Ά ρ α β α  ν τ ι ν ο ΰ  Χρονογραφία τής ’Ηπείρου Β' σελ. 161 και 176.

Κ. Ι Ι α π α ρ η γ ο π ο υ λ ο υ  'Ιστορία του 'Ελλην. “Εθνους 1887, τόμος 5, σελ. 
854 καί έπ.

3e'.—Ή δυναστεία των Έβρενόζ

Κατά παρόμοιες των Τουρκογιαννιωτών παραδόσεις, στόν περίβολο τού 
Μπαϊρακλή Τζαμιού, ήταν θαμμένος ένας διοικητής Γιαννίνων μέ τό όνομα Ζουλ- 
ψικάρ, γιά τόν όποιο λέγαν ότι ήταν ένας άπό τούς πρώτους άξιωματούχους πού 
είχαν έρθει νά πάρουν κατοχή στό Κάστρο των Γιαννίνων(!). Οί Τούρκοι αυτοί, 
πήραν γιά γυναίκες τους Χριστιανές παρθένες, πού τΙς άρπαξαν καθώς έβγαιναν 
άπό τή λειτουργία τής Μητρόπολης τού Κάστρου ή κατά τή διάρκεια μιας λιτα
νείας έξω άπό τό Κάστρο ναού, κατά άλλη έκδοχή. Τόν Ζουλφικάρ αυτόν οί 
Τούρκοι τόν Θεωρούσαν καί σάν γεννάρχη τής Δυναστείας των ’Ασλανιδών, δηλ. 
τής σειράς των Πασίάδων των Γιαννίνων πού άρχίζει μέ τόν Άσλάν Πασιά τόν
A' (1600—1618).

Στούς πίνακες πασίάδων τού Λαμπρίδη καί τού Άραβαντινού(2), άναγρά- 
φεται τΙς έποχές αυτές ήγεμονεύσας, ένας μόνο Ζουλφικάρ στά 1590 μέ 1600· 
αυτός δμως είναι των άδυνάτων άδύνατο νά ήταν άπό τούς πρώτους Τούρκους 
πού έγκαταστάθηκαν στά Γιάννινα* γιατί, καί στά 1430 άκόμα νά δεχτούμε τήν 
πρώτη κατάκτηση των Γιαννίνων, ό Ζουλφικάρ αυτός θάπρεπε στά 1590 νάταν 
τουλάχιστον 180 χρόνων. Πολύ περισσότερο δέν μπορεί αυτός νά είναι ό γεννή- 
τορας τού άρχηγού τής Δυναστείας των Άσλάν, Άσλάν τού Α', όπως άντίθετα 
μπορεί πολύ καλά νά είναι αύτός πού δνομάζω Ζομλφικάρ τό Β' τού 1590—1600. 
Οί Τούρκοι όμως καί τόν Άσλάν τόν Α' άκόμα τόν θέλουν άνάμεσα στούς πρώ
τους αυτούς άξιωματούχους(3), καταγόμενο άπό τό Διαβερκίρ, ένώ ή χριστιανική 
παράδοση(4), χρονολογικά, πιό σωστά, τόν θέλει Γενίτσαρο καταγόμενο άπό τό 
Ζαγόρι.

Ό  Άσλάν Πασίάς είναι Ιστορικά έξακριβωμένο ότι πέθανε στά 1618(5)* 
είναι δμως ευεξήγητο νά Ισχυρίζωνται οί Τούρκοι γι’ αυτόν δ,τι ισχυρίζονται* δέν 
τούς ήταν βέβαια ευχάριστο, ό ένδοξος γεννάρχης μιας δυναστείας αιώνων, νά 
ήταν έξισλαμισμένος Χριστιανός, δπως ήταν ό Άσλάν ό Α'.

"Αν λοιπόν δεχτούμε δτι άνάμεσα στούς πρώτους Τούρκους άξιωματούχους 
υπάρχει κι* ένας Ζουλφικάρ, αύτός τότε θά πρέπει σίγουρα νά είναι ένας Έβρε
νόζ, γυιός ή συγγενής τού Γαζή Έβρενόζ, πού αύτός φεύγοντας, μόνος του ή μέ 
τό Βαγιαζίτ, άπό τά Γιάννινα, γιά τό Κοσσυφοπέδιο, πιθανόν άφησε γιά διοικητή 
καί άρχηγό τής μικρής παροικίας πού θά έγκατεστάθηκε έξω άπό τό Κάστρο, 
ύστερα άπό τήν πρώτη ύποτέλειά του, στήν περιοχή τού σημερινού Ναού τού Ά γ. 
Νικολάου τής Αγοράς. Παρόμοιες άλλως τε έγκαταστάσεις γνήσιων τούρκικων 
στοιχείων άπό τή Μ. Άσία (δχι δηλ. Τούρκων έξισλαμισμένων Χριστιανών) 
έπεχείρησε ό Βαγιαζίτ ό Α' καί σέ συνέχεια ό διάδοχός του Μουράτ ό Β', «περί 
τήν Φιλιππούπολιν καί Αξιόν καί Ζαγοράν καί Σόφιαν», πού δμως «ήσαν σχε* 
τικώς ώς πρός τόν λοιπόν εύρωπαϊκόν πληθυσμόν σφόδρα εύάριθμοι»(6). Οί 
Τουρκομάνοι αύτοί ήταν άττίθασσοι καί δύστροποι, μέ ληστρικές συνήθειες κι* 
είχαν άρχίσει ν’ άποτελούν κίνδυνο καί γιά τήν όσμανική Κυριαρχία, καί γΓ αύτό 
άκριβώς προσπαθούσαν νά τούς άπομακρύνουν άπό τή Μ Άσία, ρίχνοντας ταύ- 
τόχρονα στά νεοκατακτώμενα μέρη τόσο τρομοκρατικά καί έξουθενωτικά στοιχεία.

Ή  σχετική στά Γιάννινα συνοικία, λεγόταν παλιότερα Τουρκοπάλουκο, 
δπως καί συνοικία Λουτρού. Φαίνεται λοιπόν πιθανό, ή παροικία αύτή ν* άπό-
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κχησε κατά τδ Τούρκικο σύστημα τής εποχής τό πασσαλωμένο περίφραγμά της, 
τδ ξύλινο—τέτοιο ήταν άρχικά τδ Μπαϊρακλή Τζαμί—τέμενός της, τδ χαμάμι της 
καί τδν Τεκέ της' καί γιά δλα αυτά, μερίμνησαν οί πρώτοι έπικυρίαρχοι τοϋ 
Κάστρου, Βαγιαζίτ 0 Κεραυνδς καί Έβρενδζ δ Γαζή (νικητής).

Έκτδς άπδ τούς τρεις Έβρενδζ (Γαζή, Ά λή καί Ίσα), πού άναφέραμε πιδ 
πάνου, τόσο άπδ τδ Λαμπρίδη, δσο κι* άπδ τδν Άραβαντινό, άλλά καί άπδ τού; 
Ενετούς άκόμα(1 2 3 4 5 * 7), στά 1496 μέ 1500 άναφέρεται Πασίάς Γιαννίνων κάποιος 
Φαΐτ, χριστιανδς Εξισλαμισμένος άπδ τήν Τραπεζοΰντα, πού είχε «πολλήν έπιθυ- 
μίαν, γράφει ό Ενετός Βαίλος Κερκύρας τού 1498, νά άποκτήση τήν Πάργαν, 
μέρος άνήκον είς ήμάς». Ό  αύτδς Πασίάς, δπως πληροφορεί μέ έπιστολή του ό 
«Πρωτόγερός του» Σοφιανός, πού είχε ενα παιδί στήν Κέρκυρα μαθητευόμενο 
στά Ελληνικά γράμματα ύπδ τδν Μόσχον, «άνδρα σοφόν», «έχει σκοπόν νά έπι- 
τεθή άπδ ξηράς καί θαλάσσης κατά τής Κερκύρας καί δτι πρόκειται έντδς όλί- 
γου νά έξέλθη καί ή Τουρκική ’Αρμάδα».

Άπδ τά 1519 ίσαμε τά 1521, κατά τά έπίσημα έγγραφα τοϋ Κρατικού Α ρ 
χείου Βενετίαςί8), τοπάρχης Γιαννίνων, Φλαμπουριάρης (άπδ τδ Φλάμπουρο) δπως 
τδ λένε ot Ένετικές Αρχές, Σαντζιάκης των Τούρκων (Ελληνικά σημαιοφόρος), 
ήταν ένας Αλβανός ήλικίας 45 χρόνων, πού δμως δέν άναφέρεται τ’ δνομά του.

Ετοιμαζόταν τότε κάποια έκστρατεία κι’ έκτδς άπδ τδ Φλαμπουράρη, είχε 
φτάσει στά Γιάννινα κι’ δ Χασάν Μουσταφάς, πρώτος τιμαριούχος των, ως καί 
άλλοι Τιμαριούχοι. «Πλησίον δέ τών Γιαννίνων, είς πολλά σπήλαια καί γούβες, 
κατεσκεύαζον μεγάλην ποσότητα πυρίτιδος διά τδν Μέγσν Αύθέντην τών Τούρ
κων. Ό  Φλαμπουριάρης αύτδς στά 1522 διωρίστηκε Καπειάν Πασίάς, άρχηγδς 
δηλ. τού στόλου.

Στά ίδια έγγραφα, στά 1529 άναφέρεται κάποιος Γιουστοϋ μπέης (ίσως 
δμως Γιουσούφ) σαντζάκης Γιαννίνων, στδν όποιο έγραψαν οί ΒενετοΙ παρακα- 
λώντας των νά έπέμβη «έν όνόματι τής φιλίας πού ύφίσταται μεταξύ τού Μεγά
λου Αύθέντου καί τής Γαληνοτάτης Δημοκρατίας», διά νά έλευθερωθούν ένας 
πλίαρχος, δύο υποπλοίαρχοι, δώδεκα ναϋτσι καί ένας κωπηλάτης, άπδ τδ πλή
ρωμα Ένετικοϋ πλοίου πού είχε προσεγγίσει στή Γουμενίτσα καί πού αιχμαλω
τίστηκαν άπδ τούς κατοίκους δύο πέριξ χωριών, γιά έξαγορά τους δέ οί Βενετοί, 
πλήρωσαν τελικά χίλια Δουκάτα.

Κατόπι, κι* άπδ τδν Άραβαντινό κι’ άπδ τδ Λαμπρίδη, πασίάδες Γιαννί
νων άναφέρονται κατά σειρά, ένας Δουτφή άπδ τήν Κόνιτσα (1550— 1590) κι* 
δ Ζουλφικάρ Α γάς άπδ τά Γιάννινα (1590—1600), αύτδς πού τδν άναφέραμε 
καί πιδ πάνου.

Έπειτα έρχεται δ Άσλάν Πασίάς δ Α', δ γεννάρχης τής Δυναστείας τών 
Άσλανιδών.

1. Ί  Λ α μ π ρ ί δ η ,  Ιίεριγραφή Ίωαννίνων σελ. 31. Χρονογρ. της Ηπείρου Α', 
σελ. 165.

2. Δες καί Χρ. Σ ο ύ λ η  ν στην Έφ. τών Ίωαννίνων «’Ήπειρος» φύλ. 27—5—54.
3. X. Σο υ λ η ,  δπου πιο πάνου.
4. Ί  Λ α μ π ρ ί δ η, Μαλακασιακά Α', σελ. 54.
5. X. Σ ο ύ λ η, Τουρκικαί Έπιγραφαί, στά «Ήπ. Χρονικά* 1933, ’Επιγραφή Β'.
ιί. Κ. II α π α ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ Ίστορ. Έλλ. ‘Έθνους 1887 Ε ', σελ. 238.
7. Κ. Μ έ ρ χ ζ ιο  υ, Μικρή Ήπειρ. Χρονογραφία, Ήπειρ. Χρονικά 1940, οελ. 24.
8. "Οπου άμέσίυς πιο πάνου.

3 στ’.—'Ανασκόπηση.—1388—1600
Τήν περίοδο αύτή άπδ τδ 1388 ίσαμε τδ 1600, τήν όνομάζομε περίοδο τής

I
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Δυναστείας των Έβρενόζ, κι αυτό γιατί, τό όνομα αύτό κυρίως κι’ ή αίγλη πού 
είχε άφήσει πίσω του κυριαρχεί Απάνου της. Ούτε δμως συνέχειες μπορεί νά ζη
τούμε σ’ αύτή, ούτε όμαλότητες. ’Ακολουθεί κι* αύτή την τύχη καί τΙς περιπέ
τειες τής κατακτητικής έξόρμησης των Τούρκων κι* είναι κι* αύτή σκοτεινή όπως 
άλλως τε καί πολλές άλλες τής ’Ηπειρώτικης Ιστορίας.

Προσκύνημα τού Κάστρου έχουμε στά 1388, κι’ άλλο προσκύνημα στά 1413 
μέ 14210). Έβρενόζ στά 13»8 καί παιδιά τού Έβρενόζ στά 1434 καί 1455. 
Ζουλφικάρ άνάμεσα στους πρώτους Τούρκους καί Ζουλφικάρ στά 1590. ΙΙασίά* 
δες στά 1500, 1521, 1529, 1550, μά στά μεσοδιαστήματα, σκιές καί σκοτάδια.

Οί Όσμανλήδες, πού ξεκίνησαν άπό τήν ’Ανατολή γιά τήν κατάχτηση τής 
Δύσης, στό δέκατο τέταρτο καί δέκατο πέμπτο αίώνα, κυριαρχούν στή Βαλκανική, 
πολεμιυντας, μέ τούς Βυζαντίνους πού ψυχορραγούν, γιά νά τούς διαδεχθούν, μέ 
τούς Βενετσάνους πού μεσουρανούν, γιά τήν κυριαρχία στή Μεσόγειο καί στήν 
Α. Εύράιπη.

Στήν "Ηπειρο, τά άλβανικά φύλα, συμμαχώντας πότε μέ τούς Άνδεγαυ- 
ούς τής ’Ιταλικής Χερσονήσου καί πότε μέ τούς Τούρκους καί τούς Δεσπότες 
τής Ηπείρου, πολεμούν νά κρατήσουν τΙς τοπικές τους κυριαρχίες, τΙς χωροδε- 
σποτίες καί τά τιμάριά τους, δηιυνοντας καί ληιζόμενοι. Καί γιά ένα διάστημα, 
παίρνουν καί τό Δεσποτάτο μέ τό Κάστρο του.

Μέ τήν πανωλεθρία πού έπαθαν οί Όσμανλίδες άπό τόν Τιμούρ Λέγα, 
γύρω στά 1400, τότε πού κόντεψαν νά διαλυθούν καί σάν Έθνος άκόμα, τό 
’Ηπειρώτικο Δεσποτάτο, κάτου άπό τούς Τόκους, τό Βυζάντιο, κολακεύοντας κι’ 
έκλιπαρώντας τό νέο καταχτητή τής Βαλκανικής, έκπέμπουν τΙς τελευταίες τους 
άναλαμπές καί σιγά - σιγά σβύνρυν καί χάνονται μέσα στους πέπλους τής Ιστορίας.

'Όμως δέν χάνουν ούτε τό θάρρος τους, ούτε καί τΙς έλπίδες τους. Ό  
Σκεντέρμπεης στήν ’Αλβανία, οί Σουλιώτες στήν "Ηπειρο, δείχνουν καθαρά στον 
καινούργιο κατακτητή τήν πορεία πού σκέπτεται ν’ Ακολουθήση ό παλιός κυρίαρ
χος τού τόπου καί τωρινός ραγιάς. Στό Βυζάντιο καί σ’ δλη τήν παληά Αυτο
κρατορία, ό Κλήρος παίρνει στά χέρια του τΙς τύχες τού Έθνους καί τό συγκρα
τεί. Στά καταρράχια καί τΙς Ακροίρειες, χαράζουν οί άρματωλοΐ κι* οί κλέφτες. 
Οί δάσκαλοι τού Γένους, παίρνουν στά χέρια τόν Πυρσό καί φωτίζουν τά σκο
τάδια πού τό σκέπασαν.

Στήν "Ηπειρο, τέσσαρα κυρίως είναι τά στοιχεία πού μάχονται μεταξύ 
τους : οί παληοΐ άφεντάδες καί χωροδεσπόσες πού, τελικά, ή έξισλαμίζονται καί 
γίνονται δυνάστες ή φεύγουν σέ φιλόξενες χώρες, ή σκύβουν τό κεφάλι ύπομένον- 
τας καί Αναμένοντας. Οί καινούργιοι κατακτητές, πού πολεμούν νά κυριαρχή
σουν όλοκληρωτικά. Οί Βενετσάνοι, πού μάχονται νά κρατήσουν τή θάλασσα, 
μητέρα τού πλούτου καί τής δόξας τους, κι* οί ’Αλβανοί πού βρίσκονται διαρκώς 
σέ άνταρσία καί καταπιέσεις γιά τήν τοπική τους έπιβολή(2).

Ό  κατακτητής, γίνεται σιγά σιγά δυνάστης καί τυραννικός γιά τό σκλα
βωμένο γένος. Κι’ αύτό, όσο κι* άν Αντιστέκεται σφαδάζοντας κάτου άπό τό σκλη
ρό του πέλμα, σιγά - σιγά έξαθλιιύνεται καί λιποψυχεί(3).

Όπως δμως καί στό Βυζάντιο, έτσι καί τώρα στούς Τούρκους, ή κεντρική 
έξουσία, ποτέ δέν κατώρθωσε νά έπιβληθή Αποτελεσματικά στ ς μακρυσμένες 
αύτές περιοχές τής Αυτοκρατορίας πού λέγεται "Ηπειρος.

Σ ’ αύτό τό σάλο δύο καί πλέον εκατονταετηρίδων, οί Πασίάδες τών Γιαν- 
νίνων χάνονται μέσα στήν Αμφιλύκη καί τή σκοτεινιά κι’ ούτε κάν μέ τό τολ
μηρό φώς τής πιό Ασύδοτης φαντασίας δέν είναι δυνατό νά φωτίση κανένας τήν 
όμίχλη πού σκεπάζει τήν ταραχώδη αύτή έποχή.
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Κλείνοντας έτσι τήν πρώτη αυτή περίοδο, θά προσπαθήσουμε νά μπούμε, 
πλουσιώτεροι σέ στοιχεία, στήν άκόλουθή της (1600—1736), πού άρχίζει μέ τόν 
Άσλάν τόν Α' καί τελειώνει μέ τόν άπόγονό τους Μεχμέτ τόν Α', τόν λεγόμενο 
Χατζή Πασίά.

1. Ά  β. Β α π ο ο ί δ ο υ ,  Βιογραφική ιστορία των Σουλτάνων 1894 τόμος Α' σελ. 
34, 43, 44, 45. ^

2. Στα 1519, ό πρώτος τιμαριούχος των Γιαννίνων Χασάν Μουσταφά, καθώς καί 
άλλοι μικρότεροι, ετοιμάζονται μαζΰ μέ τόν Φλαμπουριάρη Γιαννίνων νά επιτεθούν κατά 
των ’Αλβανών, «πού είναι είς εκείνα τά μέρη». («Ήπειρ Χρονικά* 1940, Κ. Μέρτζιου μι
κρή Χρονογραφία τής ‘Ηπείρου, σελ. 26) "Υστερα από λίγα χρόνια (1532), πολλά στρα
τεύματα άπό την Αυλώνα είχαν συγκεντρωθή στό ’Αργυρόκαστρο, περιμενόνταν δέ καί 
5.000 Γενίτσαροι γιά νά εκστρατεύσουν κατά τών ’Αλβανών. Καί στα 1606 ακόμα μεγάλη 
σύγκρουση δημιουργεΐται μεταξύ Όσμάν Πασίά Γιαννίνων καί των κατοίκων τού Δελβί- 
νου, κατά τήν οποία σκοτώθηκαν πάρα πολλοί, τά στρατεύματα τού Όσμάν μπήκαν στο 
Λέλβινο καί έπερασαν έν στόματι μαχαίρας τις γυναίκες καί τά παιδιά άνω τών 10 ετών 
καί έκαναν γενναία λαφυραγωγία (όπου πιο πάνου, σελ. 28 καί 35 καί Δ. Σαλαμάγκα, Ή  
Σπηλιά τού Δεσπότη, στό περιοδικό «Ήπειρ. Εστία», σελ. 275 καί έπ.).

3. Περί τούς τριάντα χριστιανοί, έξωρισμένοι άπό τις Ένετικές ’Αρχές Κέρκυρας, 
όπου είχαν καταφύγει άπό τήν "Ηπειρο, υπέβαλαν στό Βάϋλο Αυγουστίνο Σανούντο μιά 
αναφορά ζητώντας νά τούς επιτρέψουν νά ξαναγυρίοουν στήν Κέρκυρα. «...Τώρα έφα
γαμε καί ημείς, αναφέρουν μεταξύ άλλων, καί εί'μεθα είς ξ έ ν α ς χώρας, δηλ. είς τάς 
πατρίδας μας καί μή δυνάμενοι νά ύπομένωμεν τήν άκατανόμαστον τυραννίαν τών απί
στων κατακτητών, έπιθυμούντες νά άποθάνωμεν υπό τήν σκιάν τής Βενετίας».

"Ας σημειωθή δέ ότι οί Βενετοί, τούς είχαν καταδικάσει νά υπηρετήσουν δεκαο
χτώ μήνες σάν κωπηλάτες στις γαλέρες, κΓ αυτοί, άντί αυτού, παρακαλούσαν νά τούς 
άφ/ήσουν νά βγάζουν πέτρα άπό τό βουνό διά τά Κάστρα...

Ό  Σανούντο, υποβάλλοντας αυτή τήν άναφορά στό Δόγη, περιγράφει ότι τού τήν 
έπέδωσαν «...μερικές δυστυχισμένες γυναίκες πού παρουσιάσθησαν ενώπιον μου μέ ένα 
σιορό παιδά... Τόση είναι ή άθλιότης τών γυναικών αυτών πού κλαίουν καί οδύρονται, 
φοβούμενοι μήπως οί άνδρες των, άναγκασθούν καί γίνουν Τούρκοι* ("Οπου πιό πάνου, 
σελίς 32).

3 ζ'.—Ή δυναστεία τών Άσλανιδών (1600—1788.—Ά σλάν ό Αος

Δέ βρίσκουμε, καί στήν Ιστορία καί στήν παράδοση, κανένα άλλο συγκεκρι
μένο περιστατικό πού νά έκαμε όνομαστό τόν Πασίά αυτόν, έκτός άπό τό χτίσιμο 
τοΰ όμώνυμου Τζαμιού στή Δυτική πλευρά τού Βράχου, αυτό πού είναι άκόμα 
καί σήμερα τό πιό χαρακτηριστικό κομμάτι τού τοπίου τής πόλης μας, καθώς κι* 
άπό τό σημαντικό έπίσης περιστατικό, δτι μπορούμε νά τόν θεωρήσουμε γεννάρχη 
τής δυναστείας τών Άσλανιδών, πού συνέχισε τή γεννήτρα τών Ζουλφικάρ— 
Έβρενόζ.

Τό «Ά(ρ)σλάν», δέν είναι καθ’ αύτό κύριο όνομα, άλλά ούσιαστικό, καί 
σημαίνει τό λιοντάρι* καί στήν περίπτωσή μας, έγινε προσωνύμιο κοσμητικό τού 
Πασίά αυτού τών Γιαννίνων, πού δέν ξέρουμε, κατά ποιό άκριβώς τρόπο καί άπό 
ποιά περιστατικά έγινε άξιός του. Λένε ότι πολέμησε άποτελεσματικά έναντίον 
τών Περσών στό Σεράβ. Είναι πάντως μιά πραγματικότητα, ότι οί Τουρκογιαν- 
νιώτες έδειχναν μεγάλο σεβασμό στή μνήμη του καί τόν θεωρούσαν τόν άρχηγό 
τής ένδοξώτερης καί μεγαλείτερης οίκογένειας τών Γιαννίνων.

Ό  Β. ΠυρσινέλλαςΓ) σέ μιά έργασία του γύρω άπό τόν Ά λή Πασίά, κά
νοντας σύγκριση τής κτηματικής του περιουσίας μέ τήν περιουσία προηγούμενων 
πασιάδων, γράφει καί τά έξής : «Οί Πασίάδες τών Γιαννίνων, δέν είχον τά μέσα 
νά άγοράσουν άπό τά περισσεύματα τών άποδοχών των ούτε έν έκατοστόν τών 
κτημάτων τού Άλή Πασίά. Διά νά δώσωμεν έν μέτρον συγκρίσεως είς τόν άνα- 
γνώστην, μνημονεύομεν ότι ή περιουσία τήν όποίαν έγκατέλιπεν δ μεγαλείτερος 

ί έξ αυτών Άσλάν Πασίάς ό Α', ήτο περί τά 25 τσιφλίκια, τά όποια δέν προήρ-
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χοντο έξ Αγορών Αλλ’ έκ δωρεών του Σουλτάνου, διά τάς πράς την Αυτοκρατο
ρίαν μεγάλας υπηρεσίας του. Τά Ανωτέρω πολλάκις ήκούσαμεν διηγούμενα παρ’ 
Απογόνων του». Ό  Λαμπρίδης έπίσης τάν άποκαλεί «μέγαν τής Ηπείρου Ανδρα» 
καί γράφει δτι έφερε τδν τίτλον τοϋ Βεζύρου.

Στους στύλους τοΰ πρόναου τοΰ Τζαμιού (τώρα Δημοτικά Μουσείο) πού 
έχτισε δ ίδιος, άφθονούν οί Τούρκικες έπιγραφές πού τάν έξυμνούν μακάριο καί 
μέγα* πολλές Απ’ αυτές μοΰ μετέφρασε δ Σουπχή Φερήτ (μεταφρασττς των έπι- 
γραψών πού έδημοσίευσε δ X. Σούλης στά «Ήπ. Χρονικά»). Άπά μιά μάλιστα 
Απ’ αυτές, πού είναι γραμμένη στο δεύτερο άριστερά στύλο τής μεσαίας σειράς, 
μαθαίνουμε καί τά όνομα τού Άσλάν Πασίά. Ή  έπιγραφή αυτή, σέ μετάφραση 
τού Σουπχή Φερήτ, λέει τά έξής: «Τούτο τά μεγαλειώδες πράγμα, δποιοσδήποτε 
θά τά δή, σίγουρα θά μπή στάν παράδεισο 1028 (1618)* δ ύπογράφων είναι δ 
Άχμέτ *Αρσλάν».

Γιά τάν Άσλάν Πασίά τά Α', οί Ιστοριογράφοι τών Γιαννίνων, όπως 
ΐδαμε, άναφέρουν, ότι, κατά την έπικρατούσα παράδοση, ήταν έξισλαμισμένος 
χριστιανός(2).

Στήν έπίμονη αυτή χριστιανική παράδοση, δέ βρίσκουμε τίποτε τά παρά
δοξο* παρόμοιες περιπτοδσεις είναι πολύ συχνές καί πολύ γνωστές στήν Ιστορία 
τών Όσμανιδών. Έκτάς άπά τά προηγούμενα περιστατικά, σημειώνουμε έδώ γε
νικά ότι ή μεγαλύτερη έξυπνάδα τών Τούρκων, πού ήταν μονάχα καλοί πολε
μιστές, δέν είχαν όμως καί άντίστοιχου βαθμού ικανότητες γιά τή διοίκηση τών 
φυλών πού κατακτούσαν, ήταν ότι χρησιμοποίησαν, γιά τά σκοπά αύτό, άνθρώ- 
πους άπά τά σπλάχνα τών υπόδουλων λαών, πού όμως φρόντιζαν προηγούμενα, 
νά τούς κάνουν δριστικά δικούς τους, έξισλαμίζοντάς τους καί δίνοντάς τους με
γάλες θέσεις καί πολλά πλούτη.

Ό  περίφημος π.χ. Ντουραχάν Πασίάς τών άρχών τού 15ου αιώνα, δ κτί- 
τορας τού Μοναστηριού τής Παναγίας τής Ντουραχάνης(3), ήταν πιθανώτατα κι* 
αύτάς χριστιανός έξισλαμισμένος.

"Αν έξαιρούσες 4 —5 οικογένειες, όλοι οί άλλοι Τουρκογιαννιώτες, όπως 
είναι γνωστά καί οι ίδιοι τ ώμολογούσαν χωρίς πολλούς δισταγμούς—, τούναντίον 
μάλιστα -  , καταγόταν άπά έξισλαμισμένους χριστιανούς, Ιδιαίτερα μετά τά 1635. 
Τριακόσιοι πενήντα χριστιανοί τιμαριούχοι, έξισλαμίσθηκαν στις άρχές τού Που 
αιώνα, γιά νά κρατήσουν τά προνόμιά τους καί τά τιμάριά τους(4).

Οί Τούρκοι, φρόντιζαν έπίσης πολύ συχνά ν* Ανανεώνουν τά αίμα τους μέ 
καινούργιο χριστιανικό. Ό ταν δέν συνέχιζαν έντατικά τούς έξισλαμισμούς, 
έπαιρναν χριστιανές γυναίκες. Τάν περασμένο Ακόμα αΙώνα δ Ριφάτ μπέης, γυιάς 
τού *Ασήμ μπέϊ (γυΐού τού Πασσόμπεϊ), τή μητέρα του Σΐούλα (Χρυσούλα, 
Χρυσή), πού είχε φέρει ό πατέρας του άπά τά Μεσολόγγι, ζούσε στά σαράι του μέ 
τή μάννα της καί τής είχε χτίσει έκεί κι* ένα έκκλησάκι, τήν κήδευσε μέ Δε
σπότη, έφτά παπάδες καί μεγάλη τελετουργικότητα στά Νεκροταφείο τού Άρχι- 
μανδρειού(5). Στά Νέο Κουβαρά τού Μητροπολίτη Άθηναγόρα(6)» Αναγράφεται 
σειρά χριστιανών γυναικών πού συζούσαν μέ ’Οθωμανούς περί τά τέλη τού 18ου 
αιώνα, άν καί, τά συζούσαν, έδώ, δέν έφαρμόζεται σέ όλες τους. Οί περισσότερες 
Απ’ αύτές, όπως φαίνεται άπά τάν ίδιο δημοσιευόμενο κατάλογο, ήταν «ντάντες» 
καί «βάγιες σέ τούρκικα σπίτια τής έποχής, κι* έδιναν μόνο τά γάλα τους στά ι 
Τουρκάκια. ;

Βάγια (άπά τά Ιταλικά Balia) είνε ή τροφός, ή βυζάστρα, ή παραμάνα, καί | 
«ντάντα» είναι ή δική μας νταντά ή έπιφορτισμένη μέ τήν Ανατροφή καί τήν | 
πρώτη καθοδήγηση τού παιδιού. Αύτές, μέναν διαρκώς στά σπίτια όπου ύπηρε- J
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τούσαν καί ήταν συνήθως άπό τό πιό έμπιστά τους πρόσωπα, χωρίς δμως καί 
νάχουν κόψει τους δεσμούς τους μέ τις οικογένειες άπ’ δπου προερχόταν καί χω
ρίς νά έχουν δημιουργήσει, κανένα—νόμιμο τουλάχιστο δεσμό—στά σπίτια, δπου 
μέναν κι* δπου συνήθως τούς δείχναν μεγάλο σεβασμό καί πολλή στοργή.

Τόσο 6 Άραβαντινός, δσο καί δ Λαμπρίδης, καθορίζουν τή διάρκεια τής 
Τοπαρχίας τοΰ Άσλάν Πασίά ίσαμε τό 1612* κι’ αυτό, γιατί τή χρονιά αυτή 
(κατ’ αυτούς), στήν Επανάσταση τού Διονύσιου τού Σκυλόσοφου, καταστολέας 
της, άναφέρεται ένας Όσμάν Πασίάς* κι* άπ’ αυτό συμπεραίνουν δτι θά είχε 
παύσει τότε νά είναι Τοπάρχης Γιαννίνων 6 Άσλάν. Σφαλερά δμως. Ή  ’Επα
νάσταση πρώτα τού Σκυλόσοφου, κατά νεώτερες έξακριβωμένες πληροφορίες, 
έγινε στά 1611. Σέ έπίσημα δέ έγγραφα τού Κρατικού Αρχείου τής Βενετίας(7), 
μνημονεύεται μέ χρονολογία 25 Μαΐου 1915, δτι ό Άσλάν Πασίάς τών Γιαννί
νων, κυβερνά καί τά σκαλώματα τής έναντι (σχετικά μέ τήν Κέρκυρα) ηπειρώ
τικης άκτής.

Ό  Άσλάν Πασίάς ό Α', πέθανε στά 1618. Φαίνεται λοιπόν δτι διατηρή 
θηκε αυτός Τοπάρχης Γαννίνων, ίσαμε τό θάνατό του* καί δτι, δσοι στό μεταξύ 
διάστημα άναφέρονται στή διακυβέρνηση τής Τοπαρχίας, θάταν προσωρινοί άνα- 
πληρωτές του κατά τΙς άπουσίες του γιά συμμετοχή σέ έκστρατεΐες στήν 
Ανατολή.

Κατά τή διάρκεια τού κινήματος, σκοτώθηκε στά Γιάννινα κι* ένας Αύδή 
μπέης, πού «ήτο προηγουμένως διοικητής»(8).

1. «Ήπ. χρονικά» 1938 σελ. 130 ύποσ. 2.
2. Ί .  Ν ι κ ο λ α ΐ δ η, 'Ιστορική μονογραφία περί Βεζήτσης, σ. 115.
3. Δες Χρονογραφία τής ’Ηπείρου Α' σελ. 162.
4. Ί  Λ α μ π ρ ί δ η, Περιγραφή Ίωαννίνων, σελ. 45.
5. Ί .  Λ α μ π ρ ί δ η, ’Αλή Πασίάς σελ. 12.
6. «Ήπειρ. Χρονικά» 1925, σελ. 26 καί έπ.
7. cΉπειρ. Χρονικά» 1940, σελ. 38.
8. "Οπου αμέσως πιό πάνου, 1938, σελ. 83.

3η'.—Συνέχεια του Άσλάν

*Η περίοδος αυτή, ύστερα άπό τό κίνημα τού ΣκυλόσοφουΟ), είναι έξαιρε· 
τικά καταστρεπτική γιά τό Χριστιανισμό τών Γιαννίνών καί τής Ηπείρου γε
νικά. Έ  άποτυχηιιένη έπανάσταση τού Διονυσίου Τρίκκης, έδωσε στούς κατα- 
κτητές τήν άφορμή πού ζητούσαν, γιά νά μεταβάλλουν, άνοιχτά πιά, τά ύπολείμ- 
ματα τής προνομιακής κατάστασης πού είχε δημιουργήσει γιά τό Κάστρο τών 
Γιαννίνων ή συνθήκη τους μέ τό Σινάν Πασίά στά 1430, σέ μιά, χωρίς πιά 
προσχήματα, σκληρή τυραννία.

νΙσαμε τά 1611, στή διοίκηση τής περιοχής τού Κάστρου τών Γιαννίνων 
έπικρατούσε σίγουρα άκόμα τό παληό φεουδαρχικό σύστημα. Χωροδεσπότες, άρ
χοντες καί κλήρος, είχαν άκόμα τά τιμάριά τους, τό Κάστρο τους, τό στρατό τους' 
παρόμοιο δέ σύστημα έπικρατούσε καί σέ άλλα ηπειρωτικά κάστρα. Στήν|ύπαιθρο, 
βέβαια, είχαν άρχίσει άπό πολύ νωρίτερα οί πιέσεις τού δυνάστη κι’ οί έξισλαμι- 
σμοί, άπό τό 1580 δέ καί τό παιδομάζωμα.

Μετά τό 1611 δμως, ot Χριστιανοί διώχτηκαν άπό τό Κάστρο καί τή θέση 
ι τους τήν πήραν ot Τούρκοι. Στό 1635, ύστερα άπό τό έπεισόδιο τής έκστρατείας 
I τής Περσίας(2), κανένας στήν περιοχή τού Κάστρου δέν μπορούσε νά είναι σπαής 
I ή τιμαριούχος, άν δέν ήταν μουσουλμάνος. Καί τότε είναι πού, δπως είπαμε καί 
ι πιό πάνου, τριακόσια πενήντα χριστιανοί χωροδεσπότες τών Γιαννίνων έξισλαμί-
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σθηκαν όμαδικά. νΕτσι, καταστράφηκε δριστικά ή παληά στρατιωτική δργάνωση 
καί δύναμη των χριστιανών, κατεδαφίστηκαν oi έκκλησίες, τόσο του Κάστρου 
δσο κι* οί περισσότερες άπδ τ\ς έξω, τά ίδια δέν έγιναν καί σ’ δλη τήν νΗπειρο.

Ή  περίοδο αύτή, μπορεί νά θεωρηθή σάν ή δλοκλήρωση τής κατάκτησης 
τής χώρας άπδ τούς Τούρκους κι’ ή ένταση τής άντικατάστασης των χριστιανών 
χωροδεσποτών άπδ μουσουλμάνους(3). Καί, σά σημάδι της, χτίζονται τά τζαμιά 
Άρσλάν Πασίά καί Φετιγίέ (τής κατάκτησης).

Στην καταστολή τού κινήματος τού Διονύσιου, Πασίάς τών Γιαννίνων 
άναφέρεται ό Όσμάν Πασιάς άπδ τήν Παραμυθιά, γαμβρδς σε έγγονή τού | 
Άσλάν Πασίά. |

Ό  Όσμάν Πασιάς, δπως φαίνεται άπδ τά έγγραφα τού Κρατικού ’Αρχείου : 
Βενετίας (δπου πιδ πάνου), στά 1606, ήταν σαντζίάκης Δέλβινου κι’ άργότερα ι 
Αύλώνος. Στά 1610, τδν βρίσκουμε στήν Παραμυθιά* «έκδηλωθείσης δε έκεί πα- J 
νώλυυς, οΐ κάτοικοι έφυγαν στά βουνά», αύτδς δέ καί ή οίκογένειά του έφυγαν 
γιά τά Γιάννινα.

Στά J612, άναφέςεται κάποιος Σουσεΐν Τσελεπής, σύγγαμβρος τού Όσμάν 
τής Παραμυθιάς, καί στά 1613, «...οί σαντζιάκαι, ΜπεκΙρ μπέης τών Γιαννίνων, 
Χουσεΐν μπέης τού Δελβίνου καί Καβρή Πασίά Μουσταφά Κόκκα»(4) ζητούν άπδ 
τούς Ενετούς νά συλλάβουν καί νά τούς παραδώσουν τδν Όσμάν Πασίά πού 
είχε καταφύγει στήν Κέρκυρα «έντδς δύο βαρκών έκ Πάργης».

Σέ δυδ μεγάλους κλάδους διαιρέθηκε, άμέσως μετά τδν Άσλάν τδν Α', ή 
δμώνυμη Δυναστεία του, άπδ τά δυδ Παιδιά του: τδν Μουσταφά καί τδν Τζ]ε- 
λίαλή (ΤζίελΙλ Άλή = Ένδοξο, μέγα Άλή), πού δ Λαμπρίδης(5) άποκαλεί «περί- 
δοξους υιούς του»* είδικώτερα δέ γιά τδν Τζίελίαλή άναφέρει δτι «εύκλεώς έπο- 
λέμησεν, διώκησεν άλλαχού τής πατρίδος συνετώς καί άθάνατον μνήμην κατέ- 
λιπε διά τών άγαθοεργιών του».

Ή  Εφημερίδα «’Ιωάννινα», στδ φύλλο της τής 19/4/1870 (1 Σαφέρ 1287), 
τδν άποκαλεί Βεζύρην: «Ό έξ Ίωαννίνων Βεζύρης Άλή ΤζίελΙλ Πασίάς, υίδς 
τού Μεγάλου Άσλάν Πασίά, πρδ 280 έτών (1590), γράφει, είχε κτίσει κατά τάς 
άνάγκας τής τότε έποχής εις ’Ιωάννινα Πύργον, δστις έκάη τήν 13 Απριλίου έκ 
κεραυνού. Ό  πύργος διετέλει ύπδ τήν κυριότητα τού Τζιελάλ βέη, άπογόνου του, 
καί ήτο άκατοίκητος, άρχαίας καί στερεός κατασκευής, είχε τέσσαρα δωμάτια, 
ύψος όγδοήκοντα πήχεων καί οί έντδς θάλαμοι ήσαν έπίχρυσοι καί κομψώς έπε- 
ξεργασμένοι». Τδν Πύργο αύτδ τδν συναντούμε καί στά ίστορικά τής ’Επανάστα
σης τού Σκυλόσοφου. !

Εκείνος, έν τούτοις, πού έδωκε τούς Τοπάρχες τών Γιαννίνων, ήταν δ κλά- 
δος τού πρωτότοκου γυιού τού Άσλάν, Μουσταφάς, δπως αύτδ φαίνεται άπδ j 
τούς πίνακες διαδοχής στδ θρόνο τών Γιαννίνων, σέ συνδυασμό μέ τδ γεννεαλο- j 
γικό τους δέντρο. Ά πδ τδν άλλο κλάδο, βγήκαν δυνατές οικογένειες τοπαρχών ? 
τής Αρβανιτιάς καί Στρατιωτικοί Διοικητές τής περιοχής τόιν Γιαννίνων. ί

Στά 1626, άναφέρεται Πασίάς Γιαννίνων ένας Άλή Πασιάς(7). j
Στά 1630, κατά τδν Άραβαντινό, κάποιος υίδς Βετζέπ Άγά άπδ τά Γιάν- : 

νινα(8), πού κατεδαφίζει τδ Ναδ τού Αγίου Νικόλαου τής Αγοράς «προσφάτως | 
άνεγερθέντα», μέ άδεια φαίνεται τού πρώην Τοπάρχη(9). ί

Τδ Σεπτέμβριο τού 1637, στά έγγραφα τού Αρχείου, συνταντούμε κάποιον * 
«Άσλάν Πασίά, πρώην Πασίά Γιαννίνων, ύποπτον άποστασίας, πού κατώρθωσε 
μέ τδ μέσον τού Kusnamegi (ίσως Χουσνή μπεγί), νά τδν συγχωρήση δ μέγας 
Αύθέντης καί δχι μόνον τού έχάρισε τήν ζωήν άλλά καί τδν έκαμε Μπείλέρ 
μπέην τής Ελλάδος».
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Σιά 1639, στά ίδια έγγραφα άναφέρεται δτι «έκείνος 6 Άσλάν Πασίάς 
Παβάνογλου (μήπως Άσλάνογλου;), πρώην Πασίάς τών Γιαννίνων πού έμελέτα 
\α  έπιχειρήση έκστρατείαν κατά τής Κέρκυρας πέθανε»' καί σέ άλλο έγγραφο τής 
αυτής χρονιάς, δτι «δ Άσλάν, ήχο πρδ δύο έτών Πασίάς Γιαννίνων καί είχε κη- 
ρυχθή άποστάτης τού Μεγάλου Αύθέντου. Ούτος είχεν ύποσχεθή νά καταλάβη 
τήν Κέρκυραν...».

Σέ άλλο έπίσης έγγραφο τής ίδιας σειράς, άναφέρεται δτι δ τού 1636 Άλή 
Πασίάς «έκηρύχθη έπαναστάτης άπδ τδν Μέγαν Αύθέντην καί έπειδή έμαθε δτι 
έπρόκειτο νά άποκεφαλισθή, συνήθροισε 4 500 άνδρας καί προτίθεται νά άμυνθή».

Ποιδς τάχα νά είναι αυτός δ Άλή Πασίάς, πού φαίνεται, χωρίς άλλο νά 
είναι τό ίδιο πρόσωπο μέ τόν Άσλάν Πασίά τού 1637 καί τδν Άσλάν Πασίά 
Παβάνογλου (μήπως Άσλάνογλου ή Πασήογλου;) τών έγγράφων τού 1637 
καί 1639;

Ό  Άραβαντινός(10), προκατόχους στό θρόνο τών Γιαννίνων τού Άσλάν 
Πασίά τού 171 1 (1702—1720), άναγράφει τόν πάππο του Άσλάν Πασίά (τόν 
Α')> τό θείο του (άδελφδ δηλ. τού πατέρα του) Άλή Πασίά, καί τό γεννήτορά 
του, Μουσταφά Πασίά, «διοικήσαντας τήν έπαρχίαν Ίωαννίνων κατά τό διάστημα 
τής ΙΖ' έκατονταετηρίδος». Άλή δέ Πασίάς, άδελφός τού Μουσταφά, είναι δ 
Τζίελήλ Άλή, γυιός τού Άσλάν τού Α'.

Συμπεραίνουμε λοιπόν, δτι δ Άλή Πασίάς τού 1636, δ Άσλάν Πασίάς, 
στασιαστής τού 1636, καί τών έγγράφων τού 1637 καί 1639, είναι τό ίδιο πρό- 
πρόσωπο καί δέν είναι δυνατό νά είναι άλλος άπό τόν ΤζίελΙλ Ά λή Πασίά, δευ
τερότοκο γυιό (Άσλάν - ογλου) τού Άσλάν Πασίά τού Α'.

Καί στήν αίθουσα τού Πύργου τού ΤζίελΙλ αυτού Ά λή Πασ]ά θά προσευ
χήθηκε δ Έβλιά Τσελεπής πού τόν άποκαλεΐ στρατηγό Ά λή Πασίά «ένώπιον 
δλων τών εύγενών καί τιμημένων μέ σουλτανικές τιμές» ’Οθωμανών τών Γιαν- 
νίνων(Π). ΚΓ έμείς, άς τόν άποκαλέσουμε ΤζίελΙλ Ά λή Άσλάν τό Β'.

Στά 1643 άναφέρεται κάποιος «έξοχώτατος Βεζίρ Ά σήμ(12)».
Στή σειρά αυτών τών έγγράφων, έμφανίζεται κι’ άλλος άκόμα Άσλάν. 

"Ενας Μουσταφά Α γάς, μετέφερε καί παρέδωσε τόν Ενετό Διοικητή Κερκύρας 
τό Νοέμβρη τού 1644, έπιστολή τού Άσλάν μπέϊ τών Γιαννίνων, γραμμένη ’Ελ
ληνιστί, πού άρχίζει έτσι: «Ημείς, Άσλάν Πασσήογλου, Μπέης κυρίαρχος τών 
Γιαννίνων καί Πρεβέζης, λόγω τής άμέτρου έξουσίας καί δυνάμεως Βασιλικής 
μεθ’ orv περιβάλλεται, πρός τόν άγαπητόν φίλον κύριον τού Φρουρίου τής 
Κερκύρας».

Τό Φλεβάρη τού 1645, άναγράφεται έπίσης ή πληροφορία, δτι δ Άσλάν 
'μπέης έγινε Πασίάς τής Μπάσνας καί τού Σεραγιέβου καί τού έδόθη ώς δώρο 
ικαί τό Πασίαλίκι τών Γιαννίνων. ΣτΙς 30 Απρίλη 1645, δ Νικόλας Συυγδου- 
ρής, Πρόξενος Λεβαντίνος, μετέφερε άπό τά Γιάννινα στήν Κέρκυρα τήν πληρο
φορία δτι δ Άσλάν μπέης, προσκαλούσε μέ γράμμα του στά Γιάννινα δλους τούς 
Σπαχήδες, νά πάν έσπευσμένως στή Σαλονίκη. Τό δέ Νοέμβρη τής αύτής χρο
νιάς, τόν Άσλάν μπέη αυτόν, τόν βρίσκουμε στήν Κωνσταντινούπολη νά συνεν- 
Όήται—μέ ταχυδρόμους—μέ τά Γιάννινα, γιά έπικειμένη έκστρατεία κατά τής 
^ερκύρας.

Τρίτος λοιπόν αυτός Άσλάν Πασίάς' κΓ έτσι δ Άσλάν Πασίάς τού 1711, 
ρχεται τέταρτος στή σειρά τών Άσλάν Πασίάδων τών Γιαννίνων.

Στά 1651, άναφέρεται άνοδνυμα Βεζύρης Ίωαννίνων πού άποπειράθηκε 
αζύ μέ άλλους 30 Πασίάδες νά δηλητηριάσουν τό Μπέϋ (πιθανώτατα Μπεύλέρ 
?μπέΰ) καί «άνακαλυφθείς άντεκατεστάθη» μέ τόν άνεψιό του Πασίά πού, άπό
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τούς συνωμότες, μερικούς στραγγάλισε, άλλους σκότωσε καί έξαφάνισε όλους τούς 
όπαδούς τους Ανερχόμενους σέ 9 000(13).

Στά 1658, Αναφέρεται άόριστα κάποιος νΙνκο Πασίάς, πού 6 θαλαμηπόλος 
του ήτο κατάσκοπος των Βενετών. Στά 1659 ό Όσμάν Καραπιπέρης ήταν Διοι
κητής τής Απέναντι Ηπειρώτικης χώρας. Στά 1662, ό Βέικος, είναι Μπεύλέρμπεης 
Ελλάδος Ο4).

Ό  Άραβαντινός Αναφέρει(15), στά 1660 Τοπάρχη Γιαννίνωγ έναν Άλή 
Πασίά, πού, λέγεται, «έξεστράτευσε μετά Ήπειρωτών εις Κρήτην» κατά τη διάρ
κεια πολέμου, πού όμως είχεν έκραγεί άνάμεσα Βενετίας καί Τουρκίας στά 1645.

’Από τό Σπαχή Φερήτ, γιά τόν οποίο μιλήσαμε πιό πάνου, έχω την πληρο
φορία, ότι έναςάπό τούς Άσλάν, ό έπιλεγόμενος Κουτσιούκ (Μικρός, κατ’ Αντί
θεση πρός τόν Άσλάν Πασίά τόν Α' πού ήταν ό Μέγας), σκοτώθηκε σέ μιά έκ- 
στρατεία στην Κρήτη. Αύτός όμως, άναμφισβήτητα, δέν μπορεί νά είναι δ Άλή 
Πασίάς Άσλάν Πασίάς Παβάνογλου, ό γιά μάς ΤζίελΙλ ή Τζίελίαλή Πασίάς, 
πού, δπο)ς ΐδαμε, πέθανε στά 1639. Ό  Άραβαντινδς έδώ, κάνει ίσως σύγχυση 
μέ τό μπέύ Πασσήογλου στά 1645, πού αύτός πρέπει νά είναι έκείνος πού έξε- 
στράτευσε καί φονεύθηκε στην Κρήτη.

'Οπωσδήποτε, ή πληροφορία αύτή τού Άραβαντινοϋ άποτελεί μιά άκόμα 
ένδειξη ότι ό Τζίελίαλή Πασίάς, ήγεμόνευσε πιθανώτατα καί στά Γιάννινα, καί I 
όχι μονάχα «Αλλαχού», όπως σημειώνει ό Λαμπρίδης.

1. Δές καί Δ. Σ αλ α μ ά γ κ α, Ή  Σπηλιά τού Σκυλόσοφου, *Εκδ. Περιοδ. cΚι
βωτός», 'Αθήνα 1953.

2. Χρονογραφία τής ’Ηπείρου Α', σελ. 225 καί έπ.—*1. Λ α μ π ρ ί δ η, Κουρεν- 
τιακά σελ. 7. Κ. Μ έ κ ι ο υ, 'Ιστορία τής 'Ηπείρου σελ. 113 καί έπ.

3. Ί .  Λ α μ π ρ ί δ η, Άλή Πασίάς, σελ. 9 καί έπ.—Κουρεντιακά, σελ. 40 καί έπ. 
κι’ άλλου.

4. «Ήπειρ. Χρονικά» 1940, σελ. 37.
5. Περιγραφή Ίωαννίνων, σελ. 49.
6. Δές γι' αύτή, Δ. Σ α λ α μ ά γ κ α, Περίπατοι στά Γιάννινα, στην Έφημ. Γιαν- 

vivojv «Κραυγή», φύλ. 19—8—48.
7. "Οπου στην ύποσ. 4, σελ. 41, 42.
8. Δές καί Ά  0 η ν α γ ό ρα, Νέος Κουβαράς, στά «Ήπειρ. Χρονικά» 1929, σελ. 15. J!
9. Δες καί Δ. Σ α λ α μ ά γ κ α, Περίπατοι στά Γιάννινα, στό Περιοδικό «Ήπει- 8  

ρωτικά Γράμματα», τεύχος 9—10. 2
10. "Οπου στην ύποσημ. 2, σελ. 231, ύποσημ. 1. 8
11. Όπου στην ύποσημ. 9, σελ. 246. Μ
12. Όπου στην ύποσημ. 4, σελ. 45. I
13. Όπου στην ύποσημ. 4, σελ. 50. V
14. Όπου στην ύποσημ. 4, σελ. 52. I
15. Όπου στην ύποσημ. 2, σελ, 229, ύποσημ. 2. W

3Θ\—Μιά καινούργια μικτή Αριστοκρατία m

Άπό την Ιδια πηγή (έγγραφα Αρχείου Βενετίας), μαθαίνουμε δ η  στά|; 
1662, κατοικούσαν στά Γιάννινα ό Καπλάν Πασίάς κι* δ Peprini Πασίάς (ίσως 
Μεμπρή;), πού σ’ αυτούς στάλθηκε μέ δύο Καπιτζήδες (Ανθρώπους τής Υψηλής ; 
Πύλης) Βασιλική Διαταγή, νά μεταφέρουν δύο κανόνια «άπό τδ Μαργαρίτι ατά * 
Βελέγραδα πρός τήν Αύλώνα». Παρόμοιες διαταγές είχαν τότε ταυτόχρονα δοθή ί 
καί στούς Διοικητές Δέλβινου καί Αργυρόκαστρου. Καπλάν, σημαίνει Τίγρης.

Ά ν  καί στίς 15 δέ τού Δεκέμβρη τού 1662, Αναγράφεται ή πληροφορία δηό ι 
Μέγας ΑύΟέντης διώρισε νέον Μπέην στά Γιάννινα, έναν Πασίά άπό τήν ΑΙγν* 
πτυ, μεγάλη προσωπικότητα, «δ όποιος έστειλε πρό ήμερων, συνεχίζει ή Αναφορά, 1 11 
τόν Αναπληρωτήν του, ϊνα παραλάβη τήν Διοίκησιν, καί έντός όλίγου άναμένε- ·
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ται και δ ίδιος μέ στρατόν ΐνα βαδίση κατά [τής ήμετέρας Πατρίδος», στίς 23 
’Απριλίου 1663, άναφέρετρι δτι, σύμφωνα μέ πλτ]ροφορία πού έδωσε δ Επίσκο
πος Βουθρωτοΰ καί Γλυκέως, έχει έλθει στά Γιάννινα «ένας άνθρωπος τού Καπ- 
λάν Πασίά των Γιαννίνων άπδ τήν Κωνσταντινούπολη μέ γράμμα τού Βέΐκο 
Πασίά πρδς τήν άδελφήν του».

ΣτΙς 20 Φεβρουάριου 1664, δ Μπρέττε Πασ]άς γράφει στους Ενετούς τής 
Κερκύρας άπδ τά Γιάννινα, δτι έλαβαν μέτρα προστασίας των έμπορευόμενων 
καί παρακαλεΐ νά κάνουν καί οί Ενετοί τό ίδιο άπό τό μέρος τής θάλασσας, γιά 
Λά μή διαρπάζωνται τά έμπορεύματα των πραμματευτάδων.

ΣτΙς 25 δέ Φλεβάρη τού 1665, βρίσκουμε τόν Καπλάν Πασίά, Μπεϋλέρμ- 
πεϋ τής Μακεδονίας.

Δυστυχώς, ή έρευνα των άρχείων τής Βενετίας, σταμάτησε στδ έτος 1673, 
κΓ έτσι δέν έχουμε άλλες άπ’αύτό σχετικές πληροφορίες, γιά τδν μετέπειτα χρόνο. 
Στά 1673, άναφέρεται άπό τόν Έβλιά Σσελεπή Πασϊάς Γιαννίνων ό ΜπεμπρΙ 
ΠασΙάςΟ).

Στό διάστημα ίσαμε τά 1670 (ή 1675 κατά τόν κατάλογο X. Σούλη), έμ- 
φανίζονται Πασίάδες Γιαννίνων δ Ούρούτς, γυιός τού Μπαχράμ Πασίά κΓ ό 
Άμπντουλλάχ, γυιός τού Ούρούτς. Στά Γιάννινα, μιά μεγάλη συνοικία καθορι
ζόταν μέ τό δνομα Μπαχράμ Πασίά, έγειρόταν δέ καί Τζαμί Ντεντέ—Ούρούτς 
(Ντιντιρούτςΐ=γέρος νηστευτής), άπ’ δπου πήρε τ’ δνομά της κι’ ή άντίστοιχη συν
οικία. Ό  Μπαχράμ Πασϊάς επίσης, τό παληό μετζίτ τού Ίσλίάμ (γνωστό άργό- 
τερα ώς «τού Λΐάμ τό Τζαμί»), χτισμένο στήν περιοχή τού Ναού τού °Άη- Γιάννη 
τού Θεολόγου, τό μετέβαλε σέ Τζαμί.

Τό άκρο άωτο τής κατά Μωάμεθ καί Κοράνι ζωής τού Μουσουλμάνου, 
ήταν, καί πολύ περισσότερο τήν παλιά εκείνη έποχή, ή δόξα ή δ θάνατος στό 
πεδίο τής μάχης, σέ πολέμους έναντίο των «άπίστων», καί τό καλό δνομα πού, 
ταύτόχρονα μέ τό κέρδος τού Παράδεισου, άφήνει κανένας πίσω του, Ιδρύοντας 
φιλανθρωπικοθρησκευτικούς δργανισμούς (τεκέδες, πιωχοκομεια, μετζίτια, τζια- 
μιά κ.λ.π.) καί χτίζοντας έργα κοινής ωφέλειας (βρύσες, γεφύρια κ.λ.π.). Πολλοί 
άπ’ αυτούς είναι γνωστοί πολέμαρχοι των Μουσουλμάνων των Γιαννίνων, 
πού δέν παραλείπουν, μαζύ μέ τούς πολέμους έναντίον των «άπίστων», νά χτί
ζουν έδώ τόν ίδιο καιρό καί τζιαμιά, βρύσες κ.λ.π. καί νά Ιδρύουν βακούφια’ άλ
λοι, μετά τήν άπόχτηση τής δόξας σιό πεδίο των μαχών, άποσυρότανε άπό τήν 
ένεργό δράση κΓ άφιερωνότανε στή θρησκεία (νηστεία, προσευχές), καί στίς 
άγαθοεργίες.

01 νεοεξισλαμισμένοι, είναι φυσικό νά έδειχναν περισσότερο άπό τούς πα- 
ληούς δμοθρήσκους τους ζήλο. Τά δέ Μετζίτια είδικώτερα καί τά Τζαμιά, παληοΐ 
και νέοι Μουσουλμάνοι, τάχτίζαν κατά προτίμηση σέ περιοχές πού κατείχαν Χρι
στιανικοί ναοί, κοντά ή δίπλα τους, δταν δέν είχαν τήν εύχέρεια νά τά κτίζουν 
ιστήν ίδια θέση πού αύτοί ήταν χτισμένοι.

Ό  γυιός τού Ίσαήμ, καθώς είδαμε, έχοντας έξισλαμισθή οίκογενειακά, 
έχτισε, τό πρώτο πιθανώτατα τζαμί στήν νΗπειρο, τό Ά ττΙκ  Τζαμί.

Ό  «άείμνηστος καί ένάρετος Γαζή-Έβρενόζ μπέϋς», δπως τιτλοφορείται 
ιέ σεβασμό σέ Τουρκικό Χοτζέτι (πωλητήριο άκίνητου) τής συνοικίας Λειβαδιώτη 
:ών μέσων τού περασμένου αΙώνα (17 Τζεμάλ - ούλ - έβέλ 1271), έχτισε, δπως 
ιϊδαμε, τόν Τεκέ Γαζή Βρενόζ, κοντά στό ναό τής "Αη-Τριάδας. Στήν κατάρτιση 
ού πωλητήριου αύτού τού οίκογενειακού μου άρχείου, υπογράφει σά συμβαλλό
μενος κΓ ό Διοικητής τού βακουφιού, δ Σΐέης δηλ. τού Τεκέ Ό  Σουλτάνος Βα- 
ιαζίτ δ Α', χτίζει τό Μπαίρακλή Τζαμί, δίπλα στόν "Αγιο Μηνά. Ό  Ντουραχάν 
•ασίάς, έχοντας περάσει σώος μαζύ μέ τό στρατό του καί χωρίς κάν νά τό ύπο-
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πτεύεται άπάνω στή παγωμένη λίμνη, βρίσκε άφορμή, παληδς αύτδς χριστιανός, 
νά Ιδρυση τδ Μοναστήρι τής Ντουραχάνης στδ μέρος δπου, στήν όχθη τής Λί
μνης, στεκόταν ένα εικόνισμα τής Παναγίας. Ό  Μεχμέτ άγάς, γυιδς τού Σκεντέρ 
( Αλέξανδρου) Δελυπαρά, (Δελυπαράς ήταν καί ενα μέλος τής πρεσβείας πού 
πήγε στή Σαλονίκη γιά νά άναγνωρίση την έπικυριαρχία τού Σουλτάνου άπάνου 
στδ Κάστρο των Γιαννίνων), χτίζει τδ δμώνυμό του Τζαμί, γνωστδ στήν Ιστο
ρία τού τόπου ώς Κατσϊή - τζαμί, (στή θέση δπου τώρα τά Δημοτικά λουτρά). Ό  
Έλ - χάτζ Μεχμέτ ό Α', χτίζει τδ τζαμί τής Καλούτσίας, κι* 6 γυιδς τού Μεχμέτ, 
Μεχμέτ ΓΙασΙά Καλός, τη βρύση του. (Γι’ αυτούς θά μιλήσωμε πιδ κάτου). Ό  
Μπαλή Κετχουντά (έπίτροπος τού Πασ]ά των Γιαννίνων στήν Υψηλή Πύλη), 
έχτισε τδ Τσ!εκούρ(2) τζαμί, στήν περιοχή τού Ναού τού 'Αγίου Στεφάνου. Οί 
Πασίάδες Άσλάν καί Καπλάν, τά δμώνυμά τους τζαμιά, δ πρώτος άπάνω άπδ 
τδ Ναό τού Ά γ . ’Ιωάννη, δ άλλος στήν περιοχή, άλλου έπίσης Ναού. Τδ ίδιο 
έπίσης καί δ Όσμάν Τσαούς (στή θέση τής Ζωσιμαίας ’Ακαδημίας), δ Ίουσούφ 
άγάς (στή Πέρα Λούτσα), δ Κούμπλου (Β.Δ. των Στρατώνων) κτλ. (οικογένεια 
Κούμπουλο, συναντούμε στά μέσα τού 18ου αιώνα (Ήπειρ. Χρον. 1936 σελ. 310) 
άλλά κι’ δλόκληρη συνοικία είναι γνωστή μέ τδ όνομα αύτδ (σ’ τ’ Κούμπλ’(ου).

Τδ Ιδιο λοιπδν έκαναν, δπως είπαμε, δ Μπαχράμ Πασίάς κΓ δ Ντεντέ Ού- 
ρούτς. Σέ τούρκικη άπόφαση τού Κατή τών Γιαννίνων Βελή ΝτουντΙν τής 17 
τού Ρεμπί -ούλ - Άχήρ τού 1178 μέσα 18 αΙώνα) πού βρίσκεται στήν κατοχή μου, 
πρώτος - πρώτος υπογράφει σά μάρτυρας, ένας Άχμέτ Άγάς γυιδς τού Ντεντέ 
Ούρούτς, καθώς κΓ δ Γιάννης γυιδς τού Μπέρκου, δ Δημήτρης γυιδς τού Φτερ- 
γιάννη (μήπως Συργιάννη;), δ Κώστας γυιδς τοϋΜαρούτση καί άλλοι.

Κατά τή διάρκεια τού 17 αιώνα, μέ τή συμπλήρωση τής δριστικής κατά- 
κτησης τού Κάστρου τών Γιαννίνων, τδν έξισλαμισμδ τών παλιών χριστιανών i 
φεουδαρχών καί σπαήδων, τδ πλουσιώτερο τώρα χριστιανικδ αίμα, πού μ’ αύτδ ί 
πλουτίζεται ή τάξη ιού καταχτητή, τήν έντονώτερη έμφάνιση στά άξιώματα, στδ | 
στρατδ καί στή διοίκηση γενικά τού νέου άνάμικτου τύπου, πού άργότερα ώνο· | 
μάστηκε Τουρκογιαννιώτης καί Τουρκαλβανός, άρχισε νά μορφοποείται πιδ έντονα ι 
κάπως καί πιδ γοργά, μιά καινούργια άρχουσα τάξη καί μιά νέα άριστοκρατία ( 
άπδ μεγάλους στήν νΗπειρο γαιοκτήμονες, καί πανίσχυρους Μπέηδες καί Άγά- i 
δες στήν Αρβανιτιά. j_______________  ι

1. Δες Περιοδικό «Ήπειρ. Γράμματα» 1944, σελ. 197.
2. Τσ’ΐκοΰρ στά Τούρκικα σημαίνει τάφρος, κοιλότητα άνασκαμμένη, χαμηλός τό- . 

πος, δπως ακριβώς είναι τό μέρος πού αυτό εγείρεται.

3 Γ.—Καϋμένε ραγιά!

Γενικά, στδ ΙΖ' αιώνα, άπδ τδ 1611 καί πιδ πολύ άπδ τδ 1635 κι* έπειτα, 
ξαπλώνεται πανίσχυρη καί φρικτά τυραννική ή φυλή τών κατακτητών, πού Ισχυ
ροποιήθηκε, κατά τρόπο έπικίνδυνο γιά τδ Γένος, άπδ τήν άνώτερη διανόηση καί. 
έξυπνάδα καί τδ φανατισμδ τών νεοφώτιστων, πού έξισλαμιζόταν κι* έμφανιζό- 
ταν άμέσνος μέ έξέχουσες θέσεις καί μεγάλο πλούτο. Άπδ τούς έξισλαμισμένους> 
αύτούς βασανιστικούς καί άγριους σπαήδες, συναντούμε άκόμα καί στδν 19ο αΙ·; 
ώνα’ (σχετικά τής έποχής έγγραφα βρίσκονται καί στήν κατοχή μου).

'Ομαδικοί έξισλαμισμοί, βαθειά εισχώρηση καί αυξανόμενη έπίδραση τού* 
έξισλαμισμένου καί δυναμικού Αλβανικού στοιχείου, έντατικδ παιδομάζωμα, κατα
στροφές κι* άφανισμοί έκκλησιών, έκτελέσεις 'Ιεραρχών καί κληρικών, δημιουρ
γία τεράστιων χωροδεσποτιών ’Οθωμανών μεγιστάνων καί ισχυρών τής ήμέρας, 
μεταναστεύσεις δλόκληρων χωριών, δηώσεις καί ληστείες. Ανταγωνισμοί Ενε
τών, ’Ισπανών, ’Ιταλών, πολεμικοί άγώνεςΟ).
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’Από τήν έποχή άκριβώς αύτή, τά χωριό άρχισαν νά ζητούν «προστασία 
καί προστάτες» άνάμεσα στίς κυρίαρχες τάξεις, μιά κι* αυτή μορφή υποδούλωσης.

’Αλλά κι* οί Γιαννιώτες, δπως είναι γνωστό καί άπ’ άλλα περιστατικά, τήν 
άρπαγή π.χ. τών παρθένων, τό πάρσιμο έκκλησίας στά 1597(2), άλλά καί άπό 
τήν άλληλογραφία πού κρατούσαν οί Γλυκύδες, άνάμεσα Γιάννινα καί Βενετία(3), 
φαίνεται καθαρά, δτι, παρ’ δλο τόν πλούτο καί τή μάθησή τους, δέν περνούσαν 
καθόλου καλά μέ τούς Τούρκους: «...ό Λιοντάρης έπαθε πολλά βάσανα», γράφει 
στά 1677 ή Ζώνω Βασιλόπουλου, άδελφή τών Γλυκύδων, πρός τόν άδελφό της 
Νικόλαο, «τού πήραν τό τίποτε του οι πασσιάδες». «...ό κύρ Μίχος Καραγιάννης 
κι* ό κύρ Ζάχος άναμέρισαν», γράφει στά 1677 ό Μιχάλης Γλυκύς άπό τήν Κέρ
κυρα στόν πατέρα του, καθώς «καί άλλοι περισοί, προσθέτει, διά νά μή λάχουν 
εις τά άνακατώματα, καί ευχαρίστησα κι* έγώ τόν Θεό πού έλαχα έδώ διά τό 
άσκαντάλιστο (γιατί άπό τά Γιάννινα μού γράφουν διά τόν Άχέρ Κεχαγιάν, ξε- 
ταστή, πού τόν άκαρτερούσαν έκείνην τήν ήμέραν*). «έδεχθήκαμε τόν Πασίάν μέ 
πολλούς κόπους καί βάσανα», γράφει ό Ιδιος τόν ίδιο μήνα, άπό τά Γιάννινα 
τώρα* «έχει σήμερα έξη ήμέρες πού ήρθε, δμως δέν είναι τόσον κακός σάν τόν 
περισυνόν».

Πολύ συχνά, φαίνεται, τελευταία ή Πύλη έστελνε «ξεταχτήδες» (άνακριτές, 
έπιθεωρητές) στά Γιάννινα* κΓ δλα τά έξοδα τής φιλοξενίας, τά πλήρωναν οί 
καϋμένοι οί ραγιάδες. Καί τό Δεκέμβρη τής ίδιας χρονιάς, ό ίδιος γράφει δτι 
«...ό πασίάς πού άκαρτερούμεν, δέν ήρθεν ό Θεός νά δώση νά ξεχειμάσω στό 
σπίτι μας, μόνο νά ήξέβρης δτι μέ τήν δύναμιν τού Θεού τόν περσινόν πασίάν 
τόν έκαναν μαζίλι (παύση) καί έκαναν άλλον δπου είναι άπό τά Βελέγραδα (Μπε- 
ράτι) ό όποιος λέν πώς είναι καλός άνθρωπος».

Ποιός τάχα νάναι ό καινούργιος αυτός πασίάς Μπεράτι; είναι καινούργιος 
Τοπάρχης, ή μονάχα Στρατιωτικός Διοικητής τών Γιαννίνων; ή μήπως κανένας 
«ξεταχτής», πού έμενε μόνιμα καί όργανικά στά Γιάννινα; Όπωσδήποτε, ό ίδιος 
ό Μιχάλης, τό ίδιο καιρό γράφει σιόν πατέρα του στή Βενετία, «...μού γράφεις 
νά κάμω μίαν ρεζουλουσιόν (άπόφαση) νά έλθω αυτού συφάμελα διά τό συμφέρον 
μου καί καλά όρίζεις διά νά έγλύσω (γλυτώσω) άπό τά πολλά βάσανα τών Α γ α 
ρηνών, δπου πέρσυ μάς έχουν τρέξει*.

Τόν ’Απρίλη τού 1681 «...έρχεται ό Μπεγλέρ μπέης μέ πέντε χιλιάδες κό
σμο καί θαυμαζόμεθα, τΐ δρόμο νά πιάσουμε δτι είναι πολύ άβάνης, δ όποιος 
ήρθε στό Άργυρόκαστρον καί έκάμαμε βουλή νά στείλουμε τόν Ά λή μπέη μέ 
τρεις χιλιάδες άσλάνια νά τού δώση, μήπως δέν έρθη έδώ καί δ Θεός βοηθός» 
«...δμως άν όρίζεις νά μάθης διά τούς τόπους μας, ηύρισκόμεθα πολύ κακά άπό 
τούς περυσινούς (1692) χαραμήδες, πού μάς έπεριεκύκλωσαν καί δέν ήμπορούμεν 
νά πιένουμε πουθενά νά κυττάξωμεν τήν πραμάτια μας» γράφει δ ίδιος* κι* άλλα 
κι* άλλα άκόμα.

Κρίνοντας άπό τό περιστατικό τού Ρετζέπ ’Αγά καί άπ’ δσα άναφέραμε 
πιό πάνω, συμπεραίνεται δτι, μετά τήν έπανάσταση τού Διονυσίου, δημιουργήθηκε 
στά Γιάννινα μία άνώμαλη κατάσταση, χαρακτηριστικό τής δποίας είναι ή καρα
τόμηση τού Όσμάν Πασ]ά(4), τρία μόνο χρόνια μετά τήν καταστολή τού κινήμα
τος, τό άγριο κυνήγημα τών χριστιανών, καί μιά κάποια άναρχία, πού δέν έπι- 
.τρέπει νά παρακολουθήσης περιστατικά μιάς σχεδόν πενηνταετίας.

Στό διάστημα αύτό, θά έχουν λάβει χώρα πολλές διαταραχές γύρω άπό τή 
ιδιαδοχή στό θρόνο τής Τοπαρχίας τών Γιαννίνων* θά παραμερίστηκαν οί φυσι
κοί κληρονόμοι καί θάχουν έναλλαγεί στί θέση αύτή δ γυιός τού Ρετζέπ ’Αγά
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κι’ υ γυιός του Ούρούτς ’Αγά, εγγονος του Μπραχάμ Πασιά άπό τά 1647 ίσαμε 
τό 1670 (ή 1675 κατά Σούλη) καί ποιός ξέρει πόσοι άλλοι.

Καί μόλις υστέρα άπό έξήντα χρόνια, άνεβαίνει στό θρόνο των Γιαννίνων 
καί πάλι Άσλανίδης, ό γυιός του Άσλάν Πασίά του Α', Μουσταφάς, πού πρέπει 
νάφτασε ήρεμος και γαλήνιος στό τέρμα τής ήγεμονείας του στά 1701. Την έποχή 
περίπου πού βρισκόμαστε, δπως άναφέρει ό περιηγητής Σπούν (1666), τά Γιάν
νινα «διέπρεπαν τότε έπΐ πολυανθρωπία, λαμπρότητι καί πλούτω έμπορικψ». Καί 
στά 1702, ό Γκαρνιέ, τά παραβάλλει μέ τή Μασσαλία ώς πρός τό έμπόριο καί 
τόν πληθυσμό, άποκαλώντας τα πολυάνθρωπη πόλη.

Στά 1701 μέ 1702, άναφέρεται ένας Ισμαήλ κΓ άπό τότε ίσαμε τά 1736 
συνεχίζεται κανονικά ή άμεση κληρονομική διαδοχή μέ τόν Άσλάν Πασίά τόν 
Δ' καί τό Μεχμέτ Πασίά τόν Α', τό γνωστό στην έποχή του Χατζή Πασίά.

Καί, μ’ αύτόν, κλείνει ή πρώτη περίοδος (1600—1736) τής Δυναστείας των 
Άσλανιδών, πού άρχισε μέ τό γεννάρχη της Άσλάν Πασίά τόν Α'.

1. Χρονογραφία τής * Ηπείρου Α' σε?/ 146, 239,—Ί . Α α μ π ρ ί δ η, Κουρεντιακά 
σε?». 7—10, 25 καί έπ. - Πωγο>νιακά σε?». 18 καί έπ. 61 επ’—Μα?»ακασι«κά Α' σελ. 50, Β' 
σε?». 16, 26, 28 καί έπ.

2. Δ. Σ ά ρ ρ ο υ, Ήπειρ. Ενθυμήσεις, στά «Ήπειρ. Χρονικά» 1937, σε?.. 106.
3. «Ήπειρ. Χρονικά» 1936, σε?». /96 καί έπ.
4. «Ήπειρ. Χρονικά» 1938, σε?». 89.

3ια'.- «Πβτώντι καλάμω...» (1736-1775 καί 1775-1788)

Ό  Χατζή Μεχμέτ ό Α', έφυγε νέος (1736) άπό τόν Ηγεμονικό Θρόνο των 
Γιαννίνων, γιατί έζησε κατόπι άλλα είκοσι δύο ή τριάντα δύο χρόνιαΟ).

ΚΓ άκολουθούν έπειτα, παράδοξα, άντί τού γυιού του Μεχμέτ, (άργότερα 
Πασιά Καλό), ό άδελφός τού Χατζή Μεχμέτ, Ίμπραΐμ ό Α' («736—1739) καί 
κατόπι οί δυό του (τού Ίμπραΐμ) γυοί, Σουλεϊμάν ό Α'. και Χουσεΐν ό Α'. (1739— 
1740), έπειτα δέ, ό Άχμέτ ό Α', γυιός τού Άσλάν τού Δ' (1740—1748) κΓ ό 
γυιός του Άχμέτ Μουσταφά ό Β' (1 748 17 59).

Ό  γυιός τού Χατζή Μεχμέτ Πασίά, δέ φαίνεται άκόμα στήν έπιφάνεια’ μά 
κΓ οί Τουρκογιαννιώτες Άσλάνιδες τού κλάδου Μουσταφά, παθαίνουν μιά σο
βαρή ήττα. Στόν ήγεμονικό θρόνο των Γιαννίνων καθίζει ό τρισέγγονος τού 
Άσλάν τού Α', άπό τόν κλάδο όμως τού Τζίελίαλή, κΓ άπό τή δυναστεία πού 
'ίδρυσε στήν Αλβανία δ γυιός του Καπλάν Πασίάς ό Α', Αλβανός πιά τήν κατα
γωγή— κατά συνέπεια — καί τή νοοτροπία, Σουλεϊμάν ό Β', άπό τό Αργυρό
καστρο ( 1759— 1762). Κατόπι, άναφέρονται κάποιος άγνώστου δνόματος άπό τό 
Μπεράτι κΓ ένας Ισμαήλ.

Και λίγο έπειτα, έμφανίζεται στόν ’Ηπειρώτικο δρίζοντα ένας σκληρός καί 
δυναμικός νέος Τουρκαλβανός, ό Άλής άπό τό Τεπελένι, πού τήν έποχή έκείνη 
είχε κιόλας, άόριστες μέν κάπως άκόμα, μεγάλες δμως φιλοδοξίες.

Ή  άνοδος στόν ήγεμονικό θρόνο τού Άργυροκαστρίτη Σουλεϊμάν, θά έδω
σε σίγουρα μιά κάποια ώθηση, καί πιό κάπως καθωρισμένη κατεύθυνση στις φιλο
δοξίες του.

Οί Τουρκογιαννιώτες τότε κατάλαβαν γρήγορα τό μεγάλο κίνδυνο πού τούς 
άπειλούσε* και συμμαχιυντας μέ τούς Ζαγορίσιους, πού τήν έποχή αυτή είχαν πιά 
γίνει μεγάλοι και πολλοί στήν Πόλη, έκθρονίζουν τόν Αρβανίτη Σουλεϊμάν, κΓ 
είκοσι τέσσαρα χρόνια ύσιερα άπό τήν άποχώρηση τού πατέρα του, άνεβάζουν στό 
θρόνο τό Μεχμέτ τό Β', τόν πασίγνωστο στά Γιάννινα μέ τήν προσωνυμία Πασίά— 
Καλό, γεννάρχη τής οικογένειας Πασίά—Καλού, πού άπόγονοί της ζούσαν άκόμα 
καί κατά τήν άπελευθέρωση τών Γιαννίνων.
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Γιά πρώτη φορά στά σχετικά Ιστορικά, στήν «’Ηπειρωτική Εστία* τού 
1955(1 2), συναντούμε φόνο Σουλεϊμάν Πασίά γυιοϋ Ά λή Μπέϋ άπό τά Γιάννινα, 
άπό γυιό τού Χατζή Πασίά (μήπως τοϋ Μεχμέτ Πασίά—Καλού;), μέ διαταγή τού 
Σουλτάνου Μουσταφά (1757— 1774) στά 1764,18 Φλεβάρη, ήμέρα Τετάρτη. Ό  
«φόνος» (πιθανώτατα καρατόμηση), διατάχτηκε, (κατά τήν πηγή αύτή), άπδ τό 
Σουλτάνο γιά τό «γενόμενο», (πιθανώτατα τό «γέννημα», δημητριακά) πού κό
πηκε (μέ καθορισμό—αυθαίρετο έδώ καί ά δ ικ ο -κ α τ’ άποκοπή) καί γιατί δ Σου- 
λεϊμάν, κάνοντας κατάχρηση τού άξιώματός του, «έπήρε πολλά (χρήματα γιά — 
τάχα—) έξοδα καί φλορηά άπό τά μοναστήρια τής νΑρτας καί—πάλι ot Ζαγορίσιοι— 
τού Ζαγοριού, καί άλλες παρανομίες έκαμε είς τούς Χριστιανούς.

Στήν έξαιρετικά ταραχώδη αύτή γιά τά Γιάννινα καί τή Δυναστεία περί
οδο, άπό τήν άνοδο στό θρόνο τού Μεχμέτ Πασίά—Καλό, ίσαμε τήν διά πυρός, 
σιδήρου, άπάτης καί χρυσού κατάκτησή της άπό τόν Άλή, τή γεμάτη φόνους, 5η- 
λητηριασμούς, έκθρονήσεις, μίση, πάθη, δολοπλοκίες, συγκρούσεις άλλά καί τερά
στιες περιουσίες, τρεις κυρίως μορφές κυριαρχούν άνάγλυφα καί χαρακτηριστικά: 
Ό  Άλή Τεπελενλής, ή φλογερή μορφή τής άδελφής τού Πασίά Καλό Αΐσέ, τής 
γνωστής στήν Ιστορία ώς Σουλεϊμάν Πασίίνας ή Αϊσσές Καραχούσΐω, κι’ ή τρα
γική καί πονεμένη μορφή τής Ζουλεϊχά, τής Ζιλχάκως, δπως είναι γνωστή στήν 
Ιστορία τού τόπου, κόρης τού Στρατ. Διοικητή Γιαννί ;ων Ταχϊρ Πασίά, πού ήταν 
τρισέγγονος τού Άσλάν τού Α \ άπό τόν κλάδο Τζίελίαλή καί χήρας τού Άχμέτ 
μπέη, γυιού τού Πασίά — Καλό, πού καταγόταν, δπως είπαμε, άπό τόν κλάδο 
Μουσταφά.

Γύρο) άπό τΙς τρεις αύτές μορφές, συγκρούονται μεταξύ τους λυσσαλέα τά 
δυό—σέ άδρές γραμμές—τουρκογιαννιώτικα κόμματα, έπιτίθενται άγρια οί Τουρκ- 
αλβτνοί γιά τήν κατάκτηση τού Κάστρου, δολοπλοκούν κΓ έλίσσονται, πάντα 
όργανωμένοι καί διάσημοι, οί Ζαγορίσιοι.

Καί τά έξοδα—αίματηρά ή άλλα—τής τρομερής αυτής διαπάλης, μέσα στήν 
όποία άποσυντίθεται ή δυναστεία των Άσλάν, άνδρώνεται ή δυναστεία τού Ά λή, 
καταρρέει τό κράτος τής Γαληνοτάτης Δημοκρατίας πού κατέχει τά ’Ηπειρώτικα 
παράλια, άγωνίζεται θαρραλέα τόν έπικό άγώνα του τό Σούλι, άνατέλλουν οί 
άρματωλοΐ κι’ οί κλέφτες, σάν Ισχυρότατος διάττων χαράζει τό φωτοβόλο δρόμο 
του ό Ίσαπόστολος Κοσμάς, κραταιώνεται σιγά - σιγά ή κεντρική έξουσία τοϋ 
Σουλτάνου πού πνίγει τελικά στό αίμα τήν άνταρσία τοϋ Ά λή καί βράζει ύπό· 
κωφά ή έπανάσταση τού Γένους, τά έξοδα λοιπόν τής τρομερής αύτής διαπάλης, 
τά πληρώνει δ Χριστιανογιαννιώτης κι’ ό άπροστάτευτος παλαιστής τής υπαίθρου, 
δ Ήπειρώτης δαγιάς, μέ αίμα, μέ ίδρώτα, μέ άπόγνωση, μέ δλεθρο.

Μέσα στήν τραγική καί πολυκύμαντη αύτή έποχή θά έπιχειρήσουμε νά 
μπούμε σάν βιαστικοί περισσότερο έπισκέπτες.

1) Χ ρ ή σ τ ο υ  Σοι ' ιλη,  Τουρκιν.αί Έπιγραφαί, στά «Ηπειρωτικά Χρονικά» 193.3, 
σελ. 97.

2) Γ. Π α ΐ σ ι ο υ ,  Έπιγραφαί καί Ενθυμήσεις, σελ. 761, ένϋυμηση 13. Αυτός δεν 
μπορεί νά είναι άλλος άπό τό Σουλεϊμάν τό Β' (1759—1762), πού γΓ αυτόν, ξέρουμε μέν 
ίσαμε σήμερα ότι εκθρονίστηκε μέ ένέργειες τοΰ τόπου, οχι όμως καί ότι καρατομήΟηκε. 
*0 Χατζή, πάλι, Παοίάς, είχε κι’ αυτός έκύρονισΟή άπό τά 1736* κατά μιά πάντως εκ
δοχή, ζοΰσε στά 1764.
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Β'. — Ζ I Λ X A Κ Ο

1. —«...μια πορτοπούλα...»
2. —«...ένεκεν τής άναξιότητος των διοικητών...»
3*—«...και δέν είναι πουθενά καταφύγιον...»
4. —Παλιές δόξες στο Ζαγόρι
5. —Ό  ’Αρβανίτης Σουλεϊμάν
6. —*Ένας πασχάς γαλανομάτης
7. —Ό  Άλή Τεπελενλής στο προσκήνιο
8. —Ό  καφετζής τού παλατιού
9. —Ό  «Φύτρος*

10. —Ό  Άσήμ μπεις
11. — «...ante portas!..»
12. —Ό  τελευταίος των Ζουλφικάρ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ—ΖΙΛΧΑΚΩ

1.—-Μιά πορτοπούλα

Εκείνος πού θά τύχαινε νά περάση, τά τελευταία χρόνια τής Τουρκοκρα
τίας, άπό τόν κακοτράχαλο τότε γυαλό τής Λίμνης, λίγο πιό πέρα άπό τή Ντά- 
μπια τοΰ Κάστρου των Γιαννίνων, άπ’ όπου στρίβοντας βορεινά ξανοίγουμε τό 
Καφενείο τής Κυρά - Φροσύνης, έπάνω στίς έπάλξεις που είναι έκεί σκεπασμέ
νες μέ κισσό, θ ’ άντίκρυζε ένα καγκελλόφραχτο κιόσκι χτισμένο στό πλάτωμα 
των τειχών. Στό άγροτικό τής βεράντας μπάσι, θάβλεπε καθισμένο αντίκρυ 
στην άπλωσιά τής λίμνης, έναν ύπέργηρο πρεσβύτη, άκόμα γεροντοπαλήκαρο, νά 
παίζη πάντα έκεί τόν ταμπουρά του. Βραχνές καί θαμπές έβγαιναν, άπό τό πα
λιό κι’ έκείνο όργανο, οί μονότονες καί γκρινιάρικες συγχορδίες, όπως βραχνή 
καί άτονη ήταν κι’ ή φωνή τοΰ τελευταίου άπόγονου μιά μακρυάς σειράς πασιά* 
δων καί μπέϋδων' κι’ όπως θολές καί αλαμπές ήταν στό κουρασμένο του μυαλό, 
οί μακρυνές είκόνες μιας παληάς αίγλης, πού τώρα δέν ήταν παρά νοσταλγίες 
καί πικρές άναμνήσεις.

Τό κουρασμένο αυτό άπό τό βάρος τόσων γενεών κορμί, ήταν ό Άσλάν 
μπέΰς, ποιός ξέρει πόσες φορές—έγγονος τοΰ Άσλάν Πασιά τοΰ Α', άπό τό γέ
νος Πασίά— Καλοΰ. Καί τό σπίτι αυτό μέ τή βεράντα, ήταν τά παλιά τά πα
τρικά του...

Άκόμα καί σήμερα βλέπεις ν’ άνοίγεται χαμηλά σιό τείχος, δεξιά άπό μιά 
μεγάλη θύρα, μιά μικρότερη πορτοπούλα, καμαρωτή, όπου δδηγοΰν μερικά σκα
λάκια. Τούς καιρούς έκείνους, ή λίμνη έγλυφε τΙς βάσεις τοΰ Κάστρου* κι’ ή 
μικρή έκείνη πόρτα, έβγαζε κατ’ ευθείαν στά νερά.

* Απ’ έκείνη άκριβώς τή μικρή πόρτα, ένα Νοεμβριανό βράδυ, άποβιβάστηκε 
κρυφά, άπό τή λίμνη, ό Άλής, καί μπήκε σ’ αύτό τό σπίτι γιά νά παντρευτή τή 
γλυκειά Ζιλχάκω, τήν άπαρηγόρητη χήρα τοΰ Άχμέτ, μοναχογυιοΰ τοΰ Πασιά— 
Καλοΰ, γυιοΰ τοΰ Έλχάτζ Μεχμέτ Πασιά.

2.—c(...gv€K€V τής άναξιότητος των διοικητών...»

Στά χρόνια τής ήγεμονίας τοΰ άδελφοκτόνου Έλχάτζ, στά Γιάννινα καί 
στήν “Ήπειρο, διαδραματίζονταν σημαντικά γεγονότα.
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Άπογραφή, πού γίνεται τών κατοίκων στά 1731, φανερώνει δη  τήν έποχή 
αυτή, κατοικούσαν στά Γιάννινα οχτώ χιλιάδες οικογένειες (κάπου 47.000 'ψυ
χές), πού τά τρία τέταρτά τους ήταν χριστιανοί. Αιτία αυτής τής καταμέτρησης 
ήταν γιατί, τόν προηγούμενο χρόνο, «πολιτικός δάκτυλος έκ τής "Αρκτου, φύ
τευε ανταρσίες στήν ’Οθωμανική Επικράτεια, πού ξεσπούσαν, πρώτα στήν Α ι
τωλοακαρνανία καί τό Βάλτο καί κατόπι στη Θεσπρωτία. ΚΓ ή Κυβέρνηση, γιά 
ν’ άφοπλίση τούς Χριστιανούς, καταμέτρησε τά κεφάλια τους καί τούς υποχρέ
ωσε νά δώση δ καθένας τους γιά τόν Τούρκικο στρατό, άπό ένα ντουφέκι, ένα 
σπαθί κα\ μιά παλάσκα, κα\ ταύτόχρονα άπαγόρευε τήν όπλοφορία.

Καιροί, βλέπεις, χαλεποί άρχιζαν γιά τό Ντοβλίέτι: Στά 1732, οΐ Ε νετο ί 
ξεσηκώνουν τούς Σουλιώτες' ό Ναύαρχος Τσανούμ Χότζας, γιά νά τρομοκράτηση 
τούς έπαναστάτες—κάτι έβραζε σ’ δλες αυτές τίς περιοχές—παραπλέει «μετά 
στόλου πολλοΰ τά παράλια τής Αιτωλοακαρνανίας καί ’Ηπείρου*, χωρίς δμως 
άποτέλεσμα. Ετοιμάζεται τότε έναντίον τών Σουλιωτών μεγάλη έκστρατεία : 
Πέντε πασίάδες, μέ στρατό άπό 10.000, ξεκινάνε άπό τά Γιάννινα, κατεδαφί
ζουν τό Μαργαρίτη, μά τελικά, δέν άποτολμοϋν νά χτυπήσουν τούς Σουλιώτες. 
’Αρχηγός τής στρατιάς αυτής, ήταν ό Βαλής τών Γιαννίνων, Χατζή Πασίάς.

Οί ραγιάδες τής ’Ηπείρου πλήρωσαν τότε μέ τό αίμα τους καί μέ κατα
στροφές τό γενικό αύτό ξεσήκωμα. ΚΓ εκτός αυτό, έξη χωριά τού Δέλβινου, άπό 
άλλα τόσα τής Παραμυθιάς καί τών Φιλιατών καί δώδεκα τού Μαργαρίτου, ά- 
ναγκάζονται νά έξισλαμισθούν δμαδικά* δλόκληρες κοινότητες μεταναστεύουν.

Βρίσκουμε τώρα πολύ φυσικό—γιά τή δειλία πού έδειξε— νά πέση σέ δυσ
μένεια δ άνίκανος Χατζή Μεχμέτ, καί νά έκθρονιστή άπ’ τόν άδελφό του’Ιμπραήμ 
(τόν Α'.)' καί μέσα στήν ταπείνωση καί στήν οργή, τά τόν δηλητηριάση ύστερα 
άπό λίγα χρόνια (1739), χωρίς μ’ δλα ταύτα μ’ αύτό νά μπορέση νά ξανανεβή 
στό Γιαννιώτικο θρόνο* καί νά ζητήση τελικά καταφύγιο στή θρησκεία καί τό 
χατζηλίκι. Καί γιά νά σβύση τήν καταισχύνη τής ζωής του, τήν ίδια χρονιά τής 
άδελφοκτονίας, χτίζει τό περίφημο Τζαμί—ίσαμε τότε μετζίτ—τής Καλούτσίας 
καί ζητεί άργότερα νά πάρη μέρος στήν έκστρατεία τής Περσίας, άπ’ δπου γυρί
ζοντας, πέθανε στό Χασάν Καλιά, σέ ήλικία τό λιγώτερο έξήντα χρόνων.

Αυτός ήταν δ πατέρας τής ’Αϊσσέ.

Δέν είναι μέ άκρίβεια γνωστό πότε γεννήθηκε ή Αϊσσέ κΓ δ άδελφός της 
Μεχμέτ, δ άργότερα Πασίά—Καλό;. Πιθανώτατα δμως άνάμεσα 1720 καί 1736.

Ή  Αϊσσέ, παντρεύτηκε καί πήρε γιά άντρα της, τό Σουλεϊμάν—μπέϋ άρ
γότερα Σουλεΐμάν τόν Γ \ —άνεψιό της άπό πρώτο ξάδερφο καί δισέγγονο τού 
Άσλάν Πασίά τού Β \ (1636 — 163}*).

Ό  Σουλεϊμάν ήταν δευτερόγαμος* κι’ άπό τόν πρώτο του γάμο είχε ένα 
• γυό: τό Χουσεΐν, τό γνωστό στήν Ιστορία τού τόπου ώς Καρά (μελαψό) Χούσίο 

(χαϊδευτοκό τού Χασάν).

Μετά τό βίαιο θάνατο τού Ίμπραήμ, πού άντικατέστησε, δπως είδαμε, τό 
ι Χατζή—-Πασίά πού είχε άτυχήσει, άνέβηκαν στό θρόνο τών Γιαννίνων τά παιδιά 
ιτού πρώτου Σουλεϊμάν καί Χουσείν, γιά δυό δμως μόνο μήνες. Ό  πρώτος μά
λιστα γιά λίγο καιρό, έμεινε καί μόνος του στό θρόνο, είναι δέ γνωστός στήν 
ιίστορία σάν Σουλεϊμάν δ Α', καί δολοφονήθηκε κι’ αύιός μέ τή σειρά του, άπό 
ιτό διάδοχό του Άχμέτ (τόν Α'. 1740— 1748), θετό καί πολυαγαπημένο παιδί τού 
ι’Ασλάν Πασίά τού Δ' (1702— 1720), χριστιανόπαιδο άπό τή Λεψίστα Κουρέντων.

«Είς τό μικρόν αύτό διάστημα (1734—1748), γράφει δ Άραβαντινός, ή πό
λις καί αί περιοχαί τών Ίωαννίνων, έ ν ε κ ε ν  τ ή ς  ά ν α ξ ι ό τ η τ ο ς  τ ώ ν  δ ι ο ι -
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κ η τ ώ ν ,  ύφίστανται πολλά δεινά καί κακοπαθείας, πηγάζουσαι έκ των Ισχυρών 
τοϋ τόπου». Ή  βία μαζύ μέ την αυτοδικία, ήταν δ άπόλυτος ρυθμιστής τών πάν
των. Σέ τέτοιο σημείο πού, κατά διαταγή τής Πύλης, έκστρατεύει σνήν "Ηπειρο 
δ Σατράπης Θεσσαλίας Άμπντουλάχ, γιά νά άποκαταστήση τή διασαλευμένη τά
ξη. Ή  Πύλη άνησυχούσε πολύ άπδ την έκρυθμη αυτή κατάσταση τής περιοχής 
τού Βαληλικίού τών Γιαννίνων’ καί γιά νά τδ εχη κάτου άπδ την άμεση έπο- 
πτεία της, άποφασίζει άπδ την έποχή αυτή (1740) και πέρα, οί Τοπάρχες τών 
Γιαννίνων νά διορίζονται, όχι όπως ίσαμε τώρα, άπδ τδ Σατράπη τής Θεσσαλίας, 
άλλ’ άπ’ ευθείας άπ’ τή Κωνσταντινούπολη.

Ό χτώ  χρόνια ήγεμόνευσε δ Άχμέτ* καί συνεχίστηκε ή ήγεμονία του άπδ 
τδ γυιό του Μουσταφά (τδ Β'.), ίσαμε τά 1759.

Ό  Μουσταφάς αυτός, είναι γνωστός ώς διαπρεπής Διοικητής τού Κάστρου 
τών Γιαννίνων και είχε πάρει καί τδν τίτλο τού Βεζύρη.

Είχε δργανώσει κι’ αυτός μιά μεγάλη Ικστρατεία κατά τών Σουλιωτών μ’ 
έφτά χιλιάδες άνδρες. Ό μω ς, ούτε αυτός κατώρθωσε νά τούς γονατίση: ή παλη- 
καριά τους καί ή γενναία τους άντίσταση, Ισωσε κι’ αυτή τή φορά τδ Σούλι άπδ 
τή σκλαβιά.

Στδν καιρό τής ήγεμονίας τού Μουσταφά τού Β'. κα'ι είδικώτερασ τά 1754, 
είναι γνωστό ότι στά Γιάννινα κατοικούσαν 45.000 άνθρωποι* είχαν εκεί συγ- 
κεντρωθή σιγά-σιγά, όλοι όσοι, μή μπορώντας πιά νά βαστάξουν τίς καταδυνα
στεύσεις τών 'Αλβανικών φύλων καί, φυσικά, οί πιδ εύποροι τής Δεπαλίτσας, 
Παραμυθίας, Αργυρόκαστρου, Κόνιτσας, Πάργας, Δέλβινου, Ζαγοριού, Κουρέν- 
των, Βαγενετίας, ζητούσαν προστασία κι5 άσφάλεια στδ Κάστρο τών Γιαννίνων, 
φέρνοντας σ' αυτό τούς θυσαυρούς τους καί τήν ένεργητικότητά τους. Στά Γιάν
νινα επίσης είχαν μετοικήσει, άπδ πολύ παληότερα, καί πολλές οικογένειες εξ
ισλαμισμένων τής περιοχής τους, καθώς καί μερικές ’Αλβανικές.

Τδν τελευταίο χρόνο τής ήγεμονίας τού Μουσταφά, έμφανίζεται στδν 
Ηπειρώτικο δρίζοντα δ Άλής άπδ τδ Τεπελένι, ό γυιδς τής Χάμκως.

Τά 'Αλβανικά στίφη, Οργανωμένα τήν έποχή αυτή σέ ληστρικές συμμορίες, 
«υύδέν μέσον άπανθρωπίας καί άπογυμνώσεως παρέλειψαν άνεφάρμοστον κατά 
τών άόπλων χριστιανών», πού έναντίο τους όμως, γιά νά εκδικηθούν γιά τίς 
άποτυχίες τους τόσο άπέναντι τών ’Αλβανών όσο κι’ άπέναντι τών Σουλιωτών, 
ξεσπούσαν άγρια καί οί Τούρκοι τών Γιαννίνων.

Τήν έποχή αυτή είναι πού χάθηκε κι’ ή κωμόπολη Βαγενήτι, καί κάηκε καί 
λεηλατήθηκε «έν μέση ήμερα» τδ Καρπενήσι.

Ή  'Υψηλή τότε Πύλη, γιά νά σώση τήν κατάσταση, άφήνει τούς Άσλανί- 
δες τών Γιαννίνων ν’ άλληλοσκοτώνονται καί διορίζει Βαλή Γιαννίνων τδν 
Άργυροκαστρίτη Σουλεϊμάν (τδ Β'. 1759— 1762), «άνδρα δραστήριον καί άξιον» 
καί ταυτόχρονα σκληρόκρρδον.

3 . καί δέν είναι πουθενά καταφύγιον...»

Στά 1759, έμφανίζεται στδ προσκήνιο τής Ιστορίας τού τόπου κι' ένας 
’Ισμαήλ Πασίάς άπδ τδ Μπεράτι, πού «,αψνθ', μηνί ’Οκτωβρίου... είς ’Ιωάννινα 
εσφαξεν άπανθρώπως δύο εντίμους καί άξιους χριστιανούς, ώς φίλους τού εχ
θρού αύτού Σουλεϊμάν Πασίά, άπδ ’Ιωάννινα, τόν τε Γεώργιον Μήσιον καί τδν 
Ζώην Χαραμήν, οίς δ φιλάνθρωπος Δεσπότης, χαρίσατο ζωήν άληκτον», δπως 
γράφει γιά ένθύμηση δ άγνωστος Ήπειρώτης μοναχός τής Μονής Βαρλαάμ τών 
Μετέωρων. Ή  πληροφορία αύτή, έπιβεβαιώνεται καί άπδ Ινα έγγραφο τής 6ης 
’Οκτωβρίου 1759 τού Ενετού Πρόξενου "Αρτας, πού άναφέρει δτι «δ ’Ισμαήλ,
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διέταξε τόν άποκεφαλισμόν δύο προυχόντων Ελλήνων, ένός όνόματι Ζώη Χ α
ραμή και άλλου 'Αποστόλου Μίσ]θυ, άμφοτέρων πλουσίων καί πολυφημισμένων».

Τό περιστατικό αυτό, δπως έγραψε σχετικά στό περιοδικό «Ελληνικά» ό 
Διευθυντής των ’Αρχείων τοΰ Κράτους, Ζακυνθινός, έγινε ώς έξης:

«Ό  όντως βίαιος Σουλεΐμάν (γι’ αυτόν θά γίνη λόγος σέ έπ. κεφάλαιο) 
μετεκλήθη είς τό Μοναστήριον κατά τάς άρχάς τού 1759 παρά τώ Μπεϋλέρ 
μπέϋ». Τό Πασίαλήκι τότε τών Γιαννίνων τό κατέλαβε—βίαια—ό ’Ισμαήλ μπέϋς, 
Ισαμε τόν ’Ιούνιο τής ίδιας χρονιάς, «ότε κατελθόντος τοΰ Μπεϋλέρ μπέϋ τής 
Ρούμελης μετά τού Σουλεΐμάν πρός έκδίωξίν του, ήναγκάσθη νά φύγη» άπό τά 
Γιάννινα. Κατά τόν αυτόν όμως—δπως πιό πάνου—Ενετό Πρόξενο, ό Σουλεϊ- 
μάν επανήλθε στά Γιάννινα στ\ς 3 0 ’Ιουνίου τοΰ 1760.

Τόσο δ Άραβαντινός, δσο κΓ δ Λαμπρίδης, άναφέρουν κι’ οί δυό τό περι
στατικό τής θανάτωσης τών προκρίτων στά κείμενά τους' δμιλοϋν δμως γιά 
άπαγχονισμό καί γιά τρεις χριστιανούς, άπό τούς δποίους, οί δυό τουλάχιστο 
ήταν «επίσημοι πολίται». Οί Μισίαίοι, ήταν παληοΐ εύγενείς πού είχαν διατελέ- 
σει πολλές φορές προεστοί τοΰ Ζαγοριοΰ. Ό  Ζωής Χαραμής άναφέρεται σά Γιαν- 
νιώτης εύπατρίδης' κι’ δ Μεσσηνέζης, θάταν κι’ αυτός κάποιος έξέχων, έτσι πού 
βρίσκεται τοποθετημένο σέ κάποιο έγγραφο τό όνομά του.

Τούς άπαγχονισμούς τών προκρίτων αυτών, ό Λαμπρίδης, σφαλερά τοπο
θετεί, χρονικά, στά 1763 καί τούς θέλει ένεργημένους άπό τό Σουλεΐμάν, καταγ- 
γέλοντας δτι έγιναν «άνευ αίτιας» καί «χωρίς δίκη». Ή  θανατική δμως αυτή 
εκτέλεση, δεν μπορεί νά είναι ένα έτσι μεμονωμένο καί ξεκάρφωτο περιστατικό. 
Χωρίς δίκη, είναι πιθανώτατο νά έγινε' «άνευ αίτίας», δμως—υποκειμενικά του
λάχιστον γ ι’ αυτόν πού τήν διέταξε—όχι.

Στήν οίκογένεια τών Μισιαίων, ή παράδοση φέρει, ώς αίτιολογία της, συ
νωμοσία κατά τοΰ τότε καθεστώτος. Ό  Λαμπρίδης, γιά τό Μίσίο τουλάχιστο, 
σάν άφορμή άναφέρει δτι όέν άνέχθηκε τήν καταπάτηση τών προνόμιων τού 
Ζαγοριοΰ, πού τά είχαν έξασφαλισμένα σουλτανικά φερμάνια.

νΑλλη δμως φαίνεται νά είναι ή κυρίως αίτια, χωρίς πάντως ν’ άποκλείε- 
ται καί ή πιό πάνου.

Μετά τή λήξη τής ήγεμονίας τοΰ Μουσταφά, έπικράτησε, δπως προκύπτει 
άπό δσα είπαμε προτήτερα, μία άναρχική κατάσταση. Ό  Ισμαήλ άπό τό Μπε- 
ράτι, ήταν, πιθανώτατα, παράλληλα μέ τό Σουλεΐμάν, έπίδοξος κΓ αυτός μνη
στήρας τοΰ θρόνου τών Γιαννίνων. Ό  τελευταίος δμως, είχε φαίνεται Ισχυρό
τερες γνωριμίες κι’ άνάμεσα στ’ άλλα, δικούς του καί τούς Μισίαίους, πού, μαζύ 
μέ τούς άλλους δυό πρόκριτους, τόν βοήθησαν νά καταλάβη τήν ηγεμονία. Κα
θώς δμως αυτός φεύγει άπό τά Γιάννινα γιά τό Μοναστήρι, δπου τόν είχε καλέ- 
σει δ Μπεΰλέρμπεης, δ ’Ισμαήλ, βρίσκει τήν ευκαιρία καί κάνει πραξικόπημα* 
καταλαμβάνει τό θρόνο τών Γιαννίνων καί, φυσικά, πραπη-πρώτη του δουλειά, 
θά ήταν νά τιμωρήση, γιά έκδίκηση καί παραδειγματισμό, μέσα σέ μιά άτμό- 
σφαιρα τρομοκρατίας πού θά είχεν έπιβάλει, τούς Ισχυρούς αυτούς πρόκριτους 
πού τόσο άποτελεσματικά βοήθησαν τόν άντίπαλό τους, καί θά τούς κατηγόρησε 

[ βέβαια γιά συνωμοσία' καί σίγουρα έπίσης θά θέλησε νά καταργήση καί τά προ
νόμια τών Ζαγορίσιων, πού προεστώς τους ήταν Μίσιος.

Χρειάστηκε τότε, καθώς είδαμε, έκστρατεία τοΰ Μπεϋλέρμπεϋ, γιά νά δίωξη 
t τόν άρπαγα καί νά ξαναεγκαταστήση στό θρόνο τών Γιαννίνων τό Σουλεΐμάν.

νΟχι δμως μόνον ό Γεώργιος Μίσιος, άλλά κι’ ό πατέρας του Μιχαήλ, είχε 
\ δείχτη κι’ αυτός έπικίνδυνος,γιά τούς Τούρκους, άνθρωπος. Στά 1735, τάχε βά- 
, λει μέ τό Χατζή Μεχμέτ Πασίά, πού τόν είχε κλείσει στίς φυλακές. Ό  Μίσ)ος
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δμως, μέ τήν έξυπνάδα του, κατώρθωσε νά δραπέτευση* καί ξεκινάει άμέσως, 
κρυφά γιά τήν Πόλη, γιά νά φροντίση νά έκθρονίση τδ διώκτη του’ στά στενά 
δμως του Μετσόβου, δολοφονείται άπδ εϊδικδ άπεσταλμένο του Χατζή Μεχμέτ, 
πού τόν παρακολουθούσε και τδν κυνήγησε Αποτελεσματικά.

«Ή παρούσα πόλις, γράφει γιά τήν έποχή αυτή άπό τά Γιάννινα δ Ιερο
μόναχος Κύριλλοςί1)» πάσχει πάνδεινα καί ΐλεως νά γίνη δ Θεός εις αυτήν τήν 
καταδρομήν’ καταδρομαί έξωθεν καί άλληλομαχίαι έσωθεν, αιφνίδιοι θάνατοι, 
δπου έκόπησαν παρρησία δύο έντιμοι άνθρωποι, δ Ζώης Χαραμής καί δ Γειυρ- 
γιος Μίσίος* ό Πανιερώτατος, έγκλειστος διά τδν φόβον’ ή πτωχολογιά άπδ Ανέλ
πιστα δυστυχήματα’ καί δέν είναι πουθενά καταφύγιον.»

1. Χρονογραφία τής ’Ηπείρου Β' σελ. 227.

4.—Παλιές δόξες στό Ζαγόρι

Τί δμως είναι αυτοί οί Ζαγορίσιοι, πού Ανακατευόταν τόσο ένεργά σέ έν- 
θρονίσεις καί έκθρονίσεις πασίάδων;

Γιατί, στην έποχή αυτή, έκτδς άπδ τούς Μισίαίους τού Μονοδενδριού, έμ- 
φανίζονται στην ιστορία μας καί άλλοι διάσημοι Ζαγορίσιοι: Ό  Βασίλης Ράδος, 
Απδ τδ Τσεπέλοβο’ δ Νούτσος Καραμεσίνης κι* δ γυιός του Άλέξη Νούτσος* δ 
Νούτσος (Ίωαννούτσος) Κοντοδήμος, δ περίφημος «Φύτρος», Απδ τδ Βραδέτο, καί 
ποίος ξέρει πόσοι άλλοι άγνωστοί μας.

Ά πδ τδ 14ο Ακόμα αιώνα βρισκόταν σέ Ακμή cA Ζαγοροχώρια κΓ άπδ τδ 
13ο, τδ Δυτικδ Ζαγόρι διακρινόταν γιά ευημερία καί πλούτο.

Στά 1430, οί καπάτσοι Ζαγορίσιοι, Αντιπρόσωποι δηλ. άπδ πεντακόσιες 
Ζαγορισιακές οικογένειες, μαζύ μέ Αντιπρόσωπους άπδ τήν Καρίτσα κι* άλλα βο
ρεινότερα χωριά των Κουρέντων, πρώτοι αυτοί «προσκύνησαν τδ Στρατάρχη τού 
Μουράτ τού Β', Σινάν Πασίά, καί «έτυχον αυτονομίας, αύτοδιοικήσεως καί άτε- 
λείας»’ κΓ άντίς γιά φόρους, έστελναν στήν Κωνσταντινούπολη, κάθε χρόνο, 822 
στρατεύσιμους, πού κατατασσόταν σέ ειδικά σώματα, τά Βοϊνάκ, δπου χρησιμο- 
ποιόταν γιά βοηθητικές υπηρεσίες* περισσότερο γιά ίπποκομίες.

Πολλοί άπδ τούς πρόκριτους τών χωριών αυτών, καθώς καί άλλων χωριών 
γύρω άπδ τά Γιάννινα —Ανάμεσα τους, τδ Νησί καί τδ Πέραμα—, «παρέσχον (στδ 
Σινάν Πασίά) σπουδαίας υπηρεσίας έπί τών διαπραγματεύσεων του μετά τών έν 
τώ Φρουρίω οίκούντων Ίωαννιτών».

Ό  Σινάν Πασίάς, είχε φαίνεται πολιορκήσει τδ Κάστρο Απ’ δλες τις με
ριές’ δ στρατός του έπεσε στδ δυτικδ κάμπο τών Γιαννίνων (Γραμμένο, Ζίτσα, 
Κούρντα) καί τις υπώρειες τού Μιτσικελιού. Ή  ύπαιθρος, «σφόδρα Απεχθά- 
νοντο» τούς φεουδάρχες τού Κάστρου, «διά τήν περιφρονητικήν αυτών διαγωγήν».

Έ τσ ι βρίσκει δικαίωση κΓ ή λαϊκή παράδοση, κατά τήν δποία, πρεσβεία 
Γιαννιωτών τού Κάστρου, ύστερα άπδ τδ τελείωμα αυτών τών διαπραγματεύσεων, 
«προσκύνησαν» τδν έκπρόσωπο τού Σουλτάνου, στή θέση «Προσκύνηση», μισή 
ώρα δυτικά τών Γιαννίνων.

Γύρω στά 1680, τδ Ζαγόρι είχε κιόλας στήν πρωτεύουσα Ισχυρούς μεγι
στάνες καί προεστώτες, Ανθρώπους μεγάλης έπιρροής στδ Κάστρο τών Γιαννίνων. 
Οί Ζαγορίσιοι, άπδ παλιά, ταξιδευόταν πολύ στά ξένα. Άνοιγε έκεϊ τδ μυαλό τους, 
δημιουργούσαε μεγάλες περιουσίες κΓ έξυπνοι κΓ εύστροφοι καθώς είναι, μπήκαν 
σιγά-σιγά στ* Αξιώματα κΓ άπόχτησαν μεγάλη δύναμη. Αυτού τού είδους δ Αγώ
νας τής ζωής, τούς μετέβαλε σ’ ένα είδος ευφυέστατων Ανθρώπων τής υπαίθρου, 
πού στήν πραγματικότητα ήταν σχεδδν Αστοί. ΚΓ αυτή τή φόρμα είχαν δώσει
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καί στά χωριά τους, πού καί στά χρόνια μας άκόμα, μύριζαν εύμάρεια κι* 
άρχοντιά.

Στά 1684, συγκροτούνται σέ μιά, κατά κάποιο τρόπο, δμόσπονδη δμάδα χω
ριών, πού είχε φτάσει στά άπόγειο τής όργάνωσης καί τής δύναμης της στά 18ο 
αιώνα* «περ'ι άκρας (δμως) τού δποίου» άρχισε νά άκρωτηριάζεται, γιά νά δια
λυτή δριστικά στά 1868.

Εκτελεστικά όργανο τής δμοσπονδίας αυτής ήταν ό Προεστώς τού Ζαγο- 
ριού - προσωπικότητα γεμάτη έξουσία—καί Συμβούλιό της οί Ζαγορίσιοι άρχον
τες. Δύναμή της, ήταν οί Ισχυροί τής Πόλης καί των Γιαννίνων.

ΣτΙς άρχές τού 18ου αϊώνα, άλλά κι’ άργότερα ίσαμε τά τέλη του, έμφανί- 
ζονται στήν ιστορία τού τόπου άδρές καί μεγαλόπρεπες Ζαγορισιακές μορφές, 
στά γράμματα, στις έπιστήμες, στά έμπόριο, σέ κρατικές υπηρεσίες. Ό  Πανταζής 
Έξάρχου άπά τά Αιασκοβέτσι' δ έξοχώτατος X. Πασχάλογλου άπά τά Καπέσοβο, 
μυστικυσύμβουλος καί γιατρός τριών Σουλτάνων οί Νανναΐοι άπά τούς Νεγάδες, 
πού όταν έβγαιναν έξω, είχαν μαζύ τους έκατάν πενήντα φυλαχτάδες κι’ υπηρέ
τες’ δ Σεργιάννης, πού κάποιο τραπέζι πού έκανε, τά διακόσμησε, άντίς γιά λου
λούδια, μέ διαμαντόπετρες καί πολύτιμα λιθάρια’ οί βαρώνοι Πέτρινοι, δ Ράδος, 
δ Ρέσσος, οι Τσιγαράδες, οί Παπάζογλου, οί Πριγκαίοι κι’ άλλες άκόμα μεγάλες 
κι’ ένδιαφέρουσες φυσιογνωμίες, πού είναι ή ζωντανή ιστορία τού Ζαγοριού καί 
πού—τά λέμε αύτά μέ πικρία—δέ βρέθηκε ένας διανοούμενος Ζαγορίσιος νά τούς 
βιογραφήσει συνθετικά καί νά τούς άποθανατίση στήν πανελήνια σκέψη καί τήν 
ηπειρωτική υπερηφάνεια.

Δέν είναι γνωστοί όλοι οί Προεστώτες τού Ζαγοριού οί ίσαμε τά 1788 χρη
μάτισα ντες καί «οί δποΐοι ήσαν άπροσωποληπτότεροι τών μετά τά 1788 χρηματι- 
σάντων». Τή χρονιά αυτή, δ Άλής γίνεται Βαλής τών Γιαννίνων* καί φαίνεται 
νά ήταν αύτάς περισσότερο άπά τούς Ζαγορίσιους καπάτσος καί νά τούς διέ- 
φθειρε, άνάλογα μέ τά μεγάλωμα πού κι* αυτοί πήραν μέ τή βοήθειά του.

Καί στίς άρχές άκόμα τού 19ου αιώνα, οί Ζαγορίσιοι κρατούσαν πολλή 
άπά τήν παληά τους δύναμη. Τήν έποχή δμως αυτή, μπήκαν στά Ζαγόρι, δπως 
καί πρίν άναφέραμε, πολυμελέστατες, άπά τριακόσιες ή κάθε μιά Αλβανούς, συμ
μορίες, μέ έπί κεφαλής ισχυρότατους μπέύδες* άνάμεσά τους κι* δ Ταχήρ μπέϋ, 
άπά τ ’ ’Αργυρόκαστρο. Οί ’Αλβανοί Ισχυροί, δέν συγχωρούσαν στούς Ζαγορί
σιους τήν υποστήριξη πού είχαν κι’ αυτοί κάνει τού Ά λή Πασιά, πού τούς είχε 
κυριολεκτικά έξουθενώσει.

Επακολούθησαν τότε τρομακτικά στά Ζαγόρι δεινά* ύστερα δμως άπά παρά
πονά τους, δ Σουλτάνος Μαχμούτ δ Β' (1808— 1839), διέταξε τά Μεχμέτ Ρεσήτ 
νά σπεύση μέ στρατό στήν "Ηπειρο καί ν’ άποκεφαλίση τούς άρχηγούς αυτών 
τών συμμοριών* Καί σκοτώθηκαν τότε περισσότεροι άπά χίλιους ’Αλβανοί.

«Δε στδειπα iyoj Ταχίρη μου μη μπαίνεις στο Ζαγόρι 
οί Ζαγορίσιοι είναι κακοί και γράφουνε στήν Πόλι».

5.—Ό  ’Αρβανίτης Σουλεϊμάν

Εκείνη τήν οίκτρή κατάσταση είχε βρεί, άνεβαίνοντας στά θρόνο, δ Σου- 
λεϊμάν δ Άργυροκαστρίτης. ΤΗταν κι’ αύτάς ΆσλανΙδης* είχεν δμως μέσα του 
πολύ ’Αλβανικά αίμα* κι’ ήταν μεγαλωμένος καί ζυμωμένος μέσα σέ άτμόσφαιρες 
βίας καί σκληρότητας, δπου μονάχα ή δύναμη είχε άξια κι’ δπου δέν κυριαρχούσε 
ή χλυδή κι’ ή πολυτέλεια καί τά γεμάτο λεπτές δολοπλοκίες καί ραφιναρισμένες 
ραδιουργίες περιβάλλον τής πολυάνθρωπης καί πλούσιας πόλης πού ήταν τότε 
τά Γιάννινα.
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Ζώντας σέ μια έποχή, πού είχαν άρχίσει έντονώτερα νά άναφαίνώνται οΐ 
μεγάλοι Δάσκαλοι τού Γένους καί πού σέ πολλά άστικά κέντρα τής Ηπείρου καί 
Θεσσαλίας νά σαλεύη μιά κίνηση πνευματική ταυτόχρονα καί χριστιανική, άπ* 
όπου, λιγάκι άργότερα, βγήκε τό θαύμα τού Κοσμά, όπου ot Άσλανήδες των 
Γιαννίνων, έξαντλημένοι άπό τίς έπιγαμίες πού έκαναν μεταξύ τους γιά νά συγ
κρατήσουν την έξουσία στη δυναστική τους οικογένεια, είχαν άρχίσει νά άποσυν- 
θέτωνται καί νά δρμούν άκάθεκτα τυφλοί σέ μιάν άμιλλα δολοφονιών, ραδιουρ- 
γειών, δωροδοκίας καί συγκρούσεων, σέ στιγμές πού στην νΗπειρο, ή άπόγνωση 
κΓ οί ξενικοί δάχτυλοι δημιουργούσαν πολύ συχνά σοβαρές έξεγέρσεις, ή άκμή 
τών δραστήριων αύτών Ήπειρωτών, πού ήταν ot Ζαγορίσιοι στήν αυλή τής 
Κωνσταντινούπολης, βρισκόταν στό άπόγειό της, στά Γιάννινα δέ οί συμπατριώ
τες τους ήταν σοβαροί ρυθμιστές τού ήγεμονικού θρόνου καί γενικώτερα τού 
τόπου, σέ μιά τέτοια έποχή ό Σουλεϊμάν, πήρε άμέσως δραστήρια καί άποφασι- 
στικά μέτρα. Συγκέντρωσε στά χέρια του, μαζύ μέ τή Βαληλία καί τήν έξουσία 
τού Ντερβέναγα τής Ηπείρου κΓ Αιτωλοακαρνανίας κΓ άνέλαβε συστηματική 
δράση κατά τών άρματολών, πού τούς άνάγκασε νά καταφύγουν στά όρεινά τους 
καταφύγια* χτύπησε δέ άγρια καί τή ληστεία πού λυμαινόταν τδν τόπο.

ΤΗταν δμως Άρβαντίτης* καί, φυσικό, όχι άρεστδς στήν αύλική τών Γιαν. 
νίνων κλίκα : Οί Άσλάνιδες, έχαναν μ’ αυτόν άπό τά χέρια τους τήν έξουσία’ 
καί γι’ αυτό, έκαναν άναφορές καί παράπονα στό Σουλτάνο καί τόν κατηγορού
σαν σάν αυταρχικό καί τύραννο. Οί άναφορές φυσικά συνοδευόταν, κατά τά σουλ- 
τανικά έθιμα, καί μέ άλλου είδους πλούσια καί πειστικά έπιχειρήμ,ατα. Κατορθώ
νουν έτσι νά τόν έκθρονίσουν καί διορίζεται Βαλής τών Γιαννίνων, ό άδελφός 
τής Ά ϊσσέ, Μεχμέτ, ό γνωστός στήν ίστορία ως Πασίά—Καλός, γεννάρχης τής 
όμώνυμής του οικογένειας.

Έ τσι, ή δυναστεία τών Άσλανιδών, κέρδισε, καί μάλιστα σέ πολύ σύντομο J 
χρονικό διάστημα, μιά μεγάλη νίκη.

νΙσως κΓ αυτές άκόμα τΙς μακρυνές γΓ αυτόν Ιστορίες νά θυμόταν, όπως 
φυσικά θά τούς τις είχαν διηγηθή, δ Άσλάν μπέϊς Πασίά—Καλού τού 20ού αί- 
ώνα, καθώς γρατσούνιζε τόν τάμπουρά του στό κιόσκι τών πατρικών του, άντι- 
κρύζοντας μελαγχολικά τή λίμνη πού άπλωνόταν μπροστά του άσάλευτη καί γε
μάτη παλιά μυστικά.

6.—Ένας Πασιας γαλανομάτης

Ό  Μεχμέτ Πασίάς, πρέπει νάταν ήλικιωμένος, όταν άνέβηκε (1762) στόν I 
θρόνο τών Γιαννίνων. *

Ό  πατέρας του, είχεν έκθρονιστή, όπως ϊδαμε, στά 1736 κΓ άπό τότε ίσαμε .· 
τά 1762, δέ γίνεται κανένας λόγος γιά τό γυιό του αυτό. Νά γεννήθηκε τάχα 
αυτός ύστερα άπό τά 1736 ή νά είχε παραγκωνιστή άπό Ισχυρότερους παράγοντες;

Ό  Λαμπρίδης τόν λέει «μεγάλης άγαθότητος». Ό  Άραβαντινός, δμως, ί 
περιορίζεται νά τόν χαρακτηρίζει ήσυχότερο καί ήρεμώτερο άπό τόν προκάτοχό · 
του’ δ Άραβαντινός φαίνετρι ίσως τόσο έπιφυλακιικός, έπειδή τόν θεωρεί δρά- 
στη τού φόνου τού Βραδετινού Νούτσου Μπαλαδήμα ή Κονιοδήμου, πού δμως 
σκοτώθηκε, δπως θά ίδούμε πιό κάτου, άπό τήν Άϊσσέ στά 1787.

'Όπως κΓ άν είναι, δ Μεχμέτ δ Β', ήταν ώραιότατος* είχε μακρυά καί 
λεπτά δάκτυλα, μεγάλο καί ξανθό μουστάκι, μύτη κλασσικής δμορφιάς καί με
γάλα γαλανά μάτια. Ά ν  κΓ ή ψυχή του έμοιαζε μέ τή μορφή του, ίσως νά είναι 
ευεξήγητος δ πολυχρόνιος του παραγκωνισμός κΓ άπ* αυτή άκόμα τήν αίτία.
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’Αληθινά, ό Πασίά—Καλός, έπρεπε, σκέπτομαι, νά ήταν προικισμένος μέ 
πολλή αγαθότητα καί καλωσύνη ψυχική. Ή  γυναίκα του ήταν χριστιανή άπό τό 
Ζαγόρι, κι* 6 Μεχμέτ φαίνεται νά τή λάτρευε : ΓιατΚ1) στόν άδελφό της Μαρού* 
τση άπ* τή Βίτσα, είχε χαρίσει τδ χωριό τής Ζΐέλοβας. Ή  δυστυχισμένη δμως, 
πέθανε πολύ νέα, άφήνοντας στό Μεχμέτ ενα μονάχα γυιό, τό Μεχμέτ μπέϊ, αυτός 
πού πήρε άργότερα γιά γυναίκα του τή Ζιλχάκω(2).

Πρέπει επίσης νά ήταν προικισμένος καί μέ καλλιτεχνική ψυχή ό Πασίάς 
αυτός μέ τά μεγάλα γαλανά μάτια* άλλοιώτικα, πώς θά σκεφτόταν, άπάνω στοΰ 
Κάστρου τίς επάλξεις, πού ή είδική τους χρησιμότητα δέν είχε άκόμα παυσει— 
τούναντίο μάλιστα!..καί τό άπόδειξε αυτό άργότερα ό Ά λής—, πώς θά σκεφτόταν 
νά χτίση άκριβώς έπάνω τους ένα κομψό έκεϊ σπιτάκι, μ’ ένα κιόσκι άπ* δπου θά 
μπορούσε ν’ άντικρύζη, κάθε φορά πού θάθελε, τά γαλανά τής λίμνης μας νερά, 
τούς άσύγκριτους τού Πέραμα καί τής Λαψίστας δρίξοντες καί τού βοριά τΙς 
άγριες τρικυμίες; Καί πώς άλλοιώς θά δειχνόταν τόσο γενταιόδωρος καί τόσο 
έραστής τής μάθησης, ώστε νά δωρήση τά χωριά Κόντσικα καί Λιόκου «εις τινα 
διδάσκαλον-τόν όνοματιζόμενον Όμέρ Έ ς έντη—τών τέκνων του»(4), τού μονα- 
χογυιοΰ του δηλ. Άχμέτ μπέϋ καί τών άγνωστων σέ μάς κοριτσιών του;

νΙσως κληρονομήματα αυτής τής Ιδιοσυγκρασίας νά ήταν αυτά πού παρω
θούσαν τόν έσχατο άπόγονό του, τόν άγαμο καί άκληρο Ά σλάν- μπέϊ, νά κάθεται 
πάντα στό κιόσκι τού πατρογονικού σπιτιού του καί τή Λίμνη άντικρύζοντας, νά 
παίζη τόν ταμπουρά του, γεμάτος άγιάτρευτη μελαγχολία καί πικρές νοσταλγίες, 
πού ξεχυνόταν άπό τις δυό σχεδόν έκατονταετηρίδες πού είχε ζήσει ή γενιά του 
στή Γιαννιώτικη άτμόσφαιρα, τή γεμάτη μέ τόσο δράμα καί μυστήριο, περγαμηνή 
καί παλιό βιβλίο, αίμα καί πορφύρα.

Τήν ίδια αυτή άτμόσφαιρα, στό πιό αίματηρό κι* όξύτατό της στάδιο, τώχε 
στή μοίρα του, ιστορικά κι’ υπεύθυνα ν’ άντικρύση κι’ δ Μεχμέτ Πασίά - Καλός 
μέ τά γαλάζια μάτια: Τις τόσες βιαιότητες, τίς άφθονες φρικαλεότητες, τά μίση, 
τά πάθη καί τίς άμείλικτες φιλοδοξίες τής άδελφής του ’ Αϊσσέ, τής γιά δλα άπο- 
φασισμένης, πού συγκροτούσε τό κόμμα της καί τήν δμάδα της. —Έπρεπε ν’ άνε- 
βάση στό θρόνο τών Γιαννίνων τόν Σουλεϊμάν τόν άντρα της καί νά τήν πουν 
κι’ αυτή Πασίίνα* και φαίνεται νάχε κι* αυτή πολλές καί καλές σχέσεις μέ τό 
Ζαγορίσιο Άλέξη Νοΰτσο(5), τόν άντίπαλο τού Κοντοδήμου, πού άργότερα έγινε 
ή αίτια νά καρατομηθή δ άνδρας της. Τά όξύτατα άντιμαχόμενα συμφέροντα τών 
δσων πρωταγωνιστούσαν στά δραματικά τού τέλους τού 18ου αιώνα περιστατικά, 
πού δλοι τους: Προύχοντες, Χριστιανοί, Προεστώτες καί Ζαγορίσιοι Γραμματικοί, 
Τουρκογαννιώτες άρχοντες, Άσλανίδες(6), ήταν δλοι τους μεγάλοι γαιοκτήμονες 
κι* είχαν άμύθητα πλούτη. Τό φοβερή τέλος μορφή τού Ά λή άπό τό Τεπελένι, 
τού σκληρού καί δυναμικού μέ τίς άσβεστες φιλοδοξίες, τίς τόσο άπελπιστικά 
θλιβερές σέ προγνωστικά γιά τή δυναστία τής γενιάς του.

Μέσα στή χλυδή τού παλατιού, τή θαλπωρή καί τή γαλήνη τού σπιτιού 
του, αισθανόταν κάτι τό τρομερό νά ύφαίνεται στά γύρω του’ κάτι τό θανατερό 
πού κηόλας μούγκριζε υπόκωφα καί πλησίαζε μέ τ’ άναπότρεπτο κι* άμείλικτο τού 
χρόνου βάδισμα.

Στό Μοντενέγκρο, κάποιος Στέφανος Πίκκολος, έλεγε στά βασανισμένα κι’ 
άνήσυχα πλήθη πώς ήταν τάχα δ σύζυγος τής ΑΙκατερίνης τής Ρωσσίας Πέτρος 
δ Γ'. Έχοντας έπιτύχει νά έκτελεστή άντί αύτός, ένας πού τούμοιαζε, κατάφερε 
νά δραπετεύση άπό τή φυλακή καί σήκωσε τό μπαϊράκι τής άνταρσίας. Στρατο
λογώντας Μαυροβουνίους καί Χριστιανούς τής ’Αλβανίας, έταζε πώς θ ’ άπελευ- 
θέρωνε τούς ραγιάδες δλης τής Αυτοκρατορίας. Τό Δέλβινο καί ή Αυλώνα ίσαμε 
τή Μουζακιά, είχαν γεμίσει άπό τούς φοβερούς του άντάρτες.
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Ή  κατάσταση γινόταν σοβαρή· Ή  Πύλη βρέθηκε στήν άνάγκη νά καταρτίση 
έναντίον του μεγάλο έκστρατευτικό σώμα συγκροτημένο άπό στρατιές πολλών 
Τοπαρχών κάτου άπό τή Στραταρχεία τού Ηγεμόνα τής Ρούμελης. Ό  ψευτο- 
Πέτρος νικήθηκε* οί δυστυχισμένοι όμως Χειμαρριώτες καί ot άλλοι, δέν είχαν 
πιά ζωή στόν τόπο τους* πολλές χιλιάδες τους, άφησαν πίσω τους τά πάντα καί 
κατέφυγαν στήν Κέρκυρα καί τή Νότια ’Ιταλία.

Ό  Ρούμελη Βαλεσής, καρατομούσε στά Μπιτώλια τόν Καπλάν Πασ]α τού 
Δελβίνου, ύστερα άπό συκοφαντίες τού Άλή Τεπελενλή* καί στόν άντικαταστάτη 
του, Άλή κι* αυτόν Πασίά τόν Άργυροκαστρίτη, ό πολυμήχανος καί πανούργος 
Τεπελενλής έδινε γιά γυναίκα του τήν άδελφή του Χαϊνίτσα, γιά νά τόν έξαφα- 
νίση κι’ αυτόν μέ τή σειρά του μέ περισσότερη άσφάλεια...

Κι’ άπάνου σ’ δλα αυτά, ζεσπάει κι’ ή έπανάσταση τού Όρλώφ. Οί Τούρ
κοι κι’ οί μισθοφόροι Αλβανοί, ήταν έπΐ ποδός πολέμου, κι’ άπερίγραπτα είναι 
τά δεινά πού «έπέφερον οί ’Αλβανοί είς τήν χριστιανωσύνην» τής Πελοπόννησου 
καί στίς άλλες έλληνικές έπαρχίες. «Παντού ή έρημία ήκολούθει αυτούς». Τό 
Μεσολόγγι κι* όγδόντα καράβια, πού ήταν στό λιμάνι του, έπυρπολήθηκαν, τό 
Αίτωλικό έρημώθηκε κι’ δλοι οί κάτοικοί του έξανδραποδίστηκαν.

Στά 1772, κάτου άπό τήν άρχηγία του γίνεται μιάν άτυχη κατά τών Σου
λιωτών έπίθεση κι* ό τούρκικος στρατός παθαίνει άληθινή πανωλεθρίαί7).

Στά 1773, ύστερα άπό μηχανορραφίες τού Τεπελενλή, δ Σουλεϊμάν - μπέϊς, 
άδελφός τού Άλή τού Δελβίνου πού δ Τεπελενλής τόν είχε κάμει, δπως είπαμε, 
γαμπρό στήν άδελφή του, τόν σκοτώνει μπροστά στά μάτια τής γυναίκας του 
Χαΐνίτσας, κΓ άμέσως έπί τόπου τήν κάνει δική του. Ή  φωτιά τής διχόνοιας 
άνάβει στό Δέλβινο κι* οί Κοκκάτες, έπιβάλλουν στήν Τοπαρχία τους δικό της 
Τοπάρχη, τό Μουσταφά* δ άντίζηλός του δμως Σελήμ, τόν έκτοπίζει, παίρνει άπό 
τήν Πόλη τόν τίτλο τού Πασίά καί μεταφέρει τήν έδρα του στ’ Αργυρόκαστρο.

Μέ τό Σελήμ, άποκαταστάθηκε στήν περιοχή έκείνη ή τάξη κι’ δ κόσμος 
άρχισε ν’ άνασαίνη* δμως δ Τεπενλής, κατορθώνει ύπουλα νά κερδίση τήν καρ
διά του, ένώ ταυτόχρονα τόν κατηγορούσε στήν Πόλη σάν πουλημένο στούς Βε- 
νετούς, πού κατείχαν τότε τά ’Ηπειρώτικα παράλια, καί κατορθώνει έτσι νά πάρη 
στά χέρια του τό φιρμάνι τής άποκεφάλισής του. Συμμαχεί μέ τούς δπαδούς τού ! 
Άλή μπέϊ καί τό Μουσταφά Κόκκα, καί καρατομούν τό Σελήμ. j
__________________________ __ I*

ί*
1. Δες Ί .  Λ α μ π ρ ί δ η ,  Άλή Πασιάς, σελ. 12. I
2. Ό  Πασίά—Καλός, εκθρονίστηκε στά 1775 καί τότε νομίζουμε πιθανώτερο νά F 

δηλητηριάστηκε άπό τήν ’Αϊσσέ ό γυιός του Άχμέτ, πού θά γεννήθηκε όχι πιο νωρίς 
άπό τά 1755. Στά 1775 ή Άϊσσέ πρέπει νά ήταν σαραντάχρονη.

3. Ί .  Λ α μ π ρ ί δ η ,  Άλή Πασιάς, σελ 12.
4. Χρονογραφία τής ’Ηπείρου Β', σελ. 293. I
5. *1. Λ α μ π ρ ί δ η ,  Ζαγορισιακά Β', σελ. 24.
6. Χρονογραφία τής ’Ηπείρου Β', σελ. 261 καί έπ. — Ί .  Λ α μ π ρ ί δ η ,  Περιγραφή 

Ίωαννίνων, Άλή Πασιάς, Μαλακασιακά, Ζαγορισιακά.—*0 Μεχμέτ ό Β'. (Ί . Λ α μ 
π ρ ί δ η ,  Άλή Πασιάς, σελ. 10 καί 11), είχε δικά του 38 χωριά (γεώργια). Πλουσιώτατοι 
Χωροδεσπότες ήταν καί οί : Ταχήρ Πασιάς, πατέρας τής Ζιλχάκως, Σουλεϊμάν ό Γ' (άν
τρας τής Άϊσσέ), Άσήμ - μπέϊς («έσωδεύων» 200 χιλ. γρόσια τό χρόνο) κι* ό Μεμπρή μπέϊς.

7. Γιά τήν εκστρατεία αυτή, δες λεπτομερειακά, Δ. Σα λα μ ά γ κ α ,  Ή  εκστρα
τεία τών Τούρκων κατά τού Σουλίου τού 1772, στήν Εφημερίδα τών Γιαννίνων «Έθν. 
Αγών», φύλλα 26, 27, 28, 30 Αύγούστου καί 1, 2 καί 3 Σεπτεμβρίου 1949. ’Επίσης καί 
στό οίκεΐο βιβλίο τού *1. Λαμπρίδη.

7.—Ό  Ά λή Τεπελενλής στό προσκήνιο

Μέσα στήν τρομερή αυτή άτμόσφαιρα φαίνεται νά έγιναν οί γάμοι τού μονα- 
χογυιού τού Καλού-Πασίά, Άχμέτ μπέϊ, μέ τή Ζιχάλκω.
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Νά είχε τάχα καί σημασία πολιτική ό γάμος αύτός τοϋ γυιού τοϋ Πασίά 
τών Γιαννίνων μέ τήν κόρη τοϋ Στρατιωτικόν της Διοικητή, που §νωνε σέ μιά 
κοινή ύμόδίί δυό Ισχυρότατες Τουρκογιαννιώτικες οικογένειες, πού, στδ τέλος, 
είχαν καί κοινό τό γεννάρχη τους;

Θεληματικά ή όχι, δ γάμος αύτός, είχε κι’ αυτό τό άποτέλεσμα. Δέν ήταν 
όμως απίθανο, ό γάμος αυτό; νά έγινε καί γιατί ήταν τόσο ταιριαστός: Τό μονα
χοπαίδι τού ώραιότατου γαλανομάτη καί μέ τήν καλλιτεχνική ψυχή Πασίά καί 
τής επίσης —πώς άλλοιώς θά τήν έκανε αυτός γυναίκα του;—ώραίας Ζαγορίσιας 
Οά ήταν κι* αύτός ένα ωραιότατο Πασίόπουλο' καί πίσω άπό τά καφάσία τοϋ 
χαρεμιού, ή καρδιά τής σεμνής καί ψυχικά καλλιεργημένης Πασίοπούλας, τής 
γοητευτικής Ζουλεϊχά, θά είχε ζωηρά χτυπήσει γιά τό λεβέντη Αχμέτ, τό διά
δοχο τοϋ Καλού—Μεχμέτ στόν ήγεμονικό θρόνο τών Γιαννίνων.

Ή  φιλόδοξη δμως και μέ τ’ αχαλίνωτα πάθη, Πασίοπούλα κΓ αύτή, Ά ϊσσέ, 
άπό τό συνοικέσιο έκεϊνο, έννοιωσε νά τής ραγίζεται ή καρδιά. Πώς νά πολεμή- 
ση τώρα τΙς δυό θύτες μεγάλες οικογένειες τίς ένωμένες μ’ ένα τόσο λαμπρό γά
μο; 'Η λύσσα τής τρώει τήν καρδιά δμως φρικτές, άπ’ τά μικρά της χρόνια, ει
κόνες φόνων καί δηλητήριων τή βασανίζουν έφιαλτικά στόν ύπνο κσΐ στόν ξύπνο 
της. Νά παραιτηθή αύτή άπό τόν άσβεστο πόθο νά γίνη Πασίίνα; Αύτό ποτέ!., 
ποτέ!.. —Τό δηλητήριο!.. Ναί!.. Νά, τό μόνο φάρμακο.

ΚΓ άρχισε τότε άμέσως νά κατεργάζεται τήν ψυχή, τοϋ άπό τόν πρώτο 
γάμο παιδιού τού άνδρα της, πού ήταν σίγουρα κΓ άπ’ άτού της τόσο μαύρη δσο 
μαύρη ήταν κΓ ή μορφή τ ου : τοϋ Καρά, δπως τόν όνομάτιζαν Χουσεΐν, τού Κα- 
ραχούσιου, δπως είναι γνωστός στήν Ιστορία.

Ό  Καρά Χουσεΐν, είναι φυσικώτατο νά αίσθανόταν κΓ αύτός άσπονδο 
μίσος κατά τού λεβέντη Άχμέτ, τοϋ τόσο ευτυχισμένου στό γάμο του καί πού 
—δπως σίγουρα τό πίστευε—τοϋ έκλεβε τό θρόνο τών Γιαννίνων: Γιατί τάχα 
δέν θά γινόταν κΓ ό πατέρας του Π ασίάς; μήπως κι* αύτός δέν ήταν Άσλανί- 
δης καί περισσότερο μάλιστα Ικανός άπό τόν άγαθό Πασίά - Καλό; Καί τΐ άξιζε 
ή Ζιλχάκω μπροστά στήν άδρή καί άγρια θεληματική μορφή τής μητρυιάς του 

Γ Αϊσσέ;
ΚΓ έπειτα ή Άϊσσέ.... , θού, Κύριε φυλακήν τώ στόματί μου!.. *Η Ά ϊσσέ,

είναι γνωστή στήν Ιστορία μέ τό προσωνύμιο Καραχούσίω. Μήπως ;...
Έ  Άϊσσέ, όπωσδήποτε, ήταν άποφασιστική γυναίκα' κ ι’ έπρεπε νά γίνη 

Πασίίνα κΓ άκόμα γιά νά έξευτελίση καί ταπείνωση καί τόν Ά χμέτ καί τή γλυ- 
κειά Ζουλεϊχά.

ΚΓ ίσως στό άνομο καί—πώς νά τό πούμε;—αίμομιχτικό κρεββάτι μιας ξέ
φρενης άκολασίας, §κεϊ μέσα στό σπασμό τοϋ πάθους καί τής ένωσης δυό παρό- 
ιοιων φλογερών καί σκληρών πλασμάτων, ίσως έκεί άποφασίστηκε τό άκατανό- 
ναστο έγκλημα:

Νά δηλητήριασαν τάχα τόν Άχμέτ πρίν άπό τήν έκθρόνιση τού πατέρα του; 
I νά έπέτυχαν πρώτα τήν άποβολή του άπό τό θρόνο, μέ τή δικαιολογία δτι δέν 
,ταν ό άνθρωπος πού χρειαζόταν στίς Εξαιρετικές συνθήκες πού περιτριγύριζαν 
\) Κάστρο; Είναι δυνατό έπίσης, ό Πασίά * Καλός, μετά τό φόνο τοϋ μονάχο* 
πού του, νά μή μπόρεσε, τέτοιος πού ήταν, ν’ άνθέξη στή μαύρη συμφορά, πού 
σο άδικα κι’ άναπάντεχα τόν είχε πλακώσει καί ν’ άπομακρύνθηκε μόνος του 
I φρίκη άπό τόν μισητό αύτό θρόνο, πού τόσες δυστυχίες σκορπούσε γύρω του.

Ό  Πασίά - Καλός πάντως, πέθανε έξουθενωμένος ύστερα άπό έννηά χρό- 
χ. Μά κι’ ή Ζιλχάκω δέν παρηγορήθηκε ποτέ. Ώρκίστηκε έκδίκηση. Δέν έβγαλε 

άπάνω της τά μαύρα, κι’ δταν άκόμα έγι νε γυναίκα τού Σατράπη τών Γιαν-
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νίνων Άλή, παρά μόνο δταν αύτδ; έξαφάνισε άπδ τδν κόσμο τό Χουσεΐν, τδ 
μαύρο τόσο στην ψυχή οσο καί στό πρόσωπο Καραχούσιο.

ΚΓ ό Σουλεϊμάν, δ άνδρας τής Ά ϊσ σ έ;
Νά είχε τάχα γνώση των φριχτών αυτών μυστικών καί δέν έμπόδιζε τί

ποτε; Γιατί υποκινητής και πρωταγωνιστής τους ήταν ή Άϊσσέ. Νά του έπιβαλ- 
λόταν τάχα τόσο κυριαρχικά ή δυνατή προσωπικότητα τής γυναίκας του; ή νά τδ 
άγνοούσε ; νά μήν ήταν ίσως σέ θέση ν9 άντιληφθή; Πάντως, δταν έγινε To-j 
πάρχης τών Γιαννίνων, ήταν τόσο άδύνατος καί περιφρονητέος, γράφει ό Άραβαν-j 
τινός, ώστε ό Ά λή Τεπελενλής, περνώντας άπδ τήν ’Επικράτεια του Κάστρου τών 
Γιαννίνων, γιά τή Λάρισσα, πού ήταν πιά άπδ τά 1786 σατραπεία του, τόσο 
τδν άγνόησε, πού δέν νόμισε κάν άναγκαϊο, ούτε νά τδν έπισκεφθή, ούτε άδειο 
γιά τδ πέρασμα του νά τού ζητήση' λεηλάτησε μάλιστα καί μερικά Ζαγοροχώρια: 
guarda e passa !.,

Ό  Σουλεϊμάν δ Γ ' έμεινε άσήμαντος στήν Ιστορία. Όσο, άντίθετα, χαρά; 
χτηκε μέ ματωμένα καί πελιδνά γράμματα τδ δνομα τής γυναίκας του, τής Σουι 
λεϊμάν Πασίίνας.

Τής Άϊσσέ Καραχούσιω.

8.—Ό  Καφετζής του Παλατιού

Ή  δυναστεία τών Άσλανιδών τραβούσε στό χαμό της. Άπδ τή μιά, οΐ δυ» 
σχεδδν αιώνες πού είχαν περάσει άπάνου άπδ τή ράτσα τους' τδ μιαιφόνο πνεύμ» 
άπδ τήν άλλη, πού είχε τελευταία κυριαρχήσει στήν ψυχή της σδ μέσο έπικράτη 
σης καί πού ώδηγοΰσε σέ δρόμους έπικίνδυνους κι9 όλισθηρούς, είχαν έξαντλήσε 
κΓ έκφυλίσει τδν ήγεμονικδ οίκο. Σημάδια, πού δέν άφηναν γι9 αύτδ καμμιά άμ 
φιβολία, ήταν δα οί Άσλανίδες, δλη τους τώρα τή δραστηριότητα καί τήν ένές 
γεια, τις χρησιμοποιούσαν γιά τδ πώς νά ταπεινώνουν, νά έξαφανίζουν καί ν 
καταστρέφουν δ ένας τόν άλλο: μετά τδ δηλητήριο, χρησιμοποιούσαν τδ χρήμ 
καί τή διαφθορά. j

Σάν κορωνίδα αυτής τής κατάπτωσης, συμμαχούσαν τώρα μέ τούς φανατ*' 
κώτερους έχθρούς τους* τούς Χριστιανούς καί τούς Αρβανίτες, γιά νά τούς βοτ 
θούν γιά νά ρίχνη δ ένας τδν άλλον.

Κι9 έπειδή καί τά συμφέροντα δλων αυτών τών ύπήκοων ραγιάδων καί μ.( 
πού ζούσαν στήν έπικράτειά τους, σάν οικονομικών καί πνευματικών άνθρώπα* 
είχαν άναγκαστικά συνδεθή μέ τήν ευημερία ή τή δυστυχία τής μιας ή τής άλλι 
δμάδας τών Άσλάν, άμεσώτερα δέ αύτδ συνέβαινε μέ τά συμφέροντα τώνΤουρκ< 
γιαννιωτών, πού ήταν οί τιμαριούχοι κι9 οί άνθρωποι τού κρατικού—νόμιμου j 
παράνομου—εισοδήματος, οί «άφεντάδες» πού ζούσαν σέ βάρος τών ραγιάδων, $ 
κάτοικοι γενικώτερα τών Γιαννίνων, τής πολυάνθρωπης αυτής καί ποικιλόφυΗ 
πόλης μέ τή μεγάλη έμπορική καί βιοτεχνική κίνηση, τά περίφημα σκολειά κύ 
τούς μεγάλους λογάδες, τδν τεράστιο πλούτο πού είχε στά χέρια τών όλίγων συ* 
κεντρωθή, τά μεγάλα λάσσα τών ταξιδεμένων παιδιών της πού είχαν γεννήσ  ̂
μεγάλους καί όξύτατους διαπληκτισμούς άνάμεσα στις Ιθύνουσες τάξεις τού I 
ληνικού στοιχείου, είχαν κι9 αυτοί χωριστή σέ άντιμαχόμενα στρατόπεδα κι* r  
χεν άρχίσει έτσι μιά τρομερή διαμάχη γύρω άπδ τις ήγεσίες καί τά είσοδήμαι. 
κι’ ένας έντονώτατος άνταγωνισμδς πολυποίκιλης καί διαρκώς έναλλασσόμεν 
μορφής, άνάλογης μέ τά συμφέροντα τής στιγμής.

Ά πδ τις τάξεις λοιπόν τών άφεντάδων καί τά παλάτια, τδ αίμα είχεν ό 
χίσει νά χύνεται καί νά κατεβαίνη άφθονώτερο καί στά πεζοδρόμια: δολοφονώ 
συγκρούσεις, καθημερινές διαμάχες, κατάτρωγαν κάθε μέρα τδ σηκότι τούΤουρκ 
γιαννιώτικου στοιχείου.
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Οί Χριστιανοί, έπί πλέον, άρχοντες καί κλήρος, είχαν χωρισθή, αιτία τά 
όφφίκια καί τά λάσσα, καί σέ άλλες δυό δμάδες, πού μέ τά δπλα τού ραγιά: τήν 
ευφυΐα, τήν πνευματική υπεροχή απέναντι στδ Αλλόθρησκο στοιχείο καί τήν πονη
ριά, ανέβαζαν καί κατέβαζαν Μητροπολίτες κΓ είχαν κι’ αυτοί τδ δαχτυλάκι τους 
στίς εναλλασσόμενες περιπέτειες των Άσλάν.

Άπάνου στήν οίκτρή αυτή κατάσταση, πιδ ψύχραιμοι αυτοί καί πιδ πα
νούργοι, δολοπλοκούσαν καί κι νιάταν άνετα οί Ζαγορίσιοι, σάν δπως παίζουν τά 
παιδάκια μέ τ ’ άντρείκελα καί τούς παληάτσους* καί συσσωρεύοντας τεράστιο 
πλούτο καί καταπληκτική έπιρροή στήν Πρωτεύουσα καί στδ Κάστρο, έχτιζαν 
στά χωριά τους σωστούς μεσαιωνικούς πύργους καί μετρούσαν τ’ άσημένια καί 
χρυσά σκεύη μέ δεκάδες οκάδων.

ΚΓ δ λαός; οι χωρικοί ;
Αυτοί ήταν δ θεατής* δχι δμως δ Απαθής, τής μάχης των πρωταγωνιστών 

τού θλιβερού συγκλονιστικού δράματος. ΤΗταν τδ πεδίο Απάνω στδ όποιο κα ίγιά  
τδ όποιο γινόταν ή διαμάχη: αυτοί έπλήρωναν τούς φόρους καί τά ήμορα πού 
φκειάναν τά τεράστια εισοδήματα τών «Αφεντάδων*, ραγιάδων καί Τούρκων* γ ι’ 
αυτούς προοριζόταν τά λάσσα, πού γιά τή διαχείρισή τους τρωγόταν σάν σκύλοι 
οί άρχοντες κΓ δ κλήρος. Ή  ζωή τους, ή περιουσία τους, ή οίκυγένεια, τδ μέλλον 
τους, ήταν τά λύτρα πού πλήρωνε δ ένας καταπιεστής στδν άλλο γιά τήν ήττα 
του. Αυτοί συντηρούσαν τίς ληστροσυμμορίες καί τίς δρδές, αύτοί μέ τδ αίμα 

1 τους καί τδν ίδρωτα τους έχτιζαν τά σσράγια καί τά παλάτια καί τά κοτσίέκια 
τών άφεντάδων* κι’ αυτοί ταυτόχρονα έπρεπε νά χειροκροτούν καί νά ευγνωμο
νούν τδν κάθε καιρού νικητή.

Τέτοια περίπου ήταν ή κατάσταση στά Γιάννινα καί τήν ύπαιθρο, δταν δ 
Μεχμέτ Πασίά - Καλάς έγκατέλειψε θεληματικά ή δχι τδν ήγεμονικδ θρόνο, πού 
δέν ήταν πεπρωμένο νά ξαναϊδή έπάνω του άλλον, έξέχοντα κάπως κΓ έπιφανή, 
Άσλανίδη.

*0 οίκος, πού έδημιούργησαν κΓ Ανάδειξαν δ Ζουφλικάρ Έβρενδζ κι* δ Ά σλάν, 
κατόπιν άπδ τήν τελευταία του νίκη, ξεψυχούσε τώρα στήν άπαθλίωση, τδν ξε
πεσμό, τδ άλληλοφάγωμα καί τήν άσημότητα. Τόσο πού, δ Άραβαντινός, δέν 

• κατιυρθωιε, γιά τήν δπωσδήποτε κοντινή γΓ αύτδν έκείνη εποχή, νά πληροφορη- 
θή τίποτε άλλο, παρά μονάχα δτι μέ τδ θάνανο τού Πασίά—Καλού, Διοικητού 
Ίωαννίνων, «άγνοείται ποιδς διεδέχθη αύτόν....ή κατάστασις τής χώρας εκείνης, 
ούκ ήν άλλο τι τότε, είμή λαοφθόρος καί τρομερά άναρχία καί οί Διοικηταί, δσοι 
συνεχώς παρουσιάζοντο καί έκηρύττοντο ως τοιούτοι, ήσαν μόνον σκιά διοικήσεως, 
ύποχωρούντος τού άδυνατωτέρου εις τήν έμφάνισιν τού ίσχυροτέρου, καθ’ δτι 
έκαστος ήδύνατο ΐνα άντιποιηθή δικαίωμα αύτοχειροτονήτου διοικητού* καί άφού 
κατέβαλεν ή άπεδίωκε τδν προκάτοχόν του, άνεγνωρίζετο καί παρά τού Διβανίου 
,ώς νόμιμος Τοπάρχης ή Διοικητής. Λέγεται δέ δτι έν μιμ καί τή αυτή ήμέρρ, έ- 
μαρουσιάσθησαν τρεις άνταγωνισταί, αύτοχειροτονηθέντες καί διακηρυχθέντες δι- 
οικηταί* καί παλαίσαντες άλλήλους, άνεγνωρίσθη δ καταβολών τούς δύο Αντα- 
|/ωνιστάς».
' —Τί κατάντια!., καί ποιδς ξέρει τί θά μπορούσε άκόμα νά διαβάσουμε, &ν
> Άραβαντινός δέν έγραφε στά—καί γιά—τά Τουρκοκρατούμενα Γιάννινα, σέ 
μά δύσκολη γιά τούς ραγιάδες έποχή καί γιά τίς άθλιότητες ένδς δυνάστη.

—Τί οίκτρή κατάντια! Ό  περίδοξος θρόνος τών Ζουλφικάρ—Έβρενδζ καί 
ού Άσλάν, πού έκπροσωπούσε τρεις άλληλοδιάδοχες κατακτήσεις τού περίδοξου 
άστρου τού Δεσποτάτου τής Ελλάδος, νά γίνεται Αντικείμενο πάλης στά πεζό- 
}όμια Ανάμεσα τυχάρπαστους καί τυχοδιώκτες, ώσπου νά καταντήση τελικά στά 
•ρια ένδς Άργυροκαστρίτη καφετζήΓ), πού Αγαπήθηκε Απδ μιάν Άσλανοπούλα.
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νίνων Άλή, παρά μόνο δταν αυτός έξαφάνισε άπό τόν κόσμο τό Χουσεΐν, τό 
μαύρο τόσο στην ψυχή δσο καί στό πρόσωπο Καραχούσιο.

Κι’ ό Σουλεϊμάν, ό άνδρας τής Ά ϊσσέ;
Νά είχε τάχα γνό)ση των φρικτών αύτών μυστικών καί δέν έμπόδιζε τί

ποτε; Γιατί υποκινητής καί πρωταγωνιστής τους ήταν ή Άϊσσέ. Νά τού έπιβαλ- 
λόταν τάχα τόσο κυριαρχικά ή δυνατή προσωπικότητα τής γυναίκας του; ή νά τό 
άγνοοΰσε ; νά μήν ήταν ίσως σέ θέση ν’ άντιληφθή; Πάντως, δταν έγινε Το
πάρχης των Γιαννίνιυν, ήταν τόσο άδύνατος καί περιφρονητέος, γράφει ό Άραβαν- 
τινός, ώστε δ Άλή Τεπελενλής, περνώντας άπό τήν Επικράτεια του Κάστρου των 
Γιαννίνων, γιά τή Λάρισσα, που ήταν πιά άπό τά 17 86 σατραπεία του, τόσο 
τόν άγνόησε, πού δέν νόμισε κάν άναγκαίο, ούτε νά τόν έπισκεφθή, ούτε άδεια 
γιά τό πέρασμα του νά τού ζητήση* λεηλάτησε μάλιστα καί μερικά Ζαγοροχώρια. 
guarda e passa !.,

Ό  Σουλεϊμάν 6 Γ' έμεινε άσήμαντος στήν Ιστορία. Όσο, άντίθετα, χαρά
χτηκε μέ ματωμένα καί πελιδνά γράμματα τό δνομα τής γυναίκας του, τής Σου- 
λεϊμάν Πασίίνας.

Τής Άϊσσέ Καραχούσιω.

8.—Ό  Καφετζής του Παλατιού

Ή  δυναστεία των Άσλανιδών τραβούσε στό χαμό της. Άπό τή μιά, οί δυό 
σχεδόν αιώνες πού είχαν περάσει άπάνου άπό τή ράτσα τους* τό μιαιφόνο πνεύμα 
άπό τήν άλλη, πού είχε τελευταία κυριαρχήσει στήν ψυχή της σά μέσο έπικράτη- 
σης καί πού ώδηγούσε σέ δρόμους έπικίνδυνους κι* όλισθηρούς, είχαν έξαντλήσει 
κι* έκφυλίσει τόν ήγεμονικό οίκο. Σημάδια, πού δέν άφηναν γι’ αυτό καμμιά άμ- 
φιβολία, ήταν δτι οί Άσλανίδες, δλη τους τώρα τή δραστηριότητα καί τήν ένέρ- 
γεια, τίς χρησιμοποιούσαν γιά τό πώς νά ταπεινώνουν, νά έξαφανίζουν καί νά 
καταστρέφουν δ ένας τόν άλλο: μετά τό δηλητήριο, χρησιμοποιούσαν τό χρήμα 
καί τή διαφθορά.

Σάν κορωνίδα αυτής τής κατάπτωσης, συμμαχούσαν τώρα μέ τούς φανατι
κά) τερους έχθρούς τους* τούς Χριστιανούς καί τούς Αρβανίτες, γιά νά τούς βοη
θούν γιά νά ρίχνη ό ένας τόν άλλον. I

Κι’ έπειδή καί τά συμφέροντα δλων αυτών τών ύπήκοων ραγιάδων καί μή, 
πού ζούσαν στήν έπικράτειά τους, σάν οικονομικών καί πνευματικών άνθρώπων,Ι 
είχαν άναγκαστικά συνδεθή μέ τήν ευημερία ή τή δυστυχία τής μιάς ή τής άλλης& 
δμάδας τών Άσλάν, άμεσώτερα δέ αυτό συνέβαινε μέ τά συμφέροντα τώνΤουρκο·| 
γιαννιωτών, πού ήταν οί τιμαριούχοι κι’ οί άνθρωποι τού κρατικού—νόμιμου fjf 
παράνομου—είσοδήματος, οί «άφεντάδες» πού ζούσαν σέ βάρος τών ραγιάδων, οίΝ 
κάτοικοι γενικώτερα τών Γιαννίνων, τής πολυάνθρωπης αυτής καί ποικιλόφυλης; 
πόλης μέ τή μεγάλη έμπορική καί βιοτεχνική κίνηση, τά περίφημα σκολειά καΐ'ί 
τούς μεγάλους λογάδες, τόν τεράστιο πλούτο πού είχε στά χέρια τών όλίγων συγ* 
κεντρωθή, τά μεγάλα λάσσα τών ταξιδεμένων παιδιών της πού είχαν γεννήσει 
μεγάλους καί όξύτατους διαπληκτισμούς άνάμεσα στίς Ιθύνουσες τάξεις τού έλ* 
ληνικού στοιχείου, είχαν κι* αύτοί χωριστή σέ άντιμαχόμενα στρατόπεδα κι’ εί· 
χεν άρχίσει έτσι μιά τρομερή διαμάχη γύρω άπό τΙς ήγεσίες καί τά εισοδήματα 
κι’ ένας έντονοκατος άνταγωνισμός πολυποίκιλης καί διαρκώς έναλλασσόμενϊ|ζ 
μορφής, άνάλογης μέ τά συμφέροντα τής στιγμής.

Ά πό τίς τάξεις λοιπόν τών άφεντάδων καί τά παλάτια, τό αίμα ειχεν άρ* 
χίσει νά χύνεται καί νά κατεβαίνη άφθονώτερο καί στά πεζοδρόμια: δολοφονίες· 
συγκρούσεις, καθημερινές διαμάχες, κατάτρωγαν κάθε μέρα τό σηκότι τού Τούρκο* | 
γιαννιώτικου στοιχείου.
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Οί Χριστιανοί, έπί πλέον, άρχοντες καί κλήρος, είχαν χωρισθή, αίτία τά 
όφφίκια κα'ι τά λάσσα,καί σέ άλλες δυδ δμάδες, πού μέ τά δπλα τοϋ ραγιά: τήν 
ευφυΐα, τήν πνευματική υπεροχή άπέναντι στδ άλλόθρησ^ο στοιχείο καί τήν πονη
ριά, άνέβαζαν καί κατέβαζαν Μητροπολίτες κι’ είχαν κι* αυτοί τό δαχτυλάκι τους 
στις εναλλασσόμενες περιπέτειες των Άσλάν.

Άπάνου στήν οίκτρή αυτή κατάσταση, πιδ ψύχραιμοι αυτοί καί πιό πα
νούργοι, δολοπλοκούσαν καί κινιόταν άνετα οι Ζαγορίσιοι, σάν δπως παίζουν τά 
παιδάκια μέ τ ’ άντρείκελα καί τούς παληάτσους' καί συσσωρεύοντας τεράστιο 
πλούτο καί καταπληκτική έπιρροή στήν Πρωτεύουσα καί στό Κάστρο, έχτιζαν 
στα χωριά τους σωστούς μεσαιωνικούς πύργους καί μετρούσαν τ’ άσημένια καί 
χρυσά σκεύη μέ δεκάδες οκάδων.

Κι’ ό λαός; οί χωρικοί;
Αύτοί ήταν ό θεατής' δχι δμως ό άπαθής, τής μάχης των πρωταγωνιστών 

τού θλιβερού συγκλονιστικού δράματος. ΤΗταν τδ πεδίο άπάνω στδ όποιο καί γιά 
τδ όποιο γινόταν ή διαμάχη: αύτοί έπλήρωναν τούς φόρους καί τά ήμορα πού 
φκειάναν τά τεράστια είσοδήματα των «άφεντάδων», ραγιάδων καί Τ ούρκω ν'γι’ 
αυτούς προοριζόταν τά λάσσα, πού γιά τή διαχείρισή τους τρωγόταν σάν σκύλοι 
οί άρχοντες κι’ δ κλήρος. Ή  ζωή τους, ή περιουσία τους, ή οίκυγένεια, τδ μέλλον 
τους, ήταν τά λύτρα πού πλήρωνε ό ένας καταπιεστής στδν άλλο γιά τήν ήττα 
του. Αύτοί συντηρούσαν τις ληστροσυμμορίες καί τίς όρδές, αυτοί μέ τδ αίμα 
τους καί τδν ίδρωτα τους έχτιζαν τά σαράγια καί τά παλάτια καί τά κοτσίέκια 
τών άφεντάδων' κι’ αύτοί ταύτόχρονα επρεπε νά χειροκροτούν καί νά ευγνωμο
νούν τδν κάθε καιρού νικητή.

Τέτοια περίπου ήταν ή κατάσταση στά Γιάννινα καί τήν ύπαιθρο, δταν ό 
Μεχμέτ Πασίά - Καλδς έγκατέλειψε θεληματικά ή δχι τδν ήγεμονικδ θρόνο, πού 
δέν ήταν πεπρωμένο νά ξαναϊδή έπάνω του άλλον, έξέχοντα κάπως κι* έπιφανή, 
Άσλανίδη.

Ό  οίκος, πού έδημιούργησαν κι’ άνάδειξαν ό Ζουφλικάρ Έβρενδζ κι’ ό Ά σλάν, 
κατόπιν άπδ τήν τελευταία του νίκη, ξεψυχούσε τώρα στήν άπαθλίωση, τδν ξε
πεσμό, τδ άλληλοφάγωμα καί τήν άσημότητα. Τόσο πού, ό Άραβαντινός, δέν 
κατώρθωτε, γιά τήν δπωσδήποτε κοντινή γι’ αύτδν έκείνη εποχή, νά πληροφορη- 
θή τίποτε άλλο, παρά μονάχα δτι μέ τδ θάνανο τού Πασίά—Καλού, Διοικητοΰ 
Ίωαννίνων, «άγνοείται ποιδς διεδέχθη αύτόν.,.,ή κατάστασις τής χώρας εκείνης, 

ι ούκ ήν άλλο τι τότε, είμή λαοφθόρος καί τρομερά άναρχία καί οί Διοικηταί, δσοι 
ι συνεχώς παρουσιάζοντο καί έκηρύττοντο ως τοιούτοι, ήσαν μόνον σκιά διοικήσεως, 
ύποχωρούντος τού άδυνατωτέρου είς τήν έμφάνισιν τού ίσχυροτέρου, καθ’ δτι 
ιέκαστος ήδύνατο ινα άντιποιηθή δικαίωμα αύτοχειροτονήτου διοικητού’ καί άφού 
ικατέβαλεν ή άπεδίωκε τδν προκάτοχόν του, άνεγνωρίζετο καί παρά τού Διβανίου 
ώς νόμιμος Τοπάρχης ή Διοικητής. Λέγεται δέ δτι έν μια. καί τή αύτή ήμέρρ, έ- 
παρουσιάσθησαν τρεις άνταγωνισταί, αύτοχειροτονηθέντες καί διακηρυχθέντες δι- 
3ΐκηταί' καί παλαίσαντες άλλήλους, άνεγνωρίσθη ό καταβολών τούς δύο άντα- 
/ωνιστάς».

—Τί κατάντια!., καί ποιδς ξέρει τί θά μπορούσε άκόμα νά διαβάσουμε, &ν 
'* Άραβαντινός δέν έγραφε στά—καί γιά—τά Τουρκοκρατούμενα Γιάννινα, σέ 
αά δύσκολη γιά τούς ραγιάδες έποχή καί γιά τίς άθλιότητες ένδς δυνάστη.

—Τ ί οίκτρή κατάντια! Ό  περίδοξος θρόνος τών Ζουλφίκάρ—Έβρενδζ καί 
ού Άσλάν, πού έκπροσωπούσε τρεις άλληλοδιάδοχες κατακτήσεις τού περίδοξου 
άστρου τού Δεσποτάτου τής Ελλάδος, νά γίνεται άντικείμενο πάλης στά πεζό- 
βόμια άνάμεσα τυχάρπαστους καί τυχοδιώκτες, ώσπου νά καταντήση τελικά στά 
ίρια ένδς Άργυροκαστρίτη καφετζήΓ), πού άγαπήθηκε άπδ μιάν Άσλανοπούλα.
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Τί κρυφή χαρά θά δοκίμαζαν άπ’ αύτό οι ραγιάδες!.. Τί ξεπεσμός γιά τό θρόνο 
των Μουσταφά του Άσλάν Πασίά του Β'., του Χατζή Πασίά, τοΰ ΜεχμΕτ Πα- 
σΐά—Καλό! .

Είναι το'τρα τόσο εύκολο νά Εξηγήσουμε, γιατί δ Άραβαντινός, άδρότερος 
καί βαθύτερος στ)ς Ιστορικές του γραμμές, δΕν άναφέρει τήν Εποχή αύτή δυδ α
σήμαντους Άσλανίδες, πού κατοτρθωσαν, Εξαντλημένοι καί μΕ κόπο ν’ άνεβούν 
τά σκαλιά τοΰ ένδοξου ήγεμονικοΰ θρόνου καί νά τόν κρατήσουν, σάν καθισμένοι 
άπάνο3 σ’ άναμμένα κάρβουνα, άπό τά 1775 ίσαμε τά 1780, όπως άναφέρει ό 
Λαμπρίδης : Τόν άδελφό δηλ. τοΰ Πασίά - Καλού, Άλή Πασίά, καί τόν πρώτο 
έξάδελφό του, τό Μπεκίρ Πασίά.

Κατόπιν άπ’ αυτούς, ή Άϊσσε, τά είχε τέλος καταφέρει ν’ άνεβάση—ποιός 
νά ξέρη πώς—στόν ένδοξο Εκείνο θρόνο τόν «άδύνατο καί περιφρονητέον» Σου- 
λεϊμάν (τόν Γ'.), άνεψιό άπό πρώτο Εξάδελφό, τόσο τού Πασίά—Καλού, δσο καί 
τής ίδιας καί ταυτόχρονα άντρα της καί νά γίνη Σουλεϊμάν Πασίίνα. Τόν ίδιο 
όμως καιρό, ό Άλή Τεπελενλής, είχε γίνει Σατράπης Θεσσαλίας, καί καθώς περ
νούσε—δπως είδαμε—άπό την Επικράτεια τού Κάστρου, δέν πρόσεξε όχι μόνο 
τόν Βαλή του, άλλά ούτε καί τήν ίδια.

Κι’ είξερε ή Άϊσσε ποιός ήταν ό τελικός στόχος τής φιλοδοξίας τού δυνα
μικού αυτού Αρβανίτη: Τό Γιαννιώτικο Κάστρου* τό πολυάνθρωπο καί ξαϊκου- 
στό καί γραμματισμένο* τό πλούσιο, μΕ τόν κοσμοπολίτικό του χαρακτήρα καί τΙς 
παλιές του δόξες. Τό Κάστρο μέ τόν όχυρό του βράχο* καί στους άπόμακρους ορί
ζοντες, μέσα σέ μιάν άχλύ,—καί γιατί όχι;—τό Βυζάντιο, ή Σταμπούλ τού Μωά
μεθ. ΔΕ τού είχε πή ό μεγάλος Εκείνος ραγιάς Καλόγερος, ό Εμπνευσμένος προ- 
φήτης, ότι θά γινόταν μεγάλος καί πολύς; Καί δΕν τού είχε προαναγγείλει ότι · 
θά πήγαινε ώς τήν Πόλη μΕ κόκκινα γένεια; τί άλλο μπορούσε νά ήταν αυτό τό 
κόκκινο;.. Πορφύρα!. πορφύρα σίγουρα!.. Καί τόσο άφθονη, πού άπ’ τή φλόγα της, 
ώς καί τά γένεια του άκόμα Οά φαινόταν κόκκινα!..

Ή  ΆϊσσΕ λοιπόν ήταν άνήσυχη.
Ά πό τούς Άσλανίδες, δΕν περίμενε πιά τίποτε: Ψυχορραγούσαν καί γινόταν 

καλλιτέχνες καί ηλίθιοι. Νά μιά γερή ράτσα!.. Οί Αρβανίτες! Θυμόταν άκόμα τό 
δυναμικό καί σκληρό Εκείνο Άργυροκαστρίτη, τό συνονόματο τού ράκους Εκείνου ! 
πού ήταν ό άντρας της, τόν τόσο δραστήριο κι' άποφασιστικό, πού τόλμησε νά τά 
βάλη μΕ τούς Άρχοντες, άκόμα καί μΕ τούς Ζαγορίσιους. Τί άντρας! Αυτός ήταν ' 
γιά Πασίάς. Καί τί λεβέντης! τί ωραίος Άργυροκαστρίτης!.. Νά!.. σάν τόν Άλη- 
ζόν, τόν καφετζή τού Παλατιού. Τό νεαρό αύτό παληκάρι, τό Επίσης δυναμικό, ' 
πού τόλμηοε μιά μέρα,(2) ώς καί νά σηκο)ση άπάνου της αυθάδικο καί προκλητι- 1 
κό τό μάτι. Ό μω ς τί ωραίος πού ήταν κι αυτός καί τί γερός!.. j

Καί διαλογιζόταν τσ>ρα πο)ς, σάμπως αύτή νά ήταν τάχα πού τόν πρωτο- 
κύταξε μΕ μάτι κάπως πονηρό. Τώρα τό θυμόταν! Τήν πρώτη φορά πού τόν 
άντίκρυσε, τής είχε τόση κάνει Εντύπωση, πού δοκίμασε σάν κάποιον σπασμό ατά
θηλυκά της σπλάγχνα. Κι' είχε άνασηκοτσει έτσι, σάν τυχαία, τό φερετζέ της. 
Μιάν άστραπή! κι’ δμως ό τολμηρός κι’ έξυπνος Άργυροκαστρίτης—πού είξερε, 
φαινόταν, τόσο τΙς γυναίκες —μπήκε άμέσως στήν ψυχή της. Τό μάτι του, ήταν 
τόσο διεισδυτικό, τόσο τολμηρά άνιχνευτικό, πού είχε βρεθή, θυμάται, στην 
άνάγκη νά ζητήση γρήγορα προστασία κάτου άπό τό παραπέτασμα τού φερετζέ. 
ΤΗταν όμως κι' αυτός τόσο διαφανής!

Ό  ωραίος αυτός Άργυροκαστρίτης έδειξε, άπό τότε, δτι είχε νοιώσει πώς 
ή ώριμη Εκείνη γυναίκα, ή γυναίκα τού ήλίθιου αυτού Πασίά, θά μπορούσε νδ 
γίνη δική του, άν αυτός τολμούσε λιγάκι παραπόνου. Καί τό είχε τολμήσει* καί
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κτήν κρατούσε τώρα αισθησιακά* άπό τ\ς αίσθήσεις μιας φλογερής καί ώριμης 
γυναίκας.

Ή Άϊσσέ δμως, δσο κι* άν ήταν μιά φλογερή Ιδιοσυγκρασία, ήταν στόν ίδιο 
καιρό καί ένας δυνατός χαρακτήρας* δέν μπορούσε δ καθένας νά τήν τραβήξη 
άπό τή μύτη, μόνο καί μόνο έπειδή μοιραζόταν μαζύ του τό κρεβάτι της.

'Όμως... τΐ ώραΐος ήταν έκεϊνος ό μασκαράς ί καί τόσο άποφασιστικός. 
τόσο άνδρας! Κι’ ήταν κι’ ’Αρβανίτης!

Ξαφνικά, κάτι έλσμψε ξεκάθαρο στό μυαλό τη ς : Νά σώση τό θρόνο ! Νά 
έξασφαλίση τήν ήγεμονία στους Άσλανίδες !.. Νά μή χαθή ή δόξα, ή χλυδή, ή 
ευμάρεια* τά παλάτια, τά σεράγια, τό Κάστρο. Μ’ αυτούς τούς ξεπεσμένους 
Άσλανίδες, δέ μπορούσε πιά νά γίνη τίποτε.

Μά ό Σουλεΐμάν ;.. Κι’ έπειτα δ γυιός το υ ; δ καί δικός της γυ ιό ς ;
Ή  Άϊσσέ, μπορεί νά τό σκεπτόταν πολύ ένα πράγμα, νά τό ζύγιζε καλά* 

ήταν δμως γοργή στϊς άποφάσεις της* καί τϊς τελείωνε καλά. ΣτΙς δολοφονικές 
της τουλάχιστο έπιχειρήσεις, είχε πάντοτε έπιτυχία.

Άπό τή στιγμή έκείνη, δ Σουλεΐμάν ήταν χαμένος’ μά ήταν χαμένος κι* δ 
γυιός του : δ νόμιμος διάδοχος τού θρόνου.

Ό  Άληζότ, δ καφετζής τού Παλατιού, μπορούσε άπό τώρα νά θεωρή τόν 
έαυτό του Τοπάρχη τού Κάστρου των Γιαννίνων.

Τό είχε θελήσει ή Άϊσσέ.

1. Στά Πωγωνιακά, σελ. 31 καί τά Ζαγορισιακά Β ', σελ. 32 τού Λαμπρίδη, οτά 
1706, άναφέρεται ένας Άληζότ Μπέης; απόγονος της κόρης του περίφημου εκείνου αρνη
σίθρησκου Ίσαήμ, πού «βίρ καί όυναστείςι» μετέτρεψε τό χωριό τοΰ Ζαγοριοΰ Βιχάνη, 
σέ τσιφλίκι, τό γνωστό Άλιζότ Τσιφλίκ. Νά είχε τάχα καμμιά σχέση ό δικός μας Ά λή - 
ζότ (ζότ=τίτλος σεβασμού καί άνωτερότητος : κύριος, αφέντης, άρχοντας), μέ τό μεγάλο 
εκείνο γεννάρχη Αλβανικών πατρυιών στην 'Ή πειρο;

2. Οί καφετζήδες πάντως των μεγιστάνων, δέν ήταν καί τόσο ασήμαντα πρόσωπα. 
Καί πολύ φυσικά. Οί Σουλτάνοι—κπί πιο πολύ ό σχεδόν σύγχρονός μας Άμπντούλ Χαμίτ—, 
μέ τήν προσφορά ενός καφέ, έστελναν στον άλλο κόσμο όσους φίλους τους... αγαπούσαν 
έντονα. Κι* ένας Καφετζής Παλατιού, κρατούσε οτά -/έρια του τή ζωή τού αφέντη πού 
εξυπηρετούσε. *0 Λαμπρίδης (Πωγωνιακά σελ. 11), απαριθμώντας τά χωριά τού Πωγω- 
νιοΰ, φέρει άκμάζουσα στήν εποχή τού Άλή Πασιά τόν «καφεψόν αυτού Μέτζο Μπάσιο», 
καί πιο κάτου (σελ. 72) αναφέρει ότι ό ίδιος ό Ά λή Ιΐασίάς, πού είχε κάνει μέ τή βία 
καί τήν απάτη τά περισσότερα χωριά τοΰ Πωγωνιού κττ|ματά του, σεβάστηκε κατ* εξαί
ρεση τήν ιδιοκτησία τού «έκ Δρυμάδων καφεψιού του Αθανασίου Φατή».

9.— Ό  «Φύτρος»

Στά 1762, τό Μπεράτι τό διοικούσε δ Κούρτ - (λύκος, δπως μεταφράζεται 
αυτό τό προσωνύμιο)(1) Πασίάς. Αυτός είχε πολύ κυνηγήσει τόν Ά λή  Τεπελεν- 

>λή* τόν είχε μάλιστα αίχμαλωτίσει* έπειδή δμως συνδεόταν μαζύ του μέ συγ
γένεια  κι’ ήταν τόσο νέος, τόν λυπήθηκε καί τόν είχε άπολύσει, παίρνοντας μονά- 
;χα τήν υπόσχεση δτι θά καθήση στό μέλλον φρόνιμα.

Έ πειτα  δ Άλής, ήταν καί καλός γαμπρός* μά δσο λύκος κι’ άν ήταν, δ 
ίΚούρτ Πασίάς, δέν έννοούσε νά έπιβληθή άπόλυτα στήν κόρη του Μεριέμ, πού 
ιτόσο πολύ τήν άγαπούσε* καί τήν άφησε νά διαλέξχχ άνάμεσα Ά λή καί Ίμπραήμ 
:μπέϊ, Αύλωνίτη. Ή  Μεριέμ διάλεξε τό δεύτερο. Ό  Ά λής έγινε άπ’ αυτό θηρίο. 
ίΞέχασε καί όρκους καί υποσχέσεις καί ρίχτηκε μέ τή σμμμορία του στή χώρα τού 
μισητού του Κούρτ Πασίά. "Ομως δ λύκος, δέν ήταν εύκολη μπουκιά* κυνηγώντας 
ιτον μέ τακτικό στρατό, άνάγκασε τόν Ά λή νά καταφύγη στή Χοστέβα. Οί Χο- 
στεβϊτες, γενναίοι καί φιλάνθρωποι, άρνήθηκαν νά τόν παραδώσουν κι’ έπιασαν 
ντουφέκι* βρήκε έτσι καιρό δ Άλής κι’ έφυγε κρυφά γιά τ ’ Αργυρόκαστρο, δπου

1
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έμενε πολύν καιρό ατό σπίτι τοΰ Καπλάν Πασίά, πού τού έδωσε γιά γυναίκα την 
κόρη του Έμινέ, «πλήρη άρετών καί έξόχου κάλλους».

Τά φόντα τού Άλή μεγάλωναν* είχε γίνει γαμπρός ένός Ισχυρού Τοπάρχη, 
πού ή δικαιοδοσία του άπλωνόταν στίς περιοχές τού Αργυρόκαστρου καί τού 
Δέλβινου

Ό  Καπλάν όμως, είχε μπάσει στό σπίτι του μιά όχιά’ καί μετά τρία χρό
νια, πλήρωσε, όπως είδαμε, τά επίχειρα τής άφέλειάς του. Ό  Άλής, όπου περ
νούσε, έσπερνε τη διχόνοια καί τό μίσος* καί πίστευε ότι έτσι έξυπηρετούσε καλ
λίτερα τά σχέδιά του. Κι* είχε δίκηο: αύτό τόν άνέβασε τόσο ψηλά: Διαίρει καί 
βασίλευε.

Στά 1779, ό Άλής είχε, όπως καί πρίν είπαμε, συναντηθή μέ τόν Κοσμά. 
Τό όξύ και τό προφητικό του μάτι, άναμετρώντας την κατάσταση πού έπικρατούσε 
στίς περιοχές αυτές, πού τόσο καλά τΙς εΐξερε καί σφυγομετρώντας πρόσωπα καί 
περιστατικά, προείπε στόν Άλή ένα ευρύ μέλλον. Ό  Κοσμάς τότε βρισκόταν στό 
άπόγειο τής φήμης του* ό λσός τόν άκολουθούσε κατά χιλιάδες κι’ άπό τά ζώντα 
του άκόμα τόν θεωρούσαν άγιο καί προφήτη. Τά λόγια τού Κοσμά τόνωσαν, ά- 
κόμα πιό πολύ, τόν άγριο καί φιλόδοξο Άλή.

Ό  Κούρτ Πασίάς, ήταν άνθρωπος δραστήριος κι’ έπικίνδυνος γιά τούς 
ταραξίες. Τό Ντερβεναγαλήκι του έπεκτείνονταν καί στην νΗπειρο, μιά πού οί 
Πασιάδες των Γιαννίνων ήταν άνίκανοι νά δώσουν άσφάλεια ούτε καί στόν τό
πο τους άκόμα* καί χάρη σ’ αυτόν έπικρατούσε κάποια σχετική τάξη. Στά 1784 
όμως, μέ τό θάνατο τού Κούρτ Πασιά, απλώθηκαν ξανά άνάμεσα ατούς κληρο
νόμους του οί άναπόφευκτες διχόνοιες καί έριδες. Καί βασιλεύει πάλι ή άναρχία 
καί ή σύγχυση.

*Άλλο πού δέν ήθελε ό Άλής* καί γιά πρώτο σταθμό τής πρός τά Γιάν
νινα πορείας του, έπισημαίνει την Τοπαρχία τής Λάρισσας.

Ε κεί όμως τρία ήταν κυρίως τά έμπόδια πού έπρεπε νά παραμερίση'· Οί 
Τουρκολαρισσιώτες—καλή ώρα σάν οί Τουρκογιαννιώτες—, οί Άλβανοληστές καί 
καί οί άρματωλοί.

Ό  Άλής προσεταιρίστηκε τούς δυναμικώτερους* αυτούς δηλ. πού άνήκαν 
στό στοιχείο, πού μέ τό έξυπνο μάτι του, άπό τώρα καταλάβαινε ότι θά συνερ
γαζόταν άπό δώ και πέρα καί, μέ τό μέσο τού άρματωλού Παλαιόπουλου, τούς έ
κανε δικούς του. Χτυπάει έκεϊ τούς Τούρκο—Λαρισσινούς καί τούς έξουθενώνει* 
θά ήταν φαίνεται κι* αυτοί ώριμοι γιά τή σκλαβιά όπως καί οί Τουρκογιαννιώτες. 
Κατόπι, τσακίζει καί τούς Αλβανούς, κατά τόν ίδιο τρόπο πού σκεπτόταν νά τσά
κιση άργότερα καί τά κεφάλια τών Μπέηδων καί τών Αγάδων τής πατρίδας του.

Κι* άφοΰ έγκαταστάθηκε έτσι μονιμώτερα στή Θεσσαλία, έφερε μαζύ του 
τήν έλπίδα τής τάξης κα) τής άσφάλειας* άπόχτησε τήν εμπιστοσύνη τών Χριστι
ανών καί ξανάρχισε έτσι ή παραγωγή καί τό έμπόριο.

Άπό κεί όμως, παρακολουθούσε, πάντοτε άγρυπνος καί έτοιμος, τήν έξέλιξη 
τής άναρχικής κατάστασης τής Γιαννιώτικης Τοπαρχίας. Κι* όλο συμπούσε τή 
φωτιά κΓ όλο ερριχνε λάδι καί δούλευε τούς μπέηδες καί τούς πρόκριτους και 
δολοπλοκούσε μέ τούς Ζαγορίσιους κι5 έστελνε μυστικά συμμορίες, γιά νά κράτη 
ζωηρή πάντοτε τήν άπόγνωση καί τήν άναρχία καί νά τούς κουράση όλους, άντι- 
παρατάσσοντας ταυτόχρονα, γιά σύγκριση, τήν τάξη καί τήν άσφάλεια τής Θεσ
σαλίας.

Στόν ήγεμονικό θρόνο τών Γιαννίνων, ήταν πά\τοτε ό άθλιος Σουλεϊμάν* 
μά ή Άϊσσέ τόν είχε πιά καταδικάσει, κΓ είχε άποφασίσει νά άντιπαρατάξη έν- 
άντια στόν Άλή, τόν Άργυροκαστρίτη Άληζότ. Είχε δέ μυήσει σ’ αυτή της τήν 
άπόφαση «Ικανούς τών έν Ίωαννίνοις—Τούρκων έννοεϊται—προυχόντων», πού
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ήταν τρομοκρατημένοι Από τή δράση καί τήν έπικείμενη προσέγγιση τοΰ Άλή: ό 
Άληζδτ κι* ή Άϊσσέ, ήταν ή τελευταία σωτηρία τους. Είχαν ξεπέσει τόσο, πού ά 
φηναν νά τούς κυβέρνηση μι Α γυναίκα.

ΝΑ ύπήρχε τώρα καμμιά προσυνεννόηση καί συμφωνία άνάμεσα Τούρκων 
καί Χριστιανών τής έποχής έκείνης παραγόντων; ή τάχα τδ περιστατικό, πού συ- 
χίζοντας Αναφέρουμε, νδ δφείλεται σε πρωτοβουλία μόνο Ζαγορισιακή;

Ό  Αεικίνητος, κοντδς καί σπιρτόξος καί δραστήριος Νούτσος (’Ιωάννης 
Ιωανοΰτσος) Κοντοδήμος Απδ τδ Βραδέτο τοΰ Ζαγοριοϋ, «ριφετλής καί ένδοξότα- 

τος»(2), δ περίφημος «Φύτρος», μπαίνει σέ Αποφασιστική δράση.
«Ένεκεν τής Αδράνειας», γράφει δ Λαμπρίδης, τοΰ Διοικητοΰ ΣουλεϊμΑν 

Πασίά, δ Κοντοδήμος παραιτεϊται Απδ τήν προεστεία, πάει στήν Πόλη καί προ- 
κάλεσε τήν Αποστολή εΙδικοΰ(3) δήμιου γιά τδν Αποκεφαλισμό τοΰ Σουλεϊμάν.

Ά πδ τήν Πόλη κατέβηκε, μαζύ με τδν πένθιμο Αντιπρόσωπο, κι* δταν, κατε
βαίνοντας Απδ τδ δρόμο τοΰ Μετσόβου έφτασε στδν Πόρο(4), παράγγειλε στδν κο- 
μισσάριο τής Πύλης νΑ τδν δέση κι’ έτσι δεμένο νΑ τδν δδηγήση στΑ Γιάννινα, 
Αναφέροντας έκεί δτι έχει διαταγή νΑ τδν Αποκεφαλίση στδ Διοικητήριο, μπροστΑ 
στδ Βαλή καί τούς Αξιωματούχους του.

Λεν μπορούμε νΑ ξέρουμε, ποιΑ Ακριβώς συμφέροντα έξυπηρετοΰσε στήν 
προκειμένη περίσταση δ Κοντοδήμος. Ά πδ τΙς μεγάλες προφυλάξεις πού παίρνει, 
φαίνεται καθαρά δτι κάποιον φοβάται πάρα πολύ στΑ Γιάννινα καί προσπαθεί 
νΑ σκηνοθετήση τήν καρατόμηση, κατά τρόπο πού νΑ προλάβη κάθε υποψία καί 
κάθε Αντίδραση, μέ τήν άμεση κι* αίφνιδιαστική έπέμβαση τών δσων Ανήκαν στήν 
δμάδα ή τούς σκοπούς πού αυτός έξυπηρετοΰσε.

Ό  Λαμπρίδης(5), Αναφέρει ρητά δτι δ Κοντοδήμος, στήν περίπτωση αυτή, 
έξυπηρετοΰσε τΑ συμφέροντα τοΰ Άλή, πού είχε πιΑ φκιασμένη γερή μερίδα στΑ 
Γιάννινα. Ησως αυτός νΑ βρίσκεται πιδ κοντά πρδς τήν Αλήθεια, μιά πού είναι 
πιδ κοντά και πρδς τΑ γεγονότα. Πώς δμω; νΑ δεχτούμε, δτι δ περίφημος έκείνος 
Φύτρος είχε τόσο πολύ έκτεθή, χωρίς νΑ έχει σίγουρη τήν άμεση τοΰ Ά λή έπέμ
βαση; Καί μιά πού, παρά τού; υπολογισμούς του, νίκησε ή Αντίπαλη μερίδα τής 
Άϊσσές, γιατί αΰτδς δέν έφευγε Απδ τδ Ζαγόρι καί τΑ Γιάννινα, μπροστΑ στδν 
κίνδυνο τοΰ κεφαλιού του; Καί πώς αυτή τδν άφησε δλόκληρο ένα χρόνο 
Ατιμώρητο ;

ΘΑ μπορούσε κανένας νΑ σκεφτή, δτι δ Κοντοδήμος εΐξερε δτι κι’ ή Άϊσσέ 
είχε συμφέρον νΑ έξαφανιστή δ ΣουλεϊμΑν καί καμονόταν τάχα πώς Αγνοούσε τΙς 
μηχανορραφίες τοΰ Καραμεσίνη. Τότε δμως; πρδς τί δλη έκείνη ή σκηνοθεσία ;

"Οπως κι’ Αν είναι, δταν πραγματοποιήθηκε ή συγκέντρωση, διαβάζεται τδ 
φιρμάνι, έλευθερώνουν τδν Κοντοδήμα καί ταυτόχρονα αποκεφαλίζεται δ 
Σουλεϊμάν.

'Υπάρχει έδώ βέβαια κάποια συνωμοσία* μά δέν ξέρουμε τίποτε περισσό- 
■ τερο. Οί Ιστορικοί τών Γιαννίνων δέ νόμισαν Αναγκαίο, ή δέ θέλησαν, ίσως καί 
• νΑ μή μπορούσαν νΑ μάς δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

Κι’ έτσι, στδ θρόνο τοΰ Άσλάν, Ανεβαίνει δΆ ληζότ. Κλείνει έτσι δριστικά 
1 δ κύκλος τής τραγικής αυτής δυναστείας, πού βάσταξε 180 χρόνια και παρουσίασε 
. στή διαδρομή της τόσα δράματα καί τόσο αίμα.

ΚΓ ή Άϊσσέ, «διωργάνωσε καί έπέιυχε ΐνα έλθη καί ή έπικύρωσις τοΰ 
'Διβανίου πρδς τδν διορισμόν τοΰ Άληζδτ Ά γά  έν τή Τοπαρχίρ έκείνη, έφ’ ής έν 
τίτλο) Πασίά ήρξατο διοικεΐν, συζευχθείς τήν δηθεΐαν προαγωγόν του». Έ τσ ι 

ιτελειώνει τδ τέταρτο κεφάλαιο τής χρονογραφίας τοΰ Άραβαντινοΰ. Καί ή τοΰ 
•,έπόμενου περίληψη, Αρχίζει ώς έξής: «Ό  Τεπελενιώτης Ά λή Πασίάς, καθίστα
μαι Τοπάρχης τών Ίωαννίνων».
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Ό  Άλής, στδ μεταξύ, ένέδρευε στή Λάρισσα. Ή  χήρα πιά Άϊσσέ, έξακο- 
λουθούσε νά είναι ή Σουλεΐμάν Πασίίνα, καί ταυτόχρονα προετοίμαζε τούς γό
μους της μέ τδν Άληζότ.

Μιά άλλη δμως, άνέλπιδη αύχή καρδιά, βαρειά πληγωμένη, καραδοκούσε κι* 
αυτή, άμείλικτη, νά πάρη πίσω τό αίμα τού άγαπημένου της συντρόφου καί νά 
έκδικηθή, έστω καί μέ τόν κίνδυνο νά καταποντίση καί τδν έαυτό της καί τή 
γενιά της, φτάνει μονάχα νά τιμωρούσε τή φόνισσα καί την άκόλαστη θειά της.

Κι’ ίσως, κι* αυτά άκόμα, ύστερα άπδ έκατδ καί πλέον χρόνια, νά τραγου
δούσε βραχνά δ ταμπουράς τού τελευταίου των Άσλάν, στδ κιόσκι τού πατρικού 
σπιτιού του: Ή  γιαγιά του (κόρη ή έγγονή τού Πασίά Καλού) θά τού διηγόταν 
τά φοβερά αυτά πράγματα τΙς χειμωνιάτικες νύχτες, καθώς δ Βοριάς, μανιασμένα 
καβαλλόντας τα, θά ριχνόταν στά νερά τής λίμνης καί τά κύματα θά δρμούσαν, 
ξετρελλαμένα κι* αύτά άπδ τδ φόβο, στά θεμέλια καί τΙς βάσεις τού Κάστρου 
των Γιαννίνων.

Καί περισσότερο άπ’ δλα, δ γερασμένος έκείνος άπόγονος των *Ασλανιδών, 
θά όνειροπολούσε την τραγική καί πονεμένη μορφή τής Ζιλχάκως.

Τής σεμνής καί πιστής Ζουλεϊχά.

1. Ά ρ σ λ ά ν  (ζαλιοντάρι), προσονόμασαν τόν Ιδρυτή τού ομώνυμου τζαμιού 
Σ ι ν ά ν (“ σίδηρο, αιχμή λόγχης), τόν Πασίά πορϋητή των Γιαννίνων στά 1430. Γ ι λ ν τ ι- 
ρ ίμ  (“ αστραπή, κεραυνός), τό Βαγιαζίτ τόν Λ'.

2. Ί .  Λ α μ π ρ ί  δη,  Κουρεντιακά σελ. 72.
3. *Από έλλειψη εμπιστοσύνης, οι Σουλτάνοι έστελλαν ειδικούς δήμιους για απο

κεφαλισμούς καταδικασμένοι οπό τούς ίδιους καί μάλιστα ζητούσαν νά ίδούν καί τό 
κεφάλι τους.

3. Χάνι, κάτου από τό Ντρίσκο, στις όχθες τής λίμνης.
5. Άλή Πασίά σελ. 22.

10.—Ό  Άσήμ Μπέϋς

Ό  Κοντοδήμος δμως, έπεσε τελικά κι’ δ ίδιος στδ λάκκο πού είχε άνοίξει. 
ΤΗταν έξαιρετικά έπικίνδυνος άνθρωπος* κατέβαζε καί καρατομούσε Βαλήδες. Ό  
Άλής, ήταν στά πρόθυρα των Γιαννίνων. ΤΙ ξέρεις τΐ μπορούσε νά γίνη ; Ό  
Κοντοδήμος, άλλως τε, εΤξερε ένα σωρδ μυστικά’ είναι άνάγκη νά έξαφανιστή καί 
πρέπει νά τδ πάθη, μέ τδν ίδιο τρόπο πού μετεχειρίστηκε κι* αύτδς γιά τδν Σουλεΐμάν.

Στά 1787, ή Άϊσσέ έκανε τούς γάμους της μέ τδν Άληζότ, κι* είχε προσ- 
καλέσει δλη τήν άρχοντιά καί τδν καλδ κόσμο των Γιαννίνων. Ξεκίνησε λοιπόν 
άπδ τδ Βραδέτο κΓ ό Νούτσος Κοντοδήμος, τδ

«Φλάμπουρο τοϋ Ζαγοριοϋ, φανάρι των Γιαννίνων»
«πέφτουν ντουφέκια στή Ντοβρά, στή Ράχη στο Κουκούλι»
«μέ τ’ άλογό του παίζοντας μέ τή χρνσή τή σέλλα»,

έχοντας

«Τούρκους έμπροστά, Ρωμαίους από πίσω».

“Όμως ή Σιάνσ, ή άδερφή του, στεκόταν δίπλα του σκυθρωπή κι* άμίλητη· 
είχε μιά κακή προαίσθηση* άκόμα καί τδ ξαϊκουστδ μουλάρι του, δέ στεκόταν 
έκείνη τήν ήμέρα νά καβαληθή.

Τδν είχε έκείνη τόσες φορές παρακαλέσει νά μή κινήση γιά τά Γιάννινα. 
Γυναίκα αυτή, ένοιωθε πιδ καλά τή Σουλεΐμάν Πασίίνα. Αλλά κι’ δ ίδιος, δέν 
μπορούσε νά πή πώς ήταν ήσυχος. Μά δ έγωϊσμός του—σίγουρα—δέν τδν άφ?]νε
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νά ύποχωρήση. "Ηταν άπό τούς προεστούς τού Ζαγοριού* κι’ άν δέν πήγαινε 
στους γόμους τού Άληζότ, πάλι τό κεφάλι του κινδύνευε. Κι’ έπειτα, σκεφτόταν, 
γάμος ήταν’ τϊ μπορούσε νά γ ίν η ;

Καθώς μπήκε στδν όντά,δτου καθόταν οί έπίσημοι, είδε άνάμεσά τους καί 
τδ Άλέξη Μίσιο, άντίπαλο του καί διάδοχό του άπό τά 1785 στή πςοεστεία τού 
Ζαγοριούί1), καί τόν έζωσαν τά φίδια* μά προχώρησε.

Ξαφνικά, βρέθηκε στά υπόγεια · Τό πάτωμα είχεν υποχωρήσει καί κάτι 
βαρύ τόν χτύπησε στό κεφάλι.

Σηκώθηκε άμέσως θόρυβος καί ταραχή στό Σαράι. Ή  γρεντά ήταν λιγάκι 
σάπια κι’ άνοιξε τό σανίδι* ό Κοντοδήμος, πέφτοντας, χτύπησε άσχημα κι’ έμεινε 
ξερός. ΤΙ τρομερό δυστύχημα !.. 'Όμως, κΓ άν είχε Ιδη κανένας τίποτα τό παρά
ξενο σ’ δλο αυτό τό άπρόοπτο, σιωπή!.., έδώ είναι Σαράϊ καί κυβερνάει ή Άϊσσέ. 
ΤΙ θέλεις νά μπερδεύεσαι σέ τέτοιες φασαρίες; Πέθανε, πέθανε... ΤΗταν τό τυ 
χερό του.

Καί σέ καιρό πού, στό Μέγαρο τής Άϊσσέ, γλεντούσαν γιά την παληά καί 
τήν καινούργια δόξα τής Άϊσσέ, στό δόλιο τό Ζαγόρι, άναρωτιόνταν μ’ άπόγνωση:

«Τ' εϊν' τό κακό που γίνεται στό δόλιο τό Ζαγόρι»
«Τόν προεστώτα σκότωσαν τό Νοντσο Κοντοδήμο»
«πονηταν κορώνα τα* αρχοντιάς, σ' δλο τό Βιλαέτι»
«Κι9 αυτή γιά ε υ χ α ρ ί σ τ η σ η ,  τονκοψε τό κεφάλι»
«και τώριξε στά σκονπουρα γιά νά τό φαν οί σκύλοι».

*Η τόλμη τού Λαμπρίδη νά δημοσιεύη—ραγιάς αυτός—παρόμοια πράγματα 
στά 1889, μεταφέροντας καί τό έπίκαιρο δημοτικό τραγούδι, είναι μιά έπιπρό- 
σθετη έγγύηση γιά τήν άκρίβεια δλων αυτών των πληροφοριών πού δίνει στά 
Ζαγορισιακά του(2).

Στό μεταξύ, στά Γιάννινα, ή κατάσταση δσο πάει καί χειροτέρευε. "Υστερα 
άπό τό αποκεφαλισμό τού Σουλεϊμάν, «βίαιοι καί έμφύλιοι συγκρούσεις μεταξύ 
τών εύγενών Μωαμεθανών, έν πλήρει μεσημβρίρ, έγένοντο καί τά δργανα τού 
Ά λή ύπεξέκαιον διά παντός τρόπου τάς μεταξύ τών προκρίτων έριδας». Στήν 
άθεράπευτη διχόνοια, πού άπορροφούσε, άπό καιρό πιά τϊς τελευταίες Ικμάδες τών 
άπογόνων τής δυναστείας Ζουλφικάρ, προστέθηκε τώρα καί τό αίσθημα τού άπο- 
τροπιασμού γιά τΙς μοιχείες, τϊς παιδοκτονίες, τϊς άνοξιοπρέπειες μιας γυναίκας, 
πού ένώ έτρεχε μέσα της τό αίμα τών Άσλάν, είχε ξεπέσει σέ σημείο νά τά πε- 
τάξη δλα πέρα, άπό μιά άσελγή φιλοδοξία γιά έναν καφετζή. Εκείνο βέβαια πού 
φανάτισε περισσότερο τούς έχθρούς της, ήταν ή φρικτή δολοφονία τού δεκαπεν- 
τάχρονου γυιοϋ της καί νόμιμου διάδοχου τού Σουλεϊμάν. Ή  Άϊσσέ δμως, είχε 
κι’ αυτή τϊς γνωριμίες της καί τή μερίδα της, είχε κι* αυτή τούς Ζαγορίσιους 
της καί τούς άνθρώπους της* κι’ ήταν πλούσια, άφάνταστα πλούσια* κι’ αύτό, 
τήν έποχή έκείνη έδινε μεγάλη υπόληψη κι’ άνοιγε πολλές καί μεγάλες πόρτες,

Τρόμος λοιπόν καί φόβος στήν πρωτεύουσα τής ’Ηπείρου.
Ό  Άλής έτριβε τά χέρια του. Ά ν  δέν ήταν ό ίδιος πού κινούσε μέ τούς 

I άνθρώπους του τά νήματα δλης αυτής τής άναρχικής κατάστασης, τό λιγώτερο 
• πού έκανε ήταν νά τή βοηθή καί τήν καλλιεργή μέ δλα του τά μέσα: χρήμα, ύπο- 
. σχέσεις, ξανάμματα φιλοδοξιών, ψεύτικα αισθήματα. Στήν ύπαιθρο, συμμορίες 
ιάναστάτωναν τό πάν καί σκορπούσαν τόν τρόμο καί τή φρίκη, σέ καιρό πού στή 
•γειτονική Θεσσαλία, ή τάξη δσο πάει καί στέριωνε καί τό Χριστιανικό στοιχείο 
•είχε άρχίσει ν’ άνασαίνη,

Στό τελευταίο αύτό τούλάχιστο, ό Ά λής ήταν ειλικρινής Τό καταλάβαινε 
αυτός καλά, δτι, γιά νά βγάλη πέρα τά σχέδιά του, στή βοήθεια περισσότερο τών

ι
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Χριστιανών θά στηριζόταν : ήταν στοιχεία προοδευτικά. Οί Τουρκογιαννιώτες ; 
"Αλλο άπό τό νάναι άφεντάδες καί πλούσιοι κι’ ήδονισμένοι, δέν είξεραν. Οί 
μπέϊδες τής ’Αλβανίας ; Αυτοί ήταν οί χειρότεροι έχθροί του, κι’ αύτουνών τ’ 
αύθάδικα καί γιρά κεφάλια, έπρεπε άρχίζοντας νά σπάση.

νΕμειναν τώρα οί μεγιστάνες τής Πρωτεύουσας τής Αυτοκρατορίας.
Έ ! αυτούς πιά, θά βρισκόταν κάποιος τρόπος γιά νά τούς βολέψη. Εκεί ό 

κόσμος ξέρει νά ζή καλά κι’ έχει τόσο πολλές άνάγκες. Ξέρουν έκεί νά έκτιμούν 
στήν άξία του τό χρήμα.

Πολεμική του δύναμη, οί ’Αρβανίτες, τά πιστά του παλληκάρια. Μέ τούς 
άρματωλούς, θά κύταζε νά τά τακτοποίηση.

Τό μυαλό του M r αν οί ραγιάδες. Έπειτα, είχαμε κι’ έκείνους τούς Ζαγο- 
ρίσιους, πού ήταν μάνας γυιοί’ καταλάβαιναν πολύ καλά άπό δουλειές κι’ ήταν 
έξυπνοι καί δραστήριοι. Στη Θεσσαλία, τον άρματωλό Παλαιόπουλο, πάλι μέτούς 
Ζαγορίσιους τόν είχε κάνει δικό του* ήταν συγγενής τοΰ Πασχάλογλου, στενού 
συγγενή τοΰ Νούτσου Καραμεσήνη. Καί μέ τόν τελευταίο αύτό άπό τά 1758 
άκόμα, είχαν καλά νοιώσει ό ένας τόν άλλο κι’ είχαν δηλώσει φιλία καί συμμαχία.

Κι’ ήρθαν έτσι τά πράγματα, πού ένα πρωινό τού Όκτώβρη τοΰ 1788, 
χωρίς νά προειδοποιήση κανένα,—ούτε τή Σταμπούλ—ό Άλής έμφανίζεται αίφνι- 
διαστικά μέ τό στρατό του μπροστά στά Γιάννινα. Οί άνθρωποί του τόν είχαν 
βεβαιώσει ότι τό φρούτο είχε πιά ωριμάσει καί δέ χρειαζόταν πιά, παρά ένα μο
νάχα σκούντημα, γιά νά πέση στ’ άνυπόμονα χέρια.

Ό  κίνδυνος όμως, ή άμεση τώρα πραγματικότητα πού χτυπούσε βιαστική 
στήν πόρτα τους, έκανε τούς διαπληκτιζόμενους Γιαννιώτες—Χριστιανούς καί 
Τούρκους—ν’ άνοίξουν γιά μιά στιγμή τά μάτια τους. Τό χάος, πού είδαν ν’ άνοί- 
γεται μπροστά τους, ήταν τρομακτικό’ έκεί μέσα, γιά πάρα πολλούς άπ’ αύτούς, κυ
λούσαν άσταμάτητα γιά νά ταφούν γιά πάντα, θρόνοι, άξιώματα, δόξες, τιμές, 
καλοπέραση, χλυδή, πλούτια. *Η ίσαμε τώρα άπάνου σ’ αύτό πολιτεία τού Άλή, 
δέν τούς άφηνε γι’ αύτό καμμιά άμφιβολία : Ό  Άλή::, δέν έκαμε ποτέ μισές τίς 
δουλειές του. Καί τό χέρι του, δέ δίσταζε καθόλου, όταν τού ήταν άναγκαίο νά 
έκμηδενίση, κατά τρόπο κάπως οριστικό, τά έμπόδια πού βρισκόταν στό δρόμο του.

Ό  Άλής στό Μπιζντούνι!...
Τό φάσμα τού τρομακτικού κινδύνου άπλώθηκε κυρίαρχο στή φοβισμένη 

πόλη. Ό  Άλής, ό σατράπης τής Θεσσαλίας, πού τό πέρασμά του, τό είχαν παν
τού σημαδέψει άκατανόμαστοι φόνοι καί λεηλασίες καί τ’ όνομά του άκόμα έφερνε 
ρίγος στίς ψυχές, βρισκόταν στά πρόθυρά τους.

Στά σαράγια τών Μπέϊδων καί τών Πασίάδων, έπικρατούσε σύγχυση κι’ 
άπόγνωση* στήν άγορά άπλώθηκε ό πανικός. Ό  κόσμος έκρυβε τά χρυσαφικά του 
καί πολλοί ετοιμαζόταν ν’ άπομακρυνθούν άπό τήν πόλη.

Στό κονάκι τού Βαλή, ένα άδιάκοπο σύρε κΓ έλα* άγγελια ρόροι, καβαλλά* 
ρηδες, άξιωματικοί σέ άένναη κίνηση γεμάτη νευρικότητα. ’Αποσπάσματα άπό
ένοπλους, βιαστικά κατευθυνόταν πρός τήν έξοδο τής πόλης, άπό τό μέρος τής 
Προσκύνησης καί τών Ζευγαριών.

Παράδοξες τώρα φήμες, χωρίς κανένας νά ξέρη πούθε βγήκαν, κυκλοφο
ρούσαν παντού. «Ό Άλής, πήρε σουλτανικό φιρμάνι* ό Άλής, έχει είκοσι χιλιά
δας στρατό κοντά του* τόν βοηθούσαν όλοι οί άρματωλοί τής Πίνδου’ θά κάψη 
τά Γιάννινα’ θά σφάξη όλο τό σόϊ τής Άΐσσέ». Κι’ άλλα άκόμα κΓ άλλα.

Οί Χριστιανοί Άρχόντοι μαζευόταν όλοι στή Μητρόπολη, καί μέσα στή 
σύγχυση τού ξαφνικού, άκουόταν οί πιό παράδοξες γνώμες γιά τό πώς πρέπει νά 
συμπεριφερθούν οί Χριστιανοί. Οί Ζαγορίσιοι, συγκεντρωνόταν σέ Ιδιαίτερα συμ-
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βούλια καί μέ κάθε τρόπο πρόβαιναν σέ παντοδαπές βολιδοσκοπήσεις καί σφυ- 
γομετρήματα.

Στδ μεταξύ, στδ Στρατηγείο τού Στρατ. Διοικητή τών Γιαννίνων, ύπέργη- 
ρου Ταχήρ Πασίά, κυριαρχούσε μεγάλη νευρικότητα' είχε κιόλας διαταχθή τοπική 
έπιστράτευση καί κάθε Τουρκογιαννιώτης πού μπορούσε νά κρατήση δπλο τώ- 
παιρνε άπδ τδ σπίτι του καί συγκεντρωνόταν μπροστά στους στρατώνες. Οί άπο- 
θήκες είχαν άνοίξει κα\ μοιραζόταν πυρομαχικά.

Πολλοί Τούρκοι καταφεύγουν μέσα στδ Κάστρο, πού δμως δέν παρείχε καί 
μεγάλη προστασία: άπδ καιρδ πολύ είχε παραμεληθή (τδ Ντουβλέτι είχε φτάσει 
ίσαμε τή Βιέννα) καί σχεδδν κατάρρεε' τά τείχη του ήταν πεσμένα, στίς πολε
μίστρες δέν υπήρχαν πιά, παρά μονάχα κανόνια γιά τίς φέστες καί τά ραμαζάνια.

Στρατεύματα βγαίνουν άδιάκοπα άπδ τά ίδια μέρη. ‘Ο Ά λής, δέν μπορεί 
νά μπή στα Γιάννινα παρά μόνο άπδ τδ στενδ τής Τζέλοβας’ νά πέση κατόπι 
στδ Γιαννιώτικο κάμπο, κΓ άπδ τά Ζευγάρια, τήν Περίληφτη, τδν Ά η -Γ ιά ν ν η , 
νά χυμήξη γιά τήν πόλι.

Στδ Γραφείο τού Ταχήρ Πασίά, μεγάλη γίνεται συζήτηση γιά τδ πρόσωπο 
τού άρχηγού τής έκστρατείας.

Γιά τδν ήγεμόνα σύζυγο ούτε καί γίνεται λόγος. Αύτδς πρώ τα-πρώ τα 
άπουσίαζε τδν καιρδ έκεινο άπ’ τά Γιάννινα' άλλά κι’ &ν δέν άπουσίαζε, δέν είχε 
καθόλου συμπάθειες' έκτδς φυσικά άπδ τή μερίδα τής Ά ϊσσέ' καί τήν έπείγουσα 
έκείνη ώρα, χρειαζόταν κάποιος πού νά συγκέντρωνε κοινές τίς συμπάθειες κι’ 
δμόθυμη τήν έκτίμηση' ένας δραστήριος καί γενναίος άρχηγδς πού νά τραβούσε 
τήν έμπιστοσύνη δλου τού κόσμου.

Γιατί, στδ πραξικόπημά του, δ Άλής, στδ σημείο τούλάχιστο αυτό, είχεν 
άποτύχει' περίμενε στά σίγουρα τήν δριστική διάσπαση τών Τουρκογιαννιωτών, 
ευθύς πού θά έμφανιζόταν ξαφνικά μπροστά στά Γιάννινα, καί σάν έπακόλουθό 
της τήν παράλυση κάθε άντίστασης' αύτδ κι’ δ ίδιος τδ πίστευε κΓ οί άλλοι έτσι 
τδν είχαν διαβεβαιώσει.

'Όμως, τδ πράγμα δέν συνέβηκε έτσι. Οί «εύγενείς ’Οθωμανοί», μπροστά 
στή ξαφνική πραγματικότητα καί τδν κίνδυνο τού άφευκτου δλεθρου, «έν άκαρεί 
δμονοήσαντες, συνέρχονται είς σύσκεψιν, συλλέγουσι στρατόν, καί ύπδ τήν άρ- 
χηγίαν τού Άσήμ μπέϊ, έγγονου τού Χατζή Πασίά», πρώτου έξάδελφου τής Ζιλ- 
χάκως, έκστρατεύουσι κατά τού Ά λή.

7Ηταν βέβαια αύτδς άπδ τή μερίδα τής Ά ϊσσέ, μά δ γηραλέος Ταχήρ, χρει
άστηκε, ίσως κι’ ν’ άναγκάστηκε, νά ύποκύψη καί νά παραιτηθή άπδ τήν άρχη- 
γία τού έκστρατευακού στρατού. Ό  Άσήμ μπέϊς(3) ήταν δ ένδεδειγμένος τής 
έκτακτης έκείνης άνάγκης. Γενναίος, μ’ έπιβλητικδ παράστημα, δραστήριος κι’ 
εύφυής, μεγάλος κΓ ίσχυρδς μπέϊς βαθύπλουτος, «έσοδεύων κατά τήν μαρτυρίαν 
τού Λήκ, 200.000 γρόσια άπδ τά τιμάριά του»(4), αύτδς συγκέντρωνε τή μεγαλύ
τερη έμπιστοσύνη κΓ αύτδς έπιβλήθηκε. ΤΗταν λιγάκι άλαζόνας' αύτό, δμως στήν 

ι τωρινή περίσταση δέν έβλαπτε.
Ό  καύμένος δ Ταχήρ ήταν τόσο γηραλέος!.. ΤΗταν βέβαια κΓ δ γυιός του 

ι Μεμπρή μπέύς. 'Όμως, δέν ήταν άκόμα άρκετά ώριμος καί κρίθηκε πώς δέν 
ΐ άξιζε, ή τέλος πάντων δέν είχε τώρα δυνάμεις γιά παρόμοιες άποφασιστικούς άγώ- 
•νες. Τδ Πασίόπουλο αύτδ δέν έδινε έγγυήσεις πώς θά μπορούσε νά τά βγάλη 
πέρα σέ μιά τόσο κρίσιμη στιγμή.

Ό  Άσήμ Μπέϊς λοιπόν, έκλέχτηκε τελικά κι’ δμόφωνα άρχηγδς τών στρα
τευμάτων τής άντίστασης, πού συνεχώς έβγαιναν άπδ τήν πόλη γιά νά πολεμή
σουν τδν τολμηρδ κι’ έπικίνδυνο έπιδρομέα μέ τά δοκιμασμένα καί άπληστα παλ- 
ληκάρια του ·

ι
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Τούς ’Αρβανίτες.

1. Δές *1. Λ α μ π ρ ί δ η ,  Κουρεντιακά, σελ. 11—Ζαγορισιαν.ά Β', σελ. 26.
2. Στην Ιδια αυτή ταραχώδη εποχή, έγινε κι* 6 απαγχονισμός του 'Ηγούμενου τής 

Μονής Ζίτσας Ζαχαρία, για τον όποιο στα Γιάννινα εξακολουθούσαν, κι* Ισαμε ακόμα τά 
χρόνια τού Λαμπρίδη ('Ιερά σκηνώματα του, σελ. 13), νά τραγουδούν τό δίστιχο.

Ψάρια χέλια στο νταβά 
κρέμασαν τό Ζαχαριά,

επειδή ό απαγχονισμός του εγινε τήν ημέρα των Βαΐο>ν τού 1201. Έγείρας, καί στα Γιάν
νινα, τούς καιρούς εκείνους, κρατούσαν άκόμα αυστηρά τή Σαρακοστή πού μόνο τήν ήμέρα 
των Βαΐων τή διέκοπταν, άλλα μόνο με ψάρια καί χέλια.

3. Δές Ί .  Λ α μ π ρ ί δ η ,  Μαλακασιακά Α', σελ. 44.
4. Δές *1. Λ α μ π ρ ί δ η ,  *Αλή Πασιάς, σελ. 10.

11.—« ...a n te  p o r t  as!».

Ot Τουρκογιαννιώτες ήταν έπί ποδός πολέμου.
Ή  άγορά έκλεισε και στά σαράγια γινόταν πυρετώδεις έτοιμασίες: Οί νοι- 

κοκυραΐοι κλεινότον στά σπίτια τους κι* όσοι είχαν προλάβει, είχαν προμηθευτή 
λίγα τρόφιμα καί πιδ πολύ ψωμί κι’ άλεύρι. Κοπετοί καί θρήνοι άκουγόταν άπδ 
τά σπίτια πού είχαν δικούς πηγαιμένους στις γραμμές.

Ή  πόλη τώρα είχε έρημωθή καί μόνο κάπου - κάπου έβλεπες στό δρόμο 
στρατιώτες βιαστικούς. Ή  άγωνία είχε μπήξει βαθειά τά νύχια της γύρω-τρι
γύρω άπό τήν πόλη κι* ή πλατειά παλάμη της, έφερνε σκοτάδι καί κατάθλιψη 
στίς τρομαγμένες ψυχές. Τί ήταν αυτό; πώς άλλαξε έτσι ή ζωή άπό τή μιά στήν 
άλλη μέρα; ίσαμε τά χτές, ή ευτυχία, όσοδήποιε άνήσυχη κι’ άν ήταν* ή κανο
νική ζωή με τίς λύπες της κ ιί τ\ς χαρές της' Καί τώρα; τό σκοτεινό καί φρικα
λέο μέλλον. Ό λα  σέ κίνδυνο: ζωή, τιμή, περιουσία, όλα σέ έπικείμενο όλεθρο 
καί χαμό.

Κάπου - κάπου άρχιζε νά πέφιη καί κανένα κανόνι άπό τό ρημαγμένο 
Κάστρο, πιό πολύ γιά νά δώση κάποιο θάρρος καί τόν τόνο τής Ιδιαίτερης μορ
φής πού είχε πάρει τώρα ή ζωή, παρά γιά θετικέ άμυνα.

Κι’ όμως. . οί χίμαιρες καί οί έλπίδες, ένάντια άκόμα καί πρός τήν άμεί- 
λικτη πραγματικότητα, έξακολουθούσαν νά κρατιούνται άπεγνωσμένα άγκιστρω
μένες στή δυστυχισμένη άνθρώπινη ψυχή. Ό σο κι* άν είχε αυτή έπίγνωση τής 
πλάνης της, έρχόταν στιγμές πού άρνιόιαν νά δεχτή ότι όλα αυτά ήσαν μιά φρι- 
κτή άλήθεια, κι* όχι κάποιο κακό όνειρο, ένας έφιάλτης, κάποιος βραχνάς πού τούς 
έπίεζε. Κι* ότι, νά!.. ξαφνικά, θά ξυπνούσαν πάλι στόν ήλιο, στή χαρά, κι’ όλα 
αυτά τά φριχτά όνειρα, θά φεύγαν, θά σβύναν, θά σκορπούσαν σάν όμίχλη,

Ό λες όμως αυτές οί πλανερές έλπίδες, διαλυόταν σάν άχλύ, καθώς ή άτμό- 
σφαιρα τού πολέμου κυριαρχούσε άνεπίστρεπτη. Μιά νέκρα καί μιά σιωπή. Νάτο, 
κιόλας, άρχισε τό πρώτο ντουφεκίδι, άπ* τήν Προσκύνηση καί τό βουνό τής Κα- 
ραβατιάς. Ή  συμπλοκή ήταν άναττόφευκτη.

Ή  μάχη έτσι γενικεύτηκε.
Κάτω στόν κάμπο, στό Ραδοτόβι, οί ’Αρβανίτες κι* οί Τουρκογιαννιώτες 

έρχονται στά χέρια. 7Ηταν ένας σκληρός άγώνας, καί τά παλληκάρια τού Άλή 
πέφταν άπάνου στόν έχτρό μέ όρμή κι* άψήφιστα* μά κι* οί Τουρκογιαννιώτες 
άμύνονται άπεγνωσμένα καί παλληκαρίσια.

Πολλοί στή σύγκρουση αυτή σκοτώθηκαν άπό δώ καί άπό έκεΓ έκείνοι 
όμως πού βρεθήκανε τελικά στήν άνάγκη νά υποχωρήσουν, ήταν οί Γιαννιώτες.

Ό  Άλής όμως, δέ βρήκε φρόνιμο νά έπωφεληθή άπό τή νίκη του. Εί/εν 
υπολογίσει πάρα πολύ, όπως είπαμε, στόν ψυχολογικό παράγοντα. Πίστευε ότι
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θάμπαινε ειρηνικά ατό Κάστρο καί κατόπι, μπρός στή δύναμη τοΰ συντελεσμέ
νου, δλα βέβαια θά τακτοποιόταν κατά τόν καλλίτερο τρόπο. Δέν ήταν ούτε καί 
τώρα τό συμφέρον του, μήτε στήν Πρωτεύουσα τής Αυτοκρατορίας, μήτε στους 
Γιαννιώτες νά έπιβληθή κατακτητής κι’ έπαναστάτης.

Έ πειτα, είδε δτι οί τελευταίοι στήν έμφάνισή του, άντί νά άποδιαλυθούν, 
τουναντίον, είχαν ένωθή κι’ είχαν παραμερίσει τίς διχόνοιες τους’ είχαν πάρει 
δλοι τό ντουφέκι καί πολέμησαν παλληκαρίσια. Αύιό, δέν τό περίμενε δ Ά λής' 
ούτε κι’ δ στρατός πού είχε πάρει μαζύ του, ήταν όργανωμένος κατά τρόπο πού 
ν’ άντίκρυζε παρόμοια κατάσταση.

ΤΗταν λοιπόν κι’ άπ’ άλλη πλευρά έπικίνδυνο νά έπιχειρήση τό τελικό γιου
ρούσι. Τό Φρούριο τής πόλης, δσο κι’ άν ήταν χαλασμένο, ήταν άκόμα φρούριο, 
καί θά μπορούσαν, λίγοι άποφασισμένοι πολεμιστές, νά συμπληρώσουν κάποια 
χάσματα, ν’ άνορθώσουν μερικά χαλάσματα κα\ νά κρατήσουν άμυνα.

Μέ την ευστροφία τότε, πού τόν διέκρινε, χωρίς κανένα δισταγμό, χάραξε 
όμέσως τό δρόμο πού έπρεπε νά πάρη '· Διαίρεση πάλι καί καινούργιο διχασμό.

Άποσύρεται λοιπόν άπό τόν κάμπο, πιάνει τίς πλαγιές καί, τά ριζά καί βά
ζει παντού καραούλια. Καί μέ δικούς του άνθρώπους, άπό τή λίμνη, στέλνει καί 
φωνάζει τούς Ζαγορίσιους.

Ή  χινοπωριάτικη Λύχτα έπεσε βαρειά καί γεμάτη άκαθόριστες άπειλές' στή 
βουβή πόλη, μιά ψιλή καί τυραννικά μονότονη, σά μακρόσυρτο μοιρολόγι βροχή, 
έκανε τΙς στέγες των σπιτιών νά σιάζουν άδιάκοπα : Οί στάλες τους, μέσα στή 
φοβισμένη σιωπή, άκουγόταν σάν συγχισμένος θόρυβος νεκρικής πολυάνθρωπης 
συνοδείας.

Κάπου-κάπου ήχοϋσε βαρειά στό καλτερίμι τό πέρασμα κάποιας περίπολου 
ή δ καλπασμός ίππέα πού πήγαινε έξω στίς προφυλακές. Πολλά άπό τά σπίτια 
είχαν κιόλας έρημωθή άπό τούς ένοικούς τους’ άλλοι είχαν φύγει στά κοντινά 
χωριά κι’ άλλοι, γιά κουράγιο, σέ συγγενικές τους κατοικίες. Οί περισσότεροι 
Τούρκοι κι* Εβραίοι, είχαν καταφύγει στό Φρούριο.

Στή Μητρόπολη έπικρατοι'σε κίνηση κι’ άνησυχία.
Μέσα δμως στίς τρομαγμένες των μικρών παιδιών ψυχές, έτσι καθώς ήταν, 

κλαίυντας, ριγμένα στήν άγκαλιά τής μάνας τους, κατώρθωνε άπό κάποτε κι’ 
εύρισκε μιά θέση ή χαρά, πού ττν  άλλη μίρα δέ θάχαν βέβαια σχολείο. 'Ό μως 
δλοι οί άλλοι διερωτιόταν: ΤΙ θά γίνη ; τί, πώς καί πότε θ ά ρ θ η ;

Πυρκαγιές, σφαγές, λεηλασίες' βιασμοί καί δηώσεις, σέ φοβερά, φρικτά συμ
πλέγματα περνούσαν στίς έρεθισμένες φαντασίες καί τό άναμενόμενο, έπαιρνε 
τότε φρικαλέες διαστάσεις. Οί καντήλες καϊγαν τώρα ζωντανές μπροστά στά 
είκονίσματα' τά λιβάνια κι’ οί προσευχές, άνέβαιναν δλόθερμες, γεμάτες ίκεσίες 
πρός τόν Μόνον Εκείνον πού θά μπορούσε νά σταλάξη μιά κάποια παρηγοριά 
στίς άλαφιασμένες άπ’ τόν τρόμο καρδιές. Δάκρυα κι’ οίμωγές

Έξω, καθώς ή νύχτα προχωρούσε, βάραινε πιό πολύ τό πυκνό σκοτάδι* ή 
βροχή έξακολουθούσε μονότονα, σάν κάτι θλιβερά νά κήδευε. Οί άδιάκοπες στα
λαγματιές άφηναν τήν έντύπωση θλιμμένου ποδοβολητού, βουβού άπό τήν πί
κρα πλήθους.

— Ό  Ά λής έξω άπό τά Γιάννινα! ΤΙ τρομερή σκέψη!
Στό στρατόπεδο δμως τού Τεπελενλή, έπαιρνε πάλι κυρίαρχη τήν κατοχή 

I της ή μηχανορραφία. Ό  Καραμεσίνης πρυτάνευε στήν κλειστή συγκέντρωση.
Ό  Άλής, ήταν τότε σαράντα τέσσερων χρόνων, άλκιμος καί ζωηρός. Δολο- 

■I πλοκία καί ώμότητα, αύτά ήταν τά δύο μεγαλύτερά του δπλα. Μά, δυστυχώς γ ι’ 
ι αυτόν, καί οί πιό μεγάλοι του ταυτόχρονα έχτροί: δταν άπό τύ —
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ωμότητας, πού ήταν μέσ’ στό αίμα του, έχασε τούς πιό πολλούς του φίλους, ή 
δολιότητα τελικά ήταν έκείνη πού τόν έφαγε.

Ό  Άλής είχε παραμερίσει, μά δέν έφυγε’ ή βία τώρα δέν τού χρησίμευε 
γιά μεγάλα πράγματα' άφοΰ είχε περάσει ή σύγχυση τής πρώτης στιγμής κι* δ 
πανικός τής δπισθοχώρησης είχε κοπάσει, ή άμυνα τής πόλης άρχισε νά δργανά)- 
νεται πυρετωδώς. Στό Φρούριο, άρχισαν τοπικά νά γίνωνται πρόχειρα καί βια 
στικά άναχώματα' (οργανώθηκε συστηματικώτερα ή έπιστράτευση κι* οί άγγαρείες 
έπεφταν βροχή στις πλάτες των κακόμοιρων ραγιάδων, άν και γι’ αυτούς τουλά
χιστο, στό τέλος, ή σύγκρουση μεταξύ Ά λή καί Τουρκογιαννιωτών δέν ήταν παρά 
ένα συνηθισμένο ζήτημα άλλαγής άφέντη, πού μάλιστα, δπως φαινόταν άπό τό 
πρόσφατό του παρελθόν, χτυπούσε κατακέφαλα τούς μπέηδες καί τούς Τούρκους 
καί προστάτευε καί συνεργαζόταν μέ τούς Ρωμηούς. ’Αφέντης βέβαια κι’ αυτός* 
μά ένας ! Ό χ ι κι’ άπό ένας σέ κάθε πιθαμή καί κάθε μαχαλά !.. άπό ποιόν νά 
πρωτοφυλαγόσουν καί ποιό τό φέρσιμό σου ;0).

Σκηνές καί διαβούλια στό στρατόπεδο τού Άλή' καί συζητούσαν νά βρούν 
τόν τρόπο γιά νά ξανασπάσουν τό δεσμό, πού τόσο στενά είχε, μπροστά στόν κίν
δυνο, ενώσει τούς Τουρκογιαννιώνες άφεντάδες, πού πρίν τρωγόταν σάν σκυλιά γιά 
τήν κατάκτηση δμότριχής τους. Τό κόμμα μέσα στά Γιάννινα είχε τρομερά άδυ- 
νατίσει, κι* οί πιό πιστοί του δπαδοί, δίσταζαν κι* δρρωδούσαν μπροστά στήν ένω- 
μένη δύναμη των άφεντάδων. Οί κίνδυνοι βλέπεις ήταν άμεσοι καί μεγάλοι* κι* 
ή άποτυχία τού Άλή, τούς είχε άρκετά μουδιάσει.

Τό εύστροφο δμως καί βαθύ μυαλό τού Νούτσου Καραμεσίνη βρήκε ξα
φνικά τή λύση.

ΤΗταν αυτός έξ άπορρήτων τού Άλή, φίλος παληός άπό τήν έποχή πού 
άκόμα δ Άλής δέν ήταν παρά μείρακας, γεμάτος δμως μέλλον κι* ύποσχέσεις, 
δπως τό είχε άπό τότε άντιληφθή δ Νοϋτσος(2), δ τώρα μεγάλος καί δυνατός καί 
πάμπλουτος, χάρις βέβαια στήν προσωπική του έξυπνάδα, μό καί χωρίς άλλο χάρη 
καί στή φιλία του μέ τόν Άλή, τόν πραγματικό τής ύπαίθρου ήγεμόνα.

Αυτός εΐξερε καλά τά Ιδιαίτερα τού Ηγεμονικού Οίκου των Γιαννίνων, 
εΐξερε τό άσίγαστο μίσος πού κατάτρωγε τήν πονεμένη καρδιά τής Ζιλχάκως γιά 
τήν Άϊσσέ, πού είχε φαρμακώσει τόν άντρα της, πού σήμερα θάταν Βαλής τής 
πόλης. Τό κόμμα τού Ταχίρ Πασ]ά, τού πατέρα της, ήταν βέβαια πιό άδύνατο άπό 
τής Άϊσσέ* δμως, άκριβώς γι’ αυτό, ή άνικανοποίητη δίψα τής έκδίκησης, είχε 
μεταβληθή σέ λυσσασμένο μίσος.

Εΐξερε έπίσης δ Νούτσος καί τήν άγάπη πού έξακολουθούσε όμείωτη νά 
χαρίζη ή Ζιλχάκω στή μνήμη τού Άχμέτ καί καταλάβαινε πώς θάκανε αυτή τό 
κάθε τι γιά νά έκδικηθή τό θάνατό του, νά έξευτελίση καί ταπεινώση καί τήν 
Άϊσσέ. Ό  Καραχούσίος, δ άπαίσιος γύφτος Καρά - Χουσεΐν, δ φονηάς τού 
Άχμέτ, ζούσε άκόμα κι’ ή Ζιλχάκω φορούσε άκόμα μαύρα, παρ’ δλο πού είχαν 
περάσει άπό τή φριχτή έκείνη μέρα δεκατρία χρόνια.

Είχαν πολλές φορές προσπαθήσει νά τήν άποσπάσουν άπό τή θλιβερή 
αυτή προσκόλληση, μά στάθηκε άδύνατο νά τό έπιτύχουν. Τήν είχαν πολλοί ζη
τήσει γιά γυναίκα τους, καί σ’ δλους άντιστάθηκε πεισματικά. Ό  περισσότερο 
άπ’ δλους τούς έπίμονους, ήταν δ Άλή μπέϋς, πρώτος έξάδελφος τού άγαπημένου 
της Άχμέτ, τίμιος κι* ευγενικός, παιδί τού Ίμπραήμ Πασίά, πού τήν άγαπούσε 
είλικρινά.

Ή  Ζιλχάκω πολύ τόν έκτιμούσε’ τόν συμπαθούσε μάλιστα έντονα κι’ αυτή' 
κι* άν δέν ήταν στή μέση ή σκιά τού Άχμέτ, μπορεί καί νά τόν άγαπούσε. Ό 
Άλή μπέϋς δέν ήταν μονάχα ξάδερφος τού Άχμέτ’ ήταν ταυτόχρονα καί καλός 
του φίλος.
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Γιά πολλούς λοιπόν λόγους δ Ά λή μπέϋς «έτρεφεν άσπονδον μίσος πρός 
την ήγεμονεύουσανέν Τωαννίνοις Άϊσσέ καί τό κόμμα της». Τώρα τελευταία μάλι
στα, είχε προσιεθή στήν δμάδα τους κι* δ Μεμπρή μπέϋς, δ άδελφός τής Ζιλχά- 
κως, γιατί δικαιολογημένα μνησικακοΰσε κατά τοΰ Άσήμ μπέϋ, πού τού έπαιρνε 
τώρα δριστικά τή θέση του στη διαδοχή τοΰ πατέρα του Στρατ. Διοικητή τών 
Γιαννίνων.

’’Αν λοιπόν κατώρθωναν νά καταπείθουν τή Ζιλχάκω νά παντρευτή τόν 
*Αλή άπό τό Τεπελένη, δλο τό κόμμα τού Ταχίρ ΓΙασίά, τού *Αλή μπέϋ, τοΰ 
Μεμπρή μπέϋ, τής ίδιας τής Ζιλχάκως, θά γινόταν άνθρωποί του, κι* ή Ά ϊσσέ 
μέ τόν Αρβανίτη τόν Πασίά της, ήταν πιά χαμένη.

Δεν είχαν μάθει ή δέν είχαν άκόμα προσέξει δτι ή Ά ϊσσέ, κι* άπό τήν 
πρώτη άκόμα μέρα τής έμφάνισης τοΰ Άλή, είχε στείλει βιαστικά στήν Πόλη 
ειδικούς άποσταλμένους μέ πολλά καί πρακτικά Επιχειρήματα* έκτός άπό τήν κα
ταγγελία γιά τό πραξικόπημα τοΰ Ά λή, οί άποσταλμένοι είχαν πάρει μαζύ τους 
πλούσια δώρα καί πουγγιά.

Τό συνοικέσιο πάντως αυτό, ν α ί! ήταν μιά καλή δουλειά!—Ν α ί! Μπράβο 
δρέ μπύρο μου Νοΰτσο! άιντε... έσύ έχεις γερό μυαλό, κι* είμαστε άρκαντάσηδες! 
τράβα τώρα γιά τά Γιάννινα καί μαγείρεψέ τα!...

Τό μεγαλύτερο έμπόδιο, σ’ αυτή τήν έπιχείρηση, ήταν ή Ζιλχάκω* πώς θά 
καταπειθόταν νά παντρευτή, καί μάλιστα εναν Αρβανίτη, τή στιγμή πού είχε τό
σους άπό τό άρχοντικό της σόϊ άποκρούσει κι* αυτόν άκόμα τόν Ά λή  μπέϋ, πού 
τόσο κι* αυτή τόν άγαποΰσε καί τόν συμπαθούσε;

'Η υπόθεση χρειαζόταν διαχείριση λεπτή.
Ό  Ά λή μπέϋς ήταν φίλος, πολύ φίλος τοΰ Ντοβριανίτη Γιώργη Λαδά. Ό  

τελευταίος τότε αυτός «έκλέγεται πρός πραγματοποίησιν τοΰ συνοικεσίου τούτου». 
Ό  Ά λή  μπέϋς, ήταν φυσικά φίλος τοΰ Μεμπρή μπέϋ, άδελφοΰ τής Ζιλχάκως, κι* 
είχε «μεγάλην έπιρροήν επί τοΰ πνεύματός της».

Έ  εξωτερική πίεση άπό μέρους τοΰ Ά λή Τεπελενλή, είχε σημαντικά χαλα- 
ρωθή* ή Ά ϊσσέ, φαινομενικά, θριάμβευε κΓ εΐξεραν καλά οί άντίπαλοί της δτι 
καί δυνατούς είχε στήν Πόλη φίλους κΓ άμύθητα διέθετε πλούτη καί τό στρατό 
τών Γιαννίνων τόν είχε μέ τό μέρος της.

Ή  Ζιλχάκω πάλι διψούσε γιά έκδίκηση* δ Καραχούσιος ζονσε κι* ή Ά ϊσσέ 
ξαναποκτούσε δύναμη. Ό  πατέρας της, δ άδερφός της, ό Ά λή  μπέϋς, δλοι οί 
συγγενείς πού άνήκαν στή μερίδα τους τήν πίεζαν* έφτασαν ίσαμε νά τής ύπο- 
σχεθοΰν δτι ό Ά λής, θά έκδικόταν τό θάνατο τοΰ Ά χμέτ, σκοτώνοντας τόν 
Καραχούσίο: ίσως καί τήν Ά ϊσσέ.

Έ  Ζιλχάκω άντιστάθηκε άρκετά’ στό τέλος δμως, νίκησαν τά συμφέροντα 
τής τάξης της και θυσιάστηκε στή μνήμη τοΰ άντρα της, μή ύπακούοντας παρά 
στϊς ύπαγορεύσεις τής άνάγκης, τοΰ μίσους καί τής έκδίκησης. 1 2

1. «Κατά τό 1788, γράψει ό Άραβαντινός (Χρονογραφία τής 'Ηπείρου Β ', οελ* 
227), οτε ό Άλή Πασίάς Τεπελενιώτης άπε/ατέστη Διοικητής Ίωαννίνων, έγένετο παύ· 
σις τών ποικίλων δεινών οσα οί Ίωαννιται Χριστιανοί ύπεφερον καθ’ δλον σχεδόν τό 
διάστημα τής ΙΖ' (μάλλον ΙΗ ') εκατονταετηρίδας παρά τών Σπαχήδων τών Ίωαννίνων 
καί τών Αλβανών, κατ’ εξοχήν τών Άργυροκαστριτών, οϊτινες άνευϋύνως καί έν μέση

| ήμέρρ άπεγύμνωνον, έμαστίγουν καί έψόνευον οίονδήποτε χριστιανόν. Προέβησαν δέ είς 
τοιαύτην θηριωδίαν, ώστε ήρπαζον καί έμόλυτον τούς παϊδας καί τά κοράσια τών Χρι- 

ί στιανών, δσα διά φυσικού κάλλους έστολίζοντο».
2. «... ύποστηρίξας τον χερσί τε καί ποδί τε άπό τού 1758 είς τήν προαγωγήν του». 

\ ( Ί .  Λαμπρίδης, στά Ζαγορισιακά του Β ', σελ. 24 καί 57.
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12.—Ό  τελευταίος των Ζουλφικάρ

Αυτό, ΐσως άναπολοΰσε νοσταλγικά ό Άσλάν, τελενιαίος αύτάς των 
Ζουλφικάρ. καθισμένος στο μπάσι τής βεράντας του παλιού του πατρικού σπι
τιού τοϋ Πασίά - Καλοί», πού τώχε έκείνος χτίσει άπάνου στις έπάλξεις τού 
Φρουρίου, για νά μπορή στις περισυλλογής τις ώρες, ν’ άνοίγη διάπλατα την 
ψυχή του στα γαλανά νερά τής λίμνης, πού τόσο μοιάζαν μέ τά μάτια του.

Θυμόταν ό Άσλάν, πού τά βράδυα τού τά διηγόταν όλα αύτά ή κυρά- 
μάννα του, σάν ένα ώραίο και τραγικό παραμύθι, πότε χαρούμενο και πότε θλι
βερό και πένθιμο’ και μέσα στην ψυχή του, κυριαρχούσε πάντα ή γλυκειά και 
πένθιμη τής Ζουλεϊχά μορφή, πού θυσ.άστηκε γιά τήν άγάπη της.

Έ ξω  ήταν γαλήνη φεγγαρόλοΐΌτη ή μαύρη συννεφιά. Βοριάς, καί χτυπού
σαν μανιασμένα στά πόδια τού σπιτιού τά κύματα, Θρασκιάς,κα'ι παιζογελούσαν 
μέ τις πέτρες τού γυαλοΰ. Και πότε τή γκρίζα ή άγρια σιγή, τήν έσκιζε σπαρα
χτικά και πένθιμα ό κρωγμος τού κορακιού ή κάποιας κουκουβάγιας ό όλολνγμός, 
πότε άπό τά παράθυρα τού σπιτιού γλυστροϋσε χαρωπά το τραγούδι κάποιου 
ψαρά ή κάποιου άμανέ ή μακρόσυρτη νοσταλγία.

Και στά γιατσί, άπά τά τζαμί τού μεγάλου προγονού τον, τού Άσλάν Πα- 
σΐά τού Α', άκονγόταν ή Ιδια πάντοτε τραγουδιστή φωνή τού μουεζίνη, πού 
διαλαλούσε θριαμβικά στούς τέσσαρες άνέμονς τήν αΙωνόβια διακήρυξη των 
Μουσουλμάνων :

—Λά - ι - λάχ ιλ "Αλλάχ......
Αύτά ίσως νοσταλγούσε, ό τελευταίος πιά τής γεννιάς του, ό άγαμος καί 

άκληρος Άσλάν, καθώς μηχανικά βαρούσε τάν κουρασμένο πιά κι’ αυτάν τάμπσυ- 
ρά τον, απ’ όπου πάντα έβγαινε τά Ιδιο μονότονο και βραχνά θλιβερά καί ξεψυ- 
χισμένο τραγούδι, σάν κάποια παλιά, άγιάτρευτη, πικρή καί βαθειά λύπη. Ή  
άθεράπεντα άπαυδισμένη τον ψυχή, μέσα άπ" τά άθλιο καί γερασμένο αύτά 
κορμί, στείρα κι’ άκληρη, γύριζε πάντα τή νοσταλγία της πράς τά παλιά.

Και σά ν’ άκουγε τώρα ξανά τή γρηά γιαγιά του νά συνεχίζη έτσι τά Ιδιο 
πάντα παραμύθι' γιατί, καλά-καλά, δεν ειξερε έκείνος τώρα, άν κάποτε αύτά 
ήταν ίστορία κΓ όχι ένας γοητευτικός καί τραγικός μύθος. Είχαν τώρα αλλάξει 
τόσο όλα α υτά !..

— <Κάποιο βράδυ τού Νοέμβρη, γυιέ μου, συνέχιζε ή καλή γιαγιά, ή καΰ- i 
μένη ή Ζιλχάκω—πού μπορεί νά ήταν και μάννα μου^1)—παντρεύτηκε, ν ά ! έδώ! ] 
σ’ αυτά έδώ τά σπίτι!.., σ’ αύτά τά ίδιο δωμάτιο, τάν Άλή. Κάποιο καΐκι άπά ] 
τά Πέραμα τάν έφερε έδώ κρυφά τή νύχτα μέ τά παλληκάρια του, καί πήρε τή I 
Ζιλχάκω, πού τούχε ζητήσει ρητά άπά πριν τήν υπόσχεση ότι θά έξαφάνιζε άπά 1 
τά πρόσωπο τής γής τάν Καραχούσιο καί τήν Άΐσσέ. Εκείνος πρόθυμα τά ύπο- 1 
σχέθηκε καί ξαναγύρισε πάλι, τήν Ιδια ώρα, στά στρατόπεδό του. Ό  Άλής, γυιέ 1 
μου, έγινε Βαλής των Γιαννίνων* μά όταν πήρε στά χέρια του ιά Κάστρο, τά 1 
λησμόνησε όλα: Ή  Άΐσσέ κι’ αύτός, κάπου μοιάζαν καί βρήκαν κάποιο τρόπο f  
νά τά συμβιβάσουν είχε, βλέπεις, αυτή παιδί μου, άκόμα πολλή δύναμη' κι’ είχε {$ 
τόσα πλούτια καί τόσες γνωριμίες στη Σταμπούλ. Γι’ αύτά κΓ Ζιλχάκω έξακο- 1 
λουθούσε καί μετά τά γάμο της νά είναι χήρα' στά πρόσωπό ττ\ζ, ήταν πάντα |  
ριγμένο ένα πένθιμο μαντήλι, Ισαμε τήν ήμερα πού ό Άλής ξέκανε—ποιάς ξέρει ΐ  
γιά ποιόν άλλο λόγο—τά δολοφόνο τού πρώτου άντρα της-—Τον Καραχούσιο, ■ 
πρόγονο τής αίμομίχτρας Ά ΐσσέ».—

— « Ό  Ά λής, γυιέ μου, συνέχιζε ή καλή γρηά, ήταν αίμοβόρος καί δόλιος, |  
καί δέ φοβόταν τάν Θεό" ύστερα άπά λίγο, παράτησε τή Ζιλχάκω—πού μπορεί I

1 1
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νά ήταν μάννα μου—άφού τής άρπαξε πρώτα δλη τήν περιουσία(2). Καί κατό
πι......ή Ζιλχάκω, γυι,έ μου, πικραμένη πάντα καί βουβή...... ».

Μά τότε ή γιαγιά του τελευταίου τών Ά σλάν δέν τελείωνε αυτή τήν Ιστο
ρία. "Οταν έφτανε στό σημείο αυτό, ένα πικρό δάκρυ κυλούσε άπό τά στεγνω
μένα μάτια καί χάραζε τή £ευστή γραμμή του στό βαΟειά Ρυτιδωμένο πρόσωπο.

Κι* ένας στεναγμός, ένας βαθύς στεναγμός έβγαινε άπό τά γέρικα στήθεια, 
σά μακρυνός άντίλαλος άπό κάποιο γλυκό καί τρυφερό άλλοτες όνομα, πού τώρα 
θαρρούσες, ήταν ένα μοιρολογιμένο συρτό...—Ζουλέϊχ...άχ...άχ..άχ..., πού έσβυνε 
κάτω στ* άκρογιάλι μαζύ μέ τό σιγηλό τό κύμα.

18—IX— 1945

1. Στις αρχές του 19ου αίώνα, βρίσκουμε ένα Άσλάν μπέϊ, Μουρτεζά μπέϊ, εγγονο 
του Μεχμέτ Πασίά, Ιδιοκτήτη τής Γκοβριτσάς (Ί* Λαμπρίδης, Πωγωνιακά σελ. 44) πρό
γονο πιθανότατα τού Άολάν μπέϊ τής 'Ιστορίας μας.

2. *0 πατέρας της, είχε μεγάλα πλούτια. ( Ί . Λαμπρίδη, Άλή Πασιάς, σελ. 10, 43 
καί 47). Έκτος άπό κείνα πού είχεν αυτή κληρονομήσει άπό τόν άντρα της Σουλεϊμάν.

3 ιβ \—01 Πασιάδες τών Γιαννίνων ( ’Ανακεφαλαίωση)

Α# .-1 3 8 8 -1 8 0 0

1388—
1434—
1455— 
1496— 1500 
1519— 1521 
1 5 2 9 -  
1550— 1590 
1590 1600

1690— 1611 
1 6 . .—
1611—
1612—

1613 —

1 6 1 5 -1 6 1 8
17. Ά λή Πασίάς (ίσως Τζιελάλ - Ά λή , Τζιελιαλή (γυιός τού 9ου) 1624— 1626
18. ; ; νιός Ρ ετζέπ ; 1630—
19. Ά λή Άσλάν δ Β' (ίσως 6 17ος) 1636 — 1639
20. Ά σήμ (έξοχώτατος Βεζύρ) 1643—
21. Άσλάν μπέύς ό Γ' ; 1644— 1645
22. ; Βεζύρης μέ άλλους 30 Πασιάδες 1651—
23. "Ινκο Πασίάς 1658—
24. Ό σμάν Καραπιπέρης 1659 —
25. Ά λή-Π ασ ίά ς (γυιός τού 9ου;) (ίσως ό 17ος) 1660 -
26. Βέϊκος 1662—

1. Ζουλφικάρ Έβρενόζ (Γαζή Έβρενόζ μπέύς)
2. Ά λή Έβρενόζ, (γυιός τού 1ου)
3. Ίσα Έβρενόζ, (γυιός τού 1ου)
4. Φαϊτ Πασίάς, χριστιανός άπό τήν Τραπεζούντα
5. ; Αλβανός 45 έτών
6. Γιουστού (ΐσως Γιουσούφ)
7. Λουτφή άπό τήν Κόνιτσα
8. Ζουλφικάρ Α γά ς δ Β'

Β*.-1 6 0 0 -1 7 3 6

9. Ά σλάν Πασίάς δ Α' άπό τό Ζαγόρι
10. Αύδή μπέύς
11. Όσμάν Πασίάς Παραμυθιάς
12. Χουσειν Τσελεπής (σύγγαμβρος τού 11ου)
13. ΜπεκΙρ μπέύς j Γιαννίνων \
14. Χουσεΐν μπέύς J Δέλβινου |
15. Καβρή Πασιάς J ; I
16. Άσλάν Πασίάς δ Α' (δ 9ος)
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Καπλάν δ Α'
Peprini (ίσως δ 24ος; ϊσως Μεμπρή;)

; (άπδ τήν Αίγυπτο)
Καπλάν δ Β' (ίσως καί δ Α')
Μπρέττι Πασίάς (ίσως δ 24ος; ή δ 28ος;)
Οΰροΰτς
Άμπντουλλάχ
Μουσίαφά δ Α' (γυιδς του 9ου)
Ισμαήλ δ Α'
Άσλάν δ Δ' (γυιδς του 34ου)
Μεχμέτ δ Α' (Χατζή - Πασιάς, γυιδς τοΰ 36ου)

1662—
1662—
1662—
1663—
1664—
1670— 1675 
1670—1675 
1670—1701 
1701 1702
1702—1720 
1720—1736

Γ \ - 1736-1775

38. Ίμπραήλ δ Α' (άδελφδς τοΰ 37ου)
39. Σουλεϊμάν δ Α' καί Χουσειν (γυιδς τοΰ 38ου)
40. Ά χμέτ δ Α' (γυιδς τοΰ 36ου)
41. Μουσταφάς δ Β' (γυιδς τοΰ 40οΰ)
42. Σουλεϊμάν δ Β' (Άργυροκαστρίτης τρισέγγονος τοΰ 9ου)
43. ’Ισμαήλ
44. ; (άπδ τδ Μπεράτι μήπως δ 43ος;)
45. Μεχμέτ δ Β' (Πασίά - Καλός, γυιδς τοΰ 37ου)

1736—1739
1739— 1740
1 7 4 0 - 1748 
1748—1759 
1759—1762 
1759 ή 1760

1762—1775

Δ '.—1775-1788

46. Άλή δ Γ' (γυιδς τοΰ 37ου)
47. Μπεκίρ δ Β' (γυιδς τοΰ 37ου)
48. Σουλεϊμάν δ Γ' (άνεψιδς άπδ α' έξάδελφο τοΰ 37ου)
49. Άληζδτ (Άργυροκαστρίτης)
50. Ά λή Τεπελενλής

1775—1778 
1778—1780 
1780-1786 : 
1786—1788 1 
1788—1822 \



Δ Η Μ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ
Καθηγητοΰ της Φιλοσοφικής Σχολής Ίωαννίνων

Η ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ ΣΤ. ΣΑΑΑΜ ΑΓΚΑ

(ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ)

Είχε προφθάσει ό καλός «Γιαννινογράφος» κΓ ευγενικός λόγιος των Τωαν- 
νίνων, άείμνηστος Δ. Σαλαμάγκας, νά έπισκεφθή τή νεοϊδρυμένη Φιλοσοφική Σχολή, 
τότε πού στεγαζόταν αντίκρυ από τό σπίτι του, στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική ’Ακα
δημία (1964 — 65), καί νά δείξη τή χαρά καί τή συγκίνησή του, σάν βρέθηκε άνά- 
μεσα στο πρώτο Πανεπιστημιακό πλήρωμα των καθηγητών καί τών φοιτητών της, 
καί διαισθάνθηκε τή σημασία τής λειτουργίας της γιά τήν άγαπημένη του πόλη. 
Τον τιμήσαμε μέ μιά επάξια πνευματική υποδοχή καί δείξαμε στά φροντιστήριά 
μας τά βιβλία του.

'Η  έδρα τής Λαογραφίας είχε τά περισσότερα νά πή γιά τό έργο του. Ζή
τησε νά κρατήση μαζί του καί μιά φιλική έπαφή, πού θά του έδινε τότε περισσό
τερη διάθεση κ ι’ αισιοδοξία νά συνέχιση. 'Ο Δ. Σαλαμάγκας όμως είχε κουραστή 
καί πέθανε νωρίς. 'Η  έδρα τον έτίμησε μέ τον χαιρετισμό της. Κι* υστέρα ένδια- 
φέρθηκε γιά 6,τι είχε άφήσει ανέκδοτο άπό τον λαογραφικόν κόπο του.

*Η κυρία Ήλέκτρα Δ. Σαλαμάγκα, ή έπίσης πνευματική σύζυγός του, διαι- 
σθάνθηκε τήν άγάπη μας, καί, πριν κλείση έξάμηνο άπό τό θάνατό του, ένα καλο
καιρινό άπόγευμα του 1966, μάς έδειξε, στο γραφικό Γιαννιώτικο σπίτι τους, τά 
χειρόγραφα παροιμιών πού άφησεν έκεΐνος, δυο — τρία πλούσια τετράδια μέ παροι
μίες καί φράσεις, πού είχε καταγράψει άπό τό 1958, συγκεντρώνοντας βέβαια τό 
υλικό τους άπό πολύ παλαιότερα χρόνια.

Είδα άμέσως, 6τι τά κείμενα ήταν πολλά, καί σωστά γραμμένα, κΓ ένδια- 
φέροντα. Ό  Σαλαμάγκας, τό λέω άμέσως, είχε ένα γερό γλωσσο — λαογραφικό 
κριτήριο, κΓ άρπαζε τις εκφράσεις, όπως κΓ όλα τά κείμενα, μέ τή βιολογική 
τους ζωντάνια. Κατάλαβα, μέ τό πρώτο κοίταγμα τών σελίδων, ότι ό συλλογέας 
είχε συγκεντρώσει στά τετράδιά του μέ προσοχή, μ* έρευνητικότητα, άκόμα καί 
μέ χιούμορ, όλες τις έκφράσεις τής ζωής τών Γιαννιωτών (ίσως όλων τών Ή π ε ι-  
ρωτών πού ζούσαν στά Γιάννινα), σέ κάθε ώρα, σέ κάθε έπάγγελμα καί σέ κάθε 
κοινωνική τάξη. Καί τό σπουδαιότερο, δέν στάθηκε σέ προτιμήσεις παιδαγωγικές 
ή φιλοσοφικές, ούτε άκινητοποιήθηκε στά γνωμικά μόνο κείμενα. Πήρε τις φρά- 

ι σεις «του κόσμου», καί τις έδωσε σάν άνάσα καί κίνηση ζωής.
« Α γκ ο ύ σ α !»  — «Κονπανάει άέρα I» — «”Ε φ τ ’σα α ίμ α !» — «”Α κ  στονς κ ι* ά- 

;φαντούς!»  — «Τονν πήρι ψ ?Α  τονν αμανέ».
Τό λεγόμενο βόρειο ιδίωμα τής γλωσσικής μορφής καί τών συγκοπών, πού 

«παίρνουν οί Γιαννιώτικες λέξεις, τό κράτησε σάν άτμόσφαιρα στήν καταγραφή τους, 
•τό ίδιο όπως τό άπαιτοΰσαν τά στενά καλντερίμια ή οί γωνιές τής άγοράς, όπου 
.άκούονταν.

«ΕΙνι ού * Α ρ γ ν ρ ς  άρρουστονς !» — (C Α π ό λνκ ι τού  ζουνάρ’ γ ιά  καβγά»  — 
«Ον Θιός νά σι φ ’λάη άπ άδ’κου !» — «Κ άτσν Οά σ βράσουμι τραχανά !» — «Μ ου- 
ΆυΘ’κι σάν τον Ρ ονλό ϊ τ ’Κ άστρ3 !».

Προχώρησε καί στις άθυροστομικές παροιμίες, τις γεμάτες έπίσης ζωή, χω- 
)ίς τήν ωχρότητα τής σεμνοτυφίας :
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«*Εβαλι κ ί τήν πουρδήτ τ  δύναμή τ  » — Τ ς  π τά να ς  τά δάκρυα κι τ  Μα
γιού οι δρουσιές !» — «Καρτιρεϊς ονρθονγραφία απ’ τ’ς μνλουνοϋς τούν κώ λον;»

Τό βασικό Τετράδιο τής δλης συλλογής είναι κυρίως τό πρώτο (θά τό λέμε 
Τετράδ. Α'), σέ σχήμα 4ο, με 90 φύλλα, γραμμένα άπό τήν μιά πλευρά τους, 
επομένως με 90 σελίδες. Μπορεί να ύπολογίση κανείς, δτι τά παροιμιακά κείμενα 
καί οί μικροφράσεις των σελίδων αύτών (πρωτογραμμένα ή πρόσθετα, μέ διορθώ
σεις, σβησίματα καί συμπληρώσεις) είναι δλα - δλα 2.500, ας πούμε 28 στήν κάθε 
σελίδα, μεταφερμένα βέβαια άπό τις πρόχειρες σημειώσεις καί βαλμένα σέ κάποια 
θεματική αλφαβητική σειρά. Σ ’ αύτά συνυπολογίζουμε τις εύχές, κατάρες, άπει- 
λές, δρκους κ.λ.π. των τελευταίων 9 σελίδων (γύρω στά 350 μικροκείμενα), πού 
ό συλλέκτης τά περιέλαβε — εύτυχώς χωρισμένα —γιά τήν παροιμιολογική τους 
συγγένεια.

Άντικρύζει κανείς άμέσως στις σελίδες αύτές τήν άνησυχία καί τή φροντίδα 
του Δ. Σαλαμάγκα νά διατυπώση καλύτερα τά κείμενα ή νά κρατήση τά σωστά. 
Τά σβησίματα δείχνουν τή σκέψη του νά τά περάση σέ άλλα τετράδια, μέ κατά
ταξη, δπως καί έκαμε. ’Αλλά χαίρεται κανείς πάλι κι* εδώ τήν άμεση καρακολού- 
θηση τής φωνής ή τών φωνών του τόπου, πού σάν παροιμίες, σάν εκφράσεις ή σάν 
εύχές μαρτυρούν γιά τήν ιστορία του καί τις γενιές του(!).

«Τον ποντά μ9 δέ γυρ ίζ’ πίσον!»  — « Ή  προίκα είνι π ίκ ρ α !» —«Γιά προυσ- 
ώρας ίπαντρεύ'κα κί γέρασα μ ϊ ταύτ9.» — «Τού φα ΐ καν φαρί κι9 ή άνιφαγιά γου- 
μάρ9 !» — «Κούμπονς άπ’ λνέτι μ ϊ χέρια , για τί βάν9 ς τά δόντια σ’;» Καί (εύχή):— 
«Σάν τά ψ9λά β 9νά !»

To Β' τετράδιο, σέ μικρότερο σχήμα (8ο) καί μέ λιγώτερα φύλλα—σελίδες 
(68), περιείχε λιγότερα βέβαια κείμενα, καί έλάχιστα νέα. Είναι τό τετράδιο δπου 
ό Δ. Σαλαμάγκας έπεχείρησε μιά συστηματικώτερη «λημματοθετική» κατάταξη 
τών κειμένων του, πού τά μετέφερε άπό άλλα σημεία. ’Έτσι π.χ. τις «παροιμια- 
κές έκφράσεις» πού κατέγραψε μαζί, στή σελ. 71 του Α' τετραδίου: «ΕΙνι γιά  
τούν ' Αγιάνν» — « Τ 9ν έπαθι σάν αγράμματους !» — «Μ ί τά 9βγαλι άνάλιμα» καί 
«Π ήγι κατ άνέμ» τις ξαναβρίσκουμε χωρισμένες στο Β' τετράδιο, στά λήμματα 
άγιος, αγράμματος (σελ. 3) καί άνάλαιμα, άνεμος (σελ. 7).

Έ να  - δυό ακόμη τετράδια ήταν πολύ πιο μικρά καί μέ έλάχιστα νεώτερα 
κείμενα.

Έζήτησα άπό τήν κυρία Σαλαμάγκα νά φωτοτυπήση δλα τά χειρόγραφα καί 
νά μου δώση άντίγραφα γιά τό λαογραφικό ’Αρχείο τής Φιλοσοφικής Σχολής. *Η 
σκέψη μου πήγε πρώτα σέ μιά άποδελτίωση καί κατάταξη τών πολύτιμων αύτών 
κειμένων, πολύτιμοί άπό τήν ίδια τήν παροιμιακή φύση τους άλλά καί γιά τή 
σχετική παλαιότητά τους. ’Αμέσως δμως σκέφτηκα καί τό άλλο έπιστημονικό 
χρέος μας, στις περιπτώσεις τών καλών προσπαθειών. Νά μπορούσαμε, έστω καί 
μέ μιά άπροσδιόριστη προθεσμία ετοιμασίας, νά βαδίσουμε πρός τή συγκροτημένη 
επιστημονική δημοσίευση τών παροιμιών. Ν’ άναθέταμε κιόλας άπό τώρα σέ μικρό 
συνεργείο προχωρημένων φοιτητών τήν προσεκτική άποδελτίωση τών κειμένων.

eH κυρία Σαλαμάγκα παρακολούθησε μέ συγκίνηση τις σκέψεις μου. Άνέ- 
λαβε πρόθυμα νά παραγγείλη περισσότερα φωτοαντίγραφα καί προσφέρθηκε νά 
δώση μιά κάποια φροντιστηριακή άμοιβή στούς φοιτητές καί στις φοιτήτριες, πού 
θ’ άναλάβαιναν τήν πρώτη αυτή φροντιστηριακή έργασία.

Τόν Νοέμβριο του 1966 είχαμε ήδη άρχίσει τήν άποδελτίωση άπό τά φωτο
αντίγραφα τών τετραδίων. Τήν άνέθεσα σέ ’Ηπειρώτες φοιτητές καί φοιτήτριες

1. Θά πρέπει νά δεχθούμε, δτι καί ή μητέρα του συλλογέα, ή Καλλλιόπη Στεφ. Σαλα
μάγκα, πού πέθανε μόλις πέρισυ 91 έτών, ήταν πλούσια παροιμιολογική πηγή γιά τόν γιό της. 
*0 ίδιος σημειώνει τις λαογραφικές γνώσεις της, σέ έργασίες του.
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του Γ' έτους (τελευταίου τότε) τής Σχολής, του Τμήματος Βυζαντινών και Νεο
ελληνικών σπουδών, πού είχαν έπίδοση καί στή Λαογραφία. 7Ηταν ο ί : Μέγας 
Νικόλαος (άπό τό Μονολίθι), Μήτσης Ναπολέων (άπύ τούς Ραφταναίους), Γιω τί- 
τσα 3Αγγελική  (άπύ τή Γορίτσα) καί Λάμπρον Βασιλική (άπύ τήν ‘Αγ. Κυριακή 
Σουλίου).

Έκάλεσα καί τήν «Διδάσκαλο» τής Φιλοσοφικής Σχολής, δεσποινίδα 3Αθήνα  
Κ. Πλακοντση, Γιαννιώτισσα μέ οικογενειακή πνευματική παράδοση καί γνώριμη 
τών Σαλαμάγκα, να βοηθήση. Προθυμότατα άνέλαβε τήν έποπτεία του συνεργείου 
τών άποδελτιωτών καί τον έλεγχο τών άντιγραφών τους.

Στις άρχές ’Απριλίου τού 1967 ή άποδελτίωση έτελείωσε. Τύ συνεργείο 
τών φοιτητών μου παρέδωσε 4.012 δελτία (σέ χαρτί 0 ,12x0,10 μ. πού διέθεσε 
ή Σχολή), μέ ένα παροιμιακύ κείμενο στο καθένα, γραμμένο προσεκτικά (μέ συμ
πληρωματικό έλεγχο τής δ. Πλακούτση) καί μέ παραπομπή στο άντίστοιχο χειρό
γραφο, στή σελίδα καί στον παροιμιακύ άριθμό του(2 3).

ΤΗρθε έπειτα ή σειρά μου να κατατάξω τις παροιμίες καί τις φράσεις τών |
δελτίων αύτών. Μέσα στή χρονική άσφυξία τών πανεπιστημιακών μου άπασχολή- 
σεων (μέ τα πρόσθετα ζητήματα τών διαρκώς «ύπύ δημιουργίαν» Σχολών μας), 
μπόρεσα νά λημματοθετήσω τις 4.000 αύτές, τα κείμενα, καί νά τά προσδιορίσω 
παροιμιολογικά. Τά δελτία τώρα κατανεμήθηκαν σέ 24 δέσμες, υστέρα μπήκαν 
στή συγγενή άλφαβητική σχέση τους, ώσπου συναντήθηκαν τά όμοια λήμματα j
κι* έλέγχθηκε ό φραστικός ταυτισμύς.—Διαπίστωση «λογιστική»: Τά 4012 δελτία 
περιελάμβαναν μόνο 1900 (περίπου) βασικές παροιμίες καί κείμενα. Τά έπιπλέον j
2100 κείμενα ήταν πανομοιότυπες παραλλαγές καί επαναλήψεις. )

Τύ λογιστικό αυτό άποτέλεσμα τών άποδελτιωτικών συναντήσεων ήταν πολύ ί
φυσικό, άφοΰ, όπως είπαμε, ό Δ. Σαλαμάγκας χρησιμοποιούσε κυρίως τύ άρχικό ;

- του τετράδιο γιά νά μεταφέρη, μέ άλλο σύστημα καταγραφής, τά κείμενα τής συλ- ;
, λογής του σέ άλλα φύλλα. Κάποτε εμφανίζονται καί στύ ίδιο τύ Α' τετράδιο έπα-
ιναλήψεις. ’Έ τσι εξηγείται καί ό μειωμένος άριθμύς τών βασικών κειμένων, σέ
•σχέση καί πρύς τύ δικό του σύνολο(3). !

Μπορεί λοιπόν νά συμπεράνη κανείς, ότι ή πιθανή μελλοντική έκδοση τής 
ισυλλογής τών Γιαννιώτικων παροιμιών καί μεταφράσεων του Δ. Σαλαμάγκα δέν I
θά παρουσιάση περισσότερα άπύ 2000 κείμενα (μέ τις εύχές— όρκους, κατάρες 
κ.λ.π.), όσα συνήθως δίνουν κι’ οί συνήθεις έπαρχιακές συλλογές.

’Ανακεφαλαιωτικές παρατηρήσεις

1. Οί «Γιαννιώτικες» παροιμίες του Δ. Σαλαμάγκα είναι, μπορούμε νά που- 
ιε, άπύ τις πιύ αύθεντικές, γλωσσικά καί λαογραφικά, πού έχουμε άπύ τήν ’Ή πει- 
>ο. Τις σημειώνουμε (ως πρύς τήν προσοχή τών κειμένων τους) πλάι στις παρό
μοιες συλλογές τού Γ. Π .3 Αναγνωστοπονλου («Συλλογή παροιμιών τού Ζαγορίου», 
ιαογραφία, τόμ. Β' 1910 — 11, σελ. 307 — 329) καί τού Ευαγγέλου 3ΑΘ. Μπάγκα 
<Τά γλωσσικά ιδιώματα τ ή ς ’Ηπείρου, Α ', — εκδόσεις Εταιρείας ’Ηπειρωτικών 
{ελετών — ’Ιωάννινα 1964»), όπου τά κείμενα δίνονται καί γιά γλωσσική τεκμη- 
.ωση.

2. Είναι σημαντικό, ότι ο Δ. Σαλαμάγκας έδωσε προσοχή καί στά παραμι-

2. Τή γενική άρίθμιση τών σελίδων καί τήν είδικώτερη τών παροιμιών στήν κάθε σε- 
ία, τήν έκαμε τό συνεργείο.

3. Είναι βέβαιο, ότι θά παρουσιαστούν άλλαγές στούς άριθμούς αύτούς καί θά δοθούν 
λες άναλογίες, όταν ή έργασία προχωρήση ώς τήν τελική έκκαθάριση καί δημοσίευση τών 
•ιμένων.

1
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κρά παροιμιακά φρασίδια, πού είναι ό σχεδόν «άναπνευστικός» λαϊκός λόγος. Ή  
Γλωσσολογία ένδιαφέρεται βέβαια περισσότερο γιά τά ζωντανά αύτά δείγματα 
του λόγου καί της φραστικής πλοκής, πού θέλει νά μελετήση. ’Αλλά καί ή Λαο
γραφία χρειάζεται νά γνωρίζη τις έκδηλώσεις αύτές τού αύθόρμητου λόγου, γιά 
τις ψυχογραφικές καί βιοτικές παρατηρήσεις της. *Η έννοια «παροιμία» έχει άνάγ- 
κη νά συμπληρώνεται κι* άπό την παραμικρή μεταφορική φράση.

3. *Η γλωσσική διατύπωση των κειμένων έγινε άπό τον συλλογέα τους μέ 
τόν απλό καί καθιερωμένον άπό παλιότερα φωνητικόν τρόπο. Έπροσπάθησε μέ τά 
γνωστά σημεία των εκθλίψεων καί των συνεκφορών (άπόστροφος, ύφέν, παύλα 
κ.λ.π.) ν* άποδώση 6,τι άκουε άπό τό γιαννιώτικο βόρειο ιδίωμα. Έχρησιμοποίη- 
σε καί τό συνθηματικό ανεστραμμένο άφωνο ι (ο), όπου ήθελε νά δείξη τή παχύ
τερη εκφώνηση.

’Έτσι π.χ. μάς δίνει τις φράσεις καί παροιμίες:
Σιούκ’ σχούκ, κάτσι κάτσι!— Ραϊζμένους μασιτραπάς, —  Τ’ σικι’νιοϋ κι 

τ’ παλουκιού ! —  ”Εχχ τ' μύγα στον σκιάδ’ — Τ ’ βήκχ ή ψχχή. —  Μ’ γίγκι τσιμ- 
πούρ’ Πάτ’σις στη μπίττα. Κ αί: 9Οποιους Θέ Θέλχ νά ζ’μώσ’, δλχ τ’ μέρα κον- 
σχκ’νάει! Τού ζ’μι ζ*μια δέν κάν’. Καλότ χονς πού είνι ζουρλός* πουτέ τ’ δε 
γιράζ'!(*)

4. Ό  Δ. Σαλαμάγκας δέν παραθέτει έρμηνεϊες στά κείμενα πού συγκέντρω
σε, ούτε σημειώνει τήν παροιμιακή χρήση τους. "Ισως θά τό έκανε μέ τή δημοσί
ευση, άλλά μπορεί, κι’ επειδή «ζούσε» ό ίδιος τις παροιμίες καί τις φράσεις αύτές, 
νά μή τό σκέφτηκε. ’Αρκετές δμως χρειάζονται ένα ειδικό έρμήνευμα, άκόμα καί 
γιά οσους έχουμε παροιμιολογική έμπειρία. Στο σημείο αύτό ζήτησα τή βοήθεια 
τών γνώσεων καί των γνωριμιών τής κ. Σαλαμάγκα, πού άνέλαβε νά διευκρίνιση 
μερικά άπό τά δυσερμήνευτα τοπικά. Κι* δμως, σέ μιά έκδοση γιά τό πανελλήνιο 
κοινό, ή ερμηνεία τής κάθε παροιμίας κι* ή περιπτωσιολογία της θά είναι άπα- 
ραίτητες.

5. Τό πανελλήνιο κοινό γνωρίζει πάντα καί χρησιμοποιεί έπίσης ένα μεγάλο 
μέρος άπό τις παροιμίες τής κάθε τοπικής συλλογής. Υπάρχει δμως ή φραστική 
διατύπωση τής παραλλαγής, άλλά κι’ ή ίδια ή ξεχωριστή φράση πού δίνει τόν 
ιδιαίτερο χαρακτήρα καί τό χρώμα, καί τά καινούργια κάποτε θέματα στήν τοπική 
συλλογή. Οί «Γιαννιώτικες» παροιμίες τού Σαλαμάγκα έχουν εύχάριστα χαρακτη
ριστικά : Τήν ζωηρή βιοτική ή φυσική εικόνα, τή σύντομη διατύπωση καί τό ιστο
ρικό υλικό :

Στούν πάτου τούν ακάλεστου! — νΑνεμους τάϊφιρι, βουριάς τά πήρι! —  
Κάλλια γιά του, πέρι ποϋ ν’του.—  Κατά τού μάγ’λου κι τού μπάτσου ! — Ίπέρσ 
προυβάταγα, κί φέτους μπουσ’λάου!— Γίν’κι τού π ’λι νά ούρμ’νέψ’ τήν κόττα! 
Πήγι γιά λαγό κι’ έβγαλι αρκούδα!—Θά σ’τρίψου τυρί, νά φας μακαρόνια! Καί: 
Δώδικα γενιτσαραιοι, δικαπέντι ταμπουράδις! —  Ρουμέϊκονς καυγάς, τούρκικους 
χαλβάς. —  Στού γάμου σ’ Θά χουρεύου μ ’ ενα πουδάρ ! —Μούτρα πό ’χ ή νύφ’μας. 
Γιά τού Σιούπασ’ κάν!—Ον Θιός νά σί φ’λάη άπού Τούρκου ΓιαννιώτΟ ύβριό  
Σαλονικιό, κι Χ ’στιανό ’Αρτ’νό /...

6. Ή  στιχουργικική καταγραφή τών παροιμιών καί τών φράσεων στή συλ
λογή δέν εΐναι πάντα σωστή. Τά δεκαπεντασύλλαβα κείμενα μπορούμε νά πούμε 
δτι παραθέτονται προσεγμένα. Οί λιγοσύλλαβοι δμως παροιμιακοί στίχοι δέν προσ
έχονται. Μάς δίνει π.χ. ό Σαλαμάγκας σέ πεζή συνεχή μορφή τις παροιμίες: 4

4. Ή  γνώμη τού γλωσσολόγου Καθηγητού, τότε της Σχολής, κ. Στ. Καρατζα, ήταν 
νά έπιδιώξουμε γιά τήν τελική έκδοση μιας συγχρονισμένης φωνητικής μεταγραφής τών κ ε ιμ έ ν ω ν .  
Τό πράγμα δμως γίνεται δύσκολο γιά 2.000 κείμενα, χωρίς τόν είδικό.
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—'Όποιους ντρέπιτι, πονλλά στερεύιτι.
—'Όταν θέλ9 ή νύφ9 κι9 ού γαμπρός, τύφλα νά χι9 ον πιθιρός.
—'Όποιους τ νύχτα πιρπατεϊ> λάσπις κί σκατά πατεϊ.
—Βουηθάει ή νύχτα κι9 ή αυγή, ϊαια μ ί μάννα κι9 αδερφή.
—Θά γυρίσ9 ού τρουχός, θά Ιδη μέρα κι9 ου φτουχός.

αλλά, δπως είναι γνωστό, οί παροιμίες αύτές πρέπει νά γράφωνται σέ δίστι
χη σειρά:

—"Οποιους ντρέπιτι
πουλλά στερεύιτι! —Βουηθάει ή νύχτα κι ή αυγή,

— Θά γυρίση, ού τρουχός, ϊαια μι μάννα κι αδερφή,
θά Ιδη μέρα κι9 ού φτουχός! κ.λ.π.

7. Ή  σκέψη πού είχε ό συλλογέας νά προσθέση και νά ξεχωρίση, στο υλικό 
των παροιμιακών κειμένων του, καί μικροφράσεις άπύ κατάρες, εύχές, όρκους, 
άπειλές, βλασφήμιες κ.λ.π. δέν είναι άπορρίψιμη. Το συνηθίζουν καί άλλοι συλλο
γείς, νά τις προσθέτουν σάν παράρτημα ή νά τις εντάσσουν στά κείμενα(5). Έδώ 
ό Σαλαμάγκας έδειξε έπίσης τή γλωσσολογική περιέργεια καί το ενδιαφέρον του 
γιά τόν ιδιότυπο τρόπο των γιαννιώτικων αύτών έκφράσεων. Ξεδιαλέγει άπο τό 
πλήθος των άνθρώπινων άγανακτημένων άρών, μερικές, άλήθεια, άξιοππόσεχτες:

— 9 Αραπουσκισμένε ! — Νά μή σ9 γιλάσ9 τ9 άχείλ9— Γκβάρ9 νά μαζουχτής! 
— Κούμπους νά σι9 σταθή.— Την προυκουπή τ 9 σφάλαγκα νά κάν9ς κ α ί: —Τσου- 
ραπόσκοινου νά μην Ιδης πλάϊ σ9;

*Άς τελειώσουμε δμως μέ τις εύχές:

Σάν τά ψ9λά β9νά! — Νά μ9γέν9ς κατόχρονους ! — Χώμα νά πιάν ς κι φλουρί 
νά γένιτι! — Γειά κι καλή καρδιά! Κ αί: — Καλό Μπαράδεισου !

** *
Ελπίζω , δτι θά έχουμε κάποτε τον καιρό — καίτήν επιχορήγηση — νά δημο

σιεύσουμε τις 2000 περίπου παροιμίες καί φράσεις της συλλογής Δημητρίου Σαλα- 
μάγκα, πού μέ τά έρμηνεύματα καί τά εύρετήριά τους θά μάς δώσουν τόν παροι- 
μιακόν κόσμο τού Γιαννιώτικου κοινού καί θά προφθάσουν τη διατήρησή του, πριν 
ή πανελλήνια άστικοποίηση σβήση τά ίχνη του. Καί θά καμαρώνη ή Φιλοσοφική 
Σχολή Ίωαννίνων, άν βοηθήση ολοκληρωμένα στο έργο αύτό, θά χαίρωνται τά 
Γιάννινα γιά ένα ακόμη βιβλίο τής ψυχής τους, θ’ άναγαλλιάζη κι9 ή ψυχή τού συλ
λογέα, σάν θ* άντικρύση τυπωμένα τά λόγια πού μάζευε μέ αγάπη.

Μάς έδωσε τήν καλή εύκαιρία ή «’Ηπειρωτική Εστία», μέ τήν επαινετή 
πρωτοβουλία της τού άφιερωτικοΰ Τεύχους, νά ύποσχεθούμε καί νά έλπίσουμε 
τήν έργασία αύτή. * 8

5. Βρίσκει κανείς κάποτε καί στου Ν. Γ. Π ο λ ί τ η  τΙς «Παροιμίες» (τόμ. Α'.—Δ'. 
Άθ. 1899—1902) φρασίδια, πού είναι απλές εύχές ή βλαστήμιες καί άπειλές. Π. χ. Α' 352,
8 Δ' 387,68 κ. ά. Β' 313,3.
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TAKH ΣΙΩΜ ΟΠΟΪΛΟΤ

ΔΗΜ. ΣΑ Λ Α Μ Α ΓΚ Α !

I. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Πικρός μου έλαχε κλήρος ν’ άποχαιρετήσω σάν φίλος καί σαν σύντροφος σέ 
κοινούς πνευματικούς δρόμους έκ μέρου των ίδιων ανθρώπων καί των ίδιων πνευ- 

. ματικών οργανισμών μέσα σέ πέντε μήνες τύν άξέχαστο Γεώργιο Παπαγεωργίου— 
Ράγκο στην Ά ρτα  καί τον αλησμόνητο Δημήτρη Σαλαμάγκα έδώ, στά Γιάννινα.

Ό  Δημ. Σαλαμάγκας συνεχίζοντας τήν πνευματική παράδοση των προγόνων 
του ύπήρξε ένας τέλειος πνευματικός τύπος. ΕύαίσΟητος καί διακριτικός, ποιητι
κός καί νοσταλγικός άφηγητής των Γιαννιώτικων χρονικών έχάρισε στά ’Ηπειρω
τικά γράμματα τήν ευαισθησία της ψυχής του καί τή διαίσθηση του πνεύματός του.

Στήν πνευματική του πορεία δέν ύπήρξε μαχητής. Δεχόνταν καί τόν έπαινο 
καί τήν κατάκριση χωρίς άντίδραση. Πονουσε κάποτε σιωπηλά κ’ έμοιαζε τότε τό 
άδιόρατα ραγισμένο βάζο, πού ένα αδέξιο κράτημα μπορούσε νά τό συντρίψη. Αύτή 
τήν ευαισθησία τήν είχαν διαπιστώσει άπό πολύ νωρίς εκείνοι, πού τόν γνώρισαν 
στά γραφεία τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης. Δέν ήταν γι' αύτόν τά ψυχρά δικό
γραφα μέ τις σκληρές συχνά—dura lex, sed lex—δικαστικές αποφάσεις.

Μέ φρίκη διηγήθηκε κάποτε τό πώς παρευρέθηκε σάν Βασιλικός Ε πίτροπος 
στήν εκτέλεση καταδικαστικής άποφάσεως θανατώσεως δύο λιποτακτών Τούρκων 
στή Μικρά ’Ασία. Οι σφαίρες πού άφαίρεσαν τή ζωή τών Τούρκων λιποτακτών 
ήταν σάν νά τραυμάτιζαν τήν ψυχή του. ‘Όσοι είχαν άντιληφθή τήν άκρα εύαισθη- 
σία του, προέβλεπαν τήν πρόωρη άποχώρησή του άπό τή Στρατιωτική Δικαιοσύνη, 
όπως καί έγινε. Σέ ήλικία 42 ετών στά 1936 άπεχώρησε άπό τή δημοσία ύπηρεσία.

"Οταν βρέθηκε πολίτης, άφωσιώθηκε στά Γράμματα* τόν τράβηξεν ό στίχος,
• ή ήθογραφία, τό χρονικό, ή θρησκευτική άφήγηση. Μάς άφησε κατάλοιπα τών 
I θρησκευτικών του βιωμάτων τήν «Κυρά τήν Κοσιοβίτσα», τούς «Θεοβάδιστους 
Τόπους», τόν «Ά γιο Γεώργιο τόν Νεομάρτυρα» καί τόν «Πάτερ Κοσμά». ’Έλαβα 
ιτήν τιμή νά προλογίσω τούς «Θεοβάδιστους Τόπους» καί νά ξεχωρίσω άνάμεσα 
:στ* άλλα τό λυρικό θρησκευτικό του «Διψώ!». Είναι ένα άπό τά καλύτερα κείμενά 
:του καί όσοι θέλουν νά ίδοΰν τόν ποιητή Σαλαμάγκα, πρέπει νά τό διαβάσουν. *Η 
Γιαννιώτικη ήθογραφία καί σιγά - σιγά τά Γιαννιώτικα χρονικά τού άνοιξαν τό 
‘δρόμο πρός τή μελέτη τών περιπετειών τού τόπου τούτου. Τό παρουσίασμα προ
σώπων καί πραγμάτων γίνεται στις σελίδες τών βιβλίων του μ* έναν τρόπο αβρό 
κ ευγενικό. ’Ανθρώπους καί άντικείμενα τά βλέπει όλα μέ στοργή καί μέ άγάπη* 
ιέ  μιάν άγάπη απλή, χριστιανική, πού παρασύρει τόν άναγνώστη νά τ* άγαπήση 
κι αύτός.

Σάν τόν μυθικόν ’Ανταίο, πού έπαιρνε δυνάμεις κάθε φορά πού άγγιζε τήν 
τατρική γή, έτσι κι ό Σαλαμάγκας έπαιρνε δυνάμεις νά έργασθή καί δεχόταν έμ- 
τνεύσεις άπό τά Γιάννινα, άπό τά σοκκάκια τους, τά στενά τους, άπό τή λίμνη καί 
χρό πάντων άπό τούς άνθρώπους πού έζησαν έδώ κι άποτύπωσαν στό τοπίο καί 
•τ’ άντικείμενα τόν ψυχισμό του. Δέν γύρισε μόνο στά σοκκάκια τους «κάποιο 
ράδυ τού Νοέμβρη», άλλά περπάτησε καί μέσα στό χώρο τής έθνικής καί θρη- 
,κευτικής ζωής των. Τά ιστορικά καί θρησκευτικά του κείμενα είναι προέκταση 
ών Γιαννιώτικων ηθογραφιών του.
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'Όλο τό έργο του μπορεί κανείς νά είπή πώς είναι «Χρονικά καί τοπία» των 
Γιαννίνων μέ λυρικό χρώμα. Ή  Ηπειρωτική πρωτεύουσα τού οφείλει γι’ αύτό 
την εύγνωμοσύνη της.

Παράλληλα πρός τήν συγγραφική του έργασία δούλεψε θετικά γιά τήν πνευ
ματική άνοδο τού τόπου καί με τή συμμετοχή του στή σύνταξη των περιοδικών 
«Ηπειρωτικά Γράμματα» (1944) καί «Ηπειρωτική Εστία». Ή  συμβουλή του 
ήρεμα πάντοτε διατυπωμένη, είτε θετική είτε άρνητική ήταν, διατυπώνονταν ύστερα 
άπό σοβαρή μελέτη τών κειμένων έκ μέρους του καί με συνείδηση ευθύνης. ’Έλαβε 
μέρος σε ύλες τις συσκέψεις γιά τήν ίδρυση της «Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελε
τών» καί ύπήρξε ένα άπό τά ιδρυτικά στελέχη της, χωρίς νά θελήση νά λάβη μέ
ρος στο Διοικ. Συμβούλιο. Τό έργο της Εταιρείας τό ένέκρινε ανεπιφύλακτα καί 
τό παρακολουθούσε με άδολη άγάπη.

'Όταν μάς έφυγε, αίσθανθήκαμε τό κενό πού σχηματίσθηκε στά ’Ηπειρωτικά 
Γράμματα, στον στενό πνευματικό κύκλο τών Γιαννίνων ύστερα καί άπό τόν θά
νατο τού Παπαγεωργίου, στον κύκλο της «’Ηπειρωτικής Εστίας» καί στον κύκλο 
τών «’Ηπειρωτικών Μελετών». Δέν ξαίρομε αν έφυγε χαρούμενος ή πικραμένος. 
Μπορούμε δμως νά βεβαιώσουμε, πώς τή στιγμή τού γυρισμού του στήν αιωνιό
τητα τόν άποχαιρέτησαν δλοι με αίσθημα άγάπης, γιατί κανέναν δέν έπίκρανε, 
κανέναν δέν έβλαψε, κτέναν δέν έκακολόγησε. Έζησε καί πέρασε σάν κάποιος 
ήσκιος ελαφρός, φωτεινός, άνοιξιάτικος. 'Η μνήμη του θά είναι ή μνήμη ενός 
ήσκιου καμωμένου άπό φώς. Κι’ έτσι φωτεινός έδιάβηκε στό βασίλειο τών ήσκιων...

II. Ο ΠΟΙΗΤΗΣ

Τό βιβλίο πού προκάλεσε τόσο θόρυβο ύστερ’ άπό τή βράβευσή του, τόση 
κατακραυγή μέ συνέπεια τήν ακύρωση τού βραβείου, είναι τό βιβλίο πού ίσως θά 
μείνη περισσότερο άπ* όλα τ* άλλα τού Σαλαμάγκα. Είναι ή ποιητική του συλ
λογή «Τοπία καί χρονικά», τό σύνολο τού ποιητικού του έργου, πρωτότυπου καί 
μεταφραστικού. Ό  τίτλος άνταποκρίνεται στήν άπαίτηση γιά τή βράβευση, τό 
περιεχόμενο όμως δέν ήταν περιηγήσεις καί έντυπώσεις ταξιδιών. ΤΗταν στίχοι. 
7Ηταν τοπία ψυχικά κυρίως, άνθόσπαρτα ή μελαγχολικά, πού πότε τά φωτίζει ο 
ήλιος της νοσταλγίας καί πότε τά καλύπτει ή θρησκευτική μυστικοπάθεια. Κάποτε 
είναι καί χρονικά. Μιλούν γιά περασμένα χρόνια, γιά τήν πνιγμένη Κυρά - Φρο- 
σύνη, γιά τή θύμηση τού Βράχου τού Γιαννιώτικου Κάστρου, γιά τόν "Αΐ - Γιώργη 
τόν Νεομάρτυρα, τόν "Αγιο μέ τήν φουστανέλλα. Γενικώτερα όμως τό περιεχόμενο 
τού βιβλίου, ενώ άξιζε καθ’ εαυτό, δέν ήταν εκείνο πού άπαιτούσε τό βραβείο. Ό  
ίδιος ό ποιητής έγραψε τότε σέ υπεύθυνο πρόσωπο, όπως μάς έξωμολογήθηκε προ
τού νά γίνη ό θόρυβος, ότι τά «Τοπία καί χρονικά» δέν είναι περιηγητικό βιβλίο, 
άλλά πήρε καθησυχαστική άπάντηση, πού πρέπει νά ύπάρχη στό άτομικό του 
άρχείο.

Τό «Τοπία καί χρονικά» είναι συμπληρωμένες οί «Νοσταλγίες», πού βγή
καν στά 1942, άποτελούμενες άπό στίχους πρωτότυπους καί μεταφράσεις άπό τ* 
«"Ανθη τού κακού» τού Μπωντελαίρ. Συμπληρωμένες καί μέ άλλους πρωτότυπους 
στίχους καί μέ μεταφράσεις άπό τόν Ρισπέν, μιά ωδή τού Όρατίου καί σατυρικά 
’Ιταλών ποιητών, γιατί ό Σαλ. έγνώριζε καλά καί τά Γαλλικά καί τά ’Ιταλικά, 
άκόμα σέ κάποιο βαθμό καί τά Τουρκικά, άπετέλεσαν τά «Τοπία καί Χρονικά», 
πού βγήκαν στά 1958.

Μερικές άπό τις «Νοσταλγίες» του, (ό Βράχος, τό Νησί, ό Νεομάρτυρας, 6 
Κράχτης, Τράβα νησιώτη τά κουπιά, ’Ακούτε μιά καμπάνα) άναφέρονται πραγμα
τικά σέ τοπία, πού έχουν τήν ιστορία τους καί σέ πρόσωπα καί γεγονότα, πού 
συγκινούν τή λαϊκή ψυχή. Ό  ξένος πού διαβάζει αυτούς τούς στίχους, κάτι μα-
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θαίνει γιά τήν δμορφιά καί τήν ιστορία του τόπου... Επίσης κάποια σημειώματα 
του Σ. ιστορικά καί γεωγραφικά, έρμηνευηκά των στίχων του στή σελ. 16, ίσως νά 
παρεπλάνησαν ώς ένα σημείο τήν επιτροπή, κινημένη από διάθεση νά βραβεύση 
τήν «Επαρχία». "Αν δ χαρακτηρισμός έγινε μέ κάποια συγκατάβαση, πρώτος δέν 
θά τό δεχόταν δ Σαλαμάγκας. Καί φυσικά κανένας έπαρχιώτης λόγιος πού σέβε
ται τόν εαυτό του. "Αν έγινε μέ τήν πρόθεση νά τιμηθή καί ή έπαρχία, γιατί 
συχνά παραμερίζεται, τό ζήτημα μετατοπίζεται στήν άπόλυτη συμφωνία τίτλου 
κάί περιεχομένου* Τά «Τοπία καί χρονικά» πάντως είναι μιά συλλογή, πού απο
τελεί προσφορά στήν ποίηση. Γιατί δ Σ. δέν θεματογραφεί ούτε γράφει βιαστικά 
καί πεζά. Ό  στίχος του πειθαρχημένος ή ελεύθερος, είναι ξεχείλισμα μιας ποιη
τικής εύφορίας. Ξαίρει δ Σαλ. νά περιορίζεται σέ δ,τι αποτελεί λόγο της ψυχής 
καί νά κόβη τά περιττά παραγεμίσματα. Καί ξαίρει ακόμα νά σωπαίνη, δταν 
πρέπει. Ό  θρύλος τής Κυρά - Φροσύνης π. χ. σέ ποιόν δέν είναι γνωστός; Τόν θυ
μάται δ Σαλ. μέσα στή βάρκα. Παρακαλεί τόν Νησιώτη (τόν βαρκάρη) νά τόν 
ξαναθυμήση. Κι* δ Νησιώτης έπαναλαμβάνει τό λαϊκό στίχο:

«ΎΗταν φεγγαροπρόσωπη, τον ήλιον θυγατέρα».

ΤΗταν μιά νεράιδα, πού έγινε γυναίκα άμαρτωλή. Θαυμάζει δ ποιητής τήν 
ομορφιά, χωρίς νά κρύβη τό λάθος. Καί συνεχίζει δ Νησιώτης.

Γνναίκα τώρα άμαρτωλή μες τον βυθόν τά φνκη 
κοιμάται αΙώνια ή ξωτικά.

Καί τελειώνει πάλι μέ τόν δημοτικό στίχο, πού θρηνεί τήν έμορφη καί τήν 
άποθεώνει μαζί, μέ τό έγκώμιο πού τής κάνει:

— Χίλια καντάρια ζάχαρη Θά ρίξω μες στή λίμνη 
για νά γλνκάνη τό νερό νά πιή ή Κνρά - Φροσννη.

’Αρχή καί τέλος του τραγουδιού ή άποθέωση τής ομορφιάς. Στή μέση τά 
άσχημα του λάθους καί τής σκληρότατης τιμωρίας. Σκηνικά του διαλόγου ή έμορφη 
λίμνη μέ τό Κάστρο, τούς καλάμωνες καί τό Μιτσικέλι δλόγυρά της.

Ό  άργοπορημένος στήν ποίηση Σαλαμάγκας — γιατί πολύ αργά παρουσιά- 
σθηκε μέ στίχους — δέν δίσταξε νά μεταχειριστή καί τόν έλεύθερο στίχο. Σέ άλλη 
σελίδα δημοσιεύεται δ «Περιπλανώμενος Ιουδαίος», έπου φαίνεται ή μαεστρία του 
στόν έλεύθερο στίχο καί ή ικανότητά του νά συμπυκνώνη τό λόγο καί τό νόημα.

Παραθέτομε έδώ μερικούς άπό τήν «’Άνοιξη», έπου φαίνεται πόσο άνθρώ- 
πινα έβλεπε δ χριστιανικός Σαλαμάγκας καί πόσο ποιητικά αισθάνονταν τόν Χρι
στό καί τό Πάθος του — καί πόσο λάτρευε τή Γη μας:

ΧΩ τον wΑναρχον Πατέρα 
Υιέ, *Εσν, ΣννάναρχεΙ 

ν Χριστέ, Θεέ !
i — Τό μόριο Έ σν καί τό Σόμπαν
* 'Ο ΎΗν, 6 "Ων, 6 Έσόμενος
!*Γ; 9Η  9Αγάπη
!/ *0 Πόνος.

I. Προτάσσονται οι θεολογικοί χαρακτηρισμοί καί άκολουθεί τό τί μένει σάν 
άπόσταγμα στήν ψυχή τού Πιστού άπό τή βιωματική θεώρηση τού Θεανθρώπου, 
'Μένει ή Αγάπη καί δ Πόνος.

I
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'Αθελα θυμάται κανείς τούς στίχους του συμπολίτη μας Έλληνο - Εβραίου 
ποιητή Γιοσέφ Έλιγιά.

Είσαι δεν είσαι γνιός του Θεόν, μα είσ* 6 Θεός τον Πόνον7

Πέρα άπό τήν Εκκλησία των Πιστών στή συνείδηση δλων των άνθρώπων, 
των μή χριστιανών, αποθεώνει τόν Χριστό ή Αγάπη καί ό Πόνος.

Διερωτάται έπειτα ό ποιητής :

( — τάχα ν9 άναθνμιέσαι; )
χριστέ, γνιε τον Δανιδ (τό χ μικρό καί δέν είναι τυπογραφικό λά

θος. Πρόκειται για τόν κ ε χ ρ ι σ μ έ ν ο ν  άνθρωπο, τόν γυιό (άπόγονο) τού Δαυίδ)... 
Τάχα ν άναθνμον μαστέ στα 9 Υπερούσια Δώματα
— σάρκα εμείς άπό τή σάρκα σον 
αίμα άπό τό αίμα σον —
Κάποιες εδώ ’Ανατολές και κάποια Λυκαυγή;
Κάποιες νΑνοιξες και Θάμβη και Θριάμβους;

( - ’νβ 7
— "Ας ήταν
γνιε τον ανθρώπου 
ν9 άναθνμονμαστε).

Έ τσ ι ό λόγος πρός τόν Χριστό γίνεται κατανυκτικός δμνος προς τη Γη.
** *

Καί οί μεταφράσεις του είναι καμωμένες μέ αίσθημα σεβασμού πρός τήν 
Τέχνη.

Ό σοι θυμούνται τή «Γριά βαβά μ*» τού Ρισπέν, έτσι όπως τή μετεφρασε 
ό Ζαχ. ΓΙαπαντωνίου καί διαβάσουν τό «αιματηρό ειδύλλιο» τού ίδιου ποιητή μετα
φρασμένο άπό τόν Σαλαμάγκα, θά έχουν τήν παραίσθηση, πώς κ^ αυτό έχει μετα- 
φρασθή άπό τόν ποιητή τών «Θείων δώρων».

Να πούμε θέτε πώς κα'ι τ ί;
'Ο ΜΙστός τ ί  κ9 ή Λένη πώς;
Τραβοϋσε ό Μιστός τό κρασί 
κι ή Λένη... δίψαγε άλλοιώς.

Φοράει τις κάλτσες, τήν ποδιά 
και πάει κεϊ πέρα, μωρές παιδιά.

Στή θημωνιά, χάμου στή γη 
τόν άλ,λον χάϊδενε ή Λενιώ'
6 Μιστός τάπιε' ήταν στουπί.
Τους πιάνει άπάνον στο ψητό.

Οι κάλτσες κάτω, ψηλά ή ποδιά 
γελοϋσε ή Λένη, μωρές παιδιά.

Αυτή ήταν ή συλλογή, πού τόσο θόρυβο προκάλεσε με τήν παρεξήγηση ώς

(Συνέχεια εις τήν σελ. 560)



ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΚΟΤ

Ο ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟΥ ΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ

I

’Έχω μπροστά μου τδ σύνολο σχεδόν του έργου, πού ό άείμνηστος Τάκης 
Σαλαμάγκας, δουλεύοντας σκληρά μισόν αιώνα κοντά, χάρισε στά νεοελληνικά 
γράμματα. Καί τί δέν κλείνει μέσα του ετούτο τδ έργο ! Λαογραφία, ποίηση, δι
ήγημα, ταξιδιωτικήν εντύπωση, μετάφραση, ιστορικήν αναδίφηση, μελέτες, χρο
νικά, ήθογραφία, χρονογράφημα, άρθρα— 6,τι κι άν φαντασθής. Είναι μιά πολύ
μοχθη, συστηματική έξακτίνωση, πού φωτίζει καί άξιοποιεΐ τήν πολύτροπη μοίρα 
τής ’Ηπείρου καί προβάλλει στις πραγματικές διαστάσεις του τδ πνευματικδ καί 
ίστορικδ παρελθόν της, σε στενή πάντα συνάρτηση με τδ Σήμερα. Προπαντδς 6μως, 
τδ έργο έτούτο, μαρτυρεί ένα ήθος καί μιάν άγάπη. 'Ένα ήθος, πού τδ συνιστά 
μιά σεμνότητα: ή σεμνότητα τού άληθινά πνευματικού άνθρώπου. Καί μιάν άγάπη, 
πού είναι συνεπής πρδς τδν έαυτό τη ς : αδιάλλακτη ως πρδς τήν αξία καί τή σημα
σία τού άντικειμένου της, λαίμαργη στήν αιχμαλωσία του καί στή γεύση του, 
άδηφάγα τρυγήτρα τής ομορφιάς του, πού τήν άντικρύζει μέ τδ βλέμμα καί με τδ 

, πάθος τού εραστή.
Ξαναδιαβάζοντας τά ίστορικο - λαογραφικά του σημειώματα «Περίπατοι στά 

ΙΓιάννινα», πού μέ τόση καλαισθησία τού ξανατύπωσε στά 1965 ή Εταιρεία * Ηπει
ρωτικών Μελετών, δέν παραξενεύομαι καθόλου, πού είχαν προλάβει καί άλλοι νά 
•ονομάσουν τδν Σαλαμάγκα «Καμπούρογλου» τών Ίωαννίνων. 'Όπως δ άειθαλής 
καί άκαταπόνητος έκεΐνος άκαδημαϊκδς δέν είχε άφήσει γωνιά σέ γωνιά τού άθη- 
ναϊκού ιστορικού χώρου, τής Τουρκοκρατίας κυρίως, άνεξερεύνητη, έτσι καί ό 
Σαλαμάγκας είχε άπλώσει, χρόνια ολόκληρα, τήν έρευνητική του ματιά, πιστή, 
αχόρταγη καί άκούραστη, στδν άντίστοιχο χρονολογικά τομέα τού ήπειρωτικού 
?ώρου καί προπαντδς τών Ίωαννίνων. Άθηναιογράφος δ Καμπούρογλους, «Γιαν- 
•ινογράφος» δ Σαλαμάγκας. Καί όπως δ άξέχαστος έκεΐνος άθηναιογράφος είχε 
;φήσει έξω άπδ τά ένδιαφέροντά του — μέ τή σεμνότητα, σίγουρα, τού άνειδήμο- 
ος — τδν προχριστιανικδ χώρο, τδν κλασικό ή τδν προκλασικό, τής Μενεξεδένιας 
ίολιτείας, έτσι καί δ Σαλαμάγκας είχε παραμερίσει τδν προχριστιανικδ γενικά 
ώρο τής άείζωης πολιτείας τής Παμβώτιδος καί περιώρισε τις άναδιφήσεις του 
τον ιστορικό χώρο τής Τουρκοκρατίας, μέ είσδύσεις μόνο πρδς τδ Βυζάντιο 
Ελένη Άγγελίνα Δούκαινα»), πέρα, φυσικά, άπδ τις είσδύσεις του στδν λαο- 
οαφικδ καί στδν καθαρά λογοτεχνικό χώρο, μέ τήν πρωτότυπην ή μεταφραστική 
έ γαλλικά κυρίως κείμενα) εργασία του ή μέ ταξιδιωτικήν εντύπωση («Οί Θεο- 
‘.διστοι Τόποι» κ. ά.).

Καί, δπως δ Δημητράκης Καμπούρογλους, έτσι καί δ Τάκης δ Σαλαμάγκας 
αν ένας «άσπούδαχτος» τής έπιστήμης πού διάλεξε νά ύπηρετήση, ένας αύτο-
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διδακτός, ένας τέλος πάντων σοφός, μά έ ρ α σ ι  τ έ χ ν η ς .  Είχε σπουδάσει κι αύ- 
τος νομικά, όπως καί ό Καμπούρογλους. Ευτυχώς δέ— καί πρός μή κακοφανισμόν 
ένίων φιλολόγο>ν Ελλήνων... Γιατί, άλλιώς, ποιός ξέρει με πόσες σχολαστικότητες 
καί μέ πόσες άσήμαντες καί άχρηστες λεπτομέρειες θά είχε φορτο')σει όλο του τό 
ιστοριοδιφικό έργο, διϋλίζοντας τόν κώνωπα της επιφάνειας καί καταπίνοντας τόν 
κάμηλον τής Ούσίας, του Βάθους! ’Έτσι, όλες του οι σελίδες έχουν τή δροσιά της 
αύθορμησίας καί τής ειλικρίνειας του έραστή — καί όχι τήν ψυχρότατα του συζύ
γου. Είναι, θέλω νά πώ, άπαλλαγμένες άπό τά ξερά ή δευτερεύοντα καί άμφι- 
σβητούμένα ντοκουμέντα των έπαϊόντο)ν, πού σελίδες δλόκληρες θά μπορούσανε 
ν* άραδιάσουν, γιά νά μάς «άποδείξουν» (σά νάχε τούτο κοσμοΐστορική σημασία), 
άν τό τάδε γεγονός έγινε στις 10 π.χ. καί οχι στις 11 Νοεμβρίου, ή άν δ Κέραμό- 
πουλος λ.χ. γράφεται ή πρέπει νά γράφεται μέ δύο λάμδα καί όχι μέ τρία ή μ’ ένα! 
Ή  αγνή, λαϊκή ψυχή τού Σαλαμάγκα (στην πιό ούσιαστικήν έννοια τού όρου ή 
λέξη λαϊκή) καί τό ανεπιτήδευτα σοφό ένστικτό του τόν διαφύλαξαν άπό παρόμοιες 
«άντιξοοτητες». Οί ιστοριοδίφες αύτού τού είδους μ,πορεί κάποτε νά λαθεύουν, νά 
υπερβάλλουν ή νά συγχέουν, νά «προβαίνουν», όπως θά έλεγαν καί οί νομικοί, «εις 
ά πα γορε υ ο μέ ν α ς υπό τού νόμου πράξεις» ή «νά παραλείπουν όφειλομένας». Ό  Καμ
πούρογλους λ.χ. σέ πολλά τέτοια «ολισθήματα» ή ύπερ[?ολές είχε πέσει. Μά, έπί 
τέλους, προτιμότερος δ Καμπούρογλους, μέ τό πλατύ καί τόσο έκτεταμένο έργο 
του, πού φυσικό είναι νά έμφανίζη καί ολισθήματα, παρά δ σχολαστικός σπουδα- 
γμένος φιλόλογος ή ιστορικός, μέ τις έρευνές του «περί τής τρίτες έξαδέλφης τού 
Μιχαήλ Άκομινάτου Χωνίάτη» π.χ. ή «περί των μεταφράσεο)ν τού ΠουκεβΙλ εις 
τά τουρκικά»...

Ό  Σαλαμάγκας έδωσε λαϊκή πνοή καί δροσιά, έδωσε ζωντάνια καί χάρη 
στις ιστορικές του σελίδες, θά πρόσθετα μάλιστα: περισσότερη κι άπό τού Καμ- 
πούρογλου, πού κατατρίβεται κάποτε σέ δευτερώτερα πράγματα ή σέ άσκοπα και 
άταίριαστα εύφυολογήματα. Έδο^σε δηλαδή τήν ψυχή του καί τήν άγάπη του, τό 
ταλέντο του καί τή σοβαρότ/}τά του, στοιχεία πού σπάνια λαθεύουν στις εκτιμή
σεις τους καί σπάνια, νομίζω, κακοποιούν τήν Αλήθεια. Δέν είναι (δ Σαλαμάγκας) 
άνούσιος ή ξερός στήν ιστορική του άνίχνευση, είναι αφηγητής μέ άξιοσημείωτη 
καλλιέπεια, μέ φυσικήν, δμαλή λαϊκή γλώσσα, γεμάτη  δροσιά καί ύγεία, θερα
παινίδα πιστή ουσιαστικότατος, λιτή μά οχι ξερή, θετική μά όχι ψυχρή, άνεπιτή- 
δευτ/), μά όχι απλοϊκή. Καί είναι άληθινά έξοχο -  ειρωνεία ίσως τής πνευματικής 
μοίρας τού ’Έθνους — τό γεγονός, πώς αύτά ίσα - ίσα τά προσόντα τού υφους του, 
τού τά άναγν<»ρισε πρόθυμα, μέ τήν κατάψυχρη καθαρεύουσά του, καί τό άνώτατο 
πνευματικό '"Ιδρυμα τής χώρας «εν τή πανηγυρική συνεδρία μηνός Δεκεμβρίου λή- 
γοντος καί έτους πέμπτου και πεντηκοστού καί ένακοσιοστοΰ καί χιλιστού»: «Τά 
βιβλία αύτά, παραδέχτηκε καί ή Σιναία ’Ακαδημία, δέν είναι άπλαί, ξηραί βιο* 
γραφίαι, άλλ’ είναι ήθικοθρησκευτικαί μελέται, στ/)ριζόμεναι έπί πηγών καί εύρι- 
σκόμεναι εντός τού Ιστορικού πλαισίου τής τοπικής ηπειρωτικής ιστορίας, καί 
κατ’ έξοχήν τών Ίωαννίνο^ν, πρός τήν δποίαν δ συγγραφεύς είναι κατ’ εξοχήν οι
κείος. Διακρίνονται δ* αί μελέται αύται διά τήν σαφήνειαν, τήν άπλότητα, τόν 
ζωηρόν πατριωτικόν παλμόν, ώς καί διά λογοτεχνικήν χάριν».

II

Τό σεβαστόν '"Ιδρυμα τής δδου Σίνα θά μάς έπιτρέψη, έλπίζουμε, τήν τιμή 
νά προσυπογράψουμε — καί νά προχωρήσουμε.

Ά πό τόν όγκο τής ιστοριοδιφικής εισφοράς του Σαλαμάγκα, πού καί ποιο
τικά είναι άδύνατο νά ύποτιμηθή («Ή σπηλιά του Σκυλόσοφου» λ.χ. καταλέγετε 
στις πώ  σημαντικές καί στις πιό πρωτότυπες ίσως ιστοριογραφικές εργασίες του),



Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ * 401

θά θέλαμε ξεχωριστά νά σταθούμε στά νέα στοιχεία, πού προσήνεγκε ό αείμνηστος 
Γιαννιώτης λόγιος γιά τον Αιτωλό Κοσμά — τήν πνευματική μας «άδυναμία».

Ό  ήπειρωτορουμελιώτης "Αγιος διεκδικειται, βέβαια, άπό δύο τοπικές, ιδιαί
τερες θέλω νά πώ, πατρίδες: τον Ταξιάρχη ή Ταξιάρχες καί το Μεγάλο Δέντρο 
της Τριχωνίδος. Μά, εύρύτερα, φαίνεται πώς διεκδικειται καί από δύο άλλα, πλέον 
έκτεταμένα, διαμερίσματα τής χώρας : τή Ρούμελη (καί έννοώ, κυρίως, εδώ τήν 
Αιτωλοακαρνανία) καί τήν ’Ήπειρο. Ή  ’Ήπειρος τον διεκδικει, γιατί οί πατρο
γονικές ρίζες του κρατουν άπό κεί. Ζωηρά έχω στή μνήμη μου καί πάντοτε χρη
σιμοποιώ τά έπιστολιμαΐα στοιχεία, πού μου είχε υποδείξει ό αείμνηστος Σαλα- 
μάγκας: «Ό  πάτερ Κοσμάς, μου είχε γράψει άπό τά Γιάννινα στις 22 Αύγούστου 
του 1955, δεν είναι «Αιτωλός», είναι μονάχα γεννημένος στήν Αιτωλία. Ό  πατέ
ρας του ήταν άπό τό χωριό Γραμμένο τής Ηπείρου. Ή  μάννα του (βλ. καί Β. 
Τζιουμπέν, στήν εφημερίδα τών Γιαννίνων «Ήπειρ. Αίμα» 22—8—1955) άπό τό 
Βλαχώρι τής Παραμυθιάς (Ηπείρου) καί μετώκησαν στο Μεγάλο Δέντρο τής 
Αιτωλίας».

Ό  Σαλαμάγκας λοιπόν περιέλαβε στις μελέτες του καί τόν "Αγιο, γιατί τόν 
πίστευε καί τόν άποδείκνυε ήπειρώτη — πράγμα, πού κανένας δέν του τό άμφισβή- 
τησε. Καί με τό βιβλιαράκι του « Ό  γνωστός καλόγηρος Κοσμάς, ή ζωή, τό έργο, 
οί διδαχές καί τό μαρτύριο του 'Αγίου Κοσμά» (Άθήναι 1952), πρόβαλε νέα 
στοιχεία, πού συμπληρώνουν φωτίζοντας τά παλιότερα γιά τή σημαντικήν εκείνη 
ελληνοχριστιανική προσωπικότητα του 18ου αίώνος: τού Φάνη Μιχαλόπουλου, του 
Σωφρόνιου Παπακυριακοΰ, τού Αύγουστίνου Καντιώτη, τού Καλλίνικου Πούλου, 
τού Κώστα Κώνστα, τού Κώστα Σαρδελή, τού Μιχάλη Σταφυλά, τού Γυμνασιάρ
χη Γ. Κ. Πάστρα καί πολλών άλλων. Καί είναι χαρακτηριστικό, πώς πουθενά 
στο έξώφυλλο (στόν τίτλο δηλαδή τού βιβλίου) δέν άναφέρεται ή λέξη «Αιτωλός», 
μά ούτε, νομίζω, καί μέσα, στο κείμενο, σά νά τού πήγαινε βαρύ ή πολύ, τού 

' 'Αγίου, νά είναι καί Αιτωλός... Τό ίδιο σιωπηλά προσπερνάει ό Σαλαμάγκας καί 
•τήν καθαρά έ θ ν α π ο σ τ ο λ ι κ ή  δράση τού 'Αγίου, έπιμένοντας στο χριστιανικό 
• κήρυγμά του καί ξεχνώντας τό τεράστιο φράγμα, πού είχε υψώσει ό "Αγιος έναν- 
:τίον τού κύματος έξισλαμισμού. Ήπειρώτης κι ό Σαλαμάγκας καί κάτοχος, σί
γουρα, τών ιστορικών πηγών τής εποχής, πού άφοροΰν ειδικά τήν ’Ήπειρο, αγω
νίζεται pro domo sua. Καί φαίνεται ν’ άποδέχεται τήν άποψη ένός άλλου ήπειρώτη 
\ογίου, τού δασκάλου Βασίλη Μπαρά, πού άργότερα, στά 1966, κεραυνοβολούσε 
τούς άντιλέγοντας μέ τούτα έδώ τά λόγια:

«Καί ενώ ή ’Ήπειρος τότε ήταν έστία φώτων καί πολιτισμού, οί διάφοροι 
βιογράφοι καί θαυμαστές τού Κοσμά, ό ένας κοντά στόν άλλον, έγραψαν καί ξανά
βαψαν, καλή τή πίστει βέβαια, καί έτσι έδημιούργησαν τόν άπαράδεκτο θρύλο, 
:τι τό πέρασμα τού Κοσμά άπό τήν ’Ήπειρο τήν έσωσε άπό ολοκληρωτικό ξεκλή- 
ιΐσμα τού χριστιανικού καί Ελληνικού στοιχείου της! Καί όλωνών στόχος ήταν 

’Ήπειρος, πού συγκλονίζονταν τότε άπό έναν άπερίγραπτο έθνικό παλμό, καί ό 
ηπειρωτικός λαός, πού ήταν πρωτοπόρος πάντα σέ κάθε εθνική κίνηση ή θρη- 
κευτική εκδήλωση. Τό πήραν όλοι τους τραγούδι αύτό τό τροπάριΟ). "Ολα κΓ ολα! 
ιύτό δέν τό δεχόμαστε εμείς οί Ήπειρώτες. Γιατί κακοποιεί τήν άλήθεια καί 
Ιικεί τούς άγώνες καί τις θυσίες τού Ηπειρωτικού λαού... Ό  Ηπειρωτικός 
ιός — στήν ιστορούμενη αύτή εποχή — οχι μόνον δέν είχε σέ άπίστευτο βαθμό 
■ονισμένο, όπως λένε οί βιογράφοι καί θαυμαστές τού Κοσμά, τό θρησκευτικό 
υ αίσθημα, πού ήταν συνυφασμένο καί μέ τό έθνικό, άλλα πάλαιψε άγρια καί 1
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1. Βλ. Βασιλείου Μπαρά «Τό Δέλβινο τής Βορείου Ηπείρου», Άθήναι 1966, σελ. 50, 
»υ καί άποσπάσμανα τών «άντιφρονούντων» πρός τόν Μπαρά : κληρικού Κονοφάου, Φάνη 
^αλόπουλου καί ’Αρχιμανδρίτη Χαράλ. Βασιλοπούλου.
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έχυσε άφθονο αίμα γιά να κρατήση τή Ρωμιοσύνη καί Χριστιανοσύνη εκεί έπά- 
νω στα βόρεια καί άπρόσιτα μέρη τής ,Ηπείρου»(1).

Δεν πρόκειται, βέβαια, νά αντιδικήσουμε — καί μάλιστα μέ δυό πεθαμένους : 
τόν Σαλαμάγκα καί τον Μπαρά. 'Απλώς θά θυμήσουμε, πώς ό Μπαράς ό ’ίδιος, 
στό ίδιο βιβλίο πού άναφέρει τα παραπάνω, άναφέρει καί τούτα(1 2) :

«Ό  Παπά Γιάννης — ό πατέρας τού Σαμουήλ—μέσα σε μια νύχτα έκαψε 
ζωντανές τέσσερις οικογένειες χωριανές του (άπό την περιοχή τού Δελβίνου —πα
τρίδας του), πού τήν τελευταία στιγμή ά λ λ α ξ ο π ί σ τ η σ α ν  καί δέν τόν ακο
λούθησαν στήν πικρή του αύτοεξορία. Κάπου 32 — 35 νοματέους. Ανάμεσα σ’ αύ- 
τούς ήταν καί βρέφη, στή σαμαρίτσα...».

Καί αύτά ολα, νά φαντασθήτε, έγιναν τό έτος σωτήριον 1734, τόν καιρό 
ίσα - ίσα πού ό Αίτωλός Κοσμάς (έμείς μπορούμε νά τόν γράφουμε «Αίτωλό»...) 
ήταν εικοσάχρονος πιά, άφού, καθώς ξέρουμε, είχε γεννηθή στά 1714...Ά ς είναι... 
'Η  εισαγωγή κυρίως άπό τό σοφό στ’ άλήθεια βιβλίο έκείνο τού Σαλαμάγκα μάς 
ενδιαφέρει εδώ. Γιατί αυτή άκριβώς ή εισαγωγή μαρτυρεί τήν εύσυνειδησία, τό 
σεμνό πνευματικό ήθος τού Σαλαμάγκα καί τό συγγραφικό ύφος του, τήν καίρια 
πάντοτε καί σαφή έκφρασή του, τή γλώσσα του:

«Δέν είναι εδώ πρόθεσή μου νά έπαναλάβω λεπτομερειακά τήν ιστορία καί 
τά περιστατικά τής ζωής τού 'Αγίου Κοσμά* αύτό, φαντάζομαι, θά ήταν εντελώς 
άσκοπο, καί ίσως οχληρό* τόσοι καί τόσοι έχουν, πολλές ίσαμε τώρα φορές, πολ
λά γράψει καί έχουν άρκετά άσχοληθή μέ τά θέματα αύτά, τόσο, πού μπορεί νά 
πή κανένας, ότι είναι πανελλήνια γνωστά. Τελευταία όμως, ό Κώστας Μέρτζιος, 
ό άκαταπόνητος αύτός έρευνητής τών ’Αρχείων τής Βενετίας, μέ τήν όποια ή 
’Ήπειρος καί τά Γιάννινα, επί τρεις αιώνες, βρίσκονταν σέ στενώτατες εμπορικές 
καί πνευματικές έπαφές, άνακάλυψε σ’ αυτά, λίγα μέν, σημαντικά όμως έγγραφα 
τών Προβεντιτόρων 'Αγ. Μαύρας, Κερκύρας καί Πάργας, στά οποία, μέ τήν εξε
λεγμένη άκρίβεια καί τήν ψυχρή παρατηρητικότητα τών κρατικών οργάνων, 
περιγράφονται περιστατικά τών τελευταίων μηνών τής ζωής τού 'Αγίου, άπό 
τά οποία προβάλλει, περισσότερο τώρα άκτινόβολη κι* άνάγλυφη, ή μεγάλη αύτή 
χριστιανική κΓ εθνική φυσιογνωμία. Ή  επιθυμία περισσότερο τής έκλαίκευσης 
τών πρόσφατων αύτών στοιχείων, εΐνε έκείνο πού μέ κάνει ν’ άσχοληθώ κι’ εγώ 
μέ τόν « γ ν ω σ τ ό ν  Κ α λ ό γ η ρ ο ν  Κ ο σ μ ά  ν», όπως συνηθίζουν νά τόν ονοματί
ζουν οί Προβεντιτόροι τής Δημοκρατίας, μέ τή σκέψη ότι, άν δέν πρόκειται νά 
πώ κάτι καινούργιο, τουλάχιστο νά προσπαθήσω νά ώφελήσω όσους δέν είχαν τήν 
εύκαιρία ή δέν έχουν τήν όρεξη νά πάρουν στά χέρια τους τά «Ή π. Χρονικά» τού 
1940, στά οποία δημοσιεύονται τά έγγραφα αύτά, πού εΐνε τού ’Απρίλη καί Μάη 
τού 1779, τής μοιραίας αύτής γιά τόν 'Άγιο χρονιάς».

Καί παρακάτω (σελ. 78):

«Δέν έχω, δυστυχώς, στή διάθεσή μου όλα εκείνα τά γραπτά, πού θά μού 
ήταν άναγκαία, γιά νά προσπαθήσω νά άναδημιουργήσω καί στις γραμμές αύτές 
τήν ήθική καί πνευματική ατμόσφαιρα πού περιτύλιγε τόν γοητευτικό καί πειστι
κό ιεροκήρυκα στά κηρύγματά του. ...Μ’ όλα ταύτα, άν άποφασίζω νά τό κάνω, 
είνε γιατί πιστεύω, ότι «αισθάνομαι» κάπως τόν Άγιο Κοσμά. Τόν νοιώθω δη
λαδή περισσότερο μέ τήν καρδιά, παρά μέ τό μυαλό* περισσότερο στοχαστικά, 
παρά ακαδημαϊκά* περισσότερο ζωγραφικά, παρά ιστορικά καί περιγραφικά».

Αύτός ήταν ό Σαλαμάγκας — καί έτσι δούλευε κι έγραφε. Κι ωστόσο, αύτόν 
τόν σεμνότατο, τόν ήσυχο καί άπόμερον άνθρωπο, τόν άποξεχασμένον στήν ερημιά

1. "Ο. π. σσ. 52 καί 53.
2. "Ο. π. σελ. 38.
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του καί στίς μελέτες του, τόν τόσο άθόρυβον στήν πνευματική προβολή του, αύτόν 
ίσα-ίσα βρήκαν, στά 1959, οί πνευματικοί κήνσορες τής πρωτεύουσας νά 
φέρουν στό θλιβερό προσκήνιο τής θορυβώδους έπικαιρότητος. Δέν καταδεχόμαστε 
νά τό γράψουμε από μοναχοί μας. Καί άντιγράφουμε εδώ αρθρίδιο μέ τόν τίτλο : 

j «Έξη πρόσωπα ζητούν συγγραφέα...» άπό τό περιοδικό «Άμυμώνη», πού έβγαινε 
! τότε στ* *Ανάπλι (τεύχος 7, φθινόπωρο τού 1959):
| « Έ  έξαμελής ’Επιτροπή Κρατικών Βραβείων, άναζητοΰσα συγγραφέα βι-
j βλίου ταξιδιωτικών έντυπώσεων γιά νά τού άπονείμει τό σχετικό Α' Κρατικό Βρα-
!' βειο, τόν βρήκε (μάλιστα! μάλιστα!) στο πρόσωπο τού Ή πειρώτη λογογράφου
! κ.· Σαλαμάγκα, βραβεύοντας ...τήν ποιητική του συλλογή «Τοπία καί Χρονικά»!!!
| Τό σκάνδαλο άποκαλύφθηκε άπό νέο λογοτεχνικό περιοδικό τών Ίωαννίνων— καί
j είναι, νομίζουμε, πολύ δύσκολο νά μείνει άσχολίαστο. Γιατί, άν δχι τίποτ’ άλλο,

δείχνει τήν επιπολαιότητα μέ τήν οποία άπονέμονται τά βραβεία τού Κράτους...
I Τά μέλη τής Επιτροπής δέν θά έδιάβασαν, άσφαλώς, τό βραβευθέν βιβλίο τού
j κ. Σαλαμάγκα καί τό κατέταξαν στήν κατηγορία τών ταξιδιωτικών έντυπώσεων,
!. παρασυρθέντα άπό τόν τίτλο του «Τοπία καί Χρονικά»... Μάταια ή «Επιτροπή»

προσπάθησε, μέ άσθενείς δικαιολογίες, νά σκεπάσει τήν ούρανομήκη αυτή γκάφα 
\ της. Τά πράγματα μιλάνε μόνα τους... Ούτε μπορεί νά εύσταθήσει ή «κουκουλω- 
| τική» δικαιαλογία, δτι μέ τά «Τοπία καί Χρονικά» βραβεύτηκε τό σύνολο τού λαο
ί γραφικού έργου τού κ. Σαλαμάγκα. Γιατί άλλο λαογραφικό έργο καί άλλο ταξι- 
I διωτικές έντυπώσεις»...
| *0 ταλαίπωρος Σαλαμάγκας, πού ποτέ του δέν είχε ζητήσει τήν δημόσια
] προβολή, δταν μάλιστα γίνεται μέ τόσο αχαρακτήριστο τρόπο, ήταν άθώος τού
r αίματος — καί καταπικράθηκε : τόν είχαν βραβεύσει γιά νά τόν πληγώσουν θανά-
!;■ σιμά σε δ,τι πιό ιερό καί άπαραβίαστο έτρεφε μέσα το υ : στή σεμνότητα καί
f  στ* αθόρυβο ήθος του ! *Η δλη αύτή ιστορία τού είχε στοιχίσει πάρα πολύ. Δέν
!; ξέρω μάλιστα, άν δέν τόν έστειλε καί μιάν ώρα πρωτύτερα πέρα, στόν τάφο...
|: Στήν πνευματική μας ζωή, δέν είναι ή πρώτη φορά, πού ένας φιλότιμος άν-
;; θρωπος πληρώνει τις άμαρτίες τών άλλων...

\ί:
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0 ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΟΙΣΤΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ
Άνταποκρινόμενος εις το μνημόσυνου προσκλητήριου άγαπητών φίλων της 

θρυλικής πρωτευούσης τής ’Ηπείρου μας, προσέρχομαι ώς εύλαβικός προσκυνητής 
στη μνήμη του άλησμόνητου Ήπειρολάτρη Τάκη Σαλαμάγκα.

*Η μετ’ αύτού φιλία και γνωριμία μου χρονολογείται άπό τα μαθητικά χρό
νια μας εις την γεραράν Ζωσιμαίαν Σχολήν, και ή ζωντανή αυτή θύμισή μου, σάν 
ένα θαμπό σύννεφο, πού, μέσα στήν άχνα τού δειλινού, μαγεύει και τήν ώρα αύτή 
τήν ψυχή μου, χάθηκε πίσω από τό Μιτσικέλι, ένώ ένα συγκλονιστικό ήμίφως 
μακρυνών εικόνων προβάλλει μέσα στον θολό χώρο τής συνείδησής μου.

Μέσα δηλαδή στού άνηλέητου χρόνου τό διάβα, άντικρύζω καί τώρα τήν 
Μορφή του μέ μια νοσταλγία, πού γιγαντώνει τούς ίσκιους των περασμένων καί 
μοιάζει σάν κάποιο όνειρο Πατριδογνωστικό, πού μού επιτρέπει νά σεργιανίσω 
μαζύ Του στά Παληά Γιάννινα, καί νά άκούσω κάποιο τραγούδι παληό, ένώ τά 
μάτια μου θά ύγραίνονται άπό τό δάκρυ τής νοσταλγίας των περασμένων.

Τά Γιαννιώτικα 'Ιστορικά Μελετήματά Του (τρεις ενθυμήσεις τών έτών 
1579, 1586, 1630), σάν μιά ανατύπωση τών όσων γύρω άπό τά 'Ιστορικά Γιάννι
να είχε δημοσιεύσει κατά καιρούς στήν ’Ηπειρωτική Εστία, ήτανε ένα άληθινό 
σκίρτημα τής ψυχής του μέσα στες θυμωνιές τών άναμνήσεων γύρω άπό τά Πα
ληά Γιάννινα, ήτανε μιά γοητεία πού τον έδενε νοσταλγικά μέ τής γενέθλιας Γής 
του τή θύμηση καί τού κρατούσε αναμμένη τήν φλόγα του τήν Πατριδογνωστική.

Ό  Σαλαμάγκας μέ τά κατά καιρούς γραπτά του δημοσιεύματα έλάτρεψε 
τής γενέθλιας Γής του τήν ιστορίαν καί τούς άνθρώπους της καθώς καί κάθε τι 
πού είναι δικό τους.

Τά άδολα αίσθήματά του, ή σεμνότης του, ό έρωτας γιά τή δουλειά του, 
καί ή μελετημένη σκέψη του τον άνέδειξαν ένα διακεκριμένον Συγγραφέα Πατρι- 
δογνωστικών ερευνών.

Πολλές φορές, μέ τή συχνή άλληλογραφία μας, τού έσφιξα καί άπό μακρυά 
τό χέρι γιά τήν συγκίνηση πού χάριζε μέ τού Πατριδογνωστικού οίστρου του τούς 
στοχασμούς πού ήτανε ή χαρά τού εσωτερικού ψυχικού του κόσμον, ήτανε ή πρα
γματική άπολυτρωτική Πατριδογνωστική έπίζησίς του.

Σε κάποιο μάλιστα γράμμα του, γραμμένο στές 19 — 11 — 1956 — καθώς 
τό άνασύρω άπό τό Παιδαγωγικόν μου Άρχείον — γράφει τά έξής γιά τήν πρώτη 
γνωριμία μας στήν Γεραρά Ζωσιμαία, παίρνοντας άφορμή άπό δημοσίευμά μου 
κατά τήν εποχήν εκείνην εις τό ’Ηπειρωτικόν Μέλλον καί άναφερόμενον εις προσ
κύνημα τής ταπεινότητός μου εις τήν Γεραράν Ζωσιμαίαν Σχολήν.

«Σας θυμάμαι —λέγει — κΓ άς μή γνωριζόμεστε. Είσαστε θαρρώ σέ μεγα
λύτερη άπό μένα τάξη.— Σάς θυμάμαι — ναί... στηριγμένου στήν σιδερένια κιγκλι- 
δωτή πόρτα τής Ζωσιμαίας, καί επειδή κάποιος μέ έσπρωξε, πήρα τό χέρι σας 
γιά τό χέρι κάποιου συμμαθητού μου καί τό άγγιξα φιλικά.

Ντράπηκα γιά τήν χειρονομία μου αύτή άντικρύζοντας τό πρόσωπό σας, 
ή εικόνα όμως αύτή είχε μείνει ζωρή καί είναι άκόμη ζωηρότατη στη θύμησή μου.

Γ ιατί;
Ο *· > » \ »» rυτε κι εγω ςερω».

ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΟΥΡΑ Λ, Παιδαγωγού In Memoriam
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ί Παληές θύμησες τής εφηβείας του σαν άρωμα τής ώραίας του ψυχής, τήν
όποιαν, μέσα στο διάβα των δεκαετηρίδων τής συγγραφικής του δράσεως, πυρπο- 

: λούσε ή άναπόληση γύρω άπό τά Παληά Γιάννινα.
! 'Όλα δηλαδή τά γραπτά του δοκίμια τόν εμφανίζουν ως νοσταλγόν των πε

ρασμένων τής θρυλικής πρωτευούσης τής ’Ηπείρου μας τής πνιγμένης μέσα στους 
I θρύλους και τέε παραδόσεις.
j Τά Παληά Γιάννινα παρέμειναν τό άπέραντον θέατρον τής χαράς καί του
| πόνου του, ένω ταυτόχρονα άφηνε τήν φαντασία του νά λουσθή στό άσημόνερο τής 
J λίμνης τής Κυρά — Φροσύνης.
| Αί θύμησές του γύρω άπό τά Παληά Γιάννινα — μέσα στόν οίστρο του τόν
j Πατριδογνωστικό — στοίχειωναν τήν ψυχή του μέ μαγεία καί ξαναζούσε ιστορικά 
j οράματα πού άναδίδονταν λιανοτρέμουλα καί φωσφοριστά, καθώς έ'ρριχνε κάποια 
j πέτρα στό βυθό τής ιστορικής μνήμης Του.

Μέ άλλα λόγια!
Ό  Πατριδογνωστικός οίστρος του ήτανε άκατάπαυστη συνομιλία τής ψυχής 

του μέ τούς καϋμούς των Γιαννίνων καί μέ τά βάσανα τής Ηπείρου μας.
Καί συνοψίζοντες τό έπος τής Πατριδογνωστικής του μελωδίας, παρατη- 

ρούμεν τά κάτωθι.

I I

Καθώς δηλαδή ερευνούσε παληά δευτέρια, θρύλους καί παραδόσεις, ξανάφερνε 
στοΰ λογισμού του τά πέρατα τήν εποχή των Παληών Γιαννίνων, πού ή θύμησή 
του γι’ αύτά σιγόλαμπε σάν φτωχικό αγιοκέρι πού ή άδύναμη φλόγα του φώτιζε 
τό μονοπάτι τής συγγραφικής του δράσεως, ένω ξέψυχα όλοπόρφυρα δειλινά πε- 
θαίνανε στό σίμωμα τής νύχτας, καί τής Παμβώτιδος τά άκύμαντα μουρμουρί- 
σματα άργοχάϊδευαν τήν φαντασία του, μέσα στούς περιπάτους πού επιχειρούσε 
γιά νά ξαναζήση των Παληών Γιαννίνων τήν ιστορία.

Καί γιά νά ολοκληρώσω με.

I I I

Ό  Σαλαμάγκας ύπήρξε ό ψαλμωδός των ίερωτέρων πτήσεων τής ψυχής του 
γύρω άπό τήν Ιστορίαν τής θρυλικής πόλεως των Γιαννίνων, καί ή παρούσα προσ
φορά στή Μνήμη Του άποτελεΐ ένα χρέος έπιβεβλημένον καί τής ταπεινότητός μας, 
παράλληλα πρός τά άφιερώματα πνευματικών φίλων τής ’Ηπειρωτικής πρω
τευούσης.

Ό  Πατριδογνωστικός οίστρος τού Σαλαμάγκα καί ή άγάπη του πρός τήν 
Γενέθλιαν Γή του, ήτανε τά κίνητρα τής συγγραφικής του δράσεως, τά Παληά δέ 
Γιάννινα δέν ήτανε γι’ Αυτόν τίποτε άλλο παρά ή ψαλμωδία τής ψυχής του.

Αύτή — κατά τήν άποψη τής ταπεινότητός μας — είναι ή Πατριδογνωστική 
άξια τού Συγγραφικού έργου τού άλησμόνητου Τάκη μας. **

**ν·
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(Χώρος καί άτμόσφαιρα των Ίωαννίνων— 
έν* άτυ* τά θέματα πού φωτογράφιζε ό 

Δ. Σαλαμάγκας)

ι <

Ό Περιπλανώμενος ’Ιουδαίος

τέφρα καμίνου.

Τό βιβλίο, 
έκλεισε τώρα 
σέ χειροπέδες, 
τις ορμές 
τΙς ατίθασες.
Τά δέντρα,

-Κύριε, Κύριε!., 
μ* εγκαρτέρηση ντύνονται 
τό χιτώνα 
της γύμνιας.

Ή  καμπάνα, 
βουβή συλλογιέται, 
σκυμμένη, στα φύλλα 
ημεροδείκτη.

-Κ ύρ ιε!..
— *Ας σταθούμε!..

ας είναι καί λίγο!..

Έ να σήμαντρο, 
μετράει
τΙς στιγμές της άπόγνωσης.

— «Περιπάτει!.. Περιπάτει!..»

Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

1
j

Ξεχάσαμε, πέςΚύριε!..
ή άνθισμένη ντάλια, τού πελαργού
σφράγισε τόν παιάνα.
τήν πορεία της άνοιξης. — Κύριε, Κύριε!..
Τό βασίλειο ένας χιονάνθρωπος,
των νεκρών φύλλων, χάραξε
άπλώθηκε. στόν ορίζοντα,
Κύριε! Κύριε!.. τήν παρουσία τού ρίγους.



ί

ΤΑΚΗ ΤΣΙΑΚΟΤ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

Μέ τόν Δημήτρη Σαλαμάγκα γνωρισθήκαμε σαν συνεργάτες των αύτών εφη
μερίδων καί περιοδικών. Μ* είχαν έλκύσει άπό ένωρίς οί απασχολήσεις του γεμά
τες ήρεμία καί φως. Τήν ήρεμία τήν είχε άπό χριστιανική κ?α)ρονομιά. Τό φως 
έπήγαζεν, ωραίο καί γαληνό μέ αναλαμπές καί ιριδισμούς έξαίσιου νόστου, άπ’τήν 
ψυχή του. Φως μιας ψυχής εύαίσθητης, ρωμαντικής, εύγενικής, πολιτισμένης.

«'Η γνώμη μου είναι, έντιμότατε κύριε, πώς δέ χρωστάμε μοναχά τις γνώ
σεις, τήν τέχνη, τό δίκαιο στον πολιτισμό, μά καί τό αίσθημα τής ομορφιάς καί τής 
ποίησης δημιουργείται καί παίρνει ζωή άπό τήν έπίδραση του πολιτισμού μας».

Ταιριάζουνε τόσο πολύ τούτα τά λόγια του Τουργκένιεφ γιά τόν άξέχαστό 
μου φίλο.

Πραγματικά ό Δημήτρης Σαλαμάγκας παρουσιάσθηκε στα γράμματα πολι
τισμένος καί εύγενής. *Ως προς τήν τέχνη του, ή μελέτη καί ή άντιπαραβολή των 
κλασικών, Ελλήνων καί Λατίνων (ή επιστήμη του — τά Νομικά — συνέβαλε πολύ 
σ’ αύτό), καθώς καί μιά μεθοδική παρακολούθηση τής έξελίξεως τής ξένης καί 
τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, συνέθεσαν τό πλούσιο πνευματικό ύλικό πού άφο- 
μοιώθηκε κι’ έθεμελίωσε τόν άκριβό πνευματικό του χαρακτήρα. Γιά τή γραφή 
του, είχε συντελεσθή στο υποσυνείδητό του ό δύσκολος διαχωρισμός του περιττού 
καί τού αρκετού τής άφειδώλευτής μας γλώσσας, πού κάθε της μορφή σέ παρα
σύρει, άν δέ μπορής. Πού ή έπιστήμη του, πλατειά καί φιλοσοφημένη καί σοφή, 
μεταχειρίζονταν άλλοιώς κι’ έστήριζε σ’ άλλα σημεία τό κάλλος. Κι’ έ'μεινε λά
τρης, θαυμαστής του κάθετου φωτός πού περιλούει τά πράγματα γυμνά στις άρ- 
χικές συλληπτικές μορφές τους.

Κατείχε ώς τόσο καί χειρίζονταν μ* εύλυγισία τό μυστικό τού όδηγουμένου 
αισθήματος στούς χώρους τούς περίσσια κι’ έξ άνάγκης λυρικούς, μακρυά προ 
πάντων άπό τις αιχμές υπερβολών καί παραισθήσεων κΓ «ενδυμάτων». ’Έτσι είχε 
τή μεγάλην αίσθηση τού καλλιεργημένου απλού καί τής μαγνητικής τού πράου τού 
ύφους. ’Ακόμα καί σέ κείνες τις ολίγες του στιγμές πολλοΰ ένθουσιασμού, καί τις 
πολλές μεγάλης λύπης, κι* εκεί, ό Δημήτρης Σαλαμάγκας διατηρεί τό σχήμα καί 
τό κάλλος τής μορφής τού ωραίου του λόγου.

Κρατώ άρκετά θυμητικά τέτοιων στιγμών, πού ή βιαστική κι’ άσθμαίνουσα 
γραφή τά ύπογραμμίζει, μά πουθενά δέν είδα μιά παρέκκλιση είτε καί μιά 
παραλλαγή.

Δέν τό θυμούμαι ποιός άπό τούς δυό πρωτόγραψε (μάλλον εγώ). Μά ευθύς 
τά γράμματά μας έγιναν πυκνά. Κι’ ήταν χαρά ή άνταλλαγή των όσων μάς πλη
σίαζαν συνεχώς, τόσο πού γίναμε άδελφοποιτοί προτού συναντηθούμε. Καθώς συ
ναντηθήκαμε, δώδεκα χρόνια ίσως μετά, μείναμε σιωπηλοί κι* έκστατικοί, χαϊ
δεύοντας τά άνάγλυφα χαρακτηριστικά τά χαραγμένα εντός μας.

Τώρα, τί λόγους άράγε νά πώ γιά τή μεγάλη μνήμη τού άδελφοποιτοΰ πού 
νά γεμίζουν τό κενό άπ’ τόν θάνατό του; Μέ τί γλυκαίνεται ό χαμός μιάς πάνα
γνης κι’ ωραίας καρδιάς; Μέ τί μιάς αισθηματικής ψυχής πού τήν δονούσε τό φτε
ρό τής πεταλούδας; Μέ τί μιάς ύπαρξης πού άγάπησε πολύ (πρώτα καί πρώτα

I,
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το Θεό) καί ζοΰσε με τούς θρύλους καί τούς έδωσε ζωή ; Καί μας τούς άφησε 
έτσι, ζωντανά πουλιά — κορυδαλούς, στά Γιάννινά του; Μέ τί μιας άγκαλιάς πού 
άγκάλιασε όπως ήχος, 8πως μουσική, τις ιστορίες τού τόπου; Καί μιας άνάσας πού 
είχε γίνει θυμιατό;

Μ* άνθη σε χάσματα σεισμού. Μά λέω δεν είναι τόσα καί καθώς έπρεπε 
χλωρά γιά τή μεγάλη μνήμη της πιο γαληνής μορφής των ήπειρωτικών γραμμά
των τού καιρού.

Πέρασε πολυτάραχος, συννεφιασμένος καί σκληρός. Αξίζει εδώ ένα παραμύθι: 
«Στις όχθες τής Παμβώτιδας καί στή γαλάζια πόλη των Γιαννίνων, καί πιο πολύ 
στούς δρόμους καί στις γειτονιές, ζούσε ένας άρχοντας όνειροπόλος κι* εύσεβής. 
Είχε βαδίσει μέ τό νού καί την ψυχή τούς "Αγιους Τόπους. Είχε προσευχηθή 
στον Γολγοθά. "Ηξαιρε άπ’ έξω κι* άνακατωτά κάθε σοκάκι τής παλιάς Ιερουσα
λήμ. Καί κοινωνήσει — έναν καιρό —στήν έκκλησιά, στον "Αγιο Τάφο. Γι’ αύτό 
ήταν πάντα ταπεινός, άγνός καί πάντα ωραίος.

Γιόμιζαν σκόνη οί γειτονιές. Περπάταγε κι* άνάπνεγε καί χαίρονταν τή 
σκόνη. Κάποτε τραγουδούσε έτσι σιγά, δέν ξαίρω πώς. Λένε κουβάλαγε τή σκόνη 
άπό τούς δρόμους. Λένε πώς είχε κάποιο χωνευτήρι, στό παλιό τό αρχοντικό του, 
μυστικό. Τό αρχοντικό: Γεωργίου Β, 27. Τό ξαίραν δλοι κι* έξω άπό τά Γιάννινα 
καί σ’ δλη τήν Ελλάδα, κι* άπ’ τήν Ελλάδα πιο μακρυά. Πάταγε εκεί τή σκόνη 
καί τή ράντιζε, ιερό νερό καί δρόσο άπό τή λίμνη, κι* ως τό πρωί τήν έκανε 
άσημιά. Κόκκινο χώμα τόβγαζε φλωρί. Μέ τό φλωρί είχε πλάσει άγιους άνθρώ- 
πους, σεμνούς άνθρώπους καί σοφούς. Μπορεί καί νά ξεκόλλησε τούς άγιους τού 
μοναστηριού μιά νύχτα άπό τή νήσο. Καί μέ τό άσήμι, Γιώργηδες, Κοσμάδες καί 
Σκυλόσοφους, Κυράδες κι’ *Αϊ Γιάννηδες. Καί πιο φτηνούς, Μπαντίδους, Καρα- 
μπέρηδες. Καί πιο φτηνούς ένα σωρό άπό τά Ίσνάφια τών παλιών καιρών. "Εκανε 
κΓ άπό χάλκωμα δαιμόνους τής ’Αρβανιτιάς. Έκανε τόν ’Αλή, τή Χάμκω, τον 
Βελή Πασά, καί τή Βασιλική καί τή Φροσύνη. Τούς έπνιξε στή λίμνη, μόνο αύτούς, 
γιά ν’ άπομείνη έλεύθερο τό γένος.

Αλλού στέκονταν κι* έστηνε τό άφτί στά δέντρα τών περιβολιών κι* άλλού 
κυνήγαε ίσκιους. Τί μέ γεμάτους ήλιους, τί καί μ* άχαμνούς. Τί καλοκαίρι, τί χει
μώνα. Τί σύννεφο, τί χιόνι, τί βροχή. Τί μέ φεγγάρι, τί μέ λιγοστές φωτιές άπό 
τά παραθύρια κι* απ’ τις πόρτες. Κι* έπειτα τραγουδούσε ένα συρτό πού χόρευαν 
σέ γλέντια καί σ’ άποκριές καί χάνονταν απ’ τις γωνιές, γιά νά ξαναφανή τήν 
άλλη μέρα».

Νάτος ό Σαλαμάγκας, άνθρωπος ψυχή, θεοφοβούμενος σεμνός, αίσθαντικός, 
όνειροπόλος. Τού ονείρου νυχτοβάτης πλαστουργός, τραγουδιστής, άφηγητής, ερευ
νητής καί πάντοτε οδοιπόρος.

Δικά του είναι τά Γιάννινα, πού βρίσκουμε καί ζούμε τόσο ζωντανά στούς 
θρύλους, στις άχλές, στις ιστορίες, στις προσευχές, σέ στίχους, σέ1 περιγραφές καί 
σέ άφηγήσεις. Δικά του, σάρκα του καί οστά, ψυχή κι* ευχή του.

Νά καί γιατί τού αξίζανε οί τιμές —γιατί τού άξίζουν. Γιατί θά μείνη πε
θαμένος ζωντανός. Μέ τ’ όνομά του χαραγμένο σέ πλατύ καί σέ ψηλό μάρμαρο 
καί τών νέων Γιαννίνων, μέ γράμματα μεγάλα καί χρυσά: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ
ΦΑΝΟΥ ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
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ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΗΘΟΣ
Θυμάμαι τον «πολιό» συνάδελφο. τΗταν άπό τούς πρώτους, καί σημαντικώ- 

τερους, πνευματικούς ανθρώπους πού γνώρισα άπό κοντά στα Γιάννινα, βταν έ'κα- 
μα τήν «παρθενική» μου έπίσκεψη για το «έτος Παλαμά». Κι’ είχα την τιμή καί 
τή χαρά νά μάθω τούς δρόμους τής ’Ηπειρώτικης πρωτεύουσας καί τήν ιστορία 
του τόπου μέ τή φωτισμένη του συντροφιά. Πολύπλευρος ξεναγός, μειλίχιος άν
θρωπος, μελετητής καί θαυμαστής σέ ο,τι άναφερόταν στήν πόλη τής Κυρά—Φρο- 
σύνης, μέ γέμισε μέ τις γνώσεις του καί μέ τήν καρδιά του.

Δέν θά ξεχάσω τό δέος πούνιωθα περπατώντας δίπλα του κι’ άκούγοντάς 
τον ν’ άνασέρνει άπ’ τον εσωτερικό καί πνευματικό πακτωλό του κάθε χρήσιμη 
πληροφορία καί κάθε ωραίο αίσθημα. 'Ηταν απ’ τούς λίγους τής έλληνικής Ε παρ
χίας πού δέν τούς είχε διαβρώσει ή κραυγαλέα μικρότητα. Τον έβλεπα άνάλαφρο, 
πάνω άπ’ τή γή πού πατούσαμε, κι’ άπ’ τούς άνθρώπους πού μάς χαιρετούσαν. 
Δέν είχε νά ξεστομίσει τίποτα «εναντίον κανενός». Σά νά μήν είχε κανένα παρά
πονο, σάμπως νά τού είχαν πάντα έρθει ολα βολικά καί στή ζωή καί στήν τέχνη.

Κάθισα καί τον μελέτησα, μαζεύοντας μιά — μιά τις εντυπώσεις μου γιά τά 
τις κάμω κρίσεις. "Οπως βάδιζε χωρίς νά στενοχωρει τό χώμα, έτσι έβλεπα καί 
τό χαρακτήρα του. Καί δέν ήταν μόνο ή εύαισθησία τού στοχαστή καί τού ποιητή 
πού προσέχει μήν ένοχλήσει καί μήν ένοχληθεί. ΤΗταν τό ήθος τού Δημήτρη Σα- 
λαμάγκα πού στεκόταν χωρίς πόρους καί χωρίς εύέλικτες κινήσεις. ’Ακριβώς, τό 
ήθος τού πραγματικού πνευματικού άνθρώπου πού ξέρει τήν άποστολή του καί τήν 
τιμά μένοντας άδιάσειστα στο ύψος της.

Στο θαυμάσιο κύκλο τής «’Ηπειρωτικής Εστίας», πού τον περίζωνε μέ δί
καιο καμάρι, ό Σαλαμάγκας κρατούσε τήν περίοπτη θέση τού δάσκαλου τής ’Αγά
πης. Κοίταζα συχνά τή μορφή του. Καί σέ κάθε της έκφραση έβλεπα τήν ίδια του 
τήν ψυχή. Ό  άδιάβλητος δέν είναι πάντα καλός καί ποτέ σχεδόν μετριοπαθής. 
Εκείνος είχε μιά άπέραντη άγαθότητα καί κοκκίννιζε δταν έδειχνα τό θαυμασμό μου 
γιά τό έργο του. Αύτή τήν πληρότητα δέν νομίζω δτι τήν έξασφαλίζει ή ολοκλή
ρωση τής πνευματικής φυσιογνωμίας, άλλά κάτι άλλο : ή συνειδησιακή άκεραιό- 
τητα. "Ο,τι δηλ. οίκοδομεί τή σεμνή παρουσία, ώστε κι’ αύτός δ «φτασμένος» νά 
έπιβάλλεται μέ τήν άναγνώριση τών τρίτων.

Ένα τέτοιο βέβαια προσόν είναι έλάττωμα στήν εποχή μας καί οδηγεί καμ- 
μιά φορά σ’ έπιζήμια άποτελέσματα. ’Έτσι, όπως άκουσα άπό ειλικρινή συναδελ- 
φικά χείλη, συνέβη καί μέ τό Σαλαμάγκα. Γιατί, όταν ξεσηκώθηκε δ άνάρμοστος 
κείνος θόρυβος έξαιτίας ενός κρατικού βραβείου πού τού άπονεμήθηκε γιά τή λογο
τεχνική του προσφορά, πληγώθηκε τόσο πολύ τό ήθος του κι’ ή καρδιά του, πού 
τελικά όδηγήθηκε πριν τής ώρας του στο θάνατο 1 Καί μόνο μ* αύτό τό στοιχείο 
τής θυσίας οφείλουμε νά συμπεράνουμε σέ ποιά κορφή είχε φτάσει ή ψυχική συγ
κρότηση τού άλησμόνητου πατριάρχη τών νεώτερων ’Ηπειρωτικών Γραμμάτων.

’Αλλά μέ τό Δημήτρη Σαλαμάγκα είχαν καί μιά άλλη κατάχτηση τά ’Ηπει
ρωτικά Γ ράμματα: τήν προβολή τους πέρα άπ* τά τοπικά σύνορα.

'Υπάρχει ένα φαινόμενο, πνευματικό καί ψυχολογικό, πού παίρνει συνήθως
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τη μορφή του θρύλου, σ’ ορισμένες Επαρχίες μας: να συνδέονται αύτές οί επαρ
χίες μέ τό δνομα μιας φυσιογνωμίας τής Τέχνης, καί νά χαρακτηρίζονται μ’ αύτή 
δχι μόνο από ένα στενό κύκλο άνθρώπων μέ τά ίδια ενδιαφέροντα, άλλά κι* άπ’ τό 
εύρύτερο κοινό. Κλασικό παράδειγμα, ό Γιάννης Σκαρίμπας κι* Χαλκίδα «του»: 
ένα «του», ποδχε πάρει κάποτε την άποκλειστική άντιπροσώπευση του τόπου του 
στο πανελλήνιο, ώστε νά ξεκινούν άπ’ τήν ’Αθήνα ή κι* άπ’ άλλες πόλεις άνθρω
ποι για νά πάνε στή Χαλκίδα νά τον γνωρίσουν... Ή  6,τι γίνεται σάν περνάει κα
νένας άπ’ τά Λεχαινά, έστω καί μ’ ένα βιαστικό συγκοινωνιακό μέσο : τό θέλει ή δέν 
τό θέλει, τό ίδιο του τό ένστικτο (πού έπισήμανε τό στόχο άπ* τά σχολικά του 
χρόνια) θ’ άνεβάσει στά χείλη του τό ονομα τού Άντρέα Καρκαβίτσα.

Κάτι άνάλογο μπορεί νά πει κανείς οτι συμβαίνει, σχετικά έστω μέ τις δυο 
παραπάνω «παραπομπές», μέ τά Γιάννινα καί τό Δημήτρη Σαλαμάγκα. Πέρα άπό 
δ,τι θυμίζουν κι* υπογραμμίζουν έντονα τά Γιάννινα στον Έλληνα τού άλλου χώ
ρου της Χώρας καί «έντεύθεν» άπ’ τήν παλιά πολύμορφη παράδοση, τουλάχιστο 
ό πνευματικός κόσμος συχνά συνδυάζει τό ονομα αύτού τού τόπου μέ τό ονομα 
τού άλησμόνητου συγγραφέα. Προσωπικό γόητρο τάχα; Κάτι ούσιαστικώτερο: 
ή άχτινοβολία τού πολύπλευρου πνευματικού του έργου κι’ έξω άπ’ τήν ’Ήπειρο. 
Γιατί, κυρίως μέ τό έργο του ό δημιουργός ξεπερνάει τά σύνορα της ιδιαίτερης 
πατρίδας του, κι’ όταν άκόμα είναι σάν στρείδι κολλημένος σ’ αύτή, κι’ άποχτάει 
φήμη καί στή γενέθλια γη του.

'Ένα έργο βέβαια σάν τού Δημήτρη Σαλαμάγκα, πού άφιέρωσε δλη του τή 
ζωή στο νά μελετήσει καί νά προβάλει τήν ιστορία τής ’Ηπείρου άξιοποιώντας 
κάθε πηγή καί πληροφορία σ’ δλες τις πτυχές, άξίζει δικαιωματικά τήν άπήχηση 
πουχε. Ή  ιστορία ενός τόπου, καί μάλιστα δπως στάθηκε άνάμεσα σέ ήρωϊκούς 
καί μαρτυρικούς αιώνες ή ’Ήπειρος, δέ γράφεται εύκολα καί δέν ολοκληρώνεται 
ποτέ ίσως. Ό  Σαλαμάγκας μ’ 6λο κείνο τόν κύκλο των ιστορικών δοκιμίων του, 
πού μπορούμε νά τούς δώσουμε τό γενικό τίτλο «Γιαννιώτικα», ολοκλήρωσε εύσυ- 
νείδητα μερικά κεφάλαια καί συμπλήρωσε άλλα ή πρόβαλε καινούργια κι’άγνωστα 
πού οί προηγούμενοι ιστορικοί δέν είχαν κατορθώσει ν’ άνασύρουν άπ’ τή λήθη. 
Κι’ ένας τέτοιος άθλος δέν έμεινε στο κενό : τόν αποθανάτισε εύφημα ή Κριτική 
καί τόν έκαμε κτήμα του τό μεγάλο Κοινό πού ένδιαφέρεται νά μάθει άπό πού 
ξεκινάει αύτό τό Έθνος καί μέ ποιά στοιχεία έχει συνθέσει τή φυσιογνωμία του.

Δέ συνέχισε δηλ. ό Σαλαμάγκας μόνο τήν ’Ηπειρωτική Παράδοση. ’'Εκαμε 
κάτι πιό αυτοτελές: έφερνε συχνά τήν Ήπειρο στο προσκήνιο. Καί τήν έφερνε 
σάν κάτι καινούργιο κι’ αδιάκοπα «άποκαλυπτόμενο» πού προκαλούσε τό ενδιαφέ
ρον τών «ειδικών» άλλά καί τό γενικό. Ή ταν λοιπόν έπόμενο νά συνδέσει τό ονο- 
μά του μέ τά Γιάννινα καί τήν ’Ήπειρο, ώστε δίκαια ή ταυτισμένη φήμη τόπου 
καί συγγραφέα νά περάσει στήν υπόλοιπη Ελλάδα ώφελώντας καί τούς δυό. Πιό 
πολύ μάλιστα έδώ, δπου ό συγγραφέας υπηρέτησε περισσότερο τόν τόπο του, άνα- 
διφώντας καί φωτίζοντας σκεπασμένους άπ’ τό χρόνο καί τή λησμονιά δρόμους 
του, καί λιγώτερο τόν εαυτό του μέ προσωπική δημιουργία.
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ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΡΑΤΣΙΚΑ

ΛΗΜΗΤΡΗΣ ΙΑΑΑΜΑΓΚΑΙ, Ε Ν * ! ΜΕΓΑΛΟΙ ΗΠΕΙΡΟΤΗΣΙΣΤΟΡΙΟΑΙΦΗΣ
, "Οταν, πρίν από 6υό χρόνια, πληροφορήθηκα τόν άναπάντεχο καί πρόωρο 

θάνατο τού άλησμόνητου φίλου μου Ήπειρώτη Ιστοριοδίφη Δημήτρη Σαλαμάγκα, 
έννοιωσα βαθύτατη θλίψη γιά τό χαμό του. Στό πρόσωπό του έχανα έναν άγαπη- 
μένο φίλο μέ λαμπρό χαρακτήρα, μέ σπάνιο ήθος, μ’ ευγενική ψυχή, ένα γεννη
μένο ευπατρίδη. ’Από τό 1952, πού τόν πρωτογνώρισα, δταν έκανα τό πρώτο μου 
ταξίδι στά πανέμορφα Γιάννινα μέ την άσύγκριτη λίμνη τους, καί στάθηκε ό Σα- 
λαμάγκας ό άκούραστος κ’ ευγενικός ξεναγός μας, έξηγώντας μας τό κάθε άξιό- 
λυγο Ιστορικό μνημείο πού έπισκεπτόμαστε, μέ μιάν άνεση καί γνώση τών θεμά
των καταπληκτικές, μιά αύθόρμητη φιλία γεννήθηκε στίς καρδιές μας, πού βά
σταξε ίσαμε τό θάνατό του. Άπειρα είναι τό γράμματά του πού τό κρατώ σόν 
κειμήλια και πότε πότε τό ξαναδιαβάζω γιό νό ξαναφέρνω μπροστά μου δλοζών- 
τανο τόν άνθρωπο, έτσι δπως τόν γνώρισα, μέ τήν ήρεμη φωνή του, τό έκφρα- 
στικό του πρόσωπο καί τό παιδικό του χαμόγελο πού γοήτευε δποιον τόν γνώριζε.

Στή σύντομη αυτή σκιαγραφία πού έπιχειρώ, συγκινημένος γιό τό χαμό 
του, δέν ξέρω τί νό θαυμάσω στόν άνθρωπο Σαλαμάγκα : τή σοφία του, τήν 
άφθαστη καλωσύνη του, τήν ψυχική του ευγένεια, τήν έργατικότητά του, τή με
θοδική του έξερεύνηση σέ άρχεια καί βιβλιοθήκες, τήν άφοσίωσή του στήν Ιστο
ρία τής άγαπημένης του πατρίδας, τόν άπέραντο μόχθο του, τήν άγάπη του γιό 
κάθε ώραΐο, τήν ευχάριστη συντροφιά του, τή γυναικεία, θό έλεγα, ευαισθησία 
του, τήν άνιδιοτέλειά του, τό νεανικό ένθουσιασμό για κάθε τί πού άφοροΰσε 
στήν νΗπειρο, τό γλαφυρό του ύφος, τή ζωντάνια του, τί λοιπόν νό θαυμάσω 
στόν άλησμόνητο φίλο καί συνάδελφο πού χάσαμε ; "Ολα δσα άνέφερα, κι άκόμη 
τή μεγάλη του καρδιό πού δέν έκλεινε μέσα της καμμιό κακία, πού ήταν δλη δο
σμένη στήν άγάπη γιό τόν πλησίον καί γιό τό έργο του. ΤΗταν μιό μορφή πρώ
του μεγέθους τών ’Ηπειρωτικών γραμμάτων ό Δημήτρης Σαλαμάγκας καί τό 
έργο του, μοναδική προσφορά στήν έρευνα τής Ιστοριογραφίας καί τής συστημα
τικής μελέτης τής γιαννιοδτικης λαογραφίας, σφαλώς θό έπιζήσει καί, μέ τήν πά
ροδο τού χρόνου, τόσο πιό σημαντικό θό φαίνεται τό μέγεθος τής προσφοράς του.

Ό  Σαλαμάγκας υπήρξε άντάξιο τέκνο τής ηπειρωτικής γής, πού τήν τίμησε 
δσο λίγοι μέ τό μόχθο του καί τό έργο του. Είχε άπόλυτα δίκαιο, ό άλλος σοφός 
Ιστοριοδίφης κι άγαπημένος μου φίλος Κώστας Μέρτζιος, δταν έγραφε στόν άεί- 
μνηστο Σαλαμάγκα αυτό τό βρυσήμαντα και τόσο χαρακτηριστικό λόγια: «...μετό 
τόν Άραβαντινόν καί τόν Λαμπρίδην, έρχεσαι τώρα τρίτος κατό σειράν... (τό 
έρευνήματά σου)... σέ άναδεικνύουν ώς ένα άπό τούς μεγαλύτερους Ήπειρώτας 
λαογράφους, λογοτέχνας καί Ιστοριογράφους τού καιρού μας...»

Καί πραγματικό δ Δημήτρης Σαλαμάγκας υπήρξε καί είναι ένας μεγάλος 
Ήπειρώτης Ιστοριοδίφης. Είχε έκλέξει τήν άγαθήν μερίδα καί είχε άναδειχθεϊ μέ 
τή μελέτη καί τόν άπέραντο μόχθο του, καθώς καί μέ τήν άσίγαστη άγάπη του 
γιό τό Γιάννινα, δ πρώτος άνάμεσα στούς πρώτους.

Άφησε πίσω του κάπου σαράντα τόμους μελετών του, πού δλοι βέβαια άν 
δέν έχουν τήν Ιδιαν άξία, προσφέρουν στό σημερινό μελετητή πολύτιμα καί δυσεύ
ρετα στοιχεία γιό τήν Ιστορία τής ’Ηπείρου καί Ιδιαίτερα τών Γιαννίνων πού 
τόσο τό είχε κλείσει στήν ψυχή του δ άείμνηστος Ιστοριοδίφης.
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’Από τά πιό σημαντικά έργα τού Σαλαμάγκα είναι δ «Ό Γνωστός Καλό- 
γηρος Κοσμάς» 1952, «Ή Σπηλιά τού Σκυλόσοφου» 1953, «Ό Νεομάρτυρας 
"Αγιος Γεώργιος Ίωαννίνων», 1956'. καί τά τρία αυτά έργα του βραβεύτηκαν 
άπό τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών.

’Επίσης έξαιρετικό ένδιαφέρον παρουσιάζει τό έργο του : «Περίπατοι στά 
Γιάννινα», πού άποτελεϊται άπό τέσσερες σειρές, 1956, καί είναι μιά γλαφυρή 
περιγραφή καί άναπόληση τοπίων καί μνημείων τής ωραίας καί θελκτικής πόλης 
των Γιαννίνων πού τόσα πολλά έχουν νά προσφέρουν στόν έπισκέπτη Είναι άπό 
τά ώραιότερα κείμενα τού Σαλαμάγκα.

Μεγάλο Ιστορικό ένδιαφέρον παρουσιάζουν καί τά βιβλία του: «Καθώς 
χάραζε ή Λευτεριά» 1963, δπου ό φιλοπρόοδος άναγνώοτης πληροφορείται σχε
δόν όλα τά σημαντικά γεγονότα κατά τά τελευταία χρόνια τής Τουρκοκρατίας 
στά Γιάννινα, άπό τό 1866 — 1877 καί άπό τό 1904 ώς τό 1914. Είναι ένας 
τόμος 200 καί πλέον σελίδων πού διαβάζεται μέ ευχαρίστηση σάν τό πιό συναρ
παστικό μυθιστόρημα.

Τό ίδιο Ιστορικό ένδιαφέρον παρουσιάζουν καί τ’ άκόλουθα έργα τού Αεί
μνηστου Ιστοριοδίφη Σαλαμάγκα: «Ό Γνωστός Καλόγηρος Κοσμάς», «Ή Σπη
λιά τού Σκυλόσοφου», 1953, καί τόσα άλλα. Λογοτεχνική χάρη έχουν καί τά 
έργα του: «Κάποιο βράδυ τού Νοέμβρη», 1943, «Ό Νεομάρτυρας "Αγιος Γεώρ
γιος Ίωαννίνων», 1954, καί άλλα.

Γλαφυρές καί ποιητικές είναι οί ταξιδιωτικές έντυπώσεις τού Σαλαμάγκα 
άπό τούς «Θεοβάδιστους Τόπους», 1943, καί άπό τήν «Κατάρα», 1959.

Ό  έκλεκτός κριτικός καί συνάδελφος Άνδρέας Καραντώνης, γράφοντας 
γιά τό έργο τού Σαλαμάγκα, τόνισε : «Είναι άληθινή άπόλαυση ή λαογραφική 
έργασία τού γνωστού Ήπειρώτη λογίου. Ό  κ. Σαλαμάγκας είναι άπό τούς πιό 
σοβαρούς καί τούς πιό άποδοτικούς λαογράφους μας·..» Πάνω άπό πενήντα λογο
τέχνες καί κριτικοί έγραψαν έγκωμιαστικά γιά τήν πολύπλευρη καί σημαντική 
πνευματική προσφορά τού Σαλαμάγκα. 7Ηταν ένας δίκαιος φόρος τιμής πρός τό 
μόχθο του, τή σοφία του, τό ένδιαφέρον του καί τήν άπέραντη άγάπη του πρός 
τήν νΗπειρο καί Ιδιαίτερα πρός τά Γιάννινα.

Ό  Δημήτρης Σαλαμάγκας ύπήρξε άξιον τέκνον τής εύάνδρου ’Ηπείρου, 
πού]Γτήν έτίμησε μέ τήν υποδειγματική ζωή του καί μέ τό έργο του, ένα έργο 
άληθινά «ΕΘΝΙΚΟ».



ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ

Ό  Δ. Σαλαμάγκας μέ τήν σύζυγό του 
Ήλέκτρα



ΚΩΣΤΑ Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑ Λ Α Μ Α ΓΚ Α Ι
Τό φετεινό Δεκέμβρη κλείνουν δυό χρόνια άπό τότε πού έπαψε νά χτυπάει 

ή καρδιά ένός μεγάλου πνευματικού τέκνου των Γιαννίνων, ή καρδιά τού Τάκη 
Σαλαμάγκα. Ό  πρόωρος θάνατός του άφησε πολύ δυσαναπλήρωτο κενό στδν 
κόσμο τών γραμμάτων δλης τής πατρίδας μας, άλλά κατά κύριο λόγο έχασαν 
έναν θαυμάσιο έργάτη τού πνεύματος ή νΗπειρος καί είδικώτερα τά Γιάννινα. 
Ύπήρξεν ό άνθρωπος πού άφιέρωσε όλόκληρη τή ζωή του σέ μιά ευγενική προσ
πάθεια νά διαλευκάνει άρκετά σκοτεινά σημεία τής Ηπειρωτικής Ιστορίας, νά 
διαφωτίσει, νά διδάξει όλους μας. Μέ τήν πολύχρονη (περισσότερη άπό 30 χρό
νια) προσπάθεια πού έχει καταβάλει γιά τή διευκρίνιση Ιστορικών στοιχείων, τήν 
ταξινόμηση λαογραφικού υλικού καί δημοσίευση δλων αυτών, δ άλησμόνητος Τά- 
κης Σαλαμάγκας, έχει ζωντανέψει μέ έπιστημονικδ τρόπο, ταυτόχρονα δέ καί Αρι
στοτεχνικό, περασμένες έποχές σχετικά μέ τά Γιάννινα καί τό λαό τους είδικώ- 
τερα, άλλά καί κάπως γενικώτερα μέ τόν ’Ηπειρωτικό μας χώρο καί τό λαό του.

Ό  Τάκης Σαλαμάγκας, μέ καταγωγή άπό παλιά άριστοκρατική Γιαννιώτικη 
οικογένεια, άγάπησε τόν τόπο, στόν δποϊο είδε τό πρώτο φώς τής ζωής του, δσο 
κανένας άλλος. Στήν άρχοντική αυτή οίκογένεια τού Σαλαμάγκα χρωστάει πολλά 
ή πόλη τών Γιαννίνων. Οί ευεργετικές της χειρονομίες υπήρξαν σημαντικές άπό 
τόν περασμένο αίώνα πρός τήν πρωτεύουσα τής Ηπείρου. Μέλη τής οίκογένειας 
αυτής βρίσκονται μέ χρυσά γράμματα γραμμένα στούς καταλόγους τών έλεοθετών 
τών Γιαννίνων. Ό  πατέρας τού μακαρίτη Τάκη Σαλαμάγκα, Στέφανος, πρόσφερε 
σημαντικές ύπηρεσίες στή Γιαννιώτικη κοινωνία σά διακεκριμένος γιατρός πού 
ήταν. "Οταν κάποτε θεώρησε πατριωτικό καθήκον του νά άνακατευτεί στή διοί
κηση τών κληροδοτημάτων τής πόλης, ή άνάμιξή του αυτή άφησε έποχή στά χρο
νικά τής διαχείρισης τών έλεών, ΣτΙς Εφημερίδες τών χρόνων έκείνων μπορεί νά 
βρεί κανένας καί νά διαβάσει πολλούς έπαίνους καί κολακευτικά λόγια γιά τήν 
έντιμη διαχείρισή του καί τήν προσπάθειά του γιά νά βάλει τάξη καί νοικοκυριό 
στά κοινά πράγματα τών Γιαννίνων, δσες φορές αυτά δέν πήγαιναν καλά.

Ό  Τάκης Σαλαμάγκας άνατράφηκε σέ οικογενειακό περιβάλλον μέ πλούσιο 
πνευματικό κόσμο, πλημμυρισμένων άπό έλληνοχριστιανικές άρχές. Τά βιώματα 
άπό τά παιδικά του χρόνια ύπήρξαν έντονα καί γι αυτό φώλιασε μέσα του, δχι 
άπλή άγάπη, μά πραγματική λατρεία πρός τά Γιάννινα, γιά τά όποια άναδεί- 
χτηκε άργότερα θαυμάσιος τραγουδιστής τους. Τή λατρεία του αυτή τή διατή
ρησε σέ δλη τή ζωή του.

’Αφού τελείωσε τήν ξακουσμένη τότε Ζωσιμαία Σχολή, σπούδασε δικηγό
ρος καί κατόπι έγινε άξιωματικός τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, δπου διακρί- 
θηκε νωρίς. Δέν παρέμεινεν δμως άρκετά στό Σώμα αυτό. ’Αποστρατεύτηκε νωρίς 
άπ’ αυτό μέ τό βαθμό τού Άντισυνταγματάρχη. Τόν τράβηξαν άλλα ένδιαφέ- 
ροντα μέ πλουσιώτερο πνευματικό περιεχόμενο. Τόν τράβηξε ή λογοτεχνία πού 
άνεβάζει τόν άνθρωπο σέ άνώτερα πνευματικά έπίπεδα. Τόν τράβηξε δμως πιό πολύ 
ή ίστορικολαογραφική έρευνα τού στενώτερου περιβάλλοντός του, γιατί μέ μιά 
τέτοια έργασία νοιώθει κανένας καλύτερα τόν τόπο, στόν όποιο βρίσκε-
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ται, Αφού μέ τή δουλειά αυτή βρίσκει τΙς ρίζες τής ύπόστασής του καί δένε
ται μ’ αυτές. Πρέπει νά σημειωθεί πώς ήταν προικισμένος μέ θαυμάσιο λογοτε
χνικό ταλέντο. Πέρα δμως Απ’ δλα αυτά, δ Σαλαμάνκας είχε κλεισμένη μέσα του 
μεγάλη άνθρωπιά καί ένα πλήθος άπό κοινωνικές όρετές, αυτές που συγκροτούν 
τήν δλοχληρωμένη πνευματική προσωπικότητα. Αυτό άποτελεί άναμφισβήτητη 
άλήθεια καί πανθομολογείται Απ’ δλους πού συνεργάστηκαν μαζί του, πού συζή
τησαν μαζί του, πού τόν είχαν γνωρίσει έστω καί γιά μιά μόνο φορά.

Μέ τόπο διαμονής τό Αγαπημένο πατρικό του σπίτι, στήν δδό Βασιλέως 
Γεωργίου σιά Γιάννινα, γιά δεκαετίες δλόκληρες, δέν έπαψε ούτε γιά μιά στιγμή 
νά έρευνα, νά Ανακαλύπτει, νά διασταυρώνει πληροφορίες, νά συσχετίζει αυτές 
μέ γραπτές πηγές, νά ταξινομεί, νά κατατάσσει καί δημοσιεύει κάθε στοιχείο πού 
είχε σχέση μέ τήν ιστορία ή τή λαογραφία τής περιοχής του καί πιό συγκεκρι
μένα τής πόλης των Γιαννίνων.

Τό πνευματικό έργο τού Σαλαμάγκα μπορεί κανένας νά τό διαχωρίσει καί 
νά τό κατατάξει σέ δυό κατηγορίες : α) Στό καθαρά λογοτεχνικό του έργο πού 
δέ σχετίζεται καί τόσο Αμεσα μέ τό στενό του περιβάλλον, δπως είναι πολλά ποιή- 
ματά του, καΙβ)Στό ίστορικολαογραφικό καί ήθογραφικό πού περιστράφηκε Απο
κλειστικά καί μόνο γύρω Από τά στοιχεία πού Απαρτίζουν τή χαρακτηριστική 
φυσιογνωμία τού περιβάλλοντός του, τόσο τοπικά δσο καί κοινωνιολογικά. Γιά τό 
σημαντικό αυτού έργο έπαινέθηκε στά 1955 άπό τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών καί 
πριν άπό λίγα χρόνια, στά 1959, πήρε τό Κρατικό λογοτεχνικό Βραβείο.

Γιά νά θελήσει κανένας νά Αναλύσει, καθώς πρέπει,τό έργο τού Σαλαμάγκα, 
πρέπει νά γράψει πολλά, γιατί πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό καί πολύ δημιουρ
γικό είναι αύιό. Πρόθεσή μου δέν είναι νά κάνω ένα τέτοιο πράγμα. Δέν έχω 
έπάρκεια στις δυνάμεις μου γιά μιά τόσο σοβαρή δουλειά. Θά περιοριστώ μονάχα 
στό νά διατυπώσω μερικές μου σκέψεις γύρω άπό τά δσα έγραψε δ Σαλαμάγκας 
σχετικά μέ τήν τοπική ιστορία καί τή λαογραφία τού τόπου μας. Καθώς ξέρουμε, 
κάθε τόπος καί κάθε περιοχή περικλείνει μερικά Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοι
χεία, είτε φυσικές θέσεις είναι αυτά, είτε Ιστορικά γεγονότα κ.λ.π., πού συγκρο
τούν τήν ξεχωριστή φυσιογνωμία του. Τέιοια στοιχεία, πού συνθέτουν τήν ξεχω
ριστή φυσιογνωμία τής πόλης τών Γιαννίνων ειδικά καί γενικώτερα τού ’Ηπει
ρωτικού χώρου, καθώς ξέρουμε, είναι: Τό Κάστρο, ή Λίμνη, ή προσωπικότητα 
τού Άλή Πασά καί τά διάφορα ιστορικά γεγονότα γύρω Απ’ αύτόν, δ Δρίσκος, 
τό Μπιζάνι, ή Δωδώνη κ.λ.π. ’Ακόμα, καθώς είναι γνωστό, τά Γιάννινα καί δ 
λαός τους είναι στενώτατα δεμένα μέ διάφορες παραδόσεις, Ιστορικά γεγονότα 
καί παράξενους θρύλους, πού παρουσιάζουν Αρκετό ένδιαφέρον καί είναι τά πράγ
ματα αύτά παρά πολλά σέ σύγκριση μέ τά δσα έχουν νά έπιδείξευν άλλα μέρη, 
δπως είναι τό Δεσποτάτο τής ’Ηπείρου, δ Διονύσιος δ Σκυλόσοφος, δ "Αγιος 
Κοσμάς, δ Νεομάρτυρας Γεώργιος, οί Αγώνες γιά τή λευτεριά, τά κομιτάτα κ.λ.π. 
Γιά τή διερεύνηση δλων αυτών τών Ιστορικών σημείων καί τών θρύλων ό Σαλα
μάγκας κατέβαλε κόπους καί θυσίες γιά πολλές δεκαετηρίδες, βρήκε κενά καί τά 
συμπλήρωσε, διαφωτίζοντας Αρκετά τήν ιστορία τής ’Ηπείρου μας. Στά σχετικά 
βιβλία του είναι άποθησαυρισμένα πολύτιμα στοιχεία γύρω Απ’ δλα τά παραπάνω 
θέματα. ’Αλλά θά μπορούσε νά θεωρηθή μισή κάπως ή δουλειά τού θαυμάσιου 
αυτού έρευνητή, Αν δέν φρόντιζε κι Αν δέν κατώρθωνε νά ζωντανέψει εικόνες 
άπό τίς μορφές ζωής τών Ανθρώπων (Γιαννιωτών) τών περασμένων έποχών, τών 
Ανθρώπων πού είναι Αναγκαστικά τόσο σφιχτά δεμένοι μέ τά παραπάνω ιστορικά 
μέρη καί τά ιστορικά γεγονότα. ’Αποθησαύρισε δλα τά στοιχεία πού Αποτελούν 
τά ήθη καί τά έθιμα τής παλιάς Γιαννιώτικης κοινωνίας. Είναι τόσα πολλά τά 
μέ τά παραπάνω στοιχεία συγγράμματα τού μακαρίτη Σαλαμάγκα πού δέν ξέρει
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κανένας ποιό νά πρωτοαναφέρει καί ποιό νά πρωτοθαυμάσει. Τό ένα είναι καλύ
τερο άπό τ’ άλλο γιά τό σκοπό, γιά τόν όποίο γράφτηκαν, δηλαδή τό ζωντάνεμα 
καί τήν άξιοποίηση των στοιχείων πού άπαρτίζουν τή σωστή εΙκόνα των παλιών 
Γιαννίνων.

Μέ τό βιβλίο του «Περίπατοι στά Γιάννινα» — μέ τόν τίτλο αυτόν έχει 
γραφτεί όλόκληρη σειρά, ήτοι Α -Δ  —καθώς γράφει καί δ Δημ. Στάμος, ό Σαλα
μάγκας «...άνασταίνει μπροστά μας τά παλιά Γιάννινα μέ τήν προαιώνια Ιστορία 
τους καί τά υμνολογεί καί τά ζωγραφίζει μέ άκοίμητο νοϋ καί καρδιά ζεστή...» 
Γιά νά καταδειχτεί ή ζωντάνια, τήν δποία παρουσιάζει ό Σαλαμάγκας στό γρά
ψιμό του, άς μοΰ έπιτραπεί νά παραθέσω λίγες γραμμές άπό έναν «περίπατο» 
πού έχει τόν τίτλο «ό Βράχος». Γράφει· «...Στήν άνατολική είσοχή του, ύψώνε- 
ται τό Φετηγιέ Τζαμί (ιό τζαμί τής Τούρκικης κατάκτησης, τό γνωστό καί ώς 
τζαμί τού Καπλάν Πασιά), πού στά πόδια του είναι θαμμένο τό άκέφαλο πτώμα 
του *Αλή, κοντά στά έρείπια τών παλιών του παλατιών. Στή δυτική είσοχή τού 
Βράχου, είναι τό τζαμί τού Άσλάν Πασιά, έκεϊ πού στεγάζεται τώρα τό Δημο
τικό μας Μουσείο...». Έτσι μέ σαφήνεια καί άπλότητα, άλλά καί χάρη λογοτε
χνική, διαβάζοντας κανένας τά γραπτά τού Σαλαμάγκα, νοιώθει σάν νά τόν κρα- 
τάει άπό τό χέρι καί νά τόν όδηγεί σέ κείνα τά μέρη πού μπορεί νά γνωρίσει 
θαυμάσια τά Γιάννινα άπό τά πιό παλιά χρόνια μέχρι τήν έποχή μας. Ή γρα
φίδα τού Σαλαμάγκα δέν άφήνει κανένα μέρος μέ ένδιαφέρον πού νά μήν τόν 
σεργιανίσει τόν άναγνώστη καί νά τόν κατατοπίσει σχετικά, δηλ. τό Δρίσκο, τή 
Σπηλιά τού Σκυλοσόφου, τό Κάστρο μέ τά στενά σοκάκια του κ.λ.π. Τή βαθειά 
καί μέ κάθε λεπτομέρεια γνώση του γιά τή Γιαννιώτικη ζωή σέ περασμένες έπο- 
χές τή διαπιστώνει κανείς καί στή σπουδαία ήθογραφική συγγραφή του μέ τίτλο: 
«Κάποιο βράδυ τού Νοέμβρη». Μέσα στό βιβλίο αυτό άντικατοπτρίζεται κατά 
τρόπο θαυμάσιο ή έποχή πού ένα μεγάλο τμήμα άπό τό Γιαννιώτικο λαό καταγί
νονταν στή βυρσοδεψία (ταμπάκηδες), στήν άποία τά Γιάννινα χρωστούν πάρα 
πολλά γιά τήν ευημερία τους καί τόν πολιτισμό τους σέ περασμένα χρόνια.

Ό  άγνός πατριωτισμός τού Σαλαμάγκα καί ή βαθειά θρησκευτική του 
πίστη, καθώς καί τό μεγάλο του ένδιαφέρον γιά τή συμπλήρωση τών κενών πού 
παρουσιάζει σέ πολλά σημεία ή Ηπειρωτική μας Ιστορία, τόν έσπρωξαν, ώστε ή 
γλαφυρή του πέννα νά μάς χαρίσει κατά διάφορα χρονικά διαστήματα πολλά 
καλογραμμένα βιβλία, έκτός άπό τά παραπάνω, δπως είναι : «Οί Θεοβάδιστοι 
Τόποι», (Α7 έκδ. στά 1943 καί Β' έκδ. στά 1961). «Ό γνωστός Καλόγηρος Κο
σμάς» στά 1952, «Ή Σπηλιά τού Σκυλόσοφου», στά 1953, «Ό Νεομάρτυρας 
"Αγιος Γεώργιος Ίωαννίνων» στά 1955, «Ή Κυρά ή Κουσιοβίτσα» στά 1956, «Ή 
κατά τού Σουλίου έκστρατεία τών Τούρκων τού 1772» στά 1958, «Ό χαλασμός 
τού Νησιού στά 1*21» στά 1958, Ό  "Αη Γιάννης τής Μπουνίλας» στά 1960, 
«Ελένη Άγγελίνα Δούκαινα» στά 1961, «Καθώς χάραζε ή Λευτεριά» στά 1963 
κ.λ.π. Σέ περισσότερες άπό τρεις δεκάδες άνέρχονται τά συγγράμματά του, έκτός 
άπό τά άλλα σκόρπια δημοσιεύματα στίς τοπικές έφημερίδες καί τά Ηπειρωτικά 
καί λογοτεχνικά περιοδικά. Μέ θαυμάσιο τρόπο άποθησαύρισε, άποτύπωσε καί 
άξιοποίησε μέ τήν πέννα του τά στοιχεία πού συγκροτούν τήν ξεχωριστή φυσιο
γνωμία τών Γιαννίνων καί μέ τά έξαίρετα λαογραφικά καί ηθογραφικά έργα 
του, δπως τέτοια είναι: «Γιαννιώτικα στιχοπλάκια» 1956, «Μπαντίδοι καί Καρα- 
μπέρηδες» 1957, «Γιαννιώτικες άπόκρηες», 1957, «Παλιά Γιαννιώτικα άσματα»
1957, «Ή κόσσα καί ή Βληώρα» 1958, «Γιαννιώτικα λαογραφικά μελετήματα»
1958, «Τά ίσνάφια καί τά έπαγγέλματα έπί Τουρκοκρατίας στά Γιάννινα» 1959, 
«Γιαννιώτικα σύμμεικτα» 1959 καί πολλά άλλα. Καθώς ειπώθηκε καί παραπάνω, 
πέρα άπ* τά αυτοτελή συγγράμματά του, ό Σαλαμάγκας ώργωσε γιά πολλά χρό
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νια χυριο/εκτικά τά περιοδικά καί τΙς έφημερίδες μέ τή θαυμαστή γραφίδα του. 
Πρέπει νά τονιστεί πώς δσα έγραψε δ Σαλαμάγκας τά έγραψε βιωματικά καί τά 
πράγμα αύτό έχει, κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, μεγάλη σημασία.

Δικαιολογημένα λοιπόν ή πνευματική του άκτι\οβολ(α ξάπλωσε καί πέρα 
άπ* τά Γιάννινα καί τά Ηπειρωτικά δρια. Ή  προβολή τοΰ Σαλαμάγκα είχε κατα
στεί πανελλήνια. ’Αποδείχτηκε πολύ ευσυνείδητος ερευνητής, χαλκέντερος συγ
γραφέας, πιστός ύπηρέτης στά ’Ηπειρωτικά γράμματα καί γνήσιος συνεχιστής 
τής πνευματικής ’Ηπειρωτικής παράδοσης. Μόχθησε μέ πάθος στήν άνερεύνηση 
τού ’Ηπειρωτικού μας χώρου, τδν όποιο λάτρευε. Κατέβηκε μέ συνείδηση ώς τις 
πιό βαθειές ρίζες τού παρελθόντος, βρήκε τά κενά τής ’Ηπειρωτικής Ιστορίας, 
πού συμπλήρωσε τά πιό πολλά μέ θαυμάσιο τρόπο. Μέσα στά τόσα πολλά καί 
τόσο σπουδαία έργα πού μάς άφησε, διαφαίνεται όλοκάθαρα ή μεγάλη λατρεία 
του προς τά Γιάννινα, ή πνευματική δροσιά του, ή πλημμυρισμένη άπό άγνά θρη
σκευτικά καί πατριωτικά αισθήματα δημοκρατική ψυχή του. Γιά τά Γιάννινα 
δ Τάκης Σαλαμάγκας ύπήρξεν ένας θαυμάσιος τραγουδιστής. Μέ τό πολύπλευρο 
πνευματικό του έργο κατώρθωσε, δσο κανένας άλλος, νά μορφοποιήσει τή φυσιο 
γνωμία των Γιαννίνων άπό περασμένες έποχέ.ς, νά τήν άπεικονίσει στά έργα του 
καί νά τήν παραδόσει στήν αίωνιότητα. Γιατί τί άλλο άποτελοΰν τά πολλά του 
έργα, παρά άποθησαύριση καί άξιολόγηση τής φυσιογνωμίας των παλιών Γιαννί
νων ; "Ολα δσα έγραψε ό Σαλαμάγκας θάχουν πάντοτε τή φρεσκάδα πού ταιριά
ζει στά τέτοια έργα. ’Αποδείχτηκε άξιος τοΰ όνόματος τής θρυλικής ’Ηπειρωτι
κής πρωτεύουσας. Τίμησε τό δνομα των Γιαννίνων, δσο κανένας άλλος σύγχρο
νός του. Γι αυτό μπορούμε νά πούμε πώς, μέ τόν πρόωρο θάνατό του, τά Γιάν
νινα έμειναν δρφανεμένα.

νΑν πέθανε δμως ό Σαλαμάγκας σωματικά, δέν πρόκειται νά πεθάνει αυτός 
ποτέ πνευματικά. Θά παραμένει πάντα ζωντανός, γιατί ζωντανό είναι τό κολοσ
σιαίο πνευματικό έργο πού μάς άφησε. Ή  πόλη των Γιαννίνων δέν πρέπει νά 
άργήσει νά κάνει καί αύτή μέ τή σειρά της τό ύπέρτατο καθήκον πού έπιβάλλε- 
ται σ’ αύτή γιά νά τιμήσει τό δνομα τού μεγάλου αύτού πνευματικού της τέκνου, 
τού θαυμάσιου αύτού τραγουδιστή της.
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ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΤΛΟΤ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ή  έλληνική έπαρχία είναι υποχρεωτικά δέκτης του πνευματικού ορυμαγδού 
της πρωτευούσης. Οί ακτίνες τής πνευματικής ’Αθήνας λογχίζουν καί την τελευ
ταία γωνία τής έπαρχίας. Ή  άφθονία των τυποτεχνικών μέσων, εφημερίδες, πε
ριοδικά, ραδιόφωνο, περιοδεύοντες διαλεξίαι, ολα στη διάθεσι των σοφών τής άθη- 
ναϊκής Σιών μέ κατεύθυνσι πρός τις έσχατιές τής Ελλάδος. Τό άντίστροφο είναι 
δύσκολο. Τό πνευματικό φεγγοβολή μα τής ελληνικής έπαρχίας. Τούτο λίγα έπαρ- 
χιακά κέντρα έχουν κατορθώσει, γιατί θέλει πρώτ’ άπ’ όλα ποιότητα πνευματικής 
παραγωγής. Κι’ άνάμεσά τους τά Γιάννινα μέ την «’Ηπειρωτική Εστία» καί τό 
άξιο της έπιτελείο. Ό  Δημ. Σαλαμάγκας, ό ιατρός Άγνάντης, ό Άρσένης Γερον
τικός, ό Δημοσθ. Κόκκινος, ό Στ. Μπέττης, ό Ί .  Ν. Νικολαιδης, ό Κ. Ν. Νικο- 
λαιδης, ό πάτερ Παίσιος, ό Τ. Σιωμόπουλος, ό Παπαγεωργίου, ό Κ. Λαζαρίδης, 
ό Σκαφιδάς κι άλλοι, φωνές απαλές κι άργόηχες, που οί τυρρηνικές σάλπιγγες τής 
Πρωτευούσης δέν κατορθώνουν νά τις σκεπάσουν.

Έφυγε πάρα πρόπερσι ό Παπαγεωργίου, πρόπερσι ό Δ. Σαλαμάγκας, πέ
ρυσι ό ιατρός Άγνάντης.

Ά ν  ή άπογραφή των ύλικών καταλοίπων είναι πρός ώφέλεια των στενών 
κληρονόμων, ή άπογραφή τής πνευματικής προκοπής ενδιαφέρει τδν εύρύτερο πνευ
ματικό κόσμο τής χώρας καί τήν ιδιαίτερη Πατρίδα μας, την ’Ήπειρο.

Σέ ώρες ρωμαντικές, στις παραλίμνιες όχθες, «Κάποιο βράδυ τού Νοέμβρη», 
κάποιοι θά ψελίζουν μερικούς στίχους τού Σαλαμάγκα. * Αλλοι θά ξαναδιαβάσουν 
εύχάριστες σελίδες άπό τήν άπόπνοια τού εύγενικού άνθρώπου. 'Όμως τό κύριο 
συστατικό αύτής τής μεταθανάτιας άπογραφής είναι τό έργο τής ιστορικής καί 
λαογραφικής έρεύνης μέ κεντρόφυγα ένδιαφέροντα στην πόλι τών Γιαννίνων.

Δίκαια τον είπαν Καμπούρογλου τών Γιαννίνων, Γιαννινογράφον.
Ή  λίμνη, τό Κάστρο, τά τζαμιά, οί έκκλησιές τής πόλεως, αύτά τά 

λιθόστρωτα γκαλντερίμια της, τά τοπωνυμικά της καί γλωσσικά της, οί θρύλοι 
καί οί άπόλογοι, πού σβήνουν καθώς ή ζωή διαβαίνει, πενήντα τόσα χρόνια είναι 
τό υλικό τής βασανιστικής ιστορικής έρεύνης, μέ τήν οποία καταπιάστηκε ό άκατα- 
πόνητος Σαλαμάγκας, στρέμματα ή σπορά, άπ* όπου μπορεί νά συγκομίση ό μελ
λοντικός μελετητής.

Ή  σαφήνεια, ή άκριβολογία, ή εύσυνείδητη καταγραφή καί άναμετάδοσις 
είναι άπό τά πρόσθετα χαρίσματα τής εργασίας του.

Οί έπόμενοι συναθληταί τής ιστορικής έρεύνης θά παραπέμπουν καί θά παρα- 
πέμπονται σ’ αυτόν τον άξιόλογο μόχθο τού Δημ. Σαλαμάγκα γιά προσμαρτύρησι 
καί προσεπικύρωσι, γιά τού λόγου τό άσφαλές.
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Έκ ιής ρίζης Ίεββαι
«*Η στείρα τίκτει τήν Θεοτόκον καί 
τροφόν τής ζωής ήμών».

Γλνκιές μορφές συνάχτηκαν στο δώμα 
από βραδύς, νά στήσουνε νυχτέρι.
Στην κλίνη πλάϊ ό κύρης. Και στο χέρι 
κρατάει τήν ψυχή της και το σώμα.

β'

Κοπέλλα έφταπάρθενη, άγια 
τό βλέμμα Σου αγκάλιασε όμάδι 
το γένος τών ανθρώπων, που κοπάδι 
αιώνες τυραννά ή αμαρτία.

Ή  κούραση δεν σφάλησε τό στόμα 
πού προσευχές και αίνους μόνον ξέρει.
—  Θερμό πολύ τό μικροκαλοκαίρι 
έβάσταξεν ατέλειωτο τό γιόμα...

Τό σούρουπο ήμέρωσεν ό πόνος 
κι εύώδιασε τό σπίτι γύρα, μύρα.
Έλεύθερ9 ανασαίνει ή γαστέρα.

*Ωρα καλή, τ’ άνθρώπου ώρια μοίρα. 
Πυρσόμορφη χωρει ή θυγατέρα 
νά γίνη του Θεού 6 μέγας Θρόνος.

i
Ύ

*Η  μήτρα Σου ολάκερη 9Εκκλησία.
9Α π’ τοϋ Θεοϋ τό χέρι και τό χάδι
πανίερο στολίζεται υφάδι
για τοϋ Χρίστου τήν πρώτη κατοικία.

Στο μέτωπο ψηλά, λαμπρό τό στέμμα 
τής ουρανίας άρετής. Και φύτρα 
λυτρωτικά ριζώνουν μέσ τό αίμα.

τοϋ γιοϋ Σου ή αγάπη και θυσία.
Τής σάρκας ίλασμός και σωτηρία 
θεόσταλτη, τοϋ αδη καταλντρα.

Τοϋ πόνου άδελφοϋλα, σε προσμένει 
τό δάκρυ όπου πύρινο κυλήση 
άπ’ άνημπόρια και κακό και μίση. 
'Ικέτιδα τών ταπεινών, δοσμένη

σε προσευχές ατέλειωτες, γλυκαίνει 
ή δψη Σου τον όποιον άντικρύση. 
Τοϋ άσκητή συντρόφισσα καί ζήση 
αιώνια, εκείνου πού πεθαίνει

μέ τ ’ άγιο Σου τό όνομα στα χείλη. 
Άπείρανδρε, ευωδιαστού Α πρίλη  
πασίχαρη ημέρα δίχως νέφος!

Αμάραντο ειρήνης δαφνοστέφος 
και πίστεως μονάκριβη έλπίδα 
στοϋ "Ελληνα τή γαλανή πατρίδα.

ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ
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Γυρνώντας, τόν περασμένο Αύγουστο, στ* άγαπημένα'Γιάννινα, μετά άπδ 

δεκάχρονη Αποδημία στδ Νέο Κόσμο, νοστάλγησα νά ξαναζήσω γιά λίγο, 8σο πιδ 
έντονα μπορούσα, τΙς εργώδεις κοί Αποφασιστικές ήμέρες των άρχών τού 1952, 
πού ώδήγησαν στήν έκδοση — καί στό θρίαμβο— τής «Ηπειρωτικής Εστίας».

Καί βρέθηκα μέ λίγα λουλούδια, θρεμμένα μέ τού νόστου τδ άπαλδ μαρτύ
ριο καί τδ δάκρυ, μπροστά σ’ ενα πολυφροντισμένο τάφο...

ΈκεΧ οί αναμνήσεις φούντωσαν, έκεϊ ό στοχασμός μετουσιώύηκε κι* εκεί 
ώρϋώϋηκε μέ μιας τό νοητό οικοδόμημα μιας μεγάλης προσφοράς : τής πνευματι
κής προσφοράς τού Δημήτρη Σαλαμάγκα προς τά Γιάννινα, την Ήπειρο καί τά 
Ελληνικά Γράμματα !

Πέρασαν δεκάξη χρόνια άπό τό ήρωϊκό, ΰάλεγα, κΓ απίθανο σέ όραματι- 
σμούς καί προσδοκίες ξεκίνημα εκείνο των ολίγων τότε τής «Ήπειρ. Εστίας», γιά 
την πνευματική, την ήόική κι* ακόμη τήν κοινωνική άνόρΟωση του ρημαγμένου 
τόπου μας.

Ή  έκδοση τής «Η.Ε.», τόν Μάιο τού 1952, ακριβώς μετά τις συμφορές πού 
έπεσίύρευσε ό δεκάχρονος πόλεμος, ειδικά στην “Ηπειρο, έπροκάλεσε πανελλήνιο 
θαυμασμό, πού επισφραγίσθηκε τόν Δεκέμβριο τοΰ 1954 μέ τό βραβείο τής ‘Ακα
δημίας * Αθηνών.

’Αναπολώντας τό ξεκίνημα καί τή μακρά πορεία τού Ηπειρωτικού αυτού 
περιοδικού συγγράμματος—, τού πιο μεγάλου στην ιστορία τού τόπου μας σέ έκταση 
διάρκεια καί προσφορά—, σταματούμε μέ βαθύτατο σεβασμό, οί πρωτεργάτες καί 
συνεχιστές του, στούς άναχωρητές τής ζωής αυτής, πού άθελα άραίωσαν τις πνευ
ματικές μας επάλξεις :
Στό ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ καί στό ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

***

Ό  Δ. Σαλαμάγκας, στδν όποιο καί Αφιερώνεται τούτη ή σύντομη άναδρομή 
μου στ* άλησμόνητα χρόνια τής στενής συνεργασίας μας, στάθηκε άπδ τούς τρεις 
πρώτους συναθλητές τής προσπάθειας μας, μετά άπδ τδν Γιάννη Νικολαΐδη καί 
τδν Πάνο Φάντη, στούς όποιους προστέθηκαν άμέσεως έπειτα ό Τάκης Σιωμό- 
πουλος, ό Γ. Παπαγεωργίου κΓ Αργότερα ό Άρσένης Γεροντικός.

Έ τσι σχηματίστηκε τδ πρώτο πνευματικδ «Σώμα» τής «Ήπειρ. Εστίας», 
πού έπλαισίωσε τούς ίδρυτάς — άρχικούς έκδότες της - Εύάγγ. Φακατσέλην καί 
Μιχαήλ Μάνον, ένώ 5 άλλοι έπίλεκτοι Ήπειρώται: οί Κωνστ. Μέρτζιος, Λέανδρος 
Βρανούσης, Χρυσάνθη Ζιτσαία, Κ. Α. Μιχαηλίδης καί Νικ. Παπαδόπουλος, άπε- 
τέλεσαν τά άντεπιστέλλοντα μέλη τής Επιτροπής Έπιμελείας "Υλης.

Μεγάλη καί σημαντική στάθηκε ή πνευματική προσφορά καί ή ηθική Ενί
σχυση τών περισσοτέρων άπδ τούς πρωτεργάτας τής «Η. Ε.», άλλά καί τού συνό
λου τών άλλων διανοουμένων μας.

Καί ή προσφορά αυτή περιμένει τήν ώρα της νά ύπογραμισθή ιδιαίτερα καί 
νά έκτεθή στίς λεπτομέρειές της, όχι μόνο γιά ν’ άποκαλύψη τήν ποιότητα τών 
συγχρόνων Ήπειρωτών διανοουμένων, άλλά καί γιά νά έπιβεβαιώση τδ Α δ ι ά 
κ ο π ο  τών πολιτιστικών παραδόσεων τής Ηπείρου μας.
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’Από τήν μοιραία στιγμή πού ό Δ. Σαλαμάγκας πέρασε πιά στήν Ιστορία 
τοΰ τόπου μας σάν ένας άπό τούς σημαντικώτερους πνευματικούς έργάιες τής 
σύγχρονης ’Ηπείρου, δλοι έκείνοι πού γνώρισαν άπό κοντά ή άπό τά κείμενά του 
τΙς άνατάσεις τής σκέψης καί τής ψυχής του, ένοιωσαν τήν άνάγκη νά προβά
λουν, δσο πιό πληρέστερα μπορούν, τή ζωή καί τό έργο του σ’ δλες του τ\ς πτυχές.

Καί είναι ευτύχημα πού αυτήν άκριβώς τήν άνάγκη, αυτό τό πνευματικό 
χρέος τό έκπληροί τώρα ή «Ήπειρ. Εστία» μέ τό πολυσέλιδο τούτο άφιέρωμά 
της στή μνήμη του, άφιέρωμά πού θ ’ άποτελέση καί τήν άφετηρία μιας εύρύτερης 
μελλοντικής μελέτης τού ίστορικολαογραφικού καί λογοτεχνικού έργου του.

***
"Οσο κι* άν φαίνονται έπουσιώδεις οί λεπτομέρειες των μεγάλων Εξορμή

σεων σάν τής «Ήπ. Εστίας» ή τών σημαντικών ’Ηπειρωτικών μορφών δπως δ 
Δημήτρης Σαλαμάγκας, σ’ αυτές κυρίως καταφεύγουν συχνότατα οί μελετητές 
γιά νά χαρακτηρίσουν τόν κάθε συγγραφέα καί τήν δποια προσφορά του.

Γιά τούτο κι’ αυτά πού σημειώνονται έδώ, ένώ δέν άποτελοΰν παρά Ελάχι
στα άπ’ δσα ή μνήμη διετήρησε άπό τήν έξάχρονη καθημερινή έπαφή τού Δ. Σ. 
μέ τή διεύθυνσι τής «Ήπ. Εστίας», ίσως συμβάλουν στήν καλύτερη γνωριμία 
μας μέ τόν πολυγραφώτερον Ήπειρώτη τής τελευταίας είκοσαετίας.

Είναι γνωστό τό πόσο βαθειά χώρισε τό λαό μας ή κατοχή, τά Δεκεμβριανά 
καί δ τετράχρονος άγώνας κατά τού ξένου καί ντόπιου κομμουνισμού. ’Ανώτερος 
κι* άφανάτιστος, δπως ήταν δ Δ. Σ., χαιρέτισε άπό τήν πρώτη στιγμή τή σω
στική προσπάθεια τού περιοδικού νά συνενώση γύρω άπ’ τΙς πνευματικές του 
Επιδιώξεις τήν κατακερματισμένη άπό πάθη καί Ιδεολογίες ’Ηπειρωτική διανόηση 
τών πικρών έκείνων χρόνων.

Δύσκολη καί πολλή λεπτή ήταν, στήν έφαρμογή της, ή προσπάθεια γεφυ- 
ρώσεως τών άντιθέσεων καί άρμονικής συνεργασίας πάνω σέ θέματα μορφής, 
περιεχομένων καί διατάξεως κειμένων τού περιοδικού. Κι* αύτό γιατί σκόνταφτε 
στή διαφορετική θεώρησι άκόμη καί τών καθαρώς πνευματικών θεμάτων, πού 
είχε νά συζητήση δ στενός κύκλος συνεργατών τής «Η. Ε.», ή Επιτροπή Έπι- 
πιμελείας Ύλης της.

Έτσι, τούς πρώτο >ς καιρούς, οί συνεδριάσεις τής ’Επιτροπής κατέληγαν 
κάποτε σέ άδιέξοδο, μερικά άπό τά μέλη της άποχωρούσαν βέβαια γιά τό «δί*ηο» 
τους, κι* δλα γιά μιά στιγμή φαινόταν πώς καταρρέουν...

Κι* έτρεχε, δ γράφων, πότε στό σπίτι τού πάντοτε ευγενικού Δ. Σαλαμάγκα 
καί πότε κοντά στόν άκακο κι* άνυστερόβουλο στίς πνευματικές του «θέσεις» Γ· 
Παπαγεωργίου, γιά νά γεφυρώση τΙς άντιθέσεις κι’ έτσι τά άχνά, άλλωστε, σύν
νεφα διαλύονταν.

Ό  Δ. Σαλαμάγκας ήταν πάντα άπό τούς πρώτους πού γύριζε, συγκρατημέ
νος στήν άρχή, χαμογελώντας έπειτα, στά τόσο οικεία του Γραφεία τού περιοδι
κού κι* οί συνεδριάσεις ξανάρχιζαν, πάντοτε υπό αίθριώτερον ουρανό...

«Μέ άφοπλίζει δ ένθουσιασμός καί ή πίστις σου γιά τό έργο τής «Η.Ε.», 
ή πολιτικότητα καί τό χαμόγελο μέ τά όποια άντικρύζεις πρόσωπα καί πράγματα, 
άλλά δέν μπορεί παρά νά συμφωνείς πώς τό δίκηο βρίσκεται μέ τό μέρος μου...» 
έλεγε τότε στήν κάθε έπιστροφή του, άλλά καί τό έπαναλάμβανε στό γράμμα του 
τής 20 — 8 — 57 πρός τόν γράφοντα. ΚΓ αύιός, φυσικά συμφωνούσε άπόλυτα !

Έτσι, γιά πέντε δλόκληρα χρόνια, πήγαιναν δλα «κατ’ ευχήν». Ή  «Η.Ε.» άν- 
δρώθηκε γρήγορα, άπέκτησε δικά της τυπογραφεία, φήμη, κύρος μαζύ μέ τό Βρα
βείο τής ’Ακαδημίας, καί άφοΰ άντιμετώπισε καί τήν άποχώρηση τού συνεκδό- 
του της Ε.Α.Φ., ό υποφαινόμενος άναγκάσθηκε — γιά ένα δυό χρόνια — δπως πί
στευε τότε — νά ξενητευθή στό Νέο Κόσμο.
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Στην Αγωνιώδη προσπάθειά του νά μή διακοπή ή έκδοση του περιοδικού, 6 
υποφαινόμενος, σΑν δ μόνος άπδ τά τέλη τού 1954 Ιδιοκτήτης — διευθυντής του, 
προσέφερε τη διεύθυνση τής «Ήπειρ. Εστίας» στόν Δ. Σαλαμάγκα, έπειτα στδν 
Αλλο διαλεχτό Ήπειρώτη λόγιο, τόν Εύάγγ. Μπόγκα μέ συμπαραστάτη του τόν Δ. 
Σ.,άλλ’ δ τελευταίος δέν «τολμούσε», δπως έλεγε, νά έπωμισθή μιά τόσο μεγάλη 
ευθύνη. Δικαιολογώντας Αργότερα τήν Αρνησή του ν’ Αποδεχθή τή μιά Απ’ τΙς δυό 
αυτές προτάσεις καί δικαιώνοντας τή σκληρή προσπάθεια τού συνεχιστού τής 
έκδόσεώς της, σημείωνε στό ίδιο, Από 20— 8 — 57 γράμμα του:

«...νΑν ύπέκυπτα τότε στόν πειρασμό μιας τιμητικής προσφοράς σου (δια
δοχή στή διεύθυνση τής «Η. Ε.»), τύ περιοδικό θά είχε κλείσει Από καιρό... Ό  
Δημοσθένης δμως δείχτηκε πολύ περισσότερο δυναμικός Απ’ δ,τι Αρχικά τόν φαν
τάστηκα, πάλαιψε μέ έπιμονή καί πείσμα καί, παρ’ δλες τΙς Αντιξοότητες, ούτε 
ύπέκυψε ούτε καί σκέπτεται νά ύποκύψη, γιατί είναι κι9 αύτός, δπως έσύ, Αφι
λοκερδής κι* Ανυστερόβουλος...»

Ή  περικοπή αυτή τού γράμματός του δέν Αποκαλύπτει μόνο τή μετριοφρο
σύνη καί τήν ταπεινοφροσύνη του, Αλλά φανερώνει καί τήν έσώΐερη Αγαθή διά
θεση ν’ Αναγνωρίζη καί νά δικαιώνη αυθόρμητα τή συμβολή των Αλλων στήν 
έπιτυχία κάποιας Ανώτερης έπιδιώξεως.

Κι9 ήταν αυτή, Ακριβώς, ή ηθελημένη ταπεινοφροσύνη του, πού τόν βοη
θούσε ν9 Αποτραβιέται δλο καί περισσότερο στόν έαυτό του, γιά νά ζή τόν δικό 
του «μοναχικό» βίο τών Ιδεών, πού τόσο διέφερε Από τήν κοινωνικότητα τών 
Αλλων.

Ή  Αρχοντιά καί ή Απίθανη, γιά τούς καιρούς μας, εύγένεια τών τρόπων 
τού Δ. Σ , μαζύ μέ τήν αυτοκυριαρχία καί τή θεληματικότητα, πού συχνά φανέ
ρωνε, Αφιναν νά πιστέψη κανείς πώς βρίσκεται μπροστά σ9 έναν Ιππότη τού πα- 
ληού καλού καιρού.

Έναν σύγχρονο Ιππότη πού, ένώ μέ πάθος καταπιάνονταν μέ τά γραπτά 
του κείμενα καί τήν ευρύτατη δημοσιότητά τους, Απέφευγε έπίμονα νά δμιλή σέ 
Ακροατήριο ή νά γίνεται τό έπίκεντρο συζητήσεων γι9 αυτόν καί τήν πνευματι
κή του προσφορά.

Έ τσι σεμνός καί Απόκοσμος, πού στάθηκε στή ζωή, δχι μόνο Αρνιόταν συ
στηματικά νά παρουσιάζη φίλους του δμιλητές Από τό βήμα τών πυκνών διαλέ
ξεων, πού έδιδε τήν έποχή έκείνη ή «Η. Ε.» στά Γιάννινα κι9 έξω Απ’ αυτά, 
Αλλά καί προτιμούσε πάντα τά τελευταία καί Αφανή καθίσματα τού Θεάτρου, 
γιά νά τίς παρακολουθή.

***

Ό  Δημήτρης Σαλαμάγκας συνήθιζε νά βασανίζη πολύ κΓ έπειτα νά ένστερ- 
νίζεται καί νά ένισχύη τήν κάθε σκέψη ή πρόταση πού θά ήταν δυνατό νά συμ- 
βάλη στήν πνευματική Ανύψωση τών Γιαννίνων του καί τού τόπου γενικώτερα.

Γ ι9 αυτό καί ήταν Από τού; πρώτους δέκτες κι9 ένισχυτές τής Ιδέας πού 
πρωτορρίχτηκε, Από τόν γράφοντα, στίς Αρχές τού 1952, γιά τήν Ανάγκη ίδρύσεως 
τής Εταιρείας Ήπειρ. Μελετών, πού θά μπορούσε, μαζύ μέ τούς Αλλους σκοπούς 
της, νά στηρίξη μελλοντικά κι9 ένα περιοδικό σύγγραμμα σΑν τήν «Η. Ε.», ή έκ
δοση τής όποιας στοίχιζε κάθε μήνα μιά μικρή περιουσία.

Ό  Δ. Σ. δέν ζούσε μόνο τούς Ενθουσιασμούς δλων γιά τόν έκδοτικό θρίαμ
βο τής «Ήπ. Εστίας», Αλλά συμμερίζονταν καί τΙς Ανησυχίες τής διευθύνσεως 
τού περιοδικού γιά τό μέλλον του, δταν έλεγε σέ τόνο έπίσημο:

«Όμολογώ δτι δέν πίστευα ποτέ νά γίνη αυτό πού έγινε καί είναι πιά 
ή «Η. Ε », Αλλά κι9 Αναρωτιέμαι συνεχώς τί Αλλο θά μπορούσε νά γίνη, γιά νά 
μή κινδυνεύση κάποτε ή έκδοσή της».
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’Ακριβώς σ’ αυτό τό «κάτι άλλλο» καί, πέρα άπό αύτό, σέ κάτι τδ εύρύ- 
τερο καί μεγάλο Απέβλεπε ή Ιδέα που ριχτή <ε. Καί τ?ΐ μέν «Ήπ. Εστία», χάρις 
στό μόχθο, τήν πίστη καί τήν Αξιοσύνη ιού Δημοσθ. Κόκκινου, δέν χρειάστηκε 
ώς τώρα νά έπικαλεσθή υπέρ αύιής «τό άλλο» τού Δ. Σαλαμάγκα κι* ούτε κάν 
τήν πατρότητα τής Ιδέας.

Ή  «Ιδέα» δμως περί Εταιρείας Ήπειρ. Μελετών άπλωσε μέσα σ’ ένα - δυό 
χρόνια, ριζοβόλησε σέ Αφάνταστη έκταση, έγινε έπειτα «σκοπός ζωής» γιά τόν 
μεγαλόπνοο πρόεδρόν της Κωνστ. Φρόντζο, Αλλ’ ουδέποτε θυμήθηκε τΙς έλπίδες 
καί προσδοκίες έκείνων πού τήν έκυοφόρησαν...

Άλλ’ άς έντοπίσωμε τΙς σκόρπιες τούτες σκέψεις σέ μερικές άλλες λεπτο
μέρειες γύρω άπό τά πρό δωδ«καετίας περίπου πνευματικά ένδιαφέροντα τού Δ. 
Σαλαμάγκα.

Ό  Αλησμόνητος φίλος καί συνεργάτης ζούσε μέσα σέ διαρκή πυρετό ίστο- 
ρικολαϊκής έρευνας καί πνευματικής δημιουργίας άπό τΙς άρχές τού 1952, πού 
πραγματοποιήθηκε ή έκδοση τής «Ήπειρ. Εστίας», έτσι πού θάλεγε κανείς πώς 
υπήρχε μόνο γιά νά προβάλλη τ’ Αγαπημένα τού Γιάννινα καί τήν Ήπειρο,.γενι- 
κώτερα, στό πανελλήνιο καί στόν έξω κόσμο.

Μελετούσε μέρα - νύχτα τίς Ιστορικές πηγές, τριγύριζε τούς κοντινούς 
Αρχαιολογικούς χώρους, «ψηλαφούσε» συχνότατα δσα ίσιορικά τεκμήρια είχαν 
έπιζήση τού χρόνου, ρωτούσε τούς γερονιότερους γιά τά περασμένα, έβαζε σέ 
τάξη τά βιώματα τών παιδικών του χρόνων, συνέλεγε μέ στοργή τό λαογραφικό 
θησαυρό τού τόπου, ή λεπτομέρειες Απ’ τή ζωή τού Νεομάρτυρα, τού Πάτερ Κο
σμά ή τών Απελευθερωτικών μας κινημάτων καί μ’ δλα αυτά συνέθετε τά κεί
μενα πού κατέκλυζαν τΙς σελίδες τού κάθε τεύχους τής «Ήπ. Εστίας».

Ζηλευτή πνευματική ρωμαλεότητα φανέρωνε ή κάθε έργασία του, ή κάθε 
προσφορά του τής έποχής έκείνης. Μέ τή σειρά τών έργων του (Θεοβάδιστοι τόποι, 
Κοσμάς, Σκυλόσοφος, Νεομάρτυρας) θάθελε, χωρίς άλλο, νά συντελέση στή δια
μόρφωση ήθικής καί θρησκευόμενης κοινωνίας, ένώ μέ τά Λαογραφικά Σχεδιά
σματα, τΙς Ένθύμησες, τούς Μεσελέδες, τά Γιαννιώτικα Στιχοπλάκια κλπ. άπέ- 
βλεπε στό νά κρατήση τούς Ήπειρώτες γερά δεμένους μέ τόν τόπο τους, τά ήθη 
καί τά έθιμά τους.

Πρέπει δέ νά σημειωθή, δτι δλες σχεδόν οι μεταπολεμικές ίστορικολαογρα- 
φικές καί άλλες έργασίες τού Δ. Σαλαμάγκα (ό πόλεμος στήν Ήπειρο τελείωσε 
μόλις τό 1949) δημοσιεύθηκαν, τουλάχιστον στήν πρώτη τους σύνθεση, στήν 

| «Ήπ. Εστία* κι’ έπειτα συιιπληρώθηκαν, άναπλάστηκαν καί πήραν τήν τελική 
j τους μορφή, γιά νά έκδοθούν σέ Ανάτυπα ή σέ βιβλία.
| Τά χειρόγραφα τού Δ. Σ., μ’ έκείνα τά μικρά Ιερογλυφικά γράμματα, τΙς
ί πάμπολες έπεξηγήσεις καί τΙς παραπομπές τους, πλημμύριζαν κάθε τόσο τή διεύ

θυνση τού περιοδικού. Καί δ γράφων, σάν Αποκλειστικός δέκτης τών χειρογρά
φων αυτών, τόν ρωτούσε συχνά : Καί πώς προκάνετε δλην αυτή τήν πνευματική 
παραγωγή;

«Μά δέν έχω καί τίποτε άλλο νά κάνω...» Απαντούσε. «Κι’ έπειτα έργάζο- 
μαι καί τΙς νύχτες...». Κι’ Αλήθεια, τΙς περισσότερες φορές, ξενυχτοίισε πάνω στά 
χειρόγραφά του, πού δλο καί πλήθαιναν.

Πώς τά λαχταρούσε, Αλήθεια, καί πόσο τά φρόντιζε έκείνα τά χειρόγραφά 
του, μέ τό άνισο σέ σχήμα καί μέγεθος -  κάποτε καί διαφορετικά σέ χρωματι- 

. σμούς — χαρτί τους.
; Συχνά — πυκνά έφθανε βιαστικός στά Γραφεία τού περιοδικού, ξανάπαιρνε
ΐ Απ’ αύτά, κάτι άλλαζε, κάτι συνεπλήρωνε καί, ικανοποιημένος γιά τήν όλο- 
ί κλήρωση τής σκέψης του, έφευγε χαρούμενος, γιά νά συνεχίση τΙς μελέτες του,
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Ευγενικός δσο κανένας ίσως άπό τους συμπολίτες του καί διακριτικός πρός 
δλους, κατέβαινε σχεδόν κάθε μέρα στό Τυπογραφείο τής «Ήπ. Έσιίας», γιά ·\ά 
φροντίση ό ίδιος τίς διορθώσεις τώ^ κειμένων του. Καί, παρά τΙς πολλές άλλα· 
γές πού έκανε, οί τυπογράφοι δέν τόν βαρυότανε, δέν τόν κακοκάρδιζαν ποτέ.

«’Ιδιότυπη» χαρακτήριζαν μερικοί πνευματικοί μας άνθρωποι τή δημοτική 
τού γραπτού του λόγου, μ’ έκείνη τήν πρωθύστερη, κάποτε, σειρά λέξεων καί έννοιών.

Ό  ίδιος έλεγε συχνά πώς προτιμούσε χίλιες φορές νά δημοτικοποιήτη μιά 
λέξη τής καθαρεύουσας, παρά νά καθιέρωση μιά άπρεπη έκφραση τής μαλλιαρής.

"Ομως κανείς δέν μπορεί νά μή παραδεχθή τήν καλλιέπεια, τήν ένάργεια 
καί τή ζωντάνια δλόκληρης, σχεδόν, τής προσφοράς του πρός τήν "Ηπειρο καί 
τά Ελληνικά Γράμματα.

ΚΓ δπως ή κάθε σημαντική προσφορά πρός τό σύνολο είναι καί μιά αυτα
πάρνηση τής ζωής, μιά θυσία τού είναι μας, ή μορφή τού Δ. Σαλαμάγκα δλο καί 
πιό πολύ θά μεγεθύνεται καί θά έξαγνίζεται μέ τό πέρασμα τού χρόνου, γιά νά 
καταστή Ισότιμη καί Ισάξια τών μεγάλων μορφών τού ’Ηπειρωτικού πανθέου.

Ή  έκταση καί ή υφή τής προσφοράς αύτής τού Δημήτρη Σαλαμάγκα ένι- 
σχύουν τήν άποψη, δτι γύρω άπ’ αυτόν καί τό έργο του, θά μιλούν πάντα μέ βα- 
θειά έκτίμηση, έκείνοι πού έρχονται. ΓΓ αύτούς, άκριβώς, οί άχνές τούτες θύμι
σες κάποιων ώραίων κοινών άγώνων καί άνατάσεων, ίσως νά μήν είναι έντε- 
λώς άχρείαστες.

’Αλλά οί αυριανοί μελετητές τής νεώτερης — δσο καί Ιδιόρρυθμης— αύτής 
’Ηπειρωτικής μορφής, πού ξεκίνησε σάν λειτουργός τής Θέμιδος γιά νά καταστή 
ιεροφάντης τού πνεύματος, θά έχουν πιό σαφή καί πιό όλοκληρωμένη τήν είκόνα 
του, άν τοποθετήσουν, στό πλαίσιό της, τις δυό τελευταίες τής ζωής του προσ
φιλείς ύπάρξεις, τήν άείμνηστη μάνα του Καλλιόπη Σαλαμάγκα, πού τού ένέπνευσε 
άπέραντη θεοσέβεια, ταύτισμένη μέ τήν ηθική θεώρηση τής ζωής, καί τήν ένά- 
ρετη σύντροφο τής ζωής του Καν Ήλέκτραν Δ. Σαλαμάγκα, πού μέ τή βαθειά 
της πίστη πρός αυτόν καί τό έργο του, τού έξασφάλισε τήν ψυχική γαλήνη, χω
ρίς τήν όποία είναι άδύνατη ή όποιαδήποτε δημιουργία!

Νέα Ύόρκη, 1968.
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ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗ, Καθηγητου

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ
( Δ ο κ ί μ ι ο )

Ή  πιο γόνιμη μεταθανάτια τιμή στους πνευματικούς ανθρώπους είναι ή σο
βαρή ενασχόλησι μέ το έργο τους. Φυσικά, μιλάμε για τούς ανθρώπους, πού τό

έργο τους αποτελεί προσφορά. 9Ανάμεσα στούς λίγους 
σεμνούς ανθρώπους των Γραμμάτων των 9 Ιωαννίνων, ανή
κει ο ιστοριοδίφης, λαογράφος και λογοτέχνης Δημή- 
τρης Σ. Σαλαμάγκας.

'Η  ιθαγενής πνευματική δημιουργία έχει απαιτήσεις: αγάπη στήν ιδιαίτερη 
πατρίδα, πού νά φθάνη στο σημείο τού πάθους. rO τόπος, οι άνθρωποι, πού τον 
κατοικούσαν και τον κατοικούν, οι περιπτώσεις τής ζωής τους μέ τις προεκτά
σεις στο χθες, στο σήμερα και στο αύριο, ό ψυχισμός, πού επιστρατεύουν στήν 
συνειδητή δράσι, αποτελούν μια προέκτασι τού εγώ τού έρευνητοϋ. Δίπλα στήν 
ψυχική αρχοντιά, κρίνεται απαραίτητη και ή πνευματική ίκανότης για να πραγμα- 
τωθή γόνιμο έργο, έργο, πού θά δώση αφορμή να γνωρίσωμε καλύτερα τό σήμερα 
και πού θά γίνη στήριγμα γιά μελλοντικές πολιτιστικές προκοπές σέ περιπτώσεις 
νέων δημιουργιών στά πλαίσια τού χαρακτήρα τού ’Εθνικού μας βίου. Αυτή τήν 
αρματωσιά τήν κατείχε ό Σαλαμάγκας.

'Ο Δημήτρης Στ. Σαλαμάγκας γεννήθηκε τό 1894 στά Γιάννινα. Τό 1911 άπεφοίτησε 
άπό τήν Ζωσιμαία Σχολή. Τό 1916 έλαβε πτυχίο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου

’Αθηνών. Τό 1919 ώνομάσθηκε ’Έφεδρος Άνθυπολοχαγός Πεζικού 
καί τό 1920 διωρίστηκε Στρατιωτικός δικαστικός σύμβουλος. ’Έ 
λαβε μέρος στίς έκστρατεΐες Μακεδονίας καί Μικράς ’Ασίας κι 
άποστρατεύθηκε τό 1936 μέ τόν βαθμό του Άντισυνταγματάρχου. 

Στά γράμματά μας καί ιδιαίτερα στήν Λογοτεχνία έμφανί- 
στηκε άπό φοιτητής. Άπό τό 1924 άσχολεΐται γόνιμα μέ λαογραφικά, ήθογραφικά καί Ιστο
ρικά των Ίωαννίνων. Τό 1944 έκλέγεται γραμματεύς τής Συντακτικής ’Επιτροπής του περι
οδικού «’Ηπειρωτικά Γράμματα». ’Από τό 1952 είναι ιδρυτικό μέλος τού περιοδικού «’Ηπει
ρωτική Εστία» καί τακτικό μέλος τής έπιτροπής έπιμελείας τής ύλης του. Μέλος τού «Συν
δέσμου 'Ελλήνων Λογοτεχνών», έκλέγεται τό 1954 καί Πρόεδρος τού Παραρτήματος Ίωαν- 
νίνων. Τό 1955 έκλέγεται έπίσης έφορος τής «Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών». Τό 1955 
τού άπονέμεται «ΕΠΑΙΝΟΣ» τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών γιά τήν έν γένει προσφοράν του.

’Έφυγε άπό κοντά μας τις 7 Δεκεμβρίου 1965.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ

'Η παρουσία του έργου του Σαλαμάγκα θά γίνη χρονολογικά, γιατί έτσι μέ 
διευκολύνει μεθοδολογικά. Θά παρουσιαστούν οι εργασίες του, πού είναι τυπωμένες

σέ βιβλία. Φυσικά ύπάρχουν καί πολλές άλλες αξιόλογες, 
πού δημοσιεύθηκαν σέ έφημερίδες καί περιοδικά. ΓΥ αύτύ 
τό υλικό δέν θά κάνω λόγο. Ακόμη ό σ. έχει μιά αξιό
λογη συλλογή παροιμιών, πού περιμένει νά έκδοθή μέ τήν 

φροντίδα του καθηγητου της Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο ’Ιωαννίνων κ. Δ. 
ΔΟΥΚΑΤΟΥ. Ούτε γι’ αυτή θά γίνη λόγος. Μιά άλλη έργασία πολύτιμη, πού ή 
’Ακαδημία ’Αθηνών ή Φιλοσοφική Σχολή Ίωαννίνων οφείλει νά έκδόση είναι: «Οί 

ί ■

y

Ε Ρ Γ Ο Ν
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Τουρκοπερσοαραβικές λέξεις στο Γιαννιώτικο ιδίωμα», πού είναι δημοσιευμένη σέ 
πολλές συνέχειες του περιοδικού «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ». Ούτε γι’ αύτή θά 
μιλήσω.

Τύ έργο του είχε άπήχησι στο άναγνωστικό κοινό καί ώρισμένα βιβλία γνώ
ρισαν έπανεκδόσεις. ’Εδώ θά γίνη λόγος γιά τά βιβλία, πού έχω ύπ* οψει τήν έκδοσι.

Προκαταρκτικά πρέπει νά ύπογραμμιστή, δτι άποτελεί τύ ογκώδες έργο του, 
άκόμη καί στούς θεωρουμένους πνευματικούς άνθρώπους, πρότυπο πνευματικού 
ήθους, τιμιότητος, εύσυνειδησίας καί μόχθου. Καί αύτά δλα στά πλαίσια τής άν- 
ιδιοτελείας. Προσφέρουν πολλοί, άλλά καί πολλοί άπ’ αύτούς έχουν υλικά άνταλλά- 
γματα. Ό  Σαλαμάγκας πρόσφερε, γιατί ή δουλειά του εξυπηρετούσε μόνο τά γράμ
ματα καί τήν προκοπή τού καιρού μας καί τού τόπου μας.

Πρώτη έργασία τυπωμένη σέ βιβλίο τού άειμνήστου Σαλαμάγκα είναι: «Οί 
Θεοβάδιστοι Τόποι», πού γνώρισε δύο έκδόσεις.’Έχω ύπ* οψιν τήν δεύτερη. (Γιάν

νινα 1961, σελ. 72). Το περιεχόμενο τού βιβλίου δημοσι- 
εύθηκε στήν έφημερίδα «’Ηπειρωτικός ’Αγών» σέ άνυπό- 
γραφα άρθρα, έκτος άπο το «Έώρακα τύν Κύριον».

Ή  μητέρα τού σ. Καλλιόπη Σαλαμάγκα άφηγεϊται 
τις εντυπώσεις της άπο μιά έπίσκεψι προσκυνήματος στούς Άγιους Τόπους. Ό  
λογοτέχνης Σαλαμάγκας τις προσφέρει μέ τήν μορφή τής τέχνης τού λόγου, δπου 
είναι έκδηλα το λυρικό στοιχείο καί ή στοχαστική παρουσία. Μέ τά άνωτέρω μέσα 
προσφέρονται στόν άναγνώστη ή θρησκευτική κατάνυξι καί τύ συναισθηματικό 
πλαίσιο τού έπισκέπτου των Αγίων Τόπων.

'Όλη ή άφήγησι μιλάει μέσα μας καί δονεί τό ψυχικό μας Είναι σέ βαθμό 
τέτοιο, πού κρατάει αμείωτο τό άναγνωστικό διαφέρον μας. Έ τσ ι εύκαιριακά συμ
μετέχομε σάν προσκυνητές καί έμείς στά Ά για  μέρη.

Πρόκειται γιά ένα πάντοτε έπίκαιρο θέμα τής ’Ορθοδόξου λατρείας μας, πού, 
δταν πέση σέ χέρια πιστού καί ευσεβούς λογοτέχνου, δπως ό Σαλαμάγκας, προσ
φέρει θετικά.

Ή  ποιητική συλλογή «Νοσταλγίες» (Γιάννινα 1943. Τυπογραφείον Θωμά 
Παναγιωτίδη, σελ. 44), γνώρισε τήν κυκλοφορία της σέ χρόνους δίσεκτους. Α πο

τελεί ήλιαχτίδα στήν μπόρα τής Κατοχής καί κυκλοφό
ρησε στενά.

Στόν πρόλογό του, ό ποιητής, άνάμεσα στά άλλα, γρά
φει : «Οί Νοσταλγίες είμαι εγώ ό ίδιος, είναι οί άγάπες 

μου κι ό εσωτερικός μου κόσμος* είναι ό κύκλος καί τό πλαίσιο μέσα στό οποίο 
γυρίζουν δλα σχεδόν τά γραπτά μου». Αποκαλυπτικές γραμμές, πού βοηθούν στήν 
έκτίμησι τού δλου έργου του. Τά θέματα τής συλλογής του είναι Γιαννιώτικα: 
« Ό  Βράχος», «Τό Νησί», «Ό  Νεομάρτυρας», «Ό  Κράχτης», «Τράβα Νησιώτη 
τά κουπιά» κ.λ.π.

Ζωντανεύει μέ εύαισθησία καί άγάπη Γιαννιώτικους θρύλους καί ιστορίες, 
πού μιλούν πειστικά μέ τό άδρό του ύφος, σάν συνεσταλμένα πλάσματα, στό ά
δυτο τού ψυχισμού τού άναγνώστου. ’Ιδιαίτατα μιλάει στήν ψυχή τού Ή πει- 
ρώτου, πού γνωρίζει καλά τον χώρο καί τούς άνθρώπους, πού μόχθησαν σ* αύτόν.

Πολλά ποιήματα συνοδεύονται άπό σημειώσεις άπαραίτητες γιά τήν ιστορική 
έξοικείωσι τού άναγνώστου. 'Όλα άποτελούν ξεχειλίσματα άγάπης γιά τά Γιάννινα 
καί τις φυσικές ομορφιές τους.

Δικαιολογημένα έγινε παραδεκτό, δτι ένας ποιητής μεταφράζει ταιριαστά

Ν Ο Σ Τ Α Λ Γ Ι Ε Σ
σ τ ί χ ο ι

01 ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΙ ΤΟΠΟΙ
ά φ ή γ η σ ί ς
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στήν γλώσσα του τόν ομότεχνο. Ό  Σαλαμάγκας πρόσφερε καί έπιτυχημένες μετα
φράσεις ποιημάτων. Δείγματα έχομε τήν έκλογή άπό «Τα

Εκλογή άπό

“ ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ,,
Κ. Μπωντλαίρ κ. 6.

άνθη του κακού» του Κ. Μπωντλαίρ καί τούς στίχους άλ
λων Γάλλων ποιητών. (Τυπ. Θ. Παναγιωτίδη, Γιάννινα 
1943, σελ. 56).

Tta τόν ποιητή, στόν πρόλογό του, μάς λέγει καί τά 
έξης: «...ό Μπωντλαίρ, είναι, πιο πολύ ένας βασανισμένος, ένας μεγάλος πονεμέ- 
νος, ένας άρρωστος, παρά ένας κολασμένος, 6πως πολλές φορές έπίτηδες αύτο- 
εμφανίζεται». ’Ακόμη μάς αναφέρει τί είπε ό Βερλαίν για τόν Μπωντλαίρ. «*Η 
βαθειά του πρωτοτυπία συνίσταται στό ότι έχει έκφράσει μ’ εξαιρετική δύναμι 
τόν νεώτερο άνθρωπο, μέ τίς άκονισμένες καί δονούμενες αισθήσεις του, τό πονε- 
μένο έκλεπτισμένο πνεύμα του, τό μυαλό τό κορεσμένο άπό καπνό, τό αίμα του τό 
φλέγόμενο άπό οίκόπνευμα».

Μάς μεταφράζει ό Σαλαμάγκας τά ποιήματα : «"Αλμπατρος», «’Ανάταση», 
«Ό  εχθρός», «Ή προηγούμενη ζωή» κ. ά. ’Έτσι γνωρίζομε τήν τοποθέτησι τού 
ποιητοΰ, στιγμές άπό τά νεανικά χρόνια, άκόμη καί τήν άθλιότητα τής ζωής. ’Όλα 
σέ μοτίβα παραδοσιακής ποιήσεως. ’Ανάγλυφη εικόνα βιωμάτων τού ποιητοΰ προσ
φέρουν δλα, μέ μιά ύπογράμμισι τής πίκρας τής ζωής. Ακολουθούν καί μετα
φράσεις ποιημάτων κ. ά. Γάλλων ποιητών.

Οί ήθογραφίες, δταν είναι έπιτυχημένες, δηλαδή βρίσκονται κοντά στήν λαϊκή 
πραγματικότητα, σάν γεγονότα, καί τίς χειρίζεται γνήσιος λογοτέχνης, προσφέρουν
________________________ θετικά. ’Έτσι, άνάμεσα στ’άλλα, μπαίνομε στήν ψυ-

ΚΑΠΟΙΟ ΒΡΑΔΥ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ1 χή τού λαού μας. Τήν Γιαννιώτικη εσωτερική δομή 
ή θ ο γ ρ α φ ί ε ς  | μάς άποκαλύπτει ό Σαλαμάγκας μέ τό «Κάποιο βρά-

δυ τού Νοέμβρη» (ήθογραφίες, κι’ άλλα πεζά) β' 
εκδοσι: Γιάννινα 1959 σελ. 96). Αύτή τήν έκδοσι έχω ύπ* δψει μου.

Στίς σελίδες του ζωντανεύει ό Μήτσιο Καστρινός καί διαβαίνει τήν πόλι, 
πού έδιωξε ό πολιτισμός, στά καλντερίμια, τά στενά, γενικά τήν χθεσινή Γιαννιώ
τικη ομορφιά. Στίς «Χρονιάρες μέρες» μάς μιλάει γιά τόν Βίβη (Γιάννη) καί τίς 
τρεις άδελφές του, πού είναι ένσάρκωσι τού άπλοϊκοΰ, τού εργατικού, τού τίμιου 
άνθρώπου. ’Αντιμετωπίζει δυσκολίες τής ζωής κοινωνικές, οικονομικές κ. ά., μέ 
ψυχικό άρχοντισμό.

Στό «δουλειές τού ποδαριού» κάνει λόγο γιά τόν Ζώη Κουσιάδα, πού δια
τηρούσε γραφείο διοικητικών ύποθέσεων καί ήταν «τερτιπλής». Είναι έκφρασι τής 
τετραπερατωσύνης.

Ό  γέρο Κωνσταντής ζεί κοντά μας στό «άνεπαίσχυντα, Ειρηνικά...» καί 
θυμάται τά περασμένα. Όντοποίησι τού γνήσιου νοικοκύρη, πού παρουσία του 
ήταν τό θρησκευτικό βίωμα, πού ήταν ένα Εφέστιο κλίμα τής εποχής, ή τιμή 
καί ή ύπόληψι. *Η λαογραφία παντού παρούσα.

’Ακολουθεί ένα χρήσιμο ευρετήριο ιδιωματικών καί ξενικών λέξεων γιά τήν 
νοηματική προσπέλασι τών κειμένων.

Τό βιβλίο κλείνει μέ τό Βον μέρος, πού περιλαμβάνει «...κι* άλλα πεζά». 
Οί έπιλογές άπό παλιά δημοσιεύματά του είναι: «Στά σύνορα τής ζωής». «'Η 
πράσινη θάλασσα», «'Η σημαία», «Διψώ», «Στόν καιρό τού πολέμου».

Τά κείμενα, γραμμένα μέ λογοτεχνική δύναμι, σέ θέματα λαϊκής δόξας στό 
1 πεδίο τής βιοπάλης καί τής άνθρωπιάς, τής γνήσιας άνθρωπιάς, αιχμαλωτίζουν τόν 
[άναγνώστη. ’Η άφήγησι γίνεται σέ φιλικό τόνο, ήρεμο, άπλό, άρχοντικό, άπόλυτα 
[ταιριασμένο μέ τά διαπραγματευόμενα.

Έ τσι λαβαίνομε μέρος στήν Γιαννιώτικη συντροφιά τής παλιάς έποχής, όχι
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σάν άντιφρονοΰντες, αλλά σαν συνειδητοί συνδαιτημόνες. Μιλάν μέσα μας τα «ξα
κουσμένα Γιάννινα» μέ τούς τύπους τους, πού είναι φορείς τής κοινωνίας, πού έζη- 
σαν καί τής οποίας άποτελούν ψυχική, συναισθηματική, πατριωτική, θρησκευτι- 
κή, στοχαστική συνισταμένη. Μιλούν άπλά, στοχαστικά, νοικοκυρεμένα, λένε τόσα, 
ώστε ό ψυχισμός τους μάς γίνεται άνάγλυφος στην ήρωϊκή του ύπόστασι. Το διά
βασμα τού βιβλίου «Κάποιο βράδυ τού Νοέμβρη» αποτελεί μελέτη τής ’Ηπειρω
τικής ψυχής εκείνης, πού άνέδειξε άνδρες στην Τστορία τού τόπου μας.

Καρπός τού πάθους για τά Γιάννινα τού Σαλαμάγκα είναι ή έργασία του 
«Περίπατοι στα Γιάννινα» (Τστορικο - λαογραφικά σημειώματα) Β' έκδοση. Έκ-
----------------------------------------------i δόσεις «Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών»,

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ’Ιωάννινα 1965, σελ. 152. Αύτή τήν έκδοσι 
Τστορικο - λαογραφικά σημειώματα | έχω ύπ’ όψει. * 1 2 3 4 * * * * 9 10

Σειρά Α' Ο ΒΡΑΧΟΣ

1. *0 Ντρίσκος. Μάς προσφέρει περιγραφικά στοιχεία διατυπωμένα μέ τέ
χνη, μέ λυρική έξαρσι καί πατριωτικό παλμό.

2. Ό  Βράχος. Άναφέρεται στόν βράχο, πού είναι ριζωμένος στο υπέδαφος 
τών Ίωαννίνων καί ξεχωρίζει έντονα στο κέντρο τής μακρόστενης Γιαννιώτικης 
κοιλάδας, εισχωρώντας στά νερά τής λίμνης. Είναι ό βράχος «Τό ωραίο καί έν
δοξο παρελθόν». Επιτυχημένη παρομοίωσι.

3. Φωνή από τά βάθη τών καιρών. Διηγείται μιά ιστορία γιά τό επί
θετο «Καστρινός», πού γνώρισε άπό μιά χωρική.

4. 5. 6. 7. Τό Κάστρο. Μάς γνωρίζει τούς κτίτορες, τίς προσθήκες μετάτό
πρώτο κτίσιμο, φυσικά μέ θεμελιωμένες μαρτυρίες.

8. Τά Γιάννινα έδώ και πενήντα χρόνια. Μάς κάνει γνωστές τίς εντυ
πώσεις τού Ιταλού περιηγητού Φραγκίσκου Γκουϊτσιαρντίνι τού 1900. Ό  επισκέ
πτης παραβάλλει τόν Ά λή  Πασά μέ τον Καίσαρα Βοργία.

9. S ic  t r a n s i t .  Συνεχίζει τίς περιγραφές τού περιηγητού Φραντσέσκο 
Γκουϊτσιαρντίνι.

10. L a c r i m a e  r e r u m .  Τόν Φεβρουάριο τού 1948 άπεφάσισε ό Σαλαμάγ- 
κας νά έπισκεφθή έκ νέου τά γνώριμα μέρη τού Κάστρου, εύκαιριακά διατυπώνει 
αποσπάσματα τού θρήνου τών αψύχων πραγμάτων.

Σειρά Β' ΙΣΤΟΡΙΑ

1. Ή καλόγρηα του "Αη - Παντελεήμονα. Είναι ή ζωντανή παράδοσι 
τού νησιού, πού μιλάει στόν συγγραφέα γιά τίς αρχαιότητες καί τήν Τστορία τής 
νήσου. Τά λεγόμενα τής ταπεινής έρμηνεύτριας έχουν έμπειρικό χαρακτήρα.

2. ’Αθανάσιος Σταγειρίτης.—Χιλιάδες χρόνια πίσω.—Τά Σλαβικά 
φΰλα στήν ’Ήπειρο. Ό  ’Αθανάσιος Σταγειρίτης, καθηγητής τών ανατολικών 
γλωσσών στο Πανεπιστήμιο τής Βιέννης, στά «’Ηπειρωτικά», εκθέτει σχετικά 
μέ τήν χωρογραφία τής ’Ηπείρου. Πρόκειται γιά άβάσιμες πληροφορίες. Στή συνέ
χεια ό Σαλαμάγκας άσχολείται μέ τά Σλαυϊκά τοπωνύμια συνοικισμών.

3. Ό  Σέρβος Θωμάς Πρελοΰμπος κι οι Μαλακάσιοι. Ό  Πρελούμπος 
δυνάστεψε στά Γιάννινα 18 χρόνια. Οί Ήπειρώτες τήν περίοδο τής Σερβοκρατίας 
έπαθαν πολλά. ’Ακόμη γνωρίζομε καί τήν έπίθεσι τών Μαλακασίων κατά τού Θωμά.

4. Ό  Περάτης Νικηφόρος ό Κωφός — Ρρούα!.. ρρούα!.. Κατά την 
πολιορκία τού Πρελούμπου άπό τούς Μαλακασίους, ένας Περάτης, ό Νικηφόρος ό 
Κωφός, προσέφερε πολλές υπηρεσίες. Τό ρρούα!.. ρρούα!.. ήταν ή ιαχή τών Μαλα
κασίων. Μετά άναφέρεται στήν πρώτη ναυμαχία τής λίμνης.
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5. Δεύτερη ναυμαχία στή Λίμνη. Οί ’Αλβανοί ατά Γιάννινα. ΟΙ 
Τούρκοι ύποτάσσουν τό Κάστρο. *Η δολοφονία του Πρελούμπου άπό τούς 
σωματοφύλακες, ή διαδοχή μέχρι το 1403, οπότε οί ’Αλβανοί της ’Ακαρνανίας 
κατέλαβαν τά Γιάννινα.

6. Ή ύποδούλωση του Κάστρου. ’Έγινε «αναίμακτα από τδν Καρά Σινάν 
Πασιά. Τά προνόμια των ύποδουλωθέντων.

7. Ό  Μπεΐλέρ - μπέης τής Ρούμελης καί τό Μοναστήρι τής Ντου- 
ραχάνης. Μας θυμίζει τήν ιστορία γιά τό κτίσιμο του μοναστηριού τής Παναγίας 
τής Ντουραχάνης.

8. Οί παγετοί τής Λίμνης. Κάνει γνωστές παλιές χρονολογίες, πού ή λί
μνη είχε παγώσει μέ σκοπό νά πεισθοΰν οί δύσπιστοι γιά τό πέρασμα τού Ντου- 
ραχάν.

9. Πετώντι καλάμω... (1430— 1600). Γνωρίζομε τούς παλιούς συνοικι
σμούς των Ίωαννίνων καί τούς κατοίκους τους.

10. *Η δυναστεία των Άσλανιδών. Τό τζαμί του Άσλάν Πασιά. Ό  
χαρακτηρισμός «Δυναστεία» οφείλεται στόν σ. Ό ’Ασλάν Πασιάς, εξισλαμισμένος 
Ζαγορίσιος, εΐναι ό κτίτωρ τού ομωνύμου τζαμιού των Ίωαννίνων. Κτίσθηκε κοντά 
στά ερείπια τού ναού τού Ά η  - Γ ιάννη.

11. Ή τρύπα του Σκυλοσόφου. Άναφέρεται στην ίσως μεγαλύτερη φυσιο
γνωμία τού ελληνικού Έθνους κατά τον 17ον αιώνα, τον Διονύσιον τόν Φιλόσοφον, 
πού, μετά τήν αποτυχία τού έπανασταηκού του κινήματος, έγδάρη ζωντανός.

Σειρά Γ' ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΡΤΛΟΣ

1. Χίλια καντάρια... Γνωρίζομε τις τρεις εκδοχές γιά τά αίτια καί τις 
αφορμές τού πνιγμού τής Κυρά - Φροσύνης. Μετά άφηγείται τόν θρύλο μετά τόν 
ποιητή Βαλαωρίνη, πού στηρίζεται στά αφηγήματα τού Πουκεβίλ. Παραθέτει λαϊ
κούς καί σχετικούς προσωπικούς στίχους.

2. Πώς σκοτώθηκε ό Άλή Πασιάς. Μέ στοιχεία από τό άρθρον τού Άλή 
Κεμαλή Άκσούτ μέ τίτλο «Τεπεντελενλή Ά λή  Πασιανίν όλομού» καί από τόν 
Πουκεβίλ, μάς γνωστοποιεί τό δραματικό τέλος τού Ά λή  - Πασιά.

Σειρά Δ' ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

1. Τράβα Νησιώτη... Μέ τήν λαϊκή φράση των νησιωτών ξεκινάει τήν 
ίστορικολαογραφική του προσφορά ό Σαλαμάγκας.

2. Τά πλεούμενα τής Λίμνης. Μέ νοσταλγία μάς μιλάει γιά τις βάρκες, 
πού έθεσαν στο περιθώριο οί βεντζίνες.

3. Τό φουρνέλο καί ή Κρύα. Ό  πόλεμος κι ή μπεντζίνα. Τό 1929 
άρχισε ή διάνοιξις τής οδού Ίωαννίνων — Μετσόβου. Μετά κάνει λόγο γιά τήν ύ- 
δρευσι τής πόλεως άπό τήν Κρύα.

1 4. Παλιά πανηγύρια. Τό πανηγύρι τών Αγίων Αναργύρων τού νησιού,
1 τής Ντουραχάνης, τής Γαστρίτσας κ.ά. ήσαν, γιά τό Γιαννιώτη, καί πατριδολατρικό 
j περιστατικό. Ακόμη κοσμική συγκέντρωσι καί γλέντι, όπου ξεκινούσαν τά συν

οικέσια.
5. Τά βιολιά καί τό ντέφι. Επανέρχεται στό νησιώτικο πανηγύρι τών 

Ά η  - Αναργύρων καί Ά η  - Παντελεήμονα.
6. Ή βάβω ή άπέθαντη. Τόν άπασχολεΐ ή συμμετοχή στό πανηγύρι καί 

ή Βάβω ή άπέθαντη (ήχώ, πού έγινε αιτία θρύλου).
7. Ή Τεπελενιώτισσα. Άσχολεΐται μέ τήν συμμετοχή καραβιών άπό τήν 

"Υδρα στόν άγώνα τού Χουρσίρ κατά τού Άλή Πασά.
I Στήν τελευταία φάσι τού ναυτικού άγώνα, σκοτώθηκε παλληκαρίσκχ καί μιά

Άρβανίτισσα, πού θαυμάζει δικαιολογημένα ό σ.
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8. Oi θυμοί της Λίμνης. Μας περιγράφει μέ ζωντάνια καί παραστατικό
τητα την μεγαλοπρέπεια της λίμνης, δταν φυσάει Βοριάς.

9. 01 Άβτζήδες. α) Τ ο  ζ ο υ λ ά π ι .  Παρουσιάζει όνομαστούς κυνηγούς 
και τό θήραμά τους, β) Τύ κ λ ε ί σ μ α  (=κλείσιμο). Περιγράφει ομαδικό καί ορ
γανωμένο κυνήγι στην λίμνη, γ) Ό π ο υ  τό  έ ν υ δ ρ ο  τ ρ ώ ε ι  τό φ τ ε ρ ω τ ό  
κ α ί  τό  μ ι κ ρ ό  ψ ά ρ ι  τό  μ ε γ ά λ ο .  Τον έξολοθρεμό των πουλιών της λίμνης 
βασίζει στούς κυπρίνους, πού κατέστρεψαν την τροφή τους, δ) Ζ α ϊ κ ό ς  κ α ί  Μα- 
ν έ κ α ς  — Τ ό λ η ς  κ α ί  Μ π α μ π α σ ί κ α ς .  Γνωστοί Γιαννιώτες κυνηγοί, ε) 
Τ ρ ι α ν τ α π έ ν τ ε  π ο υ λ ι ά  μέ  μ ι α  ρ ι ξ ι ά .  — Ό Φ α λ α ρ δ ά ς .  Μάς γνωρίζει 
έπιτυχίες κυνηγιού.

10. Λιμνιώτικη Συμφωνία. Περιγράφει μέ λυρικό ξέσπασμα τις ομορ
φιές τής λίμνης, καθώς κάνει βόλτα μέ καΐκι.

Μέ τό «Περίπατοι στα Γιάννινα», ό Σαλαμάγκας ξεκινάει άπό τό παρόν καί 
μάς παρουσιάζει νοσταλγικά τό παρελθόν, τις ρίζες μας. "Η τέχνη τού λόγου, 
πλημμυρισμένη άπό ευγένεια καί δωρική χάρη στά πλαίσια τής λυρικής έξάρσεως 
καί τού ζωντανού στοχασμού, διαποτίζει τά ίστορικολαογραφικά του σημειώματα 
μέ μια υποδειγματική έναρμόνισι.

Βασική προϋπόθεσι νά καταπιαστή κανείς μέ Θρησκευτικό θέμα είναι νά 
είναι πιστός, αφυπνισμένη Χριστιανική συνείδησις, γιά τήν ’Ορθοδοξία. Ό  Σαλα

μάγκας ήταν όντως πιστός.
Στο Αον μέρος μάς μιλάει μέ ένάργεια καί πατριω

τισμό γιά τον Διονύσιο τον Σκυλόσοφο, τον ορμητικό πρό
δρομο τού "Αγίου Κοσμά. Παρέχει βιογραφικά στοιχεία. 

Άναφέρεται καί στήν Βενετία, πού παρακολουθούσε τήν "Ιεραποστολική δράσι τού 
"Αγίου.

Στο Βον μέρος μάς γνωρίζει τήν ’Ηπειρωτική καταγωγή των γονέων τού 
Πατρός Κοσμά, τήν μόρφωσί του, τήν προσωπικότητά του, τό φλογερό του κή
ρυγμα καί παρέχει σταχυολογημένα άποσπάσματα άπό τήν διδαχή τού "Αγίου. 
Τέλος μάς γνωρίζει τό μαρτύριόν του, τήν άγιωσύνη του, τις προφητείες του καί 
τήν μεγάλην "Ελληνορθόδοξη προσφορά του.

Τά βασισμένα στοιχεία του έλαβε ό σ. άπό τά έγγραφα των Πρεβεντιτό- 
ρων "Αγ. Μαύρας, Κέρκυρας καί Πάργας, δπου περιγράφονται περιστατικά τής 
ζωής τού "Αγίου, πού βρήκε ό Κώστας Μέρτζιος.

Δέν έχομε μιά ψυχρή βιογραφία, άλλά ένα κείμενο μέ πληρότητα ιεραποστο
λικής ζωής καί δράσεως τού ’Εθνικού μάρτυρα Πατρός Κοσμά τού Αίτωλού.

"Ο Σαλαμάγκας μέ τό έργο του «Ό  Γνωστός Καλόγερος Κοσμάς» (’Εκδοτι
κός οίκος «ΑΣΤΗΡ» Ά λ. καί Έ . Παπαδημητρίου (Άθήναι, 1958 σελ. 136), πού 
έτυχε έπαίνου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, ζωντάνεψε μιά άξία τού Χριστού καί τής 
Πατρίδος, τόσο σπάνιες στις ρευστές ημέρες μας. Στήν προσπάθειά του έπέτυχε 
ύποδειγματικά.

"Ο γνήσιος πατριωτισμός καί ή ορθοδοξία μας ήταν δύο πραγματικότητες, 
πού πίστεψε 6 Σαλαμάγκας καί ύπερέτησε άθόρυβα καί συνειδητά.

Μέ τήν έργασία του: «"Η σπηλιά τού Σκυλό- 
σοφου» (ό Λαρίσης — Τρίκκης Διονύσιος ό Φιλόσο
φος καί τό ’Ηπειρωτικό απελευθερωτικό κίνημα τού 
1611) (Έκδοτ. οίκος «ΑΣΤΗΡ» ’Αλ. καί Ε. Παπα

δημητρίου Άθήναι 1953 σελ. 144 ’Έπαινος ’Ακαδημίας ’Αθηνών), μάς προσφέρει 
μιά ρωμαλέα έπίτευξι τών γραμμάτων μας.

| Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛ0Σ0Φ0Υ

0 ΓΝΟΣΤΟΣΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 
Κ Ο Σ ΜΑ Σ
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Μετά άπό μιά φυσική ρομαντική άφόρμησι για τήν σπηλιά του Σκυλοσό- 
φου, τόπο του μαρτυρίου του, αρχίζει τήν διαπραγμάτευσί του. Προσφέρει τά 
ιστορικά στοιχεία τής τότε εποχής καί προχωρεί στήν έπανάστασι του 1611 καί 
τό θλιβερό τέλος της. Φυσικά, τά άνωτέρω κλιμακώνει σέ εισαγωγή, Αον μέρος, 
Βον μέρος καί τόν απαραίτητον επίλογο.

Πρόκειται γιά ιστορικό χρονικό, πού άναφέρεται σ* έναν Εθνομάρτυρα, μιά 
μορφή του Νεοελληνισμοΰ, πού έπρεπε νά προσεχθή περισσότερο. Ό  Σαλαμάγκας 
προσφέρει μέ τό έργο του αύτό Εθνική υπηρεσία σημαντική στήν περιοχή τού 
χρέους, πού δέν είναι κούφιες λέξεις, άλλά έμπρακτη άναγνώρισι. ’Έτσι τά γράμ
ματά μας άπέναντι στόν ήρωα έξεπλήρωσαν ένα χρέος.

Ευσεβής πνευματικός άνθρωπος καί φύσις ήρεμη καί θρησκευτική, ό Ή πει- 
ρολάτρης Σαλαμάγκας, καταπιάστηκε μέ τήν Γιαννιώτικη δόξα τής Εκκλησίας μας,

παρουσιάζοντας τό έργον: «*0 Νεομάρτυρας 
"Αγιος Γεώργιος Ίωαννίνων» (Συναξάρι) ’Αθή
να 1954, σελ. 232.

Τήν εισαγωγήν συναποτελούν έπτά κεφά
λαια, οπού γίνεται λόγος γιά ιστορικά δεδο

μένα, απαραίτητα γιά τήν μόρφωσι τής άτμοσφαίρας τής Θυσίας τού 'Αγίου. ’Ακο
λουθεί τό Συναξάρι μέ βιογραφικές εξακριβωμένες λεπτομέρειες, πού άντλησε ό 
σ. από σίγουρες πηγές καί τήν παράδοσι. Στή συνέχεια παραθέτει άνέκδοτα έγ
γραφα : 1) ’Αναφορά τού Μητροπολίτου Ίωαννίνων Ίωαννικίου προς τόν Πατριάρ
χην Κων)πόλεως Γρηγόριο γιά τό μαρτύριο καί τά θαύματα τού 'Αγίου. 2) Βιο
γραφία τού 'Αγίου, ύπογραφομένη από δύο έπισκόπους, 13 ιερείς καί ίερομονά- 
χους καί 17 προύχοντες των Ίωαννίνων. 3) 'Υπόμνημα 'Αγιοποιήσεως τού Νεο- 
μάρτυρος, ύπογεγραμμένο άπό τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην καί 10 συνοδικούς 
Ιεράρχες.

Παραθέτει άκολούθως μέρος άπό τό χειρόγραφο τού Χρυσάνθου Λαι’νά, τήν 
ακολουθία τού 'Αγίου Γεωργίου, τόν εγκωμιαστικό λόγο τού Λαϊνά γιά τόν "Αγιο 
καί τέλος επιστολές καί διάφορα κείμενα.

Σ ’ όλη τήν έργασία διάφανη παρουσιάζεται ή προσπάθεια τού σ. νά παρου- 
σιάση έξαντλημένο τό έργο του. Ό  μόχθος του έπέτυχε καί έχομε μιά γόνιμη έρ
γασία. Νομίζω, ότι ή άνωτέρω έργασία είναι ή πληρεστέρα των συναφών μέ τόν 
"Αγιον Γεώργιον τόν έξ Ίωαννίνων. Πρόκειται γιά έπιστημονικό συναξάρι.

Μέ ύποδειγματική έργατικότητα, μέθοδο, τέχνη τού λόγου, θρησκευτική οί- 
; κειότητα, μέ πίστη, καί γνώσι μας δόθηκε ό Νεομάρτυς "Αγιος Ίωαννίνων, πού 
•έμαρτύρησε γιά τόν Χριστό καί τήν Πατρίδα καί προσέφερε πολλά στήν ’Εθνική 
|μας ύπόθεσι. 
i

Μιά περιοχή τού λαϊκού Γιαννιώτικου πολιτισμού είναι τά συναισθηματικά 
ξεσπάσματα σέ μορφή λυρικών δίστιχων, πού είναι γνωστά μέ τή λέξι στιχοπλά-
—----------------------------------- κια. Ό  Δ. Σαλαμάγκας άσχολείται μαζύ τους στό

ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ έργο: «Γ ιαννιώτικα Στιχοπλάκια» (εισαγωγή καί
ΣΤΙΧΟΠΑΑΚΙΑ σχόλια άπ* τόν ίδιο). ’Ανάτυπο τού περιοδικού «Η-

πειρ. Εστία» τεύχη 45 — 49. Γιάννινα 1956, σ. 34.
Τά στιχοπλάκια τής συλλογής του ό Σαλαμάγκας κατέγραψε μαζύ μέ τήν 

ρναΐκα του άπό τό στόμα τής άγραμμάτου Γιαννιώτισσας Καλλιόπης Μπαλούγα 
tal άπό τήν μητέρα του. Τά παραθέτει μέ άλφαβητική σειρά, μέ βάσι τό πρώτο 
Γράμμα τους. Περιλαμβάνει 219. Τά συνοδεύει μέ πλούσια σχόλια, πού βοηθούν 
ίνετα στό έννοιολογικό τους προσπέλασμα.

0 ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν

Σ υ ν α ξ ά ρ ι
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Ό λα προδίδουν τόν γνήσιο συναισθηματισμό του Γιαννιώτη, πού δημιούρ
γησε σέ ζωντανά πλαίσια. Έκτος άπό τό Αναμφισβήτητο αισθητικό τους μεγαλείο, 
περικλείουν δλα τήν δημιουργό αιτία, την λαϊκή ψυχή, πού στάθηκε Αποφασιστι
κός παράγων στις δύσκολες στιγμές τού «γίγνεσθαι» τού Εθνικού μας βίου. Έ τσι 
Ανοίγεται πεδίο έρεύνης γιά τόν Ιστορικό, τόν ψυχολόγο καί γενικά τόν φιλόλογο.

’Ακούραστος ερευνητής ό Δ. Σαλαμάγκας μέ τήν έργασία του: «*Η Κυρά ή 
Κουσιοβίτσα» (τό χρονικό τού πανηγυριού καί της εικόνας τής Παναγίας τής Χρυ-
------------------------------ σοβίτσας). Έκδοσις περιοδικού «’Ηπειρωτική Εστία»,
IΗ  ΚΥΡΑ Η ΚΟΥΣΙΟΒΙΤΣΑ Γιάννινα 1956, σελ. 84, Αναφέρεται στήν σφαίρα των ά- 

Χ ρ ο ν ι κ ό  ξιών τού τόπου μας.
Μάς μιλάει, μέ λογοτεχνική χάρι, γιά τό παλιό πανη

γύρι, τήν μετάβασι των πιστών, τούς θρύλους, τις παραδόσεις καί τήν έπιστροφή 
στά Γιάννινα. 'Όλα έχουν μιά ένάργεια ύφους καί πολύ λαογραφικό υλικό.

Στή συνέχεια κάνει μιά ιστορική προσπέλασι στό θέμα του καί παραθέτει 
κείμενα μέ κρίσεις σ’ αύτά. Τελειώνει μέ τά «Φλωρικά» τής Χρυσοβίτσας.

‘Η Ανωτέρω μελέτη φωτίζει πτυχές τού θρησκευτισμού τού χθές. Οί κρί
σεις του συγκροτημένες στηρίζονται σέ ικανά στοιχεία, πού Αναζήτησε στό πεδίο 
τής έρεύνης του. 'Όλα μάς φέρνουν κοντά τό Απόηχο μήνυμα των Αξιών τού ’Έ 
θνους άπό τό χθές, μήνυμα γεμάτο Χριστό κι Ελλάδα. Στις σελίδες τού βιβλίου 
διακρίνομε καί τόν Αληθινό πιστό Σαλαμάγκα.

'Η  ομορφιά τών Ίωαννίνων σέ τοπίο, χρώμα καί δωρικό σκηνικό, τήν ορο
σειρά τής Πίνδου, είναι κοινό μυστικό τών Ελλήνων καί τών φίλων ξένων μας.

Κι δλα αύτά παίρνουν έξωκοσμική ύπόστασι 
στήν Ατμόσφαιρα τού θρύλου.

Ό  Σαλαμάγκας μέ τήν έργασία του, 
«Τουριστικός Όδηγός Ίωαννίνων», έκδοσις 

περιοδικού «Ηπειρωτική Εστία», Γιάννινα 1957, σελ. 32. ‘Υπηρετεί τούς ντό
πιους καί τούς ξένους νά πάρουν μιά ζωντανή, Αλλά θετική εικόνα τής πόλεώς μας.

Περιλαμβάνει ό Όδηγός του: 1) Ι σ τ ο ρ ι κ ά  π ε ρ ι γ ρ ά μ μ α τ α .  Ό  σ. 
Αναφέρεται στήν ιστορία τής πόλεως περιληπτικά. 2) Π ε ρ ί π α τ ο ι  σ τ ά  Γ ι ά ν 
ν ι να.  Μάς ξεναγεί ό ίδιος στά αξιοθέατα τής σημερινής πόλεως. 3) Παραθέτει ένα 
πρόχειρο, άλλα ικανοποιητικό βιβλιογραφικό δελτίο, όπου παραπέμπονται οί Ανα
γνώστες, πού τυχόν θά είχαν περισσότερα θεωρητικά διαφέροντα.

'Όλα, στά πλαίσια τών λίγων σελίδων τους, έχουν τοποθετηθή μέ έποπτικό- 
τητα καί μέθοδο. ’Έτσι, έχομε έναν ιστορικό οδηγό γιά μιά πραγματικά χρήσιμη 
γνωριμία τής ιστορικής πόλεως τών Ίωαννίνων.

Τό διαφέρον τού Δ. Σαλαμάγκα τράβηξαν καί οί τάξεις τών παλιών Γιαν- 
νιωτών. Μέ τήν λαογραφική του έργασία: «Μπαντίδοι καί Καραμπέρηδες». (Γιαν-

νιώτικα Λαογραφικά σύμμικτα). Ανάτυπο άπό 
τό περιοδικό «ΊΪπειρ. Εστία» τεύχη 50—57. 
Πάνινα 1957, σελ. 46.. μάς προσφέρει πολύ
τιμες πληροφορίες γιά τήν κοινωνική δομή 

τών Ίωαννίνων. Οί Καραμπέρηδες καί οί Μπαντίδοι ήσαν Αδιόρθωτα τύποι γλεν
τζέδων τών Γιαννίνων. Οί πρώτοι είναι Αστοί, έργοδότες, Αφεντικά. Οί Μπαντίδοι 
ήσαν εργάτες, καλφάδες.

Μετά τόν γενικό αύτό ξεχωρισμό μάς κάνει λόγο διεξοδικά γιά τούς Μπαν- 
τίδους, περιγραφές, ιστορία καί πετροπόλεμοι.

ΜΠΑΝΤΙΑΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΔΕΣ
Τάξεις Γιαννιωτών

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν
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Στήν συνέχεια μας μιλάει γιά τούς Καραμπέρηδες. Παραθέτει χρονογράφημα 
του Γ. Πελλερέν γιά τον Γιαννιώτη Καραμπέρη. * * Ακολουθεί ιστορία, ή «Καρα- 
μπεριά». Άπό τα Γιάννινα στον Πόρο καί τό τρικούβερτο γλέντι.

’Έτσι έχομε μιά άνάγλυφη εικόνα τύπων παλιών Γιαννιωτών, πού σήμερα 
έφυγαν από την «πολιτισμένη» κοινωνία μας καί άποτελοΰν άξιόλογα θέματα έρεύ- 
νης της λαογραφίας μας. Ό  λαογραφικός αύτός άποθησαυρισμός προσφέρει πολλά.

Τά ήθη καί τα έθιμα έπαιξαν καί παίζουν σπουδαίο κοινωνικό ρόλο στήν 
ζωή του ’Έθνους μας, όπως καί των άλλων ’Εθνών. Ό  άκούραστος μελετητής

Σαλαμάγκας μέ τήν έργασία του: «Γιαννιώτικες Ά πό- 
κρηες» (Λαογραφικά σύμμικτα). Ανάτυπο άπό τό περιο
δικόν «Ήπειρ. Εστία» τεύχη 58 — 63. Γιάννινα 1957, 
σελ. 44, μέ τήν σοβαρότητα, πού απαιτεί ή λαογραφική 

έρευνα, μάς ζωντανεύει παλιά έθιμα.
Μετά τά χρήσιμα εισαγωγικά στοιχεία του, μάς μιλάει γιά τήν Τσικνοπέφτη, 

Κατόπιν παραθέτει αποκριάτικες περιγραφές παλιών εφημερίδων, πού αναδημο
σίευσε ή μεγάλη ’Ηπειρωτική έφημερίς «’Ηπειρωτικός ’Αγών».

Στή συνέχεια, άναφέρεται στήν άποκριάτικη κίνησι τών νεωτέρων χρόνων. 
Συγκεκριμένα κάνει λόγο γιά τά χαρακτηριστικά σημεία τής ’Αποκριάς: Τούς 
λαϊκούς στιχοπλόκους, τις τζιαμάλες καί τό όνομαστό Γαϊτανάκι.

Ή  ανωτέρω λαογραφική μελέτη, σπουδαία καί αξιόλογη σάν προσφορά, άπο- 
. τελεί μιά νοσταλγία του χθές, πού άντιμετωπίζεται μέ τήν ψυχολογία έκείνου, πού 
χάθηκε σάν μορφή καί περίπτωσι ζωής.

Ή  έκφρασι τών ψυχικών καταστάσεων τού άνθρώπου άποδίδεται καί μέ 
τραγούδι. Κάθε εποχή έχει τό τραγούδι της, πού τραγουδούν οί άνθρωποί της. Ό
________________________  άκούραστος ερευνητής Σαλαμάγκας μέ μόχθο άσχο-

ΠΑΛΙΔ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ | λείται στά: «Παλιά Γιαννιώτικα ’Άσματα» (Λαο- 
ΑΣΜΑΤΑ | γραφικά Σύμμικτα). Άνάτυπον τού περιοδικού « Ή -

πειρωτική Εστία», τεύχος 67 — 68 ’Ιωάννινα 1957,
| σελ. 12, μέ τό παλιό Γιαννιώτικο τραγούδι.
I ’Έτσι μάς παραθέτει συνθέσεις γνήσιες τών μέσων τού 19ου αιώνα, πού έ- 
\ χουν μελοποιηθή σέ Βυζαντινή σημειολογία καί έχουν άνυπολόγιστη ιστορική αξία.
' *0 σ. πλαισιώνει τά δημοσιεύματά του μέ ικανές χρήσιμες σημειώσεις.

Είναι πασίδηλο, 6τι ή μουσική τών παλιών τραγουδιών έχει ύποστή μιά 
: σημαντική φθορά άπό τούς μεταγενεστέρους, πού οφείλεται σέ άγνοια ή καί άν-
• επάρκεια. Προσπάθεια σοβαρή στόν τομέα αύτό δυστυχώς δέν έγινε.

Ό  Σαλαμάγκας, γνώστης βαθύς τής άνωτέρω κακοδαιμονίας, συνέλεξε τήν 
.μουσική τών παλιών Γιαννιώτικων τραγουδιών. Πρόκειται γιά μιά όντως σοβαρή 
προσπάθεια, πού άπαιτεΐ διαδόχους.

Τό λαογραφικό δαιμόνιο τού Σαλαμάγκα, δέν άφησε έξω άπό τήν περιοχή 
τής έρεύνης του τις μερίδες, τά άντίπαλα κόμματα κατά τις τελευταίες δεκαετηρί

δες τής Τουρκοκρατίας.
’Έτσι μέ τό έργον του: «* Η «Κόσσα» καί ή 

«Βληώρα» (Γιαννιώτικα λαογραφικά σύμμικτα). Α 
νάτυπο τού περιοδικού «’Ηπειρωτική Εστία», (τεύ

χος 71, 72, 73), Γιάννινα 1958, σελ. 32, μάς φέρει κοντά στις κοινότητες τών 
ίΓιαννίνων.
I * «Κόσσα» καί «Βληώρα» .έλεγαν, τά τελευταία χρόνια τής Τουρκοκρατίας στά

-Η «ΚΟΣΣΑ»
ΚΑΙ Η «ΒΛΗΩΡΑ»

ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΗΕΣ
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ξακουσμένα Γ ιάννινα, τ ις  δυό άντίπαλες|μερίδες*τής κοινωνίας, τω ν έχόντων καί 
του λαού.

Ό  Σ α λα μ ά γκ α ς άσχολείτα ι μεθοδικά στη συνέχεια μέ την κοινοτική διάρ- 
θρω σι σε ομάδες τω ν Γ ιαννιω τώ ν. Π ροχω ρεί εξελικτικά  άναφερόμενος λεπτομε
ρειακά στό θέμα του. Τ ό κείμενο συνοδεύεται άπό πολλές παραπομπές σέ π η γές, 
προκειμένου 6 αναγνώ στης νά έπ ιτύχη  μιά  λεπτόμερεστέρα γνωσιολογική γνω ρι
μ ία  μέ τό  θέμα. Γενικά  πρόκειτα ι γ ια  μ ιά  λαογραφική μελέτη ούσιαστικής προσ
φοράς γ ιά  μ ιά  καλύτερη γνω ρ ιμ ία  τού λαού μας.

Π εριλαμβάνει τΙς εξής εργασίες του, ό Σ αλαμ άγκας, μέ τόν τίτλο «Γιαννιώ- 
τ ικ α  Λ αογραφ ικά  Μ ελ ετή μ α τα :

α) Σ τιχο π λ ά κ ια
β) Μ παντιδο ι καί Κ αραμπέρηδες 
γ )  Ά π ό κ ρ η ες  
δ) Κόσσα καί Βληώρα.

Π ρόκειτα ι γ ιά  συλλογική λαογραφική έπανέκδοσι. Γ ιά  τά  άνωτέρω έχομε 
κάνει λόγο.

Μέ τήν έ ρ γ α σ ία : «Στέφανος Σ αλαμ άγκας»  (Β ιογραφικά) Β ' έ'κδ. συμπλη
ρωμένη. Γ ιάννινα 1959  (σελ. 46)., ό σ. παραθέτει βιογραφικά κείμενα καί κρίσεις

άπό τό οικογενειακόν του άρχεΐον. Ά να φ έρετα ι στόν 
πατέρα  του.

Τ ά  άνω τέρω , εκτός άπό τό οικογενειακόν γ ιά  
τούς οικείους διαφέρον, ένέχουν καί ιστορικήν άξίαν, 

δ ιό τ ι άναφέρονται στά  γεγονότα  τω ν τελευταίω ν χρόνων της Τουρκοκρατίας στά 
Γ ιάννινα  κα ί φω τίζουν π τυ χ ές  σκοτεινές τη ς Τ στορίας τού τόπου μας, πού διαμόρ
φωσαν τόν ίδιο τον συγγραφέα.

Τ ό θέμα  τής μελέτης τού Σ α λα μ ά γκα , στήν αρχή δέν εντυπωσιάζει, διότι 
είνα ι πολύ γνω στό  κα ί στούς μαθητάς τού Δ ημοτικού Σχολείου. Παρά ταύτα, μέ

τήν έργασία το υ : « 'Η  τρ ίτη  κατά τού Σου- 
λίου έκστρατεία  τω ν Τούρκων (1772) * Α νάτυ
πο ν άπό τό περιοδικό « Τ ίπ ε ιρ . Ε σ τ ία »  (1958) 
Γιάννινα, σελ. 16., μάς παρέχει νέα σίγουρα 

σ το ιχε ία , πού ό σ. οφείλει στόν άκούραστο ερευνητή των Α ρ χε ίω ν  τής Β ενετίας 
Γ ιαννιώ τη  Κ ώ σ τα  Μ έρτζιο. Προφανώς πρόκειτα ι γ ιά  άγνω στα ιστορικά στοιχεία .

Έ τ σ ι  μάς μιλάει α) γ ιά  τήν Γαληνότατη Δημοκρατία, β) τούς Τούρκους, 
τούς Τ σ ιά μ ηδες καί τούς Α λβα νούς γ )  τό Σούλι καί τό Κακοσούλι, δ) τ ις  προε
το ιμ ασ ίες κα ί τήν άμυνα, (μέρος Ιον καί 2ον), ε) τήν έπίθεσι καί στ) γ ιά  τόν 
έξευτελισμό.

Σ τή ν  άνω τέρω  ιστορική μελέτη άνασκευάζει τά  γνω στά γ ιά  τήν Τρίτη κατά 
τού Σουλίου έκστρατεία  τω ν Τούρκων (1772) καί παρέχει βασισμένα νέα στοιχεία. 
Ε ίνα ι έκδηλη ή π α τρ ιω τικ ή  έξαρσι, ακόμη κα ί δικαιολογημένη, χω ρίς νά φθάνη 
σ τ ις  σω βινιστικές προεκτάσεις.

Νέα προσφορά ούσίας αποτελούν τά  «Γ ιαννιώ τια  'Ιστοριοδιφ ικά Μ ελετημα- 
τα»  (τρεις ένθυμήσεις τω ν έτών 1584, 1597 καί 1630) Γιάννινα 1958, σελ. 144,

τού Σ αλαμάγκα.
Μέ τόν ορο «ένθύμηση» χαρακτη

ρίζει 6 σ. τό κάθε χρονογραφικής ύφής 
σημείω μα, πού έχει γραφή σέ παλιά  έκ-

ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΟΔΙΦΙΚΑ 
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Η ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΥΑΙΟΥ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ (1772)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
Μ Ε Λ Ε Τ Η Μ Α Τ Α
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κλησιαστικά βιβλία ή γενικώ ς κείμενα, επ ιγραφ ές Ναών κ. ά ., πού ό έρευνητής 
παίρνει χρήσιμες πληροφορίες γ ια  τύ παρελθόν.

*Η δλη έργασία του άποτελεί μιά άπόπειρα  άνασυνθέσεως τή ς * Ιστορ ίας τή ς 
j * Ηπείρου. Σ τη ρ ίζετα ι στις «ένθυμήσεις» ή καλύτερα παίρνει άφόρμησι ά π ’ αύτές 
> καί διευρύνει τήν έργασία του.

Ή  πρώ τη ένθύμησι του 1584 άναφέρεται στήν εύρεσι τής εικόνας τής Π ανα
γίας τής Ε λεούσας του Νησιού τώ ν Ίω αννίνω ν. ’Από τήν δεύτερη (1597) πληρο- 
φορούμεθα γ ια  πρώ τη φορά, δτι ή έν τώ  Φρουρίω Ίω αννίνω ν Μ ητρόπολις κατελή- 
φθη άπό τούς Τούρκους προ τής Έ π α να σ τά σ εω ς τού 1611. ’Ε π ίσ η ς μάς γ ίνετα ι 
γνωστό τό όνομα, τό έπώνυμον τού τότε Μ ητροπολίτου Ίω ανν ίνω ν , πού έ'γινε Π α 
τριάρχης. *Η τρ ίτη  άναφέρεται εις τήν καταστροφήν τού * Α γίου Νικολάου άγοράς 
Ίω αννίνω ν τό 1630 άπό τον γιο  τού Ρ ετζέ π  ’Α γά.

; Τ ά  άνωτέρω μελετήματα, δπω ς κι* δλο τό  έργο τού Σ α λα μ ά γκ α , γ ια  τόν
! ιστορικό τώ ν Ίω αννίνω ν θά είναι χρήσ ιμα  κα ί πολύτιμα .

| Τό χαρούμενο καί δμορφο νησί τώ ν Ίω αννίνω ν έχει τήν ιστορία  του, δπ ω ς
j καί κάθε τόπος του, με τήν διαφορά δτι σ’ αύτό διαδραματίστηκαν σημαντικά  γ ε -
! ___________________________________ γονότα τού Νεοελληνισμού. ’Ί σ ω ς  αύτή ή ά -
ι Ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ λήθεια νά παρεκίνησε τόν Σ α λα μ ά γκ α  στήν έρ- 
| ΤΟΥ 1821 γασία  τ ο υ : « Ό  χαλασμός τού Ν ησιού τού
I 1821». ’Α νάτυπο άπό τό περιοδικό « Ή π ε ιρ ω -
| τική Ε σ τ ία » , Γιάννινα 1958, σελ. 16.
I Τό γραφικό νησί τής λίμνης τώ ν Ίω αννίνω ν, τόν καιρό τώ ν εχθροπραξιώ ν

μεταξύ Χουρσίτ καί ’Αλή - Π ασά, έγινε πεδίο άνταγω νισμοΰ. ‘Η Μ εγάλη Έ λ λ η -  
| νική Έ π α νά σ τα σ ις  είχεν άρχίσει. Τό νησί ήταν κατειλημμένο άπό τούς άνθρώπους 
Ιτοΰ *Αλή. Μ ετά τήν άπόβασι τώ ν επιτιθεμένω ν Τούρκων, έπακολουθεί γενική  
(λεηλασία.

Γ ιά  δλα αυτά, μάς μιλάει στήν άνωτέρω μελέτη του ό Σ αλαμ άγκας. 'Ό λ α  
(μαρτυρούν όξεία ιστορική άντίληψι τού σ. καί κρίσι οχι τυχα ία . Ό  άκαταπόνητος 
(συγγραφέας μάς προσφέρει π τυχές άπό τήν μοίρα τού τόπου, πού μελλοντικά θά 
(άποτελέσουν σελίδες τής ιστορίας τώ ν Ίω αννίνω ν, πού άκόμη δέν βρήκε τόν ιστο
ρικό της.

Τ ά  βιώ ματα, σέ ώρισμένες χρονικές σ τιγμ ές, καί ό συναισθηματικός δεσμός 
χέ τό τοπίο  τού χώρου, οδηγούν δλους σέ άναδρομές νοσταλγίας κα ί τόν π ο ιη τή
_____________________________ σέ έπιστροφές τραγουδιού. Ό  Σ αλαμ άγκας μέ τ ά :
’ΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ «Τ οπ ία  κα ί Χ ρονικά» (άναδρομές σέ σ τίχο ), Γ ιάν- 
1 π ο ι ή μ α τ α  νινα 1958, σελ. 56 , μάς προσφέρει μ ιά  επ ιλογή  άπό

τά  πο ιήμ ατά  του.
Π ρόκειται γ ιά  τήν τελευταία  του πο ιητική  συλλογή. Δ ιαρθρούται σ τά  το π ία , 

?ά χρονικά, πού χάρισαν καί τόν τίτλο  τής συλλογής καί τ ίς  μεταφράσεις π ο ιη μ ά - 
>ων ξένων ποιητών.
, Ά ναφέρονται σέ β ιώ ματα  προσω πικά , πού ή εύαισθησία τού ποιητού δέ- 
Ιθηκε ένα ξέχωρο κραδασμό σέ χώρους καί χρόνους καί μετουσίωσε σέ α ισθητική, 
ιά περισσότερα είχαν πρωτοδημοσιευθή στήν συλλογή «Ν οσταλγίες» . Σ ’ δλα είναι 
Αδιάκριτη μιά εύγενική νοσταλγία προσωπικού τόνου.

Πέρα άπό τήν πο ιητική  τους άξία, γ ιά  τόν μελετητή τού έ'ργου τού Σ αλα- 
άγκα, ·τά ποιήματά  του άποτελοΰν τό ψυχικό κλειδί, πού επ ιτρ έπ ε ι νά τόν άξιο- 
^σωμε καλύτερα καί συγκεκριμένα στή  μυστηριώδη σχέσι δημιουργού καί δη μ ι- 
φγήματος.
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Ο ί συντεχνίες στήν Τουρκοκρατουμένη πολιτεία  τω ν Ίω αννίνω ν είχαν μια 
ιτου ρ γ  ικότη τα  κοινωνική κα ί πολιτική  προφανώς καί μ ιά  ιδιαιτερότητα συ στά

σεως κα ί δράσεως, Τ ό πλαίσιο αυτό της δρα-
ΤΑ ΙΣΝΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
στηριότητος τω ν Γιανν ιωτών άπασχολεί τόν 
Σ αλαμ άγκα  στήν μελέτη το υ : «Τά ίσνάφια 
καί τά  έπαγγέλματα  επ ί Τουρκοκρατίας στα 

Γιάννινα», ’Α νάτυπο από τό περιοδικό « Ή π ε ιρ . Ε σ τ ία » , Γιάννινα 1958, σελ. 38.
Σ τή ν  μελέτη του αύτή ό σ., πέρα  άπό τά  ίσνάφια (έμπορικές καί επαγγελμα

τικ ές  τά ξε ις—βιοτεχνίες), ά σχολεϊτα ι γενικά  μέ όλα τά  έπαγγέλμ ατα  άπό τά  τέλη 
του 18ου αιώ να μέχρ ι το 1913.

Σ τή ν  αρχή μάς παραθέτει ενα άλφαβητικό κατάλογο τώ ν επαγγελμάτω ν στά 
Γ ιάννινα  τήν εποχή  τη ς Τουρκοκρατίας. Μ ετά άναφέρεται στίς Ιστορικές άναδρομές.

Έ τ σ ι ,  έχομε μ ιά  έγγυημένη  άναπαράστασι στήν περιοχή  του εντέχνου λόγου 
της επ α γγελ μ α τικ ή ς  δραστηριότητας τώ ν Γ ιαννιω τώ ν σέ παλιές δύσκολες έποχές. 
Ή  εργασία  κρίνεται χρήσιμη άπό πολλές πλευρές, άλλά γ ιά  Ινα παραπάνω λόγο, 
έπειδή  τά  έπ α γγέλ μ α τα  αυτά έ'σβησαν στό δρόμο της προόδου, άλλά είναι δείκτες 
τού εμπορικού δαιμόνιου τού Γ ιαννιώ τη.

Ό  Σ α λ α μ ά γκ α ς δέν άφησε πέρα  άπό τόν κύκλο τώ ν  διαφερόντων του τίς 
τα ξ ιδ ιω τικ ές  εντυπώ σ εις στον ’Η πειρω τικό  χώ ρο. Μέ τά  εκδρομικά σ η μ ειώ μ α τα :

«Σ τή ν  Κ ατάρα» Γιάννινα —  Μ έτσοβο— Πίνδο (έκδρομι-
ΣΤΗΝ κές ά π ’ τό Μέτσοβο έντυπώ σεις) Γιάννινα 1959, σελ. 32,

ΚΑΤΑΡΑ πού πρω τοδημοσιεύτηκε στήν εφημερίδα τώ ν Ίω α νν ί-  
νων «’Ή π ε ιρ ο ς» , Σ επ τέμ βρ ιος 1937.

Ε ίχ ε  π ρα γμ α τοπ ο ιή σ ει μιά  έκδρομή καί εύκαιριακά έ'δωσε σημειώσεις έντυ- 
πώ σεω ν. Ε ιδ ικά  κάνει λόγο γ ιά  τά  «Τρία Χ άνια», τό Μ έτσοβο, τό Μ πάο, τήν 
Φ οντάνα - Ρ ράτσ ια , ’Ά ρ ιεν  - Κ αλτσάτα , το Ν ταούλι, τήν Στρούγκα Κοκιάτρε, Κό
στα  - Ρράου, Κ ιάτρα  - Τ σάπου, πάλι τά  «Τρία  Χάνια» κα ί τέλος μιά  έπιστολή του 
ίδιου γ ιά  το βιβλίο του.

Σ τ ίς  σελίδες τού βιβλίου γνω ρίζομε ενα γνήσιο φυσιολατρισμό τού σ., πο ί 
δίνει διέξοδο στήν λυρική του διάθεσι, χω ρ ίς νά ξεχνά τ ίς  λαογραφικές του άνα· 
ζητήσεις. Τ ό  βιβλίο δ ια β ά ζετα ι μέ διαφέρον κα ί άνεσι. Παρακολουθούμε Η π ε ιρ ω 
τικ ά  σκ ίτσα  τή ς ορεινής π ρα γμ α τικ ό τη τα ς τής Η π ε ίρ ο υ  μας, πού άποτελούν τί 
π ιό  ένδοξα δ ια μερ ίσμ ατά  της.

Ό  Δ ημιουργός πνευματικός άνθρωπος έχει ενα συναισθηματικό δεσμό μέ τ< 
δη μ ιουργήμ ατά  του. Φ υσικό είνα ι νά τά  πονάη, νά τά  φροντίζη. Μ ιά έκφραο
--------------------------------------------- f φροντίδας άποτελούν τά : «Γιαννιώ τικα Σ ύμμεικτα

ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ \ (Ισ τορ ιοδ ιφ ικά , λαογραφικά, γλωσσολογικά, τοπω
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ | νυμικά, σπηλαιολογικά) Γιάννινα, 1959 σελ. 108.

κείμενα τών Σ ύμ μ εικτω ν είναι δημοσίευμά 
να σέ έφημερίδες, περιοδικά  καί έξαντλημένα βιβλία. ’Αναδημοσιεύονται μέ μικρ 
επεξεργασ ία  καί άναφέρονται στά  εξής θ έμ α τα : «Γιάννενα ή Γιάννινα». Ό  Μπεί 
λέρ Μ πέης τή ς Ρούμελης κ ι ο θρύλος τή ς Π αναγίας Ντουραχάν». « Έ \  
παλιό  πανηγύρ ι» . « Α ν ο ιξ ιά τ ικ α  Κάλλαντα». «Τό Ζμπουρολίθαρο» κ. ά. «Λαογρί 
φ ικά  Σ χεδ ιά σ μ α τα »  ( Α '.— I '.) .  «Τ οπω νυμ ικά  σχεδιάσματα» καί τέλος «Σπηλαυ 
λογικά  σύμμεικτα».

"Ολες οί έπ ί μέρους λαογραφικές έργασίες, πολύτιμες στό είδος τους, μθ( 
τυρούν τό  ιστοριοδιφ ικό πάθος, τήν λαογραφική δίψα γ ιά  άναζήτησι καί τήν Ή  π* 
ρω τολατρεία , πού συνέδεσαν τόν ιστό τους κα ί δόθηκαν νά υπηρετήσουν μαζί | 
τ ήν τέχνη  τού λόγου τόν τόπο μας.
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Ό  Σαλαμάγκας διαπραγματεύθηκε μέ άγάπη καί γνώ σι πολλά λαογραφικά 
θέματα καί τα έφερε σέ αίσιο τέλος. * Ανάμεσα στά θέματά  του είναι καί ή μελέτη

το υ : « Ό  *Αη— Γιάννης τής Μ πουνίλας» ( 'Ισ το ρ ιο - 
ρ ιοδιφ ικά— Λ αογραφικά). Γιάννινα 1960. Α νά τυ π ο  
άπό τήν « Ή π ε ιρ . Ε σ τ ία »  1959 — 1960, σελ. 32. 

Π ρόκειται γ ια  τον 'Α η — Γιάννη, σήμερα έκ- 
κλησία του ομωνύμου προσφυγικοΰ συνοικισμού έξω άπό τά Γιάννινα. Ό  Ναός 
είναι παλιός, κτίσ τηκε τό 1473 καί ζω γραφίστηκε τό 1814. Α ύτά μαρτυρεί ε π ι
γραφή τού ναού πού έλέγχη βάσει ιστορικών πηγώ ν ό Σ αλαμ άγκας. Μ ετά άναφέ- 
ρεται στο ετήσιο πανηγύρι του, πού γίνετα ι στις 29 Αύγούστου.

Ε κ τ ό ς  άπό τις  άνωτέρω ίστορικολαογραφικού διαφέροντος πληροφορίες, 
παρέχει ένα πλήθος συναφών μέ τό θέμα βασικών παρατηρήσεων, πού ολοκληρώ
νουν τήν έργασία του. Έ τ σ ι  ζωντανεύει τό παρελθόν στις φυσικές του διαστάσεις, 
όχι γιά  νά δώση μιά διέξοδο νοσταλγική συναισθηματικής υφής, αλλά γ ιά  νά συνει
δητοποιήσουμε τό χθές μέσα στή ροή του χρόνου, καί νά άξιοποιήσω με τό παρόν.

Μιά άπό τις δύο θυγατέρες τού Μ ιχαήλ Β ' Δ εσπότου τού Δ εσποτάτου τή ς 
Η π ε ίρ ο υ  ήταν ή Ε λ ένη . Μ* αύτήν άσχολείται ό Σ αλαμάγκας στήν μελέτη το υ :
__________________________________  « Ε λ ένη  — Ά γ γ ελ ίν α  Δούκαινα» ( 'Η  τρα γική
ι ΕΛΕΝΗ μορφή μιας ’Η πειρω τοπούλας πρ ιγκ ιπέσ σ ας).
| ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΔΟΥΚΑΙΝΑ | Γιάννινα 1961. ’Α νάτυπο άπό τό περιοδικό

« Η π ε ιρ ω τ ικ ή  Ε σ τ ία » , σελ. 16.
Π ηγαίνοντάς την στο Βασιλιά Μ αμφρέδο, πού ήταν άρραβωνιασμένη, γ ιά  

τούς γάμους της. « 'Η  Ε λ ένη  ήταν δεκαεφτά χρονών* όνομαστή γ ιά  τ ις  χάρες τη ς 
καί γ ιά  τήν φρονιμάδα της, ε ίχε  λυγερή κορμοστασιά, άσύγκριτη ομορφάδα' ήταν 
γλυκειά, σεμνή καί καταδεχτική . Εύγενική μέ όλους, κα ί π ιό  πολύ, μέ τούς άν- 
θρώπους τού λαού».

’Έ τ σ ι χαρακτηρίζει τήν πρ ιγκ ίπ ισσα  Ε λ έν η  στήν περ ιληπτική  εκλαϊκευμένη 
μελέτη του, πού άναφέρεται σ’ αύτήν κα ί, όπω ς μάς πληροφορεί ό ίδ ιος, άρκετά  
στοιχεία  οφείλει στήν ομότιτλη έργασία τού κ. Μ. Α . Δένδια.

Ό  Σ αλαμάγκας μάς δίδει μιά μορφή ιστορική μέ τήν τέχνη  τού λόγου του, 
τήν άσκημένη κρίσι του καί γενικά μέ τον δόκιμο δικό του τρόπο.

Ο ΑΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΤΗΣ ΜΠΟΥΝΙΑ ΑΣ

Ό  ένδοξος τόπος, πού λέγετα ι Ε λ λ ά ς , δέν είναι τ ίπ ο τε  άλλο παρά ή ίδ ια  
ή λευτεριά. *0 πατριδολάτρης Σ αλαμάγκας δέν μπορούσε νά μή χα ιρετίση  τό γ ε 

γονός τώ ν πενήντα χρόνων λευτεριάς τή ς Η π ε ί 
ρου μας. Έ τ σ ι  μάς έδωσε τό έργο : «Κ αθώ ς 
χάραζε ή λευτεριά», άπό τά  τελευτα ία  χρόνια 
τής Τουρκοκρατίας στά Γιάννινα, α) 1866 — 

1877, β) 1904 — 1914. Έ κ δ ο σ ις  τού περιοδικού «’Η πειρω τική  Ε σ τ ία »  Γιάννινα 
1963 σελ. 216.

Τ ά  πρώ τα  κείμενα είναι προϊόν άποδελτιώ σεω ς τής Τουρκοελληνικής έφη- 
μερίδος «Γ ιάνγια  — Ιω ά νν ινα »  μέ τόν τίτλο «Γ ιαννιώ τικα  'Ιστορ ιοδιφ ικά  σημειώ 
ματα». Τά  δεύτερα είναι προϊόντα άρχείων καί άνακοινώσεων, τόσο γρα πτώ ν, 6σο 
καί προφορικών ή β ιώ ματα  άλλων καί τού ίδιου.

'Ό λ α  άποτελοΰν φροντισμένα άντικείμενα Τστοριογνω σίας, όπου πολύτιμο  
ύλικό θά πάρη ό μελλοντικός 'Ιστορικός τής πόλεω ς τώ ν Ίω α νν ίνω ν . Ά να λ ο γ ίζο - 
μαι, πόσος μόχθος κα ί πόνος άπαιτήθηκε γ ιά  νά υλοποιηθούν οί προσπάθειες 
τού Σαλαμάγκα, πού είχαν γ ιά  σκόπευσι τή  γνω ριμ ία  τού Ή π ε ιρ ω τισ μ ο ΰ  τού 
χθές, άναντίρρητα σ τ ις  φυσικές του διαστάσεις.

ΚΑΘΩΣ
ΧΑΡΑΖΕ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ
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'Ό π ω ς  φάνηκε μέ τήν έξέτασι του έργου του αειμνήστου Δημήτρη Σαλα
μ ά γκ α , κύρια σκόπευσι τή ς  πνευματικής του προσπάθειας ήταν τό ζωντάνεμα του

περήφανου παρελθόντος του τόπου μας. Τήν πίστη 
του αύτή δούλεψε μέ συνέπεια καί γονιμότητα. Στόν 
χώ ρο αύτό άνήκει κα ί ή εργασία του «Ζουλεϊχά» 
(Δοκίμιο 'Ισ τορ ική ς άνασυνθέσεως, 1388 — 1788) 

"Εκδοσις «’Η π ειρω τικ ή  Ε σ τ ία »  Γιάννινα 1968 σελ. 54.
'Ό π ω ς  μέ πληροφόρησε ή κ. Ή λ έ κ τρ α  Σαλαμάγκα, τό άνωτέρω εργον δέν 

πρόλαβε να δημοσιεύση ό άείμνηστος σύζυγός της, πράγμα  πού πραγματοποιεί ή 
ιδία  σέ συνεργασία μέ τό περιοδικό « Η π ε ιρ ω τ ικ ή  Ε σ τ ία » , ά π 9 8που άνατυπώθηκε. 
'Ό λ α  τα  άνω τέρω  έργα  τά  έξέδωκε ό ίδιος.

Π ρόκειτα ι γ ιά  έργασία , πού γράφηκε στά 1945 καί στηρίζετα ι στα κείμενα 
τού Ά ραβαντινού , Λ αμπρίδη  καί Μ έκιου. Θά μπορούσε κανείς νά τήν χαρακτη
ρίση σάν έ'να ιδιότυπο ίστορικο — μυθιστόρημα σέ μορφή ιστορικού δοκιμίου, δπου 
ένω τά  γεγονότα , τά  πρόσω πα , κα ί οί χρονολογίες μένουν αναλλοίωτα, έπ ιτυγχά - 
νεται μ ιά  άναθέρμανσι τής ζω ής καί δράσεως τω ν προσώπω ν, έτσ ι πού νά γίνων- 
τα ι ζω ντανοί ήρωες. 'Η  άφήγησι δέν είνα ι πλαστή , άλλά καθαρή 'Ιστορία  καί συν
ολικά ά π ο τελε ί μ ιά  προσπάθεια  γόνιμη άνασυνθέσεως τής εποχής τής Τουρκοκρα
τ ία ς  στά Γιάννινα κ α ί τήν "Η πειρο , άπό τ ις  αρχές τού 14ου αί. ως τό 1788, πού 
ό Ά λ ή  — Π ασάς κατέλαβε τον θρόνο τω ν Ίω αννίνω ν.

Ζ Ο Υ Λ Ε Τ Χ Α

Αύτή είναι ή πολύτιμη προσφορά τού αειμνήστου 9Ηπειρωτολάτρη Δημή
τρη Σαλαμάγκα. 5Εργασία πολύτιμη, που ό Ιστοριοδίφης, λαογράφος και ποιητής

πραγμάτωσε γόνιμα. Στο μεγαλύτερο μέρος της, 
εντόνου χαρακτήρος, πού κυρία της σκόπευσις 
ήταν ή άνασύνθεσι τής 9Ηπειρωτικής ζωής του χθες 
στις φυσικές της διαστάσεις. Τό τώρα στηρίζεται 

πάντοτε στο δημιουργικό χθές, είναι ή φυσική του έξέλιξι, ή αναπόφευκτη διαδο
χή. Τό παρε?$όν κρύβει στην γεμάτο μυστήριο ύπόστασί του τον χαρακτήρα του 
νΕθνους, δηλαδή τά γνήσια χαρακτηριστικά τής φυλής, πού διαμόρφωσε ό αξιο
πρεπής καί συνειδητός αγών των * Ελλήνων σ’ όλα τά πεδία τής πάλης: στον πο- 
λιτιστό στίβο καί στον μόχθο γιά τήν ϋπαρξι.

'Ο πνευματικός στόχος τον Σαλαμάγκα υπήρξε αξιόλογος, πολύτιμος καί 
5Εθνικός. *Έτσι πραγμάτωσε τό «πιστεύω» του μέ έργο μόχθου καί πόνου, πού 
σήμερα, στήν συγκεχυμένην εποχή μας, αποτελεί μιά δημιουργική παρουσία περι- 
πτώσεως περήφανης ζωής.

'Ο πνευματικός του οπλισμός είναι πολύπλευρος. Ό  άνθρωπος Σαλαμάγκας 
ήταν τίμιος, ειλικρινής, διακριτικός, μέ σπάνιο πνευματικό ήθος. 9Ενεργούσε απο
κλειστικά γιά τό καλό, ακόμη καί όταν τον έβλαπταν. Οι παραπάνω χαρακτηρι
σμοί είναι απόλυτοι, άλλά συγχρόνως αδύνατοι νά πλησιάσουν τό μεγαλεϊον του 
παράγοντα: άνθρωπος, εϊς τήν περίπτωσι του Δημήτρη Σαλαμάγκα.

Σάν πνευματικό δυναμικό, σάν αξία λογοτεχνική καί οντότητα μελετητοϋ, 
ήταν μιά περίπτωσις «δυνάμει» κατά τήν 9Αριστοτελική έκφρασι, πού εξελίχθηκε. 
Γνήσια ευαισθησία ή καλύτερα υπερευαισθησία, πού έθεσε στήν ύπηρεσία των 
9Ηπειρωτικών γραμμάτων, χωρίς νά μπορέση νά τήν κατανικήση καί ίσως αύτή 
τον έφερε πρόωρα στον τάφο.

*0 Σαλαμάγκας ήταν γεννημένος έρευνητής, μελετητής, μέ πάθος στήν 
νΗπειρο, μέ ικανότητα ερευνητική έψαξε καί έφερε σέ φως πολύτιμο υλικό, πού 
συνθέτουν τήν χθεσινή 9Ηπειρωτική ζωή στήν εποχή μας, έποχή άλογης έπιβο- 
λής του τεχνικού πολιτισμού καί των συνθλιπτικών βιοπρακτικών συνεπειών τού

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
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άνθρώπον. Στήν ουσία, τά λίγα αυτά λόγια κρίνονται πενιχρά νά άξιολογήσουν 
τον έρεννητή.

Ή  θρησκευτικότητα τοϋ Σαλαμάγκα είναι ολοφάνερη στο έργο του. Φύσις 
ευαίσθητη, άποτελοϋσε σύγχρονα μια αφυπνισμένη ?)Οική συνείόησι. *Έτσι τά θρη
σκευτικού περιεχομένου κείμενά του, πού δεν πλησιάζονται πραγματικά παρά 
μόνο από τον ταλαντούχο πιστό, μιλάει από τό περίσσευμα τής καρδιάς του. 
Στην εποχή μας, πού ή απειλή μιας ανυπολόγιστης άνθρωποκαταστροφής γεννά 
τό άγχος των ημερών μας, πόσο λείπουν οί γνήσιοι ενσαρκωτές των 9Ορθοδόξων 
πεποιθήσεων I

'Ο πατριωτισμός έξ άλλου τοϋ Σαλαμάγκα αποτελεί βασικόν άξονα τής έρ- 
γασίας του. *Ολο του τό έργο πάλλει από πατριωτική έξαρσι, είτε στις περιπτώ
σεις πού μάς μιλάει γιά τήν πατρίδα 'Ελλάδα, είτε στις περισσότερες πού κάνει 
λόγο γιά τά Γιάννινα, τήν κρυφή του αγάπη, ή τήν "Ηπειρο γενικότερα. 'Η  αγά
πη γιά τον τόπο ή καλύτερα τό πάθος του γιά τον τόπο μας συνυφαίνει τό συναι
σθηματικό δυναμικό τοϋ έργου του.

"Εκτός άπ9 αυτά, ή αγάπη του αγκάλιασε τον λαϊκό βίο και πολιτισμό τής 
9 Ηπείρου μας, ιδιαίτατα των 9 Ιωαννίνων. Κάθε λαογραφικό στοιχείο τό πλησίασε 
με αγάπη, τό ερεύνησε, τό κατάκτησε καί μάς τό παράδωσε σάν ζωντανή μορφή 
τής λαϊκής πολιτιστικής δημιουργίας. Τό λαογραφικό του υλικό είναι πολύ και 
πλούσιο, απομένει σέ μάς νά τό άξιολογήσωμε καί νά τό άξιοποιήσωμε δη
μιουργικά.

"Ολη του ή εργασία θά άποτελέση σίγουρα πολύτιμη βοήθεια στον σοβαρό 
καί ψύχραιμο 'Ιστορικό τής πόλεως των Ιωαννίνων, πού δυστυχώς μέχρι σήμερα 
δεν υπάρχει.

'Η σημαντική προσφορά τοϋ Δημήτρη Σαλαμάγκα δόθηκε χωρίς τυμπανο
κρουσίες, αλλά μέ πνευματικό ήθος. 'Ο ίδιος μέ υπέρμετρη μετριοφροσύνη δεν 
αφήνει ευκαιρία νά τονίση τήν ατέλεια τής προσφοράς του. Φυσικά αισθανόταν 
τό βάρος τών θεμάτων καί, νουνεχής καί μετρημένος καθώς ήταν, έκανε ψύχραι
μες εκτιμήσεις τοϋ έργου του, αλλά δέσμιος πάντοτε τής μετριοφροσύνης του.

Γενικά, ό Σαλαμάγκας μόχθησε καί πέτυχε νά ζωντανέψη τό δημιουργικό 
παρελθόν τών 9Ιωαννίνων καί νά τό θέση στήν υπηρεσία τον Νεοέλληνος ανθρώ
που, πού πρέπει νά προοδεύση χωρίς νά χάση τά 9Εθνικά του χαρακτηριστικά. 
Είναι ένα κεφάλαιο τής 9Εθνικής μας φυσιογνωμίας, πού είναι ιδιαίτερα πολύτιμα 
στις ημέρες μας, πού ό άποχρωματισμός τής ζώής μας είναι όντως επικίνδυνος.



ΙΩΑΝΝΟΤ ΝΙΚΟΛΑΥΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΟΤ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ*

Δύσκολο ε ίνα ι νά  π ιστέψ ης πώ ς άνθρω ποι, πού έρχεσαι καθημερινά  σ’ έπα- 
φή μαζί τους, άνταλλάσσεις τΙς σκέψεις σου γιά κοινές έπ ιδ ιώ ξεις, ζής τήν ίδια 
άτμόσφ αιρα  π νευ μ α τικ ώ ν  ένδ ια φ ερόντω ν, ταυτίζεις τΙς προθέσεις σου με τΙς δ ι
κές τους, έπα ψ α ν  π ιά  νά υπάρχουν. Π ιό δύσκολο άκόμα νά πεισθής πώς αυτό 
ά ποτελεί μ ιά  {πραγματικότητα,— πού ε ίνα ι ή κοινή μοίρα δλων μας— δταν δ θ ά 
νατος σέ χω ρίζει άπό φ ίλου ; ειλ ικρινείς καί άδολους, φίλους πού τούς έδωσες 
τή ν  καρδιά  σου κα ί σοΰ χάρισαν τή δική τους.

Ό  Δ ημήτρης Σ αλαμάγκας έχει ενα χρόνο σχεδόν πού έφυγε άπό κοντά μας. 
Κ ι’ δμως μένουμε μέ τήν ψ ευδαίσθηση πώς, βγαίνοντας στήν άνω πλατεία , θά  
τόν δούμε νά κατηφ ορ ίζη  ά τό  τό σπ ίτι του στητό κι δλόρθο, μέ τό τόσο φροντι
σμένο ντύσιμό του, μέ τόν άέρα τής άρχοντιάς στήν κάθε του κίνηση, μ ’ έκείνη 
τήν έκλεπτυσμένη ευγένεια  πού σκορπούσε γύρω  του ένα άρωμα πολιτισμού, μέ 
τή ν  Ιδ ιότυπη  καί τόσο λεπτή ευαισθησία  του, πού στάθηκε τό κίνητρο τω ν πιό 
καλώ ν του έμπνεύσεω ν, άλλά κι* δ μεγάλος τύραννος τής ζωής του. Ν άτος, λές, 
κα ί θ ά ρ θ η  κοντά  μας, νά μ ά ς χαρίση ωραίες στιγμές πνευματικής συντροφιάς, 
νά μάς κάνη κοινω νούς τής χαράς του, γ ιά  τήν άνακάλυψ η κάποιας καινούριας 
π τυχή ς  τής Ιστορίας τώ ν Γ ια νν ίνω ν , ή γιά νά έκφράση, πάντα  λεπτά καί διακρι
τ ικ ά , μ ιά ν  υποψ ία  παρά πονου  γ ιά  τΙς στενοχοδριες πού τόν βασάνιζαν.

ΙΙιό  πολύ έκεί στήν «"Η πειρω τική Ε σ τ ία » , στό καθημερινό του έντευκτή- 
ριο, δ χώρος, πού γέμιζε π ά ντα  άπό τήν παρουσία του, έξακολουθεί νά τόν άπο- 
ζητά  καί νά τόν περιμένη Ε ίχε τα υτισ θή  μέ τήν άτμόσφαιρα τού περιοδικού, 
πού ή ταν  κ ι’ δ δικός του κόσμος, αυτός πού κινητοποιούσε καθημ°ρινά τή δρα· 
στηριότητά  του κα ί γέμιζε τΙς ώρες τής ζωής ίου . Π ά ντα  θ ά  τόν εύρισκες έκεί, 
σ τήν ίδ ια  θέση, δεξιά κ α θ ώ ς μπαίνουμε, νά διαβάζη ή νά διορθώ νη χειρόγραφά 
του, νά ένσω ματώ νη  κάτι νέο στήν έργασία  του, νά προσέχη τά δοκίμια τού τυ 
πογραφ είου ή νά κρατά σημειώσεις πού θά  τόν δδηγούσαν σέ νέες έρευνες. Πώς 
τώρα νά φ α ντσ σ θ ή ς πώ ς τό περιοδικό αυτό συνεχίζει τή ζωή του χωρίς τό Σαλα- 
μάγκα , πού έδινε τήν πνοή στό κάθε τεύχος τ ο υ ;

Ή  αέρα αυτή, πού τό χρέος γιά  τήν άπότιση φόρου τιμής στή μνήμη ένός 
έξαίρετου ά νθρώ που  κ ι’ άκούραστου πνευματικού  έργά ιη  μάς συγκεντρώ νει στό 
μνημόσυνό του, δεν είναι κατάλληλη γιά μιά ψυχρή έπιστημονική άνάλυση κι* Αξιο
λόγηση τού έργου του. Α ύ ιό  ε ίνα ι υπόθεση τού μέλλοντος, σέ συνάρτηση μέ τή 
συνειδητοποίηση τού κενού, πού άφησε στά ήπειρω τικά  γράμματα δ άξέχαστος 
φίλος. Γ ι’ αυτό καί περιορίζομαι σ τίς  λ ίγες αυτές γραμμές κι άς μού έπιτραπή 
νά κάνω  μιά  υπόδειξη. Τ όν Δημήτρη Σ αλαμάγκα  ή πόλη μας, πού τόσα χρωστάει 
σ ’ αυτόν, δέν τόν τίμησε ζω ντανό. Τόν γέμισε μάλιστα  καί μέ πίκρα άνείπωτη. 
νΑ ς τόν τιμήση τουλάχιστο  πεθαμένο. Ή  Ε τα ιρ ε ία  Η π ε ιρ ω τικ ώ ν  Μελετών, πού 
ή τα ν  άπό τούς πρώ τους έταίρους της, τού χάρισε, λίγο π ρ ίν  πεθάνη , τή χαρά νά

* Δημοσιευϋηκε τήν ήμερα του έτήοιου μνημοσύνου του Δ. Σαλαμάγκα, στον «Πρωι
νό Λόγο» τής 18.12.66.
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δή ξανατυπωμένους, σέ ώραία έκδοση, τούς «Π ερίπατους στά Γ ιά νν ινα » . Ό  Δ ή
μος, οί όργανώσεις κ ι’ οί πνευματικοί άνθρω ποι άς δείξουν π ώ ς έχουν πρόθεση 
νά κρατούν άσβηστη τή μνήμη του. Γ ια τ ί  κα ί άσβηστη κρατιόταν έπ ΐ ζω ής 
ή φλόγα τής άγάπης τού Δημήτρη Σ αλαμάγκα  γιά  τά Γ ιά νν ινα .

* Π Α Ν Ο Τ  Φ Α Ν Τ Η

Ο Γ Ι Α Ν Ν Ι Ο Τ Η Σ
Μάς έλειψε κ ι’ δ τελευταίος Γ ια νν ιώ τη ς , μού είπε, μέ π ικ ρ ία ν , στοχαστι* 

κδς φίλος, καθώ ς περιμέναμε νά  συνοδεύσωμε στήν τελευταία  κατοικ ία  του 
τδν άγαπημένο μας Τάκη Σαλαμάγκα.

Σκέφτηκα τήν κουβέντα, πού μού σφύριξε δ συνομ ιλητής μου, καί ζύγ ισ α  
τδ βαθύ νόημά της. Π ραγματικά, δ Τ άκης Σ αλαμάγκας ή τα ν  δ ά ντιπ ρ ο σ ω π ευτι- 
κδς τύπος των παληώ ν καλών Γ ια νν ίνω ν . Σ υντηρητικός σ τίς  κο ινω νικές καί 
πολιτικές ά ντιλήψ εις του, μέ ά ταλάντευ ιη  πίστη σ τίς παληές πλάκες τω ν η θ ικ ώ ν  
άξιών, άλλά προικισμένος μαζί μέ μιά νοσταλγική προσπάθεια  τώ ν περασμένω ν, 
πού έσβυσαν καί πού προσπαθούσε δ Ιδιος, μέ φλόγα κα ί π ά θ ο ς  ψ υχής, νά τά 
κρατήσει στή ζωή, νά ξανα ζω ντανέψ ει στά βιβλία του, μέ τήν χαριτω μένη πέννα  
του, δσα πιά έχουν π εθά νει... νΑλλος σάν αυτός Γ ια ν ν ιώ τη ς  φοβούμαι πώ ς δέν 
ύπάρχει π ιά .

** *
Τδν βλέπω νά περ ιπα τά ει συλλογισμένος κάτω  άπδ τ ίς  Ιτιές τού άκρολιμα- 

νιού τ ίς  μέρες δπου κανενδς βέβηλου τδ πόδι δέν άσχημίζει τήν ώρα τής ήρεμίας 
κα ί τής γαλήνης. Κ αί μέ τά μάτια  τής ψ υχής coo νά ό ρ α μ α ιίζετα ι τ ις  γυνα ικ ού 
λες τής παληάς γειτονιάς, άλλες μέ τά πα ιδιά  στήν άγκαλιά, νά  κά θοντα ι στδ 
πεζούλι τού σπιτιού, άλλες μέ τίς βαρέλλες στήν πλάτη  νά  πα ίρνουν στδ σούρουπο 
νερό άπδ τή λίμνη, ένώ  στήν άκρη τού μώλου νά ζυγώ νει τδ κα ΐκ ι — τδ παληδ 
γιαννιώ τικο καϊκάκι — άφού ώρα πολύ ταλαντεύτηκε στ’ ά νο ιχτά , δερμένο άπδ 
τδ δυνατό φύσημα τού άνέμου...

Τδν βλέπω νά σεργιανάει στά στενορύμια τού Κ άστρου, στά  στενοσόκακα 
τής Λ ειβαδιώτης καί τής Σαράβας, στίς άκρες τής Λούτσας κα ί τής Κ αραβατιάς 
κα ί νά πασχίζει νά κρατήσει, σά μελίσσι, κάθε τί ά π ’ δλα τά μέρη, πού ξεχν ιούν
τα ι καί λησμονιούνται, σβήνουν κα ί π εθ α ίνο υ ν  πλέον στή θύμηση τής πόλης, γ ιά  
νά τδ άποθέσει σ τίς  γεμ άτες άπδ νοσταλγία  σελίδες τού βιβλίου του «Π ερίπατοι 
στά Γ ιάννινα» . Κ ι’ άκόμη τδν βλέπω νά σκαρφαλώνει στήν τρύπα τού Δ ιονύσ ιου  
τού Σκυλόσοφου, γ ιά  νά ένω τισ θε ί τδ μήνυμα, πού δ ρασοφυρεμένος έπαναστά- 
της έφερνε σ ιούς υπόδουλους τού Κ άστρου, κ ι’ έτσι νά τδ μεταφέρει ζω ντα νό  κα ί 
άτόφιο στίς σελίδες τού ώραιότερου τώ ν βιβλίων του. "Ο πω ς, άπδ τήν άλλη μεριά, 
τδν βλέπω νά βαδίζει μέ θεοσέβεια έξω άπδ τδ σπ ίτι τού "Αη — Γ εώ ργη τού Φου- 
στανελλά καί γονατιστός νά προσεύχεται στδ Μ νήμα του, γ ιά  νά τδν βοηθήσει 
καί π ερ ιγρ ά ψ ει— καθώ ς άσφαλώ ς κα ί περιέγραψε — μέ οίστρο κ α ί κατάνυξη  τδ 
δράμα τού Π ολιούχου Π ροστάτη τής πόλης μας.

** *
Τώρα πιά  δ ώ ρα ιοπαθή ς νοσταλγδς τώ ν  παληώ ν Γ ια ν ν ίν ω ν  έσβυσε. Ό  πε-
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ριπαθής έραστής τής Αγαπημένης του πόλης δέν ύπΑρχει πιά. Αλλά γι’ Αντιστά
θμισμα καί παρηγοριά μένουν ot γεμάτες άπδ νοσταλγική ώραιοπάθεια σελίδες 
των βιβλίων του. Κι’ άποτελοΰν αύτές την πλούσια κι’ Ανεκτίμητη δωρεά στήν 
πόλη, πού θά τού όφείλει γι’ αυτό την παντοτεινή εύγνωμοσύνη της.

Α Ρ Σ Ε Ν Η  Γ Ε Ρ Ο Ν Τ ΙΚ Ο Υ

ΤΑΚΗΙ ΣΑΛΑΜ ΑΓΚΑΙ
Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΝΩΝ

’Α πό  τό  1950 κα ί υστέρα, σέ μια παράθεση άξιολόγων συνθέσεων, ένας πα - 
λός Γ ιαννιώ της συνθέτει μιά γραφ ική ισ τορ ία : την ιστορία του δημοσίου βίου τής 
π ο λ ιτε ία ς δπου ζούμε, του ιδιόρρυθμου αύτοΰ οικισμού μέ τόσο γοητευτικό τοπίο, 
κα ί τό  άλλο τόσο γοητευτικό  παρελθόν. Π αραδόσεις, θρύλοι, λα ϊκή  ποίηση, ιστο
ρική τοπογραφ ία , κοινοτική  κα ί πολ ιτική  ζω ή , άξιομνημόνευτα γεγονότα, τοπικό 
κ α ί γλω σσ ικό  ιδ ίω μ α , τό κάθε τ ί, πού, σε χρόνια περασμένα, έθεράπευσε κάποια 
άνάγκη  ή κάποιο  πάθοε, καί έθέρμανε στήθη άνθρώπων, έκίνησε τό γεμάτο  άγάπη 
ένδιαφέρον τού άκάματου, τού εύσυνείδητου ερευνητή.

Δέν περιορ ίστηκε δμω ς μονάχα σ ’ αύτό ό Ιστορικός τω ν Γιαννίνων. Μ έσα 
σ’ ένα τρ ίπ τυ χο , πού τήν σημασία του θά τήν έκτιμήση ασφαλώς κ α τ’ άξίαν τό 
μέλλον, μάς παρουσίασε τρεις  σ ημ αντικώ τα τες μορφές τής τοπ ική ς, μά καί τής 
έθνικής ταυτόχρονα ιστορίας, τρεις άπό κείνες τ ις  θερμές καί γενναίες ψυχές, πού 
κατά  τήν διάρκεια  τού ιστορικού μας βίου, κατώρθωναν, μέσα στον κατατρεγμό 
τή ς  δουλείας, νά δίνουν, μέ τήν θυσία τους, μιά καινούργια ένταση, μιά  καινούργια 
δονη τικότη τα , στήν έθνική μας ζω ή , κα ί τήν βοήθησαν νά φθάση αλώβητη στήν 
ώ ριμην ώρα τή ς έλευθερίας.

Ό  άνθρωπος, πού  γ ι ’ αύτόν μιλάμε, είνα ι ό Δ ημήτριος Σαλαμάγκας.
Σ τή ν  κα τα θ λ ιπ τικ ή  του έργασία—καταθλιπτική , αν ληφθή ύ π ’ δψει δτι έδού- 

λεψε, χω ρ ίς  νά έχη  στή  διάθεσή του ώργανωμένα άρχεία , ούτε συστηματοποιημένο 
υλικό— τόν βοήθησαν οί εξής ά ρ ε τέ ς : ή ευσυνειδησία του, τό ακάματο πάθος τού 
συλλέκτου, ή φλογερή ά γά π η  γ ιά  τόν τόπο του καί ή ψυχική του ιδιοσυστασία, ή 
έκ κληρονομικής καταβολής ικανότητα  νά νοιώθη καί νά χα ίρετα ι τήν ιδιότυπη 
ποίηση τή ς  νοσταλγίας. Τόν βοήθησε έπ ίσ ης τό γεγονός, δτι άρχισε νά γράφη στήν 
π ιό  πρόσφορη, ψ υχολογικά, ώρα : δπου, ένώ ό πολιτισμός άρχίζει νά δίνη μιά ενιαία 
φ υσιογνω μία  στούς άνθρώ πους όλης τής γή ς , φθείροντας παντού τ ις  έθνικές ψυχές 
μέ ύπουλο μένος, είνα ι άκόμη νωπό τό χώ μ α  πού σκεπάζει τ ις  παληές βιώσεις, 
τά  παρδαλά στημόνια  μ ιάς ζω ής κλεισμένης στά στενά δρια μιάς έπαρχίας, τόσο 
πολύπαθης μά κα ί τόσο ζω ντανής.

Γ ιά  νά έκφράση τήν πολύβοη, τήν πολύχρω μην αύτήν ζω ή, ό Δ . Σ . έχει δη
μ ιουργήσει ένα δικό του έκφραστικό ύφος ιδιότυπο, δπου γίνονται σάρκα σπαρτα
ριστή ή παληά  λέξη κα ί ό νεκρός τώ ρα ιδ ιω ματισμός, καί δπου τό χοντρό, μά π η 
γ α ίο  χιούμορ, ή λα ϊκή  αίσθηση τού κω μικού, ό δυναμικός τονισμός τώ ν λέξεων, 
χαρίζουν μιάν ά μ ά χη τη  γραφ ικότητα  στήν πλα τιά  ιστορική σύνθεση, καί τής δ ί
νουν συχνά τήν ίδ ια  γνήσια  λα ϊκή  γεύση, πού μέ τόσο πάθος άγάπησαν οί παληοί 
ζω γρά φ οι στά  πανηγύρια  τής Φλάντρας. Έ τ σ ι ,  ε ίτε  οδηγώ ντας μας μέσα στό περι
βάλλον δπου άγω νίστηκαν καί έμαρτύρησαν οί σεβάσμιες μορφές τώ ν τριών ‘Α γίων,
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ε£τε περιφέροντάς μας μέσα στήν γραφική τύρβη τής παληάς Γιαννιώτικης ζωής, 
είτε κάνοντας μια κατάδυση ώς τήν βαθύτερη ψυχή του Γένους, είτε σκιαγραφών
τας τήν ιδιόρρυθμη βαθύτερη ψυχή μιας πολιτείας γεμάτης ζωτικότητα, ό Δ. Σ. 
είναι ξεναγός ενδιαφέρων πάντα καί φωτισμένος. Τό έργο, πού υφαίνει έπί τόσα 
ολόκληρα χρόνια, είναι χρήσιμο καί ζωντανό. Χρήσιμο, γιατί στό πλούσιο πληρο
φοριακό ύλικό του θά στηριχθή άσφαλώς εκείνος πού θά γράψη μιά συνθετική 
ιστορία αυτής τής πόλεως. Ζωντανό, γιατί φέρει τήν σφραγίδα τής διάρκειας, γιατί 
μέσα στόν τρομακτικόν όγκο των έφημέρων έργων, πού μπροστά τους ό χρόνος 
αδιάφορος θά άντιπαρέλθη, θά είναι από τά λίγα, πού γιά καιρό θά διαβάζωνται 
είτε γιά άπλή τέρψη, είτε γιά ούσιαστικώτερη κατατόπιση.

Πολλοί πιστεύουν, ότι ένα έργο πρέπει νά μελετάται, ανεξάρτητα άπό τήν 
προσωπικότητα του δημιουργού του. Στήν περίπτωση τού Δ. Σ., ό συγγραφέας δέν 
μπορεί νά χωριστή άπό τό έργο. Χρειάζεται ειδική ζύμη άνθρώπου, μιά ιδιαίτερη 
εύαισθησία γιά νά κινηθή κανείς άνετα σ* έναν κόσμο σβησμένο, άπό όπου όμως 
κρατούν οί ρίζες τής γενεάς μας. Τήν εύαισθησία αύτή τήν έχει πλησιάσει ό Δ. Σ. 
Έάν τώρα, στήν εύαισθησία του αύτή, προσθέσουμε τήν έμφυτη άριστοκρατικότητά 
του, τήν σεμνότητα τού ήθους του, τον σεβασμό του γιά τις ξένες γνώμες καί τήν 
τόσο διακριτική του άβρότητα, δίνουμε σέ αδρές γραμμές τόν άνθρωπο.

"Εναν άνθρωπο πού ή πόλις αύτή έχει τήν ύποχρέωση νά σεβαστή καί νά 
τιμήση.

Δ. Γ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ

Η ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΣΑΑΑΜΑΓΚΑ
Πενήντα χρόνια ατά ’Ηπειρωτικά Γράμματα. Είναι μιά θητεία πού Καλύπτει 

οπωσδήποτε τήν συνταρακτικότερη περίοδο τής νεότερης 9Ηπείρου. Καί, στήν 
γενικότερη ζωή τής χωράς μας, δεν είναι μονάχα μιά προσφορά στήν συγκρό
τηση τής πνευματικής φυσιογνωμίας των 9 Ιωαννίνων. Στή μακρά καί φωτεινή 
παράδοση τής 9Ηπείρου (ειδικότερα τής πόλης τούτης), είναι κάτι πολύ μεγα
λύτερο. Γιατί, ή παράδοσή της, έξ άλλον, είναι τό άξιολογότερο ίσως κεφάλαιο 
στήν δλη δομή τής Νεότερης r Ελλάδας. Στάθηκε, στις δυο τελευταίες εκατοντα
ετίες, τό μητροπολιτικό έδαφος τής ελληνικής πνευματικής ζωής.

*Έτσι, μιά τέτοια θητεία στά 9Ηπειρωτικά Γράμματα, παίρνει τις διαστά
σεις καί τό βάρος τής ιστορικής αξίας. Γι αυτό, τό έργο, ή ζωή και τό όνομα 
τοϋ Τάκη Σαλαμάγκα, δεν είναι μονάχα μιά προσφορά ατομικής περίπτωσης. ΙΙρό 
παντός, είναι μιά θεμελιακή χάραξη στήν αυτόνομη — άν δεν υπερβάλλει έδώ ή 
λέξη — πνευματική φυσιογνωμία αυτής τής παράδοσης.

Ξεκινώντας απ’ αυτήν τήν τοποθέτηση, νομίζω, πως μονάχα κάτω άπόνα 
τέτοιο πρίσμα καθίσταται δυνατή ή αποτίμηση αυτής τής πολυσήμαντης προσ
φοράς. “Ομως, κάτι τέτοιο, γιά νά καλύψει — έστω και βασικά — τήν απαίτηση 
τοϋ θέματος, θά έπρεπε νά πάρει, όχι μόνο τήν έκταση και τήν μορφή τής ειδι
κής μελέτης, αλλά καί τό βάθος τής ερευνάς καί τήν ένταση ενός ευρύτερου προ
βληματισμού. Τότε μόνο θά είχαμε τήν δυνατότητα νά πλησιάσουμε τό έργο 
τοϋ Τάκη Σαλαμάγκα και νά έξοικειωθοϋμε μ9 αυτό. Γιατί, πρόκειται γιά ένα 
ιδιόμορφο καί Ιδιότυπο έργο πού, γι9 αυτόν άκριβώς τόν λόγο, παραμένει απαρα
βίαστο καί προσωποπαγές.
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9Η  άναφορά τούτη , στην μορφή καί στήν πνευματική όντότητα τού Τάκη 
Σαλαμάγκα, είναι βέβαια κάποια σπονδή. 'Ωστόσο, δμως, δεν ξεπερνάει τις προ
θέσεις μιας απόπειρας. Καί, δσο σνγχο)ρεϊται άπ τις περιστάσεις κι5 α π ’ τις ά- 
δνναμίες ενός κοντινού φίλον, πού μοιράζονταν μαζί τον τις περισσότερες ώρες 
τής ημέρας, θά προσπαθήσω να ξεχο)ρίσο) και να κρατήσο) εδώ λίγα άπ τά στοι
χεία εκείνα, πού τον συνέθεταν. Βέβαια, το χρέος, για την πλατύτερη μελέτη καί 
την ειδικότερη έρευνα τής πνευματικής παρουσίας καί τής προσφοράς τού έργου 
τον Τάκη Σαλαμάγκα, εξακολουθεί να παραμένει ανεκπλήρωτο. Καί, ακόμα, πι
στεύω , πώς, νστερ9 άπ το τιμητικό τούτο άφιέρωμα τής «9Ηπειρωτικής 'Εστίας», 
ή υποχρέωση αυτή γίνεται πιο ορατή και δημιουργεί πιο συγκεκριμένες άπαιτή- 
σεις άπ9 τους πνευματικούς εκείνους άνθρώπονς, πού διακονούν τά 9Ηπειρωτικά.

'Έ να ς ιδιόρρυθμος στά  Γ ράμ ματα , στην ιστορία, στην λαογραφία καί στην 
πνευματική  ατμόσφαιρα  τω ν Ίω α νν ίνω ν , ό Τ άκης Σαλαμάγκας, συνιστά μιά μονα
δ ικότητα , πού δέν σ τέκετα ι στά  καθιερω μένα μέτρα τή ς κοινής αποτίμησης.

*Η ιδιοσυστασία  του επηρεάζονταν α π ’ το φως κι* ά π ’ τη  σκιά. Κ ι9 αύτή ή 
δυναστική (— άν θέλετε—ή αιθέρια) υπερευαισθησία, πού κρατούσε τήν άγω νια  μιας 
ύπαρξιακής λυχνίας, κυριάρχησε ολόκληρη τή  ζω ή  του. ’Έ τσ ι, κάτω  ά π ’ τις δια
κυμάνσεις ενός ψυχικού βαρόμετρου, ό Τάκης Σ αλαμ άγκας Ιζησε τά  γεγονότα τής 
συνταρακτικής π εντηκονταετία ς όλότελα ξεχω ριστά. Δέν τά  συνέδεσε μέ τούς αν
θρώπους. ΓΓ αύτό, άπόμεινε νά είνα ι, οχ ι μονάχα ένας δέκτης, άλλά κι* ένας 
φορέας μαζί. Κ αί ή συσσώρευση τω ν έντονων βιω μάτω ν, σ ιγά  - σ ιγά , τύν απο
ξένωνε ά π 9 τή ν  π ρ α γμ α τικ ό τη τα . Γ ιά  νά φτάσει, ύστερ9 άπύ κάποια  όντως δρα
μ α τική  άπομάκρυνση, νά φοβάται τήν άλλαγή καί τήν μετακίνηση τής ζω ής. Ή  
στάση τούτη , παρά τήν ιδ ιοτυπ ία  της, δέν ε ίταν  όμως καί άρνηση. ’Ίσ ια  - ϊσ ια  πού 
ό Τ . Σ α λα μ ά γκα ς, εύπαθής κ ι9 άνήσυχος καθώ ς είταν, ε ίχε  μιάν άκονισμένη όραση, 
πού προχω ρούσε π ιό  μακρυά ά π 9 τούς κοινούς ορίζοντες. ΚΓ άκόμα, ε ίχε  μιά συν
είδηση πού, αβέβαιη καί άφύλαχτη άπο δοκιμασίες, δέν τύν άφηνε καθηλωμέ- 
νον άπέναντι σ τά  γεγονότα . 'Ό μ ω ς , ή σύγκρουση, πού ελευθερώνει ά π 9 τ ις  σύν
θετες αύτές δεσμεύσεις μ ιά  ψυχοφυσική ιδιοσυγκρασία τέτο ιας δομής, γ ιά  τύν Τάκη 
Σ α λ α μ ά γκ α , ε ίχ ε  τύ  δέος μιας επανάστασης. Κ αί, γ ι9 αύτό, θά έπρεπε νά τήν άπο- 
δεχθ ε ί, διακινδυνεύοντας τήν γαλήνη καί τήν συμβατικήν ηρεμία. Π ράγμα  πού, 
οπω σδήποτε, δέν ε ίταν  παρά γ ιά  τολμηρούς μαχητές, ενώ ό Τάκης Σαλαμάγκας, 
ε ίτα ν  ήδη περισσότερο ένας ειρηνικός άσκητής. Α κ ρ ιβ ώ ς , άνάμεσα στις δυύ άντίρ- 
ροπες καί ισοδύναμες αύτές π ιέσεις, ό ήρεμος καί συνεσταλμένος καρτερικός Τ . 
Σ α λα μ ά γκα ς, στάθηκεν ένας άκίνητος μάρτυρας. Κ ι9 έμεινε τύ ίδιο π ιστός καί στην 
κ α τα γ ω γ ή  του καί στην αποστολή τού πνευματικού ανθρώπου. Γ ια τ ί, αύτύς ό 
άστύς πού, στά δύσκολα έκείνα  χρόνια τής σκληρής έργασίας καί τή ς δυσπρόσιτης 
πα ιδεία ς, ε ίχ ε  τήν καλύτερη δυνατήν οικονομικήν άσφάλεια καί τήν οικογενειακή 
προώθηση (ό πα τέρα ς του είταν  ένας ξεχω ριστός χριστιανός γιατρός, πού τού ά
φησε κ ι9 ένα όνομα καί μ ιά  διάκριση κοινωνική) γ ιά  νά προχωρήσει, χω ρίς καμ- 
μ ιά  οδυνηρή προσπάθεια , δέν ευτύχησε νά συγκρουσθεί από νωρίς. Έ τ σ ι ,  μέσα σ9 
ένα κ λ ίμ α  ρομαντικής νηνεμίας καί ντελικάτης εύπάθειας, έζησε καί δημιουργή- 
θηκεν ένας όμορφος, εύγενικός κα ί ά νέγγ ιχτος άντρας πού, ωστόσο, δέν ε ίχε  τήν 
γεύση τής ή ττα ς  κ α ί τής νίκης. Κ ι9 έμεινεν ένας άκακος, ένας εύγενής ντροπαλός, 
πού, γ ιά  νά μήν υποφέρει, θά έπρεπε νά ζ ε ί πάντοτε μέσα σ9 ένα κλίμα  έξω - 
ραϊσμένης κοινω νικής πρα γμ α τικότη τα ς.

Ό μ ω ς ,  αύτή ή καθαρότητα της πνευματικής ζω ής, έχει καί τό άνάλογο αντί
βαρο στην ψ υχοπνευματική κράση το υ : Ο ί μορφές κ ι9 οί πράξεις τών προσώπων,
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πού φτιάχνονται α π ’ τύν Τάκη Σ αλαμάγκα, είναι γεμ ά τες άπ* άνδρισμύ καί ήρω ϊ- 
κή ακτινοβολία. Π ράγματι, ωραίο άντιφ έγγισμ α  ενός πο ιητή , πού ξέρει να δίνει 
ζω ή καί διαστάσεις στο χρόνο καί στύν τόπο.

Αύτή ή ιδιοσυστασία, δπω ς είταν φυσικόν, προδιάγραψε μιάν άφευκτη σ ύγ
κρουση του Τάκη Σαλαμάγκα μέ τον άνθρωπο της έποχής του. Π ράγμα  πού τύν 
ύποχρέωσε να περιφράξει τήν ατομική του ζω ή μέ κάποια  ηθική όχύρωση μονα
ξιάς. Κι* αύτή ή ατομικότητα , πού φοβόνταν τήν αδιαφιλονίκητη λάμψη τής ίδ ιας 
τής παρουσίας της, ώρισε περίπου καί τήν φυσιογνωμία τή ς ζω ής του. *Έτσι, 
6 Τ . Σαλαμάγκας είταν ένας άπ* τούς σπάνιους εκείνους Γ ιαννιώ τες, πού κράτησαν 
τον άντιπροσωπευτικώτερο τύπο τής παράδοσης, πού ξεχώ ρισε τήν πόλη τούτη 
στή νεώτερην ιστορία μας. Γι* αύτό καί δέθηκε οργανικά μαζί της, ώ στε να φ τά 
σει να γίνει καί κ ά τ ι σαν μοίρα του. Δ ιό τι, ό Τ . Σ . ζητούσε, πιθανόν, έναν 
άπαραβίαστο χώρο κι* έναν χρόνο άνενεργό, γ ια  νά δυνηθεΐ να κ ινηθεί άπροκάλυπτος 
καί χω ρίς συγκρούσεις. Κ αί, γ ια  τον ίδιο λόγο, ή άπαίτησή του άπ* τούς άνθρώ- 
πους είχεν τήν άθωότητα καί τήν συγκίνηση άπονα πα ιδ ί ώριμο πού θυμάται. Μιά 
φύση πού άποσύρεται, γ ια  νά μήν ενοχλήσει μέ τά δ ικα ιώ ματά  τη ς καί πού ή εύ- 
πάθειά της τήν κάνει νά πάσχει α π ’ τήν ίδια  της τήν εύγένεια. Σ* αύτήν τήν π ερ ί
που κρίσιμη ψυχική δομή, διαρθρώθηκε ό χαρακτήρας τού Τ . Σ αλαμ άγκα . Κ αί, 
δπω ς ήταν έπόμενο, άπό μιά τέτοια  ιδιοσυστασία βγήκε, δ ια ποτίστηκε κα ί πήρε 
άνάλογη μορφή κι* ένα ιδιόρρυθμο πνευματικό έργο. Γ ιά  τούτο, ή σπροσπέλασή του, 
δσο κι* αν είναι κάπω ς οικεία — λόγω  τής φυσιογνωμίας καί τής κ α τα γω γή ς του 
πού ξεκινάει καί πού στέκεται πέρ* ά π ’ το α το μ ικ ό — , δέν γ ίνετα ι δυνατή χω ρίς 
κάποια συναισθηματική δόνηση. Χ ρειάζετα ι, πρώτ* άπ* δλα, συγκατάθεση γ ιά  μιά  
ύποκειμενική συμμετοχή. Γ ια τί, δέν είναι μονάχα κατασκευή, άλλά καί μιά  ιδιόρρυ
θμη γέννηση, πού άντικαθρεφτίζει έντονα τήν ένταση καί τον κραδασμό τής ειδ ι
κής αύτής ψυχοπνευματικής ιδιοσυστασίας. Σ το  έργο τού Τ . Σ αλαμ άγκα , ύπάρχει 
πάντα ή διάστρωση άπό μόνιμα ή οριστικά στοιχεία  πνευματικής διάρκειας καί 
χρονικής ήρεμίας. Γι* αύτό — νομίζω  — κι* ή πόλη τούτη έκέρδισε τύν Τ . Σ α λα 
μάγκα: 'Έ νας τόπος φορτωμένος ιστορικήν ύποβολή, έντονα χρω ματισμένος άπό 
μιά ζώ σα λαογραφία, δημιουργημένη φιλολογική οντότητα, ιστορική παρουσία 
μητροπολιτικής άκτινοβολίας καί γενέθλιο χώ μ α  ονομάτων πού διαρθρώνουν 
τήν Νεώτερη Ε λ λ ά δ α  τώ ν δυο - τριών τελευταίων έκατονταετηρίδω ν, δπω ς είνα ι— 
κατά μοναδικότητα ίσω ς τά  Γιάννινα —, έπλήρωσεν ολόκληρη τήν ζω ή  κα ί τήν ύ
παρξη τού Τ . Σαλαμάγκα. Κ αί κατέκλυσεν αποφασιστικά τΐσ άναζητήσεις του. 
Γ ια τί, φύση λυρική καί λεπτα ίσθητη , καθώς είταν, έφτιαξεν εύκολα ένα βαθύτατο 
ύπόστρωμα άπ* αύτές τ ις  συγκινησιογενείς έμβιώ σεις, πράγμ α  πού, τελ ικά , δ ιά- 
πλασε καί τήν πνευματική του φυσιογνωμία. ’Έ τσ ι, δ Τάκης Σ α λα μ ά γκα ς έγινε 
πράγματι μιά ήπειρω τοχριστιανική πνευματική οντότητα (αφού καί τά  γενικώ τερα  
τούτα ενδιαφέροντα θέματα είταν τόσο στενά συνυφασμένα μέ τήν ’Εκκλησία  καί 
τήν παιδεία  τού Γένους στά χρόνια τής δουλείας). Καί τό έργο του, ξεκινώντας ίσ ω ς 
άπ* τήν υπαρξιακή άγω νία γ ιά  τήν άποτροπή τής σύγκρουσης ή τής μετακίνησης μιάς 
δεδομένης ήρεμίας—έστω καί συμβατικής—, προικίστηκεν άπονα μεταξιω μένο πάθος 
υποκειμενικής συμμετοχής. Κι* αύτό, κατά τήν γνώ μη μου, έδημιούργησε μιά άξια  
ειδικού βάρους κι* έδωκε, άκόμα, τήν άναπαλλοτρίωτη έκείνη λάμψη πού ξεχώ ρισε 
έντονα τόν άνθρωπο ενός τόπου. Γ ιά  όλες τ ις  ορατές έπιφάνειες τώ ν εκδηλώσεων 
τού χρόνου, τώ ν περιστατικώ ν, τώ ν προσώ πω ν καί τή ς ιστορίας τούτης τής π ό 
λης, ό Τάκης Σ αλαμάγκας στάθηκε ένα διάμεσο πρ ίσμα  κα ί μιά  θερμότητα, πρώ τα  
γ ιά  μιά διαθλαστική συλλογή καί, κατόπιν, γ ιά  τήν τήξη τη ς στήν ίδ ια  του τήν 
ψυχή. Γι* αύτό, άκριβώς, θά δύνονταν νά υποστηρίξει κανείς, π ώ ς ό Τ άκης Σ αλα 
μάγκας πάσχισε νά περιγράψει καί νά ιστορήσει, άλλά περισσότερο νά φ τιάξει τήν

I »
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διαφεύγουσα έκείνη ζω ή, πού ε ίνα ι πέρ* ά π ’ τήν κρύα α ιχμ αλω σ ία  τη ς  Ιστορικής 
π ρ α γμ α τικ ό τη τα ς . Κ α ί το πάθος αυτό ήταν σύμφωνο με τήν ιδιοσυγκρασία του.

Ό  βίος τού Τ άκη Σ α λα μ ά γκ α , κ α τά  συνέπεια, χα ρά χτη κ ε  μέσα στα π λα ί
σια αυτής τή ς ιδιοσυστασίας. Καί νοτίστηκε άπ* το κλ ίμ α  ενός χώρου καταχω νια
σμένου στο χρόνο καί οπω σδήποτε άπαλλοτριω μένου άπ* τ ις  διεκδικήσεις τού 
παρόντος. Έ τ σ ι ,  ο Τ ά κη ς Σ αλαμ άγκας, ένας ιδαλγός και μαζύ ένας προικισμένος 
εύγενής, πού  ζούσε σχεδόν ά νέγγ ιχτο ς  ά π ’ τήν σκληρότητα τή ς ζω ής, υποχρεώθηκε 
νά π α ρα τρέχει τά  γεγονότα , γ ια  να μην άπομείνει σ’ αυτά ένας Ό δυσσέας 
στο νησί τω ν Σειρήνων. Κι* αυτό εΐταν π ρ ά γμ α τι μ ιά  σιωπηλή δοκιμασία πού, 
έπειδή  δεν όμολογήθηκε, κατακάθονταν βαρειά μέσα στήν ψυχή του, γ ιά  νά πάρει 
τήν έκφραση τή ς άπομάκρυνσης, πού υπήρχε κα ι στην κύριαν άναζήτηση τής ψυχι
κής του δομής (Κ άποτε, μού έξομολογήθηκε π ώ ς, όταν εΐταν στην θητεία  τής Θέ- 
μ ιδας—εΐταν  Σύμβουλος Σ τρ α τιω τ ικ ή ς  Δικαιοσύνης καί δ ικηγόρος—, ύπόφερε τόσο 
πολύ άπο μ ιά  σύγκρουση νόμου και συνειδητής, ώ στε νά νοιώθει πόνο βαθύ, 6χι 
μόνο γ ιά  την συνέπεια, άλλά κα ί γ ιά  την ύπαρξη μιας τέτο ιας σύγκρουσης). Συνε
π ώ ς , π α ρ ’ όλη τήν ειρηνική πορεία  κα ί την παραίτηση άπ* τά  δικαιούμενα, ό Τ ά 
κης Σ α λα μ ά γκ α ς γεύτηκε τήν π ίκρα  τή ς χολής έκ τω ν ένδον. Καί τήν γεύτηκε 
καρτερ ικά , χω ρ ίς  τήν άραίωση πού δίνει ή κοινή συμμετοχή. Π άντοτε μονάχος, 
άφωνος κ α ί ντροπαλός, όπω ς οί μάρτυρες τής έκκλησίας. Κ αί, τέλος, ή χρ ιστιανι
κή α γ ω γ ή , πού ε ίχ ε  σέ στάθμη ενός π ιστεύοντα  διανοητή, στάθηκεν έδώ μιά κλ ί
μ α κα  πα ραπάνω , γ ιά  νά συνυφανθεΐ μέ τό πνεύμα, τόν χώρο καί τήν διαρρέουσα 
έποχή  τή ς πόλης τώ ν Ίω αννίνω ν. Δ ιότι, έτσ ι δυνήθηκε νά σταθεί κάπου καί νά 
προσ ανα τολ ισ τεί, ένώπιον τή ς  άχλής τού χρόνου καί πέρ ’ άπ* τήν τέφρα τής κοντι
νής ήμέρας. Ε ΐτα ν  ή ολοκλήρωση γ ιά  έναν βίο κ α τ’ εξοχήν πνευματικό.

***
*0 Τ ά κης Σ α λα μ ά γκα ς, τήν κρ ίσ ιμη  περίοδο πού ά γ γ ιζ ε  στά όρια τού τ έ 

λους τή ς τουρκοκρατίας στην νΗ πειρο , περνούσε τό στάδιο τής ένηλικίωσης. Τ ά  
Γ ιάννινα , πού υπήρξαν ή δεύτερη πόλη τού Γένους, τώ ρα, όμοιαζαν νά είναι μιά 
νησίδα πού, φορτωμένη μονάχα τήν α ίγλη  καί τήν μαρτυρία μιας λαμπρής ιστο
ρίας, θά έπρεπε νά ξαναγίνουν ένα κέντρο γ ιά  τήν καινούργια έποχή τής Ν εώτερης 
Ε λ λ ά δ α ς . Κ αί οί νικηφόροι πόλεμοι τού 12 — 13, πού γίνονταν σ’ ένα κλ ίμ α  σχεδόν 
ίδεαλ ισ τικής μέθης γ ιά  τήν Μ εγάλη Π ατρίδα , αύτήν τήν διάχυτη αίσθηση τήν 
έκαμαν β ίω μ α , πού γ έμ ιζ ε  άκόμα κα ί τήν καθημερινότητα τής ζω ής. Γ Γ  αύτό, τά  
χρόνια  τούτα , πού εΐχαν κ ά τ ι από κάποιαν αυγή στήν έθνική ψυχή, βοήθησαν τήν 
ρομαντική  ιδιοσυγκρασία  του ν’ ακολουθήσει τήν χάραξη μ ιας πορείας έξω άπ* 
τήν ακτίνα  τή ς  ατομικής πνευματικής ένδιαίτησης. Ό  Τάκης Σ αλαμάγκας ε ΐ
ταν έτο ιμος γ ιά  ένα τέτοιο ξεκίνημα. Γ ια τ ί, εκτός α π ’ τήν φυσική του απόκλιση, 
λόγω  ψ υχικής δομής, ε ίχ ε  τήν προώθηση άπ* τήν οικογενειακή του έστία κι* άπ* 
τήν ολοκλήρωση μιας πα ιδείας. Γεννήθηκε καί άνατράφηκε μέσα σ’ ένα σ π ίτι μέ 
χρ ισ τια ν ική  α γω γή . Καί μορφώθηκε μεθοδικά. Χ ω ρίς τήν μετακίνηση, πού δίνει ή 
σύγκρουση κα ί τά  οικονομικά προβλήματα. Έ κ ε ΐ ,  τού δόθηκε ή εύκαιρία νά άξιο- 
πο ιήσει αυτήν τήν άταραξία  τή ς  απομόνωσης πού ε ίχ ε  ή πόλη — νησίδα έκείνη τήν 
έπ ο χή  τή ς αναμονής. Ό  πα τέρα ς του, Στέφανος Σ αλαμάγκας, ένας γιατρός μέ 
σπουδές στήν Ε ύρώ πη, κι* ένας χριστιανός μέ καλοθεμελιωμένη π ίστη , έζησε ώς
τήν ημέρα τή ς απελευθέρωσης τώ ν Ίω αννίνω ν (21 Φεβρουάριου 1913), καρτερών
τας νά χα ιρετήσει μονάχα έναν Έ λ λ η ν α  στρατιώ τη . Π ράγμα  πού, μόλις έγινε, ά
φησε τήν πρόσκαιρη ζο^ή. Ό  άνθρωπος αύτός, πού τόσο έξουσίαζε τόν βίο του μέ 
τήν π ίσ τη , σ τάθηκε γ ιά  τον γιό  του, τόν Τάκη Σ αλαμ άγκα , μιά ιερή υποθήκη κι* 
ένα όνομα πού σταθεροποίησαν οριστικά τόν προσανατολισμό του. Έ τ σ ι ,  άτενί- 
ζοντας πρός έναν δρίζοντα όχι άγνωστον, ό Τ άκης Σ αλαμ άγκας, προχώρησε τώρα
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καί μονάχος. Σπούδασε, έγινε δικηγόρος, ήξερε γαλλικά, τούρκικα, ιταλικά κι* είχε 
μια σπάνια πνευματική καλλιέργεια. Εύειδής, καλοανατεθραμμένος και εύϋπόλη- 
πτος, ήρθε νά πάρει κι* αυτός τήν δική του θέση στα Γιάννινα. "Ολ* αύτά τά προ
σόντα, στήν έποχή έκείνη (1920), είταν ένα μεγάλο κεφάλαιο καί μια εύθύνη πού, 
γιά τον Τάκη Σαλαμάγκα, έθεταν τό συγκλονιστικό πρόβλημα τής έντονης δράσης, 
έφ’ οσον αύτός είταν ήδη ένας πνευματικός άσκητής, φτιαγμένος γιά έναν χώρο 
έξω απ’ τήν άφευκτη σύγκρουση τής καθημερινότητας.

Τότε, 6 Τ. Σαλαμάγκας, ζυγιάζοντας τά πράγματα καί, ξαναμετρώντας τήν 
ιδιοσυστασία του, έδιάλεξε τήν Δικαιοσύνη. Έ τσι, σταδιοδρόμησε ώς Σύμβουλος 
τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, πράγμα πού δείχνει πώς, παρά τήν επικίνδυνη 
σχεδόν ευαισθησία του, δεν άπόφευγε τήν ανάληψη τής μεγάλης εύθύνης. ’Ακόμα, 
αύτό δείχνεται πιο καθαρά άπ’ τήν άρρενοπώτητα καί τήν ομηρική κατασκευή πού 
είχαν πολλοί απ’ τούς ήρωες των σελίδων του. Ό Τ . Σ., στον δικό του πνευματικό 
χώρο, κρατούσε μιά έπικότητα, αό ίδιο άκρατη όπως καί ή ευαισθησία του.

Ά π ’ τήν έποχή αυτή, έχομε τήν μαρτυρία τών ωραίων λυρικών κειμένων 
του πού, αξιωματικός στήν έκστρατεία τής Μικράς ’Ασίας, έδινε μ’ έναν ιδεαλι
σμό καί μέ κάποια ρέμβη προσωπικής θεώρησης. Καί, συνέχεια, ό άνθρωπος αύ
τός, πού ζοΰσε καί βίωνε τις περιπέτειες πού ακολούθησαν, πάσχισε νά κρατήσει 
μιά ήρεμία κι’ έναν τόνο ανώδυνου φωτισμού. Στά γράμματα καί στήν Δημοσιο
γραφία, φαίνεται πάντοτε νά αποκλίνει σταθερά προς τον χώρο πού είταν ήδη πιο 
κοντά στήν διαμορφωμένη προσωπικότητά του. Κι* αύτό δεν τόν άφησε νά συν
θέσει τήν τραγωδία άπ’τήν μικρασιατική καταστροφή. Θέλησε ν’ άπομακρυνθεί 
άπ’ αύτή τήν φοβερή πραγματικότητα πού, έν τούτοις, τήν έφερνε πάντοτε μέσα 
του καί πού τήν φοβόνταν νά τήν κάμει έργο; Δέν τήν άνάφερνε, παρά μονάχα σε 
καμμιά σπάνια ώρα συζήτησης. Είταν κάτι τό ανείπωτα έπώδυνο, κάτι πού ‘τόν συγ- 
κλόνιζεν επικίνδυνα, ή ανάκληση αύτής τής μνήμης. Καί ό εύαίσθητος αύτός, ακόμα 
καί στις πιο άσήμαντες συναισθηματικές αποχρώσεις, προτίμησε νά τήν υποφέρει ώς 
ιερή σιωπή, παρά νά τήν ξαναδώσει στήν γήινη ζωή ώς φωνή. Τό γεγονός αύτό, 
έσκαψε τήν ψυχή του καί βάθυνε τήν άπομονωτική τάφρο, πού είχε κάμει, άπό νωρί
τερα, γύρω άπ’ αυτόν καί τήν χθαμαλότητα τής ρέουσας πραγματικότητας. Καί, ό
πως είταν έπόμενο, τόν ανάγκασε νά προχωρήσει πέρ’ άπ’ τήν διαφοροποίηση καί νά 
άναζητήσει τήν ολοκληρωμένη μορφή τής πορείας του. Έ τσι, άρχίζει νά φτιάχνεται 
ένα έργο, βαθύτατα άνθρώπινο καί μέ δική του έκφραση πού έχει τήν άρχή του στήν 
υποκειμενική θέρμη καί πού, δίνεται μέ τήν μορφή ένός θαρραλέου καί ριψοκίνδυνου, 
γιά τήν έποχή έκείνη, γλωσσικού ύφους. Κυριαρχείται άπονα διαστρωμένο πάθος 
κι* άπό μιάν άκρότητα γλώσσας, πού φτάνει ώς τόν πυρετό πού εκλύει τήν άπο- 
λιθωμένη ζωή τών προσώπων καί τών περιστατικών τής ιστορικής ψυχρότητας. 
Κι’ ή ζωή αύτή, πού έκλύεται, γίνεται ποίηση. Ό  Τ. Σαλαμάγκας είταν πρώτα 
ποιητής. Καί, γι’ αύτό, δέν κινήθηκε μόνο άπό ιστορικό ένδιαφέρον. Πάντα ένας 
υπερευαίσθητος ιδαλγός, δέχτηκε τήν έπίπτωση καί τήν άσαφή γοητεία τού παρελ
θόντος. Κι άντιμετώπιζε τό βάρος του περισσότερο λογοτεχνικά. Έ τσι, ή έργασία 
του πήρε μιά δική της μορφή, ένα όλότελα ξεχωριστό στύλ καί μιά ιδιόμορφη έκ
φραση. Γι* αύτό, παρά τήν κάποια λόγια υπόμνηση, όπου ζήτησαν τά θέματα πού 
άποτελοΰν τόν κορμό τής ύλης του, παραμένει πάντα νά είναι μιά οικοδόμηση 
ένός ποιητή στούς χώρους τής ιστορίας καί τής λαογραφίας. Μοναδικότητα καί 
ύψιστη άξια στήν νεώτερη γραμματεία μας. Ό  Τάκης Σαλαμάγκας είναι ένας 

* άφοσιωμένος πνευματικός άσκητής, πού ζητάει νά φτιάξει τήν θρησκεία του, ξεκι- 
ϊ νώντας άπ* τήν ίδια του τήν ψυχή. Γι’ αύτό καί γίνεται ξένος άπ’ τήν τύρβη καί 
I τήν λάμψη τής άγοράς. Αύτός πού, στήν συνηθισμένη περίπτωση, θά έπρεπε νά 
^ είταν στήν προθήκη τής κοσμικής κίνησης.
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Κ. Δ. ΜΕΡΤΖ10Υ
ά. μ. της ’Ακαδημίας ’Αθηνών

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΔΗΜ. ΣΤ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΝ ΠΑΣΣΑΔΟΝ IQANNINQN
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ

Προσκληθείς νά συνεργασθώ είς τό Τεύχος τής «Ηπειρωτικής Εστίας», 
πού άφιερώνεται είς την μνήμην τού παλαιού μου φίλου καί διακεκριμένου λο- 
γίου Ίωαννίτου Δημητρίου Σ. Σαλαμάγκα, εύρέθην τελείως άπαράσκευος. Ή  φα
ρέτρα μου είναι κενή. Τά άρχεία τής Βενετίας, τά όποια ήρεύνησα έπΐ τριάκοντα 
και πλέον ετηί1)» έχουν, δΓ έμέ τουλάχιστον, έξαντληθή. Καί δμως δέν έπρεπε 
νά άπουσιάσω άπό τό Φιλολογικόν τούτο μνημόσυνον. Καί έπειδή είχον άπό έτών 
συγκεντρώσει πολλά καί διάφορα Ιστορικά στοιχεία άφορώντα είς τούς πασσάδες 
Ίωαννίνων, έσκέφθην διι δέν υπήρχε καταλληλότερον θέμα διά τήν συνεργασίαν 
μου είς τό τιμητικόν Τεύχος, τοσούτω μάλλον καθόσον καί δ τιμώμενος ήδη είχεν 
άσχοληθή μέ τόν Χρονολογικόν Πίνακα των πασσάδων είς τά «Γιαννιώτικα 
'Ιστοριοδιφικά Μελετήματα« 1958 σελ. 123 — 12+.

Προσεπάθησεν ό άείμνηστος νά συμπληρώση κατά τινα τρόπον τούς πίνα
κας τών προγενεστέρων : Άραβσντινού, Λαμπρίδη, Σούλη κ. ά., χρησιμοποιήσας 
τήν Μικράν ’Ηπειρωτικήν Χρονογραφίαν μου, τήν δημοσιευθεϊσαν είς τόν ΐ4ον 
τόμον τών «’Ηπειρωτικών Χρονικών». ’Αλλά δέν είχε περισσότερα στοιχεία καί 
περιωρίσθη νά παραθέσ[| τά όνόματα τών πασσάδων ώς τά άναφέρει ό Άραβαν- 
τινός καί τάς χρονολογίας. Ά λλ’ είναι, καί τά μέν καί αί δέ, έλλιπή καί έσφαλ- 
μένα, ώς θά γίνη έν συνεχείμ λόγος.

Έπιθυμών νά διαφωτίσω τήν σκοτεινήν έκείνην περίοδον τής Τουρκοκρα
τίας ώς πρός τά Γιάννινα, είχον άρχίσει άπό έτών νά σταχυολογώ τάς πολλάς 
δεκάδας χαρτοφυλάκων τού έν Κερκύρμ Γενικού κατά θάλασσαν Προβλεπτού(2), 
τούς χαρτοφύλακας τού έν Πάργμ Ενετού Διοικητού, τούς τού έν Άγίμ Μαύρμ 
Προβλεπτοΰ υπό τόν όποιον ύπήγετο καί ή Πρέβεζα, τών έν νΑρτη Ενετών Ύπο- 
προξένων, τού έν Ζακύνθω Προβλεπτού καί τών έν Κων)πόλει Ενετών Πρέ
σβεων. ’Αποτέλεσμα τής κολοσσιαίας ταύτης έρεύνης ύπήρξεν ή κατάρτισις ένός 
πληρεστέρου καί άκριβεστέρου πίνακος πασσάδων άπό τού 1611 μέχρι τού 1788 
ήτοι μέχρι τού Άλή Πασσά Τεπελενλή.

Διά τήν χρονικήν περίοδον άπό τής άλώσεως τών Ίωαννίνων (1430) μέχρι 
τού 1911, μόνον δύο πασσάδες είναι γνωστοί άπό τάς Ένετικάς πηγάς ήτοι ό 
Φαΐτ Πασσάς διά τά έτη 1498/1499 καί ό Γιουστοϋ μπέης τού 1529. 'Ετέρους 
δύο άναφέρει ό Άραβαντινός : τόν Λουφτή Πασσάν τού 1550—τόν άνεγείραντα, 
γράφει, τήν γέφυραν τού Λυκοστόμου—καί τόν Ζουλφικάρ Άγαν τού 1590.

1. Τά αποτελέσματα τών πολυετών έρευών μου, αΐτινες περιέλαβον σύμπαντα τόν 
"Ελληνικόν χώρον, είναι 163 δημοσιεύματα μικρά καί μεγάλα, καταλαμβάνοντα 4300 σελ.

2. Μόνον οί χαρτοφύλακες τού Προβεδιτόρ Τζενεράλ ντά Μάρ, οί όποιοι ήρευνή- 
Οησαν, ανέρχονται είς 314 ήτοι άπό του άρ. 867 μέχρι του 1181.



Ώ ς πρός τόν Φαίτ Πασσάν, ούτινος ή έξουσία έξετείνετο μέχρι Καστοριάς 
καί Αύλώνος, ήτο, καθ’ ά γράφουν τό περίφημον Ήμερολόγιον χοΰ ΜαρΙν Σα- 
νοΰδο, Χριστιανός έκ Τραπεζούντος, έξισλαμισθείς καί είχεν εις τήν Αυλήν του 
ώς «πρωτόγερον» τόν Κερκυραίον Ματθαίον Σοφιανόν, έξάδελφον τοϋ γνωστού 
λογίου Νικολάου Σοφιανού, δστις συχνά έπεσκέπτετο τόν έξάδελφόν του στά 
Γιάννινα.

Εις τόν έπόμενον πίνακα των πασσάδων δέν περιορίζομαι νά άναφέρω μό
νον τά όνόματα καί τάς χρονολογίας, άλλά παραθέτω καί διάφορα συμβάντα λα- 
βόντα τότε χώραν καί τά δποία μάς δίδουν μίαν άνάγλυφον είκόνα τής κατ’ 
έκείνους τούς καιρούς άσκουμένης τυραννικής διοικήσεως. νΑν θέλωμεν δμως νά 
μάθωμεν πάντα τά σχετικά μέ τούς πασσάδες άπό τής άλώσεως των Ίωαννίνων, 
πρέπει ή Εταιρεία ’Ηπειρωτικών Μελετών, άμα ώς ηρεμήσουν τά πολιτικά πρά
γματα καί άποκατασταθούν δμαλαΐ σχέσεις καλής γειτονίας μέ τούς Τούρκους, νά 
στείλη εις Κων)πολιν ένα τουρκομαθή έρευνητήν ΐνα συγκετρώση τά Ιστορικά 
στοιχεία τά άφορώντα είς τά Γιάννινα.

*
*  *

Ιδού τώρα δ παρ’ έμοϋ καταρτισθείς Πίναξ μέ βάσιν τά Ένετικά ’Αρχεία *.
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1) 1611

2) 1613

3) 1614

4) 1615

ΟΣΜΑΝ ΜΠΕΗΣ, Σαντζιάκης τών Γιαννίνων, υιός τού Περή 
Πασσά. Είναι δ έκ Παραμυθίας, δ καταστείλας τήν 21ην Σε
πτεμβρίου 1611 τήν έπανάστασιν Διονυσίου τού Φιλοσόφου. 
Μετά δύο έτη (Μάρτιος 1613), διετάχθη ή σύλληψίς του. Ό  Ό - 
σμάν κατώρθωσε νά διαφυγή διά Πάργας είς Παξούς, φέρων 
μεθ’ έαυτοΰ 6000 τάλληρα καί έκεΐθεν, διά Λευκάδος, μειέβη 
είς Κων)πολιν. νΑλλη πληροφορία τού έκεϊσε Ενετού πρέσβεως 
τής 24 ’Απριλίου 1613, άναφέρει δτι δ Όσμάν διέφυγε διά θα
λάσσης έπιβαίνων πλοιαρίου τό δποίον έναυάγησεν είς τάς νη
σίδας τού ’Αρχιπελάγους καί, έπιβάς έτέρου, προσήγγισεν είς τήν 
Εύβοιαν, δπου, άναγνωρισθείς, συνελήφθη καί μετήχθη σιδηρο
δέσμιος είς Κων)πολιν, δπου, κατά διαταγήν, τού Μεγάλου αύ- 
θέντου, άπεκεφαλίσθη(3).
ΜΠΕΚΗΡΜΠΕΗΣ, διωρίσθη προσωρινός Διοικητής, μέχρι τής 
άφίξεως τού νέου Πασσά.
ΡΕΣΟΥΑΝ ΠΑΣΣΑΣ. Ούτος είχε παραγγείλει εις τόν έν Βε- 
νετίρ έμπορον Ίωαννίτην Στάθην Άλφαντζήν μερικά γυάλινα 
βάζα, τά δποία είχον σταλή είς Κέρκυραν διά μιας Γαλέρας καί 
έπειδή δέν άνευρέθησαν είς τό Τελωνεΐον, δ Ρεσουάν έγραψε 
είς τόν έν Κων)πόλει πρέσβυν τής Βενετίας καί ή ύπόθεσις έξω- 
μαλύνθη. Ή  άπάντησις τού πρέσβεως είναι τής 3 Δεκεμβρίου 1614. 
ΑΣΛΑΝ ΠΑΣΣΑΣ. Ή  Μικρά Ήπειρωτ. Χρονογραφία άναφέ- 
ρ ε ι: «Κέρκυρα 25 Μαΐου 1615. Ό  Άσλάν Πασσάς τών Ίωαν
νίνων κυβερνά καί τά σκαλώματα τής άπέναντι Ηπειρωτικής

3. Ό  Άραβαντινός τόν αναφέρει ώς γαμβρόν του ’Λαλάν Πασσά, ένφ άπό τά 
Ένετικά έγγραφα προκύπτει ότι ό Όσμάν ήτο γαμβρός έπ* αδελφή τοΰ (Έμίνη) τελώνου 
τής Σαγιάδος, τόν όποιον εύρηκαν περίλυπον μίαν ημέραν, οί διελΟόντες έκεϊάεν έμποροι 
Ίωαννϊται, διότι είχε μάθει τόν αποκεφαλισμόν τού γαμβρού του Όσμάν. Ό  τελώνης 
τοίς ειπεν δτι ό Όσμάν παρουσιάσδη είς τόν Μέγαν Αύθέντην Τνα ζητήση συγχώρησιν, 
άλλ* ούτος διέταξε τήν άποκεφάλισίν του.

Λ'
2

ί·
*ί·

(Συνέχεια είς τήν σελίδα 540)
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Ίερέως ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΙ ΣΙΟΥ

ΜΙΚΡΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΕΑΑΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ*

Ε'
Π α ΐ σ ι ο ς

Ε π ί σ κ ο π ο ς  Β ε λ λ ά ς  
1 7 6 2 — 1 7 7 8

Συλλέγοντες προ έτών έκ τών διαφόρων Ναών και Μονών τής Ε πα ρ
χίας ταύτης έπιγραφάς, άναφερομένας είς τούς έκ Χιονιάδων άγιογράφους, 
άντεγράψαμεν και διαφόρους άλλας έπιγραφάς και ένθυμήσεις σχετιζομένας 
μέ τήν Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τοϋ τόπου.

Έκ τών κατωτέρω δημοσιευομένων τεσσάρων έπιγραφών, αϊτινες τυγ- 
χάνουσι κύρους άναμφισβητήτου, μαρτυρεΐται και άποδεικνύεται πληρέστατα 
δτι· μετά τον Επίσκοπον Βελλάς Νικόδημον, δστις κατά τό 1760 έλαβε μέ
ρος είς τήν έκλογήν τοϋ Επισκόπου Δρυϊνουπόλεως Δοσιθέου1, Επίσκοπος 
Βελλάς και Κονίτσης έξελέγη ό Παΐσιος, Ήπειρώτης καί αύτός, καί έκ τής 
Όσδίνας Παραμυθίας καταγόμενος.

Τοϋτον άπαντώμεν πρώτον έν τή κτιτορική έπιγραφή τοϋ έν Μολίστη 
Κονίτσης *1. Ναοϋ άγ. ’Αθανασίου (παλαιοϋ) συνοικίας Μποτσιφάρι (νϋν 
Μοναστηριού) τό έτος 1769. Δεύτερον έν τή κτιτορική έπιγραφή τής έν 
Βησσάνη Πωγωνίου *1. Μονής νΑβελ κατά τό έτος 1770, τρίτον έν έπιγραφή 
έπί τοϋ Τέμπλου τοϋ Τ. Ναοϋ άγ. Νικολάου Γκριζμπανίου (νϋν Ελευθέρου)2 
κατά τό έτος 1778, καί τέταρτον έν ίδιοχείρορ καί αύτογράφφ σημειώσει έν 
τή 2ςι σελίδι έξωφύλλου Πεντηκοσταρίου τοϋ 1757 τής Τ. Μονής Στομίου 
Κονίτσης κατά τό έτος 1778.

Έκ τής Ιδιοχείρου ταύτης ένθυμήσεως άποδεικνύεται δτι ούτος κατή- 
γετο έκ τής Όσδίνας, χωρίου τής τότε Εκκλησιαστικής Επαρχίας Έλαιώ- 
νος3, δτι έγεννήθη καί άνετράφη έκει, δτι ό πατήρ του ώνομάζετο Ν ικό
λαος καί ήτο Τερεύς, καί δτι είχε θείους δύο Α ρχιερείς, τόν τοϋ Μεγάλου 
Τυρνόβου καί τόν τής Κορίνθου.

Επίσης έκ τής σημειώσεως ταύτης, ή οποία άναφέρει δτι «έχει άφ’ 
Γ δτου άρχιεράτευσεν είς τήν Επαρχίαν χρόνους 16», δυνάμεθα νά προσδι- 
* ορίσωμεν καί τήν άκριβή χρονολογίαν κατά τήν όποιαν έξελέγη ούτος Έπί- 
ΐ σκοπος Βελλάς, καί αυτή είναι τό έτος 1762. Κατά τό έτος λοιπόν τοϋτο, 
|  διεδέχθη ό Παΐσιος, είς τήν Επισκοπήν Βελλάς, τόν Νικόδημον.

r * Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου, σελ. 213.
I 1. Βλέπε Ήπειρ. Χρονικά 1937, σελ. 57.
\ 2. Δυστυχώς ό Ναός ούτος έκάη ύπό τών Γερμανών τό 1943.
5 3. Ό  Άραβαντινός έν τή Χρονογραφία τής ’Ηπείρου άναφέρει—άν δέν άπατώ-
ί μαι—’Επισκοπήν Ελαίας.
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Ύποστηρίζομεν τήν γνώμην αυτήν, λαμβάνοντες πρός τοϋτο ύπ’ δψιν 
και έχοντες πρό όφθαλμών τό πρωτόγραφον τής ώς άνω ένθυμήσεως, τό ό
ποιον πάνυ εύγενέστατα μοί παρεχώρησε πρός άντιγραφήν ό τότε Γραμμα- 
τεύς τής Κοινότητος Κονίτσης άείμνηστος σήμερον ’Αλέξανδρος Οίκονομί- 
δης, παρ’ ού τοϋτο και έφυλάσσετο.

Ή  ένθύμησις αϋτη, έδημοσιεύθη και υπό Δ. Σάρρου έν τώ 12α> Τόμο) 
τών Ή πειρ. Χρονικών, σελ. 114, πλημμελώς πως και άνυπόγραφος.

Δεν γνωρίζομεν βέβαια υπό ποιας συνθήκας άντέγραψεν ούτος τήν έν- 
θύμησιν αύτήν, τής όποιας τήν είς τό τέλος υπογραφήν τοϋ Άρχιερέως 
παρουσιάζει ώς δυσξύμβλητον. Αϋτη, άτλουστάτη ούσα καί δπως δήποτε 
δήποτε εύανάγνωστος, άλανθάστως διακρίνεται δτι άνήκει είς τον Παΐσιον.

Τώρα, τον τής Βελλάς Επίσκοπον τούτον Παΐσιον, δέν πρέπει νά συγ- 
χέη κανείς μέ τον σύγχρονον έν ώρισμένο) χρονικώ διαστήματι Μητροπολί
την Ίωαννίνων Παΐσιον υπό τοϋ όποιου τήν υψηλήν κυριαρχίαν ό Ε π ί
σκοπος Βελλάς ύπήγετο, διότι ό Ίωαννίνων Παΐσιος έξελέγη τόν ’Ιούνιον 
τοϋ 1773 καί διετέλεσε μέχρι τοϋ 1780, ό>ν πρότερον Πρωτοσύγκελος τής 
Μητροπόλεως έκείνης4.

Έ ξ άλλου δε καί ό Ν. Μυστακίδης είς τούς Καταλόγους τών Επισκό
πων Βελλάς (Έφημερίς Κόνιτσα 1915, άρ. φύλλου 19), άναφέρει ’Επίσκοπον 
Παΐσιον καί κατά τό έτος 1782.

Ούτος, κατά πάσαν πιθανότητα, διετέλεσε μέχρι τοϋ 1788 καί είτα έξε
λέγη ό Θεοδόσιος, έκ τής Νήσου Ίο)αννίνων καταγόμενος, προαχθείς κατό
πιν είς Μ ητροπολίτην Λαρίσσης κατά τό έτος 1818.

Ό σ ο ν  άφορά δέ τήν γνώμην τοϋ άειμνήστου Μητροπολίτου πρώην 
Παραμυθίας Άθηναγόρα, τήν όποιαν διετύπο)σεν είς τόν 3ον Τόμον τών Ή- 
πειρ. Χρονικών τοϋ 1928, σελ. 39, περί τής 'Εκκλησίας Ίωαννίνων, δτι κατά 
τήν έν Ά ραχωβίτση5 έπιγραφήν έν τώ Ναώ Πέτρου καί Παύλου άπαντάται 
Μ ητροπολίτης Ίωαννίνων κατά τό έτος 1778 ό Παΐσιος, αϋτη άποδεικνύεται 
έσφαλμένη. 'Η  έπιγραφή άνήκει είς τόν Βελλάς Παΐσιον καί ούχί είς τόν 
Ίωαννίνων. Ή  Άραχωβίτσα, διοικητικώς μόνον ύπήγετο είς Ιωάννινα. Έκ- 
κλησιαστικώς δέ, είς τήν ’Επαρχίαν Βελλάς.

Ύποστηρίζομεν καί έδώ τήν γνώμην ταύτην, έχοντες πρό όφθαλμών 
τούς στατιστικούς πίνακας τοϋ Άραβαντινοϋ, τούς όποιους έδημοσίευσεν έν 
τή Χρονογραφία τής 'Ηπείρου 1856, Τόμ. 2ος, σελ. 329. Έξ αυτών άπο- 
δεικνύεται, δτι όχι μόνον ή Άραχωβίτσα, άλλά και 35 άλλα χωρία τής Ε 
παρχίας Κουρέντων, είς τήν Εκκλησιαστικήν ’Επαρχίαν Βελλάς ύπήγοντο 
καί τά όποια μόλις πρό όλίγων δεκαετηρίδων άπεσπάσθησαν έξ αυτής, καί 
άλλα μέν ύπήχθησαν είς τήν ’Εκκλησιαστικήν ’Επαρχίαν τών Ίωαννίνων, έν 
οίς καί ή Άραχωβίτσα, άλλα δέ είς τήν νεοσυσταθεΐσαν τότε Ί . Μητρό- 
πολιν Δρυΐνουπόλεως καί Πωγωνιανής. Ώ ς έκ τούτου, έπαναλαμβάνομεν καί 
πάλιν, δτι ή γνώμη τοϋ πρώην Παραμυθίας Άθηναγόρα, άποδεικνύεται 
έσφαλμένη.

Αύτά, έν όλίγοις, φίλοι άναγνώσται, περί τοϋ ’Επισκόπου Παϊσίου, τοϋ 
όποιου ήμεΐς δέν γνωρίζομεν οϋτε τόν χρόνον τής γεννήσεώς του, ούτε που 
έμορφώθη, ούτε καί πότε έχειροτονήθη ’Επίσκοπος.

Δ ^ομένου δέ δτι είς τήν έν λόγορ ένθόμησιν αύτήν άναγινώσκομεν, δτι 
ό Παΐσιος είχε δύο θείους Α ρχιερείς, πράγμα τό όποιον φανερώνει δτι ού
τος κατήγετο άπό λαμπράν καί έπιφανή οικογένειαν, εΐμεθα τής γνώμης ότι*

4. Βλέπε Ήπειρ. Χρονικά 1937, Τόμ. 12ος, σελ. 69.
5. Χωρίον τής Επαρχίας Κουρέντων.
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όχι μόνον παραδόσεις θά σώζωνται και τών θείων του ’Αρχιερέων, άλλα και 
έγγραφοι ίσως μαρτυρίαι. Διά τοϋτο και παρακαλοΟμεν πάνιας τούς πονοϋν- 
τας καί ένδιαφερομένους διά τήν 'Ιστορίαν τοϋ τόπου, καί Ιδίως τούς έκ τής 
τής περιφερείας εκείνης καταγομένους, όπως έρευνήσωσιν—έκαστος έν τώ 
μέτρω τής δυνάμεώς του ~τά διάφορα οικογενειακά άρχεΐα τής Όσδίνας, 
καί συλλέξωσι τάς περί αύτοΟ καί τών θείων του ’Αρχιερέων παραδόσεις 
καί λοιπά άποδεικτικά, καί φέρωσι κατόπιν είς δημοσιότητα, ΐνα, διά τοϋ 
τρόπου αύτοϋ, όλοκληρωθή κατά τό δυνατόν τό θέμα τοϋτο άπό πάσης 
πλευράς.

Είναι έπιτακτικόν καθήκον όλων μας νά μή άφήσωμεν νά τούς σκε- 
πάση ή λήθη διά παντός ’Ακόμη καί τό έλάχιστον ίστορικόν στοιχεΐον 
καί άν προέλθη έκ τής έρεύνης καί περισυλλογής αύτής, θά είναι πολύ μεγά- 
λον καί είς άκρον έπωφελές διά τήν 'Ιστορίαν τής ’Ηπείρου. "Ας έργασθή 
λοιπόν έκαστος μετά ζέσεως καί φιλοτιμίας διά τήν έπίτευξιν τοϋ σκοποϋ. 
*Η πατρίς αύριον θά τόν εύγνωμονή.

’Εν τέλει δέ ήμείς, άποβλέποντες πάντοτε είς τό σύντομον τής παρού- 
σης, καταχωροϋμεν κατωτέρω τάς ώς άνωθεν άναφερομένας έπιγραφάς καί 
προσεπιδηλοϋμεν, ότι, κατά τήν άντιγραφήν αύτών, διετηρήσαμεν τήν δια- 
κρίνουσαν αύτάς όρθογραφίαν καί διάταξιν, έκτός—έννοεΐται—τών τόνων 
καί διαλυτικών.

1
’Επαρχία Κονίτσης
Χωρίον Μόλιστα (συνοικία Μποτσιφάρι)
Τ. Ναός άγ. ’Αθανασίου (Παλαιός).

Έπί τοϋ ύπερθύρου τής παλαιός κεκλεισμένης είσόδου τοϋ κυ
ρίως Ναοϋ έσωθεν, χρώματι καί Κεφαλ. Βυζαντινής Γράμμασιν:

«Άνηγέρθι έκ βάθρου καί ύστορίθη ώ θΐος καί πάνσεπτος Ναός ούτος τοϋ έν 
'Αγίις Πατρός ήμόν ’Αθανασίου Πατριαρχόν Άλεξανδρίας Άρχιερατεύοντος 
τοϋ Θεοφιλεστάτου καί λογιοτάτου Κιρίο Κυρίο Παϊσίω κέ εύημερεύοντος 
κέ έπιτροπεύοντος Παναγιότι ύερέος κέ διά σινδρομής κέ ύπερμαχοϋντος 
Άδάμι».

μικροΐς γράμμασιν:
«σοτίριον έτος 1769 νοεμβρίου 9»6.

2
’Επαρχία Πωγωνίου 
Χωρίον Βήσσανη 
'Ιερά Μονή *Άβελ.

Έ πί τοϋ ύπερθύρου τής Δυτ. πλευράς τοϋ κυρίως Ναοϋ έσωθεν, 
χρώματι καί Κεφ. Βυζαντ. Γράμμασιν:

«f Άνηγέρθι έκ βάθρου κέ ύστορίθι ό θήος κέ πάνσεπτος Ναός τής ήπερ- 
αγίας ένδόξου Δεσπήνης ήμών Θ(εοτόκ)ου κέ άϋπαρθένου Μαρίας Ά βελη

6. Ή  έπιγραφή αΰτη έδημοσιεύθη καί τό 1956 είς τόν Ε' Τόμον της «Ήπειρ. 
Εστίας», σελ. 39, άλλ’ έκεΐ έκ τυπογραφικής άβλεψίας, παρέλειψαν τήν χρονολογία
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δνόμστη. ’Αρχιερατεύοντας Κυ(ρίου) Κυ(ρίου) Πσύσίου κέ διά συνδρομής 
Νηκοδήμου ύερομονάχου Ηγουμένου. Σεραφίμ Ήερομονάχου’Ανθίμου Ιερο
μόναχου Θεοφάνη Ήερομονάχου κέ διά έξόδου Δεονησίου Ύερομονάχου 
του χοτέ Ηγουμένου
Διά χειρός Κονσταντήνου Μιχαυλ Μηχαίλ έκ (κ)όμης Χ(ι)ονάδους».

μικρούς γράμμασιν:
«ατά  τώ 1770 ίνουνίου 25»~.

3
Έχαρχία Κονίτσης
Χωρίον Γκριζμχάνι (νύν Ελεύθερον)
'I. Ναός άγ. Νικολάου

Έχί τού Τέμχλου άρισχερά και έχί τής σειράς τού 'Εορτολογίου 
χρώμα τι καί Κεοαλ. Βυζαντ. Γράμμασιν.

«+ 'Ιστορίθη δ θύος κέ χάνσεκτος Τέμχλον τού 'Αγίου Νικολάου ’Αρχιερα
τεύοντας Παύσίου τής 'Αγιοτάτης Έχισκοχής Βελας έτι 1778 μηνί Σεχτε(μ)- 
βρίου 18».

4
Έχαρχία Κονίτσης 
Πόλις Κόνιτσα 
*L Μονή Στομίου.

Έκί τής 2ας σελίδας έξωφύλλου Πεντηκοσταρίου τού 1759 τής 
Ί. Μονής κατά το έτος 1778.

«,Αψοη' μαίου κθ' ήλθαμε καγώ ό άρχιερεύς Βελάς καί Κονίτζης όμού μέ
το ύ ς ...............εύγενεστάτους άρχοντας κυρ Μιχάλη Παναγιώτον Πότζιον
καί κυρ μ ................και κυρ ’Ιωάννηυ Διαμαντιού μήνου είς έτούτο τό σε
βάσμιον μοναστήριον τής ύχ(εραγίας Δε)σχοίνης ήμών θε(οτόκ)ου γενέσιον 
τού όνομαίομέν(ου) στομί(ου) καί ήγουμενενων (ό όσι)ώτατος Παισιος τού 
χοτέ γεωργίου βόντα καχουτζή τού έκ μχοράτζανης. έχομεν άφ\ ού άρχιερα-
τεύσαμεν έως την σήμερον χρόνους δέκα ές εις τήν Έχαρχίαν..................
ήμουν έκ τής όσδήνης Έλαιώνος* γέννημα καί θρέμμα υιός Πσ(χα)νικολάου 
έγγονας γεωργίου μιλήτζη καί άνενιός των θείων άρχιερέων τού Μεγάλου 
Τυρνόβου* καί Κορίνθου καί έστω είς μνήμην καντοτεινή.

ό Άρχιερεύς Βελάς καί Κονίτζης Παισιος έγραφεν».
Σ η μ ε ί ω σ ι ς .
Τήν κερί τού έν λόγω Έχισκόχου Παΐσίου έργασίαν τούτην χαρεδώ· 

σαμεν καί κατά τό έτος 1939 είς τον τότε Μητροπολίτην Ίωαννίνων Σχυρί- 
δωνα όμού μετ’ άλλων έργασιών, χωρίς βέβαια νά γνωρίζωμεν σήμερον καί 
χοία ύχήρςεν ή τύχη των.

Άργότερον δέ ήμείς έδημοσιεύσαμεν ταύτην είς το έν Ίωαννίνοις έκ-

7. Ό μ ο ί© ; καί ή έχιγραφή αντη έδημοσιενΟη είς τόν 4ον Τόμον της «Ή χειρ. 
Ε σ τία ς» , 'Ιούλιος 1955, σελ. 637.

8. Ούτος, κατά χάσαν κιθανστητα ή το Συνοδικός τό 1791. Μετά τούτου ώς Ή - 
κειρ©του, Ισ ο ς  καί σιμμαθητού του ε ϊχεν  άταθάς σχέσεις ό έχισης Ή χειρώ της Έ χ ί-  
σκοχος Κ αμχανίας Θεόφιλος, καί μέσον τούτου ένήρτει ό Καμχανίας έν Κβνσταντι- 
νουκόλει δ ιΤ ύχοθεσιν της *1. Μονής Βλατεβν, τήν όχοίαν καί έχέτυχε. α.

α. Σοφρ. Εύστρατιάδου « Ό  Καμχανίας Θεόφιλος» Ή χε ιρ . Χρονικά 1927, σελ. 
93- 94.
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διδόμενον περιοδικόν «Ηπειρωτική Εστία» (74—75τεϋχ. Ιουνίου—’Ιουλίου, 
σελ. 457), προσθέσαντες έν αύτή καί ολίγας γραμμάς έκ τής είσαγωγής τής 
παρούσης.

ΣΤ'
Λ ε ό ν τ ι ο ς

Ε π ί σ κ ο π ο ς  Β ε λ λ α ς  1 8 2 2

Μετά τό έτος 1818, κατά τό όποιον ό Επίσκοπος Βελλας Θεοδόσιος 
προήχθη είς Μητροπολίτην Λαρίσσης, άγνοοΟμεν άν και πότε άκριβώς έξε- 
λέγη έτερος Επίσκοπος Βελλας.

Μίαν και μόνην έπι τοϋ παρόντος άναμφισβήτητον έπιγραφήν περί 
τούτου έχομεν, ή όποια μαρτυρεί σαφώς, ότι ώς τοιοϋτος κατά τό 1822 διε- 
τέλει ό Λεόντιος.

Καί τήν έπιγραφήν ταύτην εόρίσκομεν έγκεχαραγμένην έπι μιας λίθι
νης πλακός, άνηκούσης άλλοτε είς τό κατεδαφισθέν κατά τό έτος 18911 πα
λαιόν Σχολεΐον τοϋ χωρίου Βησσάνης Πωγωνίου καί ή όποια σήμερον εό- 
ρίσκεται έντετοιχισμένη είς τό περιτείχισμα Νεκροταφείου 'Ιερέων έξωθεν 
τοϋ 'Αγίου Βήματος Ί . Ναοϋ άγ. Νικολάου, συνήθους τόπου ταφής τών ίε- 
ρέων τό πάλαι.

*0 Άραβαντινός, έν τή Χρονογραφία τής ’Ηπείρου Τόμ. Β' σελίς 31, 
άναφέρει ώς Επίσκοπον Βελλας κατά τό 1822 ’Ιωσήφ τόν Νάξιον ώς έξω- 
σθέντα, κατά δέ τό 1823 άναφέρει τόν Λεόντιον, τόν όποιον άποκαλεΐ ώς 
Ζαγορίσιον.

’Επίσης, ό Ν. Μυστακίδης είς τό όπ’ άρ. 19 φύλλον τής Έφημερίδος 
«Κόνιτσα» τοϋ 1915, άναφέρει τοϋτον κατά τα έτη 1823—1824 σύν τή πλη
ροφορία ότι ούτος κατήγετο έκ Σουδενών Ζαγορίου2.

Ό  δέ Μητροπολίτης Σάρδεων Γερμανός, είς τούς ’Επισκοπικούς ώς 
άνω Καταλόγους τών ’Επαρχιών ’Ηπείρου καί ’Αλβανίας, ουδόλως άναφέρει 
τόν Λεόντιον, άλλ’ άορίστως μόνον τόν ’Ιωσήφ πρός τόν όποιον έγραψεν ό 
Πατριάρχης Χρύσανθος άπό 4ης ’Οκτωβρίου 1824 ότι «προστασία καί έπεμ- 
βάσει τοϋ Ά λή Πασσα είσεπήδησεν είς τήν ’Επισκοπήν Βελλας, παρορα- 
θέντων άξιοτέρων»3.

Σημειωτέον, ότι τό 1824 ό *Αλή Πασσας δεν εύρίσκετο έν τή ζωή. Ή  
Πατριαρχική έπιστολή πρός τόν Επίσκοπον Βελλας ’Ιωσήφ είναι κατά πολύ 
μεταγενεστέρα τοϋ φόνου τοϋ Ά λή  Πασσά, ό όποιος, ώς γνωστόν, έλαβε χώ
ραν τήν 24ην Ίανουαρίου τοϋ 1822.

Διατί, λοιπόν, καί έκ τίνων λόγων έβράδυνε τόσον ή έπέμβασις τών 
Πατριαρχείων, είς μίαν τοιαύτην αυθαίρετον ένέργειαν τοϋ Επισκόπου Βελ
λας ’Ιωσήφ;

1. Περί ταύτης μοί έβεβαίωσεν 6 κατά τό έτος 1938 όγδοηκοντούτης κτίστης έκ 
Πυρσόγιαννης Νικόλαος Δούμας, ό όποιος είργάσθη είς τήν άνέγερσιν τοϋ νέου Σχο
λείου και τοϋ έν λόγφ περιτειχίσματος.

2. Βλέπε Κατάλογον Μυστακίδου έν τφ τέλει τής παρούσης, ώς καί Ί . Λαμ- 
πρίδου «Περί τών έν Ήπείρφ Άγαθοεργημάτων» 1880, σελ. 14.

3. ’Ηπειρωτικά Χρονικά 1937, σελ. 29—30.
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Έ πί τού προκειμένου, ή βραδύτης αΰτη των Πατριαρχείων δικαιολο
γείται έκ δύο κυρίως περιστατικών. Και τό μεν πρώτον είναι ή τότε έλλη- 
νική έπανάστασις τού 1821, τό δέ δεύτερον ή στάσις καί διαγωγή τού Ά λή 
Πασσά έν Ή πείρω κατά τής 'Υψηλής Πύλης.

Έ κ τής αιτίας τών δύο τούτων σοβαρών γεγονότων, έδημιουργήθη δυσ
μενής καί άνώμαλος ή έν γένει κατάστασις διά τό Έθνος ήμών, καί κατέ- 
σ ΐη , ώς ή το έπόμενον, άδύνατος πάσα όμαλή έπικοινωνία μεταξύ τών έν Ή 
πείρω ιδίως Επαρχιώ ν καί τών Πατριαρχείων. Άπότοκος δέ μιας τοιαύτης 
καταστάσεως ύπήρξε καί ή ύπ* όψιν μας ύπόθεσις, ή βραδύτης δήλον δτι τής 
Πατριαρχικής προς τον Ιωσήφ έπιστολής.

Ά λ λ ’ ήμας έόώ δεν μάς ένδιαφέρουν καί τόσον οί λόγοι τής βραδύτη- 
τος τής Πατριαρχικής προς τον Ιωσήφ έπιστολής, όσον μας ένδιαφέρει τό 
περιεχόμενον αύτής. Έ κ  τούτου άποδεικνύεται δτι, κατ’ ’Οκτώβριον τού 1824, 
Επίσκοπος Βελλάς διετέλει ό ’Ιωσήφ. Ε πίσης έκ μιας έπιγραφής έν τφ Πσ- 
ρεκκλησίφ Θεοτόκου (=Παναγιοπούλα) τού χωρίου Πληκάδες—Κονίτσης4, 
άποδεικνύεται καί πάλιν δτι, κατά τής έποχήν τής ίστορήσεως τού Παρεκ
κλησίου τούτου ήτοι κατά τό έτος 1822, Επίσκοπος Βελλάς διετέλει ό ’Ιω
σήφ. ΤΑρα λοιπόν σήμερον ήμείς ταύτα έχοντες ύπ’ δψιν, δέον νά παραδε- 
χθώμεν δλως τά άντίθετα τών δσων ό Άραβαντινός γράφει, καί δτι ό Λεόν- 
τιος μάλλον έξώσθη κατά τό 1822 περί τό δεύτερον δεκαήμερον τού μηνός 
Ίανουαρίου, καί ούχί ό Ιωσήφ.

Έ κ παραλλήλου δέ, βασιζόμενοι καί εις τήν έν Βησσάνη Πωγωνίου 
σωζομένην καί άφορώσαν τον Λεόντιον έπιγραφήν, ώς καί είς τό κενόν τό 
όποιον παρουσιάζεται άπό του 1818—1822, έξάγομεν τό συμπέρασμα ότι. 
τον προαχθέντα κατά Μάρτιον τού 1818 είς Μητροπολίτην Λαρίσσης Θεο
δόσιον διεδέχθη είς τήν Επισκοπήν Βελλάς ό Λεόντιος καί διετέλεσεν ώς 
τοιοϋτος μέχρι τού Ίανουαρίου τού 1822, όπότε και έξώσθη. Κατόπιν είσε- 
πήδησεν είς τήν Επισκοπήν ταύτην ό Ιωσήφ τή έπεμβάσει τού Ά λή Πασσά 
καί διετέλεσεν ώς τοιοϋτος μέχρι τού 1840, ώς τούτο άποδεικνύεται έκ δια
φόρων άλλων κατά καιρούς έπιγραφών καί λοιπών έγγράφων περί αυτού μαρ
τυριών. Εσφαλμένος λοιπόν ό Άραβαντινός καί Μυστακίδης φέρουσι τον 
Λεόντιον κατά τά έτη 1823—1824.

Ά λλα τίθεται καί τούτο τό έρώ τημα:
Ό  Ά λή  Πασσάς, πολιωρκημένος ών υπό τών Σουλτανικών στρατευμά

των καί διαβλέπων καθημερινώς τον κίνδυνον, είχεν άραγε τόν άπαιτούμενον 
καιρόν νά ένδιαφερθή διά τήν Ε κκλησιαστικήν ύπόθεσιν τής Επαρχίας 
Βελλάς καί Κονίτσης ;

Περί τού έρωτήματος τούτου ούδέν θετικόν δυνάμεθα σήμερον ν’ ά- 
παντήσωμεν.

Ίσω ς αύριον ή Εκκλησιαστική Ιστορία  τής Επαρχίας ταύτης νά 
σταθή κατά πολύ τυχηροτέρα τής σήμερον καί νά φέρη είς φώς δ,τι έξακο- 
λουθεΐ νά καλύπτη άκόμη τό σκότος, άν φιλότιμα καί φιλίστορα τέκνα τής 
Ε παρχίας ταύτης, έκ τών δυναμένων νά έργασθώσι, θελήσωσι νά έρευνήσωσι 
διάφορα Α ρχεία , ιδιωτικά τε καί έπίσημα καί άντιγράψωσι διαφόρους έπι- 
γραφάς καί ένθυμήσεις έκ τών όποιων ύπάρχει έλπίς νά χυθή άρκετόν φώς 
είς τήν Ιστορίαν ταύτην. Τοιαύτα Α ρχεία  καί άλλα διάφορα Έγγραφα, φέ-

4. Τούτο άνεκαινίσθη τ$ συνδρομή τών ευσεβών Χριστιανών τού χωρίου καί 
τύ έπιμελεία τού Αρχιμανδρίτου έν Ίερομονάχοις Γερασίμου Στώγια.
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ροντα ύπογραφάς ’Αρχιερέων, ύπάρχουσι—νομίζω—πολλά έν τη Έπαρχίςι 
ταύτη.

Κατωτέρω δέ παραθέτομεν τήν έν λόγφ έπιγραφήν τήν άφορώσαν τόν 
’Επίσκοπον Βελλάς Λεόντιον, τήν όποίαν άντιγράψαμεν ίδίαις χερσίν.

1

Επαρχία Πωγωνίου 
Χωρίον Βήσσανη

Έ πι πλακός έντετοιχισμένης είς τήν άνατολικήν πλευράν τοϋ 
περιτειχίσματος Νεκροταφείου ‘Ιερέων έξωθεν τοΟ άγ. Βήματος 
*1. Ναοϋ άγ. Νικολάου Κεφ. Βυζαντ. Γράμμασιν:

«Έπ(ισκοπή Βελά)

Πρόσδεξαι άγιε Ίεράρχα τοϋ Χριστοϋ Νικόλαε τάς δεήσεις τών κεκοπιακό- 
των γενέσθαι δαπάνη τε καί σπουδή τόν οίκον σου τοϋτον Πάνου ‘Ιερέως 
έπι τρόπου Βελά τοϋ έκ Κακσιάς(;) καί πάντων τών κατοικούντων έν τή χώρςι 
ταύιη Χριστιανών. Άρχιεραιεύοντος τοϋ Θεοφιλεστάτου ’Επισκόπου κυρ 
Λεοντίου και πρωτοστατοϋντος κυρ ’Αναστασίου Τόλη. Διά χειρός Κωνσταν
τίνου Παπαρούσου 1822 Ίανουαρίου 8»5.

Ε πίσης παραθέτομεν και τήν έν τώ Παρεκκλησίφ τοϋ χωρίου Πληκά- 
δων—Κονίτσης σωζομένην και άφορώσαν τόν έτερον ’Επίσκοπον Βελλας 
’Ιωσήφ έπιγραφήν ώς άκολούθως :

2
’Επαρχία Κονίτσης 
Χωρίον Πληκάδες
Παρεκκλήσιον Θεοτόκου (Παναγιοπούλα).

Έπι τοϋ ύπερθύρου έσωθεν τοϋ κυρίως Ναοϋ και έπι τής δυτικής 
πλευράς χρώματι και Κεφαλ. Βυζαντ. Γράμμασιν:

«t Άνιγέρθη έκ βάθρων κατά τώ 1811 και έστορίθη ύπό τοϋ ‘Ιερέως ό Ναός 
τής Ήπεραγίας Δεσπίνης ήμών Θεοτόκου. Άρχιερατεύοντος τοϋ Θεοφιλε- 
στάτου έπισκόποτ Βελάς ’Ιωσήφ. Διά συνδρομής καί έξόδου τοϋ έντιμωτά- 
του Χρήστου Κωνσταντίνου Γέργκου.
Έστορίθη δέ διά χειρός Γεωργίου καί Ζήκου Χιονιαδίτων έτος 1822 Ιο υ 
λίου 5».

Σ η μ ε ί ω σ ι ς .

’Ιδού δέ περί τοϋ Λεοντίου τί γράφει 6 Ί .  Λαμπρίδης είς τό ύπ’ αύτοϋ 
κατά τό 1880 έκδοθέν βιβλίον ύπό τόν τίτλον «Περί τών έν Ή πείρφ Άγα- 
θοεργημάτων» σελ. 14—15. «Ό  έκ Κάτω Σουδενών Επίσκοπος Λεόντιος 
(1844) κατάλιπεν ύπέρ τής έν Ίωαννίνοις ’Εκκλησίας τοϋ Άρχιμανδρείου 
έν έργαστήριον μετ’ άχυρίου ή άχουρίου (έκποιηθέντων άντί λιρών 18)».

5. ’Επειδή έκ τοϋ κειμένου τής έπιγραφής ταύτης δύναταί τις νά εΐκάση δτι 
πρόκειται περί Ναοϋ άγιου Νικολάου, καί ότι είς τοιοΰτον Ναόν άναφέρεται καί ά- 
νήκει ή πλάξ αΰτη καί ούχί είς τό Σχολεϊον, προσεπιδηλοϋμεν, ότι ό Ναός άγ. Νι
κολάου άνηγέρθη κατά τό έτος 1791 έπΙ Επισκόπου Βελλδς Θεοδοσίου, ώς τοϋτο 
έτέρα πλάξ έντετοιχισμένη έν τή Νοτ. πλευρά τοϋ Ναοϋ μαρτυρεί. Τό Σχολεϊον δέ 
είναι έκτισμένον είς όλίγων βημάτων άπόστασιν άπό του Ίεροϋ Βήματος τοϋ έν λόγφ 
Ναοϋ.
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Ε π ίσ η ς είς σελ. 22 Μέρος Β \ εις μετρητό.
« Ό  Επίσκοπος Λεόντιος (1844) μετά τών ίερών άμφιων αύτοϋ τά δι- 

κήρια, τρικήρια καί τήν ποιμαντορικήν αύτοϋ βρβδον άντί 1446 γροσίων έκ- 
ποιηθέντα».

Και αύτά μέν έγράφομεν έδώ, όταν τό πρώτον κατηρτίζετο ή παροϋσα 
περί τοϋ Αεοντίου έργασία. Μέ τήν πάροδον δέ τοϋ χρόνου, ήλθον εις φώς 
καί άλλα στοιχεία περί αύτοϋ, καί οϋτω εϊμεθα σήμερον υποχρεωμένοι νά 
συνεχίσωμεν τήν έξιστόρησίν των.

"Αν καί—όπως βλέπομεν άνωτέρω—ό Λαμπρίδης άποκαλεϊ τόν Λεόν- 
τιον μόνον Επίσκοπον, χωρίς νά προσδίδη είς αύτόν καί τόν τίτλον τοϋ 
«Πρώην» τούλάχιστον, άν καί ό κατά τό έτος 1836 ύπό τοϋ Αεοντίου χειρο
τονηθείς 'Ιερομόναχος Χρύσανθος ό Λαϊνας είς μίαν του ένθύμησιν είς πα
λαιόν Εύαγγέλιον τοϋ Μητροπ. Ναοϋ άγ. Νικολάου Κονίτσης6 7 άναφέρει μό
νον τό όνομα αύτοϋ ώς ’Επισκόπου, έν τούτοις, είς τό ύπό τοϋ Δ. Σαλαμάγ- 
κα έκδοθέν κατά τό 1954 βιβλίον « Ό  Νεομάρτυς Γεώργιος ό έξ Ίωαννίνων» 
εις ώρισμένα σημεία τών οελίδων αύτοϋ άναφέρεται ό Λεόντιος ούτος ώς 
«Πρώην Βελλας».

Καί ώς τοιοϋτον άπαντώμεν αύτόν:
α') είς σελ. 97 ώς έ ξ ή ς :

«......  καί στές άρχές τοϋ 1839 έπί τή βάσει έκθέσεώς του πρός τό Πατριαρ-
χείον 7 ύπογεγραμμένης καί ύπό τοϋ πρώην Βελλας Αεοντίου».

β') είς σελ. 116.
«...f Ό  πρώην Βελλας Λεόντιος μάρτυς τούτων άπάντων»8.

γ') είς σελ. 119.
«...... ένυπόγροφον Γράμμα τοϋ Ίερωτάτου Μητροπολίτου Ίωαννίνων κύρ
Ίωαννικίου... κατασφαλισμένον ίδίαις ύπογραφαίς καί τών Θεοφιλεστάτων 
έκεΐσε ’Αρχιερέων τοϋ πρώην Βελλας Αεοντίου καί τοϋ Περιστεράς Σε
ραφείμ......».

δ') είς σελ. 143 καί 150 τοϋ αύτοϋ βιβλίου είς τήν ύπ’ άρ. 9 ύπο- 
σημείωσιν.

« Ό  πρώην Βελλας ό όποιος προσυπέγραψε τήν έκθεσιν τής άγιοποίη- 
σης τοϋ Νεομάρτυρα. Στά 1840 ό ίδιος (δηλαδή ό Λεόντιος) έμφανίζεται 
ώς Επίτροπος τοϋ άγιου Ίωαννίνων υπογράφοντας πάγκοινο πρός τόν Ζω- 
σιμά έγγραφο τής Κοινότητος τής πόλεως Ίωαννίνων. (δές Φ. Σεγκούνη 
άνέκδοτη άλληλογραφία Ζωσιμάδων Ή πειρ. Χρονικά 1933 σελ. 7). Πέθανε 
στά 1841..... .»$.

ε )  είς σελ. 161 ύποσημ. 6.

. . . . . . .Σέ μιά άπό τές εικόνες είκονίζοντα ι: Ό  Νεομάρτυρας νεκρός έπάνω

6. Έδημοσιεύθη αύτη είς τό ύπ* 64—65 Διπλούν Τεύχος τού έν Ίωαννίνοις 
περιοδικού «Ήπειρ. Εστία» 1957, σελ. 628 — 629.

7. Δηλαδή τής έκθέσεώς τού Μητροπ. Ίωαννίνων περί τής άγιοποιήσεως τού 
Νεομάρτυρος Γεωργίου.

8. Μέ ύποσημείωσίν τού Σαλαμάγκα «...βοηθός τού Ίωαννίνων άπό τού 1828».
Α 9. Μάλλον τό 1844 άπέθανεν ούτος. Διότι, κατά τόν Λαμπρίδην, τότε άφιέρωσεν 

είς τήν Εκκλησίαν τού Άρχιμανδρείου τό έργαστήριον καί τά χρηματικά ποσά.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΛ> 459

σέ φορείο, τέσσερις ’Αρχιερείς ό Ίωαννίνων, ό Γρεβενών, ό "Αρτης και ό 
πρώην Βελλας Λεόντιος......»10.

στ') Όμοίως είς σελ. 216 τά αυτά σχεδόν άναφέρονται περί τών Α ρ 
χιερέων και τής ταφής τού 'Αγίου.

Και τέλος είς τό περιοδικόν «Ή πειρ. Εστία», τείχος Ιουλίου 1955, 
ύπό Δ. Σαλαμάγκα, σελ. 665.
«......όμοΟ μέ τον Λεόντιον τόν δέ και γέροντα μου.......»,

και είς σελ. 667 ύποσημείωσιν 20,
«Ό  στιχοπλόκος άποκαλεΐ έδώ γέροντα τόν Λεόντιο, τόν πρώην Επίσκοπον 
Βελλας».

Αύτά άναφέρονται ύπό τού Σαλαμάγκα είς τό ώς εΐρηται βιβλίον τοΟ 
Νεομάρτυρος Γεωργίου.

Τώρα δέ ήμείς. μεταξύ όλων τούτων τών έδώ έκτεθέντων, θά καταχωρή- 
σωμεν καί δύο ένθυμήσεις έκ τοΟ παλαιού Ευαγγελίου τού Τ. Ναού άγ. Ν ι
κολάου Κονίτσης. 'Η δευτέρα έξ αυτών φέρει τά όνόματα τών περί ών ό λό
γος Επισκόπων α ) Βελλας ’Ιωσήφ, καί β') τού πρώην Βελλας Αεοντίου, καί 
είναι όμφότεραι τού γραφικού χαρακτήρος τού Τερομονάχου Χρύσανθού τού 
Λαϊνά, έχουσι δέ ώς έξής:

Έ ν θ ύ μ η σ ι ς  α'

«......έφιμερεύοντος ής αύτήν τήν έκλισίαν κυρίου παπαγεώργη νάνου Χρυ-
σάνθου Ίρομονάχου Λαϊνά Παπαχρίστου έξ ’Οστανίτζης και εύταξία κων- , 
σταντί γόση.

(1)843 σεπτεμβρίου 30 Χρύσ(ανθος) ό Ααϊνας».

Έ  ν θ ύ μ η σ ι ς β'

«1820 Ίανουρίου 31 έχιροτονίθη ίερεύς ό κυρ Παπαγεώργης νάνη διά χιρός 
θεοφιλεστάτου έπισκόπου βελλας καί κονίτσης κυρίου ’Ιωσήφ ό δέ Χρύσαν
θος Ιερομόναχος ό Ααϊνας έχιροτονίθη 1836 Ιουνίου 6 διά χιρός Θεόφιλε* 
στάτου κυρίου Αεοντίου έκ Τωαννίνον»11.

Ή  ένθύμησις, αυτή καθ’ ήμάς, είναι λανθασμένη ώς πρός τήν χρονο
λογίαν τού 1820. Καί ώς έκ τούτου δεν είναι έπιτρεπτόν είς ήμας νά στηρι- 
χθώμεν είς τήν ένθύμησιν αύτήν έκ μόνου και μόνου τού λόγου δτι αϋτη 
δέν έγράφη ύπό τού ένδιαφερομένου Παπαγεώργη Νάνου, άλλά ύπό τού 'Ιερο- 
μονάχου Χρυσάνθου τού Λαϊνά, έπειτα άπό 23 σχεδόν έτη ήτοι κατά τόετος 
1843, ό όποιος δυνατόν καί νά ήπατήθη ύπό τής μνήμης του κατά την στι
γμήν έκείνην.

Καί έφ’ δσον αΰτη δέν έγράφη άπό τόν Παπαγεώργη Νάνη, ό όποιος 
άσφαλέστατα θά έγνώριζε τήν άκριβή χρονολογίαν τής χειροτονίας του, 
δικαιολογούμεθα ήμείς σήμερον νά άμφιβάλωμεν διά τήν χρονολογίαν τού 
1820 άν και κατά πόσον άνταποκρίνεται αύτη πρός τήν άλήθεΐαν καί πρα
γματικότητα.

Καί έφ’ δσον—άς ύποθέσωμεν—δτι ό ’Ιωσήφ ήτο ’Επίσκοπος Βελλας

10. Είς τήν είκόνα άνωθεν τών κεφαλών των άναγράφονται: ό ‘Ιωαννίνων. ό Γρε
βενών. ό "Αρτης. ό Λεόντιος.

11. Βλέπε περιοδικόν «Ήπειρ, Εστία» ύπ’ άριθ. 64—65 ΔιπλοΟν Τεϋχος 1957, 
σελ. 628 καί 629.
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τό 1820, καί έφ’ δσον—ώς είναι άποδεδειγμένον έκ διαφόρων άλλων πηγών— 
δτι διετέλεσεν ώς τοιοϋτος συνεχώς μέχρι τοϋ 1840, ποϊον χρονικόν διά
στημα νά όρίσωμεν διά τόν Λεόντιον ώς Επίσκοπον Βελλάς, τοϋ έχοντος 
κατόπιν τό άναφαίρετον δικαίωμα νά υπογράφεται ώς «Πρώην»; Τό 1818 καί 
1819; Άλλ* έχομεν έν τώ μεταξύ καί τήν άναμφισβητήτου κύρους έπί πλα- 
κός έπιγραφήν τ1γς Βησσάνης τοϋ 1822, ή όποια ρητώς όμιλεϊ περί τοϋ 
Λεοντίου.

Πώς λοιπόν νά έξηγήση κανείς τό πράγμα αύτό; Μήπως άραγε νά πρό
κειται περί άλλεπαλλήλων έξώσεων καί μεταθέσεων; ’Αλλά καί τοϋτο είναι 
πράγμα άπίθανον.

Πάντως δμως ήμείς θεωροϋντες ώς άνακριβή τήν χρονολογίαν τής 
χειροτονίας τοϋ Παπαγεώργη Νάνου, ή όποια πιστεύομεν θά είναι πέραν τοϋ 
1822 (κοί ίσως τό 1826), όπότε συνεχώς Επίσκοπος Βελλάς διετέλει ό Ιω 
σήφ, δυνάμεθα ώς χρονικόν διάστημα τής άρχιερατείας τοϋ Λεοντίου έν τή 
Ε παρχία  Βελλάς νά όρίσωμεν τό άπό τοϋ 1818— 1822 τοιοϋτον.

Έξωσθείς φαίνεται, τή έπεμβάσει τοϋ Ά λή Πασσά, παρέμεινεν έκτοτε 
ώς «Πρώην».

Κατ’ άκολουθίαν, δέον δπως καί ούτος συγκαταλεχθή είς τούς ’Επι
σκοπικούς Καταλόγους τής Επαρχίας Βελλάς καί Κονίτσης, κατά τό ώς άνω- 
τέρω χρονικόν διάστημα τών έτών 1818 έως 1822, ώς διαδεχθείς έν τή Ε π ι
σκοπή ταύτη τόν εις Μητροπολίτην Λαρίσσης προαχθέντα Θεοδόσιον τόν 
έκ τής Νήσου Ίωαννίνων καταγόμενον

Έ ν  τέλει δέ παρακαλοϋμεν θερμώς τούς έχοντας περισσότερα γραπτά 
στοιχεία περί αύτοϋ τε καί τών άλλων Επισκόπων Βελλάς, δπως συμπληρώ- 
σωσι καταλλήλως τάς έν τή παρούση παρατηρουμένας έλλείψεις, σφάλματα 
καί άτελείας.

(Συνεχίζεται)
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Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ  Β. Π Α Τ Σ Ε Λ Η

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
(1913—1926)

'Ό τα ν  μετά τήν πτώ σιν του Μ πιζανίου συνήρχοντο εις Λονδΐνον (16 Δ εκ εμ 
βρίου 1912—9 ’Ιουνίου 1913) οί άντιπρόσω ποι των κρατώ ν του Α ίμου προς κ α τά - 
παυσιν των εχθροπραξιών, τά  σύμμαχα τότε βαλκανικά κράτη ύπέβαλον τούς κ ά 
τω θι δρους.

«Έκχώρησις άπάντων τών έδαφών τών κειμένων δυτικώς γραμμής άρ- 
χομένης άπό σημείου τίνος άνατολάς τής ΡαιδεστοΟ έπι τής θαλάσσης τοϋ 
Μαρμαρά, μέχρι τοϋ κόλπου τής Μαλαθριάς προς άνατολάς τής Μήδειας, 
έξαιρουμένης τής χερσοννήσου τής Καλλιπόλεως».

"Οσον διά τήν ’Αλβανίαν, οί σύμμαχοι συνεφώνησαν κ α τ ’ αρχήν «διά τήν 
ίδρυσιν άνεξαρτήτου ’Αλβανίας»* τά  σύνορά της θά έχαράσσοντο κατόπιν συνεννοή- 
σεως μέ τάς «Μ εγάλας Δυνάμεις».

Σύμφωνα μέ τήν ανωτέρω άπόφασιν, κρ ιτα ί τή ς τύχης της ’Α λβανίας ήσαν 
αύταί αί συμμαχικαί κυβερνήσεις.

Ε ις άπάντησιν τών άποφάσεων τούτω ν, ή Τουρκική άντιπροσω πεία  ύπέβαλεν 
εις τήν συνεδρίασιν τής 19/1 ’Ιανουάριου 1913, άντιπροτάσεις, διά τώ ν οποίων αύτη 
έδέχετο τήν έκχώρησιν τών «δυτικώ ς τοϋ βιλαετιού Ά δριανουπόλεω ς» έδαφών. 
"Οσον διά τον καθορισμόν τώ ν συνόρων τής ’Α λβανίας, ή Τουρκική αντιπροσω πεία  
έδέχετο δπω ς ταύτα  καθορισθοΰν άπό τάς Μ εγάλας Δυνάμεις.

Ε ις  τάς άντιπροτάσεις αύτάς τής Τουρκίας οί σύμμαχοι, άφου έλάμβανον ση- 
μείωσιν τής παραχωρήσεως αύτής τώ ν δυτικώ ς τοϋ βιλαετιού τής Ά νδριανουπό- 
λεως, έπέμενον εις τήν αρχικήν των άποψιν όσον άφορά τήν τύχην τών συνόρων 
τής ’Αλβανίας.

"Ο πως βλέπομεν δθεν παραλλήλως προς τήν σύσκεψιν τώ ν συμμάχω ν, διά 
τήν συνομολόγησιν τής συνθήκης ειρήνης, μεταξύ αύτών καί τή ς Τουρκίας, συνήρ- 
χετο  αύτόκλητος εις Λονδΐνον καί πρός τον ίδιον σκοπόν καί άλλη τοιαύτη « Π ρ ε
σβευτική Συνδιάσκεψις» ύπό τήν προεδρίαν τοϋ "Α γγλου Ύ πουργοΰ  τών ’Ε ξ ω τε
ρικών Σέρ Έ δουάρ Γκρέϋ.

Κ αί ένώ οί Τούρκοι άφ’ ένός καί οί σύμμαχοι εύρίσκοντο εις πλήρη άντίθε- 
σιν ως πρός τούς δρους τής συνθήκης ειρήνης, αί δε συνεδριάσεις τής διασκέψεως 
διεκόπησαν μετά τό πραξικόπημα του Έ μ β έρ , ή Π ρεσβευτική Συνδιάσκεψις το υ 
ναντίον έξηκολούθει τάς εργασίας της. Πρός αύτήν λοιπόν έστράφησαν αί ένέργειαι 
τών συμμάχων, αί όποΐα ι προσεπάθουν συγχρόνως νά συνεννοηθοϋν μεταξύ τω ν διά 
τά σύνορα πού θά τούς έχώριζον εις τό μέλλον.

Μέ τήν έπανάληψιν λοιπόν τοϋ πολέμου, πού έπηκολούθησε τήν διακοπήν 
τών διαπραγματεύσεων, αί Μ. Δυνάμεις προσέφερον τήν «μ ε σ ο λ ά β η σ ί ν» τω ν 
μεταξύ τών έμπολέμων διά τήν πραγματοποίησ ιν τής ειρήνης.

Ή  πρότασις αύτη περί «μεσολαβήσεως» έγένετο κ α τ’ άρχήν δεκτή άπό τούς 
συμμάχους ύπό τόν ορον δμως ότι ώς βάσις τή ς ειρήνης θά έλαμβάνετο ύ π ’ οψιν ή 
γραμμή Ραιδεστοϋ—Μ αλαθριάς, ή Τουρκία θά έξεχώ ρει τάς νήσους τού Α ιγαίου 
καί θά έπλήρωνεν άποζημίω σιν (Βρεττ. Έ γ γ ρ .  τής α ιτ ία ς  τοϋ πολέμου Τ ηλεγρά
φημα 14 Μαρτίου έκ Σόφιας. Τόμ . ΙΧ /Ι Ι  σελ. 583).
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Εις την διακοίνωσίν αύτήν των συμμάχων αί Μ. Δ. άπήντησαν δτι προς 
«μεσολάβησίν» των έπρεπε «δλα τά εδάφη τά πρός Δ. της γραμμής (Αίνος—Μή
δεια) θά εκχωρηθούν άπό την Τουρκίαν είς τούς Συμμάχους έκτος τής ’Αλβανίας, 
6 καθορισμός των συνόρων τής όποιας έπαφίεται είς τάς Μ. Δυνάμεις. («Άπόφα- 
σις Συνδιασκέψεως Πρεσβευτών 15 Μαρτίου 1913).

Έ κ  των άνωτέρω έμφαίνεται δτι αί μεγαλείτεραι δυσχέρειαι των Συμμάχων 
δεν προήρχοντο άπό τον καθορισμόν των άμοιβαίων άπαιτήσεών των, άλλά είς 
τον καθορισμόν των συνόρων τής ’Αλβανίας, πού άπετέλεσε θέμα μακρών συζητή
σεων. Έ π ι πλέον δέ αί Μ. Δυνάμεις ύπεισήρχοντο είς τάς μεταξύ τών συμμάχων 
καί τής Τουρκίας σχέσεις, ως μεσολαβηταί άλλά με πρόγραμμα νά έπιβάλουν τάς 
άπόψεις των ώς πρός την σύναψιν τής συνθήκης ειρήνης.

Μέ την μεσολάβησίν των δμως αύτήν αί Μ. Δυνάμεις, ώς προκύπτει άπό τό 
κάτωθι τηλεγράφημα τού κ. Κάμπον πρσβευτού τότε τής Γαλλίας είς Λονδινον, 
αύται έφρόντιζον μάλλον νά προστατεύσουν τά ίδικά των συμφέροντα, κατά τήν 
ρύθμισιν τών βαλκανικών ζητημάτων. ’Ιδού πράγματι τί έλεγε τό τηλεγράφημα 
έκεινο τής 15 Μαρτίου 1913 πρός τον 'Υπουργόν τών Εξωτερικών τής Γαλλίας:

«Πρέπει νά σημειώσητε μέ ίκανοποίησιν τήν μεσολάβησίν τών Δυνά
μεων είς τούς συμμάχους φέρων είς γνώσιν των δτι πρίν άρχίσουν αί 
συνομιλίαι διά τούς όρους τής είρήνης, άνήκει είς τάς Δυνάμεις νά 
διατυπώσουν τάς άπόψεις των έπι τών βάσεων τών διαπραγματεύσεων 
πού όφείλουν νά γίνουν δεκταί». (Διπλωμ. Έγγραφ. (Γαλλίας) Βαλκα
νικοί Υποθέσεις Τόμος II No. 167).

Οί σύμμαχοι δμως δεχόμενοι τήν μεσολάβησίν τών Μ. Δυνάμεων ούδόλως 
ήσαν διατεθειμένοι νά τήν δεχθούν άνευ ορών καί ώρισμένων έπιφυλάξεων, όπως 
ή ύπ’ άριθ. 3 τοιαύτη είς τήν διακοίνωσίν των τής 5 ’Απριλίου 1913, είς τήν οποίαν 
έλεγον δτι «οί σύμμαχοι κρίνουσιν δτι πρέπει νά γνωρίζουν έκ τών προτέρων 
τά μέλλοντα σύνορα τής ’Αλβανίας, έλπίζοντες δτι ταϋτα θά συμπίπτουν μέ 
δσα συνεφωνήθησαν είς τό Λονδινον».

'Η  συνδιάσκεψις δμως τών Πρεσβευτών, εύρισκομένη πρό τής επιμονής τής 
’Ιταλίας νά έπεκτείνη τά Ν. σύνορα τής ’Αλβανίας μέχρις Ίωαννίνων, είς τήν άνω
τέρω διακοίνωσίν τών συμμάχων άπήντησεν δτι 6 προσδιορισμός τών άλβανικών 
συνόρων «θά άπήτει όλίγον χρόνον πρός όριστικήν έπεξεργασίαν είς δλην 
τήν έκτασίν των».

'Ο τότε 'Υπουργός τών ’Εξωτερικών τής Ελλάδος Α. Κορομηλάς δικαίως 
άνησυχήσας άπό τάς άπόψεις αύτάς τών Μ. Δ. καί ούδόλως ών διατεθειμένος νά 
εγκατάλειψη ή Ελλάς τά δικαιώματά της είς τήν ρύθμισιν τών συνόρων τής ’Αλ
βανίας, έτηλεγράφησε τήν 15/28 Άπριλ. 1913 είς τον είς Λονδινον πληρεξούσιον 
τής Ελλάδος Σκουλούδην λέγων δτι «ή σχεδιαζομένη άπάντησις τών Μ. Δ. . . 
δημιουργεί δύσκολον κατάστασιν, έφ’ όσον αύται θά διεφύλαττον είς έαυτάς 
τό άποκλειστικόν δικαίωμα νά άποφασίσωσι περί τών νήσων καί τής ’Αλ
βανίας. Η μ είς άπεδέχθημεν μεσολάβησίν... Ή  άξίωσις τής διασκέψεως τών 
Μ. Δυνάμεων δπως άποφασίσωσιν έπι τών ζητημάτων τούτων, έν άπουσίμ τών 
βαλκανικών κρατών, μεταβάλλει τόν χαρακτήρα τής μεσολαβήσεως είς ύπο- 
χρεωτικήν διαιτησίαν τήν όποιαν ούδείς έζήτησεν».

Ό  τότε πρεσβευτής τής Ελλάδος είς Λονδινον, άμα τη λήψει τού άνωτέρω 
τηλεγραφήματος τού Κορόμηλά, είς τόν όποιον, άφού άνέπτυξε τάς άπόψεις τής 
κυβερνήσεώς του, έλαβεν ώς άπάντησιν δτι ή Τουρκία καί ή Βουλγαρία είχον προ
τείνει είς τάς Μ. Δυνάμεις δπως συντάξουν σχέδιον είρήνης καί ύποβάλουν τούτο
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εις τούς εμπολέμους. Κ ατόπιν τούτο 6 Γεννάδιος έτηλεγράφει μ ετ ’ όλίγας ήμέρας 
εις τήν κυβέρνησίν του τά κ ά τ ω θ ι:

I «Αί δυνάμες είναι άμετακλήτως άιιοφασισμέναι νά διαφυλάξουν εϊς έαυ- 
τός τό δικαίωμα τής λύσεως τού ζητήματος τών νήσων και τών συν
όρων τής Αλβανίας. Δυνάμεθα νά βασιζώμεθα εις τάς Δυνάμεις πού 
είναι εύνοϊκώς διατεθειμένοι άπέναντί μας, νά φροντίσουν όπως αί 
διεκδικήσεις μας λάβουν πλήρη καί δικαίαν άντίληψιν. Έάν δμως χρο- 
νοτριβώμεν, θά χάσωμεν τάς συμπαθείας εκείνων πού μας είναι σήμερον 
εύνοΐκοί».

Σημειώ σω μεν δ τ ικ α τά  τήν άνωτέρω συνέντευξιν του Γενναδίου μέ τον υπουρ
γόν τών Ε ξ ω τερ ικ ώ ν  τής ’Α γγλίας, ό πρώ τος ύπέμνησεν εις τον δεύτερον ότι ή 
’Ιταλία 6χι άπαξ άλλα δίς έδήλωσεν εις τον εις Ρ ώ μην άντιπρόσωπον τή ς Ε λ λ ά δ ο ς  
δτι ή ’Ιταλία  εις τδ  ζήτημ α  τών συνόρων τή ς Α λ β α ν ία ς  καί ιδίω ς τή ς  παραλίας 
είναι τοσοΰτον άνένδοτος ώστε νά φθάση μέχρι πολέμου κατά  τής Ε λ λ ά δ ο ς , ό Σέρ 
Έ δουαρ  Γκέϋ άνταπήντησεν δτι «ή ’Ιτα λ ία  δεν είναι εκείνη ή όποία θά άπε- 
φάσιζε μόνη επί τής τύ χη ς  τών έν  λόγω  εδαφών». (Τ ηλ /μ α  άριθ. 1162, 13/26 
Μ αΐου 1913).

Ο ί σύμμαχοι εύρεθέντες ενώπιον μ ιας τόσον επιμόνου στάσεω ς τώ ν Μ. Δ υ 
νάμεων, ήναγκάσθησαν επ ί τέλους νά ύποκύψουν, καί νά παραιτηθούν τής ά π α ιτή - 
σεώς τω ν δπω ς τά  σύνορα τής ’Αλβανίας καθορισθουν άπο τούς συμμάχους ή έν 
άνάγκη άπό κοινού μεταξύ αύτών καί τώ ν Μ. Δυνάμεων, καί μάλιστα  προ τή ς 
πραγματοποιήσεω ς τής μεσολαβήσεώς των διά τήν ύπογραφήν τή ς ειρήνης μεταξύ 
τών εμπολέμων. Ε ις  μία διακοίνωσίν τω ν οί τέσσαρες σύμμαχοι προς τάς Μ. Δ . 
άπύ 21 /4 /1913  έδήλουν ούτοι δτι «παραδέχονται τήν μεσολάβησιν αυτήν έπ ιφ υ- 
λασσόμενοι κατά τήν διάρκειαν τών διαπραγματεύσεω ν νά συζητήσουν μέ τάς με- 
γάλας δυνάμεις τά  ζητήματα  τά  σχετικά  μέ τάς νήσους, καί τον οριστικόν καθο
ρισμόν τών συνόρων τής Θράκης καί ολοκλήρου τής ’Α λβανίας» (Τόμ. Ι Χ /Ι Ι  σ. 706).

Ή  Δ ιάσκεψις τών Πρεσβευτών μελετήσασα τήν άπάντησιν αύτήν τώ ν συμ
μάχων, κατά τήν συνεδρίασίν της τής 23 /4 /1 9 1 3 , έστειλε νεωτέραν διακοίνωσίν 
εις τήν οποίαν άφού διευκρίνιζε τον χαρακτήρα τής «μεσολαβήσεώς» ώ ς προς τήν 
’Αλβανίαν καί τάς νήσους έλεγεν α υ τή : « σ χετ ικ ώ ς  μέ τά ς έ π ιφ υ λ ά ξ ε ις  τώ ν  σ υ μ 
μάχω ν διά  τή ν  τ ύ χ η ν  τώ ν νή σ ω ν  κα ί τά σ ύ νο ρ α  τή ς  ’Α λ β α ν ία ς , α ί Δ υ ν ά μ ε ις  
π α ρα τη ρο ύν  έκ νέου  ό τ ι τά ζ η τή μ α τα  ταύτα  ε ίν α ι τή ς  ά π ο λ ύ το υ  δ ικ α ιο δ ο 
σ ία ς  τω ν» (Ά γ γ λ . ’Έ γγρ α φ α  Τόμ. ΙΧ /ΙΙ  σελ. 710).

Ε ις τό άνωτέρω έγγραφον τώ ν Μ. Δυνάμεων οί τέσσαρες σύμμα χο ι άντα- 
πήντησαν τήν 28 ’Α πριλίου, διά νεωτέρας διακοινώσεώς τω ν είς τήν οποίαν, άφου 
άνεφέροντο είς τήν έπιφύλαξιν δι* έαυτάς διά τον καθορισμόν τώ ν συνόρων τή ς 
’Αλβανίας, έλεγον τά  άκόλουθα :

«Αί σύμμαχοι κυβερνήσεις δεν δύνανται νά πιστεύσουν ότι ή μεσολά- 
βησις τήν όποιαν προτείνουν, θά τής άρνεΐται τό δικαίωμα νά συζη
τήσουν ζητήματα θίγοντα ζωτικά των συμφέροντα καί προερχόμενα έξ 
ένός νικηφόρου άπελευθερωτικοϋ πολέμου τον όποϊον έπιχείρησαν. Ή  
διαφορά τών δύο άπόψεων δεν δύναται έν πάση περιπτώσει νά σταμα- 
τήση τάς διαπραγματεύσεις διά τήν σύναψιν τής ειρήνης καί αί σύμ
μαχοι κυβερνήσεις έν τή έπιθυμίμ των νά ένδώσουν είς τά διαβήματα τών 
Μ. Δυνάμεων διακηρύττουν ότι είναι έτοιμοι νά σταματήσουν τάς έχ- 
θροπραξίας καί δεικνύουν τό Λονδΐνον ώς τόπον τής συνδιασκέψεως».

Αί Μ. Δυνάμεις διά τής άνωτέρω διακοινώσεώς τω ν έπεφύλασσον είς έαυτάς
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τάς διά τήν ’Αλβανίαν άποφάσεις των, οί δέ σύμμαχοι έδέχοντο την μεσολάβησιν 
αύτήν των Μ. Δυνάμεων υπό τήν έννοιαν ότι θά μετείχον καί αύτοί ως ίσοι προν 
ίσους εις τάς συζητήσεις πού θά έγίνοντο διά τον καθορισμόν των συνόρων τής 
’Αλβανίας. Καίτοι 6μως ή έπιφύλαξις αΰτη των συμμάχων δεν έγένετο καθ’ ολο
κληρίαν δεκτή άπό τάς Μ. Δυνάμεις, ίσχυεν όμως διά τούς συμμάχους.

Ή  Ελλάς υπέγραψε τήν άνωτέρω διακοίνωσιν στηριζομένη εις σχετικάς έν- 
θαρυντικάς διαβεβαιώσεις του Σέρ Έδούαρ Γκέϋ πού άνεφέραμεν άνωτέρω τάς 
οποίας έπανέλαβεν ούτος τήν 17/30 Μαίου 1913 προς τόν "Έλληνα πρεσβευτή Γεν
νάδιον λέγων προς αύτόν:

«Ένθυμεισθε εις άπάντησιν παρατηρήσεώς σας σχετικής μέ τήν θέσιν 
εις τήν όποιαν θά εύρίσκετο ή κυβέρνησίς μου, έάν ύπέγραφε τήν ειρήνην 
άνευ έπιφυλάξεων. Σας είπον ότι όσοι ύπογράψουν θά έχουν δλας τάς 
συμπάθειας τής ’Αγγλίας. Δύνασθε νά είπητε εις τόν κ. Βενιζέλον το'ιρα 
πού ή συνθήκη ύπεγράφη και σας έξουσιοδοτώ έν άνάγκη νά κάμητε 
χρήσιν τής διαβεβαιώσεώς μου ταύτης έκ μέρους μου». (Τηλ)μα άριθ. 
1261 φάκελλος 111, 10 Δ. Πρεσβείας Λονδίνου).

Ή  συνεννόησις όμως μεταξύ των δύο τότε συνασπισμών δέν έβράδυνε νά 
έπέλθη εις βάρος των έλληνικών δικαίων καί συμφερόντων.

Ή  Συνθήκη πράγματι τού Λονδίνου, διά τής οποίας έτίθετο τέρμα εις τόν 
πόλεμον έκείνον (17 Μαίου 1913) εις τό 2 άρθρον της άνέφερεν οτι «ή ’Οθωμα
νική Αύτοκρατορία παραχωρεί είς τά Σύμμαχα Βαλκανικά Κράτη 6λα τά εδάφη τής 
Εύρωπαϊκής Τουρκίας τά κείμενα δυτικώς τής γραμμής Αίμου— Μήδειας έξαιρέσει 
τής ’Αλβανίας» ή διαχάραξις των συνόρων τής οποίας άνετίθετο είς τάς Μ. Δυνά
μεις, δυνάμει τού 3 άρθρου τής ιδίας συνθήκης.

Τό σχετικόν άρθρον έγραφε τά κάτωθι:

« Ή  Α. Μ. ό Αύτοκράτωρ των ’Οθωμανών και αί A. Α., Μ. Μ. οί Σύμ
μαχοι ήγεμόνες δηλοϋσιν δτι άναθέτουσιν είς τήν Α. Μ. τόν Αύτοκρά- 
τορα τής Γερμανίας, τήν Α. Μ. τόν Αυτοκράτορα τής Αυστρίας κ. π. 
τήν A. Ε. τόν Πρόεδρον τής Γαλλικής Δημοκρατίας, τήν Α. Μ. τό βα
σιλέα τής Μεγάλης Βρεττανίας, κ.λ.π. τήν Α.Μ. τόν Βασιλέα τής ’Ιτα
λίας και τήν Α.Μ. τόν Αυτοκράτορα πασών τών Ρωσσιών τήν φροντίδα 
τοϋ καθορισμού συνόρων τής ’Αλβανίας και τών λοιπών ζητημάτων 
τών άφορώντων τήν ’Αλβανίαν».

Ή  έλληνική κυβέρνησίς έπί τή υπογραφή τής συνθήκης τής ειρήνης έκαμε 
καί τήν άκόλουθον δήλωσιν :

«Οί έξουσιοδοτούμενοι πληρεξούσιοι τής Ελλάδος είς τάς διαπραγμα
τεύσεις τής ειρήνης έχουν τήν τιμήν νά διακηρύξουν έν όνόματι τής 
κυβερνήσεώς των, δτι ύποχωροϋντες είς τήν έπιθυμίαν καθολικήν ιών 
Μεγάλων Δυνάμεων όπως μή καθυστερήσουν τήν συνομολόγησιν τής 
ειρήνης, είναι έτοιμοι νά ύπογράψουν τήν ειρήνην μέ τήν Τουρκίαν 
σύμφωνα μέ τό καταρτισθέν παρά τών Μ. Δυνάμεων καί κοινοποιηθέν 
είς τούς έμπολέμους σχέδιον συνθήκης καί δτι ή Ελλάς ύπογράφουσα 
τούτο δικαιούται νά έλπίζη δτι αί Μ. Δυνάμεις, έν τή ένασκήσει τού 
δικαιώματος τής μεσολαβήσεως, δέν θά άρνηθώσι νά τήν είσακούσωσι 
έπί τών ζητημάτων πού προέκυψαν έκ τού πολέμου, τά όποια ζητήματα
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είναι σχετικά μέ ζωτικά της συμφέροντα καί ότι αύται θά λάβωσιν 
ύπ’ δψιν τάς έπιθυμίας τών «άπελευθερουμένων πληθυσμών».

Ιδού τί έλεγε σχετικώς ό τότε πρωθυπουργός Έλ. Βενιζέλος εις τήν Βου
λήν κατά τήν συνεδρίασιν της 20 Φεβρουάριου 1914:

«Κατά τήν συναμολόγησιν τής συνθήκης τοϋ Λονδίνου άνετέθη υπό 
τών τότε εμπολέμων τό ζήτημα τοϋ διακανονισμοί) τών όρίων τής ’Αλ
βανίας, τήν όποιαν αί Μ. Δυνάμεις άπεφάσισαν νά Ιδρύσουν εις κρά
τος είς αύτάς ταύτας τάς Μ. Δυνάμεις. Αί Μ. Δυνάμεις μάλιστα ήρνή- 
θησαν νά δεχθώσι δικαίωμα κδν συζητήσεως έκ μέρους αυτών τούτων 
τών κρατών τά όποία ένδιέφερεν ό διακανονισμόν τών όρίων τοϋ νέου 
Άλβανικοϋ κράτους, τών όποφάσεων είς άς αύται θά κατέληγον. Καί 
όταν έγίνοντο αί διαπραγματεύσεις τής Συνθήκης τοϋ Λονδίνου καί έκ 
μέρους τής Ελλάδος καί έκ μέρους τής Σερβίας προεβάλλοντο άντιρ- 
ρήσεις κατά τής ύπογραφής τοϋ σχεδίου τής ειρήνης, τό όποιον προ* 
εβλήθη είς αύτάς, προεβάλλοντο άντιρρήσεις μεταξύ άλλων καί όπως 
διατηρηθή τό δικαίωμα ύπέρ τών δύο τούτων κρατών νά συζητήσωσι 
τήν περί τών ’Αλβανικών όρίων άπόφασιν τών Δυνάμεων. Ά λ λ ’ αί Δυ
νάμεις ήρνήθησαν νά δεχθώσιν άπολύτως καί κατηγορηματικώς τοιαύ- 
την συζήτησιν καί έπέβαλον τήν ύπογραφήν τής συνθήκης ώς είχε δια- 
τυπωθή άνευ τοιούτου δικαιώματος έκ μέρους τών ένδιαφερομένων 
κρατών».

8

’Από ελληνικής δθεν πλευράς ή Συνθήκη του Λονδίνου έδημιούργησε ήπειρω- 
τικόν ζήτημα τό όποιον, λυθέν δίς διά τών οπλών, έξακολουθεΐ ακόμη νά παραμένη 
άλυτον διά τήν Ελλάδα καί τούς Ήπειρώτας.

Σχετικώς με τήν ύπογραφήν αύτήν τής συνθήκης, σημειώσωμεν δτι, ή ’Αγ
γλία, παρά τάς κατηγορηματικάς βεβαιώσεις του ΣέρΈδούαρ Γκρέϋ προς τόν τότε 
πρεσβευτήν τής Ελλάδος Γεννάδιον δτι αί έλληνικαί άπόψεις θά έτύγχανον « π λ ή 
ρους κ α ί  δ ι κ α ί α ς έ κ τ ι μ ή σ ε ω ς», ήδη προκειμένου νά έπιτύχη τήν υπογρα
φήν τής συνθήκης τής ειρήνης, επέσπευδε αύτήν έπιμόνως, χωρίς νά περιμένη δπως 
δ,τι άφορα τά περί ’Αλβανίας καί Δωδεκανήσου συζητηθούν προηγουμένως καί 
διατυπωθούν είς άποφάσεις τή συναινέσει δλων τών ενδιαφερομένων κρατών.

*Η Ελληνική Κυβέρνησις, πού έγνώριζεν έξωδίκως τάς όπισθοβούλους σκέ
ψεις ώρισμένων δυνάμεων έπί τών άνωτέρω θεμάτων, προσεπάθει ύπό διαφόρους 
προφάσεις νά καθυστερήση τήν ύπογραφήν τής συνθήκης ειρήνης, ινα έπιτύχη προ
ηγουμένως τόν καθορισμόν τών συνόρων τής ’Αλβανίας. *Η ’Αγγλική όμως κυβέρ- 
νησις φοβουμένη, μήπως ή καθυστέρησις αύτη τής ύπογραφής καί ή άνακίνησις 
τού αλβανικού καί δωδεκανησιακού ζητήματος προ τής ύπογραφής ταύτης προκα- 
λέση περιπλοκάς μεταξύ τών ένδιαφερομένων κρατών, έπέσπευδε τήν ύπογραφήν 
τής ειρήνης, λησμονούσα τάς περί «πλήρους καί δικαίας έκτιμήσεως» διαβεβαιώ
σεις τού ύπουργού της τών Εξωτερικών.

*Η αδημονία τοϋ Γκρέϋ διά τήν μή ύπογραφήν τής συνθήκης ήτο τοιαύτη, 
ώστε κατά τόν Γερμανόν διπλωμάτην Φόν Κιούμνα, ό Γκρέϋ εΐπεν έν τέλει είς 
τούς άντιπροσώπους τών συμμάχων κρατών « π ρ έ π ε ι  ή ν ά  ύ π ο γ ρ ά ψ η τ ε  ή 
νά ά π έ λ θ η τ ε »  (Γερμανικά Διπλωματικά Έγγραφα 1871— 1914 Τόμ. IV  
σελ. 779).

Τήν ύπογραφήν όμως αύτήν έπέσπευδεν οχι μόνον ό Σερ Έδουάρ Γκρέϋ 
άλλάκαί διάφοροι άλλοι παράγοντες, ήτοι ή άπειλή τής Βουλγαρίας δτι θά υπέγραφε 
χωριστήν ειρήνην μέ τήν Τουρκίαν.
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Ούτω λοιπόν προ μιας τοιαύτης καταστάσεως εύρεθεΐσα ή Ελλάς ήναγκά- 
σθη νά ύπογράψη τήν συνθήκην, άρκεσθεΐσα μόνον εις διαβεβαιώσεις περί συνδυα
σμοί) Δωδεκανησιακοΰ— Ηπειρωτικού, πριν 6μως ή αύται άποκρυσταλλωθοΰν εις 
συγκεκριμένας διατάξεις, καί άντληση έξ αύτών ή Ελλάς νομικά δικαιούματα.

Μέ τήν υπογραφήν λοιπόν της συνθήκης ειρήνης, διεσκεδάσθησαν κάπως αί 
άνησυχίαι μεγαλειτέρων περιπλοκών, συνέπεια των εκκρεμών ζητημάτων τών νή
σων καί της ’ Ηπείρου, έχαλαρώθη ή άντίστασις ώρισμένων δυνάμεων έναντι τών 
ιταλικών άπαιτήσεων, ενώ άντιθέτως αυτή ένέτεινε τάς τελευταίας ταύτας.

Εις συνεδρίασιν ούτω της 14/7(1913 τής Συνδιασκέψεως τών Πρεσβευτών ό 
ίταλός άντιπρόσωπος ούτε ολίγον ούτε πολύ διετύπωσεν τήν γνώμην ότι «το πλή
θος τών εδαφών πού έπετύγχανεν ή Ελλάς τώρα έδημιούργει κάποιαν διαφοράν 
εις τό ζήτημα τών νήσων». Εις άλλην δε συνεδρίασιν τής ιδίας διασκέψεως τής 
28/7/1913, ό ίδιος άντιπρόσωπος τής Ιταλίας άνεκοίνωνεν ιδιαιτέρως προς τον 
* Αγγλον 'Υπουργόν τών Εξωτερικών, ότι ή Ιταλική κυβέρνησις άνακαλεΐ τήν συγ- 
κατάθεσίν της εις τήν έκχώρησιν τής Δωδεκανήσου εις τήν Ελλάδα, εις αντάλ
λαγμα τής Β. ’ Ηπείρου. Έπικαλουμένη δε αυτή επί πλέον τήν συνθήκην τού Ούσί 
έδήλου οτι θά παρέδιδε τά Δωδεκάνησα εις τήν Τουρκίαν, μόλις τά Τουρκικά άπε- 
σύροντο τής Κυρηναϊκής. "Ινα διευκολυνθή όμως ή άποδοχή τής Ελλάδος εις τήν 
άλβανικήν μεθόριον ή ’ Ιταλία ένόμιζεν οτι ήρκει ή οριστική έκχώρησις εις τήν 
Ελλάδα τών κατεχομένων παρ’ αύτής νήσων τού Αιγαίου.

Μέ τήν πρότασιν αύτήν ή ’ Ιταλία έδέχετο όπως ή Δωδεκάνησος άποδοθή εις 
τήν Τουρκίαν καί όπως ύστερον κανονισθή ή οριστική των τύχη άπό όλας τάς δυ
νάμεις από κοινού, μεταξύ τών Μ. Δυνάμεων καί οχι μονομερώς μεταξύ ’ Ιταλίας 
καί Τουρκίας.

'Όπως άπεδείχθη ούτω έκ τών υστέρων, τά δοθέντα εις τήν Ελλάδα, κατά 
τήν υπογραφήν τής συνθήκης τού Λονδίνου, ούδεμίαν άπολύτως είχον ούσιαστικήν 
συνέχειαν. ’ Ιδού ή στάσις τών Μ. Δυνάμεων εις τό ζήτημα τού καθορισμού τών 
συνόρων τής ’Αλβανίας.

'Η  Ρωσία ούτω άπό τού 1912 ήδη είχε προτείνει όπως τά σύνορα τού νέου 
κράτους τής ’Αλβανίας αρχίσουν άπό γραμμήν, άπό τήν Χειμάρραν εις ’Αχρίδα 
καί έκεΐθεν προς Β. παραλλήλους προς τον Μέλανα Δρίνον άφιεμένης τής Δίβρης 
εις τήν ’Αλβανίαν καί έκεΐθεν εις τον Λευκόν Δρίνον μέχρι τής Βογιάννας καί τής 
Άδριατικής. ('Υπόμνημα Μπέκεντορφ προς Σερ Έδούαρ Γκρέϋ τής 11/12/1912).

'Η  ’ Ιταλία, μετά τον Βαλκανικόν πόλεμον, είχε καταληφθεί άπό ένα άδικαι- 
ολόγητον φόβον άπό τήν Ελλάδα, ένεκα τής μεγενθύσεώς της καί τών φιλικών 
αισθημάτων της προς τήν Γαλλίαν. Τό Ιταλικόν έπιτελεΐον έγνωμοδότει τότε ότι

«ή κατοχή του στενού τής Κερκύρας θά άπετέλει κίνδυνον έξ ίσου σο
βαρόν γέ τήν κατοχήν τού Αύλώνος άπό έχθρικήν δύναμιν. "Ενεκα 
τούτου συμφέρει ή έξασθένησις τής στρατιωτικής σημασίας τού Στε
νού τής Κερκύρας και διά τόν σκοπόν τούτον είναι άνάγκη όπως παρα- 
χωρηθεϊ είς τήν Ελλάδα τμήμα τούτου οσον τό δυνατόν μάλλον περί· 
ωρισμένον. Θά ήδύνατο νά δοθή πρός αύτήν κατ’ άνώτατον δριον ό 
κόλπος τής Σαγιάδος καί νά δοθή τό υπόλοιπον είς τήν Αλβανίαν. Ή  
κατοχή τού στενού τής Κερκύρας θά έδημιούργει διά τό μέλλον σοβα- 
ρώτατον κίνδυνον οχι μόνον διά τήν ισορροπίαν είς άνω λεκάνην τής 
Ά δριατικής καί τών άκτών τής ’Ιταλίας, άλλά καί διά τάς αύστροΐτα* 
λικάς καί τάς γερμανικός ναυτικός δυνάμεις...».

Ό  έν Ρώμη τότε πρεσβευτής τής Ελλάδος άείμνηστος Δ. Κακλαμάνος είς 
έκθεσίν του τής 11/11/1912 είς μίαν συνομιλίαν του με τόν τότε 'Υπουργόν τών
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Εξωτερικών της ’Ιταλίας σχετικήν μέ τάς ιταλικάς διεκδικήσεις τής Ελλάδος εις 
την ’Ήπειρον, λέγει δτι ό 'Υπουργός άνέπτυξε προ αύτοΰ Γεωγραφικόν χάρτην καί 
ζήτησε νά του δείξη πώς περίπου περιέγραφε ή Ελλάς τήν ’Ήπειρον.

«"Οταν δέ φθάσας, προσθέτει ό κ. Κακλαμάνος, είς τό άκρον τής Χερ- 
σοννήσου περιέλσβον καί όλόκληρον τον κόλπον τής Αύλώνος μετά 
τού λι μένος διά νά άνέλθω βορείως, μοί εϊπεν:
— «*Ώστε ζητείτε και τήν Αυλώνα. Εις καταφατικήν άπάντησίν μου, 
ούδέν άπήντησεν, άλλ’ έκ τής όλης όμιλίας μου καίτοι έπιφυλακτικής 
ήννόησα ότι ή ’Ιταλική Κυβέρνησις δεν θά έστεργεν εις τοΟτο». 
Συνεχίζων δέ ό Κακλαμάνος, εις τήν έκθεσίν του προσθέτει:
«Ή  προσωπική μου γνώμη είναι ότι ή Ιταλία  θά άντιστή πάσει δυνά
μει είς τήν έγκατάστασιν ήμών είς τήν Αυλώνα, ήτις είναι ή κλείς 
τών στενών του Ότράντο καί δύναται νά άποτελέση ίσχυρότατον ναυ
τικόν όρμητήριον άφοϋ ή ’Ιταλία διαληλοΐ όνυποκρίτως βλέψεις». (Ό  
Ελληνικός Στρατός κατά τούς βαλκανικούς πολέμους του 1912— 1913 Έκδ. 
'Υπουργ. Στρατού 1932 Τ. Β. παράρτ. σελ. 764— 766).

Ό  δέ άείμνειστος Βενιζέλος έλεγεν δτι:

«Ό  Υπουργός τών Εξωτερικών τής ’Ιταλίας δέν έδίστασε νά ειπη ούχί 
άπαξ άλλά δίς πρός τον άντιπρόσωπον τής Ελλάδος είς Ρώμην ότι ή 
’Ιταλία είς τό ζήτημα τής παραλίας είναι τοσοΰτον άνένδοτος ώστε νά 
φθάση καί μέχρι πολέμου κατά τής Ελλάδος». (Άγόρευσις είς τήν Βου
λήν 12/11/1913).

Αύταί ήσαν αί σκέψεις της ιταλικής πολιτικής έναντι της Ελλάδος καί άπό 
αύτάς προήλθεν ή έμμονος άξίωσίς της δπως μή σπροκυρωθή τότε ή Β. ’Ή πει
ρος είς τήν Ελλάδα. Ούτω λοιπόν ή Ελλάς έξήλθε τών βαλκανικών πολέμων προι
κισμένη μέ τήν εχθρότητα τής ιταλικής διπλωματίας δπως έγραφεν ό άείμνηστος 
Στράτος. (Έπιθ. «Τό Μέλλον» έτος Α. άριθ. 3 σελ. 242— 243).

’ Ιδού τώρα τί έπρότεινεν ή ’ Ιταλία ως σύνορα τής ’Αλβανίας:
Γραμμήν άπό τής Άχρίδος μέ διαχωρισμόν τών ύδάτων μεταξύ Δεβόλη καί 

Άλιάκμονος, δυτικώς τής Καστοριάς πρός τά Ν. Δυτικά τών Γρεβενών, έκεΐθεν 
πρός Χάνι Καλπάκι, έκεΐθεν διά του Καλαμά μέχρι τού χωρίου Γλυκός καί κατό
πιν μέχρι τών εκβολών τού ομωνύμου ποταμού, παραδίδουσα τήν Παραμυθιάν καί 
Μαργαρίτη είς τήν Αλβανίαν (Άγγλ. ’Έγγραφα Τόμ. ΙΧ /Ι Ι  σελ. 605).

Ή  Ελληνική κυβέρνησις μόλις έπληροφορήθη τάς προτάσεις αύτάς τής Ιτ α 
λίας, διεμαρτυρήθη λέγουσα δτι «παρόμοιον σχέδιον θά ίσοδυνάμει μέ πρα
γματικήν σύλησιν πρός όφελος τοϋ νέου κράτους τής ’Αλβανίας. Θά 
ίσοδυνάμει μέ μοναδικόν φαινόμενον είς τήν Ιστορίαν, ή άπόδοσις είς 
τήν μουσουλμανικήν κυριαρχίαν πληθυσμού πλέον τών 250.000 ψυ
χών... θά ίσοδυνάμει μέ παράδοσιν τής πλειοψηφίας καί άριστοκρα- 
τίας τοϋ πληθυσμού τής ’Ηπείρου είς τόν προαιώνιον έχθρόν, είς τούς 
δυνάστας, οί όποιοι χθές άκόμη, πρός όφελος τής άντιστάσεως τοϋ 
τουρκικού στρατού είς ’Ιωάννινα, έκαιον, έσφαζον καί έλεηλάτουν τά 
χριστιανικά χωρία».

Καίτοι δμως ή Ελλάς είς τάς προθέσεις αύτάς ένισχύετο καί άπό τήν Ά γ - 
i γλίαν καί Γαλλίαν, έν τούτοις αί προσπάθειαί της μένουν άτελεσφόρητοι. Προ μιας

■ L
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τοιαύτης καταστάσεως ευρισκόμενος ό τότε πρωθυπουργός Βενιζέλος, διά του έν 
Λονδίνω πρεσβευτού τής Ελλάδος κ. Γενναδίου, προτείνει εις τον Έδουάρ Γκέϋ 
τήν διενέργειαν δημοψηφίσματος, πρότασιν την οποίαν ό τελευταίος φέρει πράγματι 
ένώπιον τής διασκέψεως των Πρεσβευτών, καί τήν όποιαν δμως ό Ιταλός πρε
σβευτής έθεώρησεν άπαράδεκτον, προσθέσας δτι έστερείτο οδηγιών τής κυβερνή- 
σεώς του. (Τηλεγράφημα κ. Γενναδίου 27/9 Άπρίλ. 1913 Φάκ. 111, 4 Γ.).

Άπορριφθείσης τής προτάσεως ταύτης του κ. Βενιζέλου, ουτος συνεχίζει 
τάς προσπαθείας του προτείνων όπως άποσταλή έπί τόπου έξεταστική επιτροπή 
προς έρευναν τής έθνικής συνειδήσεως τών κατοίκων.

«’Αποκρουσθείσης ήδη τής προτάσεως ήμών περί δημοψηφίσματος— ε- 
λεγεν ό Βενιζέλος εις τό ύπ’ όριθ. 1324 τής 19 Ιουνίου τηλεγράφημά 
του— τολμώ να παρακαλέσω κύριον Γκρέϋ νά έπιμείνη δπως διεθνής 
έπιτροπή έξετάση έπιτοπίως ζήτημα ϊνα διαχάραξις όρίων γίνη έπι τή 
βάσει έθνολογικής καταστάσεως».
Τό ύπ’ άριθ. 5 άρθρον του άνωτέρω πρωτοκόλλου ώριζεν δτι: «ό καθορι
σμός τών συνόρων θά γίνη έπι έθνογραφικών και γεωγραφικών βάσεων. 
Ή  έθνογραφική έξακρίβωσις θά βασισθή εις τήν μητρικήν γλώσσαν 
τοϋ πληθυσμού ήτοι τήν όμιλουμένην εις τάς οικογένειας. Ή  έπιτροπή 
δεν θά λάβει ύπ’ οψιν οίανδήποτε άπόπειραν δημοψηφίσματος ή πολι
κών έκδηλώσεων, δσον διά τά διαμερίσματα πού κατοικοϋνται άπό 
Βλάχους, τήν έθνικότητά των θέλει έξακριβώσει ή Έπιτροπή. (Αύστρ. 
Βίβλος άριθ. 809).

Κατά ρητήν δθεν διάταξιν του άρθρου τούτου άπηγορεύετο εις τήν Επιτρο
πήν νά λάβη ύπ* οψιν ούτε νά έπιτρέψη άπόπειραν έκδηλώσεως τής θελήσεως τού 
πληθυσμού. Έ π ι πλέον ή Ελλάς δεν έγένετο δεκτή εις τάς έργασίας τής Επιτρο
πής έκείνης, Ή  ’Ιταλία δθεν καί ή Αύστρία ήσαν έλεγκταί καί κριταί τής έθνικής 
συνηδείσεως τής Β. ’ Ηπείρου. Α ί δύο αύται Δυνάμεις έκμεταλλευόμεναι τήν εύπα- 
θή διπλωματικήν τότε κατάστασιν τής Εύρώπης προς διατήρησιν μιας πρόσκαιρου 
ευρωπαϊκής ήσυχίας, τήν έξεβίαζον εις βάρος τών μικρών κρατών δημιουργούσαι 
γεγονότα.

Ό  πρίγκιψ Λιτόβσκι, πρεσβευτής τότε τής Γερμανίας εις τό Αονδϊνον καί 
μέλος τής πρεσβευτικής διασκέψεως γράφει, εις τά «’Απομνημονεύματά» του.

«ΤΗτο τοιοϋτον τό συμβιβαστικόν πνεύμα τού Σέρ Έ. Γκρέϋ και ή έπι- 
θυμία του νά άποφύγη ένα ευρωπαϊκόν πόλεμον ώστε ύπεχώρησεν εις 
τάς προτάσεις τής Τριπλής Συνεννοήσεως εις τό σοβαρόν ζήτημα τής 
’ Ηπείρου».

'Όμως ή περί δημοψηφίσματος πρότασις τού Βενιζέλου, ή οποία θά έλυε 
κατά τό δικαιότερου τρόπον τό ζήτημα, άπεκρούσθη, καί ή άποστολή έξεταστικής 
έπιτροπής, πρότασις τού ίδίου δεν έγένετο άπό τήν πρώτην στιγμήν εύμενώς δεκτή.

Οί ’ Ιταλοί πράγματι άπέκρουσαν τήν πρότασιν αύτήν μέ τήν δικαιολογίαν 
δτι ή ’Ήπειρος εύρίσκετο υπό στρατιωτικήν κατοχήν.

Οί φίλοι τής Ελλάδος, έλεγε τότε ό Σέρ Έδούαρ Γκρέϋ εις τον Γεννάδιον, 
προσπαθούν νά μεταπείσουν τήν ’Ιταλίαν καί επέτυχαν πράγματι κάποιαν βελτίω- 
σιν τών συνόρων (άπό τού Καλαμά εις τό άκρωτήριον Στύλος), άλλά προσέθετεν 
ουτος εις τόν τότε 'Έλληνα πρεσβευτήν, είναι φυσικόν δπως μία μεγάλη δύναμις 
δπως ή ’ Ιταλία φροντίση νά κατοχυρώση τά στρατηγικά της συμφέροντα καί συνε
πώς ή Ελλάς εις τό ζήτημα τούτο θά ύποστή μοιραίως θυσίας.
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— «Σάς συνιστώ, ελεγεν ό Γκρέϋ πρός τον Γεννάδιον, νά είσθε έτοιμοι 
διά θυσίας. Πρέπει νά τελειώνωμεν εις δύο τρεις έβδομάδας. Έάν σάς 
παρέδιδον δλας τάς νήσους τοϋ Αιγαίου έκτός δύο ή τριών έναντι με
ρικών παραχωρήσεων εϊς τήν "Ηπειρον και τάς ήρνεΐσθο, ή δημοσία 
γνώμη θά σάς κατεδίκαζε» ( ’Αρχεία Πρεσβείας Φάκ. 111.10.Δ. τηλεγρά
φημα 1324, 19/5 Ιουνίου 1913).

Κατά τήν ανωτέρω γνώμην του Σέρ Έδούαρ Γκρέϋ, ή Ιταλία  όφειλε νά 
μείνη σταθερά επί των εξής προτάσεών της:

α) Τά ελληνικά σύνορα δεν έπρεπε νά είναι προς Β. του σημείου του ανα
κοινωθέντος.

β) ‘Ολόκληρον τό στενόν τής Κερκύρας θά ούδετεροποιείτο. 
γ) 'Η  μικρά νήσος Σάσων εις τό στόμιον του Αύλώνος θά έδίδετο εις τήν 

’Αλβανίαν.
Επειδή δέ ή ’ Ιταλία δεν θά ήδύνατο νά παραδώση τάς νήσους άπ* εύθείας 

είς τήν Ελλάδα, λόγω των έναντι τής Τουρκίας υποχρεώσεων τής ’ Ιταλίας, διά 
τούτο ή πρότασις αυτή θά έγίνετο διά τρίτης δυνάμεως. "Ινα θέση δθεν τον πόδα 
της είς τήν "Ηπειρον ή ’ Ιταλία, έδέχετο νά παραδώση είς τήν Ελλάδα οχι μόνον 
τάς νήσους πού είχε καταλάβει ή Ελλάς κατά τον πόλεμον, άλλά καί τήν Δωδε
κάνησον, πού είχε καταλάβει ή ίδια καί άπέφευγε νά άφήση.

Κατά τήν συνεδρίασιν μάλιστα τής 30 Μαίου ό Σέρ Έ . Γκρέϋ συνοψίζων τά 
άπόφασισθέντα ελεγεν ότι έκ τής συζητήσεως «προέκυψεν έν σχέδιον κατά 
τό όποϊον ή Θάλεια και ό Στόλος καί ή Κορυτσά θά παραμείνωσιν εις 
τήν Αλβανίαν, δ λ α ι  αί νήσοι τοϋ Αιγαίου έξαιρέσει τής Τενέδου καί 
τής Τμβρου, πού θά ήδύναντο νά άφεθώσιν είς τήν Τουρκίαν καί τής 
Θάσου, πού έπρεπε νά δοθή είς τήν Βουλγαρίαν, θά έπρεπε νά περιέλ- 
θωσιν είς τήν Ελλάδα υπό δρους ούδετεροποιήσεως καί μέ δτι θά 
άπεφασίζετο πρός ίκανοποίησιν τής τουρκικής φιλοτιμίας».

‘ Η τελική διατύπωσις τής άποφάσεως διά τό ζήτημα των Δωδεκανήσων 
έγένετο κατά τήν συνεδρίασιν τής 11 Αύγούστου 1913 ώς εξής:

«"Οταν σύμφωνα μέ τό πρώτον μέρος τής ’Ιταλικής προκηρύξεως τής 
5/9/13 τό 4 άρθρον τής Συνθήκης τής Λωζάννης θά έκτελεσθή καθ’ 
όλοκληρίαν υπό τών δύο συμβαλλομένων, αί έξ Μ. Δυνάμεις θά άποφα- 
σίσουν διά τήν τύχην τής Δωδεκανήσου καί θά λάβουν άπό κοινού τήν 
έπί τούτου άπόφασιν».

Είς τό τέλος τού σχετικού πρακτικού υπάρχει σημείωσις οτι τήν 12 Αύγού
στου οί πρεσβευταί τής Γαλλίας καί τής ’ Ιταλίας έφερον τήν συγκατάθεσιν τών 
κυβερνήσεών των είς τήν πρότασιν αυτήν τού Σέρ Έ . Γκρέϋ.

‘Υπό τάς άνωτέρω προϋποθέσεις έλαμβάνετο ή άπόφασις περί καθορισμού 
τών συνόρων υπό διεθνούς έπιτροπής ή οποία βάσει τής γλώσσης θά καθώριζε τον 
έθνολογικόν χαρακτήρα τής άμφισβητουμένης περιοχής, πού έμνημονεύσαμεν 
άνωτέρω.

Ό  άείμνηστος Βενιζέλος μόλις τού έκοινοποιήθη ή άπόφασις αύτη περί άπο-

ί στολής εξεταστικής έπιτροπής, αμέσως άπήντησεν είς τάς Μ. Δυνάμεις έκφράζων 
είς αύτάς τήν εύχήν όπως ή άποσταλλησομένη επιτροπή διαχαράξεως τών συνό
ρων έμπνευσθή είς τάς εργασίας της άπό τάς άπόψεις πού έξέθετεν ό ίδιος είς τό 
σχετικόν ύπόμνημα. "Οσον δέ άφορα τήν βάσιν τής εθνολογικής έρεύνης πού θά



470 «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

έτίθετο εις τήν έπιτροπήν διά τής άποφάσεως των Μ. Δυνάμεων, ό Βενιζέλος έλε- 
γεν 6τι ή γλώσσα μόνη της δεν άποτελεί τό μόνον κριτήριον τής εθνικής συνειδή- 
σεως των κατοίκων μιας χώρας, αλλά ή λεγομένη εθνική συνείδησις. 'Η  γλώσσα 
ενός λαοΰ ούδεμίαν σχέσιν έχει με τήν λεγομένην ψυχικήν κατάστασιν ή οποία δύ- 
ναται νά 'σχηματισθή καί βταν άκόμη λείπει ό συντελεστής τής γλώσσης. CH ψυ
χική δε αυτή κατάστασις, ή έθνική συνείδησις υπάρχει όταν υπάρχει ταυτότης 
πνευματική εις τούς πατριωτικούς πόθους, εις τάς έθνικάς έπιδιώξεις, εις τό πνεύ
μα τής αύταπαρνήσεως και τής θυσίας καί δταν αύτή είναι διαδεδομένη εις δλας 
τάς κοινωνικάς τάξεις τού συνόλου διά μέσου μιας μακράς κοινωνικής ζυμώσεως 
σκέψεων καί άναμνήσεων καί δεν δεσμεύεται άπό τάς ιδιαιτέρας οίκονομικάς καί 
κοινωνικάς διαιρέσεις. *Η έλευθέρα 6θεν θέλησις τού συνόλου είναι ή μόνη βάσις 
τών δικαίων τών λαών άπό τήν εθνικήν ΰπαρξιν... ή έξακρίβωσις δθεν τού έθνο- 
λογικού χαρακτήρος ενός πληθυσμού με τήν γλώσσαν καί μόνον έχει άναμφιβόλλως 
αρκετήν δόσιν αύθαιρεσίας. (’Αρχεία Πρεσβείας Λονδίνου Φάκελλος III, 4.Α. άρ. 
2296). , "

*Τπό τοιαύτας συνθήκας έργαζομένη ή Εξεταστική ’Επιτροπή ουδόλως παρά
δοξον δτι θά κατέληγεν εις ναυάγιον. 'Όπως άναφέρει ό τότε ίλαρχος καί σύνδε
σμος παρά τή επιτροπή Β. Μελάς εις έκθεσίν του άπό 30/11/1913, παρουσιάσθη 
τότε τό παράδοξον φαινόμενον δτι εις τήν αύτήν οικογένειαν άλλοι ώμίλουν τήν 
ελληνικήν καί άλλοι τήν αλβανικήν γλώσσαν. Προ μιας τοιαύτης καταστάσεως καί 
τού έκνευρισμοΰ τών κατοίκων εύρεθεΐσα ή ’Επιτροπή, έπεζήτησεν άλλην διέξοδον.

Ό  πρόεδρος τής Επιτροπής συνταγματάρχης Ούίλι διά τηλεγραφήματος του 
πρός τό Ύπουργεΐον τώ ν’Εξωτερικών τής’Αγγλίας άνήγγελεν δτι «ένώπιον 
τών δυσκολιών πού άντιμετωπίζει ή Επιτροπή μέ τήν έφαρμογήν τοϋ 
κριτηρίου τής γλώσσης, και συνάγουσα δίκαια συμπεράσματα έξ αυτού, 
αί όδηγίαι πού στηρίζονται είς τάς άποφάσεις τής Διασκέψεως τών 
Πρεσβευτών πρέπει νά τροποποιηθούν καί νά προσαρμοσθούν μέ τήν 
πραγματικότητα». Συνίστα δε ό πρόεδρος είς τό άνωτέρω τηλεγράφημά του 
δπως ή ’Επιτροπή περιέλθη ολόκληρον τήν ύπό έξέτασιν χώραν, καί μελε- 
τήση αύτη δ,τι δυνηθή όσον άφορα τον έθνικόν χαρακτήρα, έπί πλέον δέ καί 
τά οικονομικά, γεωγραφικά καί στρατηγικά συστατικά.

Καίτοι ή πρότασις αυτή τού Προέδρου τής ’Επιτροπής έθεωρήθη ορθή καί 
έπροτάθη εις τάς άλλας κυβερνήσεις, εν τούτοις άντί νά έξομαλύνη τήν κατάστασιν, 
ώθησε τούς αντιπροσώπους νά λάβουν μίαν άπόφασιν, ή οποία καί αύτήν τήν γλώσ
σαν παρημέρει, έλάμβανε δέ ύπ’ όψιν μόνον τάς πολιτικάς άνάγκας τής στιγμής, 
πρός έξοικονόμησιν τών πραγμάτων καί τής ειρήνης.

Αφού ουτω έγκατελείφθη καί τό κριτήριον τής γλώσσης διά τον καθορισμόν 
τής έθνικής συνειδήσεως τού πληθυσμού, ό άγγλος άντιπρόσωπος είς τήν Έ π ι
τροπήν έκείνην, έπρότεινεν ώς πρόεδρος αύτής αύθαιρέτως ώς σύνορον γραμμήν ή 
οποία κατ’ ούσίαν άφηνεν ολόκληρον τήν σημερινήν Β. 'Ηπειρον είς τό νεοσύστα- 
τον κράτος τής ’Αλβανίας (Τηλεγράφημα Γενναδίου 2833 τής 6/19 Νοεμβρίου 1913). 
Ή  άδυναμία οθεν τής Επιτροπής νά έφαρμόση μίαν άνεφάρμοστον κατά βάσιν 
άπόφασιν τής Διασκέψεως, ώς μόνον αποτέλεσμα είχε νά διαπράξη ένα έγκλημα 
είς βάρος τής Ελλάδος. Έάν πράγματι έλαμβάνετο ώς κριτήριον ή γλώσσα ύπήρ- 
χεν ελπίς δπως ολόκληρον τό Πωγώνι καί ή περιοχή τού Άργυροκάστρου καί τής 
Χειμάρρας περιέλθουν είς τήν Ελλάδα, ένώ ή γενομένη διά τού προέδρου τής ’Επι
τροπής μεθόριος έπέπρωτο δυστυχώς νά κατακυρωθή έν τέλει άπό τό περίφημον 
πρωτόκολλον τής Φλωρεντίας.

Ουτω λοιπόν μία Επιτροπή, λαβούσα τήν εντολήν νά γνωματεύση έπί τής
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έθνικής συνειδήσεως των κατοίκων τής Β. ’Ηπείρου, έφάνη κατωτέρα τής άπο- 
στολής της, μόνον καί μόνον ίνα μή τό άποτέλεσμα των ενεργειών της φανή δυσ* 
άρεστον εις την ’Ιταλίαν.

Ό  ’'Αγγλος συνταγματάρχης Μουρέ, πού παρηκολούθησεν έπί τόπου τάς ερ
γασίας τής περιφήμου εκείνης Επιτροπής, χαρακτηρίζει τά μέλη της «ώς πρόσω
πα τού δράματος ή τής κωμωδίας ή όποια άρχίζει νά διαδραματίζεται εις τήν 
Ήπειρον. Δεν θέλω νά γελοιοποιήσω τούς κυρίους τής Επιτροπής, έξακο- 
λουθεϊ ούτος, διότι τό σφάλμα δεν ήτο ίδικόν των, άλλα τών Μ. Δυνάμεων 
πού τούς έθεσαν εις τόσον δύσκολον θέσιν. Ή  χάραξις τών συνόρων μέ 
μίαν μονοκονδυλιάν, καταλήγει ό ίδιος, όπως έγένετο άγνοεί τήν άρχήν 
τών έθνικοτήτων καί εύρίσκεται είς προκλητικήν άντίθεσιν μέ τάς έπιθυμίας 
του πληθυσμού».

Ό  δέ άντιπρόσωπος τής Γαλλίας είς τήν Επιτροπήν εκείνην συνταγματάρ
χης Ααλεμάν, είς μίαν έκθεσίν του πρός τήν κυβέρνησίν του τής 19/12/1913, δημο- 
σιευθεισαν είς τον 9ον τόμον τής τρίτης σειράς τών «Γαλλικών Διπλωματικών 
’Εγγράφων περί τών αιτίων τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου», έκθεσις είς τήν 
οποίαν φαίνεται ολη ή ύπουλος προσπάθεια τών ’Ιταλών καί Αύστριακών δπως 
προσαρτήσουν είς τήν ’Αλβανίαν πόλεις καί χωρία τής ’Ηπείρου τών όποιων ό πλη
θυσμός ήτο έλληνικός τήν καταγωγήν καί τήν γλώσσαν, μέ τά πλέον φρικιαστικά 
χρώματα περιγράφει τάς συνεδριάσεις τής Επιτροπής έκείνης.

Ή  ελληνική κυβέρνησις μόλις έλαβε γνώσιν του τρόπου τούτου τής ένερ- 
γείας τής Επιτροπής διεμαρτυρήθη έντόνως, έλαβεν δμως ώς άπάντησιν παρά του 
ίδιου Σέρ Έ . Γκρέϋ, δτι πρέπει «νά δεχθή οίανδήποτε άπόφασιν τών Μ. Δυνά
μεων», προσθέτων δτι «έάν προ πέντε έτών έλεγε κανείς είς τούς 'Έλληνας δτι 
έπρόκειτο νά έπιτύχουν δσα σήμερον λαμβάνουν, συμπεριλαμβανομένης καί τής 
Θεσσαλονίκης, τούτο θά έφαίνετο άπίστευτον. 'Όταν δέ κατά τήν συνομιλίαν ό 
Έλλην πρεσβευτής τού είπεν δτι τά συμφέροντα τής Ιταλίας καί τής Αύστρίας 
μόνον έλαμβάνενο ύπ’ δψιν, ό Γκρέϋ τοϋ άπήντησεν δτι πρέπει κάποτε καί αί Μ. 
Δυνάμεις νά έχουν συμφέροντα δπως καί αί μικραί.

Παρεμφερή άπάντησιν έλαβεν ό ’ίδιος πρεσβευτής δταν διεμαρτυρήθη είς τον 
υφυπουργόν τών ’Εξωτερικών, «ώς ειλικρινής φίλος σάς συμβουλεύω νά μή φέρητε 
δυσχερείας».

Τήν άνωτέρω διαμαρτυρίαν τής Ελληνικής κυβερνήσεως ενισχύει καί ό άεί- 
μνηστος Βασιλεύς Κωνσταντίνος, ό όποιος είς σχετικήν ομιλίαν του μέ τον πρέ- 
σβυν τής Αυστρίας του έλεγεν, δτι έάν τά πράγματα φθάσουν είς τά άκρα δέν θά 
διστάση νά παραιτηθή τοϋ θρόνου καί νά τεθή έπί κεφαλής τοϋ βορειοηπειρωτι- 
κοϋ άγώνος.

Προκειμένου οθεν νά μή πικραθή ή ’Ιταλία, «δλαι αί συμπάθειαι τής Α γ 
γλίας», πού τόσον έπανελάμβανεν ό Σέρ Έ . Γκρέϋ, άπεδείχθησαν φράσεις φιλο
φροσύνης κεναί περιεχομένου.

Βλέπων τήν έπιμονήν αύτήν τών Δυνάμεων ό Βενιζέλος, άναγκάζεται νά συ- 
σχετίση τό ζήτημα τών νήσων τοϋ Αιγαίου, πού ήσαν έπίσης τότε έπίδικοι, μέ τό 
βορειοηπειρωτικόν καθώς καί τήν έπιστροφήν τής Δωδεκανήσου είς τήν Τουρκίαν, 
πρότασιν τήν όποιαν άπεδέχθη ό Σέρ Έ . Γκρέϋ καί ή οποία ένεσωματώθη είς τό 
γνωστόν Πρωτόκολλον τής Φλωρεντίας τής 17 Φεβρουάριου, 1913 πού έκανόνιζε 
τήν νέαν όροθετικήν γραμμήν τής ’Ηπείρου.

Όλαι δθεν έκεϊναι αί ένέργειαιι μέχρι τής συντάξεως τοϋ περιφήμου Πρω
τοκόλλου άπεδείχθησαν ένέργειαι συμφερόντων καί δχι δικαίων. Τό Πρωτόκολλον 
έκεΐνο παρεχώρει είς τήν ’Αλβανίαν τήν γνωστήν έκτοτε περιοχήν υπό τό όνομα 
«Β. ΗΠΕΙΡΟΣ». Αί Μ. Δυνάμεις ίνα άσκήσουν πίεσιν κατά τής Ελλάδος διά
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τήν αποδοχήν έκ μέρους της των μεσεμβρινών συνόρων τής Άλνβανίας, έκράτουν 
εκκρεμές τό ζήτημα των νήσων, τάς όποιας κατεκύρωσαν εις την Ελλάδα εφόσον 
αυτή θά έδέχετο όπως ή Β. ’Ήπειρος περιληφθή εις την ’ Αλβανίαν ώς έμφαίνεται 
εις την διακοίνωσιν τής 13/2/1914 των εν Άθήναις πρεσβευτών προς την Ελλη
νικήν Κυβέρνησιν.

Ή  προτελευταία πράγματι παράγραφος τής διακοινώσεως άνέφερεν 6τι «ή 
όριστική εις τήν Ελλάδα παραχώρησις τών νήσων, τάς όποιας αί έξ 
Δυνάμεις άπεφάσισαν νά άφήσωσιν εις τήν κατοχήν της, δεν θά κατα- 
στή πραγματική είμή όταν τά Ε λληνικά  στρατεύματα έκκενώσωσι τά 
εις τήν ’Αλβανίαν παρ.ιχωρούμενα έδάφη δυνάμει του Πρωτοκόλλου 
τής Φλωρεντίας τής 17/12/1913, δπερ έπισυνάπτεται φδε ώς καί τήν 
νήσον Σάσωνα, καί όταν ή Ε λληνική  κυβέρνησις ρητώς ύποσχεθεισα 
ότι ούδεμίαν θ’ άντιτάξει άντίστασιν καί ότι δεν θά υποστηρίξει ή θά 
ένθαρρύνει άμέσως ή έμμέσως ούδενός είδους άντίστασιν κατά τοϋ ύπό 
των εξ Δυνάμεων καθιδρυθέντος εις τήν μεσημβρινήν ’Αλβανίαν καθε
στώτος».

Τήν άπόφασιν αυτήν των Μ. Δυνάμεων ή Ελληνική Κυβέρνησις ήναγκάσθη 
νά άποδεχθή «παρά πάσαν όδύνην ήν δοκιμάζει έκ τής ύποχρεώσεως νά 
άποχωρισθή χωρών κατά συνείδησιν καί κατά πολιτισμόν άπό χιλιετη
ρίδων Ελληνικώ ν, αιτινες μετά τόσους αιώνας έχαιρέτησαν μέ αίσθημα 
άσυγκρατήτου πατριωτισμού τήν έθνικήν των άποκατάστασιν» ώς έλε- 
γεν αύτη διαμαρτυρουμένη εις τήν άπάντησίν της τής 8/21/2/1914.

Ή  άπόφασις τής συνδιασκέψεως εκείνης ήτο τόσον άδικος, ώστε ό άνωτέρω 
μνημονευθείς συνταγματάρχης Μουραί έγραφεν ότι «άν ή Ελλάς είχε τελείως

ήττηθή εις τόν πόλεμον, δεν θά τής έπεβάλλοντο σκληρότεροι όροι».
Τάς μονας επιφυλάξεις τάς οποίας έκαμνεν ή Ελλάς εις τήν άνωτέρω άπάν- 

τησιν ήσαν αί κάτω θι:
α) Τήν χορήγησιν «επαρκών και θετικών εγγυήσεων» διά τούς ελληνικούς 

πλ.ηθυσμούς ’Αλβανίας, καί
β) Τήν έκχώρησιν μερικών χωρίων τής περιοχής τού Άργυροκάστρου εις 

τήν Ελλάδα έναντι πλ/ηρωμής τού ποσού τής άποζημιώσεως δύο καί ήμίσεος εκα
τομμυρίων φράγκων.

Εις τήν άνωτέρω άπάντησίν τής Ελλάδος αί Δυνάμεις άνταπήντησαν τήν 
11/24 ’Απριλίου 1914, άναγγέλλουσαι ότι έδόθησαν ήδη εις τήν Διεθνή Επιτροπήν 
Ελέγχου τής ’Αλβανίας όδηγίαι ίσότητος μεταξύ τών κατοίκων τού νέου κράτους 
και ότι προς τόν σκοπόν τούτον θά έξασκήσωσιν ολην των τήν επιρροήν.

'Όσον διά τόν συσχετισμόν τού ζητήματος τής Δωδεκανήσου, τούτο είχε λνη- 
σμονηθή τόσον εις τήν διακοίνωσιν τών Μ. Δυνάμεων όσον καί εις τήν άπάντησίν 
τής Ελλάδος.

Οί συντάκται όμως τού Πρωτοκόλλου τής Φλωρεντίας είχον λ.ησμονήσει 
ότι το δίκαιον ενός λ.αού δέν είναι άντικείμενον αυθαιρέτου διαθέσεως καί ότι τό 
δίκαιον δέν κρίνεται κατά τούς βαθμούς τής συμπάθειας ή άντιπαθείας άλλ’ είναι 
άπόλυτον. Οί Ήπειρώται εις τήν ευρωπαϊκήν πίεσιν άπήντησαν μέ τά όπλα, συν- 
ελθόντες τήν 19/2/1914 εις Άργυρόκαστρον καί ίδρύσαντες τήν Αυτόνομον ’Ή πει
ρον ύπό τόν Γ. Ζωγράφον, ή γενέτειρα τού οποίου παρεδίδετο εις τό νεοσύστατον 
κράτος τής ’Αλβανίας.

Ή  συσπείρωσις έκείνη τών Β. Ήπειρωτών περί τό νέον των εθνικόν σύμβο- 
λον μέ τόν δικέφαλον άετόν ήτο μία έντονος κραυγή διαμαρτυρίας πού έξεπροσώπει
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τήν άγανάκτησιν του πληθυσμού καί ένα ράπισμα έναντίον 6σων έπίστευον 6τι ή 
ιστορία δύναται να σβεσθή μέ μίαν μονοκονδυλιάν.

Οί Β. Ήπειρώται τότε μέ τούς ιερούς των λόχους κατετρόπωσαν κυριολε- 
κτικώς τούς ’Αλβανούς. Τη παρακλήσει τότε των ιδίων ’Αλβανών έπενέβησαν αί 
Μ. Δυνάμεις αί όποιαι κατόπιν διαπραγματεύσεων μακρών καί έπιπόνων, κατέ- 
ληξεν εις τό γνωστόν Πρωτόκολλον τής Κερκύρας, διά του όποιου άνεγνωρίζετο 
επί τέλους ή έλληνικότης τής Β. ’Ηπείρου, καί τό όποιον οί ’Αλβανοί έπεκύρωσαν 
«καθ’ ολοκληρίαν καί χωρίς έπιφύλαξιν».

’Αλλά καί ή σχετική άνακοίνωσις τών Μ. Δυνάμεων πρός την Ελληνικήν 
’ Κυβέρνησιν άνεγνώριζε τό ιδιαίτερον τούτο δικαίωμα τής Ελλάδος εις τήν έπαρ- 
χίαν αύτήν.

’Ιδού τό σχετικόν έγγραφον:

«Οί ύπογεγραμμένοι λαμβάνουν τήν τιμήν νά άνακοινώσουν πρός τήν 
Α.Ε. τόν ύπουργόν τών Εξωτερικών δτι αί Κυβερνήσεις τής Γερμα- 
νίας, Αύστρουγγαρίας, Γαλλίας, Μ. Βμεττανίας, ’Ιταλίας καί Ρωσσίας 
ένέκριναν τήν συμφωνίαν τής Κερκύρας, μεταξύ τής Διεθνούς ’Επιτρο
πής τού Ελέγχου και τών πληρεξουσίων Ή πειρωτών δσον άφορςί τό 
μέλλον πολίτευμα τής ’Ηπείρου».

Διά του πρωτοκόλλου τής Κερκύρας έξησφαλίζετο εις τήν Β. ’Ήπειρον ση
μαντική τοπική αύτοδιοίκησις καί άνεγνωρίζοντο διά του ύπ* άριθ. 7 καί 8 άρθρου 
αί δύο βάσεις έθνικής διαβιώσεως καί άναπτύξεως του ήπειρωτικου λαού ήτοι Ε κ 
κλησία καί τό Σχολείον, χάρις εις τά όποια διετηρήσαμεν επί αιώνας τήν εθνικήν 
μας ύπόστασιν.

Τό ύπ’ άριθ. πράγματι 7 άρθρον τού πρωτοκόλλου έ'λεγεν:

«Αί Χριστιανικοί ’Ορθόδοξοι Κοινότητες είναι άνεγνωρισμέναι, νομικά 
πρόσωπα ώς καί άλλαι. Διατηρούν τάς περιουσίας των καί θά έχουν 
έλευθέραν τήν διάθεσίν των. Αί σχέσεις τών όρθοδόξων Κοινοτήτων 
μετά τών πνευματικών των άρχηγών θά είναι οίαι καί κατά τό παρελ
θόν. Ούδεμία προσβολή θά γίνει εις τ ’ άπ’ αιώνων δικαιώματα καί εις 
τήν ίεραρχικήν όργάνωσιν τών έν λόγω Κοινοτήτων, έκτός μιας συμ
φωνίας μεταξύ τής ’Αλβανικής Κυβερνήσεως καί τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως».

’Όσον διά τό ύπ’ άριθ. 8 άρθρον, τούτον έ'λεγεν :

«Ή  έκπαίδευσις είναι έλευθέρα. Είς τά σχολεία τών ’Ορθοδόξων Κοι
νοτήτων ή έκπαίδευσις θά γίνεται Ε λληνιστί. Ούχ’ ήττον ή θρησκευ
τική διδασκαλία θά γίνεται άποκλειστικώς είς τήν ’Ελληνικήν».

Έ π ί πλέον τό Πρωτόκολλον τής Κερκύρας προέβλεπεν ειδικά τοπικά αιρετά 
σώματα (άρθρ. 2) στρατολογίαν έντοπίων διά τήν χωροφυλακήν (άρθρ. 5), άπαγό- 
ρευσιν στρατωνισμού στρατιωτικών δυνάμεων είς τήν περιοχήν (άρθρ. 6). Πρό 
παντός όμως αί διατάξεις τού πρωτοκόλλου τής Κερκύρας ετίθεντο ρητώς είς τήν 
έγγύησιν τών Μ. Δυνάμεων διά του άρθρου 13, ή δέ εφαρμογή καί έπιτήρησις τών 
δύο επαρχιών τής Β. ’Ηπείρου άνετίθετο είς τήν διεθνή ’Επιτροπή ’Ελέγχου ’Αλ
βανίας, ή έγκρισις τής όποιας ήτο άπαραίτητος διά τόν διορισμόν τών άνωτέρων 
ύπαλλήλων καί τών διοικητών τής περιοχής.

Ή  Αλβανική Κυβέρνησις, είς τήν οποίαν ύπεβλήθη ή συμφωνία τής Κερκύ-
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ρας, άπεδέχθη αύτήν τήν 12/25 ’Ιουνίου 1914, μέ τό κάτωθι τηλεγράφημα του 
προέδρου της Επιτροπής προς τον αείμνηστον Ζωγράφον, πρόεδρον τής αύτονό- 
μου πολιτείας τής Β. ’Ηπείρου.

’Ιδού το σχετικόν τηλεγράφημα:

«Ή  Α.Υ. ό Ήγεμών τής Αλβανίας και ή Κυβέρνησίς του άπεδέχθησαν 
έξ όλοκλήρου και άνευ δρων τήν συμφωνίαν τής Κερκύρας και άφή- 
καν είς τήν Διεθνή Επιτροπήν τοϋ Ελέγχου πλήρη έλευθερίαν νά κα
νονίση κατόπιν έπιτοπίου έξετάσεως τό ζήτημα τής Χειμάρρας και τό 
ζήτημα τής ύποδιοικητικής ύποδιαιρέσεως. Καθόσον άφορα τάς άλλας 
δηλώσεις ήμών οΐτινες είναι προσηρτημένα εις τό κείμενον τής συμ
φωνίας Κερκύρας, έλήφθησαν ήδη ύπ’ όψιν καί έκανονίσθησαν διά 
τών ύπ’ άριθ. 1 και 5 τής έν λόγω συμφωνίας. Ύ πό τάς συνθήκας ταύ- 
τας ό οριστικός κανονισμός τοϋ ζητήματος κατέστη τής άποκλειστικής 
άρμοδιότητος των Μ. Δυνάμεων, άντιπροσωπευομένων ύπό τής Διεθ- 
θνοϋς Ε πιτροπής τοϋ Ελέγχου. Ά φ ’ ού λάβωμεν έκ μέρους 'Υμών 
όριστικήν άπάντησιν, θά σάς κοινοποιήσωμεν έπισήμως τήν άπόφασιν 
τών Μ. Δυνάμεων καί τήν ήμέραν τής είς 'Αγίους Σαράντα άφίξεώς 
μου». ('Υπογρ. Α. Κράλλ.).

Είς αύτό τό σημεΐον εύρίσκετο τό ζήτημα τής ’Ηπείρου, δταν έκηρύχθη ό 
πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Μέ τό Πρωτόκολλον τής Κερκύρας ή Ελλάς άπέκτα 
τον πρώτον έπίσημον τίτλον έπί τής Β. ’Ηπείρου, καί ένέγραφεν προσημείωσιν 
περί τοϋ ελληνικού μέλλοντος της.

Τό πρωτόκολλον όμως τής Κερκύρας, συνεπεία έξεγέρσεως τών Μαλισόρων 
καί τής φυγής τοϋ πρώτου ήγεμόνος τής ’Αλβανίας πρίγκηπος Βήδ, δέν έφηρμόσθη, 
τουναντίον μάλιστα τον Σεπτέμβριον τοϋ 1914 αί Μ. Δυνάμεις έκάλεσαν τήν Ε λ 
λάδα τή συγκαταθέσει καί τής ’Ιταλίας νά άνακαταλάβη στρατιωτικώς τήν Β. ’Ή 
πειρον, ινα έπιβάλη τήν τάξιν καί άσφάλειαν πού είχον διαταραχθή συνεπεία τών 
ανωτέρω.

Ή  πρόσκλησις εκείνη τής Ελλάδος ινα άποκαταστήση τήν τάξιν είς τήν 
Β. ’Ήπειρον, όπως καί τήν άπεκατέστησε, έγγυηθή τήν άσφάλειαν τών κατοίκων 
της, άνεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύματος, καί έπιτρέψη έν καιρώ τήν ομαλήν 
εφαρμογήν τοϋ πρωτοκόλλου τής Κερκύρας, άπετέλει, κατά τον άείμνηστον Βενι- 
ζέλον «τήν έπισημοτέραν διεθνή άναγνώρισιν τοϋ ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος 
τό όποιον έχει καί δικαιοϋται νά έχη ή Ε λλάς διά τούς όμοεθνεΐς πληθυ
σμούς τής περιφερείας ταύτης». Ή  άπόφασις εκείνη ή τόσον τιμητική διά τήν 
Ελλάδα έδείκνυε συγχρόνως ότι αί Δυνάμεις άνεγνώριζον τήν ελληνικότητα τής 
περιοχής καί συνεπώς μόνον ή Ελλάς θά ήδύνατο νά έπιβάλη τήν τάξιν χωρίς 
αιματοχυσίαν.

Κατά τήν κήρυξιν τοϋ πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ή ’Ιταλία άπετέλει ώς 
γνωστόν μέλος τής λεγομένης τότε Τριπλής Συμμαχίας, έν άντιθέσει προς τον έτε
ρον όμιλον τον άποτελοϋντα τήν λεγομένην Τριπλήν Συνεννόησιν. Αί δυνάμεις τοϋ 
δευτέρου τούτου συνασπισμού, ινα άποσπάσουν τήν’Ιταλίαν έκ τοϋ ετέρου, υπέγρα
ψαν ώς γνωστόν τήν 26 ’Απριλίου 1915 μυστικήν συμφωνίαν είς Λονδίνον. Κατά 
τήν συμφωνίαν εκείνην, ή ’Ιταλία έάν είς τό τέλος τοϋ πολέμου έλάμβανε τό Τρεν- 
τινο, τήν Ίστρίαν, τήν Δαλματίαν καί τάς Άδριατικάς νήσους ώς καί τήν Αύ- 
λώνα, ίδρύετο δέ είς τήν κεντρικήν ’Αλβανίαν «μικρόν μουσουλμανικόν κράτος ού- 
δετεροποιούμενον», ή ’Ιταλία ούδεμίαν θά έφερεν άντίρρησιν είς τό νά δοθή ή Β. 
’Αλβανία είς τήν Σερβίαν καί ή Ν. είς τήν Ελλάδα (άρθρ. 7).

£
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Μέ τήν συμφωνίαν έκείνην ή Β. ’Ήπειρος ήδύνατο νά θεωρηθή πλέον άνα- 
πόσπαστον τμήμα του Ελληνικού εδάφους. Άπέστειλε μάλιστα αυτή τήν 6/12/1915 
τούς βουλευτάς της εις τήν Ελληνικήν Βουλήν μέ τήν ρητήν έντολήν ν’ άπαιτή- 
σουν τήν διεθνή άναγνώρισιν τής ένώσεως μέ τήν Ελλάδα. Τήν ιδίαν έποχήν οί 
Μουσουλμάνοι Κορυτσάς άπέστελλον προς τύν τότε 'Έλληνα πρωθυπουργόν Σκου- 
λούδη συγχαρητήριον τηλεγράφημα «έπί χαρμοσύνω γεγονότι εισόδου βουλευ
τών Κορυτσάς εις τό Κοινοβούλιον».

Είς τήν συνδιάσκεψιν τής Ειρήνης δ Βενιζέλος έπεκαλέσθη ύπέρ τής Β. Η 
πείρου τάς τουρκικάς στατιστικάς, τάς οποίας δέν ήμφεσβήτησαν ούδ’ αύτοί οί 
"Αλβανοί.

Ή  Συνδιάσκεψις όμως φρονούσα, ότι τα εδάφη αυτά θά ύπήγοντο είς τα δύο 
διαμφισβητούμενα τοιαύτα, έπεφόρτισε τήν Επιτροπήν των Ελληνικών Ζητημάτων 
ή οποία, κατόπιν έξετάσεως τής καταστάσεως άπό άπόψεως των εθνοτήτων καί τά 
έκατέρωθεν δικαιωμάτων, άπεφάνθη ότι:

«...Ύπό αύτάς τάς συνθήκας ή ’Αγγλική και Γαλλική άντιπρωσωπεία 
εύρίσκεται ύποχρεωμένη νά λάβη ύπ’ δψιν τούς λόγους διά τούς όποιους 
τά σύνορα τού 1913 δέν έτυχον τής άποδοχής τών ένδιαφερομένων πλη
θυσμών. Τά γεγονότα πού έξετυλίχθησαν είς τήν Αλβανίαν μετά τήν 
διαχάραξιν τών ρηθέντων συνόρων τείνουν νά δείξουν ότι ή διαχάρα- 
κις αυτή είναι άπαράδεκτος εις σημαντικώτατα σημεία τών έν λόγφ 
περιοχών. .».

Παρουσιάσθησαν τότε τρεις απόψεις ώς προς τά νέα σύνορα τής ’Αλβανίας.
Κατά τήν βρεττανικήν καί γαλλικήν άντιπροσωπείαν, ή γραμμή θά ήρχιζεν 

άπό τήν Χειμάρραν, διερχομένη ολίγον νοτιώτερον του Τεπελενίου καί έκειθεν βο- 
ρείως τής Πρεμετής έστρέφετο μέχρι τής λίμνης Άχρίδος, άφήνουσα τήν Μοσχο- 
πολιν είς τήν ’Αλβανίαν.

Κατά τήν άμερικανικήν άντιπροσωπείαν, ή κοιλάς του Δρίνου μέ τήν Χει
μάρραν έξεχωρεΐτο είς τήν Ελλάδα, ή δέ περιοχή τής Κορυτσάς—Πρεμετής είς 
τήν ’Αλβανίαν.

'Όσον διά τήν ιταλικήν άντιπροσωπείαν, αύτη έμενεν είς τήν γραμμήν του 
Πρωτοκόλλου τής Φλωρεντίας.

Ενώπιον μιας τοιαύτης άδιεξόδου, εύρεθεΐσα ή συνδιάσκεψις, έ'φερε τό ζήτη
μα είς τό άνώτατον συμβούλιον.

Εύτυχώς ότι έν τώ μέταξύ τήν ιμπεριαλιστικήν κυβέρνησιν του Όρλάντο είς 
τήν Ιταλίαν διεδέχθη ό Νίττι μέ ‘Υπουργόν τών εξωτερικών Τιττόνι, κυβέρνησις 
είς τήν οποίαν έπεκράτησεν ή πολιτικώς ύγιεστέρα σκέψις 6τι καλλίτερον εξυπη
ρετούντο τά συμφέροντα τών δύο χωρών είς τήν ’Ανατολήν διά κοινής συνεννοή- 
σεως, παρά διά συνεχούς άνταγωνισμού. Ό  Τιττόνι όθεν άναγνωρίσας τά σφάλματα 
τών προκατόχων του, ήρχισε διαπραγματεύσεις μέ τήν Ελλάδα μέ άποτέλεσμα τήν 
υπογραφήν είς Παρισίους τήν 29 Ιουλίου 1919 τής γνο^στής συμφωνίας «Τ ιτ -  
τ ό ν ι  Β ε ν ι ζ έ λ ο  υ».

Κατά τήν συμφωνίαν έκείνην, ή ’Ιταλία έλάμβανε τήν ύποχρέωσιν νά υπο
στήριξή ένώπιον τής διασκέψεως τάς έλληνικάς άξιώσεις περί Α. καί Δ. Θράκης 
6>ς καί περί Β. ’Ηπείρου. Έξεχώρει είς τήν Ελλάδα τήν Δωδεκάνησον πλήν τής 
Ρόδου. Ή  Ελλάς παρητεΐτο ύπέρ τής ’Ιταλίας ώρισμένου τμήματος τών άξιώσεών 
της είς τήν Μ. ’Ασίαν. Διά τού 2 άρθρου τής έν λόγω συμφωνίας καθωρίζετο έν 
πάση λεπτομερεία ή συνοριακή γραμμή μεταξύ Ελλάδος καί ’Αλβανίας. Ή  γραμ
μή αύτη ά,φηνεν είς τήν Ελλάδα ολα τά χριστιανικά χωρία τής Χειμάρρας, τόΔέλ-
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βινον, τό Άργυρόκαστρον, τήν περιοχήν Ρίζης καί Ζαγοράς, τήν Πρεμετήν, το 
Λεσκοβίκι, τήν Έρσέκαν, τήν Μοσχόπολιν καί τήν Κορυτσάν.

Ή  συμφωνία δμως Τιττόνι—Βενιζέλου περιείχε μίαν αίρεσιν. Έξήρτα τήν 
άπόδοσιν τής Β. Ηπείρου άπό τήν πραγματοποίησή ώρισμένων άξιώσεων τής ’Ιτα
λίας εις Μ. ’Ασίαν καί εύθύς ώς θά έρρυθμίζετο το ζήτημα τής Άδριατικής.

'Η  συμφωνία Τιττόνι—Βενιζέλου κατεχωρήθη εις το πρωτόκολλον της συν- 
εδριάσεως του άνωτάτου Διασυμμαχικού Συμβουλίου τής 13 ’Ιανουάριου 1920 ύπδ 
τήν προεδρίαν του Κλεμανσώ, οπότε έπεκυρώθη δπως ή μεθοριακή γραμμή τής 
συμφωνίας έκείνης δσον άφορα τήν Β. Ήπειρον χρησιμεύση ώς βάσις διά τον κα
θορισμόν των συνόρων μεταξύ Ελλάδος καί ’Αλβανίας μετά τήν ρύθμισιν τού Ά - 
δριατικού ζητήματος.

Εις τήν συνεδρίασιν έκείνην πού έλαβε χώραν εις τό γραφεΐον τού κ. Πισών, 
υπουργού των Εξωτερικών τής Γαλλίας, παρισταμένων των κ. κ. Κλεμανσώ, Βε
νιζέλου καί Νίττι, ό πρόεδρος Κλεμανσώ άποτεινόμενος προς τον Βενιζέλον λέγει 
εις αύτόν:

—«Θέλετε νά μάς έκθέσητε τάς άπόψεις έναντι τής ’Αλβανίας ; ’Ελπίζομε'/ 
νά συνεννοηθώμεν αμέσως καί διά τούτο σάς έκαλέσαμεν».

Ό  κ. Βενιζέλος εις τήν άνωτέρω έρώτησιν έσπευσε νά άπαντήση δτι ούδε- 
μία δυσκολία υπάρχει προς συνεννόησιν. Μία τροποποίησις τής προταθείσης άπό 
αύτόν γραμμής, πού άφηνε μερικά χωρία εις τήν ’Αλβανίαν εΐναι ύπό συζήτησιν. 
Ή  τροποποίησις αυτή συμπίπτει περίπου με τήν Γαλλοβρεττανικήν γραμμήν τής
1/3/1915.

Τότε ό Κλεμανσώ ήρώτησε τον παριστάμενον Νίττι εάν είχε νά παρατηρήση 
τίποτε.

Ν ίττι: Τό ζήτημα είναι ολίγον περιπεπλεγμένο'/. Πρέπει νά ίδωμεν τά σύνορα 
ώς είναι χαραγμένα.

Βενιζέλος: Τό κατ’ έμέ δέχομαι τήν γραμμήν επί τής οποίας συνεφωνήσα- 
μεν μέ τόν κ. Τιττόνι.

Κλεμανσώ: Συνεφωνήσατε μετά τού κ. Τιττόνι ;
Βενιζέλος: Μάλιστα κ. Πρόεδρε.
Κλεμανσώ : Γνωρίζει ό κ. Νίττι τήν συμφωνίαν;
Ν ίττ ι: Ναί, άλλα ώρισμένοι δροι πρέπει νά συμπληρωθούν.
Βενιζέλος: υπάρχει συμφωνία διά πάν δτι σάς άφορα.
Κλεμανσώ : Τότε είμεθα σύμφωνοι.
Τά άνωτέρω δμως δέν νομίζομεν δτι άποτελοΰν άπόφασιν έπιδικάζουσαν τήν 

Β. *Ήπειρον εις τήν Ελλάδα. Έλλειπεν άπό τήν άπόφασιν έκείνην ή συγκατάθε- 
σις των Ή ν. Πολιτειών τής ’Αμερικής καί ή έκπλήρωσις των ιταλικών πόθων εις 
τήν Άδριατικήν.

Είναι άληθές δτι ή συμφωνία έκείνη τών Παρισίων είναι μία ένδειξις διά τό 
δίκαιον τών ελληνικών διεκδικήσεων, άφού καί αύτή ή ’Ιταλία έδέχετο, ύπό δρους 
βεβαίως, τήν έκχώρησιν τής Β. ’Ηπείρου εις τήν Ελλάδα.

Όσον άφορά τάς Ήνωμ. Πολιτείας τής ’Αμερικής, τήν 17Μαΐου 1920 έγέ- 
νετο δεκτή άπό τήν Γερουσίαν της πρότασις γνωστή ήπό τό όνομα «πρότασις 
Λότζ» κατά τήν οποίαν «άποφασίζεται δτι κατά τήν γνώμην τής Γερου
σίας ή Β. Ή πειρος μετά τής Κορυτσάς συμπεριλαμβανομένης, αί δώδεκα 
νήσοι τού Αίγαίου καί ή Δυτική ’Ακτή τής Μ. ’Ασίας, ένθα προεξάρχει 
ισχυρός έλληνικός πληθυσμός, δέον νά δοθώσιν ύπό τής διασκέψεως 
τής ειρήνης εις τήν Ελλάδα καί νά συμπεριληφθοϋν εις τό Βασίλειον 
τής Ελλάδος».
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Καίτοι ή ανωτέρω άπόφασις τής Γερουσίας των *Ην. Πολιτειών ούδεμίαν 
κατά τδ συνταγματικόν δίκαιον τής χώρας είχε διεθνή δέσμευσή, άλλ* άπετέλει 
μόνον εύχήν ταύτης, έν τούτοις πριν ή προλάβν} ή άμερικανική κυβέρνησις νά 
δώση συνέχειαν εις τήν άπόφασιν εκείνην τής Γερουσίας, ή ιταλική κυβέρνησις 
ήρνείτο τήν συγκατάθεσίν της εις τήν άπόδοσιν τής Β. ’Ηπείρου εις τήν Ελλάδα, 
λόγω μή ίκανοποιήσεώς της εις τάς έπί τής Άδριατικής διεκδικήσεις της.

Τήν κυβέρνησιν Νίττι διεδέχθη έν τώ μεταξό ή κυβέρνησις Τζιολίττι μέ 
υπουργόν των Εξωτερικών τδν Σφόρτσα, ό όποιος τηρητής τών δικονομικών τύ
πων, τήν 22 Ιουλίου 1920, παραμονήν τής υπογραφής τής Συνθήκης, τών Σεβρών, 
έκοινοποίει εις τόν Βενιζέλον, ότι επειδή οί διασυμμαχικαί άποφάσεις δέν ικανοποι
ούν τήν ’Ιταλίαν ήναγκάζετο καί αΰτη, κατά το άρθρον 2 τής Συνθήκης ν’ άνα- 
λάβη ελευθερίαν ένεργείας. Είναι αληθές οτι ή κοινοποίησις αύτη προέβαλε 
πάλιν επί τής σκηνής τήν άντίστασιν τού κυριωτέρου άντιδίκου, όστις τού λοιπού 
έμελλε νά έπιμείνη μέχρι τέλους ύποστηρίζων τήν ’Αλβανικήν άποψιν.

*0 τότε πρωθυπουργός τής ’Ιταλίας Τζιολίττι, εις τά έκδοθέντα άπομνημο- 
νεύματά του, εξηγεί τούς λόγους τής τοιαύτης μεταβολής τής ιταλικής πολιτικής. 
Ε ξη γε ί λοιπόν ό Τζιολίττι ότι διά λόγους έσωτερικής μορφής ήναγκάσθη νά εγ
κατάλειψη τήν ’Αλβανίαν καί περιορισθή όπως τήν προστατεύση διπλωματικώς κατά 
τών παραβιάσεων άλλων κρατών Ό  Τζιολίττι τάς απόψεις του αύτάς είχε τήν 
εύκαιρίαν νά έκθέση εις τούς άρχηγούς τών άλλων κρατών συμμάχων τής χώρας 
του. Εις συνομιλίαν του ούτω μέ τόν τότε πρωθυπουργόν τής Γαλλίας Μιλλεράν 
κατά Σεπτέμβριον τού 1920, έδήλωσεν εις αύτόν ότι ή χώρα του παραιτείται πάν
των των έδαφικών δικαιωμάτων της (έπί τής ’Αλβανίας) ως καί πάσης φύσεως 
προτεκτοράτων ή εντολών, άλλ’ είναι ύπέρμαχος τής άλβανικής άνεξαρτησίας, 
έντός τών ορίων πού καθωρίσθησαν από τήν διάσκεψιν τού Λονδίνου, καί οτι τό 
έδαφος της πρέπει νά μείνη έλεύθερον άπο κάθε παραβίασιν έκ μέρους τών Σέρ- 
βων καί Ελλήνων.

Νομίζομεν όμως οτι ή καταγγελία τής συμφωνίας Τ ιττόνι—Βενιζέλου δέν 
ήδύνατο νά θίξη τήν συμφωνίαν τής 13/1/1920 καί τάς άποφάσεις τού Άνωτάτου 
Συβουλίου. Ή  τελευταία αυτή άπόφασις πράγματι δέν ήδύνατο ν* άκυρωθή από 
τό γεγονός ότι μία Δύναμις κατήγγειλεν ιδιαιτέραν συμφωνίαν πού συνήφθη με
ταξύ αυτής καί τρίτης Δυνάμεως. Τό ύπ* άριθ. 7 πράγματι άρθρον τής συμφωνίας 
Τιττόνι—Βενιζέλου παρείχε άναμφισβήτως τό δικαίωμα εις τήν ’Ιταλίαν νά καταγ- 
γείλη τήν συμφωνίαν εάν αυτή δέν ικανοποιείτο εις Μ. ’Ασίαν. Τό δικαίωμα τούτο 
τής ’Ιταλίας ήτο περιωρισμένον κατά χρόνον. Έφ* οσον αυτή δέν κατήγγελε τήν 
συμφωνίαν Τιττόνι—Βενιζέλου καθ’ ήν (Μάρτιος 1920) έλάμβανε γνώσιν τών όρων 
τής Τουρκικής συνθήκης ειρήνης, εις τήν σύνταξιν τών οποίων μετέσχε διά τού κ. 
Σαλόγα, τήν άπεστέρει τού δικαιώματος νά προβή βραδύτερου εις τήν καταγγε
λίαν. *Η ’Ιταλία δθεν καταγγέλουσα τήν συμφωνίαν Τιττόνι—Βενιζέλου διέπραττεν 
άχαρακτήριστον άτιμίαν.

Ά τυχώ ς Ή  Ε λλάς τότε άντί νά έπικαλεσθή τό δεδικασμένον καί νά άρνηθή 
κάθε νέαν έξέτασιν τού ζητήματος, έμπεπλεγμένη εις τήν έκστρατείαν τής Μ. ’Α
σίας, διέπραξε τό ίδιον σφάλμα πού είχε διαπράξει καί τόν ’Ιανουάριον τού ίδιου 
έτους καί δέν προέβη εις τήν κατάληψιν τής χώρας. 'Η  μή έκτέλεσις οθεν τής 
άποφάσεως τής 13 ’Ιανουάριου ίδιου έτους έγινεν αιτία νά χάσωμεν τόν διεθνή 
έκείνον τίτλον καί νά παλαίωμεν έκτοτε μέ τάς μοιραίας συνέπειας πού έχει δη
μιουργήσει ή άνεπούλωτος έκείνη πληγή.

Μέ τήν καταγγελίαν έκείνην τής ’Ιταλίας τό Βορειοηπειρωτικόν ζήτημα 
ήλθεν έκ νέου τό θέρος τού 1921 ένώπιον τής Πρεσβευτικής Διασκέψεως πού είχε 
αντικαταστήσει τό Άνώτατον Συμβούλιου. Εις τήν Διάσκεψιν έκείνην δέν έπε-

Κ·
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τράπη ούτε εις τήν Ελλάδα ούτε εις την Γιουγκοσλοβίαν νά παραστή είτε συμ- 
βουλευτικώς είτε προς έ'κθεσιν των άπόψεών των, καίτοι άμφότεραι ένδιαφέροντο 
εις τήν τακτοποίησήν τού ζητήματος εκείνου.

Συνελθούσα δθεν ή Πρεσβευτική συνδιάσκεψις εις Παρισίους τήν 9 Νοεμ
βρίου 1921 έλαβε τήν γνωστήν περί Β. ‘Ηπείρου άπόφασίν της, έπεκυρώνουσα τό 
Πρωτόκολλον τής Φλωρεντίας τής 17 Δεκεμβρίου 1913, καί συνίστα Επιτροπήν 
τετραμελή διά τήν χάραξιν των Βορείων καί ‘Ανατολικών συνόρων τής χώρας.

Οΰτω λοιπόν, παρά τά σαλπίσματα των ισχυρών τής γής περί αύτοδιαθέσεως 
τών λαών, παρά τά σύμφωνα καί τάς αμοιβαίας άναγνωρίσεις τών άπαραγράπτων 
δικαίων μας επί τής έπαρχίας ταύτης, καί τάς περί μειονοτήτων άντιλήψεις τής 
έποχής εκείνης, ή Β. ’Ή πειρος παρεδίδετο εις τό άνανεούμενον κράτος τής Α λβα
νίας, προς ίκανοποίησιν τής ιταλικής βουλιμίας.

Σύμφωνα λοιπόν προς τήν άπόφασίν έκείνην, κατηρτίσθη επιτροπή διαχαράξεως 
τών έλληνοαλβανικών συνόρων σύμφωνα μέ τήν άπόφασίν του Λονδίνου τού 1913 
καί τής Φλωρεντίας τού ίδιου έτους. Ή  επιτροπή εκείνη  έπιληφθεΐσα τού έργου 
της, κατεχώρισε τό πόρισμά της εις νέον πρωτόκολλον ύπογραφέν επίσης εις τήν 
Φλωρεντίαν τήν 27 ‘Ιανουάριου 1925 μέ προσηρτημένους εις αύτό χάρτας τής νέας 
μεθορίου, ύπογραφέν άπό τούς άντιπροσώπους τής Γαλλίας, Βρεττανίας καί ’Ιτα
λίας, τού 'Έλληνος άντιπροσώπου συντ)χου κ. Άβραμίδου δηλώσαντος τά κάτωθι:

« Ό  Έ λλ η ν  άντιπρόσωπος νομίζει δτι μία δήλωσις έπί του προκειμέ- 
νου είναι περιττή, δεδομένου δτι ή Ελληνική Κυβέρνησις κατέστη- 
σεν έν δέοντι χρόνω γνωστάς τάς ά\τιρρήσεις της είς τήν Διάσκεψιν 
τών Πρεσβευτών, ήτις δμως δεν τάς έλαβε ύπ’ όψιν και δτι μετά ταϋτα 
ύπέκυψεν εις τάς άποφάσεις τής διασκέψεως».

Τά άνωτέρω τέλος έπεκυρώθησαν διά νέου πρακτικού τής 30 ’Ιουλίου 1926, 
φέροντος έκ μέρους τής Ελλάδος τήν ύπογραφήν τού άειμνήστου Ά λ . Καραπάνου.

Είς τήν Ε π ιτροπήν έκείνην τής διαχαράξεως τών συνόρων, δ γράφων τάς 
γραμμάς ταύτας, είχε τήν άτυχίαν νά υπηρέτη ως διερμηνεύς τής ελληνικής αντι
προσωπείας, καί νά ιδη συνεπώς τήν έγκληματικήν άδικίαν πού έπαίζετο είς βά
ρος τής Ελλάδος, νά ένθυμηθή δέ όσα ό σοφός έλληνιστής Βιλάμοβιτς έγραφεν έν 
προκειμένω ή το ι:

«Ή  σημερινή δροθεσία έχαράχθη αύθεραίτως διά μέσου χώρας ήτις 
ώφειλε νά έπιδικασθή είς τήν Ελλάδα».



Ο ΕΝΤΙΜΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ*

ιο ιειχος, ίο Αβκληπιειο, 
το Πυρείο,

•  ♦

και η ακροηολη της Αμβρακίας
Τό  τ ε ί χ ο ς :  *Η Άμβρακία κατείχε τη θέση τής σημερινής ’Άρτας (*)· 

Χτισμένη απάνω στούς ίδιους λόφους (του σημερινού φρουρίου, τής Μητρόπολης, 
τής Άγιας Θεοδώρας, τής Παρηγορήτισσας, του άμυντικοΰ στρατώνα, τής Φανε
ρωμένης, τής Δεξαμενής) και στήν έκταση πού άπλώνεται άναμεσά τους, περιβα- 
λόταν από ισχυρό τείχος, αρκετού ύψους, φτιαγμένο μέ πελώριες πέτρες, πού άρ- 
γότερα προκάλεσαν τον θαυμασμό των περιηγητών.

Ό  ίσπανός Ραββίνος Benjamin de Tudela, πού έπισκέφθηκε τήν Ά ρτα στά 
μέσα περίπου τού 12ου μ. X. αιώνα, χαρακτηρίζει τήν πόλη μέ τή λέξη «φρού- 
ριο»(2), άν καί δέν είχε χτισθή τότε τό βυζαντινό της κάστρο(5). Προφανώς τού 
έκαναν εντύπωση τά άπομεινάρια τού τείχους τής Άμβρακίας, τά όποια πρέπει νά 
ήταν τότε πολύ περισσότερα άπό τά σημερινά, τότε μόλις τότε ή Ά ρτα δια
μορφωνόταν σε αξιόλογη πόλη καί τά τείχη  δέν είχαν άκόμα θραυσθή γιά νά γ ί
νουν οικοδομικό υλικό.

Ό  Κυριάκός έξ Άγκώνος, πού έπισκέφθηκε τήν Ά ρτα στά 1435 μ.Χ., γρά
φει : «είδαμε καί τά πελώρια τά διά μεγάλων καί ύπερμεγέθων λίθων συντεθέντα 
τείχη»(4) καί «τείχη παλαιότατα τής πόλεως ’Ακαρνανίας (= Ά ρ τα ς)(5) οπού λί
θοι θαυμαστού μεγέθους διακρίνονται»(6).

Ό  Edward Lear, πού έπισκέφθηκε τήν ’Άρτα τό 1848 καί 1849, γράφει: 
«περιοδεύων μέ τον signor Boro (=κ. Μπόρον) τά άρχαία τείχη τής Άρτας, πού 
είναι έξαίρετα υποδείγματα τής Ελληνικής αρχιτεκτονικής» καί προσθέτει «τίποτε 
δέν μπορεί νά ξεπεράση τό σεβαστό μεγαλείο τών γραφικών έλληνικών τειχών»(7). 
Μάλιστα 6 Lear στο σκίτσο πού σχεδίασε καί πού δείχνει τό σημερινό φρούριο, 
μέ ιδιαίτερη προσοχή χάραξε τις ύπερμεγέθεις πέτρες τού τείχους τής Άμβρα- 
κίας, άπόδειξη γιά τό πόση έντύπωση τού προκάλεσαν. Μερικές άπό τις πέτρες 
αυτές έχουν μήκος 5,35 μ. ύψος 2 μ. καί πάχος 0,95 μ.(8).

Δέν είναι γνωστό τό πότε άρχισε νά χτίζεται τό τείχος τής Άμβρακίας. ’Ί 
σως νά υπήρχε μικρότερο καί πριν έλθουν στήν Άμβρακία οί Κορίνθιοι (6ος—7ος 
π. X. αιώνας). Στούς κλασσικούε χρόνους υπήρχε οπωσδήποτε. Καί στούς έλληνι- 
στικούς χρόνους ό Πύρρος τό έπεξέτεινε καί τό ολοκλήρωσε. Πάντως ήταν χτισμένο 
σέ θέση οχυρή, πού προστατευόταν άπό τον ποταμό 'Άραχθο. Ό  κ. Άναστ. Ό ρ- 
λάνδος παρατηρεί: «Ή παρά τήν όχθην τού ποταμού καί εις τό άκρον τής πό
λεως άνίδρυσίς του, παρουσιάζει μόνον τήν άπό δυσμών καί νότου εύκολίαν προσ- 
βάσεως, ένώ άπό τών λοιπών μερών τό ρεύμα τού Άράχθου, άποτελούν φυσικόν

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 273.
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έμπόδιον, αποκλείει τήν έφοδον καί άπαλλάσσει τήν άπδ βορρά καί άνατολών 
συνεχή φρούρησιν. Τήν στρατηγικότητα τής θέσεως πρώτοι είχον δείδει οι αρχαίοι 
Άμβρακιώται»(9).

Ή  γραμμή πού ακολουθούσε το τείχος τής Άμβρακίας μπορεί νά χαραχθή 
με άκρίβεια στή βόρεια, άνατολική καί νοτιοανατολική πλευρά τής πόλης, μέ βάση 
τα υπάρχοντα ίχνη. ’Αντίθετα, στή νοτιοδυτική καί δυτική πλευρά δημιουργείται 
κάποια σύγχυση, γιατί τά ελάχιστα ίχνη πού σώζονται, δεν ακολουθούν μιά γραμ-

ED. LEAR: Ά ρτα -1848

μή, άλλά δυο ή περισσότερες. ’Ίσως, έπειδή ή μάχη μέ τούς Ρωμαίους (όπως θά 
δούμε πιο κάτω) έγινε κυρίως στή δυτική πλευρά, τά τείχη συντρίφτηκαν καί δέν 
ξαναχτίστηκαν, όπως ορθά παρατηρεί ό Hammond(10). Γι’ αύτο καί ό Leake πού 
πέρασε άπό τήν Ά ρτα (1805), είδε μόνο «μερικά μικρότερα ίχνη» των τειχών, 
στη  δυτική πλευρά τής Ά ρτας(Π).

Γιά νά χαράξουμε λοιπόν τή γραμμή, πού ακολουθούσε τό τείχος στή δυτική 
πλευρά, πρέπει νά μή βασιστούμε μόνο στά υπάρχοντα, σε άσύνδετα μεταξύ τους 
σημεία, λίγα ίχνη, άλλά νά λάβουμε ύπ’ οψη καί τή διαμόρφωση τού έδάφους. 'Η  
σύγχυση στο δυτικό τμήμα τής πόλης οφείλεται πιθανώς καί στο ότι ύπήρχαν έξω 
άπό τά τείχη κτίρια, καθώς καί στο ότι ασφαλώς πολλές πέτρες μεταφέρθηκαν 
μεταγενέστερα σε άλλα σημεία καί χρησιμοποιήθηκαν σάν βάσεις νεώτερων κτι
ρίων. Πρέπει ακόμα νά μήν άποκλείσουμε τήν πιθανότητα νά ύπήρχαν αποβάθρες 
γιά ποταμόβρακες καί μικρά πλοία κατά μήκος τής προς τήν πόλη όχθης τού πο
ταμού, δηλαδή ίσως μέχρι τή Μητρόπολη, μιά καί ό Άραχθος ήταν πλωτός μέχρι 
τήν πόλη καί κατά τον Hammond μέχρις ανάμεσα στή Βαλαώρα καί τό όρος Πύρ- 
γος (υψώματα Μαρατιού) (12).

’Έχοντας λοιπόν ολα τά παραπάνω ένδεχόμενα ύπ’ οψη, άς ακολουθήσουμε 
τή γραμμή τού τείχους τής Άμβρακίας. Ξεκινάμε άπό τό ΒΑ άκρο τού λόφου 
τής Μητρόπολης, προχωρούμε μέ καμπύλη (συνοικία Ταμπακιάδες) στο ΒΑ άκρο 
τού λόφου τού σημερινού φρουρίου, ακολουθούμε τήν άνατολική πλευρά τού φρου



ρίου μέχρι τή διακρινόμενη άνατολική πύλη, κάμπτουμε πρός νότο μέχρι τήν *Αγ. 
Παρασκευή καί πάλι πρός τήν άνατολή καί συναντούμε τον "Αγιο Μάρκο. ’Από τό 
σημείο αύτό προχωρούμε άνατολικά, φθάνουμε στους * Αγίους Θεοδώρους, μέ καμ
πύλη, συνεχίζουμε νοτιοανατολικά προς τό μνημείο των πεσόντων του 1897 καί 
βαδίζοντας νοτιοανατολικά άνεβαίνουμε στή Μονή Φανερωμένης, τής οποίας ή βάση 
του κήπου καί των κελλιών είναι υπολείμματα του αρχαίου τείχους. Νά πώς 
περιγράφει τήν εδώ καί τήν παραπέρα πορεία του τείχους ό μακαρίτης 
Θεοχ. Τσούτσινος: «Έξω του περιβόλου τής Φανερωμένης αναφαίνονται πάλιν, 
άλλ* ήρειπωμένα καί ώς σωρός λίθων προς τήν άνατολικήν πλαγίαν του βουνού καί 
υπό τάς άμυγδαλέας τού Παπαχρήστου μέχρι τού άνω μέρους τού περιφράγματος 
τού Άντ. Γαρουφαλιά, όπου άνεσκάφη αυτομάτως πύργος, καί πέραν πρός τήν 
άτραπόν τού αμυντικού στρατώνος. Έκειθεν ολίγα ίχνη σωζόμενα μάλλον εικα
στικά φέρουσι τήν γραμμήν τών τειχών δυτικώς πρός τήν 'Οδηγήτριαν άκρι- 
βώς...»(13)· ’Από τήν 'Οδηγήτρια τά τείχη έ'καμπταν πρός τήν Παρηγορήτισσα 
καί περνώντας δυτικά της, διέσχιζαν διαγώνια από Ν Δ πρός Β Α τίς σημερινές 
πλατείες Σκουφά καί Εύαγγ. Γαρουφαλιά (Κιλκίς), προχωρούσαν μέ τήν ίδια κα
τεύθυνση στή σημερινή οδό Μαξίμου Γραικού, έφθαναν δυτικά τού λόφου τής 'Α 
γίας Θεοδώρας, συνεχίζονταν μέχρι τή νέα εθνική οδό λίγο δυτικώτερα από τή 
θέση Γεφυρόπουλο καί κατέληγαν στο λόφο τής Μητρόπολης, τον όποιο περιέβα
λαν. Έ τσι φθάνουμε στο σημείο άπό τό όποιο ξεκινήσαμε.

'Η γραμμή πού άκολουθήσαμε άπό τό ΒΑ άκρο τής Μητρόπολης μέχρι τήν 
'Οδηγήτρια, δέν άμφισβητεΐται, παρά μονάχα άπό τον Leake(14) καί όσον αφορά 
μονάχα τή Φανερωμένη, τήν οποία ό Leake θέλει έξω άπό τό τείχος (σχέδιο άριθ. 
1), ενώ τά ίχνη τού τείχους πού σώζονται δείχνουν πώς ή Φανερωμένη είναι χτι-

Leake: «Travels in Northern Greece», London 1835, σ. 206 (Σχ. 1)

1 . Μητρόπολη. 2. Ναός Παρηγορήτισσας. 3 . Ερείπια άνεμομύλου. 4. Μονή Φανε
ρωμένης. 5. Σύγχρονο κάστρο. 6 . Ναός 'Οδηγήτριας. 7.̂  ’Αρχαία ’Ακρόπολη. 

8. Θέση άπό τήν όποία κατευθύνθηκε ή έπίθεση κατά της Ακρόπολης.
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σμένη άπάνω καί μέσα άπό τό τείχος. Γιά το πώς ό Leake κατέληξε σ’ αυτό τό 
λαθεμένο συμπέρασμα, θά ίδούμε πιο κάτω, δταν μιλήσουμε γιά τό ’Ασκληπιείο.

’Από την 'Οδηγήτρια δμως καί μέχρι της δυτικής πλευράς του λόφου της 
'Αγίας Θεοδώρας, ή γραμμή πού άκολουθήσαμε είναι διαφορετική άπό εκείνη πού 
άκολούθησαν τόσο ό Θεοχ. Τσούτσινος, δσο καί ό Hammond. Ό  μέν Θεοχ. Τσού- 
τσινος θέλει τον χώρο τών 'Αγίων Πάντων καί τού Γυμνασίου μέσα άπό τό τεί- 
χος(15), ό δέ Hammond θέλει τό τείχος νά προχωρή άπό τήν 'Οδηγήτρια πρός 
τόν ’'Αραχθο καί νά τόν συναντά κάπου 200—250 μ. βορειότερα άπό τό ιστορικό 
Γεφύρι της ’Άρτας (σχέδιο άριθ. 2), σάν τείχος προστατευτικό τού Πυρρείου.

Ό  Θεοχ. Τσούτσινος στηρίζει τήν άποψή του στο γεγονός δτι κατά τή θε- 
μελίωση τού Γυμνασίου βρέθηκαν μεγάλες πέτρες κοντά στους 'Αγίους Πάντες καί

Hammond : «Epirus», Oxford 1967 (Σχ. 2)

A.
Β.
C.
D.
E.
X.

Στρατώνες 
Μονή Φανερωμένης 
Βενετσιάνικο κάστρο 
Μητρόπολη
Ναός Παρηγορήτισσας 
’Ακρόπολη

+  +  +  +  =

1 καί 2 . Ρωμαϊκά στρατόπεδα
3. Ρωμαϊκή βάση «έναντι ’Ασκληπι

είου»
4. Ρωμαϊκό μικρό φρούριο
5. Ηπειρωτικό στρατόπεδο

αρχαίο τείχος
προστατευτικό τείχος Πυρρείου 
γραμμή ρωμαϊκού μετώπου



<ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ* 483

στή σημερινή αύλή. *0 Hammond στηρίζει την άποψή του στό κομμάτι του Λί- 
βιου (38,4) «urbs qua murus vergit in campos et flumcn», από τό όποιο προκύ
πτει οτι τό τείχος έφθανε στον κάμπο καί στις πληροφορίες του Πολύβιου καί τού 
Λίβιου οτι τόσο οί Ρωμαίοι, όσο καί οί αμυνόμενοι κατεσκεύασαν κάτω άπό τό 
τείχος τούννελ (λαγούμια).

'Η πρώτη άποψη θά εύσταθοΰσε, άν δεν βρισκόταν ίχνη τού τείχους μπρο
στά (δυτικά) άπό την Παρηγορήτισσα, πού συνεχίζονται στην πλατεία Σκουφα, 
Γαρουφαλιά (Κιλκίς) καί στήν οδό Μαξίμου Γραικού. Έκτος άν υποθέσουμε πώς 
εκεί υπήρχε διπλή σειρά τείχους, επειδή ήταν τό πιο ευπρόσβλητο τμήμα τής 
όλης άμυνας.

'Η δεύτερη άποψη, δίνει στή φράση τού Λίβιου «murus vergit in campos» 
έννοια πού ίσως δέν έχει. Γιατί άπλούστατα τό τείχος μπορεί νά άπτεται των 
«ίσοπέδων τόπων», χωρίς νά περνάει μέσα απ’ αύτούς γιά νά φτάση στον ποταμό. 
Καί τά τούννελ μπορούσαν νά σκαφτούν σέ ώρισμένα σημεία τού δυτικού τείχους, 
χωρίς νά είναι άπαραίτητο νά κατεβαίνουν τά τείχη μέσα στήν πεδινή περιοχή καί 
νά φθάνουν στον ’Άραχθο, κοντά στή Γέφυρα. Στή βορειοδυτική πλευρά τής Ά 
γιας Θεοδώρας π.χ. υπάρχει έκταση πού θαυμάσια μπορούσαν νά σκαφτούν τοΰν- 
νελ. Φαίνεται όμως πώς κι ό ίδιος ό Hammond έχει κάποιες αμφιβολίες γιά τήν 
άκριβή θέση τού τείχους στή δυτική πλευρά τής πόλης, γιατί δέν άποκλείει ή γραμ
μή τού τείχους νά ήταν πιο κοντά στήν πόλη, λίγο πιο κάτω άπό τούς δυτικούς 
πρόποδες τής Περάνθης (κοιτ. σχέδιο άριθ. 2, V—Ζ). Αλλά κι* αύτή ή τοποθέ
τηση δέν στέκει, γιατί πουθενά σ’ αύτή τή γραμμή δέν βρέθηκαν ίχνη τειχών.

Πρέπει λοιπόν νά δεχτούμε ότι τό τείχος άπό τήν 'Οδηγήτρια προχωρούσε 
οπού τά υπάρχοντα ίχνη δείχνουν, όπου περίπου καί ό Leake τό τοποθέτησε, μέ 
βάση τά έλάχιστα ίχνη πού τότε διέκρινε (τό 1805) καί πού άσφαλώς πρέπει νά 
ύπήρχαν απάνω άπό τό έδαφος καί πού συμπίπτουν μέ όσα βρέθηκαν σέ διάφορες 
άνασκαφές τά τελευταία χρόνια. Τότε πού πέρασε ό Leake, ή περιοχή άνάμεσα 
στήν Παρηγορήτισσα καί Όδηγήτρια ήταν άκατοίκητη κι* ίσως εκεί νά ύπήρχαν 
πάνω άπό τό έδαφος ίχνη τού τείχ’ους (σχέδιο άριθ. 1).

Μερικές μεγάλες πέτρες πού βρέθηκαν νοτιοδυτικά τού νοσοκομείου, δέν 
πρέπει νά παρασύρουν καί νά πιστέψουμε οτι έφθανε ώς εκεί τό τείχος. Πιθανόν 
νά είναι υπολείμματα εξωτερικών κτιρίων(16) ή βάσεις δρόμων πού οδηγούσαν 
στήν τότε γέφυρα ή στις άποβάθρες καί οί οποίες ήταν άνυψωμένοι, γιά νά μή 
καλύπτωνται άπό τά νερά των βροχών ή τού ποταμού, άφοΰ καί σήμερα άκόμα ή 
περιοχή αύτή κατακλύζεται.

'Υποστηρίζουμε τήν άποψη ότι τό τείχος δέν έπεκτεινόταν στήν πεδινή έκ- 
καση, άλλ* άκολουθοΰσε γραμμή περίπου πάνω στή βάση τού λόφου, άπτόμενο 
απλώς τού πεδινού χώρου.

Κατά τήν τελευταία άνακατασκευή τής πλατείας Σκουφα καί τής πλατείας 
Γαρουφαλιά, καθώς καί κατά τή θεμελίωση σπιτιών τής οδού Μαξ. Γραικού, βρέ
θηκαν ίχνη τού τείχους, πού επιβεβαιώνουν τή γραμμή πού άκολουθήσαμε στή 
δυτική πλευρά τής πόλης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ή παραπάνω-περιγραφή μας τής 
γραμμής πού ακολουθούσε τό τείχος τής Άμβρακίας (σχέδιο άριθ. 3), είναι πολύ 
πιθανό ν’ άνταποκρίνεται στήν άρχαία πραγματικότητα.

'Όσον αφορά τά ίχνη πού μοιάζουν μέ ίχνη τείχους καί βρίσκονται στή σήμερα 
λεγόμενη κάτω πόλη (κοντά στον Ά γιο  Κωνσταντίνο, πλατεία 'Ωρολογίου κλπ.), 
πιστεύουμε πώς άν δέν είναι βάσεις μεγάλων κτιρίων, είναι τμήματα έσωτερικοΰ 
■τείχους ή άνήκουν σέ τείχος παληότερο καί μικρότερο.

Τ ό  Π ν  ρ ρ ε ι ο : Τό Πύρρειο φαίνεται πώς ήταν συγκρότημα μεγάλων κτι
ρίων πού χτίστηκαν στις μέρες τής δόξας τού Πύρρου. Άνάμεσα σ’ αύτά βέβαια
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ήταν καί ή βασιλική κατοικία. Κατά τύν Hammond ήταν προάστειο οχυρωμένο 
πού κατασκευάστηκε άπύ τον Πύρρο σέ χέρσο άγριότοπο(17), στο δε σχεδίασμά 
του (σχ. 2) τοποθετεί το προστατευτικύ τείχος του Πυρρείου άπύ την Όδηγήτρια 
προς τύν ’Άραχθο, δυτικά του σημερινού κρατικού νοσοκομείου. Ό  Θεοχ. Τσού-

(Σχ. 3)

3

αρχαίο τείχος
όδός Ίωαννίνων—"Αρτης—’Αμφιλοχίας 
στρατόπεδα ρωμαίων

6 . ’Αμυντικός Στρατώνας
7. Φανερωμένη
8. Σκοπευτήριο

1 . Νεώτερο φρούριο
2 . Μητρόπολη
3. *Αγία Θεοδώρα
4. Παρηγορήτισσα
5. Όδηγήτρια 9. Πρός Προφήτη Ήλία

Α. καί Β. Ρωμαϊκά στρατόπεδα έναντι Πυρρείου 
Γ. Ρωμαϊκό στρατόπεδο έναντι ’Ασκληπιείου 

Δ. Castellum ρωμαϊκό Ε. Στρατόπεδο Ήπειρωτών
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τσινος τοποθετεί τό Πύρρειο — σύμφωνα μέ τήν παράδοση όπως 6 ’ίδιος σημειώ
νει—ή στην 'Αγία Θεοδώρα ή στήν πλατεία Σκουφά(18). 'Ο Leake τό χαρακτηρί
ζει «οχυρωμένο παλάτι» καί πιστεύει ότι ήταν κοντά στον ποταμό καί περιελάμ- 
βανε καί τό λόφο τής Μητρόπολης(19). "Ολοι λοιπόν, όσοι άσχολήθηκαν μέ τό 
θέμα, τοποθετούν τό Πύρρειο στο δυτικό μέρος τής πόλης, κάπου μεταξύ Μητρό
πολης καί πλατείας Σκουφά. Πιθανότερο είναι νά ήταν χτισμένο στο λόφο τής 
Άγιας Θεοδώρας καί μέχρι τής πλατείας Σκουφά, γιατί είχε κοντά τούς κήπους, 
(ισόπεδους χώρους των κτημάτων), από τούς οποίους έγιναν οί τρεις επιθέσεις 
των Ρωμαίων εναντίον του. Τά θεμέλια τού μεγάλου έλληνιστικοΰ ναού πού άπο- 
καλύφθηκαν τελευταία (οικόπεδο Μπακαγιάννη) καί ό όποιος ανήκε οπωσδήποτε 
στο συγκρότημα τού Πυρρείου, ένισχύουν τήν άποψη αύτή. Καί ή περιγραφή τού 
Αίβιου, οτι ή πόλη προσβλέπει προς τη δύση (urbs occidentem spestat), έναρμονί- 
ζεται απόλυτα.

Οί τρεις ρωμαϊκές έπιθέσεις κατά τού Πυρρείου (Πολύβιος ΚΒ, 10, Λίβιος 
38,5) πρέπει νά έγιναν στο μεταξύ Α γίας Θεοδώρας καί πλατείας Σκουφά τμήμα 
τού τείχους, μέ ορμητήριο τις δυο βάσεις (πεδία) πού συγκρότησαν οί πολωρκηταί 
στά εκεί κοντά καί έξω άπό τό τείχος κτήματα (σέ ισόπεδους τόπους). Ό  Ham
mond τοποθετεί τά σημεία τής επίθεσης των Ρωμαίων νοτιώτερα, μιά καί δέχεται 
ότι τό τείχος άπό τήν 'Οδηγήτρια προχωρούσε κατ’ ευθείαν δυτικά καί έφθανε 
στον Άραχθο. "Οσον άφορα γιά τήν πιθανή θέση των δυο Ρωμαϊκών βάσεων άπό 
τις όποιες ξεκίνησαν οί τρεις επιθέσεις κατά τού Πυρρείου, θά μιλήσουμε πιο κάτω, 
στήν περιγραφή τής μάχης.

9Α σ κ λ η π ι ε ί ο : Έ  τέταρτη επίθεση των Ρωμαίων (σημείο εκδήλωσης τής 
επίθεσης), έγινε κατά τον Πολύβιο (ΚΒ, 10) «κατά τό Άσκληπιεΐον», κατά τον 
Αίβιο «e regione Aesculapii».

*0 Leake τοποθετεί τό Ασκληπιείο στη Φανερωμένη καί δέχεται ότι ήταν 
έξω άπό τό τείχος(20). 'Η άποψη αύτή δέν είναι σωστή, γιατί ή τό Ασκληπιείο 
ήταν μέσα άπό τό τείχος, ή, αν ήταν έξω άπό τό τείχος, δέν μπορεί νά ήταν ή Φα
νερωμένη, ή όποια είναι άναμφισβήτητα μέσα άπό τό τείχος. Αλλά καί ή σειρά 
πού άκολουθοΰν ό Πολύβιος καί ό Λίβιος στήν άναγραφή των θέσεων, στις όποιες 
έγινε ή πενταπλή Ρωμαϊκή επίθεση, άποκλείει τήν περίπτωση νά είναι τό "Ασκλη
πιείο στη Φανερωμένη, γιατί οί δυο ιστορικοί τό τοποθετούν μεταξύ τού Πυρρείου 
καί τής άκρόπολης. /

*0 Hammond τοποθετεί τό ’Ασκληπιείο στόν προφήτη 9Ηλία(21), ύποστηρί- 
ζοντας κι* αύτός ότι ήταν έξω άπό τά τείχη. Τή γνώμη του ότι ήταν έξω άπό τά 
τείχη, τή στηρίζει στή διατύπωση τού Αίβιου «e regione Aesculapii», δίνοντας σ’ 
αύτήν τήν έννοια ότι οί Ρωμαίοι έκαναν τήν τρίτη έπίθεση άπό τό Ασκληπιείο. 
Τό «e regione» όμως, σάν επίρρημα, σημαίνει «άντικρύ», στήν προκειμένη περί
πτωση «άντικρύ τού Ασκληπιείου», τό οποίο δέν άποκλείεται νά ήταν μέσα άπό 
τό τείχος καί οί Ρωμαίοι νά χτύπησαν τό άντικρύ άπό τό ναό τμήμα τού τείχους. 
'Η ύπαρξη τού ’Ασκληπιείου σέ τόσο μεγάλη άπόσταση άπό τήν πόλη, όση θέλει 
ό Hammond, είναι άδικαιολόγητη. Αλλά κι’ ό ίδιος ό Hammond πέφτει σέ άντί- 
φαση, όταν τοποθετεί τό ’Ασκληπιείο στόν Ππροφήτη Ή λία καί τήν άκρόπολη 
περίπου στόν άμυντικό στρατώνα, γιατί έτσι βρίσκεται τό ’Ασκληπιείο άπέναντι 
άπό τήν άκρόπολη καί συνεπώς οί δυο έπιθέσεις τών Ρωμαίων, ή «κατά τό Ά σ- 
κληπιείον» καί ή «κατά τήν Άκρόπολιν», συγχωνεύονται σέ μία. Αυτό όμως εί
ναι άντίθετο μέ τά κείμενα τού Πολύβιου καί τού Αίβιου. Ό  Πολύβιος μάλιστα 
χρησιμοποιεί γιά όλες τις επιθέσεις τήν ίδια διατύπωση («κατά τό Πύρρειον», «κα
τά τό Άσκληπιεΐον», «κατά τήν άκρόπολιν») καί πρέπει νά συμπεράνουμε ότι οί 
τρεις αυτές θέσεις ήταν περιοχές (συνοικίες) τής Άμβρακίας, μέσα άπό τό τείχος
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καί άπτόμενες του τείχους. Το ’Ασκληπιείο πρέπει νά ήταν—σύμφωνα μέ τή σει
ρά πού άκολουθούν ό Πολύβιος κι’ 6 Λίβιος—μεταξύ τού Πυρρείου καί τής άκρό- 
πολης, δηλαδή κάπου μεταξύ τής ΐΧαρηγορήτισσας καί τής 'Οδηγήτριας.

'Η  άποψη τού Θεοχ. Τσούτσινου(22) δτι πιθανόν τύ ’Ασκληπιείο νά ήταν ο
πού σήμερα ό 'Άγιος Νικόλαος ό Παράσχης, δεν εύσταθεί, γιατί ή θέση αύτή δεν 
γειτνιάζει μέ το τείχος. Καί ή παραδοσιακή άποψη, οτι τό ’Ασκληπιείο ήταν στή 
Μητρόπολη, δέν φαίνεται πιθανή, γιατί δεν άναφέρεται άπό τούς συγγράφεις νά έ- 
γινε έπίθεση των Ρωμαίων ύστερα άπό διάβαση τού ποταμού, ούτε ή θέση αυτή 
βρίσκεται μεταξύ Πυρρείου καί ’Ακρόπολης.

’Α κ ρ ό π ο λ η :  *0 Λίβιος (38,5) δίνει μιά σύντομη γενική, αλλά σαφή περι
γραφή τής Άμβρακίας: «Ambracia tumulo aspero subjecta est; Perrhantem inco- 
lae vocant. Urbs, qua murus vergit in campos et flumen, occidentem, arx, quae 
imposita est tumulo, orientem spectat». Μαθαίνουμε λοιπόν άπό τον Λίβιο, δτι ή 
Άμβρακία ήταν χτισμένη στις υπώρειες άπό ένα τραχύ λόφο, πού οί κάτοικοι τον 
ονόμαζαν Περάνθη, δτι τήν πόλη τήν προστάτευε προς τήν πεδιάδα τείχος καί πο
ταμός, δτι ή πόλη κοίταζε προς τή δύση, δτι είχε άπάνω στο λόφο ’Ακρόπολη 
πού κοίταζε προς τήν ’Ανατολή.

Πιο κάτω ό Λίβιος μάς δίνει καί μιά άλλη πολύτιμη πληροφορία: δτι οί 
Ρωμαίοι γιά νά χτυπήσουν τήν ’Ακρόπολη κατεσκεύασαν ενα οχυρό άπάνω σε ενα 
γειτονικό προς τήν ’Ακρόπολη ύψωμα (unum castellum loco edito contra arcem 
objecit),

"Ωστε ή ’Ακρόπολη τής Άμβρακίας ήταν άπάνω στο λόφο πού λεγόταν Πε
ράνθη, κοίταζε—ή ’Ακρόπολη—προς τήν άνατολή καί κοντά της καί έξω άπό τό 
τείχος υπήρχε ύψωμα, στο όποιο οί Ρωμαίοι έχτισαν castellum.

Μέ τά στοιχεία αύτά τού Λίβιου, άλάθητα μπορούμε νά συμπεράνουμε πώς 
ή ’Ακρόπολη τής Άμβρακίας ήταν έκεΐ πού σήμερα είναι ό άμυντικός στρατώνας 
καί ή Φανερωμένη. Ή  θέση αύτή είναι ή μόνη σέ δλη τήν περιοχή τήν προστα- 
τευόμενη άπό τό τείχος, πού συγκεντρώνει δλα τά άναφερόμενα άπό τον Λίβιο 
στοιχεία. Είναι επί τού λόφου Περάνθη, προσβλέπει τήν άνατολή, έχει σέ μικρή 
άπόσταση ύψώματα, άπό τά όποια οί Ρωμαίοι μπορούσαν νά κάνουν τήν επίθε
σή τους.

Ό  Leake(23), ό Hammond(24), και ό Όρλάνδος(25), τοποθετούν τήν άκρό- 
πολη στόν άμυντικό στρατώνα, ό Hammond μάλιστα λίγο χαμηλότερα, σέ μιά ξε
χωριστή έξαρση τού εδάφους, άνάμεσα στόν στρατώνα καί τή Φανερωμένη. Πιθα
νότερο είναι δτι ή ’Ακρόπολη άρχιζε άπό τον στρατώνα καί περιελάμβανε καί τή 
Φανερωμένη. ’Έτσι, άφ’ ενός δικαιολογείται ή διατύπωση τού Λίβιου «arx orien
tem spectat», άφ’ ετέρου περικλείεται στήν άκρόπολη ό φυσικά οχυρός λόφος τής 
Φανερωμένης.

'Η  άποψη τού Θεοχ. Τσούτσινου δτι ή Άκρόπολη ήταν στο σημερινό φρού- 
ριο(26), δέν βρίσκει έρεισμα πουθενά. Ά ν  ή Άκρόπολη ήταν στο σημερινό φρού- , 
ριο, γιά νά γίνη έπίθεση εναντίον της, έπρεπε οί έπιτιθέμενοι νά διαβούν τον πο
ταμό. Τέτοιο γεγονός δέν άναφέρει ούτε ό Πολύβιος, ούτε ό Λίβιος. Τήν άποψη |  
τού Θ. Τσούτσινου άποκλείει και τό γεγονός δτι δέν υπάρχει ύψωμα κοντά στο d 
σημερινό φρούριο καί τό όποιο νά ήταν έξω άπό τήν οχύρωση τής πόλης, ώστε J 
στό ύψωμα αύτό νά φτιάξουν οί Ρωμαίοι τό castellum πού άναφέρει ό Λίβιος. 1

Ή  Άμβρακία λοιπόν κατείχε έκταση όση περίπου ή σημερινή Άρτα. Προ- £ 
στατευόταν άπό ένα έπιβλητικό τείχος, μήκους τριών ρωμαϊκών μιλλίων(27), άρ- /  
κετά ψηλό καί φτιαγμένο μέ τεράστιες πέτρες. Είχε μεγαλοπρεπή κτίρια, ναούς, Λ* 
πλατείες στολισμένες μέ άφθονα άγάλματα. Ό λα φανέρωναν πώς πέρασε χρόνια ,ν | 
εύημερίας καί δόξας. Καί τό ποτάμι της, πλωτό γιά μικρά πλοία, βοηθούσε πολύ - |
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στή μεταφορά των εφοδίων. Arethontem navigabilem amnem, opportunum ad co- 
mportanda quae usui sint praeter ipsa moenia fluere», θά γράψη 6 Λίβιος.

Γ Παληότερα υπήρχε σύγχυση σχετικά μέ τήν άκριβή θέση τής Άμβρακίας, γιατί δέν 
είχαν μελετηθή δλα τά ελληνικά κείμενα πού άναφερόνταν στην Άμβρακία. Σχετικά μέ τις 
παληές αύτές γιά τή Θέση τής Άμβρακίας άπόψεις, κοίταξε : Μ. Περάνθη «Άμβρακία», σ. 
146—50, Σερ. Ξενοπούλου «Δοκίμιον περί Άρτης», έκδ. 19G2, σ. 7, σημ. Γιάννη Τσούτσί'- 
νου, άριθ. 1 1 .

Σήμερα δέν ύπάρχει καμμιά άμφιβολία δτι ή Άμβρακία κατείχε τή Θέση τής Άρτας. 
Τδ απόσπασμα τοΟ Τίτου Λίβιου (38, IV) στδ όπο7ο περιγράφεται ή Άμβρακία καί τδ όποιο 
νομίζουμε δτι πρώτος άπδ τούς "Ελληνες συγγραφείς τδ πρόσεξε ό κ. Άναστ. Όρλάνδος, εί
ναι τόσο σαφές, ώστε δέν επιτρέπει καμμιά παραπέρα συζήτηση.

Απλώς, γιά χάρη τής έρευνας, παραθέτουμε κι’ έμείς μερικά κείμενα σχετικά μέ τδ 
Θέμα: α) ΓΙλίνιος, (Hist. Natur. II, 87, 2) «quod accidise et in Ambraeiae portu decern 
milliuni passuum intervallo», άπδ τδ όποιο προκύπτει δτι τδ λιμάνι τής Άμβρακίας άπείχε 
άπδ τήν πόλη δέκα πέντε χιλιόμετρα (δπως κι* άλλοι άρχαίοι συγγραφείς άναφέρουν), δσο 
δηλαδή πραγματικά άπέχει ή Άρτα άπδ τή Θάλασσα, β) «Anthol. Palatina», τ. II, σ. 113, 
άριθ. 553, έκδ. 1871 «Λευκάδος άντί με Καίσαρ (Αύγουστος) ίδ’ Άμβρακίης έριβώλου,.,εί- 
σατο Νικόπολιν Οείην» (μεταφρ. : «τήν Θεϊκή Νικόπολη μ* έχτισε ό Αύγουστος άντίκρυ άπ’ 
τή Λευκάδα κι’ απ’ αύτή τήν καρπερή Άμβρακία...»). Άπδ τδ έπίγραμμα αύτδ προκύπτει 
δτι ή Άμβρακία είχε πλούσια πεδιάδα, γ) Πολύβιος, ΚΒ, 13, 10 , άπδ τδν όποιο προκύπτει 
οτι ό Μ. Φούλβιος αφού κατέλαβε τήν ’Αμβρακία, προχώρησε 180 στάδια καί έφτασε στδ 
Άμςηλοχικδ Άργος, απόσταση όση πράγματι ύπάρχει άπδ τή σημερινή Άρτα. Ά ν στήνΆρτα 
ήταν τδ Άμφιλοχικδ Άργος καί στήν Αμφιλοχία ή Άμβρακία, ή πορεία αύτή του Φούλβιου 
Θ’ άντιστρεφόταν. δ) Λίβιος (38, IV) «praeterquam quod hinc amnis munit, bine tu 
muli, muro quoque firmo saepta erar, patente in eircuitu paulo amplius tria milia 
passuum *=«πλήν του δτι άπδ τή μιά προφυλάσσεται μέ τδν ποταμό, άπδ τήν άλλη μέ τδ 
λόφο, προσέτι ήταν άσφαλισμένη μέ τείχος ισχυρό, πού είχε άνοιγμα περιφερείας λίγο περισ
σότερο άπδ τρία μίλλια». Τδ τείχος τής Άμβρακίας έχει—βάσει τών ιχνών—περίπου τεσσερά- 
μισυ χιλιόμετρα ( = τρία ρωμ. μίλια), σέ καμμιά δέ άλλη Θέση, άπδ έκείνες στις όποιες πιθανο
λογήθηκε δτι μπορεί νά ήταν ή Άμβρακία, δέν υπάρχει τείχος μέ τόσο μεγάλη περιφέρεια, 
ε) Άρχίστρατος (Q. Ennii «Fragmenta quae supersunt ab Hieron. Columna* Amste- 
laedami, cIdIdccvII) «Αύτάρ ές Άμβρακίαν έλθών εύδαίμονα χώραν», άπδ τδ όποιο προ
κύπτει πάλι δτι ή Άμβρακία ήταν πεδινή καί πλούσια.

2. The itinerar)' of Benjamin of Tudela, critical tex t, translation and Com
mentary, έκδ. Μ. N. Adler, London, 1907, σ. 10. Αμφισβητήθηκε άν στδ έβραϊκδ κεί
μενο, ή πόλη πού έπισκέφθηκε ό Benjamin, πρέπει νά διαβαστή Larta, Lachta ή Lecar 
κλπ., δηλαδή άν πρόκειται γιά τήν Άρτα ή τή Λευκάδα. Ή  πλειονότητα τών μεταφραστών 
καί τών σχολιαστών τού κειμένου, ύποστηρίζουν δτι πρόκειται γιά τήν Άρτα. *0 Λαζ. Βε- 
λέλης στή «Ν. Ημέρα» τής Τεργέστης τής 9ης—12-1899, ύποστήριξε δτι πρόκειται γιά τή 
Λευκάδα. Τήν άποψη αύτή άντέκρουσε εύστοχα ό καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Μιχ. Δένδιας, 
στά «Ήπειρ. Χρονικά» (1931, τχ. A—Β, σ. 23).

3. Άν. ’Ορλάνδος «Βυζαντινά Μνημεία Άρτης», Β', Άθ. 1937, όπου ύποστηρίζεται 
ή γνώμη δτι τδ σημερινδ κάστρο τής Άρτας πρέπει νά χτίστηκε άπδ τδν Μιχαήλ Β', πρδ 
τού 1288. Τήν ίδια γνώμη έχει κι’ ό Θεοχ. Τσούτσινος (κοίτ. : «Φρούριον Άρτης» στήν 
έφημ. «Έλεύθ. Λόγος» Άρτης, φ. 278—281/1937 καί στδ περωδ. «Σκουφάς», τχ. 29, σ. 239).

4. Kyriaci Anconitani Itinerarium, έκδ. Mehus, Φλωρεντία 1742, σ. 58.
5. Σέ πολλά κείμενα, ελληνικά καί ξένα, αύτής τής έποχής, ή Άρτα άναφέρεται μέ τδ 

δνομα Ακαρνανία. Φαίνεται δτι γιά ένα διάστημα οί δυδ όνομασίες συνυπήρξαν.
6 . Epigrammata reperta per Illyricum a Cyriaco Anconitano, έκδ. Moroni, 

1660, άριθ. 38=CJO. 1798.
7. Edward Lear in Greece, έκδ. Kimber, London, 1965, σ. 173 καί 185.
8. Άν. Όρλάνδος, ό.π., σ. 152.
9. Άν. Όρλάνδος, ο.π., σ. 151. Ό  Α. Ο. άναφέρεται στδ νεώτερο κάστρο, άλλά τά 

ίδια Ισχύουν καί γιά τδ άρχαΐο τείχος.
10. Ν. C. L. Hammond «Epirus», Oxford, 1967, σ. 147.
11. Ν. G. L. Hammond, δ.π., σ. 147.
1 2 . Ν. G. L. Hammond, δ.π., σ. 145.
13. Θεοχ. Τσούτσινος «Ή  Άμβρακία, ή θέσις καί τδ τείχος αύτής» στήν έφημερίδα 

I «Έλεύθ. Λόγος» Άρτης, φ. 58, 60, 61/1933 καί στδ περιοδ. «Σκουφάς», τχ. 25—26, σ. 1 2 1 .
14. W. Leake «Travels in Northern Greece», London 1835, σ. 206 καί 213.

1 15. Θεοχ. Τσούτσινος, δ.π., σημ. 13.
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16. Στο κατά τον Hammond σημεϊον συναντήσεως του τείχους μέ τόν ’"Αραχθο, ό Θεοχ. 
Τσούτσινος, στηριζόμενος ατά t/νη του οικοδομήματος καί σέ ένα άνδριάντα άκέφαλο πού 
βρέθηκαν έκεϊ, υποστηρίζει δτι πρέπει να υπήρχε ναός καί μάλιστα ναός τής Άρτέμιδας, γιατί 
δίπλα στον ανδριάντα βρέθηκε βάθρο μέ έπιγραφή «Νίκανδρος Σόλωνος άμφιπολεύσας Άρτέ- 
μιτι Πασικράτα (κοίτ. : «’Αμβρακιώτικα λείψανα» στόν «Έλεύθ. Λόγο» τής "Αρτας φ. 254/1936 
καί στό περιοδικό «Σκουφάς», τχ. 25—26, σ. 124.

17. Ν, G. L. Hammond, δ.π., σ. 146.
18. Θεοχ. Τσούτσινος, δ.π., σημ. 16.
19. W. Leake, δ.π., σ. 213.
20. W. Leake, δ.π., σ. 213 καί σ. 206.
2 1 . Ν. G. L. Hammond, δ.π., σ. 146 καί σχέδιο άριθ. 2.
22 . Θεοχ. Τσούτσινος, δ.π., <τημ. 16,
23. W. Leake, δ.π., σ. 209 καί 213. Κατά τόν χρόνο πού έπισκέφθηΧε την ’Άρτα ό 

Leake, δέν είχε ακόμα κτισθή ό άμυντικός στρατώνας. "Όπως βεβαιώνει 6 τότε μητροπολίτης 
τής ’Άρτας Σερ. Ξενόπουλος (Δοκίμιον περί ’Άρτης, έκδ. 1962, σελ. 10), τό 1864—65 «έν 
τω Πετροβουνίω κατ’ άνατολάς τής ’Άρτης έσώζοντο μέχρις ημών έρείπια τινα του παναρ
χαίου φρουρίου του μεγάλου Πύρρου, έκ πελωρίων λίθων άνευ άσβέστου* έπί τή βάσει των 
θεμελίων ώκοδομήσατο ή ’Οθωμανική κυβέρνησις έκ βάθρων αύτών τφ ετει 1864—5 στρα
τώνα περιφανή».

24. Ν G. L Hammond, 6 .π., σ. 143 καί 146—7.
25. Άν. Όρλάνδος, δ.π., σ. 151.
26. Θεοχ. Τσούτσινος, δ.π., σημ. 13.
27. Λίβώς 38, 4.

• ·

Ο υπαιος Φουλβιος
και ο ποιητης Εννιος
• · · ·
εξω απο m ιειχη ιης Αμβρακιας

Τά ρωμαϊκά στρατεύματα μέ έπί κεφαλής τόν ύπατο Μάρκο Φούλβιο Νο- 
βιλίωρα, προχώρησαν άπό τήν ’Απολλωνία τής ’Ιλλυρίας στην ’Ήπειρο, χωρίς νά 
βρίσκουν σοβαρή αντίσταση. Μάλιστα πολλοί ήπειρώτες ηγέτες, είχαν κι* δλας 
συμμαχήσει μέ τούς Ρωμαίους καί δημιουργούσαν μάχιμες μονάδες σύμμαχες των 
Ρωμαίων.

Σκοπός τού Φουλβίου ήταν νά προχωρήση στήν Αιτωλία καί νά έκμηδενίση 
τόν Αίτωλικό στρατό(1). Οι Ήπειρώτες δμως σύμμαχοι του Φούλβιου, τού έδωσαν 
μιά συμβουλή, τήν ίδια πού είχαν δώση παληότερα(2) στόν Φίλιππο Ε' τής Μακε
δονίας : Νά μή προχωρήση προς τήν Αιτωλία, άν δέν καταλάβη τήν ’Αμβρακία, 
πόλη σημαντική, πλούσια καί καλά οχυρωμένη, πού πολιτευόταν τότε στό πλευρό 
των Αίτωλών Δέν παρέλειψαν οί σύμμαχοί του Ήπειρώτες νά τόν κατατοπίσουν δτι 
ή χώρα τών Άμβρακιωτών έχει «άφθονον εύκαιρίαν προς τάς τών έργων παρα- 
σκευάς καί τον ’'Αραχθον ποταμόν ρέοντα παρά τήν πόλιν συνεργήσειν πρός τε τάς 
του στρατοπέδου χρείας άτε θέρους δντος καί πρός τήν τών έργων ασφάλειαν»(5).

Ό  Φούλβιος βρήκε σωστή τή συμβουλή τών Ήπειρωτών καί ώδήγησε τό 
στρατό του κατά τής ’Αμβρακιας. Στρατοπέδευσε έξω άπό τά τείχη τής πόλης κι* 
.άρχισε τήν πολιορκία καί τις πολεμικές ένέργειες, χωρίς νά κηρύξη επίσημα τόν 
πόλεμο(4). Ή  πολιορκία αύτή ήταν, όπως γράφει ό Leake, «τό πιό αξιοσημείωτο 
γεγονός σχετικά μέ τήν ιστορία τής *Αμβρακίας»(5).

νΗταν αρχές, τού καλοκαιριού τού 189 π. X. Οί Αίτωλοί κι* οί Άμβρακιώτες 
άπέφυγαν κάθε σύγκρουση έξω άπό τήν πόλη, γιατί οι δυνάμεις τους ήταν πολύ



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» 489

κατώτερες άπό τις Ρωμαϊκές καί τις ’Ηπειρωτικές. Κλείστηκαν μέσα από τό κά
στρο για ν’ αντιμετωπίσουν, μέ την προστασία του τείχους, τή ρωμαϊκή επίθεση.

Ό  Φούλβιος «άφικόμενος, καί των Αίτωλών ού τολμώντων άπαντάν, περιήει 
κατοπτεύων την πόλιν καί ένήργει τα τής πολιορκίας φιλοτίμως». Μαζύ του βρι
σκόταν κι* ό ποιητής Quintus Ennius(6), προσωπικός φίλος του ύπατου Φούλβιου» 
Τόν άκολούθησε στήν εκστρατεία γιά νά τόν ύμνήση. Φαίνεται πώς ό Φούλβιος 
είχε μεγάλη ιδέα γιά τόν εαυτό του, γιαυτό ήθελε νάχη μαζύ του ένα μεγάλο ποιη
τή— δπως έκαναν δλοι οί ένδοξοι στρατηλάτες—πού νά διατηρήση στή μνήμη των 
έπερχόμενών γενεών τά κατορθώματά του(7).

Μετά τήν κατόπτευση ό Φούλβιος συγκρότησε δυό στρατόπεδα σέ «επίπε
δους τόπους», δηλαδή σέ πεδινή έκταση μπροστά άπό τό Πύρρειο, άνάμεσα από 
τό τείχος καί τόν ποταμό. ’Έφτιαξε ακόμα, ένα κάστρο (castellum) απάνω σέ ένα 
ύψωμα, κοντά στήν άκρόπολη. Τά δυό στρατόπεδα καί τό κάστρο θά συνδεόταν 
μεταξύ τους μέ οχυρωματική γραμμή, διπλά άμυντική, δηλαδή τόσο προς τό νότο 
(γιά τόν κίνδυνο έπιθέσεων των Αίτωλών) δσο καί πρός τήν πόλη (γιά τόν κίν
δυνο έξόδου τών πολιορκημένων). Ή  άφθονία τού ύλικού στήν γύρω περιοχή(8), 
διευκόλυνε πολύ τό έργο τών Ρωμαίων.

Κατά τόν Hammond, τά δυό στρατόπεδα τών Ρωμαίων πρέπει νά έγιναν κά
που μεταξύ τού σημερινού Σταδίου καί τού ποταμού, τό δέ castellum κάπου στά 
νοτιοανατολικά τού άμυντικοΰ στρατώνα (σχέδιο άριθ. 2). ’Ανάλογη θέση θά είχε 
— πάντα κατά τόν Hammond—κι* ή συνδετική οχυρωματική γραμμή(9). ’Έτσι δμως 
όπως τοποθετεί τά στρατόπεδα καί τήν οχυρωματική γραμμή ό Hammond, μένει 
έντελώς ελεύθερη καί άφύλακτη ή δυτική πλευρά, είτε φανταστούμε τό τεί
χος κατά μήκος τού ποταμού, είτε στούς πρόποδες τής Περάνθης (σχέδιο 
άριθ. 3), οπότε άπό τήν πεδιάδα θά ήταν πολύ εύκολο νά μπούν στήν πόλη οί ενι
σχύσεις. "Αν λοιπόν οί θέσεις τών στρατοπέδων ήταν όπως τις καθορίζει ό Ham
mond, τότε, γιά νά κλειστή ή δυτική πλευρά, θάπρεπε οί Ρωμαίοι νά φτιάξουν 
στρατόπεδο δυτικά τού ποταμού, στο σημερινό Ίμαρέτ καί στήν πεδιάδα. Τέτοιο 
πράγμα δμως δέν άναφέρεται ούτε άπό τόν Πολύβιο, ούτε άπό τόν Λίβιο. Ένώ 
καί οί δυό αύτοί ιστορικοί αναφέρουν γιά τό στρατόπεδο τών Ήπειρωτών συμ
μάχων. τών Ρωμαίων, πού έγινε άνατολικά τού ποταμού, δηλαδή στον σημερινό 
γιαλό, μεταξύ Φανερωμένης καί Βλαχέρνας, πού τότε δέν άποκλείεται νά ήταν 
καλλιεργήσιμη γή, καί σκοπό είχε νά έμποδίση τήν είσοδο ένισχύσεων στήν πόλη 
άπό άνατολικά. Γιατί, οί πάντα προνοητικοί Ρωμαίοι, έφραξαν τόν δρόμο τών έν
ισχύσεων άπό άνατολικά, ένώ τόν άφησαν έλεύθερο άπό δυτικά; Αυτό τό έρώτημα 
μένει άναπάντητο άπό τήν άποψη Hammond.

"Αν δμως δεχτούμε ότι τά δυό σέ «ισόπεδους τόπους» Ρωμαϊκά στρατόπεδα 
έγιναν στήν πεδιάδα πού άπλώνεται μεταξύ τής Μητρόπολης, τής Γέφυρας καί τού 
τείχους, πού άπό τήν Όδηγήτρια έφτανε στή Μητρόπολη, (σχέδιο άριθ. 3), τότε 
δέν ύπάρχει έρώτημα. Γιατί άπλούστατα ή δυτική πλευρά φυλαγόταν άπό τά στρατό
πεδα.

Γιά τή θέση τού castellum, συμφωνούμε μέ τόν Hammond (σχέδια άριθ 2 
καί άριθ. 3).

Σύγχρονα μέ τήν πρόοδο τών έργασιών τών στρατοπέδων καί τού castellum, 
ό Φούλβιος προχωρούσε καί τις έργασίες τής συνδετικής οχυρωματικής γραμμής. 
Πριν όλοκληρωθή ή γραμμή αύτή, μετέφερε καί τοποθέτησε—δπως είπαμε παρα
πάνω—τούς Ήπειρώτες σέ ένα στρατόπεδο κατά μήκος καί άνατολικά τού ποτα
μού (μεταξύ σημερινού ύδραγωγείου καί Βλαχέρνας), γιά ν* άποκλεισθή περίπτωση 
νά μπούν ένισχύσεις στήν πόλη άπό τό σημείο αύτό(10). 'Όπως πολύ σωστά παρα
τηρεί ό Hammond(u ), μέ βάση τις πληροφορίες τού Λίβιου, ό Φούλβιος τοποθέτη-
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σε έκεί τούς Ήπειρώτες σαν παγίδα, γιά νά παρασύρη τούς Αίτωλούς νά έπιτεθοΰν 
εκεί, σέ άνοιχτο πεδίο (apertos circa campos) καί ύστερα κατεβάζοντας δυνάμεις 
άπό τήν άμυντική του διάταξη στην Περάνθη, νά ύπερφαλαγγίση τούς Αίτωλούς καί 
νά τούς κλείση το δρόμο τής διαφυγής. Αύτό το σχέδιο ’ίσως άντελήφθηκαν οί Αί- 
τωλοίκαί δεν έκαναν τήν επίθεση κατά των Ήπειρωτών. Χίλιοι 6μως Αίτωλοί πεζοί, 
με έπι κεφαλής τύν Εύπόλεμο, πέρασαν μαχόμενοι μέσα άπο τη Ρωμαϊκή οχυρω
ματική γραμμή καί μπήκαν στήν πόλη γιά νά ένισχύσουν τήν άμυνά της(12).

Στούς Ρωμαίους τά εφόδια έρχονταν άπο τήν πεδιάδα μέσω του ποταμού, 
με πλοιάρια. Στούς * Ηπειρώτες έρχονταν κατ’ εύθείαν άπο τήν ένδοχώρα. Καί οί 
Άμβρακιώτες στηρίζονταν στά άποθέματά τους κι* ιδιαίτερα στά άποθέματα φά
βας, πού διασώζονταν άπο τήν έποχή τού Πύρρου, σέ μιά μεγάλη κάβα(^).

'Όταν ή ρωμαϊκή οχύρωση γύρω άπύ τήν Άμβρακία ολοκληρώθηκε, ή πόλη 
βρέθηκε έντελώς άπομονωμένη. Δυτικά καί νοτιοδυτικά ήταν τά δυο ρωμαϊκά 
στρατόπεδα. Νότια ήταν ή οχυρωματική γραμμή πού συνέδεε τά στρατόπεδα με το 
castellum. Νοτιοανατολικά ήταν το castellum. Καί άνατολικά ήταν τό στρατόπεδο 
των ’Ηπειρωτών (σχέδιο άριθ. 3). ’Έμενε μονάχα ή βόρεια πλευρά. Αλλά τέτοια 
κατ’ ούσία δεν υπήρχε, γιατί προς το βορρά ή πόλη κατέληγε σέ οξεία γωνία καί 
κάτω άπό τό βόρειο τείχος έρρεε ό Άραχθος, βαθύς καί δύσκολος γιά διάβαση ή 
γεφύρωση.

Οί Ρωμαίοι είχαν άριθμητική υπεροχή, άφθονία τροφίμων καί κάθε είδους 
υλικό γιά τήν πολιορκία. Οί πολιορκούμενοι είχαν τή φάβα τους καί τήν άπόφαση 
νά μήν ύποταγούν. 1

1 . Φρ. Βερτολίνι, ο.π., σ. 333.
2 . Πολύβιος Δ7 61. "
3 . Πολύβιος ΚΒ' 9. Καί Λίβιος (38, 3) «et Arachthum, navigabilem atnmem, 

oppurtunuin ad comportanda quae usui sint praeter ipsa moenia fluere*·
4. V7. Duruy, ο.π., σ. 252.
5. W. Leake, ο.π., σ. 209.
6 . Ό  Q. Knnius ήταν έλληνοϊταλός. Γεννήθηκε στό Πρίντεζι τό 239 π.Χ. Στή Ρώμη 

δίδασκε ελληνικά καί λατινικά καί άνήκε στόν κύκλο των Σκιπιόνων. Έγραψε κωμωδίες, 
τραγωδίες, τήν έπική ιστορία «Annales» καί τά «Hedyphagetica». Έδωσε νέα μορφή καί 
δύναμη στή λατινική γλώσσα, χρησιμοποίησε τύν ελληνικό εξάμετρο καί άνοιξε τό δρόμο γιά 
τόν Λουκρήτιο, Όράτιο καί Βιργιλιο. Πέθανε εβδομήντα έτών, άφου έγραψε τό επιτάφιό του 
ποίημα : «Μή κλαϊς γιά μένανε καί μή λυπάσαι γιά τό θάνατό μου—πλανιέμαι στά χείλη των 
άνθρώπων καί ζώ». Ό  Knnius έμεινε φτωχός, γιατί στά έργα του φιλοσοφούσε, ενώ ό Πλαύ- 
τος μέ τά χοντρά άστεϊα του, πλούτισε, (τά στοιχεία τά πήραμε άπό τόν Durant, 6.π., τ. 
Γ', σ. 1 2 1 )]

7 . Ό  Ennius ήταν φίλος του Φούλβιου. Τόν ακολούθησε στήν εκστρατεία κατά τών 
Αίτωλών. Τόν εξύμνησε μέ τήν τραγωδία του «Ambraeia», πού οί σχολιαστές τήν χαρακτη
ρίζουν ώς fabula praetexta. Επίσης στά «Annales*, κεφ. XV. Άτυχώς έλάχιστα απο
σπάσματα διασώθηκαν.

ΓΓ αύτή τή μελέτη μας συμβουλευτήκαμε τά : α) «Q. Ennii, Fragmenta qnae su- 
persunt ah Hieron. Colomna, Amstelaedami cloIoceVII, σ. 157 καί 295 καί β) «Re
mains of old Latin, I. Ennius», Harvard Univers. Press—London MCMLXI, σ. 142, 
143, 144, 358, 406—9, 435. Καί απ’ αύτά μεταφέρουμε καί μεταφράζουμε (πιστεύουμε γιά 
πρώτη φορά σέ ελληνική έργασία) όσους στίχους βρήκαμε κΡ έχουν σχέση μέ τήν πολιορκία 
τής Άμβρακίας, άκολουθώντας τή σειρά τής έκδ. Harvard.

Α' ’Από τήν «Ambraeia*.

3 7 4 . Kt aequora salsa veget ingentibus ventis
375. Agros audaees dcpopulant servi dominoruni domi
376. Esse per gentes cluebat omnium miserrimus
3 7 7 . bene mones ;
378. tu te ipse eunctalo ; o vide fortem virum
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καί σέ έλεύθερη μετάφραση :
374. Καί φούσκωσες τΙς θάλασσες μέ δυνατούς άνέμους.
375. Θρασείς οί δούλοι τούς άγρούς άφησαν των αρχόντων.
376. Οι άνθρωποι τόν λέγανε πολύ δυστυχισμένο.
377. καλή ή συμβουλή σου,
378. τά νώτα μόνος κράτησες, ώ, ίδές τόν άντρειωμένο.

Β' \Από τά «Annales», κεφ. XV :
384. Malos diffindunt, fiunt tabulata falaeque
385. Occumbunt multi letmn ferroquc lapique
386. aut intra muros ant extra praecipe casu.
387. Arcus subspiciunt mortalibus quae perhibentur.
388. Sicut fortis equus spatio qui saepe supremo
389. vicit Olympia, nunc senio confectus quiescit.

καί σέ έλεύθερη μετάφραση :
384. Δοκάρια κόβουν φτιάχνονται πύργοι πολιορκίας.
385. Σκοτώνονται πολλοί άπ’ τά σπαθιά κι’ άπό τΙς πέτρες
386. ή άπ* τά τείχη πέφτοντας, γι' άπ’ έξω, γι’ άπό μέσα.
387. Τά τόξα άπό κάτω βλέπουν πού θνητοί κρατούνε.
388. Σάν άλογο γερό πού νίκαγε στην ’Ολυμπία.
389. μά τώρα σέ άνάπαυση περνά τά γηρατειά του.
8. Ν. G. L. Hammond, 6.π., σ. 144.
9. Ν. G. L. Hammond, ό.π., σ. 145.

10. Λίβιος, 38, 4, -Epirotarum trans flumen loco piano castra posita esse... 
baud facili ab Romanis auxilio quia flumen intererat*.

11. N. G. L Hammond, δ.π., σ. 145, σημ. 1.
12. Λίβιος, 38, 4.
13. Πλίνιος, 18, 7, 5.

η επίμονη αντιοταοπ,
η 6υνθηκολο^ηβη

• · ·
και ο ιβιορικος θανατος της Αμβρακιας

*Η ρωμαϊκή επίθεση άρχισε. Τριπλή κατά τού τείχους πού ήταν μπροστά 
άπο τό Πύρρειο, μέ τρεις πολιορκητικές μηχανές. Μία στύ τείχος άπέναντι άπό 
τό ’Ασκληπιείο («e regione Aesculapii») καί μια άπο το castellum κατά τής Ά κ- 
ρόποληςί1).

ΟΙ επιτιθέμενοι μεταχειρίστηκαν δλα τά μέσα. Χτυπούσαν μέ κριούς τά 
άσθενέστερα σημεία τού τείχους. "Αρπαζαν μέ δορυδρέπανα τις πέτρες τής άπάνω 
σειράς τού τείχους καί προσπαθούσαν νά τις τραβήξουν πρύς τά έξω καί νά τις 
ρίξουν κάτω. Οί αμυνόμενοι «έπειρώντο άντιμηχανάσθαι». Καί τούς μέν κριούς 
τούς χτυπούσαν άπο ψηλά «διά κεραιών», πού στύ άκρο τους είχαν τοποθέτηση 
πέτρες ή μολυβένια βάρη ή δρύινα στύπη. Τά δέ δορυδρέπανα τά χτυπούσαν μέ 
σιδερένια άγγιστρα κι* δταν έσπαγε το δόρυ (κοντάρι), τραβούσαν τά δρεπάνια 
μέσα άπο το τείχος. Ό  θόρυβος πού έκαναν οί πολιορκητικές μηχανές, τά χτυπή
ματα των κριών, τά σπασίματα τών κριών ή τών κονταριών, οί τεράστιες πέτρες 
πού έπεφταν, οί κραυγές τών πολεμιστών κλπ., ήταν φοβερός. Αλλά οί πολιορ- 
κούμενοι «εύψύχως έμάχοντο» καί δέν έπέτρεπαν στούς Ρωμαίους νά πατήσουν 
τύ τείχος(2).
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Μια νύχτα καταιγίδας, μιά δεύτερη ομάδα άπό πεντακόσιους Αίτωλούς ιπ
πείς, με έπικεφαλής τον Νικόδαμνο, κατάφεραν μαχόμενοι νά μπουν στην πόλη.

Οί Αίτωλοί καί ό στρατηγός τους Νίκανδρος, βλέποντας πόσο στενώτερη γι
νόταν ή πολιορκία άπό μέρα σε μέρα, σχέδιασαν νά γίνη σύγχρονα έξοδος των πο- 
λιορκημένων καί επίθεση των Αίτωλών άπο το νότο, ώστε οί Ρωμαίοι νά βρεθούν 
στη μέση. Οί πολιορκούμενοι έκαναν τήν έξοδό τους καί «γενναίως έμάχοντο», 
άλλ* ό Νίκανδρος με τις δυνάμεις του δέν φάνηκε, είτε γιατί φοβήθηκε τόν μεγάλο 
κίνδυνο στον όποιο θά έξέθετε τις δυνάμεις του, είτε γιατί έκρινε πώς είχε σο
βαρότερα καθήκοντα άλλου. ’Έτσι οί δυνάμεις πού βγήκαν άπό τήν πόλη ξαναγύ- 
ρισαν καί κλείστηκαν πάλι πίσω άπό το τείχος. Ή  μη άφιξη τού Νίκανδρου πι
θανόν νά μπορή νά έξηγηθή, άν λάβουμε ύπ5 όψη ότι ό Περσέας (γιος τού βασι
λιά Φιλίππου Ε', πού είχε, όπως είδαμε, νικηθή άπό τούς Ρωμαίους κι* ήταν υπο
χρεωτικά σύμμαχός τους) βρισκόταν στην Αμφιλοχία, στις άκτές τού Άμβρακι- 
κού κόλπου (Μακρυνόρος), ένώ ο Πλευράτος, κυβερνήτης τής Ιλλυρίας, έκανε μέ 
τό στόλο του επιδρομές στα Αίτωλικά παράλια. Τό ίδιο έκανε καί ό στόλος των 
Άχαιών(3).

Οί έπιθέσεις κατά του τείχους ξανάρχισαν. Οί πολιορκούμενοι όμως εξακο
λουθούσαν νά μάχωνται μέ πείσμα καί νά ξαναχτίζουν τά τμήματα τού τείχους 
πού γκρεμίζονταν. Οί Ρωμαίοι κατάφεραν νά καταλάβουν ένα τμήμα τής πόλης, 
άλλ* οί άμυνόμενοι έφτιαξαν παρά μέσα δεύτερο τείχος κι* έτσι οί Ρωμαίοι πάλι 
άποκρούστηκαν. Οί Ήπειρώτες πού βρίσκονταν άνατολικά τού ποταμού, δέν έλα
βαν μέρος στις έπιθέσεις κατά τού πρός τά ΒΑ τείχους, γιατί ίσως δέν θά μπο
ρούσαν νά διαβούν τον ποταμό μέ άσφάλεια(4).

Οί Ρωμαίοι άπελπίστηκαν ότι θά μπορούσαν νά καταλάβουν τήν Άμβρακία 
μέ έπίθεση στο τείχος. Καί μηχανεύτηκαν νά μπουν στήν πόλη φτιάχνοντας τούν- 
νελ (λαγούμι). ’Αφού σκέπασαν τό μεσαίο άπό τά επιθετικά έργα πού είχαν φτιά
ξει στήν πεδιάδα, ώστε νά μή φαίνεται άπό τό τείχος, έφτιαξαν μιά στοά παράλ
ληλη μέ τό τείχος καί μήκους δυό πλέθρων κι’ άπό κεί άρχισαν νά σκάβουν ένα 
λαγούμι. Γιά μερικές μέρες οί πολιορκούμενοι δέν κατάλαβαν τίποτε. "Οταν όμως 
ό σωρός τού χώματος πού έβγαζαν έγινε μεγάλος, τότε οί άμυνόμενοι άντιλήφθη- 
καν τό ρωμαϊκό «πονήρευμα». Καί έσκαψαν άπό μέσα, παράλληλα πρός τό τείχος 
καί πρός τήν άπ’ έξω στοά, μιά τάφρο. Τοποθέτησαν λεπτά χαλκώματα στή μιά 
πλευρά τής τάφρου καί «ήκροώντο τού ψόφου των όρυττόντων έσωθεν». "Οταν έπι- 
σήμαναν τήν άκριβή θέση τού έχθρικού λαγουμιού, κατηύθυναν κι* αύτοί ένα δικό 
τους λαγούμι κατά τού ρωμαϊκού. *Η συνάντηση δέν άργησε νά γίνη.

Στήν ύπόγεια αύτή μάχη, στήν άρχή οί άντίπαλοι χρησιμοποίησαν τις σά- 
ρισσες, χωρίς όμως εύνοϊκό άποτέλεσμα γιά τον ένα ή τόν άλλο. Τότε οί άμυνό- 
μενοι μεταχειρίστηκαν ένα είδος καπνογόνου όπλου, πού τό κατασκεύασαν μέ ένα 
πιθάρι γεμισμένο μέ λεπτά πτίλα, μέ ένα φυσερό (σαν αύτό πού χρησιμοποιούν οί 
χαλκωματζήδες) καί μέ ένα αύλό (σωλήνα). "Ολα αύτά προσαρμόστηκαν τό ένα 
στο άλλο έτσι, ώστε, μόλις έβαζαν φωτιά στά πτίλα, αύτά νά καίγωνται καί ό δύσ- 
οσμος καπνός τους νά ωθείται άπό τόν άέρα τού φυσερού πρός τόν αύλό, κι* άπ* 
αύτόν άπάνω στούς έχθρούς, ένώ οί άμυνόμενοι, μέ τις σάρισσες, δέν άφηναν τούς 
έχθρούς νά πλησιάσουν στό πιθάρι. Οί Ρωμαίοι κακόπαθαν πολύ καί άναγκάστη- 
καν νά έγκαταλείψουν τήν υπόγεια έπιχείρηση(5).

Οί επιθέσεις των Ρωμαίων είχαν πιά τελματωθή. Μ* όποιο τρόπο κι’ άν 
προσπαθούσαν νά μπουν στήν πόλη, άποτύχαιναν. Ή  άντίσταση των ’Αμβρακιω- 
τών καί Αίτωλών άποδείχτηκε «επίμονη καί γενναία»(6).

Σ ’ αύτό τό στάδιο βρίσκονταν οί έπιχειρήσεις, όταν επικράτησαν στήν Αιτω
λία οί φιλειρηνιστές, πού πίστευαν ότι ή πατρίδα των, ιδιαίτερα μετά τήν ήττα
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του Άντίοχου στην Άσια, δέν μπορεί ν* άντιπαραταχθή μέ τόσους πολλούς συγ
χρόνως εχθρούς, δηλ. τους Ρωμαίους, τον Φίλιππο τής Μακεδονίας, τύν Πλευράτο 
καί τούς ,Αχαιούς(7). Εκπρόσωποι αυτών των φιλειρηνιστών έφυγαν γιά τη Ρώμη 
μέ συμβουλή τών Αθηναίων καί τών Ροδίων. Σύγχρονα, ό Άμύνανδρος, βασιλιάς 
τών Άθαμάνων, πού είχε ζήσει πολλά χρόνια στην Άμβρακία καί γνώριζε τούς 
άρχοντές της, χρησιμοποιήθηκε άπο τούς Ρωμαίους σάν μεσολαβητής. Περιφερό- 
ταν γύρω άπο το τείχος καί καλοΰσε τούς γνωστούς του Άμβρακιώτες γιά συνο
μιλίες. Μέ τά πολλά, κατάφερε νά μπή στην πόλη κι* έτσι οί διαπραγματεύσεις 
έπισημοποιήθηκαν. Ό  πρώτος όρος, πού έθεσαν οί ‘Αμβρακιώτες, ήταν νά έπι- 
τραπή στούς συμμάχους των Αίτωλούς ν’ άποσυρθοΰν χωρίς νά ένοχληθούν. «Τούτο 
γάρ ύφείλοντο πρώτον, τηρουντες την προς τούς συμμάχους πίστιν»(8). Καί ό φι- 
λορωμαίος Mommsen παραδέχεται ότι ή παράδοση τής πόλης έγινε «μετά εντί
μων 6ρων»(9).

Οί Αίτωλοί έφυγαν άπο την Άμβρακία ύπόσπονδοι. Οί Ρωμαίοι μπήκαν 
καί κατέλαβαν τήν πόλη. Ή  παράδοση έγινε μέ επίσημη τελετή καί παράταξη, 
κατά τήν οποία ό ‘Αμύνανδρος, άπο μέρους τάχα τών Άμβρακιωτών, χάρισε στο 
νικητή άρχιστράτηγο άναμνηστικό στέφανο χρυσό, άξίας έκατον πενήντα ταλάν- 
ντων(10).

Ό  Φούλβιος μετά τήν παράδοση τής ‘Αμβρακίας, προχώρησε προς τήν Αι
τωλία χωρίς νά βρή άντίσταση καί έφτασε στο Άμφιλοχικό ’Άργος. Ε κεί τον 
βρήκαν έκ μέρους τής Αίτωλικής Συμπολιτείας ό Δαμοτέλης κι’ άλλοι καί τού 
άνήγγειλαν ότι οί ρωμαϊκοί όροι έγιναν δεκτοί. "Ησυχος καί μέ ολοκληρωμένο το 
έργο του, ό Φούλβιος γύρισε στήν‘Αμβρακία. Είχε νάέκτελέση ένα άλλο σχέδιό του: 
τή λεηλασία. Νά πάρη στή Ρώμη όλα τ’ άγάλματα, τούς άνδριάντες καί τις ζωγρα
φιές τις ’Αμβρακίας «όντα καί πλείω διά το γεγονέναι Βασίλειον Πύρρου τήν Ά μ - 
βρακίαν»(Π). Έ τσι έξασφάλιζε ένα λαμπρό θρίαμβο, εκδικιόταν τον Πύρρο πού 
άπείλησε κάποτε τή Ρώμη καί έξαφάνιζε κάθε ίχνος (ήρώο Αινεία κλπ.) πού πρό- 
διδε ότι καί οί Αίακίδες, οί βασιλιάδες τής ’Ηπείρου, διεκδικοΰσαν τούς ίδιους 
προγόνους, πού καυχιόνταν ότι είχαν οί Ρωμαίοι^2).

"Ο,τι στόλιζε τήν Άμβρακία, προσπάθεια καί μόχθος πολλών γενιών, ιδιαί
τερα ή περίφημη συλλογή τού Πύρρου, πήρε το δρόμο γιά τή Ρώμη. Χίλια δέκα 
πέντε άγάλματα πήρε ό Φούλβιος άπο τήν Άμβρακία, γράφει ό Durant(13). Σέ 
πεντακόσια δέκα πέντε τά υπολογίζει 6 Leake, σημειώνοντας ότι ή Άμβρακία ήταν 
ή περισσότερο διακοσμημένη πόλη τής δυτικής Έλλάδας(14). ’Έτσι ό θρίαμβος 
πού έκανε ό Φούλβιος ήταν άπο τούς λαμπρότερους. Καί ό ναός τού Μουσηγέτη 
’Απόλλωνα, πού τον έχτισε κοντά στο Φλαμινίνιο ιπποδρόμιο, στολισμένος μέ τά 
άμβρακιώτικα άγάλματα τών Μουσών, ήταν μεγαλοπρεπής(15).

Οί Άμβρακιώτες κι’ οί Αίτωλοί έδωσαν τό καλοκαίρι τού 189 π.X., μέτήν 
ήρωϊκή άντίστασή τους στούς Ρωμαίους, ένα μεγάλο παράδειγμα πατριωτισμού. 
Αλλά το έδωσαν πολύ άργά, άφοΰ πρώτα βοήθησαν κι’ αυτοί—οί Αίτωλοί—στή 
συντριβή τών Μακεδόνωνκαί στή σταθεροποίηση τής ρωμαϊκής κυριαρχίας. Τώρα 
ήταν ή σειρά τους νά συντριβούν. Καί τούς πολεμούσαν οχι μονάχα οί Ρωμαίοι, 
άλλά κι* οί περισσότεροι άπο τούς "Ελληνες, Μακεδόνες, Αχαιοί, Ήπειρώτες, 
Αθηναίοι κλπ., άκόμα κι’ οί Ίλλυριοί. Φυσικό ήταν λοιπόν νά παραδοθή ή Ά μ 
βρακία καί νά συνθηκολογήση ή Αίτωλική Συμπολιτεία(16). Δέν θ’άργούσε βέβαια 
νά έλθη ή σειρά καί τών άλλων Ελλήνων, γιατί τό έλάττωμα τής εξασφάλισης 
τής έξουσίας καί τής δόξας, έστω καί μέ τά όπλα ξένων, δέν ήταν μόνο τών Αί- 
τωλών, άλλά πανελλήνιο. Αύτοΰ τού ελαττώματος θύμα ύπήρξε ή ελευθερία τής 
Ελλάδος. «La Grece aurait ete invincible si elle avait ete unie» θά γράψη ό 
Montesquieu.
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Μετά τή λεηλασία της άπό τό Φούλβιο, ή Άμβρακία, μέ γκρεμισμένα τά 
τείχη, χωρίς στρατό, απογυμνωμένη άπό τόν πλούτο καί τά στολίδια της, ήταν 
πιά ιστορικά νεκρή.
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n ερημωβη ιης Αμβρακιας

Στην Ιστορικά νεκρή Άμβρακία, δεν έπαψαν νά χτυπούν καρδιές ζωντανών 
ανθρώπων, ούτε σβήστηκε ή ελπίδα γιά την άπόκτηση μιας κάποιας αυτονομίας. 
Βέβαια αυτό δέν μπορούσε νά γίνη μέ τά όπλα, γιατί τέτοια δέν διέθετε πιά ή 
’Αμβρακία. Μπορούσαν όμως νά τό πετύχουν οί Άμβρακ ιώτες μέ πολιτικές 
ένέργειες. Καί τέτοιες δέν έλειψαν. ’Αλλά κΓ αυτές δέν κατάφεραν νά ματαιώσουν 
τό βιολογικό θάνατο της πολιτείας.

*Ας ρίξουμε λοιπόν μια σύντομη ματιά στά σπουδαιότερα γιά την Άμβρα- 
κία γεγονότα, άπό τήν κατάληψή της άπό τό Φούλβιο, μέχρι τήν πλήρη έρή- 
μωσή της.

Μετά τήν υποταγή της Αιτωλίας, οί Ρωμαίοι ξανάφυγαν (188 π. X.), αφή
νοντας πάλι πίσω τους φιλορωμαίους άρχοντες!1). Στήν ^Ηπειρο ό φοβερός Χά
ρο'^2) σκόρπιζε τό πένθος καί τή συμφορά, ένώ πολλοί Ήπειρώτες ώργάνωναν 
άντιρωμαΐκές ομάδες. βΗ Άμβρακία, μέ μια πρεσβεία της πού έστειλε στη Ρώμη 
πέτυχε ένα καθεστώς αυτονομίας, μέ τον όρο ότι οί Ρωμαίοι καί οί ’Ιταλοί θάναι 
άπαλλαγμένοι άπό έμπορικά τέλη(3). *Η αυτονομία αύτή ήταν βέβαια μόνο ονομα
στική, άφού ούτε νά έξοπλιστη, ούτε νά χαράξη δική της πολιτική μπορούσε ή 
Άμβρακία. Σέ λίγα χρόνια (τό 171 π.Χ.), οί Ρωμαίοι ξαναγύρισαν, γιά νά καθη
συχάσουν μέ τά όπλα τις κοινωνικές άναταραχές πού προκαλούσαν—ιδιαίτερα στήν 
Αιτωλία καί Ακαρνανία—τά κηρύγματα τού νέου βασιλιά της Μακεδονίας Περ-
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σέα. *Η Άμβρακία κατελήφθη πάλι άπό τούς Ρωμαίους, χωρίς καμμιά άντίσταση, 
αφού ήταν άνοχύρωτη καί χρησιμοποιήθηκε σά στρατιωτική βάση κατά των Μα-
κεδόνων(4).

Ή  άνικανότητα των Ρωμαίων στρατηγών επί τρία χρόνια να νικήσουν τον 
Περσέα, άνάγκασε τή Ρώμη νά στείλη στήν Ελλάδα έναν άπό τούς πιό ικανούς 
στρατηγούς της, τον Αιμίλιο Παύλο. Στήν Πύδνα ό Αίμ. Παύλος συνέτριψε τον 
Περσέα (168 π.Χ.). Καί λίγο αργότερα, εκδικούμενος τούς Ήπειρώτες, κατ’ άλ
λους, επειδή τάχθηκαν μέ τον Περσέα, κατ* άλλους, επειδή ήταν συμπατριώτες 
τού Πύρρου τού παληού εχθρού τής Ρώμης(5), διέταξε την καταστροφή τών ηπει
ρωτικών πόλεων, φυσικά καί τής Άμβρακίας. Τά- πάντα ίσοπεδόθηκαν, οί ναοί 
γκρεμίστηκαν, τά σπίτια λεηλατήθηκαν, ό τάφος τού Πύρρου συλλήθηκε, τό χρυ
σάφι τών κατοίκων άρπάχτηκε, οί κάτοικοι πουλήθηκαν σάν δοΰλοι(6).

’Έμεινε μονάχα ένας μικρός συνοικισμός. ’Αλλά κι* αύτοί οί λίγοι Άμβρα- 
κιώτες άγωνίζονταν γιά μιά κάπως ελεύθερη ζωή. ’Έκαναν ένα ψήφισμα προς τή 
ρωμαϊκή σύγκλητο καί ζητούσαν τήν αύτονομία τους καί τήν έπιστροφή τών καλ
λιτεχνικών θησαυρών πού άρπαξε ό Φούλβιος. Φαίνεται πώς τό ψήφισμα έγινε 
άφοΰ πρώτα έξασφαλίστηκε ή υποστήριξη τού Αίμ. Παύλου(7). Έπρόκειτο γιά 
μιά οργανωμένη συκοφαντία κατά του Φούλβιου, γράφει ό Mommsen (8), ίσως 
γιατί ήταν άντίπαλος τού Αίμ. Παύλου.

Αποτέλεσμα αύτού τού ψηφίσματος ήταν ν* άναγνωρισθή ή ανταρσία τής 
Άμβρακίας καί νά δοθή μιά ασαφής ύπόσχεση γιά έπιστροφή τών θησαυρών. Αλλά 
γιά τήν έπιστροφή άρμόδιο ήταν τό συμβούλιο τών ποντιφήκων, τό όποιο όμως 
δέν άποφάσισε ποτέ(9).

Μετά τήν καταστροφή τής Κορίνθου άπό τόν Μόμμιο (146 π.Χ.) καί τή 
συντριβή τής τελευταίας οργανωμένης άντίστασης τών Ελλήνων στον’Ισθμό, έγινε 
κι* ή Άμβρακία φόρου ύποτελής. ’Αλλά φαίνεται πώς άπέκτησε πάλι αύτονομία, 
άφοΰ έκοβε δικό της νόμισμα χάλκινο(10).

Στά χρόνια πού άκολούθησαν, σά γεγονός άξιόλογο πρέπει νά σημειώσουμε 
τή λεηλασία τής Άμβρακίας άπό τόν άνθύπατο Λεύκιο Καλπούρνιο Πείσωνα καί 
τήν έκ μέρους του είσπραξη χρημάτων, ένώ δέν είχε τέτοιο δικαίωμα σέ αύτό- 
νομες πόλειςί11). ’Επίσης τή συγκέντρωση στήν Άμβρακία τών δυνάμεων τού 
ύποστρατήγου Λεύκιου Κάσσιου Λογγίνου, φίλου τού Καίσαρος, ύστερα άπό μιά 
υποχώρησή του άπό τή Θεσσαλία.

’Έτσι ή Άμβρακία, σκιά τού άλλοτινού έαυτού της, άσήμαντη, άοπλη, ας 
πούμε σά χωριό, πότε αύτόνομη, πότε φόρου ύποτελής, ψευτόζησε μέχρι τή νίκη 
τού Όκταβιανού στο Άκτιο (31 π.Χ.), κάνοντας πάντοτε τά θελήματα τής Ρώ
μης. Μέ τό χτίσιμο τής Νικόπολης, οί πιό πολλοί κάτοικοί της έφυγαν—μάλλον 
κατά διαταγήν—καί πήγαν στή Νικόπολη. «Άμβρακιώτας δέ καί Άνακτο- 
ρίους, άποίκους Κορινθίων όντας, έπηγάγετο ό Ρωμαίων βασιλεύς εις Νικοπόλεως 
συνοικισμόν, προς τώ Άκτίω», γράφει ό Παυσανίας(12). Καί ή Άμβρακία γίνεται 
«περιοικίς» τής Νικόπολης. *Η λήξη τής κατά τόν Arnold Toynbee «έποχής τής 
έλληνικής άγωνίας» βρήκε τήν Άμβρακία σωρό άπό έρείπια. Λίγοι γεωργοί καί 
κτηνοτρόφοι είναι έγκατεστημένοι έκει, καί λέγονται Άμβρακιώτες, άλλά δέν έχουν 
καμμιά σχέση μέ τούς παληούς περήφανους κατοίκους τής Άμβρακίας. Οί νέοι 
αύτοί Άμβρακιώτες άνακηρύσσουν θεούς τούς διάφορους «σωτήρες» αύτοκράτορες, 
πότε τόν Νέρβα, πότε τόν Τραϊνό(^).

Ούσιαστικά ή Άμβρακία πέθανε τό 189 π.Χ. Ά ν  ίσχυρισθή κανείς πώς 
έξακολουθούσε νά ζή καί μετά, αύτή ή ζωή της δέν παρουσιάζει καμμιά έκδήλωση 
ζωντανής ιστορικά πόλης.

'Η Άμβρακία, ύστερα άπό τόσες δόξες πού γνώρισε όταν ζοΰσε σέ άκμή,
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γνώρισε κι* ένα ένδοξο καί έντιμο θάνατο μέ την ηρωική της άντίσταση στούς 
Ρωμαίους. ’Έπεσε καί δέν ξανασηκώθηκε. 'Ύστερα άπδ αιώνες, θά έμφανιστή στη 
θέση της μια άλλη σφριγηλή πόλη, ή ’'Αρτα.

1. V. Duruy, δ.π., σ. 252, Μ. Cary, δ.π., σ. 274. ΟΙ Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν δλα 
τά μέσα για τήν έξασφάλιση της έπιρροής των. Ένώ έφευγαν άπό πόλεις πού κατέλαβαν, 
παράλληλα άγόραζαν περιοχές πού δέν κατέλαβαν, δπως άγόρασαν τή Ζάκυνθο άπύ τούς Ά - 
θαμάνες πού τήν κατείχαν (Σπυρ. Λάμπρος, ό.π., σ. 695).

2. Πολύβιος Λ', 14, δπου, «δοκώ γάρ μή γεγονέναι μηδ’ έσεσθαι θηριωδέστερον άν
θρωπον μηδέ σκαιότερον Χάροπος», Διόδωρος Σικελιώτης «'Ιστοριών τά λείψανα» XXX, 5 
καί XXXI, 31, Περάνθης, ό.π., σ. 194—6.

3. Δόθηκε στήν Άμβρακία τό δικαίωμα να είσπράττη διόδια [portoria), Λίβιος 38, 
44, 4, Mommsen, δ.π., σ. 419, Hammond, 6 .π., σ. 146 καί 625, Περάνθης, ο.π., σ. 196.

4. Th. Mommsen, 6.π., σ. 449, Hammond, δ.π., σ. 146
5. C. Niebuhr «Vortrage liber alte Geschicht», τ. 3, Th. Mommsen, ό.π., σ. 

468, Παπαρρηγοπούλου «Ίστ. Έλλην. Έθνους», τ. Β', σ. 274—5, έκδ. 1955.
6 . Πολύβιος Λ' 14, 15 καί ΛΒ' 21—22, Λίβιος XLV, 33—34, Πλούταρχος «Αίμ. 

Παύλος» 29—30, Άππιανύς «de rebus illyricis» IX, Στράβων Ζ' 7, 3, Mommsen, ο.π., 
σ. 468—9, W. Tarn, ό.π., σ. 230, Φρ. Βερτολίνι, ό.π., σ. 347, Παπαρρηγόπουλος «Ίστ. 
Έλλην. Έθνους», τ. Β', σ. 275, έκδ. 1955, «Γεν. Ιστορία», τ. Α', σ. 355, Μ. Δένδιας, 
ό.π., σ. 28, Σωτ. Δάκαρης, ο.π., σ. 155, Μ. Περάνθης, δ.π., σ. 194—5, Σπυρ. Λάμπρος, 
ό.π., σ. 707 (ό όποιος ύποστηρίζει οτι για τήν καταστροφή των ήπειρ. πόλεων δέν εύθύνεται 
ό Αίμ. Παύλος, άλλα ή Σύγκλητος), Μ. Cary, ό.π., σ. 277 (ό όποιος σημειώνει δτι ή κατα
στροφή καί ή λεηλασία έγιναν μέ σπάνια πανουργία).

7. Μ. Περάνθης, δ.π., σ, 196.
8 . Th. Mommsen, ο.π., σ. 419 (ό όποιος^τήν κατά του Φούλβιου κατηγορία τήν 

χαρακτηρίζει σά συκοφαντία πού χαλκεύτηκε στή Ρώμη), Μ. Περάνθης, δ.π., σ. 196, Ham
mond, ο.π., σ. 146.

9. Μιχ. Περάνθης, δ.π., σ. 196.
1 0 . Μιχ. Δένδιας, ο.π., σ. 29.
11. Cicero «In Pison*, Fr. Hertzberg «Ίστ. Ελλάδος έπΐ ρωμαϊκής κυριαρχίας» 

(μετ. Καρολίδη), τ. Α', σ. 539—541, Παπαρρηγοπούλου «Ίστ. Έλλην. Έθνους», τ. Β', σ. 
291 (έκδ. 1955).

12  Παυσανίας 5, 23, 3. Στήν Ιδια περικοπή ό Παυσανίας κατατάσσει τήν Άμβρακία 
«μεταξύ των έρήμων έφ* ήμών πόλεων». Καί ό Στράβων στά «Ηπειρωτικά» Ζ' 3, γράφει: 
«νυνί δ’ έρήμου της πλείστης χώρας γεγενημένης καί των κατοικιών καί μάλιστα τών πό
λεων ήφανισμένων».

13. A. Bockh «Corpus inscriptionum Graecarum* 1828—1877, τ. A'. ’Αξίζει νά 
σημειωθή πώς στά πρώτα χρόνια της ρωμαιοκρατίας κατασκευάστηκαν δυό δρόμοι πού ξεκί
ναγαν άπό τήν ’Απολλωνία καί κατέληγαν στήν Άμβρακία. Ό  ένας περνούσε τήν ’Ήπειρο 
παραλιακά, ό άλλος μέσα άπό τό όροπέδιο τών Ίωαννίνων. Κοίταξε: «Romana Itineraria» 
Konrad Miller, S tuttgard , 1926 καί Otto Guntz I, Lipsiae, 1929.
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ένα όμως πέρα άπδ τον αγνό πατριωτισμό του λαμπρό έφόδιο ξεκίνησε τον άγώνα 
τής ζωής. Τό πάθος του για τό βιβλίο, τό καλό καί χρήσιμο για τούς πολλούς βι
βλίο, τή στέρηση του οποίου κατά τά χρόνια τής μαθητείας του τόσο κι ό ίδιος 
ένοιωσε, για νά τάξη σκοπό τής ζωής του μοναδικό την πλατεία διάδοσή του. 
«Περί τά μέσα, λοιπόν, τής ΙΗ ' έκατονταετηρίδος, λέγει ό Βρεττός (Ν.Φ. Β' 295) 
μετέβη εις Βιέννην με τον εύγενή σκοπόν νά ώφελήση τό γένος του καί τόν εαυ
τόν του διά τού έμπορίου των έλληνικών βιβλίων». "Αν βέβαια ταξίδεψε πρός τή 
Βιέννη πρώτα ό Λ., πότε άκριβώς καί πόσο έκεΐ διέμεινε, δεν γνωρίζουμε. Πάν
τως τό 1750, καθώς ό ίδιος στην * Αρχαιολογία του άναφέρει, όπου παραθέτει καί 
κατάλογο συνοπτικό των μέχρι του 1796 έκδόσεών του, βρίσκεται στή Βενετιά 
επιμελούμενος την έκδοση τής ’Ακολουθίας του * Αγίου Χαραλάμπους, την πρώτη 
όπου έτύπωσε, καθώς λέγει. ’Από τό έτος αύτό, σημαντικό σταθμό τής ζωής του, 
επειδή έγκαινιάζει τή μακρά των ποικίλου περιεχομένου έκδόσεών του σειρά κι ώς 
τό 1798, πού σημειώνεται ή τελευταία του θά δώση από διάφορα τυπογραφεία 
τής Βενετίας, Βιέννης καί Λειψίας, σαράντα περίπου μικρά καί μεγάλα βιβλία. 
Σ’ αύτήν τήν έργώδη εκδοτική του δραστηριότητα θά τόν παρακολουθήσουμε με 
τή βοήθεια των γνωστών μας χρονολογημένων έκδόσεών του, παρέχοντας καί κάθε 
σχετική μ* αυτές ή τή ζωή του χρήσιμη είδηση. Πολλές βέβαια τέτοιες πληρο
φορίες βιογραφικές καί άλλες πολύτιμες γενικού ένδιαφέροντος εγκατασπείρει ό 
Ααμπ. στούς προλόγους τών βιβλίων του καμωμένους από τόν ίδιο, ή χρησιμο
ποίησή τους όμως καθίσταται άνέφικτη, άκριβώς γιά τό δυσεύρετο αύτών τών 
βιβλίων.

Λίγα λοιπόν χρόνια μετά τήν πρώτη του έκείνη έκδοση τής ’Ακολουθίας τού 
* Αγίου Χαραλάμπους στή Βενετιά καί συγκεκριμένα τό 1757, τυπώνει στήν ίδια 
πόλη καί άπό τό τυπογραφείο τού ’Αντωνίου Τζάττα, τήν ’Ακολουθία τού 'Αγίου 
Διονυσίου τού εν Όλύμπω καί τόν ίδιο χρόνο κι άπό τό αύτό τυπογραφείο άλλη 
«τού 'Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου τού έκ κώμης Μετσόβου καί ένΤρίκκη μαρτυ- 
ρήσαντος». Ταυτόχρονα δε καί άπό τό ίδιο πάντα τυπογραφείο τού Τζάττα τήν 
«Ιστορία περί τών Μυθολογουμένων θεών τών άρχαίων Ελλήνων...», όπου προ
τάσσει τήν ακόλουθη εμπνευσμένη πρός τούς φιλομαθείς άναγνώστας προσφώνηση: 
«Ή  ένθερμος έφεσι, γράφει έκεΐ ό Λαμπ., οπού έν έμαυτώ τρέφω εις τό νά ίδώ 
καρποφορημένον τό γένος μας μέ τήν άπόκτησιν καί συνεχή άνάγνωσιν πολυποίκι
λων βιβλίων (ωσάν οπού μήτηρ τής πολυμαθείας ούχί ή συνεχής μελέτη μόνη άλλά 
καί ή σπουδαία άνάγνωσις πολυειδών βιβλίων) έστάθη εις έμέ τό προτρεπτικόν 
αίτιον εις τό νά παρακινώ άδιαλείπτως τοσοΰτον τώ λόγω ώσάν καί μέ ίδιά μου 
έξοδα εις τό νά έκδοθούν εις τό φώς μερικά τινά βιβλία πάνυ ώφέλιμα ή καί περί
εργα. Τοιούτου γένους βλάστημα ούσα καί ή παρούσα ιστορία τών μυθολογουμένων 
ψευδωνύμων θεών έπαγγέλλεται νά έχη καί τοιοΰτον τό προτέρημα ώς βεβαιώνει 
μου τόν λόγον ή τοιαύτη άνάγνωσις.

*Η παρούσα δηλαδή πραγματεία πρότερον μέν έσυντάχθη εις τήν Γαλλικήν 
διάλεκτον παρ’ έπιστήμονος άνδρός* έπειτα μετεφράσθη εις τήν ’Ιταλικήν μέ πάν
δημον ύποδεξίωσιν τών φιλομαθών. Πληροφορηθείς δέ έγώ υπό τών τά σπουδαία 
θηρευόντων καί ταίς Μούσαις συνομιλούντων τό χρήσιμον καί έπωφελές ταύτης 
όπου εις τούς σπουδάζοντας νέους χορηγεί ούκ άμέλησα εις τό νά καταπείσω μέ 
τά προσήκοντα μέσα άνδρα ειδήμονα ομογενή ΐνα έκ τής ’Ιταλικής εις τήν ήμετέ- 
ραν άπλήν διάλεκτον μεταφράσει καί έπειτα ίδίοις μου άναλώμασι τύποις έκδοΰναι 
καί τούτο πρός χάριν τών φιλομαθών νέων τού Γένους οί οποίοι θέλουσι εύρει έν- 
ταύθα συναθροισμένα πάντα όσα χωρίς μεγάλον κόπον δέν ήθελαν άποκτήσει έρευ- 
νώντες διαφόρων συγγραφέων υπομνήματα. Μάλιστα ό πλουσιώτατος κατ’ άλφά- 

1 βητον πίνακας έν τώ τέλει κείμενος τού βιβλίου μεγίστην προξενήσει τήν ευκολίαν
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εις εύρεσιν όποιασδήποτε ιστορίας καί ύποθέσεως έν τούτω περιεχομένης. "Οθεν 
πέπεισμαι ότι δεν θέλει φανή δυσάρεστον τό τοιούτον φιλοπόνημα. Εις το παρόν 
παρέδραμον τινά σφάλματα της ορθογραφίας άπό απειρίαν καί όλιγομάθειαν των 
τυπογράφων εις τά χειρόγραφα τά όποια έπανορθωθέντα κατά μέρος φαίνονται εις 
τό τέλος εις ένδειξιν έπιμελείας. Δεχθήτε λοιπόν ώ φιλομαθείς τούτο εύμενώς τε καί 
φιλοφρόνως ίνα κάγώ εύελπις γενόμενος προθυμοτέραν λάβω την κλίσιν εις τό νά 
έκδώσω εις φως καί άλλα έπωφελέστατα ή καί περιεργότερα. Καθώς καί όγλή- 
γορα θέλει έβγη εις τό φως καί άλλο πολλά περίεργον χρησιμευον τά μάλιστα εις 
περιδιάβασιν ξεφαντωτικήν των γιγνωσκόντων του οποίου ό τίτλος Ισται Μυθο
λογικόν ’Αραβικόν. Έρρωσθε». (Λεγκ. Έλλ. Βιβλ. ΙΗ ' αί. Α', σελ. 475—6).

Τον ίδιο αύτόν χρόνο (1757) σημειώνοντας πραγματικόν εκδοτικόν άθλο 
έκδίδει μέ έξοδά του ο Λαμ. πάλι στή Γαληνότατη Πολιτεία καί: «Έπιστολάριον 
ήτοι έπιστολικόν χαρακτήρα περιέχοντα έρμηνείας καί παραδείγματα εις διάφορα 
είδη επιστολών...».

Την ’ίδια περίπου εποχή καί άπό τά τυπογραφεία τής Βενετίας πάλι εκδίδει 
άκολουθίαν του * Αγίου μάρτυρος Ίωάννου του έξ Ίωαννίνων καί 'Αγιασματάριον 
διά τους ιερείς έφεύρημα καθώς λέγει ίδικόν του. (Τις άχρονολόγητες εκδόσεις 
δανείζομαι άπό τον κατάλογο πού δημόσιεψε ό ίδιος, καθώς είπα, στην ’Αρχαιο
λογία του καί κατά τή σειρά πού έκεί τις αναφέρει). Τό έπόμενο έτος (1758) έκ- 
δίδει στή Βενετιά πάντα καί σέ συνεργασία μέ τό Ζαγορίσιο λεξικογράφο Γεώργιο 
Κωνσταντίνου(2) τό «’Αλεξάνδρου Μακεδόνος 'Ιστορία μυθώδης». «Τού αυτού 
έτέρα έκδοσις πλέον άληθής» καί «Τού αύτού έπιστολή έκ τής ’Ινδίας εις τον δι
δάσκαλόν του Άριστοτέλην». Το 1759 τυπώνει στή Βενετιά καί στον ίδιο παρα
πάνω τυπογράφο Τζάττα μέ τή συνεργασία τού Γ. Κωνσταντίνου πάλι, Παγκόσμια 
Ιστορία σέ δυο τόμους αύτοτελείς (στον Α' πραγματεύεται περί τού Βασιλείου 
τής Ρωσίας καί στον Β' τής Κίνας), «συλλεχθείσαν, καθώς άναφέρει ο τίτλος της, 
έκ των άκριβεστέρων ιστορικών Άγγλογαλλοιταλικών καί εις φώς άχθείσαν εις 
τήν ήμετέραν απλήν διάλεκτον παρά Γεωργίου Κωνσταντίνου τού έξ Ίωαννίνων», 
τήν οποία άφιερώνει στον Ρουμάνο άρχοντα Κωνσταντίνον τον Μπραγκοβάνον. 
*Ας σημειωθή μέ τήν εύκαιρία, πώς δσοι γενναία ένίσχυαν τον Λαμπ. στις έκδό- 
σεις του, τούς τις άφιέρωνε κατά κανόνα. ’Επειδή δέ μεγάλα κεφάλαια δικά του 
δέν διέθετε γι αύτές, έστήριζε τήν έπιτυχία τους στούς συνδρομητές καί πλούσιους 
χορηγούς άπό τούς όποιους προείσπραττε συχνά τις συνδρομές. Αίγο άργότερα, 
καθώς ό ίδιος άναφέρει, έκδίδει στήν ίδια πόλη τά άγνώστων άλλων στοιχείων 
έργα: «Θρησκεία τών Εβραίων μέ τάς τάξεις καί έθιμα αύτών περίεργος» καί 
«Τετραβάγγελον εις πολλά μικρόν χαρακτήρα διά έγκόλπιον». Περί τό 1765 ίσως 
έγκαταλείπει τή Βενετιά πρός άναζήτηση νέων έπωφελών γιά τό Γένος του βι
βλίων άνεκδότων ή εκδομένων καί συνδρομητών ή συνεργατών καινούργιων γι’ αύ
τές του τις έκδόσεις. Γιατί τό 1766 τον συναντούμε στήν Κωνσταντινούπολη έρευ- 
νώντα στις έκεί πλούσιες βιβλιοθήκες γιά ανακάλυψη χειρογράφου τής ’Εκκλη
σιαστικής Ιστορίας τού Μελετίου, πού σκόπευε νά τυπώση, καθώς ό ίδιος στήν 
προσφώνηση τού Α' Τόμου αύτού τού έργου πληροφορεί. «Όπότε διέτριβον, γρά
φει έκεί, έν Κωνσταντινουπόλει εις τούς 1766 έρευνώντας προθύμως διά νά εύρω 
τινά χειρόγραφον ταύτης τής βίβλου, όπου άντιγράφοντάς την νά τήν δώσω εις 
τύπον θεού ένεργούντος κατά τον ένθεόν μου πόθον, έπέτυχον έν τή βιβλιοθήκη 
τού Μετοχιού τού 'Αγίου Τάφου μίαν έξηκριβωμένως άντιγεγραμμένην άπό τό
πρωτότυπον τού ρηθέντος συγγραφέως εις τήν έλληνικήν διάλεκτον......έπιμελήθην
μή φειδόμενος έξόδων καί κόπων διά νά μεταγλωττισθή έκ τής ελληνικής γλώσ- ? | 
σης εις τήν άπλήν ήμών διάλεκτον οπού νά γένη εύληπτος ού μόνον εις τούς είδό- 
τας τά ελληνικά άλλά άκόμη καί εις τούς μή είδότας». «Έστοχάσθην νεύματι
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θείω κινούμενος, συνεχίζει, (μια καί δέν είχε τά έξοδα της έκδοσης) να προσφύγω
εις τήν καλοπροαίρετον διάθεσιν των ομογενών μου......ήξεύροντας άναμφιβόλως
δτι οι θερμοί ύπερασπισταί του γένους μας δέν ήθελον υποφέρει νά τό βλέπωσι 
εις τό έξης ύστερημένον άπό τοιούτων έκκλησιαστικών ειδήσεων εις καιρόν όπου 
τά άλλα γένη ύπερπλουτούσι των τοιούτων. Όθεν αύταίς ταίς έλπίσι έπερειδό- 
μενος.,.έπεχειρίσθην μέ τήν βοήθειαν τού θεού προθύμως τό έργον εις ούδέν λογι-
ζόμενος τούς κατά γην καί θάλασσαν κινδύνους καί κόπους καί έξοδα......  Όθεν
πηγαίνοντας εις Βενετιάν, έπρόβαλλα εις τούς έκείσε εντίμους πραγματευομένους 
τον σκοπόν μου οίτινες δλοι μετά μεγάλης εύμενείας καί αγαθής προαιρέσεως έδέ- 
χθησαν...». Τύ ίδιο έπραξε καί μέ τούς τής Βιέννης. «Έπήγα, λέγει, καί εις τινα 
μέρη τής Ούγγαρία-ς καί έλαβα καί άπό τούς εκεί ορθοδόξους κάθε λογής περι
ποίησή καί συνδρομήν ομοίως καί εις τούς εν Τριέστι, Σμύρνη, Ζάκυνθον καί 
άλλαχόθεν (Γιούγγεσι, Γιάσι, Έγρη, Ζέμονα, Μισκόλτζα, Λιβόρνο, Πέστη κ.ά.)» 
καί τελειώνει: «Δεχθήτε λοιπόν εύμενέστατοι φιλογενείς τούτην μου τήν προθυ
μίαν άσπασίως όπου κατά τό δυνατόν μου έδειξα καί δείχνω διά τήν ωφέλειαν 
των ομογενών μου».

’Αφού έτοίμασε τήν κατά τόν προσφορώτερο γιά τούς σκοπούς του έκδοση 
τού έργου κατήλθε στή Γαληνότατη Πολιτειία, άποφασισμένος νά τήν τυπώση έκεΐ. 
Έζήτησε μάλιστα άπί τις αρχές τή σχετική άδεια, ή όποια όμως δέν τού δόθηκε, 
άγνωστο γιατί. «Έμποδισθείσης μου τής άδειας, γράφει στον ίδιο πιο πάνω πρό
λογο (σελ. η '—θ') ύπό τών εκεί (δηλ. έν Βενετία) κρατούντων διά τά τέλη αύτών, 
άνεχώρησα έκείθεν μέ μεγάλην μου λύπην διά νά υπάγω εις Λειψίαν διά νά τήν 
τυπώσω ομοίως μέ συνδρομήν καί βοήθειαν τών ορθοδόξων. Ερχόμενος δέ έδώ 
εις Βιέννην έμαθον δτι ό κραταιότατος αύτοκράτωρ ’Ιωσήφ 6 Β7 (τού οποίου τά 
έτη είησαν θεόθεν πάμπολλα) νά έδωκεν έλευθερίαν νά ̂ τυπώνονται κάθε γένους τά 
βιβλία των ελεύθερα. 'Όθεν έκαμα τρόπον καί έλαβα κάγώ τήν άδειαν ού μόνον 
νά τυπώσω τήν παρούσαν ιστορίαν άλλά καί κάθε άλλο βιβλίον όπου εις άλλα βα
σίλεια τών Ρωμανοκαθολικών εμποδίζονται». Ή  έκτύπωση τής τρίτομης άρχικά 
Εκκλησιαστικής τού Μελετίου ιστορίας άρχισε τό 1783 στή Βιέννη στο τυπογρα
φείο τού Ίωσήπου Βαουμαστέρου καί μέ τή συνεργασία τού Ζακύνθιου λόγιου Γε
ωργίου Βενδότη περατωθείσα τό επόμενον έτος(3).

Στο μεταξύ καί μάλιστα πρό τής άναχώρησής του άπό τή Βενετιά (1780) 
μετατυπώνει εκεί άγνωστο άπό ποιο τυπογραφείο τή συλλογή τών «Γνωμικών πα
λαιών φιλοσόφων» έκ τής ελληνικής εις τήν ήμετέραν άπλήν διάλεκτον»(4) ολίγον 
δέ άργότερα (1782) άπό τή Βιέννη πλέον καί άπό τό τυπογραφείο τού Ιωσήφ 
Γερολδίου τό περισπούδαστο έργο τού Μητροπολίτου Μόσχας Πλάτωνος τού Θεο- 
λογικωτάτου «’Ορθόδοξος Διδασκαλία» κατά μετάφραση έκ τής Γαλλικής γλώσ
σας καί μέ άφιέρωση στό μητροπολίτη Φιλαδέλφειας (Βενετίας) Σωφρόνιο Κου- 
τούβαλη.

Γιά τή σπάνια αύτή τού 1782 έκδοση τού έργου, ό Αεγκράν (Έλ. Βιβλ. ΙΗ 7 
—Β7 σελ. 386—7) γράφει πώς είναι σέ σχ. 8 μέ 14 φύλλα χωρίς άρίθμηση καί 
σελίδες 232. Τά άρχικά φύλλα περιλαμβάνουν: 1) Άφιερωτική επιστολή τού Λα- 
μπανιτζιώτη πρός τόν Ζακύνθιο Δεσπότη Βενετίας Κουτούβαλη. 2) Μιά είδηση τού 
ίδιου «τής φιλογενέσιν έλλησι» τήν οποία παραθέτει σέ συνέχεια αύτούσια, δεί
γμα ύψηλό τής σπάνιας φιλογένειας καί τού έθνοδιαφωτιστικού πάθους τού άνδρός, 
αυτήν έδώ : «Ή άκρα έφεσις δπου πάντοτε είχον καί έχο  ̂ διά τό όφελος τού γέ
νους μου είναι ή αιτία τής έκδόσεως τού παρόντος βιβλίου. Περιερχόμενος είθεν 
κακείθεν διά θαλάσσης καί ξηράς μέ κόπον καί δαπάνην διά νά εύρω συνδρομητάς 
εις έκδοσιν τής Έκκλ. 'Ιστορίας τού ποτέ Μελετίου ’Αθηνών ήτις νΰν τυπούται 
ώδε έν Βιέννη έφθασα καί είς μίαν πόλιν τής Ουγγαρίας όπου παράτινι χριστιανω

I
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εύρον χειρόγραφον τό παρόν βιβλίον έκ τής Γερμανικής διαλέκτου μετενεχθέν εις 
την ήμετέραν. Ταχέως άνέγνωσα αύτό καί έφάνη μοι ωφέλιμον διά τό γένος μου. 
Ερχόμενος εις Βιέννην έπεχειρίσθην ευθύς ίνα αύτό εις φως έκδώσω, συνήντησα 
δμως πολλαίς δυσκολίαις. Τό βιβλίον συνετέθη εις Ρωσικήν διάλεκτον μετεφράσθη 
εύθέως εις Λατινικήν Γαλλικήν καί Γερμανικήν διάλεκτον* αί δέ πρώται έφάνησαν 
δόκιμοι καί κυρωμέναι παρά τού συγγραφέως, κάλλιστα ή εις τό Γαλλικόν μετη- 
νέχθη παρ’ ίερομονάχου τίνος Ρώσσου. Περί πλέον ή έκ τού Γερμανικού εις τήν 
ήμετέραν διάλεκτον μετάφρασις άδόκιμος έφάνη επειδή πρώτον μεν έλλιπής εις 
πολλά μέρη καί δεύτερον 6 μεταφραστής άπό τάς άνωμάλους περιστάσεις τού και
ρού έβιάσθη νά μεταφράση τήν βίβλον μάλλον κατά λέξιν ή κατά νόημα φυλάττων 
πάντοτε τούς τού Γερμανικού λέγειν τρόπους διό καί ουσνόητος διά τούς ήμετέ- 
ρους έγίνετο, οθεν άχρηστος. Τούτο κατά πολύ έλύπει τήν ψυχήν μου φοβούμε
νος μήπως ύστερηθή τό γένος μου τοιούτον ώφελιμώτατον βιβλίον. Τέλος πάντων 
εύρον άνθρωπον ειδήμονα τής Γαλλικής διαλέκτου ός μετέφρασεν αύτό εις τήν ήμε
τέραν άπλοελληνικήν καί εύθέως εις τύπον παρέδωκα διά έμών άναλωμάτων. Πό
σων έπαίνων άξιον έστί τό βιβλίον, ώ ομογενείς καί φιλογενείς Έλληνες, εγώ τό 
σιωπώ αρκεί μόνον νά είπώ πώς συνεγράφη παρά τού ίερομονάχου Πλάτωνος τού 
ποτέ ’Αρχιμανδρίτου τής 'Αγίας Τριάδος νύν δέ άρχιεπισκόπου Μόσχας εις χρήσιν 
τού μαθητού αύτού Παύλου Πέτροβις τού μεγάλου Δουκός τής Μοσκοβίας καί δια
δόχου τού αύτοκρατορικού θρόνου πασών τών Ρωσιών άξιον γέννημα τού ενός καί 
άξιον θρέμμα τού έτέρου.

'Όταν τό άναγνώσετε θέλετε πληροφορηθείτε σαφέστατα. Πριν όμως τελει
ώσω πρέπει νά είπώ πώς ή εφεσις 6που τρέφω εις έ'κδοσιν βιβλίων ωφελίμων καί 
άναγκαίων εις τό γένος μου θέλει μείνει άνενέργητος άν δεν προφθάση καί ή φιλά- 
γαθος συνδρομή υμών τών φιλογενών. Θέλω καί έν τώ μεταξύ τού τύπου τής 
’Εκκλησιαστικής ιστορίας νά τυπώσω καί τά τού Συμεών Θεσσαλονίκης καί τού 
Γαβριήλ Φιλαδέλφειας περί τών πέντε διαφορών, τήν Πέτραν Σκανδάλου Έλία 
Μηνιάτη καί πολλά άλλα άναγκαία χρήσιμα καί άνέκδοτα βιβλία. Πρέπει όμως νά 
συντρέξη καί ή ύμετέρα καλή προέρεσις μέ τήν άγοράν τών τοιούτων βιβλίων ή καί 
μέ άλλον τρόπον διά νά θαρρύνω καί εγώ νά άγωνίζωμαι είς τό όφελος τού γένους 
τό όποιον άμποτες νά φθάση πάλιν είς εκείνον τόν πρώτον βαθμόν έξ ου έπεσεν. 
Έρρωσθε».

’Αμέσως παρακάτω, κατά τό Λεγκράν πάντα, άκολουθεί αφιέρωση τού συγ
γραφέα προς τό Μεγάλο Δούκα τής Ρωσίας, μιά είδηση τού ίδιου προς τόν άνα- 
γνώστη, τό δέ τελευταίο φύλλο τού τόμου, πού δέν φέρει άρίθμηση, περιέχει τά 
παροράματα. Ό  'Έλληνας μεταφραστής γιά τόν οποίον μίλησε στο παραπάνω πρό
λογο ό Λαμπ. είναι ό Γεώργ. Βενδότης (σ’ αύτό συμφωνεί καί ό Βρεττός (Ν. Φ. 
Β' σελ. 104 — 6), ή Γαλλική δέ μετάφραση πού χρησιμοποίησε φέρει τίτλο: La 
doctrine orthodoxe ou la Theologie Chretienne καί τοποχρονολογία έκδοσης : Pe
tersburg 1776.

Ή  ’Ορθόδοξη Διδασκαλία έπανεκδόθηκε τό επόμενο άμέσως έτος άπό τόν 
Λαμπ. «παρά τώ αύτώ τυπογράφω». Στήν άφιερωτική προς τό μητροπολίτη Σω
φρόνιο επιστολή τήν προτασσόμενη καί τής μετά τύπωσης αύτής, πού είδα, ό φιλο- 
γενής καί εύσεβής έκδοτης γράφει:

«Προς τίνα δικαιότερον προσφωνήσαι είμή πρός τήν σήν πανιερότητα, ώ 
εύγενέστατον γέννημα Ζακύνθου, τήν Όρθοδόξως καί πατρικώς ποιμάνασαν τό παρά 
θεού έγχειρηθέν ποίμνιον Κεφαλληνίας λέγω Ζακύνθου καί Ιθάκης τήν παρά τής 
θείας Προνοίας προκριθείσαν μητροπολίτην Φιλαδέλφειας ίνα τά στυγηρά τού μισο- 
κάλου καί εχθρού τής έκκλησίας σκάνδαλα παύση καί τήν τριπόθητον γαλήνην έκ 
δευτέρου φέρει μεταξύ τών άδελφών ταύτης τής Μητροπόλεως, έξ ών είμί κάγώ ό
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ελάχιστος καί έπιστρέψη πάλι ή από όγδοήκοντα ετών άπολεσθείσα ελευθερία;...». 
Στον άκολουθοΰντα δε αύτήν την αφιέρωση ιδιόγραφο πρόλογό του εξηγώντας τούς 
λόγους πού τον ώθησαν στήν έπανέκδοση του έργου, λέγει: «Τόσον εύδοκήμησε ή 
πρώτη έκδοση όπου έκαμα όπου εις ολίγον διάστημα καιρού τα όσα βιβλία έτύ- 
πωσα μου άρπάχθησαν άπό τάς χείρας διό καί ήναγκάσθην καί έκ δευτέρου 
νά τό δώσω εις τύπον εις μεγαλυτέραν τάξιν βαλμένον. Έστάθη όμως έν 
τούτω τώ άναμεταξύ άλλη μία έκδοσις εις Λειψίαν γενομένη ύπό τίνος φιλ- 
έλληνος Χίου(15) όμως δέν έστάθη ώσπερ ετούτη όπου έγινεν κατά τό ίδιον 
πρωτότυπον τού συγγραφέως, επειδή εκείνος άφαίρεσε την επιστολήν τού αύτού 
συγγραφέως οπού κάνει προς τον διάδοχον της Ρωσίας ή οποία είναι πολλά αξιό
λογος όμού καί τήν τού Μελχισεδέκ καί τήν άπόκρισιν τού αύτού διαδόχου. Καί 
άντ’ αύτών αύτός έπρόσθεσε μίαν ίδικήν του κατήχησιν καί έκαμε καί κάποιες 
υποσημειώσεις, όμως καί ή μιά έ'κδοσις καί ή άλλη είναι πολλά ωφέλιμος διά κάθε 
τάξιν ορθόδοξον ..». Τελειώνοντας, αφού έπικαλεσθή ακόμη μιά φορά τήν εύνοια 
των φιλογενών γιά τις έκδόσεις του, προαναγγέλλει τό τύπωμα καί άλλων βιβλίων 
«έν τώ άναμεταξύ τού τύπου της Έκκλ. ‘Ιστορίας... οπού νά μοΰ τύχουν χρήσιμα 
προς ωφέλειαν καί στολισμόν των φιλομαθών»(5 ϋ).

Πράγματι, στή διάρκεια τού πρώτου χρόνου τής έκτύπωσης τής Έκκλ. ‘Ιστο
ρίας τού Μελετίου (1783) καί άπό τό ίδιο τυπογραφείο τού Ίω . Βαουμαϋστέρου 
έξέδωκε ό Λαμπανιτζιώτης τέσσερα άκόμη έργα ήτοι τό Μυθολογικόν ’Ηθικόν καί 
Πολιτικόν τού Πιλπάϊδος ’Ινδού φιλοσόφου, τήν ’Ηθική ‘Ιστορία τού Βελισσαρίου 
στρατηγού τού ’Ιουστινιανού καί τήν ’Ηθική Περιήγηση τού Κύρου βασιλιά των 
Περσών. 'Όλα τά παραπάνω, μεταφράσεις έκ τής Γαλλικής, καθώς καί τό μέ τίτλο 
«Πέτρα Σκανδάλου» έργο τού διακεκριμένου ιεροκήρυκα Ή λία Μηνιάτη. Άπό τά 
τρία πρώτα βιβλία τό δεύτερο προσφωνήθηκε στον ’Ιωάννη Φραγκόπουλο Γιαν- 
νιώτη μυστικό διερμηνέα τής Πρωσσικής Πρεσβείας στήν Κωνσταντινούπολη, τό 
δέ τρίτο στόν περιβόητο Μεγάλο Διερμηνέα της Πόρτας καί ‘Ηγεμόνα ’Αλέξανδρο 
Μαυροκορδάτο τον έπιλεγόμενο Φιραρή. Καθώς σημειώνει ό Βρεττός (ο. π. σελ. 
77) «μεταφραστής τών τριυν τούτων συγγραμμάτων έκ τής Γαλλικής γλώσσης 
είναι ό Μιχ. Δούκας έκ Σιατίστης τής Μακεδονίας». Ό  δέ Λεγκράν (ό. π. σελίς 
404—5) ύπό τον τίτλο τού «’Ηθική ‘Ιστορία Βελισσαρίου» προσθέτει πώς ό ’Ιω
άννης Φραγκόπουλος αύτός στόν όποιον είναι αφιερωμένη ή έλληνική μετάφραση 
τού έργου (τό μετέφρασε, λέγει, άπό τή Γαλλική ό Βενδότης καί πρόκειται γιά μυ
θιστόρημα τού Marmontel) έπεχείρησε μιά μετάφραση στή μητρική του γλώσσα 
τών Μεταμορφώσεων τού ’Οβιδίου, πού ό Πολ. Λαμπανιτζιώτης έφερε στήν Βιέννη 
γιά νά τήν τυπώση εκεί καί παραπέμπει στή χρονολογία 1798. Στο α' φύλλο τής 
έκδοσης άναγράφεται ό τίτλος, στο β' καί γ' ή άφιερωτική έπιστολή στόν Ίω . 
Φραγκόπουλο καί στο γ ' καί δ' είδηση στόν άναγνώστη χρονολογημένη στις 22/ 
2/1783. ’Ιδού ή είδηση πού βρίσκεται στή σελίδα 188.

«’Έστω γνωστόν πάσι τοίς φιλέλλησιν ότι συνεργοΰντος τού θεού βούλομαι 
νά κάμω νά γένη καί ένα λεξικόν άπλοελληνικόν κατά τήν φανέρωσιν οπού εις τό 
κοινόν έκαμα πρό ολίγου καιρού μέ έντύπους ειδήσεις. Καί νά συντεθή μέ όλην 
έκείνην τήν άκρίβειαν οπού ήμπορεί νά γένη καί νά πλουτισθή άπό λογογραφικάς 
λέξεις διαφόρων ποιητών. Καί διά νά λάβη τήν καλήν έκβασιν καί νά έ'βγη εις τό 
φως πρέπει κάθε φιλογενής καί φιλάγαθος διά τήν προκοπήν τού γένους μας νά 
συντρέξη τό κατά δύναμιν καί νά συμβοηθήση μέ προθυμίαν καί γενναιότητα διά 
τό πολυέξοδον τού αύτού καθώς έγινε καί διά τήν Έκκλ. Ιστορίαν τού Μελετίου 
τής όποιας ό Α' τόμος μέσα εις τόν έρχόμενον Μάρτιον έβγαίνει εις τό φώς καί 
έξακολούθως καί οί άλλοι δύο. Οί έπιθυμοΰντες νά συντρέξουν διά νά γένη αύτό 
τό λεξικόν ας άκολουθήσουν ως εις τά τυπωμένας ειδήσεις γράφω χωρίς άναβολήν
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καιρού διά νά ήμπορέσω χωρίς πολλήν άργοπορίαν νά τδ δώσω εις φως. Καί άν 
ήθελα ίδει μίαν γενναίαν προθυμίαν καί συνδρομήν ήμπορώ νά κάμω νά γένη έτε
ρος τρίτος τόμος με την ’Ιταλικήν καί Φραντζέζικην διάλεκτον αύγατίζοντας τήν 
τιμήν του αύτοΰ τόμου άναλόγως με τούς άλλους. Έρρωσθε».

'Υπό δε τόν τίτλο του «Πέτρα Σκανδάλου» ό Ιδιος Λεγκράν (6. π. Β' σελίς 
416 — 7) άναφερόμενος στήν έκδοση σημειώνει πώς άνεξάρτητα άπό τά αρχικά μέρη 
του έργου πού είναι τά ίδια μέ τήν έκδοση του 1752 (έκδόθηκε Λατινικά δαπάνη 
του ’Ιακώβου Κορνίου βιβλιοπώλου του έν Ούρατισλαυία έτει Χριστού Αψνβ— 
Λεγκρ. 0. π. Α' σελ. 413—14) βρίσκει κανείς επικεφαλής τής τού Λαμπ. τόν άκό- 
λουθο πρόλογο ύπογραφόμενο άπό τόν ’ίδιο :

«Προς τούς φιλομαθείς άναγνώστας:

Τελειώνοντας τόν τύπον τής Χριστιανικής Θεολογίας τού Πλάτωνος αρχι
επισκόπου Μόσκβας όπου προ πολλού συνέγραψεν εις κατήχησιν Παύλου τού δια
δόχου τής Ρωσίας έκρινα εύλογον εις μίαν τοιαύτην ευκαιρίαν όπου διά τό μέγα 
έλεος τού 'Υψηλοτάτου αύτοκράτορος Ιωσήφ Β' έδόθη άδεια εις τό Γένος μας νά 
τυπώνει έλευθέρως εδώ εις Βιένναν κάθε βιβλίον όπου είναι άπαγορευμένον εις άλλο 
βασίλειον νά τυπώσω καί τήν παραύσαν Πέτραν Σκανδάλου Ήλιού Μηνιάτη επειδή 
έγινε σπάνιο εις τό γένος μας. Τρεις καί τέσσερις φοραίς έτυπώθη εις Λειψίαν, 
Όλλάνδαν *αί εις Ούρατισλαυίαν γκραικολατίνα καί ευθύς οί φιλομαθείς προθύ- 
μως τήν ήρπασαν καί μετά βίας έπρόφθανον ολίγοι φιλομαθείς νά τήν άποχτή- 
σωσι έπιθυμούντες νά μάθωσι τήν άκριβή περιγραφήν των αιτιών τού σχίματος 
μεταξύ τής ήμετέρας άνατολικής έκκλησίας καί τής τών λατίνων, σχίσμα οπού επι
κρατεί άπό τόν όγδοον αιώνα έως τής σήμερον.

Αυτήν τήν ύστέρησιν βλέπων καί ευρισκόμενος εις τοιαύτην εύκαιρίαν έπα- 
ρακινήθην νά τήν τυπώσω ίδίοις μου άναλώμασιν έπιφορτούμενος χρέος διά νά τήν 
άποκτήση οστις τήν υστερείται. Λοιπόν όποιος είναι ζηλωτής τών ορθών δογμά
των καί τού ρητού του καί έπιθυμεί νά μάθη άκριβώς τάς άληθινάς αίτιας αύτού 
τού σχίσματος ας τήν άποκτήση προθύμως καί άς τήν άναγνώση έπιμελώς καί θέ
λει καταλάβει λεπτομερώς τά πάντα άπό τήν οποίαν θέλει στηριχθή είς τήν ορθό
τητα τών δογμάτων του καί θέλει μεμφθή τήν υπερηφάνειαν τών φιλάρχων Πάπι- 
δων τών διασχισάντων τήν εκκλησίαν ήτις φαίνεται ή άληθής αιτία τών διαφορών 
καί τών συγχύσεων.

"Ας μή βαρεθή τό ολίγον έξοδον πας ορθόδοξος τοιούτου θησαυρού τού άλη- 
θινού μας ρητού θαρρύνοντας καί έμέ νά έκδώσω τό συνταγμάτων Γαβριήλ Φιλα
δέλφειας περί τών πέντε διαφορών καί τόν Συμεών Θεσσαλονίκης οπού προσαρμό- 
ζουσι καί αύτά προς διαφέντευσιν τού αύτού ρητού μας κατά τών άντιπάλων, 
ομοίως καί άλλα ήθικά καί ιστορικά ωφέλιμα είς τό γένος τό όποιον ύστε- 
ρείται έκείνα τά βιβλία τά όποια ολίγον κατ’ ολίγον δύνανται νά τό φέρω- 
σιν είς έκείνην τήν προτέραν στάσιν άπό τήν οποίαν έξέπεσε. Πας τις δύναται 
νά καταλάβη εκείνον τόν μεγάλον μου πόθον είς έκδοσιν βιβλίων νέων ωφελίμων 
καί άναγκαίων, άλλ* ή δύναμίς μου είναι πολλά ολίγη καί άλλην ελπίδα δεν έχω 
είς τήν έξακολούθησιν αύτής τής προθυμίας μου είμή τήν φιλάγαθον συνδρομήν 
υμών τών φιλογενών διά νά μή μείνη άνενέργητος είς τό εξής αύτή ή προθυμία 
μου γιατί μία παραμικρά σιωπή των θέλει γένει αίτιος πολλών ψυχών σωτηρίας 
πολυμαθείας καί στολισμού ήθών. Καί άς στοχασθώσι πώς ό τύπος τών βιβλίων 
δέν έχει λαμπρά τά έξοδα τά οποία ώδε είς Βιένναν τόσον διά τόν τύπον όσον καί 
διά τό χαρτίον τό οποίον δυσκόλως εύρίσκεται κατά τήν άρέσκειαν είναι σχεδόν 
διπλά άπό έκείνα τής Βενετίας. Ελπίζω  όμως καθώς έβαλα είς τάξιν τόν τύπον οπού 
πρότερον δέν ήτον έτζι νά βάλω είς τάξιν καί τό χαρτίον. Καί άν ή τιμή τών βι
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βλίων όπου εδώ τυπουντοα είναι ολίγον τι άκριβωτέρα από εκείνην της Βενετίας άς 
μη βαρυφανή διά την άνωθεν αιτίαν, αλλά προθύμως να γίνη ή άπόκτησις ίνα βλέ
ποντας καί έγώ τήν όγλήγορον πώλησίν τους καί την καλήν προθυμίαν θέλω εργά
ζομαι θερμότερα διά τό όφελος των ομογενών μου. Έρρωσθε.

Ό  πάντα ελάχιστος
Πολυζώης Ααμπανιτζιώτης ό εξ Ίωαννίνων».

Τόν επόμενο χρόνο, καθώς είπα, (1784) ολοκληρώνεται ή τρίτομη έκδοση 
τής Εκκλησιαστικής ‘Ιστορίας του Μελετίου, λεπτομερή περιγραφή τής οποίας 
έδωσα στο σχετικό μέ τό σοφό συγγραφέα της μελέτημά μου. («Ή . Εστία» 1964 
σελ. 522 κ. κ.). Θά μεταφέρω μόνον εδώ ολίγα χαρακτηριστικά άποσπάσματα άπό 
τούς προτασσομένους στους επί μέρους τόμους της προλόγους του Λαμπ. ό όποιος 
στον Γ' τόμο του έργου, άφου έκφράσει τις πρός θεόν εύχαριστίες του γιατί τόν 
άξίωσε νά φέρη σε πέρας τόν άθλο τής έκδοσης, γράφει μεταξύ άλλων (σελ. ζ '—ιδ') 
άναφερόμενος στούς κόπους καί τις στενοχώριες πού δοκίμασε για τήν άρτίωσή 
της : «Άλλ* έπειδή, λέγει, δεν άπέβλεπα εις κέρδος καί ωφέλειαν ίδικήν μου (ως 
άδίκως πολλοί μέ κατέκριναν) άλλ’ εις τό κοινόν όφελος τών ομογενών μου, πάντα 
έπαράβλεψα καί κέρδη καί κόπους διά νά μείνη πας εύγνώμων καί φιλομαθής εύ- 
χαριστημένος εις τήν έπιμέλειάν μου. Καί μ* δλον τούτο όπου τοσούτον καί τοιού- 
της λογής έκοπίασα δεν έλειψαν μερικοί φθόνω καί κακία φερόμενοι νά μέ θλίψωσι 
καί νά μέ καταπολεμήσωσι οί όποιοι έστάθησαν άπό έκείνους όπου ούτε έσύντρε- 
ξαν ούτε έσυμβοήθησαν εις τούτην τήν έκδοσιν πάσχοντες νά εμποδίσουν καί τήν 
καλήν προθυμίαν τών συνδρομητών ίνα μήν αίσχύνονται διά τήν άβοήθειάν τους 
λέγοντας ότι αύτήν τήν έκδοσιν τήν έκαμα καί τήν κάμω διά κυβέρνησίν μου καί 
ούχί διά τό όφελος τού γένους μου... καί δέν εύχαριστήθησαν εις αύτά μόνον άλλ* 
ήθέλησαν άπό τήν μισοκαλίαν τους νά ένεργήσωσιν ακόμη μέ παντοίους τρόπους εις 
τό νά κάμουν νά μακρυνθώσιν εκείνοι οί φιλοπροαίρετοι καί τίμιοι πραγματευταί 
άπό τού νά μού δώσωσι χείραν βοήθειας εις τά άναγκαία έξοδα τού τόπου λέγον- 
τες πρός αυτούς διάφορες κακολογίες, άλλ* όμως ούδέν έκατόρθωσαν μέ τήν αύτήν 
κακίαν τους...».

Άναφερόμενος σέ συνέχεια στούς άδιαφορούντες νά άποχτήσουν τά βιβλία 
καί προαγάγουν τό φωτισμό καί τή μόρφωσή τους, ένώ γιά άλλα περιττά έξοδά 
τους είναι προθυμότατοι, γράφει ! «Διά τά θελήματα τού σώματός μας, φαντασίας 
υπερηφάνειας, κενοδοξίας, εκδικήσεις κατά τών εναντίον μας καί εν ένί λόγω διά 
πάσαν κακή μας έπιθυμίαν καί άπόλαυσιν πας τις ήμών δέν λογαριάζει τά άσπρα 
του έξοδεύων αύτά πλουσιοπαρόχως, άλλά νά έξοδεύσωμεν μικράν ποσότητα εις 
τινα άγαθοεργίαν ή δι άπόκτησιν τίνος βιβλίου διά μαθήτευσίν μας καί στολισμόν 
τών ήθών μας μάς βαρυφαίνεται νομίζοντας πώς νά έξοδεύσωμεν μέγα τι πράγμα 
καί άλλους μέν ακούεις, λέγοντας πώς είναι άκριβόν καί ποιος δίδει τόσα άσπρα 
διά νά τό άγοράση, ωσάν νά ήθελε νά φύγη εις μίαν ήμέραν καί νά χάση τά άσπρα 
του καί δέν στοχάζονται ότι ή άπόκτησις ενός βιβλίου άν δέν χρησιμεύση τόσον 
δι* αύτούς θέλει χρησιμεύση διά τά παιδιά τους καί διά τά έγγονά τους... 6θεν 
προέρχεται ή μεγαλυτέρα έλλειψις τών βιβλίων, έπειδή μήν έξοδευόμενα τά βι
βλία, έκείνοι πού έχουσι κάποιον ζήλον διά νά έκδώσουν κανένα βιβλίον πρός ωφέ
λειαν κοινήν ομοίως καί οί τυπογράφοι τραβούν χέρι καί δέν τά τυπώνουσι διά νά 
μήν τούς μένουν άπούλητα, καθώς τό έπαθαν πολλοί οπού ήθέλησαν νά ωφελήσουν 
τό γένος καί ζημιούνται καί τούς κόπους καί τά έξοδά των».

Καί τελειώνει μέ τις άκόλουθες σοφές πατριωτικές παραινέσεις, πού είναι 
μαζί καί κήρυγμα έναγώνιο καί θερμό έθνεγερσίας καί διαφωτισμού, «...διά νά 
άποφύγη λοιπόν αύτήν τήν κατηγορίαν ό καθείς (τού νά μή θέλει δηλ. νά στολίση
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τό γένος του μέ τήν έ'κδοσιν βιβλίων ωφελίμων) άς πασχίση το κατά δύναμιν να 
έργασθή τό καλόν εκείνο όπου είναι προς ωφέλειαν του πλησίον του καί μάλιστα 
εις του γένους του τήν ωφέλειαν όπου είναι ή μεγαλυτέρα ψυχωφελής ελεημοσύνη. 
Και άς έξυπνήση ό καθείς άπό τήν βαρυτάτην ληθαργίαν εις τήν όποιαν εύρίσκε- 
ται καταβυθισμένος καί άς έργασθή πρόθυμα τήν ωφέλειαν τού γένους μας όπου 
εύρίσκεται εις μεγάλην χρείαν μαθήσεως καί σπουδής μέ συνδρομήν καί βοήθειαν 
διά νά γένουσι σχολεία μέ προκομμένους διδασκάλους διά τήν μαθήτευσιν των νέων 
όπου δέν έχουσι τον τρόπον διά νά σπουδάζουσι μέ εκδόσεις βιβλίων άναγκαίων 
καί ωφελίμων, μέ έκδόσεις λεξικών όπου υστερούνται διά νά σπουδάζουσιν ούχί μό
νον τήν έλληνικήν διάλεκτον άλλά καί τάς άλλας τής Εύρώπης διαλέκτους διά πε- 
ρισσοτέραν ωφέλειαν καί προκοπήν...

Διότι άν έπιμεληθώμεν νά έχωμεν τά άναγκαΐα σπουδαστήρια εις τούς τό
πους μας ήθελεν ήτον καί μεγαλυτέρα ή ωφέλεια τής προκοπής τού γένους μας, 
διότι έχοντες αύτούς τούς τρόπους οί νέοι μας συνεριζόμενοι εις τά μαθήματα ό 
εις μέ τον άλλον ήμπορεί τό γένος ολίγον κατ’ ολίγον διά νά ξαναλάβη τήν προτέ- 
ραν του δόξαν καί μαθήτευσιν διά νά μή είναι πάντα εις τό όνειδος των άλλογενών 
ώς είμεσθεν τήν σήμερον, έπειδή ή σπουδή καί ή μάθησις είναι εις τον άνθρωπον 
τό πλέον καλλιώτερον καί τιμιώτερον πράγμα οπού νά είναι εις τον κόσμον κατά 
τον θεολόγον Γρηγόριον «Γνώσις βροτών μέγιστον εν βίω κλέος».

Τό 1786 έκδίδει ό Λαμπαν. στή Βιέννη καί άπό τό ίδιο τυπογραφείο τού 
Βαουμαϋστέρου τή Γαλλική Γραμματική τού Βενδότη, καθώς καί έργο μέ τον τί
τλο «Διδασκαλία προς τούς ιερείς καί διακόνους...» κατά μετάφραση έκ τού Σλα- 
βονικού τού Πατριάρχου Καλλινίκου καί μέ τή συνεργασία τού Κων. Καλαφάτη, 
τό δέ έπόμενο έτος (1787) τήν «Αικατερίνη Β' ήτοι Ιστορίαν συνοπτικήν τού Ρωσ- 
σικού Βασιλείου...», κατά μετάφραση στήν άπλή γραικική διάλεκτο έκ τής 
Γερμανικής.

Τέσσαρα χρόνια κατόπι (1791) έκδίδει διαμένοντας πάντοτε στή Βιέννη(5<3 ) τά 
ακόλουθα έργα : Τήν τρίτομη Νέα Χαλιμά ήτοι Μυθολογικόν ’Αραβικόν κατά μετά
φραση άπό τήν ’Αραβική, τις «έγλεντιστικές κωμωδίες» τού ’Ιταλού Κάρλο Γολ- 
δόνι, «’Αρετή τής Παμέλας»(6), «Στοχαστική καί ώραία χήρα καί Διχόνοιες πεν- 
Οεράς καί νύφης» καθώς καί «τά καθ’ 'Υσμήνην καί 'Υσμηνίαν» τού Εύσταθίου 
άπό τό τυπογραφείο, τό τελευταίο αύτό έργο, τού Θωμά Τρέττνερ. Μέ τήν ευκαι
ρία άναφέρω, πώς τήν πρώτη άπό τις πιο πάνω έκδοθείσες στή Βιέννη κατά τό 
1791 Κωμωδίες τού Γολδόνι (ή ’Αρετή τής Παμέλας) άφιέρωσε ό Λαμπαν. «Τώ 
εύγενεστάτω Βαρώνω τού Ρωμαϊκού Ίμπερίου καί μεγάλω Σερδάρη κ. κ. Χριστο- 
δούλω Αάγγεφελδ, πού δέν είναι άλλος άπό τον ελληνικής πιθανώτατα καταγωγής 
Βλάχο άρχοντα λόγιο καί Φιλέλληνα Χριστόδ. Κιρλιάνο, στήν υπηρεσία τού όποιου 
σάν γραμματικός διετέλεσε γιά λίγο στή Βιέννη, όπου τον άκολούθησε άπό τή 
Βλαχιά (’Ιούνιος 1790—Γενάρης 1791) καί ό Θεσσαλός πρωτομάρτυρας καί στον 
όποιο κι αύτός ό ίδιος τον περασμένο χρόνο είχε άφιερώσει τό «Φυσικής ’Απάν
θισμά» του. (Δές Α. Βρανούση Ρήγας, σελ. 28—9, 261—2 καί Γ. Λάιου: Οί ‘Α
δελφοί Μαρκ-Πούλιου κ.λ. ΔΙΕΕ ΙΒ', σελ. 206). Στή σχετική πρός τον Κιρλιάνο 
αύτόν άφιέρωση τής έκδοσής του ό Ααμπ. γράφει κι αυτά τά άξιοσημείωτα : 
«...Εύλογον έκρινα καί εύάρμοστον νά τήν προσφέρω εις τήν ύμετέραν εύγένειαν 
οπού είναι κεκοσμημένη μέ κάθε είδος προτερημάτων. Καί μαρτυρούσι μου τον 
λόγον ό άκρος ζήλος, ή άκάματος φροντίδα όπου τρέφει διά τήν άνέγερσιν καί περί- 
θαλψιν τού πεπτωκότος ημών Γένους. Καθώς έμπράκτως σαφέστατα έδειξεν εις 
τήν έμπιστευθεΐσαν αύτώ διοίκησιν έπί τής πολυθρυλήτου αύθεντίας τού Μαυρο- 
γένους, εις τά σύνορα τήε Ούγγροβλαχίας καί Νεμτζίας (=Αύστρίας) εις τήν έπαρ- 
χίαν λεγομένην Κιμπουλούγγι, διαφυλάξασα άνεπηρεάστως καί περισώσασα άβλα-
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βεις άπό τόν ζυγόν της αιχμαλωσίας των Όθωμανών όλα τά πλήθη των ορθο
δόξων όπου εις εκείνα τά μέρη εύρίσκονται, είς τούς παρόντας πολέμους, άκραν 
εμπειρίαν καί άγχίνοιαν ποικίλοις τρόποις μεταχειρισθεΐσα διά την ελευθερίαν τους. 
Λιό καί έπαινείται καί παρά πάντων ή φιλάνθρωπος γενναιότης της, ή ορθή φρό- 
νησις καί πολυπειρία της, ή εύφυία του νοός της, ή εύγένεια του ήθους της καί τά 
λοιπά οπού χαρακτηρίζουν την εύγενή της ψυχήν, δείχνουν φανερά πόσον δύναται 
τό Γραίκικον πνεύμα όταν δέν υποδουλώνεται άπό τήν επιθυμίαν καί οκνηρίαν. Διά 
τά οποία καί ό των Γερμανών αύτοκράτωρ πληροφορηθείς, έτίμησεν αύτήν μέ τόν 
τοΰΒαρώνου βαθμόν...». (Βρανούση 0.π., σελ. 262). ΤόνΚιρλιάνο δηλ. πού γιά τις 
μεγάλες υπηρεσίες του προς τά αύστριακά στρατεύματα καί τούς ελληνικούς πλη
θυσμούς της περιοχής του κατά τόν τότε (1788—90) Αύστρορωσσοτουρκικό πόλεμο 
τιμήθηκε άπό τόν Αύτοκράτορα τής Αύστρίας μέ τόν τίτλο του Βαρώνου του Αάγ- 
γεφελδ καί άπό τούς άπόδημους ομογενείς γιατί τούς έσωσε άπό τή σκλαβιά των 
Τούρκων άλλα καί γι άλλες του προς αύτούς ευεργεσίες «ών ούκ έστιν άριθμός» 
καθώς χαρακτηριστικά γράφει στή δική του άφιέρωση ό Ρήγας του δόθηκε «τό 
γλυκύτατον όνομα του Πατρός» (Βρ. ο.π., σελ. 261).

Εύλογο, πού δέν πρέπει νά μάς διαφύγη, συμπέρασμα, αν καί άνεπιβεβαίωτο 
τής πιο πάνω σύμπτωσης, όπου ό πρωτομάρτυρας κι ό Λαμπανιτζιώτης άφιερώ- 
νουν στο ίδιο πρόσωπο, τήν ίδια σχεδόν έποχή, στήν ίδια πόλη καί γιά τόν ίδιο 
άκριβώς λόγο (τις ευεργεσίες δηλ. του τιμωμένου πρός τό Έλλ. Γένος) τις εκ
δόσεις τους, είναι ή επαφή καί γνωριμία των δύο πατριωτών κατά τό όλιγόμηνο 
διάστημα τής παραμονής τού πρώτου στήν Αύστριακή πρωτεύουσα, καθώς καί ή 
άνταλλαγή ίσως σκέψεων καί άπόψεων πάνω στά προβλήματα καί τήν πορεία τού 
έθνικού διαφωτισμού στις πρώτες γραμμές τού οποίου κι οί δυο άγωνίζονταν. 
Δυστυχώς ό τίτλος τής παραπάνω έκδοσης τού Λαμπανιτζιώτη, όπως τόν ανα
φέρει ό Βρεττός, δέν άναγράφει καί τό τυπογραφείο τής Βιέννης, όπου εκτυπώ
θηκε. Μιά όμως άλλη ταυτόχρονη έκδοσή του (Τά καθ’ 'Υσμήνην καί 'Υσμηνίαν 
τού Εύσταθίου) τυπώθηκε στο ίδιο μέ τή Φυσική τού Ρήγα τυπογραφείο τού Θ. 
Τρέττνερ. Καθόλου λοιπόν παράξενο στις συχνές στο πιό πάνω τυπογραφείο επι
σκέψεις τους, άλλά καί στο άλλο τού Βαουμάϋστερ (εκεί ό Ρήγας έξέδιδε τό γνω
στό μέ τόν τίτλο «Σχολείο ντελικάτων έραστών» έργο του), όπου παρακολουθού
σαν τήν έκτύπωση τών βιβλίων τους, νά γνωρίστηκαν οί δυο άνδρες. Τολμώ άκόμα 
νά προσθέσω, πώς ή ασυνήθιστη έκδοτική κατά τό έπόμενο έτος (1791) δραστη
ριότητα του Λαμπ.—έξ τουλάχιστον εκδόσεις του φέρουν αύτή τή χρονολογία— 
είναι καρπός τής διαφωτιστικής εξόρμησης, πού σέ σύμπνοια άγαστή μέ τούς στήν 
Αυστριακή πρωτεύουσα πατριωτικούς παράγοντες έγκαινίασε κατά τήν έξάμηνη 
έκεί παραμονή του ό πρωτομάρτυρας, τυπώνοντας ό ίδιος εκεί δυό μαζί βιβλία.

Τή δέ έκδοση τής δεύτερης άπό τις παραπάνω τρεις κωμο^δίες τού Γαλδόνι, 
πού έξέδωκε στά 1791, καθώς είπαμε, ό Λαμπ., άφιερώνει στόν άλλοτε Μέγα 
Καμαράση (=Θησαυροφύλακα) τής ηγεμονικής Αύλής Ιωάννη Δ. Μαυρογένη, άνε- 
ψιό τού ήγεμόνα Ν. Μαυρογένη, εγκαταστημένον ήδη (μετά τήν καρατόμηση τού 
θείου του 1/10/1790) στή Βιέννη, έπαινώντας τον γιά τή γλυκύτητα τού ήθους καί 
τήν ούραιότητα τών ήθών». Γνωστός στό Θεσσαλό πρωτομάρτυρα άπό τή Βλαχιά 
άκόμα ό Μαυρογένης αύτός, άνταμώνεται μαζί του πάλι έκεί στή Βιέννη, όπου 
γνωρίζεται μέ τούς άλλους τού κύκλου του καί συμμετέχει στίς^πατριωτικές συν
τροφιές του, όπου τόσα λέγονται καί άδονται. Πολύ γλήγορα όμως ό Μέγας Καμα- 
ράσης μέ τό...υψηλό ήθος, καιροσκόπος καί άρχομανής, ευθύς μετά τήν έκλειψη 
τού Ρήγα, οχι μόνο θά τόν άπαρνηθή άλλά καί δέ θά διστάση νά σπιλώση τή μνή
μη του, γιά νά γίνη τό 1809 «επίτροπος παρά τή Καισαροβασιλική Αυλή τής
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ευεργέτιδος Βασιλείας των Οθωμανών», όπως γράφει 6 ίδιος, δηλ. πρεσβευτής 
της 'Υψηλής Πόρτας στή Βιέννη... (Δες καί Λ. Βρ. δ.π., σελ. 91—2).

„ λέγει ό Λεγκράν.
( Ιονικ. Βιβλιογρ. Α', σελ. 158—9), μέ άφιερωτική έπιστολή στο Μητροπολίτη 
Μολδαβίας Γαβριήλ καί πρόλογον ύπογραφόμενο άπό τον εκδότη. Τό 1794, συνε
χίζοντας τή μακρά έκδοτική του προσπάθεια, τυπώνει πάλι στον Βενδότη, κατά 
μετάφραση εμμετρη άπό τήν ’Ιταλική, δυο δραματάκια του άββά Μεταστάσιου μέ 
τίτλο: « Ό  ’Αχιλλεύς έν Σκύρω καί ό Δήμοφόντης», καί τό 1795 πάντα άπό τό 
ίδιο τυπογραφείο τήν προσθήκη του στήν Εκκλησιαστική 'Ιστορία του Μελετίου 
«προς έξακολούθησιν των άλλων τριών τόμων» έργο του Βενδότη, που προσφωνεί 
στον ήγεμόνα πάσης Ούγγροβλαχίας Κων. Μουρούζη.

Τον επόμενο χρόνο (1796) εκδίδει τή Συνοπτική Αρχαιολογία έργο του 
Κοζιανίτη γιατρού Γεωργίου Σακελλαρίου μέ άφιέρωση στο Μεγάλο Μπάνο ’Αλέ
ξανδρο Χαντζερή καί δυο χρόνια κατόπι (1798), στή Βενετία αυτή τή φορά καί 
άπό τήν τυπογραφία των συμπατριωτών Γλυκήδων, τις μεταμορφώσεις του ’Οβι
δίου κατά μετάφραση του Σπυρ. Βλαντή. Γιά τά προηγηθέντα μάλιστα τής τελευ
ταίας αυτής έκδοσης ό Βλαντής αύτός παρέχει συνέχεια τής γνωστής άναφοράς του 
κι αύτές τις πληροφορίες. ’Ερχόμενος, λέγει, στή Βενετιά ο Ααμπ. «παρέδωκε εις 
χείρας μου τό τοιοΰτον χειρόγραφον (τών Μεταμορφώσεων). Έ γώ  δέ πειθόμενος 
εις τούς λόγους τού Γέροντος οτι ή μετάφρασις ήτο εργον πεπαιδευμένου άνδρός 
καί βιαζόμενος ύπ* αύτοΰ καί υπό τού τυπογράφου διά τάς άναμεταξύ των συν- 
θήκας δέν έκαμα κατ’ άρχάς τήν πρέπουσαν έρευναν, αλλά προχωρών έκατάλαβα 
ότι τό σχέδιον επί τό χείρον έτρέπετο υπό τών πλείστων άλοιφών καί άλλοκότων 
σημειώσεων δσαι έγιναν εις αυτό έκ πολλών καί διαφόρων χειρών έξαιρέτως δέ 
καί τήν τού γέροντος...». *Η έκδοσις αύτή είναι καί ή τελευταία του γνωστή. 
ΤΗταν άλλωστε τήν έποχή αύτή, όπως μάς πληροφόρησε ήδη ό Βλαντής αύτός, 
πολύ γέρος ό Ααμπ. «ύποτρέμων καί σφαλερώς ίστάμενος ύπό τού βαθυτάτου γή
ρατος» σύντομα δέ τότε, έπειδή παύει στο εξής νά μνημονεύεται τονομά του, άπέ- 
θανε έκεί στη Βενετιά μάλλον, τήν ένορία του. Αύτές άλλωστε ήταν καί οί προ
θέσεις του, πού διατύπωσε στήν προσφώνηση τής ’Αρχαιολογίας σύμφωνα μέ τις 
οποίες έσκόπευε μετά τήν έκδοσή τους (τών Μεταμορφώσεων δηλ.) νά ήσυχάση 
πλέον εις Τριέστην ή Βενετίαν». <ΓΑν όμως ό 'Άγιος Θεός έγραφε μέ φυλάξει εις 
υγείαν καί μέ άξιώση τινός έξ ύψους βοήθειας δέν θέλω αμελήσει φροντίζων διά 
τήν έκδοσιν καί άλλων έπωφελών τώ γένει μας βιβλίων». Οί προβλέψεις όμως δέν 
πραγματοποιήθηκαν φαίνεται, καί ή πλούσια έκδοτική του δράση σταμάτησε μαζί 
σχεδόν μέ τή ζωή του άνάμεσα 1798 καί 1800.

Στις παραπάνω μνημονευθείσες εκδόσεις τού Ααμπ. καί μάλιστα σέ κείνες 
τής Βιέννης θά πρέπει νά προσθέσουμε καί τις ακόλουθες άναφερόμενες άπό τον 
ίδιο στο γνωστό κατάλογό τους της ’Αρχαιολογίας του. Τό ’Αλφαβητάριό του 
δηλ. «ήτοι νέα Παιδαγωγία πλέον μεθοδική διά τά παιδία», τή «Διδασκαλία τών 
ιερέων καί διακόνων» τήν οποίαν έξέδωκε φαίνεται καί χωριστά, πέραν έκείνης 
πού επισύναψε στα άπαντα τού Συμεών Θεσσαλονίκης, καθώς αναφέρει ό τίτλος 
τους, τή «Διδασκαλία έξομολογούντων καί έξομολογουμένων» καί «Τί έστί Πά
πας». "Ολες όλες, κατά τούς υπολογισμούς μας, τριάντα οκτώ, άπό τις οποίες 15 
στή Βενετιά, 22 στή Βιέννη καί μιά στή Λειψία.

Κύριο γνώρισμα όλων σχεδόν τών εκδόσεων αύτών τού Ααμπ. είναι ή λαϊκό
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τητά τους, απευθύνονται δηλ, όλες τους στο πλατύ κοινό καί αύτοΰ τύ πνευματικό 
επίπεδο σκοπουν νά ανεβάσουν. *Από τά πρώτα μ’ άλλα λόγια βήματα τής εκ
δοτικής του σταδιοδρομίας έμφανίζεται 6 Λαμπ. ένσυνείδητος λαϊκός διαφωτιστής 
καί διδάσκαλος. Οί στόχοι άλλωστε αύτοί των έκδόσεών του διαφαίνονται πρώτα 
άπό τούς τίτλους τους, όπου όλες, ή για μεταφράσεις ξένων έργων πρόκειται ή γιά 
έκδόσεις ελληνικών, γίνονται «εις την ήμετέραν άπλήν διάλεκτον» ή «τήν ήμετέ- 
ραν άπλοελληνικήν φράσιν» καθώς γράφουν, άλλα καί στούς προλόγους τούς ύπο- 
γραφόμενους άπό τον 'ίδιο σαφώς καθορίζονται. Δεν έχω δυστυχώς ύπ’ όψει μου 
πολλούς άπ’ αύτούς τούς προλόγους γιά πλατύτερη τεκμηρίωση τών παραπάνω 
έκδοτικών έπιδιώξεων του Λαμπ. καθώς καί τών άοκνων φροντίδων καί θυσιών 
του γιά τήν έπιτυχία τους. Οί ολίγοι όμως πού κατορθώσαμε νά ίδοΰμε κατά τις 
έπίμονες άναζητήσεις μας καί ήδη παραθέσαμε μερικούς, τις έμφανίζουν άνά- 
γλυφες.

’Αλλ* άς δώσουμε ξανά τό λόγο στόν ’ίδιο νά μιλήση μέσα άπ* αύτά του τά 
κείμενα. Στήν άφιέρωση του Δ' τόμου τής Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας, πού έξέ- 
δωκε, καθώς είδαμε, τό 1795, με τή συνεργασία του Βενδότη καί δαπάνη του 
ήγεμόνα Ούγγροβλαχίας ’Αλεξάνδρου Μουρούζη «ω καί προσεφωνήθη», γράφει 6 
Λαμπ. άπευθυνόμενος στόν εύγενή χορηγό: «...βουλομένη τε (ή εύγένειά του) καί 
άρχειν άρίστως καί κήδεσθαι τών άρχομένων ώς πατήρ άγαθός καί αρχών σωτή
ριος καί λόγοις ώραίζειν ώς καλός παιδευτής καί διδάσκαλος ώσπερ καί αύτήν 
ταύτην τήν βίβλον νύξιν δόντι τή μεγαλοπρεπείς του ύψους της μή παριδοΰσα τήν 
ταπεινήν μου ικεσίαν τύποις έκδουναι μοι προσέταξεν έπιδαψιλεύσασα μεγαλοπρε- 
πώς καί τά άναλώματα προς φωτισμόν καί λυσιτέλειαν του έλληνικοΰ ήμών γένους 
τό πρώτον μέν περιφανούς καί διά τάς άνά πάσαν τήν οικουμένην μεγάλας άρι- 
στείας καί λαμπρά κατορθώματα καί μάλιστα διά σοφίαν παρίδοξον* νυν δέ πεπτο- 
κότος τε καί δυστυχουντος κρίμασιν οϊς οίδε Κύριος. Προς του οποίου τόν στολι
σμόν ζήλω φιλογενεϊ φερόμενος κάγώ ό έλάχιστος ομογενής δεν έλειψα μέχρι τοΰδε 
τό κατά δύναμιν συντελών καί μέ άλλας προλαβούσας διαφόρους έκδόσεις ών τάς 
πλείστας καί ιδίοις άναλώμασί μου έκτετέλευκα εκ του ύστερήματός μου άρκουν 
είναι κρίνας προς άμοιβήν τήν του γένους ωφέλειαν καί τό δούναι άμιλλαν άλλοις 
εύσθενεστέροις όμογενέσι προς εύεργετήματα μείζονα...».

Στή δέ άκολουθούσα προσφώνηση πρός τούς άναγνώστες τήν ύπογραφόμενη 
επίσης άπό τό Λαμπ., γράφει 6 ’ίδιος μεταξύ άλλων : «Δέν έκτείνομαι εις τό νά 
φανερώσω, φιλομαθείς άναγνώσται, τούς όσους κόπους, περισπασμούς, βάσανα, έξοδα 
καί άλλα πολλά εναντία όπου έδοκίμασα έκ συνέργειας τού μισοκάλου έχθροΰ έως 
όπου νά κάμω τόν τρόπον νά έκδοθή εις τό φως 6 παρόν τόμος όπου εις κανένα 
άλλο βιβλίον δέν έτράβηξα τόσον κόπον ώς εις τόν παρόντα..·»(7). Καί παρακάτω : 
«καί άν μέ χαρίση ό άγιος θεός ζωήν καί υγείαν ίσως ύπερμαχήσω έν λόγω καί έργω 
νά δώσω εις φως καί άλλα τινά άξιόλογα καί άναγκαία βιβλία χρήσιμα καί ωφέ
λιμα πρός τούς ομογενείς μας όπου πολλά υστερούνται καί μάλιστα άπό ιστορικά 
άποβλέποντας μόνον εις τήν όσην άπόκτησιν καί καλήν προθυμίαν θέλετε δείξει καί 
παρακαλειτε τόν μισθαποδότην Θεόν όπως δώσει ύγείαν καί ζωήν εις όλους εκεί
νους όπου ύπερμαχοΰν διά τό καλόν τού γένους μας...».

Τέλος, εις τήν προσφώνηση τής κατά τό επόμενο έτος (1796) έκδοθείσης 
πάλι στή Βιέννη ,Αρχαιο?νθγίας του γράφει, εκθέτοντας άκόμη μιά φορά πρός τούς 
'Έλληνες καί φιλέλληνες άναγνώστες τούς κύριους μ* αύτή καί τις άλλες ώς τότε 
πολυάριθμες έκδόσεις του έπιδιωκόμενους σκοπούς, πού συνοψίζονται στήν παροχή 
καλών καί εύπρόσιτων στούς πολλούς τού Γένους βιβλίων: «...άποβλέπων, λέγει, 
εις τήν ώφέλειαν τού Γένους έκ νεαράς ήλικίας καί πρός κοινήν χρήσιν δέν έπαυσε 
πλουτίζων αυτό μέ διάφορα έπωφελή βιβλία άτινα έν τε Βενετία καί Βιέννη έξέ-
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δωκεν, έπειδή δε υπήρχε καί έλλειψις ’Αρχαιολογίας ελληνικής εξ ής οί πολλοί του 
Γένους να γνωρίζουσι τά των προγόνων διά προτροπής του προς έκπλήρωσιν πό
θου του παλαιού ήρανίσθη αυτή παρ’ άνδρός άπειρον ζήλον πρός τό συμφέρον των 
ομογενών τρέφοντος (έννοεΐ τον γιατρό Γεώργ. Σακελλάριο έκ Κοζάνης) καί κατόρ- 
θωσεν νά έκδοθή δι’ εξόδων του και νά ή εύπόριστος εις τούς φιλομούσους παρ’ ών 
έλπίζει πολλά καί δι* ούς μάλιστα προτίθεται νά έκδώση μετ’ ολίγον και τάς Μετα
μορφώσεις τού ’Οβιδίου δπου έκ τού Λατινικού εις τό Γαλλικόν μετεφράσθησαν 
καί έκ τού Γαλλικού εις τό ήμέτερον ιδίωμα. .».

Ά π ’ δσα ώς τώρα γιά τον Λαμπανιτζιώτη έκθέσαμε, άποδείχνεται ή εξημ
μένη φιλογένεια τού άνδρός καί ή βαθειά του πίστη στο λαϊκό διαφωτισμό, το 
φωτισμό δηλ. οχι των λίγων, πού εύμοίρησαν κάποιας παιδείας άνώτερης, άλλά 
των πολλών, πού έγνώριζαν τούλάχιστο γραφή καί άνάγνωση και πιο πέρα τού 
άπαίδευτου λαού. Γιατί αύτού άκριβώς τού τελευταίου την καλλιέργεια έσκόπευε 
με την έκδοση τού ’Αλφαβηταρίου καί βιβλίων φτηνών καί εύληπτων γραμμένων 
στη δική του τη ζωντανή γλώσσα. Τή μόρφωση λοιπόν τού λαού, πού τήν άξια 
καί σημασία της γιά τή γενικώτερη έθνική αναγέννηση καί ανάσταση διέγνωσε 
άπό τά πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας του με αξιοθαύμαστη ένάργεια καί ευ
στοχία, ώς πρός τήν έπιλογή τών μέσων τούλάχιστον, έθεσε ό Λαμπ. σκοπό μονα
δικό τής ζωής του, τον όποιο σταθερά καί έπίμονα ώς τήν ύστατη πνοή του δια- 
κόνησε καί γιά τήν έπιτυχία τού όποιου δεν έφείσθηκε κόπων καί θυσιών όποιων- 
δηποτε.

Ή  βασική αυτή διαπίστωση μάς επιτρέπει νά έκτιμήσουμε τό μέγεθος τής 
συμβολής τού ’Ηπειρώτη έκδοτη στήν εύρύτερη έθνική άναγεννητική προσπάθεια 
κατά τήν πρώτη της μάλιστα έναγώνια φάση καί νά τον στήσουμε άδίσταχτα άνά- 
μεσα στούς ολίγους πρωταγωνιστές καί στυλοβάτες της. 'Η  φτώχεια βέβαια τού 
Λαμπ. καί ή περιωρισμένη του μόρφωση έπέδρασαν άρκετά στην ποιότητα τών 
έκδόσεών του, δταν έμπνεόμενος άπό τό βιβλιεκδοτικό με τά πατριωτικά κίνητρα 
πάθος του, «έμπιστεύετο, καθώς λέγει 6 Βρεττός (δ.π., σελ. 295) εις τούς φίλους 
του τήν μετάφρασιν διαφόρων συγγραμμάτων ’Ιταλικών τε καί Γαλλικών διά τήν 
τύπωσιν τών οποίων έζήτει τήν συνδρομήν τών έν Βενετία καί Βιέννη πλουσίων 
έμπορων μεταβαίνων προσωπικώς διά τόν σκοπόν τούτον άπό μίαν εις τήν άλλην 
πόλιν...». Τούτο δμως έλάχιστα μειώνει τήν έθνική προσφορά τού Λαμπ., άν λη- 
φθούν σοβαρά ύπ’ οψι οί δυσμενέστατες συνθήκες τής έποχής έκδοσης καί διά
θεσης βιβλίων.

Τό έργο του γι αύτό έκτιμήθηκε κατ’ άξίαν άπό τούς σύγ/ρονούς του πα
τριώτες, άν καί δεν έλειψαν, καθώς ό ίδιος παραπονέθηκε, οί μικρόψυχοι, πού άπέ- 
δωκαν στήν δλη προσπάθειά του κίνητρα ίδιοτελή. Πολλοί έξέχοντες Έλληνες καί 
φιλέλληνες ηγεμόνες, άρχιερείς, άρχοντες ή έμποροι πρόθυμα άναδέχτηκαν τή δα
πάνη τών πιο πολλών καί αξιόλογων έκδόσεών του, σ’ αυτούς δέ τούς εύγενεϊς 
χορηγούς ό Πολυζώης τιμώντας τους τις προσφωνεΐ(8). Σάν μαρτυρία τέλος άψευ- 
δής τών σκληρών άγώνων καί θυσιών τού έκδοτη μας γιά τήν πραγμάτωση τών 
έκδόσεών του καί μάλιστα έκείνης τής τετράτομης ’Εκκλησιαστικής Τστορίας κα
θώς καί τής συγκινητικής του φιλογένειας, μεταφέρω ολίγα άπ’ οσα στον πρό
λογο τού Λ' τόμου της ό στενός συνεργάτης του Γεώργ. Βενδότης έγραψε: «’Έ 
πρεπε, τέλος πάντων, λέγει ό Ζακύνθιος λόγιος καί τυπογράφος, νά εύρεθή φίλος 
ειλικρινής τής προκοπής τού Γένους, όστις μέν φρονών τη ώφελεία τού γένους, μή 
άηδιάζων εις τάς δυσκολίας, ύπομένων τούς κόπους πολεμών μέ τήν τύχην, νά έπι- 
μεληθή τοιούτου έργου. Καί τή άληθεία εύρέθη Πολυζ. Λαμπανιτζιώτης ό έξ Ίω - 
αννίνων. Έννόησεν ό πάσης τιμής άξιος προ πολλών χρόνων τήν άνάγκην τού Γέ
νους, ήκουε πώς υπάρχει τοιαύτη βίβλος καί έπεμελήθη νά τήν εύρη· έδαπάνησε,



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ> -  5J3

περιήλθε, έζήτησε, έπαρακάλεσε, τέλος τήν ηύρε καί ευθέως έκαμε νά άντιγραφή καί 
νά μεταφρασθή διά νά τήν δώση εις τον τύπον άλλ’ ήμποδίσθη από πολλά περι
στατικά τής τύχης. Τέλος πάντων είδε νά πληρωθή ή καλή του γνώμη διά συν
δρομής πολλών ορθοδόξων. ’Άμποτες ή καλή θέλησις του άνδρός νά συμβοηθείτο 
από τήν συνδρομήν των φιλελλήνων καί εις άλλα χρήσιμα βιβλία διά τήν προκοπήν 
του γένους* άμποτες ή προσοχή του καί κόποι εις όφελος του Γένους νά λάβη τήν 
πρέπουσαν εύχαρίστησιν* διότι γένος μου λέγει αύτός ό μέν έχω τούτο σοί δίδωμι 
δ δέ ούκ έχω ούκ αν Χάβης. Κόπους, μόχθους, επιστασίαν, προσοχήν, έπιμέλειαν, 
πάντα άφιερώνω είς τό όφελος σου, εις τήν προκοπήν σου, δός καί σύ, άφιέρωσε 
καί σύ τήν συνδρομήν σου καί ούτως ώφεληθήση...».

Στον ίδιο αυτό τόμο τής Τστορίας του Μελετίου (σελ. κδ') διαβάζουμε καί 
τό άκόλουθο επαινετικό του Λαμπανιτσκοτη γιά τον άθλο τής έκδοσης έπίγραμμα 
«Έρωελεγείον» του Μοσχοπολίτη δασκάλου * Αθανασίου Στήρια:

«Αίθε Θεός πολά τοι γε Πολυζώη χαρίσαιτο κ* ολβια έν άμφο- 
τέρη κύδιμ’ άνερ βιοτή 0ν γαρ έκευθε τύχα προ κύκλων όλβον 
δόλιχόν περ τον 8* άναμοχλεύσας φάνα μετιτόν».

Β' Εκδόσεις

Καθώς ήδη άναφέραμε, 6 Ααμπ. επισύναψε στο τέλος τής κατά τό 1796έκ- 
δοθείσης στή Βιέννη ’Αρχαιολογίας του κατάλογο των ώς τότε έκδόσεών του, «των 
όσων, όπως λέγει ό ίδιος, νέων βιβλίων όπου προτού δεν ήτον καί τά έξέδωκα ίδίοις 
μου άναλώμασιν είς Βενετίαν καί έδώ είς Βιέννην» άνερχόμενες συνολικά στις 
τριάντα οκτώ από τις όποιες, κατά τή μαρτυρία τού ίδιου πάντα, δέκα τέσσερες 
στήν πόλη τού Εύαγγελιστή καί είκοσι τέσσερες στήν Αύστριακή πρωτεύουσα. 
Ό  κατάλογος όμως αύτός είναι εντελώς πρόχειρος, γιατί ούτε τούς πλήρεις τίτλους 
τών εκδόσεων παρέχει ούτε τή σειρά τους τή χρονολογική τηρεί. ’Ακόμα καί ελ
λιπής, επειδή εξακριβωμένα γνωστές εκδόσεις τού Λαμπ. δεν περιλαμβάνονται σ’ 
αύτόν. ’Έκρινα λοιπόν επιβεβλημένη τήν ανασύνταξή του μέ βάση αυτόν τον ίδιο 
καί τις ύπάρχουσες γνωστότερες έλληνικές Βιβλιογραφίες (Βρεττοΰ, Λεγκράν, Γκί- 
νη—Μέξα, Λαδά—Χατζηδήμου) άναφέροντας καί κάθε συναφή μέ τις έκδόσεις του 
πληροφορία. ’Ολίγων, τέλος, άπ* αυτές τις έκδόσεις άχρονολόγητων, έπεδίωξα τή 
χονδρική, μέ οδηγό τή σειρά τους στόν κατάλογο τού Λαμπ. καί κάποιες βάσιμες 
εικασίες μου, χρονολόγηση, όσων δέ δέν άναφέρω τον πλήρη τίτλο δέν τις πήρε τό 
μάτι μου στις μνημονευθείσες Βιβλιογραφίες καί τις καταχωρώ όπως ό ίδιος ό 
έκδοτης στο γνωστό κατάλογό του τίς σημειώνει:

1) «Ακολουθία του ‘Αγίου Χαραλάμπους», (Βενετιά 1750) (9).
2) «Θρησκεία τών Εβραίων μέ τάς τάξεις καί έθιμα αύτών περίεργος», 

(Βενετία 1755;) (10).
3) «‘Αγιασματάριον διά τούς ιερείς εφεύρημα ίδικόν μου έτυπώθη καί 

άπό άλλους», (Βενετία 1756;) Ο1).
4) «Τετραβάγγελον είς πολλά μικρόν χαρακτήρα διά έγκόλπιον, έτυπώθη 

καί άπό άλλους», (Βενετιά 1756) (12).
5) «Ακολουθία τού οσίου καί θεοφόρου πατρός ήμών Διονυσίου

τού έν τώ Όλύμπω ορει τής Θεσσαλίας έκλάμψαντος τού νέου άσκητοΰ, ψαλλο- 
μένη τή κγ' ’Ιανουάριου μηνός. Νύν δεύτερον μετατυπωθεΐσα καί έπιμελώς διορθω- 
θείσα παρά Γεωργίου Κωνσταντίνου έξ Ίωαννίνων. Ένετίησι αψνζ' 1757 παρ’ 
Άντωνίφ τώ Τζάττα είς 4ον» (Βρεττού Ν. Φ. Α', σελ. 78).

6) «’Ακολουθία τού ‘Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου τού έκ κώμης
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Μετζόβου καί έν Τρίκκη Μαρτυρήσαντος ψαλλομένη τη ιζ' του Μαΐου μηνός συν- 
τεθεΐσα μεν παρά του Λογιωτάτου Νικολάου Κύρκου αιτήσει του φιλοχρίστου λαού 
νυν 8έ πρώτον τύποις έκδοθεΐσα συνδρομή καί άναλώμασι του Κυρίου Πολυζώη 
Λαμπανιτζιώτη του έξ Ίωαννίνων. Ένετίησι αψνζ' 1757 παρά Άντωνίω τώ 
Τζάττα εις 4ον» (Βρεττου ο.π. σελ. 87).

7) «Έτέρα του 'Αγίου μάρτυρος Ίωάννου τού έξ Ίωαννίνων» (Βε
νετία 1757).

8) «'Ιστορία περί των Μυθολογουμένων θεών των Αρχαίων Ελλή
νων καί άλλων έθνών* έτι καί περί των ημιθέων, ήτοι ήρώων, ναών τε θυσιών καί 
λατρειών τών αύτών μεταφρασθείσα άπδ τής Ιταλικής εις τήν ήμετέραν απλήν 
διάλεκτον νυν τε πρώτον τύποις έκδοθεϊσα καί έπιμελώς διορθωθείσα διά συνδρο
μής καί δαπάνης τού Κυρίου Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη. Ένετίησι αψνζ' 1757 
παρά Άντωνίω τώ Τζάττα εις 12ον.

Σ η μ. Μετετυπώθη το 1795 έτος έν Βιέννη υπό τού τυπογράφου Μαρκίδου 
Πούλιου» (Βρ. ο.π. σελ. 54).

9) «Έπιστολάριον ήτοι επιστολικός χαρακτήρ περιέχων ερμηνείας καί 
παραδείγματα εις διάφορα είδη επιστολών συντεθείς παρά τού αίδεσιμωτάτου καί 
Ιερολογιωτάτου Κυρίου Σπυρίδωνος Μίλιου τού έν ταίς Κλειναις Ένετίαις περι
βλέπτου τών Ελλήνων Γένους ίεροκήρυκος καί κοινού διδασκάλου. Αφιερωθείς 
τοίς έκλαμπροτάτοις καί εύγενεστάτοις Κυρίοις Γεωργίω καί Στεφάνω αύταδέλ- 
φοις Καραϊωάννη. Νύν πρώτον τύποις έκδοθείς συνδρομή καί άναλώματι τού Κυ
ρίου Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη τού έξ Ίωαννίνων. Ένετίησιν αψνζ' 1757 παρά 
Άντωνίω τώ Τζάττα»(14) (Λεγκράν Έλλ. Βιβλ. αιών ΙΗ ' Τ. Λ' σελ. 468).

10) «Μυθολογικόν Αραβικόν τής Χαλιμάς εις τρεις τόμους έτυπώθη 
καί άπό άλλους». (Βενετία 1757) (13).

11) «Αλεξάνδρου Μακεδόνος Ιστορία μυθώδης» (Βενετιά 1758;)
12) «Τού αύτού έτέρα έκδοσις πλέον άληθής» (Βενετιά 1758;)
13) «Τού αύτού έπιστολή έκ τής Ινδίας εις τον διδάσκαλόν του Άρι- 

στοτέλην» (Βενετιά 1758) (15).
14) «Παγκόσμιος Ιστορία τής Οίκουμένης(16) περιγράφουσα καθέν 

έκαστον Βασίλειον κατά τήν παρούσαν αύτού κατάστασιν ήγουν τάς έπαρχίας αύτού 
τάς πολιτείας τά ήθη τούς νόμους τάς πραγματείας τάς τέχνας τήν θρησκείαν τήν 
διάλεκτον καί είτι άλλο περίεργον καί άξιόλογον ως έν τώ πίνακι φαίνεται μετά 
καί της Γεωγραφικής χάρτας* νύν πρώτον συλλεχθεΐσα έκ τών άκριβεστέρων ιστο
ρικών Άγγλογαλλοϊταλικών καί εις φώς άχθεΐσα εις τήν ήμετέραν άπλήν διάλε
κτον παρά Γεωργίου Κωνσταντίνου τού έξ Ίωαννίνων εύλαβώς τε άφιερωθείσα 
τ<ή έκλαμπροτάτω εύγενεστάτω τε καί περιφανεστάτω άρχοντι Κυρίω Κυρίω Κων
σταντίνο) τώ Μπραγκοβάνω συνδρομή καί άναλώμασι τού Κυρίου Πολυζώη Λαμ- 
πανιτζιώτη έξ Ίωαννίνων Τομ. Α'. Περιέχων τό Βασίλειον τής μεγάλης Ρουσίας 
ήτοι Μοσχοβίας. Ένετίησι αψνθ' (1759) παρά Άντωνίω τώ Τζάττα εις 8ον».

Σ η μ. Ό  Β' τόμος περιέχει τήν περιγραφήν τού Βασιλείου τής Κίνας. Έ κα
στος τόμος είναι εντελής καί δυναταί τις νά τόν άγοράση χωριστά έάν δεν δύνα- 
ται νά εύρη καί τούς δυό» (Βρετού 6.π, Β σελ. 56).

15) «Γνωμικά παλαιών τινων φιλοσόφων έκ της ελληνικής εις τήν 
ήμετέραν άπλήν διάλεκτον μεταφρασθέντα. Πρώτον μεν έν Τεργοβύστω τής Βλα
χίας εις τύπον έκδοθέντα νύν δε μετατυπωθέντα εις κοινήν ωφέλειαν τών φιλομα
θών καί μετά πλείστης έπιμελείας διορθωθέντα διά δαπάνης τού Κυρίου Π. Λ. 
αψπ'. Ένετίησι 1770 εις 12ον.»

Σ η μ. *Υπό τού στοιχείου Π. Λ. καλύπτεται τό δνομα τού έκδοτου του 
Παναγιώτου (sic) Λαμπανιτζιώτου» (Βρ ο.π. Β' σελ. 71).
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16) «’Ορθόδοξος διδασκαλία ήτοι χριστιανική Θεολογία έν συνόψει συγ- 
γραφεισα εις κατήχησιν τής Καισαρικής ‘Υψηλότητος του Μεγάλου Δουκός και 
Αύτοκρατορικοΰ Διαδόχου Πασών των Ρωσιών Παύλου Πέτροβιτς παρά του τής 
Αύτου Καισαρικής ‘Υψηλότητος Διδασκάλου τότε μέν ίερομονάχου καί μετά ταΰτα 
αρχιμανδρίτου τής Μονής τής * Αγίας Τριάδος, νυν δέ άξιοπρεπεστάτου Μητρο
πολίτου Μόσκβας Πλάτωνος του Θεολογικωτάτου μεταφρασθεϊσα έκ τής Ρουσικής 
διαλέκτου εις την Γαλλικήν καί έξ αύτής εις τήν ήμετέραν έκδοθεΐσα δαπάνη 
Πολυζώη Ααμπανιτζιώτη και παρ’ αύτου άφιερωθεΐσαι τώ πανιερωτάτω μητρο
πολίτη Φιλαδέλφειας Κυρίω Κυρίω Σωφρονίω Κουτούβαλη αψπβ' έν Βιέννη 1782 
παρά Ιωσήφ τω Γερολδίω εις 8ον» (Βρεττοΰ 6. π. Α' σελ. 104—106).

17) «Πάπας τί έστί. Μεταφρασθέν καί τύποις έκδοθέν» (εις 8ον σελ. 56). 
Σπανιώτατο τό βιβλίο αύτό, γράφει ό Λεγκράν (6.π. Β' σελ. 388) μεταφρασθέν 
στά έλληνικά από τό Ζακύνθιο Γ. Βενδότη δημοσιεύτηκε στή Βιέννη μέ φροντίδες 
του Πολ. Λαμπ. (καί παραπέμπει στο γνωστό κατάλογο των εκδόσεων τής ’Αρ
χαιολογίας). Σέ συνέχεια παρέχει πληροφορίας γιά τή συγγραφή του έργου καί τό 
Γερμανό συγγραφέα του (Evbel)—(έτος έκδοσής του τό 1 7 8 2 -πρβλ. Μ.Ε.Ε. άρθ. 
Γ. Βενδότης τομ. Ζ' σελ. 7).

18) «Μυθολογικόν ’Ηθικόν Πολιτικόν του Πιλπάϊδος ’Ινδού φιλοσό
φου έκ τής Γαλλικής εις τήν ήμετέραν διάλεκτον μεταφρασθέν νυν πρώτον τύποις 
έκδοθέν δαπάνη καί έπιμελεία Πολυζώη Ααμπανιτζιώτη τού έξ Ίωαννίνων αψπγ'. 
Έν Βιέννη 1783. Έκ τής Τυπογραφίας Ίωσήπου Βαουμαϊστέρου τού Νομοδιδα
σκάλου είς 8ον» (Βρεττοΰ δ.π. Β' σελ. 76).

19) «’Ηθική ‘Ιστορία Βελισσαρίου αρχιστρατήγου τού Μεγάλου ’Ιουστι
νιανού αύτοκράτορος Ρωμαίων μεταφρασθεϊσα έκ τής Γαλλικής διαλέκτου είς τήν 
ήμετέραν άπλοελληνικήν φράσιν νύν πρώτον τύποις έκδοθεϊσα δαπάνη καί έπιμε
λεία Πολυζώη Ααμπανιτζιώτη τού έξ Ίωαννίνων καί άφιερωθεϊσα τώ έντιμοτάτω 
εύγενεστάτω καί σοφολογιωτάτω μυστικώ έρμηνεϊ τής έν Κωνσταντινουπόλει έπι- 
σημοτάτης Πρεσβείας τού βασιλέως τής Προυσίας Κυρίω Κυρίω ’Ιωάννη Φραγκο- 
πούλω τώ έξ Ίωαννίνων αψπγ' Έν Βιέννη 1783 παρά Ίωσήπω τώ Βαουμαϋστέρω 
είς 8ον» (Βρεττοΰ 6.π. σελ. 76).

20) «’Ηθική περιήγησις του Κύρου βασιλέως Περσών* έκ τής ’Αγγλι
κής είς τήν Γαλλικήν καί έξ αύτής είς τήν ήμετέραν διάλεκτον μεταφρασθεϊσα είς 
τόμους δύο διηρημένη τύποις δέ έκδοθεϊσα δαπάνη καί1 έπιμελεία Πολυζώη Ααμ- 
πανιτζιώτη καί προσφωνηθεϊσα τώ έκλαμπροτάτω ένδοξοτάτω περιβοήτω Μπεϊ- 
ζαντέ καί Διερμηνευτή τής Κραταιάς τών ’Οθωμανών Βασιλείας πρωτίστω τού 
Γένους τών Ρωμαίων Κυρίω Κυρίω Άλεξάνδρω Ίωάννου Βοεβόνδα Μαυροκορ- 
δάτω αψπγ' Έ ν Βιέννη 1783. Έ κ τής τυπογραφίας Ίωσήπου Βαουμαϋστέρου 
Νομοδιδασκάλου είς 8ον.

Σ η μ. Μεταφραστής τών τριών τούτων συγγραμμάτων έκ τής Γαλλικής 
γλώσσης είναι ό Μιχ. Δούκας έκ Σιατίστης τής Μακεδονίας» (Βρεττοΰ 6. π. σελ. 
76-7).

21) Πέτρα σκανδάλου ήτοι διασάφησις τής αρχής καί τών αληθών αιτίων 
τού σχίσματος καί διχονοιών τών δύο έκκλησιών Ανατολικής καί Δυτικής μετά 
τών πέντε διαφωνουσών κυρίων διαφορών συντεθεΐσα παρά τού ποτέ θεοφιλεστά- 
του Κερνίκης καί Καλαβρύτων έν ΓΙελοποννήσω επισκόπου Ήλιοΰ Μηνιάτη τού 
Κεφαληνιέως τύποις έκδοθεϊσα διά δαπάνης καί έπιμελείας Πολυζώη Λαμπανι- 
τζιώτη τού έξ Ίωαννίνων αψπγ' έν Βιέννη 1783 παρά Ιωσήφ τφ Γερολδίω». 
(Λεγκράν Έλλ. βιβλ. ΙΗ '—Β' σελ. 416—7).

22) «’Εκκλησιαστική Ιστορία Μελ€τίου Μητροπολίτου ’Αθηνών. Με- 
τενεχθεϊσα έκ τής ελληνικής εις τήν ήμετέραν άπλοελληνικήν φράσιν είς τόμους
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τρεις διαιρεθεΐσα καί πλουτισθεΐσα μέ πολλάς χρησίμους καί άναγκαίας υποση
μειώσεις καί άκριβεΐς πίνακας. Παρά Γεωργίου Βενδοότη έκ Ζακύνθου καί παρ’ 
αυτού προσφωνηθεΐσα τω ύψηλοτάτω καί εύσεβεστάτω καί γαληνοτάτω αύθέντη 
καί ήγεμ,ονι πάσης Ούγγροβλαχίας Κυρίω Κυρίω ’Ιωάννη Νικολάω Καρατζά αψπγ7 
έν Βιέννη 1783—1784 παρά Ίωσήπω Βαουμαϋστέρω τομ. 3 εις 4ον». (Βρεττού 
8.π. A7 σελ. 109—10).

23) «Γραμμακική τής Γαλλικής διαλέκτου(17). Συντεθεΐσα μέν μετά 
πάσης έπιμελείας καί ακριβούς διορθο7)σεως παρά Γεωργίου Βενδότη τύποις δέ έκ- 
δοθεϊσα δαπάνη καί έπιμ,ελεία Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη αψπστ7. Έν Βιέννη 1786 
παρά Ίωσήπω τω Βαουμαΐστέρο) εις 8ον».

Σ η μ. Μετετυπο7)θη παρ’ αύτοΰ έν Βιέννη τό 1793 έτος. «(Βρεττ. ο.π. σελ. 
80) «δαπάνη Κ. Κουσκουρούλη» (Λεγκρ. Ίον. βιβλ. τόμ. Α' σελ. 160).

24) «Διδασκαλία πρός Ιερείς κα'ι διακόνους ήτοι έρμηνεία περί τού πώς 
χρεωστεΐ 6 ίερεύς καί ο διάκονος νά ύπηρετώσιν εις την ‘Αγίαν εκκλησίαν καί νά 
προετοιμάζονται διά τήν ιεροπραξίαν της θείας λειτουργίας καί περί τού πώς νά 
διορθώνωσι τά αίφνιδίως συμβάντα καί άπορίας εις ταύτην τήν ιεροπραξίαν. Έκ 
τού Σλαβονικού μεταφρασθεΐσα καί θεωρηθεΐσα μετ’ ακρίβειας παρά τού Πανα- 
γιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίου Κυρίου Καλλινίκου τύποις δέ 
έκδοθεισα συμβοηθεία Κωνσταντίνου Καλαφάτη καί έπιμελεία Πολυζώη Λαμπα- 
νιτζιώτη αψπστ7. Έν Βιέννη τής Άουστρίας 1786. Παρά τω τυπογράφο) Ίωσήπω 
Βαουμαϊστέρω» (εις 8ον 60 σελ. καί δύο φύλλα χο)ρίς άρίθμηση. Σπανιώτατο). 
(Λεγκρ. ΙΗ '—Β7 σελ. 455).

Τό έργο αυτό σημειώνει σέ συνέχεια ό Λεγκράν δέν μεταφράστηκε, καθώς 
άναφέρει 6 τίτλος, άπό τόν Πατριάρχη Καλλίνικο άλλά, καθώς ο ίδιος 6 Πατριάρ- 
δηλώνει στον πρόλογο, «παρά τίνος ευλαβούς πνευματικού πατρός».

25) «Διδασκαλία έξομολογούντων καί έξομολογουμένων..,»(18) (Βιέννη).
26) «Αίκανβρίνη Β' ήτοι ιστορία συνοπτική τού Ρο)σσικού Βασιλείου άπ’ 

άρχής αυτού άχρι τού παρόντος έτους όμού καί περιγραφή τής Ταυρικής χερσο
νήσου καί τής πόλεως Χερσόνης. Μεταφρασθεΐσα έκ τής Γερμανικής εις τήν άπλήν 
των Γραικών διάλεκτον. Έν έτει 1787 εις 8ον.

Σ η μ. Τό βιβλίον τούτο έτυπώθη έν Βιέννη υπό Πολυζώη Λαμπανιτζιώ- 
τη»(10) (Βρεττού ο.π. σελ. 81).

26) «Νέα Χαλιμα ήτοι Μυθολογικόν ’Αραβικόν περιέχον διηγήσεις καί 
συμβεβηκότα λίαν περίεργα καί ωραία συντεθέν εις τήν ’Αραβικήν διάλεκτον παρά 
τού πολυμαθούς Δερβίς Άμπουμπεκήρ. Νύν πρώτον έκ τής διαλέκτου μεταφρασθέν 
καί τύποις έκδοθέν παρά Πολ. Λαμπ. αψηα' 1791 έν Βιέννη εις 8ον τομ. 3, ό Α; 
τομ. σελ. 249. (Βρεττού 6. π. σελ. 86)(29α).

27) «Ή άρετή τής Παμέλας. Κωμωδία τού Κυρίου Κάρλο Γολδόνι μετα
φρασθεΐσα έκ τής ’Ιταλικής διαλέκτου εις τήν ήμετέραν άπλήν φράσιν νυν πρώτον 
τύποις έκδοθεισα δαπάνη καί έπιμελία Πολ. Λαμπανιτζιώτη τού έξ Ίωαννίνων 
καί παρ’ αυτού άφιερωθεΐσα τω εύγενεστάτω Βαρώνω τού Ρωμαϊκού Ίμπερίου καί 
μεγάλω Σερδάρη Κυρίω Κυρίω Χριστοδού?^ω Αάγγεφελδ αψηα7 έν Βιένη 1791 εις 
8ον», (Βρεττ. δ.π. σελ. 86).

28) «Ή στοχαστική καί ώραία χήρα. Κωμωδία τού Κύριου Κάρλο Γολ
δόνι μεταφρασθεΐσα έκ τής Ιταλικής διαλέκτου εις τήν ήμετέραν άπλήν φράσιν 
νύν πρώτον τύποις έκδοθεισα δαπάνη καί έπιμελεία Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη τού 
έξ Ίωαννίνων καί παρ’ αυτού άφιερωθεΐα τώ εύγενεστάτω άρχοντι μεγάλω Καμα- 
ράση Κυρίω Κυρίω Ίο^άννη Δημητρίου Μαυρογένη αψηα7 έν Βινέννη 1791 εις 
δον». (Βρεττούσελ. δ.π. 86—7) .

29) «Ό Δ€ΐσιδαίμων άποκτητής των άρχαιοτήτων καί διχόνοιαι
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πενθεράς καί νύφης. Κωμωδία τούΚάρλο Γολδόνη μεταφρασθείσα έκ τής ’Ιταλι
κής διαλέκτου εις τήν ήμετέραν απλήν φράσιν. Νυν πρώτον τύποις έκδοΟεΐσα δα
πάνη καί έπιμελεία Πολ. Λαμπανιτζιώτη αψηα7 Έ ν Βιένη 1791 εις 8ον». (Βρεττ. 
6.π. σελ. 88).

30) «Εύσταθείου τά καθ’ 'Υσμήνην καί Ύσμηνίαν. Δράμα εις βιβλία 
ια7 τυπωθέν μεν έπιμελεία καί άναλώμασι Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη καί άφιερω- 
θέν τω εύγενεστάτω άρχοντι Σπαθαρίω Κυρίω Κυρίω Νικολάω Χαντζερλή αψηα7 
έν Βιέννη 1791. Παρά τω εύγενή Θωμά Τράτνερ εις 16ον». (Βρ. ο. π. σελ. 88).

31) «Του μακαρίου Συμεών άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τά άπαν
τα. Εις τέσσερα μέρη διαιρεθέντα έν οίς περιέχονται διάλογοι έκκλησιαστικοί 
Άρχιερέως καί κληρικού κατά πασών των αιρέσεων. Περί τε τής ορθοδόξου πί- 
στεως ήμών τών Χριστιανών καί περί των ιερών τελετών καί μυστηρίων τής έκ- 
κλησίας. Ιτι δέ καί περί του θείου ναού καί τών έν αύτώ τελουμένων καί περί τής 
θείας μυσταγωγίας. Έκθεσις έ'τι άκριβεστάτη του ιερού Συμβόλου άποκρίσεις τε 
πρός τάς έρωτήσεις του Μητροπολίτου τής Πενταπόλεως κυρ Γαβριήλ καί άλλα 
πλείστα ως έν τοΐς πίναξι φαίνονται. Μεθ’ ών καί ή του σοφωτάτου καί λογιωτά- 
του Μάρκου του Ευγενικού Μητροπολίτου έξήγησις τής ίεράς άκολουθίας έν οίς 
προσετέθη καί τις διδασκαλία πρός τούς ιερείς καί διακόνους περί του πώς δεί 
διορθοΰν τά έν τή ιερά μυσταγωγία έξ άπροσεξίας συμβαίνοντα. Νυν πρώτον έκ 
τής έλληνίδος μετενεχθέντα εις τήν ήμετέραν απλοελληνικήν διάλεκτον πρός ψυχω
φελή χρήσιν πάντων τών εύλαβών ορθοδόξων ιερέων τε καί λαϊκών καί μεθ’ όσης 
άκριβοΰς έπιμελείας διορθωθέντα. Τύποις δέ έκδοθέντα φιλοτιμώ δαπάνη καί φι- 
λοπόνω έπιστασία Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη. Έν Λειψία έν τή τυπογραφία Βρεϊτ- 
κοπφ αψηα7 4ον». (Bp. Λ7 σελ. 115—6).

32) «'Ιστορία τής Ταυρικής Χερσονήσου ήτοι Κριμίου μικράς Τατα- 
ρίας μετά τών παραπλησιοχώρων αύτής έπαρχιών. Έ ν ή περιέχεται καί μιά κατα
γραφή γενική τών διαφόρων γενών τών Τατάρων μέ τά ήθη καί τάξεις αύτών. 
Όμοΰ τε καί τών όσων πολέμων ήκολούθησαν έξ αρχής άναμεταξύ Ρωσσών Τα
τάρων καίΤουρκών έως τήν σήμερον μέ τήν τελευταίαν κυρίευσιν του Κριμίου καί 
άλλα συμβάντα λίαν περίεργα. Τά πάντα διαιρεθέντα εις τόμους. Νυν πρώτον έκ 
τής ’Ιταλικής διαλέκτου μετενεχθείσα καί τύποις έκδοθεΐσα δι’ ακριβούς έπιμε
λείας καί δαπάνης του Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη του έξ Ίωαννίνων αψηβ7 έν Βιέννη 
1792 έν τή τυπογραφία του Γεωργίου Βενδότη εις 8ον».

Σ η μ. Μεταφραστής τής ιστορίας ταύτης έκ του ’Ιταλικού είναι 6 Κεφαλ- 
λήν Γεράσιμος Καρούσος» (Βρεττού ο.π. Β7 σελ. 89).

33) «Άλφαβητάριον ήτοι νέα Παιδαγωγία πλέον μεθοδική διά τά παιδιά» 
(Βιέννη 1792;) (20).

34) «Ό Άχιλλεύς έν Σκύρω. ’Όπερα ήτοι δράμα τού Κυρίου Άββά 
Μεταστασίου Καισαρικού ποιητού μεταφρασθείσα έκ τής ιταλικής διαλέκτου εις 
τήν ήμετέραν απλήν φράσιν μετά στιχουργίας νύν πρώτον τύποις έκδοθείσα δα
πάνη καί έπιμελεία Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη τού έξ Ίωαννίνων. Έ κ  τής ελληνι
κής τυπογραφίας Γεωργίου Βενδότη. Έν Βιέννη 1794 εις 8ον». (Βρεττού 0. π. Β7 
σελ. 97).

35) «Ό Δημοφόντης. ’Όπερα ήτοι δράμα τού Κυρίου Άββά Μεταστασίου 
Καισαρικού ποιητού μεταφρασθείσα έκ τής ’Ιταλικής διαλέκτου εις τήν ήμετέραν 
άπλήν φράσιν μετά στιχουργίας νύν πρώτον τύποις έκδοθείσα δαπάνη καί έπιμε
λεία Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη τού έξ Ίωαννίνων καί παρ’ αύτοΰ άφιερωθείσα τω 
έντιμωτάτω χρισιμωμάτω καί έν πραγματευταίς άρίστω Νικολάω Πλασταρά 1794 
έν Βιέννη αψηδ7. Έ κ τής Ελληνικής τυπογραφίας Γεωργίου Βενδότη εις δον». 
(Βρεττού ό.π. Β7 σελ. 97).
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36) «Προσθήκη τής Εκκλησιαστικής Ιστορίας Μελετίου Μητροπο
λίτου Αθηνών προς εξακολούθησήν των άλλων τριών τόμων έρανισθεισα μετά με
γάλης προσοχής καί έπιμελείας έκ διαφόρων άξιολόγων συγγραφέων ευρισκομένων 
έν τή περιφήμω Κ. Βιβλιοθήκη τής Βιέννης εις την απλήν ημών διάλεκτον παρά 
Γεωργίου Βενδότου του έκ Ζακύνθου νυν μέν πρώτον τύποις έκδοθεΐσα επιταγή 
μέν καί δαψιλή δαπάνη τού ύψηλοτάτου εύσεβεστάτου καί γαληνοτάτου πρίγκηπος 
καί ήγεμόνος πάσης Ούγγροβλαχίας Κυρίω Κυρίω Κωνσταντίτω Άλεξ. Μουρούζη 
Βοεβόδω ώ καί προσεφωνήθη επιστασία δε καί έπιμελεία Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη 
τόμ. Δ' περιέχων τά έν έκκλησία συμβάντα άπό τούς 1700 χρόνους γεννήσεως 
άχρι τής σήμερον δηλ. δλου τού παρόντος αίώνος. Έ ν Βιέννη 1795 έν τή ελλη
νική τυπογραφία Γεωργίου Βενδότη εις 4ον». (Βρεττού ό.π. Α' σελ. 121—2).

37) «’Αρχαιολογία συνοπτική των Ελλήνων περιέχουσα τάς δογματι- 
κάς πολιτικάς καί πολεμικάς τάξεις άμα δέ καί τά ήθη αύτών καί άλλα πλεΐστα 
άξιόλογα ώς έν τώ πίνακι φαίνεται έρανισθεισα έκ διαφόρων συγγραφέων παρά 
Γεωργ. Κων/ντίνου Σακελλαρίου τού έκ Κοζάνης* τύποις έκδοθεΐσα εις την απλήν 
ημών διάλεκτον προς κοινήν ωφέλειαν διά δαπάνης καί άκριβούς έπιμελείας Πολυ
ζώη Λαμπανιτζιώτη τού έξ Ίωαννίνων καί προσφωνηθεΐσα τώ πανευγενεστάτω 
άρχοντι μεγάλω Μπάνω Κυρίω Κυρίω Άλεξάνδρ. Χατζαρή 1796. Βιέννη αψηστ7. 
Έ ν τή ελληνική τυπογραφία Γεωργίου Βενδότη εις 8ον». (Βρ. ο.π. Β' σ. 102).

38) «Των μεταμορφώσεων Π. ’Οβιδίου Νάζωνος βιβλία ιε7 εις δύο 
τόμους διηρημένα μετά τινων έξηγήσεων έν τώ τέλει έκάστου Μύθου νύν πρώτον 
μεταφρασθέντα εις τήν κοινοτέραν τών καθ: ήμάς Ελλήνων διάλεκτον τύποις δέ 
έκδοθέντα φιλοτιμώ δαπάνη τού Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη τού έξ Ίωαννίνων καί 
παρ’ αύτού προσφωνηθέντα τώ ύψηλοτάτω εύσεβεστάτω καί γαληνοτάτω ήγεμόνι 
πάσης Ούγγροβλαχίας Κυρίω Κυρίω Ιωάννη Κωνσταντίνω Γεωργίω Χατζαρή 
Βοεβόδα. Ένετίησιν αψηη7 Παρά Νικολ. Γλυκεΐ εις δον.

Σ η μ. Ό  ανώνυμος μεταφραστής τού Λατινικού ποιήματος τούτου είναι ό 
Σπυρίδων Βλαντής». (Βρεττού ό.π. Β7 σελ 107).

Ό  Λεγκράν (Βιβλιογρ. Ίονική Λ' σελ. 172) παρέχει καί τις άκόλουθες σχε
τικές μέ τήν παραπάνω έκδοση πληροφορίες: "Έργο σπανιώτατο. Επικεφαλής 
τού Λ7 τόμου (σελ. 164-485) υπάρχει άφιερωτική επιστολή τού Πολ. Λαμπανιτ- 
ζιώτη στον πρίγκηπα Κων. Χατζερή. 'Η  έπιστολή άκολουθεΐται άπό πρόλογον 
τού Βλαντή. * Υπάρχει καί μιά δεύτερη έκδοση αύτού τού έργου στον τίτλο τής 
όποιας ο Βλαντής φέρεται σάν 6 μεταφραστής.—Προσθέτω, μέ τήν εύκαιρία, πώς 
αυτήν άκριβώς τή δεύτερη έκδοση τών Μεταμορφώσεων είχε ύπ’ οψει του ό Μέρ- 
τζιος, άδίκως δέ έλέγχει τό Βρεττό (Ή π. Χρ. I σελ. 175) ότι μάς παρέδωσε 
εσφαλμένα τον τίτλο της. *0 Βρεττός άναφέρει τον τίτλο τής πρώτης, τήςδέ δευ- 
τέρας αύτής είναι ό ακόλουθος : «Τών μεταμορφώσεων τού Π. Ούϊδίου Νάζωνος 
βιβλία ΙΕ7 εις δύο τόμους διηρημένα μετά τινων έξηγήσεων έν τώ τέλει έκάστου 
μύθου. Μεταφρασθέντα έκ τής Λατινίδος φωνής παρά Σπυρ. Βλαντή (τόμ. Α7 σελ. 
474, τόμ. Β7 σελ. 389)»—(’Ηπ. Χρ. ό.π. σελ. 176—7).

1. Κείμενο προς Β. της Παραμυθίας καί σέ τέσσερες περίπου ώρες άπ* αυτή άπόσταση 
στην κορφή του βουνού Χιονίστρα υπήρξε στα χρόνια της σκλαβιάς, λόγω της άπόμερης καί 
οχυρής του θέσης, καταφύγιο τών κατοίκων της περιοχής σέ ώρες ανωμαλιών. Σώζεται με
ταξύ του λαού καί τών χωριών μας ακόμη (Γραμμενοχώρια), ή χαρακτηριστική λαϊκή ρήση : 
• οποίους θελ’ να γλυτώσ* στ’ Λαμπανίτσα νά ξ* μερώσ*...».

2. Για τόν επιφανή τούτον Ήπειρώτη δές σχετική διεξοδική μελέτη Κώστα Λαζαρίδη 
εις Ήπ. Έστ. 1962 σελ. 397 κ.κ.

3. Λεπτομερή περιγραφή τής έκδοσης αυτής, καθώς καί κάθε σχετική μ* αύτήν πληρο
φορία δές εις μελέτην μου: «Μελέτιος ό Γεωγράφος ή τό πρώτο Ηπειρωτικό Πανεπιστήμιο 
(«Ήπειρ. Εστία» 1964, σελ. 522 κ.κ.).

Jibuti
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4. Τό έργο, γράφει ό Λεγκράν (Έλλ. βιβλ. ΙΗ '—Β', σελ, 482), έκδόθηκε αρχικά στή 
Βενετία τό 1758 άπό τό τυπογραφείο του Ά . Τζάττα μέ δαπάνη του Ιδιου Λαμπανιτζιώτη.

5. Πρόκειται για τόν Άδαμ. Κοραή. Τή μετάφραση της Όρθ. Διδασκαλίας του Μόσχας
Πλάτωνος άπό τά Γερμανικά στά Γαλλικά συνοδευόμενα άπό άξιόλογον πρόλογο, έπεχείρησε ό 
Κοραής (τό λέει στήν Αύτοβιογραφία του) άρχίζοντας τό συγγραφικό του στάδιο τό 1781 στή 
Σμύρνη, μέ σκοπό τό βιοπορισμό καί τή θερμή προτροπή καί συμπαράσταση του έξοχου Όλ- 
λανδοΰ φίλου καί δασκάλου του Βερνάρδου Κεύνου. Τό επόμενο έτος (1782) τυπώθηκε άπό 
τόν ίδιον καί ελληνικά στή Λειψία άπό τό τυπογραφείο του Τω. Βρέϊτκοπφ. (Δές καί Βα- 
λέτα : "Απαντα Κοραή, είσαγ. σελ. λ—λε' καί τόμ. Α' σελ. 6, 12 κ.κ.). *0 πλήρες τίτλος
τής μετάφρασης αύτής του Κοραή, είς Λεγκράν Έλλ. Βιβλ. ΙΗ τόμ. Β' σελ. 383 - 4.

5 α. ’Αφορμής άπό τήν κατά παράδοξη συγκυρία ταυτόχρονη εκτύπωση τής Διδασκαλίας 
Πλάτωνος άπό τόν Κοραή (Λειψία) καί τό Λαμπ. (Βιέννη), ό Δ Θερειανός γράφει γι’ αύτόν 
τόν τελευταίο (Άδ. Κοραή Α’ σελ. 114) : «Ό  Πολυζώης ούτος ήτο άγράμματος όπωσούν καί 
μωροπόνηρος άλλά έξ άφελείας φιλόμουσος καί φιλόβιβλος Ίωαννίτης, δστις, τό μέν άπό φιλο- 
γενούς διαθέσεως τό δέ άπό χρηματισμοϋ όρμώμενος, έτύπωσε περί τά τέλη τής παρελθούσης 
έκατονταετηρίδος πολλά έκκλησιαστικά καί άλλα βιβλία έπί πάσι δέ τήν Εκκλησιαστικήν 
'Ιστορίαν του Μελετίου ’Αθηνών έκχυδαϊσθείσαν τότε ύπό λογίου τινός φίλου του Πολυζώη 
(του έκ Ζακύνθου Γεωργίου Βενδότου)...». ’Αδικεί όμως, τό λιγώτερο, ό κατά τά άλλα κριτι- 
κώτατος Κερκυραίος λόγιος τόν καλόν Λαμπανιτζιώτη, γιατί οΰτε, καθώς δείχνουν τά γραφό- 
μενά του τουλάχιστον, «άγράμματος όπωσουν», υπήρξε, οΰτε «έκ χρηματισμοϋ όρμώμενος» 
έκανε τις έκδόσεις του άφοΟ φτωχός διεβίωσε, οΰτε «περί τά τέλη τής παρελθούσης έκατον
ταετηρίδος» έτύπωσε τά βιβλία του άλλά στή διάρκεια μισού άκριβώς αίώνα (1750—1798).

'Ως προς τήν άναφερόμενη στό πρόλογο τής ίδιας έκδοσης δήλωση του Λαμπ., ότι έκανε 
δύο τή μιά κοντά στήν άλλη έκτυπώσεις της, «έπειδή, καθώς έκεί λέει, τά όσα βιβλία έτύ
πωσε (τής πρώτης) μου αρπάχτηκαν άπό τάς χεΐρας», ό Θερειανός γράφει τά άκόλουθα, πού 
δεν έχουμε λόγους νά άμφισβητήσουμε : «Άλλά βέβαιον είναι οτι ό Κοραής έπρόλαβε τόν Πο- 
λυζώην τυπώσας όλίγους μήνας πρότερον τήν ίδιαν μετάφρασιν έν παντελή δέ ών άγνοια ότι 
έτέρα μετάφρασις έτυποΰτο συγχρόνως έν Βιέννη. *0 δέ Πολυζώης ούτωσί προκαταληφθείς, 
ήθέλησεν ό ταλαίπωρος έν τή τηκεδόνι τής ψυχής του, νά έξοικονομήση τήν Ιδίαν άμηχανίαν 
διά του απλοϊκού ισχυρισμού οτι παρεσκεύασε δήθεν δύο έκδόσεις ών ή μέν πρώτη έγένετο 
άφαντος άναρπασθείσα ύπό των χειρών αύτού ή δέ έτέρα συνέπεσεν πρός τήν έν Λειψία γενο- 
μένην έκδοσιν «ύπό τίνος φιλέλληνας Χίου». Άλλ* έπί τέλους ό φ ι λ ό π α τ ρ ι ς  Ί ω α ν ν ί -  
τ η ς ο ύ δ ε μ ί α ν  έ ξ α γ γ έ λ λ ε ι  μ ο μ φ ή ν  κ α τ ά τ ο ύ  Κο ρ α ή  έξαιτείται δέ μόνον τήν 
συνδρομήν των φιλοβίβλων «διά νά θαρρύνη νά άγωνίζεται είς όφελος τού γένους...» (Δ. Θερ. 
ό.π. σελ. 114—5).

Ώς πρός τό ποιόν τέλος των δύο παραπάνω συνεκδοθεισών έλληνικών μεταφάσεων τής 
Διδασκαλίας Πλάτωνος, ό ίδιος Θερειανός παρατηρεί : «Βραχεία τις άντιπαράθεσις αύτών θά 
καταδείξη τήν ύπερτέραν ήθικήν καί φιλολογικήν τού νέου Κοραή άρετήν... Όποια δέ ή δια
φορά τού λεκτικού έκατέρας ; Ή  σαφήνεια καί ή άκριβολογία τού Κοραή άποτελούσιν εύφρό- 
συνον άντίθεσιν πρός τήν άκαλλή, κακόζηλον καί συνεστραμμένην έρμηνείαν τού Βενδότου...». 
(ό.π. σελ. 115).

5 Ρ. Σέ σημείωσή του περί τού Λαμπ. ό Κ. Διαμάντης (Δ.Ι.Ε.Ε. 1962 σελ. 284) γρά
φει: «Πολ. Λαμπανιτσιώτης έξ Ίωαννίνων ίδρύσας έν Βιέννη τώ 1791 τό πρώτον έλλ. τυ- 
πογραφείον τού Γ. Βενδότη. ’Από τού 1750—1796 έξέδωκεν έν Βενετία καί Βιέννη 36 έργα». 
Δέν γνωρίζω άπό πού ό πιό πάνω μελετητής άντλεί τήν πληροφορία του τήν πρώτη Άπό 
όσα όμως δυνήθηκα νά μάθω, τέτοιο πράγμα, ίδρυση δηλ. τού τυπογραφείου τού Βενδότη, άπό 
τό Λαμπ. δέν φαίνεται. Ό  Ζαβίρας, δυνάμενος νά γνωρίζει καλύτερα παντός άλλου τά πρά
γματα, σάν φίλος άγαπητός τού Βενδότη, άναφερόμενος στό γεγονός γράφει (Έλλ. Θέατρ. σελ. 
244—5) : «*Ως δέ παραίτησε διά τινας λογοτριβάς τό διδασκαλικόν έπάγγελμα (ό Βενδότης 
είς Πέστην) ήλθεν έκ τής ’Ιταλίας ό παρά πάσιν γνωστός Πολυζώης καί ήφερεν είς τήν Πέ- 
σταν τήν Έκκλ. 'Ιστορίαν τού Μελετίου Αθηνών ζητών τινά ίνα τήν μεταγράψη καί διορθώ- 
ση αυτήν καί οΰτω νά τήν έκδώση είς τύπους. ΌΟεν εύρών τόν Βενδ. καί συμφωνήσας μετ’ 
αύτού άνήλθασιν άμφότεροι είς τήν Βιέννην όπου τελειώσας αυτήν ό Βενδ. έξέδωκεν είς τύπους 
έν τή τυπογραφία τού Βαουμαιστέρου. Ταύτην τήν τυπογραφίαν ύστερον ό Βενδότης ήγόρασε 
καί διά βασιλικού προνομίου πρώτος τών Ελλήνων συνέστησε έκεΐ τυπογραφίαν έν ή έτύπωσε 
διάφορα βιβλία είς τήν γλώσσαν μας». Οΰτε άκόμα καί ό Βρεττός αναφέρει παρόμοια είδηση, 
πληροφορών μόνον (Ν. Φ. Α' σελ. 181) πώς: πρώτος αύτός (ό Βενδότης) έσύστησεν έν τή 
πρωτευούση τής Αύστρίας Έλλ. Τυπογραφίαν έκ τής όποίας έξέδωκε διάφορα έκκλησιαστικά 
καί φιλολογικά βιβλία».

Άλλά καί άπό έργασίες σχετικές τέλος νεώτερων ερευνητών, (Λάί’ου καί Ένεπεκίδη, 
είδικά άσχοληθέντων μέ τήν 'Ιστορία τής Βιενναίας όμογένειας) άπ’ όσες βέβαια κατόρθωσα 
νά ίδώ, ή είδησις δέν έπιβεβαιοίνεται. Κατά τούς παραπάνω μάλιστα, ό Ζακύνθιος Γεώργιος 
Βενδότης (1757—1795) δέν άγόρασε, καθώς Ισχυρίζεται ό Ζαβίρας, τήν τυπογραφία τού Βα-
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ουμάϊστερ, τήν οποίαν άπό του 1992 διευθύνουν οΐ γνωστότατοι ΣιατιστινοΙ τυπογράφοι άδελ- 
φοί Μαρκίδες Πούλιου, άλλα πλάι σ’ αυτή ίδρυσε περί τό 1790 δικό του τυπογραφείο. Τούτο 
διατήρησε μετά τό θάνατό του (1795) ή χήρα του, υπό τή διεύθυνση τού Αύστριακοΰ Ίωάνν. 
Τζβεκίου μέχρι τό 1810, πού τό πούλησε σ’ αύτόν τόν τελευταίο. (Κοίτα καί Γ. Λάϊον : Οί 
άδελφοί Μαρκίδες Πούλιου... Δ Ι.Ε.Ε. Τομ. ΙΒ' σελ. 207 καί 210 καί τού ίδιου: *0 Έλλ. 
Τύπος τής Βιέννης σελ. 18 καί 87 κ. ά ).

6. Σημειώνω πώς τήν ίδια έποχή ό Ενετός φαρμακοποιός Βαρέ, μαθητής τού γνωστού 
λόγιου καί δασκάλου στο Φλαγγινιανό Φροντιστήριο Σπυρ. Βλαντή (1765—1830), μετάφρασε 
στήν άπλοελληνική τήν κωμωδία αύτή τού Γολδόνι (Πανδώρ. Η' σελ. 146), πού δέν άποκλείω 
να είναι ή ίδια μετάφραση ή έκδοθεΐσα άπό τόν Λαμπανιτζιώτη.

7. Στήν προσφώνηση τής αρχαιολογίας του μάλιστα, άναφερόμενος σ’ αύτή τήν έκδοση, 
γράφει κι αύτά έδώ : «Τοιαύτα έπηκολούθησαν είς τόν έκδοθέντα τέταρτον τόμον τής Έκκλ. 
‘Ιστορίας, 6 όποιος (εκδότης) διά τάς όσας ζημίας έπαθεν άνίσως δέν ήτον ή συνδρομή τού 
‘Τψηλοτάτου Αύθέντου Ούγγροβλαχίας ’Αλεξάνδρου Μουρούζη, ήθελεν μείνει είς παντελή λή
θην. Έάν δέν συνέβαινον αύτώ αί τοιαυται ζημίαι καί άλλα πλείστα χρειώδη καί έπωφελή 
ήθελεν έκδόσει βιβλία...» (Δές καί Ε.Φ.Σ. Κωνσταντινουπόλεως 1898—9 σελ. 324 κ.κ.).

8. Στό δημοσιευόμενο άπό τόν Κ. Διαμάντη κατάλογο έγγράφων τού Αρχείου Ταλίδα 
(Δ.Ι.Ε.Ε. 1960 σελ. 576) άναφέρεται καί άχρονολόγητο σχέδιον γράμματος τού Πολ. Λαμπα- 
νιτζιούτη προς τόν Παναγιώτατον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Νεόφυτον (τόν άπό Μαρω* 
νείας πατριαρχεύσαντα τό 1789—1794 καί 1798 — 1801) τό όποιο, γιατί δέ δημοσιεύτηκε 
ακόμη, δέν κατόρθωσα νά ίδώ.

9. Ό  Λεγκράν δέν άναφέρει μεταξύ των έκδόσεων τού 1750 έτους τήν έκδοση αύτή 
τού Λαμπ. άναγράφει όμως παρόμοια τού έτους 1755 «συντεθείσαν παρά Γεωργίου Τραπε- 
ζουντίου νΰν πρώτον τύποις έκδοθείσαν... Ένετίησιν 1755 παρά Άντωνίω τώ Βόρτολι «καί 
πάλι άπό τόν ίδιο τυπογράφο σέ δεύτερη έκδοση τό 1760 χωρίς νά μνημονεύη καί στίς δυό 
τό όνομα τού Εκδότη. (Λεγκρ. ο.π. Α' σελ. 434 καί 505).

10. Δέν είμαστε άπόλυτα βέβαιοι γιά τή χρονολογία τής έκδοσης αύτής τού Λαμπ. 
πού στό κατάλογο των έκδόσεών του τής Βενετίας είναι δέκατη στή σειρά, τήν τοποθετούμε 
όμως στό 1755, επειδή έργο μέ τίτλο «Θρησκεία καί ήθη Εβραίων... μεταφρασθέντα είς τήν 
απλήν Ρωμαϊκή γλώσσαν πρός εύαρέστησιν τών περιέργων φιλομαθών. Νυν πρώτον τύποις 
έκδοθέντα... Ένετίησιν 1755 παρά Άντωνίω τώ Βόρτολι» χωρίς βέβαια τό όνομα τού έκδότη, 
άναφέρεται άπό τόν Λεγκράν (ο.π. σελ. 443): καί διότι μεταφραστής τού έργου αύτού είς τήν 
ελληνική (έκ τής ’Ιταλικής) είναι ό έξ Ίωαννίνων λόγιος ’Ιωάννης Στάνου μαθητής τού 
Μπαλάνου.

11. Μεταξύ τών έκδόσεων τού έτους 1756 ό Λεγκράν (ο.π. Α' σελ. 451) άναφέρει καί 
τήν άκόλουθη πού κατά πάσαν πιθανότητα άνήκει στόν Λαμπ. έπειδή καί στό γνωστό κατά
λογό του είναι τέταρτη στή σειρά. «Άγιασματάριον ήγουν έκλογή έκ τού Μεγάλου Εύχολο- 
γίου τών χρησιμωτέρων καί άναγκαιοτέρων τοίς ίερεΰσι άκολουθιών καί εύχών. Αύξηνθείσα 
μετά νέας προσθήκης τινών άλλων χρησίμων εύχών καί τών μεγαλυναρίων τών δεσποτικών 
εορτών. Συλλεχθέντα μέν τά πάντα χάριν εύχερίας τών ιερέων νΰν δέ νεωστί είς τύπον δο- 
θέντα καί μετ’ έπιμελείας διορθωθέντα. Ένετίησιν 1756 παρά Άντωνίω τφ Βόρτολι (σχ. 8ον 
σελ. 144)». Παρομοίου τέλος έργου έκδοση άναφέρεται (Λεγκρ, δ.π. Β' σελ. 8) καί κατά τό 
1762 άπό τό ίδιο πιό πάνω τυπογραφείο.

12. *0 Λεγκράν δέν άναφέρει έκδοση Τετραβάγγελου τό 1756, αναφέρει όμως παρόμοια 
τού 1758 γενομένην παρ’ Άντωνίω τώ Βόρτολι καί άλλη μετατύπωσις τής προηγουμένης άπό 
τό Γεώργιο Κωνσταντίνου τόν έξ Ίωαννίνων, γνωστό συνεργάτη τού Λαμπ., στό τυπογρα
φείο τού Δ. Θεοδοσίου. (Λεγκρ. ο.π. Α' σελ. 489, καί 512).

13. *Υπό τόν τίτλο τού μεταγενεστέρου έργου τού Λαμπ. «Νέα Χαλιμά» έκδοθέντος στή 
Βιέννη τό 1791, ό Βρεττός σημειώνει: «*0 έκδότης Πολ. Λαμπανιτζιώτης άναφέρει είς τό 
προοίμιόν του οτι κατά τό 1756 έτύπωσεν είς Βενετίαν τρεις τόμους τής αύτής Χαλιμάς καί 
έν τή έπιγραφή λέγει νύν πρώτον τύποις έκδοθέν. Έγώ δέ ούδέποτε εϊδον τήν έν Βενετία έκ- 
δοΟείσαν χαλιμάν του. Έλαβον δέ άνά χεΐρας τήν Β' καί Γ' έκδοσιν αύτού τού πονήματος τυ- 
πωθέντος έν Βενετία τώ 1803 καί 1804 έτος παρά Πάνω Θεοδοσίω. Είς τάς δύο έκδόσεις 
ταύτας όμως άφηρέθησαν αί δύο λέξεις «Νέα Χαλιμά». (Βρετ. 0. π. σελ. 86). Ό  Λεγκράν 
όμως είδε τήν έκδοση αύτή τού Λαμπ. σπανιώτατη, κοιθώς τή χαρακτηρίζει, πού δέν άναγρά- 
φει βέβαια τό όνομα τού έκδότη, άνήκει όμως χωρίς άμφιβολία στό Λαμπ. καί τής οποίας ό 
πλήρες τίτλος έχει ώς έξής : «Αραβικόν Μυθολογικόν περιέχων διηγήσεις κοί συμβεβηκότα 
πλείστα περίεργα καί ωραία. Συντεθέν είς τήν ’Αραβικήν διάλεκτον παρά τού πολυμαθούς 
Δερβίς Άμπουμπεκήρ. Νύν πρώτον έκ τής ’Ιταλικής είς τήν ήμετέραν διάλεκτον μεταφρασθέν 
τύποις τε έκδοθέν καί μετά πλείστης έπιμελείας διορθωθέν τόμ. πρώτος. Ένετίησι αψνξ' 1757 
παρά Άντωνίο) τώ Τζάττα (σχ. 8 σελ. 308)... τόμ. Β’. Ένετίησι αψξβ' 1762 (σελ. 360) 
τόμ. Γ'. Ένετίησι 1762 (σελ. 368). (Λεγκρ. ο.π. Α' σελ. 470).

14. Γιά τήν έκδοση αύτή τού Λαμπ. (τό έπιστολάριο του Κερκυραίου Μήλια) οί Λαδάς—
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Χατζηδήμος (Έλλ. Βιβλ. σελ. 130) γράφουν, πώς μ* δλον πού τραβήχτηκε σε 1000 άντίτυπα 
πολύ γλήγορα εξαντλήθηκε καί στά 1759 ό Γλυκής για ν’ άνταποκριθή στή μεγάλη ζήτηση 
τή μετατύπωσε στό δικό του τυπογραφείο καί μέ έξοδά του.

15. Ό  πλήρης, καθώς πιστεύω, τίτλος της έκδοσης αύτής του Λαμπ. άναφερόμενος 
άπό τό Λεγκράν (δπ. σελ. 482—3) είναι ό άκόλουΟος : «Επιστολή ’Αλεξάνδρου του Μακεδόνος 
πρός τύν διδάσκαλόν του Άριστοτέλην. Μεταγλωτισθεΐσα από τήν ’Ιταλικήν είς τήν ήμετέραν 
άπλήν διάλεκτον. Νυν δε πρώτον τυπωθεισα καί μετ’ έπιμελείας διορθωθείσα. Ένετίησι αψνη' 
(1758) παρά Άντωνίω τφ Τζάττα».

Σέ συνέχεια ό Λεγκράν σημειώνει πώς στις σελ. 3—4 του έργου ύπάρχει πρόλογος του 
εκδότη—δέν άναφέρεται τό όνομά του—στόν όποιο έκθέτει 6τι τό Ιταλικό αύτό κείμενο δέν 
του έγινε γνωστό παρά μετά τήν έκτύπωση τής Νέας 'Ιστορίας τού ’Αλεξάνδρου. Αύτός λέγει 
είναι ό λόγος γιά τόν όποιον ή έπιστολή δέν ενσωματώθηκε στήν Ιστορία.

Άπ* αύτή τήν πιό πάνω δήλωση του έκδότη συμπεραίνω, πώς οί δυό άλλες σχετικές 
πρός τήν προκείμενη έκδόσεις του Λαμπ. (’Αλεξάνδρου ‘Ιστορία Μυθώδης καί του αύτού έτέρα 
έκδοσις), προηγήθηκαν όπωσδήποτε.

16. Ή  άφιερωτική έπιστολή της παγκόσμιας Ιστορίας έχει τίτλο: «Τφ έκλαμπροτάτω
εύγενεστάτφ καί περιφανεστάτω άρχοντι Κυρίω Κωνσταντίνω Μπραγκοβάνω άπογόνου έκείνου 
του μεγαλοπρεστάτου ήγεμόνος του χρηματίσαντος αύθέντου καί πρίγκηπος πάσης Ούγγροβλα- 
χίας» (Λεγκρ. ό.π. Α' σελ. 501).

‘Ο Β' τόμος της Ιστορίας αυτής περιέχει ιστορίαν του βασιλείου τής Κίνας έκδοθεΐσαν 
άπό τό ίδιο τυπογραφείο *Λ. Τζάττα τό 1764. Στή σελίδα του 248, πληροφορεί πάλι ό Λεγ
κράν (ο.π. Β' σελ. 15), υπάρχει ή σημείωση : «’Ακολουθεί ό Γ' τόμος περιέχων τά βασίλεια 
τής ’Ινδίας κατά τόν ίδιον τρόπον καί τάξιν» καί ότι καθώς άναφέρει ό Ζαβίρας (Ν. *Ελλ. 
σελ. 215) ή συνέχεια του έργου έμεινε ανέκδοτη «ύπό τής έπαράτου ένδείας».

17. *Η άφιερωτική έπιστολή τής έκδοσης αύτής, σημειώνει ό Λεγκράν (ό. π. Β' σελ. 
451), είναι χρονολογημένη στή Βιέννη 20 ’Ιουνίου 1786 καί υπογράφεται άπό τόν Πολυζ. Λαμ- 
πανιτζιώτη έξ Ίωνννίνων.

18. Δέν άποκλείω, ή άκόλουθη άναφερόμενη άπό τό Λεγκράν (ό. π. Β', σελ. 472) έκ
δοση, νά είναι ή ίδια αύτή του Λαμπ. έπειδή καί χρονικά μάλλον ταυτίζονται (στόν Κατά
λογό του των έκδόσεων τής Βιέννης είναι πέμπτη στή σειρά) καί άπό τό φιλικό του έκδότη 
μας τυπογραφείο βγήκε, καί ό χορηγός της Κ. Καλαφάτης έκ Ζαγοράς είναι γνωστός κι άπό 
άλλη έκδοτική μέ τό Λαμπ. συνεργασία. ‘Ο τίτλος της είναι: «Διδασκαλία πρός τούς πνευ
ματικούς πατέρας ήτοι έρμηνεία άκριβεστάτη περί έξομολογήσεως λίαν ώφέλιμος διά τούς έξο- 
μολογοΰντας καί έξομολογουμένους. Κατ’ έρωταπόκρισιν επισκόπου καί πνευματικού συλλε- 
χθείσα παρά του παναγιωτάτου πρώην Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυρίου κυρίου Καλλι
νίκου νύν τύποις έκδοθείσα άναλώμασι Κωνσταντίνου Καλαφάτη του έκ Ζαγοράς καί άφιερω- 
θεΐσα τφ πανιερωτάτω άρχιεπισκόπου Δημητριάδος καί Ζαγοράς Κυρίω Κυρίω Γρηγορίω αψπζ’ 
έν Βιέννη 1787. Παρά Τωσήπω τω Βαουμαϊστέρω».

Ή  άφιερωτική πού προτάσσεται τής έκδοσης αύτής έπιστολή, έπιλέγει ό Λεγκράν, 
φέρει ήμερομηνία 1/1/1787, δέν άναφέρει όμως τό όνομα τού έκδότη.

19. Τό βιβλίο (Αικατερίνη Β') τυπώθηκε στή Βενετιά (καί όχι στή Βιέννη, πού γρά
φει ό Βρεττός) άπό τόν Πολ. Λαμπανιτζιώτη, όπως φαίνεται άπό τόν κατάλογο έκδόσεων τής 
’Αρχαιολογίας τού 1796 όπου άναγράφεται: «Είς τήν Βενετίαν ‘Ιστορία τής Ρωσίας είς τήν 
παρούσαν κατάστασιν». (Δές καί Λαδά—Χατζ. ο.π. σελ. 200).

19 “. «*Η βιβλιογραφική σημείωσις τού Βρεττού, γράφει ό Ν. Πολίτης (Λαογραφία Α' 
σελ. 81) είναι έσφαλμένη. ’Αναφέρει τρεις τόμους τής συλλογής ένω αύτη άποτελείται έκ 
τεσσάρων τόμων οίτινες δέν έξεδόθησαν πάντες. Κατά τό αύτό έτος άλλά άπό τού 1791— 
1794. Συγχέει δέ ό Βρεττός τήν Νέαν Χαλιμάν, ώς έπιγράφεται ή τετράτομος αύτη έκλογή, 
πρός τό Τρίτομον ’Αραβικόν Μυθολογικόν...» (Δές καί σημ. 13).

20. Τό 1792 ό Γ. Βενδότης στενός συνεργάτης τού Λαμπ. έξέδωκε στή Βιέννη καί άπό 
τό τυπογραφείο του παρόμοιο έργο, σπανιώτατο σήμερα, μέ τίτλο ; «Άλφαβητάριον μικρόν 
πρός εόκολον μάθησιν των Παιδίων αψηβ'. Έν Βιέννη τής Άουστρίας 1792. ’Εκ τής Ελλη
νικής τυπογραφίας Γεωργίου Βενδότη», τού όποίου τόν πρόλογο «πρός τούς διδασκάλους» καί 
ύπογράφει. Δέν άποκλείεται νά είναι ή ίδια μέ τόν Λαμπ. έκδοση. (Δές καί Λεγκράν : ’Ιονική 
Βιβλ. Α' σελ. 157).



ΛΑΟΓΡΑΦΊΑ
ΠΑΝΟΥ ΓΡΙΣΠΟΥ, Δασολόγου

Δ Α Σ Ι Κ Η  Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Οί'δεμίαν συστηματικήν δασολαογραφικήν Ιργασίαν εχει νά άναφέρη ή §/.- 
ληνική λαογραφική βιβλιογραφία μέχρι σήμερον.

Οταν έν ετει 1931 έδημοσίευσα είς τό περιοδικόν «Μηνιαία Δασική Έπι- 
θεώρησις» την πρωτην είς την γλώσσαν μας δασικήν λαογραφικήν έργασίαν, ό 
καθηγητής τής Λαογραφίας έν τώ Πανεπιστήμια) Θεσσαλovίκηc μακ. Στίλπων 
Κυριακίδης, έσπευσε είςέπιστολήν του(ΐ), δημοσιευθεΐσαν έν τώάύτώ περιοδικώ, 
νά διαδηλώση τό ένδιαφερον του δια τάς δασολαογραφικός έργασίαί κα'ι να ταc 
ένθαρρύνη, παρατηρών, δτι αί άρχαίαι Λρυάδες καί Άμαρυάδες δεν είναι δυνα
τόν νά έχάθησαν χωρίς νά άφήσουν μέχρις ήμών τά ίχνη των. Ή  άνεύρεσις 
λοιπόν, αύτών των Ιχνών ήνο ζήτημα έρεύνης, δπως άποδεικνύει ή θαυμασία 
δασική λαογραφία τών Γερμανών, ή όποία μάς εχει γίνει γνωστή χάρις είς τόν 
Mannhardt.

Βεβαίως δασικόν λαογραφικόν υλικόν, άναφερόμενον εις δασικός παρα
δόσεις καί άλλα μνημεία του λόγου, ενρηται έγκατεσπαρμένον εις διαφόρους σύλ
λογός δημοσιευμένος είτε είς τούς τόμους τής «Λαογραφίας», είτε εϊς αυτοτελή 
δημοσιεύματα, πλήν δμως Ιδία έργασία καθ’ αυτό δασολαογραφική δεν υπάρχει, 
ώς ειπωμεν, με μόνην έξαίρεσιν τό δημά)δη Ονόματα τών φυτών, ών τό μέγιστον 
μέρος είναι δασικά, τό άποτελούντα τήν Συλλογήν Χελδράϊχ—Μηλιαράκη.

Ή  έλλειψις αύτη οίασδήποτε δασολαογραφικής έργασίας παρ’ ήμΐν, πιθα
νώς θά πρέπει νά άποδοθή, τό μέν, εις τό γεγονός δτι άπαιτοΰνται είδικαί δασο- 
τεχνικαί ή δασοπονικαί γνώσεις τών όποιων στερούνται οί με τας λαογραφικας 
μελέτας έρασιτεχνικώς ή έπιστημονικώς άσχολούμενοι, οί όποιοι κατά κανόνα 
είναι φιλόλογοι, τό δέ, είς τό γεγονός δτι οί δασοτεχνικώς μορφωμένοι επιστή
μονες περιορίζονται έξ δλοκλήρου είς τα θέματα τής είδικότητός των, άγευστοι 
δντες πάσης γνώσεως σχετικώς με τα λαογραφικά θέματα καί άντικείμενα, μέ
χρι τού σημείου νά άγνουύν καί αύτό τούτο τό όνομα «λαογραφία*. Έξ άλλου, 
δεν πρέπει νό άγνοήται; δτι τό ύπόβαθρον τής δασικής λαογραφίας είναι ή δασο
πονία, τουτ’ εστιν, ή δασική οικονομία, ώς αύτη άσκείται υπό τών δασικών 
χωρικών καί τών όρεινών έν γένει πληθυσμών. Οί πληθυσμοί ούτοι άκόμη καί 
μέχρι σήμερον είναι τόσον καθυστερημένοι καί άνεξέλικτοι έν τή όδώ τού 
πολιτισμού, ώστε δασοπονία, καί γενικώτερον, ορεινή οικονομία καί δασική, ή 
Ορεινή, λαογραφία, νά αποτελούν ένα σύνολον άδιάσπαστον καί τό λαογραφικά 
στοιχεία νό έμφανίζωνται άμέσως άπότοκα τής οικονομικής βαθμίδος τής ορει
νής κοινωνίας, είς τρόπον ώστε ή οικονομία νό άποτελή έν ταυτώ τό ύπόβαθρον 
καί τό ύπεροικοδόμημα, τουτ’ εστιν τήν μορφήν τής όρεινής κοινωνίας τήν όποιαν 
έκφράζει ή λαογραφία. *♦*

Ακριβώς δέ λόγω τής στενής σχέσεως τήν όποιαν παρουσιάζουν τά λαο 1

ί

1. «Μηνιαία Δασική Έπιθεώρησις», έτος Β', τεύχος 13ον, Ιανουάριος 1932. Σ’ 
αύτό τό τεύχος έδημοσιεύΟη ή επιστολή τού Κνριακίδη. Τό δικό μου άρθρο περί Δασικής 
Λαογραφίας έδημοσιεύΟη στό ύπ* άρ. 12 τεύχος τής ιδίας έπιΟεωρήσεως ^Δεκέμβριος 1931).

a
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γραφικά στοιχεία μέ τήν οικονομίαν τοΰ όρεινοΰ χώρου, δέν είναι έπιστημονικώς 
ορθόν νά περιορίσωμεν τήν έρευναν καί την μελέτην των δασολαογραφικών 
στοιχείων, εις στενό «δασικό» πλαίσια, άλλό είς δσον τό δυνατόν ευρύτερα τοι- 
αΰτα, έπεκτεινόμενα είς τούς συγγενικούς κλάδους τής δασοπονίας, τουτ* έστιν 
είς τήν ορεινήν γεωργίαν καί τήν λιβαδοπονίαν, ή άλλως κτηνοτροφίαν, καλου- 
μένην, διότι εις τόν όρεινόν χώρον, ό φορεύς τοΰ λαογραφίκοΰ υλικού, ό όρεινός 
χωρικός, δέν είναι κατ’ αποκλειστικότητα μόνον γεωργός ή μόνον δασοπόνος ή 
μόνον κτηνοτρόφος, άλλό συγχρόνως, καί γεωργός καί δασοπόνος καί κτηνο* 
τρόφος. Ούτω, ένα ατενώς δασολαογραφίκόν στοιχείον, δύναται πολλάκις νό 
εύρη τήν έρμηνείαν του, εις μίαν πράξιν ή ένέργειαν φύσεως γεωργικής ή κτηνο- 
τροφικής οικονομίας, δπως καί ένα ατενώς γεωργικόν ή κτηνοτροφίκόν στοιχείον 
εις πράξιν ή ένέργειαν φύσεως δασοπονικής.

Οΰτω, έπΐ παραδείγματι, τός σχετικός μέ τόν κλάρον καί τό κλάρισμα 
δασικός λαογρσφικός ειδήσεις θό δυνηθώμεν να τός έρμηνεύσωμεν καί έννοή- 
σωμεν συνδυάζοντες πρός τήν κτηνο τροφικήν οικονομίαν τοΰ χωρικοΰ είς τήν 
όποιαν ό κλάδος αποβλέπει, ένώ τός σχετικός μέ τό ρόγγι καί τό ρόγγισμα δασο- 
λαογραφικός είδΐ}σεις θό πρέπει νό συσχετίσωμεν πρός τήν γεωργικήν οικονο
μίαν τοΰ χωρικοΰ, είς τήν όποιαν τό ρόγγι άποβλέπει. Ά ντιθέτως δέ, τός περί 
τήν οικογενειακήν έστίαν, τό περίφημον χωρικόν τζάκι, λαογραφικάς ειδήσεις, 
λόγου χάριν, θό πρέπει νό ίδωμεν καί έρμηνεύσωμεν, άνατρέχοντες είς τό είδος 
καί τήν φύσιν τής δασικής καυσίμου ΰλης καί τόν τρόπον καθ’ δν αυτή συλλέ- 
γεται είς τό δάσος, καί καθ’ έξής.

Άλλό αί καθαρός δασικής φύσεως λαογραφικαί ειδήσεις, έχουσαι ως υπό- 
βαθρον, ώς εΐπομεν, τήν δασοπονίαν, τουτ’ έστιν μίαν τών μορφών τής όρεινής 
έδαφοπονίας, δέν συνάπτονται μόνον πρός τός δύο συγγενικός μορφός τής έδαφο
πονίας, τήν γεωργικήν καί τήν κτηνοτροφικήν, άλλό καί πρός άλλας μορφός τής 
χωρικής οικονομίας, ώς είναι ή οικοτεχνία, ή χειροτεχνία, διάφοραι έπαγγελμα- 
τικαί άσχολίαι, ώς βαρελοποιία, σαγματοποιΐα, καροποιΐα, σιδηρουργία, καλαθο
πλεκτική, ξυλουργική, οικοδομική κ. ά. καί τέλος, είδη τινό λαϊκών τεχνών, ώς 
ή ξυλογλυπτική, μαρμαρογλυφία, διακοσμητική, άγιογραφία κ. ά.

Ή  τοιαύτη κατά είδος ή άντικείμενον έπέκτασις τής δασολαογραφικής έρεύ- 
νης άπαιτεΐ συνάμα καί τήν κατά χώρον έπέκτασιν αυτής, ήτοι δέν δυνάμεθα 
νό περιορίσωμεν έντός στενού γεωγραφικού χώρου τήν ερευνάν μας, διότι ή 
δασοπονία, κατ’ έξοχήν περισσότερον ή αί άλλαι μορφαί έδαφοπονίας άπαιτεΐ 
χώρον διό τήν άσκησιν αυτής, είναι δηλ. Ιδιαζόντως έκτατική μορφή οικονομίας 
καί υπαγορεύει τήν μετακίνησιν τών άσκούντων τήν δασοπονίαν χωρικών μέσα 
είς ευρύτατα γεωγραφικό πλαίσια.

Οΰτω, λ.χ., οί Καταφυγιώτεςί1), υλοτόμοι καί πριονάδες, είναι γνωστοί 
καί όνομαστοί καθ’ άπασαν τήν χώραν, δπως είναι γνωστοί έπίσης καθ’ άπα- 
σαν τήν χώραν οί Ίκαριώτες(* 2), ώς άνθρακείς. "Ενα δασοπονικόν είδος, ή λεγο- 
μένη Μακεδονική δρΰς, έν Ήπείρω Κρίπνα, είναι έν Θεσσαλίμ γνωστόν μέ τό 
όνομα μπονλγκάρι, λόγω χρησιμοποιήσεως επί τουρκοκρατίας Βουλγάρων δασερ- 
γατών είς τήν υλοτομίαν καί άνθρακοποίησιν αυτού. Είς τήν νοτιοδυτικήν έσχα- 
τιόν τής Κρήτης, παρά τός άκτός τοΰ Λιβυκοΰ πελάγους, άπέναντι τής νήσου 
Γαύδου, υπάρχει χωρίον όνομαζόμενον Ά για  Ρουμέλη. Τό όνομα τούτο έδόθη 
έπισήμως εις τό χωριό κατό κωμικήν παρερμηνείαν τοΰ τοπωνυμίου Ά γυό Ρου
μέλη, ήτοι Νερό (άγυό) τοΰ Ρουμελιώτη, τοΰ έκ Στερεός Ελλάδος μετακληθέντος 
υλοτόμου, ειδικού είς τήν κατασκευήν ύδροπριόνων. Πράγματι δέ, μέσα είς τό

• · 1. Καταφύγι, κοινότης κατά τήν 'Επαρχίαν Σερβίοιν έπί τών Πιερίων (Φλάμπουρον).
2. Έκ τής νήοου ’Ικαρίας.



526 «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

φαράγγι τής Σαμαριάς, είς την έξοδον του δποίου κείται τό χωρίον, ίδρυσαν 
έπανειλημμένως ύδροπρίονον Ρουμελιώτες πριονάδες διά την υλοτομίαν κυπαρισ- 
σοξυλείας τών μεγάλων κυπαρισσοδασών των Σφακίων. Καί τοΰτο, δηλ. ή μετ- 
ωνομασία του χωριού άπό Άγυά Ρουμέλη, είς 'Αγίαν Ρουμέλην, παρά τάς δια
μαρτυρίας τών άρχαιολογούντων, ot όποιοι άπέδειξαν δτι ούτε είςτό όρθόδοξον, 
οΰτεείς τό καθολικόν έορτολόγιον υπάρχει αγία άκούουσα είς τοιούτον όνομαί1).

Κατά συνέπειαν, μία άρτία καί δλοκληρωμένη δασολαογραφική μελέτη: 
δέον νά έπεκταθή καθ’ δλην την χώραν καί, εΐ δυνατόν, έκτός των £ρίων αύ- 
τής, είς τάς περιοχάς του έκριζωθέντος Ελληνισμού, Πόντον, Μ. ’Ασίαν, Ά ν. 
Θράκην, Β. νΗπειρον καθώς καί είς την Κύπρον.

Εύνόητον είναι δτι, προκειμένου περί τού έκριζωθέντος Ελληνισμού, σή
μερον ειμεθα ήναγκασμένοι *\ά άντλήσωμεν άπό δ,τι έχει περισωθή, χάρις είς 
την άγάπηνκαί την έργασίαν φωτισμένων τέκνων τών περιοχών έκείνων, άπό 
τόν λαογραφικόν των πλούτον.

Μία τοιαύτη δλοκληρωμένη έργασία, έκφεύγει, βεβαίως, των προθέσεων 
τής παρούσης καί δι’ άλλους μέν λόγους, άλλά καί διότι κείται πέραν τών έν- 
διαφερόντων τής «’Ηπειρωτικής Εστίας». Ενταύθα θά περιορισθώμεν νά δώ- 
σωμεν την δασικήν λαογραφίαν τής ’Ηπείρου, υπό τό πνεύμα τό δποίον άνωτέρω 
άνεπτύξαμεν, ήτοι έπεκτεινόμενοι είς τούς συγγενικούς κλάδους τής όρεινής 
έδαφοπονίας, γεωγραφικώς δέ άντλούντες υλικόν άπό τάς γειτονικάς πρός την 
*Ήπειρον δρεινάς περιοχάς.

Ό σον άφορά είς τό σύστημα κατατάξεως τής ύλης, δέν άκολουθούμεν τό 
διάγραμμα τού άειμνήστου Νικολάου Πολίτου, διότι δυστυχώς άπό την έποχήν 
τού διαγράμματος πάρα πολλά πράγματα έχουν μεταβληθή. Έπροτιμήσαμεν την 
άλφαβητικήν κατάταξιν, ή δποία, τουλάχιστον, καθιστά την χρήσιν εύκολωτέραν.

’Αναγκαία τινά στατιστικά στοιχεία

Ή  *Ήπειρος, περιλαμβάνουσα τούς Νομούς Ίωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρε- 
βέζης καί νΑρτης, έχει συνολικήν έπιφάνειαν 9.200.000 στρεμμάτων καί πληθυ
σμόν 350.000 κατοίκων.

Έκ τής έπιφανείας ταύτης είνα ι:

Ποσά Μερικά
Δάση πυκνά παραγωγικά 2.060.000 στρ.
Μερικώς δασοσκεπείς έκτάσεις 2.300.000 »
Βοσκότοποι χορτολιβαδικοΐ 1.640.000 »
Βοσκότοποι ύπαλπικής μορφής 700.000
ΓεωργικαΙ καλλιέργειαι 1.400.000 »
Λίμναι καί άλλαι άγονοι έκτάσεις 1.100.000 »

Σ ύ ν ο λ ο ν 9.200.000

Ποσά Συνολικά

4.360.000

2.340.000
1.400.000
1.100.000

9.200.000
Ή  έκτασις τών 2.060.000 στρ. παραγωγικών δασών κατανέμεται ως κάτωθι:

α) ’Από άπόψεως δασοπονικού είδους.

Δάση έλάτης 192.000 <ττρ
» όρεινής πεύκης 221.000 »
» όξυάς 143.000 »

1. Μιχ. Δ^φνερ «Όδ. 'Εντυπώσεις άπό την Δυτ. Κρήτην», άπό περιοδείαν του γε- 
νομένην κατ' ’Οκτώβριον 1918.
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Δάση

»

β) ’Από

Δάση
»
»

γ) Άπό

Δάση
»

»
»

φυλλοβόλου δρυός 503.000 στρ.
καστανιάς 2.000 »
παραλίων κωνοφόρων 1.000
Αειθαλών πλατυφύλλων 998.000 »

Σ ύ ν ο λ ο  ν 2.060.000

Απόψεως διαχειριστικής μορφής.

ύψηλά 562.000 στρ
χαμηλά 1.198.000 »
μέσα 300.000 1

Σ ύ ν ο λ ο ν 2.060.000

Απόψεως συνθηκών Ιδιοκτησίας είναι

§ημόσια 738.000 στρ
κοινοτικά 1.123.000 »
Συνεταιριστικά 96.000 »
ϋ4ονασνηριακά 37.000 »
Ιδιωτικά 66.000 »

Σ ύ ν ο λ ο ν  2.060.000

Τ6 έτήσιον, κατά μέσον δρον, Ακαθάριστον έθνικόν εΙσόδημα έκ τής έδαφο- 
πονίας τής ’Ηπείρου, Ανέρχεται είς 1.390.000.000 δρχ. έκ τοΰ δποίου είναι:

Έτήσιον Ακαθάριστον προϊόν έκ τής γεωργίας
καί κ τ η ν ο τ ρ ο φ ία ς .............................................  1.285.000.000 δρχ.
έτήσιον Ακαθάριστον προϊόν έκ τής δασοπονίας 105.000.000 »

Σ ύ ν ο λ ο ν  1.390.000.000

Έ το ι τό έκ τής δασοπονίας εΙσόδημα Αντιπροσωπεύει έναντι τοΰ γεωργο- 
κτηνοτροφικοΰ εϊσοδήματος, τό 8,24%. Τούτο σημαίνει δτι 6 δρεινός χωρικός 
τής ’Ηπείρου Αποκομίζει έκ μέν τής γεωργίας καί τής κτηνοτροφίας τήν όποίαν 
άσκεϊ τά 92%  περίπου τοΰ έτησίου του εισοδήματος, έκ δέ τής δασοπονίας μό
λις τό 8%. Αυτός είναι δ λόγος διά τόν όποιον δ δρεινός χωρικός δεικνύει τό
σην Αδιαφορίαν διά τήν τύχην τοΰ δάσους, τό δποϊον βλέπει είτε ως έδαφος 
πρός έκχέρσωσιν («ξύλωμα») εϊτε ώς βοσκότοπον, καί ένεκα τοΰ δποίου Αρνείται 
νά έγκαταλείψη τήν νομαδικήν ή ήμιοικόσιτον κτηνοτροφίαν, στρεφόμενος πρός 
τήν δασοπονίαν. Διότι δ δρεινός χωρικός, μέ τήν Αδυναμίαν Αναμονής των Αναγ
κών του, δέν βλέπει τίνι τρόπω θά δυνηθή νά κάλυψη τό Ανοιγμα τής ψαλλίδος 
μεταξύ κτηνοτροφικοΰ εϊσοδήματος τοΰ δποίου καλείται νά παραιτηθή καί τοΰ 
χαμηλού δασικοΰ εϊσοδήματος. Ή  τοιαύτη προτεινομένη μεταμόρφωσις τοΰ δρει- 
νοΰ χωρικού, Από γεωργοκτηνοτρόφου είς δασοπόνον, μεταφράζεται δι’ αυτόν είς 
πτώσιν τού καί έκ κατασκευής χαμηλού του έτησίου εισοδήματος. Μή έχων δέ 
εύχέρειαν έκλογής, Αντιδρά είς τήν Ασκουμένην έπ* αυτού πίεσιν ύπό των οίκο- 
νομικών συνθηκών, διά τής μεταναστεύσεως.

Ι Τήν εΙκόνα Ακριβώς αύτήν, τήν δποίαν μάς παρέχουν τά οίκονομικά στοι
χεία τά Αποτελοΰντα τό ύπόβαθρον τής δρεινής κοινωνίας, μάς παρέχουν είς τόν 
τομέα τοΰ λόγου, τά λαογραφικά στοιχεία. Ταΰτα, είς μίαν παραπλησίαν Ανα
λογίαν, ύπεισέρχονται είς τήν λαογραφίαν τοΰ δρεινοΰ χώρου καί ένφ ένα έλά-

Α
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χιστον ποσοστόν τούτων έμφανίζειαι μέ αύτοτελή χαρακτήρα (λ.χ. οί βίοι), τό 
μεγαλύτερον ποσοστόν συνέρχεται καί ένσωματούται είς τά λοιπά λαογραφικά 
στοιχεία τής όρεινής κοινωνίας, είς βαθμόν τοιούτον ώστε νά καθίσταται Αδύ
νατος ή άπομόνωσίς του. Οΰτω, έπί παραδείγματι, δέν δυνάμεθα νά διαχωρίσω- 
μεν τά λαογραφικά στοιχεία τά άναφερόμενα είς τό δασικόν φυτόν, τόν βάτον 
ή την δάφνην, άπό τά έθιμα του γάμου, καί καθ’ έξής. Εντεύθεν γίνεται κατά
δηλον εις πόσον μεγάλον βαθμόν ή δασική λαογραφία είναι συνδεδεμένη μέ την 
λαογραφίαν τού όρεινού χώρου.

***

Κλείοντες τό παρόν εισαγωγικόν σημείωμα, θεωρούμεν σκόπιμον καί χρή
σιμον νά παράσχωμεν έρμηνευτικά τινά βοηθήματα έπΐ των άπαντώντων ένταύθα 
δασοτεχνικών δρων.

Δασοπονίαν, λέγοντες, έννοούμεν την δασικήν οικονομίαν, τήν σκοπούσαν 
τήν έκμετάλλευσιν των παραγωγικών δυνάμεων τού δασικού έδάφους. «Δασικόν» 
δέ χαρακτηρίζεται τό έδαφος, τό άκατάλληλον διά μόνιμον γεωργικήν καλλιέρ
γειαν, τό όποιον δμως δύναται νά διαθρέψη δασικά φυτά, κατ’ άντιδιαστολήν 
πρός τά κτηνοτροφικά.

«Δασικόν» χαρακτηρίζεται τό φυτόν έκείνο τού όποιου σκοπός είναι παρα
γωγή κυτταρίνης, ένώ τό γεωργικόν φυτόν σκοπεί τήν παραγωγήν άμυλου, 
καί τό λιβαδικόν ή κτηνοτροφικόν, τήν παραγωγήν κρέατος καί λοιπών ζωω- 
κομικών προϊόντων.

«Δάσος» είναι τό μέσον έκείνο διά τού όποίου ή δασοπονία έπιτυγχάνει 
τήν έκμετάλλευσιν τού δασικού έδάφους. Ό  Νόμος, όρίζει τό δάσος δτι είναι 
«εκτασις έδάφους έν δλω ή έν μέρει υπό άγρίων ξυλωδών φυτών, οίωνδήποτε 
διαστάσεων καί ήλικίας, καλυπτομένη καί πρός παραγωγήν δασικών προϊόντων 
προορισμένη».

Διαχειριστική μορφή ένός δάσους, είναι ή μορφή έκείνη ή όποια προκύπτει 
έκ τής τοιαύιης ή τοιαύτης όδού τής άκολουθουμένης διά τήν άναγέννησιν τού 
δάσους. Έάν ή άναγέννησις γίνεται διά σποράς (φυσικής ή τεχνητής) τότε ή 
προκύπτουσα μορφή λέγεται υψηλή καί τό δάσος υψηλόν.

Έάν ή άναγέννησις γίνεται διά τών πρεμνοβλαστημάτων τών δένδρων, 
κοινώς κολοφούσια, κολόρριζα, ή μορφή λέγεται χαμηλή.

Έάν ή άναγέννησις γίνεται δΓ άμφοτέρων τών τρόπων, ώστε μέσα είς τό 
άναγεννηθέν δάσος νά υπάρχουν σπερμοφυή καί πρεμνοφυή δένδρα, τότε ή μορφή 
λέγεται μέση ή καί πολυόροφος, διότι τά δένδρα φαίνονται ωσάν νά σχηματί
ζουν δύο ή περισσοτέρους όρόφους. Καί τά μέν σπερμοφυή δένδρα άποτελούν 
τόν άνώροφον τού δάσους, τά δε πρεμνοφυή τόν ύπόροφον αύτού, άσχέτως πρός 
τό τυχόν γεγονός, ότι κατά τινα περίοδον, ιδίως είς τήν άρχήν τής άναγεννή- 
σεως, είναι δυνατόν, τά ταχέως αυξανόμενα πρεμνοφυή άτομα, νά άποκτήσουν 
ύψος μεγαλύτερον, άπό τά βραδέως αύξανόμενα σπερμοφυή άτομα.

Βιβλιογραφία

1. Forestry statistical data for Greece Τόμ. Ill τής U.S.A. operations Mis
sion to Greece. Food and Agriculture division forestry and management Unit. 
Δεκέμβριος 1953.

2. Κατανομή τών δασών τής Ελλάδος. Έκδ. Υπουργείου Γεωργίας. Ά-
θήναι 1964. >



ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΤ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ

Ό  θάνατος του Δ. Σαλαμάγκα, γεγονός σημαντικό για τά Γιάννινα, για την 
την ’Ήπειρο καί, ακόμα, γιά τήν ελληνική πνευματική ζωή γενικώτερα, όπως εϊ- 
ταν φυσικό, δέν πέρασε άπαρατήρητος. ’Ό χι μονάχα συγκίνησε καί συνετάραξε τά 
πρόσωπα πού άποτελουσαν τον κύκλο και τό περιβάλλον του, άλλά καί χαράχθηκε 
καί τονίσθηκε, αυτή ή άπώλεια, στόν τύπο καί στις εκδηλώσεις της δημόσιας ζωής 
καί των πνευματικών καί κοινωνικών παραγόντων.

Γιά νά δώσουμε μιάν εικόνα άπ’ τό χρονικό αύτό του θανάτου του Δ. Σαλα
μάγκα, δημοσιεύομε κατωτέρω χαρακτηριστικά κείμενα, ειδήσεις, άποσπάσματα 
καί εκδηλώσεις, πού έλαβαν χώραν κατά τον θάνατο καί τον ύστατο χαιρετισμό 
προς τον ώραΐον αυτόν λόγιο ευπατρίδη τών Ίωαννίνων.

ΈφημερΙς «ΠΡΩ’ΓΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» 8 Δεκεμβρίου, 1965

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΑΠΕ ΘΑΝΕ  ΧΘΕ Σ  Ο Δ. Σ Α Λ Α Μ Α Γ Κ Α Σ

Μεγάλη άπώλεια διά τον κόσμον τών 
γραμμάτων. — Σήμερον ή κηδεία του

ΠΑΝΔΗΜΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΝΘΟΤΣ

Άπέθανε χθές καί ώραν 1.15' μ. μ. είς τό θεραπευτήριον «Ευαγγελισμός» ’Αθηνών όπου 
ένοσηλεύετο, ό Ήπειρώτης λογοτέχνης καί Ιστοριοδίφης Δημήτριος Σαλαμάγκας, άξιωματικός 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης έ. ά.

Ή  κηδεία του θά γίνη πάνδημος σήμερον καί ώραν 3ην μ. μ. έκ της οίκίας του κειμέ- 3 4

3. Συνοπτική στατιστική έπετηρίς τής Ελλάδος. Έκδ. Έ θν. Στατιστικής 
Υπηρεσίας. Ά'θήναι 196b.

4. Περιφερειακή γεωργική άνάπτυξις. Έκδ. 'Υπουργείου Συντονισμού. 
Ά'θήναι 1967.

Συντομογραφίαι

αντ.=άντίθετος—ως. 
απρ=άπρόσωπον ρήμα—άπροσώπως 
βιβλ.=βιβλιογραφία—κώς 
βλ.=βλέπε
έπρ.=έπίρρημα—κώς
κν.=κοινώς
λ.=λέξις
μτφ. =μεταφορικώς 
παν.=πανταχοϋ

πλχ=πολλαχοΰ .
πρμ—-παροιμία' παροιμιώδης 
πρφ—προφορικός—κώς 
ρ.=ρήμα 
συν.= συνώνυμον 
τπν.=τοπωνύμιον ’ ’
ύπκ. =ύποκοριστικ6 ν 
φτν. =  φυτωνύμιον 
φρ.=φράσις_ <λ: ,

■ (Συνεχίζεται)
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νης έπί της λεωφόρου Γεωργίου Β> άριθ. 27, είς τόν *1. Ναόν 'Αγίου Νικολάου (‘Αγοράς).
ΑΝΑΣΤΟΛΗ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Η.Μ.

Έ κ της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών άνακοινούται δτι, λόγω του θανάτου του έκ 
τών 'Ιδρυτών Εταίρων της άειμνήστου Δημητρίου Σαλαμάγκα, άργοΰν τά Γραφεία της καί 
άναστέλλονται αΐ έκδηλώσεις της έπί διήμερον.

Κατόπιν τούτου, ή προγραμματισθεισα διά σήμερον διάλεξις δέν θά πραγματοποιηθη.
ΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

ΈπΙ τώ θανάτω του Δημ. Σαλαμάγκα έξεδόθησαν τά άκόλουθα ψηφίσματα:
Η «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Έν Ίωαννίνοις, σήμερον τήν 8ην Δεκεμβρίου 1965, ή Συντακτική ‘Επιτροπή του Περι
οδικού «Ηπειρωτική Εστία», συνελθοϋσα έκτάκτως έπΐ τώ θλιβερώ άγγέλματι τού άδοκήτου 
θανάτου τού άειμνήστου Δημητρίου Σαλαμάγκα, έκ τών Ιδρυτών καί συντάκτου της «‘Ηπει
ρωτικής Εστίας», συγγραφέως - λογοτέχνου καί Ιστοριοδίφου, άναλώσαντος τήν ζωήν του είς 
τήν υπηρεσίαν σκοπών πνευματικών.

ΨΗΦΙΖΕΙ
Ιον) "Οπως έκφρασθώσι τά συλλυπητήρια τής «Ηπειρωτικής 'Εστίας» είς τήν οικογέ

νειαν τού μεταστάντος.
2ον) "Οπως άπαντα τά μέλη τής συντακτικής έπιτροπής συνοδεύσωσι τήν έκφοράν.
3ον) "Οπως κάτατεθή στέφανος έπΐ τής σορού του.
4ον) "Οπως έκδοθή είδικόν τεύχος άφιερωμένον είς τήν ζωήν καί τό έργον του.
5ον) "Οπως δημοσιευθή τό παρόν είς τόν έγχώριον τύπον.

Ή  Συντακτική ‘Επιτροπή
Δημοσθένης Κόκκινος, Μιχαήλ Μάνος, ‘Αρσένιος Γεροντικός, Δημήτριος Σιωμόπουλος, 

Παναγιώτης Φάντης, ’Ιωάννης Νικολαΐδης, Κων)νος Μέρτζιος, Τάκης Τσ^ακος, Λέανδρος Βρα- 
νούσης, Μιχαήλ Περάνθης, Χρυσάνθη Ζιτσαία.

Η Ε. Η. Μ.
Έν Ίωαννίνοις, σήμερον τήν 8ην Δεκεμβρίου 1965, τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής 

Εταιρείας ‘Ηπειρωτικών Μελετών, συνελθόν έκτάκτως έπί τώ θλιβερώ άγγέλματι τού άδοκή
του θανάτου τού έκ τών Εταίρων Ιδρυτών τής Ε.Η.Μ. άειμνήστου Δημητρίου Σαλαμάγκα, 
άνωτέρου άξιωματικού έ. ά. τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, συγγραφέως, λογοτέχνου καί Ιστο
ριοδίφου, άναλώσαντος σημαντικόν μέρος τής ζωής του είς τήν έρευναν καί άξιοποίησιν τής 
Ιστορίας καί τής παραδόσεως τής ‘Ηπειρωτικής πρωτευούσης, ως καί είς τήν ύπηρεσίαν σκο
πών πνευματικών, πολιτιστικών καί κοινωφελών.

ΨΗΦΙΖΕΙ
1) "Οπως έκφρασθώσι τά συλλυπητήρια τής ΕΗΜ είς τήν οικογένειαν τού μεταστάντος.
2) "Οπως άπαντα τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου παραστώσΓ καί άκολουθήσωσι 

τήν έκφοράν.
3) "Οπως κατατεθή στέφανος έπί τής σορού του.
4) "Οπως διατεθή, είς μνήμην του, ποσόν πεντακοσίων (500) δρχ. ύπέρ τού Μεκείου 

Οικοτροφείου Ίωαννίνων.
5) "Οπως άργήσουν τά γραφεία καί ματαιωθούν αί προγραμματισθεΐσαι δραστηριότητες 

αύτής έπί 2)ήμερον.
6) "Οπως δημοσιευθή τό παρόν είς τόν έγχώριον τύπον. -

Ό  Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματέύς
Κ. ΦΡΟΝΤΖΟΣ I. ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κ. Γκωλέτσης, I. Μάτσας, Π. Φάντης, Δ. Σιωμόπουλος, Κ. Κίτσος, X. Δερδεμέζης, 

Β. Χαρίσης, Φ. Κών)νίδου, Εύνομία Σεπετα.

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΤ ΦΕΤΓΟΤΝ
Τ Α Κ Η Σ  Σ Α Λ Α Μ Α Γ Κ Α Σ

Τό πνευματικό παρόν τών Ίωαννίνων, άπό χθές έχασε ένα άπό τις διαλεκτές του μορ
φές, τόν άλησμόνητο Τάκη Σαλαμάγκα. Συνηθίζεται σ* δσους φεύγουν νά λέγωνται έκφράσεις
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λιβανισμοΰ. Αύτό είναι ξένο άπό τό σημερινό γεγονός, καί μάλιστα άπό τήν ούσιολογική του 
πλευρά. "Ο,τι είπόύμε στό σημείωμά μας αύτό, είναι λίγο.

Ό  Τάκής Σαλαμάγκας, άπό τό 1950 καί ύστερα, άσχολεΐται μέ τήν Ιστορία τού δημο
σίου καί Ιδιωτικού βίου των Ίωαννίνων. «Παραδόσεις, Θρύλοι, Λαϊκή ποίηση, Ιστορική Τοπο
γραφία, Κοινοτική καί Πολιτική ζωή, ’Αξιομνημόνευτα γεγονότα, Τοπικό καί Γλωσσικό ιδίω
μα», είναι οί περιοχές, πού τράβηξαν τό διαφέρον του καί έργάστηκε μέ πάθος, άλλά ιδιαί
τατα μέ πνευματικό ήθος.

Έργάστηκε φιλότιμα καί άποτελεΐ φαινόμενο έργατικότητος, χωρίς νά έχη στή διάθεσί 
του ώργανωμένα άρχεΐα, μέσα, βοηθούς. "Ολες τις παραπάνω έλλείψεις άναπληροΰσαν οί άρ- 
χοντικές του άρετές. «Ή εύσυνείδησία του, δπως τονίζει έπιγραμματικά στά «Κριτικά» του 
6 κ. Άρσένης Γεροντικός, πού τόν έζησε άπό κοντά συνεργάτη καί φίλο της «ΗΠΕΙΡΩΤΙ
ΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ», τό άκάματο πάθος τού συλλέκτου, ή φλογερή άγάπη γιά τόν τόπο του καί 
ή ψυχική του ιδιοσυστασία, ή έκ κληρονομικής καταβολής Ικανότητά του νά νοιώθη καί νά 
χαίρεται τήν ιδιότυπη ποίηση τής νοσταλγίας», τόν στόλιζαν.

Γιά δλα αύτά, διέθετε τό προσόν τού καλλιεργημένου έκφραστικού προσωπικού ύφους. 
Τό έργο του, ζωντανό καί χρήσιμο, άποτελεΐ κεφάλαιο στόν μελλοντικό έρευνητή τής ‘Ιστο
ρίας τής πόλεώς μας, άλλά γενικώτερα σ’ δλους τούς Ήπειρώτες πού πονούν τδν τόπο τους.

Θυμάμαι όλοζώντανα τά έξης, πού μού έλεγε σέ κάποια συζήτηση, πρό τριών χρόνων, 
στά γραφεία τής «Ηπειρωτικής Εστίας», ό άλησμόνητος Σαλαμάγκας. «Πολλοί μού στέλνουν 
βιβλία, νομίζουν δτι είμαι κριτικός, πράγμα πού δέν είμαι. Φυσικά, γράφω μιά παρουσίασι, 
άλλ’ 6χι κριτική». Μετριοφροσύνη, εύγένεια καί ήθος άποτελούσαν τό τρίπτυχο τής ζωής τού 
νεκρού μας, πού πόσο έκτιμήθηκε στόν τόπο μας καί στο έξωτερικό. "Ας σημειωθή, δτι ό 
Σαλαμάγκας είχε εύρυτάτη μόρφωσι. ΤΗταν κάτοχος ξένων γλωσσών καί είχε πνευματικό δε
σμό μέ προσωπικότητες τής Εύρώπης διεθνούς κύρους.

Πάνω άπ’ δλα είχε μιά εύαισθησία, ΐσως ύπερβολική, πού στάθηκε ή βασική αιτία νά 
τόν όδηγήση στόν τάφο.

Γιά μάς τούς νεωτέρους, τό έργο καί ή ζωή τού έκλεκτοΰ μέλους τής πνευματικής μας 
συντροφιάς, θά μείνη φωτεινό παράδειγμα. Σπάνια καί στούς πνευματικούς άνθρώπους, βρί
σκομε, «δντως» άνθρώπους, κι’ άς πασχίζουν μέ κομπασμό νά κάνουν τό «δάσκαλο». Ή  καλύ
τερη παρουσία τού άνθρώπου στή γή μας είναι ή ζωή καί τό έργο του, σέ μιά έναρμόνισι 
όλότητος καί έκφρασι γνησίας πνευματικότητος κι’ όχι «λόγια». *0 Τάκης Σαλαμάγκας είχε 
αύτό τό σεμνό, άλλά περήφανο άνάστημα άνάμεσα στούς πνευματικούς άνθρώπους τής πόλεώς μας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

*0 άείμνηστος Δημήτριος Στ. Σαλαμάγκας γεννήθηκε στά Γιάννινα τό 1894. Τό 1911 
άπεφοίτησε άπό τήν Ζωσιμαία Σχολή, τό 1916 πήρε τό πτυχίο τής Νομικής Σχολής τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί τό 1920 έλαβε τήν άδεια τού δικηγορεΐν. Τό 1920 διωρίστηκε 
Στρατιωτικός Δικαστικός Σύμβουλος. Έλαβε μέρος στις έκστρατεΐες Μακεδονίας καί Μ. ’Α
σίας καί άποστρατεύθηκε τό 1936 μέ τόν βαθμόν τού άντισυνταγματάρχου. Τιμήθηκε μέ τό 
Μετάλλιον τής Νίκης καί τόν χρυσούν Σταυρόν τού Τάγματος Γεωργίου τού Α'. ’Από τού 
1924 ήσχολεΐτο μέ τά λαογραφικά, ήθογραφικά καί Ιστορικά τών Γιαννίνων. Έκτοτε δίδει 
τό παρόν στά ’Ηπειρωτικά γράμματα καί ή δραστηριότητά του γίνεται γνωστή στό Πανελλή
νιον. Τό 1955 τού άπονέμεται ό βαρύτιμος έπαινος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών διά τήν μεγάλην 
καί άοκνο πνευματική του προσφορά στήν Ιστορία, λαογραφία καί ήθογραφία τής ’Ηπείρου 
καί ιδιαίτερα τής πόλεώς μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
Καθηγητής

Έφημερίς ^ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» 8 Δεκεμβρίου, 1965 

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΝΘΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

*0 Δημήτριος Σαλαμάγκας, πού σήμερα κατεβαίνει στόν τάφο καί γίνεται μιά άπ’ τις 
πιό σεβαστές μνήμες τής πόλης τούτης, υπήρξε ή ζωντανώτερη είκόνα καί ή ζεστώτερη άνάσα 
πού άφησαν στό χρόνο τά παλιά Γιάννινα. Στάθηκε πάντα (στά έκπληκτικά σύνορα πού όρο- 
θέτησε ή σύγχρονη ζωή) ένας εύθραυστος νοσταλγός, πού έδεσε τήν εύαισθησία του πάνω στά 
συνταρακτικά γεγονότα μιας έποχής πού άλλαξε τήν δψη τού τόπου του. Καί πάσχισε, άπό 
κεΐ, νά κρατήσει τήν φυσιογνωμία, τό πάθος, τήν ωραιότητα καί τόν θρύλο άπόνα παρελθόν 
πού λάμπρυνε τά Γιάννινα. Έτσι, ό Σαλαμάγκας άναλώθηκε σάν τήν λαμπάδα τής προσφοράς,



κάνοντας φως καί θέρμη τήν ίδια του τήν ψυχή. Μια ψυχή υπερευαίσθητη, άνάερη σάν άνθινη 
πνοή, πού έπασχε άκόμα κι* άπ’ το άντρίχιασμα της φωτοσκίασης. Tt’ αύτό, οί τρομεροί κρα
δασμοί καί οί θορυβώδεις μεταπτώσεις της περιπέτειας, πού είχαμε στά πενήντα τελευταία 
χρόνια, άφησαν καυτά τα πατήματα κι* έγιναν οδυνηρά βιώματα γι* αύτόν τόν όμορφο καί 
άκακο ιδεαλιστή. Μιά ζωή, μά τήν αλήθεια, πολύ συγκλονιστική—κάποτε όνειρική καί όμορφα 
μελαγχολική—, πού έγινε τύ κλίμα καί τό βάρος μιας ολόκληρης Ιστορίας γιά τά Γιάννινα. 
Αύτή ή ιστορία, πού έγινε άχλύ ποιητική καί μνήμες έξω άπ* τήν φθορά του χρόνου, συν- 
υφάνθηκε μέ τήν Ιδια τή ζωή του Σαλαμάγκα. Πλούτισε, μέ τή δική του αίσθηση καί τά δικά 
του άγγίγματα, τήν παράδοση τής πόλης. Έτσι, τά Γιάννινα έγιναν μέσα του ίστορία προ
σωπικής γεύσης, κραδασμοί καί οράματα, πού γιόμισαν ολόκληρη τήν ύπαρξή του. Καί, γι* 
αύτό, τύ έργο του Σαλαμάγκα έχει μιά σιωπηλή ωραιότητα κι* ένα άκριβύ βάρος μοναδικό
τητας. Δέν είναι μονάχα γεγονότα, πρόσωπα, διηγήσεις, ίστορία, ποίηση, άλλά είναι μαζί καί 
ύφος, ήθος, χαρακτήρας, άπόσταση καί χρόνος. Καί στά ιστορικά ή τά λαογραφικά άκόμα 
κείμενα είναι χυμένη αύτή ή ποιητική εύφορία,. αύτό τύ προσωπικό βίωμα τής ζωής πού καλύ
πτει τύ κείμενο. Καί, όπως ήταν φυσικό, ένα τέτοιο έργο, ά κ τ ι ν ο β ό λ η σ ε  καί χάραξε τύ 
δικό του χώρο μέσα στήν πνευματική ζωή τής χώρας μας. *Η προσφορά τού Τάκη Σαλα
μάγκα, γνωστή κι* έδώ καί στύ έξωτερικό, έγινεν ένα μεγάλο χρονικό πανελλήνιας έκτασης. 
Καί τά Γιάννινα, πρώτα πρώτα, τού οφείλουν πολλά, πάρα πολλά. Γιατί, όπως άναγνωρίστηκε 
άπ’ όλους τούς έγκυρους πνευματικούς άνθρώπους, ή πόλη τούτη εύτύχησε, όσο καμμιά άλλη, 
νά έχει έναν άνθρωπο πού νά τήν φτιάξει, μέ τήν άναπνοή του, ένα έργο έξω άπ* τήν φθορά. 
Πολλοί τύ ύνόμασαν «Καμπούρογλου τών Ίωαννίνων». Είταν κάτι παραπάνω. Γιατί δέν στά
θηκε αύτύς στύ κλίμα τής Ιστορίας τών Ίωαννίνων, άλλά τούς χνώτισε ό ίδιος τύ κλίμα τής 
ζωής τους. Καί, τώρα, έχομεν τήν ποίηση τής ιστορίας, πού συντέθηκε μ’ έναν υπερευαίσθητο 
άνθρωπο, μ* έναν πράο όδοιπόρο, μ* έναν σοφό οικείο, πού φύλαγε νά μήν πατήσει άκόμα καί 
τά μυρμήγκια τής αύλής. Έτσι τύν ξέρουν, τύν Τάκη Σαλαμάγκα, σ’ όλες τις πόλεις τής χώ
ρας μας. Καί μαζί του πορεύονται, οί τόσοι φίλοι κι* οί τόσοι μελετητές τού έργου του, μέσα 
στήν σιωπηλή γοητεία πού δίνει τύ δικό του φώς, γιά νά γνωρίσουν καί γιά ν’ άναπνεύσουν 
τύ κλίμα τής πόλης τούτης.

Γι* αύτό, όντως, ή άπώλεια πού τονίζεται μέ τύν θάνατο τού Σαλαμάγκα, δέν είναι μο
νάχα μιά έπικήδεια άπότιση τιμής. Δέν είναι άκόμα νοητή σ* ολο της τύ μέγεθος καί τύ βά
ρος. Καί τύ κενό, πού άφήνει στύν πνευματικό κόσμο καί στη ζωή γενικώτερα, δέν πληρώνε
ται παρά πολύ σπάνια σέ τούτη τήν σύντομη καί έπηρμένη ζωή τών άνθρώπων. Θά φανούν, 
όλ* αύτά, πόσο φοβερά είναι, όταν γίνουν συνείδηση, μετά τύ γεγονός του θανάτου του.

Ή  Γιαννιώτικη γή, μέ τύ βαρύ φώς καί τήν ταραχώδη της ίστορία, ή γή αύτή πού 
ζεστάθηκε καί βλάστησε άπ* τήν πνοή τού Σαλαμάγκα, ας είναι έλαφράτώρα γι* αύτόν. Κι* ή 
πόλη του, τά Γιάννινα του Τάκη Σαλαμάγκα, μαζί μέ τήν πολύτιμη κληροδοσία του, θά κρατή
σουν αιώνια τή μνήμη του. Γιατί, ό νεκρός αύτύς δέν περπάτησε πάνω της μονάχα σάν χοϊκός.

ΔΗΜΟΣΘ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Έφημερίς «ΠΡΩΤΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» 9 Δεκεμβρίου, 1965 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Σ* ΕΝΑΝ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΦΙΛΟ

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ  Σ Α Λ Α ΜΑ Γ Κ Α Σ
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Τά Γιάννινα συνόδεψαν χθές στήν τελευταία κατοικία του ένα πνευματικό εύπατρίδη : 
τύ Δημήτριο Σαλαμάγκα. Γιατί πραγματικά εύπατρίδης στάθηκε σ* όλη τή ζωή του ό άξέχα- 
στος φίλος. Είχε μιάν άρχοντιά πού φαντάζει παράξενη στούς καιρούς μας. Κι* είχε καί μιάν 
εύαισθησία τόσο έκλεπτυσμένη πού κατάντησε τύραννος τής ζωής του. Γιατί άν αύτή ή εύαι- 
σθησία τού άνοιγε τούς δρόμους στά μακρυνά καί τά ξεχασμένα τής ιστορίας μας καί του έδινε 
τή δυνατότητα νά άναπλάθη, μέσα σέ μιά άχλύ νοσταλγίας καί ποίησης, περιόδους ζωής λη
σμονημένες, αύτή ή ίδια εύαισθησία του γέμιζε καθημερινά τήν ψυχή του τραύματα. Έτσι, 
αύτοτυραννούμενος, βάδισε τύ δρόμο του καθήκοντος πού οροθέτησε γι* αύτόν ή πνευματική 
άνησυχία καί τύ πηγαίο ταλέντο του. Κι* ένώ σ* όλες τίς έκδηλώσεις του ήταν τόσο διαφανής 
ή εύθραυστη ψυχική του ύπόσταση καί ή μοναδικότητα τής περίπτωσής του, βρέθηκαν πνευμα
τικοί άνθρωποι πού του άρνήθηκαν τήν προσφορά του, τύ δικαίωμά του, τέλος, νά μετουσιώνη 
σέ έργο τούς πόθους τής ψυχής του. Άπύ τότε ή πικρή γεύση στάθηκε ή καθημερινή τροφή 
του καί μάταια προσπαθούσε νά συγκολλήση τά συντρίμια τής ψυχής του. Δέν άνθεξε στύ χτύ
πημα. Ή  φωνή του «έσβησε καί δέν ξανακούσθηκε πιά...

Τώρα αύτύς στέκει πάνω άπύ τίς δικές μας μικρότητες, μιά μνήμη πού θά ταυτισθη 
μέ τίς ιστορίες τίς δικές του, πού έπλασεν ή νοσταλγία καί τύ πάθος τής ψυχής του. Αύτές 
πού δέν άφησαν άνεξερεύνητη πτυχή τής Γιαννιώτικης Ιστορίας, ζωντάνεψαν έποχές κι* άνέ- 
στησαν ήρωες. Δεκάδες χρόνια τώρα δέ ζουσε στύ παρόν. Περιδιάβαζε τίς νύχτες στά σοκκάκια
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της πόλης μας, άφουγκραζόταν τά βήματα των ανθρώπων πού αίώνες διάβαιναν τά γκαλντερί- 
μια της, σταματούσε μπρύς στα παλιά αρχοντικά, τούς έρειπωμένους πύργους, τά κάστρα καί 
τις βίλλες της, ανέβαινε ψηλά στό Βράχο, έπαιρνε τό δρόμο τού νησιού, κουβέντιαζε μέ τά 
φαντάσματα τίς λίμνης, συναγελάζονταν μέ Νορμανδούς, Βενετσιάνους, Τούρκους κι* Αρβανί
τες, πορεύονταν μέ άγιους καί μάρτυρες... Κι’ όταν γύριζε άνάμεσά μας, έλαμπε τύ πρόσωπό 
του άπύ τήν ευχαρίστηση, όταν τά ταξίδια του μέσα στούς χώρους της ηπειρωτικής Ιστορίας 
είχαν τήν έπιτυχία πού προσδοκούσε. Οί καινούργιοι ήρωες ήταν πια έτοιμοι νά παίξουν τύ 
ρόλο τους...

Τά Γιάννινα στάθηκαν τύ μέγα πάθος της ζωής του, ΤΗταν έρωτευμένος μ’ αύτά, σάν 
τούς έραστές τής ρομαντικής έποχής. Τούς έδωσε όλη τή φλόγα τής ψυχής του, τή δύναμη 
τού μυαλού του καί τήν άγρύπνια τής δημιουργίας. Τ’ αγάπησε μ’ όλη τή χάρη τής λεπτής 
εύαισθησίας του. Φεύγει ίσως μέ τό παράπονο πώς τά αίσθήματά του δέ βρήκαν τήν άντα- 
πόκριση πού έπρεπε... Γιά μάς, πού είχαμε τήν τύχη νά ζοΰμε καθημερινά μαζί του, ό Δημή- 
τρης Σαλαμάγκας θά μείνη στή μνήμη μας αξέχαστος. Σάν ένας σεβαστός φίλος, γεμάτος 
καλωσύνη κι’ άγαθότητα, εύγένεια καί ψυχική όμορφιά, μετριοφροσύνη κι* αύτοσεβασμό, ήθος 
καί χρέος. Κι* άκόμα πρότυπο έργατικότητας καί δημιουργίας. "Ας είναι αίωνία ή μνήμη του...

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΓΔΗΣ

Έφημερίς «ΙΙΡΩ'ΓΝΟΣ ΛΟΓΟΣ* 9 Δεκεμβρίου, 1965 
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ «ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ*

ΠΑΝΔΗΜΟΣ ΕΓΙΝΕ ΧΘΕΣ Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ
ΠΑΡΕΣΤΗ ΟΛΟΣ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Τά Γιάννινα έκήδευσαν χθες, μέ πανδήμους εκδηλώσεις πένθους, εκείνον πού τό
σον τά αγάπησε, τά τραγούδησε, τά εξύμνησε, τά ιστόρησε. Τόν Δημήτριον Σαλαμάγκαν.

Άπό τής .ας μεταμεσημβρινής πλήθη συμπολιτών συνέρρευν είς τήν οίκίαν τοΰ 
μεταστάντος διά νά αποχαιρετίσουν τόν «Τροβαδούρο τής ’Ηπείρου», νά συλλυπηθοΰν 
τούς οίκείους του καί νά συνοδεύσουν τόν Δημήτρη Σαλαμάγκα στον τελευταίο του «Πε
ρίπατο στά Γιάννινα».

Τήν 3ην απογευματινήν έσχηματίσθη ή πομπή. Προηγείτο ή Φιλαρμονική τοΰ Δή
μου, εΐποντο τά ιερά έξαπτέρυγα, ό Σταυρός, ό κλήρος καί ή νεκροφόρος.

Ταύτην ήκολούθησαν πεζή μέχρι τοΰ ‘Ιερού Ναού τοΰ Αγίου Νικολάου ’Αγοράς, 
όπου έψάλη ή νεκρώσιμος ακολουθία, οί οικείοι καί συγγενείς, οί Δήμαρχοι Ίωαννιτών 
καί Μετσόβου κ.κ. Κατσαδήμας καί Ρόζος, αντιπροσωπεία άξ)κών τής Στρατ. Δικαιοσύ
νης, άπόστρατοι αξιωματικοί, καΟηγηταί τής Φιλοσοφικής Σχολής Ίωαγνίνων μετ’ αντι
προσωπείας σπουδαστών αυτής, άντιπροσωπεΐαι πνευματικών καί άλλων σωματείων, διευ- 
θυνταί εφημερίδων καί περιοδικών, διευθυνταί Τραπεζών καί πλήθος κόσμου.

ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝ
Μετά τήν νεκρώσιμον ακολουθίαν κατέθεσεν στέφανον ό Δήμα,ρχος κ. Κατσαδήμας, 

έκφράσας τήν ευγνωμοσύνην τής πόλεως προς τόν Δ. Σαλαμάγκαν διά τήν πνευματικήν 
προσφοράν προς τήν πόλιν. ’Ακολούθως κατέθεσεν στέφανον έκ μέρους τής Φιλοσοφικής 
Σχολής ό καθηγητής αύτής κ. Λουκάτος, έξάρας τό εργον τοΰ μεταστάντος.

Κύριος ομιλητής ήτο ό γυμνασιάρχης κ. Τάκης Σιοιμόπουλος, όστις όμιλών έκ μέ
ρους τοΰ περιοδικού «’Ηπειρωτική‘Εστία , τής οποίας υπήρξε στενός συνεργάτης, ώς καί 
τής Ε.Η.Μ., έσκιαγράφησε τό πολύπλευρον πνευματικόν έογον τοΰ Δ. Σαλαμάγκα καί 
ύπεγράμμισε τάς άρετάς τοΰ έκλιπόντος. ‘Υπό τό αυτό πνεΰμα ώμίλησεν έν συνεχείφ ό 
πρόεδρος τής Ε.Η.Μ. κ. Κ. Φρόντζος*

Μετά ταΰτα κατέθεσαν στεφάνους ό γεν. γραμματεύς τής Εταιρείας ’Ηπειρωτι
κών Μελετών κ. ’Ιωάννης Νικολαΐδης, έκ μέρους τοΰ Συνδέσμου ‘Ελλήνων Λογοτεχνών, 
ό κ. Δ. Κόκκινος έκ μέρους τοΰ περιοδικού «’Ηπειρωτική 'Εστία», ό κ. Κ. Φρόντζος έκ 
μέρους τής Ε.Η.Μ., ό πρόεδρος τοΰ Δικηγορικού Συλλόγου Ίωαννίνων, έξάρας τήν προ
σωπικότητα τοΰ μεταστάντος, άναμνησθείς τής εποχής καθ’ ήν ό Δ. Σαλαμάγκας ήτο 
δικηγόρος καί έν συνεχείφ λειτουργός τής Στρατ. Δικαιοσύνης, ό κ. Ζαλονίκος έκ μέρους 
τών άποστράτων αξιωματικών, ό κ. Φαρμάκης έκ μέρους τοΰ πνευματικοΰ ομίλου «’Ελεύ
θερη Σκέψη», ό κ. Π. Πασχάλης έκ μέρους τής ‘Ενώσεως έργατών τύπου. Τέλος ό ’Αρ
χιμανδρίτης κ. Σεβαστιανός οόμίλησε δι’ ολίγων διά τήν Χριστιανικήν αγωγήν τήν οποίαν 
είχε λάβη ό έκλιπών.

‘Ο ένταφιασμός έγένετο είς τό νεκροταφεϊον *Αγ. Νικολάου όπου μετέβησαν δ ι’ αύ- 
τοκινήτων πλεΐστοι συμπολΐται.
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ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ κ. ΑΒΕΡΩΦ
Είς μνήμην του Δ. Σαλαμάγκα 6 τ. υπουργός των Εξωτερικών βουλευτής κ. Ε. 

Άβέρωφ κατέθεσεν, αντί στεφάνου, εις τό Φιλόπτωχον ΤαμεΧον τής *1. Μητροπόλεως 
Ίωαννίνων δραχμ. 500.

ΈφημερΙς «ΚΗΡΥΞ» 9 Δεκεμβρίου 1965
Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ

Χθές τό άπόγευμα έγένετο είς τόν ίερόν Ναόν ‘Αγίου Νικολάου Αγοράς ή κηδεία 
τοϋ άποθανόντος προχθές είς ’Αθήνας συμπολίτου άντ)ρχου Στρατιωτικής Δικαιοσύνης έ.ά. 
Δικηγόρου—Συγγραφέως καί Λογοτέχνου Ιστοριοδίφου άειμνήστου Δημητρίου Σαλαμάγκα.

Τήν κηδείαν ώς καί την νεκρώσιμου άκολουθίαν τοϋ έκλιπόντος παρηκολούθησαν, 
έκτος τών οίκείων καί συγγενών, αί άρχαί, αί όργανώσεις καί σύλλογοι τής πόλεως,ό Δή
μαρχος Μετσόβου κ. Γ. Ρόζος καί πλήθος κόσμου. Τόν νεκρόν άπεχαιρέτησαν καί κατέ
θεσαν στεφάνους ό δήμαρχος κ. Σπ. Κατσαδήμας έκ μέρους τοϋ Δήμου, δ κ. Λουκάτος 
έκ μέρους τής Φιλοσοφικής Σχολής, ό κ· Κων. Φρόντζος έκ μέρους τής Ε.Η.Μ., ό κ. Ί. 
Νικολαΐδης έκ μέρους τοϋ Συνδέσμου ‘Ελλήνων Λογοτεχνών, ό κ. Δ. Κόκκινος τής «Ή- 
πειρ. Εστίας», ό κ. Κ. Στεφόπουλος έκ μέρους τοϋ Δικηγορικού συλλόγου, ό κ. Τζαλονί- 
κος έκ μέρους τής Ένώσεως άποστράτων άξ)κών, ό κ. Φαρμάκης τής «’Ελεύθερης σκέψης» 
καί άλλοι. ’Επίσης τόν νεκρόν άπεχαιρέτησεν ό κ. Δημ. Σιωμόπουλος έκ μέρους τής «*Η- 
πειρ. ‘Εστίας» καί τής Ε.Η.Μ., δστις άνεφέρθη είς τό δλον έργον τοϋ έκλιπόντος.

Ό  «Κήρυξ» είς τούς οίκείους τοϋ μεταστάντος διαβιβάζει τά έγξάρδια συλλυπητήρια.

Έφημερίς «ΚΗΡΤΞ» 12 Δεκεμβρίου, 1965
ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΤΑΚΗΣ ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

Έπί τοϋ νωπού τάφου τοϋ Τάκη Σαλαμάγκα προσέρχεται καί ό «Κήρυξ» νά καταθέση 
εύλαβώς τά άνθη τιμής καί εύγνωμοσύνης του, πρός ένα παλαιόν, έκλεκτόν, προσφιλή, πολύ
τιμον καί αύθόρμητον κατά καιρούς συνεργάτην τής έφημερίδος ταύτης. Είναι μέγα τό κενόν 
καί δυσαναπλήρωτον πού άφήνει ό θάνατος τοϋ Τάκη Σαλαμάγκα είς τόν πνευματικόν χώρον 
της ’Ηπείρου καί Ιδιαίτερον τών Ίωαννίνων, τά όποια ό μεταστάς ήγάπησε μέ πάθος, τά 
ύμνησε, τά έξιδανίκευσε μέ τόν χρωστήρα τοϋ συγγραφικού του ταλέντου καί δεν έπαυσε μέ
χρι τής τελευταίας πνοής του νά άφιερώνη τόν άνεξάντλητον πνευματικόν του μόχθον. Θέμα 
καί πηγή τής έμπνεύσεώς του ήσαν πάντοτε τά Γιάννινα, τά παλαιά καί θρυλικά Γιάννινα, μέ 
τά αγνά ήθη καί έθιμα τών κατοίκων των, μέ τήν πλουσίαν άρχαίαν καί νεωτέραν Ιστορίαν 
των, μέ τήν άμετάβλητον διά μέσου τών αιώνων έλληνικωτάτην μορφήν πων, μέ τάς 
προνομιούχους φυσικάς καλλονάς των, μέ τό προβάδισμα τών τέκνων των είς τά άρματα, τά 
γρόσ*α καί τά γράμματα, άλλα καί τήν ύψηλόφρονα έφεσίν των, δι* έργα εύποιίας καί συμ
βολής πρός τήν έθνικήν άναγέννησιν. Ή  κατ’ έξοχήν χριστιανική άγωγή τοϋ Τάκη Σαλα
μάγκα, άντικατοπτρίζεται έναργέστατα είς όλα τά συγγράμματά του καί αυτή είναι έκείνη, 
πού τόν έκράτησε καθ’ δλον τόν βίον του μακράν άπό τούς κοσμικούς πειρασμούς, άδολον, άμνη- 
σίκακον, υπόδειγμα κοινωφελούς πνευματικής δραστηριότητος καί άρχιτέκτονα μιας άναδιδού- 
σης τό άρωμα τής εύγενείας καί καλωσύνης 8 ιηγη ματογραφ ί ας. ‘Υποχρέωσις τών τοπικών 
πνευματικών όργανώσεων είναι νά κατατάξουν τό περισπούδαστον έργον τοϋ Τάκη Σαλαμάγκα 
είς τήν άρμόζουσαν τιμητικήν θέσιν, νά περισυλλέξουν τυχόν άνέκδοτον έργασίαν του καί νά 
μεριμνήσουν διά τήν άποθανάτισιν τής μνήμης αύτοϋ. *Από τής ίδικής μας σκοπιάς, ώς καθή
κον προβάλλει ή παρακίνησις πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν. Καί δέν θά παραλείψωμεν νά τό 
πράττωμεν.

Έφημερίς «ΠΑΤΡΙΣ» 23—12—65 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΑ ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΔΗΜ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
Πάνδημος έγένετο ή κηδεία του.—Τιμαί είς τόν 
μεταστάντα άπό τόν πνευματικόν κόσμον

Τήν παρελθοϋσαν Τρίτην άπεβίωσεν, είς τό θεραπευτήριον «Εύαγγελισμός ’Αθηνών
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όπου ένοσήλεύετο, ό Ήπειρώτης λογοτέχνης καί Ιστοριοδίφης Δημήτριος Σαλαμάγκας, 
άξιωματικός Στρατιωτικής Δικαιοσύνης....................................................................................

‘Εφημερις Αθηνών «ΕΘΝΟΣ» (19.1.66)
ΤΑ ΠΕΝΘΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δ. Σ Α Λ Α Μ Α Γ Κ Α Σ

ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ

Πέθανε τον περασμένο μήνα στον «Ευαγγελισμό» καί κηδεύτηκε στα Γιάννενα με 
πάνδημες έκδηλώστις, ένας αφανής, άλλ’ ακάματος εργάτης τοΰ πνεύματος, άπό τούς 
σημαντικώτερους παράγοντες τής πνευματικής ζωής τών Ίωαννίνων, ύ Δημ. Σαλαμάγκας.

Μετά τις νομικές του σπουδές, μπήκε στην Στρατιωτικική Δικαιοσύνη άπό δπου άπε- 
χώρησε μέ τόν βαθμό του άντισυντανματάρχου, για νά άφοσιωθή ολοκληρωτικά στην 
λογοτεχνία άρχικώς καί αποκλειστικά στην ίστοριοδιφία έν συνεχείφ. "Έγραψε ποιήματα 
καί διηγήματα καί έφιλοτέχνησε μεταφράσεις...όλο ευγένεια καί είλικρίνεια πού στάθηκε 
γιά την ήπειρωτική πρωτεύουσα ένα υπόδειγμα ήθους.

Τά λογοτεχνικά του χαρίσματα ό Σαλαμάγκας μετέφερε έν συνεχείφ στον Ιστορικό» 
λαογραφικό καί γλωσσολογικό τομέα, καλλιεργώντας ένα είδος ελκυστικής ίστοριοδιφίας, 
μέ άναδρομές στά τουρκοκρατούμενα Γιάννενα, μέ ανιχνεύσεις οτόν εθιμικό βίο, μέ είσ- 
δύσεις στον πλούσιο χώρο τών λαογραφικών εκδηλώσεων καί μέ γενικώτερες συνθέσεις, 
στις οποίες διαφαίνεται ή αποφασιστική συμβολή του στην διευκρίνισι καταστάσεων καί 
την άλοκλήρωσι μορφών. Οί μελέτες του γιά τόν Σκυλόσοφο καί τόν πάτερ Κοσμά είναι 
οί καλύτερες, ενώ τά μελετήματά του μέ τόν γενικό τίτλο «Περίπατοι στά Γιάννενα» 
δίνουν τό μέτρο τής αξίας του. Συνολικά τά δημοσιεύματά του,ι*πολλά άπό τά οποία απο
τελούν ώραΐες εκδόσεις τής 'Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών, υπερβαίνουν τά 150.

Σ’ επιβράβευση τού επίμονου μόχθου του ό Σαλαμάγκας τιμήθηκε πριν λίγα χρό
νια μέ τό κρατικό βραβείο. Τιμήθηκε μέ την αφορμή ενός βιβλίου του πού περιείχε στί
χους καί πού θεωρήθηκε ..ώς ταξιδιωτικό. *0 ίδιος, αθώος καί αμέτοχος, έσπευσε μέ γράμ
μα στόν είσηγητή τής επιτροπής, νά έπισημάνη τό λάθος. "Έλαβε την απάντηση νά μην 
άνησυχή, γιατί τό πνεύμο τής άποφάσεως ήταν οτι επιβραβευόταν ή συνολική προσφορά 
του. 'Αλλά στο μεταξύ, τό «λάθος* έγινε «σκάνδαλο» στις λογοτεχεικές στήλες. Καί ή 
τιμητική διάκρισι μεταβλήθηκε γιά τόν ευαίσθητο τιμώμενο σέ βαθύτατη πίκρα.

Π.

‘Εφημερις «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» 15 Δεκεμβρίου 1965
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
Τήν 7ην τρ. μηνός άπεβίωσεν είς τό Θεραπευτηρίου «Εύαγγελισμός» τών ’Αθηνών 

ένθα ένοσήλεύετο ό γνωστός Γιαννιώτης συγγραφεύς, λογοτέχνης, λαογράφος καί Ιστοριο
δίφης Δημήτριος Σαλαμάγκας, έτών 71, Άντ)ρχης έ. ά. τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

Ή  σορός του, μεταφερθεϊσα, έκηδεύθη τήν έπομένην έκ τοΟ 'Ιερού Ναού Άγ. Νι
κολάου (’Αγοράς) Ίωαννίνων, τήν όποίαν παρηκολούθησεν ή πνευματική παροικία τών 
Αθηνών, αί στρατιωτικοί άρχαΐ καί πλήθος Γιαννιωτών, ψηφίσματα δέ συμμετοχής είς τό 
πένθος έξέδωσαν ή Ε.Η.Μ., ή «‘Ηπειρωτική Εστία», ό Σύνδεσμος ’Ελλήνων Λογοτεχνών 
καί άλλα πνευματικά Σωματεία.

’Εφημερίς ‘Αθηνών «ΗΜΕΡΑ» (24.12.65)

Τά Γιάννενα θρήνησαν τόν θάνατο τού Δημήτρη Σαλαμάγκα. Μέ τήν έργασία του, 
μέ τίς ίστορικές καί κυρίως τΙς λαογραφικές έρευνες είχε βεβαιώσει κι* αύτός τήν μεγάλη 
πνευματική παράδοσι, πού όπάρχει άποθησαυρισμένη στήν ήπειρωτική πρωτεύουσα. *Η 
μεθοδική έργασία του, ή άναζήτηση τού πλούσιου λαογραφικοϋ Ολικού, πού έξακολουθεί 
νά είναι σκόρπιο σ’ όλες τίς γωνιές τής ήπείρωτικής γής, έδωσαν στόν Σαλαμάγκα μιά ξε-
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χωριστή θέσι στα ήπειρωτικά γράμματα. Ή τοπική έρευνα, πού τόσα κατά καιρούς έδωσε 
μέ έκλεκτούς σοφούς έκπροσώπους της, έχασε, άπό τήν περασμένη έβδομάδα, έναν άκόμη. 
τόν Δημήτρη Σαλαμάγκα.

Έφημερίς «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» 17 Δεκεμβρίου, 1965 
ΓΙΑΝΝΙΩΤ1ΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
Σκληρό τό άγγελμα τής 8ης Δεκεμβρίου. Στήν ’Αθήνα ό ύστατος άποχαιρετισμός 

άπ* τή ζωή. Στα Γιάννενα ή ταφή τού πατριδολάτρη Τάκη Σαλαμάγκα. ’Απροσδόκητος 
ό χαμός. Μέ συγκίνησι και ειλικρινή θλΐψι άγκαλιάσαμε τήν άπώλεια τών Γραμμάτων 
μας. Τό πένθος βαρύ άπό τό θάνατό του, όχι μόνον στούς οίκείους του, άλλα και στούς 
πνευματικούς του άδελφούς. Τόν τίμησε, άνήμερα, μέ τήν εύγνωμοσύνη της ή ήπειρω- 
τική πρωτεύουσα — πού τόσο τήν έξύψωσε — τόν Γιαννιώτη λογοτέχνη, λαογράφο, συγ
γραφέα, τόν ιστοριοδίφη, τόν ίστοριογράφο, τό ίδρυτικό μέλος τής «’Ηπειρωτικής 
Εστίας» και τής «Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών. Σ’ όλους γνωστή ή άκτινοβολία 
τής μορφής του, όχι στήν Ήπειρο μόνο, μά καί πιο πέρα άπό τά όρια τοϋ πανελληνίου.

’Από γενιά γιαννιώτικη μεγάλη. Δικηγόρος καί δικαστής τής Στρατιωτικής Δι
καιοσύνης. Απλός, ταπεινός, γεμάτος άνθρωπιά. Χαρακτήρας συντονισμένος στή σεμνό
τητα, τό συντηρητισμό, τή λεπτή εύγένεια, τή μεγάλη του πίστη. Καλωσύνη γεμάτη 
ή μεγάλη καρδιά τοϋ διανοουμένου τέκνου τής γενετείρας μας. Ή  ύπερευαισθησία τό 
στρέμμα του. Γλυκύτατη ή φυσιογνωμία του. Αρχοντιά στό έξωτερικό παράστημα μά 
παράλληλα καί τό ένδότερο άνάστημα στεφανωμένο μέ τήν άρμονία τής ψυχικής του 
ευφορίας.

Τά Γιάννενα, τά παλιά Γιάννενα δέθηκαν ένωτικά κοντά του. Ό  ίδιος, στάθηκε 
έξω άπό τόν κλοιό τοϋ πεζοϋ βίου. Περιφρόνησε τήν αύτοπροβολή καί δέν έπεδίωξε 
τό θόρυβο, γιατί δέν ήταν όπαδός τής τεθλασμένης. Ξεμάκραιναν άπ’ αύτόν οί ίδιοτε- 
λεΐς προθέσεις. Τά πάντα γιά τήν Εύανδρο. Πανοπλία του, τό ήθικό βάθος στήν προ
σωπικότητά του καί ή άξιοπρέπεια καί τό ήθος του άπρόσβλητα. Πιστός στά Ηπειρω
τικά Γράμματα. Συνεπής στό κοινό πού άπελάμβανε έντρύφησι καί διδαχή καί αίσθητι- 
κότητατα τοϋ λόγου. ’Ερευνητής εύσυνείδητος. Στις Ιδέες του άσάλευτος. Δεκά
δες άποτελοϋν τά βιβλία του. Τοϋ Ραδιοσταθμού μας έκλεκτός συνεργάτης. Χώρια 
ή άνέκδοτη έργασία του. Μέ πόσο μόχθο κυκλοφορούσε τόν όγκο τών έργων του καί 
μέ πόσο ξεχείλισμα χαράς έκανε τις έκδόσεις του μέ στερήσεις.

Έγραψε, άναδιφώντας τήν ίστορία τώνΓιαννίνων βιωματικά, άπό πηγές καί άγνω
στα στοιχεία. Πόσα μή γνωστά γεγονότα δέν συμπεριέλαβε στό δημιουργικό του έργο 
καί πόσες ύποκείμενικές ή έσφαλμένες τών άλλων κρίσεις δέν άπεκατέστησε στά πλαί
σια τής Ιστορικής εύθύνης. 'Ωργωσε μέ τό πνεύμα του καί τή φλόγα του τόν ήπειρω- 
τικό χώρο, ώς τις βαθιές ρίζες τοϋ παρελθόντος του. Διότι, γι’ αύτόν, ήτανε Ανεξάν
τλητη ή άγάπη του. Δουλειά γνήσια καί εμπεριστατωμένη. Μέ αύθεντικότητα τεκμηρίωνε 
τό περιεχόμενο τών κειμένων, συνειδητοποιώντας κατάβαθα τόν ιστορικό σκοπό. Καί 
άπεδείχθη ότι ή συγγραφική του συγκομιδή είναι κατάλληλη στούς έρευνητάς καί μελε- 
τητάς τής τοπικής μας Ιστορίας, ένώ σπαρταρά μεταγγισμένο, τό δικό του ζωντανό 
ύφος, σέ κάθε σελίδα. Πάλαιψε πολύ νά βρή τά κενά, νά τά γεμίση, ώστε ή ροή τοϋ 
ήπειρωτικοϋ πεπρωμένου νά είναι συνεχής καί φωτεινή. «Νοσταλγός ώραιοπαθής» τών 
έποχών. Υμνητής ήμερών κλέους καί θρηνητής τής δουλείας τοϋ Γένους στήν πατρίδα 
του. Παντού επικός ή λυρικός ό τόνος στις έκφραστικές φάσεις τοϋ Γιαννιώτη βάρδου. 
Στόν ηπειρωτικό μορφωτικό ναό, μύστης ό Τάκης Σαλαμάγκας. Στήν Νεοελληνική 
Γραμματεία, έπίζηλη ή θέσι, διότι δέν βιομηχανοποίησε τό ταλέντο του καί τό πάθος 
του γιά ύλικά κέρδη.

Θυμάμαι, τόν Τ. Σαλαμάγκα ώχρό, στήν Κατοχή, μέ τήν οδύνη στό μελαγχολικό 
του πρόσωπο. Άπό τότε, ό πρώτος όδηγός καί ό πρώτος διορθωτής τών πρωτολείων 
μου. Σπάραζε τότε ή ψυχή καί ύπέφερε τό σώμα, ίσχνό άπό τήν πείνα καί τό κυνήγημα 
τών κατακτητών. Άφηνε τό ξέσπασμα τοϋ πόνου θλιβερές νότες, γιατί στέρευε ή ζωή 
του καί έσβυνε. Εύτυχώς σώθηκε καί έζησε γιά νά προσψέρη. 'Οσες φορές τόν έπισκε- 
πτόμουνα, έγκάρδια ή ύποδοχή στό σπίτι του. Ριγμένος στό τραπέζι του. Στό αρ
χείο του. Βυθισμένος στοχαστικά στά βιβλία καί τήν άποδελτίωσί. Πόσο μεγάλο τό 
παράπονό του — τώρα τελευταία — άπό τήν άρρώστια πού τόν βρήκε. Ειπωμένο μέ είλι- 
κρίνεια μικρού παιδιού.

Όμως πικραμένος διάβηκε τά άχερόντια νερά. Ποτέ του δέν έξεδήλωσε τήν 
παραμικρή άξίωσι γιά τά Παρνασσιακά ύψώματα. Καί νά, τά όνειρα στή γή τών πατέ
ρων του έγινα στεφάνια άγκαθερά. Κακοπροαίρετη ή κριτική έλαχίστων καί τά βέλη
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τής έμπάθειας εύστοχα για τό κακό. Τόν πίκραναν έπήλυδες στήν έξόρμησι τών άντι- 
πνευματικών συναλλαγών. Ό  ίδιος συγκαταβατικός στους άντιπάλους. 'Υπόδειγμα 
ήθους, μέ τή χριστιανική έγκαρτέρησι καί τή διακριτικότητα τοΟ μορφωμένου, στό 
κυνήγημα τών άνθρώπων.

Δέν είναι νεκρός, δίχως πνοή ό Τάκης Σαλαμάγκας. Διατηρεί τή δροσιά άφημέ- 
νη στα έργα του. Καί δέν ξεθωριάζουν, γιατί πηγάζουν άπό τή λαϊκή ψυχή τής ρωμιο
σύνης καί την έπιστήμη τής ιστορίας καί τής τέχνης. Καί βαστούν τή μνήμη του 
άγρυπνη, νωπή. Μάς έφυγε, πνευματικά λυτρωμένος, κΓ έμεινε ξοπίσω του ή δίκιά μας 
άδιαφορια, ή άσυγχώρητη. Καμμιά διάκρισι άπό τήν πόλι τών θρύλων. Μειώθηκαν 
ήθικά οί άχάριστοι, πού τόν λησμόνησαν στήν τεχνητή άφάνεια, άφήνοντας λόγια, 
λόγια μεγάλα, στήν άκρωτηριασμένη άλήθεια. Ροχάλιζαν οί άρχοντες στή ρουτίνα τής 
πεζότητος καί δέν τού έδωσαν ούτε τό μετάλλιον τής πόλεως, πού δόθηκε άβασάνι- 
στα σέ τόσους, πού δέν είχαν σχέσι μέ τά Γιάννενα. Μεταθανάτια άπονομή κι* άν γίνη, 
δέν διαγράφει τό σφάλμα άπέναντι τής ύψίστης καί άνεκτιμήτου προσφοράς τού Σαλα- 
μάγκα πρός τά Γιάννενα.

Στήν πλειάδα πλέον ό Σαλαμάγκας τού ήπειρωτικού Πανθέου. Στερνό συνοδευτικό 
χαιρέτισμα τά τραγούδια του καί ό ποιητικός οίστρος τού άντίλαλου τής νίκης, άπό τή 
μάχη τού πνεύματος πού κέρδισε. Ή ζωή τόν έχασε. Ό  τελευταίος τών Γιαννιωτών 
έλειψε. Όρφανεμένα τά Γιάννενα άπό τόν τραγουδιστή τους. Τό έργο του άναγνωρί- 
στηκε. Δικαιώθηκε. Ό  Δήμος ‘Ιωαννιτών άπεφάσισε νά πάρη τό όνομά του ένας δρό
μος. Καί πολύ σωστά. Γιατί όμως καί μιά προτομή του νά μή στηθή, σάν έλάχιστος 
φόρος χρέους; Χρέους μιας πόλεως πρός τόν έκλεκτό της καί άλλοίμονο τόν τελευ
ταίο της Γιαννιώτη πού χάθηκε, άφού άνέστησε μέ τήν τοπικιστική του λατρεία, τή 
θρυλική μας πολιτεία;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΛΛΗΣ

’Εφημερίς «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ* 29 Δεκεμβρίου, 1965 
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

‘Ενας εκλεκτός τών ’Ηπειρωτικών Γραμμάτων, ό Δημήτριος Σαλαμάγκας, άπέθανε 
στις 7 Δεκεμβρίου στον «Ευαγγελισμό». Ή  κηδεία του, τήν έπομένην, στα Γιάννινα, 
έπήρε πάνδημο χαρακτήρα.

Άπόστρατος τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, μέ ευρύ πνευματικό περιεχόμενο καί 
οίκονομικώς ανεξάρτητος, είχε άφοσιωθή άπό ενωρίς στήν καλλιέργεια κυρίως τού πεζού 
λόγου, πού διαμορφώνοντάς τον δσο μπορούσε καλύτερα (μέ ταξιδιωτικές εντυπώσεις, 
αφηγήσεις διηγήματα, αισθητικές καί κριτικές μελέτες), τόν μετέφερε στις λαογραφικές 
καί ιστορικές έρευνές του, αυτές πού αφιέρωσε στήν γενέτειρά του, τ* αγαπημένα του 
Γιάννινα, καί μέ τις όποιες έτερμάτισε τήν ζωή του.

‘Αλλά κι* ώς ποιητής ό Σαλαμάγκας δέν υστέρησε, μέ τήν περίσσεια τού αισθή
ματος πού διέκρινε τά ολίγα ποιήματά του καί τήν εύγένεια τού ύφους του, πού τήν 
κρατούσε παντού σάν έμβλημα καί οικόσημο. Κι* ώς μεταφραστής ακόμη ξένων ποιημάτων 
κατέβαλε προσπάθεια, μεγάλη κι* άξια πολλής προσοχής, νά πλησιάση πρός τά κείμενα, κι’ 
όχι λιγώτερο άπό άλλους πού πίστευαν τούς εαυτούς τους μεταφραστές καλύτερους.

Ή  Πολιτεία, γιά τις εκδηλώσεις αυτές τού Σαλαμάγκα — γιά τις πολύπλευρες έκδη- 
λώσεις καί'προσφορές του προ παντός—.τόν έτίμησε μέ τό Κρατικό βραβείο της.

‘Αξιζε τό βραβείο στον Σαλαμάγκα.
Τό εύρύ κοινό τών Γιαννίνων, μά καί τό ευρύτερο ’Ηπειρωτικό κοινό, δέχτηκε 

αυτή τή βράβευσι μέ χαρά καί ίκανοποίηοι. Χάρις στον Σαλαμάγκα, πολύ λαογραφικό μέ
ρος τού πλούτου τής ’Ηπειρωτικής πρωτεύουσας ξαναήλθε στήν επιφάνεια καί πολλές 
σελίδες τής ιστορίας της ξαναζωντάνεψαν, καθώς έπήγαιναν νά ξεχασθοϋν, άπό τούς χρό
νους κι' άπό τό άγχος τών χρόνων. Ή  κύρια δύναμή του ήταν ό λόγος του — ό ευγενι
κός καί πράος λόγος — πού συναρμολογώντας τό λαογραφικό καί ιστορικό υλικό, τό πα
ρουσίαζε στον τύπο τών αφηγήσεων, τών ώραίων άφηγήσεων, πού δέν αρκεί νά τροφο
δοτούν τούς πνευματικούς άνθρώπους μόνον, άλλά πρέπει νά άπευθύνωνται, νά τέρπουν 
καί νά μορφώνουν καί τά κατώτερα στριόματα.

Ή ταν καί ώς άνθρωπος, ό Σαλαμάγκας, άξιος καί υπεράξιος εκπρόσωπος τής πα
τρίδας του. Άρίστης έμφανίσεως καί άγωγής, ολοκλήρωνε τό ηπειρωτικόν ήθος παντού 
καί πάντοτε. Πιστοποίησις, οί εκδηλώσεις όσων κατά καιρούς έγνώριζε καί ή σωρεία 
τών φίλων του, πού τόν τιμούσαν καί τιμούν τή μνήμη του.
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Μεταξύ αυτών κι* ό ύποφαινόιιενος. ’Ελάχιστες για τό ΔημήτρηΣτεφ. Σαλαμάγκα, 
ot λίγες αυτές γραμμές, μεγίστου πνευματικού καί φιλικού χρέους.

ΤΑΚΗΣ ΤΣΙΑΚΟΣ

( ’Αντί Έπικηδείου)
Αγαπητέ Τάκη,
Γνωριστήκαμε στις αρχές τού αίώνα μας. Γνωριστήκαμε στην καινούρια τότε (1905) 

Ζωσιμαία. Στο ΐδϊτο θρανίο καθόμαστε καί στα ίδια τετράδια ζωγραφίζαμε τα απίθανα 
εκείνα μαθητικά σχεδιάσματα, λες κι ήταν τά χωρίς σχήμα μελλοντικά μας όνειρα πού 
ανέβαιναν στο κοντήλι από τό υποσυνείδητο.

Κι* όταν ύστερα από πολλά χρόνια άνταλλάξαμε τις πρώτες μας εκδόσεις, γύρω 
από τή γενέτειρά μας, μού έγραφες : «Θυμήθηκα πολλά, πάρα πολλά, καί περισσότερο, 
τά ωραία παιδικά καί μαθητικά μας χρόνια, όπου όλα τότε ήταν έντονη ζωή καί αυτά 
πού έγιναν τώρα ζωή μας — γλωσσολογικά, Ιστορικά καί τά παρόμοια — ήταν βασανιστή
ρια γιά τό φρέσκο παιδικό μυαλό μας, πού γύρευε τή χαρά καί μόνο τή χαρά», (γράμμα 
σου στις 4 τού Μάρτη 1946). · *

’Αφήνοντας τά θρανία τής «Ζιοσιμαίας», χωρίσαμε. *Άλλο δρόμο πήρες έόύ, άλλον 
εγώ. νΑλλα σχέδια τώρα στο δικό σου τετράδιο, άλλα στο δικό μου. ’Αλλά, παραμερί
ζοντας μέ τον καιρό τις επιστήμες μας, βρεθήκαμε πάλι στο ίδιο θρανίο, πασχίζοντας 
νά δώσουμε τώρα μορφή στά αόριστα παιδικά σχεδιάσματα, μορφή γλωσσική, λαογρα- 
φική, Ιστοριοδιφική καί τά «παρόμοια», όπως μού έγραφες. ΚΓ αυτά σου «τά παρόμοια» 
έδιναν φώς στή πόλη τών Γραμμάτων, τήν ανέβαζαν στήν παλιά της δόξα, κΓ έδειχνες 
καί στούς άλλους, τούς πολλούς, τι ήταν τά παλιότερα αγαπημένα μας Γιάννινα. ΟΙ μι
κροί, κοιτάζοντας τό άνέβασμά σου, σέ πότισαν φαρμάκι, μεγάλε Γιαννιώτη στοχαστή, 
σέ πείραξαν χωρίς νά φταις καί σού άντίκοψαν τήν πνευματική σου δράση, μέ τήν οποία 
απολάμβανες τά περασμένα καί ζωογονούσες τον εαυτό σου. Τό φετεινό καλοκαίρι, \άν καί 
δέν μπορούσες, μέ συνόδεψες πρόθυμα στό, σπιθαμή μέ σπιθαμή Ιστορημένο από τό αδύ
ναμο τελευταία χέρι σου, Κάστρο, αυτό τό λείψανο τών Βυζαντινών, των Νορμανδών, 
τών Δεσποτών τής ‘Ηπείρου, τού Άλή, μέ συνόδεψες γιά νά δούμε μαζί άπό τή φυλακή 
τού Κατσαντώνη, άπό κεί κοντά κάπου, τή χιλιοτραγουδισμένη λίμνη, καί νά κλάψουμε 
αντάμα τά περασμένα καί τά ξεχασμένα καί λέγαμε πώς θά τά ξαναπούμε στον άλλο 
μου ερχομό.

Καί θά έρθω τό καλοκαίρι πάλι, πολύκλαυστε συμμαθητή μου, καί θά πάμε στήν 
ίδια θέση νά ξανακλάψουμε τά περασμένα, νά κλαίω εγώ γιά σένα...

’Αθήνα — Δεκέμβρης 1965 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΓΚΑΣ

Ή Κηδεία του

ΙΩΑΝΝΙΝΑ.—Τήν 8ην Δεκεμβρίου, τό άπόγ«υμα, είς τον »*Αγιον Νικόλαον» Α γο
ράς έτελέσθη ή κηδεία τού άποθανόντος είς ’Αθήνας συμπολίτου άντ(ρχου Στρατιωτικής 
Δικαιοσύνης έ ά. Δικηγόρου, Συγγραφέως καί Λογοτέχνου ιστοριοδίφου Δημητρί\)υ Σα
λαμάγκα.

Τήν κηδείαν ως καί τήν νεκρώσιμον ακολουθίαν τού έκλιπόντος παρηκολούθησαν 
εκτός τών οίκείων καί σύγγενών, αί άρχαί, αί οργανώσεις καί σύλλογοι τής πόλεως,ό Δή
μαρχος Μετσόβου κ. Γ. Ρόζος καί πλήθος κόσμου. Τον νεκρόν άποχαιρέτισαν καί κατέ
θεσαν στεφάνους ό Δήμαρχος κ. Σ. Κατσαδήμας έκ μέρους τού Δήμου, ό Λουκατος εκ 
μέρους τής Φιλοσοφικής Σχολής, ό Κ. Φρόντζος έκ μέρους τής Ε.Η.Μ., ό κ. Ίω. Νικο- 
λαΐδης έκ μέρους τού Συνδέσμου 'Ελλήνων Λογοτεχνών, ό κ. Δ. Κόκκινος έκ μέρους τής 
«Ήπειρ. ’Εστίας», ό κ. Κ. Στεψόπουλος έκ μέρους τού Δικηγορικού Συλλόγου, ό κ. Ν. 
Τζαλονίκος έκ μέρους τής Ένώσεως άποστράτων αξιωματικών, ό κ. Φαρμάκης τής «Έ- 
λεύθερης Σκέψης* καί άλλοι. Επίσης τον νεκρόν άπεχαιρέτισεν ό κ. Δημ. Σιωμόπουλος 
έκ μέρους τής «Ηπειρωτικής ’Εστίας» καί τής Ε.Η.Μ. όστις άνεφέρθη είς τό όλον έργον 
τού έκλιπόντος.

ΕΠΑΘΑΟΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ

Ή  ποιήτρια κ. Καίτη Π. Βέλλιου—Τσιουγιοπούλου άθλοθέτησεν, είς μνήμην τού 
Δ. Σαλαμάγκα, βραβείο ν μέ δύο χιλιάδες πεντακοσίας δραχμάς, διά τήν συγγραφήν λαο-
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γραφικής μελέτης μεταξύ τών σπουδαστών τής Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής ‘Ακαδημίας Ίωαν- 
νίνων. Ή κ. Κ. Βέλλιου—Τσουγιοπούλου παρέδωσε τά χρήματα είς τήν «’Ηπειρωτικήν 
‘Εστίαν», τήν όποίαν και έξουσιοδότησεν έν λευκώ διά τήν προκήρυξιν τοϋ σχετικού δια
γωνισμού. 'Η «Ηπειρωτική Εστία», πρός καλυτέραν άξιοποίησιν τής εύγενοΰς καί φιλο- 
μούσου αυτής χειρονομίας, όνέθεσεν σχετικώς είς τήν Ζωσιμαίαν Παιδ. ’Ακαδημίαν.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΝ

Όμοφώνως τό Δημοτικόν Συμβούλιον είς τήν πρόσφατον αύτού συνεδρίασιν, άπεφάσισεν 
δπως μία όδός της πόλεως λάβη τό όνοματεπώνυμον του άειμνήστου Γιαννιώτη λογοτέχνου καί 
ιστορικού Τάκη Σαλαμάγκα πού πρόωρα έγκατέλειψε τήν πόλιν πού τόσο ήγάπησε. Ή  μνήμη 
του θά παραμείνη άρρήκτως συνδεδεμένη μέ τά Γιάννενα- Μνήμη διπλή. Συγγραφέως άφ* ένός 
πού τό μεγαλύτερο μέρος του έργου του είναι άφιερωμένο στήν ήπειρωτική πρωτεύουσα καί στήν 
μακρά καί πολυκύμαντη Ιστορία της. Ανθρώπου άφ’ έτέρου. Γιατί ό Τάκης Σαλαμάγκας ύπηρ- 
ξε μία φωτεινή μορφή ευπατρίδου πολύ ψηλά άπ’ τό συνηθισμένο μέτρο, εύγενικός, εύπρεπής, 
λεπτότατος. Δι* 6 καί ή άπόφασις τού Δημοτικού Συμβουλίου έκφράζει άπολύτως τά αισθήματα 
καί τήν σκέψιν της πόλεως.

Έφημερίς «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ» 18 Νοεμβρίου 1966

ΠΟΙΟΙ ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ

Τό έργο τού Δ. Σαλαμάγκα άξιολογημένο καί καταξιωμένο, ήδη έχει πάρει τήν 
θέση του στήν Νεοελληνική Γραμματεία, καθώς καί στήν ξένη βιβλιογραφία. ΟΙ πνευματικοί 
άνθρωποι (κριτικοί, λογοτέχνες, ιστορικοί, καθηγηταί κ.λ.) πού, έπί δεκαετίες όλόκληρες, παρα
κολούθησαν τόν Δ. Σαλαμάγκα καί τό έργο του, έχουν γράψει κι’ έχουν μιλήσει πάρα πολύ. 
Γι’ αυτό, δέν είναι δυνατόν νά παραθέσουμε, έστω καί Αποσπασματικά, ούτε μέρος άπ’ τίς κρί
σεις αύτές, γιατί θά χρειάζονταν ένας όγκώδης ειδικός τόμος. ‘Ωστόσο, γιά νά δώσουμε μιά μι
κρήν εικόνα των άπηχήσεων πού είχαν τά έργα τού Δ. Σαλαμάγκα, θά παραθέσουμε έδώ μονάχα 
κάμποσα άπ’ τά όνόματα πού μίλησαν καί πού έγραψαν γιά τόν Δ. Σαλαμάγκα καί τό έργο του:

Άνδρέας Καραντώνης, Γιάννης Καραλής, Εύριπίδης Σούρλας, Τάκης Τσιά- 
κος, Λευτέρης Πλάτης, Κύπρος Χρυσάνθης, Πέτρος Μαρκάκης, Τάκης Δόξας, 
Σπ. Μουσελίμης, Στέφ. Χρυσός, Ή λ. Βασιλάς, Σπ. Στούπης, Ν. Ντεκάστρο, ’Αγ
γελική Γάττου, Γ. Δέλλιος, Π. Σπανδωνίδης, Γ. Βρέλλης, Γεώργ. ’Αθανασιάδης 
— Νόβας, Borge Knoss, Δημήτριος Λουκάτος, Λέανδρος Βρανούσης, *Αλέξ. Λει- 
βαδεύς, Κώστας Λαζαρίδης, Σπύρος Άσδραχάς, Άρσένης Γεροντικός, Βασ. Βοΐλας, 
Κώστας Μέρτζιος, Κ. Άγνάντης, Κ. Δημαράς, Γιάννης Κουτσοχέρας, Μ. Valsas, 
Γιάννης ’Αδαμάντιου, Δ. Κόκκινος, Τάκης Πελερέν, X. Κατσιμήτρος, Γ. Βαβαρέ- 
τος, Κωνστ. Γεωργακόπουλος, Μ. Ρόδάς, Δ. Ζώτος, Βασ. Κρυστάλλης, Φάνης 
Ματσόπουλος, Δημήτριος Σιωμόπουλος, Χρυσ. Άποστολίδης, Χρίστος Σούλης, 
Πατριάρχης 'Ιερουσαλήμ Τιμόθεος, Οίκουμ. Πατριάρχης Μάξιμος, Νικ. Σημη- 
ριώτης, Κ. Σταύρου, Πέτρος Άθάμας, Ζαφείρης Στάλιος, Κ. Δ. Στεργιόπουλος, 
Διον. Ξενογιαννακόπουλος, Δ. Στάμος, Πάνος Φάντης, Χρυσάνθη Ζιτσαία, Βασί
λης Μάκης, ’Άγγελος Φουριώτης, Τιμ. Γ. Βοιλας, Μαν. Γιαλουράκης, Νικος Βε- 
κρής, Βασ. Μουστάκης, Θ. Καρβελάς, Γ. Παπαγεωργίου, Μιχ. Περάνθης, ’Αγγε
λική Χατζημιχάλη, Γ. Καλυδόπουλος, Δ. Σιατόπουλος, Άθαν. Τραχίλης, Λιλίκα 
Νάκου, Γιώργος Κοτζιούλας, Σ. Μοτάκης, Andre Mirambel, Πάνος Γρΐσπος, ό 
Έμουπόλεως Εύάγγελος, Παν. Χρήστου (Διαμάντης) Dr. Alex Steinmetz, Ντόρα 
Ρόζενταλ Καμαρινέα, Milton Anastas, ό Οικουμενικός Πατριάρχης Άθηναγόρας, 
Ίωάν. Ν. Νικολαιδης, ’Ιωάννης Καλογήρου, Δημ. Εύαγγελίδης, Γεώργιος Σού
λης, Jhon. Frangulas, Κώστας Κύρης, Δήμος Φλέγυας, Γλαύκος ’Αλιθέρσης, Κ. 
Διαμάντης, Βασ. Μπαρράς, ’Ιωάννης ’Αναστασίου, Π. Κόρφης, Άντ. Μυστακίδης, 
Τίλλα Μπαλλή, Ν. Δ. Καροΰζος.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΝ ΠΑΣΣΑΛΟΝ ΙΟΑΝΝΙΝΟΝ
(Συνέχεια έκ της σελίδος 450)

Ακτής». Τούτο σημαίνει δτι έκυβέρνα ήδη τά έσωτερικάν καί 
το')ρα έπεξέτεινε την άρχήν καί είς τά παράλια.

Άπά ένα έγγραφον τοΰ έν Ζακύνθορ Προβλεπτού, μανθάνομεν 
δτι τόν Αύγουστον τού 1614 ό Άσλάν πασσάς έξεστράτευσε μέ 
πολυάριθμον στρατόν κατά των άγερόχων καί άνυποτάκτων 
Μανιατών, τούς οποίους καί άπιόθησεν είς τά έσωτερικόν, κατα- 
λαβών τέσσερα, άπά τά έπτά βουνά, πού είχον ώς καταφύγια οί 
ήρωΐκοί κάτοικοι τής Μάνης.

Τά δέ Φθινόπωρον τού επομένου έτους (1615) ένεφανίσθη καί 
πάλιν ό Άσλάν Πασσάς είς την Μάνην, έπΐ κεφαλής 2500υ άν- 
δρών, ένφ άπά θαλάσσης συνέπραττεν ή τουρκική Αρμάδα. 
Τότε οί Μανιάται ύπέσιησαν βαρυτάτην ήτταν.

Αύτά είναι τά ιστορικά στοιχεία περί τού Άσλάν Πασσά, 
δτι, δηλαδή, άνέλαβε τά Πασσαλίκι κατά τά μέσα τού 1614, ένφ 
δ Άραβαντινός τάν έμφανίζει ο')ς Πασσάν Τωαννίνων τά 1600 
καί είναι άγνωστον πόθεν ήντλησε την πληροφορίαν ταύτην ώς 
καί τήν άλλην, δτι ό γενάρχης Άσλάν Πασσάς κατήγετο έκ Ζα- 
γορίου!...

Τέλος, έχομε ν καί τά έτος τού θανάτου του: 30 Απριλίου 
1629. Άπέθανεν, άναφέρει τά έγγραφον, έκείνος 6 Άσλάν Πα- 
σήογλου, πρά>ην πασσάς Ίωαννίνων, αύτάς πού έσχεδίαζε νά 
έπιτεθή κατά τής Κέρκυρας καί νά μάς κηρύξη τάν πόλεμον».

5) 1620— 1639 ΑΛΗ ΠΑΣΣΑΣ. Υίάς τού προηγουμένου. Ούτος έμφανίζεται 
προίτην φοράν είς έγγραφόν του πράς τάν έν Κερκύρρ έμπορον 
Άλβίζε Βονδιλάκη διά τού όποίου υπενθυμίζει είς τούς έν Κερ- 
κύρρ Ενετούς Διοικητάς ινα στείλουν τά συνήθη δώρα είς τάν 
Βεζύρην Κινάν Πασσάν πού ηύρίσκετο στά Γιάννινα. Τά γράμ
μα τού Άλή είναι τού 1627.

Ακολούθως τάν συναντώμεν είς έγγραφον τού 1634, σταλέν 
άπά τάν έν Κων)πόλει Ενετόν Πρέσβυν καί έχονούτω: «Ό Ά λή 
Πασσάς τών Γιαννίνων, άνθρωπος πλουσιώτατος δ δποίος ινα 
έξασφαλίση έτι μάλλον τήν περιουσίαν του, άπεχιυρησεν άπά τήν 
διοίκησιν τού τόπου έκείνου, άφού έφρόντισε νά έκλεγή ώς μπέης 
τού τόπου δ άδελφός του, παρ’ δλα ταύτα δέν ήδυνήθη νά άπο- 
φύγη μίαν εισφοράν έκ 300 πουγγίων τών 500 ρεαλίων έκαστον*.

Τήν δέ 5 Μαρτίου 1637 γράφει ό Προβλεπτής Ζακύνθου είς 
τάν Δόγην : «Είναι δύο μήνες πού δ Άλή Πασσάς υίάς τού 
Άσλάν Πασσά, δστις ζών ετι, έπεχείρησε νά καθυποτάξη τούς 
Μανιάτας καί ήτο πλουσιώτατος έχων έτήσιον είσόδημα 600 χι
λιάδων ρεαλίθ)ν, αύτάς ό είρημένος Άλής ήρχισε νά προσλαμ- 
βάνη είς τήν υπηρεσίαν του έκείνους τούς υπηκόους τής Μάνης 
καί νά τούς δίδη χρήματα. Διαδίδεται δτι δ Άλής έκήρυξεν 
έαυτδν άντάρτην, διότι δ Βασιλεύς έπιζητεί νά τού άφαιρέση 
τήν ζωήν, έποφθαλμιών τήν περιουσίαν του καί δτι ούτος, ειδο
ποιηθείς παρά τού Μεγάλου Βεζύρη πού ήτο φίλος του, διέφυ
γε ν άπά τήν Κων)πολιν καί ήτοίμασεν άμέσως ξυλείαν Ινα κατα-
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σκευάση δύο Γαλέρας, άλλά δέν κατορθώνει νά εύρη κατάλλη
λον θαλάσσιον δρμον. Δέν θέλει νά τάς ναυπηγήση είς Πρέβε
ζαν, διότι, ώς είπεν, οί κάτοικοι του έκαμαν μεγάλας ζημίας είς 
τάς κτήσεις του καί θέλει νά τούς έκδικηθή. Ό  Άλής έχει ύπδ 
τάς διαταγάς του 4000 άνδρας καί θέλει νά κρατήση άμυναν. 
Μερικοί έπιβάται έκ Πατρών άνέφερον είς τάν Προβλεπτήν Ζα
κύνθου δη δ Άλή Πασσάς έστειλεν ήδη 70 χιλιάδες ρεάλια είς 
τάν Βασιλέα καί δτι έτοιμάζει καί άλλας 100.000 ΐνα έπιτύχη 
τήν συγγνώμην τού Βασιλέως.

Καί φθάνομεν είς τά 1639 Μαΐου 29, δτε είς έγγραφον άνα- 
φέρονται τά κάτωθι: Άπέθανεν δ Άλή μπέης πού ήτο διοικη
τής Ίωαννίνων. Ούτος είχεν έπιτύχει τήν συγχώρησιν του Μεγ. 
Αύθέντου, μεταβάς είς Κων)πολιν ΐνα τάν προοσκυνήση. Εκεί 
είς μίαν συνδιάλεξιν είχεν ύποσχεθή είς τάν Σουλτάνον δτι θά 
κατελάμβανε τήν Κέρκυραν μέ στοίχημα «τά κεφάλι του».

6) 1644—1649 ΑΣΛΑΝ ΠΑΣΗΟΓΛΟΥ ΖΑΔΕ, μπέης Ίωαννίνων καί Πρεβέ-
ζης. Τάν Φεβρουάριον του 1645 έγινε πασσάς τής Βοσνίας καί 
Σεραγέβου καί τώ έδόθη ώς τιμάριον τά πλούσιον Πασαλίκι των 
Τωαννίνων.

Τάν Απρίλιον τοΰ 1645 συμμετέσχεν είς τήν έπίθεσιν κατά 
τών τειχών τών Χανίων καί, τραυματισθείς, μετεφέρθη είς τά 
Ναύπλιον, δπόθεν έστειλεν άνθρώπους του στά Γιάννινα ΐνα 
φροντίσουν διά τά συμφέροντά του.

7) 1650—1663 ΚΑΠΑ ΑΝ ΠΑΣΣΑΣ.
8) 1664 ΜΠΡΕΤΙ ΠΑΣΣΑΣ.
9) 1666—1668 ΑΧΜΕΤ ΠΑΣΣΑΣ έπονομαζόμενος Χουσούπ ή Χουσούτ.

10) 1684—1699 ΑΛΗ ΠΑΣΣΑΣ.
Τάν Ιούλιον τοΰ 1684 έπΐ κεφαλής 800 άνδρών διατρέχει 

τά ξηρόμερον διά τήν εΐσπραξιν τών Χαρατσίων καί διά τήν 
καταδίωζιν τών κακοποιών. Τά 1692 συμμετέσχεν είς τήν κατά 
τής Ναυπάκτου έπιχείρησιν. Τά 1693 άναφέρεται είς τά Ζητοΰνι 
(Λαμίαν) μετά τοΰ Σερασκέρη Χαλή Πασσά. Βραδύτερον εύρί- 
σκεται είς τάς Θήβας δπόθεν τά 1699 έπανήλθεν είς ’Ιωάννινα.

11) 1708 ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΑΦΑΣ. Τάν ’Ιούνιον τοΰ 1708 ένας έμπιστος
τών Ενετών έπιστρέφων έκ Κωνσταντινουπόλεως συνεταξίδευσε 
μέχρι Γρεβενών μέ τάν νέον Πασσάν Ίωαννίνων Καραμουστα- 
φάν συνοδευόμενον άπά 150 άνδρας.

Τή 20 Μαΐου 1707 : Έξ Αγίας Μαύρας πράς τάν Γενικάν 
Προβλεπτήν.

Αναμένεται νά καταπλεύση μέ τήν ’Αρμάδαν δ νέος Καπι- 
τάν Πασσάς τών Τούρκων, καταγόμενος έκ Πατρών καί θά είναι 
μετ’ αύτοΰ καί δ έκ Κορώνης Γιανούν Χότζιας. ’Ακούονται καί 
συγκεντρώσεις είς τά σύνορα ταΰτα, δπου συγκεντρώνει στρατόν 
δ πασσάς τοΰ Δελβίνου καί τής Αΰλώνος καί δτι πρόκειται νά 
κατέλθουν δυνάμεις καί έκ Θεσσαλονίκης καί δλοι αύτοί θά 
δδεύσουν κατά τών φυγοδίκων οί όποιοι διαπράττουν έγκλήματα 
καί άρνοΰνται τήν καταβολήν τών Χαρατσίων.

Τάν Φεβρουάριον τοΰ 1709 έφθασαν έκ Κωνσναντινουπό- 
λεως είς τά Γιάννινα δ Άσλάν Πασσάς μεθ* ένάς άλλου Πασσά.

ι Ούτοι θά ένωθοΰν μέ τάν πασσάν τών Γιαννίνων καί θά δδεύ-
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σουν κατά τού Μαργαριτίου που έγινε κρησφύγετο των φυγοδίκων.
12) 1710 ΜΕΧΜΕΤ ΠΑΣΣΑΣ υιός τοΰ ’Ασλάν Πασσά.
13) 1716 ΧΟΥΣΕΤΝ ΠΑΣΣΑΣ. Τόν Δεκέμβριον τοΰ 1716 άναφέρεται

ό Χουσεΐν Πασσάς. Την 20 Φεβρουάριου 1717, έν δψει τής με- 
λετωμένης κατά τής Κέρκυρας έπιθέσεως, έφθασαν διαταγαΐ έκ 
Κωνσταντινουπόλεως νά διορθωθούν καί νά διαπλατυνθοΰν οί 
δρόμοι κατά τέσσαρα βήματα, ούτως ώστε νά διασταυρώνονται 
εύχερώς τά κάρρα καί τ’ αμάξια. Οί δρόμοι των δποίων διετά- 
χθη ή διαπλάτυνσις είνε άπό Λαρίσσης μέχρι Τρικκάλων καί 
Μηλιάς (Μετσόβου) καί έκείθεν μέχρις Ίωαννίνων. Καί έπειδή 
τό ήμερομίσθιον ώρίσθη είς 35 άσπρα καί είναι πολύ ικανο
ποιητικόν, προσήλθον πάμπολλοι έργάται καί αί έργασίαι προχω
ρούν μέ κανονικόν ρυθμόν. Τό ήμερομίσθιον των 35 άσπρων δέν 
περιλαμβάνει τροφήν. Όμως, δσοι θέλουν καί τροφήν, άφίνουν 
10 άσπρα καί τοίς δίδεται υπεραρκετή. Τό δλον έργον τό έπι- 
βλέπει ένας Καπιτζής σταλείς άπό την Κωνσταντινοΰπολιν. Έπι- 
βάται έλθόντες έκείθεν έντός 20 ήμερων, άνέφερον δτι ό Μέγας 
Βεζΰρης είχε άναχωρήσει διά την Άνδριανούπολιν καί δτι έπρό- 
κειτο νά σταλούν 4.000 Γενίτσαροι είς τά Γιάννινα, τά όποια 
ώρίσθησαν ώς τόπος συγκεντρώσεως καί έξορμήσεως.

14) 1719—1720 ΟΣΜΑΝ ΠΑΣΣΑΣ. Ούτος, προαχθείς, έτοποθετήθη είς τό Πασ-
σαλίκι τής Εύβοιας, είς δέ τά Γιάννινα έτοποθετήθη ό μέχρι 
τούδε Πασσάς τής Αύλώνος Χουσεΐν, 6 όποιος είναι άσχετος μέ 
τόν προαναφερθέντα Χουσεΐν. Ό  Όσμάν άναφέρεται μέ τόν τί
τλον τού Σερασκέρη.

15) 1720 ΧΟΥΣΕ'ΓΝ ΠΑΣΣΑΣ. Μόλις έμαθε τόν διορισμόν του ό έν
Κερκύρμ Γενικός Προβλεπτής έστειλεν εις τά Γιάννινα μίαν 
έπτσμελή άντιπροσωπείαν υπό τόν Δραγομάνον του, μέ τόν σκο
πόν ΐνα έπιδό)ση είς τόν Χουσεΐν έν Σουλτανικό Φιρμάνι διά 
τήν τιμωρίαν ένός Τούρκου Μεχμέτ Τσελεμπή, διότι είχε προξε
νήσει ζημίας είς τό υπό των Ενετών κατεχόμενον Βουθρωτόν. 
Ό  Χουσεΐν Πασσάς μόλις έδιάβασε τό Φιρμάνι, προσποιούμενος 
τόν άφελή, είπεν είς τόν Δραγομάνον δτι άδυνατεί νά τό έκτε- 
λέση, διότι τούτο άπευθύνεται εις τόν προκάτοχόν του Όσμάν 
τριών «ίππουρίδων»(4), ένώ ό ίδιος έχει μόνον δύο.—Δέν έχουν 
καμμίαν σημασίαν οι ίππουρίδες, τω άνταπήντησαν οί Ενετοί, 
διότι τό Φιρμάνι άποτείνεται είς τό ’Αξίωμα. Πλήν ό Χουσεΐν 
δέν μετεπείσθη καί ή άντιπροσωπεία άπεχώρησεν άπρακτος. Τό 
βράδυ ή έπταμελής άντιπροσωπεία κατέλυσεν είς τό σπίτι τού 
δραγομάνου τής Γαλλίας Λάμπρου Πάλλη, ό δέ Πασσάς έτοπο- 
θέτησεν έξω τής οικίας τιμητικόν άπόσπασμα έκ 12 άνδρών.

16) 1728 ΜΕΧΜΕΤ ΑΣΛΑΝ ΠΑΣΣΑ ΖΑΔΕ, μουσελίμης(5) Ίωαννίνων.
Τόν Μάρτιον τού 1731 ούτος ευρισκόμενος έν Κωνσταντινουπό-

4. 01 ίππουρίδες ήσαν διακριτικόν γνώρισμα αξιώματος έν τή ΌΟωμ. ’Επικρατείς.
Μίαν αλογοουράν είχεν ό Σαντξιάκης, δύο ό Μπεϊλέρμπεης τής Ρούμελης, τρεις 

είχον οί βεζύρηδες καί πέντε ό Μέγας Βεζύρης. Τρεις είχον καί οί Σερασκέρηδες. Αί ίπ
πουρίδες έφέροντο επί .κοντών έν εΐδει λαβάριον άπό εφίππους οΐτινες προηγούντο τού 
Πασσά οσάκις ηύρίσκοντο έν πορείς. ΈτοποΟετούντο δέ παρά τήν σκηνήν ορΰιαι, οσάκις 
έστρατοπεύδευεν 6 ένδιαφερόμενος τιτλούχος. Αί ίππουρίδες έν Τουρκίς κατηργήύησαν 
άπό τόν έξολοΟρευτήν τού σώματος τών Γενιτσάρων Μαχμούτ τόν Β' κατά τό 1826.

5) Μουοελίμης ή μουτεσελίμης είναι ό τοποτηρητής τού Πασσά.
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λει άνεκηρύχθη Άλάϊ μπέης των Γιαννίνων καί έπανήλθεν είς 
τήν θέσιν του, έχων ώς συνταξειδιώτην τόν άδελφόν του Ε π ι
σκόπου Ίωαννίνων.

Κατά τόν αυτόν μήνα έκοινοποιήθη Βασιλική διαταγή είς τά 
Γιάννινα είς μερικούς μπέηδες ΐνα συγκεντρωθούν 6λοι οί Σπα- 
χήδες καί δδεύσουν είς τόν κατά τής Περσίας πόλεμον καί ζη
τούν νά άγοράσουν άλογα ζώα.

Τόν Μάϊον τού 1731 άνεγνώσθη είς τά Γιάννινα διαταγή 
τού Τοπάλ Όσμάν Πασσά δτι πρόκειται νά φθάση καί έχει έν- 
τολήν τού Μεγάλου Αύθέντου νά έξολοθρεύση τούς στασιαστάς 
καί κακοποιούς, ot δέ κάτοικοι δΓ δλας τάς υποθέσεις των 
πρέπει νά άπευθύνωνται είς αυτόν τόν ίδιον καί δχι είς τόν 
Βασιλέα καί είς αυτόν θά ύποβάλλουν τά παράπονά των. Ό  
Όσμάν Πασσάς, ώς έγνώσθη στά Γιάννινα, έχει μαζί του 12000 
άνδρας καί είναι έξουσιοδοτημένος νά συγκέντρωση καί άλλους 
καθ’ δδόν. Συνοδεύεται άπό άνώτερον άξιωματούχον τής Σουλ- 
τανικής Αυλής καί έχει άπόλυτον έξουσίαν καί νά άποκεφαλίζη 
άκόμη τούς συλλαμβανομένους φυγοδίκους καί άποστάτας. Μίαν 
άλλην διαταγήν έστειλεν δ Τοπάλ Όσμάν είς τό Κοινόν τών 
Ίωαννίνων ΐνα έτοιμάσουν τό παλάτι, δπου θά καταλύση, μέ 
έξοδά των.

Ό  μπέης τών Γιαννίνων, μόλις έμαθε τήν έπικειμένην άφιξιν 
τού Όσμάν, έγκατέλειψε τήν πόλιν φοβηθείς. Είς τά Γιάννινα 
έφθασεν έν χάτι σερίφ(6), κομισθέν άπό άνθρωπον τού Όσμάν 
Πασσά βεζύρη, δτι πρέπει νά άφαιρεθούν τά δπλα, μικρά καί με
γάλα, άπό τούς 'Έλληνας καί νά δοθούν είς τούς Τούρκους.

Οί κάτοικοι τών Γιαννίνων, μή έπιθυμούντες νά έλθη είς 
τήν πόλιν ό Βεζύρης Όσμάν, μετέβησαν πρός συνάντησίν του 
κομίζοντες πλούσια δώρα καί έτσι δ Βεζύρης ήλλαξε πορείαν καί 
θά δδεύση δι* άλλου μέρους είς τό Μαργαρίτι πού έγινε άσυλον 
τών κακοποιών καί έκεί θά κατέλθη πρός συνάντησίν του καί 
δ γαμβρός του Πασσάς τής Ναυπάκτου.

Είς τά έγγραφα άναφέρεται καί κάτι άλλο περί τού Τοπάλ 
Όσμάν μέ τρεις ίππουρίδας... 'Όταν ήρχετο πρός τά Γιάννινα 
ένας μπέης μέ 100 όπαδούς του, τού έστησεν ένέδραν είς τήν 
Πρεμετήν καί καθ’ ήν στιγμήν διήρχετο τό άμάξι τού Όσμάν 
Πασσά τού έρριξαν 60 ντουφεκιές, πλήν δ Πασσάς δέν ηύρίσκε- 
το είς τό άμάξι. Καί τότε δ Όσμάν περιεκύκλωσε τό μέρος καί 
συλλαβών τόν μπέην καί 10 όπαδούς του τούς έξετέλεσε καί 
έβαλε κατόπιν φωτιά είς τά παρακείμενα χωριά καί έφόνευσεν 
δχι όλίγους κατοίκους άνδρας, γυναίκας καί παιδιά.

17) 1733 ΑΑΗ ΜΠΕΗΣ ΑΣΛΑΝ ΖΑΔΕ, μουσελίμης Ίωαννίνων, έξελέ-
γη Πασσάς δύο ίππουρίδων καί τώρα έτοιμάζεται διά τό Στρα- 
τόπεδον μέ 500 άνδρας. Τό φιρμάνι πού άναφέρει τήν έκλογήν 
έδημοσιεύθη είς τά Γιάννινα καί έγραφε τά κάτωθι: Επειδή ή 
Υψηλή Πύλη είναι ήναγκασμένη νά έξακολουθήση τόν πόλεμον, 
διότι οί έχθροί προβάλλουν άπαραδέκτους άξιώσεις, προήγαγεν 
*Υμάς τόν Άλή μπέην, μουσελίμην Ίωαννίνων, είς τόν βαθμόν

6. ζ= 'Ιερά Γραφή.
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του Πασσά δύο ίππουρίδων καί διατάσσεσθε νά μεταβήτε τέλος 
’Οκτωβρίου είς τό Στρατόπεδον του Μεγάλου Βεζύρη, μέ δσους 
περισσοτέρους άνδρας συ^κεντρώσητε άπό τά μέρη σας, άλλως 
κινδυνεύουν τό κεφάλι σας καί ή περιουσία σας.

Ό  Άλή μπέης άναφέρεται είς τά έγγραφα καί τό 1738 καί, 
τέλος, τήν 29 Μαΐου 1739 έπισυνέβη ό θάνατός του καί τώρα— 
λέγει τό έγγραφον—είνε δύο φατρίαι στά Γιάννινα πού προβαί
νουν είς θορυβώδεις διαδηλώσεις, διότι άλλοι μέν θέλουν νά 
γίνη Πασσάς ό υίός τού άποθανόντος, άλλοι δέ θέλουν τόν 
Αδελφόν του Μεχμέτ μπέην δστις καί έξελέγη7).

18) 1740—44 Μ ΕΧ Μ ΕΤ Π Α Σ Σ Α Σ  Α Σ Λ Α Ν  Π Α Σ Σ Α  ΖΑ Δ Ε 1742 Φεβρ. 15.
Γράφει έκ Κερκύρας πρός τόν Δόγην ό Γενικός Προβλεπτής: 
Ό λω ς αίφνιδίως μού παρουσιάσθησαν δ Άχμέτ μπέης, Άλάϊ 
μπέης των Ίωαννίνων, πρόσωπον περιωπής λόγφ τής θέσεως 
πού κατέχει καί διότι είναι Ανεψιός των δύο Αδελφών πασσά- 
δων Ίωαννίνων καί Δελβίνου, Ακολουθούμενος άπό 21 άνδρας. 
Μού έφερε συστατικήν έπιστολήν των θείων του καί μού είπεν 
δτι ήλθεν έδώ ΐνα συμβουλευθή ιατρόν διά νά τού θεραπεύση 
ένα μάτι πού κινδυνεύει νά χάση.

Τόν έδέχθην μέ τάς ένδεδειγμένας τιμάς καί έφιλοξένησα 
έπΐ 12 ήμέρας αυτόν καί τήν άκολουθίαν του.

«Ιωάννινα Ιανουάριος 1740.» Δέν είναι πλέον άσφαλείς οί 
δρόμοι έξω τών Ίωαννίνων. Αναρίθμητοι είναι οί κακοποιοί 
πού ληστεύουν τούς διερχομένους κατοίκους. Τό έμπόριον έχει 
παραλύσει. Καί αΰιη είναι ή αιτία διά τήν όποιαν καθυστερεί 
καί δ φάκελλος πού στέλλεται είς τόν έν Κων)πόλει Ενετόν 
Πρέσβυν.

19) 1745 ΣΟΥΛΕΜΑΝ ΠΑΣΣΑΣ. Έμεινεν έπΐ τρία καί πλέον έτη καί
τόν Δεκέμβριον τού 1748 καθηρέθη. Τό πασσαλίκι άνετέθη 
προσωρινώς είς τόν Πασιόμπεην, είς τόν όποιον έστάλη διαταγή 
παρά τού Μπεϊλέρμπεη ϊνα γίνουν αύστηραί Ανακρίσεις διά τήν 
συμπεριφοράν του, διότι πολλά παράπονα υπηκόων είχον ύπο- 
βληθή είς τήν Υψηλήν Πύλην έναντίον του.- Ό  Μπεϊλέρμπεης 
άνέθεσεν είς ένα Καπιτζή μπασην καί εις ένα άλλον τής Αυλής 
του ΐνα παρακολουθήσουν τάς Ανακρίσεις.

20) 1748 ΠΑΣΙΟΜΠΕΗΣ τήν 20 Δεκεμβρίου 1747: δ Μπεϊλέρμπεης(8)
Γιαγιά Πασσας εύρίσκεται είς τό Άργυρόκαστρον καί έντός δλί- 
γου θά περάση Από τά Γιάννινα, καίτοι τω προσέφερον 32 πουγ- 
γιά. Άπήντησεν είς τούς Ίωαννίτας δτι θέλει νά παραμείνη καθ’ 
δλον τό χειμώνα στά Γιάννινα καί θά δαπανά έξ ίδίων. Έκινήθη 
πρός τά Γιάννινα δπου προηγήθη τό χαρέμι του, δ Ιδιος δέ 
έφθασε τέλη Ίανουαρίου 1748 μέ τήν άκολουθίαν του έκ 300 
Ανδρών καί μετά τού υίού του.

21) 1749 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΠΑΣΣΑΣ ΧΑΤΖΗ ΜΕΧΜΕΤ ΠΑΣΣΑ.
Τήν 20 Μαΐου 1749 εγραψεν είς τόν Γενικόν Προβλεπτήν 

ΐνα μή δίδεται άσυλον εις τούς κακοποιούς, οί όποιοι καταδιω- 
κόμενοι εισχωρούν έντός τών συνόρων τών Ένετικών κτήσεων.

7. Τό 1744 είχε προσλάβει τόν θρησκευτικόν τίτλον τοΰ Χατζή (=: προσκυνητοΰ 
τής Μέκκας).

8. Δύο ήσαν ot Μπεϊλέρμπεηδβς : ό τής 'Ασίας καί ό τής Ρούμελης. __
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22) 1750—52

23) 1753
24) 1755

25) 1756
26) 1758

Αί διαταγαΐ τοϋ Μεγ. Αύθέντου είναι νά έξοντωθοϋν οί φυ- 
γόδικοι τοϋ Μαργαριτίου καί άλλων περιοχών. Έδόθη έντολή 
είς τόν Μπείλέρμπεην Άχμέτ Πασσάν διαδεχθέντα τόν Γιαγιά 
Πασσάν. Τ ά μέρη δπου δρώσιν οί λησταί είναι Γιάννινα, νΑρτα 
καί Κάρλελυ. Κατ’ αύτών προωρίσθη δ Μουσταφάς, γενναίος 
καί τολμηρός άνήρ, υίδς τοϋ πρώην Πασσά Ίωαννίνων, έπικε- 
φαλής 2.500 άνδρών:
Ο Μ ΕΡ Π Α Σ Σ Α Σ , τριών ίππουρ ίδω ν. Ε σ τ ά λ η  παρά τοϋ Μ εγ. 
Α ύθέντου στά Γ ιά νν ινα  ΐνα  έξοντώση τούς ληστάς, τώ  έδόθη  
ώς δώρον τό Πασσαλίκι τώ ν Ίω α ν ν ίν ω ν , είς τά Γ ιά νν ινα  έφθασε 
περί τά μέσα Ιο υλ ίο υ  1750 κ α ί έκ ινή θη  πρός Ν ότον μέχρι τοϋ 
κόλπου τής Πρεβέζης δπου μετέβη καί δ Γενικός Π ροβλεπτής μέ 
μίαν μοίραν πολεμικών Ινα  παρακολούθηση τάς κινήσεις τοϋ 
Ό μ έρ  Πασσά. Ούτος έγύριζε τά χωριά ά να ζη ιώ ν  τούς ληστάς, 
πράγματι δμως έχρηματίζετο έκβιάζω ν τούς κατοίκους κ α ί λέγε
ται δτι συνεκέντρωσε μέχρι τούδε παρ’ α ύτώ ν 500 πουγγιά (9).

Ό  Ό μ έρ , κατά τάς πληροφορίας διαφόρνον, ε ίνα ι φ ιλάργυρος, 
υπερήφανος καί συκοφάντης, άλλά χαίρει τής έμπιστοσύνης τού 
Μεγ. Βεζύρη κα ί τοϋ Κισλάρ ’Α γά,

Μέ έντονον έγγραφον έζήτησεν άπό τόν Π ροβλεπτήν νά τοϋ 
παραδώσουν τούς ληστάς καί φυγοδίκους πού εύρον άσυλον 
έντός τώ ν συνόρων μας καί έπειδή  δ Γ ενικός Π ροβλεπτής έμα 
θεν δτι δ Ό μ έρ  συνδέεται πολύ μέ τόν Ε π ίσ κ ο π ο ν  Ίω α ν ν ίν ω ν , 
έστειλεν ένα έμπιστό του στά Γ ιά ν ν ιν α  ίν α  ύποβάλη τά  σέβη 
του είς τόν Μ ητροπολίτην καί τόν παρακαλέση νά παρέμβη είς 
τόν Ό μ έρ  νά μετριάση τάς άξιώ σεις του κα ί νά  ε ίνα ι πλέον 
συμβιβαστικός.

Τόν Αύγουστον τού 1752 δ Όμέρ μαθών τόν άποκεφαλι- 
σμόν τού προστάτου του Κισλάρ Ά γά, καί φοβηθείς μή ύποστή 
τήν Ιδίαν τιμωρίαν καί δ ίδιος, έσώθη διά τής φυγής. 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΠΑΣΣΑΣ.
Γ ΙΑ Γ ΙΑ  Π Α Σ Σ Α Σ .

Τ ή ν 22.8.1755 έπ ανεδ ιω ρ ίσ θη  Μ πεϊλέρ μπέης ό Ά χ μ έ τ  Π ασ- 
σάς άπό τίνος καιρού π ρ ο α χθ είς  είς τό Π ασσαλίκι τώ ν  Τ ρ ικκά- 
λων καί έχων τήν άνω τά τη ν έπ ιμελητείαν τού πλουσίου τ ιμ α 
ρίου Ίω α ν ν ίν ω ν  καί Δελβίνου, κ α ί ύπεισήλθε είς τήν θέσ ιν  του 
δ Γ ια γ ιά  Πασσάς τριώ ν ίππουρ ίδω ν, άνήρ ύπέροχος κ α ί καλό
ψυχος, ώ ς ή φήμη τόν περ ιγράφ ει. Ο ύτος μοϋ έστειλε τόν Μου* 
σελίμην του στά Γ ιά νν ινα  κα ί μοϋ καθιστά  γνω σ τή ν τή ν  άνά- 
ληψ ιν τής διοικήσεως καί μοϋ έκφράζει τή ν  έπ ιθυ μ ία ν  του νά  
έχη μ εθ ’ ήμών τάς καλάς σχέσεις φ ιλ ίας κα ί γειτον ία ς. Τ ή ν  έν 
λόγψ έγγραφον κοινοποίησιν μοϋ τήν διεβίβασε— γρά φ ει δ Γ εν. 
Προβλεπτής — μέ δύο άγάδες κα ί §ξ άλλους Τούρκους τής άκο- 
λουθίας των.
Χ Α Τ Ζ Η  Χ Α Σ Α Ν  Π Α Σ Σ Α Σ .
ΙΣΜ Α Η Λ  Π Α Σ Σ Α Σ . Ό  Βεζύρης ούτος τρ ιώ ν ίππουρ ίδω ν ένε- 
φ ανίσθη  στά Γ ιά νν ινα  άρχάς Α ύγούστου 1758 κ α ί μ ετ’ άλλων 
Π ασσάδω ν ώδευσε κατά τοϋ Μ αργαριτίου δπου κυριαρχεί δ άπο- 
στάτης Σουλεμάν. Π ερί τά τέλη Σεπτεμβρίου 1759 δ Ισ μ α ή λ

9. Τό κάθε πουγγί περιείχε 500 γρόοια ή ρεάλια, ή πιάστρες.
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άπεκεφάλισε(10) δύο 'Έλληνας προκρίτους: τόν Ζώην Χαραμήν 
καί τδν ’Απόστολον Μίσιον. Οί συγγενείς των δύο τούτων άτυ- 
χών υπάρξεων μετέβησαν είς Κωνσταντινούπολη* έχοντες καί 
συστατικά Γράμματα τού έξ ’Ιωαννίνων Σουλεμάν μπέη καί ύπέ- 
βαλον εις τδν Μέγαν Αύθέντην τά παράπονά των κατά τού 
αίμοβόρου Ισμαήλ καί έπέτυχον νά σταλή στά Γιάννινα Τσαού
σης ίνα τδν καθαιρέση. Καί έγινε, πράγματι, ή καθαίρεσις περί 
τά τέλη Δεκεμβρίου 1759. Τού άφηρέθησαν οί τρείς ίππουρίδες 
δ δέ ’Ισμαήλ—τδν όποιον δ Σουλτάνος ήθελε ζωντανόν ή πεθα- 
μένον—διέφυγε κρυφίως. Καί έπειδή τδν κατεδίωκε κατά πόδας 
δ Μπεΐλέρμπεης, δ Ισμαήλ έστειλεν είς Κέρκυραν ένα Δερβίσην 
έξωμότην καί άλλους δύο έμπιστους τής αύλής του ΐνα ναυλώ
σουν εν πλοιάριον. Τοίς συνέστησε δέ νά κρατήσουν μυστικήν 
τήν διαπραγμάτευσιν, άλλ’ ούτοι διέδωσαν τδ μυστικόν καί, δταν 
έπανήλθον, διετάχθη ή άπαγχόνισίς των. Έν τω μεταξύ δ 
Ισμαήλ διέφυγεν άπδ τήν Κέρκυραν μέ ένα πλοΐον Δολχινιώτι- 
κον καί κατέφυγεν εις Αυλώνα δπου διωρίσθη Πασσάς, άλλά 
μετά εν έτος έφονεύθη.

Καί μετά τήν γενομένην καθαίρεσιν, δ Ισμαήλ δέν έπαυσε 
νά συχνάζη είς τά Γιάννινα, δπου είχε διορισθή Πασσάς, μετά 
τήν καθαίρεσιν τού ’Ισμαήλ, δ Ίωαννίτης Σουλεμάν. Τούτον 
παρηνώχλει συχνά δ Ισμαήλ άναμιγνυόμενος είς τά τής Διοική- 
σεως. Καί δτε δ Σουλεμάν ηύρίσκετο εις τδ Στρατόπεδον τδ Μ. 
Βεζύρου δπου έξετέλει χρέη Ταμίου, δ ’Ισμαήλ άνελάμβανεν αύ- 
θαιρέτως τδ Πασσαλίκι.

27) 1759—1764 ΣΟΥΛΕΜΑΝ ΠΑΣΣΑΣ δ έξ ’Ιωαννίνων.
Καί ούτος δέν ύστέρησεν είς έκβιασμούς καί άπειλάς. Είναι 

άναμφισβήνητον διι δ Σουλεμάν, δ όποιος μετά τετραετή διοίκη- 
σιν κατέληξεν είς τδν άποκεφαλισμόν, θά διέπραξε διάφορα έγ- 
κλήματα, τά όποια άγνοούμεν. Μόνον περί δύο σοβαρών έπεισο- 
δίων δμιλούν τά έγγραφα. Τδ πρώτον είναι δτι τδν Δεκέμβριον 
τού 1759 δ Σουλεμάν ΐνα έκδικηθή τδν ’Ισμαήλ, δ όποιος είχε 
θανατώσει τούς δύο προκρίτους πού ήσαν μέ τδ κόμμα του, συν- 
έλαβεν άλλους δύο προκρίτους, δπαδούς δήθεν τού ’Ισμαήλ, 
τούς έφυλάκισε καί ήπείλει νά τούς έκτελέση, άλλά τότε 
παρενέβη 0 παρών είς τήν σκηνήν ’Ιταλός Ιατρός Κασσόττι 
καί Ισωσε τήν κατάστασιν, άναλαβών τήν ύποχρέωσιν νά δώση 
δ καθείς άπδ τούς δύο 400 τζεκίνια είς τδν Σουλεμάν καί ούτω 
διέσωσαν τήν ζωήν των. Τδ έπεισόδιον τούτο ώς καί τδ άλλο 
τδ άφηγεΐται είς τδν Γεν. Προβλεπτήν δ έν *Άρτη Ενετός υπο
πρόξενος πού εύρίσκετο είς τά Γιάννινα έκείνας τάς ήμέρας.

Τδ άλλο έπεισόδιον έχει ταύτην τήν προέλευσιν: Ό ταν έπέ- 
στρεψεν άπδ τδ Στρατόπεδον τού Μ. Βεζύρη είς τά Μπιτώλια, 
δ Σουλεμάν μέ τήν άκολουθίαν του, δπου ήτο πανώλης, άπέθα- 
νεν είς τά Γρεβενά ένας Τσαούσης. Τά φούχα τού άποθανόντος 
χωρίς νά άπολυμανθούν έστάλησαν είς τδ σπίτι τού Τσαούση 
πού ήτο στό Κάστρο καί έκεί άπέθανον άπδ τή μόλυνση δύο

10. Elvat τώρα έξηκριβωμένον δτι ό 'Ισμαήλ καί δχι ό Σουλεμάν, ώς αναφέρει ό 
Άραβαντινός, έκαρατόμησε τούς δύο προκρίτους. Τόν Σουλεμάν ό ‘Αραβαντινός τόν θεω
ρεί ώς Άργυροκαστρίτην, ένφ ήτο Γιαννίώτης.
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28)

29) 1768

30) 1768
31) 1770

παιδιά του. Οί κάτοικοι ήρχισαν νά έγκαταλείπουν τήν πόλιν 
διότι έφοβούντο καί τάς χρηματικά; άφαιμάξεις είς άς προέβη δ 
Σουλεμάν καί τήν έπέκτασιν τής μολύνσεως, καθόσον δέν είχεν 
άκόμη άπολυμανθή τό σπίτι τοΰ Τσαούση.

Πλήν δ Σουλεμάν συνδυάζων τήν πονηρίαν μέ τδν αύταρχι^ 
σμόν—ώς γράφει δ Υποπρόξενος—έκαμε μίαν προκήρυξιν, δτι τά 
πράγματα τοΰ σπιτιού άπελυμάνθησαν καί, διά μεγαλυτέραν 
άσφάλειαν, έκλεισε τάς διόδους πρδς τήν πόλιν καί άπδ τδ μέ
ρος τής λίμνης ΐνα μή άπομακρυνθή κανείς άπδ τήν πόλιν. 
Τούτο ήτο πρόσχημα, γράφει δ 'Υποπρόξενος, διότι δ Σουλεμάν 
κλείσας τάς διόδους, «έρριξε δεφτέρι» καί συνεγκέντρωσε 150 
πουγγιά. νΑλλο κρούσμα πανώλους δέν έσημειώθη. "Αν ύπήρχεν 
έστω καί μία ύποψία, θά προσεβάλλετο άπδ τήν πανώλην δλος 
έκεΐνος δ λαός, δ δποίος είσέρχεται είς τήν αυλήν τού Πασσά 
καί έξέρχεται καθημερινώς είς μέγανάριθμδν καί μοιάζουν «σάν 
τά μελίσσια στήν κυψέλην».

’Ιδού τώρα καί δ τραγικός έπίλογος τού τυράννου Σουλεμάν 
Πασσά: (άρχείον τού έν Κωνσταντινουπόλει Ενετού πρέσβεως. 
Έν Πέραν (τής Κωνσταντινουπόλεως) (χαρτοφύλαξ 94) τή 2 
’Απριλίου 1764, πρδς τδν Δόγην:

Τήν περασμένην έβδομάδα δ Μπεϊλέρμπεης τής Ρούμελης 
έστειλε τδ κεφάλι τού Σουλεμάν Π ισσά Ίωαννίνων. Τήν έπομέ- 
νην έξετέθη ή κεφαλή μεταξύ των δύο πυλών τού Σεραγίου, μέ 
μίαν πινακίδα δπου άναφέρονται τά παρ’ αυτού διαπραχθέντα 
έγκλήματα. ΕΙς τήν σύλληψιν καί έκτέλεσιν τού Σουλεμάν συν- 
έδραμεν άποτελεσματικώς καί δ κουνιάδος τού Σουλεμάν όνό- 
ματι Μεχμέτ καί, είς άναγνώρισιν τών υπηρεσιών του, δ Σουλ
τάνος τδν διώρισε Πασσάν Ίωαννίνων, είς δέ τδν κομιστήν τής 
κεφαλής δ Μέγας Αύθέντης έδώρησε δέκα πουγγιά, έσιάλη 6έ 
παρά τής 'Υψηλής Πύλης είς τά Γιάννινα ένας ’Αγάς ΐνα συγ
κέντρωση τά ύπέρ τού Δημοσίου δημευθέντα περιουσιακά στοι
χεία τού άποκεφαλισθέντος.
ΜΕΧΜΕΤ ΠΑΣΣΑΣ— 1765 - 1767—κουνιάδος τού Σουλεμάν. 
Ούτος άναφέρεται είς τήν άλληλογραφίαν τού Γεν. Προβλεπτοΰ 
είς τδν δποίον έγραφε διά διάφορα ζητήματα.
ΤΑΧΙΡ ΜΠΕΗΣ Μουσελίμης Ίωαννίνων.

Ό  έν νΑρτη Ενετός Υποπρόξενος πληροφορείται έξ Ίωαννί
νων καί άναφέρει τήν 11ην Ιουλίου 1768, δτι δ Μπεϊλέρμπεης 
είς τά Γιάννινα προσπαθεί νά συγκεντρώση πολλούς Πασσάδες 
δύο καί τριών Ιππουρίδων ΐνα δδεύση μετ’ αυτών καί τών δπα- 
δών των κατά τού Μαυροβουνίου καί τής Σκόδρας δπου κινούν
ται άποστάται καί κακοποιοί καί δτι τδ Φιρμάνι πού έφθασε 
στά Γιάννινα καί έδημοσιεύθη είς τήν πόλιν έπιφορτίζει ένα 
κάποιο Πασσά Καλόν, τούς υίούς τού Σουλεμάν Πασσά καί 
Μουσταφά Πασσά καί τούς μπέηδες πού ήμπορούν νά ζώσουν 
σπαθί ΐνα συγκεντρώσουν τούς άνδρας πού δύναται νά δώση ή 
χώρα καί νά ένωθούν ούτοι μέ τούς τού Μπεϊλέρμπεη. 
ΜΕΧΜΕΤ ΠΑΣΣΑΣ ΚΑΛΟ.
ΑΛΗ ΜΠΕΗΣ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Τδν ’Οκτώβριον τού 1772 έξελέγη μαζί μέ 14 άλλους έγκρί-

1
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τους Τούρκους τής Ρούμελης Πασσάς δύο ίππουρίδων μέ την 
ύποχρέωσιν ΐνα έκκινήση μέ 500 τουλάχιστον οπαδούς διά τδ 
Στρατόπεδον τού Μεγάλου Βεζύρη. 4 Μαρτίου 1771, γράφουν 
άπό τά Γιάννινα, δτι 3000 άτακτοι Αλβανοί παρουσιάσθησαν πρό 
τής πόλεως καί έζήτησαν νά περάσουν διά ταύτης καί νά δδεύ- 
σουν πρδς τόν Μωρέαν. Επειδή δμως δέν είχον μπουγιουρδί τού 
Μώρα Βαλιού (=  τού πασσά τού Μωρέως) ούτε καί Βασιλικόν 
έγγραφον, οί κάτοικοι 'Έλληνες καί Τούρκοι ένωθέντες τούς έμ- 
πόδισαν διά των δπλων τήν είσοδον τής πόλεως. Σκοπός των 
άτάκτων ’Αλβανών ήτο νά τήν λεηλατήσουν. ΟΙ Ίωαννίται έκά- 
λκσαν εις βοήθειαν καί τόν Μπουλούκ μπασην τής νΑρτας Βε- 
λήν. Οί 3.000 ήσαν χωρίς άρχηγούς.

Τήν 24 Μαΐου 17 72, γράφει ό έν νΑρτη Ενετός 'Υποπρόξε
νος, δτι πρό ήμερών άνεχώρησεν άπό τήν ’Αλβανίαν ένας κά
ποιος Άσουλάν, μπέης τής Κλεισούρας, μέ σώμα έκ 4.000 ’Αλ
βανών οί όποιοι θέλουν νά περάσουν άπό τά Γιάννινα καί νά 
κατευθυνθούν πρός Νότον. Κατόπιν διαταγών τού Κούρτ Άχμέτ 
Πασσά συγκεντρώνονται δυνάμεις ΐνα μή έπιτρέψουν τήν διά 
τής πόλεως διάβασιν τών άτάκτων τούτων. Τήν 5ην ’Ιουνίου 
1772 ό αυτός 'Υποπρόξενος άναφάρει δτι οί ’Αλβανοί άρχηγοί 

Άσουλάν καί Ίμπραήμ, μέ πολυαρίθμους δπαδούς των, διήλθον 
άπό τά Γιάννινα χωρίς νά προκαλέσουν ζημίας, διότι οί Τούρ
κοι άρχηγοί καί μπέηδες τοίς έδωσαν γενναία ποσά καί κατηυ- 
θύνθησαν πρός Νότον.

Ό  Άλή Πασσάς Ίωαννίνων, γαμβρός έπ’ άδελφή τού Πασσά 
Καλού, έμεινεν είς τά Γιάννινα μέχρι τού 1777 ώς Πασσάς. 
Κατά τό διάστημα τούτο ήτο Γενικός Δερβέναγας ’Ηπείρου καί 
Θεσσαλίας ό Κούρτ Πασσάς καί έπενέβαινεν είς τά έσωτερικά 
τού Πασσαλικίου. Δύο φοράς, ώς μάς λέγουν τά έγγραφα, συν
επλάκησαν οί όπαδοί τού Άλή Πασσά καί τού Κούρτ Πασσά. 
Ούτω τήν 17 ’Ιουνίου 1775, γράφει ό Ενετός Υποπρόξενος, 
δτι ό Κούρτ Πασσάς ήνώθη μέ δέκα Μπουλούκ μπασήδες ΐνα 
είσχωρήση είς τά Γιάννινα καί έκείθεν νά έλθη πρός τήν Ά ρ 
ταν καί νά προβή είς λεηλασίας καί δτι μαθών ταύτα ό Βοε- 
βόδας τής νΑρτης μετέβη είς ’Ιωάννινα ΐνα συναντηθή μέ τούς 
Μπέηδες καί μέ τόν Πασσάν καί δργανωθή γενναία καί άποτε- 
λεσματική άμυνα κατά τών έπιδρομέων. Τήν 15 Αύγούστου 1777 
ό έν Άγίςι Μαύρςι έκτακτος Προβλεπτής γράφει δτι κατέπλευσεν 
είς τήν Πρέβεζαν ΐνα τήν προφυλάξη μία Ένετική μοίρα, διότι 
εύρίσκονται είς έμπόλεμον κατάστασιν δ Κούρτ Πασσάς μέ τόν 
Άλή Πασσάν Ίωαννίνων. Είς τάς 19 Αύγούστου 1777 γράφει 
ό 'Υποπρόξενος: Μέ έρωτάτε διά τούς Πασσάδες Κούρτ καί Άλή 
πού έρχονται συχνά είς προστριβάς. Προσφάτως ό *Αλής εστει- 
λεν είς Κωνσταντινούπολή 25 προύχοντας Ίωαννίνων καί Ζαγο- 
ρίου καί άλλοι τόσοι άνεχώρησαν διά θαλάσσης έξ Άρτης, έφω- 
διασμένοι μέ σημαντικά ποσά χρημάτων ΐνα ύποβάλουν τά παρά
πονα τών κατοίκων κατά τών βιαιοτήτων τού Κούρτ Άχμέτ 
Πασσά. Καί έφθασε περί τά τέλη τού παρελθόντος Ιουλίου ένα 
γράμμα τού Μεγάλου Βεζύρη πρός τόν Άλή Πασσάν καί διατάσ- 
σει νά μήν άναμιγνύεται ό Κούρτ είς τάς έπαρχίας Ίωαννίνων
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καί "Αρτης καί δτι θά σταλή είς τόν *Αλήν διαταγή ΐνα κυβερνά 
καί τά Δερβένια, διότι οί κάτοικοι των δύο τούτων περιφερειών 
δέν είναι ευχαριστημένοι μέ τό σύστημα πού άκολουθεί δ Κούρτ 
Πασσάς. Ούτος καταχρώμενος τής έξουσίας διορίζει ώς φύλακας 
των δρόμων (Δερβεναγάδες) άτομα τά όποια μισούνται άπό τόν 
λαόν καί δτι είς τό έκδοθησόμενον Φιρμάνι θά δρίζεται ΐνα οί 
φύλακες έκλέγωνται άπό τάς Κοινότητας των δύο περιφερειών 
(Ίωαννίνων καί νΑρτης).

32) 1778 ΜΕΧΜΕΤ ΠΑΣΣΑΣ τριών ίππουρίδων.
Τήν 26 Ίανουαρίου 1778, γράφει δ έν "Αρτη Ενετός 'Υπο

πρόξενος : πρό τριών ήμερών έφθασε στά Γιάννενα δ Μεχμέτ 
Πασσάς τριών ίππουρίδων μέ 600 άνδρας ώς άκολουθίαν. Αέν 
είναι γνωστός δ σκοπός τής άφίξεώς του. Υποτίθεται δτι έπι- 
ζητεϊ νά άποσπάση δΓ έκβιασμών χρήματα άπό τούς κατοίκους. 
Τφ προσέφεραν 48 πουγγιά ΐνα άποχωρήση, άλλά δέν τά έδέχθη 
καί παραμένει είς τήν πόλιν. Έφθασε Βασιλικό φιρμάνι ΐνα 
έτοιμασθούν δλοι οί Πασσάδες πρός άναχώρησιν διά τό Στρατό- 
πεδον τού Μεγ. Βεζύρη.

33) 1779 ΧΑΣΑΝ ΠΑΣΣΑΣ.
34) 1780 ΣΕΤΔ ΑΧΜΕΤ ΠΑΣΣΑΣ.
35) 1782—1783 ΚΟΥΡΤ ΑΧΜΕΤ ΠΑΣΣΑΣ (δ Κούρτ άπέθανε τό 1788).

Έδώ τελειώνουν οί Χρονολογικοί Πίνακες τών Πασσάδων Ίωαννίνων. 
Τώρα θά προσθέσομεν κάτι, πού είναι μέν άσχετον μέ τούς Πασσάδες, άλλά έν- 
διαφέρει τήν έμποροπανήγυριν Ίωαννίνων, περί ής δμιλεί έγγραφον τής 11ης 
Αύγούστου 1759. Ιδού τΐ λέγει:

Κατά π ο λ ύ  π α λ α ι ά ν  σ υ ν ή θ ε ι α ν  γίνεται έτησία Έμποροπανήγυ- 
ρις είς τά Γιάννινα όνομαζομένη Πωγωνιανή, ή δποία άρχίζει τήν 15ην Αύγού
στου (π. ή.) (Π) καί τελειώνει τήν 30ήν τού αυτού μηνός. Καταφθάνουν πολλά 
έμπορεύματα άπό διαφόρους πόλεις, άκόμη καί άπό τήν Λάρισσαν ή δποία άπέχει 
3 έως 4 ήμέρας άπό τά Γιάννινα. "Αμα περάσουν οί 15 ήμέραι τής έμποροπανη- 
γύρεως είς τά Γιάννινα τότε οί έμποροι άναχωρούν διά τήν "Αρταν δπου γίνεται 
άλλη έμποροπανήγυρις άπό τάς 8 7βρίου έως τάς 15 τού αύτού μηνός.

Βενετία, Ιανουάριος 1968 Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ 11

11. π. ή. ( =  παλαιόν *Ημερολόγιον, τό Ίουλιανόν δηλαδή).
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ZQH ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ TOY 1812-1813
ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΣΕΡ ΧΕΝΡΥ ΧΟΑΛΑΝΤ

'Ο σερ Χένρν Χόλλαντ γεννήθηκε το 1788 στο Knutsford τον Cheshire τής 
9Αγγλίας καί σπούδασε γιατρός στο 9Εδιμβούργο τής Σκωτίας από το 1806 μέχρι 
το 1811. 9Από το 1816 άρχισε νά άσκή τό ιατρικό επάγγελμα στο Λονδίνο καί 
το 1840 έγινε γιατρός τον συζύγου τής Βασίλισσας Βικτωρίας πρίγκηπος 9Αλ
βέρτον. Τό 1852 διορίστηκε γιατρός τής Βασίλισσας Βικτωρίας. Τό 1853 πήρε 
τον τίτλο τον βαρωνέττον. 9Απέθανε στις 27 9Οκτώβριον 1873.

Την επομένη χρονιά, μετά τό τέλος των σπονδών τον στο 9Εδιμβονργο επι
χείρησε τό ταξίδι τον στην 'Ελλάδα. Πριν άπ αυτόν καί άλλοι "Αγγλοι είχαν τα- 
ξιδεύσει στα μέρη μας καί δημοσίενσαν τις περιγραφές τους πριν ακόμη δημο- 
σιεύση 6 ίδιος τό βιβλίο τον.

'Ο Χόλλαντ ξεκίνησε από την 5Αγγλία την άνοιξη τον 1812* πέρασε από 
τήν Πορτογαλία, τήν 'Ισπανία, την Σικελία καί έφτασε στα νησιά τον 9Ιονίον. 
9Επεσκέφθηκε τήν Ζάκυνθο, τήν Κεφαλληνία, τήν 9Ιθάκη καί τή Λενκάδα. Στις 
27 9Οκτωβρίον πέρασε με καΐκι από τήν Λενκάδα στήν Πρέβεζα. 9Απ εκεί πήγε 
στή Σαλαώρα, στήν "Αρτα καί μετά στά Γιάννινα. "Εμεινε εκεί μόνον λίγες μέρες 
καί μετά πήγε στή Θεσσαλία, στή Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στή Λαμία καί στή 
Ν. 'Ελλάδα. Ξαναγύρισε στήν Πρέβεζα καί έκανε περιοδεία στήν "Ηπειρο καί στήν 
9Αλβανία. Γύρισε στά Γιάννινα στις 25 Μάρτιον 1813 καί έμεινε περισσότερο 
από 15 μέρες τή φορά αν τή. Μετά κατέβηκε στή Σαλαώρα καί με καράβι έφυγε 
γιά τήν 9Αγγλία.

'Ο Χόλλαντ, πού ήταν μορφωμένος καί παρατηρητικός, στήν περιοδεία τον 
αντή παρατήρησε τή φυσική διαμόρφωση καί τήν κατάσταση τής χώρας* γράφει 
γιά τά βουνά, τις κοιλάδες, τά ποτάμια, τά φυτά καί τά πετρώματα. 9Αναφέρει 
τά προϊόντα καί τις καλλιέργειες. Παρατηρεί τις πόλεις, τους κατοίκους, τις 
συνήθειες τους, τις πεποιθήσεις, τά αισθήματα καί τή μόρφωσή τους. Παρατηρεί 
τις σχέσεις των 'Ελλήνων με τους Τούρκους. 9Αναφέρεται συχνά στήν αρχαιότητα, 
γιατί γνωρίζει τά κλασσικά κείμενα, εξετάζει τά ερείπια καί τά αρχαία μνημεία 
καί προσπαθεί νά προσδιορίση τις αρχαίες τοποθεσίες.

Στά Γιάννινα έμεινε περισσότερο χρονικό διάστημα από άλλες πόλεις καί 
είχε τήν ευκαιρία νά γνωρίση καλύτερα τον τόπο καί τούς Γιαννιώτες. 9Αφιερώ
νει στο βιβλίο τον ένα ολόκληρο κεφάλαιο γιά τή ζωή των Γιαννίνων πού τήν 
παρατήρησε προσεχτικά καί τήν περιγράφει με ακρίβεια καί λεπτομέρειες. Δίνει 
χρήσιμες πληροφορίες γιά τήν κοινωνική καί πνευματική ζωή στις αρχές τον πε
ρασμένου αιώνα. 'Ο Χόλλαντ ήρθε σε ίπαφή με τούς άστούς μόνον στά Γιάννινα 
καί δεν πλησίασε καθόλου τό λαό. 9Από τήν άποψη αντή ή εικόνα είναι λειψή.

Τις ταξιδιωτικές τον έντυπώσεις τις έξέδωκε στο Λονδίνο τό 1815 με τον
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τίτλο «Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia 8 c. during the 
years 1812 and 1813». To 1817 έγινε δεύτερη έκδοση τον βιβλίου του.

* Η  περιγραφή πού ακολουθεί βρίσκεται στο VIII κεφάλαιο τοϋ βιβλίου' όσα 
λέει για τον Βηλαρά βρίσκωνται στο XIII κεφάλαιο, γιατί τον συνάντησε στή 
Λάρισσα.

"Οσο μπόρεσα περισσότερο ακολούθησα πιστά το κείμενο, γιατί πιστεύω ότι 
είναι προτιμότερο νά μεταφέρω τις πληροφορίες δπως είναι άπό πρώτο χέρι, 
παρά νά τις αλλάξω παρεμβάλλοντας σχόλια. νΑλλωστε τό κείμενο είναι τόσο ζων
τανό ώστε όποιος το πείραζε, θά τό έβλαπτε. Πρόσθεσα μόνον λίγες σημειώσεις, 
όπου νόμιζα ότι θά ήταν χρήσιμες.

1. Εμπορική καί οικονομική κίνηση

Στήν άρχή δ συγγραφέας άσχολείται ειδικά μέ τήν έμπορική κίνηση τής 
πόλεως. Παρ’ δλο δχι τά Γιάννινα βρίσκονται στά μεσόγεια, έχουν ωστόσο έμπο
ρική σημασία καί οί έμποροι συνδέονχαι δχι μόνον μέ διάφορες πόλεις χής Τουρ
κίας, άλλά καί μέ χή Γερμανία, χήν ’Ιταλία καί χή Ρωσία. Ή  μεγάλη έμπορική 
ανάπτυξη έξηγείται άπό τό γεγονός δτι τό δραστήριο πνεύμα των Ελλήνων στρά
φηκε σχό έμπόριο, άφού στερήθηκε άπό χΐς έθνικές καί πολιτικές του έπιδιώξεις. 
Στό έσωτερικό ήταν δεσμευμένοι καί άναγκάστηκαν νά μεταναστεύσουν* έτσι άνέ- 
πτυξαν τή δραστήριότητά τους στήν ξενιτειά. "Ομως μερικά μέλη των οίκογενειών 
τους έμειναν στήν Τουρκία, εΐτε άπό άνάγκη, είτε γιατί είχαν περιουσία έκεΐ ή 
καί γιά νά έξυπηρετοΰν στή δουλειά τους τούς άλλους πού έφυγαν. Τό μεγαλύ
τερο μέρος τού έμπορίου τής Τουρκίας κινείται άπό τούς Έλληνες πού είναι έγ- 
κατεστημένοι στό έξωτερικδ καί έχουν άντιπροσώπους στήν πατρίδα τους.

Αυτό άκριβώς συμβαίνει καί στά Γιάννινα. Πολλοί έμποροι συνδέονται μέ 
τό έξωτερικό, δπου έχουν συγγενείς. Έτσι άπό μιά οίκογένεια μέ τέσσερις άδερ- 
φούς, ένας είναι έγκατεστημένος στά Γιάννινα, ένας άλλος στή Μόσχα, άλλος 
στήν Κωνσταντινούπολη καί δ τέταρτος στή Γερμανία* δλοι είναι συνδεδεμένοι 
μέ τΙς έμπορικές έπιχειρήσεις τους. 'Υπήρχαν κι άλλες τέτοιες οικογένειες. Αύτό 
δφείλεται καΐστήν πολιτική τού Άλή πασά πού έχει τήν άπαίτηση νά μένουν στά 
Γιάνινα μέλη τής οικογένειας, δπως καί ή περιουσία τους, γιά νά είναι σίγουρος 
δτι θά ξαναγυρίσουν. Μέ τόν τρόπο αυτόν άναπτύσσεται καί τό έμπόριο τοϋ τόπου.

Πολλοί άπό τούς έμπόρους, λοιπόν, ταξίδεψαν στήν Ευρώπη, ξέρουν καλά 
τΙς ευρωπαϊκές συνήθειες καί μιλούν καλά τΙς εύρωπαϊκές γλώσσες. Άπό πολλά 
χρόνια έχουν σύνδεσμο μέ τή Γερμανία καί τή Ρωσία. Τό λιμάνι τής Τεργέστης 
είναι τό κυριώτερο έμπορικό τους κέντρο καί άπ’ έκεί συνδέονται μέ έμπορικούς 
οίκους τής Βιέννης, τής Λειψίας κα'ι άλλων πόλεων τής Γερμανίας.

ΟΙ σχέσεις μέ τή Ρωσία έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, γιατί έχουν τήν 
ΐδια θρησκεία καί ή χώρα έκείνη είχε πολιτικές σχέσεις μέ τόν λαό αυτόν έδώ. 
1ά κεντρικά καταστήματα πολλών οίκων βρίσκονταν στή Μόσχα πρίν άπό τήν 
κακαστροφή τής πόλεως αυτής. Μεγάλα χρηματικά ποσά ήταν κατατεθειμένα στίς 
τράπεζες έκεί καί σ’ αυτά περιλαμβάνονταν κληροδοτήματα γιά τά δημόσια Ιδρύ
ματα, τά σχολεία κ.ά. 'Όταν έφτασαν στά Γιάννινα τά νέα γιά τήν πυρκαϊά τής 
Μόσχαςί1) αισθάνονταν κανείς βαθειά τήν έντύπωση πού έκαναν στούς έμπόρους. 
Πολλοί έχασαν μεγάλα ποσά άπό τήν καταστροφή τών άποθηκών καί δ ’Ιωάννης 
Μελλάς έλεγαν δτι έχασε χίλιες λίρες, άλλά ύστερα μαθεύτηκε δτι τό ποσόν ήταν 
μικρότερο.

1. Ή  καταστροφή τής Μόσχας έγινε στίς 14 Σεπτεμβρίου 1812, δταν μπήκε ό Να
πολέων στήν πόλη αύτή.



Μεγάλο μέρος άπδ τδ βαμπάκι, τά νήματα τής Θεσσαλίας καί τά μάλλινα 
ύφαντά περνούν άπδ τά Γιάννινα καί έξάγονται στην ’Ιταλία καί στη Γερμανία. 
Τελευταία στέλνονταν μεγάλες ποσότητες στη Θεσσαλονίκη κΓ άπ’ έκεΐ σέ άλλες 
χώρες.^

Ή  ’Αλβανία καί άλλες μεσογειακές περιοχές προμηθεύονται τά έμπορικά 
τους είδη άπδ τά Γιάννινα, πού έτσι έγιναν τδ κέντρο τού έμπορικού έφοδιασμού 
τής χώρας.

Τδ έμπόριο είναι ποικίλο. Κάθε έμπορος έφοδιάζεται μέ διάφορα είδη πού 
τού στέλνουν οί άντιπρόσωποί του άπδ την ’Ιταλία, τη Γερμανία καί τδν τελευ
ταίο καιρδ άπδ τη Μάλτα. Κάθε φθινόπωρο γίνεται παζάρι, συγκεντώνονται πολ
λοί κάτοικοι τής περιοχή καί ψωνίζουν τά διάφορα είδη πού εισάγουν οί έμποροι 
άπδ τδ έξωτερικό.

Τδ γενικδ έξαγωγικδ έμπόριο τής ’Αλβανίας περιλαμβάνει δημητριακά, ξυ
λεία, καπνό, μαλλί κ.ά. Αυτά έξάγονται άπδ έμπόρους των Γιαννίνων σέ συν- 
δυασμδ μέ τϊς εισαγωγές. Ό  μεγάλος μονοπωλητής τής έξαγωγής δημητριακών 
είναι δ Βεζύρης. Ή  πεδιάδα κοντά στην πόλη παράγει σιτάρι καί καλαμπόκι 
πού έξάγεται άπδ τή Σαλαώρα. Ό  καπνός άπδ έδώ καί άλλες περιοχές έχει κά
ποια άξία καί συγκεντρώνεται στά Γιάννινα γιά έξαγωγή.

Περισσότερες πληροφορίες μέ τΙς έξαγωγές καί τΙς εισαγωγές δίνει δ συγ- 
ραφέας γράφοντας καί την έμπορική κίνηση τής Σαλαώρας. Τά κύρια προϊόντα 
πού έξάγονται άπ* έκεί είναι σιτηρά, ξυλεία, λάδι, καπνός, βαμπάκι καί μαλλί. 
Πάνω άπδ 50 καραβιές σιτάρι καί καλαμπόκι στέλνονται στην ’Ιταλία, στά νησιά 
τού Ίονίου, στή Μάλτα κ.ά. Τά δάση στίς νότιες παραλίες δίνουν τδ μεγαλύτερο 
μέρος τής ξυλείας πού έξάγεται. Άπδ τδ 1792 σταμάτησαν οί έξαγωγές ξυλείας 
στή Γαλλία. Τά ξύλα πού έξάγονται τώρα είναι μικρότερα σέ μήκος καί άπ’ αυτά 
20—30 καραβιές στέλνονται στδ έξωτερικδ κάθε χρόνο* τά περισσότερα έξάγον- 
ται στή Μάλτα γιά οικοδομές καί θέρμανση. Τδ λάδι καί δ καπνός έχουν τή φή
μη δτι είναι καλής ποιότητος' ό καπνός έρχεται άπ’ τΙς πεδιάδες τής βόρειας ’Αλ
βανίας. Ή  μεγαλύτερη ποσότητα βαμπακιού καί νημάτων έρχεται άπδ τή Θεσ
σαλία καί στέλνεται στά Γερμανικά καί Ιταλικά λιμάνια τής Άδριατικής. Εκτός 
άπδ τδ μαλλί έξάγονται καί κα-πότες, προϊόντα τής έγχώριας βιομηχανίας* ή κί
νηση τού είδους μύτού φτάνει στίς 150.000 πιάστρες τδ χρόνο.

Οί εισαγωγές στή Σαλαώρα πού προορίζονται προπάντων γιά τδ έσωτερικδ 
είναι καφές, ζάχαρη, κοινά υφάσματα, λινά, βελούδο, μπαρούτι, δπλα, σιδηρικά 
καί άλλα διάφορα είδη. °Ως τά τελευταία λίγα χρόνια οί έμποροι συναλλάσσον
ταν μέ τούς έμπορικούς οίκους τής Τεργέστης καί τά περισσότερα είσαγόμενα 
είδη ήταν γερμανικά' οί τελευταίες δμως πολιτικές περιπέτειες δδήγησαν τδ μεγα
λύτερο μέρος τού έμπορίου σέ οίκους τής Μάλτας, καί άν έξακολουθούσε δ πόλε- 
μος(2), τά βρεττανικά προϊόντα θά είσάγονταν σέ μεγαλύτερες ποσότητες άπδ τή 
Μάλτα. ’Ιδιαίτερα θά είσάγονταν περισσότερα ύφάσματα, λινά, σιδηρικά καί κα
φές άπδ τϊς Δυτικές ’Ινδίες πού ή τιμή του είναι χαμηλότερη άπδ τού καφέ τής 
Μόκας.

2. Πνευματική ζωή

Οί άλλοι Έλληνες έπαινούν τούς Γιαννιώτες γιά τϊς φιλολογικές τους έπι-
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2. Έννοεϊ τούς ναπολεόντειους πολέμους καί τόν αποκλεισμό πού κήρυξε ό Ναπο
λέων τήν 21 Νοεμβρίου 1806 σέ βάρος τής 'Αγγλίας. Ό  αποκλεισμός είχε αντίθετο απο
τέλεσμα γιατί τό βρεττανικό έμπόριο σημείωσε πρωττοφανή ακμή. Μ. Crouzet. Παγκό
σμιος 'Ιστορία τοΰ Πολιτισμού. Μετάφραση Λ. Κάβουρα, τ. Ζ', σ. 384—385.
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δόσεις καί δίχως Αμφιβολία Αξίζουν τή φήμη πού έχουν Αποχτήσει. Ή  φιλολογία 
συνδέεται στενά μέ τόν έμπορικό χαρακτήρα των κατοίκων καί έξαρτάται Απ’ αυ
τόν. Ό  πλούτος πού άπόχτησαν πολλοί κάτοικοι τούς δίνει τά μέσα ν’ Ασχοληθούν 
οί Γδιοι μέ τή φιλολογία ή νά ένθαρρύνουν άλλους στήν Απασχόληση αυτή. Οί σχέ
σεις τους μέ τήν Ιταλία καί τή Γερμανία καί ή παραμονή τους στίς χώρες αυτές 
συντελούν στή δημιουργία τέτοιων τάσεων καί δίνουν τά μέσα γιά τή φιλολογική 
πρόοδο, πού λείπουν Από τή χώρα τους. Σχεδόν τά δύο τρίτα των νεοελληνικών 
δημοσιευμάτων είναι μετάφραση ευρωπαϊκών έργων* δ,τιδήποτε καί Αν πή κανείς 
γιά τ\ς Ακαθοδήγητες δυνάμεις τού πνεύματος, είναι προτιμώτερο νά μείνη έτσι 
γιά κάμποσο καιρό Ακόμη. Τέτοιες μεταφράσεις γίνονται στό έξωτερικό καί τά 
τυπογραφεία στή Βενετία, στή Βιέννη, στή Λειψία, στή Μόσχα καί στό Παρίσι 
δλα δουλεύουν γιά νά έξυπηρετήσουν τή δραστήρια φιλοπονία τών Ανθρώπων 
αύτών πού Αποβλέπουν στήν Ανάπτυξη τής φιλολογίας στή χώρα τους. Ή  μεγάλη 
κίνηση αυτή τών Ελλήνων στά Γιάννινα έκανε τήν πόλη αυτή Αγορά βιβλίων* 
τά φέρνουν έδώ Από τό έξωτερικό Αφού τυπωθούν, καί Απ’ έδώ διαδίδονται σέ 
δλα τά μέρη τής Ελλάδος. Στό τελωνείο τής "Αρτας υπήρχαν πολλά δέματα βιλ- 
λία μέ προορισμό τά Γιάννινα καί στήν πόλη πολλά βιβλιοπωλεία, γνωστά Από 
καιρό γιά τις έκτειαμένες Επιχειρήσεις τους στό είδος αυτό τού έμπορίου.

Υπάρχουν στήν πόλη δυό Άκαδημίες στίς όποιες έκπαιδεύεται διαδοχικά 
τό μεγαλύτερο μέρος τών νεαρών Ελλήνων. Τό Γυμνάσιο τού ’Αθανασίου Ψα- 
λίδα είναι τό πρώτο καί Απόχτησε κάποια φήμη Από τόν ΐδιο τό δάσκαλο πού 
θεωρείται σάν ένας Από τούς πρωτεργάτες τής φιλολογίας στή νέα Ελλάδα. Είναι 
Αλήθεια πώς υπάρχουν Αλλοι πού έγραψαν περισσότερα, δ Ψαλίδας δμως ταξί
δεψε πολύ καί ξέρει πολλές γλώσσες. Είναι καλός κλασσικός λόγιος, όξύς κριτι
κός, ποιητής καί ξέρει καλά τή φιλολογία καί τήν έπιστήμη τών εύρωπαϊκών 
έθνών. Τό μόνο γνωστό του έργο πού είδε δ συγγραφέας είναι ή «’Αληθής ευ
δαιμονία ήτοι βάσις πάσης θρησκείας» τόμοι 2, έν Βιέννη 1791. Τό χαρακτηρι
στικό πού έπικρατεί στό βιβλίο αύτό είναι ό σκεπτικισμός. ’Ανώνυμα έγραφε σέ 
στίχους καί πεζά τό «"Ερωτος ’Αποτελέσματα» τυπωμένο στή Βιέννη τό 1792. 
Ό  συγγραφέας λέει δτι ίσως νά έγραψε κι’ άλλα έργα πού δέν τά ξέρει. Τά χρή
ματα γιά τή λειτουργία τής ’Ακαδημίας τού Ψαλίδα είναι κατατεθειμένα στή 
Μόσχα. "Εχει μεγάλον Αριθμό μαθητών καί τούς διδάσκει δχι μόνον γλώσσες 
Αλλά καί Ιστορία, γεωγραφία, καί άλλους κλάδους τής γενικής φιλοσοφίας. "Εχει 
δύο βοηθούς, δμως τόν χαρακτήρα τού σχολείου του τόν διατηρεί ή δική του
φήμη3;

Ή άλλη ’Ακαδημία στά Γιάννινα είναι κατωτέρου βαθμού καί δέχεται παι
διά κατωτέρων τάξεων. Διευθύνεται τώρα Από έναν ήλικιωμένον "Έλληνα, τόν 
Μπαλάνο4, πολύ σεβαστό καί φιλόπονο, δμως μέ μικρότερη μόρφωση Από τόν Ψα-

3. Βιογραφία του Ψαλίδα δημοσίευσε ό Λ. Βρανούσης «Αθανάσιος Ψαλίδας, ό δι
δάσκαλος του Γένους», Γιάννινα 1952. Στή μελέτη αυτή μπορεί κανείς να Ιδη τά έργα 
καί τή δράση τοϋ Ψαλίδα. Γιά τις εντυπώσεις τοΰ ‘Άγγλου περιηγητή Τ. Smart Hughes 
πού είδε τόν Ψαλλίδα στά Γιάννινα τό 1814 Ιδέ μελέτη μου στό άςριέρωμα τής «Ήπειρ. 
Εστίας» στον Ψαλίδα.

4. *0 Κοσμάς Μπαλάνος γεννήθηκε τό 1731 καί διαδέχτηκε τόν πατέρα του Μπα
λάνο Βασιλόπουλο στή διεύθυνση τής Σχολής τό 1758 ή 1765. Οί Μπαλαναΐοι ήταν διδά
σκαλοι στή Σχολή Γκιούνμα. (Γ1. Άραβαντινοΰ, Χρονογραφία τής 'Ηπείρου. Έ ν ΆΟή- 
ναις 1857, τ. Β', σ. 279. Ίδιου, Βιογραφική Συλλογή Λογιών τής Τουρκοκρατίας, Ιωάν
νινα 1960, σ. 130). *0 Άραβαντινός στό πρώτο έργο του γράφει δτι ό Κοσμάς άπέΟανε 
τό 1807, στό δεύτερο τό 1808 καί τόν διαδέχτηκε στή διεύθυνση τής Σχολής ό αδελφός 
του Κωνσταντίνος (Μπαλάνου) Καμινάρης. Ό  Χόλλαντ λέει δτι ή Σχολή διευθύνεται 
τώρα άπό έναν ήλικιωμένον "Ελληνα Μπαλάνο, χωρίς νά γράφη τό μικρό του όνομα. Δέν 
αποκλείεται νά είναι ό Κωνσταντίνος Καμινάρης (Μπαλάνος) πού πέΟανε τό 1819. Ά ς

σημειωθή ότι στά αγγλικά τό όνομα γράφεται Valanos.
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λίδα. Ό  πατέρας του Μπαλάνου ήταν προκάτοχός του στή θέση αύτή καί είναι 
συγγραφέας ένός ή δύο μαθηματικών βιβλίων γνωστών στή χώρα5. Τό σχολείο 
συντηρείται κατά μεγάλο μέρος άπό τΙς εύγενείς εύεργεσίες τών Ζωσιμάδων, 
μιας άπό τίς μεγαλύτερες καί πλουσιώτερες νεοελληνικές οικογένειες. Δυδ άπό 
τούς άδελφούς Ζωσιμάδες μένουν στήν Ιταλία κι’ ένας τρίτος στή Ρωσία. Τά 
ποσά πού στέλνουν κάθε χρόνο στά Γιάννινα γιά βιβλία, γιά τά σχολεία καί άλ
λες εύεργεσίες φτάνουν τίς 2.000 πιάστρες. Αύτό είναι θαυμάσιο παράδειγμα 
γνήσιου καί μέ καλή κατεύθυνση πατριωτισμού. Υπάρχουν κι’ άλλα παραδεί
γματα πού δείχνουν τ6 γενναιόδωρο καί εύστροφο πνεύμα τών Ζωσιμάδων. Πολ
λά βιβλία τυπώθηκαν καί κυκλοφορούν μέ έξοδά τους καί χρησιμοποιούνται άπό 
τούς "Ελληνες. Τά τελευταία χρόνια βοήθησαν μέ τόν τρόπον αύτό τή σημαν
τική έργασία τού Κοραή τήν «Ελληνική Βιβλιοθήκη» άπό τήν δποία πολλοί τό
μοι δημοσιεύθηκαν στό Παρίσι μέ έργα τού ’Ισοκράτη, τού Πλουτάρχου, τού At* 
λιανού, τού Αίσώπου κ. ά.

3. Κοινωνική ζωή

α) 'Η  θέση τών γυναικών στην κοινωνία.

Μερικές άπό τΙς πλουσιώτερες οικογένειες στά Γιάννινα δέν έχουν άμεση 
σχέση μέ τό έμπόριο, άλλά ζούν μέ τήν περιουσία πού κληρονόμησαν άπό τούς 
προγόνους ή μέ δσα κέρδισαν παληότερα άπό τό έμπόριο. "Ετσι ήταν καί ό Μή
τσου6, πού φιλοξενούσε τόν συγγραφέα καί είχε κτηματική περιουσία πού τού 
έδινε εισόδημα 1000 λίρες τό χρόνο. ΤΙς παληές οίκογένειες τίς σέβονται έδώ όχι 
γιά τά έξωτερικά γνωρίσματα τής άριστοκρατίας πού δέν έχουν, ούτε μονάχα γιά 
τόν πλούτο.

Ό  τρόπος τής ζωής στά Γιάννινα είναι γενικά όμοιόμορφος, γιατί δλοι 
ύποκύπτουν στίς πολιτικές πιέσεις. "Αν καί στίς περιστάσεις αύτές περιορίζονται 
οι κοινωνικές έκδηλώσεις, ωστόσο στά Γιάννινα υπάρχουν εύχάριστες κοινωνικές 
συναναστροφές, τούλάχιστον δμοιες στήν άξία μ’ αύτές πού συναντάει κανείς 
στήν Ισπανία, στήν Πορτογαλία, στή Σικελία καί άνώτερες άπό τήν άλλη Ε λ
λάδα. Ή  ζωντάνια τών ’Ελλήνων δίνει ένα χαρακτηριστικό τόνο στήν κοινωνία 
καί στά Γιάννινα άκόμη περισσότερο, γιατί ύπάρχει ή έξυπνάδα καθώς καί οί 
τρόποι πού άπόχτησαν οί κάτοικοι στίς εύρωπαϊκές συναναστροφές. Κι’ έδώ δμως, 
δπως καί στά άλλα μέρη τής Ελλάδος, βρίσκει κανείς μεγάλη άνισότητα άνά- 
μεσα στά δύο φύλα πού έξηγείται άπό τΙς διαφορετικές συνθήκες κάτω άπό τΙς 
όποιες βρίσκεται τό κάθε ένα άπ* αύτά. Ή  διαφορά αύτή ύπήρχε καί στά άρχαία 
χρόνια καί μεγάλωσε τώρα μέ τήν έπίδραση τών Τούρκων.

Οί Έλληνίδες τών άνωτέρων τάξεων μόλις παίρνουν κάποια μόρφωση 
κΓ αύτή άπό τούς άνδρες τής οίκογενείας. Δέν ταξιδεύουν στό έξωτερικό, μένουν 
κλεισμένες στό σπίτι καί βγαίνουν μόνον γιά νά πάν στήν έκκλησία ή στά λου

5. Είναι ό Μπαλάνος Κοσμά Βασιλόπουλος* γεννήθηκε τό 1694 στά Γιάννινα, ήταν 
μαθητής τού Μ. ’Ανθρακίτη και τόν αντικατέστησε στή διεύθυνση τής Σχολής Γκιούνμα. 
Ίδέ τή βιογραφία του στή «Βιογραφική Συλλογή», σ. 19 κ.έ.

6. 'Ο Άραβαντινός στή «Χρονογραφία» τ. Β' σ. 268, 269, 270 παραθέτει ονόματα 
πλουσίων οικογενειών στά Γιάννινα. Ό  σπιτονοικοκύρης τού Χόλλαντ ονομάζονταν Metzon 
δπως τόν γράφει ό ίδιος. Ελληνικά πρέπει νά γραφή Μήτσου. Τό όνομα αύτό δέν άνα- 
φέρεται άπ* τόν Άραβαντινό. Αναφέρει τό 1805 έναν Μπαλάνον Μάτζιον (σ. 270) ώς 
«αλλαχού άποδημούντα*. Δέν νομίζω δτι είναι τό ίδιο πρόσωπο γιατί ό Χόλλαντ λέει δτι 
ό Metzou ή Μήτσου είχε κτηματική περιουσία καί δέν αναφέρει δτι ταξίδεψε καί έκαμε 
περιουσία άπό τό έμπόριο. "Ισως δμως δέν άναφέρεται άπό τόν Άραβαντινό, ό οποίος 
αφού μνημονεύει ώρισμένους προσθέτει «καί έτεροι».
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τρά. Οί άρραβωνιασμένοι δέν βλέπονται μεταξύ τους παρά μονάχα τήν ώρα τού 
γάμου' αυτό είναι πολύ βλαβερό γιά τΙς γυναίκες, άλλά τό κρατούν μέ αυστηρό
τητα σέ δλες τΙς δρθόδοξες οικογένειες. Ένας νέος πολυταξιδεμένος, μέ πολλά 
προσόντα, ήθελε νά Ιδη τήν Αρραβωνιαστικιά του καί νά τήν καθοδηγήση ό ίδιος, 
άλλά ή οίκογένειά του άντιτάχτηκε καί δταν πλησίαζε στό σπίτι της ή κοπέλλα 
κρύβονταν. Ό  συγγραφέας βρέθηκε σ’ ένα γάμο, δπου ό γαμπρός καί ή νύφη βλέ
πονταν γιά πρώτη φορά. *Η νύφη είπε «είδα κάποτε τόν άντρα μου στήν έκκλη- 
σία, άλλά δέν είμαι σίγουρη άν ήταν πραγματικά αύτός».

Ot Έλληνίδες παντρεύονται σέ μικρή ήλικία κι* έτσι καί άπό τήν αίτία 
αυτή έμποδίζεται ή μόρφωσή τους. Κορίτσια άρραβωνιάζονται δέκα ή έντεκα χρο- 
νών καί παντρεύονται στά δεκατέσσερα ή δεκαπέντε. Στά κλίματα αυτά ή ώριμό- 
τητα καί ή παρακμή έρχονται νωρίτερα. Έτσι ή γυναίκα είναι γιά κάμποσα χρό
νια τό παιγνίδι τού άντρα κι* ύστερα περιφρονείται καί παραμελεϊται.

Αυτά τά βλέπει κανείς καί στις Έλληνίδες, άν καί αυτές είναι προικισμέ
νες μέ χάρη καί λεπτούς τρόπους πού Αναπληρώνουν κάπως τήν έλλειψη άλλων 
προτερημάτων. Ή  συνομιλία τους άν καί είναι ζωηρή, δέν έχει ποικιλία “θεμά
των. Διαβάζουν έλάχιστα καί πιστεύουν σέ πολλές δεισιδαιμονίες. Στις Έλληνί
δες υπάρχει κάποια νωχέλεια, πού άν καί γίνεται δελεαστική γιά τόν ξένο μέ τή 
φορεσιά, τή στάση καί τ’ Ανατολίτικα έθιμα, χάνει δμως γρήγορα τή γοητεία της, 
μέ τήν κούραση πού προέρχεται άπό τήν δμοιομορφία. 'Ωστόσο πρέπει νά παρα- 
δεχθή κανείς δτι στίς γυναίκες αυτές ύπάρχει ένας θηλυκός μαλακός τρόπος πού 
κερδίζει τό θαυμασμό' καί στή φορεσιά τους ύπάρχει κάτι πού κεντάει τή φαν
τασία, δταν μάλιστα συνδυάζεται μέ τή μεγαλοπρέπεια τής ’Ανατολής. Συνήθως 
ή κουβέντα τους είναι χαριτωμένη καί ελκυστική’ ύπάρχουν γυναίκες στίς Ανώ
τερες τάξεις στά Γιάννινα πού οί ωραίοι τρόποι τους θά μπορούσαν νά τΙς τοπο
θετήσουν σέ ευρωπαϊκούς κύκλους.

Έτσι δμως πού είναι περιωρισμένες, παίρνουν μικρό ή καί Αρνητικό μέρος 
στήν κοινωνική ζωή. "Αν καί δέν Αποκλείονται άπό τΙς συναναστροφές των 
Ανδρών στά σπίτια τους, σπάνια έπισκέπτονται άλλες οικογένειες ή παίρνουν 
μέρος σέ κοινές κοινωνικές διασκεδάσεις. Βλέπουν τις φίλες τους στά λουτρά, 
γι’ αύτό μένουν έκεί περισσότερο Απ’ δσο χρειάζεται. Στό σπίτι Απασχολούνται 
μέ τΙς δουλειές τού νοικοκυριού’ ή Απασχόληση αύτή είναι εύκολη, γιατί ό έλ- 
ληνικός τρόπος ζωής είναι Απλός καί έπειόή υπάρχουν πολλές γυναίκες στίς έλ- 
ληνικές οίκογένεις. Ώς πρός τόν Αριθμό των υπηρετριών καί τήν οικειότητα πού 
έχουν μ’ αυτές μοιάζουν μέ τούς Αρχαίους "Ελληνες. *Η βάγια είναι σημαντικό 
πρόσωπο στό σπιτικό’ ή οίκογένειά τή σέβεται δπως καί στ’ Αρχαία χρόνια. Ή  
κυρά περπατάει πάνω-κάτω στό χαγιάτι μέ τις υπηρέτριες καί έχει γιά κύρια 
Απασχόληση νά γνέθη μετάξι καί νά κεντάη. "Αλλοτε κάθεται πάνω σέ μπάσια 
μέ τά πλούσια ρούχα της Απλωμένα. Έδώ δέχεται τΙς έπισκέψεις της κι δ άν
τρας μέ τούς φίλους του καπνίζουν στά διπλανά μπάσια. Στήν Α θήνα ot γυναί
κες είναι πιό έλεύθερες καί διασκεδάζουν μέ διάφορους τρόπους, άγνωστους στήν 
αυστηρή κοινωνία τών Γιαννίνων.

Ό  Μήτσου, πού φιλοξενούσε τόν συγγραφέα, ήταν πλούσιος’ ήταν μελαγ
χολικός, ευγενικός καί άτολμος Από τις περιστάσεις πού τού έτυχαν στή ζωή. Ό  
πατέρας του σκοτιόθηκε Από τούς Τούρκους κι’ αύτός δ ίδιος κινδύνεψε μιά 
φορά’ έτσι τού έμεινε διαρκής φόβος γιά τή δική του Ασφάλεια καί τής οικογέ
νειας του. Εύγενικός καί Αφοσιωμένος δπως ήταν, ύπόφερνε μέ ήπιότητα τό βά
ρος πού πίεζε τό πνεύμα του. Ή  γυναίκα του, ζωηρότερη καί πολύ όμορφη, είχε 
τ)ς ίδιες έξαίρετες ψυχικές Ιδιότητες καί οί σχέσεις τους ήταν ύποδειγματικές· 
Είχαν δυό γυιούς καί δύο θυγατέρες καί μαζί τους έμενε μιά ήλικιωμένη κυρία
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συγγενής. Ή  μεγαλύτερη κόρη ήταν έντεκα χρόνων, όμορφο καί χαριτωμένο κο
ρίτσι. Τ’ άγόρια, ό Άλέξης καί ό Στέφανος, μικρότερα καί θαυμάσια δείγματα 
παιδικής δμορφιάς. Στή μορφή τους είχε πιά σχηματισθή τδ έλληνίκδ ύφος* είχαν 
πλατύ μέτωπο καί μακρυά μαλλιά πού κυμάτιζαν κάτω άπδ τδ κοντδ φέσι. Ξυ
ρίζουν τδ μπροστινδ μέρος τού κεφαλιού, όπως κάνουν οί ’Αλβανοί στρατιώτες. 
Ή  συνήθεια δέν ήταν άγνωστη στήν άρχαία Ελλάδα. Ό  Πλούταρχας λέει ότι 
δ Θησεύς ξύριζε τδ μπροστινδ μέρος τού κεφαλιού γιά νά προσφέρη τά μαλλιά 
στούς Δελφούς καί δ 'Όμηρος λέει στούς Άβάντες τής Εύβοίας ότι είναι «όπι
σθεν κομόωντες» πού κατά την περιγραφή του μοιάζει άκριβώς μέ κούρεμα τδ 
των ’Αλβανών.

β) Τ  ά σ π ί τ ι α

Τά σπίτια στά Γιάννινα μοιάζουν μεταξύ τους. Έξω άπδ τδ δρόμο φαίνε
ται ένας τοίχος μονάχα καί ή κορυφή άπδ τδ έσωτερικδ κτίριο. Μιά μεγάλη δι
πλή έξώπορτα δδηγεϊ σέ έξωτερική αυλή, περνάς κατόπι άλλη πόρτα καί φτάνεις 
σ’ ένα έσωτερικδ τετράγωνο πού τΙς τρείς πλευρές του κατέχει τδ κτίριο τού 
σπιτιού. Τδ Ισόγειο είναι χτισμένο άπδ πέτρα καί όλο σχεδόν τδ υπόλοιπο άπδ 
ξύλα. Μιά πλατειά κρεβάτα(7) περνάει τΙς δυδ πλευρές, άνοιχτή μπροστά, στε
γάζεται άπδ τή στέγη τού σπιτιού. Στήν κρεβάτα άνεβαίνεις άπδ τή σκάλα καί 
οί πόρτες πού δδηγούν στά δωμάτια άνοίγουν όλες στήν κρεβάτα. Στδ Ισόγειο 
ζούν μόνον οί κατώτερες τάξεις* συνήθως κατοικούν στδ πρώτο πάτωμα. Στδ 
σπίτι πού φιλοξενήθηκε δ συγγραφέας υπήρχαν τέσσερα - πέντε καθιστικά δω
μάτια έφωδιασμένα μέ μπάσια, καρπέτες καί καθρέφτες* αυτά μαζί μέ τά στο
λίδια στδ νταβάνι καί στούς τοίχους είναι τά μοναδικά έξαρτήματα στά έλληνικά 
σπίτια. Τδ κυριώνερο δωμάτιο, τδ σαλόνι, είναι ψηλό, μεγάλο καί πλούσια στο
λισμένο. Τδ ύψος του χο^ράει δυδ σειρές παράθυρα στίς τρείς πλευρές του. Όλα 
όμως αυτά τά παράθυρα είναι μικρά, άφήνουν τδ φώς νά περνάη καί δέν μπο
ρείς νά Ιδής έξω. Τδ νταβάνι είναι στολισμένο πλούσια μέ ζωγραφιές καί έπι- 
χρυσωμένα σκαλιστά ξύλα, οί τοίχοι χωρισμένοι σέ φατνώματα καί στολισμένοι 
μέ τδν ίδιο τρόπο. Στίς τρείς πλευρές τού δωμοτίου υπήρχαν μπάσια καί άντι- 
καθισιούσαν τά τραπέζια καί τΙς καρέκλες πού σπάνια τά βρίσκεις σέ έλληνικά 
σπίτια.

Ή  τραπεζαρία ήταν μεγάλη μέ λιγώτερες διακοσμήσεις’ ή κουζίνα καί τά 
δωμάτια των υπηρεσιών συνδέονται μέ την κρεβάτα μ’ ένα μεγάλο διάδρομο. Ή  
κρεβάτα ήταν τδ μέρος όπου έμενε προνομιακά οί οίκογένεια καί μερικοί ύπηρέ- 
τες έπαιζαν συχνά μέ τά παιδιά δείχνοντας στούς άνωτέρους τους οίκειότητα, 
πού έδώ στή Ν. Ευρώπη είναι συνηθισμένη καί πολύ άσυνήθιστη στήν ’Αγγλία.

*Υ π ν ο ς  γ ε ύ μ α τ α

Στά έλληνικά καί στά τούρκικα σπίτια δέν υπάρχουν κρεβατοκάμαρες. 
Οί άνώτερες τάξεις χρησιμοποιούν τά μπάσια τών καθιστικών δωματίων γιά 
τδν ύπνο, ένώ οί άνθρωποι τών κατωτέρων τάξεων κοιμούνται στδ πάτωμα. 
Πάνω στά μπάσια στρο^νουν στρώμα άπδ βαμπάκι ή μαλλί, σεντόνια στολισμένα 
μέ μουσελίνα στίς άκρες καί πλουμιστά παπλώματα. Οί άνδρες καί οί γυναίκες 
βγάζουν ένα μικρό μέρος άπδ τά ρούχα πού φορούν τήν ήμέρα καί οί άνθρωποι 
τών λαϊκών τάξεων σπάνια κάνουν δποιαδήποτε άλλαγή πρίν πέσουν κάτω άπδ 7

νινα.
7. Ό  σ. γράφει gallery* προτίμησα τή λέξη κρεβάτα πού χρησιμοποιούσα στά Γιάν
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τ\ς παχιάς μάλλινες βελέντζες πού τούς σκεπάζουν τή νύχτα. Στδ σημείο αύτό 
τ’ άναιολίτικα έθιμα είναι πολύ άπλούστερα άπδ τά έθιμα τής πολιτισμένης 
Ευρώπης. Επειδή τά δωμάτια έπικοινωνοΰν δλα χωριστά άπδ τήν άνοιχτή κρε- 
βάτα, τά έλληνικά σπίτια τδ χειμώνα είναι πολύ κρύα. Ή  άνώτερη τάξη σπάνια 
χρησιμοποιεί άλλο μέσο γιά θέρμανση άπδ ένα μαγκάλι μέ κάρβουνα πού τδ τοπο
θετούν στή μέση τού δωματίου* φορούν γούνες καί χοντρά ρούχα. Πολλές φορές 
βάζουν τδ μαγκάλι κάτω άπδ τδ τραπέζι πού τδ σκεπάζουν μέ ένα χοντρό ύφα
σμα κι έτσι τά πόδια δσων κάθονται γύρω ζεσταίνονται ευχάριστα καί ή ζεστα
σιά απλώνεται σ’ δλο τδ σώμα.

***
Ή  οίκογένεια τού Μήτσου σηκώνεται πρίν άπδ τΙς όχτώ τδ πρωί. Τδ 

πρωινό τους είναι ένα - δυδ φλυιζάνια καφέ καί κουλούρια χωρίς τίποτε άλλο 
ούσιαστικώτερο. Στδν νΑγγλο έδιναν ψωμί, μέλι καί ρυζόγαλο, γιατί είχε μεγα
λύτερη όρεξη. Ό  σπιτονοικοκύρης του, πού τά παιδιά καί οί υπηρέτες του φώ
ναζαν άφέντη, περνούσε τδ πρωινό του καπνίζοντας, περπατώντας στήν κρεβάτα 
πάνω κάτω καί κουβεντιάζοντας μέ τούς φίλους του πού τδν έπισκέπτονταν. 
Επειδή δέν δούλευε καί είχε καί κάποια δειλία, σπάνια έβγαινε έξω άπδ τδ 
σπίτι. Ή  γυναίκα του κυβερνούσε τδ νοικοκυριό, έπλεκε ή κεντούσε. Τά παιδιά 
δρισμένες ώρες τδ πρωί μάθαιναν νά διαβάζουν καί νά γράφουν τά ρωμέϊκα μ* 
ένα νέον πού έκανε τδν παιδαγωγό* δ τρόπος τής διδασκαλίας είναι δ ίδιος πού 
χρησιμοποιούν καί άλλού.

Συνήθως γευματίζουν στίς δώδεκα μέ μία. ’Αφού μαζευτούν στήν τραπε
ζαρία, μιά υπηρέτρια, όπως συνηθίζεται στήν ’Ανατολή, φέρνει σέ καθέναν μιά 
μεγάλη λεκάνη μέ σαπούνι καί χύνει χλιαρό νερδ στά χέρια άπδ ένα χάλκινο λα
γήνι. Ό ταν τελειώση αύτό, κάθονται στδ τραπέζι, πού είναι ένα χάλκινο ταψί, 
όνομαζόμενο άκόμη «τράπεζα» τοποθετημέτο πάνω σ’ ένα σκαμνί, χωρίς τραπε- 
ζομάντηλο. Τδ γεύμα περιλαβαίνει δέκα ή δώδεκα πιάτα πού τά σερβίρει στδ 
τραπέζι ένας υπηρέτης ’Αρβανίτης, ντυμένος μέ τδ κοστούμι τού τόπου του. Τά 
φαγητά έχουν κάποια ποικιλία καί άναφέρονται σάν παράδειγμα τού τΐ έτρωγε 
μιά οικογένεια άνωτέρας τάξεως. Πρώτα ένα πιάτο βρασμένο ρύζι μέ λεμόνι, 
ύστερα βραστό άρνί, ύστερα ένα πιάτο άρνί μέ σπανάκια, ή κρεμμύδια μέ πολλή 
σάλτσα. 'Ένα πιάτο τούρκικα γιουβαρλάκια μέ λαχανικά, ύστερα άλλο τούρκικο 
πιάτο μέ παχειά σάλτσα καί μέσα αυγά, λαχανικά καί λίγο κρέας, μετά άρνί 
ψητό μέ σταφίδες καί άμύγδαλα, βραστό ρύζι μέ λάδι, δμελέττα, ένα πιάτο τη- 
γανίνες μέ άλεύρι, αύγά καί μέλι ή άντί γ ι’ αυτό μικρά γλυκίσματα φτιαγμένα 
μέ άλεύρι, καφέ καί αύγά. Καί τδ γεύμα τελειώνει μέ σταφύλια, σταφίδες καί 
κάστανα. Πίνουν έλαφρδ ντόπιο κρασί, χωρίς νά είναι ύπερβολικοί ούτε στδ 
φαγητό ούτε στδ πιοτό.

'Όταν έπαιρναν τδ ταψί, έφερνε πάλι ή γυναίκα τή λεκάνη καί τδ λαγήνι 
σέ δλους’ αύτό γίνεται καί στίς κατώτερες τάξεις σ’ αύτδν έδώ τδν τόπο. "Υστερα 
άπδ λίγα λεπτά σερβίριζαν ένα ποτηράκι λικέρ, καφέ καί τσιμπούκι σέ όσους 
ήθελαν. Τδ καλοκαίρι είναι άπαραίτητος δ μεσημβρινός ύπνος. ’Αφού περάσουν 
μιά δυδ ώρες στά μπάσια τού δωματίου, έρχονται έπισκέπτες καί ή οικογένεια 
πηγαίνει στδ μεγαλύτερο δωμάτιο.

(Συνεχίζεται)



ΣΤΕΦ. X. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
Γ ^  1.— Ή  Δικαστική άπόφασις άποτελεΐ τό άπαύγασμα τής συνειδήσεως και 
πνευματικής διαύγειας καί μορφώσεως του δικαστοΰ. Ή  ‘Ιστορία αποτελεί τήν 
στεγνήν αλήθειαν τής ξηράς άφηγήσεως περιστατικών γεγονότων καί συμβάντων. 
Καί κατά τούς πολλούς ή ‘Ιστορία πρέπει νά γράφεται άπύ τούς μεταγενεστέρους. 
Καί τούτο διότι οί σύγχρονοι, κατ’ άνθρωπίνην άδυναμίαν, έπηρεάζονται άπο πρό
σωπα καί πράγματα. Καί δεν δύνανται νά περιγράψωσιν άκριβοδικαίως τά πρά
γματι λαβόντα χώραν. Καθ’ ύμάς, οί όποιοι αίσθανόμεθα τήν εύχαρίστησιν νά εί- 
μεθα ή μειοψηφία, ή ‘Ιστορία πρέπει νά γράφεται, νά συζητείται καί κυρίως νά 
ελέγχεται από τούς ζώντας, από τούς συγχρόνους, οί όποιοι έχουσιν προσωπικήν 
άντίληψιν των περί αύτών. Καί οί ύπερήφανοι είναι ειλικρινείς. Οί δε κόλακες καί 
ίδιοτελείς είναι οί γράφοντες διάφορα άνακριβή, αν μή εύτελή. Πλειστάκις πλαστο
γραφεί ται ή ‘Ιστορία. Καθ’ ήμάς, κατά μικράν παρέκκλησιν συγχωρείται μικρά 
σκοπιμότης, ιδίως Εθνική καί ένίοτε τοπικιστική. ’Αλλά περί αύτών άλλοτε καί 
άλλαχού.

II. — ’Από τών χρόνων τής Μυθολογίας τών ιστορικών καί τών νεωτέρων 
τοιούτων, όσοι άναγιγνώσκωσιν όλίγην ιστορίαν παρατηροΰσιν ότι ή ύπερήφανος 
τραχεία καί άγονος περιοχή, ή όποια περιλαμβάνεται μεταξύ Άκτίου, Άράχου, 
λίμνης Πρεσπών, ποταμού Γενούσου καί θαλάσσης καί ακούει εις τό ‘Ιερόν διά 
τούς Πατριδολάτρας όνομα «’Ήπειρος», άποτελεί μωσαϊκών ετεροκλήτων στοι
χείων καί φυσιογνωμιών εν παντί, εις δλας τάς εκδηλώσεις τής ζωής καί τής 
δράσεως.

Χωρίς νά θέλωμεν νά έπαιρόμεθα ώς Ήπειρώται, δυνάμεθα νά ίσχυρισθώ- 
μεν άνέτως 8τι 6λη ή ’'Ηπειρος είναι χώρα «πρώτη στ’ άρματα, τά γρόσια καί 
τά γράμματα» καί όχι μόνον τά ’Ιωάννινα, ή ιερά καί ‘Αγία πόλις ή όποια άπο
τελεί καί θά άποτελεί μέχρι συντέλειας τού αίώνος τήν Μεγάλην Μάναν όλων 
ήμών τών Ήπειρωτών ύφ’ οίασδήποτε συνθήκας καί οπουδήποτε διαβιούντων. Τά 
’Ιωάννινα δι* δλον τόν παρελθόντα αιώνα καί τό πρώτον ήμισυ τού παρόντος αίώ
νος είναι ό ιερός χώρος όπου συνηντήθη όλη ή ετερόκλητος άνθρωπίνη ΰπαρξις τής 
όλης Ηπειρωτικής περιοχής. Ή  το πόλις ολίγον άμιλλομένη πολλαπλώς προοδεύ- 
σασα, εύγενής, μέ μικρά μειονεκτήματα, πόλις ολίγον Βαβέλ. ’Από τήν Μοσχό- 
πολιν, τήν Χειμάρρα, τά παρά τόν Δρίνον χωρία, ολίγον άξεστα, τό Πωγώνιον, τό 
Ζαγόριον, τά Κούρεντα καί ολίγον άξεστα «καμποχώρια» μέ προέκτασιν τήν 
Πάργαν ή όποια έγέννησε τόν Κανάρην καί τήν ’’Αρταν πού άνέθρεψε τόν Σκου- 
φάν, τούς όλίγους σκηνίτας τού Μετσόβου πού έγέννησε μεγάλους εύεργέτας καί 
τών ύπωρειών τής Πίνδου, άρκετοί συνεκεντρώθησαν εις ’Ιωάννινα. Γέννημα καί 
θρέμμα, Κόσσα καί Βλιώρα, ’Ελέη, ’Επίτροποι, διαχειρισταί, προϊστορία, ’Εθνι
κοί ’Αγώνες 1900—1950, μία απέραντος καί άφθαστος ιστορία.

III. —‘Υπό τάς άνωτέρω τοπικάς καί ίστορικάς συνθήκας είδε τό φώς τής 
ήμέρας ό Σαλαμάγκας. Τό άρχοντόπουλο πού δεν έφόρεσε τά ταπεινά εμβλήματα 
τών γενναίων καί ύπερηφάνων ήμών χωρικών. Τό άρχοντόπουλο πού δεν έπάλαισε 
εις τήν ζωήν. Καί ώς είναι γνωστόν ιδίως οί παλαισταί είναι έκείνοι οί οποίοι
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άφίνουν άπαράμιλλα αποδοτικά καί ύπερήφανα τά ίχνη τής ζωής των άπό τ6ν 
μάταιον καί ιερόν αυτόν κόσμον. Τί ήτο ό Σαλαμάγκας; Ό  σεμνός νομικός — έπι- 
στήμων — ό άρίστου ήθους δικαστής. Ό  άνώτερος πνευματικός άνθρωπος. Ίσω ς 
καί διά τούς λόγους αυτούς δέν κατώρθωσε νά γίνη ό δικονομολόγος ή ρήτωρ ή 
πεζός έπαγγελματίας δικηγόρος. Έγινεν όμως... Καί τί δέν έγινε διά τήν πνευμα
τικήν άλλά καί τήν Ιστορικήν καί Γεωγραφικήν ζωήν τής ’Ηπείρου. ’Αλλά καί 
τήν Εθνικήν καί Θρησκευτικήν τοιαύτην μέ τό βιβλίον του βίου του 'Αγίου Γεωρ
γίου του έξ Ίωαννίνων.

Ιστορικός — ποιητής — λογοτέχνης — πεζογράφος. 'Όλα μαζί καί όλα εις 
άνωτέραν ψυχικήν εύγενή στάθμην. Δέν ήτο Κρυστάλλης, ούτε Χρηστοβασίλης, 
ούτε Παπαγεωργίου, ούτε Κοτζιούλας. Εύγενέστατο άρχοντόπουλο έκ γενετής μέχρι 
του θανάτου του. Γαλήνιος τήν ψυχήν, εύγενής τά αισθήματα. Περιπατητής των 
Γιαννίνων καί τής περιοχής των. Άκριβολόγος άλλά καί περί τά ούσιώδη άσχο- 
λούμενος Ιστορικός. Προ ολίγων έτών όταν ήτο έν ζωή καί δράσει έγένετο κάπου 
μία συζήτησις. Εΐπαν αύτός εΐναι διά τά ’Ιωάννινα ότι ό Καμπούρογλου διά τάς 
Αθήνας. Άποτελών τήν μειοψηφίαν καλοπίστως, ώς πάντοτε, είπον οχι. Ό  Κα
μπούρογλου γράφει, άκριβολογει, στεγνά άσχολεΐται μέ τά μικρά παραλείπει καί 
ούσιώδη, δέν έμπνέει, δέν διανθίζει, δέν χαρίζει. Ό  Σαλαμάγκας περιπατει τά 
Γιάννενα καί τήν χιλιοτραγουδημένη λίμνη τής Κυραφροσύνης, διέρχεται τήν Μονή 
Ντουραχάνη καί φθάνει στήν Παληουρή, άκριβολόγος, ιστορικός δίδων σημασίαν 
εις τά ούσιώδη, μή άσχολούμενος μέ τά επουσιώδη, μέ τήν πνοήν του ποιητοΰ, τήν 
σμίλην του γλύπτου, τό πινέλλο του ζωγράφου καί τήν ψυχικήν εύγένειαν του πρα
γματικού πνευματικού ευπατρίδου. Είναι ένας μεγάλης διαρκείας διάττων άστήρ 
τού ’Ηπειρωτικού πνευματικού στερεώματος. Καί θά παραμείνη τοιούτος εις τήν 
ψυχήν όλων οι όποιοι κολακεύονται νά πιστεύουν ότι είναι εις θέσιν νά έκτιμήσουν 
καί κρίνουν τάπερί αυτών μέ τήν ψυχικήν των Ήπειρολατρείαν.

Ιωάννινα, 12— 12 — 67
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ΔΗΜ.  Σ Α Λ Α Μ Α Γ Κ Α Σ

(Συνέχεια έκ της σελ. 398)

πρός τδ περιεχόμενό της καί τόσο πίκρανε τδ δημιουργό της. ’Έχουν καί τά βι
βλία τη μοίρα τους...

III. Ο ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ

Είναι κρίμα δτι δ Σ. δέν θέλησε νά μείνη μόνο ποιητής. ’Έτσι ξοδεύθηκε 
σέ ήθογραφήματα, χρονογραφικά ιστορήματα καί ιστορικές αφηγήσεις. Όλ* αυτά 
τά πλησίασε δχι σάν ηθογράφος ή σάν ιστορικός, άλλά πιδ πολύ σάν ποιητής πού 
ζουσε αύτές τις αφηγήσεις σάν προεκτάσεις του δικού του εγώ, σάν εικόνες τής 
ψυχής του. Kt αν θέλωμε νά μή πιστέψωμε πώς έτσι είναι, μάς τδ εξομολογείται ό 
ίδιος στδν πρόλογο των «Τοπίων καί χρονικών».

«Στδ μεταξύ όμως, άπδ τίς «Νοσταλγίες» καί δώθε, έχουν άπ’ αύτδν (τον 
ποιητή) δοθή στή δημοσιότητα — σέ πεζά καί λεπτομερειακά—γιά τοπία κι* αύτές 
καί χρονικές έργασίες συγγενικές μέ τά τραγούδια μου».

Θά τδν δούμε νά ένθουσιάζεται κοντά στδν Πάτερ - Κοσμά, νά καταριέται 
τδν Μάξιμο γιά τδν «στηλευτικό» του εναντίον τού Διονυσίου γιά τήν επανάστα
ση τού 1611, νά συμπληρώνη τδ συναξάρι τού 'Αγίου Γεωργίου τού Νεομάρτυρα, 
καί νά όλοκληρώνη μέ τδ στίχο τή θρησκευτική του κατάνυξη, πού έννοιωσε κάτω 
άπδ τδν ήσκιο τής άγιωσύνης του καί τού μαρτυρίου του.

Τά ιστορικά του έργα δέν είναι ούτε καθαρές ιστορίες ούτε ιστορικές μυθι
στορίες. Ένω άφηγείται ένα επεισόδιο, έπεμβαίνει μέ τίς κρίσεις του, σταματάει 
τήν αφήγηση γιά νά ψάλη σάν σέ πεζό στίχο μιά σκηνή, μιά πράξη, μιά θυσία. 
Γίνεται ό ίδιος κήρυκας τών ιδεών τών ηρώων του, συμμετέχει στούς πόνους των 
καί στις χαρές των. Μαζί του παρασύρεται καί ό άναγνώστης, καθώς άποκτά τήν 
ιστορικήν εμπειρία καί μέ τδ νοΰ καί μέ τήν καρδιά. Αισθάνεται δτι δέν έχει μαζί 
του τδν τυπικό αφηγητή ή τδν αύστηρδ ιστορικό. Κι δμως απορεί γιά τήν ιστο
ρική του διαίσθηση, πρδ πάντων στδ βιβλίο του γιά τδν «Διονύσιο τδν σκυλόσοφο». 
’Ίσως οί Γάλλοι συγγραφείς, πού πιδ πολύ μελέτησε άπδ τούς άλλους πού είχε 
στή βιβλιοθήκη του, ίσως ή πείρα του άπδ τή στρατιωτική δικαιοσύνη, ίσως ή 
φυσική ικανότητα τού πνεύματός του τδν βοήθησε ξεχειλώντας σάν άπδ φυσική 
άνάβρα.

Τδ ίδιο άνοιχτομάτης φαίνεται σέ δλα. ’Όταν έξέδωκε τδν «Γνωστδ καλό- 
γηρο Κοσμά», είδε λίγο άργότερα τδ φώς άπδ τίς στήλες τής «Ήπειρ. Εστίας» 
(1954) ένα ίστορικδ άρθρο τού μακαρίτη Β. Μπαρά, πού έξήταζε τίς ταλαιπωρίες, 
άλλά καί τούς άγώνες τού λαού τής Ηπείρου γιά τή διατήρηση τής χριστιανικής 
του πίστης πριν άπδ τήν έποχή τού Κοσμά. Καί καταλήγει στδ άρθρο του εκείνο 
ό μακαρίτης Μπαράς, τδ γραμμένο μέσα στά αύστηρά επιστημονικά πλαίσια, δτι 
στήν έποχή τού Κοσμά ή ’Ήπειρος είχε πιά ύπερνικήσει τδν κίνδυνο τού έξισλα- 
μισμού. Καί άναφέρει ό άρθρογράφος δυδ φυσιογνωμίες έπιβλητικές, τδν μητροπο
λίτη τού ’Αργυροκάστρου Ματθαίο, πού παραιτήθηκε άπδ τδ θρόνο του καί γίνηκε 
ηγούμενος στδ μοναστήρι τής Πολίτσιανης (1730—1735) τής Πωγωνιανής, δπου 
άνοιξε σχολείο καί κήρυξε τήν άντίσταση στδν άλλόθρησκο. Ή  πληροφορίες είναι 
παρμένες άπδ τδ βιβλίο τού A. Philipson, «Thessalien und Epirus», καί άπδ τήν 
τοπική παράδοση. Επίσης έξιστορεί σύντομα τή δράση τού Παπαγιάννη άπδ τδ Μα
χαλά τής έπαρχίας Βούρκου, μεταξύ 'Αγίων Σαράντα καί Δελβίνου, παραθέτοντας 
τδ γνωστδ ίστορικδ δημοτικό τραγούδι, πού άναφέρεται στήν τραγική εγκατάλειψη 
τού Μαχαλά άπδ τούς κατοίκους του.
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Όμως δ Σαλαμάγκας έχει δίκιο. Ή  άντίσταση είχε προηγηθή, άλλ’ ή μάχη 
συνεχίζονταν. Έξ άλλου οί δυό παραπάνω άντρες έδρασαν μεμονωμένα στδ χωριό 
τους ή στήν έπαρχία τους, ένω δ Πάτερ- Κοσμάς έδρασε σε όλη τήν ’Ήπειρο καί 
σέ πολλές άλλες άκόμα ελληνικές χώρες. Μπορεί δ Πάτερ-Κοσμάς νά είχε προ
δρόμους, άλλ* αύτδς ήταν δ μεσσίας τής άντίστασης καί αύτδν άνεγνώρισε ή συν
είδηση του έθνους. Ό  Σαλ. γράφοντας για τον Πάτερ-Κοσμά πρέπει νά είχε ύπ* 
οψη του πολλές προηγούμενες έργασίες καί ιδίως του Φάνη Μιχαλόπουλου. Φυσικά 
γιά τήν εποχή εκείνη ύπάρχουν άκόμη πολλά κενά. Πριν άπδ μερικά χρόνια τόσο 
τά κενά ήταν μεγάλα, ώστε δέν τολμούσαν οί συγγραφείς νά συμπληρώσουν τίς 
έργασίες τους μέ βιβλιογραφικούς πίνακες. Ό  Σαλ., αν καί δέν προτίθεται νά 
γράψη καθαρή ιστορία, αλλά πιδ πολύ νά άναπλάση λογοτεχνικά τήν εποχή καί 
τήν προσωπικότητα τού ‘Αγίου, δμολογεΐ θαρρετά. «Δέν έχω στή διάθεσή μου 
όλα εκείνα τά γραπτά, πού θά μου ήταν άναγκαία, γιά νά προσπαθήσω νά δη
μιουργήσω τήν ήθική άτμόσφαιρα πού περιτύλιγε τον γοητευτικό καί πειστικό 
ιεροκήρυκα... μά κι αν ήταν δυνατό νά τάχω πρόχειρα, πάλι θ* άπόφευγα νά κάνω 
άναλύσεις καί συγκρίσεις κουραστικές».

Έκτος από τόν «Κοσμά» τού Φ. Μιχαλόπουλου, έχει ύπ* όψη του τά νεώ- 
τερα στοιχεία πού έφερε στο φως δ κ. Κ. Μέρτζιος άπό τά άρχεία τής Βενετίας. 
«Ή  έπιθυμία μου περισσότερο τής έκλαΐκευσης των προσφάτων αύτών στοιχείων», 
συνεχίζει, «είναι έκείνο πού μέ κάνει ν* άσχοληθω κ* εγώ μέ τόν «γνωστόν Κα- 
λόγηρον Κοσμάν», όπως συνηθίζουν νά τόν ονομάζουν οί προβεντιτόροι τής Δη
μοκρατίας».

Στις παραπάνω γραμμές βλέπει δ αναγνώστης μέ πόση μετριοφροσύνη μι
λάει γιά τό έργο του : Εκλαϊκεύει τά νέα στοιχεία, πού έφερε στό φως δ κ. Μέρ- 
τζιος μέ τίς κοπιαστικές έρευνές του στά άρχεία τής Βενετίας.

** *
Τά Γιάννινα ήταν δ τόπος τής λατρείας του. Τά Γιάννινα άπό τήν εποχή 

πού τά κυρίευσαν οί Τούρκοι (έγιναν έπικυρίαρχοι) πρώτη φορά στά 1389 καί δεύ
τερη φορά (όριστικά) στά 1431, έως τίς ήμέρες του, μέ ιδιαίτερη φροντίδα στήν 
εποχή τού *Αλή - πασά καί μέ προεκτάσεις πρίν καί μετά! 'Όπως έγραψε ό ίδιος 
— κι άναφέραμε παραπάνω —στά ιστορικά του κείμενα δέν θέλησε νά είπή και
νούργια πράγματα. Παρ* 0λ* αυτά έδειξε πλευρές, πού δέν τίς πρόσεξαν οί ψυχροί 
ιστοριοδίφες. Στις διάφορες φατρίες μέσα στά Γιάννινα (φεουδάρχες, άστοί, κλήρος, 
συντεχνίες) καί στούς χωρικούς δλόγυρα μέ τίς άντιδράσεις τους ρίχνει δ Σαλ. τό 
φως τής δικής του κριτικής. Ό  μελετητής τής ιστορίας των Γιαννίνων καί τής 
’Ηπείρου θά προστρέξη στόν Σαλαμάγκα γι* αύτές τίς γνώμες του, γι’ αυτή τήν 
κριτική του...



ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ
Πιστεύομε πώς, μέ τό παρόν τεύχος, ή «Ηπειρωτική Εστία» Εκπληρώνει 

ενα χρέος της. Καί, τώρα, θεωρούμε υποχρέωσή μας νά ευχαριστήσουμε όσους 
συνεργάστηκαν καί βοήθησαν γ ι’ αυτό. ’Ακόμα, θέλομε νά υπογραμμίσουμε καί 
την άγάπη όλων αυτών, γιατί έσπευσαν ν’ άνταποκριθούν, τόσο πρόθυμα, στό 
μνημόσυνο τούτο προσκλητήριο γιά τόν Τάκη Σαλαμάγκα.

Έ  έκδοση αυτή, πού συνισια μιά όφειλόμενη τιμή, πραγματοποιήθηκε κά
πως καθυστερημένα. Κι’ αυτό, γιατί, όπως είναι γνωστό, τά οικονομικά ένδς 
περιοδικού όπως ή «’Ηπειρωτική Εστία» δέν Επιτρέπουν την δαπάνη γιά όγκώδη 
τεύχη. ΓΥ αύτό, καί, παρά τΙς ηθικές άντιρρήσεις μας (άντιρήσεις πού άναφέ- 
ρονται στην άντίληψη γιά τό χρέος τού περιοδικού έξω άπ’ τό Ενδιαφέρον δποι- 
ουδήποτε άλλου), δεχθήκαμε την πολύ γενναία προσφορά (25.000 δρχ.) τής Κας 
Ήλέκτρας Δημ. Σαλαμάγκα, γιά νά δυνηθούμε νά πραγματοποιήσουμε την έκδοση 
τού άφίερώματος. Έ  Ενίσχυση τούτη τήςσυζύγου τού άειμνήστυυ Δημ. Σαλαμάγκα 
— πού καλύπτει τό μεγαλύτερο μέρος τής δαπάνης πού χρειάσθηκε γιά τό τεύχος — 
τιμάει την ίδια καί δείχνει την συναίσθηση ευθύνης, πού ή Κα Σαλαμάγκα έχει, 
ώς φορέας καί ώς οικογένεια, Ενός όνάματος των Ίωαννίνων. Κι’ Εμείς, υπό τό 
πνεύμα αυτής τής συμβολής στην Εκπλήρωση Ενός χρέους τής «’Ηπειρωτικής 
Εστίας», εύχαριστούμε την Κ ι Σαλαμάγκα καί καταχωρούμε την πράξη της 
αυτή. Καί κάναμε, μέ δλ’ αυτά, δ,τι δυνηθήκαμε.

«Η. Ε.»

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Γ. Δ. Άνδρουτσοπονλον : Τό ΊατροΘεραπευ- 

τήριον τοΟ Άμφιαράου Εν Ώρωπώ
Ό  κ. Γ. Άνδρουτσόπουλος, τ. Δ/τής τού 

υπουργείου Παιδείας, στήν Εκτεταμένη μελέτη 
του μέ τόν παραπάνω τίτλο, άσχολείται μέ μιαν 
όψη τού άρχαίου Ελληνισμού, πού Εχει ώς τώρα 
άπασχολήσει μόνον τούς ειδικούς, πού θά Ε
πρεπε όμως, κατά τήν άξιολόγηση τής συμμε
τοχής του στήν Εκπολιτιστική πορεία τού άν- 
θρώπου, νά σταθή σάν ούσιαστικό καί ισοδύ
ναμο άντίρροπο τής θεωρητικής του προσφο
ράς. Πρόκειται γιά τήν προσφορά του στόν 
πρακτικό τομέα, Εκείνον πού άσχολείται μέ τήν 
τακτοποίηση καί τήν βελτίωση τών όρων τής 
άνθρωπίνης διαβιώσεως, καί πού, ούσιαστικά, 
άποτελεί τό βάθρο, πού Επάνω σ’ αύτό Εδραιώ
θηκε ή άρχαία κουλτούρα. Αύτό πρέπει ιδιαί
τερα νά τονισθή, γιατί ή άποκλειστική Ενασχό
ληση μέ τήν προσφορά τών Ελλήνων στήν 
τέχνη καί τήν φιλοσοφία είναι δυνατόν νά τούς 
άπομονώση σάν είδωλα μέσα σ’ Ενα Ιδεατό κό
σμο. Αύτό θά ήταν παράλογο καί άδικο* γιατί

ή φροντίδα γιά τήν καθημερινή ζωή, καί ή 
προσπάθεια γιά νά παραδοθούν στις γενεές πού 
Ερχονται τά μέσα γιά νά τήν κάμουν άνετώ- 
τερη καί άσφαλέστερη, στάθηκε άσφαλώς μία 
συνεχής μέριμνα τού άρχαίου Ελληνισμού. Ή 
προσπάθειά του αύτή στόν πρακτικό τομέα, ή 
έγκυψη Επί τών «Εν ποσί», Επί τών καθημερι
νών, δηλαδή, άναγκών τού άνθρωπίνου πλάσμα
τος, Επλαστούργησε τό δεύτερο Εκείνο πρόσω
πο τού Ελληνισμού, πού οί άκραιφνείς θεωρη
τικοί λογάδες προσποιούνται πώς δέν τό βλέ
πουν, καί πού Εκφράζεται μέ τήν ρήση τού 
Λευκίππου: λόγος, Εργου σκιή. Καί ή προ
σπάθεια αύτή τών Ελλήνων δέν είχε περιορι- 
σθή μόνον στήν Επίτευξη τής ίκανοποιήσεως 
τών καθημερινών άναγκών. Μαζί μέ τούς πνευ
ματικούς Εργάτες άλλων λαών άρχαίων, οί δι
κοί μας Ί-ίρων καί Φίλων, πατέρες τού αύτο- 
ματισμού, ό Άρίσταρχος, ό Διοφάντης καί 
πλήθος άλλων, έρριξαν, μέ τις γόνιμες ιδέες 
τους, τά πρώτα θεμέλια τής σημερινής μας 
Επιστήμης.

Μά, άσφαλώς, τήν πρώτη θέση στις πλού
σιες αύτές άπαρχές, στήν δυναμική αύτή κατα
βολή Ιδεών, κατέχει ό μόχθος γιά τήν ψυχική 
καί σωματική ύγεία τού άνθρώπου. Ακριβώς
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γΓ αύτό είναι πολύτιμη ή έργασία τού κ. Άν- 
δρουτσοπούλου. Δέν χάρισε τόν κόπο του σέ 

; ύψηλές θεωρίες, μάστήν απτή πραγματικότητα,
ί σ τ ό χ ρ ή σ ι μ ο, πού χωρίς αύτό, μ α τ α ι ό ν-
I τ ι  κ α ι κ ε ν ό ν  φαίνεται ό λόγος, καί πού τό

σο τό έξαίρει καί τό τιμά ό πραγματισμός τοΟ 
Γουΐλλιαμ Τζαίημς. Τό υλικό, πού συγκέντρωσε 
ό συγγραφέας στην μελέτη του, είναι τόσο πλού
σιο, ώστε έπάνω σ’ αύτό θα μπορούσε νά στη- 

; ριχθή ένας όγκώδης τόμος. Ό  κ. Άνδρουτσό-
ί πουλος όμως δέν είναι μόνον ένας έξαίρετος

άνθρωπος, είναι καί ένας τίμιος καί σεμνός 
πνευματικός έργάτης. Δέν έγραψε για νά κατα- 

\ πλήξη τόν Φιλισταΐο, μά για νά κατατοπίση
τόν άνίδεο άναγνώστη σχετικά μέ τόν άκοίμη 

< το αγώνα τών παλαιών κατοίκων αύτής τής
5 γής, ακόμη καί έπί τού πεδίου τής ύλικής προ

κοπής. Έτσι, στήν έντονή του προσπάθεια για 
. νά δείξη πώς άγώνας έκείνων, πού πονοΟσαν 
' γιά τόν συνάνθρωπο, πέρασεν άπό τήν δεισιδαι

μονία στο μεταφυσικό καί θεωρητικό στάδιο, 
γιά ν’ άνοιξη τέλος μά ήγεμονική πρόσβαση' 
πρός τήν έφηρμοσμένη ιατρική, πού άπέβλεπε 
στήν συστηματική θεραπεία τής ψυχικής καί 
τής σωματικής άρρώστιας, μέ τά μέσα βέβαια 
πού προσέφερε ή έποχή τους, στήν προσπά- 

ι θειά του αύτή, δέν καταδέχτηκε νά νερώση τό 
Ολικό του, όπως θά έκαναν άλλοι, γιά νά αύξή- 

1 ση πλασματικά τόν όγκο τής μελέτης του. Δέν 
θέλησε νά καταπλήξη, μιά νά πληροφόρηση 
Γι’ αύτό ή μελέτη του, λητή, σεμνή, χωρ'ς 
πληκτική άερολογία, πιστή στό δόγμα ό τι: τό 
περριτόν έκ τού διαβόλου έστί, διαβάζεται καί 
άνετα καί μέ πολύ ένδιαφέρον. Είναι προφα

νές, καί γιά τόν άνίδεο άκόμη άναγνώστη, ότι 
στηρίζεται σέ μιά άπόλυτα τεκμηριωμένη ένη- 
μέρωση καί ότι πλουσιώτατο ύλικό έκ πηγών 
έπρυτάνευσε κατά τήν γέννησή της. Έτσι, μέσα 
σ’ αύτήν, σημειώνει κανείς ένα γνήσιο συγγρα
φικό ήθος, πού ύποδηλώνει τήν σεμνότηπα τού 
άνθρώπου πού τήν έγραψε- Είναι έπίσης μέσα 
σ’ αύτήν έκδηλη ή έπιθυμία να φωτισθή, χωρίς 
μάταιη γλωσσαλγία καί βερμπαλιστική κραι
πάλη, καί ή άλλη πλευρά τού λόφου, σχετικά 
μέ ό,τι σχετίζεται μέ τήν προσφορά στόν κόσμο 
τού άρχαίου έλληνισμού : νά έξαρθοϋν, δηλα
δή, πλάϊ στά πνευματικά, καί τά υλικά του έπι- 
τεύγματα, πού μεταξύ τους λαμπρή θέση κατέ
χουν τής έλληνικής ιατρικής οί είσφορές, πού 
προξενούν άληθινό δέος, έάν άναλογισθή κα
νείς ότι ώρισμένοι τους τομείς, όπως ή θερα
πευτική άγωγή τών ψυχοφυσικών διαταραχών 
μέ μέσον τήν μεθυπνωτική υποβολή, μόνον στόν 
αίώνα μας άπασχόλησαν σοβαρά τήν νέα ιατρι
κή έπιστήμη, δύο χιλιάδες χρόνια μετά τήν 
άκμή τού άρχαίου κόσμου. Αύτή ή ένασχόλη- 
ση μέ τά πρακτικά, τά άπτά έπιτεύγματα τού 
έλληνικοΰ λαού, έχει γιά μάς τεράστια σημασία 
Γιατί τότε μόνον θά καρποφορήση άληθινά σ* 
αύτόν τόν τόπο ή άρχαία παράδοση, όταν οί 
σημερινοί του κάτοικοι άντικρύσουν, χωρίς 
προλήψεις καί περιορισμούς, δυναμικά, τήν πο
λύπλευρη πρισματικότητά της, καί πολεμήσουν 
μέ τήν ίδια όρμή γιά πνευματικές καί πρακτι
κές νίκες, όπως ό μεγάλος λαός πού δόξασε 
τά χώματά μας καί έθρεψε τις ρίζες μας.

ΑΡΣ. ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ



ΟΙ 2ΥΝΕΡΓΑΤΑΙ TOY 1ST' ΤΟΜΟΥ
Τίνος Άλασάκης, Ιωάννης Α. ’Αναστασίου, Στέφανος X. Βασιλάκος, Νι

κόλαος Βαρδάρης, Φιλάρετος Α. Βιτάλης, ’Αντιγόνη Γαλανάκη Βουρλέκη, Παύ
λος Βρέλλης, Γεώργιος Βρέλλης, Άρσένης Γεροντικός, Σωκράτης Γ. Γεωργούλας, 
Δημ. Γιάκος, Πάνος Γραικός, Πάνος Γρίσπος, Δημώδες τής Σκωτίας, Τάκης Δό
ξας, Κώστας Λουρίδας, Σοφ. Έξάρχου, Εφημερίδες («Πρωινός Λόγος», «’Ηπειρω
τικός ’Αγών», «Κήρυξ», «Πατρίς», «Θεσπρωτικά Νέα», «’Ηπειρωτικόν Μέλλον», 
«Έθνος», «Ημέρα»), Χρυσάνθη Ζιτσαία, Άνθούλα Ζόλδερ, ’Ιωάννης Γ. Θεοχά
ρης, Δημοσθ. Γ. Κόκκινος, Πώλ Κόνκλιν, Κώστας Λαζαρίδης, Λαφονταίν, Δη- 
μήτριος Λουκάτος, Νικόλαος Β. ΛοΛης, Άλέξ. X. Μαμμόπουλος, νΑρτεμις Μα- 
νέκα, Μιχαήλ Χαρ. Μάνος, Βασίλειος Μάργαρης, Κων. Δ. Μέρτζιος, Ρόμπερτ 
Μπέρνς, Στέφανος Μπέττης, Ευάγγελος Μπόγκας, Κωνστ. Μπράτσος, Σάρλ Μπωντ- 
λαίρ, ’Ιωάννης Νικολαΐδης, Βασ. Κ. Οίκονόμου, Πέτρος ’Ολύμπιος, Γεώργ. Παΐ- 
σιος, Νικόλαος Β. Πατσέλης, Μιχ. Περάνθης, Γιώργος Πράτσικας, Γ. Ρόκκος, 
Δημ. Στ. Σαλαμάγκας, Φριδ. Σίλλερ, Τάκης Σιωμόπουλος, Ευριπίδης Σούρλας, 
Γ. Κ. Σπυριδάκης, Ζήσης Στάλιος, Νίκος Τέντας, Νίκος Χρ. Τσάκας, Δημ. Γρ. 
Τσάκωνας, Τάκης Τσιάκος, ’Ιωάννης Τσούισινος, Πάνος Φάντης, Σέρ Χένρυ 
Χόλλαντ, Γιώργος Χριστογιάννης.

Ρ€ΡΙ€ΧΟΜ€ΗΑ TOY Ι ίΤ ' ΤΟΜΟΥ
Α Ρ Θ Ρ Α

Τά βιβλία καί ή κριτική Δ. Κόκκινου Σελ. 75
Αφιέρωμα είς Δημ. Στ. Σαλαμάγκαν Συντάξεως «Η.Ε.» » 325

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Οί Μωαμεθανοί εις τήν Ήπειρον 
Τό τιμαριωτικόν σύστημα εις τήν ’Ήπει

ρον έπΐ Τουρκοκρατίας 
Ό  άπό Νικοπόλεως Οικουμενικός Πατρι

άρχης Νεόφυτος 6 Η'
Τό μοναστήρι τών καλογραιών τής Ζίτσης 
Κανονισμός Διοικήσεως τών Ιερών μονών 

νΑρτης καί Πρεβέζης
^  Μικρά συμβολή είς τήν Ιστορίαν τής Ε κ 

κλησιαστικής Επαρχίας Βελλάς καί Κο- 
νίτσης

Ή  Φιλική Εταιρεία εις τήν Ήπειρον 
Ή  Έντιμος θάνατος τής Άμβρακίας 
Ζουλεϊχά
Χρονολογικοί πίνακες τών πασσάδων Ίω- 

αννίνιον
Ή  διπλωματική έξέλιξις τοΰ Βορειοηπει- 

ρωτικοΰ ζητήματος

Νικολάου Β. Πατσέλη 
Νικολάου Β. Πατσέλη

Σελ. I 
» 81,J61

Φ. Α. Βιτάλη » 95

Β. Κ. Οικονόμου 
Φ. Α. Βιτάλη

» 103 
> 184

Γεωργίου Παΐσιου » 451 
451

Νικολάου Β. Πατσέλη 
Γιάννη Τσούτσινου 
Δημ. Στ. Σαλαμάγκα 
Κ. Δ. Μέρτζιου

» 259 
» 273,479 
» 339 
» 449

Νικ. Β. Πατσέλη 461

J
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Συμβολή στή Μελέτη τοΰ ’Ηπειρωτικού Στ. Μπέττη 
Διαφωτισμού

Ή  έμπορική, πνευματική καί Κοινωνική I. Ε. ’Αναστασίου 
ζωή στά Γιάννινα τοΰ 1812— 1813 
(έντυπώσεις τοΰ Σέρ Χένρυ Χόλλαντ)

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Λαογραφικά ’Ανατολικού Ξηροβουνίου Ή - Σωκρ. Γ. Γεωργούλα 
πείρου

Πάργα — Στεργιά Νίκου Χρ. Τσάκα

Δασική Λαογραφία Πάνου Γρίσπου

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

497

550

» 21, 106, 
281

> 35,119,
205

» 524

Π ο ί η σ ι ς
Τάμ Ο* Σάντερ 

Πάργα
«*Όταν θαρθή τό καλοκαίρι»
Τό πρόβλημα 
Δωδώνη
Ό  Έβραιδς τοΰ Μαναδς — Κάκτος 
Ό  γέρο — “ψαράς
Ή  προσευχή μιας μαύρης παρθένας 
Ειδυλλιακό σέ βουνό καί σέ θάλασσα 
Άνθρωπος
Τό καράβι πού μέ περιμένει 
Ό  βουτηχτής

Κάμπο Φρίο 
Έδουάρδε, Έδουάρδε!

Ή  ραγισμένη καμπάνα

Τό ώραίο καράβι

’Αφήγηση
| Ό  Σταυρός τοΰ Νότου 
ί Επιγραμματικόν 

Βάστα Γεροπλάτανε 
Θαλασσινή Πρέβεζα 
Ό  Τσικνιάς, ή χελώνα καί ό λαγός

I Νεκρέ μου φίλε 
Άκοΰτε μιά καμπάνα; 

ιΔημήτρης Σαλαμάγκας 
Γ θ  περιπλανώμενος ’Ιουδαίος 
ί ’Εκ τής ρίζης ΊεσσαΙ

Ρόμπερτ Μπέρνς (Μετάφραση:
Άρσ. Γεροντικού) Σελ. 41

Νίκου Α. Τέντα » 47
Νικου Βαρδάρη » 64
Βασ. Μάργαρη » 72
Άνθούλας Ζόλδερ » 73
Ζήση Στάλιου » 74
Κωνσταντίνου Μπράτσου » 126
Ζήση Στάλιου » 127
Νίκου Βαρδάρη » 128
Τίνου Άλασάκη » 128
Ά ντιγ. Γαλανάκη—Βουρλέκη > 129
Φρ. Σίλλερ (Μετάφρ. Άρσ. 

Γεροντικού) » 140
Ζήση Στάλιου » 225
Δημοτικό τής Σκωτίας (άπό- 

δοση: Άρσ. Γεροντικού) 1» 226
Σάρλ ΜπωντλαΙρ (άπόδοση: 

Άρσένη Γεροντικού) » 227
Σάρλ ΜπωντλαΙρ (άπόδοση: 

Άρσένη Γεροντικού) » 228
Νικ. Βαρδάρη » 229
Ζήση Στάλιου » 312
Κώστα Λουρίδα V 312
Χρυσάνθης Ζιτσαίας » 313
Βασ. Μάργαρη » 313
ΛαφονταΙν (άπόδοση : Άρσ. 314

Γ εροντικού) -3 1 6
Δ. Κόκκινου » 327
Δημ. Στ. Σαλαμάγκα » 330
Χρυσάνθης Ζιτσαίας » 337
Δηα. Στ. Σαλαμάγκα » 406
Νίκου Α. Τέντα » 419
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Π ε ζ ο γ ρ α φ ί α

Ή  Γάκαινα Ά θαν. Γιάγκου Σελ. 17
Γιάννινα — Πάργα Γιώργου Χρισιογιάννη '> > 130
Γκρήνουϊτς Βιλλάτζ Νικ. Β. Λώλη · » 134
Τό διδασκαλικόν γέρας . Χρυσάνθης Ζιτσαίας » 230

Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α Ι  Τ Ε Χ Ν Α Ι
* 1 . * , Λ \Λ ■ * ; . '

Πρόπλασμα προτομής(γύψος) Δ.Σαλαμάγκα Γ. Ρόκκου Σελ. 334
Γιανιώτικο (άκουαρέλλα είς μνήμην Δημ. Α. Μανέκα » 335

Σαλαμάγκα) . ,,
Γιάννινα (μολύβι — σινική) Παύλου Βρέλλη » 448

Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Α  —  Δ Ο Κ ΙΜ ΙΑ  —  Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η

Ή  τρέλλα σάν τεχνική  τού υπερρεαλισμού 
κα ί σάν θέμ α  τής λογοτεχνίας 

Ό  μεγάλος γέρος τής κ ιθάρας 
Μ άνθος Ο ικονόμου 
Η μπσεν : «Πέερ Γ κ ύ ν ι»  
Ά λ ε ξ .Ά ρ μ π ο ύ ζ ω φ  : «Κ αύμένε μου Μάρικ» 
Συμβολή τού Δημ. Σ τ. Σ αλαμάγκα  είς τήν 

γνώ σ ιν  τού λαϊκού πολιτισμού τής ’Η 
πείρου

ν Α ρω μα εύγενείας 
Δημ. Σ α λα μ ά γκα ς
Ή  άνέκδοτη συλλογή πα ρο ιμ ιώ ν τού Δημ.

Σ τ. Σ αλαμ άγκα  
Δημ. Σ αλαμ άγκας
Ό  Κ αμπούρογλους τω ν Ί ω α ν ν ίν ω ν  
*0 πα τρ ιδογνω στικός οίστρος τού Τάκη 

Σ α λα μ ά γκα
Δημ. Σ τεφ . Σ αλαμάγκας 
Σ α λα μ ά γκ α ς ! Προβολή κα ί ήθος 
Δ ημήτρης Σ α λα μ ά γκα ς, ένας μεγάλος Ή -  

π ε ιρώ τη ς Ιστοριοδίφης 
Δ ημήτριος Σ αλαμ άγκας 
Δ ημήτρης Σ αλαμ άγκας 
Μ νημόσυνα
Τό έργο τού Δημήτρη Σ αλαμ άγκα  
Δ ημήτριος Σ αλαμ άγκας 
Ό  Γ ια ν ν ιώ τη ς  
Τ ά κ η ς  Σ α λα μ ά γκα ς 
Ή  ’Ιδιοσυστασία  τού Τ άκη Σαλαμάγκα

Π  A I

Μαρούτσηδες καί Μαρούτσειος Σχολή

Πάνου Γραικού Σελ. 48

ΓΙώλ Σ. Κόνκλιν » 61
Στεφ. Ππέττη 9 65
Πάνου Γραικού 9 235
Π. Γρίσπου 9 , 318
Γ. Κ. Σπυριδάκη » 331

Μιχ. Περάνθη 9 334
Δημ. Γρ. Τσάκωνα » 336
Δημ. Δουκάτου 9 389

Τάκη Σιωμοπούλου
!

9 395
Δημήτρη Γιάκου 9 399
Εύρ. Σούρλα 9 404

Τάκη Τσιάκου 9 407
Τάκη Δόξα 9 409
Γιώργου Πράτσικα 9 411

Κώστα Α. Λαζαρίδη 9 414
Άλεξ. Λ. Μαμμοπούλου 9 418
Μιχ. Χαρ. Μάνου 9 420
I. Γ. Θεοχάρη 9 425
Ίωάνν. Νικαλαΐδου 9 440
Πάνου Φάντη 9 441
Άρσένη Γεροντικού 9 442
Δ. Κόκκινου 9 443

Ε I A

Στεφ. Μπέττη Σελ. 213
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Σ  Η  Μ Ε I  Ω Μ Α  Τ  A

Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ :  Παναγ. Ήλ. Πουλίτσάς, 75.
Σ υ ν τ ά ξ ε ω ς :  ΕΙς Ήπειρώτην έπαινος, 317. — Τ δ Αφιέρωμα στόν Δ. Σα 

λαμάγκα, 562.
Σ τ .  X . Β α σ ι λ ά κ ο υ :  Η π ε ιρω τικ ό ς Π εριοδικός Τ ύπος, 317.

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α

I. Γ . Θ εοχάρη

» »

Ε ύ α γ γ. Ά  θ . Μ π ά γ κ α :  «Τά γλωσσικά Ιδιώ ματα  τής Η π ε ί 
ρου» Ί ω ά ν ν . Γ . Θ εοχάρη Σ ελ .

Γ . Ο ύ σ κ α τ έ σ κ ο υ  (μετάφρ. Γ. Δ. Χ ο υ ρ μ ο υ ζ ι ά *
δ η ) :  «Προφήτες τής Ευρώπης» »

Β α γ γ έ λ η  Σ κ ο υ β α ρ ά :  «Σ τηλιτευτικά  κείμενα» Α. Γ εροντικού  '» 
Τ ά σ ο υ Π α π α π ο σ τ ό λ ο υ :  «Λ αογραφικά τής Εύβοίας Σ . Γεω ργούλα » 
Κ ώ σ τ α  I. Τ σ ά ν τ α :  «Π αιχνίδ ια  μέ τή μπάλλα» Δ. Κ όκκινου »
Γ ώ ρ γ .  Α.  Τ σ ο υ κ α ν τ ά :  «Ά μφιλύκη» Πέτρου Ό λ ύ μ π ιο υ  »
Ρ ή γ α  Κ α π ά τ ο υ :  « P un ta  A renas» Ν ίκου Σ αμ αρά  »
Ά ν α σ τ .  X . Τ  σ ι ά ρ α : « Π α ιδ ί— Σχολείο— Ο ίκογένεια» Δ. Κ όκκινου » 
Ν ι κ ο λ .  Χρ .  Π α π α κ ώ σ τ α :  «Η π ε ιρ ω τ ικ ά »
Γ ώ ρ γ ο υ  Σ ε φ έ ρ η :  «ΤΑσμα άσμάτων»
Γ. Θ. Ζ  ώ ρ α : Ε π τα νη σ ια κ ά  μελετήματα» Α'
Γ. Θ . Ζ  ώ ρ α : » » Β '
Γ . Θ , Ζ  ώ ρ α : » » Γ '
Ά  ρ. Α. Ά σ π ι ώ τ η :  «’Από τήν ψυχολογίαν τω ν Αν-

θρω πίνω ν σχέσεων» » » »
Σ π υ ρ .  Μ. Κ α λ λ ι ά φ α :  «Ά νά λεκτα »  » » »
Ν. Σ ι μ ο π ο ύ λ ο υ :  « Ή  Τερά Μονή Ζερμπίστης» » » »
Σ . Λ ώ λ η :  « Ή  ψυχολογία» » » »
Τ α τ ι ά ν α ς  Σ τ α ύ ρ ο υ :  « Ό έ ν  Κ ω νσταντινουπόλει φ ι 

λολογικός Σύλλογος» Δ. Κ όκκινου
Δ. Γ  α λ ά ν η :  «Σπουδή» »
Β ά γ ι ο υ Μ π α γ λ ά ν η :  «Βλάστηση τω ν ρ η γμ ά τω ν» »
Σ ο φ ο κ λ .  Δ. Λ ώ λ η :  «ΔογματικαΙ μελέται» »
Γ . X. Π α π α χ α ρ α λ ά μ π ο υ ς :  «Κ υπριακά ήθη  κ α ί έθιμα» _ »
Γ ι ά ν ν η  Λ υ μ π ε ρ ο π ο ύ λ ο υ :  «Βασικοί Α ναπτυξια

κοί στόχοι» »
Χ ρ υ σ ά ν θ η ς  Ζ ι τ σ  α ί α ς :  «Παράλληλα» »
Τ ί ν ο υ  Ά λ α σ ά κ η :  «Δέκα χρόνια τραγουδώ» »
* Α π ο σ τ. Γ . Σ π υ ρ ο π ο ύ λ ο υ :  «Σ υντροφ ιά  μέ τΙς  τύ ψ ε ις» »
νΑ λ κ η  Μ ά ν θ ο υ  (νΑλκη Μ υρσίνη): «Ή πειρώ τες είς τήν

Ρ ο υ μ α ν ία ν» »
Κ. Λ υ κ ο μ ή τ ρ ο υ :  «Σύγχρονες Ψ υχολογικές Σχολές» I. Γ . Θ εοχάρη
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Τ Ε Χ Ν Ο Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Α

Ή  έκθεση Καλλιτεχνών Δ. Κόκκινου Σελ. 145
Ν Ε Κ Ρ Ο Α Ο Γ Ι Α Ι

Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου Στέφ. Μπέττη Σελ. 240
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Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι

Έ να άντίγραφον έγκυκλίου τής Ίεράς Μονής Βελλάς 1890 (Γ. Παΐσιου) Σελ. 156 
(νΑνθιμος Σιάμος) Σοφ. Έξάρχου » 160

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

Ό  προϋπολογισμός τοΰ 1957 Σ ελ. 321
Χ ρονικό άπ* τό θ ά να το  τοϋ Δημ. Σ τ. Σ αλαμάγκα  Σελ. 529—539

(Έ φ η μ ερ Ις  «Π ρω ινός Λόγος» 8.12.65 — Έ φ ημερΙς «Η πειρω τικός Α γ ώ ν »  
8.12.65— Έ φ η μ ερΙς  «Π ρω ινός Λόγος» 9.12.65. — Έ φ ημερΙς «Κήρυξ» 9.12.65. 
κ α ί 12.12.65. — Έ φ η μ ερ Ις  «Π ατρΙς» 23.12.65 — Έ φ η μ ερ Ις  « Έ θ νο ς»  19.1.65.— 
Έ φ η μ ερΙς  «Θ εσπρω τικά Νέα» 15.12.65. —  Έ φ η μ ερ Ις  «Η μέρα» 24.12.6j5. —  Έ -  
φ ημερίς « Η π ε ιρ ω τ ικ ό ς  ’Α γώ ν» 17.12.65.— Έ φ η μ ερ Ις  «Η πειρω τικόν  Μέλλον» 
29.12.65 —  Έ π α θ λ ο ν  είς μνήμην Δ. Σ α λ α μ ά γ κ α -Τ ό  Δημοτικόν Συμβούλίον διά 
τόν Δ. Σ α λαμ άγκαν -  Π οιοΙ έγραψ αν γ ιά  τό έργο τού Δημ. Σαλαμάγκα).

)·



IΖ Ο Λ A

•  ΠΡΟ Ϊ ΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ 
ΚΑΜΩΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ

•  ΤΠΕΤΘΥΝΗ Ε Γ Γ Υ Η Σ Η  ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙ
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ 
ΚΑΤΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ

Ι Ζ Ο Λ Α

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕ
ΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΖΕΩΖ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΟΔΟΣ NOTH ΜΠΟΤΣΑΡΗ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ


