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ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Φ Ω Σ  Ε Κ  Λ Ω Λ Ω Ν Η Ζ

°Οσοι από χρόνια είχαν ότειρευθή κάποια πνευματική καί καλλιτεχνική ανα
λαμπή στα Γιάννινα, οσοι επιχείρησαν κατά καιρούς μέ λόγια ή μέ έργα νά άνακι- 
νήσουν αυτό τό μέγα θέμα—κι άς τούς θεωρούσαν ot πολλοί φαντασιοκόπους και 
χιμαιροκυνηγούς— , νοιώθουν τον τελευταίο καιρό ικανοποίηση καί χαρά βλέπον
τας νά παίρνη σάρκα και οστά τό όνειρό των. Τού ή π ειρω τικο ϋ  ξυπνήματος  
δεν σκοπεύω νά εξετάσω σήμερα δλα τά σημάδια. Αυτό θά ήταν θέμα ενός πλατύ
τερου—μέ ολα τά απαραίτητα στοιχεία και τεκμήρια—άρθρου.

Θά σταματήσω μόνο σ9 ενα,—τό σπουδαιότερο κατά τή γνώμη μου σήμερα— 
γεγονός, πού σχετίζεται άμεσα μέ τήν αξιοποίηση τού ηπειρωτικού παράγοντος 
στον τομέα τον Ιδεολογικό καί τον οίκονομικό, δηλαδή στήν εξερεύνηση των μνη
μείων τής Δωδώνης, στήν άναστήλωση τού θεάτρου της και στήν οργάνωση Ιορ- 
των στο χώρο της.

Βέβαια σ’ Ινα πρόχειρο σημείωμα είναι άδύνατο νά δοθή ή εΙκόνα μιας τό
σο μεγάλης προσπάθειας στις αληθινές της διαστάσεις. ΓΥ αυτό ζητώ τήν Ιπιεί- 
κεια των αναγνωστών τής «Ήπειρωτ. Εστίας», άν τό άρθρο μου κατ’ ανάγκην 
φανή πενιχρό ή χασματικό.

Πάντως θά τό θεωρούσα παράλειψη χρέους νά μήν ενώσω κι Ιγώ τή φωνή 
μου,—όσο αδύνατη κι άν είναι— ,μέ τή φωνή δλων έκείνων πού άγωνίζονται σή
μερα γ*ά τήν αξιοποίηση τού Δωδωναίου χώρου. Κι άλλοτε μού δόθηκε ή ευκαι
ρία από τις στήλες τής «Ή π. Εστίας» νά συνηγορήσω γιά τήν άναστήλωση τού 
Θεάτρου Δωδώνης... Προσπάθησα μάλιστα κα'ι λογοτεχνικά νά έκμεταλλευθώ τό 
θέμα αυτό σ* ενα ποίημά μου, τό «Δωδωναΐον Ύ μνο», χωρίς νά νομίζω δτι μπό
ρεσα νά άνταποκριθώ στις αξιώσεις ενός τόσου υψηλού σκοπού... Επειδή λοιπόν 
είμαι κι εγώ Δωδωνολάτρης—ή Δωδωνόπληκτος άν θέλετε—, ξαναγυρίζω μέ ευχα
ρίστηση στο παλιό μου ενδιαφέρον γιά τό θέμα τής Δωδώνης.

Β \

Ή  άνάγκη νά εξερευνηθή συστηματικά ό τόπος, δπου βρίσκονταν τό πανάρ- 
χαιο μαντείο μέ τό κτιριακό του συγκρότημα καί τό περίφημο Θέατρο, είχε *ατα· 
νοηθή πολύ νωρίς άπό τούς άρχαιολόγους, δικούς μας καί ξένους, γιατί ή διαλεύ
κανση δλων ιών σκοτεινών σημείων τής ζωής τού μαντείου θά Ιχυνε νέο φώς 0*ήν
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άρχαία 'Ιστορία της ’Ηπείρου.
"Ομως από την εποχή πού δ μακαρίτης Κωνστ. Καραπάνος εκαμε τΙς πρώτες 

δίχως σύστημα άνασκαφές (1878), και τις εσυνέχισεν άργότερα (1920) δ μακαρίτης 
Γ. Σοπηριάδης, ώς τά τελευταία χρόνια, πού δ Καθηγητής κ. Δ. Εύαγγελίδης έκα
με νέες εξερευνήσεις τού Δωδωναίου χά>ρου, δεν κατορθώθηκε νά τελείωση ή άρ· 
χαιολογική ερευνά, για νά λυθούν οριστικά ολα τά προβλήματα και τα αΙνίγματα, 
πού κρατεί ακόμα ζηλό υπα οτήν αγκαλιά τη: ή Δωδώνη. Κι αύτό οφείλεται κυ
ρίως στήν έλλειψη επαρκών πιστιόσεων... Ot άνασκαφές θέλουν χρήματα πολλά. 
Κι δταν αυτά δίνονται μέ τό σταγονόμετρο, αναγκαστικά και τάποιελέσματα είναι 
πενιχρά. Ευτυχώς τελευταία φαίνεται, on άλλαξε ή νοοτροπία τού 'Υπουργείου 
Παιδείας, πού άρχισε νά δείχνεται πιο γενναιόδωρο σιή χρηματοδότηση τών άνα- 
σκαφών τής Δωδώνης. ’Έτσι υπάρχουν βάσιμες ελπίδες, δτι σέ σύντομο χρονικό 
διάστημ ι οί κ. κ. Εύαγγελίδης καί Δάκαρης θά βρεθούν στήν εύχάρισιη θέση νά 
άνασύρουν τον πέπλο τού μυστηρίου καί νά μάς άποκαλύψουν τήν άληθινή, τή γνή 
cia φυσ ογνοομία τού μαντείου καί τού Θεάτρου τής Δο^δίδνης.

Τότε ϊσως νά φωτισθούν καλύτερα μερικές πτυχές τού θέματος, πού εξακο
λουθούν νά μένουν σκοτεινές ακόμη. Π. χ. Ό  ακριβής χρόνος τής πρώτης εμφά
νισης τού ηπειρωτικού μαντείου πρέπει νά συνδυασθή μέ τήν κάθοδο τής δωρ>κής 
φυλής ή τό κέντρο λατρείας τού Δωδωναίου Δία προϋπήρχε καί κατά τή μυκηναϊ
κή εποχή;

'Υπάρχει σχέση, (δπως φρονούν μερικοί αρχαιολόγοι), μεταξύ μαντείου Δω- 
δοδνης καί τού μαντείου τής Θεσσαλικής Σκοτούσας;

Ή  λατρεία τού Δία καί τής Διοονης στο κέντρο τής αρχαίας Έλλοπίας ήταν 
αύτόχϋ 'ω ν  (δηλ. εντόπια) ή ξενοφερμένη; ‘Ο Δίας καί ή Διώνη,—ταιριασμένο άν- 
τρόγυνο—,ήταν κρηναίες Θεότητες ή συμβολισμός άλλου φυσικού φαπομένου;

Ποια κοσμογονική αλήθεια τελοσπάντων κρύβεται στή λατρεία αυτή; Σ ’ δλα 
αυτά τά Εροπηματικά δεν πήραμε ακόμα πειστική καί αδιάσειστη άπάντηση. Γι' 
αύτό μέ πολύ ενδιαφέρον περιμένομε τά άποτελέσματα τών συνεχιζομένων ερευνών 
στή Δωδώνη. Είμαστε πολύ περίεργοι νά ίδούμε άν από τήν ερευνά θά έπιβεβαι- 
ωθή, δτι τό Θέατρο τής Δωδώνης, ενα από τά αρχαιότερα στήν Ελλάδα, είχε άρ· 
χικώς άμεση επικοινωνία μέ τό ναό τού Δία.

Ή άνασκαφή τού Καβειρίου τής Βοιωτίας από Γερμανούς άρχαιολόγους 
δείχνει δτι τό Θέατρο δέν είχε έξ αρχής αρχιτεκτονική αύωτέλεια, άλλά ήταν κτι- 
ριακό συμπλήρωμα τού άρχαίου Ναού... Καί δεν είναι παράδοξο αύτό, άφού ή 
θεατρική παράσιαση είχε στήν αρχή χαρακτήρα θρησκευτικό.

Λοιπόν οί άνασκαφές τής Δωδώνης ϊσως μάς δδηγήσουν σέ μιά άνάλογη 
διαπίστωση: "Οτι δηλαδή καί τό Θέατρο τής Δωδώνης κάποτε θά Ιπικοινωνούσε 
άμεσα μέ κάποιο πανάρχαιο νΑδυτο τού Δία, (σέ σπηλιά ή σέ υπόγειο διάδρομο), 
δπου θά ήταν καί τό πρώτο μαντείο.

Άλλα άς μή διακινδυνεύω είκασίες. πριν είπή ή άρχαιολογική σκαπάνη 
ιόν τελευταίο λόγο.

Γ'.
Οί πολυδάπανες άνασκαφές, πού γίνονται στούς αρχαιολογικούς χώρους, κύ

ριο βέβαια σκοπό έχουν νά φέρουν στο φως μνημεία περασμένων Εποχών καί νά 
δώσουν έτσι τή σωστή άπάντηση σέ Επιστημονικά Ερωτήματα.

*Όμως πέρα άπ’ αύιή τή σκοπιμότητα, πού κυρίως Ενδιαφέρει τούς ειδικούς 
Επιστήμονες, οί άνασκαφές φέρνουν πάλι,—έσιω καί άμυδρά— ,μπροστά στά μά
τια τού σύγχρονου θεατού καίρια σημεία άπό τήν πολιτιστική πορεία τής άνθρω- 
πότητας... Έ τσι τά ευρήματα τών άνασκαφών γίνονται κήρυκες ίδεών, μάρτυρες 
άφωνοι τής ζωής τών άτόμων καί τών λαών... Κι ό περιηγητής σήμερα, πού τά ά·
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ποθαυμάζει η τά προσκυνάει,—συνεπαρμένος από την Ιδέα πού κρύβουν η μεθυ- 
σμένος από το κάλλος πού καθρεφτίζουν—πλουτίζει τήν Ιστορική του πείρα, κα
θαρίζει τήν ηθική συνείδησή του και προάγει τό καλ ιτεχνικό του αισθητήριο.^

Οί αρχαιολογικοί τότοι έχουν βαρύνονσαν σημασίαν  για τον Τουρισμό — 
αυτό είναι αυτονόητο—. Νά γιατί ή συμπλήρωση των άνασκαφών Δωδώνης προ
βάλλει ώς ηπειρωτικό αίτημα μέ φλέγουσαν αξία και επικαιρότητα. Έκτος τής 
πνευματικής και καλλιτεχνικής του σημασίας, τό γεγονός αυτό πρόκειται καλύτερα 
από κάθε άλλο μέσο νά ενίσχυση τήν περιηγητική κίνηση στήν ’Ήπειρό μας.

Άλλα οί επιδιώξεις των αρμοδίων δεν πρέπει νά σταματήσουν στήν προσέλ 
κυση περισσοτέρων περιηγητών, πού θά συρρέουν, για νά ίδούν τά άπομεινάρια 
τού αρχαίου βίου τής 'Ηπείρου. Ή  φιλοδοξία των πρέπει νά προχωρή παραπέρα. 
Νά δώσουν στο χώρο τής Δωδώνη; τήν ιερότητα και τήν επισημότητα, πού είχε 
σιά χρόνια τής ακμής τού μαν»είου της.

Αυτό θά τό επιτύχουν μέ τήν δργάνωση εορτών και παραστάσεων στο Θέα
τρο τής Δωδώνης.

Ό  προγραμματισμός αυτών ιών εορταστικών Εκδηλώσεων μέ Επίκεντρο τή 
Δωδώνη θά γίνη κατόπιν εξονυχιστικής μελέτης όλων τών επιστημονικών και τε
χνικών προβλημάτων από επιτελείο ειδικών, ώστε νά μή παρουσιασθούν στο πρώτο 
ξεκίνημα προχειρότητες* — «αρχή γάρ τό ήμισυ τού παντός» —

Έ  *Ε ταιρία  Ή π ε ιρ ω τ ' Μ ελετώ ν , πού είχε τήν καλή έμπνευση νά προώ
θηση τήν αρχαιολογική έρευνα τής Δωδώνης και νά εποπτευση στ'ις άνασκαφές, 
θά πρέπη νάχη και τήν πρωτοβουλία στήν δργάνωση τών εορτών Δωδώνης,

Δέν θέλω νά προεξοφλήσω τις αποφάσεις τής εξ είδικών επιτροπής, πού θά 
κληθή νά προγραμματίση τό Φεστιβάλ Δωδώνης.

“Όμως τολμώ νά διατυπώσω κι* εγώ μερικές γενικές απόψεις γιά τά καίρια 
σημεία τού θέματος. Άλλοι άρμοδιώιεροι άς καταστρώσουν τις λεπτομέρειες. Ά λ 
λοι στον έρανο αυτόν θά συνεισφέρουν τάλαντο. Έγώ προσφέρω τον όβολό μου, 
γιατί αυτό μονάχα μπορώ...

Νομίζω, οτι στο κέντρο τών εορτών Δωδώνης ποέπει νά βρίσκεται ή αναβί
ωση ενός αρχαίου δράματος. Τό ‘Εθνικό Θέατρό μας όχι μόνο μπορεί, αλλά καί 
όφείλει νά στέλλη στο Θέατρο Δωδώνης κάθε χρόνο έναν καλά καταρτισμένο θία
σό του (ηθοποιούς, χορευτές, μουσικούς κ.λ.π.) γιά τό άνέβρσμα μιας αρχαίας
τραγωδίας.

Τό υποβλητικό τοπίο τής Δωδώνης δημιουγεΐ τήν κατάλληλη άτμόσφαιρα γιά 
τήν ζωντανή Ερμηνεία τού αρχαίου τραγικού Λόγου.

Γιά νά λείψη ή μονοτονία, μπορούν οί παραστάσεις αρχαίων δραμάτων νά 
πλαισιωθούν μέ άλλες Εορταστικές εκδηλώσεις, πού θάχουν ώς θέμα αντιπροσω
πευτικές σκηνές άπό δλες τις Εποχές τού ηπειρωτικού βίου (αρχαίου, βυζαντινού, 
νεωτέρου). Οί χρόνοι τού Δεσποτάτου τή; Ηπείρου, τής Τουρκοκρατίας, τού Άλή- 
πασά, καθώς και ή σύγχρονη ηπειρωτική ζωή, μπορούν νά χρησιμεύσουν ώς πηγή 
άκένωτη, πού θά τροφοδοτή κάθε χρόνο τό πρόγραμμα τών εορτών Δωδώνης.

Κατάλληλη Ενορχήστρωση βυζαντινών ύμνων καί ήπειρωτικών δημοτι
κών τραγουδιών, απαγγελίες ποιημάτων, παράσταση νεολληνικών δραμάτων μέ 
ηπειρωτικό περιεχόμενο, τέλεση πανηπειρωτικών αγώνων στίβου στο χώρο τής Δω
δώνης,—δταν βέβαια διαρρυθμισθή ύστερα άπό τήν πλήρη άνασκαφή του,—καί 
τέλος αναπαράσταση σκηνών ηπειρωτικού γάμου ή πανηγυριού μέ τούς γραφικούς 
χορούς καί τά παθητικά τραγούδια των είναι μερικά μόνον θέματα τού ηπειρωτι
κού Φεστιβάλ, πού σημειώνω πρόχειρα.

Άλλοι άς υποδείξουν κι άλλα.
“Οσο γιά τήν πρώτη θεατρική Εξόρμηση, θαρρώ δτι πρέπει νά γίνη μέ τήν
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άναβίβαση στο θέατρο της Δωδώνης μια; άρχαίας τραγωδίας, πού ή υπόθεσή τη; 
νά σχετίζεται άμεσα ή εμμεσα με τήν νΗπειρο. Τέτοια είναι ή «'Αντρομάχη» του 
Ευριπίδη. Έ τσι άνταποκρινόμαστε στην ιστορική άνάγ;η για δυο λόγους:

Πρώτον γιατ'ι—καθώς αναφέρει ή αρχαία παράδοση—ό γιος τής χήρας του 
"Εκτορα Μολοσσός Ιγκαταστάθηκε στην 'Ήπειρο κι εγινε γενάρχης τής δμώνυμης 
δυναστείας. Και δεύτερον γιατί υπάρχει μαρτυρία δτι επί τής βασιλείας Θαρύπα ή 
«'Αντρομάχη» τού Ευριπίδη παίχθηκε στο Δωδωναιο Θέατρο.

Ό μω ς δλο τό υλικό,—τό αναγκαστικά πολύμορφο —, πού θά ενσωματο)θή 
στο πρόγραμμα τού Φεστιβάλ Δωδώνης, άν θέλομε νά μήν είναι κακοταίριαστο 
μωσαϊκό, πρέπει νά πειθαρχή σέ μιά ιδεολογική και αΙσθητική αρχή: Νά εξαίρη 
τή συμβολή τού ηπειρωτικού στοιχείου στή διαμόρφο^ση τού ελληνικού πνεύματος 
και νά προσφέρη τή λύτρο^ση στο Θεατή ή ακροατή προκαλώντας τό «βαθυρώτη· 
μα τού Νού μπρος στά κςυφά τής Πλάσης...» κατά τήν έκφραση τού Παλαμά, πού 
ταιριάζει άπόλυτα οτό περιβάλλον τής Δωδώνης.

Δ'.
Ζονμε σέ μιά εποχή άνακατατάξεως άξιων και κοσμογονικών μεταβολών. 

Αύτό είναι πανθομολογούμενο. Ό  άκρατος και ξηρός Ιπιστημονισμός άπείλεΐ νά 
πνίξη τον ανθρωπισμό. Οί ανώτερες ηθικές αξίες τής ζωής, αυτές πού απαρτίζουν 
τήν ανθρώπινη αρετή και ξεχωρίζουν τό δίποδο λογικό ζώο από τά θηρία τής ζούγ 
κλας, βρίσκονται σέ υποτονία, ενώ τό πνεύμα τής τεχνοκρατίας, —ασύμμετρα διογ
κωμένο— , σάν λίβας καυτερός καίει τά ροδοπέταλα της ψυχής μα;...

Τι θά μας βγάλη απ' αυτή τή μεταφυσική άγο)νία; Ιδού  τό φλέγον ερώτη- 
μα. Είναι άνάγκη παλινδρομώντας νά ξαναγυρίσωμε σέ πιο απλές μορφές ζωής, 
στις πηγές τών αγνών εμπνεύσεων καί τών καθαρών αίσθημάτων...

'Ιδιαίτερα εμείς οί Έ λλη'ες—καί φυσικά καί οΐ Ήπειρώτες—,εχομε δλες 
τις δυνατότητες νά ξαναβαφτίσωμε τήν ψυχή μας στή μαγική κολυμπήθρα τού Σιλω 
άμ καί νά τής ξαναδώσωμε τήν παλιά παρθενική της στιλπνότητα... Χωρίς νά δεί
χνομε σοβινισμό, μπορούμε νά νοιιύθωμε περηφάνεια γιά τά επιτεύγματα τού λαού . 
μας. Χωρίς νά κλείνομε τά μάτια καί ταύτιά μας μπροστά στις παγκόσμιες διανοη 
τικές καί τεχνικές κατακτήσεις, μπορούμε νά υψώνομε μέ σεμνότητα καί άξίοπρέ- 
πεια τή δική μας πνευματική κληρονομιά ώς ρίζα καί άφετηρία κάθε Επιστήμης 
καί Τέχνης καί ώς πρότυπο πρός μ ίμ η ο ιν .

Συνδυάζοντες εμείς οί Νεοέλληνες κατά θαυμάσιο τρόπο τον Παγανισμό μέ 
τό Χριστιανισμό πλάσαμε εναν ιδιότυπο πολιτισμό, πού εχει γιά σφραγίδα του 
τήν όμορφιά καί τήν άγάπή, τήν ελευθερία, τή δικαιοσύνη καί τήν είρήνη...

Στο θέατρο τών Δελφών είχε σταθή έδώ καί χρόνια 6 μεγαλόστομος Λευκά· 
δίτης ποιητής, γιά νά κηρύξη τήν έπιστροφή πρός τό καθολικό πνεύμα τού άρχαί- 
ου Ελληνισμού. Τον «όμφαλόν τής Γης» διάλεξε γιά βωμό τής μυστικιστικής αύ· 
τής τελετουργίας...

Καί παρ’ δλες τις επιφυλάξεις τών δλίγων άρνητών τής δελφικής Ιδέας τό 
άνέβασμα τού «Προμηθέα Δεσμώτη» καί τών «Ίκετίδων» τού ΑΙσχύλου στο Θέ
ατρο τών Δελφών άπό τό ζεύγος Σικελιανού προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον καί 
παραμένει ώς κίνημα άνεπανάληπτο,— πνευματικό καί καλλιτεχνικό—.Είναι βα
ρύς δ λόγος νά Ισχυρισθούμε, δτι μπορεί εύκολα στή Δωδώνη νά ξαναγίνη μέ έπι- 
τυχία τό ίδιο πείραμα, άν δέν βρεθή Iftvvcov ποιηχιχός νοΰς εφάμιλλος μέ τόν 
ύψιπέιη νού ενός ’Αγγ. Σικελιανού. Ό μως οί γενναίες προσπάθειες δέν πρέπει 
νά άνακόπτονται άπό τό φόβο τής άποτυχίας.

Γιατί νά μήν ξαναγίνη ή καθέδρα τού Πελασγικού Δία Χώρος Ιερός, δπου 
συγκεντρωμένοι κάθε χρόνο οί Πανέλληνες κι οί ξένοι διανοούμενοι θά ένωτίζονται 
τή φωνή τού Δωδωναίου—μέ τό ψιθύρισμα τής « ηοΙνγΧ ώ αοον δρνός»—νά
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τούς καλή στο μυστιχό ξεφάντωμα για τό φτέρωμα τού Νου και τον καθαρμό ίής 
Ψυχής;

Δεν θά μοιράζη πια χρησμούς ό πατέρας ιών Θεών καί τών άνθρωπων—“ 
ποιος μπορεί νά άνασιήση τούς πεθαμένους ύποφήτες του;-—.

"Αν δμως τό μαντπο σώπασε για πάντα, μένει τό Θέατρο.  ̂ Κι άν Ερειπώ
θηκε, μπορεί γρήγορα ν* άνασιηλωθή, για νά γίνη βωμός, δπου ό σύγχρονος άν
θρωπος θά βρίσκη τη λύτρωσή του «δι* ελέου καί φόβου καθαίρων τά πάθη του».

Ε \
’Αντιρρήσεις κι επιφυλάξεις σοβαρές για τήν αξιοποίηση τού χώρου τής 

Δωδώνης δεν πρόκειται νά εύσταθήσουν. Πλήν τής έπ·στημονικής καί καλλιτεχνι
κής πλευράς τού θέματος υπάρχει καί ή τουριστική. Τά αρχαιολογικά μνημεία τής 
Δωδώνης οικονομικώς θά ωφελήσουν πολύ τήν "Ηπειρο, χώρα άγονη καί δυσχεί- 
μέρη... Ευνόητο όμως είναι, οτι ή αποπεράτωση τών άνασκαφών πρέπει νά συν* 
δυασθή μέ τή διαπλάτυνση καί ασφαλτόστρωση τού δρόμου Ίωαννίνων— Δωδώ" 
νης, τήν ανέγερση ξενοδοχείων κ.λ.π.

Αλλά κι άν υπάρξουν δύσπιστοι Θωμάδες ή στενοκέφαλοι κριτικοί, εύιυ- 
χώς δεν θά κατορθώσουν νά βραχυκυκλώ σουν  τήν ωραία προσπάθεια, γιατί οί 
φύλακες γρηγορούν... Καί για νά εξηγηθώ καλύτερα κλείοντας τό σημείωμά μου, 
δφείλω νά έξάρω τή δράση δλων εκείνων πού συνεργάζονται, ώστε νά βρίσκεται 
σέ καλό δρόμο σήμερα τό θέμα Δωδώ ης. 'Ως Ήπειρώτης κι ως μέλος τής Συντ. 
Επιτροπής τής «Ήπειρωτ. Εστίας» χρεωστώ νά επαινέσω καί νά ευχαριστήσω 
τή Διεύθυ\ση Αρχαιοτήτων τού Υπουργείου Παιδείας καί τήν ’Αρχαιολογική 
Εταιρία, γιατί χρηματοδοτούν τις άνασκαφές Δωδώνης καί παρακολουθούν μέ 
στοργή τήν πορεία τών εργασιών.

Δίκαιος έπαινος ανήκει επίσης στον Καθηγητή κ. Δημ. Εύαγγελίδη, πού 
§πί χρόνια—παλεύοντας μέ πολλές αντιξοότητες—Εργάζεται για τήν πλήρη Ιξερ ύ· 
νηση τού Δωδωναίου χώρου έχοντας βοηθό τον Ικανό Ήπειρώτη αρχαιολόγο κ. 
Δάκαρην.

"Ολοι δμως οί κόποι κι όλες οί αγαθές προθέσεις τών παραγόντων αυτών θά 
έμεναν δίχως ουσιαστικό αποτέλεσμα, άν δεν υπήρχε ό συντονισ τής ,.. Κι αυτός 
για τό θέμα Δωδώνης είναι ό Βουλευτής Ίωαννίνων Κος Κώστας Φρόντζος. Δρα
στήριος, ενθουσιώδης, γνώστης τών ηπειρωτικών ζητημάτων, φιλολογικά κατατο
πισμένος, φιλοδοξεί νά άνασυνδέση τό νήμα τής ’Ηπειρωτικής παράδοσης καί νά 
σώση άπ’ τον άφανισμό τά ηπειρωτικά μνημεία. *Η ευγενική αυτή φιλοδοξία τιμά 
τον Κον Φρόντζον καί ως πολιτικόν άνδρα καί ώς διανοούμενο.

'Από τή σκοπιά τού Προέδρου τής «Εταιρίας Ή πειρ. Μελετών» κατευθύ
νει όλες τις ενέργειες γιά τήν έγκριση πιστώσεων καί τήν κινητοποίηση τού κρα
τικού μηχανισμού σέ κάθε έργο—-και ξεχωριστά στο θέμα Δωδώνης— , πού θά 
ύψώση τήν πνευματική στάθμη τής 'Ηπείρου καί θά τονώση τον ηπειρωτικό 
τουρισμό.

Ό  κύριος Ευάγγελος Άβέρωφ—Τοσίτσας, τό μεγαλύτερο πολιτικό κεφάλαιο 
τής ’Ηπείρου σήμερα, μέ τό κύρος τού 'Υπουργού Εξωτερικών περιμένομε νά 
προωθήση αποφασιστικά τήν προσπάθεια Δωδώνης, ώσιε τό γρηγορώτερο νά συν- 
τελεσθή...

«Μνήμα εις άεί» θά είναι ή άνασιήλωση τού Δωδωναίου Θεάτρου.
"Οσοι πιστοί, άς βοηθήσουν!...

ΓΕΩΡΓ. I. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ



ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ
Πρώην Δημάρχου καί Βουλβυτού Ίωαννίνων

Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ* '

Τό πρώτον καέν κατάστημα ήχο το 0 Δ η  μ. Κ ρ υ σ τ ά λ λ η ,  πατρός 
τού γνωστοΟ ποιητού Κ. Κρυστάλλη καί τού έγκριτου ΣτρατηγοΟ Β. Κρυστάλλη. 
Έ κειτο τοΟτο εις τήν δδόν 'Ανεξαρτησίας παρά τήν πρός αύτήν έξοδον τής στο* 
ά; Λιάμπεη. 'Επειδή δέ περιεΐχεν εύφλέκτους ύλας, ώς πετρέλαια, σπερματσέτα 
κ. τ. λ , άνεφλέγη άμέσως καί μετέδωσε τό πΟρ εις τά παραπλεύρως κείμενα.

Ό  προστρέξας είς τήν άγοράν στρατός, άντί νά άνακόψη ταύτην ή νά βοηθή- 
ση τούς τρέξαντας εις τά καταστήματά των έμπόρους, έχων αντιθέτους διαταγάς, 
ήμπόδισε πάσαν βοήθειαν καί προσεπάθησε νά διαφυλάξη μόνον τό τζαμίον τής ά· 
γοράς. δπερ καί διέσωσεν. Τό πΟρ άφεθέν έλεύθερον κατέκαυσεν δλο τό κέντρον 
τών Ίωαννίνων καί θά έξετείνετο ίσως καί έτι περαιτέρω, άν οί πρόξενοι των Μ. 
Δυνάμεων, καί ιδίως ό τής Αγγλίας Στούαρτ, δέν έπενέβαινον.

Ή  έκτασις τής πυρκαΐάς περιέλαβε, κατά τών έξ Ίωαννίνων άνταποκριτήν 
τής έν Άθήναις έκδιδομένης έφημερίδος «Μέλλον» τά έξής μέρη:(!)

«Όλόκληρος ή άγορά μέχρι τοΟ Φρουρίου, μέχρι τής έξω συναγωγής τών 
Εβραίων, μέχρι τής άνω θύρας τής Μητροπόλεως τής μεγάλης πρός τίς Καμάρες, 
μέχρι τού Δημοτικού άρτοποιείου, τό κριθαροπάζαρον, τήν συνοικίαν τού άγίου 
Νικολάου».

"Ολον λοιπόν τό έντός τών δρίων τούτων, ήτοι «δλόκληρος ή πλουσιωτάτη j 
καί έκτενεστάτη τών Ίωαννίνων άγορά μετά τών παρακειμένων χριστιανικών καί I
έβραϊκών συνοικιών, μετεβλήθησαν είς τέφραν καί έρείπια. "Ανω τών 1000 έργα* ι
στηρίων, κατ’ άκριβή υπολογισμόν, ών ούκ δλίγα πλουσιώτατα, καί άνω τών 830 I 
οικιών κατέφαγε τό τρομερόν στοιχείον. Αί ζημίαι υπολογίζονται είς έν έκατομ- 
μύριον λίρας δθωμανικάς».

Έ  ώς άνω έκτίμησις τής έπενεχθείσης ζημίας είναι βεβαίως υπερβολική. 
Πάντως δμως ή ζημία τών ιδιοκτητών τών καταστημάτων, καί κυρίως τών έμπό· 
ρων, ήτο μεγίστη, έν σχέσει μέ τά οικονομικά μέσα τών κατοίκων. Τό έπενεχθέν 
πλήγμα ήτο τόσον βαρύ, ώστε πολλοί τών εμπόρων δέν ήδυνήθησαν νά άναλάβουν 
έκτοτε. "Οσον άφορα δέ τόν άριθμόν τών οικιών καί καταστημάιων καί δ Πρό
ξενος τής Ρωσσίας Λεοντίεφ είς τήν πρός τήν έν Κων)πόλει Πρεσβείαν έκθεσίν του 
όπολογίζει είς 13(>0 καί 1500.

Τήν έπαύριον τής πυρκαϊάς οί μηχανικοί τού Βιλαετιού έτέθησαν είς κίνη-

νεωτερίση τήν πόλιν έγένετο πραγματικότης.
Α λλά  τό διά τοιούτου σκληρού μέσου έπελθόν άντάλλαγμα δέν άντεπεκρί- 

θη είς τάς τόσαςμεγάλας θυσίας. Είναι μέν άληθές δτι έξηλείφθη ή έλεεινότης τού 
άνηλίου καί τρωγλοδυτικού έμπορικού κέντρου τών Ίωαννίνων, οί δρόμοι όμως τής

(*) Συν*χ·ια έκ τοΰ προηγουμένου τβύχους, σ·λ. 769.
1.—ΈφημερΙς «Μέλλον» 'Αθηνών, άρςθ. φύλ. 678 καί Από 8 Αδγούστοο 1869 καί ·πόμ·-

(Ισ το ρ ικ ή  μελέτη)

νον φύλλον.
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άγορδς, παρά τήν έπιβληθεΤσαν εύθυγραμμίαν, παρέμειναν καί πάλιν στενοί καί 
κακώς συνδεόμενοι πρδς τά πέριξ, άντί δέ νά συνοικισθούν οί πυροπαθείς πτωχοί 
Ίσραηλίται άνέτως, δλίγον μακρύτερα παρά τήν παραλίαν, δπου ύπαρχον άπέραν* 
τοι έκτάσεις άκατοίκητοι, συνεσφίχθησαν παρά τήν άγοράν, υποχρεωθέντες νά πε· 
ριορισθοΟν είς άνθυγιεινάς μικράς οίκίας στερουμένας καί ιοΟ έλαχίστου έλευθέρου 
χώρου.

Τά έπανακχισθένχα καταστήματα, πενιχρά ώς έπί τδ πολύ, φέρουν τά Ιχνη 
τής οικονομικής δυσπραγίας καί τής βίας μεθ’ ής άνηγέρθησαν.

Ούχ ήττον, ?αμβανομένου δπ’ δψιν δτι, παρά τήν έπελθοϋσαν καταστροφήν, 
ή άγορά άνοικοδομήθη έντδς διετίας, άντικατασταθέντων τών προχείρων παραπη
γμάτων τών άνεγερθέντων τήν έπαύριον τής καταστροφής δπδ λιθοκτίστων κατα
στημάτων καί οίκιών, χοϋχο σημαίνει δτι οί Ίωαννΐται δέν έστεροΟντο τήν έποχήν 
έκείνην οίκονομικής άνχοχής. Αί παρασχεθεΐσαι βοήθεΐαι ύπδ τής Τουρκικής Κυ 
βερνήσεως, των ΙΙροξένων ώς καί έράνων των άπανταχοΟ Ήπειρωτών, δπήρξαν ά- 
σήμαντοι, έχορηγήθησαν δέ είς τάς άπορωχέρας τών πυροπαθών τάξεις.

Τουρκικόν Δημαρχεΐον

Ά πδ τοΟ έτους 1870 τήν μέριμναν τής συντηρήσεως καί προαγωγής τής πό· 
λεως'άναλαμβάνει τδ ΔημαρχεΖον. Έ  Τουρκία άρχίσασα νά θέτη είς έφαρμογήν 
τδ πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων, χδ έξαγγελθέν πομπωδώς διά τοΟ Αύτ. Δια
τάγματος τοΟ 1859 6πδ τοΟ Σουλτάνου Άβδούλ Μπιζίτ, έξέδωκε έπί τοϋ διαδό
χου του Άβδούλ Ά ζίζ τούς νόμους περί τής νέας διοικητικής δργανώσεως του 
Κράτους, μεταξύ τών όποίων συμπεριελαμβάνετο καί δ περί συστάσεως καί λει
τουργίας τών Δήμων.

Οδιω, έξεδόθη κατά πρώτον τδ 1868 δ είδικδς νόμος περί τοΟ Δήμου Κων 
σταντινουπόλεως (’), τού δποίου έπηκολούθησε κατά τδ 1770 δ γενικός νόμος πε
ρί τών ύπολοίπων Δήμων τοΟ Κράτους.(’) Τούτον άντικατέστησεν δ πληρέστερος 
νόμος τού Ι877,(·)δ δποΤος μέ τινας άσημάντους τροποποιήσεις, κατόπιν έπενεχθεί- 
σας, διετηρήθη έν ίσχύϊ μέχρι τής άπελευθερώσεως τών Ίωαννίνων.

Κατ’ άμφοτέρους ή διοίκησις τού Δήμου, δστις άπετέλει καί έπί Τουρκίας 
ίδιον νομικόν πρδσωπον δημοσίου δικαίου, άνετίθετο είς δκταμελές συμβούλιον έκ· 
λεγόμενον μεταξύ καί παρά τών κτηματιών δημοτών τών καταβαλλόντων ώρισμέ- 
νον ποσδν ώς φόρον οίκοδομών είς τό Δημόσιον.

Ή υπηρεσία τών συμβούλων ήτο, κατά μέν τδν παλαιόν νόμον, διετής, άνα- 
νεουμένου διά κληρώσεως τού ήμίσεος αυτών, μετά τήν παρέλευσιν τοΟ πρώτου έ 
τους, έκ τών ώς άναπληρωματικών έκλεγέντων συμβούλων, κατά δέ τδν νεώτερον 
νόμον τού 1877, τετραετής, άνανεουμένου τού ήμίσεος αύτώνέπίσης κατά τδν αύτδν 
τρόπον μετά τήν παρέλευσιν τής διετίας.

Έκ τών συμβούλων δ Βαλής διώριζε κατά τήν άπόλυτον αύτοΟ κρίσιν τδν 
Δήμαρχον, καί κατά τόν άρχαιότερον νόμον καί άναπληρωτήν αύτοΟ καλούμενον 
βοηθόν (μουαβίν) τού Δημάρχου.

Έπεβλήθη δέ ή υποχρέωσις είς τούς Δήμους νά έχουν μηχανικόν καί ια
τρόν, οί δποϊοι μάλιστα κατά τδν παλαιότερον νόμον μετεΐχον τοΟ συμβουλίου, έ- 
χοντες καί δικαίωμα ψήφου, βραδύτερον δέ καί κτηνίατρον.

Τά είς τδν Τουρκικόν Δήμον άνατεθέντα καθήκοντα ήσαν τά τής συντηρήσε

ι .—Δ η μ. Ν ι κ ο λ α X δ ο υ, ’Οθωμανικοί Κώδικες, Κωνσταντινούπολή 1869, σ. 918 
καί έπ-

2. -Τ  ο Β α & το  δ,Παράρτημα Όθωμ. Κωδίκων, Κωνσταντινούπολή 1872. σ BO xaU&ic.
3. —G e o r g c s  Y o u n g s  Corps dtt Droit Ottoman; Oxford 1906, τ. 1, σ. 69 καί έπ,



ως καί προαγωγής τής πόλεως, όπως καί εις τόν Ελληνικήν, καί πρός τούτοις έκ 
τών άστυνομικών τά περί τήν έφαρμογήν τοΟ σχεδίου τής πόλεως, τήν καθαριό
τητα καί άγορανομίαν, τά όποϊα άπησχόλουν καί μάλιστα τό Δημαρχεϊον τότε, 
διά τήν έκτέλεσιν δέ τών όποίων είχε τοΟτο καί ίοίαν δημοτικήν άστυνομίαν.

Τά έσοδα του Τουρκικού Δήμου προήρχοντο έκ τών αύτών περίπου πηγών, 
έξ ών προέρχονται καί σήμερον τά έσοδα τοΟ Ελληνικού. Ήτοι έκ τών δημοτικών 
κτημάτων, έκ τελών καί δικαιωμάτων σφαγείου, ίππαγοράς, άποθήκης εύφλέκτων 
Ολών, δημοτικών στατήρων, δημοτικών κηρύκων, έκ φόρου λατομείου πετρών καί 
καθαριότητος, έκ τών άδειών οίκοδομήσεως καί έκ τίνος φόρου έγχωρίων βιδών 
παραπλήσιου πρός τόν Ελληνικόν.

Πλήν τούτων, είσέπραττον δικαιώματα έκ τής έπικυρώσεως τών μισθωτηρί
ων συμβολαίων ,τοΟ Δήμου άσκουντος οδτω καθήκοντα συμβολαιογράφου, άνήκον 
δέ είς τό Δημαρχεϊον ό φόρος τών δημοσίων θεαμάτων, αί άδειαι κυνηγίου, άνή- 
κοντά είς τό Δημόσιον παρ’ ήμϊν, ως καί τά πρόστιμα τά προερχόμενα έκ παραβά
σεων νόμου περί σχεδίου πόλεων ή άστυνομικών διατάξεων περί τήν καθαριότητα 
καί άγορανομίαν τάς Οποίας αύτό τό Δημαρχεϊον έδικαιοΟτο νά έκδίδη. (*)

Τό ποσοστόν δμως πάντων τών ώς άνω φόρων ήτο έλάχιστον, έν συγκρίσει 
πρός τό ποσοστόν τών Δημοτικών φόρων τής σήμερον, καί τά πραγματοποιούμε
να έσοδα τοΟ Τουρκικού Δήμου τών Ίωαννίνων ήσαν πενιχρά, ώστε κατ’ άνάγκην 
ούτος έκινεϊτο έντός άποπνικτικώς στενού οικονομικού πλαισίου.

Έ κ τού 'Αρχείου τού Τουρκικού Δήμου περιεσώθησαν είς τό Δημαρχεϊον 
ίλάχιστα έγγραφα, ώς καί δύο Βιβλία Αποφάσεων τοΰ Τουρκικού Δημοτικού Συμ 
βουλίου, τά όποϊα περισυνελέξαμεν άλλοτε. Έκ τών βιβλίων τούτων, τό μέν έν πε
ριλαμβάνει τάς άποφάσεις τάς ληφθείσας άπό 9 Ίανουαρίου 1879 μέχρι τέλους τοΰ 
έτους 1884, τό δέ έτερον τάς άπό 1 Σεπτ. 1893 μέχρι 12 Φεβρ. 1898, ήτοι τάς 
άποφάσεις δεκαετούς χρονικού διαστήματος.

Αί συζητήσεις τού Τουρκικού Δημοτικού Συμβουλίου τών Ίωαννίνων διεξή- 
γοντο είς Ελληνικήν γλώσσαν, διότι καί οί Τούρκοι τών Ίωαννίνων μόνον τήν 
γλώσαν ταύτην έχειρίζοντο εύχερώς, μή τηρουμένου δι* αύτάς πρακτικού.

Αί άποφάσεις συνετάσοοντο Οπό τού γραμματέως Τουρκιστί καί έγράφοντο 
είς τό έπί τούτον τηρούμενον βιβλίον. Έ πί κεφαλής αύτών δι* έκάστην συνεδρία- 
σιν άνεγράφοντο τά όνόματα τών παρευρεθέντων καί ή ήμερομηνία. Κατόπιν ήκο- 
λούθουν κατά σειράν αί ληφθεϊσαι κατά τήν συνεδρίασιν άποφάσεις, φέρουσαι έκά- 
στη αύτών είς τό τέλος τάς υπογραφάς μετά μνείας καί τής γνώμης τού τυχόν μει- 
οψηφίσαντος, διατυπουμένης ταύτης συντόμως πλησίον τής υπογραφής αυτού καί 
έξω τού κειμένου τής άποφάσεως. Ό  Δήμαρχος υπέγραφε πρώτος έξ άριστερών 
τού φύλλου, κατόπιν δέ κατά σειράν οί σύμβουλοι, προηγουμένων τών μουσουλμά
νων καί άκολουθούντων τών Χριστιανών καί Ισραηλιτών, πλήν έάν τις αύτών είχε 
πολιτικόν τι άξίωμα, δίδον είς αυτόν τό δικαίωμα τής προβαδίσεως. Ουτος, δπέ- 
γραφε πρό τών άλλων καί άμέσως μετά τόν Δήμαρχον. Έθετον δέ πάντες τήν 6· 
πογραφήν αύτών διά χειρός καί ούχί διά σφραγϊδος, καί οί μέν μουσουλμάνοι συνή
θως Τουρκιστί, οί Χριστιανοί δέ καί οί Ίσραηλϊται Ελληνιστί. Παρετηρήσαμεν 
δμως καί υπογραφάς Τούρκων Ελληνικά γραμμένας.

Αί άποφάσεις διετυπούντο ώς έπί τό πολύ είς μίαν ή δύο σειράς, σπανίως 
δέ είς περισσοτέρας. Έ  συντομία των είναι πλέον ή λακωνική, είς βάρος δμως έ- 
νίοτε τής κατανοήσεως τού περί οδ έπρόκειτο θέματος.

’Αλλά πλέον τών ώς άνω βιβλίων τών άποφάσεων, τά όποϊα δέν περιλαμ-
1.—Άποφάσβις Δημ. Συμβουλίου; άπό 5 ή 13 Matou 1296—1879 π»ρί ένοικιάσεος δημ. 

φόρων, άπό 19 Μαρτίου 1299—1533 πβρί όπιβολής φόροο καθαριότητος, προϋπολογισμός 1300 
••1884 4ν άποφάσει άπό 1 Μαρτίου τού αϋτοδ έτους.
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βάνουν όλόκληρον τόν τεσσαρακονταετή βίον τού Τουρκικού Δήμου, έχομεν καί §· 
τερον στοιχείον παρέχον πλείστας δσας πληροφορίας τής έποχής έκείνης, ού μό
νον διά τήν πόλιν τών Ίωαννίνων, άλλα δΓ άπασαν τήν "Ηπειρον. Κατά τήν έπο 
χήν αύτήν ή Γεν. Διοίκησις Ίωαννίνων, πλήν τής έπισήμου έφημερίδος 'Ιω άννινα, 
ήρχισε νά έκδίδη τήν ’Επετηρίδα (Π αλνάμα ) τού βιλαετίου, έκδιδομένην τή έπι- 
μελείφ τοΟ Διευθυντοΰ τής άλληλογραφίας τής Γεν. Διοιχήσεως (Μεχτουπτσή) καί 
έχιυπουμένην είς τό τυπογραφεϊον τής Γεν. Διοιχήσεως.

Έ  πρώτη Έ π ε τ η ρ ί ς έξεδόθη κατά τό έτος Εγίρας 1288, δπερ άν- 
τισσοιχεί πρός τό 1871, φέρουσα εί\ έπικεφαλίδα τήν μνείαν δτι έξεδίδετο τδ 
πρώτον. Ταύτην έπηκολούθησεν όλόκληρος σειρά μέχρι τής άπελευθερώσεως. Ούχ 
ήττον αί Επετηρίδες δέν έξεδόθησαν άνελιπώς καθ’ έκαστον έτος, άλλ’ έκ διαλειμ
μάτων δύο χαΐ ένίοτε πέντε έτών. Ή  τελευταία είναι τού 1910.

Αί πρώται έκδοθεΐσαι ήσαν λιθόγραφοι. Περιείχον συνήθως τό ήμερολόγιον 
τού έτους μετά έορτολογίου μουσουλμανικού καί χριστιανικού, χρονολογικόν πίνα
κα τών σημαντικωτέρων ιστορικών γεγονότων, πίνακα τών Σουλτάνων, πίνακα 
τών χρηματισάντων διοικητών τού Βιλαετιού Ίωαννίνων, τα όνόματα όλων τών 6 
παλλήλων δλων τών άρχών, ώς καί σύντομον ιστορίαν μιάς έκάστης πόλεως τού 
Βιλαετιού μετά στατιστικών πληροφοριών περί αύτού.

Έκ τών ’Επετηρίδων τούτων ήμείς κατέχομεν τήν ώ; άνω πρώτην καί μίαν 
έτι άλλην, τήν τού έτους 1893, είδομεν δμως καί πολλάς άλλας άνηκούσας είς μου 
σουλμάνους συμπολίτας.

Έ ν τών ώς άνω άναφερομένων στοιχείων δύναται σαφώς νά γνωσθή καί ή 
δράσις τϋ Τουρκικού Δήμου ύπέρ τής πόλεως τών Ίωαννίνων καί ή κατάιτασις 
τής πόλεως κατά τήν περίοδον ταυτην.

Ή  πρώτη σφραγίς τού Τουρκικού Δημαρχείου έφερε τήν έπιγραφήν: Νταϊ- 
ρε · ι · μπελεντιγε Καζα · ι - Γιαννια 1288—(1871).—Τό έτος 1288 άνχίστοιχοΰμεν 
πρός τό 1871, διότι παρετηρήσαμεν δτι είς τά έγγραφα τού Τουρκικού Δημαρχεί
ου καί είς τάς άποφάσεις αύτού έγίνετο χρήσις τού καλουμένου οικονομικού έτους 
’Εγίρας, τό όποιον είναι μεγαλύτερον τού σεληνιακού ’Εγίρας κατά έν ή καί πλεί- 
ονα έτη. (*)

Έκ τού τίτλου Καζά - 1 · Γιάννια συνάγεται δτι τά 6'ρια τού πρωτοσυστα- 
θέντος Δήμου περιελάμβανον δλον τόν Καζάν Ίωαννίνων, δτις άπετελεϊτο έκ τού 
τμήματος Τσαρκοβίστης (πρωτ. Τσαρκοβίστα^), Κουρέντων (Ζ[τσα), Ζαγορίου 
(πρωτ. Τσεπέλοβον), Μαλακασίου (πρωτ Κράψη).

Βραδύτερον δέ περιωρίσθησαν είς τά δρια τής πό)εως, τού τίτλου τής σφρα- 
γίδος διατυπωθέντος: Νταϊρλ - ι · μπελεντιγε Γιάνια 1302—(1886).

Πρώτος έπί Τουρκοκρατίας Δήμαρχος Ίωαννίνων δπήρξεν ό ’Α μ π ο υ ν -  
τ ί ν · μ π έ η ς, βοηθός αύτού δ Ξενοφών άγάς, σύμβουλοι δέ οί Γιαγιάμπεης 
"Αμπτουλάχ άγάς, Κωνσταντή άγάς, Άχμέτ άγάς, Δημήτρη άγάς Κυρούσης, Ι α 
τρός ό Μοσχιού Κοντόπουλος καί μηχανικός 6 Μοσχιού Ά μίκ. ΟΟτω άναγράφον- 
ται είς τήν Επετηρίδα τού 1871.

Ό  Άμπεντίν μπέης, υίός τού Σουλεϊμάν μπέη καί άδελφός τού Χαϊρεντίν 
πασά, κατήγετο έκ τού οίκου τών Άσλανιδών, ήτο δέ συγχρόνως καί διευθυντής 
τών αύτοκρατορικών έν τώ Βιλαετίφ Ίωαννίνων κτημάτων. Έ  πατρική αύτού οι
κία είναι ή γνωστή άρχοντική οίκία ή κειμένη είς τήν όδόν Μιχαήλ ’Αγγέλου

1.—Γ. Ά ρ β α ν ι τ ά κ η ,  Μουσουλμανική χρονομετρία, Άθήναι 1925. Τ ο 5 α ύ 
t o 5  είς λέξιν ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν  τής Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας.

9Ά μπεντίν  - μπέης
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καί Εχουσα τήν γραφικήν γέφυραν υπεράνω της ίδοΟ, δι1 2 * 4 5 6 7 ής συνδέεται μέ τόν ά- 
πέναντι τής όδοϋ ταύτης κήπονί1).

Ό  ώς βοηθάς αύτοΰ διοριστείς Ξενοφων άγάς ήτο ό Ξ ε ν ο φ ώ ν  Μ ου*
Ρ ά ρ ο ς 
την μέχρι
πομεν άνωτέρω, κατήρ·, . f , ____ , _____
ηθοΟ δημάρχου, διωρίσθη υπάλληλος (μουφετίσης) το0 Δημαρχείου.

Ό  Ξενοφών Μουράρος είχεν υιόν, ό όποιος προσληφθείς μετ' άλλων δύο Ή·
.  ·  ·  « Μ  # « »  ·  Μ Α  %  __ ψ- Λ *  _

ωακνίνων καθηγητών: τοϋ μακαρίτου γυμνασιάρχου Άλκ. Κυρούση και τοΟ Δημ. 
Κυρούση.

Ό  ιατρός Κ ο ν τ ό π ο υ λ ο ς  ήτο είς τών έν Εύρώπη ΕκπαιδευθέντωΥ Ια
τρών των Ίωαννίνων τ?*ς έποχης έχείνης, καταγόμενος έχ Διασκοβετσίου τοΟ Ζα· 
γορίου (<), ό δέ 9Α μ ί κ, Γάλλος έχ Κωνσταντινουπόλεως.

Αί ώς άνω δημοτικαί άρχαί συνεχροτήθησαν διά διορισμού, τοΟ Δημοτικού 
Νόμου μή Εφαρμοσβέντος κατά γράμμα. Έ  δ;* Εκλογής άνάοειξις τών συμβούλων 
ήρχισεν νά γίνεται πολύ βραδύτερον, κατά τδ 1883, (*) μέχρι δέ τότε σχεδόν τά 
ώς άνω πρόσωπα διήυθυνον τό ΔημαρχεΓον.

Λ Λ  % ^  4  y-. w A  i . Λ -> /*» V t Ρ

φέρει τήν
δευτέραν ____  . __ Γ _ ___  ̂ , _______ ,
ήτο 6 πρώτος Ιδιοκτήτης τής οΙκίας τής κειμένης είς τήν γωνίαν τών οδών Κοραή 
καί Λαγκλή.

Κατά τήν περίοδον ταύτην (1871 -7 4 )  τό Δημαρχείον ήτο έγκατεστημένον 
είς Εν γραφεΐον του δευτέρου πατώματος του Διοικητηρίου, ή δέ δράσις αύτου πε
ριορίζεται είς τήν μέριμναν περί τής Επισκευής τών δημοσίων κτιρίων.(β)

Γιαγιάμχνης

Τό Επόμενον Ετος διορίζεται (Τ) δήμαρχος ό Γ ι α γ ι ά μ π β η ς ,  του 6 
ποίου-ή δημαρχία Εκείνη διήοκεσε Επί 19 συναπτά Ετη.

Κατ' αυτήν ώς σύμβουλο: υπηρέτησαν Εκ περιτροπής οί Πέτρος Στούπης, ’Ι 
ωάννης Χαίτας, Ίωχν. Γ. Μπή:ζος, 'Ιωσήφ Κοφινάς, Τασούλας Καζαντζής, Κ. 
’Αλιεύς, Κ. Παράσχης, Σιμελάκης. Έ χ τώ> Επτά συμβούλων ήσαν συνήθως οί 
τρεις Μουσουλμάνοι, οί τρεις Χριστιανοί χαί είς Ισραηλίτης. Έξ αύτών Εσημειώ-

1. —ΒΙχών τής οΙκίας χυύτης έδημοσιεΰθτ; Οπό Ά ρ ι σ τ ο τ ί λ ο ο ς  Ζ d χ ο 'Αρ
χιτεκτονικά Σημειώματα. είς Ήαειροτ. Χρονικά 1928, ο. 295.

2. —*0 Ί®. Λχμκρίδης *Η ** Ζχγοριχκχ άνχγίρει τιροεατοια χο5 Λιαοχοβετσίοσ ’Ιβ-χν  ̂
Μορχρον , οελ. 63

3-— Κφτ,μερίς του Βιλαετιού, *1 ο a ν ν ι ν α, άρ;9. 379 χχ* £χό 2 Φεβρ. 1877 είς ή* 
άναγγέλε Τ| ίίρ οχγβγή του Σοροκλέους 4ςέντη είς Ταγματάρχην.

4. —Ί® . Λ ι  μ s  ρ ( 5 *; (. Ζχγοριαχά. οελ. 70.
5. —Άκόρχοις Αηυ. Συμβουλίου 29 Όκτ. 1299 ^18*3/ 4ν ή άνχρέρεται διαταγή τοδ Βα· 

λή Ίαχννίναν κερί διενεργείχς 4κλογ®ν.
6. — Κατ* άνχχοίνωοιν τον ο>μκολιτ®ν χ .χ . Γ. ΙΙολυχροηάδοο χα ί Μ. Λαβή. d p fc tlp a v  

'6 x i jp tx ^ iv i» v  τήν έπογήν 4κείνην ·1^ τό Αιοικητήρτον.
7. —Τ$ψημ. Βιλαετιού ' ‘Ιωάννινα,, άρι$. 242 καί άκό 10 Άχριλ. 1874.
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σαμεν μόνον τούς Χριστιανούς καί Ίσραηλίτας, διότι οί μουσουλμάνοι μή φέροντες 
έπώνυμον χάνονται είς τό πλήθος τών όμοιωνύμων.

Ιατρός κατ' άρχάς ό Ιωάννη; Ζώτος καί μετά ταΟτα ό Κερίμμπεης ό μονα
δικός Το Ορκος ίατρός τής έποχής έκείνης.

Μηχανικός δέό Σ ι γ ι σ μ ο ϋ ν δ ο ς  Μ ι ν έ ί κ ο ς, περί τοΟ όποιου ώς 
παρασχόντος ύπηρεσίαν εις τήν ’Ήπειρον αίσθανόμεθα καθήκον νά είπωμεν όλίγα 
τινά ένταΟθα.

Ό  Σ ι γ ι σ μ ο Ο ν δ ο ς  Μ ι ν έ Ι ’ κ ο ς  ήτο Πολωνός. Έγεννήθη 
είς τήν Βίλναν καί έμαθήτευσεν είς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν τών έπιτελών τής 
Πετρουπόλεως, όπόθεν θά έξήρχετο αξιωματικός τού ΡωσσικοΟ Στρατού. Λαβών 
μέρος είς τήν άποτυχούσαν έπανάστασιν τής Πολωνίας τού 1863 υπέρ τής άνεξαρ- 
τησίας τής ΙΙατρίδος του καί συλληφθείς υπό τών Ρώσσων κατεδίκάσθη είς έξορίαν 
είς τήν Σιβηρίαν.

Κατορθώσας νά δραπέτευση, έχεΐθεν κατέφυγεν είς Γαλλίαν, έλαβε μέρος είς 
τόν Γαλλογερμανικόν πόλεμον τοΟ 1870 ώς έθελοντής είς τόν Γαλλικόν Στρατόν, 
καί μετά τό πέρας αύτοΟ, τή συστάσει τής Γαλλικής Κυβερνήσεως παρά τής όποί- 
ας ή Πύλη έζήτει μηχανικούς, προσελήφθη εις τήν Τουρκικήν υπηρεσίαν καί διο- 
ρίσθη άρχιμηχανικός τοΟ Βιλαετιού Ίωαννί\ων κατά ιό 1871 (‘).

- Εις τά Ιωάννινα παρέμεινεν περί τά 17 έτη, έμαθε τά έλληνικά, νυμφευθείς 
δέ μίαν τών θυγατέρων τού άειμνήστου γυμνασιάρχου Σ. Μανάρη, έγένετο πατήρ 
έλληνικής οίκογενείας (3).

Κατά τό διάστημα τής διαμονής του έν Ήπείρψ, έξεπόνησε χάρτην αύτής, 
ό όποιος έξεδόθη Οπό τής Εταιρίας πρός Διάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων ώς 
έργον ένός Έπειρώτου* (ό Ήπειρώτης ήτο αυτός) καί τού Φουντούλη, γραμματέ- 
ως τού Ελληνικού Προξενείου τών Ίωαννίνων.

Ό  έθνολογικός ούτος Χάρτης τής ’Ηπείρου έξεδόθη κατά τό 1880, πρός ά· 
νααχευήν τών έθνολογικών άνακριβειών τού χάρτου τού έκδοθέντος παρά τού Ε. 
De Gubernatis, προξένου τής Ιταλίας είς ’Ιωάννινα, δημοσιευθέντος τήν 8ην Δεκεμ
βρίου 1876.

Ό  Μινέΐκος άπολυθείς τής θέσεως ιού άρχιμηχανικού τού Βιλαετιού, προσ
λαμβάνεται είς τό ΔημαρχεΓον όπου υπηρετεί άπό τού 1876 μέχρι τού 1882. ’Ε
πανέρχεται καί πάλιν είς τήν δημοσίαν Τουρκικήν υπηρεσίαν παραμείνας είς ’Ιω
άννινα μέχρι τού 1888 καί είς άλλα μέρη τής Τουρκίας μέχρι τού 1891, όπότε έγ 
καθίσταται μονίμως είς ’Αθήνας, όπου διήλθεν τό Οπόλοιπον μέρος τής ζωής του.

Μετά τήν άναχώρησιν τού Μινέϊκου άπό τό Δημαρχείον, έπί άρκετά έτη 
τούτο δέν είχε ίδιον μηχανικόν. Κατά τό 1888 προσελήφθη ό Δ. Τζόγιας, ό- 
στις ύπηρέτησεν έπί διετίαν καί μετ’ αύτόν & ’Ιταλός ’Ιωσήφ Ζουλιέττι.

Κατά τήν περίοδον τής δημαρχίας Γιαγιάμπεη τό Δημαρχείον έγκαταλεϊπον 
τό Διοικητήριον άποκτά ίδιον κατάστημα καί έγκαθίσταται κατά πρώτον είς τήν 
οίχίαν τού Έλμέζ άγ& Μέτσιου.

‘Η κατοικία τού πλουσίου τούτου ’Αλβανού, κειμένη παρά τήν όδόν Παπά
ζογλου, άπετελείτο, όπως όλων τών Τούρκων μεγιστάνων, έκ δύο οίκιών, τού άν- 
δρωνίτου, έπί τού όποίου έκτίσθη ή οικία Βλαχλείδη, καί τού γυναικωνίτου, τοπο
θετημένου όπισθεν καί είς τό μέσον εύρυτάτου κήπου, τού όποίου ή είσοδος σώζε
ται άκόμη παραπλεύρως τής οικίας Βλαχλείδη. ’Εκ τών δύο οίκιών ό γυναικωνί- 
της έθεωρεϊτο ή κυρίως κατοικία. ΤΗτο ούτος κτισμένος κατά τόν αύτόν άρχιτεκτσ

1.—Ταυτα γνωρίζω έξ άνακοινώσβως τής συζύγου του.
2—Γαμβρός in i θυγατρί αύτοΰ υπήρξ» ό διατβλέσας πρωθυπουργός ττ)ς Έλλάδρς κ. Γε

ώργιος Παπανδρΐου.

■ bifct ' em sztiai
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νικόν τύπον, καθ' δν ή οικία Μίσιου, άλλά μεγαλύτερος καί πολυτελής είς τάς έ- 
σωτερικάς ξυλόγλυπτους διακοσμήσεις, τοϋ Έ λμέζ · Μέτσιου πλουτίσαντος είς τήν 
ύπηρεσίαν τοΟ Ά λ ή  Πασά.

Διηγούνται δτι, δταν έκτίσθη, of τεχνΓται of κατασκευάσαντες τά ταβάνια 
καί ύπόλοιπα ξύλινα μέρη τών δύο έξεχόντων είς τά άκρα τής προσόψεως δω- 
ματίων, διηρέθησαν είς δύο συνεργεία, άποτελούμενα έκ τεχνιτών προερχομέ- 
νων έκ τοΟ αύτοΟ χωρίου, έβαλον χάμπαλο μεταξύ των, δηλαδή έκήρυξαν έαυτούς 
έν συναγωνισμφκαί άνέλαβεν έκαστον τήν κατασκευήν του ένός τών δωματίων, έργα 
ζόμενον χωριστά καί κρυφίως άπό τό άλλον, κλειδώνον τήν θύραν. "Οταν δε με
τά έν έξάμηνον έτελείωσεν ή έργασία, συγκεντρωθέντων του ιδιοκτήτου μετά τών 
φίλων του καί δλων τών μαστόρων, ήνοίχθησαν αί θύραι πομποδώς, έγένετο ή σύγ 
κρισις μεταξύ τών δύο δωματίων καί 6 έπιτυχών άρχιμάστορας μέ τό συνεργείον 
του έβραβεύθη πλουσιοπαρόχως άπό τόν ιδιοκτήτην.

Άναφέρομεν τό γεγονός διά νά δείξωμεν πώς είργάζοντο τήν έποχήν έκεί- 
νην of τεχνίται τής ’Ηπείρου. ΕΙχον τόν έρωτα τής τέχνης ίων καί άπέδλεπαν είς 
τήν φήμην, δπως συμβαίνει είς τούς άληθείς καλλιτέχνας.

Έ  κατοικία αϋτη περιελθοΟσα είς τόν έγγονον τοΟ Έλμάζ, δστις κατεσπα- 
τάλησε τήν περιουσίαν του, εΓχεν ένοικιασθή ώς 'Αγγλικόν Προξενεΐον (αύτοΟ έ- 
κάθησεν δ Στούαρτ) καί βραδύτερον ήγοράσθη διά έράνου τών κατοίκων τοϋ Βι
λαετιού, δπως χρησιμεύση ώς φυλακή των κρατουμένων διά χρέη, δπερ δέν έπρα· 
γματοποιήθη. Έχρησίμευσεν δμως ώς ιδιαιτέρα κατοικία του Βαλή, έκεί έκάΒη- 
το 6 Ρασήμ πασάς, ύστερον ώς ΔημαρχεΙον μέχρι τό 1883,(*) καί τέλος ώς κατά
στημα τοϋ τότε συσταθέντος Τουρκικού Γυμνασίου καί παρέμεινεν ώς τοιοϋτον μέ
χρι; δτου κατεστράφη υπό πυρκαϊάς κατά τό 1909.

Έκεΐθεν τό ΔημαρχεΙον έγκατέστη είς τι κτίριον κείμενον έπί τής πλατεί
ας Γεωργίου Σταύρου, τήν όποιαν κατελάμβανεν έξ δλοκλήρου, καί βραδύτερον κα
τά τό 1890 εδρίσκεται είς τήν οίκίαν Δούλη (γωνία όδοϋ ’Ανεξαρτησίας τοϋ 'Α
γίου Νικολάου) καί τέλος, είς τήν οίκίαν Σ. Νούσια παρά τήν έκκλησίαν τής 
Μητροπόλεως.

(Σ υ ν ε χ £ ζε τ α ι)

1—*Δποφ. Δημ. Συμβ. άπό 29 Μαρτίου 1883 πβρί ένοικιάσεως κτιρίου διά δημοτικόν κα
τάντημα, καθόσον ή οΙκία Έλμάζ θά μβταβληθη βίς σχολβίον.
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Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1854"

ΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ή  π ρ ώ τ η  Ι π α ν α σ τ α  τ ι κ ή κ ( ν η σ ι ς

Τσαρκοβίατα Δωδώνης

Μόλις ή Τουρκία έκήρυξεν τον πόλεμον κατά τής Ρωσσίας,"Ελληνες πράκτορες 
εφθασαν είς τά μέλλοντα νά Επαναστατήσουν μέρη και ήρχισαν να δργανώνουν τό 
κίνημα.

Μεταξύ των άλλων εφΟασεν είς την 'Ήπειρον και ό Ν. Ζέρβας, δ όποιος 
κατά μίαν περιοδείαν του Ικεΐ, συνηνιήθη Εξωθι των Ίωαννίνων μετά του ίερέως 
(άργότερον ’Ιγνατίου) Παπαγεωργίου, μετά του οποίου είχεν άνταπόκρισιν από 
του 1850. («)
hi ’Εκεί Ιλαβεν ό Παπαγεωργίου τάς πρώτας οδηγίας διά την όργάνωοιν του 
κινήματος καί καθωρίσθη δ τρόπος ενεργείας του.

«Ένεκα πολλών λόγων, γράφει ό ίερεύς Παπαγεωργίου, εκρίθη σκόπιμον 
νά μήν ομιληθούν οί προύχοντες των Ίωαννίνων...... Διότι φαίνεται πώς οί δια
θέσεις των δεν ήσαν ευνοϊκά! ένεκα τής πίκρας πείρας την δποίαν άπεκόμισαν εκ 
του κινήματος του Γκιωλέκκα.

ΕΙς τήν Μονήν τής Δουραχάνης Εκατήχησεν του κατοίκους τής μικράς νή
σου τής λίμνης, οί δποίοι προθύμως προσεχώρησαν είς τό κίνημα.

Έπιστρέψας δ ίερεύς Παπαγεωργίου είς Ιωάννινα, Επληροφορήθη παρά 
των φίλων του Τισαμενού (αδελφού τού ποτέ 'Υπουργού καί Διευθυντού τής 'Α 
στυνομίας Δ· Τισαμενού) καί δυο βέηδων 'Αλβανών, εκ τών δποίων τού ενός τό 
όνομα ήτο Χασπή Γιαταγάνα, δτι οί Τούρκοι γνωρίζουν τάς ετοιμασίας τών Χρι 
σπανών δι' Επαναστατικόν κίνημα καί ότι τον υποπτεύονται διά την ληστίαν τού 
Ταχυδρομείου, ή δποία εγένετο προ ολίγου έξω τών Ίωαννίνων. Διά τούτο τον συ 
νεβούλευσαν νά φύγη άμεσος άπό Εκεΐ διά. νά άποφύγη τήν σύλληψιν.

Άνεχώρησεν άμέσως δ ίερεύς Παπαγεωργίου εκ τής πόλεως τών Ίωαννί-

(*) Συνέχεια έκ του προηγουμένου τεύχους σελ. 782.
1.—Ίωάννου ή Ιγνατίου Παπαγεωργίου. 12 έγγραφα τής έπαναστάσεως τοδ 1854.
«...Τότε Ιγώ πρώτος...κατά Νοέμβριον 1853 είς τό χωρίον Άλποχώρι Τσαρκοβίστας (1ω· 

δώνης) έπ. Ίωαννίνων ύψωσα τήν σημαία...» (σελ. 3).
| Ό  ίερεύς ’Ιωάννης ή 'Ιγνάτιος Παπαγεωργίου κατήγετο έκ Σουλίου καί άπετέλεσεν σπου

δαΐον έπαναστατικόν στέλεχος.
i 'Ενώ ήτο νέος άκόμη, έσκέφθη νά καταλάβη τό φρούριον τών Ίωαννίνων, είσάγων εντός
j αδτοδ διά τής λίμνης όπλοφόρους.
] Βοηθούς τοδ έγχειρήματος τούτου θά είχε τούς Άν. Τσόγκαν έξ Άλποχωρίου, Κ. Ίερο·

μνήμονα, τόν έξάδελφον του Καπετάν Χρ. Μπογάν καί τόν φαρμακοποιόν Γ. Βλαστόν έξ Ίω· 
αννίνων.

Μετά τήν λήξιν τοδ άγώνος 6 Ιγνάτιος κατέφυγεν ·1ς τάς '^θήνας δ*©υ κροήχθη είς Άρ- 
ιμανδρίτην τοδ Ελληνικού Στρατού.
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νων τον Νοέμβριον του 1853 καί έλαβεν τήν άγουσαν προς τήν περιοχήν τής 
Τσαρκοβίσιης. Διελθών δέ εκ τής Μ. Δουρούτης εμύησεν τον ήγούμενον αύ;ής είς 
τό κίνηιια και έσυνέχισεν τήν πορείαν του.

Εις χδ χωρίον Άλποχώρι Δωδώνης συνεκεντρωσε τούς κατοίκους των πέ- 
ριξ κα'ι μειέβη μετ' αυτών εις τήν παρακειμένην Εκκλησίαν τής eΑγίας Παρα
σκευής, πυροβολών και αδων ήρωϊκά άσματα. Έκει άφού υπό τάς ζητωκραυγάς 
τών παρισταμένων ΰψωσεν τϊ.ν σημαίαν τής έταναστάσεως, έξεφώνησεν παριωτι- 
κώτατον λόγον, εκ τού οποίου άναφέρομεν τά κάτωθι:

«... Γενναίοι "ΕΙληνες, εϊπεν, πέντε αιώνων περίπου τυραννική και βάρβαρη 
δουλεία κατεβαοάνιοε τον άτρόμητον 'Ελληνισμόν ... Δεν πρέπει νά έλπίσωμεν εις 
τάς υποσχέσεις τών Ευρωπαίων, διότι τοσάκις μάς ένέπαιξαν.*Η Ευρώπη τότε Ικώ-
φευσεν καθώς και τώρα κωφεύει..... εΐς τά δίκαια τού *Ελληνισμού, διότι διώκει τό
συμφέρον της και δχι την δ ικα ίαν άλήϋ'Βίαν κα ί δ ικα ιοσύνην. 9Εάν περιμένο- 
μεν νά μάς βοηθήση ή Ευρώπη , εΐμεθα σήμερα χαμένοι...».

Αυτά και άλλα ακόμα πατριω-ικώτατα εϊπεν ό γενναίος ίερεύς, τά όποια ανα- 
γινωσκόμενα και σήμερον, προκαλούν συγχίνησιν ’Όχι μόνον διότι είναι τά πρώ 
τα επαναστατικά λόγια, τά όποια ήκονσθησαν κατ’ εκείνο τό κίνημα, αλλά καί 
διότι ή αλήθεια αυτών ισχύει καί σήμερον, ή σχετική με τήν πο?ατικήν τών Μ. 
Δυνάμεων.

Εις τον τόπον δπου ιήν άρχαιοτάιην εποχήν ό Ζευς καί ή Διώνη εχρησμο- 
δότουν διά τού Μαντείου των εις τούς θνητούς, σήμερον ένας ίερεύς Χριστιανός 
φωτίζει τάς ψυχάς τών Ελλήνων καί εγκαθιστά τό πρώτον στρατηγειον τού πολε
μικού "Αρεως, διά νά άνάψη καί νά σκ^ρπίση τάς φλόγας τού πολέμου είς δλόκλη- 
ρον τήν ’Ηπειρωτικήν γήν.

Μίαν ήμέραν λοιπόν τού Νοεμβρίου τού 1853 ήοχισεν τό απελευθερωτικόν 
κίνημα τών υποδούλων Ήπειρωτών από τήν Δωδώνην, μέ επικεφαλής τον άτρό- 
μητον ιερέα Ίωάννην Παπαγεωργίου, τόν πρώ τον  έξεγερ&έντα.

Έ κ τής Α γίας Παρασκευής ένοπλον σώμα υπό τόν Ίωάννην ή Ιγνάτιον, 
κατήλθεν είς τά κράσπεδα τής πεδιάδυς τών Ίωαννίνων καί επυρπόλησεν τό «χά
νι» τής Περιστεράς, τό ευρισκόμενον πλησίον τής ομωνύμου Μονής, ολίγον άπε- 
χούσης τού χωρίου Ραψίστας (ν. Πεδινής).

Τοιουτοτρόπως εξέλιπεν ό κίνδυνος νά με ταβληθήτούτο υπό τών Τούρκων 
είς βάσιν καί όρμητήριον αυτών εναντίον τών επανασ ιστών.

Μετά τήν πυρπόλησιν τού χανιού, επιστρέψας ό Ιγνάτιος είς Τσαρκοβίσταν, 
κατέλαβεν τάς έκει εύρισκομένας τουρκικάς άποθήκας σιτηρών καί τάς έσφράγισεν 
διά νά χρησιμοποιηθώ τό περιε^όμενόν των προς διατροφήν τών έπαναστατών.

Τό υπό τού 'Ιγνατίου δργανωθέν σώμα έδρασεν μετά τήν έξάπλωσιν τής ε· 
παναστάσεως είς τήν περιοχήν Κουρέντων καί Καλαμά, μέ άριστα αποτελέσματα, 
ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.

Η  ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΡΑΔΟΒΥΖΙΟΥ

Τά προανακρούσματα.
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Κατά τήν εποχήν καθ' ήν διεδραματίζοντο είς Δωδώνην τά εκτεθέντα γεγο
νότα, είς τήν περιοχήν Ρ α δ ο β υ ζ ί ο υ  "Αρτης ήρχισαν νά έμφανίζωνται 
τά πρώτα συμπτώματα αναταραχής, υποθαλπόμενα υπό πρακτόρων όργανωτών τού 
κινήματος.

Είς τήν περιφέρειαν ταύτην υπηρετούν είς τήν έκει δρώσαν υπό τόν Δερβέ-
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ναγαν Φράσσαρην Τουρκικήν δΰναμιν οί αρματωλοι δπλαρχηγοί Κ α τσ ιχογιά ν ·
νης και Δημ. Σ χαλτσογιάννης , μετά τυΰ Ινόπλου τμήματός των.

Πληροφορηθείς φαίνεται δ Φράσσαρης τάς συνεννοήσεις αυτών μετά των 
δργανωτών του κιιήματος και μή τρέφων πλέον προς αυτούς εμπιστοσύνην, δχι 
μόνον ιούς άπέλυσεν £κ τής υπηρεσίας του, αλλά προσεπάθ.ι νά τούς συλλαβή διά 
στρατιωτικών τμημάτων του διασχορπισθέντων είς τά πέριξ χωρία.

Ούτοι πληροφορηθέντες τούς σκοπούς τού Φράσσαρη, άπεσΰρθησαν εις τά 
ό'ρη μετά των διακοσίων περίπου άνδρών των. Ειδοποίησαν δε ταυτοχρόνως αύτόν 
νά τούς στείλη τούς κρατηθέντας μισθούς των, διότι έν έναντίφ περιπτώσει θά κα* 
τήρχοντο είς την πεδιάδα και θά εκαιον τά χωρία. (19— 11—1853)

Μαθών τάς άπειλάς τό «Μινζιλίσιον» (Διοικ. Συμβούλων), τούς επεκήρυ· 
ξεν ως ληστάς καί άπέστειλεν 500 στρατιώτας νά τούς καταδιώξουν.

Την 16 Δεκεμβρίου έπέτυχον ούτοι νά έλθουν είς επαφήν μέ τούς άνδρας 
τού Κατσικογιάννη και συνεπλάκησαν μετ’ αυτών. Τούτοι δμως κατώρθωσαν νά 
διαφύγουν ά'νευ απωλειών.

Προβλέποντες οί ανωτέρω αρματωλοι οτι ή κατάστασις μέλλει νά Ικτραχυν- 
θή περισσότερον, εγκατέλειψαν τάς μεταξύ των έριδας καί συνεφιλιώθησαν, ϊνα 
άντιμειωπίσουν από κοινού τον εχθρόν.

Τήν 13 Δεκεμβρίου 1853 παρά τό χωρίον Σκουλικαριά συνεπλάκησαν επί 
έξάωρον 40 Χριστιανοί μετά 200 Τούρκων, φονευθέντων κατ’ αύιήν 6 §κ των τε
λευταίων.

Επίσης τον αυτόν περίπου χρόνον εγένετο καί άλλη συμπλοκή μεταξύ Χρι
στιανών καί Τούρκων παρά τήν θέσιν «Παλαιοπαναγιά».

Τοιουτοτρόπως τά πράγματα ήρχισαν νά Ικτραχύνωνται, αί Τουρκικαί αγρι
ότητες νά αυξάνουν καί οί Χριστιανικοί πληθυσμοί διά νά τάς άποφεύγουν «επαιρ 
ναν τά βουνά».

Τήν 20 Δεκεμβρίου 15 οίκογένειαι διήλθον τά Ελληνοτουρκικά σύνορα καί 
κατέφυγον είς τό Ελληνικόν έδαφος, ενώ πλήθος άλλαι ήσαν έτοιμοι νά τάς ακο
λουθήσουν.

Οί Τούρκοι μή άρκούμενοι είς τάς β οπραγίας εναντίον τών Χριστιανών Ιξ 
αιτίας τών ενόπλων άτάκτων, επίεζον αυτούς νά πληρώσουν τούς φόρους. Οί χωρι 
κοί δμως μολονότι δεν είχαν χρήματα, δεν ήρνούντο, αλλά Ιζήτουν ή πληρωμή νά 
γίνη «μέ υπομονήν καί κατά δύναμιν».

Τοιουτοτρόπως πλήν τών δυσηρεστημένων καπετανέων, ήρχισεν νά αύξάνη 
ή δυσαρέσκεια καί τού χριστιανικού πληθυσμού Ιναντίον τών Τούρκων.

Μ ία  πρόσκλησής πρός έξέγερσιν

Τήν πλήρη ηλεκτρισμού καί δυσαρέσκειας άτμόσφαιραν ήλθεν νά έπιτεί- 
νη ή κάτωθι Ιπαναστατική προκήρυξις, ή όποια τυπωθεΐσα είς τήν Ελλάδα υπό 
τής «Φιλελληνικής Εταιρείας» άπετέλεσεν τήν πρώτην άνοικτήν πρόσκλησιν προς 
έξέγερσιν τών Χριστιανών, Ιναντίον τών Τούρκων Δυναστών*

(Ήπειρ. Χρονικά, 1932 σελ. 71)
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n p o K H p r a i s

Προς τους Απανταχού τής γης εϊς τόν Χριστόν πιστεύοντας 

'Έλληνας και Φιλέλληνας

9Εν δνόματι τον Παντοδυνάμου Θεού.
Δϊν λανθάνει τους Χριστιανούς Βασιλείς ό)ς και τους λαούς αυτών ή σκλη- 

ρά αιχμαλωσία υπό τό κράτος τής όποιας τυραννούμεθα ol in i τής Ελληνικής 
πείρου λαοί τέσσαρας ήδη αιώνας, ή θηριωδία τών τυράννων δϊν Inkτρεψεν εις η 
μάς ούτε ζωήν, ούτε Ιδιοκτησίαν, ούτε έλευθερίαν τινά. *0 Θεδς μάς επλασεν κατ 
εικόνα και κατ9 όμοίωσιν αυτού και αυτοί μάς μεταχειρίζονται ώς κτήνη, οι Ναοί 
τής πατροπαραδότου λατρείας μας έβεβηλώθησαν μυριάκις καί έγιναν λάφυρα τής 
άσεβείας αυτών, οί τάφοι τών πατέρων μας άνωρύχθησαν και έρρίφθησαν πολλάκις 
τά δοτά αυτών εις το πύρ, ή τιμή τών τέκνων μας Ιμιάνθη καί μιαίνεται καθ' ίκά- 
στην, ώστε εϊς ήμάς δεν ϊμεινεν εί μή ή πνοή καί αυτή ϊνα ίπαυζήση τήν τυραννίαν 
μας, ή φωνή μας και ή γλώσσα μας δϊν συντελεί εϊς άλλο εί μή εϊς- ιό να κράζη 
καί διαμαρτύρεται κατά τής άσεβείας τών τυράννων, νύν δϊ περί τά δσχατα δτε ήνοί- 
χθη ή Ρωσσοτουρκική διαφορά τά άδικήματα είς τους Χριστιανούς έπλεόνασαν% άγ- 
γαρεύσεις έπϊ άγγαρεύσεων, ύβρεις ίπ'ι ύβρεων, άτιμώσεις ίπ ΐ άτιμώσεων, θυσίαι 
ζωής in i θυσιών, αρπαγή περιουσίας επι αρπαγής και δσα 6 "Αδης αύτδς διαγέει. 
Φρικώδη είσίν τά βιβλία τής ζωής και ημών ενεκα τούτων και όσων άλλων τοιού· 
των ή γλώσσα ημών Αδυνατεί νά Ικφράση.

ά π ε φ α σ ί σ α  μ ε ν

"Η  νά ταφώμεν εϊς τήν ώραίαν μας νΗπειρον ή νά Ιπιζήσωμεν τού λοιπού (υς 
άνθρωποι άναπνέοντες Ιλεύθερον Αέρα ίφ * ώ και κρίνομεν καθήκον ήμών πρώτι
στον νά προκηρύξωμεν τήν Απόφασίν μας αυτήν ενώπιον δλης τής υδρογείου και νά 
Ιπικαλεσθώμεν τήν Αρρωγήν και συντέλεσιν δλων έν γένει τών δπαδών τού Ε υαγ
γελίου καί τής * Ελευθερίας.

Δράμετε, ώ τέκνα τού Χριστιανισμού!
Δράμετε, ώ φίλοι τής * Ελευθερίας I
Σπεύσατε, ίνισχύσατε τον Αγώνα μας δστις Αποβησδμενος συν Θεώ βοηθώ, 

ευτυχής λογιοθήοεται ώς θρίαμβος τού Χριστιανισμού κατά τών Απίστων.
Δράμετε σεις προ πάντων οι "Ελληνες Αδελφοί, ένθυμηθεϊτε. 9ΕνθυμηθεΧτε δτι 

ή Ιλευθέρα γή τήν οποίαν ήδη πατεΐτε, τήν καταβρέξαμεν καί ήμεϊς άλλοτε μ ϊ τά 
δάκρυά μας , αϊσθανθήιε σεις προ πάντων τής * Ηπείρου καί τής άλλης δούλης Ε λ 
λάδος δτι ή πατρϊς ήμών πάσχει καΧ σάς καλεϊ εϊς βοήθειάν της, ή φωνή ήμών είναι 
φωνή τής Πατρίδος άπάσης.

Μήν Ανεχθήτε νά Ακούσητε αύρων παρά τής *Ιστορίας δτι δειλιάτε νά ϊμδητε 
εϊς τον Αγώνα τής δόξης.

Σεις δε οί κατά τήν ”Ηπειρον και Αλλαχού ζώντες, ένωθήτε με ήμάς υπέρ τής 
9Ελευθερίας και σάς έγγυώμεθα Ασφάλειαν τιμής και περιουσίας, δ Αγών ήμών δεν 
είναι Ικδίκησις τών δσων ύπέστημεν καί ήμεϊς και οί Ατυχείς ήμών πρόγονοι Αδικη
μάτων Από τους δυστυχείς ήμών παππούς ή προππάπους ή καί ήμάς τους ίδιους, 
Αλλά υπέρ τής ϊοότητος καί τής ίλευθερίας* ένωθήτε λοιπόν μέ ήμάς διά νά μή στε 
ρηθήτε δ %τι ίν τή Ιλευθέρα *Ελλάδι εστερήθησαν οί Αδελφοί σας. βΟ Αγών ήμών εί
ναι υπέρ ϊσότητος και ελευθερίας, τό θρήσκευμά σας ϊστω Ανενόχλητον καί Απρόσ
βλητον, ή ζωή και ή τιμή σας άθικτος, ή περιουσία σας Ασφαλής,
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Τη δη Ίανοναρίον 1854
Ένωθήτε λοιπόν με ή μας.

9 Εκ τον ’Ηπειρωτικού Στρατοπέδου 
01 Λ Α Ο Ι Τ Η Σ  Η Π Ε ΙΡ Ο Υ

Κίνημα καί 9Αλβανοί

Οί συνιάκται τής προηγούμενης προκηρύξεως, προσκηλούντες διά τής τελευ
ταίας παραγρα'φου αυτής νά έξεγερθούν και οί υπόδουλοι είς τούς Τούρκους ’Αλ
βανοί, επιχειρούν σημαντικής σηιιασίας πολιτικόν ελιγμόν. Διότι ή σύμπραξις ιών 
δύο λαών θά είχε σπουδαία αποτελέσματα.

Πλήν δμω; ή χειρονομία αύτη, μολονότι φανερώνει πολιτικήν οξυδέρκειαν, 
δμως κάμει έκδηλον και την άγνοιαν των, ώς προς την κατάστασιν τών συναισθη
ματικών σχέσεων τών δύο αλλοθρήσκων λαών. Διότι ή θρησκευτική διαφορά των 
ήνάγκαζε τούς Μουσουλμάνους ’Αλβανούς, νά μισούν τούς Χριστιανούς καί νά 
τούς κακοποιούν, στηριζόμενοι είς τήν συμπάθειαν τήν όποίαν ετρεφον προς αυτούς 
οΐ Τούρκοι ώς ομόθρησκοι.

Διά τούτο ή πρόσκλησις τών Χριστιανών νά Ιξεγερθούν από κοινού εναντί
ον τού δυνάστου των, δεν εύρεν καμμίαν άπήχησιν είς τούς ’Αλβανούς καί τούς 
άφησεν άδιαφόρους.

Είς τούτο συνετέλεσαν όχι μόνον οί ανωτέρω λόγοι, αλλά καί οί πρόσφατοι 
μεγάλαι ζημίαι καί κακαί Ινιυπώσεις §κ τού μόλις προ έξαετίας έκραγέντος κινή
ματος τού Γκιωλεκκα.

Τοιουτοτρόπως οί δυο γείτονες λαοί τούς οποίους εχώριζεν μέν ή διαφορά 
θρησκείας καί γλώσσης, ήνωνε όμως ή κοινή τύχη, ώς δούλων υπό τον αυτόν Δυ
νάστην, όχι μόνον δεν συνειργάσθησαν, εις μίαν κοινήν προσπάθειαν άπελευθερώ 
σεως, αλλά οί ’Αλβανοί άπέβησαν καί οί δ ή μ ι ο ι  τού κινήματος.

Διότι στρατολογηθέντες υπό τών Τούρκων ώς «άτακτοι >, επροξένησαν τρο
μακτικός καταστροφάς είς τά Χριστιανικά χωρία. Ή σαν δέ τόσα πολλά τά §κ της 
λεηλασίας οφέλη (πλιάτσικο) ώστε έλεγον, μή Ιπιθυμούντες νά καταπνιγή τό κί
νημα:

«Νά κοπή τό χέρι εκείνου πού θά σκοτώση τον Γρίβα».

I  * Η ό'χρηξις τοϋ κινήματος

Κ (15 ’Ιανουάριου 1854)

f Μόλις οί Τούρκοι ελαβον γνώσιν τής προηγουμένης προκηρύξεως, ήρχισαν
 ̂ αμέσως νά δραστηριοποιούνται καί νά λαμβάνουν σοβαρά μέτρα άντιμετωπίσεως 

τής μελλούσης νά Ιξελιχθή καταστάσεως.
Τήν 11 Ίανουαρίου δ Ζε’ίνέλ Βέης μετέβη λίαν πρωί είς Πέτα, χωρίον άπε- 

χον δλίγον τής "Αρτης, καί αφού διέκοψεν τήν §κεΐ τελουμένην λειτουργίαν, έκα- 
ί κοποίησεν τούς προύχοντας , ζητών παρ’ αυτών τρόφιμα.

Μετά τήν άναχώρησίν του δμως εκ Πέτα, συνεπλάκη καθ’ δδόν μεθ* δμαδος 
» άνταρτών καί έφονεύθη έκ τών πρώτων. Τό σώμα του μεταφερθέν είς "Αρταν Ιτά- 
i φη εκεί μετά μεγάλων τιμών.  ̂ χ

Τήν 14 Ίανουαρίου διήλθεν τά σύνορα δ Σπ. Καραϊσκάκης, αξιωματικός
* τού 9ου Τάγματος δροφυλακής, μετά 500 άνδρών καί ήνώθη μετά τών δπλαρχη* 

■ γών Σκαλτσογιάννη, Δημ. Τσιγαρίδα, Ί. Κοσσυβάκη, Κοτσιλαίων κ. &.
Συγκεντρωθέντες ούτοι είς τό χωρίον Μ π ό τ σ η τού Ραδοβυζίου έκήρυ-
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ξαν την 15 Ίανουαρίου 1854 επισήμως τήν επανάστασιν ΰψώσαντες γαλανόλευ
κον σημαίαν φέρουσαν την επιγραφήν «ΕΛΕΓΘΕΡΙΑ Ή  ΘΑΝΑΤΟΣ».

Ένοίπιον δέ του Τ. Ευαγγελίου, υψωμένου υπό του πρεσβυτέρου Νικ. *Α- 
σπρογέραχα, ώρκίσθησαν περί τά 450 παλληκάρια τον κάτωθι δρκον:

«‘Ορκίζομαι εις τό ‘Ιερόν Εύαγγέλιον, εις την 'Αγίαν Τριάδα καί εις τον 
Σταυρωμένον δη  λαμβανων εις χειρας τά όπλα δεν θέλω κατάθεση αυτά εί μή <5- 
φού άποδιώξοί τούς τυράννους μου Όσμανλίδας από την γην των Πατέρων μου, 
καθιστών ελευθέραν τήν Πατρίδα μου.

' Ο ρ κ ί ζ ο μ α ι  προσέτι εις τον Ύψιστον δτι θέλω ΰπερασπίζεσθαι τήν 
σημαίαν καί τούς συντρόφους μου, χΰνων αν ή χρεία τό καλέση και τήν τελευταίαν 
σταλαγματιάν του αίματός μου υπέρ αυτών». (Ή πειρ. Χρον. 1932 σελ. 75).

Ταυτοχρόνως οί πρόκριτοι τού Ραδοβυζιου εκυκλοφόρησαν και τήν κάτωθι 
προκηρυξιν:

(‘Ομοίως δπου άνωτέρω)

n p o K H P v a i s

01 υποφαινόμενοι κάτοικοι τον Ροδοβιτοίον της έπαρχίας "Αρτης βεβαρυμένοι 
άπό τάς καταπιέοεις και τους υπέρογκους φόρους, προς δε καί τής άτιμώσεως των 
παρθένων μας άπδ τους άγριους και άνεπιδέκτονς διορθώοεως κατακτητάς μας Ό σ  
μανλίδας, Ιπαναλαμβάνομεν τον κοινόν άγώνα του 1821, δμνύοντες είς τό ονομα τον 
€Υψίστου και τής ιεοάς ήμών Πατρίδος δτι δϊν Θέλομεν ρίψει τά όπλα, ίάν δίν ά- 
νακτήοωμεν την Ιλενθερίαν αας.

* Αρχόμενοι ήδη του άγώνος, ελπίζομεν δτι θέλομεν Ιγείρει υπέρ ήμών τήν ουμ 
πάθειαν δλων των συναδέλφων μας Ελλήνων και των υπό τον ζυγόν του 90σμάν οτε 
ναζόντων Χριστιανών καί δτι θέλουν λάβει τά δπλα προς έξακολούθησιν του άγώ· 
νος του 1821 μαχόμενοι υπέρ πίστεως καί πατρίδος και προς άνάκτησιν τών άναλ- 
λοιώτων δικαιωμάτων μας .

‘Ο άγών μας είναι ιερός καί δίκαιος και κανείς άναλογιζόμένος τό μέγεθος 
τών καταπιέσεων καί αισθανόμενος τό δίκαιον τών %Εθνών, δεν θέλει φέρει τήν λέ- 
ξιν κατ9 αυτού καί υπέρ του άγριου τυράννου καί τής Ιστημένης εις τους ιερούς 
μας Ναούς ήμισελίνου.

Σπεύσατε λοιπόν αδελφοί είς τον κοινόν άγώνα, άποτινάξετε τον Ιπαχθή ζ υ 
γόν τής τυραννίας καί κηρύξατε μεθ% ήμών Ινώπιον του Θεού καί δλον τού κόσμου 
δτι μαχόμεθα υπέρ πατρίδος καί δτι δ Θεός είναι προστάτης τών Χριστιανών.

τή 15η * Ιανουάριον 1854
01 Πρόκριτοι τού Ροδοβιτσίου

Ιω άννης Κοααοβάκης: Δημήτριος Πονάς: Κώατ%ς: Κοσμάς Βασ.
Νάκος: Ντούλας Βάσος: Κολλιός Μαύρομμάτης: Κώστας Πάνου 

Στούνας Δημήτριος: Σκαλτσογιάννης Δημήτριος: Κα\σικογιάννης 
Κώστας: Ντερέκας Καραγιάννης Παντζούλης Γεώργιος Ταιγαρίδας

( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )



ΚΩΝ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ ά.μ. τής 
'Ακαδημίας ’Αθηνών

ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ*
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Δια&ήκη τοϋ * Αθηναίου Νικόλα Μηεναλδή

Φάχελλος 1004—Συμβολαιογράφος Νικόλαος Βέλανος
*Τηροϋντες τό λεκτικόν άποκατεστήσαμεν τήν δρθογραφίαν.

♦♦ *
«Εις δόξαν Χρίστου. 1663 εν μην! Σεπτεμβρίου 26 εις Βενετίαν 

Ευρισκόμενος άστενής εις τό κορμ! μέ χάριν Θεοΰ γερός είς τον νουν Ιγώ] 
Νικολός Μπεναλδή: ποτέ Δημητρίου από την 'Αθήνα κα! φοβούμενος τον] θά
νατον μην έλθη"αίφνίδιυς και άρπάξη με και άπομείνω αδιόρθωτος], ήθέλη- 

δ σα νά κάμφ τήν παρούσα μου διαθήκη με χέρι φίλου μου νεμπιστεμένου] 
διά νά τό πρεζεντάρω(’) νοδάρου ποΰπλικου. Έ ν πρώτοις λοιπόν συγχωρώ 
όλονών των Χριστιανών καταπώς και εγώ ζητώ τήν συγχώρησιν άπό κά]θε 
έναν καί παραδίνω τήν ταπεινήν μου ψυχή εις χεΤρας τοϋ ΙΙαναγάθου] Θεοϋ. 
Πρώτον μεν κάμνω επίτροπό μου και νοικοκύρη τον έξάδελφό μου] τον κυρ 

10 Μιχάλη Περοΰλη εις τά πράγματά μου και έντερέσα μου, τόσον εδώ ωσάν] 
κα! είς τήν ’Αθήνα, κα! επίτροπον είς τά παιδιά μου νά κάμη ωσάν πατέρας 
τους], αρχή. Τά εΐτι μου εύρίσκονται εδώ είς τήν Βενετίαν μετάξι ψιλό σακκ! 
ένα] κα! σάγια σκαρλάτα μπράτσα 67 κα! παγονάτζα μπράτσα No 66 κα! πα
ν! δρδινάριο] μενεβίσιο μισό, όπου τά επήρα άπό ένα σακκί μετάξι έδικό μου 

15 όπου τό έποΰ]λησα κα! θέλω τοϋ αϋτοϋ πραματευτή διά ρέστο δουκάτα έν
δεκα καί μισό. Ακόμη έ] πούλησα κα! ένα σακκ! μετάξι τοϋ Φραγκίσκου κα! 
Τζουάνε Γάλλου καί] έκαμε νέτο δουκάτα ενιακόσια δγδοήντα ένα. Ά π ό  τά 
αυτά έλαβα έγώ δουκάτα τρι]ακόσ»μ εις τόσα ρεάλια κα! τά δουκάτα Ιξακόσια 
δγδοήντα ένα, τά έκαμε καλά δ εξά]δελφός μου ό κυρ ’Ιωάννης Φιλαρας κα! 

20 θέλει μου κα! άπό ρέστο άπό μία φατούρα] Δουκάτα δέκα ένέα. ’Έδωσα κα! 
τής μητέρας του είς τήν Αθήνα ρεάλια δέκα καί] νά κάμη λογαριασμόν τά 
δσα μοΰ έχει δομένα μετρητά και έξοδες όποϋ έ]καμε είς τά πράγματά μου 
κα! σανσερίαις(3) κα! τά έναπολειί)έν νάν τά λαβένη ό άνωθι κυρ Μιχάλης 

25 Περούλης. Ακόμη έπούλησα έτερο σακκ! μετάξι ένα] άπό τά δικά μου τοϋ 
Τριβηζάνου κα! έπήρα πανιά δρδινάρια έξι κα! τά έστειλα] στήν Α θήνα με 
καράβι Κολόμπο νά κονσενιαριστοϋνί8) είς χεΐρας τοϋ έξαδέρ]φου μου τοϋ 
κυρ Ίωάννου Μπερνάρδου Λε'γούκου και νά έχη κα! αυτά νά τά λαβαίνη] δ 
δνωθι κυρ Μιχάλης Περούλης ή νά γράψη δποίνους θέλει νά τά παίρνη. Ά ·

(*) 2ον4χ«ια έκ τοΟ προηγουμένου «ύχους, σβλ. 794.
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30 κόμη ?]χω και ένα σακκί μετάξι ψιλό διά λογαριασμόν του κυρ Δημήτρι Πο- 
δάρου και] το άφίνω είς χ<αρας του Ίωάννου Σολδάκη νάν του γράψη ό αυ
τός Ποδάρος] νά κάμη εις έδαύτο κατά τήν δρδινίαν όπου θέλει του γράψει δ 
αυτός Ποδάρος.] Ακόμη έχω και ενα σακκΐ πιρνοκόκκι λίτρες ψιλές(4) τρία- 
κόσιες ϊντσίρκα]. Το αυτό πιρνοκόκκι τό εχω από τά αεταξωτά όπου μου είχε 

35 δώσει ό κυρ Νικολός] Θωμάς είς τό άλλο βιάτζο(β) διά νά του τά ντύσω 
και χρεωστούνε μου κα'ι είς τον Μι]ζηθρά(β) από τά άνοϊθι μεταξωτά οί Ε 
βραίοι μετάξι ψιλό οκάδες πενήντα κα'ι] διά τά αύτά ήγονν πιρνοκόκκι και 
μετάξι μου έχουνε σεκρέστο(7) καμωμένο τά παιδιά] του ποτέ Νεροΰτζου 
Μπουκλίτζα καί ό κυρ Δημήτριος Κουτρικάς διά όνομα του] κυρ Μιχάλη 

40 Μπελόκα καί κυρ Πάουλος Σαντονίνις καί ή δικαιοσύνη] ότοινος ήθελε απο
φασίσει νάν τά λάβη, άς τά πάρουν ωσάν πράγματα τού Θωμά]. Τά όπισθεν 
μετάξια σακκιά τέσσαρα καί ιό άνωθε σακκί τό πιρνοκόκκι τά ήφερα μέ λό
γου μου] μέ καράβι ονομαζόμενοΤίγρι. Ακόμη χρεωστά μου καί ό κυρ Νι- 

45 κολός Καρακότης ρεά]λια τριακόσια δέκα καί εγώ χρεωστώ τού κυρ Θεοδόση 
#Ανδρώνη ρεάλια εκατόν πενήντα] καί των παιδιών τού 9Ασκολίθα ρεάλια ε
κατό καί εις τό Μιζηθρά των 'Εβραίων] ρεάλια εβδομήντα πέντε.

Ακόμη μού είχε και ό κυρ Γιώργης Σαμόνης από τήν Καλαμάτα] μετά
ξι ψιλό λίτρες χοντραίς είκοσι καί τά έδωσα μαζί μέ τό εδικό μου, μετάξι] 

50 προς γρόσια πενήντα τέσσαρα, μένει νέτο πενήντα τρία καί έπήρε ταίς δύο σά- 
γιαις καί τό] μισό πανί καί νά λαβαίνη καί αυτός τό μερτικό του ό,τι τού 
τρέχει διά ταίς άνω εΐκο] σι λίτρες τό μετάξι.

Ά φίνω  δέ καί διά τήν ψυχήν μου αρχή είς τον "Αγιον Γεώργιον των 
Έ]νετών δουκάτα δέκα διά νά μέ γράψουν είς τήν Πρόθεσιν καί νά μέ θά- 

55 ψουν μέσα] είς τήν "Εκκλησίαν. Ακόμη νά δώσουν καί όπου τούς είπή ό 
πνευματικός μου δουκάτα οκτώ] καί τού αυτού πνευματικού δουκάτα δύο. ’Α
κόμη νά μού κάμουν καί είς τήν Α θήνα  σα]ραντάρια είκοσι, είσέ παπάδες 
όπου νά έχουν χρεία. Ά φ ίνω  καί πρόθεσαις] πέντε μία είς τό μοναστήρι τής 
Μενδέλης καί είς τήν Σεριανήν μία καί είς τό Δα]φνΙ μία καί είς τούς Άγί* 

60 ους Αναργύρους μία, είς τό μικρό Κοινόβιο καί είς τούς] Αγίους Α ναργύ
ρους τού Δαμαλά μία.

Ακόμη άφίνω νά δώσουν είς τον Έσταυρίομένον] άσπρα χίλια νά 
φτιάσουν ταίς πόρταις του. Ακόμη διά τήν γυνή μου είμαι ευχαριστημένος 
καί ά σταθή μέ τήν τιμή της, μέ τά παιδιά της νά μή παντρευθή, νά] είναι 

65 νοικοτζυρά είς τό σπίτι μου καί είς τά πράγματά μου, νά έχη καί τήν έννοια 
της] ό άξάδερφός μου ό κύρ Μιχάλης Περούλης ώς Ιπίτροπός μου είς τά παν- 
τοΐα μου.] Εϊδέ καί ήθελε παντρευτή νά εχη νά παίρνη τά ρούχα της μονάχα 
καί τά χαρ(σμα]τά της οπού τής τά έχω καμωμένα καί άς πάη είς τό καλό. 

70 Ακόμη] καί διά τήν μητέρα μου όσον καιρόν ήθελε ζήσει νά είναι τζυβερνη- 
μενη καλά] από τό έχει μου καί όταν ήθελε πληρώσει τό κοινόν χρέος νά κά· 
μνουν] όλα τά χρειαζόμενα διά τήν ψυχή της. Ακόμη, έρχοντας ό καιρός διά 
νά δώ]σουν τό παιδί μου τήν Μαρδίτζια μέ τον Πετρούτζο τού ποιε κυρ Δη- 
μήτρι Πε]ληκάρη νά έχουν νά τούν δίνουν τά όσα διαλαμβάνει τό προικοσύμ- 

75 φωνο οπού] εκάμαμε εδώ εις τήν Βενετία καί εϊτι ήθελε μείνει άπό τό έχει 
μου νά είναι] διά τά άλλα δύο παιδιά καί ή ευχή μου νά είναι μεδαύτα καί
θέλω γράψειν] καί μέ τό ϊδιο μου χέρι είς τήν παρόν διαθήκην καί οί κάτω
θεν μάρτυρες καί] θέλω νά είναι στερετή καί ασάλευτη ή παρόν διαθήκη. Ά -

80 κόμη νά κάμη ?να] καντήλι ασημένιο διά ρεάλια δεκατρία καί κάρτο Ινα τό 
άφιερώσουν είς τήν Παναγία στο Σκοπό είς τήν Ζάκυνθον].

Νικόλαος μπεναλδής βεβαιώνω τήν παρόν διαθήκην.
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«Τή 9 ’Οκτωβρίου 1663.
Έδημοσιεύθη ή άνω διαθήκη τοΟ είρημένου Νικολδ Μπεναλδή καί διεβιβάσθη 

άντίγραφον είς τδ Γραφείον Τδάτων».
*

*  *

"Οπισθεν τής διαθήκης δ Συμβολαιογράφος κατεχώρησε τήν πράξιν τής πα
ραλαβής τής διαθήκης τοΟ Νικολό Μπεναλδή τοΟ ποτέ Δημητρίου έξ ’Αθηνών, δ 
όποίος διέμενε προσωρίνώς είς τδ σπίτι τοΟ Ίωάννου Σολδάκη είς τήν συνοικίαν 
Σαν Σεβέρο καί προσυπέγραψαν οί δύο μάρτυρες ήτοι. 'Ιερώνυμος Κυνηγός τοΟ πο
τέ Γεώργη έκ Ρεθύμνης καί δ Βερνάρδος Μόρο τοΟ ποτέ Ματθαίου έκ Κρήτης.

Ή παραλαβή τής διαθήκης έγένετο τήν 7ην ’Οκτωβρίου 1663 ήμέραν Κυ
ριακήν.

Μ ιχαήλ Π ερούλης ό Ά & η να ΐο ς

Ένας άπδ τούς πλέον διακεκριμένους Έλληνας έμπόρους έν Βενετίοι, γόνος 
εύγενοΟς οίκογενείας ’Αθηναίων, ύπήρξεν δ Μιχαήλ Περούλης.

Ούτος έχαιρε μεγίστης έκτιμήσεως παρά τοΐς έν Βενετία δμογενέσιν, έκ τών 
δποίων άλλοι τδν διώριζον ώς διαιτητήν, άλλοι ώς έκτελεστήν διαθηκών καί είς κα
νένα δέν ήρνεΐτο τάς υπηρεσίας του.

Είχεν έκλεγή τέσσαρας φοράς Μέγας Φύλαξ ήτοι πρόεδρος, ώς λέγομεν σή
μερον, τής έν Βενετία Ελληνικής Κοινότητος ήτοι τδ 1683, 1694, 1697 καί 
1706.

Άπέθανε δέ ύπέργηρως τήν Ι7ην Ίανουαρίου 1707 είς ήλικίαν 85 έτών έ- 
τών ώς μανθάνομεν άπδ τδ Νεκρολόγιον 6π* άριθ. 906 τδ φυλασσόμενον είς τδ 
Κρατικόν Άρχεΐον Βενετίας δπου ή έγγραφή έχει ώς έπεταί:

17 Ίανουρίου 1706 (More Veneto) ήιοι 1707 
«Ό  εκλαμπρότατος κ. Μιχαήλ Περούλης τού ποτέ Σταμάτη ετών 85 περί

που εκ πυρείου, είς 34 ήμέρας. Ιατρός Λοράνδος. Θά τον θάψουν οί εκλαμπρό
τατοι ανεψιοί του.

’Ενορία Σαν Σεβέρο».
Ιδού τώρα ή διαθήκη του:

'Η  Δια&ήκη τοϋ Ά & ηνα Ιο ν  Μ ιχα ή λ  Π ερούλη ( 1 7 0 6 ) ,

(Φάκελλος 1049—Συμβολαιογράφος Φραγκίσκος Βελανος).
(πιστόν άντίγραφον εκ τού πρωτοτύπου)

«Εις ταΐς 22 ’Ιουλίου 1706 εις τήν Βενετίαν 
t  στοχαζόμενος εγώ Μιχαήλ ό Περούλης πώς δέν έχει ό άνθρωπος] πράγμα βε- 

βαιότερον από τον θάνατον καί πλέον άδηλον από τήν ώραν τού αυτού θανά
του και έστοντας νά μέ άξίωσεν ή θεία] χάρις να φθάσω είς ήλικίαν τών γη* 

5 ρατίων μου είς τήν όποιαν] έχοντας διά θεϊαν μισθαποδοσίαν, υγείαν τών 
φρενών, τών] αισθήσεων, και τού νοός, επαρακάλεσα Ιναν μου μυστικόν φί
λον] νά μού γράψη τήν παρούσαν μου διαθήκην διά τήν καλήν δια]ταγήν 
τής όποιας έπικαλώ τήν βοήθειαν τού Θεού είς τον] όποιον καί εϊς τήν Ύ- 
περαγίαν Παρθένον Μαρίαν καί είς ολους τούς] αγίους τού Ουρανού, παρα-

))=Παρουσιάσω, 2^=μεσιτικά> 3)=παραδοθο0ν, 4) δηλαδή ιών 300 γραμμαρίων ή 
κάθε λίτρα όπως ύπελογίζεχο διά χά πολύτιμα είδη, ένψ ή άλλη ήιο γρ. 477 καί έλέγβχο Χον 
δρή, 6),9·χαξε1δι· 6) Μισχρά 7)=καχάσχεσιν.



10 δίδω ti|V ψυχήν μου δια νά πέραση εις τόπον τής αιωνίου σωτηρίας]. Καί 
διά του to θέλω και διατάζω πρώτον μειά τον θάνατόν μου νά μέ θάψουν ε!ς 
την Εκκλησίαν του αγίου Γεωργίου των ρωμαίων] κατά τήν τάξιν καί συνή
θειαν τής ανατολικής Εκκλησίας],

Θέλω ομοίως νά ίμβεστιρηστήέ1) είς τον τόπον ασφαλή και σίγουρον ένα 
15 καπιτάλι όπου νά είναι αρκετόν διά είσόδημα δουκάτων πενήντα] τον κάθε 
’ χρόνον, μέ τό όποιον εισόδημα θέλω νά γένη τον κάθε] χρόνον μία λειτουρ

γία αρχιερατική μέ εξι εφημερίους και δύω διακόνους] τήν ημέραν τού αγίου 
Μιχαήλ τού 'Αρχαγγέλου εις τήν] Εκκλησίαν τού 'Αγίου Γεωργίου κα'ι εκεί
να τό περισσότερο σολδΐ] οπού ήθελεν περισέψη θέλω νά διαμιρασθή δλο, 

20 εκείνην τήν ίδιαν ήμέραν είς τούς πτωχούς τού Γένους.]
Θέλω έπειτα πώς άπ9 όλον τό πράγμα οπού είς τό παρόν μου εΰρί]σκεται, 

έτζι σολδία ωσάν και εφέττα(3), ποστατικά, πραγματίαις] καί κάθε άλλον 
πράγμα, κανένα μην ετζετουάροντας(8), άγκαλά καί] νά τά άπόκτησα όλα ά· 
τός μου(4) καί νά μήν ιμπορει νά είναι καμία κοντέζα(δ), μέ όλα τούτα, διά 

25 τήν αγάπην οπού έχω εις τούς ανεψιούς μου] καί διά νά σικώσω κάθε αφορ
μήν κρίσεων (σάν παρωθούν περό]όλα μου τά χρέη) νά γένουν δύο μέρη ίσια, 
ένα από τά οποία νά ύποδιαμιρασθή διά μέσον αναμεταξύ τού σιώρ Σπυρί- 
δου καί σιώρ] Μιχαήλ ανεψιών μου, υίοί τού ποτέ κύρ Δημητρίου τού αδελ
φού μου] σάν νά ή τον τό μέρος όπου ασπεταριζε(β) τού αυτού αδελφού μου]. 

30 'Από τό ά)λον όλάκαιρον μερηκόν παντός πράγματος καί ουσίας ως ά· 
νω]θεν, θέλω ότι πρώτον ό δισέγγονος μου ή προανεψιός μου κύρ Δημή]τρι- 
οζ υίό^ τού άνωθεν κύρ Σπυρίδου ανεψιού μου νά πάρη τόσον] όσον θέλει 
πάρη καθένας από τούς άνωθεν άν^ψιοι'ις μου κύρ Σπυ]ρίδον καί κύρ Μιχα
ήλ καί ύστερο»' άφόντας λύβη και ό αυτός δισ]έγκονός μου κύρ Δημή*ριος 

35 από τό μερτικόν μου τόσον, όσον έλαβεν] καθένας από τούς άνωθεν όνομαζο
μένους ανεψιούς μου, κάνοντας] τό λεγάτο(7) τής λειτουργίας οπού άνωθεν 
εδιάταξα’ τό έπίλοιπον όπου] άνεμένει, νά διαμιρασθή είς τούς άνωθεν τρεις, 
δηλαδή είς τούς ά\ε]ψιούς μου κύρ Σπυρίδον καί κύρ Μιχαήλ είς τον δισέγ- 
κονόν μου] καί προανεψιόν μου κύρ Δημήτριον υιόν τού άνωθεν κύρ Σπυρί- 

40 δου ανεψιού μου, πέρνοντας καθένας ένα μέρος, όλοι ίσια], έστοντας καί ή 
θέ]λησίς μου νά είναι ότι νά λάβουν όλοι ομοίως καί νά μειράσουν ίσια όλα 
τά πάντα τόσον σολδία(8) όσον πραγματίαις, κρέδιτα(9) καί κάθε] άλλο μήν 
ετζετουάροντας κανένα, οπού μετά τον θάνατόν μου θέλουν] μου εύρεθή ά>ς 
καθώς όλους καί είς τούς τρεις ίσια, μέ αγάπην άσπάζομαι] χωρίς διαφοράν 

45 καί διαιρέσεις, συμπεριλαμβάνων όλον εκείνο όπου] ήθελεν μου εύρεθή ή 
άσπετάρη τόσον εις τούτην τήν χτυραν όσον] είς κάθε άλλον τόπον έν παντί 
τρόπψ καί λόγφ καί διά πάσαν] άλλην αφορμήν μηδεμιάς έξαιρουμένης, ξεκα
θαρίζοντας και εξ] άτοφάσεως θέλοντας ότι όποιος από τούς άνωθεν ήθελε 

50 τολμήση νά] έναντιωθή είς τούτην τήν στερεάν μου θέλησιν νά μένη πρίβος(10) 
καί] έστερημένος καί νά πέφτη από κάθε μπενεφίτζιοί11).]

Καί τούτη είναι ή διαθήκη μου καί ύστερη θέλησις ή όποια θέλω να] 
είναι ολοκλήρους καί απαρασάλευτα έσεγουΐτα(12) ή σάν διαθήκη μου ή σάν] 
κοδιχίλου ή σάν χάρισμα αιτίας θανάτου ή είς κάθε άλλον δυνατότε]ρον καί 

55 νόμιμον τρόπον οπού δύναται τινάς νά λογιάση έστοντας] καί νά είναι τούτη ή

1) /Λ^α>ν=έπενδύω, 2) e/f^tti=γQaμμάιιat 3) cccettuare=k\aiQ&9 4) σιός μου=έγαι ό 
ίδιος, 6) conίesa=άμcpιoβγ\τϊ\Oiς, 6) spettare— Ινήκω, 7) κληροδότημα, 8) σολδία (saldt)
υπό την γβνικήν έννοιαν=χρήματ«, 9) creditizziπιστώσεις, 10) />Γ/ζ'ο=εστερημένος, 11) bene* 

/ιηο= άφελος, ευεργέτημα, 12) «ν£·*<ιΥα=εκτελεστή, 13) cassare=avaiQ(bt 14) annullarezxaxvQO) 
Ιό) cedula, ύπότην έννοιαν τοΰ Κυ>δικέλλου, 16) χιλιοστόν, υπό τήν έννοιαν τοϋ έτους, α) Μ. 
V% (Mere Vencto) ήτοι κατά τό Βενετικόν έτος, όπου τό έτος ήρχιζε τήν Ιην Μαρτίου»
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έδική μου σταθερά καί τελεία θέλησις, κασσά]ροντας(,β) και άνουλλάροντας('4) 
κάθε αλλτιν διαθήκην, τζέδολαν(16), κοδίκιλον,] χάρισμα καί κάθε άλλον χαρ
τί καί διαταγήν άπό εμένα εως τώρα καμομένην, άγκαλά καί νά ήτον γραμμέ* 

60 νη μέ τό ΐδιόν μου χαΐρι, δσον] καί κάθε άλλη ότού ήθελεν γένη ύστερον άπό 
τούτην δταν ή καμωμένη] υστέρα άπό τούτην δεν θέλει ήσται δλη γραμμέ* 
νη καί ύπογεγραμμέτη μέ τό ΐδιόν μου χαΐρι καί χαρακτήρα μέ ήμέραν, χιλιο 
στόν(1β) καί τόπον ομοίως μέ] τό ίδιον μου χαΐρι, θέλοντας δτι τούτη μόνον 
νά άξίζη καί νά εσεγουϊρεσιή δταν πάλιν ξαναλέγω δέν θέλει κάμω μετά] την 

65 παρούσαν μου διαταγήν, άλλην μέ δλα τά περιστατικά ώς άνωθεν έξεκαθά- 
ρισα].

Μιχάλλη Περουλλη βεβεόνο τα άνωθεν καί οποιστεν 
καί θελλο να ηνε ολα άπαρασάλεφτα επηδη και τούτη 
ηνε ύστερη μου θελησις».

>ΐ:* *
«Τή 17η μηνός Ίανουαρίου 1706 (λ/. ν.(α)) ήτοι 1707—έδημοσιεύθη ή ά

νω διαθήκη έπί τοΟ Vc.xpoO τού είρημένου Μιχαήλ Περούλη>.
‘Επί άλλου χάρτου λευκοΟ περιβαλόντος την διαθήκην καί φέροντος τρεις 

σφραγίδας δι* ΕσπανικοΟ κηρό0 ό Συμ)φος κατεχώρησε τήν συνήθη πράξιν τής πα
ραλαβής γενομένης τή 17 Δεκεμβρίου 1706, ήμέραν Ιίαρασκευήν, καί έχουσαν ώς 
έπεται:'

« Ό  έκλαμπρότατο; κόμης Μιχαήλ Περούλης τού ποτέ Σταμάτη εξ Ά θ η \ώ ν, 
υγιής, χάριιι θείρ, τον νουν καί τάς αίσθήσεις, καίπερ ασθενής τό σώμα, έκάλεσεν 
έμέ τον Φραγκίσκο/ Βέλανον, νοτάριον Βενετίας εις τήν οικίαν του κειμένην εϊς 
τήν Ινορίαν 'Αγίου Σεβήρου, παρουσία των κάτωθι προσυπογεγραμμένων μαρτύ
ρων, μοί παρουσίασε τό παρόν χαρτί καί μού ειπεν οτι είναι ή διαθήκη του και 
τελευταία θέλησίς του γραμμένη άπό τό ΐδιόν του χέρι. Κατόπιν, άπομακρυνθέντων 
προσωρινώς των μαρτύρων, άνέγνωσα τό κείμενον λέξιν προς λέξιν, μόνος προς μό
νον, σύμφωνα μέ τούς νόμους, επιβεβαίωσε τό περιεχόμενον καί μέ παρεκάλεσε νά 
Φυλάξω τήν διαθήκην καί νά τήν σφραγίσω καί νά τήν δημοσιεύσω έν περιπτώσει 
θανάτου . .  . .»

01 μάρτυρες*. Έ γώ  Δημήτριος Παλαιολόγος τού ποτέ Σταμάτη έξ ‘Α θη
νών κατσικών εϊς τό Ναύπλιον τής Ρωμανίας ήμουν παρών κ.λ.π.

Έ γώ *Ανδρέας Γουιάς τού ποτέ Πέτρου έξ ’Αθηνών, κάτοικος Μυστρά

Διαΰ'ήκη του * Αθηναίου Μιχαήλ Ροΐδη
1671 16 ’Ιουνίου εϊς Βενετία

(Φάκελλος 1004—Συμβολαιογράφος Νικόλαος Βέλανος)
Άναγράφομεν πιστώς τό πρωτότυπον άποκαταστήσαντες τήν ορθογραφίαν

f  Ευρισκόμενος έγώ Μιχάΐης Ροΐδης άστενής εϊς τό κορμί καί γερός εϊς
τον νούν καί φοβούμενος τον θάνατον] μήπως καί έρθη αιφνιδίως καί μέ πά
ρει, ήθέλησα νά γράφω τό παρόν τεσταμέντο(*) μέ φίλον μου] παρακαλετόν 
καί μέ τήν ίδιαν μου γνώμην καί θέλησιν καί θέλω τό υπογράψει μέ το 

5 ΐδιόν μου] χέρι νά άξίζη ώς νά ήτον άπό νοδάρο πούπλικα(8) καμωμένο].
Πρώτον μέν ζητώ συγχαόρησιν άπό δλους τούς Χριστιανούς ώς καθώς 

καί έγώ συγχωρώ δλονών καί παρα]δίνω τήν τ^υχήν μου εϊς χεΐρας τού Πα
νάγαθου Θεού. Θέλω πρώτο καί περικαλώ τον] κύρ Μιχέλη Περούλη(") νά γί· 
νη έπίτροπός μου καί ό ίδιος νοικοτζύρης ώς τό ΐδιό μου κορμί] νά σκουδέ-
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ρη(4), άπόθεν εχω νά λάβω εδώ εις τήν Βενετίαν άπό Στύγγην από τό άρ- 
10 γα]στήρι του ‘Ωρολογίου(4), άπό τό άργαστήρι του Κολομπίνι και άπό τό λάδι 

όπου επουλήσαμεν] είς τό όνομά του κα'ι Νικολοΰ Κοσμά κα'ι άπό τον κυρ 
Δημήτρι Παλαιολόγο(β) δουκάτα τετρα]κόσια ϊνισίρκα(Τ) και άπό κερί δου
κάτά εκατόν είκοσι ίντσίρκα και άπό κάθεν άλλον λΐα]νικά εδώ είς την Βενε
τία, ώς φαίνονται όπου τά εχω γραμμένα καί εΐτι μαζωχτοΰν εδώ είς την] Βε
νετία, νά σταθούν είς χεΐρας του άνωθεν κυρ Μιχέλη Περούλη ώστε όπου νά 

15 έλθουν ο! συν]τροφοί μου άπ9 όξω η δλοι η ένας διά λόγου τους μέ επιτροπι
κόν νά φέρουν τό κου]τί μου μέ την ομολογίαν μου νά δείξουν ελογαριασμόν 
διά όσα τούς εχω στελμένα άπότες] είμαι είς τη Βενετία, ωσάν είς τό κατά- 
στιχόν μου καί είς τές γραφές καί φατούρες όπου τούς εχω] στελμένες φαί
νονται καί τότε νά λαβαίνη ό άνωθεν κύρ Μιχέλης Περούλης τό μερτικό μου] 

20 ώς καθώς γράφει ή ομολογία μου καί τά διάφορα εϊτε έξοδα πώς τελειωθει 
καί κάθεν Ινας] άπό τούς συντρόφους μου τό μερτικόν του κατά την όμο?νθ· 
γίαν μου,] εύγένοντας περό(8) ειτινος χρεωστούμε άπό εκείνους όπου μου έ
χουν στελμένα καί τά εναπολειφθέν] νά πέρνη τό μερτικόν μου όλον εΐτι 
μου τρέχει εδώ είς την Βενετία κα'ι εΐτι μου εύρίσκον]ται καί όξω, ό άνωθεν 
κύρ Μιχέλη Περούλης έστοντας όπου όξω είναι άβανία(9)] καί δέν εύχαριστού- 

25 μαι νά πάρη όξω τίποτες παρά νά φέρουν εδώ εις τήν δικαιοσύνην ό,τι] I- 
χομεν όξω είς λογαριασμόν καθαρόν, νά πέρνη κάθε ένας ό,τι τού τρέχει καί 
νά είναι] νοικοτζύρης ό άνωθεν κύρ Μιχέλης Περούλης ώς τό ϊδιόν μου κορ
μί νά κάμη κρίσιν μέ καθένανε νά βάνη άλμπιτρα(10)] καί εΐτι ηθελεν τού φα· 

30 νιστή διά τό καλλίτερο νά κάμη σά νά ήιον ίδιος νοικοτζύρης] καί λαβαίνόν
τας ο,τι συμμαζωκτή τό ίδικόν μου] θέλω νά κάμη ώς οπιστεν γράφω ενα 
προς ενα].

Αρχή άφίνω νά δώση ό οπιστεν ’Επίτροπός μου εδώ είς την Βενετίαν εις 
τον άγιον Γεώργιον διά νά μέ θάψουν είς τήν μέσην Δουκάτα 10.] Τού άρχιε 
ρέως διά νά κάμουσι συλλειτουργό Δ. 10. Των εφημερίων άπό Δ. 5]. Τών 

35 διακόνων Δ. 3. καί νά λαργέψη(11) καί εις πτωχούς όπου ηθελεν τού φανιστή 
διά ψυχικόν μου Δ. 30.] είς ιήν ’Αθήνα τή Μητρόπολι ρεαλια 50 ηγουν ρεα· 
λια μπενήντα διά νά μέ γράψη μία ξεφώνησιν. Είς τήν] Παναγίαν τού Ραΐ- 
δη ρεάλια είκοσι. Είς τήν Μεντέλλην(12) ρεάλια 10 Δέκα. Είς τήν Σεριανήν(“ ) 
ρεαλια 10 Δέκα. Είς τό Δαφνί] ρεάλια 5 μπέντε καί ρεάλια 50 πενήντα να δί
νη είς πτωχούς ιερείς νά κάμουν τόσα σαραντάρια].

40 Είς τήν Καλαμάτα εις τήν Παναγία είς τό Παζάρι ρεάλια  ̂ 10 Δέκα. Είς 
τούς ‘Αγίους ’Αποστόλους ρεάλια 10 Δέκα.] Τών παιδιών που είχα διά τήν 
ψυχήν μου ρεάλια 20 είκοσι. Εύγαίνοντας τά άνωθεν οπού γράφω νά] δοθούν 
διά τήν ψυχήν μου καί εΐτι έξοδον ηθελεν κάμειν είς τήν θανήν μου, τά ενα- 
πολειφθέν ότι μείνουν] τό δικό μου ώς καθώς θέλει φανιστή οπού θέλουν 

45 λογαριαστή άπό τούς συντρόφους μου μέ άγάπην μέ ειρήνην], παρακαλώ τους
ν__ S ' ν·___________ λ.. νλ ηιιηιιΐ’ νιιϊ

στέλη μέ τήν έξοδο τού αδελφού μου εΐτι ήθελε εξοδιασει είς σε μερετι(14) καί 
τά εναπολειφθέν] νά τά κάμη έξι μερτικά νά στέλη τά δυο μερτικά τού άδελ-

50 φού μου καί τά τέσσερα μερτικά νά τά ατέλη] πάσα άδελφης μου τό ένα
Χρεωστώ τού Άπιανά Πανιά(,δ) όρδινάρια τρία καί τού κυρ ανδρέα ^Κα- 

βουρλίνι] καβέτζο πήχες 4 1/*. Τού άνωθε κύρ μιχέλη Περούλη χρεωστώ τή
σπέζανΓ®) μου όσον καιρόν έχω είς] τό σπίτι του. Άκομα εστειλέ μου ό Σ = α· 
ματέλος άπό τήν λιχουδίστα μετάξι κολλέττο(ιΤ) ένα καί εΰρίσκε]ταΐ είς τήν
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55 Δουάναν και νάν το πέρνη 6 άνωθεν κυρ μιχέλης Περουλης νάν τό πουλή νάν 
του στέλνη τον] λογαριασμόν του. Διά τό /άδι τούς ναΰλου; τους έχω απλή* 
ρωτους και κάθεν άλλην έξοδόν ίου ] Ό  Κυρ Δημητράτση Ποδάρος έλαβεν ώς 
μου γράφει από τον Καβαλλάρη και ΙΙαγλά διά την συντροφιάν όπου τούς εί
χα] ρεάλια Ιδιακόσια πενήντα και χρεωστοΰν και εδώ ώς φαίνονται είς τής 

60 φατούρες τους Δουκάτια 260 και νάν τά πέρνη] ό αδερφός μου έκεΐνα όπου 
έλαβεν ό κυρ Δημητράτζη Παδάρος ωσάν κα'ι τά άνωθεν εδιακόσια εξήντα] δί
χως νά πάρουν ή άδελφάδες μου από δαυτα τίποτες. * Ακόμα βρίσκονταί μου 
έδώ είς] τό σπίτι βελούδο Κρεμίτζιν όπου έπήρα από τον Στίγγην πέιζες(18) 

70 δυο πήχειςίντσίρκα] και δαμάσκα πέτζες δυο πήχες 84  και ράζα ιντσίρκα πή* 
75 χεις 200 εδιακόσιες και τζικίνια] No 110 εκατόν δέκα και δουκάτα 48 σαράν 

τα οκτώ. εγώ μιχάλης ρογίδης βεβαιώνω τάνωθεν.
** *

Τή 22 ‘Ιουνίου 1671
ΈδημοσιεύΘη ή άνω διαθήκη το0 διαθέτου Μιχαήλ Ροίδη έπ! τοΟ νεκροΟ διε- 

βιβάσθη άντίγραφον είς τό Γραφειον *Γδάτων.
"Οπισθεν τής διαθήκης ό Συμ]φος Νικόλαος Βέλανος κατεχώρησε την πρα- 

ξιν τής παραλαβής τής διαθήκης ή όποία έγένετο τήν 18ην Ιουνίου 1671 ήμέραν 
Πέμπτην Ινώπιον τών κάτωθι δύο μαρτύρων:

, Έ γώ ό Ιερομόναχος Νικηφόρας Καλορμάνος του ποτέ Άνδρέα παρέστην ως 
μάρτυς, παρακληθεις και όρκισθεΐς

Έ γώ δ Πέτρος Γούνας του Γιώργου εξ 'Αθηνών ομοίως.
*0 Συμβολαιογράφος άναφέρει καί τό όνομα πατρός τοΟ Μιχαήλ Ροίδη ώς έξης: 

«Μιχαήλ Ροιδης του ποτέ Παππά Κυρ Ά νΐώ νη εξ Αθηνών».

*Η Δίαΰ'ήκη τοΌ ’ Α θηναίου Δημητ qIov KovzqikGL

(Φάκελλος 1004—Συμβολαιογράφος Νικόλαος Βέλανος)
Τηρουντες τό λεκτικόν, άποκατεστήσαμεν τήν ορθογραφίαν 

1675 ’Ιανουάριου 29 εις Βενετίαν.
t  Έ γώ Δημήτριος Κουτρικάς του ποτέ Ίωάννου 'Αθηναίος ευρισκόμενος άρ

ρωστος είς τό κορμ'ι μά γερός είς τον| νουν, ήθέλησα και έκραξα έναν μου 
θαρρετόν φίλον διά νά γράψη ώ  παρόν μου τεσταμέντοί1) και ύστερή] μου 
θέλησι και πρώτον ρακομαντάρω(2) τήν αμαρτωλήν μου ψυχήν εις τάς χεΐ- 

5 ρας του άφέντη του Χρίστου] και τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, παρακαλώντας 
τό άπειρον ελεος νά έχουν ευσπλαχνίαν εις τήν αμαρτωλήν μου ψυχήν, έπειτα 
θέλω και άφίνωδιά επίτροπον και κομεσάριόν μου τον] κΰρΌν Μιχαήλ Περού 
λην, δ όποιος νά κάμη και νά τελειώση ο,τι έδώ κάτω θέλω όρδινιάσειί®^. 
Θέλω κα'ι άφότης ό αφέντης ό Θεός θέλει μέ καλέσει διά νά πληρά)σω τό κοι 

10 νόν χρέος, νά μέ ενταφιάσουν στήν Εκκλησίαν μας στον "Αγιον Γεώργιον 
εις τήν άρκλαν(4) τήν μεσιανήν όπου είναι εις τήν] μεσιανήν θΰραν του αγίου 
Βήματος, διά τον όποιον τόπον άφίνω δουκάτα πενήντα διά μίαν] φοράν.
1) Διαθήκη, 2) nodaro pubbIico— hi\\)L0o\.oc, Συμ)φος, 3) ό Μιχαήλ Περούλης ή to Α θ η 

ναίος έμπορος έν Βενετία, 4) scuoterc=.t\anQax\<&t 5) εννοεί τό ώρολόγιον πού είναι είς τήν 
πλατείαν Ά γ. Μάρκου 6) ό Δημήτριος Παλαιολόγος ήτο Άΰηναΐος. 7) ι>^ύνα=περίπου, 8) 
^π>=δμω ς, 9) άβανία=παράνομος φορολογία, 10) τ,ιΛΓίι/β=διαιτηται 11) elargirt=h\o.\k\w>  
αφειδώς, 12) Μεντέλη=Πεντέλη 13) Σεριανή=Καισαριανή. 14) μερέτι=όφόρυς τής δέκατης, 
15) πανιά=τόπια, κομμάτια, 16) ί/«α=έξοδα διατροφής, 17) eolletlo=zhtya\mat \BJ j>etza~  
τόπι κομμάτι.
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’Ακόμη ξεκαθαρίζω πως εχω πσρτε(*) άπό ιό όση μι μου εις to σπίτι του 
αφέντη] Μιχάλη Περούλη μέσα σέ δύο σκρίνια(*) του οποίον εχω νάδώσω δου 

1δ πάτα διακόσια καθώς] φαίνεται στο σκρίτο(7) όπου του έκαμα και πωλώντας 
την μομπίλια(*) του σπιτιού μου νά πληρωθή καί δι*] δ,τι θέλει ξοδιάσει διά 
την θαφήν. σαραντάρι και μνημόσυνά μου]. ’Ακόμη Ιχω στο Ριάλτο στις βόλ- 
τες(*) τον Άλεσάνδρο Ριγίνη άνηψιού του αφέντη Νικολό Άπιάνσυ] εκείνες 

20 τές σάγιες και πανιά όπου ομολογεί τό σκρίτον του, καμωμένον άπδ το χέρι] 
τού Βολτάρω Αέντου, τά όποια τού επαράδωσεό αφέντης Μιχάλης Περού· 
λης]. Τό ρέστος ιού ασημιού μου εΰρ'σκεται εις τό σκρίνιο τού καρμελέν- 
γκου ντε Κομονν(ιβ), ωσάν] σκρίνιο ντελε Ραζόν Νόβεί11).

'Ακόμα έδωσα τον άφένιη Άντζολο Κότζη ράζο] μπράτσα ίφταχόοια πε 
2δ νήντα ίντσίρκα και μίαν σάγια σκαρλάτα] διά δουκάτα πεντακόσια, πλερωμέ- 

νο τό προ'11) διά χρόνον εν αν Μου είτε πώ:] εύρίσκονται στού άφέντη Νι
κολάου Γλυκή. ’Ακόμη εχω λογαριασμόν μέ τον άφέντη Τζουάνε Φοντάνα διά 
κάποιο νεγότζιο(!*) οπού έκάμαμε μέ τον Γαλίτζη] στήν Σουρίανί11) και τόνε 
παρακαλώ ανάμεσα σέ δύο φίλους νά ξεκαθαριστούνε] διά νά λείψουν ή κρί- 

30 σεις τού Παλατιού. ’Ακόμη έχο.ιε λογαριασμόν μέ τον Ντομενέγο Σκούδη. 
τελλάριον σοτοπόρτεγο α Ριάλτο(14) και θέλει Ιδει ivto (wJ μου έδωσε 
καί Τντα] μένει νά ενχαοισιηϋζ  όπου έχει νά λάβη. Άκόμη εδάνεισα των Πα 
πάδων] τηςΣάντα Μαρίνας δουκάτα διακόσια διά νά φαμπρικάρονσιν ένα] 
σπίτι στην Σκουατζέρα διά δουκάτα πέ*τε στά εκατόν φρανκάμπιλε(ιβ) σέ χρό* 

3δ νου:] είκοσι. Ακόμη εχω δύο σπιτόπουλα εις την κοντράδα^7) της Σάντα 
Μαρίνας Τραβίζω] δουκάτα δώδεκα τον γρόνον τά κρατεί ό αφέντης ό μπα- 
ταόρος. 'Ακόμη εχω νά| λάβη από τον Τζουάνε Παζίνι σίμουλι ην σόλην(1*) 
μέ την μάνναν του δουκάτα] εξακόσια ίντσίοκα (**) ως φαίνεται τό ίστρουμέν 
το(*’) στους ατσυςΡ1) τού άφέντη Νικολό] Βέλανο νοδάρου νά μου κορισπον- 

40 δέρη(” ; δουκάτα πέντε τον μήνα καί διαβάζοντας το ιστρουμέντο, θέλουσι 
ρεγολαριστη.Ρ7) Θέλω καί άπό τά άνωθε κρέντιτα και] άσημικά και μόμ* 
πίλε τού σπιτιού μου, άφις θέλουσι πουληθώσι άπόν τόν ε]πίτροπον και κο
μισάριον μου νά δίδη τά-λεγάία(*4) όπού εδώ θέλο) γράψε ] και πρώτο: 

Ά φ ίνω  της ηγ ιπημένης μου μητέρας όπού & ]τρεζέντε(°) εΰρίσκεται στήν 
4δ 'Αθήνα μέ τούς αδελφούς μου, άφίνω της εκατόν τζεκίνια χρυσά, άκόμη τού] 

αδελφού μου τού Νικολάκη άλλα εκατό χρυσά και τον άλλου μου άδελφού τού 
Γεωργίου άλλα εκατό χρυσά. ’Ακόμη των παιδιών τού άλλου μου αδελφού, 
πο?ε Μιχαήλ άλλα τζε/ινια εκατόν χρυσά, είνε όλα ό,τι τους άφίνω τζεκίνια] 
τετρακόσια και άς δεχθούν την καλήν μου όρεξιν καί παρακαλώ τους νά μή] 

50 τρομήξουν(14) νά διασείσουν ιήν διαθήκην μου μήτε νά έναιτιωθούν εις τά] 
ψυχικά όπου Ιφ*κα διά ιήν αμαρτωλήν μου νυχή εκεί όπού χρέος] ξεκαθα
ρίζω που δέν επήρα τίποτες μήτε εχω άπου το σπίτι μας καί ό,τι μού έρ]χε·] 
ται από πχτρικόν καί μητρικόν άς τό έχουν ?ά αδέλφια μου εις δόξαν Θεού- 
και είς πολυχρόιον εδικόν το>ν], ά'όμη |.θνμούμενος τήν πολλήν καί δδελι 

55 φ»κήν] άγάπη/ όπού είχαμε μέ τόν ποτέ μακαρίζα Μιχάλη Μπελόνια θέλω κα- 
άφίνω] τού ανεψιού του τού Παππά δουκάτα διακόσια καί τού Θεοδόση άλ
λα διακόσια και τού ’Αντωνίου διακόσια διά μίαν φοράν.

Άκόμη άφίνω τής Μ.τε?ί%ας θυγατέρας τού ποτέ Τζσν Μπατίστα Βόμπερα 
διά ελευθέρωσιν της ψυχής μου ένα όφίτζιοί’7) ήγουν] λακονταρία ντελαραζόν

60 νόβεί” ) όπου εγώ τό Ιζερτζιτάρω(” ) καί τό άγόρασα άπό τόν] πάτε Ματιόν 
Μαναρίν, τό όποιο όφίτζιο είναι οτήν ζωήν της κυρίας Σαντίνας, τής γυναι- 
κός του] καί τό άφίνω ώς άνωθε τής Μπετίνας τής άνωθε μέ κοντετζιόι(β#) 
rd ήθελε πανδρευθή] σέ διορίαν μήνες έξη και δν δέν ήθελε εύρη καλήν δκα
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ζιόν(®1) άνάμεσα των έξι μηνών] νά ήθελε νά πάγΐΐ σέ ένα μοναστήρι σέ φΰ· 
65 λαξι διά έναν χρόνον καί ά δεν ήθελε πανδρευτή νά είναι πρίβα(93) καί του 

δφίτζιου τό ούτιλε(") νά πηαίνη τό έμισό εϊς-τό μοναστήρι] του άγιου Λουκά 
στήν ’Αθήνα καί τό άλλο Ιμισό στο μοναστήρι των καλογράδων του αγίου] 
Γεωργίου(84) νά κάνουσι τόσες παράκλησες διά τές ψυχές όπου έχω χρέος κα
τά τήν] γνώμην μου. Πάλι καί θελήσει νά είναι στο μοναστήρι νά έχη τό 

’ 70 άνωθι λεγάτο. ’Αφίνω τής Λουτζέτας όπου ευρίσκεται στο σπίτι μου ιή σή- 
μερο διά κυβέρνησί μου δουκάτα είκοσι] διά μίαν φοράν διά την ψυχήν μου. 

~ Τό επίλοιπο μου πράγμα διι έχω καί μου άσπετάρει] θέλω ό κομεσάριός μου νά 
to Ινβεσιίρη με τον καλλίτερο μόδοόποΰ ήμπορέοη] καί θέλει του φα>ή διά νά 
γίνεται μίαν λειτουργίαν τήν ήμέρανκαί εορτή του αγίου Διονυ]σίου του Ά ρε- 

75 οπαγίτου άρχιερατ»κώς καί δυο λειτουργίες τήν εβδομάδα από] τονς εφημερί
ους διά τές ψυχές εκείνων οπού έχω χρέως κατά τήν γνώμην μου] καί ούτως 
τελειώνω καί βεβαιώνω τά άνωθε καί υπογράφω ΐδιο χέρι είς ασφάλειαν καί 
βεβαίωσιν.

Έγώ Δημήτρι ό Κουτρικάς ύπογράφο Ιδία χερί καί στέργο καί βεβαιόνο 
τά άνωθε».

80 Ντόπο(94) όπου άπόγραψα τήν διαθήκην μου ϊσον άνωθε εθέλησα νά ά* 
τζιοντάρωί85) πώς θέλω δ.τι ό κο]μεσάριός μου ό κυρ μιχαήλ Περουλης] ντό· 
πο τόν θάνατόν μου νά κάμη άβεντάριο(8β) μέ νοδάρο διά νά γράφτουσι δ,τι 
μου ευρίσ^ονται, εΰγάνοντας δ,τι έχει εδικόν της ή άνωθεν Μπετίνα, χρυσά- 

85 φι καί φορέματα όπου κάνω κόντο(97) νά ξίζουσι τετρακόσια δουκάτα τσίρ
κο (88).

Έγώ Δημήτρι ό κουτρικάς βόβαιόνο τά άνωθε.
*

«Τή 29 Φεβρουάριου 1675 (Μ. γ .)  ήτοι 1676.
ΈδημοσιεύΘη ή άνω διαθήκη έπί τοΟ νεκρό0 καί διεβιβάσθη άντίγραφον είς 

τό ΓραφεΙον Τδάτων».
Όπισθεν τής διαθήκης δ νοτάριος κατεχώρησε τήν πράςιν τής παραλαβής 

τής διαθήκης τοΟ Δημητρίου Κουτρικά τοΟ ποτέ Ίωάννου έξ "Αθηνών, κατοικοϋν· 
τος έν Βενετία είς τήν ένορίαν Σάντα Μαρία Νόβα, τή 30 *Ιανουαρίου 1675 ήμέ 
ρα Πέμπτη (Μ. V.)

Μάρτυρες: ’Αντώνιος Δ' Έρκολι τοΟ ποτέ ’Ιουλίου άπό τό Τσερίγο καί Δη· 
μήτριος Πανάς τοΟ ποτέ Γεωργίου.

(Σ υ  ν ε χ ί ζ ε τ α ι )  * 11

1)=Διαθήκη 2)=συνιστώ 3)=διστάξει 4)=μικρός τάφος 6^=μέρος 6^=μικρά κιβώτια 
7^=γραπτόν 8)=έπιπλα 9)=θολωτά τόξα 10)=ήτο Οίκονομ “Εφορος, ώς λέγομεν σήμερον
11) Κατάστημα τής Οίκονομ. Εφορείας, ϊ \ )  ό τόκος 12) έμπόριον 18) Συρίαν 14) έμπορον 
πανικόν εις τά υπόστεγα του Ριάλτο, 15) ΐντα τής Κρητικής διαλέκτου=τί 16) δυνάμενον νά 
έξοφληθή. 17) συνοικίαν 18,) άλληλεγγύιος 19) περίπου 20) έγγραφον 21) πράξεις 22) άποδί- 
δη 23) κανονισθή 24) κληροδοτήματα 25^ έπί τοΟ παρόντος 26) αντί «τολμήσουν* 27) γρα- 
φεΐον 28) ήτο ένα Δημόσιον Κατάστημα όπου έγίνοντο πλεισιηριασμοί καί άλλαι εκκαθαρί
σεις χρεών καί φαίνεται ότι τό ΓραφεΙον έξυπηρέτει τούς ενδιαφερομένους καί έπαιρνε πο· 
σοστά 29) έξασκώ 30) όρον 31) ευκαιρίαν 32) έστερημένη 33) κέρδος 34) έννοεΐ τό μοναστή
ρι τώ/ι έλληνίδων μοναχών έν Βενετία 84) ύστερα 35) προσθέσω 36) άπογραφήν 37) λογαρια
σμόν 38) περίπου. *

Άπό τό «Νεκρολόγιον αρ. 886 μανθάπομεν ότι ό Δημήτρι Κουτρικάς άπέθανεν είς ή· 
λικίαν 58 ετών άπό άσθμα. ’Ιατρός του ήτο ό έκ Κρήτης Κορνάρος.
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ TO 1834*

‘Ύστερα από σύντομη σιωπή, είπε. 
« Έ , λοιπόν, εγώ είμαι ό δ καπετάνιος και 
θάχεις ανθρώπους πού θά σέ προστατέψουν 
δπου κι’ άν πας. Είσαι Εγγλέζος, έτσι δεν 
είνε;» «Ναι, είπα, είμαι». «Λοιπόν, μου 
αρέσουν οί Εγγλέζοι, κι5 εσύ ξεχωριστά». 
«Σ’ ευχαριστώ» τού απάντησα. ’Αφού μι
λήσαμε λίγο ακόμη, έσκισε ενα κομμάτι α
πό τό γράμμα τού Βεζύρη (πολύ άπρεπο 
αυτό στήν Αλβανία) κι* αφού έγραψε κάμ 
πόσες γραμμές σ’ αυτό, είπε. «Δώσε τό 
χαρτί αυτό στούς πρώτους στρατιώτες πού 
θά συναστήσης στούς πρόποδες τής Πίν- 
δου κι9 ολα θά παν καλά». "Υστερα ώδήγη 
σε τον αγωγιάτη ποιο δρόμο νά πάρη. Πή 
ρα τό χαρτί, πού δεν ήταν διπλωμένο, αλλά 
τά κακογραμμένα ρωμέϊκα ήταν γιά μένα 
ακατανόητα* έτσι τδβαλα στήν τσέπη μου 
και ξεκινήσαμε, ενώ δ καινούριος μου φί
λος κουνούσε τό χέρι του καθώς βγαίναμε 
άπό την άγορά. ’Αρχίσαμε νά προχωρούμε 
προς τούς λόφους πού ξεπετιώνταν άπό τή 
βάση, πού άρχιζε ή μεγάλη οροσειρά τής 
Πίνδου.

Προχωρούσαμε πλησιάζοντας δλοένα 
στα βουνά* τέλος αρχίσαμε νά σκαρφαλώ
νουμε ενα απότομο μονοπάτι δλο πέτρες 
στήν πλαγιά ενός βουνού, σκεπασμένο μέ 
πυξαριές. Τό μονοπάτι αυτό εξακολούθησε 
για κάμποσο ακόμα, ώσπου φτάσαμε σ* έ
να μέρος, δπου ήταν ένας τόσο στενός γκρε 
μός, δπου δεν μπορούσαν νά περάσουν δύο 
άλογα μαζί. Έδώ καθώς πήγαινα ή τυχοζ 
καβάλλα στ’ άλογο ακόυσα μπροστά μια φω 
νή. «Κλέφτες, κλέφτες!» και άπό τις πυ
κνές φυλ ωσιές τών πυξαριών ξεπρέβαλαν 
τρεις τέσσερες πλατειές κάννες τουφεκιών, 
πού ακολουθήθηκαν γρήγορα άπό κάμπο-

(*) Συνέχεια έκ του προηγουμένου τεύχους 
σελ. 774.

σους άνθρώπους μέ λερέςάσπρες φλοκάτεςκαί 
φουστανέλλες. Αν ιοί μέ κοφτό κι* άπότομο 
εύγλωττο τρόπο μάς διέταξαν νά σταθούμε. 
Φυσικά υποχρεωθήκαμε νά σταθούμε. Έ 
κανα νά βγάλω τό πιστόλι μου, άλλά ένας 
άσπροφορεμένος μου γύρισε τό ντουφέκι 
του κι* δταν κοίταξα γύρω νά Ιδώ άν δ 
ψηλός ’Αρβανίτης υπηρέτη; μου ετοιμάζον 
ταν νά μέ υποστήριξή, τον είδα νά μισό- 
σηκώνη τό ντουφέκι του καί νά τό βάζη πί 
σω στήν πλάτη του, κουνώντας τό κεφάλι 
του σά νά έλεγε «είναι άχρηστο νά άντιστα 
θονμε, μάς έπιασαν κι5 είνε πολλοί». "Ετσι 
κι’ εγώ άσφάλισα τ’ άνοίγματα άπό τις 
κάννες τού πιστολιού μου προσεκτικά, γιά 
νά μή μέ σκοτώσουν μέ τό ίδιο τό πιστό
λι μου, δταν θά μου τδπαιρναν. Ότόπος ή
ταν τόσο στενός, ώστε δέν υπήρχε ελπίδα 
νά φύγουμε τρέχονιας καί νά μας καθόμα
στε πάνω στ’ άλογα σαν βλάκες μπορώ νά 
πώ. Οί κλέφτες μιλούσαν καί φλυαρούσαν 
πολύ μεταξύ τους καί ρώ ησαν πολλά πρά
γματα ιόν ’Αρβανίτη, πού δέν μπορούσα 
νά καταλάβω. "Ολες μου οί ικανότητες μα
ζεύτηκαν στο νά παρατηρώ αυτούς πού ή
ταν μπροστά κι* εξέταζαν τίςάποσκευέί μου 
πάνω στο μουλάρι. Πρώτα έσυραν εξω τό 
σάκκο μέ τά ρούχα μου καί τον πέταξαν 
χάμω* υστέρα βγήκε έξω ό καφές καί ή ζά
χαρη κι’ δ,τι άλλο ήταν μέσα. Μερικοί εί
χαν πιάσει τον φτωχό άγωγιάτη κι’ άρχι
σε συζήτηση φωναχτά άνάμεσα σ’ αυτόν 
καί τούς κλέφ ες. "Ολα αύιά δέ μ’ άρεσαν, 
άλλά δ θυμός μου έψτασε σέ μεγάλη σφο- 
δρότητα δταν είδα έναν άπ’ αυτούς νά παίρ- 
νη γιά δικό του τό μισό άπό ενα παχύ τρυ 
φερό κοτόπουλο, άπό τό όποιο είχα φάει 
τό άλλο μισό μέ πολλή όρεξη κι* ευχάριστη 
ση. «"Ασε κάτω τό κοτόπουλο βρωμιάρη!* 
φώναξα εγγλέζικα «άφησε το κάτω, αχούς!

· , »
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αν δεν τ* άφήσης]θά....» Ό  άνθρωπος ξαφ
νιασμένος άπό τά λόγια αυτά σέ μια άγνω 
στη γλώσσα, άφησε κάτω τό κοτόπουλο 
καί κοίταξε μέ απορία για ιήν έκρηξη 
του θυμού πού ή πράξη του είχε προχαλέ* 
σει. «*Έτσι μπράβο, τού είπα άνθρωπέ 
μου* αυτό πού Ικανές πάρα είνε καλό για 
ένα βρωμερό κτήνος σαν κι9 εσένα». « Ά ς  
δούμε, είπα στον ’Αρβανίτη, άν μπορού
με νά κά\ωμε τίποτε' πές τους πώς είμαι 
δ θειος τού βασιληα της ’Αγγλίας, ή έγγο- 
voc, η στενός φίλος και πώς αν μάς πει
ράξουν η μάς ληστέψουν θά στείλη κάθε 
είδους στρατό και στόλο θά τούς κρεμάση 
δλους καί τούς υπόλοιπους θά τούς οφάξη. 
Πές μεγάλα λόγια άνθρωπε! μη τσιγουνεύ- 
εσαι ηχηρές λέξεις, δεν κοστίζουν τίπο
τε κι* άς δούμε τι θά καταφέρουμε μ* 
αυτές»* .

*Έτσι δ Αρβανίτης άρχισε νά μιλάη 
κι* άρχισε μιά μεγάλη πάρλα. γιατί ο! κλέ
φτες είχαν ξαφνιαστεί μέ τά ’’Αγγλικά πού 
τούς είχα μιλήσει καί στάθηκαν ήσυχοι μέ 
τό στόμα άνοιχτό γιά νά ίδούν τι ήθελα 
νά πώ. Στη μέση άπ* αυτόν τον καυγά θυ
μήθηκα τό χαρτί, πού μάς έδωσαν στο Μέ
τσοβο. «Νά, τούς είπα, νά ένα γράμμα, δια 
βάοτε το, νά ιδήτε τί λέει». Πήραν τό χαρ 
τί καί τό στριφογύριζαν στά χέρια τους, 
γιατί δέν μπορούσαν νά τό διαβάσουν. 
Πρώτα τό κοίταξε ένας κι5 ύστερα ένας άλ 
λος. ύστερα τό κοίταξαν άπό την άλλη όψη, 
άλλα δέν μπορούσαν νά βγάλουν τίποτε 
άπ9 αυτό. 'Ωστόσο τούς έκανε μεγάλη εν
τύπωση, γιατί κι’ εδώ,όπως καί σ* όλες τις 
άλλες χώρες τής Ανατολής, κάθε γραμμένο 

* χαρτί τό κοιτάζουν οί αμόρφωτοι σά μύστη- 
I ριο καί τό έχουν σέ μεγάλη ύτόληψη. Τέ·
( λος μάς είπαν θά μάς πάνε σ* ενα μέρος,
| όπου θά βροΰν κάποιον πού νά μπορή νά 
ί διαβάση τό χαρτί.
j Αυτό πού μού φάνηκε πολύ παράξενο, ή 
I ταν πώς οί κλέφτες φαίνονταν πώς δέν είχαν 
!ά»ιό μάς ούτε τον παραμικρότερο φόβο. 
’Ούτε μπήκαν στο μπΛά νά ζητήσουν τά δ
ίπλα μας* τό αγαπημένο μου ταξιδιωτικό 
ιπισωλι μέ τέσσαρις κάννες τό θεωρούσαν 
(φαίνεται πολύ μικρό γιά νά τούς φέρη κίν 
ιδυνο. Θειόρησα σαν προσωπική προσβολή 
{ότι ώρισαν μόνον δυο άπό τήν δμάδα τους

νά μάς συνοδέψη στην κατοικία τού γραμ
ματισμένου, πού θά διάβαζε τό γράμμα. 
‘Ωστόσο είχαν κανονίσει τά πράματα μέ έ· 
πιστημονικό τρόπο. Γύρισαν τά χαλινάρια 
πάνω άπό τά κεφάλια των αλόγων καί κα
θένα τόδεσαν στο ά^ογο πού πήγαινε μπρο 
στά κι9 οί άλλοι άπό πίσω* άλλα άκριβώς 
τή στιγμή πού σκέφτηκα πώς ήταν ευκαι
ρία ν9 άποτινάξω τό ζυγό αυτόν, δ»έκρινα 
ότι όλο τό πέρασμα φυλάγονταν καί δπουδ 
δρόμος πλάταινε λιγάκι, ή γύριζε σ’ ένα 
βράχο ή σέ χαμόδεντρα, άλλα μακρυά ντου
φέκια ξεφύτρωναν άπό τούς θάμνους κι* 
οι δυο κατακτηταί μας άλλαζαν συνθήματα 
μέ αυτούς πού κρατούσαν τά ντουφέκια. Έ  
τσι προχωρούσαμε, δ κλέφτης, πού πήγαι
νε μπροστά φαίνονταν νά μή νοιάζεται γιά 
τίποτε, άλλ* αυτός πού έρχονταν πίσω είχε 
τό ντουφέκι του γυρισμένο πάνω μας έτοι
μος νά ρίξη σ’ όποιον άπό μάς θά ήθελε 
ν 9 άντισταθή. *0 δρόμος πού άνηφόριζε ά 
πότομα ήταν πολύ επικίνδυνος κι9 οχι ευ
χάριστος' ήταν έ'να στενό μονοπάτι κομμέ
νο στην πλαγιά ενός άπότομου βουνού. Μιά 
φορά πέρασε πάνω άπό άπότομη πλαγιά 
στρωμένη μέ γαλάζιες πέτρες, πού ήταν τό 
πιο άβέβαιο έδαφος γιά τ’ άλογά μας. ‘Ό 
λοι όσοι περπατούν στά βουνά ξέρουν πό
σο πιο επικίνδυνο είνε τούτο τό είδος τού 
δρόμου, άπό δποιοδήποτε γκρεμό άπό βρά
χια, όσο στενά κι* άν είνε.

Φτάσαμε πολύ ψηλά τώρα καί τό έδα
φος ήταν ραντισμένο μέ μπαλώματα άπό 
πάγο καί χιόνι, πού έκαναν τό βάδισμα ά- 
βέβαιο. Συχνά μεγάλες μάζες άπό τό δρό
μο, καθώς περνούσαμε πάνω του, ξέφευ- 
γαν κάτω άπό τά πόδια μας καί τραβούσαν 
προς τά κάτω πηδοιντος μέ θόρυβο άνάμε- 
σα στις πυξαριές ώσπου γίνονταν σκόνη 
πάνω στά βράχια χαμηλά.

Προχωρώντας μπήκαμε μέσα σ9 ένα 
σύννεφο πού έκρυψε όλα τά γύρω μας καί 
τραβώντας πιο πάνω υψωθήκαμε πάνω ά
πό τό σύννεφο, σέ μιά περιοχή γεμάτη ά
πό θρυματισμμένα κατσάβραχα κι* ένα σκο 
τεινό δάσος άπό ψηλά πεύκα' έκει άνάμε- 
σα στά πυκνά κλαδιά του πού σχημάτιζαν 
κάα σαν ταπέτο, οί άκτίνες τού ήλιου μό
λις μπορούσαν νά περάσουν ωχρές. Τό Ιδα 
φος άπό κάτω ήταν γυμνό καί σπαομένο μέ
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σπασμένες πέτρες* απάνω σ9 αυτό δ ήχος 
άπό τά πέταλα των άλογων και τό βάδισμα 
των σιωπηλών συνοδών μας ήταν οί μό
νοι ήχοι πού υψώνονταν στ’ αυτιά μας μέ
σα στο μεγαλόπρεπο και απόκοσμο δάσος· 
Είχα λοιπόν σέ κάποιο σακκούλι πού κρέ
μονταν στη σέλλα, ανάμεσα σ* άλλα πρά
ματα και μια μικρή έκδοση τού Δάντη (τυ
πωμένη σέ περγαμηνή) και τά επίσημα λό
για τής αρχής τής «Κολάσεως» μου ήρθαν 
πιεστικά στο μυαλό:

Στό μέσο του δρόμου της ζωής μας 
μέσα σ' ένα σκοτεινό βρέθηκα δάσος 
γςατί είχα χάσει τόν καλό τόν δρόμο.
Α! Πόσο δύσκολο μου είναι νά φανερώσω 
τΐ ήταν τό δάσος τούτο τό τραχύ καί τό άγριο 
καί τό πυκνό, πού άν τό σκεφτώ ξανά μέ δέρ-

(νει 6 τρόμος

Έ πί ιέλου: φθάσαμε μπροστά άπό έ 
να μεγάλο ξύλινο σπίτι ή παράγκα. Φαί
νονταν νά είνε δλο μιά σκεπή κι* ήταν φκι 
ασμένο από μεγάλα κούτσουρα δέντρων πού 
σχημάτιζαν πλαγιά τό ενα πάνω στ9 άλλο 
κι* ήταν πολύ ψηλό, μακρύ και στενό. "Ο
ταν ζυγώσαμε φανερώθηκαν πολλοί άνθρω 
ποι αρματωμένοι ώς τ’ αυτιά και μάς πή
ραν τ* άλογα. Στήν άκρη τού σπιτιού ή 
ταν μιά πόρτα (γιά μένα οδηγεί στούς κα
κούς ανθρώπους* ιταλ. στο κείμενο), ατό 
τήν δποία οδηγηθήκαμε στο εσωτερικό άπό 
τούς δυο φρουρούς μας και τοποθετηθήκα
με στή σειρά μέ τις πλάτες μας στον τοίχο 
δεξιά άπό τήν είσοδο. Προς τήν άκρη τού 
δωματίου αυτού τής φρουράς έκαιγε μιά 
μεγάλη φωτιά χάμω καί κάμποσοι άνθρω
ποι κάθονταν γύρω τους πίνοντας ρακί άπό 
φλυτζάνια τού καφέ. κουβε\τιάζο>τας φω
ναχτά και γελώντας.

Πέρα στήν πιο άπάμακρη γωνιά είδα 
ένα σωρό άπό λαμπερά μακρύκανα ντου
φέκια ακουμπισμένα στον τοίχο και στήν 
άλλη μεριά τής φωτιάς ήταν χάμω κάμπο- 
σες σανίδες μέ ενα στρώμα ή παλ ά καρπέ 
τα πάνω, δπου ένας άξιος άνθρωπος καλύ
τερα ντυμένος άπό τούς άλλους ήταν ξαπλω 
μένος ξέχωρα άπό κάθε άλλον και μισοκοι 
μόνταν. Σ' αυτόν έδωσαν τό χαρτί κι* άνα- 
σηκώθηκε σκύβοντας μπροστά γιά νά τό 
διαβάση στο φώς τής λαμπερής φωτιάς, γ ι
ατί άν καί ήταν λαμπρό* ήλιοφώς εξω τό 
δωμάτιο ήταν άρκετά σκοτεινό. Αυτή ήταν

ή πιο γραφική σκηνή, πού είχα τήν τύχη [1 
νά ίδώ μέ τά μάτια μου. Χάρηκα βλέπον- | |  
τάς την και άν καί δεν ήιιουν σίγουρος js 
διι δεν» θά μέ κρεμούσαν, ή κυριώτερη αί· ^ 
τία τής λύπης μου ήταν πώς δέν ειμουν §  
προικισμένος μέ τήν ιδιοφυία τού Ρέμπραντ J  
ή τού Σαλβατόρ Ρόζα, γιά νά παραδώσω 1  
στους μεταγενεστέρους μιά εικόνα τόσο ά- p 
ξια, σάν αυτές πού βγήκαν άπό νά πινέλλα ΐ  
των καλλιτεχνών αυτών. Καθώς κοίταξα I  
τις άξιοθρήνητες φάτσες τών υπηρετών μου, ί  
σχεδόν γέλασα στή σκέψη τι άξιολύπηιη εμ 9 
φάνιση είχαμε μπροστά σέ τούτη τήν καλή J 
συντροφιάΙΈνοιωσα πώς Ιγώ ξεχωριστά μέ 9 
τ* άσπρο σακκάκι μου καί τό στενό παντε- 9 
λόνι, πρέπει νά φαινόμουν πολύ λεπτός κι* y 
άδύνατος στά μάτια αυτών τών θαυμάσιων 1 
κυρίων. 1

Ό  καπετάνιος φαίνεται πώς ήταν φτω § 
χά γραμματισμένος, γι* αυτό συλλάβιζε τήν
κάθε λέξη σά νά έλυνε κανένα γρίφο. 'Επί 
τέλους τού ήρθε μιά σκέψη* κρύβοντας τά 
μάτια του μέ τό χέρι άπό τή λάμψη τής 
φωτιάς, έσκυψε μπροστά καί κύταξε στο 
σκοτάδι, δπου έμεΐς περιμέναμε τις διατα
γές του.'Ωστόσο επειδή δέ μπορούσε νά μάς 
ξεχωρίση, πήδησε ορθός στά πόδια του καί 
ξεφώνισε. «Έ , πού είνε ό κύριος πού έ
φερε τούτο τά γράμμα;Τί τόν κάνατε;» *Όταν 
ακόυσαν τή φωνή του πήδησαν ορθοί κι9 οί 
υπόλοιπο1, καταλαβαίνοντας γιά πρώτη φο
ρά, δτι γίνονταν κάτι εξαιρετικό. Κάμπο
σο άπό τά παλληκάρ>α έτρεξαν προς τό μέ
ρος μας κι9 ετοιμάζονταν νά μάς πιάσουν, I 
δταν ό καπετάνιος πλησίασε καί μέ εύγενι* ι 
κό τόνο είπε, «"Α, εδώ είστε! Καλώς ώρί- | :
σαταν άφεντάδες, σάς δεχόμαστε μέ χαρά { 
Ιδώ- Σάν στο σπίτι σας. Ζυγώστε στή φω 11 
τιά καί καθήστε*. Έκανα δπως είπε και I- 
κάθισα στις σανίδες, τρίβοντας τά χέρια ΐ : 
μου καί προσπαθώντας νά στρωθώ όσο I } 
πιο καλά μου Ιπέτρεψαν οί περιστάσεις. I 1 
Οί δυο υπηρέτες μου καί δ άγωγιάτης βλέ· h  
ποττας ποιά στροφή πήραν τά πράματα, I* |·  
γιναν ξαφνικά τόσο φλύαροι δσο σιωπήν 
λοί ήταν πρωτύτερα καί σέ λίγη ώρα εΐμα- s . 
στε όλοι οί καλύτεροι φίλοι στον κόσμο.

«Έτσι, είπε ό καπετάνιος ή δ,τι ήταν- 
γνωρίζεσαι μέ τό φίλο μας στο Μέτσοβο- 7» 
Πώς ήταν δταν φύγατε; Ελπίζω ήταν χα- ί*



λά».
«Ναί, είπα, όταν φύγαμε ή αν πολύ 

χαλά στήν υγεία του. Πόσο ευχάριστος άν
θρωπος εϊνε! καί πόσο τού πάνε τά χόχκι- 
να βελούδα πού φοράει»!

«Τον ξέρεις άπό πολύ κα«ρό;» ρώ
τησε.

«Έ , όχι καί πολύ χαιρό, απάντησε δ 
'Αρβανίτης μου, αλλα δ αφέντης μου νιώ- 
θη γι' αυτόν τον μεγαλύτερο σεβασμό, τό 
ίδιο χι9 αυτός για τον άφένιη μου».

«Λέει πώς θά πάρετε κάμποσους αν
θρώπους μας|[μαζί σας δπου σάς αρέσει* 
είπε δ νυκοκύρης.

«Ναί, ξέρω, είπ9 ό “Αρβανίτης, τά κα 
νονίσαμε στο Μέτσοβο μέ τό φίλο τού ά 
φέντη μου, την Ιξοχότητά του τον κΰρ
Τάδε».

«Έ , καλά πόσους θά πάρετε;»
«Πέντε εξη φτάνουν’ τόσους θέλομε. 

Θά πάμε στά Μετέωρα κι9 από κεί θά 
γυρίσουμε από τά βουνά πίσω στο Μέτσο
βο, δπου θάχωμε, ελπίζω, την ευχαρίστη
ση ν5 άνταμώσουμε πάλι τό στρατηγό σας».

Την ώρα πού κουβεντιάζαμε καί π ί
ναμε καφέ δίπλα στη φωτιά, οί άλλοι από 
τη συντροφιά έκαναν θόρυβο και κουβέν
τιαζαν, καί σέ λίγο πέντε λεπτοί, δραστήρι
οι» βοώμικοι νεαροί κλέφτες ντυμένοι μέ ά
σπρα, μέ μαύρα μακρυά μαλλιά πού κρέμον 
ταν στις πλάτες τους καί καθένας τους μ' Ι- 
να μακρύ ντουφέκι, μάς είπαν πώς εϊνε έ
τοιμοι νά μάς συνοδέψουν, δταν θά θέλα*

; με νά ξεκινήσομε. Επειδή δέν υπήρχε τί·
1 ποτέ νά μάς κράτηση στη σκοτεινή, καπνι- 
ί σμένη σπηλιά, έτοιμαστήκαμε γρήγορα νά 

φΰγωμε καί πραγματικά κατευχαριστήθη* 
κα, πού ξαναβγήκα εξω στον καθαρό άέρα 
ανάμεσα στά ψηλά δέντρα, δίχως νά εχω 
την άμεση προοπτική νά βρεθώ κρεμασμέ
νος σ’ Ινα άπ9 αυτά. Ή  συντροφιά μου 
πήδησαν με μεγάλη ζωηρότητα κι9 άρχισαν
νά γλυστρούν πάνω στ9 άθλια μουλάρια καί 

ι τ* άλογά τους* δλα τά υπάρχοντά μας μαζί 
ι μέ τό μισό κοτόπουλο ήταν στήν κατοχή 
\ μας καί έτσι ξεκινήσαμε. ΟΙ καινούριοι φί 
Ιλοι μας μάς συνώδευαν πεζοί. Τόσο ευχα
ριστημένος ήταν δ διαβολοαγωγιάτης μας 
m ' αύτό πού θεωρούσε σαν ευτυχισμένο 
jfγλυτωμό, ώστε άρχισε νά τραγουδάη μέ δυ-

(ΚΠΒΜΌΤΙΚΗ « ι τ ι ά »

νατή φωνή, δείχνοντας Γετσι τά αϊσθήματά 
ίου. *0 μεγαλοπρεπής κύριος μέ τό κόκκι
νο βελούδο στον δ ποιον είχα δώσει τό γράμ 
μα τού προεστού στο Μέτσοβο, φαίνεται 
πώς ήταν δ ίδιος ό καπετάνιος των κλε
φτών, ό ίδιος δ άνθρωπος από τον δποίον 
δ Πασσάς ήθελε νά μέ προφύλαξη. Κι* 
αυτός, διασκεδάζοντας, φαίνεται, μέ τον 
τρόπο πού πέσαμε στά νύχια του, δίχως νά 
τό ξέρωμε, καί επειδή ήταν καλόκαρδος άν
θρωπος (καί πραγματικά φαίνονταν νά εΐ- 
νε έτσι) μάς εδωκε σημείωμα γιά τον αξιω
ματικό του, διατάζοντας τον νά μάς προ- 
στατέψη σάν φίλους του καί νά μάς δώση 
συνοδεία.

*Όταν λέω πώς αυτός μέ τό κόκκινο 
βελούδο ήταν δ καπετάνιος τών κλεφτών, 
πρέπει νά γίνη αντιληπτό, δτι fot ακόλου
θοί του, άν καί δέν διαχρίνονταν για τήν 
τιμιότητά τους, γιατί άρχισαν ν9 αρπάζουν 
τά πράματά μας, μόλις μάς επιασαν στο 
δάσος, ωστόσο σωστότερα θά μπορούσαμε 
νά τον δνομάσωμε καπετάνιο άνταρτοπο- 
πολέμου πού έκαναν, γιατί βρίσκονταν σέ 
επανάσταση εναντίον τής τουρκικής εξου
σίας καί σέ μένα πού ήμουν νεαρός Έ γγλέ 
ζος εδωκε τήν προστασία του καλόκαρδα* 
δίχως αυτή, δπως κατάλαβα άργότερα, θά 
ήταν αδύνατο γιά μένα νά περάσω μέ ά- 
σφάλεια απ’ δποιαδήποτε δρεινή διάβαση 
τής Πίνδου. Μου είπαν δτι δ αρχηγός του
πού δυστυχώς παρέλειψα νά σημειώσω τ9
δνομά του, διοικούσε μεγάλο σώμα άνδρών 
μπροστά στο Μπεράτι καί σίγουρα δλοι
ot κλέφτες πού συνάντησα πηγαίνοντας στά 
Μετέωρα καί γυρίζοντας άναγνώριζαν τήν 
εξουσία του. "Ακόυσα δτι ύστερα άπό λί- 
γον καιρό υποτάχτηκε πάλι στο Μαχμούτ Πα 
σιά, γιατί, φαίνεται, πώς ή εξέγερση, στή 
διάρκεια τής δποίας έκανα κι9 έγώ τυχαία 
τήν περιοδεία μου στήν 'Αλβανία δέν κρά' 
τησε πολύ.

'Αργά τό βράδυ φθάσαμε σ' ενα ui- 
κρό χάνι πού δμοιαζε μέ παράρτημα αγρο
τικού σπιτιού στήν 'Αγγλία. Λυτό ήταν τό 
χάνι τού Μαλακασίου* βρίσκονταν σέ δμορ 
φη τοποθεσία ο τις όχθες τού Πηνειού καί 
περιλάβαινε έκτος άπό τό σταύλο, δυο δω
μάτια, ενα άπό τά δποΐα άνοιγε σ' Ινα εί
δος βεράντας ή σκεπασμένης ταράτσας. Ot

8 9
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δυο υπηρέτες μου'κι9 εγώ κοιμηθήκαμε ατό 
δωμάτιο αυτό κα'ι οί τέσσερες κλέφτες ή 
φύλακες (δπως έπρεπε να τούς λέω μέ εύγε 
νεια) στο άλλο δωμάτιο. Τούς έδωσα νά 
gave δσοκαλύιερα μπορούσα, γιατί σκε
φτόμουν, δτι ήταν φρόνιμο νά κάνω φί
λους δπό τον μαμμωνά τής αδικίας, και 
πέτυχα γρήγορα μέ τις προσπάθειες πού 
έκατα· ΤΗταν σχεδόν σκοτάδι, δταν φτάσα- 
με στο χάνι αυτό, τ9 άλλο πρωί δμως, δ
ταν βγήκε δ λαμπρός ήλιος, μαγεύτηκα α
πό την ομορφιά τού τόπου γύρω μας. Και 
στις δυο πλευρές, όχθες μέ μεγαλοπρεπή 
δέντρα υψώνονταν στις άκρες τού φιδωτού 
ποταμιού και ή κοιλάδα ανοίγονταν δλο 
και πλατύτερη όσο προχωρούσαμε, Ινώ το 
ποτάμι ολο και μεγάλωνε από ρυάκια πού 
χύνονταν σ’ αυτό κι’ από τά Εέ^ωτα μπο
ρούσαμε νά βλέπωμε χλοερές πλαγιές και 
ρομαντικά λειβάδια, πότε στη μιά πλευρά 
πότε στην άλλη. Τό τοπίο ήταν πραγματι
κά θαυμάσιο και οτό βάθος φαίνονταν ή 
πυργωτή κορυφή τού Όλύμπου πού είνε 
περίφημος σήμερα γιά τά πολλά ελληνικά 
μοναστήρια του κτισμένα στις πλαγιές του, 
ενώ στους πρόποδες βρίσκεται ή κο λάδα 
των Τεμπών, γιά τήν όποια εκφραστικά 
μάς είπε τό Λατινικό αναγνωστικό, δτι εΐ- 
νε μιά θαυμάσια κοιλάδα στη Θεσσαλία* άν 
πραγματικά εινε ομορφότερη άπό τό μέρος 
αυτό εδώ τού Πηνειού, τότε πρέπει στ9 α
λήθεια νά είνε θαυμάσια.

"Έμεινα έκπληκτος άπό τον πρωτότυ
πο τρόπο μέ τον όποιο οί βουνήσιοι φίλοι 
μας περπατούσαν στο βουνό* κάποτε ερχον 
ταν μαζί μας, αλλά τις περισσότερες φορές, 
μερικοί απ' αυτούς πήγαιναν στη μιά πλευ 
ρά τό δρόμου και κάιιποσοι στην άλλη, 
σάν άνθρωποι πού πάνε γιά κυνήγι, μό
νον πού δεν έκαναν θόρυβο* και στις σπά 
νιες περιπτώσεις δταν συναντούσαμε κανέ- 
ναν διαβάτη νά σέρνεται στο δρόμο ή κα- 
βάλλα σε μουλάρ·, αυτοί βρίσκονταν πάντο
τε ανάμεσα στους θάμνους ή στις κορυφές 
τών βράχων καί ποτέ δέ φανερώνονταν πά
νω στο δρόμο. Μ* δλες δμως αυτές τις πο
νηριές τους, βρίσκονταν πάντοτε κοντά 
μας. Ή ταν πάντοτε δραστήριοι μέ θαυμά
σιο τρόπο, γιατί άν καί Ιγώ έβαζα τό άλο
γό μου νά βιάζεται ή νά τρέχη, δταν δ δρό

μος τό επέτρεπε, πάντοτε βρίσκονταν κον- |  
τά μου καί μάλιστα δίχως προσπάθεια ή Ι- 
κόπο, κι9 άν κι* εγώ συχνά δεν τούς έβλε
πα, πιστεύω πώς αυτοί ποτέ δεν μ' έχαναν 
ποτέ άπό τά μάτια τους. "Όλα αυτά μ* I- | 
καναν νά χαίρωμαι πού είμαστε καλοί φίλοι, .· 
γιατί, άπ9 δσα είδα πώα μπορούσαν νά κα |  
ταφέρουν, αυτοί καί οί σύντροφοί τους, θά 3 
μπορούσαν νά είνε πολύ ενοχλητικοί εχθροί. |
Ή σαν παράξενα άγρια ζώα, λεπτοί καί |  
δραστήριοι σάν γάτες, ή μέση τους δέν ή- 
ταν παχύτερη άπό ενάμισυ πόδι καί φαίνον 
ταν πώς ήμαν ικανοί νά πηδούν πάνω άπό 
κάθε τι. Τ ’ άσπρα τους φορέματα κι* οί ί 
κοντές φουστανέλλες τούς έδιναν τήν εμφά
νιση κοριτσιών πού ξέφυγαν άπ’ τό μπαλ- ! 
λέτο τής όπερας κι* έτρεχαν σάν τρελλές ; 
ψηλά στά βράχια. Τά λεπτά τσαρούχια ά* > 
πό άκατέργαστο δέρμα, πού φορούσαν, τούς 
έκαναν ικανούς νά τρέχουν ή νά περπατούν 
δίχως νά κάνουν τον παραμικρό θόρυβο. 
Στην πραγματικότητα ήταν ευχάριστοι, άρ 
κετά τίμιοι κλέφτες, καί τά περάσαμε πά
ρα πολύ καλά μαζί* έτσι, ταξιδεύοντας I- 
φτά ώρες, είδαμε άπό μακρυά τούς παρά
ξενους βράχους τών Μετεώρων.

9Ακριβώς τή στιγμή αυτή είδαμε μπρο
στά μας ανάμεσα στά δέντρα μιά μακρυά 
σειρά ταξιδιώτες πού φαίνονταν νά συνο
δεύουν ενα καραβάνι άλογων. Μόλις μάς $ 
είδαν σταμάτησαν καί πλησίασαν ό ένας f 
κοντά στον άλλον καί καθώς οί κλέφτες j 
μου είχαν χωθή, δπως συνήθως, μέσαστούς : 
θάμνους εδώ καί λίγα λεπτά, ή συντροφιά { 
μου φαίνονταν ν9 άποτελειται άπό τέσσε- : 
ρις άντρες καί πέντε άλογα. Καθώς πλησιά- * 
ζαμε τήν άλλη συντροφιά, ένας ψηλός καλά ί 
άρματωμένος άντρας, μ9 ενα ντουφέκι στο 
χέρι του, μάς πλησίασε, μάς χαιρέτησε y'i 

καί μάς ρώτησε ποιοι είμαστε. Είπαμε }'ι 
πώς είμαστε ταξιδιώτες.

— Καί ποιοί είταν αυτοί πού σάς άφη- 0  
σαν τώρα μόλις; είπε.

— Είνε κάμποσοι άπό τή συντροφιά’ * 
μας πού χώρισαν γιά νά πάν στά Μετέω- s 
ρα άπό ένα μονοπάτι, άπάντησ’ δ Άρβανι ? 
της μου. .

— Τί! μινοπάα καί στις δυο πλευρές*" 
τού δρόμου! Τί λές μωρέ; Μου φαίνεται:?* 
πώς δέν είστε άπλοι ταξιδιώτες. ·Τη\
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—*Έ, του απάντησε, δεν θέλομε νά σας 
πειράξωμε. Τραβάτε στο δρόμο σας; πάτε 
στο καλό κι* άφήστε μας νά περάσωμε ή
συχα, γιατί εσείς είστε μεγαλύτερη παρέα 
από εμάς.

—Καλά, είπε ό άντρας, άλλα πόσους 
εχετε στα χαμόκλαδα; Τι ζητούν αυτοί ε 
κεί;

—Δεν ξέρω τί ζητούν, είπε, άλλα δεν 
θά σάς πειράξουν, (ένας άπ* αυτούς δλην 
την ώρα πάνω άπό ενα θάμνο πίσω άπό 
τή συντροφιά, άλλα αυτοί δεν τον είδαν) 
Σάς λέμε σίγουρα πώς είμαστε ήσυχοι τα- 
ξιδιώεες δπως εσείς.

Ό  καινούριος μας γνώριμος δέ φάνη
κε κ ιθόλου ίκανοποιημένος κι9 αυτός κι9 δ 
;λη ή συντροφιά του άποτραβήχτη>ίαν στην 
άκρη τού' μονοπατιού καθώς περνούσαν

δείχνοντας δυσπιστία στους σκοπούς μας, 
κι* ύστερα δίαν γυρίσαμε καί κοιτάξαμε πί 
σω> τούς είδαμε κοντά τον εναν στον άλλον 
νά βιάζουν τά φορτωμένα άλογά τους νά 
περπατήσουν οσο πιο γρήγορα μπορούσαν; 
κάμποσοι νά γυρίζουν κάθε λίγο καί νά 
μάς κοιτάζουν, ώσπου τούς χάσαμε άπό τά 
μάτια μας άνάμεσα στά δέντρα.

[Ό  συγγραφέας σε δυο κεφάλαια, πού 
άκολουθούν περιγράφει τή μετάβαση 
καί διαμονή του στά Μετέτορα κ*Π τίς 
άνεπιτυχείς προσπάθειές ιου ν* άγορά- 
ση χειρόγραφα άπό τούς μονάχους. Ά  
κολουθεΐ κατόπι τό ταξίδι τής έπιστρο- 
φής]·

( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )  

Μεταφρ. I. Ε. Α.
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ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΣ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ  
'Υπομοιράρχου

Al NOMIKAI ΒΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΠΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ*

Τά «ανέκαθεν κρατούντα» ήτοι τό υπό τών 'Αγιορειτών διαμορφωθέν δίκαι
ον, μέχρι τής συντάξεως του νέου Καταστατικού Χάρτου, διείπε τάς σχέσεις τών 
'Αγιορειτών, παραλλήλως πρός τό έν ίσχύϊ γραπτόν κανονικόν δίκαιον. Λίαν όρ- 
θώς οΰτω, τό έν ίσχύϊ Σύνταγμα (1952) σέβεται καί διατηρεί τό αάγιορειτικόν 
καθεστώς»(*) καί δ Καταστατικός Χάρτης άναγάγει τόν θεσμόν τών «άνέκαθεν κρα 
τονντων» είς νομικόν άξίωμα(*), καίτοι είς γραπτόν κείμενον διαμορφωθείς δεν 
παρέχει παρά μικρόν πεδίον δημιουργίας έθιμικοΟ δικαίου, λόγω τη; παραλλήλου 
έφαρμογής τοΟ έν τή λοιπή Έπικρατεία ίσχύοντος δικαίου πρός πλήρωσιν τών 
υπαρχόντων κενών(β).

Τό μέχρι τής δημοσιεύσεως του Κ. Χάρτου ίσχύσαν έθιμικόν δίκα,ον δέν 
ίσχύει νΟν, διότι ρητώς δ Καταστατικός Χάρτης έν άρθρο) 12 αύτοΟ όρίζει, δτι τά 
5?έκαθεν κρατοΟντα ίσχύουσιν ως συγκεκριμένως διατυποΟνται έν ταίς διατάξεσί 
του, έμμέσως καταργηθέντων τών μή γραπτώς διατυπωθέντων, πλήν βεβαίως τών 
ρητώς Οπό τοΟ Κ. X. άναγραφομένων διατάξεων, ακτίνες έξαρτώσι τήν ίσχύν των 
έκ τής έφαρμογής τών άνέκαθεν κρατουντών πρός ά τά άρθρα ταυτα τοΟ Κατ. 
Χάρτου παραπέμπουσι(* 1 2 * 4)

ίΟ. Ή  Συνταγματική κατοχύρωσις ζοϋ ‘Αγιορειτικοΰ καθεστώτος

Παρετηρήθη άνωτέρω (§ 8), δτι τό άπό τής άπελευθερώσεως μέχρι τής συντα

(*) Συνέχεια έκ τοδ προηγουμένου τεύχους, σελ. 80S.
1. Ό περ  καί τό άρθρον 188 του Κ. Χάρτου <' Α πορρέει.. ex τών αυτοκρατοριών Χρυ 

σοβούλλων τε και Τυπικώ ν, Πατριαρχικών Σιγιλλίων, Σονλτανικών φιρμανίων, Ισχνόν  
των Γενικών Κανονισμών και αρχαιότατων Μοναχικών δεσμών καί Καθεστώτων*

2. *Άρθρον 12 Κ. X. «Τό "ilytov "Ορος απολαύει, κατά τά ανέκαθεν κρατούντα, ει- 
δικών προνομίων και Ασυδοσιών, ώς ταυτα συγκεκριμένως διατνποννται έν 04ατά£εσ4 
του παρόντος Καταστατικόν Χάρτου».

"Αρθρον 31 Κ Χ. σφραγϊς της *Ιεράς Κ οινότητος... παραδίδεται εκάοτοτε εις 
τους νέους έπ ιστάτας κατά την άνέκαθεν κρατούσαν τάξιν...»

"Αρθρον 114 Κ. X. <Διά την έκλογήν τών *Ηγουμένων... άποοτέλλεται είς τήν *ΐε- 
ράν Κ οινότητα διά ζην κατά τά έθιμα έγκαθίδρυσιν του * Ηγουμένου...»

"Αρθρον 126 Κ. X. « Πάντα τά εν Ά γ ίφ  "Ορει έξαρτήματα... είναι κατά τά άνέκαθεν 
κρατούντα Αναφαίρετα καί Αναπαλλοτρίωτα κτήματα τών Κυριάρχων αυτών * Ιερών 
Μονών*.

"Αρθρον 134 ·Π άντα  τά έν Ά γ ίφ  "Ορει έξαρτήματα... οφείλουσι κατά τά Απ' αΙώ· 
νων κρατούντα πλήρη σεβασμόν...*

"Αρθρον 186. «*Η εις τήν Χερσόνησον του *Αγίου *Όρους είσοδος τών θηλεων κα
τά τά άνέκαθεν κρατούντα Απαγορεύεται*.

ΕΙς τάς άνωτέρω περιπτώσεις έχομεν νομοθέτησιν «κατά παραπομπήν*, διότι ή έφαρμο*
γή τών διατάξεων τούτων θέλει γίνη ώς «τά άνέκαθεν κρατούντα* ρυθμίζουσιν, ώς δηλαδή 
ρυθμίζει τό προΐσχύσαν καθεστώς, γραπτόν ή έθιμικόν,

8. Βλ. κατ. § 11.
4, Βλ. άνω*, σημ. 2. in β η τ.
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γματιχής κατοχυρώσίως διάστημα ύπήρξε χρόνος δοκιμασίας τού 'Αγίου Όρους. Ή  
πρεσβευτική συνδιάσκεψις τοΟ Λονδίνου ήπείλησε τήνύπόστασιν αύτοΟ, τό δέ σχέ- 
διον του θεμελιώδους Χάρτου όλίγον δει νά προέδιδε τάς έθνικάς προσπαθείας. 
Είς τήν έπικίνδυνον αύτήν έκκρεμότητα όριστικήν λυσίν έδωκεν ή έν έτει 1923 έν 
Λωζάννη υπογραφείσα συνθήκη <περί μειονοτήτων» κατά τό άρθρον 13 τής όποίας 
* Ή  'Ελλάς ΰποχρεονται νά αναγνωρίσει και διατηρήσει τά έκ παραδόσεως δικαιώ
ματα και έλευθερίας, ών άπολαύωσιν αΐ μή 'Ελληνικοί Μοναστηριακοί Κοινότητες 
τον 'Αγιον "Ορους, σνμφώνως προς τάς διατάξεις τον άρθρου 62 τής Συνθήκης 
τον Βερολί%ου»(').

Διά τής διατάξεως τής συνθήκης ταύτης ύπεχρεώθη ή Ελληνική πολιτεία 
δπως σεβασθή τά δικαιώματα των ξένων μοναστηριακών κοινοτήτων ούδόλως δέ 
έμειώθησαν τά κυριαρχικά αυτής δικαιώματα. Ίο "Αγιον νΟρος δεν κατέστη υπο
κείμενον τον Διεθνούς Δικαίου, διότι ούδεμία διεθνοΟς πεδίου άρμοδιότης έδόθη αύ· 
τώ, ουδόλως ληφθέντο; ύπ' δψιν του Πρωτοκόλλου τής έν Λονδίνψ Συνδιασκέψεως 

' τοΟ έτους 1913(*).
Πρώτη φροντίς τής Ελληνικής πολιτείας μετά τήν κύρωσιν τής συνθήκης 

τής Λωζάννης, ήτο ή διασφάλισις τής άγιορειτική; τάξεως διά συνταγματικής δια* 
τάξεως. Ευθύς άμέσως, μερίνη τών άγιορειτών, συνετάχθη έν έτει 1924 ό Κατα
στατικός Χάρτης τοΟ 'Αγίου Όρους, δστις προώρισται νά διαμορφώση τό νέον #Α- 
γιορειτικόν Καθεστώς. 'Η έκδοσις δμως αύτοΟ έθεωρήθη άνεπαρκής. Δι’ δ δ Συν
ταγματικός Νομοθέτης, πρό τής ψηφίσεω; καί δημοσιεύσεως τοΟ Κ. X. ήθέλησε— 
καί πολύ όρθώς— νά κατοχυρώση συνταγματικές τό 'Αγιορειτικόν Καθεστώς, ΐνα 
τό προστατευση άπό τυχόν μελλοντικήν διάφορον θέλησιν το0 KotvoO Νομοθέτου. 
Πρός τόν σκοπόν αύτόν ή πρός έπεξεργασίαν τοΟ Κ. Χάρτου καί σύνταξιν τοΟ κυ
ρωτικού αύτοΟ Νόμου όρισθείσα έπιτροπή υπό τήν προεδρίαν το0 'Αθανασίου Εύ- 
ταξίου(1 2 3ι συνέταξε σχέδ’.ον ψηφίσματος(4 5 6 7), ρυθμίζοντος τό άγιορειτικόν πολίτευμα, 
δπερ καίτοι δέν έψηφίσθη λόγψ τών τότε πολιτικών έν 'Ελλάδι έξελίξεων, άπετέ- 
λεσε τήν βάσιν τής συνταγματικής τοΟ ‘Αγίου ’Όρους ρυθμίσεως διότι αύτούσιαι αί 
διατάξεις του περιελήφθησαν είς τό μετέπειτα ψηφισθέν καί προσωρινές ίσχύσαν 
Σύνταγμα τού έτους 1926(·), παρ’ ου είσήχθησαν είς τό Δημοκρατικόν Σύνταγμα 
τού έτους 1927(β). ‘Η μεταπολίτευσις τού έτους 1935 διά τής υπ' άριθμ. Ζ' τής 
28ης 'Οκτωβρίου 1935 Σ. Π. διετήρησεν έν ίσχύΐ τάς έν προκειμένω διατάξεις, τό 
δέ νΟν ίσχΟον Σύνταγμα περιέλαβεν αύτάς αύτολεξεί είς τό άρθρον 103(Τ).

Πριν ή προβώμεν εϊς σκιαγράφησιν των διατάξεων του Συντάγματος, σκόπι-

1. Τό άρθρον 62 τής Συνθήκης του Βερολίνου ορίζει δτι *ol Μοναχοί τον "Α&ω, δ#εν-
δήποτε και αν κατά^ωνται, #ά  διατηρήοωσι τά παραχωρη&έντα αυτοΐς προνόμια και δι
καιώματα, άπολαμβάνοντες άνεν ονδεμιας εξαιρέσεως πλήρους Ιοότηχος δικαιωμάτων και 
προνομίων* πρβλ. Σ. Σ ε φ ε ρ ι ά δ ο υ :  Μαθήματα Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου τ. Α. 1987 
σελ. 303. Περί τής συνθήκης τής Λωζάννης καί τών προηγηθεισών αύτής συνθηκών ώς καί πε
ρί τής θέσεως τού ‘Αγίου 'Ορους έν τφ Διεθνεί δικαίψ 6λ. Σ τ . I. Π α π α δ ά τ ο υ: Δι
Χλαυίκαί διεισδύσεις § 69 έπ.

2. Ό  Π. Π α ν α γ ι ω τ ά κ ο ς.· ένθ. άνωτ. σελ. 104 σημ. 2, τήν ύποχρέωσιν τής 
Ελλάδος έναντι των ξίνων μειονοτήτων άποκαλεί έπιτυχώς ·οκιώδους περιεχομένου δέ- 
σμευοιν*

3· Βλ. είς *Δ θ. Ε ύ τ α ξ ί ο υ: ένθ. άνωτ. σελ. 44 έπ. λεπτομερείας συντάξεως του ψη 
φίσματος καί εισηγητικήν εκθεσιν τού κυρώσαντος τόν Κ. Χάρτην Ν. Δ]τος.

4. Βλ. είς Ά  θ. Ε 6 τ α ξ ( ο υ σελ. 49 τό κείμενον τού ψηφίσματος, δπερ είναι δμοιον 
πρός τό άρθρον 103 τού Συντάγματος 1962.

5. "Αρθρα 106, 110,
6. "Αρθρα 109-112.
7. "Απασαι αί διατάξεις τών άρθρων τών προηγουμένων Συνταγμάτων συνεκβντρώθησαν είς 

Ιν μόνον άρθρον, έπΐ τφ σκοπώ περιορισμού τών άρθρων αύτοΟ καί συστηματικής κατατάξβως 
τής 6λης του.
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μον θεωρούμε* την εξαρσιν τον ενδιαφέροντος του έκάοτοτε Συνταγματικόν Νομό- 
θέτον προς ρνθμισιν του άγειορειτικού Καθεστώτος και τον σεβασμόν αυτόν προς το 
άρχαιον προνομιακόν καθεσιώς(ι).

Κατά τό νΟν Συντάγμα τό "Αγίον ΓΟρος άποτελεί αυτοδιοίκητο Τμήμα το0 
Έλληνικοϋ κράτους, ως τό άρχαίον αύτοΟ προνομιακόν καθεστώς, πλήν δμως ή 
κυριαρχία τής Ελληνικής πολιτείας έπ* αΰτοΟ παραμένει άθικτος καί άκεραία. 
Δήλον οντω καθίσταται δτι δ κοινός Νομοθέτης δεν δύναται να μεταβάλη τό έν 
ίσχύϊ άγιορειτικόν καθεστώς, ο Συνταγματικός νομοθέτης δμως μετά συνταγματικήν 
μεταρρύθμισιν εχει την ευχέρειαν οιασδήποτε ρυθμιστικής έπεμβάσεως} πλήν βεβαί
ως τοΟ περιορισμού τών δικαιωμάτων των μή Ελληνικών μοναστηριακών κοινοτή
των καί τοΟτο έφ“ δσον διατηρεί την πρδθεσιν τοΟ σεβασμοΟ τών διατάξεων τής 
Συνθήκης τής Λωζάννης.

Το "Αγιον "Ορος διατηρεί την πνευματικήν αύτοΟ έξάρτησιν έκ του Οικου
μενικού Πατριαρχείου εις τό κλίμα τοΟ όποιου δπάγεται(*). .

Έκφρασιν τής άσκήσεως τής Ελληνικής Κυριαρχίας έπί τοΟ 'Αγίου ’Όρους, 
άποτελεΐ τό τελευταίον έδάφιον τής Α' παραγράφου τοΟ άρθρου 103 τοΟ Συντάγ
ματος, καθ’ δ «δλοι οι μονάζοντες εις αυτό άποκτώσι την *Ελληνικήν 9Ιθαγένειαν 
ίίμα τη προσλήψει αυτών ώς δοκίμων η μοναχών χ^ρ ις  άλλην διατνπωσιν»(9) . ’Α
ποφασιστική έκδηλοϋται διά τής αυτής διατάξεως ή θέλησις τής Ελληνικής πολι
τείας δπως μή Ιπιτρέψη έπί τοΟ 'Αγίου “Όρους τόν σχηματισμόν ξένων μειονοτή
των. Έπιπροσθέτως διά λόγους θρησκευτικής τάξεως άπαγορευει τήν έγκατάστα* 
σιν έτεροδδξων καί σχισματΐκών(1 2 3 4).

Αί λοιπαί συνταγματικαί διατάξεις, άναφέρονται είς τήν διοικητικήν τοΟ 
‘Αγίου "Ορους όργάνωσιν, θά έξετασθώσι δέ είς τάς έπομένας παραγράφους. ΈνταΟ 
θα παρατηρητέον, δτι έπισταμένη των συνταγματικών διατάξεων μελέτη μαρτυρεί, 
δτι δ καθορισμός του άγιορειτικοΰ πολιτεύματος είναι λίαν επιτυχής. Τό Σύνταγμα 
τής ' Ελλάδος άποκρνσταλλώσαν τό κυριάρχησαν ίπι μίαν χιλιετηρίδα μοναχικόν πνευ 
μα και άναγαγόν αυτό εις καθεοτηκυιαν τάξιν συνετέϊεσεν είς τήν εις τό διηνεκές 
προβολήν του ζώντος καταλοίπου του Βυζαντινού κράτους, τής λαμπρδτητος τού ο
ποίου δημιούργημα είναι τό "Αγιον Όρος.

1. ΑΙ διατάξεις απάντων των Συνταγμάτων, άποτβλοδσαι άντιγραα>ήν τοδ άρχικοδ σχε
δίου ψηφίσματος, έκδηλοδσι τήν σταθεράν θέλησιν τοδ Συνταγματικοδ νομοθέτου διά τόν όμοιο* 
μορφον χειρισμόν των άγιορβιτικών υποθέσεων καίτοι οΰδεμίαν νομικήν δέσμευσιν είχε πρός 
διατήρησιν τοδ Μοναχικού καθεστώτος ώς εδστόχως παρατηρεί δ Σ. Σ ο λ ι ώ τ η ς είς θ. 
ΜΗ ('εΙσηγητική εκθεσις έπί 1093(1936 άποφάαεως ΣτΕ) σελ. 67 καθ’ όν *...ή 'Ελληνική Πο
λιτεία  διαδεχϋ-εΐσα την Τουρκικήν αυτοκρατορίαν εν τή  κατοχή της περιοχής τον "Α&ω, 
ονδεμίαν άπολύτω ς νομικήν ύποχρέωσιν είχε να σεβασϋή τα προνόμια καί ειδικά δι
καιώματα τα παραχωρη&έντα παρά των Βυζαντινών καί των Τούρκων πρός τά( μονάς 
τού  * Αγίου Όρους... * Η  * Ελληνική ΠοΙιτεία ήδννατο να αγνόηση τα προνόμια τανια καί 
νά άσκηση τήν έαυτής κυριαρχίαν εν όλη της τή εκτάσει... *Εν τούτοις ή Ε λληνική  Πολι 
τεία , έκ σεβασμού προς τήν Ιεράν παράδοσιν των μονών τού * Αγίου "Ορους, αϊτινες διά 
μέσου των αΙώνων διατηρούσι μετά τής πίστεω ς καί μίαν σελίδα τής ζωής τής βυζαντι
νής αυτοκρατορίας% έδέχ&η καί έχορήγησε... αύτοδιοίκηοιν·..».

2. Τοδτο νδν υπαγορεύουσι καί λόγοι έθνικών συμφερόντων.
3. Καίτοι ή διατύπωσις αυτή είναι ανεπιτυχής. Όρθόν είναι νά αποκτάται ή Ελληνική 

Ιθαγένεια παρά τών αλλοδαπών μοναχών μετά τήν κουράν καί ούχΐ άπό τής προσλήψβως 
πρός δοκιμασίαν. Πρβλ. Σ τ. Π α π α δ ά τ ο ο: ΑΙ Σλαυϊκαί διεισδύσεις § 77 όπου κριτική
καί άνάλυσις τών παρουσιαζομένων άνωμαλιών.

4. Ή  διάταξις αδτη δέν έφαρμόζεται αδστηρώς, διότι οί έκ Βουλγαρίας έρχόμενοι £ν καί
σχισματικοί έγκαθίστανται έν Ά γ ίφ  "Ορει. Βλ. σχετικώς Σ τ . Π α π α δ ά τ ο υ; At Σλαυί- 
καΐ διεισδύσεις § 14.
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1 1 . Ό  Καταστατικός Χάρτης το ϋ eΑ γίου  "Ορους

Όρισχικώς περιελθόντος τού 'Αγίου νΟρους είς τήν Ελληνικήν Επικράτειαν 
μετά τήν ύπογραφήν τής Συνθήκη; Λωζάννης, άνέχυψε παρά τοϊς άγιορείταις τό 
ζήτημα τής ρυθμίσεως τοΟΔιοικητικού αύιών συστήματος^), γοργοί δέ ώς πάντοτε 
,είς τάς Ενεργείας των οί άγιορειται, συναθροισθέντες είς έκτακτον διπλήν Σύναξιν, 
Εψήφισαν τήν ΐΟην Μαΐου 1924 τόν παρά τής Επιτροπής, τής παρά τής αύιής 
Συνάξεως όρισθείσης, σχέδιον τον Καταστατικόν Χάρτον τον eΑγιον ν Ορους, δπερ 
νΟν διέπει τό καθεστώς αυτού.

Ή  σύνταξις τού « Καταστατικόν χάρτον» (Κ. X.) δμως ήτο Εσπευσμένη. 'Ω
σάν νά Επρόχειτο περί απειλής μΕ κίνδυνον άμέσου καταστροφής, οί άγιορειται συνέ 
ταξανκαί Εψήφισαν Εντός ΙΟημέρου Νομοθέτημα άξίας ούχΐ συνήθους, τό άτελές τού 
όποιου άμέσως κατέστη δήλον. Παρετηρήθη δηλαδή, δ τι είς τήν σύνταξιν αυτού οί 
άγιορειται μετεϊχον μονομερώ, καί ή Ελληνική πολιτεία δέν Εκλήθη νά λάβη 
μέρος, καϊτοι είχε τό πρός τούτο δικαίωμα ώς διάδοχος τού Βυζαντινού κράτους, 
δτε είς τήν σύνταξιν τών Τυπικών οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες Ελάμβανον Ενεργόν 
μέρος. Επίσης παρέλειψαν οί Άγιορειται τήν υποβολήν τού Σχεδίου πρός έγκρι- 
σιν είς τό Οικουμενικόν ΠατριαρχεΙον είς ου τήν δικαιοδοσίαν πνευματικώς ύπάγον· 
ται. Τέλος διεπιστώθη, δτι τόσχέδιον άπετέλει απλήν άντιγραφήν τών Γενικών 
Κανονισμών τού Ετους 1912 καί τού Εν Ετει 1921 συνταχθέντος Γενικού Κανονι
σμού.

Τάς παρατηρηθείσας Ελλείψεις Εθ-ράπευσε τό πρός κύρωσιν τού Κ. Χάρτου 
Εκδοθέν Νομοθετικόν Διάταγμα τής 10)16 Σεπτεμβρίου 1926 «Περί κνρώσεως τον 
Καταστατικόν Χάρτον τον *Αγίον 9Όρονς»(*}, είς ού τήν σύνταξιν Ελαβεν Ενεργόν 
μέρος ή Ελληνική πολιτεία διά τής υπό τόν Α. Εύταξίαν άντιπροσωπείας της καί 
οΰτω Επληρώθη ούχί μόνον ό τύπος τής συμμετοχής τής πολιτικής Εξουσίας είς τήν 
σύνταξιν των Τυπικών, δ άπό μακρού χρόνου άδιασαλεύτως τηργίθείς, άλλα καί κα 
τεδείχθη Ετι πλέον τό Ενδιαφέρον τή; Ελληνικής πολιτείας Επί τών Άγιορειτικών 
υποθέσεων Τά ύπάρχοντα κενά συνεπληρώθησαν, τό νομοθέτημα Εν τφ συνόλω 
του Ελαβεν Επιστημονικήν μορφήν, κυρίως δέ Ελαβε τόν τύπον τής Κυβερνητικής, 
νομοθετικής πράξεως. Τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον διά τού υπ’ άριθμ. 1861] 
1925 Εγγράφου του παρέσχε τήν συγκατάθεσίν του. ΟΟτω τό άγιορειτικόν καθε
στώς όριστικώς πλέον Εορυθμίσθη^).

Χαρακτηριστικόν τών νομοθετημάτων τούτων είναι, δτι δόν §Θέσπισαν νεον

1. Κατά τήν σύνταξιν τού νέου Κ. Χίρτοο έλήφθη μέριμνα προσαρμογής τών ανέκαθεν 
ΐ 3χυου3ών διατάξεων πρθ£ τάς διαμορφωθείσας νέας κοινωνικάς σονθήκας, έφ* δσον ή έλαστι- 
xoxrjc τών διατάξεων συνεχώρει τούτο. Τήν πρόθεσιν τούτην τών αγιορειτών ώζ έξής έκφράζβι 
ό Ι ω α κ ε ί μ  Ί β η ρ ί τ η ? :  ένθ. άνωτ. σε?. 3 «... είναι ό πολύς πόθος τοϋ νά ίδωμεν 
τό "Αγιον "Ορος άνασνντασσόμενον καί άναμορφονμενον επ ί rfj βάσει μεν τον προνο
μιακόν αντον χαρακτήρος καί τών περί μοναχισμόν διατάξεων τών μεγάλων αυτού κ α θ η 
γητών (εξ οϊς έξέχονσαν θέσιν κατέχει 6 δσιος Α θανάσιος τής Μ εγίστης Λαύρας εν τή  
διατυπώσει αντον) διά τής προσλήψεως δέ εκείνων εκ τών στοιχείων τής νεωτέρας προ  
όδον, δσα χωρίς νά άλλοιοϋσι τόν πρωταρχικόν χαρακτήρα τον ‘Δγιορειτικοϋ Μ οναχι
σμού, σνντελοναιν είς τήν άνακάθαρσιν μέν αντον άπό τον φορτικού γράμματος τοϋ κ τε ί  
νοντος, είς τήν εισαγωγήν δέ τον πνεύματος τής χάριχος τον ζωοποιονντος, ούτως ώστε 
νά διανοιχθή εις τόν μοναχισμόν τού * Αγίου "Ορους νέα περίοδος άσκήσεως καί αγώνων 
περισσότερον εξυπηρετικών τών αναγκών τοϋ έθνους καί τής εκκλησίας καί περισσότε
ρον ωφελίμων εί± τήν κοινωνίαν. Τό εργον τούτο τής άγιορειτικής άναμορφώαεως ανήκει 
μέν άποκλειστικώς καί άμέσως είς τονς άγιορείτας, έχει δμως ανάγκην τής εμμέσου  (σ. 
σ. αμέσου ϊσως ήθελεν ειπη δρθώτερον) συναντιλήψεως τής πολιτείας καί τής έκκλησίας, 
ονμφώνου άλλως re τοϋ τοιούτου πρός τά άρχαιοπαραδότως κρατούντα ...»

2. Έ5ημοοιβύθη είς Φ. Ε. Κ. 309]1926.
8. Πλείονα βΐς Δ. Ε 6 τ α ξ ί ο ο: ένθ. άνωτ. σ·λ, 89 έπ.
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δίκαιον t άλλα διεμόρφωσαν τδ άπδ μακρου χρόνον Ιοχύον προνομιακόν καθεστώς. 
νΑρα αΐ διατάξεις τόσον τον Κ. Χάρτου, δσον καί τον Ν . Δ . ονδεν ετερον είναι ει- 
μή το μέχρι τότε Ισχνόν γραπτόν καί άγραφον (έθιμικόν) δίκαιον διατνπωθεν Ιν 
ένιαίω κείμενοι^ ).

Έρευνητέα προβάλλει κατ* άρχάς ή τυπική ισχύς τών νσμοθετημάτων 
τούτων.

Καί έν πρώτοις παρατηροϋμεν, δτι κατά τήν σύνταξιν τοΟ Κ. Χάρτου καί τοϋ 
Ν. Δ. δέν ύπήρχον αί προαναφερθεΐσαι (§10) συνταγματικαί διατάξεις καί οΰτω 
στασιάζεται ή άπόρροιατών Νομοθετημάτων τούτων έκ του Συντάγματος, δπερ β
ρίζει βτι «δ λεπτομερής καθορισμός των άγιορειτικών καθεστώτων και τον τρόπον 
λειτουργίας αυτών γίνεται διά καταστατικού Χάρτου του 'Αγίου *Όρονς, τον οποίον, 
συμπράττοντος του άνηπροοώπου τον Κράτους, σνντάσσονσι μέν καί ψηφίζονσιν αί 
εΐκοσιν ' Ιεραι Μοναί, επικνρώνουσι δε το Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον και ή Βουλή 
'Ελλήνω ν*. Δεδικαιολογημένω; έν μέρβι* πλήν δμως είναι γεγονός, δτι αί συνταγ
ματικά! προϋποθέσεις έτηρήθησαν κατά τήν σύνταξιν τοϋ κυρώσαντος τόν Κ. Χάρ 
την Ν. Δ)τος καί τοΟτο ούχί τυχαίως, άλλβ ΐνα πληρωθώσιν αί προϋποθέσεις τοϋ 
συνταχθέντος υπό τής αύτής έπιτροπής καί μή ψηφισθέντος ψηφίσματος, ούτινος 
όμως αί διατάξεις περιελήφθησαν εις τό προσωρινές ίσχϋσαν σύνταγμα τοϋ έτους 
1926, έκ τής ίσχύος τοϋ όποίου τό άρθρον 44 §2 τοϋ Ν.Δ. έξήρτησε τήν ίσχύν του(*. 

ν 4̂ρα ανευ άμψιβολίας δεχόμεθα δτι τό νομοθετικόν διάταγμα τής 10]16 Σεπτεμβρίου 
1926 και ό νπ* αυτόν κυρωθείς Καταστατικός Χάρτης τον 'Αγίου *Όρους ενρίσκον· 
ται εν αρμονία προς τό Σννταγμα (Λ) .

Δεύτερον άσθενές σημεΐον είναι ή μή έπικύρωσίς τοϋ Κ. X. Οπό τής Βουλής 
τών'Ελλήνων. Έάν δμως ληφθή ύπ5 δψιν ή τότε, λόγω τής άνωμάλου λειτουργίας 
τοϋ κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, ά,πουσία τής Βουλής καί ή έκδοσις άναγκαστι- 
κών νόμων, ή έπικύρωσίς του Κ. Χάρτου διά Ν . Δ)τος άναπληροϊ πλήρως τήν συν
ταγματικήν ταυτήν προνπόθεσιν(Α).

Έ κ τοϋ συνδυασμού τών Συνταγματικών διατάξεων πρός τάς διατάξεις τοϋ 
άρθρου 1 τοϋ Ν. Δ)τος τής 10]16 Σεπτεμβρίου 1926, δι' ου έκυρώθη δ Κ. Χάρτης

1. Πρβλ. θ. Τ σ ά τ σ ο υ—Μ. Β ο λ ο ν ά κ η.· "Η άπονομή της δικαιοσύνης έν Ά - 
γίψ "Ορει είς A.S.K Δ. βιος Δ' σβλ. 213 βπ. καί Π. Παναγιωτάκου.* ένθ. άνωτ. σβλ. 107 σημ* 
1. Κατ' όρθήν όμως κρίσιν τού Σ. Σ ο λ t ώ τ ο υ (θ. ΜΗ σβλ, 67 βπ ). κατά συνδβδαασμένην 
έφαρμογήν των διατάξεων τού άρθρου 1 τού Ν. Δ. καί τοδ άρθρου 188 § 2 τοδ Κ. X. ^προβάλ
λει τό λογικόν συμπέρασμα , οΓί τά jraAcua προνόμια και δικαιώματα των Ιερών Μονών 
διετηρήϋ'ησαν μόνονί και?·* ήν έκτασιν ή&έλησεν εν τω άπολύτω κνριαρχικω δικαιώματί 
της ή ‘Ελληνική Πολιτεία και ώς ταντα διετυπώ&ησαν ρητώς εις τον Κ. Χάρτην και τό 
κυρωτικόν τούτου Ν)κόν Διάταγμα*. Τοδτο άλλωστε ρητώς έπιτάσσει τό άρθρον 12 τοδ Κ X. 
κα&* δ *Τό *Ά γ ιο ν  “Ορος απολαύει κατά τά άνέκα&εν κρατούντα, ειδικών προνομίων και 
ασυδοσιών, ώς ταύτα συγκεκριμένως διατυποϋνται εν διατάξεσι τοϋ παρόντος Κ. X .». 
Συνεπώς *έφ ' οοον δέν νφ ίσταται ρητή διάταξις τοϋ εξαιρετικού δικαίου ρυ&μίζουσα είδι 
κώς &έμα τι, ϋά ίσχύσωσι κα τ' ανάγκην αί γενικαι διατάξεις τοϋ κοινού εσωτερικού δικαίου 
τής  χώρας * αι ονχι τό παρελθόν δίκαιον τοϋ *Αγίου "Ορους*. (2. Σολιώτης σβλ. 72). Λίαν 
όρθώς βεβαίως, διότι άλλως θά δημιουργηθή άβββαιότης δικαίου. Πρβλ. καί άνωτ. § 9 in f i 
ne. ‘Ομοίως I. Γ ι ο ό π η ν: *Η άπονομή τής Δικαιοσύνης έν Άγίψ Όρβι είς Α.Ε.Κ.Δ. τ. Δ' 
σβλ. 18 βπ. καί Δ. Β α μ β έ τ σ ο υ.* ’Εκκλησιαστικόν δίκαιον σβλ. 154]5.

2. "Αρθρον 44 § 2 Ν. Δ. τής 10 Σεπτεμβρίου 1926 * Ή  ισχύς τον παρόντος Νομοθετικού 
Διατάγματος άρχεται από τής επομένης τής ισχύος τον δημοσιευθηοομενού Συντάγματος*. 'Επο
μένως ή Ισχύς τοδ Κ. X. καί τοδ Ν. Δ. άρχβται άπό τής 23ης Σεπτεμβρίου 1926, επομένης τής 
Ισχύος τού Συντάγματος.

3. Βλ. θ. Τ σ ά τ  σ ο υ—Μ. Β ο  λ ο ν ά κ η ΐ  ένθ. άνωτ. σβλ. 213 έπ. όπου καί βδρβία 
άνάλυσις τοδ θέματος. Πρβλ. Π. Π α ν α γ ι ω  τ ά κ ο υ ;  ένθ. άνωτ. σβλ, 109. σημ. 2. Τήν 
συμφωνίαν τοδ Ν. Δ. καί τοδ Κ. X. πρός τό Σύνταγμα δέχονται τά βλληνικά δικαστήρια. 
Βλ. υπ’ άριθμ. 143)1926 άπόφασιν Έφβτβίοο Θεσσαλονίκης βΐς Α.Ε.Κ.Δ. τ. Δ'σβλ. 214.

4. Κατά τά τότβ κρατούντα καί διδασκόμβνα. Βλ. Ν. Ν. Σ α ρ ι π ό λ ο υ: Ελληνικόν 
Συνταγματικόν Δίκαιον τ. Β' σβλ. 288 έπ.
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τοΟ 4Αγίου "Ορουζ «έφ' δσον δέν άντίχειται πρός τάς άχολονθονς διατάξεις» προκύ 
πιει, δτι τδ άγιορειτικόν καθεστώς έδράζεταί έπί το0 Ν. Δ)τος κατ’ άρχάς καί 
ιών μή Αντικειμένων αύτφ διατάξεων τοΟ Κ. Χάρτου(*)· ΟΟτω τό Ν. Δ. Αποτελεί 
Αναπόσπαστον τμήμα τοΟ Κ. Χάρτου καί μάλιστα έπικρατέστερον αύτοΟ, άμφότερα 
δέ άποτελοϋσι συμβατικόν Νομοθέτημα Απ' εύθείας έκ τοΟ Συντάγματος άρύοντος 
?ήν ίσχύν του, μή δυνάμενον νά τροποποιηθή είμή δπως τό Σύνταγμα δ?(ζει(8).

ΆντλοΟντα δμωζ Αμέσως 6πό τοΟ Συντάγματος τήν ίσχύν των τα Νομοθετή- 
ματα ταΟτα, άποτελοΟσιν έξαιρετικδν δίκαιον καί μόνον κατά χάς διατάξεις τοΟ 
Συντάγματος δύνανται νά τροποποιηθώσιν, ήτοι διά τής συντάξεως νέου Κ. Χάρτου. 
*Επέμβασις τον χοινον Νομοθέτον προς ρύθμισιν τον 'Αγιορειτιχον Καθεστώτος 
διά τροποποιήσεως διατάξεων των Νομοθετημάτων τούτων άποτελεΐ χαταστρατήγη- 
οιν της έχφρασθείοης οννταγματιχής βονλήσεως(“). Θέματα ρυθμιζόμενα υπό τού
των και αναγόμενα είς τήν τελευταίαν παράγραφον τοΟ άρθρου 103 τοΟ Συντάγμα 
τος δέν δύνανται νά ρυθμισθώσι διαφοροτρόπως 6πό τοΟ κοινοΟ νομοθέτου, διότι είς 
τοΟτον άφέθη 6 λεπτομερής αύτών καθορισμός καί μόνον(1 2 3 4 * 6).

Τήν ηύΕημένην τυπικήν ίσχύν τοΟ Ν. Δ )οος καί τοΟ Κ. Χάρτου δέχεται καί 
τό ΣτΕ(δ).

*Η έρευνα τών κατ’ ίδίαν διατάξεων του Ν. Δ)τος καί τού Κ. Χάρτου τοΟ 
‘Αγίου 9Όρους έξέρχεται τών δρίων τής έν προκειμένω μελέτης(β).

1 1 . Ή  έννοια τής « Α ύτο δ ιο ικ ή σ εω ς»  τ ο ϋ ‘Α γ ίο υ  "Ορους.

‘Ο άφορισμός τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων «...τούς έν τ ω ’Ά θ ω  σχολάζον
τας μοναχούς άνενοχλήτονς άπδ παντοίας επήρειας...» καί « ...7ο  "Αγιον νΟρος εί
ναι ελεύθερον και μηδεμίαν φορολογίαν ή έπήρειάν τινα έχειν τούς Μοναχούς εως 
τής σνντελείας τον αιώνος...» έπέπρωτο σοβαρώς νά έπηρεάση τόν διάδοχον τού Βυ 
ζχντινοΰ κράτους, τήν Ελληνικήν πολιτείαν, ή'πς πιστή εις τήν βασιλικήν έπιτα- 
γήν χοΟ Κωνσταντίνου Θ\ τού Μονομάχου καθ’ ήν «ονδέν γάρ ή βασιλεία μον νε· 
ώιερον καινισθήναι βούλεται έπί τω eΑγίω τούτω *Ορει, άλλα τούς παλαιούς θεσμούς

1. Προσέτι δέ δ·.ό« το X. Δ. πληροί άπχσας τάς πρός εκδοσιν Τοπικού καί Κ. Χάρτο 
προϋποθέσεις, άς δ Κ. Χάρτης ή (νόησε δλ. καί Π . Π αν α γ ω χ ά κ ο νΐ ενΟ. άνωτ. σελ. 10 
καί τάς έκεΐ παραπομπάς.

2. Πρβλ. Ί  Ή λ ι ά κ η ν; Οί ΆγιορειτικσΙ θεσμοί, Άθήναι 1938 σελ. 18.
3. Βλ. Ή  λ Ι α ν Κ υ ρ ι α κ ό π ο υ  λ ο ν: ’Ελληνικόν Διοικητικόν Δίκαιον θεσ)κη 

1954 τ, Β' σελ. 110 καθ’ όν «ό Κοινός νομοΟέτης δεσμεύεται έν τή ρυθμίσει τής αύιοδιοιχήοεως 
τούτου εκ τής σαφούς διατάξεως τον συντάγματος όπως τηρήται τό άρχαΐον προνομιακόν 
καθεοτιυς τον 'Αγίου 'Όρους κατά τό όποιον ύποχοεωτικώς διοικειται τοντο} ονδεμιάς απολύτως 
μεταβολής του διοικητικού συστήματος επιτρεπόμενης*.

'2ς πρός τήν Ισχύν τοΰ Ν. Δ. 2621 τής 19*9*1953 (Φ.Ε.Κ. Α. 268 τής 28*9*1953) «περί 
προσθήκης διατάΐ-εως εις τό Ν· Δ. τής 10 Σ\βρίου 1926 <περι κυρώσεως τού Κ . X. του *Αγίου 
*Όρους* δι* οϋ προσετέθη εις τό Ν. Δ. τής 10-9-1926 άρθρον 43β 6λ. Σ τ. I. Π α π α δά τ ο υΐ 
Τό πρόβλημα τοΰ άβάτου του 'Αγίου Όρους.

4. Λ. χ. δδναται διά νόμου (οΰχΐ όμως Ν. Δ. ή Δ)τος) νά ρυθμισθώσιν αί αρμοδιότητες 
καί τά δικαιώματα τοΰ Διοικητοϋ ‘Αγίου Όρους, πλήν δέν είναι δυνατή ή μεταβολή τής δια
τάξεων του άρθρου 3 καί 4 τοΰ Ν. Δ., ώς πρός τόν τρόπον έποπτείας, συμμετοχής είς τάς συνε 
δρίας τής Ίεράς Κοινότητος, άναπληρώσβως, τής υπαγωγής του είς τόν υπουργόν τών έξωτβρι- 
κών. Επίσης δέν είναι δυνατή ή διάφορος πρός τό πνεύμα τού άρθρου 168 Κ. X. ρύθμισις τής 
φορολογίας τών άγιορειτικών προϊόντων διά νόμου, διότι τούτο θά άντίκειται είς τά υπό τοΰ 
συντάγματος άναγνωριζόμενα προνόμια καί άουδοοίας τοΰ Ά γ . ’Όρους.

h. Τ π ’ άριθμ 1093)1936 ΣτΕ. θ. ΜΗ σελ. 72 Ιδίφ βίσήγησις Σ. Σ ο λ ι ώ τ η.
6. Ερμηνεία τών διατάξεων τοΰ Κ. Χάρτου μέχρι σήμερον δέν έγένετο. Ό Π , Π α ν α ·  

γ ι ω τ δ κ ο ς :  ένθ. άνωι. σελ. 82 192 έπιχειρών «εύρυτάτην ερμηνείαν» τών διατάξεων τοδ 
Κ. X. (σελ. 194) οΰχΐ έπαρκώς τά θέματα έπεξεργάζβται.

Ή  μελέτη τοΰ Ν ι κ ο λ ά ο  υ Ά ν τ ω ν ο π ο ύ λ ο υ :  Ή  συνταγματική προστασία τοδ. 
Ά γιορειτικοδ κάθβστώτος (έναισ, διατριβή) έξεδόθη μετά τήν συγγραφήν τής παρούσης μελέτης
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xa l τύπους φυλαχθήναι καί xdrd τάς διατάξεις των μακαριτών βασιλέων τα πάντα 
γενέσθαι» ούδέν τό νεώτερον περί τού eΑγίου  “Όρους έθέσπισενί1), άλλά τήν κατά 
τό έκπαλαι ίσχύουσαν τάξιν ούχί μόνον άπλώς άνεγνώρισεν, άλλά διά συνταγμα
τικής διατάξεως έδωκεν αύχή συγκεκριμένην μορφήν. 'Η  συγκεκριμένη και οριστι
κή αν τη μορφή έμφανίζεται διά τής άναγνωρίσεως τού Αυτοδιοικήτου τού βΑγίου 
"Ορους, διότι ή αύτοδιοίκησις αυτού συνετέλεσεν άπδ τής δημιουργίας του εις τήν 
άνάπτυξιν, διατήρησιν καί άκμήν αυτού.

Ή  αυτοδιοίκησις δμως τοΟ 'Αγίου “Όρους κατά τήν έποχήν τών Βυζαντινών 
αυτοκρατόρων συνίστατο εις άρνητικήν στάσιν τής πολιτείας έναντι αύτοΟ, ώς μαρ- 
τυρούσιν αί πηγαί(*). Σήμερον ή στάσις τής πολιτείας είναι ενεργός καί ριζικώς 
διαφέρει τής Βυζαντινής πολιτείας, χωρίς τούτο νά δύναται νά έκληφθή ώς πρό- 
θεσις άφαιρέσεως προνομίου τινός, διότι ή κρατική ίπέμβασις συνίσταται εις τήν ίπι· 
θνμίαν προστασίας άλωβήτου τού άγιορειτικού καθεστώτος, προέρχεται δε από τήν 
σθεναρόν θέλησιν τής ' Ελληνικής πολιτείας δπως διατηρήοη τό καθεστώς αυτό. 'Η  
παντελής έλλειψις κρατικής έποπτείας έκ τού σύνεγγυς, μετά τάς τελευταίας δοκι
μασίας τοΟ 'Αγίου “Όρους, ίσως νά προεκάλει τον μαρασμόν αύτοΟ, ένώ ή διαρκής 
έπίδειξις παντοίου ένδιαφέροντος συντελεί είς τήν διατήρησιν καί άκμήν τής άν- 
θηοάς αύτοΰ καταστάσεως. 'Η κρατική έπέμβασις αδτη συνίσταται είς τήν δπό του 
άρμοδίου 'Γπουργοϋ, ώς ευθύς άμέσως θέλμεν ίδη, έπικύρωσιν τών κανονιστικών 
διατάξεων καί ή διά τοΟ Διοικητοϋ τοΟ 'Αγίου “Όρους έπίβλεψις τηρήσεως τών 
διατάξεων τοΟ Ν. Δ)τος καί του Κ. Χάρτου. Καί τό μέν δεύτερον είναι νέον, 0t- 
καιολογηθέν διά βραχέων πρότερον. Τό πρώτον άνατρέχει εϊς τούς πρώτους χρόνους 
τής μοναχικής ζωής, δτε τα Τυπικά έπεκύρωνον οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες.

'Η αύτοδιοίκησις του 'Αγίου “Όρους συνίσταται είς άναγνώρισιν τοΟ χώρου 
τής Άθωϊκής χερσονήσου είς αυτοδιοίκητον κοινότητα έχουσαν έντός τών Συνταγ
ματικών παραχωρήσεων νομοθετικήν, έκτελεστικήν καί δικαστικήν έξουσίαν(·). Ή  
δλως ιδιόμορφος δμως μοναστηριακή όργάνωσις τού ' Αγίου  “Όρους, 6πό αυστηρόν 
νομικόν πρίσμα έξεταζομέ\η, δένάφίσταται τών τυποποιημένων πλέον έννοιών, αίτι 
νες χαρακτηρίζουσι τούς λοιπούς αύτοδιοΐκήτους Οργανισμούς. Οντω κατά γενικήν άνα 
γνώριστιν τό ° Αγιον 9 Ορος σννιστα Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ώς Χω  
ρικόν Σωματεϊον(*), έκάστη δε Μονή αυτού είναι Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου 
Δικαίου(6), ώς δε ή έξουσία τών Ν.Π.Δ.Δ. είναι δοτή, ούτω δοτή είναι καί ή ύπό 1 * 3 4 5 * *

1. Πρβλ. Π. Π α ν α γ ι ω τ ά κ ο ν :  σβλ. 105 καί Ιδίφ σβλ. 54-55 έπ.
3. Λ. χ. α) τό ΑΓρυσόβουλλον του Βασιλείου του Μακβδόνος (Μ. Γβδβών; *0 Άθως σβλ 9? 

ίκ.) «*// θεοσννεργος ημών βασιλεία... εξασφαλιζόμεΰα πάντας από τε στρατηγών, βασιλικών άν· 
θρώπων και ώς έσχατων  ̂ ΐνα μη εττηρεάση τις αυτούς» β) Τό Τυπικόν Μανουήλ του Παλαιολό 
γου (’Ιωακείμ Ίδηρίτου οβλ. 7) *Μήτε του ΓΙατριάρχον εςαρχον, μήτε άλλον τινός εξουσίαν εχειν 
εις τό 'Όρος*, yj Ή  έπιστολ* ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου προς Πατριάρχην Νικόλαον
(Ιωακείμ Ίδηρίτου σβλ. 7) *Το "Αγιον "Ορος μη υποκείμενον τη Ση εξουσία, άλ.λ* υπό τών Βα 
οιλεων και μόνον δεσποξόμενον  ̂ οιτινες καί εθεοπισαν άκαταδονλωτον είναι αυτό και ελεύθερον και 
μήτε επίσκοπον μήτε άρχοντα τών επαρχιών μετοχήν τινα εν τω "Ορει εχειν νενομο&ετήκαοιν. 
Και γαρ εγώ αυτός πολλάκις ήβονλήθην, Γνα ό αρχών τής επαρχίας ειοέρχηται καί διορθοϊ τά κατά 
καιρούς άναφυόμενα σκάνδαλαt αλί' ονκ εποίησα, τά τών αειμνήστων προ εμού βασιλέων αιδε· 
σ^είς θεσπίσματα*, Πάντως τό Βυζάντιον ήσκβι πάντοτβ τήν κυριαρχίαν του έπί του Αγίου 
Όρους ώς μβτέπβιτα καί τό Τουρκικόν κράτος. Πρβλ. καί Σ. Σ ο λ ι ώ r η ν θ. ΜΗ σβλ. 68.

3. Όντως ή δλως πρωτόιυπος μοναχική κοινότης δύναται κατά τάς διατάξεις του άρθρου 
43 του Κ. X. νά έκδίδη Κανονιστικάς διατάξβις, ήτοι νά νομοθβτή έπί ζητημάτων 'Αγιορειτών, 
νά έκτβλή τάς αποφάσεις της διά τσδ Διοικητοϋ καί τής Ίβράς 'Επιστασίας καί νά άσκή δικά 
στικήν έξουσίαν.

4. Βλ. ‘Η. Κ ο ρ  ι α κ ο π ο ύ λ ο υ :  ένθ. άνωτ. σβλ. 220 καί έγκ. *Γπ. Δικαιοσύνης 
εις Δικαστικήν τ. Στ. σβλ. '44.

5. Βλ. Ή Κ υ ρ ι α κ ο π ο ύ λ ο υ :  ένθ. άνωτ. σβλ. 228 καί Γ. Μ π α λ ή ν-Μβλέται έπί
του Ιοχύοντος ’Αστικού Δικαίου, Άθήναι 1938 οβλ. 317 σημ. 3. καί Σ. Σ ο λ ι ώ τ η ν θ .
ΜΗ σβλ. 65 καθ' δν «...ώς χρός τάς Μονάς »οΟ 'Λνίον "Ορους και τήν 'Ιεραν Κοινότητα σοβά-
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toO Ν.ΙΊ.Δ.Δ. του 'Αγίου Όρους ή των Μονών αύιού άσχουμένη έξουσία. *Η δια- 
φορά έγκειται μόνον είς τό παραχωρείσαν τήν έξουσίαν δργανον, δπερ προκβιμέ- 
νου περί 'Αγίου Όρους δέν είναι ό κοινός Νομοθέιης, άλλα ό Συνταγματικός τοι- 
οϋτος, δστις ώρισεν, δτι μόνον £ντος των πλαισίων τον Κ. Χάρτου δύναται νά κι- 
νηθή τό Ν . Π . τον * Αγιον ν Ορους εν τη ασκήσει τής Νομοθετικής αυτού έξονσίας. 
Νομοθετική πρωτοβουλία νπερθαίνονσα τά ταχθέντα δρια είναι άνεπίτρεπτος(ι).

Τό δλως ίδιάζον δμως τής αύτοδιοικήσεως τοΟ 'Αγίου ’Όρους και διαφέρον 
τών λοιπών αύτοδιοικουμέ\ων Οργανισμών είναι τό άνεπίτρεπτον τής έπεμβάσεως 
τοΟ κοινοΟ Νομοθέτου, πράγμα δπερ δέν συμβαίνει είς έτερον αύτοδιοικούμενον Ορ
γανισμόν. Νόμος άναφερόμενος εις τό eΑγιορειτικόν καθεστώς και Ιδία είς τήν αν - 
τοδιοίκησιν τού 'Αγίου*Ορους, πλήντών υπό τής τελευταίας παραγράφου τού άρθρου 
103 τον Συντάγματος επιτρεπόμενων είναι άνίσχυρος(* 1 2). Διά τού τρόπον τούτον ή 
αύτοδιοίκηαις τον ' Αγίου * Ορους Ιγγίζει τά δρια τής Διοικητικής ανεξαρτησίας.

Καίτοι δμως ή αότοδιοίκησις αϋτη έξικνείται τρόπον τινά είς άνεξαρτησίαν 
έναντι τής πολιτείας, έν τούτοις δεν δύναται νά χαρακτηρισθή Αύτονομία, ώς πα
ρά τινων άποκαλεϊται(3̂ . ΤοΟτο αποκλείει αυτή χΰτη ή έκφρασις τοΟ Συνταγματι
κού Νομοθετου καθιστώσα τό 'Άγιον ’Ορος «αυτοδιοίκητον Τμήμα τού 'Ελληνικού 
Κράτους, τού όποιον ή κυριαρχία παραμένει άθικτος £π* αυτού». Τό Άγιον Ό ρος 
δέν απολαύει δικαιωμάτων ύπερκρατικών, δέν είναι ύποκείμενον τοϋ Διεθνούς δι
καίου, 6ύδέ εύρίσκεται υπό εντολήν ή έγγύησιν χής Ελληνικής πολιτείας, άλλ’ ά· 
ποτελεΐ έδαφικόν χώρον αύτής(4). Και αί διεθνείς συνθήκαι ούδαμοΟ όμιλώσι περί 
αυτονομίας, άλλα περί δικαιωμάιων τών μή Ελληνικών μονών. Νύν, ή κρατική 
επέμβασις διά τού * Υπουργού τών ’Εξωτερικών, ή διά τού Διοικητον άσκησις £λέγ 
χον , ή δννατότης συνταγματικής μεταρρνθμίσεως και ή έλλειφις υπερκρατικής δικαι
οδοσίας Ιγκολπώνουν τό 'Ά γιον  Όρος εις τήν λοιπήν 'Ελληνικήν 9Επικράτειαν^), 
ήτις ούδεμίαν πολιτικήν κυριαρχίαν άνεγνώρισεν αύτώ(ϋ) .

( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )

ρώς υποστηρίζεται ότι ταντα άποτελοΰσι νομικά πρόσωπα Δημοσίου Διμαίον άσκονντα διοιχησιν 
πρβ. Β.Δ. ‘28*7*1857 (ΦΕΚ 15*9*1857) «ΙΙερι κανονιομοϋ των Μοναστηρίων» καί Μ, 1 α κ ε λ- 
λ α ρ ο π ο ύ λ ο υ ;  Εκκλησιαστικόν δίκαιον, 1898 σελ. 303.

1. Ή  καταστρατήγησα τών σχετικών διατάξεων του Συντάγματος καί ή ύπέρβασις τών 
ταχθέντων υπό του Ν. Δ. καί Κ. X. όρίων έλέγχεται υπό του Υπουργού τών ’Εξωτερικών, 
δστις χρώμβνος τού δικαιώματος όπερ αύτψ παραχωρεί τό άρθρον 6 τού Ν. Δ. δύναται άλλά καί 
ύποχρβούται είς άπόρριψιν πάσης Κανονιστικής διατάξεως μή συναδούσης πρός τάς συνταγμα
τικός έπιταγάς. Ή  έξουσία αδτη τού Υπουργού eivat αποφασιστική καί μαρτυρεί τήν σταθε
ρών άπόφασιν τής πολιτείας όπως διευθύνη τόν ρυθμόν τής Άγιορειτικής ζωής,

2. Πρβλ. καί άρθρον 187 Κ. X καθ’ ό «πάσα διάταξις άντιχειμένη εις τον παρόντα Κ. X. 
δεν δύναται νά εχη ίσχνν εν *Αγίφ  Όρβι»*

3. 'ΰ ς  λ. χ. ό άδαής Ι ω α κ ε ί μ  Ί  6 η p ί τ η ς: ένθ. άνωτ. σβλ. 6, όσης δέχεται ότι 
«*I I  πολιτεία τον * Αγίου νΟρους, ώς οννισταμένη από άνϋρώπονς άπομαχρυϋέντας τοϋ κόσμον 
χαi ώς όρον τον βίου τojv θεσαντες τήν νπαχοήν είναι ipso ju re  αντονομιαχή,..». νΟντως θελκτι
κή ή προδαλλλομένη αίτιολογία τής έννοίας τής αύτονομίας, ής στοιχεία παρέχει τήν «άπομά- 
χρνοσιν του κόσμου» καί «τήν νπαχοήνλ. Προσπαθών έν συνεχεία νά έρμηνεύση καί άναπτύξη:

. τήν έννοιαν τής αύτονομίας πελαγοδρομεί. Τόν όρον *αύτόνομος* χρησιμοποιεί καί ό Σ. Κ ου* 
γ έ ας.· ένθ. άνωτ. σελ. *223 άδοκίυως.

4. Βλ. Κ. % ύ σ τ α σ ι ά δ ο υ; Διεθνές Δίκαιόν τεύχος Λ'. Άθήναι 1950 σελ. 62 έπ. πε
ρί τών υποκειμένων τού Διεθνούς Δικαίου. *0 ίδιος είς Διεθνές Δίκαιον: Τεύχος Β' Θεσσαλο
νίκη (πολυγραφημένον) σελ. 108 όμιλεΐ περί «αύτοδιοικήσεως τον Άγιον *Ορονς».

5 Πρβλ. 2. 2 ο λ ι ώ τ η ν: θ. MH σελ. 67*68 καθ’ όν «Τό αρθρον 109 τον Συνετό?, 
θεοπισθεν% εν άπολντο) ελενθερίμ και ανεν ονδεμιάς νομικής νποχρεώοεως τής * Ελληνικής πολι
τείας, διατηρεί άθικτον τήν κυριαρχίαν ταύτης επι τον νΑθω και χορηγεί άπλ&ς αύτοδιοίχηοιν 
ονμφώνως πρός τό άρχαΐον προνομιακόν καθεστώς.,. Συμπέρασμα τούτων είναι, ότι ή eΕλληνική 
κυριαρχία έπι τον *Αθω νφίσταται απολύτως, καθώς και τά έξ αυτής παρεπόμενα δικαιώματα, 

* παραλλήλως προς τήν αύτοπροαιρέτως χορηγηθείσαν αύτοδιοίχηοιν*. Σύμφωνοι καί Τ. Γ ι ο ό· 
I π η ς: ένθ. άνωτ. σελ, 18 έπ. κα ί Ί .  Τ σ α μ α κ ( δ η ς είς περιοδικόν «Ά γιορειτική  Βι«
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ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

λΓ. Γά * *Ιστορικά

2 to  φύλλο της 4ης Δεκέμβρη 1869, ή παλιά Γιαννιώιικη εφημερίδα « Ιω 
άννινα», * αναγγέλλει δτι «υπεβλήθη άρμοδίως εις τάς Τουρχικάς Άρχάς, αιτησις 
άνασυστάσεως διά διατάγματος τής παλαιάς εμπορικής πανηγύρεως εις τό παλαιόν 
πανηγυριζόμενον μέρος, διάρκειας δέ από 1—15 Αύγουστου έκαστου ειους».

Ποιά τάχα νά είναι ή παλιά αυτή Ιμποροπανή/υρη και ποιο τό πανηγύρι· 
ζόμενο μέρος;

Γιά τό παλιό αυτό πανηγύρι γράφει στη Χρονογραφία του (Β'' σελ. 251) 
κι* 'ό Αραβανιινός.

«Εμπορική, γράφει, πανήγυρις, εκροτεϊτο τό πάλαι εις ’Ιωάννινα, ήν άναφέ 
ρει τό Χρυσόβουλλον τού ’Ανδρονίκου, ήτις άγνωστον πότε επαυσε», Κι3 άλλου: 
« Ή  Μητρόπολις Ίωαννίνων, έκτος των εγγείων προσόδων...εκέκχητο και τό ετή· 
οιον δφελος δπερ εισέπραττε έκ τής έκεϊσε (Γιάννινα) συγκροτουμένης εμπορικής 
πανηγύρεως, διαρκούσης ημέρας δεκαπέντε από τη; 26 ’Οκτωβρίου μέχρι τής 8ης 
No μβρίου».

'Αλλά και γιά μιά άλλη πανήγυρη κάνει λόγο ό Άραβαντινός: «ΈκροτεΤτο 
δέ μέχρι τής καταστροφής τού Ά λή, ούχι ευκαταφρόνητος Πανήγυρις, Πωγωνια·

[*J Τά «*Ι οάννινα» κι* ό δίδυμος Τουρκόγλωσσος αδερφός της «Γιανγια», πρωτοβγή*
• κσν στην πόλη μας στις 14 Μάη 1Μ69. Την εποχή αυτή, είχε εφαρμοστή στην Τουρκία και
νούργια διοικητική διαίρεση, είχαν ίδρυθή τά Βιλαέτια, χαί στο δικό μας Βιλαέτι υπαγόταν 
ή "Ηπειρος, ή ‘Αλβανία κι* ή Θεσσαλία.  ̂ % ,

Επίσημη εφημερίδα τής Διο·κήοεως τού Βιλαετιού, ήταν τα « Ιωάννινά*, που βγαι 
ναν ταυτόχρονα καί στις δυό γλώσσες, τήν επίσημη δηλ. γλώσσα^τού Κράτους, καί την ο- 
μιλουμένη γενικά από Τούρκους καί Ρωμαίους ελληνική. Έκτος από τις επίσημες διαταγές. 
[Διατάγματα. Εγκύκλιες, διορισμοί, μεταθέσεις, παράσημα κ.λ π.], είχε καί τμήμα ειδησεο^· 
γραφικό αλλά πολλές φορές, καί στήλες άφιερο μέ>ες στήν εγχώρια φιλολογική κίνηση ή 
καί σέ θέματα εγκυκλοπαιδικά. ,

Στά 18ί5, έβγαινε καί Ιδιαίτερο παράρτημά της «Θεσσαλία», με ςεχωρες θεσσαλίκες 
ειδήσεις τυπωνόταν δέ στά τυπογραφεία τής ΓεΜκής Διοίκησης I ιαννίνων.  ̂ ^

Τό πρώτο συντακτικό καί τεχνικό προσωπικό της ήταν; Γιωργάκης Έφεντης Πολυ- 
χρονίδης, πεθερός αργότερα τού j  Μακαριώτιιιου Πατριάρχη Αλεξάνδρειας Νικόλαου (Ευ 
αγγελιδη άπό τά Γιάννινα), καθηγητή μου στή Ζωσιμαία Σχολή, όπως κι ο μακαρίτης Πο· 
λυχρονιαδης ήταν καθηγητής μου στά Τούρκικα, στο ίδιο Σκολειό, Γιαννακης Μισιου  ̂ £- 
φέντης, γραμματείς τυπογράφε.ου. Δημητράκης Έφένχη: Κομπατής, στοιχειοθέτης, Χρηστό,
Κουτούζης. βοηθός στοιχειοθέτης. , . ,. . . , Λί

Ή  εφημερίδα αυτή έβγαινε τακτικά ίσαμε τα 1914, σώζονται δε στό Δημοτικό μας Μου
σε ίο έλάχιστοι μόνο τόμοι της.

ΒλιοΘήχη» χ. 4. (1941) οβλ. 121 (Γν(θμο84«)θΐ{). Βλ. χαί Ή  λ. Κ u p ι a
*νβ. dvtot. τ. 4. ο*λ. 1 3 0  χβΐ Π. Π a ν α γ ι ω τ 4 χ ο ν’ ένβ. 4νωϊ. οβλ.
109 σημ. 2.

2 . Βλ. xet 2  ο λ ι ώ χ η ν· 0 · MB οβλ. 68.

χ ό π ο ο λ ο ο: 
105 σημ. 3 χαί

%
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νή καλούμενη, μετατεθεϊσα έκ της Πωγωνιανής, δτε ή πόλις Δεπαλίτσα ήρημώθη».
Ποια τώρα τάχα νά ήταν ή παλιά εκείνη Έμποροπανήγυρη (Παζάρ, δπως 

λέγαν τον καιρό Ικεΐνο) για τήν δποία «υπεβλήθη υπό των άρμοδίων αΐτησις άνα- 
συστάσεως»;

Τήν απάντηση μάς τή δίνει ή ϊδια έφημερίδα, στις 14 Μάη 1870, δταν α
ναγγέλλει δτι «κατόπιν τής αίτήσεως τής Γεν. Διοικήσεως, έξεδόθη Β. Διάταγμα 
περί άνανεώσεως τής έξωθεν των Ίωαννίνων, κατά τήν θέσιν Βονίλλης άλλοτε ά· 
νοιγομένης πανηγύρεω»ς.

Στις 2 δέ Αύγουστου 1871, ή ϊδια έφημερίδα αναγγέλλει δτι «από τούέ.έ., 
άρχεται ή πανήγυρις Ίωαννίνων, από Ιδης μέχρι 30ης Αύγουσιου».

Γιά τό πανηγύρι αυτό κάνει λόγο κι* ό Ήπειρώτης λόγιος Γ. Γάγαρης στο 
Ημερολόγιό του «Δωδώνη» τό 1896, δπου γράφει τά εξής:

Τήν 20 Αύγουστου, τελείται εν *Ιωαννίνοις πανήγυρις καλουμένη Πωγωνιανή, 
καί διαρκει μέχρι τέλους ιού μηνός τούτου.'Η πανήγυρις αύτη ετελεΐτοκατ* έιος έν 
Ίωαννίνοις. Είς 'Ιωάννινα μετετέθηή πανήγυρις αύτη, εκ τής Επαρχίας τής Πω- 
γωνιανής, δτε, περί τας άρχάς τής προτελευταίας έκατοεντατηρίδος, κατεστράφη ή 
πρωτεύουσα αύτής, πόλις Δεπαλίτσα. Έ ν Ίωαννίνοις, ή Πωγωνιανή ειχεν όψ.ν 
εμπορικήν, διαρκονσα, ως και έν Δεπαλίτσρ επί δωδεκαήμερον. Έσυνάζοντο τότε 
έν Ίωαννίνοις ot κάιοικοι διαφόρων μερών τής Η πείρου, Θ<σσαλίας, Μακεδονί
ας, ’Αλβανίας, καί έπώλουν έπί τόπου τά προϊόντα του τόπου των ή άντήλασσον 
αύτά μέ τά εύρωπαϊκά.

» *Ακρ·βώς ό χρόνος τής καταργήσεως τής πανηγύρεως αγνοείται. *Η άνα* 
σύστασις αύτής έγένετο τό πρώτον τή πρωτοβουλία τού Γεν. Διοικητού *Ιωαννίνων 
Χιβζή Πασια προ διετίας».

Κατά τό Λαμπρίδη ή Πωγωνιανή «μετηνέχθη είς Ιωάννινα» στά 1792 από 
τον *Αλή, «διατηρήσασα τό αρχικόν αυτής όνομα... Συνήρχοντο δέ εις αύτήν, ου 
μόνον έκ τών πέριξ σωρηδόν, αλλά καί ές άλλων πολλών τής ’Ηπείρου μερών και 
έξ Εύρώπης».

« ‘Η Δεπαλίτσα μετά τής Μεσσαρίας, γράφει άλλου ό αύτός ιστορικός, μίαν 
καί τήν αύτήν πόλιν αποτελούν τήν πρωτεύουσαν τού τμήματος, άκμάσασαν ιδίως 
από τής ΙΔ' έκατονταειηρίδος, καί αριθμούσαν μετά τών προαστείων καί τών δύο 
προς Β. παρακειμένων χωρίων 12.000 οικογένειας, 74 εκκλησίας καί 44 κρήνας».

Ή  Μεσσαριά, ήταν τό αρχοντικό τμήμα τής πρωτεύουσας αύτής, ή δέ Δεπα
λίτσα τό έμπορικό καί βιομηχανικό... «ήκμαζον δέ έπί πλούτψ καί εύηιιερίρ...ώ· 
φείλετο δέ ή ακμή καί ή πρό »δος αύτη, έκ παραδόσεως, είς τήν έγκαθίδρυσιν έν 
Δεπαλίτσρ άνωτέρων πολιτικών αρχών, ώς καί εις τήν ένίσχυοιν ή τήν καθιέρω- 
σιν όμωνύμου τω τμήμαtt εμπορικής πανηγύρεως υπό Άνδρονίιου τού νεωτέρου 
(1335 —1336)».

Σύμφωνα μέ μιά πληροφορία τού ίδιου ιστορικού, τό πανηγύρι αύτό, γιά 
δύο αίώνες, είχε μετατεθή στήν Επισκοπή* «έπανήγαγε δέ αύτήν αύ:όθι, τό 1092, 
ό αύτοκράτωρ Αλέξιος, άναγνούς διάφορα χρυσόβουλλα καί συγγίλια άπό τής 2ας 
έκατονταετηρίδος*.

Ό  δέ Χρ. Ρέμπελης, γράφοντας στά «Ή π. Χρονικά» τού 1930 γιά τή Μο
νή Ζέρμας, καί προσφεύγοντας κΓ αύτός στήν παράδοση, γιά νά καθορίση τό χςό- 
πο τής αρχικής της κτίσης, γράφει δτι «ή παράδοσις, δμιλούσα περί τής πρώτης 
κτίσεως τής Μονής, έπί τή βάσει τών πρό πολλοΰ έξαφανισθέντων κωδίκων καί 
χρυσοβούλλων, άνάγοι ταύτην είς τούς χρόνους τού Κωνσταντίνου τού Πωγωνάτου, 
ήτοι κατά τό 670 μ. X. είς έποχήν δηλ. καθ9 ήν έκτίσθη καί ή τής Μολυβδοσκε-
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πάστου...παρά τό σημερινόν χωρίον Δεπαλίτσα, δ οποίος, συνέστησε τότε την επι
σκοπήν Πωγωνιανής καί τί·ν μεγάλης έμποροπανήγυριν τής Μολυβδοσκεπάστου».

Δέ θά ήταν τώρα, πιστεύομε, παρακινδυνευμένο να υποθέσουμε οτι, μετά την 
καταστροφή δλων τών άλλων εκκλησιών τού Κά ττρου από τούς Τούρκους, ύστερα 
άπό τήν επανάσταση τού Διονύσιου, ή πολιότατη πανήγυρη πού αναγράφει τό Χρυ 
σόβουλλο τού ’Ανδρόνικου, ξανασυστήθηκε και συνεχίστηκε στή Βονίλλα ή Μπου- 
νίλα, συγχωνεύτηκε κατότι στους καιρός τού Ά λή  μέ τήν «ΙΙωγωνιανή» πού ανά
γει τήν αρχή τη:, σιόν 7ο μ.Χ. αΙώνα, κα'ι ξανασυστήθηκε πάλι στα τέλη τού 19ου 
αίώνα άπό τούς Τούρκους.

Μπορούμε τώρα, προχωρώντας στα βάθη τών καιρών, ν ’ αναφέρουμε Ιδώ, 
κι* ενα άλλο παλιό πανηγύρι.

Στο Ημερολόγιο «Ή πειρ. Άστήρ» τού 1904, δ Νικόλαος Μυστακίδης, δη
μοσιεύει ιστορική περιγραφή τού Βασιλικού Ναού τής Παναγίας τού Λαμπόβου, 
πού τον άνήγειρε άπάνου σε θεμέλια αρχαιότερης εκκλησίας δ Ιουστινιανός, δ ό
ποιος διέταξε νά γίνεται στήν περιοχή εκείνη και πανήγυρη, δπου μαζεύονταν 
πλήθος ανθρώπων, 10— 12 χιλιάδες ψυχές- ’Από τότε, οί Λαμποβίτες γιορτάζουν 
τή μνήμη τής ’Εκκλησίας στις 8 Σεπτέμβρη.

«Σήμερα δμως, συνεχίζει ό άρθρογράφος, ή πανήγυρις γίνεται εις τήν θέ- 
σιν Λαμποβίστραν, άπέχουσαν ήμίσειαν ώραν άπό τής Παραμυθίας δπου τήν 16 
ή 20 Σεπτεμβρίου, συρρέουσιν εξ δλων τών μερών τής Ηπείρου διάφοροι έμποροι 
και άγορασταί».

Δεπαλίτσα, Κάστρο τού Γιαννίνου, Λάμποβο* ’Ανδρόνικος Πρεσβύιερος, 
Ανδρόνικος νεώτερος’ ’Αλέξιος, Ίουσιινιανός, Πωγωνάιος, χρυσόβουλα και συ- 
γίλλια.

Ναοί και πανηγύρια, πού οί άρχές τους χάνουνται στα σκότη τών Αιώνων 
και δεν μπορούμε νά ξέρουμε άν δέν είναι συνέχειες άπό προχριστιανικούς άκόμα 
ναούς κι9 είδωλυλατρικά παρόμοια.

Πανηγύρια, πολύπαθα κι* αυτά κα'ι ταραγμένα, δ.τως πολύπαθες και ταρα
γμένες είναι καί οί τύχες τών Ναών γύρω άπ9 τ)ύς όποιους γινόταν. Πανηγύρια 
πολυάνθρωπα καί ξακουσ ά, δπως πολυάνθρωπες καί ξακουστές ήταν κι9 οί πολι
τείες κοντά στις όποιες γινόταν, καί πού στο διάβα τών κα ρών, σβήνουνιαι σιγά 
καί χάνουνται, δπως σβήοτηκαν καί χάθηκαν τά πλούτια καί ή δόξα τών πολιτει
ών τους, δπως σβήστηκαν κι* οί Ναοί οί βασιλικοί καί τά βασιλικά τά σκεύη καί 
οί περγαμηνές, καί χάθηκαν καί τά χυυσόβ υλλα καί τά συγίλλια.

Πανηγύρια πού ταξειδεύουν μαζύ μέ τούς κυνηγημένους κατοίκους τών πο· 
λιτειών του;* πανηγύρια πρόσφυγες καταδιωγμένα σέ ξένες πολιτείες’ πανηγύρια 
πού ά^ολουθούν πιστά τις περιπέτειες τών ανθρώπων, μά πού δέ σβήνουν ποτές 
οριστικά δπως δέ σβήνου / πότες οριστικά απ’ τά καιάβαθα τού κάθε *Έλληνα καί τού 
κάθ* Χριστιανού ή Θρησκεία κι’ ή ’Ιδέα. Πίστη καί Π αρίδα, οί δυο πόλοι τής 
ψυχικής ζωής του στό μάκρος τών Αιώνων.

νΕτσι, ποτές δέν έσβησε οριστικά καί τό παλιό πανηγύρι τών Γιαννίνων, κι 
ίσαμε τά προχτές, έζούσαμε κάθε χρονιά, έστω καί τή γιορταστική μοταχα ά μό-ί 
σφαιρά του, άνακατωμένη πάντως μέ τά ξεφιίδια κ ιί τις άναμνήσεις τού εμπορι** 
κού του χαρακτήρα.

ί

ι»ίι
ν%

. t. 
ui 

-lii'
Tor

ttifc
,



I
:

tHTlBI ΡΑΠΤΙΚΗ ΚΧΤΙΑ»

B /  Τά Λαογραφικά

Μ ·Κ >Ι'ίΒ !» 3 ίΗ Ο Μ Η Η « » Β » « Β ΒΒ B9S

Στις 29 του Αύγούστου, γιόρταζε δ *Άη - Γιάννης τής Μπουνίλλας, τδ ε 
τήσιό του Πανηγύρι.

Είναι πολύς καιρός πού δεν έχω πάει νά τό χαρώ, κΓ ούτε καί εφέτος μου 
στάθηκε μπορετό νά τό ξαναϊδώ. "Ισως δμως, μέσα μου, νά κυριάρχησε κάποιος 
δισταγμός,1 μήπως καί ή σημερινή ατμόσφαιρα τού πανηγυρισμού, καθώς τή φοβά
μαι τόσο πενιχρή και άχρωμη, διαταράξη μέσα μου τή μακαριότητα τής παλιάς α
νάμνησης, τού τότε-, πού ακόμα, πολλές γυναίκες, πήγαιναν στή μνήμη Του, χω
ρίς παπούτσια, φορώντας μοναχά τά μέστια τους.

Γιορταστικός και πρόσχαρος ή'αν δ δρόμος πού διασχίζει την Καλούτσια 
τήν παραμονή τής 29ης Αύγουστου* παραθύρια καί μπαλκόνια, γεμάτα από ποικι
λόχρωμο καί πολυθόρυβο πλήθος* άλλα κι* δλα κάιου τά μαγαζιά, χαιρόταν εντα
τικά τή γιορτή τού "Αη · Γιάννη.

Σύννεφο ή σκόνη, καί τό πλήθος των προσκυνητών, περνούσε πυκνό κι* ά· 
διάκοπο, ενοχλημένο συχνά από ▼ό πέρασμα αμαξιού γεμάτου πανηγυριστές, οι 
μακρυές αυτές συνοδείες εκεί κατά τό Κουρμέκι, ξεσπούσαν στήν ανοιχτή δημοσιά 
καί στήν απλωσιά τού ανοιχτού ορίζοντα, δρόσιζαν με ανακούφιση τήν πλήξη τού 
στενόχωρου δρόμου, καθώς τέλειωνε πια τό κατοικημένο μέρος τής πόλης, κι9 άρ
χιζε μιάν ατέλειωτη σειρά από πανύψηλες καμαρωτές λεύκες δεξιά και άριστερά τού 
δρόμου πού μέ συμπάθεια κοιτούσαν, κάτου χαμηλά, τό πλήθος πού περνούσε, 
βαλσάροντας τ* άσηιιένια φύλλα τους στις αγκαλιές τού βραδυνού αγέρα.

Τ* αμάξια, μέ δυσκολία έσκιζαν τή μάζα πού κίνιόταν: Πήγαιναν, πήγαιναν, 
τά πλήθη, και σάν προσπερνούσαν τού Πολωνέζου καί τού Κατσίκη (στο τέρμα 
τού Ακραίου), σιήν αρχή μιάς κατηφοριάς, άντίκρυζαν απέναντι τό πανηγύρι.

Εκεί τό πλήθος ήταν πηχτό' δεΕιά και άριστερά τής δημοσιάς, ήταν παρα
ταγμένες σέ μακρυά σειρά οι τάβλες και πολύβοοι πουλητάδες, παίνευαν γοερά τά 
ζαχαράτα, τις δυάρες, τό πλασταράκι, τάκουλούρια τής κανέλλας* τά ψητά, τά κο* 
κορέτσια καί τις χουμενάδες’ τά μέρτσια · διάφορα 'καί τά παιγνίδια, καί τά παν- 
τοδαπά τά φρούτα.

Στά υπαίθρια καφενεία, προσφέραν τσίπουρο καί καφέ λουκούμια καί μαν- 
ταλαμάρια, πάστες καί κουραμπιέδες* σιουμάδες, βυσινάδες, λεμονάδες.

Έδώ τροκάνες, εκεί πίστιόλες πού κροτούσαν κίκια* παρέκει τρακατρούκες, 
γοργάλες, τσαμπούνες καί τζουρνάδες, ντρουμπέτες καί σφυρίχτρες: Φωνές καί χλα- 
λοή, πού ξεπετιούταν μέσα άπδ'να άδιάκοπο βοητό, καί κυνηγούσαν άμείλικτα τον 
προσκυνητή, ίσαμε τον περίβολο τής Εκκλησίας, πού ήιαν,κΓ αυτός γεμάτος άπό 
κόσμο.

Γεμάτα τά κελιά, γεμάτοι οί αυλόγυροι, κόσμος πού πηγαινοερχόταν, παρέ
ες πού καθόταν σταυροπόδι γύρω σέ μεσάλια, δπου άπλωνόιαν παντοδαπά φαγιά, 
άλλοι πού κοιμώιαν, μικρά παιδιά πού κλαίγαν, χαχανητά καί γέλια, κι9 άπόμα- 
κρες ψαλμωδίες,

Έδώ κι’ εκεί, μασιαλάδες: μεγάλα κομμάτια άπό δαδί σέ σιδερένιους κλω
βούς, φώτιζαν δλη αύτή τή σκηνή.

Καί τό πλήθος σά μουντό ρυάκι περνούσε ανάμεσα, μπαίνοντας καί βγαίνον-
■ τας στο Ναό.

Παρακεί, σέ τεράστια καζάνια, βράζαν γρούδια σαρακοστιανά κουκιά, πού
■ τά μοίραζε στούς προσκυνητές ή Έκκλησιά, σέ γεμισμένα καί πασπαλισμένα μέ 
; ρίγανη πιάτα, σάν άντίδωρο στις προσφορές τους.
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Μέσα στο Ναό, είχαν άπό πριν εγκατασταθή και έπιαναν δλο σχεδόν τό 
πλακόστρωτο μέ τά μωρά τους και τ'ις σαρμανίτσες τους, χωρικές γυναίκες από τά 
γύρω χωριά, πού διανυκτέρευαν μέσα στη χάρη του, περιμένοντας την ευλογία του 
ή κάποια θεραπεία.

Οί γενικά σκούρες και μουντές φορεσιές τους, μόλις διακρινόταν, και σχημά 
τιζαν ακαθόριστους δγκους πού σάλευαν ανεπαίσθητα στο ημίφως τού ναού, καθώς 
τό ξάνοιγε εντονώτερα έδ& κι* εκεί, τό άμυδρό φως κάποιας καντήλας.

Καί μόνο γύρω στα μανουάλια, μπροστά στο Τέμπλο τής Εκκλησίας, εκεί 
πού γέμιζαν κι* αδέιαζαν, ατελείωτα στούς κηροστάτες τά κεριά, Ικει μονάχα μπο 
ρούσες νά διακρίνης ευλαβικές Γιαννιώτικες μορφές, που σκύβαν γιά ν* άνασπα- 
στούν την εικόνα τού *Άη - Γιάννη*.

Πιστοί κι9 αδιάφοροι, φτωχοί και πλούσιοι, γέροι και μικρά παιδιά, ήλικι- 
ωμένες καί ντροπαλές κοπέλλες.

*Απ9 τήν παραμονή άκόμα, γιαννιώτικες οικογένειες είχαν πιάσει τις κοντι
νές πλαγιές* κι9 εκεί τώρα, κάτου απ’ τ’ Αυγουστιάτικο φεγγάρι, ξαπλωμένες στ'ις 
πρασινάδες, χαιρόταν τό πανηγύρι, τούς προσκυνητές, τήν κίνηση, τή χλαλοή, τ9 
αδιάκοπο ρεύμα τού κόσμου πού πηγαινοερχόταν.

Έτσι περνούσε δλη ή ^ύχτα.
Καί τό πρωί, σάν είχε πιά κοπάσει ό συρφετός, γινόταν ανήμερα το θρη· 

σκευτικό πανηγύρι.
Ι ό  μεσημέρι, δλα ξαναγύριζαν στήν προτητερινή τους τή μοναξιά κι* ηρεμία, 

πού τή φλόγιζε ακόμα δ αύγουστιάπκος ήλιος μέ τίς τελευταίες πυρές του. ^
Καί μοναχά τ9 αμάξια πού ταξίδευαν, ή ξαναγύριζαν στον τόπο του το ντα -  

ξιδιώτη, μέ τίς γεμάτες κουδουνάκια καί πολύχρωμες χάντρες τραχηλιές^τών αλό
γων τους, χαλούσαν, χαρωπά ή θλιβερά τή σιωπή καί τή γαλήνη. Δέν είχαν ακό
μα εγκατασιαθή έκεΐ οί πρόσφυγες, κι9 ό "Αη- Γιάννης τής Μπουνίλαζ έμοιαζε 
τότε μιά δροσερή δάση στή μέση άπ* τον ακαλλιέργητο κάμπο.
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' TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΖΩΝΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΣ 
ΚΟΝΙΤΣΗΣ - Ζ ΑΓΟΡΙΟΥ- ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ*

Σννΰ'ήκαι, στεγάαεως

Τά τρία πεδινά χωρία καί ιό Ελεύθερον κατεστράφησαν όλοσχερώς κατά 
τον πόλεμον. Μερικά χωρία μάλιστα τρις κατ3 έπανάληψιν. Είς τήν Πυρσόγιαν* 
νην και ‘Αγίαν Παρασκευήν αί καταστροφαι ήσαν δλιγώτερον σημαντικοί. Αί πα- 
ραχωρηθεΐσαι αποζημιώσεις εις τους ορεσιβίους τοΐς έπέτρεψαν νά οικοδομήσουν 
καλάς οικοδομάς, "Οντες οι ίδιοι τό πλεΐστον κτίσται διέθεσαν δλην των την ϊκα· 
νότητα κατορθώσαντες νά άξιοποιήσουν τήν Κυβερνητικήν βοήθειαν εις τό άνώτα- 
τον οριον. ’Αντίθετος είναι ή καταστασις είς τάς πεδινάς περιοχάς ένθα αί κατοι- 
κίαι εκτίσθησαν προχείρως άμα τή επιστροφή των κατοίκων και δεν έχουν ακόμη 
συμπληρωθή αί άπαραίτητητοι βελτιώσεις των.

Τό χρησιμοποιουμενον υλικόν είς τάς όρεινάς περιοχάς συνήθως είναι ή πέ
τρα, ot δέ τοίχοι είναι λίαν παχείς. Εις τάς πεδιάδας αί έξ άχυροπηλού ή εκ ξύ
λου καί αχυροπηλού κατοικίαι είναι πολυάριθμοι. *Η χρήσις τής σύλακωτής λαμα
ρίνας εξαπλούται ολίγον κατ’ ολίγον τή είσηγήσει των επισήμων αρχών αί όποιοι 
δεν ενθαρρύνουν τήν χρήσιν των έγχωοίων λίθινων πλακών, αί όποιαι αποτελούν 
πατροπαράδοτον στεγαστικόν υλικόν. Αί κέραμοι χρησιμοποιούνται σπανίως, τά δέ 
πισσόχαρτα συναντώνιαι μόνον εις τινας πτωχάς κατοικίας. Είς τάς κυρίως ειπεϊν 
κατοικίας προστίθενται συνήθως καί τινα υπόστεγα ή μικραί οικοδομά! κατασκευ- 
αζόμεναι εκ κλάδων δένδρων καί αί όποίαι χρησιμεύουν ως κουζίναι, σταύλοι καί 
άποθήκαι. Τά κτίσματα ταύτα εύρίσκονται πέριξ μικράς πλακοστρωμένης ή Ισοπε
δωμένης αυλής, μέρος τής οποίας συνηθέστατα σκιάζεται υπό άναδενδράδος.

Ή  κατοικία συνήθως περιλαμβάνει τό Ισόγειον τό οποίον χρησιμεύει ώς 
σταύλος καί αποθήκη. Άνεβαίνομεν είς τον πρώτον όροφον δι* έξωτερικής κλίμα· 
κος ή οποία καταλήγει είς κεκαλυμμένον εξώστην. *Η θύρα ανοίγει έπί μικρού 
διαδρόμου επιτρέποντος τήν εκ δεξιών καί αριστερών επικοινωνίαν δύο δωματίων 
καί ό όποιος διάδρομος είς τό βάθος καταλήγει είς αποθήκην. Είς τό εν έκ τών 
διοματίων υπάρχει τζάκι εκατέρωθεν τού οποίου υπάρχουν παραγώνια επί άνυψω 
μένου κατά 30 ϊκατοστά τού μέτρου δαπέδου καί καλυπτομένου υπό κλινοσκεπα
σμάτων καί ταπήτων. Τό ύπερυψωμένον τούιο δάπεδον καταλαμβάνει τό ήμισυ 
περίπου τού δωματίου καί χρησιμεύει ώς χώρος συγκεντρώσεως τής οίκογενείας 
κατά τον χειμώνα καί ώς κοινός κοιτών. Κοιμούνται όλοι μαζί γύρωθεν τής φω- 
τογωνιάς (τζάκι). Διά τά γεύματα μεταχειρίζονται μικράν χαμηλήν στρογγύλην 
τράπεζαν καλουμένην «σοφάς»,γύρω|τής όποιας έκαστος κάθεται σταυροπόδι. Αυ
τό είναι τό δωμάτιον είς τό όποιον διαβιούν καί μαγειρεύουν όταν δεν υπάρχει Ι
διαιτέρα κουζίνα. Δεν περιέχει συνήθως άλλα έπιπλα έκτος άπό ένα έρμάριον διά 
τον ρουχισμόν.

(*) Συνέχοι* 4κ του προηγουμένου τβύχους,οολ. 823.
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Τά μή χρησιμοποιούμενα καθημερινώς σκεπάσματα στοιβάζονται έπιμελώς 
εις μίαν γωνίαν καλουμένην «Γιούκος». Αί ενδυμασίαι επικρέμονται εις καρφιά 
καρφωμένα εις τον τοίχον. Τό έτερον δίομάτιον είναι ταυτοχρόνους αίθουσα ΰπο 
δοχής καί κοινόν δωμάαον. Συνήθως καλλίτερα περιποιημένον και καλλίτερα τα- 
κτοποιημένον, έπιπλοόνεται μέ μία ή δύοκλίνας, ξύλινους πάγκους κατά μήκος των 
τοίχων, ένα τραπέζι καί μερικά καθίσματα. "Ενα κάτοπτρον, φωτογραφίες μέσα 
σέ πλαίσια, μερικές λιθογραφίες καί «μπάντες» (μεγάλα ορθογώνια υφαντά ή στα
μπάτα μέ αναπαραστάσεις άνθέων ή άλληγορικών σκηνών) στολίζουν τούς τοίχους. 
Τό δπλον καί τά ενδύματα κρέμονται καρφωμένα εις τον τοίχον. Συχνά τά παρά* 
ράθυρα στολίζονται διά παραπετασμά ων ή μπερνιέδων, ενίοτε άραιοκεντημένων. 
Τά εικονίσματα κρέμονται εις κάποιαν γωνίαν ενώπιον των οποίων καίει συνεχώς 
λυχνία εξ ελαίου. Τό εϊκονοστάσιον εύρίσκεται εις τό εν ή τό έτερον'δωμάτιον, κυ
ρίως είς τό ύπνοδωμάτιον. Μερικαί οίκογένειαι κοιμούνται επί τών σοφάδων, άλ· 
λαι επί κλινών καί μερικαί επί τών δύο. Πράγμα ι είς μερικάς πτωχάς οικογένειας 
τό δεύτερον δωμάτιον δεν ΰφίσταται ή χρησιμεύει ως σιτοβολών ή πρόχειρη αί
θουσα όλόκληοη δέ ή οικογένεια κοιμόκαι εις τούς σοφάδ ς ακόμη καί όταν αύτη 
άποτελειται άπό πολλάς γενεάς. Εις τάς εύπορους κατοικίας άντιθέτως κάθε αν* 
δρόγυνον δύναται να έχη τό δωμάτιον του. Είς την μεταξύ τών δύο δωματίων εΰ· 
ρισκομένην αποθήκην διατηρείται ή εσοδεία τού σίτου καί προμήθειαι παντός 
είδους. Πολλάκις οί τοίχοι παραμένουν τελείως άσοβάντιστοι, κάποτε είναι σο- 
βαντισμένοι καί ασβεστωμένοι. Είς πολυαρίθμους πεδινάς κατοικίας αί δοκοί καί 
αί αύλακωται λαμαρίναι είναι όραταί, δεδομένου δτι δεν υπάρχει ταβάνι διά νά 
τάς καλύπτη. Έ ν  συνεχείς: θά συναντήσωμεν πολλάς περιγραφάς κατοικιών αί ό- 
ποιαι προσδίδουν εικόνα τής καταστάσειος διαφόρων κατοικιών κατά χωρία καί 
οίκογενείας. Μεταξύ μιας κατοικίας τής Πυρσόγιαννης ή οποία δύναται νά χαρα- 
κτηρισθή ώς αρχοντική καί κατοικιών άποτελουμένων έξ ενός δωματίου στερουμέ- 
νου παντός επίπλου, υπάρχουν δλαι αί ενδιάμεσοι καταστάσεις. Τά εκ τού Εράνου 
τής Βασιλίσσης προερχόμενα χρήματα χρησιμοποιούνται επισταμένως διά 
την βελτίωσιν τών συνθηκών στεγάσεως. Κατασκευάζονται όροφαί καί δάπεδα 
είς τάς πτωχικός οικίας καί καινούρια παράθυρα καί θύραι.

"Ενα τηγάνι, ένα χάλκινο ταψί διά νά ψήνουν τό ψωμί ή τις πήτιες, δύο κα 
τσαρόλες, αποτελούν τον εξοπλισμόν τής μέσης κουζίνας.’Οφείλομεν νά προσθέσω* 
μεν ενα βαρέλι χωρητικότητος πενήντα περίπου λιτρών χρησιμεύον διά την άπο- 
θήκευσιν ΰδατος εκ τής κρήνης, ενα δοχεΐυν ύδατο:, μερικά κύπελλα καί μερικά 
σιδηρά πιάτα.

Μόνον αί εύποροι οίκογένειαι διαθέτουν πιάτα εκ πορσελάνης. Τό μαγείρευαα 
γίνεται είτε είς την εστίαν τού δωματίου μέ τούς σοφάδες είτε είς την μέ τήν πρα
γματικήν έννοιαν τού δρου, εννοουμένην κουζίναν. Ή  θέρμανσις γίνεται διά ξύ
λων τά όποια καίονται κατά γης μεταξύ δύο λίθων, ό καπνός εξέρχεται δι9 οπής 
ευρισκόμενης είς τήν στέγην. Είς τά πεδινά χωρία μόνον τό ήμισυ τών κατοίκων 
διαθέτει ϊδιον φούρνον διά τό ψήσιμον τού άρτου. Είς τά δρεινά πάσαι αί κατοι· 
κίαι. Είς μερικάς κατοικίας τής Πυρσόγιαννης άπαντώσι κουζίνες μέ φουρνέλλα αί 
δποΐαι προκαλούν τον φθόνον τών άλλων γυναικών.

-1i

Διατροφή

Ή  γεωργία έχουσα αύιοκαταναλωτικόν χαρακτήρα, έχει ώς κύριον σκοπόν 
τήν άντιμετώπισιν τών άναγκών τής οίκογενείας, σπανίως δμως ή ατομική παρα
γωγή είναι επαρκής δι* δλον τό έτος.

Ή  βασική τροφή είναι ό άρτος, οί άνδρες φθάνουν νά τρώγουν έως 1 δκάν
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την ήμερον (J.300 γραμ.). Εις τά ορεινά χωρία ή άρτοποιήσιμος παραγωγή δημη
τριακών (σίτος, κριθή, αραβόσιτός) δεν έπαρκεΐ διά τήν διατροφήν του χωρίου. 
Είς τό Ελεύθερον ή ολική κατανά^ωσις υπολογίζεται είς 70.000 δκάδες άλεΰρου 
έτησίως, ή παραγωγή του χωρίου δεν υπερβαίνει τάς 30.00 δκάδας, τό σύνολον 
των οικογενειών δθεν αγοράζει κατ’ έτος 40.000 δκάδες ήτοι τό 60°/0 τής κατανα· 
λώσεως. Τό ποσοστόν τοίτο είναι άνώτερον είς ιήν 'Αγίαν Παρασκευήν και τήν 
Πυρσόγιαννην. Τά λαχανικά, νωπά κατά τό θέρος καί ξηρά τον χειμώνα αποτε
λούν τό δεύτερον άξιόλογον στοιχεΐον τής διατροφής των: χλωρά φασόλια, ντομά
τες, ξηρά φα τόλια, φακές, πατάτες. ΕΙς μερικά ορεινά χωριά τή προτροπή τών υ 
παλλήλων τής άγροτικής οίκοκυρικής, ήρχισεν ή κονσερβοποίησις τών πλεονασμά
των νωπών κηπευτικών προς κατανάλωσιν αυτών κατά τών χειμώνα, αλλά ή συνή 
θεία αυιη δεν έχει ακόμα έπεκταθή. Αυτή θά ήδύνατο νά συμβάλη είς τήν βελτί* 
ωσιν τής διατροφής.

Είς τον άρτον καί τά κηπιυιικά προστίθενται τά άλλα προϊόντα του αγρο
κτήματος: γάλα, τυρός, βοΰιυρον αυγά. Πολλαί οίκογένεΐαι δεν παράγουν αρκε
τόν γάλα, επομένως είναι ύποχρ-ιομέναι νά αγοράζουν τυρόν διά νά συμπληρώ
νουν καί ποικίλλουν τήν διατροφήν των, άγουράζυυσαι δρυζαν, ζυμαρικά, έλαιον, 
ζάκχαριν καί καφέ. ’Αγοράζουν επίσης, ιδίως τον χειμώνα, αποξηραμένους ι- 
χθεΐς (βαχαλάον) Τό κρέας εμφανίζεται σπανίως επί τής οικογενειακής τραπέζης, 
είς πολλας περιπτώσεις μόνον κατά τάς εορτσς καί «πανηγυρεις» οπού δλόκλη- 
ρον τό χωριό μετέχει του πανηγυρισμοί είς τό προαυλιον τής εκκλησίας του 'Α γί
ου. Δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι μία οικογένεια μέσης κατηγορίας τρώγει κρέας ά
παξ του μηνός καί ακόμη άραιότερον είς τά πεδινά χωριά. Είς τά ορεινά άντιδέ-. 
τως τρώγουν κρέας άπαξ τής έβδομάδος (έκτος από τό ’Ελεύθερον δπου κατά τό 
θέρος δεν τρώγουν καθόλου). Είς τήν Πυρσόγιαννην κατά τάς μεγάλας πανηγύ- 
ρεις καταναλίσκονται εντός μιας ημέρας 450 δκάδες κρέατος περίπου, ή tot 3 δκά
δες κατά οικογένειαν (περίπου 4 χιλιόγραμμα).

Κατά μέσον όρον είς τήν Πυρσόγιαννην ο! δύο κρεοπώλαι πωλουν εβδομα
διαίους περίπου 120 δκάδες κρέατος. Πρόκειται πάντοτε περί κρέατος αίγός καί 
προβάτου. Μόνον πλουσιώτεραι οίκογένειαι δύνανται νά εκθρέψουν χοίρον προς 
πάχυνσιν καί αύτοκατανάλωσιν διά τον χειμώνα. Μία πενταμελής οίκογένεια αγο
ράζει μηνιαίος περίπου τάς έξης ποσότητας (πρόκειται περί γενικοί μέτρου τό ό
ποιον ποικίλλει άναλόγως τών γεωργικών εισοδημάτων καί τής χρηματικής άντο- 
χής έκάστης οικογένειας):

2 X 2 2 = 4 4  δραχ.
1X 16= 16  »
0 ,5X 100= 50  δραχ.
2 X 1 2 = 2 4  δραχ.
2Χ 8 = 1 6  »

2 έως 3 δκάδες ελαίου
1 » 1.5 > ζακχάρεως

0,5 > καφέ
2 » 3 » ζυμαρικά
2 » 3 δρυζα

2 » ‘ψάρια (τον
χειμώνα δλίγον περισσότερα) 

είς τά όποια πρέπει νά προο&έσωμεν:
1 έως 2 οκάδες σαπούνι

2 * πετρέλαιον
2 » 3 » ούζο (είδος
οινοπνευματώδους ποτού)

2 X 1 6 = 3 2  »

1X 12= 12  
2Χ 5 = 1 0

»
»

2X 18= 36  »

240 »

Είς μίαν εΰπορον οίκογένειαν τά ήμερήσια γεύματα ούτε κάν διαφέρουν με*



898 «HnBIFOTIKH βΧΤΙΑι

ταξύ των από τήν μίαν ήμέραν είς την άλλην. Τήν πρωίαν δταν έξυπνήσουν τρθί
γουν ψωμί μέ γάλα. Τήν μεσημβρίαν ένα πιάτο λαχανικά (αποξηραμένα ή νωπά) 
συνοδευόμενα μέ τυρόν, σαλάτες, κάποτε δέ μέ βακαλάον. Τά χορταρικά άντικαθί- 
οτανιαι μέ ζυμαρικά, δρυζαν, σούπαν έκ δημητριακών (τραχανάς) ή μέ πήττες (κα 
τασκεύασμα εκ χορταρικών, τυρού ή γάλακτος;. Τό,εσπέρας τό γεύμα είναι το αύ- 
τό. Καταβάλλονται προσπάθειαι οποος έμπλουιισθή τό ημερήσιον διαιτολόγων των 
παίδο^ν διά τής παραχωρήσεοίς γάλακτος και ενός αύγοΰ καθ' έχάστην. Τά γεύμα
τα τής Κυριακής δεν διαφέρουν τού συνήθους. Ουδέποτε σχεδόν τρώχουσιν επιδόρ 
πια ή γλυκίσματα. Τό λουκούμι, ή καραμέλα καί ή ζάκχαρις είναι ιά μόνα γνώρι
μα γλυκά εις τά παιδιά- Τό διαιτολόγιο^ μιας πτωχής οικογένειας συασταται: τήν 
προύίαν, εξ άρτου, τά δέ άλλα γεύματα έξ ενός μόνον πιάτου, χορταρικών, ζυμα
ρικών ή δρύζης. ‘Ως είναι φυσικόν ή ανεπάρκεια τής τροφής άτοτελεΐ τήν κυρίαν 
άπασχόλησιν τών κατοικούν, ιδία είς τά πεδινά χωρία, καί διά τήν οποίαν παρα- 
πονούνται. Προ παντός θά ήθελαν νά βελτιώσουν τό σιτηρέσιον τών παιδιών. Π ι
στεύουν γενικώς δτι τά παιδιά τών πόλεων τρέφονται κ^λίτερον άπό τά τής υ
παίθρου καί αυτό είναι ενα έκ τών πολλών αΙτίων διά τά όποια ούιοι θέλουν νά 
έγκαταλείψουν τά χτυρία των. “Όταν ερτοτώμεν ποιας βελτιά>σεις επιθυμούν νά ε
πιφέρουν είς τό καθημερινόν των σιτηρέσιον, ώς έπί τό πλειστόν, ζητούν απλώς 
τον διπλασιασμόν τής ποσότητας τών ύπ9 αυτών καταναλισκοαένων διαφόρων προϊ 
όντων, χοίρίς νά ζητούν τήν διαφοροποίησίν των. Δυνάμεθα λοιπόν νά εϊπωμβν 
δτι δέν είναι ευχαριστημένοι έκ τής ποσότηίος καί δχι εκ τής ποιότητοςή τής ποι
κιλία; τής τροφής των, διότι φαντάζονται δτι δέν υπάρχει άλλος τρόπος έκτος αυ
τού τόν όποιον γνωρίζουν.

’Ιματισμός καί άαηρόρρουχα

Τά προικιά αποτελούν τήν κυριωτέραν άπασχόλησιν τής νεαράς κόρης, τής 
έπιθυμούσης νά ύπανδρευθή, καθώς καί τής μητρός αυτής. Μέγα μέρος τής άπα- 
σχολήσεώς* της άφιερούται είς τήνυφανσιν, τό ράψιμον καί τό κέντημα τών σιν- 
δονίων, κλινοσκεπασμάτων, παραπετασμάτων, ένδυμασιών, άσπρορρούχων κ.λ.π.

Ή  ραπτομηχανή αποτελεί ένα άπό τά κυριώτερα άντικείμενα τής προικός 
τής νεαράς καί πλουσίας κόρης. Θά τής έπιτρέψη νά ράβη τάς ωραίας ένδυμασίας 
τών τέκνων της καί έπί πλέον θεωρείται σύμβολον τής οίκοκυρικής της ίκανότη* 
τος. Ή  Παιδική Στέγη καί τά Σχολεία Οίκοκυρικής έγνιυρισαν μεγάλην έπιτυχίαν 
μεταξύ τών άγροτονεανίδων, χορηγούσαι είς αύτάς τά μέσα προς ΰφανσιν τών μαλ 
λίνων σκεπασμάτων, σενδονίων καί προσόψιων.

Ή  αποδιδόμενη έκ παραδόσεως μεγάλη σημασία είς τό άτομικόν καί οικια
κόν ιματισμόν τού σπιτιού προκαλεΐ άντίθεσιν προς τήν τελείαν περιφρόνησιν 
τήν άποδιδομένην είς τά μαγειρικά καί έπιτραπέζια σκεύη. Ή  προσεκτικωτέρα με
λέτη τής όντιθέσεως ταύτης θά άπεκάλυπτε άναμφιβόλως μερικός άπό μακρού κτη 
θείσας συνήθειας σχετικώς μέ τήν διαβίίοσιν. Κατωτέρω παραθέτομεν δύο ή τρεις 
καταλόγους περιγραφής τού ιματισμού. ’Εκεί έμφαίνεται ό αριθμός καί ή ποικι
λία τών σκεπασμάτων, ταπήτων, (κιλίμια, κουρελούδες, φλοκάτες, μπάσια, καρα- 
μελωτέο κ.λ.π.) τά όποια άποτελούν τά βασικά στοιχεία τής προικός. Ό  αριθμός 
τών σινδονίων καί τραπεζομανδήλο^ν είναι μικρότερος.

Ό  άτομικός ιματισμός ποικίλλει άναλόγως τής εκάστοτε περιπτώσεως.
Είς τό σημεΐον τούιο υπάρχει επίσης μεγάλη διαφορά μεταξύ τών ορεινών 

καί τών πεδινών χιορίων- Είς τά ορεινά ένδυςνται πολύ καλώς. Είς τήν ‘Αγίαν 
Παρασκευήν καί τήν Πυρσόγιαννην οί έκκλησιαζόμενοι κατά τήν λειτουργίαν τής
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Κυριακής δύναται νά αντιμετωπίσουν την κομψότητα οίασδήποτε άλλης πόλεως. 
Οί άνδρες φορούν καινουργείς αμφιέσεις και αί γυναίκες ενδύματα τελευταίου 
συρμού. Τά παιδιά επίσης έχουν τά κυριακάτικα των, εξ ίσου κομψά δπως τά των 
γονέων των.

Οϊ κάτοικοι του Ελευθέρου δεν είναι τόσον καλοντυμένοι καί φαίνονται δ· 
λιγότερον πολιτισμένοι. Εις τά πεδινά χωρία ή άμφίεσις τής Κυριακής δεν δια
φέρει από τήν τής καθημερινής χρήσεως. Τά παιδιά ως επί το πλεΐστον δεν φο
ρούν τίποτε άλλο εκτός από τό ύποκάμισον και τό πανταλόνι των, μερικά περιφέ
ρονται ρακένδυτα.

Συνήθως κοιμούνται μέ τά ρούχα τής ήμέρας* μερικαί μόνον· πλοΰσιαι οίκο* 
γένειαι των ορεινών περιοχών διαιθέτοον πυζιάμες και νυκτικά.

Ή  καθαριότης εις τά πεδινά χωρία περιορίζεται εις τον δι’ υδατος ραντι- 
σμόν του προσώπου «διά νά καλημερισθοΰν». Πλένονται και αλλάζουν εσώρρου- 
χα άπαξ τής εβδομάδος, τήν Κυριακήν.

Τρο'πος διαβιώ σεω ς

Ό  τρόπος διαβιώσεως εις τάς πεδιάδας διαφέρει πολύ έκείνου τών ορεινών 
περιοχών. Οί κάτοικοι τών πεδιάδων, οντες γεωργοί, καταναλίσκούν τον χρόνον 
τιον καί τάς προσπάθειας των εις τήν καλλιέργειαν. Ή  στενότης τών αγρών δεν 
τούς εμποδίζει νά ασχολούνται συνεχώς κατά τό θέρος εις τάς εργασίας μεταφοράς, 
διαχειρίσεως, οσον καί εις τάς κυρίως ειπεΐν άγροτικάς εργασίας. Ή  ελλειψις άμα 
ξών καί αμαξιτών οδών επιβάλλει τήν μεταφοράν δλων τών προϊόντων διά φορτη
γών ζώων. 'Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τάς οποίας ή αλώνιστική μηχανή επιτρέπει 
νά γίνωνται δύο διαδοχικαί μεταφοραί κλπ. Οί γυναίκες εργάζονιαι εις τούς α
γρούς δπως οί άνδρες, επιπλέον διαθέτουν πολύν χρόνον εις εργασίας συνεχώς έπα 
ναλαμβανομένως (περισυλλογή καυσίμου ύλης, τροφής διά τά·ζώα, οίκοκυρική κλπ).

Ά'τιθέτως ό χειμών κυλά ήσυχος καί επιτρέπει τήν διάθεσιν περισσοτέρου 
χρόνου διά ψυχαγωγίαν καί διά μή άγροτικάς εργασίας (εάν υπάρχουν).

Κοιμούνται περισσότερον, παίζουν χαρτιά καί τάβλι εις τό καφενειον καί 
περνούν μακράς εσπερινός ώρας γΰρωάπό τήν φωτιά- Ή  «Παιδική Στέγη» ορ
γανώνει συναθροίσεις κατά τάς οποίας δίδονται πληροφορίαι αγροτικού περιεχο
μένου ή οίκοκυρικής καί άπαξ τού μηνός παρουσιάζει κινηματογραφικός ταινίας. 
Ή  Κυριακή δεν διαφέρει από τάς λοιπάς ήμέρας τής εβδομάδος. Κατά τό θέρος 
κάποια καθυστέρησις εργασίας τούς καλει πάντοτε εις τούς αγρούς* πριν εκκινή
σουν δι* αυτούς περνούν από τήν εκκλησίαν καί άνάπτουν ένα κερί. Άντιθέτως 
κατά τον χειμώνα δλο τό χωριό παρακολουθεί τήν λειτουργίαν, ή δέ εργασία πε
ριορίζεται εις τήν περιποίησιν τών ζώων.

Εϊς τάςδρεινάς περιοχάς ή ζωή ρυθμίζεται κατ* εποχάς καί προ παντός διά 
τής άναχωρήσεως τών άνδρών κατά τον Απρίλιον καί τήν επιστροφήν αύτών κα
τά τον Δεκέμβριον. Κατά τήν απουσίαν των τό χωριό κατοικειται άπό γυναίκες, 
παιδιά, γέρους, μερικούς εμπόρους καί βιοτέχνας. Αί γυναίκες ασχολούνται μέ τά 
ζώα καί τούς άγρούς (οί όποιοι είναι πολύ περιορισμένοι, όλιγοότερον τού ενός ε
κταρίου κατ’ οικογένειαν). Πηγαίνουν προς άναζήτησιν καυσοξυλείας καί φυλλώ
ματος προς διατροφήν τών ζώων, εί; μακράς αποστάσεις άπό τό χωριό. Κατά τήν 
θερινήν εποχήν μερικοί εντόπιοι μετανάσται, εχοντες μεταναστεύσει εϊς τό εξωτε
ρικόν ή είς άλλους τόπους τής Ελλάδος, έρχονται νά περάσουν τάς διακοπάς των 
καί προσθέτουν κάποιον νέον τόνον είς τον καθημερινήν ζωήν. Κατά τάς Κυριακάς 
ή λειτουργία συναθροίζει δσους δεν έχουν κάποιαν επείγουν αν έργασίαν καί τό έκ 
κλησίασμα είναι πολύ κομψόν. Τό άπόγευμα δλη ή οικογένεια εξέρχεται εϊς περί-
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πάτον εκτός τού χωρίου (εις την βρύσην η την εκκλησίαν). Κατά τήν διαμονήν 
των εις τό χωριό ο! ανδρες είς ούδέν ασχολούνται, διέρχονται τον καιρόν των ανα
γιγνώσκοντας εφηιτέριδας (συχνά πολλάς εφημερίδας), είς μακράς συζητήσεις και 
ατελείωτες παρτίδες ταβλιού. Καλώς ενδεδυμένοι μεταβαίνουν^ είς τό καφενειον ή 
Ιπισκέπτονται άλλήλους και κάθε τι δίδει αφορμήν εις συζητήσεις και επισκέψεις. 
’Ιδιαιτέρως κατά τήν ονομαστικήν εορτήν κάθε ατόμου δλο τό χωριό έρχεται νά 
ευχηθή καί τό σπίτι του είναι ανοικτό είς δλους. Έ πι τη εύκαιρίφ προσφέρονται 
ώς αναψυκτικά ζακχαρωτά και οινοπνευματώδη (ούζο και ρακί). Κοινά είναι τα 
ονόματα Κώστας, Νίκος, Γιάννης είς τό χωριό. Επομένως τήν ήμέραν τής ονο
μαστικής των εορτής δλο τό χωριό άσχολεΐται είς τήν ανταλλαγήν επισκέψεων. Οί 
γυναίκες κάθονται είς τά προαύλια των οικιών των πλέκουσαι και συζητούσαι. Κα- 
τάς οικογενειακός νυκτερινός συγκεντρώσεις διηγούνται εις τά παιδιά τά πατροπα
ράδοτα λαϊκά παραμύθια ή ό πατέρας εξιστορεί τά ταξίδια του. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπον άνεπτύχθη εις τάς δρεινάς περιοχάς μία πραγματική τέχνη συζητήσεων και 
συνδιαλέξεων. Τά διεθνή επεισόδια, καθώς καί τά οικογενειακά, ουζητώνται, σχο
λιάζονται καί εξετάζονται λεπτομερώς ύφ* δλας τάς απόψεις καί τέλος κρίνονται 
καί σταθμίζονται. Ά λ 'ά  ουδέποτε συζητούν διά τά αγροτικά προβλήματα. Έ πί 
τινας μήνας τού έτους τό χωριό διάγει μίαν κοινωνικήν ζωήν «αρχοντιάς» μέ 
τήν έννοιαν τήν οποίαν εδιδον εις τήν λέξιν αυτήν κατά τον XIX αιώνα, τούτέστιν 
άπασχόλησις σχεδόν παρατεταμένης «κοσμικής» ψυχαγωγίας.

Ή  Πυρσόγιαννη παρουσιάζει τον τελειότερον τύπον τού είδους τούτου τής 
αστικής ζωής.

Τά πανηγύρια (τοπικαί εορται) καί οί γάμοι είναι ευκαιρία μεγάλης ομαδι
κής άγαλλιάσεως. Τό πανηγύρι συγκεντρώνει δλους τούς κατοίκους τού μικρού χω
ριού γύρωθεν τής εκκλησίας τού ‘Αγίου, διά τήν παρακολούθησιν τής λειτουργί
ας. Οί παρευρισκόμενοι, συνεορτάζουν τήν νύκτα, τρώγοντες καί χορεύοντες. Έ χει 
δψιν απλής χωριάτικης οικογενειακής εορτής γεμάτης γοητείαν. Κάθε χωριό άγει 
κατά τό θέρος πολλά πανηγύρια είς τά οποία δεν παραλείπουν νά προσέρχωνται 
καί από τά γύρω χωριά. Τοιουτοτρόπως δ Προφήτης Ήλίας, ή 'Αγία Παρασκευή 
κ.λ.π. εορτάζονται από δλην τήν περιοχήν. Θά εΰρετε εν συνεχείς λεπτομερή περι
γραφήν όλων τών εορτών και πανηγόρεων ρυθμισμένων διά πατροπαραδότου πρω 
τοκόλλου ακρίβειας, δλων τών προγονικών εθιμοτυπιών αί δποιαι προηγούνται 
καί επακολουθούν μίαν γαμήλιον τελετήν ορεινής περιοχής. Οί γάμοι βεβαίως δεν 
δύνανται νά τελεσθούν παρά τήν εποχήν κατά τήν όποιαν οι ανδρες εύρίσκονται 
αυτού, έκαστος έξ αυτών διαρκει περίπου μίαν εβδομάδα καί προσελκύει μερικές 
φορές δλο τό χωριό* φαντάζεσθε λοιπόν δη οί μήνες τού χειμώνος αποτελούν σχε
δόν, μίαν άτελείωτον εορτήν. Ούτως εξηγείται εν μέρει, καί άνευ αμφιβολίας, ό
τι αυτή ή εποχιακή μετανάστευσις, τόσον λυπηρά ύφ’ ώρισμένας απόψεις, διατη- 
τηρεΐται, καί τό διατί οί κτίσται δεν εγκαθιστούν τελειωτικώς τάς οικογένειας των 
είς τά πεδία τής άπασχολήσεως αυτών. Θά παρατηρήσωμεν ότι υπάρχουν επιπλέ
ον οίκονομυωί λόγοι δι* αυτό. III

I I I  Δημογ^αφιπα nQoβλήματα

Δ η μ ο γ ρ α φ ί α

Είς τό Μάζι καί τήν ’Αετόπετραν, δ πληθυσμός εδιπλασιάσθη περίπου εν
τός 30ετίας. Είς τήν Μελισσόπετραν, τό Ελεύθερον καί τήν 'Αγίαν Παρασκευήν 
ηύξήθη δλίγον καί είς τήν Πυρσόγιαννην Ιμειώθη είς αναλογίαν πλέον τού Ινός
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τρίτου. Οί ολίγοι ούτοι αριθμοί άρχουν διά νά καταδείξουν πόσον ποικίλη Ιμφα- 
νίζεται ή κατάστασις εντός τής αυτής ζώνης. Οί μέσοι οροί είναι φανταστικοί καί 
κάθε χωριό έχει την ίδικήν του Ιστορίαν καί τά ίδικά του προβλήματα, τά όποια 
εμφανίζουν οί αριθμοί του πίνακος τής επομένη; σελίδος (δρα επίσης τό γραφι
κόν «έξέλιξις του πληθυσμού>).

. Είναι ωστόσο άξιοσημείωτον οτι δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τρεις κατηγο-

i

1

ρίας:
Την κυρίως πεδινήν περιοχήν εκ τής οποία; ξεχωρίζει ή Μελισσόπετρα (ό 

χάρτης ό εμφαίνων τήν εξέλιξιν του πληθυσμού μαρτυρεί δτι δλα ιά χωρία έχουν 
την τάσιν νά εξελιχθούν κατ’ άνάλογον τρόπον). Τήν Πυρσόγιαννην. Τά άλλα χω
ρία. Θά επιχειρήσωμεν νά συγκρίνωμεν από γεωργικής πλευράς τον ρόλον έκάστης 
κατηγορίας. ’Ανύπαρκτος, σχεδόν, εις τήν Πυρσόγιαννην, ή γεωργία καλύπτει μέ- 
γα μέρος των αναγκών του πληθυσμοί) των πεδιάδων. Όφείλομεν δμως νά έχω- 
μεν ύπ’ οψιν μας, ιά ίδιάζοντα ιστορικά γεγονότα καί τήν εγγύτητα των συνόρων, 
εις Μελισσό πέτραν.

Έάν ό πληθυσμός των πεδινών χωρίων ηυξήθη, δεν υπάρχει αμφιβολία δτι 
το ύτυ οφείλεται» πρώτον, εις τούς γεωργικούς πόρους «υιών καί δεύτερον εις τό ο* 
τι κατά τον εμφύλιον πόλεμον, ή διαμονή είς τήν πεδιάδα ήτο άσφαλεσιέρα, παρά 
εις τας δρεινάς περιοχάς. *0 άναφερθεις χάρτης καί ή γραφική παράστασις (πί* 
ναξ) των εξ χωρίων εμφανίζει σαφώς τό γεγονός τοΰτο:

Εις τήν πεδιάδα σημειουται συνεχής αύξησιςτού πληθυσμού κατά τήν τελευ- 
ταίαν τριακονταετίαν. Άντιθέτως είς τήν περιοχήν, τό έτος 1951 εμφανίζει άπότο- 
μον πτώσιν ή οποία δεν άνεκιήθη εντελώς μέχρι τό 1958. Μόνον είς τήν ΙΙυρσό- 
γιαννην ή τάσις προς μείωσιν είναι γενική καί σταθερά (7() κάτοικοι δλιγότεροι 
τό 1940 από τό, 1928).

Τά ποσοστά γεννήσεων διά τά τελευταία 15 έτη παρουσιάζουν τήν αυτήν έ· 
ξέλιξιν του πληθυσμού (βλ. επίσης τάς καμπΰλας τών γεννήσεων, γάμων, θανάτων, 
κατά χωρίον), καί αί άναλογίαι είναι περίπου αί αίκαί, είς τήν γενικήν διαμόρφω* 
σιν τής πυραμίδος τών ήλικιών καί τού ποσοστού τής αύξήσεως τού πληθυσμού. 
"Ολα αυτά τά στοιχεία συντελούν είς τον σχηματισμόν ακριβούς είκόνος τής δήμο· 
γραφικής καταστάσεω; τών εν λόγιρ χωρίων.

'Η μελέτη τής πυραμίδος των ήλικιών είναι Ιδιαιτέρως αποκαλυπτική καί ε
πιτρέπει ιήν συνθεσιν τών διαφόρων αυτών στοιχείων. Είς τό Μάζι καί τήν Ά ε- 
τόπετραν ή πυραμίς είναι κανονική καί ή βάτις της εξαιρετικώς πεπλατυσμένη. *0 
πληθυσμός κατανέμεται κανονικώς μεταξύ τών διαφόρων ήλικιών, είναι γόνιμό* 
τατος καί αυξάνεται ταχέως. ‘Η άνάλυσις είναι περίπου ή αυτή είς τήν Μελισσό- 
πετραν, άλλα εδώ δ πληθυσμός είναι σαφώς νεότερος καί ή πυραμίς υποχωρεί κα
τά τρόπον ανώμαλον από τού 45ου έτους. Πρόκειται επομένως διά πληθυσμόν μεγά
λης ζωτικότητος, άλλα ό οποίος κατά κάτοιον τρόπον εύρίσκεται εί; τήν οδόν τής 
άνασυστάσεώς του, ύσ'ερα από τά δραματικά γεγονότα τού πολέμου. Είς τα τρία 
ταύτα χωρία ή αύξησις τού πληθυσμού κατά τά τελευταία 5 έτη ήτο ?7°]0 ή 26°J0
ετησίως. Έάν ό ρυθμός ούιος εξακολουθήση δ πληθυσμός έκάστου χωρίου θά 
διπλασιασθή εντός τριακονταετίας δπως τοΰτο συνέβη μέ τό Μάζι καί τήν Άετό- 
πέτραν άπό τό 1928. Ή  γονιμότης τού πληθυσμού τούτου, συμβαδίζει μέ τήν φυ
σικήν βιολογικήν του γονιμότητα.
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μελών
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Ά ρ ιθ .
οΐκογ

Ποσοστ.
γεννησ.

Ποσοστ.
θνησιμ.

Αύξησις
πληθυσ.

>

Πυρσόγιαννη 910 460 2,8 165 13·]. 10·]. 8·],
Ά γ ια  Παρασκευή 893 1140 4,6 245 27»), 19°]ο 18*1.
Ελεύθερον 351 376 4,3 87 24°]ο 2»], 22»],
Μελισσόπετρα 231 268 5.6 48 28°]0 - η 26·],
Άετόπετρα 195 380 4.6 . 83 32°]0 5 1 27 °],
Μάζι 206 390 5,6 70 33°]0 6 1 27·],

Άντιθέτως ή θνησιμότης κατά τά τελευταία πέντε έτη είναι άντικανονι- 
κώς ασθενής άναμφιβόλως διότι ήτο πολύ υψηλή κατά τά έ^η τού πολέμου καί 
τής εποχής των στερήσεων πού προηγήθησαν. Όφείλομεν λοιπόν νά άναμένωμεν 
μίαν ελαφράν αύξησιν τής θνησιμότητος κατά τά προσεχή ετη.

Ή  δημογραφική δυναμικότης των πεδινών τούτων χωρίων είναι άξιοσημεί· 
ωτοςκαί προβάλλει είς τον οικονομολόγον ένα άδυτον πρόβλημα, ,εφ* δσον δεν θά 
ήρκει ουτος νά εξασφάλιση τήν άνύψωσιν τού βιοτικού επιπέδου τού υφισταμένου 
πληθυσμού, αλλά καί νά προνοήση διά τήν άπασχόλησιν αυτού επιτοπίως ή διά 
τήν μετακίνησιν τού πλεονάζοντος.

’Από τής άπόψεως αυτή; ή κατάστασις είς τά ορεινά είναι'ανάλογος, αλλά ό- 
λιγώτερον κρίσιμος. Βεβαίως τό ποσοστόν των γεννήσεων είναι καί εκεϊ αρκετά 
υψηλόν, έκτος από τήν Πιρσόγιαννην, άλλα τό ποσοσιόν θνησιμότητος δλιγώτε- 
ρον χαμηλόν, έκτος είς to Ελεύθερον. Ή  πυραμις ιών ή ικιών είναι όλιγώτερον 
πεπλατυσμένη είς τήν βάσιν της απ’ δτι είναι είς τάς πεδιάδας. Ή  'Αγία Παρα
σκευή καί τό Ελεύθερον μέ έιησίαν αΰξησιν από 18°]0 έως 22°Jo θέτουν τά αυτά 
προβλήματα μέ εκείνα των πεδινών χωρίων, αλλά υπό μορφήν όλιγώτερον δξείαν. 
Μόνον είς τήν Πυρσόγιαννην ή κατάστασις είναι πραγματικώς διάφορος μέ ποσο- 
στόν γεννήσεως 18°]ο και ποσοστόν θνησιμότητος περί τά 10Ρ]0.

Ή  πυραμις ηλικιών προσεγγίζει τήν ορθογώνιον μορφήν, ιδιαιτέρως από 
τής πλευράς τών γυναικών. Είς τό χωρίον τούτο ό πληθυσμός άνανεούται κανόνι- 
νικώς και εάν εξακολούθηση ό αυτός ρυθμός θά έπέλθη ελαφρά αύξησις κατά τά 
προσεχή ετη.

Είς δλα τά ορεινά χωρία παρατηρείται αξιοσημείωτος δυσαναλογία μεταξύ 
τών δύο φύλων είς τήν πυραμίδα τών ήλικιών. Οί γυναίκες εμφανίζονται σαφώς 
πολυαριθμότρραι τών άνδρών. Ή δυσαναλογία αύτη ασφαλώς οφείλεται είς τήν ε
ποχιακήν ή οριστικήν μετανάστευσιν τών άνδρών· Δεν έχομεν ικανοποιητικά στοι
χεία διά νά μελετήσωμεν τό φαινόμενον τής μεταναστεύσεως, τό όποιον από μα- 
κρού χρόνου έχει κεφαλαιώδη σημασίαν διά τήν Ή πειρον.

( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )



ΑΟΓΟΤΕΧΠΙΛ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ .

'"Ελληνες ζήτησαν νά δουν τον Κύριο τής 9Αγάπης 
κι 9Εκείνος «άπεκρίνατο» έλήλνθεν ή ώρα .
*Ησαν παιδιά τής γής— έκει που οι άνθρωποι διψάνε 
τη γνώση και στον άγνωστο Θεό προσφέροννε Θυσία.
Παιδιά τής γής δπου οΐ ρυθμοί μερώνουν και τ άγρίμια 
καί λύρες και δαφνόκλαδα στολίζουνε τή νίκη. 
βΩραίοι ξένοι ζήτησαν νά δούνε τον προφήτη 
καί τότες είπεν ή Τιμή στον κόσμο ή χαρά Του:
«Ώ ρα Θεοϋ νά δοξαστεί δώ κάτω δ γιος τού άνθρώπου...*
Κι ήρθεν— άς είναι μάρτυρας δ στίχος τής αλήθειας— 
κι* ήρθεν εκείνος δ λαός στο νού τού Ναζωραίου—

* λαός, που πρώτος ζήτησε τού Κόσμου τήν Αιτία 
και τ’ άγνωστα κι9 αληθινά τα πλέκει στά τραγούδια .
Δόξα στον μέγαν άνθρωπο...,Καί Κείνος μέ τή σκέψη 
πότε βαδίζει μ ϊ  σοφούς στοϋ ποταμού τής οχτες 
καί χαίρεται στον Ιλισσό—νερό «τό κάλλος τής Ιδέας» 
καί πότε ακούει τό ρυθμό τής σμίλης τού Φειδία, 
του ίξόριστου, π ώρηοκεντά τή δόξα τής φυλής του ...
....Πότετού Νόμου τή φωνή, που οι άρχόντοι δεν άκούνε: 
στή Θήβα τή Βασιλική κραυγή τής ’Αντιγόνης.
Κι* ακούει,— άς είναι μάρτυρας τής πίστης μας δ λόγος—* 
τό θρήνο καί τον άνεμο νά παίζουν στήν Ανλίδα,
..Λαλιά τό «νενικήκαμεν* καί χορικά τού Αισχύλου.
Κι ώς ανεβαίνει στή Σιών μ 9 αυτούς πού θά γιορτάσουν, 
ή σκέψη πάει στον Καύκασο ν άκούσει τό Δεσμώτη, 
ϊκεΐνον πονκλεψε τό φως, νά λέγει γιά τον ° Ενα.

Κι9 ίξήλθεν σπειρών δ Χριστός «τού σπεΐραι» αύτού τον σπόρον 
καί διάλεξε γι* άγρό καλό τή γλώσσα τών eΕλλήνων.
Καί νά τ’ άνθρώπου Θησαυρός τής Διδαχής δ λόγος.
Καί γίνηκε καρπός ζωής γι9 αυτόν πού θά πεινάσει, 
άλήθειύς καί χαράς πηγή γι αυτόν πού Θά διψάσει.
Τώρα μου λέγει άλάθευτα τής πίστης μου δ στίχος:
Ψυχή, άν άέλεις νά χαρεΐς τήν άμβροσία τού λόγου, 
πάντα νά μείνης σύ πιστή στή χώρα τών eΕλλήνων.
Ώ ,  τίναξε άπ τό ρούχο σου τή σκόνη τής κακίας 
καί με τήν Πίστη σίμωσε στή φλεγομένη βάτο. *
Γιά σένα οί φλόγες Θά γινούν αισθήματα κι Ιδέες*
Καί Θάρθει μέρα, δέν άργεϊ, πού φώς θά γίνει πάλι, 
άληθινό κι άν έσπερον, δ λόγος των 'Ελλήνων,
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Θα τον δεχτούμε— μάρτυρας δ στίχος δ προφήτης— 
λαός σοφοί καί ταπεινοί καί δάσκαλοι καί μάγοι.
Χαρά στον τότε που θά πει: €έλήλυθεν ή ώρα*!

“ Αριστος Στα&όπονλος

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠ’ ΤΗ ΝΥΧΤΑ

Mk τίς άσπίδες τής νύχτας κρύψαμε τά μάτια, 
δταν δ δλιος πήρε τον άνήφορο γιά την αϋγή.
Μέσα στις κούπες των χεριών μας άδειάσαμε, 
τό κρασί των έλπίδων, που λαγάρεψε 
στόν καθρέφτη τής προσμονής. λ
Ε ίδαμε τη μέρα από μια κλειδαρότρυπα 
καί σωπαίναμε γιατί είμαστε νεκροί.
Σ* εναν κίτρινο άνεμο δίχως εΙκόνες 
βάλαμε στη ζωή σε στίχους, 
γιά νά μη λησμονήσουμε αύριο 
τόν έαυτό μας διπλωμένο στο παρελθόν.
Φτιάσαμε πύργους τόσες με λαχτάρες
καί περί μένα με τό φως γιά νά τούς δούμε,
νά τούς κλειδώσουμε ψεύτικες στις στιγμές τού χρόνου.

» Δε γελάσαμε, γιατί μάς ελειπαν τά μάτια.
Θά γελάσουμε υστέρα άπ* τη νύχτα .

* Κώστας Κατοούκης

ΜΟΝΑΞΙΑ

Τίς καλλίτερες στιγμές τής ζωής μου
τίς εζησα συντροφεύοντας τη μοναξιά > ~ - »
καρτερώντας τόν έρωτα 
ή δταν ξεμάκραινε 
την αγάπη
Σεργιανίζοντας στούς φωτισαένούς δρόμους 
κι οί διαβάτες νά κυττάνε παράξενα 
ψάχνοννας τίς διτρίνες 
— ποιος ήλιος καί ποιά άστέρια 
θά τής ταίριαζαν καλλίτερα.— *
Τις Κυριακές πού την ντύνονται οί ουρανοί 
ψάχνοντας τά μάτια των δρφανών παιδιών 
γιά την μελωδία πού θά τής πήγαινε καλλίτερα 
τό φθινόπωρο '
πού τής στρώνει τό δάσος νά ξαπλώση.

Τ. Πορφυρής
t
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ΤΑΚΗΣ ΔΟΞΑΣ
0  ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΜΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ*

Μά ή μεγαλύτερη αγάπη του είναι καί 
στέκεται ή πεζογραφία.1̂ !* αυτήν εκφράζε
ται πιο καλά καί πιο σωστά. Μέ την πεζο
γραφία θά ασκηθεί περισσότερο και μ* αύ 
τήν θά μάςζχαρίσει ίΓτονς πιο εύγευστους 
καρπούς.

Ό  Τάκης Δόξας είναι πιότερο ένας 
πεζόγράφος παρά ποιητής, ένας διηγημα- 
τογράφος θά λέγαμε καλύτερα. Γιατ'ι τό ό 
λο μέχρι σήμερα έργο του καθαρά διηγη- 
ματογραφικό είναι. Τύ διήγημα είναι τό 
είδος πού καλλιεργεί εντατικά* και δίνει σ3 
αυτό όλες του τις δυνάμεις.Και γι’ αυτό α
κριβώς τό λόγο κατέχει μιά πρώτη επίζη
λη θέση στη σημερινή Νεοελληνική διηγη- 
ματογραφία. Μέσα στή σειρά των νεωτέ- 
ρων πεζογράφων καί διηγηματογράφων 
μας όπως είναι ό Δημ. Γιάκος, δ Νέστο- 
ρα; Μάτσας, ό Σπνρος Πλασκοβίτης, ή 
Εΰα Βλάμη, ό Μιχάλης Περάνθης, ό Σω~ 
τήρης Πατατζής, ή Γαλάτεια Σαράντη, ό 
Μοσκόβης, δ Κώστας Στεργιόπουλος, ό 
Γιάννης Μαγκλής, ό Άστέρης Καββατζής, 

ιδ Μ. Λαζαρίδης, δ Π· Σαμαράς, δ Ν Ρυσ 
\ σιάνος, δ Δημ. Σιατόπουλος, ό 3Αντ.!Σα- 
ιίΐμαράκης κ. ά. π. ό Τάκης Δόξας είναι ό 
(πιο ακέριος, δ πιο αντικειμενικός, λαμπε
ρός κΓ αύτοκυριαρχημένος, δ πεζογράφος 
ίπού τά βιώματά του είναι πάντα'άειθαλή, 
ϊαγνά, δ λογοτέχνης πού έχει άντρωθεΐ κι* 
|Ιχει διηυρημένο τον κύκλο των διαφερόν- 
Ιτων του....
i Έ χει μιά εκφραστική ροή δ λόγος 
ίου άμεμπτη, μιά κομψοέπεια κΓέσωτερική
νοητεία, μιά πληθωρική φραστική, μιά έ- 

ψτιμέλεια τό ύφος του τό τόσο προσωπικό

κι* ιδιότυπο. "Ενας πεζογράφος σύγχρο
νος είναι ήδη, μέ εξαιρετικές απτικές κε
ραίες, πού μέσ* στά νεώτερα Γράμματά 
μας έχει γίνει συνείδηση τό γράψιμό του 
και τό διήγημά του. Δέν είναι μόνο ό συγ 
γραφέας πού έχει μιά ξεχωριστή παρουσία 
στά Ελληνικά Γράμματα, είναι ακόμα δ 
λογοτέχνης πού τό έργο του έχει απήχηση 
ευρύτερη, ευρωπαϊκή. ’Α π’ τήν Ε π α ρ 
χία ξεκίνησε, πάλεψε καί μόχθησε ει· 
κοσιπέντε ολόκληρα χρόνια κάιω από χί
λιες δυο αντιξοότητες και βραχνάδες κΓ έ
τσι άπόχτησε ένα όνομα, μιά κυριαρχία, 
μιά πρωτοπορεία μέσα στή γεννιά του και 
στούς εκλεκτούς συνοδοιπόρους του. ΚΓ 
είναι πολύ τιμητικό γΓ αυτόν γιατ'ι μέσ' 
από τόσες ανόμοιες φωνές πού κατακλύ
ζουν τον τόπο κατόρθωσε καί βρήκε τον α
νοιχτό δρόμο, τή γαλήνια διανόηση.

Γεγονός άναμφισβήτητο είναι ότι δ 
Τάκης Δόξας αποτελεί εγγύηση εκφραστι
κότητας των σύγχρονων προβλημάτων, των 
προβλημάτων τού ανεπανόρθωτα πληγωμέ
νου ανθρώπου τής εποχής μας και τού και 
ρού μας. Εξιστορεί τά ατόφια περιστατι
κά, τις εμφάσεις τής ψυχής, τις διαθέσεις 
τής πραγματικότητας στά βιβλία του. Π νί
γονται κυριολεκτικά μεσ* στο άγχος καί 
τήν αγωνία των δύσκολων ημερών μας οι 
ήρωες τών διηγημάτων του, αναζητούν μιά 
παλάμη ν3 απιθώσουν τά τελευταία ά- 
πομεινάρια τών ελπίδων τους μά δέ βρί
σκουν. ’Αναζητούν μιά χαρά, ένα λουλούδι 
κΓ ένα όνειρο, μά τίποτε δέν τούς προσφέ- 
ρεται. ΚΓ εξαναγκάζονται νά ύπομένουν

(*) Συνίχβια καί τέλος τού προηγουμένου τ ο. 839
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και νά καρτερουν μέσ9 στη μιζέρια και την 
Καταχνιά πού τούς 'ζώνει, νά υπομένουν 
τά πλήγματα τής μοίρας. Μά τίποτε δεν 
τούς σώζειΐ Ή  λύτρωση γι' αυτούς’δεν εί
ναι τίποτ* άλλο παρά μόνον δ θάνατος! Αύ 
τός τούς ξεκουράζει;απ’ τή λίμνη πού μέ
σα βρίσκονται, από τό δράμα και τή συμ
φορά. Μεσ9 στο μισόφωτο κινούνται, μεσ9 
σε σκιές εκτείνεται ό κύκλος τους, μέσ* σε 
άνασεμιές βαριές ζούν. Ή  αίσθησή τους 
κι* αυτή είναι προσηλωμένη σ3 ενα σημείο 
και μιά αναμονή. Τήν αναμονή νέων δυ
νάμεων, ενός νέου ήλιου πού νά φωτίσει 
τον κόσμο και νά διώξη τή σκοτεινιά.

'Αντιπροσωπεύουν δλοι οι τύποι των 
διηγημάτων τού Τάκη Δόξα μιά εποχή 
ματωμένη και τυραννισμένη* ενα πρόβλημα 
πού συνεχώς ορθώνεται φλεγον* ενα σύμ
βολο πού επιζητεί αδιάκοπα τήν δλβια λύ
ση του* μιά τραγωδία πού περιμένει ανυ
πόμονα νά πέση ή αυλαία, νά τελειώσει ή 
δραματική περιπλάνηση. "Ολοι τους είναι 
πραγματικές σκιές, δλοι τους ανασαίνουν 
μέσα σέ βαρειά καταθλιπακή ατμόσφαιρα. 
Δέν έχουν τήν ανάλογη τόλμη νά υψώσουν 
τή φωνή τους, νά διαμαρτυρηθούν παρά 
κάθωνται κει και προσδοκούν τον άπό 
μηχανής θεό... Κι* αν καμμιά φορά τεντώ
νουν τό πανί τους παίρνοντας νέα φτερά 
και λάμνουν γοργά για τό νησί τής ευτυχί
ας τότε πέφτει ή καταιγίδα αλύπητα, τούς 
τσακίζει, τους γεμίζει ναυάγια και θρύμμα 
τισμενα όνειρα...

Ό  πεζογράφος τούς βλέπει πού καρα- 
βοτσακίζονται, τούς βλέπει νά άγωνιονν 
περιπλανώμενοι σάν τον Όμηρικό Όδυσ- 
σέα και τότε είναι πού άδράχνει μιά φωτει
νή δέσμη και χρωματίζει πιο αισθητά τήν 
ταλαιπωρία κα'ι τήν αδυσώπητη μοίρα 
τους.

Ό  πόλεμος, ό δεύτερος αυτός παγκό
σμιος πόλεμος, εχει άποιυπώσει τά σηαά- 
δια του στον άνθρωπο τό σημερινό, δέν 
τον αφήνει νά ήσυχάσει ούτε στιγμή. Μπρο 
στά του σά φάσμα παρουσιάζεται ή φρικι- 
αστική τον εικόνα και τον γεμίζει τρόμο 
κι' απελπισία. Δέν έχει βρει ακόμα τό μέ
ρος τό απάνεμο, δέν έχει ν ’ώσει ακόμα τή
νέα μέρα. ΖεΙ πάντα μέ στυφή γεύση, με 
απαισιόδοξες φωνές. Τό κλίμα πού δια

μόρφωσε είναι αγωνιώδες, κλίμα πού δέν 
επιδέχεται καμμιά άλάφρωση, καμμιά διέ- I 
ξοδο. Φέρνει μηνύματα πικρά κι' αγχώδη. I 
Κι3 οί δημιουργοί πού έζησαν τήν κατα- I 
στροφή πού έφερε, πού αισθάνθηκαν τις I 
πνιγερές αναθυμιάσεις του, δέν μπορεί πα· I 
ρά νά μήν έχουν αποβάλλει καί τώρα άκό- I 
μα τίς επιδράσεις πού δέχτηκαν, τις τάσεις I. 
μέ τις όποιες εμπλουτίσθηκαν. I

‘Όπως ό Έ ριχ Μαρία Ρεμάρκ στο | 
βιβλίο του «Τίποτα τό νεώτερο από τό I 
Δυτικό Μέτωπο», ό Μυριβήλης στή «Ζωή I 
ένΤάφω>, ό Βενέζης στο «Νούμερο 31328», I 
ό Έρνέστος Χεμινγουαίη στά μυθιστορή* I 
ματά του καί τόσοι άλλοι προβάλλουν τή I 
λαχτάρα καί τή φρίκη τού πολέμου, παρου- I 
σιάζοντας τήν καταστροφική του όψη, τή I 
φθοροποιό μορφή του μέ τά πιο ζωηρά I 
χρώματα, έτσι κι' ό Τάκης Δόξας'κατορθώ- I 
νει νά δίνει τήν τραγική του ύφεση, τή I 
δραματική μονοτονία, τό ραγισμένο φώς I 
του μέ τά σύμβο?*α και τις είκόνες του, μέ 1 
τούς καθ’ δλα αληθινούς ήρωές του. *Όσο I 
κι3 αν παλεύει νά ξεφύγει άπ9 τήν επιβολή I 
του δέν ιόν κατορθώνει, δέν αγγίζει ενα I 
τέλος! "Ετσι φανερώνεται ένας συγγραφέ· I 
ας τής αντιπολεμικής λογοτεχνίας, τής λο· I 
γοτεχνίας πού αγαπά τή ζωή περισσότερο I 
από ιό θάνατο, δσο κι3 άν οί ήρωές του I , 
β άζονται ν9 αποδείξουν τό άντίθετο μέ τις 
όντως ηρωικές χειρονομίες τους. Προπαν- I ( 
τους ή «Πικρή Εποχή» μέ τον παλμό της 1 ; 
άναδίνει τούς ψυχογραφικούς τόνους τού \   ̂
ανθρώπου εκείνου καί τού περιβάλλοντος ;Ι > 
του και δείχνει πιο περσότερο τις εφέσεις |  ί 
τις ανθρωπιστικές. i  ί

Καί τό ύφος μέ τό όποιο άνοίγεται| \ 
στην αφήγηση ό πεζογράφος μας είναι 
τό πιο προσωπικά. 'Αμέσως όταν διαβά-f  * 
σείς κείμενό του σέ κερδίζει καί σ* εξουσία! » 
ζει.Τού εχει δόσει μιά σύνθεση και μιά ε-J r 
νότητα τέτοια πού σέ καταλαμβάνει «έξ ά-|?,: 
άπή»η:». Συνδέονται τά γεγονότα μεταξύ!).· 
τους εύλογα κι3 ευχάριστα. Ζωηρός και χωμ 
ριτωμένο: ό διάλογος, μέ πτυχές ειρωνεία»; 
καί σαρκασμού τής ζωής, ή πρόταση άνα^>: 
πλασμένη καί κατεργασμένη, τά κύρια μέρ^β^
άνετα. Ή διήγηση τού Πύργιου συγγρα||*  
φέα διακρίνεται από αναζήτηση κι* άνάτ«?: 
ση, άπό στοχαστικά περιγράματα.
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Αίγα είναι τά διηγήματα στη νεώτε- 
λογοτεχνία μας, τή μεταπολεμική, όπως το 
«Ταξίδι χωρίς 'ΊΤλιο», «'Η νύχτα δεν εί
χε άστρα», «Άγριοχείμωνο», «Τό ‘Αγιό
κλημα », «Απάνω στή Βυσσινιά», τό «Μέ
σα’στο ποτάμι», τό «Στα χέρια του Θεού» 
οί «Καϊξήδες», «Τό πέτρινο χωριό», ή «Ρο 
δοσταμιά», ή «Εμπατή», ό «Κυρ Αύγου- 
στής» κ.ά.π.

Δυο περιβάλλοντα συγκλίνουν τά βή
ματά τους κι* αποτελούν τη ν  εστία των εμ
πνεύσεων του Τάκη Δόξα: Τό αγροτικό καί 
τό κοινωνικό, τό άσιικό θάλεγα είδικώτε* 
ρα. Μά κι' δ παιδικός παράδεισος προσφέ
ρει κι* αυτός τις βοήθειες του καθώς κι9 ή 
φαντασία. Τά κοινωνικά στοιχεία άφθο- 
νουν στην πεζογραφία του συγκερασμένα 
όμως μέ τ' αγροτικά κι’ έτσι παράγεται ε- 

* να σΰνολο αψογο επιφορτισμένο μέ ανόμοιο 
είδη.

Διαλέγει μέσ* άπ* τή σύγχρονη κοι
νωνική πραγματικότητα τις υποθέσεις του 
και τις πλαισιώνει μέ τή φαντασία του τήν 
εναργέστατη καί συνθέτει έτσι τή διάρθρω 
ση τή: διήγησής του. Διαλέγει τούς τύπους 
εκείνους πού τούς διέπει μιά παράδοξη κί
νηση, πού τούς ακολουθεί κάτι τό ραφινα- 
ρισμένο. Ή  Ιωάννα, ή Ροζαλία, κι* δ Δη 
μήτρηο στονς «Ναυαγούς», δ Γιοσέφης στο 

I «Αγιόκλημα» δ Άντώνης κι* ή Μάρθα 
ί στο «Ό  Άγγελος πού δεν ήρθε», ή Ρι·
; ζούλα στο «Ταξίδι χωρίς ΛΗλιο», ή Έλέ- 
ί νη πού κυνηγούσε τή χίμαιρα στις «Χελιδο- 
< νοφωλιές», δ· Άνεμικός στο «Μέσα στο 
 ̂ Ποτάμι», ό Μπάρμπα Μελής στο ομώνυμο 
: διήγημα, δ Έλιόδωρος κι’ άλλοι πολλοί ε- 
! χουν μια παραξενιά και μιά ελαφρή δόση

!
είρωνείαο. μιά διάθεση άλλοτε χαρούμενη 
κι* άλλοτε θλιμμένη. 'Όλοι τους άσθμαί- 
νουν κι* άφουγκράζονται τά γύρω, βλέπουν 
τά πάντα μέ μάτι θολωμένο, μέ ελάχιστες 
εξαιρέσεις δπως ό Γιοσέφης κΓ ή Ροζα- 
. λία. Μά κι’ οί άλλοι τύποι, οί κάπως πα* 

i ραμερισμένοι στήν ολη διήγηση, αυτοί πού
J αναφαίνονται γιά μιά στιγμή στήν επιφά
ν ε ια  καί πάλι ξαναχάνονται μέσ’ στήν άχλύ, 
|εχουν μιά γοητεία καί μιά γκριμάτσα δλ.ο 
[πίκρα. ’Έχουν τδ χάρισμα καί τον προορι
σ μ ό  νά διασπούν μέ τή συμπεριφορά τους 
|τόν κλοιό τής κατήφειας καί τής περισυλ

λογής καί νά προξενούν Ιντύπωση, ενδια
φέρον καί ξεκούραση. Είναι αληθινά εύρη 
ματικοί οί τύποι τούτοι καί κοσμούν τήν 
πεζογραφία τού Τάκη Δόξα.

Άφθονοϋν πολύ τά τυχαία περιστατι
κά μέσ’ στο διάγραμμα κάθε διηγήματος. 
Καί τό πιο κοινό πράγμα ακόμα στήν α 
φήγησή του γίνεται κύριο, αντιπροσωπεύει 
θέμα όλάκαιρο. Ε κ εί πού περιμένετε νά 
συναντήσετε μιά άνιαρότηια διαβάζοντας 
μιά κοινή διαλογή, αμέσως συναρπάζεσθε 
απ’ τήν εξαίσια τέχνη ιού δημιουργού 
τού Πύργου. Καί τούτο γιατί δέ λείπει άπ’ 
τό λόγο του ή υποβολή, δέ λείπουν οί ποι
ητικοί οί στόνοι.

’Ανάμεσα ονείρου καί πραγματικότη
τας κινείται ή εξιστόρησή του. Συνδυάζον
ται άρρηκτα τά δυο τούτα πράγματα, οί 
δυο τούτες σφαίρες καί παρουσιάζουν ενα 
αποτέλεσμα γλήσιο, άδολο, κύριο. Τό προ
σόν πού αναμφίβολα ό λυρικός πεζογράφος 
τού Πύργου έχει είναι ή γλωσσική εναλ
λαγή, ή μορφή τής γλώσσας καί τού αίσθή 
ματος μαζί. Μελωδική ή γλώσσα του, κα
τάφορτη από μουσικές στίξεις, από μουσι
κά χαρακτηριστικά. Καί τό αίσθημα, κι* 
αυτό πού τή συνοδεύει δεν υστερεί σέ φω· 
τεινότητα καί προβολή.

’Ανθρωπιά πλούσια άναδίνεται γενι
κά άπ* τήν εργασία τήν διαυγέστατη τού 
Τάκη Δόξα. Τον άνθρωπο καί τον πλησίον 
άγοπά, γιά τον τραυματισμένο εαυτό του 
πάσχει γιά τά σκόρπια όνειρά του όδηπο- 
ρεΐ. Μιά ανθρωπιά πού δέ συναγωνίζεται 
θά συναντήσουμε παντού, σέ ολα του τά 
κείμενα καί σ’ ολα τουτά βιβλία: καί στήν 
«’Απολογία τού Καμπούρη», καί στήν «Πι 
κρή Εποχή», καί στά «Ταξίδια χωρίς 'Ή 
λιο», καί στους «Ναυαγούς», καί στή «Ρο 
δοσταμιά».Στο τελευταίο του ή αγάπη του 
γιά τον άνθρωπο τής γης μας εΚαι πιο εκ 
δηλη. Κείνοι οί «Κέρινοι ’Άνθρωποι» μέ 
τούς ήρωές τους τον Παντε?ιό καί τήν Έ - 
λιόνη καί τον Κιρκινέζη (αυτό τον παρά
ξενο τύπο πού ανήκει σ’ εκείνους πού πα
ραπάνω διαπραγματευθήκαμε) σοΰ ραΐζουν 
τήν καρδιά καί τούς λυπάσαι. Κι’ ή Άγά*
θη ατό «Μισό κόσμο* κι9 δ Γιοσέφης κι’ 
δ Άνεμικός κι* άλλοι παρά πολλοί μιλούν 
κατ’ ευθείαν στή ψυχή σου.
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Λεπτή και διακριτική είναι ή πεζογρα 
φία γενικά του Τάκη Δόξα δπως λεπιή 
καί διακριτική είναι και ή ποίησή 
του, ή πρόζα και τό θέατρό του. Φθι
νοπωρινή καλοσύνη καί απαλή μελαγχολία 
αγγίζουν τις γραμμές του. Παρθενιχή δρά
ση διακρίνει τις διανοήσεις του, υποκειμε
νικότητα διαρρυθμίζει τούς ενθουσιασμούς 
του, τή φυγή του, τά αιτήματα του. Ά πο-  
θέτει δλη του τήν τρυφερότητα κι* εύαισθη 
σία εκεί πού υπάρχει άμυδρό τό φως, εκεί 
πού ή ψυχή παρασέρνειαι, εκεί πού τά πάν 
τα είναι ρευστά κι’ ανόθευτα. Ε κεί κατα
τείνει δλο του τό «εγώ». Έ κεΐ ανοίγει ιόν 
περίγυρο κι9 υψώνει τό σύμβολό του.

“Ιδιοσυγκρασία εξαιρετικά μελαγχολική 
κι5 ευαίσθητη κι* ευγενική ξέρει νά διαποτί 
ζει τις εικόνες του μέ ένα ελαφρότατο μελά 
γχολικό ρίγος, μέ μιά διάχυση συναίσθημα- 
τοςκαι ψυχής, μέ μιά Ιδεώδη μουσική υπό
κρουση. Τά χρώματά του είναι κι9 αυτά α 
σαφή, σκούρα μά κι9 άλλοτε μενεξελιά, ή 
άιμόσφαιρά του νεφώδης, ό περίγυρός του 
κλειστός μά συχνά υποβλητικός. Ξέρει νά 
διαχέει τό περίσσευμα τής καρδιάς και τής 
νοσταλγίας του σε κείμενα δημιουργικά, εκ 
φραστικά κι9 αποκαλυπτικά μιας εύαισθη· 
της ψυχής, ενός πληγωμένου εαυτού. Με- 
τεικονίζειαι μέσα σέ περιγράμματα ευγε
νικά, όπως είναι ευγενικός καί λεπταίσθη
τος, μέ τήν αναπνοή του συγκρατημέχη, μέ 
τά βλέμματα στηλά προς εύρείς ορίζοντες 
καρφωμένα σέ σύνορα κυανά καί αίθριά- 
ζοντα, σ9 ουρανούς γλαυκούς, γεμάτους 
γλυκά, αβρά χρώματα. Στο πρόσωπό του 
διακρίνουμε μιά μορφή ευγενική πού ιε
ρουργεί, δημιουργεί και πορεύεται φωτει
νά κι9 άδολα μέσα στον κόσμο των Ιδεών 
καί των γραμμάτων διακρίνουμε μιά προ
σωπικότητα γεμάτη ειλικρίνεια, ιοοαιοπά- 
θεια καί αίγλη. ν

®Ένας τόνος ηθογραφίας ενυπάρχει 
στην τελευταία πεζογραφική παραγωγή ίου 
καί ιδίως στή συλλογή «Ρυδοσταμιά». Γί
νεται περισσότερο περιγραφικός κι9 οργιά
ζει κυριολεχτικά τό φυσικό στοιχείο. Μά 
δέν παραμερίζονιαι καί τά άλλα σημεία. Δί
νονιαι όλα μέ μέτρο καί σαφήνεια. *0 Καρ 
καβίτσας, ό Παπαδ(αμάντης, ό Ξενόπουλος, 
δ Κονδυλάκης, κ.ά.π. έδοσαν στις κύριες Ι

δέες τους στροφή ηθογραφική, άνέβλεψαν 
στο βουνό, στή στεριά καί στή θάλασσα, 
ζωγράφισαν τά ήθη των ηρώων τους μέ 
τρόπο πρωτότυπο κι9 επεκτατικό. Ό  Τάκης 
Δόξας θά σταθεί κοντά κι9 αυτός στον ή- 
ρωά του, στους ήρωές του, καί θά τούς ψυ 
χογραφήσει τά πιο λεπτά κι9 αδρά, χαρα- 
χτηριστικά σημεία, κείνα πού τον ενδιαφέ
ρουν γιά νά χτίσει τό διήγημά του όμορφα, 
άψογα. Δέ θραύει τίς εκδηλώσεις τους καί 
δέν κομματιάζει τά προσόντα τους. Μέ πι
νελιές έκ των προτέρων καθορισμένες τούς 
σκιαγραφεί, δίνει τή φιγούρα τους ύπογραμ 
μισμένη. “Έτσι παρουσιάζεται κι9 ένας βα
θύς άνατόμος καί μελετητής τής ανθρώπι
νης ψυχής, τού ανθρώπινου χαραχτήρα.

Καί γιατί δέν έχεις νά μιλήσεις καί νά ;
πεις γιά τον συγγραφέα τούτο τον άδιάφθο 
ρο καί καλοστεκούμενο! Συμβαίνει ό Τάκης ? 
Δόξας νά τραγουδάει μέ τήν αφήγηση, νά 
συνοδεύει τίς κινήσεις ιών ηρώων του μέ 
ήχους καί νά σπέρνει παντού ανεξάντλητα < 
ερωτηματικά. ΚΓ αναρωτιέσαι πώς έγινε I 
ν9 άφεθεΐς ξέφρενος σέ στοχαστική πορεία, J 
πώς διπλώθηκες μέσ* στήν πολυχρωμία κΓ 
έγινε ή καρδιά σου πούπουλο, κΓ έγινε ό 1 
νους σου μιά καρπερή χώρα... |

Πολύγραφος καί μελετημένος πολύ δέν |  
εννοεί ούτε μιά ώρα νά εγκαταλείψει τήν |  
ερευνά καί τήν αναζήτηση. Δέν εγκαταλεί- |  
πει τήν προσπάθειά του μετέωρη. Π αραΐΐ 
εξακολουθεί μέ δυναμισμό νά τήν συνεχί- 9  
ξει καί νά τήν ανανεώνει- Δέν τον παρα. 9
σέρνουν τ* αβέβαια σχήματα, τ9 άπροσδιό·1 
ριστα. ψηλαφίζει κΓ εξετάζει μέ προσοχή *  
εκείνο μέ τό όποιο θ 9 ασχοληθεί. *Ό,τι ά -Ρ  
νοίγειαι μπροστά του τού φέρνει σιγουριά .8 
καί ζωηρότητα, δ,τι στέκεται βιώσιμο τον®  
κυρ εύει. Δέν κατατρομάζει δπως αίλοι μέ®  
τούς ξέφρενους συλλογισμούς. Ξέρει νά ύ* »  
πολογιζει τό βάθος καί τό ύψος, νά επιση·*  
μαίνει τον κίνδυνο, τό γκρεμνό καί τό βα-β  
ραθρο. m

Γιά τή σύγχρονη Ελληνική Πνευματι*] 
κή Επαρχία ό Τάκης Δόξας αποτελεί μια!» 
αξιόλογη εκπροσώπιση, μιά φωνή πού δί·|$ 
καια επιβεβαιώνει ότι ή Ελληνική Έπαρ·|§ 
χία πορεύεται δημιουργικά. Εκπροσωπεί^ 
μιά ολόκληρη εποχή μέ τήν αυτοδύναμη 
προσωπικότητά του, έκπροσωπεΐ ένα κλίμα &



ΠΑΝΟΥ ΓΡΙΣΠΟΥ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Μπάμπη Κλάρα, 1958)

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τό έρώτημα, άπό τι είναι κατασκευασμένος δ Κόσμος καί ποιά είναι ή κα
ταγωγή του έτέθηκε για πρώτη φορά άπδ τούς φιλόσοφους τής Ιωνίας. Θά ήταν 
μάταιο νά άνατρέξουμε σέ χρόνους Αρχαιότερους αναζητώντας παλαιότερες πηγές.
Οί φιλοσοφίες τής ’Ανατολής δέν έχουν νά μάς προσφέρουν τίποτε μ’ δλο πού οί 
Αίγύπτιοι καί οί Βαβυλώνιοι είχαν έγκύψει στά Μαθηματικά, στήν ’Αστρονομία 
καί στήν ’Ιατρική.

Εκείνοι πού πρώτοι πάσκισαν νά καταλάβουν τδν κόσμο ήταν άναμφισβή- 
τητα οί άρχαίοι * *Έλληνες. Αλλά ή Ελληνική 'Αρχαιότητα, γιά νά καταλάβη 
τδν κόσμο, χρειάστηκε νά τδν διασπάση: σέ "Υλη καί Πνεύμα. Είναι δηλ. αυτοί, 
έπίσης, έκεΐνοι πού έδημιούργησαν τδ χάσμα, πού ξεχώρισαν τδν κόσμο σέ πρα
γματικό καί σέ νοητό. Καί άπδ τότε δυόμισυ σχεδόν χιλιάδες χρόνια τώρα, δυδ θε- 

I ωρίες άντιπαλεύουν ζητώντας δικαίωση*, δ ‘Υλισμός καί δ ’Ιδεαλισμός. *0 ένισμδς
I καί δ δυϊσμός. Νά υποθέσουμε δτι έφθασε σήμερα ή ώρα νά πάρη τέλος αύτή ή
ί διαμάχη;
1 Κάθε φιλοσοφική θεωρία, δπως καί κάθε καλλιτεχνική δημιουργία, είναι
*} γέννημα τής έποχής της καί άντιπροσωπεύει κάποιο κοινωνικό αίτημα. *0 Ολισμός,
|  δ ένισμδς, είναι γέννημα τής έλληνικής κοινωνίας στδ άνεβασμά της, δ ιδεαλισμός 
j γεννήθηκε στά χρόνια τής παρακμής. Ό  ιδεαλισμός είναι ή φιλοσοφική θεωρία τής 
k συντηρητικής κοινωνίας πού στά χρόνια τής κοινωνικής κρίσης παίρνει άντιδρα- 

στική μορφή. Ό  υλισμός είναι ή φιλοσοφική θεωρία τής κοινωνίας πού άνεβαίνει 
I καί στά χρόνια τής πάλης, γιά την κατάκτηση τής έξουσίας, άποβαίνει βπλο έ- 
•j πα ναστατικό.
ζ . Σήμερα, ποιό είναι τό κοινωνικό αίτημα τής έποχής;
λ Κάτω άπό τις καταπληκτικές προόδους τής Επιστήμης, άπό τό πλάτε-
λ μα τής άνθρώπινης σκέψης, τό άνέβασμα τών μεγάλων μαζών, ή διαμάχη άνάμεσα

στό παληό πρόβλημα, του ύλίσμοΟ καί τοΟ Ιδεαλισμού φαίνεται σάν νά έχη ξεπε- 
ραστή. ΙΙρίν λυθή τό ζήτημα άν δ κόσμος είναι φτιαγμένος μόνο άπό δλη, ή άπό 

t ; δλη καί πνεύμα, άν είναι υπαρκτός ή άνύπαρκτος ή υπάρχει στή διάνοια κάποιου 
•Ί· άνώτερου πνεύματος, ή έποχή μας έθεσε τό ζήτημα τής ένότητας τού Κόσμου, 
ΐ  Τό ζήτημα δέν είναι πιά, άν ύπάρχη υλη καί πνεύμα, άν δ Ολικός κόσμος
I είναι αύτόνομος, χωρίς νά έχη άνάγκη άπό κανένα πνεύμα γιά καθοδήγησή του, , 
ί ή άν τήν ύπαρξή του χρωστάει στό πνεύμα πού τόν διέπει, άλλα στήν άνεύρεση

μιας νεννιάς... του, δ λογοτέχνης πού θά συνεχίζει άδιά-
*0 Τάκης Δόξας είναι ό συγγραφέας κόπα καί στό μέ?νλοννά μάς δονίζει έκφρά-

*χι* δ άνθρωπος του καιρού μας, τής επο* ζοντας τούς παλμούς πάντοτε τών ήμερων 
#'χής μας πού δέ σταματά ή άνοδική πορεία μας!...
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τής Ενότητας τού κόσμου, είτε ή φύση του είναι μόνο Ολική, είτε είναι Ολική μαζί 
καί πνευματική.

Νά όποθέσουμε καί νά δεχθούμε ότι τδ αίτημα αύτό, άντιστοιχεϊ σε κοινω 
νακδ αίτημα, σέ αίτημα δηλ. γιά ενοποίηση τής κοινωνίας, γιά κοινωνική ένότητα 
καί ίσοπέδωση; 'Ωστόσο, άρχικά, τδ αίτημα αύτό έτέθηκε πάνω σέ Επιστημονικό έ- 
πίπεδο. Πάνω δηλ. στδ Επίπεδο τής Ενότητας τοΟ φυσικού κόσμου καί των φυσι
κήν φαινομένων. Καί ώ; τέτοιο Εξακολουθεί νά μένη μέχρι σήμερα.

Γιά τδ θεωρητικδ πνεύμα, λέγει δ Αϊνστάιν, είναι Απαράδεκτη ή ιδέα πώς 
μπορεί νά υπάρχουν βυδ διατάξεις χώοου, Ανεξάρτητη ή μιά άπδ τήν άλλη, ή με- 
τρικοελκτική καΐήήλεκτρομαγνητική.Έπάσκισε, λοιπόν, δ Άίνστάϊν νά συνενώσητδ 
ήλεκτρομαγνητικδ πεδίο καί έλκτικδ πεδίο σ' 2να βασικό πεδίο τοΟ σύμπαντος. Α0 
τή είναί ή θεωρία του ενοποιημένου πεδίου, πού αί συνέπειές της ξεπερνούν τά 
δρια τής συνένωση; τών νόμων τού ήλεκτρομαγνητισμου καί τής έλξης. Ή θεω- 
ρία αΟτή, άποβλέπει νά γεφυρώση τή θεωρία τής Σχετικότητας καί τή θεωρία 
τών κβάντα. Νά ύπαγάγη δηλ. at Ι ί α Νόμο τά φαινόμενα τού μακρόκοσμου καί 
τά φαινόμενα τού μικρόκοσμου.

Άτυχώς παρ’ όλες τις ύπερτριαντάχρονες προσπάθειές του δ Άϊνστάϊν 
δέν μπόρεσε νά όλοκληρώση τή θεωρία του καί νά δώση τή θετική Απάντηση 
στήν ένότητα του κόσμου.

'Ωστόσο, οί έλπίδες πού έγέννησε καί οί προοπτικές πού άνοιξε δέν έπα- 
ψαν νά γαλβανίζουν τή φιλοσοφική σκέψη. Γιατί, όπως λέγει δ περίφημος ερμη
νευτής του Άϊνστάϊν. Αίνκολυ Μπάρνετ, δ μεγάλος φιλοσοφικδς θρίαμβος τής θεω- 
ρίας περί Ενοποιημένων Πεδίων ένυπάρχει μέσα στήν πρώτη λέξη τής όνομα αίας 
της. 'Οδηγεί σ’ ένα λογικό τέρμα τή μακρά ποριία τής Επιστήμης πρδς την ενο
ποίηση τών Ανθρώπινων Αντιλήψεων, περί φυσικού κόσμου. Διασχίζοντας τούς αι
ώνες τά διάφορα οεόματα Αντιλήψεων θεωρίας, έρευνας καί λογικής, έχουν σταθερά 
συγκλίνει, άναμιχθή καί κυλήσει μπροστά σέ δλοένα πλατύτερες καί ^αθύτε» 
ρες κοίτες.

Ό  Άϊνστάϊν στήν Ειδική Σχετικότητα έδειξε τήν ισοτιμία ύλης καί Ε
νέργειας.

Στη Γενική Σχετικότητα, έδειξε τδ άδιαίρετο τού χωροχρονικού συνεχούς.
Στή θεωρία τού Ενοποιημένου πεδίου θέλησε νά δείξη τδ σύμπαν, σάν στοι

χειώδες πεδίο, όπου όλοι οί κόσμοι άποτελούν απλά σημεία Απάνω στή χωροχρονι 
κή ένότητα.

Τδ αίτημα, νά παγιωθούν οί στοχασμοί, νά πραγματοποιηθή, διά μέσου τής 
πολυμορφίας καί τή; ιδιομορφίας τών φαινομένων, ή διείσδυση ίσαμε τήν άδιαφο* 
ροποίητη ένότητα πού μάς ξεφεύγει , είναι τδ Οψηλότερο πάθος τής άνθρώπινης 
σκέψης. Πρδς αύτδ άποβλέπει, αύτδ Επιδιώκει δ φιλόσοφος μέ τούς στοχασμούς 
του, 6 μυστικιστής μέ τά δράματά του, δ Επιστήμονας μέ τά πειράματά του.

Ό  Επιστήμονας Άϊνστάϊν έσπρωξε τήν Επιστημονική σκέψη πέρα άπδ κά
θε όριο, πού κανένας άλλο; προηγούμενό; του, οέν είχε πετύχε*.

*0 φιλόσοφος Άϊνστάϊν, συνέχισε τήν προώθηση τής άνθρώπινης σκέψης, 
πέραν άπδ τά άκροσύνορα τής Επιστήμης. Ξεκινώντας άπδ τα Επιστημονικά δεδο- 
μένα ότι τδ κάθε άντικείμένο είναι τδ άθροισμα τών ιδιοτήτων του καί ότι οί ίδιό 
τητε; αύιές υπάρχουν μόνο στήν άνθρώπινη άντίληψη, κατέληξε στδ Εκπληκτικδ 
συμπέρασμα ότι τδ άντικειμενικδ σύμπαν τής Ολη; καί τή; Ενέργειας, δέν ύπάρχει 
παρά μόνο σάν άντικειμενικδ κατασκεύασμα, σάν οικοδόμημα άπδ σύμβολα, πού 
παίρνουν μορφή άπδ τις Ανθρώπινες αισθήσεις.

Δίχτηκε τή διατύπωση τού Μπέρκλεύ, τού μεγαλύτερου άντίπαλου τού Ο
λισμού: «"Ολη ή χορεία τού ούρανοΟ καί όλα τά πράγματα τής γής, δέν έχουν
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καμμιά ύπόσταση δίχως τήν ίδέα. ...'Όσο δέ γίνονται άντιληπτά άπδ τις αίσθησεις 
μου, ή δέν ύπάρχουν μέσα στδ νοΟ μου, ή στδ νοΰ κάποιας άλλης δημιουργημένης 
διάνοιας, είναι έντελώς άνύπαρκτα, ή υπάρχουν στή διάνοια κάποιου άνώτερου πνεύ
ματος».
, Αυτή τήν άρχή, δ Άίνστάϊν έπεξέτεινε ώς τά άκρότατα δριά της. Έδειξε 

πώς άκόμη καί τδ διάστημα καί δ χρόνος είναι μορφές κάποιας έμφυτης άντίληψης, 
καί δέν μποροΟν νά χωριστούν άπδ τήν υποκειμενικότητα. *0 χώρος δέν έχει άλ
λη άντικειμενική πραγματικότητα έξω άπδ τή διάταξη τών άντικειμένων πού βλέ
πουμε μέσα σ* αύτόν. *0 χρόνος δέν έχει ανεξάρτητη ύπόσταση έξω άπδ τή διά
ταξη τών γεγονότων μέ τά δποία τδν καταμετρούμε.

Ή φιλοσοφία αυτή τού Αϊνστάιν, είναι ο* δλο της τδ πλάτος συνεπής μέ 
τή θεωρία τής Σχετικότητας, πού είναι ή μαθηματική έκφραση τής φιλοσοφικής 
άρχής «άπάντων ιών χρημάτων μέτρων άνθρωπος».

** *

§

,ϊ
ΆΜ

Αναμφισβήτητα ή φιλοσοφία τού Άϊστάϊν, δπως παρατηρεί δ κ. Μπάμπης 
Κλάρας, παίρνει ίδεαλιστική θέση. «Θεωρεί, γράφει, τήν άντικειμενική πραγματι
κότητα ώς σύμπλεγμα αισθημάτων. Τδ χώρο καί τδ χρόνο, ώς ύποκειμενικές κα
τηγορίες αύτών τών αισθημάτων, τή φυσική νομοτέλεια ώς νοητικδ κατασκεύασμα 
καί σύλληψη πού τείνει νά καταργήσει τήν έμπειρία...Ακολουθεί έτσι τ* άχνάρια 
τού Μπέρκλεύ καί τού Μάχ, για νά καταλήξει σέ τελευταία άνάλυση, νά θεωρεί 
τδν κόσμο, άλα Σοπεγχάουερ ώς ύποκειμενική παράσταση». »

Πρδς τή φιλοσοφική του θέση, δ κ. Κλάρας, νομίζει δτι έρχεται σέ άντί- 
θεση ή έπιστημονική του θεωρία.

*Η άντίθεση αυτή άνευρίσκεται στήν άπόρριψη, άπδ τδν Άίνστάϊν, τού μη
χανιστικού περιβάλλοντος, τού αιθέρα. Στήν άποκάλυψη τής στενής έξάρτησης τοΟ 
χώρου καί τού χρόνου άπό τήν κίνηση τών ύλικών αντικειμένων. Καί στήν άποκα- 
τάσταση τής άμοιβαίας σύνδεσης ανάμεσα στις γεωμετρικές ιδιότητες τού χώρου 
καί στδ πεδίο βαρύτητάς.

Ωστόσο παρά τήν ίδεαλιστική θέση τού δημιουργού της δ κ. Κλάρας, άνα- 
γνωρίζει δτι ή θεωρία τής Σχετικότητας «βλέπει τίς κινήσεις τών σωμάτων στήν 
άμοιβαία τους έπίδραση καί στίς άμοιβαίες τους σχέσεις καί δχι σέ έξάρτηση άπδ 
κάποιο άπόλυτο σύστημα συντεταγμένων, πού δέν υπάρχει στή Φύση. Ταυτόχονα, 
ένώ υπογραμμίζει τήν ύποκειμενικότητα στήν άντίληψη τού χώρου καί τού χρό
νου, δέν παύει νά τονίζη τήν έξάρτηση τους άπδ τήν κατανομή τής Ολης. ’Αναγνω
ρίζει συνεπώς δτι δ χωροχρόνος δέ μπορεί νά είναι άπλδ ύποκειμενικδ δεδομένο 
τακτοποίησης τών αισθημάτων, άλλά δτι έχει φυσική ύπόσταση». (σελ. 165)

’Ακόμα δμως, παρά τήν ίδεαλιστική θέρη του, δ δημιουργός της, στήν 
θεωρία τής ειδικής Σχετικότητας, βπου μάς έδειξε τήν ^σοδυναμία τής Ολης 
καί τής ένέργειας, τή μεταβολή τής . Ολης σέ ένέργεια, (άΟλοποίηση τής 
Ολης) καί τής ένεργείας σέ Ολη (υλοποίηση τής ένέργειας) δ Άϊνστάϊν, δέν 
σκέφθηκε ποτέ του νά μάς πή, δτι αύτή ή ένέργεια πού υλοποιείται, είναι έκείνο 
τδ περίφημο π ν ε Ο μ α τού δποίου τήν άπτή ύπόσταση καί τή φύση, άναζη* 
τά άπδ αίώνες τώρα ή άνθρώπινη σκέψη. Ποιά μεγαλύτερη ανακάλυψη, γιά τδν 
ιδεαλιστή ’Αϊνστάιν, άν έλυε τδ πανάρχαίο πρόβλημα, άν άπεκάλυπτε, έπί τέλους 
στήν’Ανθρωπότητα, τί έστί πνεύμα; ’Αλλά δ Άίνστάϊν, όχι μόνο, δέν σκέφθηκε 
νά κάμη τέτοιο πράγμα, άλλά άντίθετα, ξεχώρισε άπδ τδ νόημα τού πνευματικού, 
τδ άθλο. Μέχρι σήμερα γινότανε σύγχιση άνάμεσα στδ^άΟλο καί στδ πνευματικό. 
Ά π δ δώ καί πέρα καμμιά παρόμοια σύγχιση δεν συγχωρεΐται. -Ά λλο  άθ
λο καί άλλο πνευματικό, Τδ άθλο είναι τόσο ύλικό, δσο καί ή Ολη. Τδ άθλο είναι
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μιά ψηλή κορφή πού μπόρεσε καί τήν κατάκ:ησ; ή έπιστημονική σκέψη. Τδ πνευ 
μαχικό, μένει ακόμα μιά άπρόσιτη κορφή. Τήν κορφή αύνη, πάσκισε νά τήν πατή- 
ση ό Αϊνστάιν, όχι πια μέ τήν έπιστημονική σκέψη, άλλα μέ τή φιλοσοφική.

Συμπληρώνοντας έτσι τήν εικόνα τοΟ Κόσμου, δ ’ Αϊνστάιν έβαλε πάνω ά 
πδ τήν Ολη —ένέργεια, τδ πνεΟμα. Τδ «άνώτερο πνεΟμα» ή «μιάν άνώχερη λογι
κή δύναμη», μέ μιά λέξη χδ θεό. Έτσι έκλεισε ό Άϊστάϊν τδ έπιστημονικοφιλο- 
σοφικδ του σύστημα.

♦
Είναι φανερό δτι ή λύση αύτή πού έδωσε έπιστημονικοφιλοσοφικά, δ Ά ϊν- 

στάϊν, δεν μάς παρέχει άπόλυτη ικανοποίηση. Τδ πνεύμα μας έχει γίνει πιά άρκε 
τά έπιστημονικό, ώστε νά μην ικανοποιείται μέ φιλοσοφικούς άφορισμούς. Τδ πρό
βλημα, λοιπόν, δέν μπορεί νά θεωρείται λυμένο, ούτε οί άναζητήσεις δτι έχουν φθά 
σει στδ τέρμα τους. Έτσι άναζητώντας τδ πνεΟμα 0 κ. Μ. Κλάρας, γράφει: «ΟΕ 
σχέσεις άνάμεσα στήν Ολη καί στδ πνεύμα, πρέπει νά τεθούν στή βάση τών άναλο- 
γιών Ολης καί ένεργείας.... Μέσα σέ κάθε ορυκτό ένυπάρχει τδ «πνεΟμα» ώς σ υ μ 
π υ κ ν ω μ έ ν η  έ ν έ ρ γ ε ι α .  Δέν θά μπορούσε- νά δπάρξη τδ δρυκτδ δί
χως «πνεύμα»—ένέργεια. Γιατί δέν είναι τίποτε άλλο παρά αύτδ τούτο τδ «πνεύ
μα» έν πυκνώσει. Τδ πνεΟμα πυκνούμενο δίνει τήν υλη. Μέσα πάλι στδ πνεύμα 
ένυπάρχει τδ δρυκτδ έν ρευστή Ολη. Γιατί είναι άδύνατο νά νοηθή πνεΟμα δίχως 
ένέργεια—Ολη έν διαλύσει. . . . . .  Τδ πνεύμα ταυτίζεται μέ τήν ένέργεια».^1) Καί 
έξακολουθεί νά υποστηρίζει δτι τδ πνεύμα είναι διάχυτη Ολη καί δτι τδ ύλικδ σώ
μα δέν είναι τίποτε άλλο παρά υλοποιημένο πνεύμα. Καί Οποστηρίζει άκόμη ό κ. 
Κ. δτι ή θεωρία του γιά τδ πνεΟμα καί τή σχέση του μέ τήν Ολη, βρίσκει τήν έ- 
πικύρωσή τη; στά πορίσματα τής νεώτερης έπιστήμης. Προσθέτει μάλιστα δτι «με
ρικοί νεώτατοι φυσικοί υποστηρίζουν πιδ συγκεκριμμένα δτι στά μεσόνια ένυπάρ- 
χει τδ πνεύμα. Καί δτι δσο ή Ολη γίνεται συνθετώτερη, τόσο τδ συνυπάρχον πνεύ
μα αναπτύσσει πιδ πολυσύνθετη δράση. Καταλήγει έτσι στδ συμπέρασμα δτι όχι 
μόνο ή ύλη καί ή ένέργεια είναι ταυτόσημη, άλλα καί τδ πνεΟμα είναι ταυτόση
μο μαζί τους», (σ. 103)

Αύτδ είναι τδ ένα άπδ τά δυδ βασικά καί θεμελιώδη σημεία στήριξης τού 
«Ενιαίου λογισμού» τού κ. Κλάρα.

Τδ άσθενικδ σημείο τού βάθρου αύτοΟ καθένας εδκολα τδ καταλαβαίνει. Ά -  
πόδειξέ μου δτι ή Ολη περικλείει τδ πνεύμα, δτι ή Ολη είναι συμπυκνωμένο πνεΟ
μα, δτι τδ πνεΟμα πυκνούμενο μεταβάλλεται σέ Ολη καί δλα άπδ κεϊ καί πέρα πά 
νε καλά. Διότι τό νά παραδεχτή κανείς βτι υλη—ένέργεια καί πνεύμα είναι ταυ
τόσημες, δέν είναι ζήτημα φιλοσοφικού στοχασμού. Είναι ζήτημα έπιστημονικής 
δικαιοδοσίας καί σαν τέτοιο άποζητάει τδ πείραμα. Ό  ’Αϊνστάιν δέν δποσχήρι- 
ξε φιλοσοφικά δτι ή Ολη καί ή ένέργεια είναι τδ ίδιο πράγμα. Τδ άπέδειξε πειρα
ματικά. Καί πέραν τής έπιστημονικής άπόδειΗης υπήρξαν καί σοβαρές συνέπειες. 
Υπήρξαν σημαντικές έφαρμογές. 'Γπήρξε τδ Άλαμογκόρντο χαί ή έκρηξη τής 
16 ’Ιουλίου 1945. Χωρίς αύτά ή ισοδυναμία τής Ολης καί τής ένέργειας θά είχε 
μείνει μόνο μέ τή θεωρητική της αξία.

Τδ νά υποστηρίζουμε δτι τδ πνεύμα πυκνούμενο' δίνει τήν Ολη κ.λ.π. δέν 
κάνουμε τίποτε άλλο παρά νά μεταφέρουμε τή θεωρία περί ισοδυναμίας τής ένέρ- 
γειας καί τής Ολης, στδ έπίπεδο τού πνεύματος. ’Αντικαθιστούμε τή λέξη ένέργεια
μέ τή λέξη πνεύμα καί νομίζουμε δτι δίνουμε τελική λύση σ’ ένα πρόβλημα, τού 
δποίου δέν έχουμε συλλάβει άκόμα τά δεδομένα. Γιατί κι* άν άκόμα παραδεχθού
με δτι σωστά τοποθετεί τά πράγματα έ κ. Κ. άν δηλ. δεχθούμε δτι Ολη, ένέργεια

1. Μ. Κλάρας «Τό πιοτβύω ενός άπλοΰ ανθρώπου* Αθήνα 1954 άπόσπασμα στον «Ενι
αίο Λογισμό» σβλ. 102.



καί πνεύμα είναι (τί;) ταυτόσημα, πάλι τό θεμελιώδες πρόβλημα παραμένει. Τό θε
μελιώδες αυτό πρόβλημα που ή Επιστήμη έπιδιώκει νά διερευνήση, είναι ή βασι
κή φύση τής πραγματικότητας.

’Αλλά, δ ένιαίος λογισμός, δεν είναι ή λύση τοΟ βασικού αύτοΟ προβλή
ματος, θά μάς άπαντήση δ κ. Κλάρας. eO ένιαίος λογισμός, eivat ή θεωρία καί 
ή μέθοδος, κατά τήν έννοια τής Λογικής, πού θά μάς βοηθήση στήν Ιρευνά* μας. 
Είναι τό όργανο μέ τό δποίο ή άνθρώπινη σκέψη θά μπορέση νά Ιρευνήση τό συγ
κεντρωμένο υλικό, γιά νά φθάση στό σκοπό της. Δέν πρέπει, συνεπώς, νά ζητάμε 
άπό τόν ένιαίο λογισμό τή λύση τοϋ προβλήματος, αλλά νά κρίνουμε κατά πόσο, 
ώζ μέθοδος έρευνας είναι ίκανός νά μάς έξυπηρετήση.

Καί έδώ βρίσκεται τό δεύτερο σημείο στήριξης τής θεωρίας ή μεθόδου τού 
ένιαίου λογισμού. Τό δεύτερο βάθρο πού πάνω του στηρίζεται τό νέο οικοδόμημα, 
στήν εισφορά του γιά τή διερεύνηση τού Κόσμου. «*0 ένιαίος λογισμός, λέγει δ 
δημιουργός του, έπιβάλλει τό σφαιρικό άντίκρυσμα τής πραγματικότητας, τή συν
θετική καί όχι έπιμερίστική άντίληψή της», (σελ. 205)

Αύτό τό σφαιρικό άντίκρυσμα τής πραγματικότητας μέ άντίληψη συνθετική 
καί όχι έπιμερίστική, άποτελεί τή βάση καί τήν ούσία τοΟ ένιαίου λογισμού. Ξε
κινάει άπό τήν άρχή, δτι ένιαία είναι ή συμπαντική ούσία. Καί 0U, κατά συνέπεια, 
ένιαίος πρέπει νά είναι ό τρόπος πού τήν άνακρύζουμε.

Γιά νά μάς δείξει αύτή τή συνθετική μέθοδο καί τήν άντίθετο όψη της, τήν 
έπιμερίστική, έπιχειρεί μιά μακρά πορεία άπό τούς άρχαίους φιλόσοφους τής ’Ιω
νίας ίσαμε τά χρόνια μας. Μέ σαφήνεια, μέ συνέπεια καί μέ πλήρη κατοχή τού 
θέματος διεξέρχεται τις άρχαίες καί τις νεώτερες φιλοσοφικές θεωρίες καί κάθε φο 
ρά δράττεται τήν ευκαιρία γιά νά μάς δείξη τή μονομέρεια, τήν άπολυτότητα, 
τή σχηματικότητα άπό τις όποίες ό σύγχρονος έρευνητής πρέπει νά φυλάγεται καί 
νά άπομακρύνεταί καί νά προσέχη πάντα, νά θυμάται βτι «δέν υπάρχουν σινικά 
τείχη άνάμεσα στη φύση καί στη συνείδηση, άνάμεσα στήν αίσθηση καί στό πνεΟ
μα». Καί «δπως δεχόμαστε δτι ένιαία είναι ή κοσμική ούσία, έτσι πρέπει ένιαί
ος νά eivat καί ό τρόπος μέ τόν όποίο θά τήν άντικρύζουμε, ή μέθοδος μέ τήν ό
ποια θά τή διερευνούμε, τά μέσα μέ τά δποία θά προσαρμοζόμαστε στήν άναγκαι 
ότητα τών νόμων της, πού θά άνακαλυπτουμε».

Ό  ένιαίος λογισμός σημαίνει «νά βλέπουμε όχι μόνο τό μέρος άλλά καί τό 
δλον, μαζί μέ τά μέρη πού τό άποτελούν. Νά διακριβώνουμε τές χρονικές άντιθέ- 
σεις. , . άλλά νά μήν ξεχνάμε δτι είναι άπλές φάσεις μιάς ένωτικής λειτουργίας. 
"Ou βασικό στοιχείο δέν είναι ή σέ ώρισμένες στιγμές τού χρόνου καί τού χώρου 
άντίθεση καί σύγκρουση, άλλά ή διατήρηση μέσα στόν καθολικό χώρο,—χρόνο τής 
ένότητας του κόσμου...».

Ό  ένιαίος λογισμός, δέν έχει καμμιά σχέση μέ τις παλιότερες διαχωριστι- 
κές, έπιμεριστικές, άντιθετικές άντιλήψείς.

Είναι ό άντικαταστάτης και διάδοχός τους.
Διαχωρίζοντας έτσt ό ένιαίος λογισμός τό πεδίο του μέ τό πεδίο τών παλιό- 

τερών θεωριών δέν άρνείταί δτι υπάρχουν καί ταυτότητα καί άντίθεση καί κίνησι 
καί στάση και πνεύμα καί ύλη καί όμάδα καί άτομο καί άναγκαιότητα καί έλευ- 
θερία. Δέχεται δτι δλα χωρίζονται μεταξύ τους άλλά καί δλα ένώνονται σέ μιά έ- 
νότητα. Τελικά συγκλίνουν δλες οί διαρραγές σέ συνθέσεις.

** *
Εκείνο πού άπομένει νά δούμε είναι πώς έφαρμόζεται δ ένιαίος λογισμός 

σάν θεωρία καί σάν μέθοδος, στήν πράξη. Δυστυχώς, πάνω σ' αύτό τό σημείο, δ 
συγ. δέν μάς λέγει τίποτε. Δέν τδ θέτε! κάν αύτό τό θέμα, σάν νά μήν ύπάρχει. 
Θεωρεί πώς είναι άρκετό νά πή, ένιαία είναι ή κοσμική ούσία, ένιαίο πρέπει νά
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είναι τό άντίκρυσμά της. Σφαιρικό (μή Εύκλείδιο) είναι τό σόμπαν, σφαιρική πρέ
πει νά είναι ή ματιά μας. Καί δμως δ «ένιαίος λογισμός στήν πράξη» είναι ένα 
κεφάλαιο τής μελέτης, τόσο περισσότερο άπαραίτητο, βσο μπορεί νά μπή σέ άμφι- 
βολία καί σέ άμφισβήτηση, αυτή ή βάση του οικοδομήματος περί ένιαίου λογι
σμού. Μπορεί δηλ. νά άμφισβητηθή αύτή ή όρθότητά" τής άρχής, τής σφαιρικής έ· 
ξέτασης τής πραγματικότητας. Τής άπόρριψης δλων τών παλιότερων θεωριών καί 
μεθόδων καί τής άντικατάστασής τους άπό τόν ένιαϊο λογισμό.

Πραγματικά, δ Γαστάν Πικόν, στήν περισπούδαστη μονογραφία του «Ό  
χαρακτήρας το0 σύγχρονου πνεύματος», γράφει:

«Ή  εικόνα μιας ένιαίας πραγματικότητας είναι άδιαχώριστη άπό κάποια 
[εράρχιση τών άν-θρώπινων ικανοτήτων. Ά ν  6 κόσμος είναι ένιαίος, Οπάρχει κά
ποιο σημείο στό δποϊο άποκαλύπτεται ή ένότητά του. Τό σημείο αύτό έξαρτάται 
άπό τόν τρόπο μέ τόν όποίο τό άνθρώπινο πνεύμα οίκοδομεί τή σκοπιά του. *Ό 
λες οί θεωρίες είναι δρθές καί ικανοποιητικές διότι άνταποκρίνονται σ’ ένα πάντο
τε κομμάτι τής πραγματικότητας. Κάθε γνώση είναι τό μέρος έκείνο 
τής πραγματικότητας στό δποϊο άναφέρεται. Διότι τό πνεύμα δέν έ
χει άνάγκη νά τοποθετηθή σέ μια καί ώρισμένη σκοπιά άπό τήν δποία νά δή τήν 
πραγματικότητα. Μπορεί νά πάρη δέση σέ διάφορες σκοπιές καί άπό κάθε μιά νά 
έχη τήν άποψη ώρισμένου τμήματος τής πραγματικότητας. 'Όοο διαφορετικές καί 
άν είναι οί σκοπιές αύτές μεταξύ τους, είναι βμως Ισάξιες καί ισοδύναμες».

Μέ άλλα λόγια δέν πρέπει νά άπορρίψουμε καμμιά άπό τις παλιές θεωρί
ες. Ό  υλισμός, δ ιδεαλισμός, ό θετικισμός, ή αιτιοκρατία, ή διαλεκτική, δ ντετερ
μινισμός κλπ. είναι θεωρίες χρήσιμες, που μάς άποκαλύπτουν καί άπό μιά περιο
χή τής πραγματικότητας. Ενιαία είναι, βέβαια, ή πραγματικότητα, άλλά είναι 
καί σφαιρική Στις άνθρώπινες αισθήσεις μιά σφαίρα δέν προσφέρεται γιά μιά δλό- 
πλευρη θεώρηση. Τό σύνολό της θά μάς άποκαλυφθή κατά σφαιρικές άτράκτους, 
καί σέ μάς έναπόκειται νά βρούμε τά κοινά σημεία πού έχει κάθε σφαιρικός τομέ
ας μέ τόν γειτονικό του.

Ή  θέση αυτή το0 Πικόν, έχει γίνει κι* δλας δεκτή στό πεδίο τής Φυσικής, 
άν δέν βγήκε, άντιθέτως, άπό τήν έφαρμογή της Ή  κυματομηχανική φύση το0 
φωτός καί ή μοριακή του φύση, είναι δυό σκοπιές πού μάς άποκαλύπτουν τή φύ· 
ση τοΟ φωτός, μ* δλον δτι σαν έπιστημονικές θεωρίες είναι άντίθετες μεταξύ τους. 
Καί ή γνώση μας γιά τά έξωτερικά δρια τής συμπαντικής πραγματικότητας προέρ
χεται άπό τή θεωοία τής Σχετικότητας, ένώ οί άντιλήψεις μας γιά τ!ς πραγματι
κότητες τού μικρόκοσμου, προέρχονται άπό τή θεωρία τών κβάντα. Τά δυό αυτά 
μεγάλα έπιστημονικά συστήματα βασίζονται πάνω σέ έντελώς διαφορετικά καί ά
σχετα μεταξύ τους θεμέλια. Τό θέμα είναι νά βρούμε τά κοινά έκείνα σημεία πού 
θά μάς έπιτρέψουν νά ένοποιήσουμε τις δυό αύτές θεωρίες.

Οί δυό πόλοι στούς δποίους στηρίζεται δ κεντρικός άξονας τού ένιαίου λο
γισμού, είναι άπό τή μιά μεριά, ή υπόθεση τής ταυτότητας Ολης—ένέργειας καί 
πν30ματος. Ή  υπόθεση τής συνύπαρξης ύλης καί πνεύματος. Ή  υπόθεση δτι ή ύ
λη είναι πνεΟμα έν πυκνώσει.

Ή  δπόθεση αύτή δέν είναι δυνατόν νά γίνη δεκτή. Πρώτα πρώτα γιατί 
προσκρούει στό μεγάλο κΟροζ τού Άϊνστάίν, πού άνεζήτησε τό πνεύμα, έξω καί 
πέραν άπό τήν 5λη —ένέργεια. Καί έπειτα στην έλλειψη δποιουδήποτε άποδεικτι- 
κού σιοιχείου.

Ά πό τήν άλλη μεριά, ό κεντρικός άξονας τού Ε.Λ. στηρίζεται στήν πρότα
ση τού σφαιρικού άντικρύσματος τής συμπαντικής ούσίας καί στήν άντικατάσταση 
δλων τών παλιότερων έπιμεριστικών, μονομερών, άντιθεηκών κλπ. θεωριών, μέ 
τόν ένιαϊο λογισμό.

ι
1

1

V.
.1
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Οδτε ή πρόταση αύτή μπορεί νά γίνη άμεσα δεκτή. Κάθε μιά άπό τίς πα
λιές θεωρίες, μάς προσφέρει μιά χρήσιμη ύπηρεσία στήν έρευνα τής συμπαντικής 
πραγματικότητας. Βρισκόμαστε ίκόμα πολύ μακρυά άπό την τελική λύση τοϋ προ 
βλήματος, νά γνωρίσουμε τό όντως *Όν τοϋ Πλάτωνα. Τά δεδομένα τοΟ προβλήμα
τος αύτή τή στιγμή, μάς λένε ότι όποιαδήποτε διείσδυση στήν περιοχή τοΟ ένο- 
ποιημένου πεδίου μάς όδηγεί στό άγνωστο. Στό ένα καί μοναδικό καί ύπέρτατο έ· 
ρώτημα, πού άποτελεΐ τόν τελικό σκοπό τής έπιστημονικής έρευνας: ποιά είναι ή 
φύση τής συμπαντικής ούσίας, ίσως νά μή δοθή ποτέ καμμιά άπάντηση.

‘'Οταν έχουμε 6π* όψη μας ότι πρός όποια κατεύθυνση καί άν πορευθή ό 
άνθρωπος, θά συνάντηση ή τό άπροσδιόριστο, τόν δυαδισμό, τό παράδοξο— μέσα στά 
βάθη τοΟ μικρόκοσμου. "Η μιάν έσχατη, άματάλλακτη και αιώνια περιοχή, στά 
βάθη τοΟ μακρόκοσμου, πού δέν μάς έπιτρέπει νά προχωρήσουμε.

Εύλογη θά θεωρηθή ή δυσπιστία μας προς κάθε καινούρια θεωρία και μέθο
δο, πού μάς υπόσχεται νά μάς βγάλη άπ* τήν Πλατωνική φυλακή, δηλ. άπό τόν δ- 
ρατό μας Κόσμο. Διότι οί δρόμοι πού μάς Οποδεικνύονται γιά διαφυγή, δδηγοΟν 
μονάχα άκόμα πιό βαθειά στήν καταχνιασμένη περιοχή το0 συμβολισμού καί τ<ύν 
άφηρημένων έννοιών. Καί τόσο περισσότερο, όταν έχουμε ύπ’ όψη μας τήν τελική 
ώφελιμιστική, άνθρωποκεντρική κατάληξη τοΟ ένιαίου λογισμοΟ:

, «....μέσα στήν τεράστια έννοια τού Σύμπαντος, άσήμαντη είναι ή έννοια, 
τής Γής καί τοΟ άνθρώπου. Ούτε ή Γή, ούτε δ άνθρωπος eivat τό κέντρο του. ‘Α
μελητέες μπορεί (;) καί οί δυό νά είναι ποσότητες στό άπειρο. Καί κανένας κόσμος 
δέ στρέφεται γύρω στούς κατοίκους του. Ώστότο αύ:ός είναι δ πλανήτης μας. 
Αύτόν κατοικούμε. Στή Γή βρισκόμαστε, γι’ αύτή θά νοιαστοΟμε. Αύτός είναι δ 
κόσμος μας. Κέντρο μας καί κέντρο του ή ζωή μας. "Ανθρωποι είμαστε, γιά τή 
ζωή μας θά ένδιαφερθοΟμε, αύτή θά όργανώσουμε, αύτή θά δραματισθοΟμε».

Πολύ φτώχειά ικανοποίηση, γιά μιά φιλοσοφική θεωρία σάν τδν ένιαϊο λο
γισμό, πού ξεκίνησε μέ τόσο μεγάλες φιλοδοξίες.

ΟΙ ΕΓΝΟΙΕΣ ΜΑΣ

Μαζέψαμε, καί σχίψαμε μέσα στες χούφτες
/ > « .

δλες τις εγνοιες μας> 
νά τις νικήσουμε.

Και μαύρες νυχτερίδες, 
στις κώχες του μυαλοΰ μας 
κουρνιασμένες, ξεπέζεψαν, 
νά μάς νικήσουνε κι αυτές.

Κι άν νικηθούμε, 
χι άν νικήσουμε,

, — Ου1....τόση ευτυχία,
τόση δυστυχία, μαζί—μα ζί!.·..

Θέ μου!
Πώς θά τά βολέψουμε;

* Α γγελ ικ ή  Γ&ττου
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ΣΑΡΑΝΤΟΥ 'ΠΑΥΛΕΑ

ΤΟ ΛΑΒΩΜΕΝΟ ΠΟΥΛΙ*
(Ν ουβέλλσ)

Βάδιζε μηχανικά στα καλντερίμια. Δεν 
πρόσεχε καθόλου που πήγαινε. Ή  άρνηση 
τής Καίτης, το κατάντημά της, του είχανε 
κλονίσει τη ψυχή. Δεν περίμενε τίποτε πιά. 
Οί διαβάτες ήσαν αραιοί περισσότερο στους 
απόμερους εκείνους δρόμους καί βιαστικοί. 
Στην πλατεία ή κίνησις γινόταν πυκνή, τα 
κέντρα αδέιαζαν τούς ζαλισμένους από τό 
αλκοόλ επισκέπτες. 'Ανδρικές καί γυναικείες 
φωνές τραγουδούσαν καί γέλοια μεθυσμέ
νων άνδρών καί γυναικών ηχούσαν στην 
ρέμβη τής καλοκαιριάτικης νυχτιάς. Πήγαι 
νε αργά μέ τούς ώμους σκυμένους προς τα 
εμπρός σαν νά σήκωνε τεράστιο βάρος, 
πού τον εμπόδιζε νά βαδίζη κανονικά, ξέ
γνοιαστα, περήφανα όπως περπατούνε τα 
νιάτα. Πρόσεχε μέσα του. Κάτι κρυφόβγαι- 
νε μέσα από τα βάθη τού μυαλού του μ9 
επίμονη προσπάθεια νά κυριαρχήσει στη 
συνείδηση κι δλο εβαζε μεγάλη δύναμη νά 
συγκράτηση την εμμονήν αυτήν ιδέα, πού 
τον κυρίευε μέσα από τη σκοτεινιά της μυ
στηριώδης κι επιβλητική. Παρακολουθού
σε τά τραγούδια τών νέων. Σταματούσε 
μάλιστα ωσάν νάχαν ξεχωριστό ενδιαφέρον 
γι' αυτόν καί πάσχιζε νά τά καταλάβη μ’ 
δλες του τις δυνάμεις. Τά τραγούδια έσβη 
ναν στις καμπές τών μακρυνών δρόμων κι 
αυτός βάδιζε ατελείωτα* βάδιζε μέσα στη 
νύχτα. Στάθηκε εμπρός απ’ ενα κινηματο
γράφο καί διάβασε: «ή κόρη τής λίμνης». 
"Α συλλογίστηκε, μιά λίμνη, κι αρπάχτηκε 
άπό την ιδέα αυτή, δπως ακριβώς ό ναυα
γός άπ9 ενα κομμάτι καραβιού μέσα σ' έ
να μελανιασμένο πόντο. Πάντοτε αγαπού
σε τις λίμνες δπως ήτανε γαληνεμένες σε 
μιά δύση ήλίου. Δεν είχε βρει ποτέ μιά

(*)Συνέχβια έκ του προηγουμένου τβύχουςο. 839.

\ 5 /στιγμή αναπαυσης, ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. 
*Όσο καί νάψαχνε στο παρελ&όν, θ ’ ανακά
λυπτε μόνον ζωηρές ανησυχίες, επίμονες ι
δέες αδικαιολόγητες, πού τον είχαν βασανί
σει μαρτυρικά. Γ ι9 αυτό ίσα—ίσα άγαπού 
σε την ηρεμία κοί τον γλυκό ρεμβασμό, 
πού έχουν οί λίμνες. Τί ό'μορφα νά ζούσε 
στις ατάραχες δχτες μιας λίμνης, μέσα σε 
παμπάλαιους πύργους μέ τά θαμένα μυστι
κά σ9 υπόγειες κρύπτες, έτσι σέ μιάν άταρα 
ξίαν άκαμπτη δπως αυτήν πού πιάνει τά 
πρόσωπα τών πεθαμένων.

Ή  κυρία μέ τά παράδοξα όνειρα καί 
τις μακρυές βλεφαρίδες μαζύ μέ τον εραστή 
της σκοτώνουν τον σύζυγο καί τον ρίχνουν 
στο πηγάδι τού κήπου, για ν' αγαπηθούν 
ελεύθερα. Πού τή θυμήθηκε λοιπόν αυτήν 
τήν ιστορία; Ή  φαντασία αυτή τον έκανε 
μανιακό. Συντόμεψε τά βήματά του, έτρεχε 
σχεδόν, σάν νά τον κυνηγούσανε αόρατες 
δυνάμεις σκοτεινές.

Ή  σκέψη, πού προσπαθούσε νά τήν 
πνίξη, νά τήν περί ορίση τουλάχιστον στο 
κατώφλι τής συνείδησης, ερχότανε τώρα κυ 
ρίαρχη, μάλιστα γελούσε μέ σαρκασμό τήν 
προσπάθειά του νά τήν άποφύγη. Έ , φι 
λαράκο θά σέ νικήσω, θάρχομαι πάντα 
καί θά σέ ξαφνιάζω. Είμαι τρελλός, συλλο
γίστηκε. Δέν μπορώ πιά νά επιβληθώ στον 
έαυτό μου; Πρέπει νά σκοτώσω γιά νά γί
νω ευτυχισμένος κι έπειτα δλα θά πάνε κα
λά. Κατόπιν θά πήγαινε στήν ’Αμερική 
καί θά ζούσε σ9 ενα απόμερο σπίτι άγνω
στος μέσα σέ αγνώστους* θά ξεχνιότανε, 
ναι, θά ξεχνιότανε τότε.

Τό φεγγάρι είχε άνατείλει άπό τό απέ
ναντι βουνό, ενα φεγγάρι μισόγιομο σοβα
ρό κι αινιγματικό δπως τά μυστήρια τών
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ανήλιαγων δασών. Είχε περάσει τά τελευ
ταία σπίτια κι άρχιζε τώρα ή εξοχή.

Τά στάχυα πότε πότε, έφριτταν μέσ' 
τον ύπνο τους από ιό πέρασμα ενός μισο- 
κοιμισμένου αγέρα, σαν θάλασσα πού α
νατριχιάζει στον ήλιο. Έ πεσε στα χορτά
ρια κάτω καί κοίταξε τον ουρανό. Ούτε 
κατάλαβε, πώς έφτασε εκεί. Τού συνέβαινε 
πολλές φορές να προχωρή έτσι, χωρίς κανέ 
να σκοπό παραδομένος σέ σκέψεις, σ' 
άτελείιοτες βασανιστικές σκέψεις. Θ* ανα
παυόταν τώρα κομμάτι. Τίποτε δέν είχε 
κατορθώσει. "Ολα πήγαν σαν σ’ άβυσσο

1

άπατη. Ένοιωθε τον εαυτό του στην άκρη 
ενός γκρεμού. Ή  δροσιά τής νύχτας, τό 
φεγγάρι πού έδυε κατακόκκινο, τό τελευ
ταίο τραγούδι των γρΰλλων, τον βύθισαν 
σέ μια νάρκη καί κοιμήθηκε τον ύπνο των 
βασανισμένων ανθρώπων από τό μόχτο 
τής ημέρας μέ μια επιθυμία νά μήν άνοι
ξη τά μάτια του στο φως τής έπερχόμενης 
αυγής.

Έ  ό'μορφη κι ειρηνική ζωή, πού ώνει- 
ι ρευότανε, δταν πήγαινε στην πολιτεία, πού 
» έμενε ή Καίτη. είχε χαθεί τελειωτικά. Δέν 

ποθούσε τίποτε πιά. Ύπελόγιζε, πώς θά 
ί ήτο δυνατό ν' ά/τοκατασταθη τό κακό, πού 

τούς προξένησεν ή μοΐρα.
Τώρα είχε πετρώσει. "Ετσι όπως πα

θαίνει κανείς, όταν τού συμβή κάτι τι τό 
ανεπανόρθωτο. Είχε πολλές φορές άλλοτε 
παρατηρήσει τά πετοωμένα καράβια στο 
πέλαγο. Έμοιαζε κι αυτός μέ τή σειρά του 
τά πετρωμένα καράβια, πού μάταια περι
μένουν έναν ούριον άνεμο νά κόλπωση τά 
πανιά τους πρός τις γαλάζιες πολιτείες.

I Θάμενε έτσι κι αυτός πετρωμένος χρό
νια καί χρόνια ίσα—με πού μ«ά αιφνίδια 

·. άνεμοθύελλα νά τον πετάξη πάνω στη μαύ 
ι ρη οξύτητα των παντέρημων βράχων. IIρέ 
:πει νά σκοτώσω αυτήν πού μέ γέννησε 
ί λοιπόν; ’Ανατρίχιασε στή σκέψη αυτή. Στο 
ι παρελθόν είχε σχηματίσει πολλές φορές 
:τήν ΐδια ιδέα. Τώρα Εμφανιζότανε άπαιτη- 
ιτική ντυμένη μέ τον μανδύα τού καθήκον
τος. Τί θάβγαινε απ’ αυτό; Μόνον πού θά 
τκατέληγε στή φυλακή. Τίποτε άλλο. "Αλ
λωστε είχε δικαίωμα νά κανονίση τή ζωή 
• της δπως ήθελε, ίσως ό έρωτας είναι Ισχυ
ρότερος κι άπό τό μητρικό φίλτρο. Καμμιά

μεταμέλεια δμως τόσα χρόνια; Καμμιά Εκ
δήλωση έστω καί τής παραμικρής τυπικής 
στοργή;; Ή ταν ένα τέρας ένα βάρος τής 
γής, μουρμούρισε. Πώς μπόρεσε νά πνίξη 
την φυπική στοργή; όχι δέν χωρούσε καμ* 
μια δικαιολογία. Καλύτερα νά μήν σκεπτό
ταν τίποτε, αργότερα θ ’ αποφάσιζε. Θυμό
ταν την περασμένη ζωή. ’Από μικρό παι
δάκι έφυγε, στην αρχή δούλεψε σ’ ένα κα
τάστημα ψιλικών. "Εκανε καί τά θελήματα 
τού αφεντικού του. Δ<ν είχε κανένα παρά
πονο, γιά τό Θεό, άπό τ’ αφεντικά του. 
’Ακόμα και τώρα τούς αναπολούσε μ’ ευ
γνωμοσύνη. Μά τίποτε έως τά σήμερα δέν 
στάθηκε δυνατό νά τού γεμίση τή ψυχή 
ούτε κι δ έρωτας. Δέν μπορεί ποτέ νάναι
ευτυχισμένος εκείνος, πού δέν γνώρισε την 
αγάπη καί τήν τρυφερή ανησυχία μιας μη
τέρας. Τόσο περισσότερο, πού πληγώθηκε 
μικοός άπό την αδιαφορία της. IV  αυτό 
ήταν πάντα σιο)πηλός καί μελογχολικός. 
Παιδί κι ωστόσο εϊχε τήν σοβαρότητα με
γάλου.

Τον είχε αναστατώσει πολύ τό κατάντη 
μα τής Καίτης Έλπιζε μέχρι χτές ακόμα, 
πώς θά μπορούσε νά τήν έπαναφέυη στον 
ϊσιο δρόμο. Επιθυμούσε νά τήν ιδή ευτυ
χισμένη. Τδβλεπε σαν ένα καθήκον, ιερό 
καθήκον. Τά βράδυα πήγαινε στο νυχτερι
νό σκολειό κι αγαπούσε μιά μελαχροινή 
κοπελλίτσα. πού δούλευε στ' απέναντι μα
γαζί. Πόσες φορές δέν είχανε άγκαλιαστή 
κάτου άπό τό μοναχικό ηλεκτρικό εκείνης 
τής γωνίας τού δρόμου, δταν γύριζε στο 
σπίτι μέ τά ψώνια τού αφεντικού του.

Άλλ* δταν μεγάλωσε αρκετά, κατάλαβε 
πολύ διαφορετικά τον εαυτό του, εντελώς 
διαφορετικά. Δέν ήθελε νά πικραίνη μιά 
κοπέλλα με τίς αμφιβολίες του. Θεωρούσε 
τον εαυτό του κατώτερο άπό τούς άλλους. 
Τού έλειπε ή πίστη σιήν αγάπη, στήν ειλι
κρίνεια και στήν ευγένεια των άλλων.

Ή  εγκατάλειψή τους κι ή συμπεριφο
ρά τής μητέρας τους ήταν κάα ποό δέν μπό 
ρεσε καί τώρα ακόμη νά εξηγήση, καθώς 
άνεβοκατέβαινε άφηρημένος τούς πολυθό
ρυβους δρόμους.

Βγήκε έξω. Συνήθιζε πάντοτε νά περ- 
πατά μονάχος βυθισμένος σέ ανεξάντλητους 
συλλογισμούς. Πολλές επίμονες Ιδέες τον
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άπασχολούσαν. Καί τις περισσότερες φορές 
αδικαιολόγητοι φόβοι τόν τρόμαζαν καί τον 
έκαναν τρελλό. Κατευθύνθηκε στο δημόσιο 
κήπο Φοβόταν σήμερα νά καθίση μονά* 
χος στο δωμάτιό του Περίεργο πράγμα νά 
φοβάμαι, ψιθύρισε, από τί, από ποιόν; 
Θά περάση κι «ύτό μονολόγησε. Προτίμη 
σε νά μην εμφανισθή άπό τά μέρη, πού 
τό πλήθος ήταν πυκνό. Θαρρείς και τόν 
κυνηγούσαμε, σ ίν  τά γνοόριζαν δλοι τις 
σκέψεις του.

Χαμήλωνε τά μάτια καφωμένα στο έ
δαφος και προχωρούσε. Δεν κοίταζε κανέ* 
ναν κατά πρόσωπο. Ή  αναπνοή του κοβό
τανε κι ένας κρύος Ιδρό)τας τόν μούσκευε 
άπό την κορυφή μέχρι τά νύχια. Τι έχω 
Θεέ μου; Είμαι άορωστος, υπερβολικά άρ 
ρωστος. Δεν έπρεπε νά κάνω τό ταξίδι 
αυτό. Κομμάτια νά γίνουν δλα. Κάθησε σ’ 
ένα παγκάκι εξουθενοομένος, αφού διάλεξε 
τό π·ό έρημο μέρος. Φοβό αν μή τόν σκο
τώσουν τώρα. Τρελλάθηκ.α σι9 αλήθεια, έ· 
ψέλ> ισε κι επίασε μέ τά δυό του χέρια τό 
κεφάλι του. Σίγουρα ή μητέρα του, τά και 
νούργια της παιδιά θά φρο\τιζαν ν' απαλ
λαγούν άπ’ αυτόν. Ποιος ξέρει, αν δεν τού 
είχανε στημένη καμμ ά παγίδα Κι ήθελε 
τώρα νά ζήση, νά χαρή, δοο ήτο δυ*αιόν 
περισσότερο, νά χαρή *ήν πάσαν ώρα, τήν 
πάσα στιγμή, πού φεύγει σαν τό νερό μεσ9
τά ποτάμια. Έ χουν συμφέρον νά μέ βγά 
λουν άπό τη μέση. Πρέπει νάχουνε τόν φό
βο, μήπως έκδικηθώ μια μέρα γιά τη ζωή 
μου, γιά τή ζωή πιο πολύ τής Καίτης. Ε ί
ναι άνάγκη νά τούς προλάβω, μέ κάθε τρό 
πο νά προλάβω και τώρα ακόμη. Κάθε 
στιγμή είναι πολύτιμη... Τι άνόητος, Θεέ 
μου, πού είμαι* στραβώθηκα τόσο, πού 
νά μή παίρνω προφυλάξεις; Καλύτερα νά 
φύγω άπό έδώ—καί βημάτισε στο κέντρο 
τού κήπου. Τά ζευγάρια βάδιζαν άπορρο- 
φημένα στον εαυτό τους μέσ5 στις δένδρο- 
στοιχίες. Ό  Πέτρος κοιτούσε περίλυπα. 
Γιατί βασάνιζε τόν εαυτό του;

νΑς κοιτάξουμε τά πράσινα φύλλα των 
δέντρων, τά παιδιά, πού παίζουν μέ ξεφω 
νητά, νά αυτό τό χαριτωμένο ξανθούλικο 
άγοράκι πού γελάει στά πόδια τής μητέρας 
του.

Παράξενα γέλασε. Θαμενε γιά πάντα

στο βυθό. Δέν πίστευε τίποτε. Οί εφημερι
δοπώλες φώναζαν τά τελευταία παγκόσμια 
τέα. Πήρε μιάν απογευματινή εφημερίδα, 
δχι γιαά αισθανότανε τήν άνάγκη νά διά
βαση και νά μάθη τί συνεβαι^ε έξω στον 
κόσμο, δσο γιά ν9 άσχοληθή μέ >άτι καί 
νά ξεχασιή λίγο. Διάβασε. «Οί ’Ιταλοί χρη 
σ·μοποιούν υπερίτη στήν ’Αβησσυνία. Πλη 
σιάζουν εις τήν Άντίς ’Αμπέμπα. Διαμαρ 
τυρίες τού έλευθέρου κόσμου. Χιλιάδες βρί 
σκουν τόν θάνατο o n ;  εύφορες πεδιάδεζ 
Οι πολιτείες καίγονται καί τά γυναικόπαι
δα μέ·ουν ξαπλοτμένα στούς δρόαους πνιγ
μένα άπό τόν υπερίτη, Οί ’Ιταλοί πανη
γύριζαν. Ό  Μουσσολίνι μίλησε άπό τό Πα 
λάτσο Βενέτσ«α μπροστά στά κραυγάζοντα 
πλή^η». 'Αψίδες στήνονται καί γίνονται με 
γαλοπρεπέστατες δοξολογίες, είπε μέσα του. 
’Αηδία, αηδία. Έκλεισε τά μάτια γιά νά 
βλέπη πιο καθαρά.

Μπροσιά του έλαμπαν οι Θρίαμβοι ιών
Ρωμαϊκών λεγεώνων. ’Άκουγε τό άρχαιο, 
τό βαρύ καί τό οοβαρό βάδισμά τους στά 
πλακόστρωα τήςΡά)μη^· Οί στρατιάδες ά· 
γριωποί μέ σιδερένιες περικεφαλαίες κι α
στραφτερές άσπίδες στο φώς. Οί συγκλητι
κοί μέ τήν τί.βεννο στήν εξέδρα. Δεσμώτες 
οί νικημένοι στρατηγοί κι οί πολεμιστές 
περνούσανε μέ τούς θησαυρούς τής πατρί
δας φορτωμένους πάνω στ’ άρματα κάτου 
άπ’ τ’ άγέρωχα καί σκληρά βλέμματα των 
Ρωμαίων Συγκλητικών.

Γιατί δλος αυτός ό εξευτελισμόζ τού άν· 
θριόπου; σκέφτηκε. Γιατί τά τόσα νούμερα 
τών σκοτωμένων νά μάς ενθουσιάζοι ν; Για 
τί νά σκοτοίνονται τά παιδιά κι οί γυναίκες 
άπό τις πυρακτωμένες βόμβες στά πεζοδρό 
μια; Καί γΓ δλα αυτά νά κάνουμε δοξολο
γίες, νά παρακαλούμε τό Θεό τής αγάπης 
νά σκοτώσουμε περιοσότερους άνθρώπους!

Καί νά περνούμε, πώς είμαστε σπου
δαίοι καί τρανοί άντί νά θεωρούμε τούς 
εαυτούς μας κακούργους, γιατί άφαιρέσα- 
με τή ζωή τόσων άνθρώπων, πού δέν μπο
ρούμε νά τούς τή δώσουμε ποτέ. Παρα
φροσύνη, παραφροσύνη, Θεέ μου, κάνε με 
δυνατό νά νικήσω τήν άηδία, ψιθύρισε. Τό 
έγκλημα, παντού τό έγκλημα. Νά κι αυτός
έπρεπε νά σκοτώση. Κι δμως πόσην άγά- 
πη δείχνει ή διπλανή κυρία σιό σκυλάκι
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της, πόσο τρυφερά τό χαϊδεύει και τό προ 
σέχει μέ ζωηρή στοργή, τή στιγμή πού σέ 
κάθε δευτερόλεπτο χιλιάδες άνθρωποι μέ
νουνε ξαπλωμένοι για πάντα στους κάμ
πους και πέφτουν μπρούμητα σέ σκοτεινές 
χαράδρες άθαφτοι κοντά στο ελεύθερο τρα 
γουδί των ποταμών. Και γιά δλα αυτά 
καμμιά τύψη. Δοξολογίες μάλιστα, παρά
σημα, παράτες, λόγοι, ανδριάντες. Κι όλοι 
είναι ήρωες και νικητές και νικημένοι. *Ά 
κάποιο αόρατο χέρι διηύθυνε σαν χάρτι
νες κ< ύκλες τούς ανθρώπους, κάποιος άγνω 
σιος Θεός ήθελε μονάχα αίμα, νά τού θυ 
σιάζουν ανθρώπινες πελώριες έχατόμβ-ς, 
γιά νά γλυκαίνει τον τεράστιο θυμό του. 
Ή  κυρία με τό σκυλάκι σηκώθηκε και περ 
πατοναε ατάραχη στά δρομάκια τοΰ κήπου. 
Μά πώς ξεχάστηκα! Πρέπει νά βιασ ώ γιά 
νά παραδώσω τό μάθημα. ΓΙέρασε ή ώρα 
και δεν κατάλαβα. Τι τό ενδιέφεραν τώρα 
δλα αυτά; Κομμάτια νά γίνουν* θά πήγαινε 
αύριο. Στο διάβολο.

*Ας γινόταν κι εδώ κάτι τό τρομαχτι
κό, νάυβηνε τό πάν και νάιρεμε τό σύμ- 
παν από την οργήν ενός πολεμόχαρου Θε
ού, πού τρώει τούς ανθρώπους σάν ψωμί 
καί μεταβάλλει τά δρη σέ καπνό. Τότε θά 
τιναξη ό ουρανός τ* αστέρια του σάν μιά 
συκιά τά σύκα της κάτου από εναν χειμω
νιάτικου άνεμο. Ή λοι θά προσευχώνται 
κίτρινοι, κιττακίτρινοι καί θά λαχταρούν νά 
κοιμούνται βαθειά μέσα στο χώμα παρά 
νά ζυύν. Αυτός δέ θά φοβότανε τίποτα. 
Θά προκαλούσε. °Υψωνε κιόλας τις γρο
θιές του γιά νά τον άπειλήση. Ναι δέν φο
βότανε. ’Ήθελε νά τού γελάση κατάμουτρα 
αυτού τού παντοδύναμου, πού εκα\ε, ά- 
ειχε τήν διάθεση, τή γή νά τρέμη. 9/Ας έλ
θει λοιπόν ό τρόμος ή φωτιά καί τό σίδε
ρο. Θά ήταν ευχαριστημένος χαρούμενος 
τέλεια χαρούμενος. Θά γελούσε μέ θόρυβο, 
τό πιστεύετε, ναι θά γελοώσε μέ θόρυβο 
δπως ή Καίτη. Σηκώθηκε. Πεινούσε. Κα
λύτερα νά πέθαινε χίλιες φορές* νάπέθαινε 
καλύτερα Κατέβηκε τά σκαλοπάτια μιας 
υπόγειας ταβέρνας πού συνήθως συχνάζανε 
εργατικοί άνθρωποι. Εκείνη τήν ώρα είχε 
τήν μεγαλύτερη κίνηση Τά εργοστάσια 
σχολούσανε κι ένα πλήθος κουρασμένων 
άνθρώπων χειρονομούσε καί συζητούσε

μέσ* στούς ατμούς τού αλκοόλ.
Ύπήρχεν έχει ένας χαρούμενος θόρυ

βος, πόσος θόρυβος, Θεέ μου* κι δλα τά 
πρόσωπα κατακχόκ'να. Κάθησε σέ μιάν ά
κρη καί παράγγειλε ψάρια. Είχε ήμερες νά 
φάγη. ’Απασχολημένος μέ τις σκέψεις του 
δέν έτρωγε κανονικά. ΓΙρίν μπή στήν τα
βέρνα είχε τόση μεγάλη όρεξη γιά φαγητό. 
Τώρα πού τού σερβίρισαν τήν μερίδα καί 
μάλιστα κι ένα ποτήρι μπύρα, έτρωγε ανό
ρεχτα σάν νάχε μόλις προηγουμένως γευ
ματίσει. Παράξενα συναισθήματα φόβου 
κατείχανε τήν ψυχή του. Άπόφευγε νά κοι- 
τάξη γύρω. Φανταζόταν πώς δλοι βλέπανε 
προς αύιόν. Πόσο ήθελε να μήν έβλεπε τί
ποτε, τίποτα νά μήν έβλεπε. *Έρρ»χνε πό
τε—πότε μιά ματιά γύρω του και κα'έβα- 
ζε άμ-σως τά μάτια του γεμάτος δλο πυρε
τό. Κρύος ιδρώτας καί κάτι σάν άνατριχί· 
λα τρόμου άνεβοκατέβαινε στή ραχονοκκα- 
λιά του κι έφτανε μέχρι τά τριχοειδή αγ
γεία τών δακτύλων του. ’Από τό απέναντι 
τραπέζι τον κοίταζε προση?*ωμένος ένας με
σόκοπος κύριος μέ περίεργο βλέμμα σοβα
ρό. Κάθε φορά πού έκανε νά σηκώση τά 
μάτια του άντιμετώ αζε τό επίμονο βλέμμα 
τού ανθρώπου, πού σιγανυέπινε ένα ποτή· 
ρι ρετσίνα σάν κάτι νά προσπαθούσε νά έν· 
θυμηθή. Τό αίμα είχε άνιβή στο κεφάλι 
του, τά μάτια του έκαιγαν Μέ γνωρίζει 
λοιπόν, σκέφτηκε, πώ; γίνεται δμως νά μέ 
γνωρίζη; Τον παρακολουθούσε χωρίς άλλο. 
Ή ταν φανερό. Επιθυμούσε νά πάγη προς 
τό μέρος του καί νά τού χώση μιά γροθιά 
σ’ αυτά τά ηλίθια μάτια* δχι δέ θά χαμή
λωνε δ Πέτρος τά δικά του. Μπορούσε νά 
τον πέραση γιά δειλό καί τό πράγμα θάχε 
συνέπειες. ’Ανασήκωσε τά μάτια του καί 
τον κοίταξε τώρα κι αυτός μέ μιάν άγριότη 
τα τρομερή. Νά Ιδοΰμε ποιος θά νικήση 
Θά τον τσάκιζε, άν ήθελε νά κάνη καί τήν 
παραμικρότερη κίνηση, δχι παίζουμε φιλα
ράκο. Θά τον ξάπλωνε μέ μιά γροθιά κά
του από τό τραπέζι. Νομίζεις, πώς θά 
παίζης μαζύ μου; Δέν είμαι αδύνατος δσο 
φαντάζεσαι* δοκίμασε λοιπόν, πλησίασε η
λίθιε, κι έσφιγγε τις γροθιές του μέ μιά 
παράφορη μανία’ δ διπλανός κύριος κατέ
βασε τά μάτια* δ Πέτρος τότε ένοιωσε τον 
εαυτό του περήφανο* δχι άστειευόμαστε.
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Τελείωσε αναγκαστικά το φαγητό του. Γα
λήνεψε και παρατήρησε τότε, πώς τά μάτια 
του παράξενου ανθρώπου με τά τριιμένα 
ρούχα και τό ωχρό, βασανισμένο πρόσωπο 
δεν πρόσεχαν αυτόν, ήταν καρφωμένα άόρι 
στα στο κενό κι οι κινήσεις των χεριών του 
ήταν κι αυτές όκνές σαν κάτι νά τον βασάνι 
ζεέισι καθώς έπινε σιγά—σιγά την ρετσίνα 
του. ’Έφερνε μάλιστα καί τό χέρι του στο 
πηγούνι του καί στήλωνε τό κεφάλι του. 
Έ γινε αμέσως περίλυπος. "Ανοιξε τήν εφη
μερίδα. Δεν διάβαζε τίποτα. Ό  θόρυβος 
των ποτηριών στα τραπέζια, στην κουζίνα 
οί φωνές των ανθρώπων ήτανε ξεκωφαν* 
τικές. Δεν μπορούσε νά εξηγήση, γιατί τον 
είχε πιάσει τόσο αγάπη προτήτερα για τήν 
ζωή των άλλων, τώρα αισθανότανε απέ
ραντη αδιαφορία, κακία σχεδόν. Βγήκε α
πό ιήν ταβέρνα καί προχώρησε στήν πλα
τεία. Βράδυ* ό ουρανός σκοτεινός. 'Αστρα
πές περπατούσανε σέ γρήγορα διαστήματα 
χρόνου στις μαύρες β .υνοκορφές καί βρον
τούσε ολοένα καί πιο σιμώτερα* δπου να- 
ναι θά βρέξη καί θά βρέξη με τ’ ασκιά. 
Μπήκε σ’ ένα κινηματογράφο, καλύτερα 
νάβλεπε κάτι, νά περάση λίγο ή ώρα, που 
νά κλεινότανε τόσο ενωρίς στους τέσσερεις 
τοίχους τής κάμαράς του. Δέν μπορούσε 
νά παρακολουθήτη τό έργο. Κάτι τι τον 
πίεζε στο στήθος και τόν έπνιγε βασανι
στικά, Πρέπει νά φ ιάξω  τήν χαλασμένη 
ζωή μου μέ κάθε θυσία. Νά ριχνόταν 

στον έρωτα; Θά περνούσε ευχάριστα ό και
ρός, "Ισως γιαυτό ύπόφερε. Διψούσε γΓ 
αγάπη. Τί σημασία, πού δεν πίστευε στήν 
αγάπη των άλλων; Αυτό τού έκοβε κάθε 
διάθεση γιά χαρά. Μπορούσε ν’ άγαπήση. 
Γιατί νά βασανιζότανε μ' ενα τρομερό έγ
κλημα; Τι καλό θάβγαινε άπ9 αυτό; Ή ταν  
καθήκον νά εκδικηθή γιά τήν αδιαφορία
τής μητέρας του* γιά τό κατάντημα τής α
δερφής του; Τί καλό θά τής έκανε; Τό κα
λύτερο ήταν νάχε προλάβη. Τώρα όλα εί
χαν γίνει καί δέν μπορούσαν νά διορθωθού 
νε. Γιαυτό δέν ήταν σωστό νά πονοκεφα- 
λάη καί νά καταστρέφη τον εαυτό του. 
’Αργότερα θάβλεπε. Είμαι δειλός λοιπόν, 
τόσο κατήντησα δειλός; κι άρχισε νά ύπο- 
φέρη ξανά’ δχι δέν ήτανε δειλός, γιά νά 
κατορθώση μ’ επιμονή, υπομονή καί άδά-

μύστη θέληση νά φτάση εδώ πού είχε φτά 
σει. ’Όχι! δέν ταίριαζε νά κατηγορή άδικα 
τόν εαυτό του. Σηκώθηκε από τή μέση τού 
έργου κι έφυγε. Ή ταν αδύνατο νά καθίση, 
ήθελε ν’ άναπνεύση, ξεκούμπωσε μάλιστα 
καί τό πουκάμισό τηυ, πνιγόταν. Έβρεχε 
τώρα δυνατά. Τ* αστροπελέκια δονούσαν 
τήν ατμόσφαιρα μέ τεράστιες λάμψεις κι ή 
θάλασσα ξέσπαγε τήν άφρισμένη της οργή 
στά μαύρα βράχια* δχι δέν θάφινε τόν ε
αυτό του νά καταπέση, θ ’ άφοσιωνόταν σέ 
κάτι, έστω καί σέ κάτι παράξενο κι άς ήταν 
νά θυσιαστή γΓ αυτό. Θά πέθαινε μ9 ευ
χαρίστηση. ’Ήθελε νά δινότανε σ’ ενα ιδα
νικό ανυστερόβουλο μ9 ενθουσιασμό. Και
ρός πιά ν9 αποκτούσε τούς ενθουσιασμούς 
τής νεότητας. *Άμα δέ χαιρόταν τώρα, πό
τε περίμενε λοιπόν; Λαχταρούσε από κάπου 
νά πιαστή, γιά νάβρη τή γαλήνη, αυτή τήν 
περιπόθητη γαλήνη, δπως τούς κουρασμέ
νους στρατοκόπους πού ψάχνουν μέσ9 στούς 
φλέγόμενους κάμπους νά βρούνε τήν ευ
λογία τής ανάπαυσης κάτου από τήν φουν
τωμένη σκιά ενός δυνατού δέντρου.

Περπατούσε μεσ’ στή βροχή. Οί αραιοί 
καί βιαστικοί διαβάτες γύριζαν καί τόν κοί
ταζαν έτσι δπως βάδιζε σκεφτικός μεσ9 στή 
νεροποντή* ό Πέτρος προχωρούσε χωρίς νά 
προσεχή τίποτε, χωρίς ν’ άκούη τίποτε...

Έφτασε στο δωμάτιό του* ανέβηκε τήν 
ξύλινη σκάλα κι έβγαλε τό κλειδί. Ή  πόρ
τα ήταν ανοιχτή. Είχε ξεχάσει νά κλειδώ- 
ση. Άφηρημένος πού έγινα, ψιθύρισε. Κι 
άν έμπαινε ένας πού ήθελε νά τού κάλη 
κακό; Συγκέντρωσε τό μυαλό του. Ξάπλω
σε κουρασμένος στο ντιβάνι κίτρινος σαν 
φλουρί. Πριν πέσει κοίταξε καλά, μήπως 
κρυβότανε κανένας κάτου από τό ντιβάνι. 
Έπρεπε ν9 άνάψη τή λάμπα. Γρήγορα τή 
λάμπα. Δέν είχε πάρει πετρέλαιο. "Αναψε 
ένα σπίρτο καί κοίταξε. Δέν υπήρχε τίπο
τε. Είμαι άρρωστος. Μά από τι έχω νά φο 
βηθώ, μουρμούρισε. Ναι δέν φοβότανε κα· 
νέναν, κανένα, ήτανε γιά δλα προετοιμα
σμένος καί γιά τά πιο δύσκολα, γιά τά 
πιο άνεπάντεχα ακόμη. Θά περίμενε ετσισ 
δλη του τή ζωή μέ τό δάχτυλο στή σκανδά
λη. Ναι μέ τό δάχτυλο στή σκανδάλη. Κι 
άς εμφανιζόταν οποίος ήθελε. ’Αλλά τί 
σκέφτομαι; Ποιος φόβος υπάρχει, ώστε νά
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«ηπβιμιιίκη βχτια»

ζή κανείς πάντα μέ τό δάχτυλο or ή σκαν
δάλη; Γιατί δλα αυτά; Ποιος κίνδυνος κρε*

I μότανε πάνου από τό κεφάλι του; Κανένας. 
Και πολεμούσε ώρες ολόκληρες νά πείση 
τον εαυτό του. Ή  βροχή είχε πάψει νά δέρ 
νη τά τζάμ α και νά περπατά μέ νευρικό· 
ιητα στην αυλή* δλα είχανε γαληνέψει. Κά 
τι βρόντηξε μακρυά. Κι έπειτα τίποτα, η
συχία.

9Από ιά τζάμια άρχιζε νά μπαίνη δει· . 
I λά — δειλά ή αστροφεγγιά τής νύχτας. Έ -
j νιώσε πώ; κρύωνε. Πετάχ'ηκε από τό ντι- 
I βάνι σάν νά τον έπληξε κάτι τό έκτακτα 
j θλιβερό. Πώς, πώς άφησα τον εαυτό μου 

τόσην ώρα μουσκεμένο; είπε μέσα του. Ε1· 
j μαι ως τό κόκκαλο βρεγμένος. Έχω χάσει 
' λοιπόν τή συνείδησή μου; δεν μπορώ ν ’ ά- 
! ναμετρήσω τήν κατάστασή μου; κιέπιασε ιό 

μέτωπό του σάν νά τον συ /κλόνιζε κάτι μέ 
ύ κίνδυνο νά χάση τό λογικό του. Δεν είμαι 

γιά τίποτα. “Αφηνε τον εαυτό του ήαέρα 
1 μέ τήν ήμερα νά σκοτώνεται αλύπητα. Ποι

ος θά τον κοίταζε αν άρρωσιουσε. Κανείς, 
i Δέν έπρεπε νά πεθάνη, οχι, τότε θά πή·
{ γαιναν όλα χαμένα και τά σχέδιά του δλα 
ν, και θά χαιρόταν Ιδιαίτερα κάποιος, μονολο 
ι γούσε. Αυτό περ»μένανε, θάπερναν τότε τό- 
τ ση ανακούφιση Σώνει πιά. Δέν θά τούς 

έκανε τή χάρη. Δέν ήθελε νά τούς δώση 
ούτε μιάν ούγγιάν εύφροσύυης. “Αλλαξε 
σύντομα, έβαλε τά ρούχα του νά στεγνώ
σουν στο κάθισμα, έπεσε καί σκεπάστηκε 
καλά. Δέν έπρεπε νά πάθη τίποτε. Φτάνει. 
Αύριο θάρχιζε νά ζή διαφορετικά' δλα θά 
τά ύπόφερε' θά δηιιιουργούσε ένα μέλλον 

> φωτεινό. Έ χω ανάγκη από αγάπη, γιά νά 
; γλυκαίνω τό παρόν καί νά ξι-χνώ τό δύσκο 
ίλο παρελθόν’ θά σώσω τό λογικό μου καί 
iθά πιαστώ από τήν αγάπη. Πρέπει νά ζή- 
:σο), νά εκδικηθώ, έλεγε μέσα του κι άγωνι*
;ζότα>ε νά τον πάρη ό ύπνος.

Ξύπνησε τή νύχτα από κάποιο μυστη
ριώδη θόρυβο* ή καρδιά του χτυπούσε. Τό 
ΐφώς από τό φεγγάρι έπαιζε στο πάτωμα 
κι ή νύχτα ήτανε σιωπηλή. ‘Ένα κοκόρι
λάλη^ε σέ μιάν αυλή. Τί ώρα νάτανε; Τού 
φάνηκε πώς κάποιος έκλαιγε στο κάτω δια
μέρισμα και μάλιστα έκλαιε μέ λυγμούς. 
Ναι, ήτανε κλάμα. “Αναγνώρισε τή φωνή 
ίής σπιτονοικοκύρης του, μιας γυναίκας

μέχρι τριάντα χρονών, πού συζούσε άστειρά 
νωτη μ’ έναν υπάλληλο έργοστασίου. Ή 
ταν μιά καλοκάγαθη γυναικούλα μέ μιάν 
τόσο ήσυχη καί γλυκειά φωνή. Ποτέ δέν 
τήν είδε θυμωμένη. Χαμογελούσε θλιμμέ
να σάν τις φθινοπωρινές δύσεις. “Αμα τήν 
έβλεπε κανείς γιά πρώτη φορά, δεν έδινε 
και τόση σημασία* δταν τήν πρόσεχε, ευ* 
ρισκε, πώς ήταν αρκετά νόστιμη. Τά μά
τια της μαύρα, μελαψή σάν άραπίνα. Είχε 
μία κουράσιιένη όψη* ό άντρας ήταν ένας 
σα ράπης. Τήν τυραννούσε, τήν έόερνε, με
θούσε κι άκουγε τούς ατελείωτους θυμούς 
του. Τής φερνόταν δπως τύραννος σέ σκλ,ά 
βο. Κι ήταν πραγματικά μιά εθελόντρια 
σκλάβα τής αγάπης. Θαρρείς κι ευχαριστιό
ταν στά δεσμά αυτά. Τον αγαπούσε μέ 
πάθος, χωρίς δρια, καί στο θάνατο νά τής 
έλεγε θάπεφτε μέ χαρά. Τέτοια αγάπη σπά 
νια προσέχει κανείς στή ζωή των ανθρώ
πων. Τού είχε κάνει εντύπωση, κι ό Πέτρος 
συμπαθούσε εξαιρετικά τή μαύρη γυναίκα. 
Τώρα εκλαιε κάτω μέ λυγμούς. ’'Ακουγε 
τή φωνή της, πού κυλούσε παραπονιάρικα 
σάν τό νερό μιας· σκοτεινής πηγής μέσα 
στή νύχτα Θαρρούσες ολόκληρη ή φωνή 
της ήταν μιά ικεσία θερμή, ένας σπαραγμός 
ψυχής. Τέντωσε τ’ αυτιά του ν’ άκούση. 
Γιατί έκλαιγε σήμερα; Άλλοτε άκουγε φο
βέρες, άγριες φωνές από τον άν<ρα. Αυτή 
τότε σώπαινε. Πότε, πότε μιλούσε* δταν 
γαλήνευεν αυτός, αλλά τότε ή φωνή της 
είχε ένα χάδι απαλό σάν βελούδο, πού ρά
γιζε καί τήν πιο πέτριτη καρδιά. Είχε πολ
λές φορές κατεβή κάτω περισσότερο εκείνο 
τό καιρό, πού ήταν χαρούμενος, δταν επέ
τυχε ατό Πανεπιστήμιο. Τώρα κατέβαινε 
μόνο γιά νά πληρώση τό ενοίκιο. Πολλές 
φορές αργούσε. Αυτή περίμενε* ό άντρας 
ήταν ένα ό'μορφο, ξανθό παλληκάρι είκοσι 
χρονών.

—Μά γιατί, Βάσο, έλεγεν εκείνη, μ’ ε
ξευτελίζεις έτσι; Είμαι άρρωστη, δέν τό κα 
ταλαβαίνες; Θά μέ πεθάνης γρήγορα, γρή
γορα θά πεθάνω* καί θά σ’ άφήσω ήσυχ0 
πιά. Δέν τό φανταζόμουνα ποτέ νά φέρηζ 
μιά γυναίκα καί νά πέσης μπροστά μου μα" 
ζύ τη- στο κρεββάτι μας. Κι δλα έγιναν 
μπρος στά μάτια μου. Μ* έπιασε αηδία, 
άηδία, αηδία καί πόνος απέραντος. Έκλει



σα τά μάτια μου. Στην άρχή, δταν μου την 
συνέστησες για γνωστή σου καί καθήσαμε 
στο τραπέζι για να φάμε, δεν ύπελόγιζα, 
πώς θάφτανες μέχρις εκεί. Ποτέ* έλεγα, 
πώς θαναι κάτι τό συνηθισμένο. Δεν συ- 
νέβαινε για πρώτη φορά νά φέρνης στο 
τραπέζι μας άλλη γυναίκα μέ αίσθημα. Μ9 
εξευτέλισες. Γιατί τό κάνεις αυτό, πές μου, 
μέ μισείς* θέλεις νά φύγω, θέλεις νά κά
νω τή ζωή, πού έκανα πρώτα; Σ ’ αγαπώ, 
Βάσο, καί δεν θά πάψω ποτέ. Μή μέ μι
σείς μονάχα. Ά κουγε καθαρά τή γλυκεία, 
πικραμένη φωνή της κι ανατρίχιαζε από 
την κτηνωδία τού νέου.

Αυτός απαντούσε μέ σκληρότηια κι ει
ρωνεία.

— Δεν μ9 ενθουσιάζεις, σου τόπα χιλιά
δες φορές. "Ιωάννα, μετανοώ, γιατί ζώ μα- 
'ζύ σου* χίλιες φορές. Ε γώ  θέλω νά κάνω 
τη  ζωή μου. Είμαι μικρότερος σου ατά χρό
νια κι εσύ είσαι μια κουρασμένη γυναίκα. 
Έ σύ έζησες. "Επρεπε καλύτερα νά ντρέπε
σαι γιά τή ζωή πού έκανες Μήν ξεχνάς, 
πώς ήσουνα μια μετρέσσα έμπορου.

— Μου τό χτυπάς πάντα αυτό. "Ημουν. 
Σ" αγάπησα όμως. Κανέναν άλλον δέν ά 
γάπησα. Κι έσύ μ9 αγαπούσες τότε. "Ηθε
λες νά μέ σώσης. Μέ περίμεν,-ς πάντα στή 
γνωστή μας εκείνη γωνιά. Παράτησα την 
άνετη ζωή. 9Ώ, έκεινες οί ευτυχισμένες μέ 
ρες, τις θυμάσαι Βιίσο; Στο χέρι μας εί 
ναι νά τις επαναφέρουμε στή ζωή. Μ ή θύ* 
μών3ις καλέ μου. Κάνε δπως θέλεις. ’Αλλά 
γιά τ’ δνομα τού Θεού, μήν έπαναλάβης 
τήν πράξη αυτή. Βάσο, δέν καταλαβαίνεις, 
πώς δέν είναι δ όλου όμορφο; "Έπειτα ε ί
μαι τόσο άρρωστη, ή καρδιά μου δέν είναι 
γερή. Λυπήσου μου. Ά σ ε  με νάμαι κοντά 
σου. Χαίρομαι γιατί σέ βλέπω. Ά ν  μ 9 ά- 
φήσης, στ’ ορκίζομαι, θά πεθάνω, στ* ορ
κίζομαι στά κόκκαλα τής θείας μου, πού 
πέθανε μέ μαράζι, γιατί δέν μ9 είδε νά 
παντρευιώ καί νά χαρώ μιαν οικογενειακή 
ζωή.

— *Ωστε έχουμε καί παράπονα, γρύλλι- 
σεν ό νέος. Αυτό μάς έλειπε. Μά τί ήθελες 
νά σού κάνω, δέν φτάνει, πού κρεμάστη
κες στο λαιμό μου;

— Ποιός σού είπε, πώς έχω παράπονα, 
Βάσο. Κανένα. Επιθυμούσα μονάχα νά

μ9 αγαπάς λίγο καί νά μή μέ πληγώνης. Στο 
ζητώ γιά χάρη. "Επειτα ξαπλώθηκε μια 
τρομαχτική ήσυχία δπως έ.κείνη πού έρχε
ται ύστερα από μεγάλους απροσδόκητους 
θανάτους.

Ό  Πέτρος συλλογίστηκε, πόσον ανόη
τος ήταν νά παρακαλέση τήν Καίτη, ν* άλ- 
λάξη ζωή. 'Άμα πέση κανείς κι είναι καί 
γυναίκα δύσκολα σηκώνεται στήν επιφά
νεια. Τδβλεπε μέ τά μάτια του, φώς φα
νερό.

Ακούστηκαν βήματα στή σκάλα κι δ 
διπλανός νοικάρης δ Μτάρμπα Αυγουστί
νος γύρισε τό κλειδί στήν πόρτα. Είχε διά
φανα χέρια, ήταν φυματικός κι άρχιζε νά 
βήχει. Ά π ό  τις χαραμάδες τ«»ύ σανιδένιου 
χωρίσματος κρυφοβλεπε τό φώς του δωμα
τίου του. Κλεινό ι«νε πάντα ενωρίς καί διά
βαζε τούς -ψ ιλμούς* ή φωνή του έκλαιγε τά 
χινοπωριάτικα απόβραδα.

(ψ.ιλμ. PAS\  136) Έ πί των ποταμών 
Βαβυλώνος έκεΐ έκαθήσαμεν καί έκλαύσα- 
μεν ενθυμούμενοι τήν Σιών. Έ πί τών ι
τεών εν μέσψ αυτής έκρεμάσαμεν τά μου
σικά όργανα ήμών, δταν δε οι αιχμαλωτεύ 
σαντες ήμάς μάς παρεκάλουν νά άσωμεν 
αύτοϊς καί οί άπαγογόντες ήμάς μάς έΐε* 
γον νά ψάλλωμεν αύτοϊς έκ τών ύμνων τής 
Σ ών, άπηντώμεν:

Πώς τά άσωμεν τήν φδήν Κυρίου έπί 
ξένης γη:; Έάν σέ λησμονήσω 'Ιερουσα
λήμ, ας ξηραθή ή δεξιά μου, άς κολληθή ή 
γλώ »σα μου εις τον λάρυγγά μου, έάν δέν 
σ" ένθυμηθώ».

Κάποτε τον ζήτησε μια γυναίκα, μετά 
δέν ξαναφάνηκε, έμεινε μόνος περιμένον 
τας ιόν θάνατο. Καϋιιένε Αυγουστίνε, τί 
νοσταλγείς, δταν διαβάζης τον περίλυπο υ· 
μνο τής αιχμαλωσίας τού ανθρώπου; καί 
τελείωνε

«Μακάριος, δς κρατήσει καί εδαφΈΪ τά 
νήπιά σου προς τήν πέτραν».

Κάποιο σαράκι βοσκοΓσε σ9 δλων τις 
καρδιές. Κι όμως είναι δυνατόν οί άνθρω
ποι νά γίνουν χαρούμενοι, νά γελούνε στους 
δρόμους, ά ιονήρευτοι, άγαπημένοι κι έλευ 
θέροι σάν τον άνεμο.

Μπήκε χωρίς τον παραμικρό θόρυβο* 
δ Πέτρος γύρισε τά μάτια σ tό βραδυνό φώς 
τής κάμαρας καί κοίταξε τον άνθρωπο μέ



κάποια ταραχή, πού τον έκανε ν' άνασηκω* 
θή από τή θέση του.

Ησύχασε δταν ακούσε τή γνωστή φω
νή νοΰ ανθρώπου της πλαϊνής κάμαρας.

— Έπιτρέπεπε κύριε Πέτρο νά σας μι
λήσω; και κάθισε μπροστά του στο δεύτε
ρο κάθισμα. Μά εδώ είναι σκοτεινά ν’ α
νάψουμε τή λάμπα. *Ά είναι κατιβασμένη. 
Σήκωσε ιό φώς κι δ Πέτρος είδε τον Αυ
γουστίνο.

— Μά πώς κάνετε στα σκοτεινά, συνέ
χισε, κύριε Πέτρο. Έγώ ομολογώ πώς φο
βάμαι υπερβολικά, φοβούμαι το σκοτάδι 
καί μάλιστα τό σκοτάδι ενός δωματίου. 
Νομίζω, πώς βρίσκομαι μέσα σ* ένα μνή
μα! σέ μνήμα βαθύ κιόλας. Τότε κρυώνω 
θαρρείς και νοιώθω την υγρασία τού τάφου 
κα'ι τα σκουλήκια, πού μάς περιμένουν κά* 
του από τό χώμα.

Είχε τόση διάθεση γιά κουβέντα, ωσάν 
νάχε μέρες νά μιλήση, μολονότι τον έκοβε 
δ γνωστός βήχας του Κώχ.

—Αυγουστίνε, προτιμώ τή σιγαλιά του 
σκοταδιού γιατί σκέφτομαι παράδοξα πράγ 
ματα και περπατώ μ* όνειρα κι εκστάσεις. 
Θάθελα νά μην ξέρω τίποτα νά μή συλλο- 
γίζουμαι τίποτε. Δεν μπορώ, αγαπώ τον 
δήμιό μου. Νά μπορούσαμε όπως οι νυ
χτερίδες νά κρεμαστούμε από ένα κομμάu 
σκοτεινού βράχου νά πέσουμε σέ μιά νάρ
κη στις μακρές χειμερινές νύχτες, πού πλη
σιάζουν. Τό σκέςηηκες Αυγουστίνε', Ή  
γτώση φέρνει πόνο κι ή άγνοια δίνει ευ
θυμία κι ειρήνη.

’ —Πρέπει να ζή κανείς, κύριε Πέτρο,
ι άπήντησε όστερα από μιά βαθιά σιωπή, 
ιθάρθη μιά μέρα, πού θ 9 αναπαυτούμε κι 
ιάλλοι μετά από μάς θά βασανισθούιε στα 
ΐϊδια δωμάτια, πού βασανισθήκαμε εμείς. 
Φοβάμαι τό θάνατο. Τό καλοκαίρι πού πέ· 

;ρασε σπάνια σάς έβλεπε κανείς. Θά γυρί- 
Ιζατε στούς >άμπους, στη θαλπωρή τής 
•πράσινης εξοχής. ’Όμορφα είναι νά ξαπλώ 
•νεται κανείς κάτου από τ' αστέρια στις ρί- 
£ες τών δέντρων. Όμορφα, πολύ όμορφα.
.Έγώ όμως μαρτύρησα, κύριε Πέτρο, άνοι
γα τα παράθυρα κι έβλεπα έκεϊνο τό φώς 
νά τραγουδάη ασταμάτητο σαν χείμαρρος 
ιαέσα στά κλαριά μαζύ μέ λογιών—λογιών 
πουλιά. Κι έλεγα* Αύριο θά πεθάνω. Οί

νύχτες μου άνοιγαν ένα λάκκο και μ5 έθα
βαν ζωντανό. Κι είναι φρίκη ν« θάβεται 
κανείς ζωντανός. Δεν υπάρχει άλλο πιο πι
κρό από αυτό στή ζωή μας. 11 όσα όνειρα 
είχα κάνει κι έγώ, Τι όνειρα Θεέ μου! συ
νέχισε μετά από μιά απότομη προσβολή 
τού Κώχ. "Ημουνα χτίστης στά πρώτα μου 
χρόνια. ’Έχτιζα τα σπίτια τών άλλων καί 
τραγουδούσα κάτω από τον ήλιο κάτω από 
τον άνεμο και τις βροχές. Ήνειρευόμουνα 
τις νύχτες νά χτίσω κι έγώ τή φωλιά μου 
καί \α  γεράσω κοντά σέ μιά γυναίκα μέ 
παιδιά. Πολύ τό (ονειρεύτηκα αυτό κι δ,τι 
λαχταράει κανείς δεν τό συναντά στον κό
σμο αυτό. Πόσα σπίτια έχτισα, πόσα ζευ
γάρια δεν άπόχτησαν τά πράσινα κλαριά 
τους. Είδα όμορφα πλούσια έπιπλα νά 
λάμπουνε μέσα σέ φρεσκοβαμμένες κάμα
ρες, ωραία καρυδένια κρεββάτια νά περι
μένουν τούς εναγκαλισμούς. Τότε αγαπούσα 
τή χήρα ενός σιδηροδρομικού* τί άιοιξη ή
ταν εκείνη!... ή καλύτερη άνοιξη τής ζωής 
μου. Κάτω από τήν πηγή τών άστρων πή
δαγα από τό παράθυρο τού κήπου στο δω- 
μάιιό της καί στο καθαρό κρεββάτι πού 
ευωδίαζε σαπούνι καί λουλάκι πόσες άνα- 
τριχίλες στο κορμί. ’Αργότερα έμαθα στο 
χωριό Ε πώς ή "Αννα πέθανε από τύφο. 
Λυπήθηκα* έλεγα τό καλοκαίρι νά πήγαι
να ξανά στό χωριό της. Εκείνες οί μέρες 
δέν ξαναγυριζουνε πιά, Πέτρο, δ,τι κι άν 
κάνουμε. "Εβηξε δυνατά πολλές φορές, έ
φερε τό μανιήλι στο στό στόμα καί συνέχι
σε μ9 αναμμένα μάπα. Κάποτε βρισκόμου
να στήν πόλι Β. Τότε μού χαοογελσσε ή 
μοίρα καί θάχτιζα Ινα σπιτάκι. Είχα μερι
κές οικονομίες, αγόρασα μάλιστα ένα οίκό* 
πεδο. ’Έκανα τό βράδυ τήν προσευχή μου 
κι ευχαρίστησα τό Θεό, πού άρχιζε νά γυ- 
ρίζη ένα χαμογελαστό πρόσωπο καί σέ μέ
να. ’Ήθελα τότε νά φιλήσω όλους τούς αν
θρώπους, περισσότερο, γιατί αγαπούσα ένα 
όμορφο κορίτσι, πού βοηθούσε τον πατέρα 
της στό μεγάλο ζαχαροπλαστείο. Δέν έμαθα 
ποτέ πώς τήν έλεγαν. Θά τά μάθαινα όλα, 
δίαν θάχτιζα τό σπίτι μου, τό σπίτι μας. 
Τήν άγάπησα, αγάπησα τά μάτια της, άγά- 
πησα τό χαμόγελό της, πού μού φαινότανε,
πώς λάμπει γιά μένα, θαρρούσα πώς έμέ- 
να κοίταζε, μάλιστα πώς μέ καλούσε μέ τό
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χεράκι της. Είχα άγοράσει το πιο ακριβό
τερο κουστούμι. ’Έλεγα, σφίξου Αύγουστΐ* 
νε, χτίσε τό σπιτάκι σου, για νά κάνης προ* 
τάση σιή γνωστή πριγκηπέσσα σου* όταν 
τελειώσω τό σπίτι τού έμπορου, θα χτίσω 
τό δικό μου. Tic Κυριακές ήμουν εύτυχι- 
σμένος κάτω από τις γλύκες φλόγες των 
ματιών τής μιαρής. Ψιθύριζα τ δ'ονμά της 
στις ψηλές σκαλωσιές. Θάλεια, την έλεγαν, 
Θάλεια. νΑ, σού είπα, πώς δεν ξέρω τ* δ'νο 
μά της. "Α Κύριε Πέτρο, δεν ήθελα τ’ δ· 
νομά της νά τό προφέρω μέσα στη ζωή 
μας, τδθελα νάναι μυστικό κρυμμένο μόνο 
μέσα στην καρδιά μου. Μια φορά μάλιστα 
νόμισα πώς μου έγνεφε, κι ή καρδιά μου 
πήγαινε νά γίνη κομμάτια. Έ μουνα  τρο
μερά αδέξιος. Μεθαύριο θά πάρω θάρρος 
μονολογούσα, θά χτίσω τήν φωλίτσα μας 
και δεν θαμαι τόσον άσχημος, άμα κανείς 
έχει ενα πράσινο σπιτάκι γίνεται χαρούμε 
νος κι ή χαρά ομορφαίνει και τά πιο άσχημα 
πρόσωπα δπως ή αγάπη κάνει ευτυχισμέ
νους και τούς πιο σκυθρωπούς. ’Έπεσα ε
κείνη τήν εποχή από τή σκαλωσιά κι έσπα 
σα τό πόδι μου. ’Από τότε δέ σήκωσα κε
φάλι πιά. Δεν μπορούσα νά δουλέψω. 
Πούλησα τό οίκόπεδο κι έφυγα μέ χαλα
σμένα ιά δνειρά μου. Κουτσός. Περπατού- 

' σα κούτσα κούτσα. Πώς νάείπή κάνεις στή 
Θάλεια, Θάλεια άκολι ύΟησέ με. Δεν είχα 
τήν τόλμη ίσως γιατί αγαπούσα περισσό- 
τέρο άπ’ δσο θαπρεπε. Έπειτα τό κρασί, 
έπειτα ό Κώχ άρχισε νά χορεύει στο στή
θος μου χρόνια ό Κώχ, κύριε Πέτρο πού 
μού σκάβει τό χώρα γιά νά σωθώ. Σταμά
τησε, έβηξε ξανά μ* επίμονο βήχα, και μέ 
σπαταλημένη τή δύναμή του συνέχισε χα
μηλόφωνα. Πήγα στήν αυτού εξοχότητα 
τον Νικήτα Ράδο κα'ι τον παραχάλεσα νά 
μού δώση καμμιά μικρή, ελαφριά δου- 
λιά. Θέλανε, λέει πιστοποιητικά πολλά πο
λύς κόπος και δουλειά τίποτα. Ή  αυτού
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έξοχότης λυπάται. Τό πιστεύετε; λυπάται, 
τι νά γίνη. Θά περάσω μονάχα νά πάρω 
μιά μικρούλα βοήθεια από τό φιλόπτωχο 
ταμείο, πού είναι πρόεδρος ή κυρία τής 
αυτού εξοχότητος τού κ. Νικήτα Ράδου. 
Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Τό πρόσωπό 
του κοκκινίζει από τήν καλοπέραση. Αυτό 
τ’ ομολογώ, τό πρόσεξα Ιδιαιτέρως. Κύριε 
Πέτρο, αύριο μεθαύριο θά πεθάνω. Φο
βάμαι πολύ τό σκοτάδι τις υγρές χειμω
νιάτικες νύχτες.

— Αυγουστίνε, ό θάνατος γιά πολλούς 
είναι μιά ανάπαυση, τό φυσικό τέςαα μιάς 
πορείας ή τό λιμάνι σ’ ένα καράβι βασα
νισμένο από τά κύματα. Θαπρεπε πρώτα 
νά κερδίζωμε τή ζωή γιά νά ιδούμε τον 
θάνατο χωρίς φόβο, υπερβολικό φόβο, Μή 
φοβάσαι τή ζεστή νύχτα τού θανάτου. Σή
κωσε τουλάχιστον τό μπόϊ σου, τό μπόϊ 
τής ψυχής σου νά τον πολεμήσης, νά πο- 
λεμήσης κυρίως τον φόβο, πού προξενεί, έ
στω κι άν δέν έχεις νά κερδίσης παρά μιά 
βέβαιη ήττα. Έγώ πολεμώ πάντα πολεμώ, 
ή κάθε στιγμή μου είναι και μιά μάχη καί 
πάντα θά κρατώ τον αγώνα τής ψυχής 
μου, ψηλά. "Ακου, δτι ανήκει στο θάνατο, 
στο θάνατο πηγαίνει κι ο,τι ανήκει στή 
ζωή, στή χώρα τής ζωής, στή ζωή οδηγεί. 
Μή κουβαλάς τό θάνατο στήν ψυχή σου 
Αυγουστίνε. Δέν υπάρχει, τίποτε θλιβερώ- 
τερο από τον θάνατο τής ψυχής.

Ό  Αυγουστίνος άνοιξε τήν πόρτα και 
κατάληξε.

— *Η αυτού έξοχότης θά μέ βοηθήσει 
αύριο μέ σοβαρό χρηματικό ποσό. Δόξα 
στήν αυτού εξοχότητα.

’Έχανε τό σταυρό τ«>υ, ό βήχας ήρθεν 
όρμητίκός και ζαρώνοντας τό κοντό του 
κορμί χάθηκε πίσω στο σκοτάδι τού δια
δρόμου.

—Καληνύχτα.
( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )



Η «ΕΝΔΟΧΩΡΑ» ΤΟ «ΣΚΑΝΔΑΛΟ» ΚΑΙ ΤΑ «ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ»

(’Απάντηση στον έσκεμμένο θόρυβο πού δημιουργήθηκε 
γύρω άπό τή βράβευση τοΟ κ. Δημ. Σαλαμάγκα)

*Η «Ένδοχώρα* Xotnov, έκανε τήν έμφάνισή της έπιαημαίνοντας στόχους διπλούς: νά 
γίνη τό έκφραστικό όργανο τής μοντέρνας τέχνης καί τό μέσον έξυγιάνσεως τών πνευματικών 
μας πραγμάτων, «όσων πρέπει νά έξαγνιοθουν». ’Αναγκαία συνεπώς ή παρουσία της, πολύ 
περισσότερο πού όλα αύτά θά γίνουν «χωρίς νά προδοθή ή αύτοχθονία μας»·

Καί γιά μέν τήν πρώτη έπιδίωξη δέν θά άσχοΛηθο με σέ τούχο τό σημείωμα διεξοδικά. 
Βιαζόμεθα νά άπολογηθοϋμβ, μιά καί βρεθήκαμε στοϋ κατηγορουμένου τό έδώλιο. Λέμε μονά
χα πώς τήν έκφραστική ατάστ) πού υπηρετεί ή «Ένδοχώρα» τή θεωρούμε απαραίτητη, γιά νά 
συμπληρωθή ή Φυσιογνωμία τής πνευματικής μας ζωής. Καί παρά τΙς άντιρρήσεις πού έχομε 
γιά ώρισμένα κείμενά της καί τήν απόλυτη αντίθεσή μας οτόν τρόπο έλέγχου πού έγκαινίασε, 
ή έμφάνισή της άποτελεΐ μιάν εισφορά ύπολογίσιμη στην πνευματική μας παραγωγή. Δέν χρεία 
ζότανε λοιπόν ή αποστροφή της γιά τούς «μαραγκιασμένους» καρπούς, πού πάει νά δημιουργήαη 
εκ τών προτέρων opta διαχωρισμού, όχι αναγκαία. Γιατί, μή μας ποδν οί «Ένδοχωρΐται»—δέν 
θά τούς πιστέψουν οίάλλοι δηλαδή,—πώς ο,τι δημοσιευόταν ώς χθές στήν «’Ηπειρωτική Εστία» 
σά συνεργασία τους υπηρετούσε άλλη έκφραστική άγωγή, καί τώρα πού μπήκε στό νέο περιο
δικό διεκδικβι αύτοδικαίως τόν τίτλο τής μοντέρνας τέχνης. Τούς συντάκτες τής «Ένδοχώρας» 
στό σημείο αδτό τούς θέλαμε νά μιλήσουν περισσότερο καθαρά.Νά δγοδν καινά πουν χωρίς ύπονο 
ούμενα; υπάρχει ένα έκφραστικό όργανο στήν πόλη μας, μά γιά μάς τά όρια τής πορείας του είναι 
στενά *Ασφοκτυούμε όταν συμφυρόμαστε μέ όλους όσους δέν έχουν τό ίδιο «πιστεύω» στά θέ
ματα τής τέχνης. Ζητούμε μιά ομοιογένεια κλίματος γιά ν* αναπτύξουμε τις Ιδέες μας. Έχομε 
τό δικαίωμα νά ύψώσωμε τή φωνή μας όχι «μόνοι καί έναντίον όλων». έστω κι αν πρόκειται 
γιά περιπτώσεις εξαγνισμού,—γιατί υπάρχει καί άπό τήν άντίπερα όχθη ή έκφραση πού ζη- 
τούν--μά παράλληλα μέ τούς άλλους, γιά μιά ανώτερη έπιδίιοξη. Καί όσοι πιστοί προσέλθετε.

ΟΙ μεγάλες προθέσεις λοιπόν έπιδάλλουν προπαντός καθαρή έκφραση, κατ* εύθείάν 
βολές καί όχι συνταγές Ιατρικές καί άφορισμούς. Οί Ιδέες, άν έχουν χήν μοίρα νά συγκριθούν 
μέ φρούτα παντοπωλείου έκηθέμενα πρός πώλησιν, δέν έχουν άνάγκη διαφημίσεως γιά νά 
άγορασθούν. Τήν πελατεία τή δημιουργούν μόνες τους, με τή δύναμη καί τό περιεχόμενό τους. 
Τό «πρόσεξε λοιπόν μήν είναι μαραγκιασμένο» δέν έχει άλλη έννοια, παρά νά άντιπαραθέση 
τή μιά προσπάθεια άπέναντι τής άλλης σέ μιά σύγκριση χωρίς νόημα.

(Καί μιά παρένθεση.· Δέν είμαστε λιμναίοι άνθρωποι. Νοιώθω τήν παραβολή, 
μά τό νερό δέ στάθηκε ποτέ τό στοιχείο μας. Χερσαίοι, στεριανοί είμαστε, μέ ρίζες πού έχουν 
κάνει θρύψαλα τούς βράχους γιά νά βρούν κάποιο στήριγμα. Τέτοια είναι καί θά μείνη ή ζωή 
καί ή στάση αύτής τής περιοχής, άκόμη κι’ άν ή λίμνη δέν ήταν μικρή λεπτομέρεια, έστω κι* 
άν βρίσκονταν περιτριγυρισμένη άπό λιμναία ύδατα. Συνεπώς τά «σέα* μας, δέν είναι 

ί ούτε οί βάρκες, ούτε τά σύνεργα τής ψαρικής, ούτε τά τέλματα. Τά ντουφέκια eivat, τό έμπό- 
ριο καί ό λογιωτατισμός. Αύτά αποτελούν καί τά κίνητρα τών πράξεών μας. Ίσως οί καταβο
λές μας νά μήν βρήκαν τήν έκφρασή τους στήν ένταση πού έπρεπε, δέν παύουν όμως νά προδια
γράφουν τήν μοίρα μας. Λοιπόν τά νερά μέ κανένα τρόπο δέν μπορούν νά θεωρηθούν λιμνάζον- 
τα καί κάτι άλ?ο έπρεπε νά άποτ ελέση τό βασικό πυρήνα τής παραβολής...)

Πνευματικός έλεγχος είναι τό δεύτερο σκέλος τών έπιδιώξεων τής «Ένδοχώρας». Καί 
1 έν όνόματι τούτου, έγκαλούμεθα ένώπιον τού πανελληνίου, γιατί γίναμε συνένοχοι μιας σοβα- 
ΐ ρής αμέλειας—άς περιοριστούμε σ* αυτό τό χαρακτηρισμό—τής Επιτροπής Κρατικών Βραβείων 

καί γιατί, άν καί τό ξέραμε, σπεύσαμε νά πανηγυρίσουμε τό γεγονός τής βραδεύσεως ενός βι· 
\ δλίου τού κ. Σαλαμάγκα, πού δέν έδικαιούτο βραδεύσεως.
' θά δώσουμε έξηγήσεις μέ τή oetpa γι* αύτά τά «παρατράγουδα», όπως τ’ άποκαλεί ή

«Ένδοχώρα», άλλα προκαταβολικά σημειώνουμε τούτο: Τό ύφος καί τό περιεχόμενο τού σητει- 
] ώματος δείχνουν δέσμευση σέ κάποιες έκδηλώσεις τού παρελθόντος μέ τις οποίες πιστεύαμε 
I  πώς δέν θά είχε σχέσεις τό νέο περιοδικό. Ακόμα θυμίζουν μιά έκφραση έλέγχου έριστική, μέ
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πρόθεση να θιγή 6 αντίπαλος, οχι όμως εποικοδομητική καί προπαντός ξένη προς τΙς δικές μας 
παραδόσεις. Μά — θά μας δοθή ή άπαντη3Γ—Ινχς λόγος που έμείς έμφανιζόμαστε είναι νά κό
ψουμε αύτοΰ του είδους τους δεσμούς μέ τήν παράδοση. "Ας συμφωνήσουμε. ’Αλλά να γίνεται 
αύτό αυτοδύναμα καί όχι με δάνειον ύφος καί προθέσεις. Γιατί πώς θά διατηρηθή ή αδτοχθο- 
νία πού προγραμματικά διακηρύσσεται;

Τήν εύθύνη βέβαια για τό σημείωμα δέν τήν έχουν όλοι άλλά 6 συντάκτης τοο. Αύτός 
όμως παραμένει άγνωστος γιά μάς. μια που τά σημειώματα είναι άνυπόγραφα. Έτσι βρισκό
μαστε στην ανάγκη νά ζητήσουμε συλλογική εύθύνη άν καί είναι δυνατό να μή συμμερίζονται 
όλοι τήν θέση πού πάρθηκε. Άλλ* ούκ Ιστιν άλλως γενέσθαι.

!?ά λοιπόν πως έγιναν τά πράγματα-*
Ό  κ. Σαλαμάγκας, όπως όλοι οί συγγραφείς, έστειλε τό βιβλίο του στην έθνική βιβλιο

θήκη. Έ χ ε ι τό βρήκαν τά μέλη τής Επιτροπής, τό διάβασαν—οπωσδήποτε τό διάβασαν—καί 
βράβευσαν τόν συγγραφέα κρίνοντας συνολικά τήν έργασία του. Είναι ή όχι σωστή αύτή ή 
θέση δέν έξετσζομε. Ή  άπόφχση όμως βαρύνει εξ όλοκλήρου τήν Επιτροπή καί μ* αύτή κχμ- 
μιά—ούτε ττν έλάχιστη—σχέση δεν έχει ό συγγραφεύς. Ούτε κ·/ ό ίδιος είχε γνώση τοό 
πράγματος καί άπό τις έφημερίδες τό πληροφορήθηκε. Κι’ ακριβώς, γιατί θεώρησε κι* ό ίδιος 
ότι τό περιεχόμενο τού βιβλίου του δεν έκαλυπε τήν κατηγορία που βραβεύτηκε—τον ταξι
διωτικών δηλαδή έντυπώσεων—Ισπευσε νά ζητήση έξηγήσεις, κ ι’ αργότερα μάλιστα ζήτησε 
κι* έπίσημο αντίγραφο τής άποφάσεως. Μέ τή σεμνότητα πού τόν διακρίνει, χωρίς κα
νένα νά θέλη νά θίςη, ό κ. Σαλαμάγκας έκαμε πάνω σ' αυτό καί σχετική ανακοίνωση στον, 
έγχώριο τύπο. Πού λοιπόν βρίσκεται ή ευθύνη τού συγγραφέως; Ά λλα ξεχάσαμε. Λεν υπήρχε 
εύθύνη; Τί λέτε; Τεραστία! c0x φαη τό μαρουλόφυλλο μέ λάδι καί μέ ξύδι», που λέει ό μύθος 
θα  τολμήση ν' άπλώση τό χέρι του γιά νά πάρη χρήματα πού δεν τού άνήκουν! Τό 
χρήμα τού Ελληνικού λαού διασπχθίζεται καί μεϊς καθόμαστε καί φιλολογούμε! Εδ- 

γενικέ κ. Σαλχμάγκα! Όσοι δεν σάς γνωρίζουν καί διάβχσ ν τά όσα σάς κατεμχρτύρησχν οί 
'Αθηναίοι δημοσιογράφοι στόν ίδιο τόνο με τό ύφος τής «Ένδοχώρας* (φιάσκο, σκάνδαλο, θλί
ψη. άηδία καί τόσα άλλα ηχηρά πχρόμοια.,.λ θά σάς φαντάζωνται σάν κανένα δράκο μυθικό 
μέ δαό τεοαστια άπληστχ χέρια νά απλώνονται στό δημόσιο κορβανά καί ν' αρπάζουν τό πε
ριεχόμενό του... Δέν είναι μικρό τό έγκλημα πού διαπρχξχτε! Πήρατε ίξ ολόκληρα χιλιάρικα— 
τό κρατικό βραβείο—γιά Ινα βιβλίο με ποιήματα! Τό άν έχετε μιά θητεία ολόκληρης είκοσιπεν 
ταετίας στα Ελληνικά γράμματα, τό άν έχετε έκδοσει ώς τώρα δεκάδες έργων—ιστορικού, λαο 
γραφικού, λογοτεχνικού καί τχξειδιωτικοΰ περιεχομένου—καί σπατχλήσατε όχι μόνο μιά ζωή 
γιά σκοπούς ανώτερουςμά καί τό υστέρημα τής συντάξεως σας- ποιός όμως σκέπτεται τό δικό σας 
χρήμα!—γιά νά φχνήτε, όσο μπορείτε, χρήσιμος στην "Ηπειρο καί τό Έθνος, ποιός νά τό έκτι- 
μήση; Μήπως ό συντάκτης τού σημειώματος Μά αυτός θάναι τώρα υπερήφανος γιατί έφερε σε 
φως ένα τόσο μεγάλης ολκής «σκάνδαλο»! Καί θά πανηγορίζη, γιατί έχει νά παρατσξη ορμαθό 
άπό δημοσιεύματα—άρθρα έπιφυλλίδες έπιστολες καί χρονογραφήματα! (Ά ν καθήση όμως καί 
σκεφθή καλύτερα τό πράγμα θά διαπίστωση ότι ή «νίκη» πού χχτήγαγε δεν είναι καί τόσο... 
περιφανής, όπως έπιφανειακα εμφανίζεται. Γιατί άπό τό θόρυβο πού έδημιούργησε τό σχόλιό 
τοο τίποτε σχεδόν δεν μπορεί νά χαρακτηρισ*τη σάν καθαρά πρόσοδος...). Μήπως θά 
τό έκτιμήσουν όσοι ανεξέλεγκτα σάς ειρωνεύτηκαν άπό τίς στήλες τού Αθηναϊκού τύπου, απο
μονώνοντας ώοισμενους στίχους άπό τά ποιήματα σας ή χιτχχομμχτιαζοντας τή συνολική σας 
προσφορά: Τόσες έβαιρετικές στιγμές τού έργου σας—τόσα βιβλία—πού έχουν κατά τήν ταπει
νή μου γνώμη μεγαλύτερη σημασία γιά τό Έθνος άπό μερικές συλλογές ue ποιήματα ή άπό 
τίς όποιεσδήποτε τχξειδιωτικές έντυπώσεις. άγνοήθηκαν. Καί έπιχειρήθηκε κριτική αποτίμηση 
τού έργου σας—μέ λίγες, δυστυχώς, τιμητικές έςαιρέσεις—μέ δυό στίχους άπό τόν «αλήτη» 
σας ή άπό τίς μεταφράσεις σας! Καί με τίς Φχνές καί τίς Λίνες καί τίς Μεσαλίνες καί τά 
«Βουί* καί με τά 66 /ακριβώς; ακόμα χρόνια τής ζωής σας! (Είναι κ ι'αύτό βλέπετε σφάλμα 
σ α ς ! Κ α ί  γιατί δέν έγινε αύτό άπό τίς λογοτεχνικές στήλες τών έφημερίδων έδώ καί τρεις 
μήνες όταν ανακοινώθηκε ή απόφαση τής βραβεύσεως; Δέν είχαν υποχρέωση οί συντάχτχι νά 
είναι ένη-μερωμένοι σ' αύτού τού είδους τά ζητήματα γιά νά διαφωτίζουν καί τό κοινό; Μά 
δέν είχε τότε ή «Ένδοχώρα» Ικδοθή. Ε μείς ανοίξαμε τά μάτια τών άλλων. Έξ οικείων τά 
βέλη λοιπόν...

(Φυσικά ή ένέργεια αύτή δεν αντιπροσωπεύει καθόλου ούτε τήν κοινή γνώμη τών Γιαν- 
νίνων, ούτε τή θέση τών πνευματικών άνθρώπων. Αποτελεί υπόθεση μιας μικρής uovov όμάδος, 
αύτής πού έκδίδει τό περιοδικό. Δέν μπορεί συνεπώς νά Ισχυρίζεται κάποιος ένδιαφερόμενος 
γιά τό Κρατικό Βραβείο ότι «τά 'Ιωάννινα, ή πχτρίς τού τιμωμένου έξεγέρθησαν έναντίον τής 
βραβεύσεως». Στα Γιάννινα έκδίδοντχι τέσσαρες έφ^μερίδες καί Ιν* περιοδικό— ή«*Ππ«ιρωτική 
Εστία»—στό οποίο, έδώ κι' όχτώ χρόνια, έκτός άπό μή 'Ηπειρώτες έχουν συνεργαστή όλοι 
οί πνευματικοί άνθρωποι τής 'Ηπείρου. Καί ό ημερήσιος λοιπόν καί περιοδικός τύπος τής πό- 
λεως έξέφρχσε άπό τήν πρώτη στιγμή τή συμπάθειά του πρός τόν κ. Σαλχμάγχχ, γιά τήν άδι
κη έπίθεση πού δέχτηκε καί τήν έκτίμηση πρός τό έργο του. Πού λοιπόν ή κατακραυγή τής 
γενέτειρας τού σνγγραφεως;)

{



cHnglPflfTUCH U TIA» 987

Αλλά άς έλθουμε καί σιόν καταμερισμό τών «βύθυνών». “Γστβρα άπό τήν άναγγβλία τής 6ρα 
βεύσβως θεώρησα υποχρέωσή μου νά γράψω δυό λόγια για τό έργο τού κ. Σαλαμάγκα—νομίζω 
Αναγκαίο νά ύπογραμμίζεται κάθε τόσο ή άξία τού μόχθου ενός πνευματικού άνθρώπου—άλλά 
καί νά έπισημάνω καί μιά άλλη πλευρά της προσφοράς του. Την ύπαρξη ένός γνήσιου λυρισμοδ 
που είναι διάχυτος σ* δλα τά γραπτά του. Καί τόνιζα μάλιστα έκεΐ πώς εάν μετατοπίζονταν 
άπό τόν συγγραφέα τά κέντρα των ένδιαφερόντων του, θά ήταν δυνατό νά χαρούμβ Αξιόλογα 4* 
πιτεύγματα». θά γινόταν δηλαδή τό «τάνυσμα τοϋ λόγου» που ζητάει ό συντάκτης τών «παρα
τράγουδων*....

Ά ν όλα αδτά μπορούν νά χαρακτηρίσθούν σάν παραποίηση τής άλήθβιας καί συνωμοσία 
καί σπουδή πανηγυρισμού τότε Αποδεχόμαστε την εύθόνη πού μάς καταλογίζεται. Καί γιά τόν 
συντάκτη τής «Ένδοχώρας» άφήνομε «τό ήθος πού κρύβεται κάτω άπό τό ύφος του*.

Ά λλά Κύριε συντάκτα τού σημειώματος; Στά σοβαρά έλεγχο τών πνευματικών μας 
πραγμάτων είχατε κατά νούν νά ασκήσετε; Ά ν ναί, γιατί χρησιμοποιήσατε τήν πέννα σας «Λ 
«σπόγγο χολής»; Ποιά σχέση μπορεί νάχη ό έλεγχος μέ τήν κριτική άποτίμηση; Στην καταγ
γελία σας γιά μιά παράβαση—άν ύπάρχη παράβαση—τί άνακατεύετ» «τά μανιτάρια» καί τό 
«τάνυσμα» καί τά ταλέντα καί τά αναστήματα;

Εσείς θέλατε νά φέρετε στη δημοσιότητα τό «φιάσκο» μιάς Επιτροπής. “Αν αυτού σταμα 
τοΰσε ή πρόθεσή σας δέν θάχαμε τίποτε νά σάς άντείπουμε. Άλλά τά υπόλοιπα; Αύτά πού μάς 
οδηγούν κατ* εύθείαν στό συλλογισμό: Καί άν άκόμα τό βιβλίο πού βραβεύτηκε άνήκε στήν κα· 
ττγορία τών ταξειδιωτικών εντυπώσεων, πάλι θάτανε κατακριτέα ή ’Επιτροπή γιατί έπεσήμανε 
μιά προσπάθεια χωρίς αύτή νά δικαιούται μιάς τέτοιας διάκρισης, άφού τής λείπει—τής προ
σπάθειας—τό άναγκαΐο άνάστημα; Τί τρομερή αστοχία ήταν αύτή; Δέν καταλαβαίνετε πώς, 
Ιτσι θέτοντας τά πράγματα, μεταθέσατε τό κέντρον τού βάρους άλλου, μεταβάλλατε δηλαδή τό 
στόχο οέ π ρ ό σ χ η μ α ;  Δέν τό λέμε μείς. Τό ίδιο τό κείμενό σας τό καταμαρτυρεί.

Διαπιστώσατε μιά ανωμαλία στήν απόφαση τής’Επιτροπής; Νά τήν καταγγείλετε. Δι
καίωμα καί υποχρέωσή σας. θ* άρκούσαν όμως γι* αύιό δέκα σειρές τού περιοδικού καί θά λέ
γατε περισσότερα άπό οχ\. σέ δυό σελίδες—θέλοντας νά κάμετε έπίδειξη ύφους—άναφέρετε. Τά 
«Χρονικά* δέν αποτελούν τέχνη. "Ελεγχος γίνεται μ’ αύτά. "Αν εχετε αντίθετη γνώμη υπο
γράψτε τα, γιά νά έχη κι’ ό ιστορικός τού μέλλοντος τήν εύχέρεια να κάμη πληρέστερη άξιολό- 
γηση τού έργου σας. Κι* έπειτα: Γιατί υποτιμάτε τόσο τούς αναγνώστες σας; Άπό τή μιά με
ριά: «σάς θεωρούμε κ. Σαλαμάγκα εύγενικό φίλο καί σάς σφίγγομε τό χέρι...,» καί παρακά
τω: «Σάς λείπει τό ταλέντο καί ή πνοή τού δημιουργού* καί «τά λαογραωικά άνάμικτα- κ.τ.λ, 
κ.τ.λ. ή φράσεις—πού δείχνουν καί τή βαθύτερη πρόθεση —όπως; «...γλεντούμε τήν περίπτωση, 
δέν σάς τήν αποκαλύπτουμε αμέσως φοβούμενοι γιά σάς κανένα «σοκ», δέν ξέρεις τΐ γίνεται». 
Κι* έπειτα πώς «γλεντούμε τήν περίπτωση» καί στη συνέχεια*, «είμαστε οργισμένοι, λυπημέ
νοι, αποκαρδιωμένοι άπό τό πρωτοφανές σκάνδαλο»; Συμβιβάζονται ποτέ αύτά τά πράγματα; 
Μην μού πήτε πώς γλεντάει ό λυπημένος κι* αποκαρδιωμένος, έκτός άν θέλετε νά δώσετε στόν 
όρο πού χρησιμοποιείτε άλλη έννοια.

Λέγεται λοιπόν έλεγχος αύτός καί ξεκινάει άπό προθέσεις ειλικρινείς; Δίγο τάκτ χρεία 
ζότανε. Έκτός άν μάς πήτε πώς κάνετε—έκτός τής τέχνης—καί μοντέρνο έλεγχο, όπότε τό 
τάκτ δέν έχει τή θέση του.

Καί κάτι άλλο άκόμη. Πρέπει νά γίνη—λέτε~ή έξυγίανση τών πνευματικών μας πραγ
μάτων. Σύμφωνοι. *Αλλά μέ ποιά κριτήρια; Σάν αύτά πού χρησιμοποιείτε σχά «Παρατράγουδα» 
Κι* έπρεπε ν’ άρχίση άπό τόν κ. Σαλαμάγκα, μέ βέλη πού έχουν στή μύτη τους δηλητήριο; 
Δέν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις, κραυγαλέες, πού νά χρήζουν έξυγιάνσεως; Κι 
ακόμα: χρησιμοποιήτε τά ίδια κριτήρια καί σέ ζητήματα πού έχουν σχέση μέ τόν ίδιο τόν κύ* 
κλο σας; Γιά ρίξτε μιά ματιά ατά κείμενά σας,... Κάποιο συμπέρασμα θά βγάλετε.,.

Άλλά δέν έλέγχεται μόνο ό υποφαινόμενος γιά τό σημείωμά του. Ελέγχεται καί ή 
«’Ηπειρωτική Εστία» σάν πνευματική έκφραση γιά τή στάση πού τήρησε. ’Απαντούμε λοιπόν 
καί σ’ αύτό. Ή  «εύθύνη» τού συγγραφέως είναι καί «ευθύνη» τού περιοδικού. "Οταν ή συντα
κτική 'Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι ή βράβευση έγινε γιά νά τιμηθή τό σύνολο τού έργου τού 
κ. Σαλαμάγκα, είδε τήν άπόφαση σά μιά δίκαιη αναγνώριση ενός μόχθου πνευματικού. Α πό
δειξη πώς, ούτε γνώση τών λεπτομερειών είχε, ούτε προθέσεις πού έκ τών υστέρων τής Αποδί
δονται, είναι τό ότι έσπευσε νά «πανηγυρίση». Άν ήταν άλλοιώς θά τηρούσε σιωπή —ένοχη τό
τε—γιάνά μην δώση όπλα στούς αντιπάλους. Ά λλ’ άν άπό τή δική μας πλευρά δέν υπάρχει 
εύθύνη, ύπάρχει άπό τήν άλλη. Άπό όλο τό θόρυβο πού δημιουργήθηκε υποδεικνύεται τούτο: 
Οι συντάκται τής «Ένδοχώρας» γνώριζαν άπό τήν επομένη τής βραβεύσεως—πού έγινε πρό τε 
τραμήνου—τήν «παρατυπία* τής Επιτροπής Κρατικών Βραβείων. Καί τό γνώριζαν γιατί εί
χαν ύπ’ όψη τους τό περιεχόμενο τού βιβλίου πού βραβεύτηκε. Γιατί ένας άπ* αύτούς δέν έ
σπευσε νά καταγγείλη τό γεγονός σέ μιά εφημερίδα τών Αθηνών; Γιατί όλη αδτήή σιωπή τόσους 
μήνες; θά προβληθή ή δικαιολογία; «Μά δέν είχαμε τότε όργανο δικό μας γιά νά διατυπώ
σουμε τή γνώμη μας». Καί μ* αύτό τί; “Οργανα δικά τους—όπως έκ τών ύστέρων άποδείχτηκε— 
ήταν οί περισσότερες έφημερίδες τών * Αθηνών. ’Εξ άλλου αύτά τά ζητήματα έχουν οχέση πβ-
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ρισσότερο μέ τήν συνείδηση του καθενός παρά μέ την έλλειψη χώρου σέ όποιοδήποτε έντυπο. 
Ά ρ α ; Ά ρα, έπρεπε ή άποκάλυψις τού «σκανδάλου» νά συμπέση μέ χήν έκδοση της «ΈνΙοχώ 
ρας» για πολλούς καί διαφόρους λόγους. Πνεύμα έπ'-χειρημαχικό, θά πήτβ, δείχνει ή σκέψη 
αύχή. Σύμφωνοι. Ά λλα όχι καί νά μάς ζητούν εύθύνες καί νά μάς τοποθετούν σά στόχους στό 
πεδίο βολής των...

θά^είπωθή, μόλα όσα γράφω, πώς έπιχειρώ νά δικαιολογήσω τήν ’Επιτροπή Αθηνών. 
Δέν είναι αύτή ή πρόθεσή μου. Άποτελείται άπό πνευματικούς άνθρώπους πού έχουν ηύξημένη 
εύθύνη γιά τό έργο πού έπιτελούν. "Ηξεραν συνεπώς τΐ έκαναν. Καί τώρα πού έπαψε ό θόρυ
βος καί βγήκαν οί πανοπλίες καί μπήκαν τά ξίφη στή θήκη τους, έρχομαι νά δικαιολογήσω 
τήν άπόφσή τους. Τον τύπο δέν τόν έτήρησαν. ("Επρεπε νά τόν προσέξουν γιατί είμαστε δυστυ
χώς δευσμευμένοι με τούς τύπους). Αλλά τό χρήμα τού Ελληνικού λαού—γιά τό οποίο τόσο 
κόπτονται οί επικριταί—καλώς τό διέθεσαν. Γιατί άλλοίμονο στόν τόπο αύτό άν μόχθος ό 
πνευματικός καί τά άναστήματα ήθους σάν τού κ. Σαλαμάγκα -τού έπαρχιώτη στό τέλος κ. 
Σαλαμάγκα—προοπερνιούνται μέ άδιαφορία καί περιφρόνηση.

Καί τώρα; Τί θ* άπομείνη άπ* όλα αυτά; Τί θά έχη νά σημείωση ό μελετητής τής πνευ
ματικής Ιστορίας τού τόπου μας; Τούτα, νομίζω. Μά τυπική παράβαση τής Έπιτρππής Κρατι
κών Βραβείων τού 1959. μιά χωρίς προηγούμενο προσωπική έπίθεση καί άδικη μεταχείριση μιας 
πνευματικής προσφοράς, καί ενα κρυφό δάκρυ πικρίας ενός σογγραφέως πού έκανε σκοπό τής 
ζωής του νά ξαναζωντανέψη, μέ όποιοδήποτε τρόπο, τΙς έποχές καί τΙς μορφές τής ήρωϊκής τού 
της γωνιάς τής πατρίδος μας καί τού στό τέλος κατάντησε νά καθίση στό έδώλιο τού κατηγο- 
ρουυένου μέ τήν κατηγορία πώς «άπλωσε τό χέρι του καί πήρε χρήματα πού δέν τά έδικαιού- 
το γιατί δέν τού άξιζαν». Καί έφτασε στή θέση αύτή έξ αίτίας τών ίδιων των συμπολιτών του... 
Άλλ* αύτό δυστυχώς, είναι μιάν Ιστορία πού έπαναλαμβάνεται στόν τόπο μας άπό τήν αρχαία.
£*οχή......

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΤ’ΔΗΣ

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΤΟΥ Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ

(Ιστορία ένσυνόψει)

'Η  βράβευση του κ. Δημ. Σαλαμάγκα προκάλεσεν ενα εύρύ θόρυβο—κυρί
ως στις αθηναϊκές ίφημερίόες— που τής εδωσε διαστάσεις πανελλήνιας κλίμακας. Δυ- 
στυχώς, ακόμα και τά πιο σοβαρά φύλλα, στην αρχή, παρασύρθηκαν άπόναν άδι- 
καιολόγητο δημοσιογραφικόν οίστρο. *Ετσι, δημιουργήθηκε μιά πλειοδοσία πρόχειρης 
ίπιδείξεως πνεύματος εις βάρος τών Κρατικών Βραβείων και τού κ. Δ. Σαλαμάγκα, 
γράφτηκαν τά πιο απίστευτα πραγματα κι άνακατεύθηκαν στην υπόθεση αύτή οί} 
πιο ανίδεοι άνθρωποι. Κι όπως εϊταν επόμενο, τό θέμα μεταφέρθηκεν ευχαρίστως 
καί στην.. ..πολιτική. *Ετσι, διαβάσαμε πώς ό κ . Σαλαμάγκας κι ό κ. Κορνούτος υ
π ή ρξα ν ... κομματικοί τοπάρχες— μη χειρότερα! — πώς εγινε (και μάλιστα άπό τη
λεφώνου) διανομή μεταξύ...«ήμετερών» καθώς και άλλα άπίθανα. *Ωσπου, νστερ 
άπ* τήν ομαδική και άνεύθυνη πρώτη επίθεση, πήραν θέση καί άτομα πού έχουν μιά 
πνευματική οντότητα. Καί, σιγά - σιγά, τά πράγματα ήρθαν στόν καθαρά πνευ
ματικό χώρο. 9Εδώ, νομίζομε, πώς πρέπει νά επαναλάβουμε και τήν πολύ ορθή 
παρατήρηση τού κ. Λ . Σακαλή πώς είναι αρκετά ενθαρρυντικό γιά τήν έποχή μας‘ 
διότι, έξω άπό κάποιες ευεξήγητες εξαιρέσεις, οί λογοτέχνες μας κρατήθηκαν ψύχραι- 
μοι και δεν επηρεάστηκαν άπ αυτήν τήν αμετροέπεια πού οί πιο άνυπόμονοι δέν 
κατάφεραν νά τήν κρατήσουν σέ κάποιο επίπεδο σοβαρότητας.

Τώρα, πού 6 θόρυρος επαψε κι9 οί άπόψεις είναι ξεκαθαρισμένες άπ9 τήν θο
λούρα τής άγνοιας καί τής παρεξηγήσεως — βλέπετε, «ονδέν κακόν αμιγές καλού»—, 
νομίζομε πώς είναι άνάγκη νά συνοψίσουμε κάπως τά πράγματα. Γ ι' αύτό, περιο
ρίζομε τήν ιστορία τού βραβείου, μέσα στα πιο άντιπροσωπευτικά δημοσιεύματα — 
γιατί, ή έκταση αύτής τής άδικης έπίθεσης κατά τού κ. Σαλαμάγκα υπήρξε τόσο μ ε
γάλη καί σημειώθηκε σέ τόσες πολλές μεριές, πού, γιά νά έκτεθή λεπτομερειακά, θά 
χρειάζονταν νά εκδοθή μιά λευκή βίβλος— , τά όποια άναδημοσιεύομε πάρακάτω.
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Δίνομε μονάχαεκέΐνα τά κείμενα έκεΐνα που ονγκεντρώνουν το βάρος τής *ύποθέσεως 
Σαλαμάγκα» και, υπολογίζοντας πολύ οτήν κρίση των άναγνωστων μας, άφήνομε νά 
οχηματισθή άνεπηρέαοτα ή αλήθεια.

(‘Ο, * πρώτος λί&ος* π ο υ  ρίχτηκε εναντίον τον  
κ. Σαλαμάγκα από τό περιοδικό *Έ νδοχώ - 
ρα» των Ίωαννίνων,  τεύχος Ιον)

Κύριε Γ. Ζώρα του Πανεπιστημίου 3 A 
θηνών, κ. Β. Βαρίκα κάποιων καλών 
κριτικών κειμένων, κ. *Αλκη Θρύλε πού έ 
κτιμήσαμε τή λεπτπιοθησία σας, κ. Ά \δρέα  
Καραντώνη τών «Νέων Γραμμάτων», κ. 
Κωστή Μπαστιά έκείνου τσύ έξοχου «Μη
νά τού Ρέμπελου», κ. Κ. Θ. Δημαρά κριτι 
κέ τού νεοελληνικού διαφωτισμού, κ. Γ.

I Κουρνούτε Χυβερνητικέ Επίτροπε, κ."Αγ 
ΐ γελε Φουριώτη Γραμματέα της Επιτροπής,
1 ή περίπτωση πού θ ’ αναφέρουμε μάς άνα 
[ γκάζει νά προβούμε σέ ανοιχτή καταγγελία 
,ι για μιαν απόφασή σας.
| Σάς καταγγέλουμε στην Κυβέρνηση τής 
|j χώρας, στον πνευματικό κόσμο τής Ελλά· 
ΐ; δας, στον ήμερήσιο Τύπο για πρωτοφανή 

στα πνευματικά χρονικά αμέλεια. Στις 28 
ΐ τού ’Ιουλίου άνακοινώσατε τις αποφάσεις 
■ σας γιά τά βιβλία πού βραβεύσατε, βιβλία 

πού έκδόθηκαν τό 1958 και είχαν κατατε- 
θεΐ στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Τά γράφου 
με αυτά—σύμφωνα μέ την ανακοίνωσή σας 
— γιά νά μην υπάρξει λόγος στρεψοδικίας, 
φαινομενικών άλλοθι και τρόποι υπεκφυ
γών. Τά βιβλία, λοιπόν, είχαν κατατεθεί 
στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Εσείς, κύριοι, 
είχατε τή στοιχειώδη υποχρέωση νά τά δια 
βάσετε δλα, μά δεν τό κάματε.

— Πώς, θά ρωτηθεί ό καθένας πού δια
βάζει αύτό τό συνταρακτικό (καί βέβαια 
συνταρακτικό σχόλιο), τέτοιες φίρμες τών 
Γραμμάτων μας δεν θά διάβαζαν τά βιβλία 

; πού ήταν υποχρεωμένοι νά κρίνουν; Τά ψι 
ί λοκοσκίνισαν μάλιστα. Έδώ έπρόκειτο λά 
(διαθέσουν από τά χρήματα τού ελληνικού 
(λαού, πού θέλει νά βοηθήσει τούς λογοτέ
χνες του, §δώ—δίκοπο μαχαίρι τούτο ό
πως άποδεικνύεται γιά τον αποδέκτη, πού 
ίή στάση του μάς άπασχολεΐ παρακάτω—ή 
.βράβευση χαρίζει κάποια δόξα, κάποια κα
θιέρωση τέλος πάντων....

Και όμως, φίλτατε άναγνώστη μας, δυ 
ιοτυχώς ή Επιτροπή δεν διάβασε δλα τά

βιβλία ή τουλάχιστο δέ διάβασε ενα. Καί 
αύτό, γιά δυστυχία της, έτυχε τού βραβεί
ου τών ταξιδιωτικών εντυπώσεων. Πρόκει
ται γιά τό βιβλίο τού κ. Δημ. Σαλαμάγκα 
«Τοπία καί Χρονικά».

— Μήπως διαφωνείτε, θά σκεφθεϊτε, 
μέ τήν κρίση τής Επιτροπής; μά καί ποιοι 
είστε έσεΐς;

’Εμείς; όχι...Μά, τό ίδιο ιό βιβλίο δι
αμαρτύρεται! Ό  υπότιτλος τού εξωφύλλου 
τό φωνάζει. Ή  σεβαστή Επιτροπή, όχι μό 
νον δέ διάβασε τό β βλίο, μά δέν τό είδε κάν!!

— Πώς;
Βέβαια γλεντούμε τήν «περίπτωση»,δέν 

σάς τήν αποκαλύπτουμε αμέσως φοβούμε- 
γιά σάς κανένα «σόκ», δέν ξέρεις τι γίνεται. 
Είμαστε σκανδαλοθήρες; ’Όχι δά καί σκαν 
δαλοθήρες. ’Οργισμένοι, λυπημένοι, απο
καρδιωμένοι από τό πρωτοφανές σκάνδαλο;
Ναί. Γιατί τό βιβλίο τού κ. Δημ. Σαλαμά
γκα «Τοπία και Χρονικά» είναι άπλούστα- 
τα βιβλίο μέ...στίχους. ΚΓ αναδημοσιεύον
ται σ’ αύτό ποιήματα τού κ. Δημ. Σαλα
μάγκα, γραμμένα από τό 1925 ώς τό 1955. 
Τό πρώτο μέρος τά «Τοπία» περιλαμβά- 
νει 10 ποιήματα, ιό δεύτερο μέρος «Χρο
νικά» 12 ποιήματα καί ακολουθούν 33 με 
ιαφρασμένα.

Πού λοιπόν οί ταξιδιωτικές εντυπώσεις; 
Κι* εμείς οί κουτοί νομίσαμε προς στιγμήν 
πώς στήν πόλη μας μεγάλωσ* αίφνίδια—  
σάν τά μανιτάρια—ενα πρώτου μεγέθους 
πεζογραφικό ταλέντο. Κι* απορούσαμε χα
ρούμενοι— ώσπου νά πάμε στο βιβλιοπω
λείο—πώς έ'γιν’ αύτό τό τάνυσμα τού λό
γου τού κ. Δημ. Σαλαμάγκα, πού ασφαλώς 
τον έφερνε πλάϊ στούς Παπαντωνίου, Κα· 
ζαντζάκη, Ούράνη καί τούς λοιπούς «ταξι
διωτικούς» πεζογράφους μας!

Λοιπόν, κύριοι τής Επιτροπής ’Απο
νομής Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων, 
ποιος σάς έρριξε τήν πεπονόφλουδα; Σέ 
ποιόν από τά μέλη σας είχατε τυφλή έμπι - 
στοσύνη; Ποιος καί πώς είσηγήθηκε τήβρά 
βευση; Αύτός έγινε όχι μονάχα νεκροθά
φτης τής εντιμότητάς σας (στο κάτω τής
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γραφής αυτό ενδιαφέρει άτομα, οποία κι5 
αν ειν’ αυτά τά άτομα), μά ύπονομευτύς 
τοα3 Κρατικού Βραβείου πού τό τοαυμάτι- 
σε άθαράπευτα. Τι θλίψη καί αηδία... Καί 
φιλισταιϊσμός και συναλλαγές ανάξιες προ 
βολής, προερχόμενοι από—δήθεν—πνεύμα 
τικούς ανθρώπους, γνοόρισε δ δύσμοιρος 
αυτός τόπος κατά κόρο, μά τέτοιο μίγμα τεμ 
πελιάς, ζιαμανφουτισμού καί φιάσκου είναι 
καταπληκτικό. ’Ασφαλώς στα ξένα χρονικά 
δέ βρέθηκε ιό ανάλογο του. Καί συνεχί
ζουμε μέ σάς κ. Δημ. Σαλαμάγκα.

Σάς θεωρούμε ένα σεμνό άνθρωπο καί 
φίλο ευγενικό. Σάς δίνουμε τό χέρι μας μέ 
χαρά.Λέγαμε, πώς καν καί σάς λείπει τό τα 
λέντο καί ή π\οή τού δημιουργού, δμως έ
χετε μιά συγκινητική προσήλωση στην ι
στορία τής πόλης μας καί οι σελίδες σας 
πού μιλούν γ ι ’ αυτή διεκδ’κούν τό ενδια
φέρον. "Ομως τώρα, κ. Σαλααάγκα τί νά 
σκεφθούμε γιά σάς; Πώς τό δεχτήκατε αυ
τό; Πώς μέ τηλεγράφημά σας (μάλιστα μέ 
ύπερεπειγον τηλεγράφημα) δέν ειδοποιήσα
τε τήν Επιτροπή, δ ν̂ την προφυλάξατε εκ 
ιών υστέρων από τήν πρωτάκουστη γκάφα 
της, γιά νά μπαλθ)σει κάπως τ* άνεπανόρθω 
τα; Π ώ ςθ’άπλώσετε—άν δέν τ* άπλοοσατε— 
τό χέρι σας σέ χρήματα πού ξέρετε πώς δέν 
σάς ανήκουν; Γιά τ* άλλο δηλαδή τον τίτλο 
τού βραβευθέντος έργου μέ τό Κρατικό βρα 
βείο δέ ρωτούμε, γιατί— δυστυχώς— τον με 
ταχειριστήκατε διαφημίζοντάς τον στήν ε
φημερίδα «Πρωινός Λόγος» τών Γιαννί- 
νων. Θά διαβάσατε ασφαλώς γιά τό νέο 
ποιητή κ. Νάνο Βαλαωρίτη, πού βραβευμέ 
νος κΓ αυτός εφέτος μέ τό Βραβείο ποίη
σης άπό τήν ίδια Επιτροπή, τό άρνήθηκε 
γιά λόγους δικών του αρχών.

Μά οι υπεύθυνοι δέν τελειώνουν εδώ. 
'Γπάρχουν καί κάποιοι άλλοι στήν πόλη 
μας, πού γνώριζαν τό φιάσκο καί είχαν 
τόν τρόπο να τό καταγγείλουν. ΚΓ αντί 
γΓ αυτό βγήκαν καί-πανηγύρισαν. Καλά κΓ 
άξιέπαινα τ’ άλλα (τά λαογραφικά καί ίστο 
ρικά «ανάμικτα» πού καί βέβαια τού άξ{.
ζουν), αλλά γιά τά ταξιδιωτικά τουί Λοι
πόν, τά δίκαια βέλη ενα · ενα στού: στό
χους τους: Τί έχει ν’ απαντήσει ή ίπίσημη 
Επιτροπή, δ συγγραφέας, ή «’Ηπειρωτι
κή Εστία»;

*
(Έ π ιοτολη  τον Κ. Κονχκίδη (υποψηφίου διεχ 

διχητον τον Ιδίον βραβείον οτδν **Ανεξάρτη 
το Τύπο» της 4 —11—59).

Αξιότιμε κ. υπουργέ 
’Έχω τήν τιμήν νά επικαλεσθώ τήν 

άντίληψιν ΰμών διά τήν επανόρθωσιν ώ- 
ρισμένων πράξεων, εις τάς οποίας προέβη 
ή Επιτροπή τών λογοτεχνικών κρατικών 
βραβείων καθ' ύπέρβασιν ιής άρμοδιότη- 
τός της καί κατά παράβασιν τής καθιερω
μένης νομιμότητος.

Α) Ή  Επιτροπή άπένειμεν εις τό υπό 
τόν τίτλον «Τοπία καί Χρονικά» βιβλίον 
τό Α' βραβείον τών ταξιδιωτικών έντυπά)· 
σεων. Ή  άπόφασις αύη  είναι καταφανώς . 
αυθαίρετος. Πράγματι τό βραβευθέν έργον, 
άσχετον μέ τά ταξίδια, είναι συλλογή ποιη- 
μάτθ)ν! Ποτέ ή ποίησις δέν εκρίθη ώς πε- i 
ρ έχουσα ταξιδιωτικός εντυπώσεις.

Άλλ* ιδού ποιον είναι τό ακριβές πε- : > 
ριεχόμενον τής συλλογής. Ά π ό τάς 52 σε-  ̂ ( 
λίδας της (εις τήν ουσίαν 25, διότι, δπως \ \ 
συνηθίζεται είς τά ποιήματα, ή μισή σελίς | 
αφήνεται λευκός χάρτης) αί 5 έχουν ώς θέ- I f 
μα επικλήσεις προς μερικά ήπειρωτικά βου J ,- 
νά καί τήν λίμνην τών Ίωαννίνων (καί ή I ι 
Παγά Λαλέουσα τού Π. Νιρβάνα καί πολ- |  c 
λά ποιήματα τού Κ. Παλαμά περιέχουν |  
επικλήσεις τού είδους αυτού, αλλά δέν ε- |  
κρίθησαν ώς άπολέσαντα τήν κυρίαν Ιδιο- 3 A 
τητά των—τήν ποιητικήν μορφήν των, δ u 
διά νά μεταβληθούν είς ταξιδιωτικός εντυ- ||$  
πώσεις) καί αί ύπόλοιπαι σελίδες είναι ά- aj j. 
φιερωμέναι είς ποικίλα άλλα θέματα, δ-!ϊ*· 
πως είναι δ Νεομάρτυρας, δ Κράχτης, τό fjk  
Φθινόπωρο, δ Ημερος, Διαβαίνω αλήτης, 
Πιστεύω Κύριε, Περιπλανώμενος Ίουδαι·| 
ος, Ά νοιξη , κ.τ.λ., καθώς καί είς μετα-ί 
φράσεις (αύταί είναι 24 σελίδες) Γάίλωνΐ 
ποιητών: Μπωντελαίρ, Ρισπέν, Σουλύίΐ
Πριντόμ, καί άλλων) καί τού Όρατίου. R ,,, 

Αυτά είναι τά θέματα, τά όποια περιέ-L * 
χει ή ώς έργον ταξιδιωτικόν βραβευθεΐσα* 
ποιητική συλλογή Ή  ’Επιτροπή δμως φαί* 
νεται, ήρκέσθη νά σιηριχθή απλώς είς τόν] 
τίτλον τού βιβλίου: «Τοπία καί Χρονικά»/ ;;'' 
καί άπεφάνθη δτι τό βιβλίον είναι ταξιδιω  ̂
τικόν ή καί άν είδεν άκόμη τό περιεχόμε|  ̂
νόν του, θά επροτίμησε ιήν μέθοδον τών '*
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μεσαιωνικών καλογήρων, ot οποίοι Ιβάπτι- 
1 ζον τάς χήνας είς ψάρια (έπιτρεπόμενα την 
! Παρασκευήν από τή καθολικήν θρησκείαν) 

διά νά τάς φάγουν. ’Έτσι δεν Ιδίστασε να 
μετουσίωση τήν ποίησιν εις ταξιδιωτικόν 
εργον.

Επιτρέψατε με, κύριε ύπρυργέ, νά 
διαμαρτυρηθώ διά τον έκ μέρους τής 'Ε 
πιτροπής παραμερισμόν όλων των έργων, 
τά όποια περιέχουν πραγματικός ταξιδιω
τικός εντυπώσεις (και είναι τοιαύτα εφέτος 
αρκετά).

Και παρακαλώ πολύ δπως εν τή άρμο- 
διότητι υμών ως αρμοδίου ύπουργο" άκυ- 
ρώσητε τήν άπόφασιν τής Επιτροπής περί

I
 απονομής του ταξιδιωτικού βραβείου εις ερ 

γον μή ταξιδιωτικόν.

Β) Ή  Επιτροπή κατ’ άνακοίνωσιν μέ* 
| λους τη:, 'καθώρισεν δτι από εφέτος τά 
3 πρώτα βραβεία θ ’ άπονέμωνται είς δο- 
|| κιμασμένους λογοτέχνας, ώς επιβράβευσις 
ίι διά τήν δλην δράσιν των καί τά δεύτερα 
ϊ εις τούς νέους, τούς ευρισκομένους είς εύοί 

ωνον έξέλιξιν. Ή  ’Επιτροπή δμως συνήλ- 
·! θε κατόπιν άποφάσεως τού υπουργού, ή ό- 
; ποια καθορίζει σαφώς τό εργον της ώς συ 
, νιστάμενον είς τήν βράβευσιν των καλυτέ- 
! ρων έργων, τών όποιων τά είδη κατονομά- 
i ζονται.

Ούτως ή Επιτροπή παριδονσα τήν ί* 
ΐ διότητά της ώς εκτελεστικού οργάνου καί 
ιμετατρέψασα τήν φύσιν τών βραβείων αύ· 
ίθαιρέτως, κατέστησεν τήν πραξιν της άπα- 
ράδεκτον καί άκυρώσιμον. Διό παρακαλώ 
;πολύ δπως θελήσετε νά προβήτε είς τήν εν- 
ίδεδειγμένην επί τού προκειμένου ε\έρ· 
(γειαν.

ΚΩΝ. ΚΟΥΚΙΔΗΣ
Δημοσιογράφος Συγγραφεύς

'Οδός Φαίδρου άριθ. 13 
*

''Ε π ισ το λές  τών κ. κ. Σ αλαμάγκακα ι Δ . Κ όκ
κινου *Βήμαι> τής 13 — 11—69)

Κύριε Διευθυντά,
! νΕχω την τιμήν νά σας οχείλω άντίγρα· 
οο έπιστολής μου προς τό περιοδικό «*Ε ν· 
ροχώρα» άπό οημείωμα τού οποίου προε- 
ΙΧήϋη ή γύρω άπό τη βράβευοή μου ουζή-
\ Ι°η: 9 , 

«Σχετικά μέ τίς, άπό μέρους τής Όμα-

δας τού περιοδικού «Ένδοχώρα» επικρί
σεις τού τρόπου απονομής τού Κρατικού 
βραβείου ταξιδιωτικών εντυπώσεων 1958, 
άναφέρομαι στο άπό 31 'Οκτωβρίου εγγρα 
φο τής Επιτροπής Κρατικών Βραβείων— 
προς αθηναϊκή Ιφημερίδα—όπου καί αί- 
τιολογεϊται ή πρόταξη τής βράβευσης. Δεν 
είχα υποβάλει γι9 αυτό, καμμιά υποψηφιό
τητα, κι’ ούτε επιδίωξα κααμιά διάκριση. 
Δεν νομίζει δμωςό υποφαινόμενος, δτι θά 
ήταν εποικοδομητικό, για τό σύνολο τής 
εργασίας του—θάταν—άντίθετα—έλλειψη 
σεβασμού προς τήν Επιτροπή βραβείων— 
ν’ άπορρίψη αυτός*—καί μάλιστα, πριν 
περιέλθουν σέ γνώση του αίτιολογικά τους 
στοιχεία—διακρίσεις προερχόμενες άπό τό
σο γνωστούς πνευματικούς άνθριόπους τού 
Κέντρου. Τίποτε, άλλωστε, άπολύκος δεν 
τούς εμποδίζει νά πάρουν νέες για τό θέμα 
άποφάσεις. Ό  έλεγχος, ήταν τότε επιβαλλό
μενος κι9 άποκατέστησε τά πράγματα στή 
θέση τους* μέ εξένισε έν τούτοις επώδυνα 
ό τρόπος καί ή άπρόκλητη βιαιότητα τών 
εναντίον μου επικρίσεων, τόσο περισσότε
ρο, δσο γιατί, μέ τούς περισσότερους τής 
'Ομάδας τού περιοδικού, μέ συνέδεαν αι
σθήματα συμπαθούς γνωριμίας καί φιλί
ας, ακόμα καί δεσμοί συνεργασίας σέ πνευ 
ματικά πεδία. Οι αξιολογήσεις τέλος, τών 
εργασιών μου γενικά, πού μέ τήν ευκαι
ρία γίνονται στην «Ένδοχώρα», είναι βέ
βαια, γνώμες τών μελών τής 'Ομάδας της. 
Αυτό δμως δεν άποκλείει νά υπάρχουν, καί 
άλλες άλλων, διαφορετικές, έξ ίσου τουλάχι 
στον άξιοπρόσεκτες».

Τό έγγραφον τής κριτικής ώς άνω Ε 
πιτροπής, ύπογραφόμενον άπό τούς κ. κ. 
Γ. Ζώραν, Α. Θρύλον, Β. Βαρίκαν, Α. Κα 
ραντώνην, Κ. Μπαστιάν καί κυβερνητικόν 
επίτροπον κ. Γ . Κουρνούτον ?νέγει επί λέ- 
ξει τά έξής:

<*Η * Επιτροπή Α π ο νο μ ή ς  Κρατικών Βρα 
βεί<ον εξήτασε διά μακρών τό εργον τον κ. Δ. 
Σαλαμάγκα και είδικώτερον τό άναφερόμενον 
είς τήν χωρογραφίαν και ιστορίαν τής *Η π ε ι 
ρ ο ν *0 κ . Δ. Σαΐαμάγκας, ώς γνωστόν, έξέ- 
δωκε κατά τό 1958 τά έξής έργα: 1) * Η  *Κόσ 
σα· και ή «ΒΙηώρα», 2) Γιαννιώτικα λαογρα· 
φικά μελετήματα, 3 )  'Η  κατά τον Σουλίον 
εκστρατεία τών Τούρκων τον 1772, 4) Γιαν· 
νιώτικα Ιστοριοδιφικά μελετήματα, 6 )  Ό  «Χα
λασμός* τον νησιού 1821 , 6) Στ. Σαλαμάγ·
κας (Βιογραφικά) και 7) Τοπία και Χρονικά



(αναδρομές) σέ στίχο . βΗ  * Επιτροπή οχι μό
νον έ μελέτησε τά έργα του κ. Δ. Σαλα μάγκα, 
άλλα καί άναλντιχώς εις πολύωρον συξήτησιν 
εξήρε την σημασίαν των και την άξιολογωτά- 
την συμβολήν τοϋ συγγραφέως εις την μελέτην  
του  *Ηπειρω τικού χώρου. Ά π έν ε ιμ ε  λοιπόν  
εις τούτον , και νομίξομεν δικαίως, το βρα· 
βεΐον των ταξιδιωτικών εντυπώσεων, διά τό 
σύνολον τής εργασίας του βραβεύσασα τυπικώς  
εν εκ των έργων του . * Εξ απλής όμως παρα
δρομής έγράφη ότι εβραβεύ&η τό «Τοπία και 
Χρονικά» τό όποιον άλλωστε καί εις τό έξώ- 
φυλλόν του έχει την ενδειξιν . δτι πρόκειται  
περί στίχων, μέλη δε τής  * Ε πιτροπής ήσχολή- 
&ησαν με τά έργα ταϋτα του κ. Δ Σολαμάγ- 
κα και έγραψαν σχετικάς αναλύσεις εις τάς 
στήλας των εφημερίδων>.

Με τιμή
Δ.» ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

Γιάννινά Λεωφόρος Γεωργίου Β' 29
*

Κύριε Διευθυντά,
Ό  θόρυβος πού προκλήθηκε από τις 

δημοσιεύσεις γύρο} από τό βραβείο, πού 
δόθηκε στα «Τοπία καί Χρονικά» τού κ. 
Δημ. Σαλαμάγκα, δχι μονάχα δεν περιωρί- 
στηκε στην μορφή τής βρυβεΰσεως, άλλα 
έφτασε νά θίζη κΓ αυτόν ακόμα τον ίδιον 
τον συγγραφέα α>ς πρόσωπο, εφ’ δσον, ό- 
λότελα αβασάνιστα, επεξετάθηκε καί σέ 
πολύ πρόχειρα σχόλια εις βάρος τού δλου 
έργου του. ΚΓ έπειδή ό κ. Σαλαμάγκας 
δέν είναι ού'τε τυχαίος ού'τε άγνωστος—του
λάχιστο στους άνθροόπους πού σχετίζονται 
μέ τά Γράμματά μας καί μέ τήν ιστορία 
μας— αυτή ή επιδειχθεϊσα από μέρους των 
κ. κ. συντακτών ακράτεια σοβαρότητος έπέ 
φερεν οπουδήποτε ένα σοβαρό ηθικό τραύ 
μα καί στά ήθη των εφημερίδων μας. Διό
τι, νομίζω, πώς θά ήταν φρονιμοηερο, εάν 
οί άσχοληθέντες μέ τήν εν λόγω ύπόθεσιν, 
αντί νά κόπτωνται διά τήν... διασπάθισιν 
των 5 —6 χιλιάδων δραχμών—πού κΓ αυ
τές ακόμα δέν δόθηκαν, πού δίδονται σ’ έ
ναν συγγραφέα ύπερτριάκοντα βιβλίων πο- 
λυτιμώτατων καί σιήν δική μας καί στην 
ξένη βιβλιογραφία— έξών τά δύο βραβευμέ 
να κΓ από τήν Ακαδημίαν ’Αθηνών μέ 
Α' έπαινον— έφρόντιζαν νά μάθουν καλύ
τερα ποιο είναι τό εργον τού κ. Δ. Σαλα
μάγκα. Κι' δσον άφορά γιά τήν πράγματι 
ενδιαφέρουσαν ύπόθεσιν τού δημοσίου 
χρήματος, ίσως αλλού γίνονται οί σπατάλες

χωρίς τήν οδύνην καί χωρίς τήν εύλάβεια 
πού οφείλεται στο πτωχό μας θησαυροφυ
λάκιο... Καί εν τελεί, πώς άποτολμάιαι ή 
κατάργησις τής γνώμης τής επιτροπής 
βραβεύσεως χωρίς καμμιά συγκεκριμένη ά· 
πόδειξι για... μεροληψία υπέρ τού κ. Σα
λαμάγκα; Νομίζω πώς αρκετά «αλωνίστη
κε* αυτή ή αφορμή γιά δημόσια τυμπανο
κρουσία.

Μετά τιμής 
Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Δ)ντής τού περιοδικού «Ηπειρωτική 
‘Εστία» ’Ιωάννινα 7— 11—1959.

Υ .Γ .— ΚΓ ενα έρόπημα: Ά φούήάπό- 
φασιςτής βραβεύσεως εδημοσιεύθη, ώς 
γνωστόν, προ τριμήνου, πώς έγινε τώρα 
μόλις γ\ωστόν τό «σκάνδαλον;» Αυτό ΰπο- 
δηλοίνει δυσιυχώς μίαν ασυγχώρητα όψιμη 
άφύπνισι πολλών λογιών καί πιο πολλών 
ακόμα δημοσιογράφων γιά τά πνευματικά
μας ζητήματα... Είναι όντως λυπηρόν.

*
(*Επιστολή τού κ. Α. Σακαλή στό ·Β ήμα» της 

1 7 - 1 1 - 5 9 .

Κύριε Διευθυντά,
*Αν καί εξακολουθώ νά πιστεύω δτι ό 

δημιουργηθείς θόρυβος γύρω από τήν α
πονομή των εφετεινών λογοτεχνικών βρα
βείων τελικά θά επιφέρη ζημία στον λογο 
τεχνικό κόσμο—καί επεσήμανα ήδη τον 
κίνδυνο αυτό—έν τούτοις, θά μού επιτρέ
ψετε νά απαντήσω σέ ώρισμένα σημεία 
τής προχθεσινής επιστολής τού κ. Σπ. Γιαν 
νότου, πού είχε ενα χαρακτήρα προσωπι
κής αντιδικίας μαζί μου. Διατηρώ απαρα
σάλευτες, επάνω είς τό θέμα αυτό, τις βα
σικές πεποιθήσεις μου, δτι δηλαδή ή Ε 
πιτροπή ενήργησε εντελώς καλοπροαίρετα 
καί επειδή εθεώρησε δτι κανένα από τά 
ταξιδιωτικά βιβλία τής χρονιάς δέν ήταν 
κατάλληλο γιά τό σχετικό βραβείο, άπεφά- 
σισε νά τό άπονείμη «κατ’ οικονομίαν» 
στό συνολικό πνευματικό έργο τού Δ. Σα
λαμάγκα. Και δτι τό μόνο σφάλμα τής Ε 
πιτροπής σ’ δλη αυτή τήν ύπόθεσι είναι 
δτι δέν αίτιολόγησε δημόσια από τήν αρ
χή τήν άπόφασί της μέ τον παραπάνω συλ 
λογισμό ό5στε νά τήν καταστήση απόλυτα 
άδιάβλητη. Ά π ό  τού σημείου δμως αυτου 
μέχρι τού νά παρουσιάζεται ή παράλειψι
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J αυτή σαν πρωτοφανές σκάνδαλο υπάρχει 
| τεράστια διαφορά. "Αλλωστε και ή άνακοί- 
| νωσι των Λογοτεχνικών Σωματείων, τήν 

οποίαν επικαλείται δ κ. Γιαννάτος όμιλεΐ 
περί «ανωμαλιών» και δχι περί σκανδάλου. 
*Αλλά καί οσον αφορά την απορία του κ.

I Γιαννάτου, πώς «δυο άνθρωποι καιώρθω 
J σαν νά επιστρατεύσουν οκτώ έφημερίδες»
\ υπέρ των άπδψεών των, έχω νά προσθέ* 
i σω δτι αυτό δεν είναι δά καί πολύ δΰσκο- 
ί λο προκειμένου για δυο πεπειραμένους επι- 
.( λέκτους δημοσιογράφους, επικαλούμενους 
i την συμπαράστασι τών συναδέλφων των 
\ καί μάλιστα δταν παρουσιάζουν στοιχεία— 

δπως ή παράλείψι της Επιτροπής—πού 
ήμπορούν νά δώσουν αφορμή σέ συζητή
σεις καί περερμηνεΐες. Βασικό μόνο είναι 
—καί επιμενω Ιδιαίτερα σ’ αυτό—δτι κα· 
νένας από τούς γνωστούς λογοτέχνες μας 
δεν άναμίχθηκε στην εκστρατεία αυτή. Μή
πως λοιπόν ή σιγή τους είναι ενδεικτική 
τών απόψεων τους έναντι ενός θορύβου 

; πού δεν τούς συγκινει; Τώρα άν, δπως 
■· γράφει δ κ. Γιαννάτος, τά μέλη τής Έπι* 
ιτροπής συνήθως συνέρχονται «χωρίς νά 
Ί έχουν κόψει τά φύλλα τών βιβλίων πού θά 
ι* κρίνουν καί οχι σπάνια θά εισηγηθούν» αύ 
:τό είναι ένα θέμα πού αφορά τά ίδια τά 
μέλη τής Επιτροπής καί πού πιστεύω δτι 
.τώρα θά άναγκασθούν νά λύσουν τή σιγή 
τους γιά νά απαντήσουν στήν κατηγορία 
αυτή. Σιή συγκεκριμένη περίπτωσι πολλά 
ίάπό τά μέλη τής Επιτροπής (Κ. Δημαράς, 
.Άλκης Θρύλος, Α. Καραντώνης, Β. Βαρί 
χας) καθώς καί δ ειδικός γραμματέας της 
ΓΑγν. Φουριώτης) είχαν ό'χι μόνο διαβά
ζει, άλλα καί κρίνει καί κατατάξει τά βι- 
3λία τού κ. Σαλαμάνκα, από τις στήλες εγ 
<ύρων αθηναϊκών εφημερίδων καί τό Ρα
διόφωνο. Άλλωστε, ιά μέλη τής Έπιτρο- 
τής έχουν μόνα τους τόση «πνευματική ε
πιφάνεια» δπως παραδέχεται δ κ. Γιαννά- 
Ιος, ώστε νά μή έχουν ανάγκη τής ίδικής 
μ>υ «συνηγορίας». *Όπως δμως καί άν έ- 
:,ει τό πράγμα καί άν παραδεχθούμε δτι ή 
Επιτροπή προέβη σέ παραλείψεις— καλο
προαίρετα πάντοτε—πού δμως δεν μπο
ρούν νά πάρουν τήν μορφή σκανδάλου, 
ιοάλιν οί δλιγώιερόν δικαιούμενοι νά μιλή
σουν πρώτοι—γιατί φυσικά άνακίνησις

τού θέματος σέ επαρχιακό περιοδικό δέν έ 
χει σημασία, οση οί επιστολές σέ ήμερήσιες 
αθηναϊκές εφημερίδες—ήσαν οί συνυποψή 
φιοι γιά τά κρατικά βραβεία. Γιατί άλλοι- 
μονο άν οί έκάστοτε άπορριπτόμενοι από 
οίονδήποτε πνευματικό διαγωνισμό δημι
ουργούσαν μια παρόμοια αναταραχή. "Ο
σον άφορφ τέλος, τήν «χωρίς περίσκεψιν» 
κατάληξι τού κ. Γιαννάτου καί τήν συνέ
χεια τού Καβαφικού στίχου, προτιμώ νά - 
μήν άντιστρέψω τήν φράσιν.

Μετά τιμής
ΑΝΔΡ. ΣΑΚΑΛΗΣ  

*
(*Απάντηση του Προέδρου τής 'Επ ιτροπής  

Κρατικών Βραβείων κ Γ. Ζώρα στήν «Κα- 
&ημερινή> τής 17—11—69)

Κύριε Διευθυντά,
Εις άπάντησιν του «Έπικαίρουντής «Κα· 

Θημερινής» υπό τον τίιλον <Βονΐ» δήμο· 
οιευθέντος εις τό ψύλλον οας τής παρελθούσης 
Κυριακής, εχω τήν τιμήν νά υάς παράοχω 
τάς ακολούθους πληροφορίας:

Ή  Κρατική Επιτροπή βραβεύσεως λο
γοτεχνικών έργων έχει άκεραίαν τήν ευθύ
νην διά τήν κρίσιν της καί σέβεται τό δι
καίωμα παντός πολίτου νά φρονή δη ή ά- 
πόφασίς της είναι πεπλανημένη ή οχι. Έκει 
νο, δμως, δπερ έξένισε τά μέλη τής επιτρο 
πής, καί διά τό όποιον διαμαρτυρόμ^θα, εί 
ναι ή άναγραφεΐσα είςτό «Επίκαιρόν» σας 
πληροφορία δτι ή ’Επιτροπή έλαβε τηλε
φώνημα ξένου προς τήν σύνθ^σίν της προ
σώπου καί δτι έπροχώρησεν εις συναλλαγήν 
άπάδουσαν προς τό πνευματικόν έργον της. 
Ή  πληροφορία αύτη είναι εντελώς εσφαλ
μένη καί ύπευθύνως σάς διαβεβαιώ δτι ου 
τε αμέσως ούιε εμμέσως διετυπώθη παρά* 
κλησις ή έγένετο ύπόδειξις παρ’ οίουδήπο- 
τε προς τήν 'Επιτροπήν ή μεμονωμένως 
προς μέλος της προς έπίδειξιν εύνοίας'πρός 
τούτον ή εκείνον τον συγγραφέα. Τούτο, άλ 
λωστε, καταφαίνεται καί είς τά πρακτικά 
τής Επιτροπής δλων τών ετών, δπου εκ
φράζεται ή ίκανοποίησις αυτής προς τον 
αρμόδιον Υπουργόν, διότι ούδεμία ούδα- 
μόθεν ήσκηθη αυτή πίεσις υπέρ οίουδήπο- 
τε κρινομένου.

Κατά συνέπειαν παρακαλώ θερμώς, δ
πως εν τή εγνωσμένη άντικειμενικόιητί σας
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έπανορθώσητε την άποδοθεΐσαν μομφήν ή- 
τις τόσον άνακριβώς καθάπτεται- τής προ
σωπικής ύπολήψεως των μελών τής Ε π ι
τροπής.

Μετ’ εξαίρετου τιμής
*0  Πρόεδρος τής Επιτροπής βραβεύσεως 

λογοτεχνικών έργων
Γ .Ζ Ω Ρ Α Σ

(Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών)
' *

(Ειδικό ρεπορτάζ εφημ . * Ταχυδρόμος τής 21 
—11 - 69 .

Ή  ιστορία τών Κρατικών Λογοτεχνι
κών Βραβείων αρχίζει από πολύ παλιά. Έ  
δώ καί περισσότερο από 1δ χρόνια περί
που. Την εποχή Ικείνη τό Κράτος άπεφά- 
σισε νά διάθεση ένα ποσό, μάλλον σημαν
τικό, για τήν ηθική επιβράβευση τής έργα 
σίας τών Ελλήνων λογοτεχνών καί τήν οΙ· 
κονομική ενίσχυσή τους με τήν αγορά ώρι 
σμένου άρ»θμού άντιτύπο^ν ατό τά βιβλία 
τους. ’Ανέγραψε λοιπόν στον προϋπολογι
σμό ένα ποσό πού αντιστοιχεί μέ 600,000 
περίπου σημερινές δραχμές τό χρόνο. Κι9 
αυτό συνεχίζεται ώ; τά σήμερα. Μέ μιά μο 
νάχα διαφορά: Τό Κράτος, παίρνοντας τήν 
απόφαση νά διάθεση τό ποσό αυτό, δέν 
καθώριπε συγχρόνους και μέ ποιο τρόπο θά 
γινόταν ή ενίσχυση. Βάσει δηλαδή ποιων 
κριτηρίων θά γινόταν ή διάθεσή του.

Τό αποτέλεσμα ήταν ή διαχείρισή του 
νά άφεθή στά χέρια τού Ικάστοτε υπουρ
γού τής Παιδείας, ό οποίος, δπως είναι 
φυσικό, τό χρησιμοποιούσε αποκλειστικά 
γιά ενίσχυση τής κομματικής του επιρροής, 
χωρίς νά δίνη λόγο σέ κανένα και χωρίς έ 
λεγχο. “Έτσι, τό ποσό αυτό, πού προορί
ζονταν γιά τήν ενίσχυση τών λογοτεχνών, 
δινόταν σέ άγνοίστους και ασήμαντους αν
θρώπους πού κυκλοφορούσαν διάφορα δή
θεν «έθνικού» περιεχομένου λαθρόβια έν
τυπα, γιατί αυτοί συνήθους είχαν τά πολι
τικά μέσα αλλά καί τό θράσος νά γίνονται 
«τσιμπούρι» στούς διαφόρους υπουργούς. 
Σημαντικό μέρος έπίσης δινόταν σέ διάφο
ρα σωματεία (πού κι* αυτά καμμιά σχέση 
δέν είχαν μέ τήν λογοτεχνία) τής εκλογικής 
περίφερείας ιών Ικάστοτε υπουργών."Ετσι 
τό ποσό γιά τήν ενίσχυση τών Ελληνικών 
Γραμμάτων είχε καταντήσει όργανο γιά

τήν εξαγορά ψήφων εκ μέρους tcov διαφό 
ρων υπουργών και κομματαρχών.

*Η ανεξέλεγκτη διάθεση τών εξακοσίων 
αυτών χιλιάδων δραχμών συνεχιζόταν μέ
χρι τό 1955, χωρίς κανένας νά διαμαρτύ
ρεται. Άλλοι γιατί αγνοούσαν τής ύπαρξη 
τής πιστώσεως, άλλοι γιατί θεωρούσαν μά
ταιη τή διαμαρτυρία. Ή  κατάσταση άλλα
ξε δταν πριν πέντε χρόνια περίπου, επί *ε 
φαλής τής Διευθύνσεο)ς Γραμμάτων καίΤε 
χνών τού υπουργείου Παιδείας τοποθετή
θηκε ό κ. Γ. Κουρνούιος. Μόλις δ κ. Γ. 
Κουονούτος άνεκάλυψε τήν ύπαρξη τής πι· 
στοοσεως αυτής και διεπίστωσε τον τρόπο 
μέ τον όποιον γινόταν ή διάθεσή της, μέ 
υπόμνημά του προς τον αρμόδιο υπουργό, 
πρότεινε νά έξευρεθή τρόπος, ώστε τό κον
δύλι νά διατίθεται γιά τό σκοπό γιά τον 
όποιο είχεν εγκριθή και συγχρόνως νά δι
ανέμεται κατά τρόπο αδιάβλητο. Ή πρότα
σή του, δπως ήταν φυσικό, συνάντησε τήν 
επίμονη άρνηση έκείνο)ν πού τό διαχειρί
ζονταν.

Ή  Διεύθυνση δμως Γραμμάτο^ν τού ύ 
πουργείου επέμενε μέχρις δτου υπουργός 
τής Εθνικής Παιδείας διοιρίστηκε ό κ. Γε
ροκωστόπουλος ό όποιος όχι μονάχα δέχτη
κε τήν πρόταση τού κ. Γ. Κουρνούτου, άλ 
λά και άπεφσσισε νά διορίση ειδική επι
τροπή, άπό πρόσωπα, αδιάβλητα, στήν ο
ποία νά άναθέση «εν δευκφ» τή διαχείριση 
τού ποσού χωρίς καμμιά παρέμβαση τού ύ 
πουργείου. Καί ή επιτροπή συνεστήθη πρά 
γματι (δπωζ γενικά αναγνωρίσθηκε), άπό 
τά πιο αρμόδια πρόσωπα! Τούς καθηγητάς 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στά Πανεπιστή
μια Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, τέσσερες 
άπό τούς γνωστότερους κριτικούς τών ’Α
θηναϊκών εφημερίδων καί τον Διεθυντή
Γραμμάτων, τού υπουργείου Παιδείας.

Ά πό τά επτά μέλη τής ’Επιτροπής ot 
δύο πρώτοι συμμετείχαν *ex officio», δηλα
δή λόγψ αξιώματος. Ή  συμμετοχή τών τεσ 
σάρων κριτικών κρίθηκε σκόπιμη, γιατί οί 
συγγράφεις μιά και τούς στέλνουν τά βιβλία 
τους γιά κρίση, φυσικό είναι νά τούς άνα- 
γνωρίζουν καί τό δικαίωμα (κατά τεκμήριο 
τουλάχιστο) νά άποφασίζουν γιά τό ποια βι 
βλία άξίζει νά βραβευθούν κάθε χρόνο. Τέ 
λος, ή συμμετοχή τού Διευθυντή Γραμμά
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των κρίθηκε άναγχαία για νά ύπάρχη στήν 
επιτροπή καί ένας εκπρόσωπος του υπουρ
γείου.

Στήν 'Επιτροπή ανατέθηκε εν λευκφ ή 
διαχείριση του ποσού ιών έξακοσίων χίλια 
δων. Δεν τής ετέθη δη?αδή κανένας περιο
ρισμός, ούτε σχετικά μέ τον αριθμό των 
βραβείων πού θά άπένεμε κάθε χρόνο, ού
τε για τό ποσό πού θά αντιπροσώπευε κάθε 
έπαθλο, ούτε γιά τό λογοτεχνικό είδος στό 
όποιο θά,άπονέμονταν τά βραβεία.Κι’ αυτό, 
γιατί ή ποιότητα τής λογοτεχνικής παραγω 
γής φυσικό είναι νά παραλλάζη από χρόνο 
σέ χρόνο. Ένώ δηλαδή τον ενα χρόνο μπο 
ρεΤ νά υπάρχουν π. χ. δυο ή καί περισσό
τερα βιβλία μελέτης, άξια νά βραβευθοΰν, 
τον επόμενο δεν αποκλείεται νά μήν ύπάρ- 
χη κανένα πού νά αξίζει αύιή τήν τιμή.

Προκειμένου, λοιπόν, νά βραβευθοΰν 
Ιργασίες δεύτερης καί τρίτης ποιότητας καί 
νά ξεπέση ό θεσμός, τό υπουργείο γιά τή 
διαφύλαξη ακριβώς του κύρους τών βραβεί 
ων έδωσε τό δικαίωμα στήν Επιτροπή νά 
καθορίζη κατά τήν απόλυτη καί δίκιά της 
κρίση ποια είδη θά βραβευθοΰν κάθε χρό
νο κι* ακόμα ν9 άπονέμη«κατ’ οικονομίαν» 
βραβεία σέ βιβλία πού δεν ανήκαν επακρι
βώς στο είδος πού υποδηλώνει κάθε φορά 
ή ονομασία τοΰ βραβείου.

Καί περισσότερο μάλιστα: *Η υπουργι
κή απόφαση έδινε τό ελεύθερο στήν Ε π ι 
τροπή, όταν δεν υπήρχαν βιβλία άξια νά 
τιμηθούν μέ τό έπαθλο, νά βραβεύη τήν 
προσπάθεια στο σύνολό της ενός συγγρα
φέα, παίρνοντας αφορμή από ένα όποιοδή- 
ποτέ βιβλίο του. Έτσι ή ονομασία τών βρα 
βείων έμεινε εντελώς ενδεικτική. Τόσο τό 
ένα όσο καί τόάλλο δικαίωμά της ή Έπι- 

I τροπή τό χρησιμοποίησε ευρύτατα, όπως 
δείχνουν οι εκθέσεις της τών προηγουμένων 

*\ ετών, πού έχουν κι9 ολας δημοσιευθή στον 
φιλολογικό Τύπο.

Οί αποφάσεις τής 'Επιτροπής, τόσο γιά 
τήν απονομή τών βραβείων όσο καί τήν α
γορά βιβλίων γιά τις βιβλιοθήκες, από 

-.τον πρώτο ακόμα χρόνο συνεκέντρωσαν τήν 
'.ομόθυμη άναγνώριση. Παράπονα, βέβαια, 
από μέρους μερικών άποτυχόντων άκούστη 
καν. Κανείς όμως δεν αμφισβήτησε τήν ά- 
:ξία τών βιβλίων πού βραβεύτηκαν, ούτε άρ

νήθηκε ότι έπρεπε νά βραβευθοΰν. Απλώς 
ειπώθηκε ότι υπήρχαν κι* άλλα άξια γιά 
τήν τιμή αυτή. Πράγμα, ίσως, φυσικό, μιά 
καί ή 'Επιτροπή ήταν συχνά υποχρεωμένη 
νά κάνη επιλογή μεταξύ βιβλίων τής Ιδίας 
—ή περίπου τής ίδιας ποιότητος.

Προσγράφεται, μάλιστα, στο ενεργητι
κό τής Επιτροπής καί κάτι άλλο: ‘Η ανε
ξαρτησία τής γνώμης καί ή απουσία από 
τήν κρίση της οποιοσδήποτε πολιτικής ή 
άλλης προκαταλήψεως. Ενδεικτικά άναφέ- 
ρουμε τή βράβευση τοΰ Νίκου Καζαντζά- 
κη, γιά τήν οποία 6 ίδιος αμφέβαλλε μέχρι 
τής τελευιαίας στιγμής, γιατί είχε πεισθή 
ότι «θά πέθαινε χωρίς νά πάρη τήν παρα
μικρή διάκριση από τό ελληνικό κράτος». 
Καί ή βράβευση τοΰ συγγραφέα τοΰ «Κα- 
πετάν Μιχάλη» γίνηκε όταν ό θόρυβος γιά 
τον «Τελευταίο πειρασμό» βρισκόταν σ^ό 
φόρτε του καί ή Εκκλησία απειλούσε νά 
τον άφορίση. Τό ίδιο έγινε καί γιά πολ
λούς άλλους λογοτέχνας, γιατί ή 'Επιτροπή, 
υπολογίζοντας στήν αξία τών έργων τους, 
άρνήθηκε νά λάβη ύπ* ό'ψη της τήν πολι
τική ή κοινωνική τοποθέτησή τους, μέ άπο 
τέλεσμα νά δεχθή τούς μύδρους τοΰ αντι
δραστικού Τύπου.

Ή  ίδια γραμμή κρατήθηκε καί τά υπό 
λοιπά χρόνια, πράγμα πού είχε σαν αποτέ
λεσμα τό κύρος ιών Κρατικών Βραβείων 
νά μεγαλώνη συνεχώς. Σέ τέτοιο μάλιστα 
βαθμό, (πού όπως μάς άναφέρθηκε από μέ 
λη τή ς’Επιτροπής), γνωσ ότατοι λογοτέ
χνες, προκειμένου νά εξασφαλίσουν τήν 
βράβευσή τους προσπάθησαν νά εμφανίσουν 
τά βιβλία τους μέ δ»ορθωμένη εκ τών ύστέ 
qcov ημερομηνία εκδόσεως ώστε νά μπορέ
σουν νά περιληφθοΰν στήν κρίση— χωρίς 
ωστόσο νά τό καταφέρουν............

“Έτσι ή Επιτροπή συνέχιζε κάθε χρό« 
νο τό έργο της μέ τήν ίδια σύνθεση, εκτός 
από τον καθηγητή τής Νεοελληνικής Λογο 
τεχνίας στο Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονί
κης, πού αποχώρησε από τήν δεύτερη κι' 
ολας χρονιά» γιατί δεν τοΰ ήταν εύκολο νά 
μετέχη στις συνεδριάσεις τής Επιτροπής. 
Βάσει τών άποφάσεουν της άπενεμήθησαν 
τά τελευταία χρόνια 40 περίπου βραβεία 
καί αγοράσθηκαν πάνω από 20.000 τόμοι 
λογοτεχνικών βιβλίων, χωρίς κανείς νά μπο
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ρέση νά κατηγορήση την Επιτροπή για 
σφάλμα ή αξιόμεμπτη παράλειψη.

Αύ'ά μέχρι την περασμένη εβδομάδα. 
'Οπότε ξαφνικά τό αναγνωστικό κοινό έπλη 
ροφορείτο δτι βρίσκεται μπροστά σ’ ένα 
«τεράστιο σκάνδαλο». Έ τσι τουλάχιστον 
τό ενεφάνισαν ο! λογοτεχνικές στήλες των 
εφημερίδων. Ή  πρώτη νύξη έγινε από έ
να περιοδικό των Ίωαννίνων. ’Ακολούθη
σε ή επιστολή ενός άποτυχόντος υποψηφί
ου. Τον σεγοντάρησε και δεύτερος άποτυ- 
χών επίσης υποψήφιος και ό θόρυβος γενι
κεύτηκε.

Πού βρίσκεται όμως τό «σκάνδαλο»;Ή  
κατηγορία των επικριτών τής Επιτροπής 
είναι σαφής: Τό βραβείο «Ταξιδιωτικών 
εντυπώσεων» μέ έπαθλο 7 χιλ. δρχ. γιά τό 
έτος 1958, δόθηκε σέ μια ποιητική συλλο
γή: Στο βιβλίο τού Ήπειρώτη λόγιου κ. Δ. 
Σαλαμάγκα «Τοπία καί χρονικά». Καί α 
κολουθεί τό συμπέρασμα:

1) Ή  Επιτροπή δεν διάβασε τό βιβλίο 
πού βράβευσε. ’Ά ν τό είχε διαβάσει δεν ή
ταν δυνατό νά βράβευση στίχους αντί «Γιά 
ταξιδιωτικές έντυπώσεις».

2) *Η Επιτροπή χαρίστηκε στόνσυγγρα 
φέα. ’Όντας εκ των προτέρων άποφασισμέ 
νη οπωσδήποτε νά τον βραβεύση, γελάστη
κε από τον τίτλο και τού έδωσε τό βραβείο.

3) Αυτό σημαίνει δτι ή Έ πι-ροπή δεν 
διαβάζει τά βιβλία πού κρίνει. Έπαφίεται 
στή γνώμη τού εισηγητή σέ κάθε είδος, τήν 
όποια άρκείται νά έγκρίνη.

Κατάληξη: Ακύρωση τού βραβείου καί 
τήν κεφαλή τής Επιτροπής επί πίνακι!

Αυτό είναι τό κατηγορητήριο. Ε ντυ 
πωσιακά) τατο, καθοός βλέπετε. Και δπως 
μάς (ομολόγησαν τά ίδια τά μέλη τής Έ πι 
τροπής, ένα κι* ένα γιά δηυοσιογραφική 
εκμετάλλευση. Μονάχα δμως, ισχυρίζονται, 
αν σιαθή κάνεις στις εξωτερικές ενδείξεις, 
χωρίς νά έξετάση τήν ουσία τού ζητήματος. 
Γιατί άν το θέμα έξετασθή στήν ουσία του, 
τότε δλο τό κατηγορητήριο πέφτει. Καί τό 
δίκαιο βρίσκεται προς τό μέρος των κρι
τών. Γιά νά υπόδειξη τήν ορθότητα τής 
άπόψεώς της, ή Επιτροπή άναφέρεται στά 
εξής επιχειρήματα:

ΠΡΩΤΟ: Ή  Επιτροπή δεν άγνοούσε 
τό βιβλίο. 'Απόδειξη δτι στον κατάλογο τών

υπό κρίση βιβλίων, ό όποιος δημοσιεύτηκε 
καί στά «Νέα» προ τής απονομής τών βρα 
βείων, τό βιβλίο «Τοπία καί Χρονικά» ά· 
ναφέρεται ως ποιητική συλλογή. Έκτος αύ 
τού μέλη τής Επιτροπής, δπως οί κ κ. Κα- 
ραντώνης καί Δημαράς, ό πρώτος από τό 
Ραδιοφωνικό Σταθμό ’Αθηνών, καί ό δεύ 
τερος από τήν τακτική επιφυλλίδα του στο 
«Βήμα», έκριναν τά βιβλία τού κ. Σαλαμά
γκα μήνες ολόκληρους πριν δοθή τό βρα
βείο. Ό  πρώτος, μάλιστα, χαρακτήριτε ώς 
μετριώτατους τούς στίχους τ ον «Χρονικών 
καί Τοπίων», εξάρας, άντιθέτως, ιήν άλλη 
πνευματική συνεισφορά τού συγγραφέα. "Α 
ρα θέμα άγνοιας υού βιβλίου από τήν Ε 
πιτροπή δέν τίθεται.

ΔΕΥΤΕΡΟ: Ά ν  ή Επιτροπή επρόκει* 
το νά χαρισθή σέ κάποιον, αυτός δέν θά ή
ταν ασφαλώς ό συγγραφεύς τών «Τοπίων 
καί Χρονικών» καί μάλιστα γιά τό μικρό
τερο από τά βραβεία πού απονέμει, αφού 
τό χρηματικό έπαθλό του είναι μόλις 7.000 
δραχ. ‘Ο κ. Σαλαμάγκας συστηματικός ερευ 
νητής τού ηπειρωτικού χώρου, είναι ακό
μη καί κατ’ δψιν άγνωστος σέ δλα σχεδόν 
τά μέλη τής Επιτροπής, ή οποία χωρίς, νά 
ύπολογίζη «περγαμηνές καί ονόματα», στέ
κεται άποκλειστικά σιήν ουσία τού έργου. 
Μέ τήν βράβευση τού κ. Σαλαμάγκα θέλη
σε νά υπογράμμιση τήν αξία τής προσφο
ράς τών αφανών πνευματικών εργατών τής 
επαρχίας.

ΤΡΙΤΟ: Δέν αληθεύει δτι ή Επιτροπή 
δέν διαβάζει τά βιβλία. Ή  πλειοψηφία τών 
μελών της είναι «εν Ινεργεία» κριτικοί. Οί 
στήλες πού κρατάνε στις εφημερίδες ή τά 
περιοδ κά, άποδεικνύουν δτι δέν μένει αξι
όλογο βιβλίο, πού νά μήν τό διαβάσουν και 
νά τό κρίνουν. "Οσο γιά τά υπόλοιπα μέ
λη, άν τυχόν δέν έχουν ύπ’ δψη τους κανέ
να από τά υποψήφια γιά τό Βραβείο βι
βλία, γιατί αρχικά γίνεται εκλογή πέντε ή 
έξη βιβλίων μεταξύ τών οποίων γίνεται ή 
τελική κρίση, υποχρεώνονται νά τά διαβά
σουν πριν τήν τελική κρίση. Oita λοιπόν 
καί τό τελευταίο επιχείρημα εύσταθει...

eJJ Επιτροπή εξήτασε λεπτομερώς δ
λα τά βιβλία «ταξιδιωτικών Ινιυπώσεων», 
πού κυκλοφόρησαν τό 1958. Κανένα δμως 
από αύτό δέν εθεώρησε άξιο νά βραβευ-
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θή. “Ύστερα από αυτό, δ είσηγητής πρό- 
τεινε να εφαρμοσθή ή «κατ’ οικονομίαν»

J λύση. Νά βραβευθή, δηλαδή, τό έργο ενός 
[ συγγραφέως στο σύνολό του, έστω καί αν' 

τό βιβλίο του δεν ανήκε στο είδος τω ν  ταξι
διωτικών εντυπώσεων. Καί προτάθηκε ό 
κ. Σαλαμάγκας, δ όποιος τό 1958 είχε υπό 

I κρίσιν πέντε βιβλία.
I ‘ Τό δικαίωμα αυτό τής «κατ* οίκονομί- 

αν λύσεως», πού δπως είπαμε τής τό εδω·
■ σε τό ίδιο τό υπουργείο, Ιπανειληιιμένα 
j στο παρελθόν τό είχε χρησιμοποιήσει ή Έ  

πιτροπή, χωρίς μάλιστα νά άκουσθή καμ- 
;! μια αντίρρηση. Έτσι πρόπερσι δόθηκε τό 

βραβείο Μυθιστορηματικής Βιογραφίας στο 
j βιβλίο. «Ό  Φάουστ» τού Γκαιτε, τού κα-
* θηγητή κ. Θεοδωρακόπουλου, τό όποιο καμ
* μια σχέση δεν είχε με την μυθ.σιορηματική 

βιογραφία, αφού επρόκειτο για μετάφραση 
καί ανάλυση τού ποιητικού δράματος τού 
Γκαΐτε. Άλλα καί εφέτος τό ίδιο έγινε. Τό

ί βιβλίο τού κ. Τσίρκα για τον Καβάφη, οχι 
μονάχα μυθιστορηματική β ογραφία δεν 
είναι, άλλ* ούτε καν βιογραφία. Πρό
κειται γιά μελέτη τής Ιστορίας τής έλληνι- 

: κής κοινότητας τής Αλεξάνδρειάς, με άνα- 
ι φορές στο έργο τού ποιητή των «Τειχών».
1 Καί δμως κανείς δεν βρέθηκε νά κατηγο- 
,ρήση την Επιτροπή. Ασφαλώς γιατί οί συ 
,νυποψήφιοι τού κ. Τσίρκα ήσαν λιγώτερο 
,φίλοι τού θορύβου από τούς συνυποψήφι
ους τού κ. Σαλαμάγκα.

*Η Επιτροπή, συμπεραίνουν, βραβεύ- 
ουσα τον κ. Σαλαμάγκα, βρισκόταν μέσα 
στα δρια τών αρμοδιοτήτων της καί στον 
κανονισμό της, πού ορίζει ώς απλώς ενδει
κτική την ονομασία τών βραβείων. Έκα- 
τε δμως καί μιά παράλειψη. “Όταν άποφά 
®ισε νά βραβεύση τό έργο τού κ. Σαλαμά
νκα στο σύνολό του, δεν ώρισε συγχρόνους 
ΐδπως έπρεπε νά είχε κάνε») και εν όνομα- 
.ι ποιού βιβλίου τού Ήπειρώτη συγγρα- 
οέα θά προσυπεγράφετο τό βραβείο. Ά φ η  
*ε λευκό τό ζήτημα, με άποτέλεσμα ό είδι- 
ιόζ γραμματεύς της νά διάλεξη—ένα κατά 
ιαβολική σύμπτωση, μιά ποιητική συλλο- 
ή—ενώ δποιοδήποτε άλλο άπό τά ύπόλοι- 
ια υποψήφια βιβλία τού συγγραφέα καί άν 
ναφερόταν, κανείς δεν ήταν δυνατόν νά άν 
,Ιδράση, δπως άκριβώς έγινε καί στις πε

ριπτώσεις τών κ.κ. Θεοδωρακόπουλου καί 
Τσίρκα.

Τήν παράλειψη λοιπόν τή δίκιά της, 
κΓ άς ήταν εντελώς τυπική, καί τήν αβλε
ψία τού είδικού Γραμματέα της (πού μετέ
χει σημειωτέον, χωρίς ψήφο στις συνεδριά
σεις της) πληρώνει τώρα ή Επιτροπή. Καί 
ενώ ούτε «φιάσκο» ούτε (πολύ περισσότε
ρο) «σκάνδαλο» υπάρχει, ό θόρυβος συνε
χίζεται. Και όσοι έχουν συμφέρον εξακο
λουθούν \α  ψαρεύουν «στά θολά νερά».Με 
κίνδυνο μάλιστα νά πληγωθή καίρια ένας 
θεσμός, πού δλοι αναγνωρίζουν καί τή χρη 
σιμότητα καί τό κύρος, πού απέκτησε μέχρι 
τώρα. Γιατί δεν πρέπει νά ξεχνάμε ότι ό 
κομματισμός ελλοχεύει πάντοτε καί ή διά
θεση τών 600.000 δραχμών στήν εκλογι
κή περιφέρεια τού εκάστοτε υπουργού, εΐ-· 
ναι ένας πειρασμός στο οποίο δύσκολα μπθ' 
ρεί νά άντισιαθή οποιοσδήποτε πολιτευό
μενος..... ».

*
*Α παντητικό  αρ&ρο τον η . " Αλ%η Θρνλονί 

στην ε' ΕλενΟ-ερία* τής 21—11—69).

“Ένα λάθος, μικρό, γιατί είναι τυπικό 
καί όχι ουσιαστικό, ξύπνησε πάλι εκείνο 
πού μ' αρέσει νά ονομάζω τό σύμπλεγμα 
τού Ήρόστρατου, τή μανία τής καταστρο
φής....γιά τήν καταστροφή. ΚΓ δλας πριν 
άπό λίγους μήνες μιά αφορμή ανάλογη, ό 
σάλος πού προκάλεσε ή απονομή, ή ή μή α
πονομή ενός βραβείου, μού είχε γεννήσει 
τήν απορία! πώς εκείνοι πού δεν βραβεύον
ται χάνουν σέ τέτοιο βαθμό τήν ψυχραιμία 
τους, παρασέρνονται τόσο· πολύ άπό τήν όρ 
γή τους, ώστε νά μήν αντιλαμβάνονται δτι 
μέ τις κραυγές τους παν νά προξενήσουν 
ζημία, οχι μόνο γενική, μά καί στον ΐδιο 
τον εαυτό τους;

. .Ά ς  άφήσουμε δμως τις γενικότητες κΓ 
άς ασχοληθούμε μέ τό συγκεκριμένο θέμα 
πού υπήρξε ή αφετηρία γιά νά έκδηλωθή 
άλλη μιά φορά «Τό Ήροστράιειον Σύμπλε 
γμα».

Τί άκριβώς συνέβη;
*Ώ! άσφαλώς ένα λάθος χτυπητό, εντυ

πωσιακό γιατί φαινομενικά βραβενθηκε γιά 
ταξιδιωτικό, μιά ποιητική συλλογή, άλλά 
πού ουσιαστικά περιορίζεται στήν άντιγρα- 
φή Ινός τίτλου βιβλίου άντί ενός άλλου,.



δηλαδή σέ μια αβλεψία πού δεν διαφέρει 
πολύ από ένα τυπογραφικό παρόραμα. Φυ
σικά ή αβλεψία αύτή θά. ήταν σωστό, θά έ 
πρεπε νά είχε άποφευχθή, έχει όμως καί 
κάποια δικαιολογία στο γεγονός διι ή Ε 
πιτροπή δεν άπέβλεψε νά βράβευση ένα ώ· 
ρισμένο έργο, αλλά τό συ χολικό έργο Ινός 
συγγραφέα. Έ τσι δεν εδωσε ιδιαίτερη προ 
σοχή, δποος θά ώφειλε, ιό άναγνιορίζω, σέ 
ποιο βιβλίο του ειδικά θά τιμηθή.Ό  συγ
γραφέας τον όποιο ποοέκρινε ύστερα από 
μελέτη τού θέματος, πολλές συζητήσεις καί 
άνταλλαγές γνωμών, είται ένας άνθρωπος 
πού καταναλοόθηκε γιά νά συγκεντροόση 
και νά διαφύλαξη στά βιβλία του δλα δσα 
άψορούν την ιδιαίτερη πατρίδα του, τήν 
“Ήπειρο, και νά ποοβάλη στις σελίδες τους 
ιήν κάθε της όμορφ ά. τό κάθε της αξιο
θέατο. Ή  βράβευσή του δέν έχει λοιπόν ιί 
ποτέ τό χαριστικό* είναι ή άναγνοόριση μι
ας οφειλής. Μερικοί από τούς θορυβοποι
ούς υποστηρίζουν δτι και τ* άλλα του βι
βλία δέν είναι καθαυτό ταξιδιωιικά* έχουν 
νομίζοί άδικο. Τό ταξίδι δέν είναι μόνον ή 
περιπλάνηση σέ μακρυνές χώρες* άν δ·>θή 
αποκλειστικά τούτο τό περιεχόμενο στή λέ
ξη «ταξίδι» τότε υστέρα από μερικά χρό
νια, δταν ή ταχύτητα τών συγκοινωνιών θά 
έχη συν:ομεύσει ή καί καταργήσει τις άπο- 
στάσεις, καί φέρει σ »ή γειτονιά μας καί 
τά πιο απόκεντρα μέρη, ταξίδι τθά είναι 
μόνον ή αναχώρηση γιά τή σελήνη και γιά 
τούς πλανήτες. Ταξίδι είναι καί ή εξερεύ
νηση περιοχών πού βρίσκονται πολύ κοντά 
μας—μήπως δεν τιτλοφόρησε ό Ξ. ντέ 
Μαίστρ ένα βιβλίο του «Ταξίδι γύρω από 
τήν κάμαρά μου»; — ταξίδι είναι και ή πε
ριήγηση, ταξιδκοτικό είναι καί τό βιβλίο 
πού μάς μεταδίνει τις έντυπα'ισεις από τή 
θέα κόσμων πού δέν μάς είναι πολύ οίκεΐ- 
οι, καί εκείνο πού έχει γιά κύριο σκοπό νά 
κατατόπιση τον απλό έκδρομέα.

ΙΙολύ έπηρέασε τήν κρίση τής Ε πιτρο
πής καί ή σκέψη δτι ή Επαρχία ή οποία 
πάντα παραπονειται (παραβλέποντας δτι 
μιά πού οι συγγραφείς είχαι στή μεγάλη 
τους πλειοψηφία συγκεντρίομένοι στήν “Α 
θήνα, είναι επόμενο,σύμφωνο ακόμα καί μέ 
τό νόμο τών πιθανοτήτων, αυτοί νά δέχων- 
ται τις περισσότερες διακρίσεις) δτι ot πνευ

ματικοι της άνθρωττο·. παραγκωνίζονται, 
θά μπορούσε νά ίκανοποιηθή μέ τή βρά
βευση τού κ. Σαλαμάγκα. Θά άποχτούσε 
τό πειστήριο δτι δταν ένας ' πνευματικός 
της εργάτης προσφέρει κάτι ξεχωριστό οί 
0Αθηναιοι του συνάδελφοι δέν τον υποτι
μούν συστηματικά, δέν τον λησμονούν.

Έ ν πάσει περιπτώσει ή καθαρά τυπι
κή ανωμαλία στήν απονομή τού βραβείου 
δέν δικαιολογεί τίςστεντόρειεζ ιαχές καί έξυ 
βρίσεις, δέν δικαιολογεί νά ζητήται περίπου 
οί υπαίτιοι νά κρεμαστούν στήν πλατεία 
τού Συντάγματος, δέν δικαιολογεί τον χαρα 
κτηρισμό τού «σκανδάλου» πού διατυπό)- 
θηκε* ή λέξη «σκάνδαλο» έχει μιά εντελώς 
άλλη έννοια από τή λέξη «γκάφα», γ ατι 
υπονοεί δτι οί υπαίτιοι καρπώθηκαν ώρι- 
σμένα οφέλη.

Δυσιυχώς τό γνωστό γαλλικό ρητό: «Συ
κοφαντεΐιε, συκοφαντείτε, πάντα κάτι μέ
νει» φαίνεται άλλοι μιά φορά νά επαληθεύη 
γιατί άκόμα καί άνθρωποι πού δέν έχουν κα 
νένα λόγο νά οδηγηθούν καί νά παρασυρ
θούν σέ προσωπικά πάθη,καΤνά μήν εί
ναι ,αντικειμενικοί, δείχνουν δτι έχουν έπη 
ρεασθή από τις κατηγορίες. "Ενα λυπηρό 
παράδειγμα τού πόσο διαβροπική μπορεί 
νά είναι ή συκοφαντία μάς εδωσε πρόσφα
τα μιά χρονογράφος ί1), ή οποία μάς κατέ- 
πληξε άκρ βώς επειδή δέν μάς έχει συνη
θίσει νά καταπιάνεται πρόχειρα κι* αβασά
νιστα μέ τά θέματα πού τήν άποσχολούν, 
νά γίνεται φορέας καί ηχώ τών φωχασκι- 
ών τών τριόδων, και στέκει έτσι σέ περί ον 
πή. Τό πόσο είναι άκατόπιστη στήν υπόθε
ση τών βραβείων είναι έχδηλο από ιήνάξί- 
θ)σή της ή Επιτροπή, όμολογόίντας τή με
ταμέλεια της, νά προβή σέ μιά θεαματική 
παραίτηση. Μά γιά νά παραιτηθή κανένας
από κά-αου πρέπει πρώτα νά είναι διορι
σμένος. Ή  χρονογράφος αγνοεί δτι ή 'Ε
πιτροπή δέν έχει κανένα μόνιμο διορισμό. 
Κάθε χρόνο ένας Άνοπερος Λειτουργός 
καί εκπρόσωπος τού υπουργείου παρακα- 
λεΐ τά μέλη της νά άναλάβουν ε ν τ ε λ ώ ς  
ά μ ι σ θ α  τήν αγγαρεία τής κρίσης τών 
βιβλίων. Αυτά συχνά έχουν έκφράσει τήν. 
επιθυμία νά απαλλαγούν άπ' αύτή τήν αγ
γαρεία, άλλά τελικά υποχωρούν, όχι βέβαια 
γιατί άντλοίν άπ9 αύιήν έστω καί μόνο f να
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χλωμό άντιφέγγισμα δόξας, αλλά γιατί πι
στεύουν δτι προσφέρουν μια υπηρεσία, για 
τι πιστεύουν δτι δ θεσμός των βραβείων 
κι* ακόμα περισσότερο της αγοράς τών βι
βλίων πού είναι άλληλένδετοι και άλληλοε- 
ξαρτημένοι στη συνέχεια και στην εξαφάνι
ση, είναι χρήσιμοι και συντελούν ώστε οί 
λογοτέχνες νά αισθανθούν δτι τούς περι
στοιχίζει ενδιαφέρον. Ή  χρονογράφος δεν 
φρόντισε νά πληροφορηθή τίποτε ούτε γιά 
τον τρόπο πού εργάζεται καί λειτουργεί ή 
‘Επιτροπή.’Αγνοεί δτι τής έχει παραχωρη- 
θή μεγάλη ελευθερία, δτι δεν έχει σχεδόν 
καθόλου δεσμεύσεις, δτι μπορεί σύμφωνα 
με τά βιβλία πού έχουν εκδοθήν* αύξομει· 
ώνη τά ποσά των βραβείων τής >άθε κατη 
γορίας, κι* ακόμα νά μεταθετή αν τό κρίνη 
σκόπιμο ένα μέρος τού ποσού πού προορί
ζεται γιά τά βραβεία στην αγορά βιβλίων. 
Ά λλ’ ή χρονογράφος ενώ αδιαφορεί γιά ό
λα τούτα πού θά τά θεωρή ασήμαντες λε
πτομέρειες, έχει τόσο δηλητηριασθή από τή 
συκοφαντία ώστε δεν διστάζει, αντίθετα α
πό τις συνήθειές της, επιπόλαια καί αδί
σταχτα, νά τσαλαπατήση την υπόληψη αν
θρώπων πού είναι βέβαια πρόθυμοι νά δε
χτούν κάθε κρίση καί επίκριση γιά τις πνευ 
ματικές τους εκδηλώσεις, αλλά πού δεν εί
ναι τό ίδιο, διατεθειμένοι, επειδή πιστεύ
ουν δτι τό παρελθόν τους είναι μιά εγγύη
ση, καί δτι δεν έδωσαν ποτέ λαβή σέ υπο
ψίες, νά παραδεχθούν αμφισβητήσεις τής 
καλής τους πίστης και εντιμότητας τους. 
Μίλεΐ γιά πολύ ύποπτα τηλεφωνήματα— 
πού τά ακούσε; —γιά άτοπες επεμβάσεις. 
Επιρρίπτει δηλαδή με ελαφριά συνείδηση 
σέ πνευματικούς ανθρώπους τήν βαρύταιη, 
τήν απίστευτη μομφή δτι θυσιάζουν δ,τι έ
χουν τό πιο δικό τους κι9 ακριβό, τήν πνευ 
ματική τους υπόσταση, σέ κομπίνες καί συ
ναλλαγές... Κι* ό στόχος της είναι διπλός,
καί διπλά αδικεί. Μπορώ υπεύθυνα να τήν 
διαβεβαιώσω δτι ή πιο άμυδρή παρόμοια 
επέμβαση αυτόματα θά προκαλούσε τήν πα 
ραίτηση τών μελών τής Επιτροπής (πού ε
νόσω διαρκεί δ πρόσκαιρος διορισμός τους 
έχουν τήν δυνατότητα τής παραίτησης) άλλ9 

' δη ουδέποτε, ούτε μέ ένα τηλεφώνημα, ου 
‘ τε μέ ένα μπιλλίετάκι, ούτε μέ κανένα άλ- 
» λο, έστω κι* έντελώς έμμεσο τρόπο, έξασκή-

θηκε απάνω της κανενος είδους πίεση. Τού 
το πού τιμά τις ’Αρχές άποδεικνύεται από 
τήν απονομή σαράντα περίπου βραβείων— 
πού ποτέ άλλοτε δέν προκάλεσαν κατακραυ
γή—σέ ανθρώπους δλων τών παρατάξεων 
κι9 δλων τών καλλιτεχνικών Σχολών, κι* α
πό τήν έκφραση τή; Ικανοποίησης τής Ε 
πιτροπής σέ κάθε έκθεσή της γιά τήν από
λυτη ανεξαρτησία πού άπήλαυσε στην εκτέ
λεση τού χρέους της.

Δέν είναι αποκαρδιωτικό νά κοπιάζη 
κανένας, νά ξοδεύεται, νά πιστεύη δτι μέ 
τήν αφαίρεση ωρών από τήν προσωπική του 
εργασία, ή κι9 από τήν ανάπαυσή του καί 
διασκέδασή του, κάτι προσφέρει στην προ 
κοπή τής συνολικής πνευματικής ζωής, καί 
ή ανταμοιβή νά είναι ένας έξευτελισμός ό
χι τής αξίας του—αυτήν, τό επαναλαμβάνω, 
είναι δικαίωμα τού καθενός νά τή συζητή 
—αλλά τής Αξιοπρέπειας του;

3. Σημ: Στην Εφημερίδα «Καθημερινή» 
τής J6 —11 —1959.

*
ΚΑΙ Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ

('Έ φ η μ . «’jΕλεν&ερία* τής 2 2 —11—6Ρ.
Ύ πό τού υπουργού Παιδείας έδόθη εις 

τήν δημοσιότητα ή ακόλουθος αναφορά τής 
Επιτροπής Κρατικών Βραβείων επί τού 
γνωστού ζητήματος τής απονομής τού εφε- 
τεινού βραβείου τών ταξιδιωτικών εντυπώ
σεων εις τήν ποιητικήν συλλογήν τού κ. Δ. 
Σαλαμάγκα «Τοπία καί Χρονι κά». Τό πλή
ρες κείμενον τής εν λόγω αναφοράς φέρον 
τήν υπογραφήν τού προέδρου τής Ε πιτρο
πής κ. Γ. Ζώρα έχει ώς εξής.*

«*Η ’Επιτροπή Κρατικών Βραβείων, 
άντιπαρερχομένη άνευθύνους κατηγορίας, 
άφορώσας είς τήν απονομήν βραβείου εις 
τον κ. Δ. Σαλαμάγκαν, παρατηρεί, δτι ό 
δψίμως έγερθείς θόρυβος οφείλεται είς 
πλήρη άγνοιαν τής πραγματικότητος καί 
στερείται οίασδήποτε νομικής ή ηθικής βά* 
σεως.

Κατά τάς διατάξεις τού Νόμου, ή Ε 
πιτροπή καλείται δπως προτείνη κατ’ έτος 
«τήν βράβεισιν λογοτεχνικών έργων». Ού- 
δεμία διάκρισις είς καταγορίας καί λογο
τεχνικά είδη ή άλλη δέσμευσις διαιυπού- 
ται έν τα> Νόμφ, τού νομοθέιου άποβλέπον- 
τος προφανώς νά διευκολύνεται ή βράβευ-

iL
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σις κα?>.ών βιβλίων άνευ περιορισμού τίνος 
μορφής ή κατηγορίας. Κατά ταΰτα ή Έ πι 
τροπή δύναται να βράβευση ελεύθερος τά 
κατά την κρίσιν της καλύιερα έργα του έ- 
τους, άνευ κατατάξεως αυτών εις προκαθο
ρισμένος κατηγορίας, δπως γίνεται και υ
πό τής ’Ακαδημίας και όίλλων ’Οργανι
σμών.

Ή  Επιτροπή, εν τοΰτοις, από τής συ 
στάσεώς της προήλθεν εξ ίδιας προαιρέσε- 
ως εις την σκέψιν νά καθορίση ενδεικτικός 
(ούχι και υποχρεωτικώς, δπερ θά άντίκειτο 
εϊς τον Νόμον) βασικάς ομοιογενείς ομάδας 
έργων προς βράβευσιν, ήτοι ποιήσεο)ς, μυ
θιστορήματος κλπ. Καί δταν μεν τά είδη 
ταυτα είναι σαφώς διακεκριμένα, δεν προ
κύπτει ζήιημα ώς προς την κατάταξιν τών 
έργων* εις τά δριακά δμιοςεΐδη, ώς είναι τό 
δοκίμ'ον, ή μελέτη, τό χρονικόν, ή βιογρα 
φία, τά ταξιδιωτικά, ή ένταξις τών προς 
βράβευσιν έργων γίνεται ενίοτε άναγκασιι- 
κώς «κατ’ οικονομίαν» ίνα μή αποκλει
σθούν σημαντικότατα έργα, Suva δεν δύ· 
νανται νά υπαχθούν εις τινα τών βασικών 
κατηγοριών. Ή  Επιτροπή έκρινε επίσης 
ένδεδειγμένον δπευς κατά τήν βράβευσιν, 
λαμβάνεται ύπ* ό'ψιν και ή συνολική δη
μιουργική παραγτυγή τού βραβευόμενου. Τά 
ανωτέρω διειυθό)θησαν σαφώς εν τή ειση
γητική έκθεσει τού Προέδρου τής Ε πιτρο
πής, ήτις άνεγνώσθη δημοσία εν τφ «Παρ 
νασσφ» και έδπμοσιιΰθη έν τή Νέα ‘Εστία 
(τεύχος 15 Ίαννουαρίου 1958, σελ. 124 
κέ.)·

Τήν τακτικήν ταυιην ή Επιτροπή ετή· 
ρήσε πάντοτε και εν τφ  παρελθόντι, βρα- 
βεύσασα τά έργα τών κ. κ. Θεοδα>ρακο- 
πούλου, ΓΙεράνθη, Τσίρκα κ.λ.π. τά όποια 
δεν υπάγονται εις τάς καθωρισμένα- καιη- 
γορίας, χωρίς νά άκουσθη οίαδήτοτε δια
μαρτυρία.

Έ πι τή βάσει τών ανώτερο) κριτηρίων, 
ή Επιτροπή προέβη εις τήν βράβευσιν τού 
συνολικού έργου τού κ. Δ. Σαλαμάγκα έπ’ 
ευκαιρία τών κατά τό έτος 1958 έκδοθέν- 
ιων παρ* αυτού δημοσιευμάτων καί ειδικό) 
τερον τού υπό τό τίτλον «Γιαννιώακά Λα- 
ογραφικά μελετήματα» βιβλίου περιέχοντος 
παλαιό τέρας και νεω τέρας μελέτας τού συν 
γραφέως. Έ κ παραδρομής δέ άνεκοινώθη,

δη έβραβεύθη τό έργον του «Τοπία καί 
Χρονικά» τό όποιον θά ήδύνατο επίσης νά 
τύχη τού βραβείου, χωρίς ή Επιτροπή, 
κατά Νόμον, νά* κατατάξη αυτό εις οΰδε- 
μίαν κατηγορίαν.

Ή  βράβευσις τού μνημονευθέντος έρ
γου καί τής δλης παραγωγής τού κ. Δ. Σα
λαμάγκα, διά τού βραβείου τών ταξιδιωτι
κών εντυπώσεων έγένετο διότι ή κατηγο
ρία αυτή είναι «κατ’ οικονομίαν» ή πλέον 
συναφής καίτοι, ώς ελέχθη, θά ήτο περιτ
τή ή κατάταξις αυτού εις τινα κατηγορίαν.

Τό έργον τού κ. Δ. Σαλαμάγκα αποτε
λεί κατά τό πλεΐστον περιγραφήν εθιμικής 
ζωής ένό; ελληνικού χώρου ε*τών σημαν- 
τικωτέρων καί είναι συντεταγμένον πάντο
τε υπό λογοτεχνικήν μορφήν άξιολογοοτά- 
την. Μαρτυρίαν αποτελούν αί ενθουσιάζεις 
κριτικοί τών κορυφαίων επιστημόνων καί 
κριτικών μας, Ιδία δέ ή υπό τής ’Ακαδη
μίας ’Αθηνών απονομή ’Επαίνου εν τφ 
δικαιολογητικφ έν τφ όποίφ συν τοΐς άλ· 
λοίς τονίζεται «...Διακρίνονται 6’ αί μελέ- 
ται αύ αι (τού κ. Σαλαμάγκα) διά τήν σα
φήνειαν, τήν απλότητα, τον ζωηρόν πα
τριωτικόν παλμόν, ώς καί τήν λογοτεχνι
κήν των χάοιν». Αυτή ή Επιτροπή από 
τού πρώτον έτους τής λειτουργίας τού θε
σμού τών βραβείων έκαμε τιμητικήν μνεί
αν ίοΰ έργου «Περίπατοι στά Γιάννινα* 
τού συγγρ ιφέως.

Βραβεύσασα τό έργον τού κ. Σαλαμάγ
κα συμφώνως προς τό γράμμα καί τό πνεύ
μα τού Νόμου, αλλά καί έν πλήρει αρμονία 
προς τήν μέχρι τούδε ιηρηθείσαν στάσιν 
αυτής ή ’Επιτροπή ήθέλησε νά επιβράβευ
ση ένα άξιον πνευματικόν εργάτην τής I- 
παρχίας, οστις παλλά προσέφερε καί προ
σφέρει εΐ; τον <ομέα τής έρεύνης καί τής 
πνευματικής καί λογοτεχνικής άναπτύξεως 
τής Ηπείρου».

*
ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΑ ...

Γιά δσους δέ γνωρίζουν παραθέτουμε τέ 
λος τούς τίτλους μερικών β βλίων τού κ. Δ. 
Σαλαμάγκα, ταξιδιωτικής μορφής: 1) Οί 
Θεοβάδιστος τόποι 1944. 2) Περίπατοι στά 
Γιάννινα (σειρές Α '—Α')19δ0—1956.(Ση 
μειωτέον ότι τόβιβλίο τοΓτο, πρόπερσι, ή· 
ταν ένα άπ9 τά 3 πού προεκρίθηκαν για ιό
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ίδιο βραβείο, πού δόθηκε στον κ. Παλαιό* 1959. 5) *Η πράσινη Θάλασσα— Κάποιο 
λόγο). 3) *Η Κυρά ή Κουσιοβίισα 1956. 4) Βράδη του Νοέμβρη», 1958. 6) «Στην Κα 
Τουριστικός οδηγός Τωαννίνων, 1957 καί τάρα» 1959.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Α

’Ίσως 6 τίτλος τής μικρής αυτής με
λέτης νά ξενίση τό άναγνωστικό μας κοι
νό, συνηθισμένο νά συναντά στίς σελίδες 
μας θέματα, πού σχετίζονται μέ τή ζωή 
τού πνεύματος. Καί δμως, μέ τό νά άσχο- 
λειται μέ τό θέμα τής άθλητικής ή Η.Ε· 
δέν καταπατεί ξένα οικόπεδα καί δέν πα
ρεκτρέπεται τοΟ δρόμου. Ό  άθλητισμό; εί 
vat ένα άπό τά μεγάλα κινήματα τής έπο- 
χής μας. Έ χει, ώς στέρεη ρίζα, άνθρώπι- 
νες βιολογικές άνάγκες. θεραπεύει δεινά 
πού τά-γέννησε ή μαζική παραγωγή καί ή 
συγκέντρωση μεγάλων έργατικών μαζών 
μέσα στις βιομηχανικές πόλεις. Ό  ρόλος 
του λοιπόν ξεπερνά πολύ τά δρια, πού κον
τόφθαλμοι παρατηρητές τοΟ έχουν τάξει. 
Καί γιαυτό ένα περιοδικό πού δέν θέλει νά 
κατάληξη, μέ άκοπα φύλλα, στίς βιβλιο
θήκες, μά πού έχει τάξει σιόν έαυτό του 
γιά σκοπό τό νά είναι πάντα συμμετοχή 
καί συμπάθεια καί έπαφή μ3 δ,τι ζωτικά 
ένδιαφέρει τό νεώτερον άνθρωπο, δέν μπο
ρεί νά τόν άγνοήση.

Δύο είναι τά σημεία δπου πρέπει νά 
σταθούμε, άν θέλουμε νά ζήσουμε τόν άθλη 
τισμιό σάν "Ελληνες. Τό πρώτο είναι ή ά 
φετηρία του* τό δεύτερο, ή τωρινή ήθική 
του καί οικονομική σημασία.

Τό δτι θά άποδώσουμε τεραστία ση
μασία στήν οίκονομική πλευρά τού άθλη- 
τικοΰ παράγοντος, ίσως νά θεωρηθή ώς βα
ρύ παράπτωμα άπό μερικούς άσπόνδους 
έχθρούς τής Ολης καί σάν ταπείνωμα καί 
αύτοκαταδίκη, σέ δσους πιπιλίζουν τόν 
στείρο ιδεαλισμό τους, χωρίς, έννοείται νά 
περιφρονοϋν καί τό μπιφτέκι τους. Μά δέν 
έχουμε σκοπό νά πλεύσουμε έναντίον τοΟ 
ρεύματος, καί θά έξάρουμε, μαζί μέ τούς 
κοτίνους, τήν οίκονομική σημασία τών ά- 
γώνων, σέ μιά έποχή πού διψάει γιά ύλική 
προκοπή. Καί τώρα, ή άφετηρία.

Τό δ,τι ή έννοια τού συστηματικού 
άθλητισμού γεννήθηκε καί άπόχτησε περι
εχόμενο μέσα στόν έλληνικό χώρο είναι

κάτι, πού πρέπει νά προσέλκυση άμέριστο 
τό ένδιαφέρον μας. Γιατί ό θαυμάσιος λα
ός, πού κατοικούσε κάποτε σ' αυτή τή γή 
μάς έσυνήθισε σέ τόσο γόνιμα, τόσο λαμ
πρά έφευρήματα, ήταν τόσο πλούσια σέ 
συνέπειες κάθε πτυχή τής ζωής του, ώστε 
θά έπρεπε ίδιαίτερα νά ένδιαφερθούμε γιά 
έναν άπό τούς θεσμούς του, πού διατηρήθη
κε καθαρός άπό κάθε βάρβαρη πρόσμειξη 
έπί έκατονταετηρίδες, καί άτρόφησε μόνον 
ύστερα άπό χίλια διακόσια χρόνια, άφοϋ 
πιά είχε νοθευτή. γιά νά ξεπροβάλη πάλι 
στά χρόνια μας, ύστερα άπό μακρυά νε
κροφάνεια, γεμάτος θαυμαστή ζωτικότητα. 
Δέν ένδιαφερθήκαμε δμως.

«Μάοί ’Αβδηρίτες, λέει ό Βιλάντ, εί 
vat λαός άθάνατος κι’ έχουν κυριέψει τή 
γή. *Άν καί έχει πιά χαθή ή παληά τους 
πατρίδα, αύτοί προκόβουν καί πληθύνονται
δμοιοι πάντα μέ τόν παληόν έαυτό τους».

** *
Γιά τούς άρχαίους οί όλυμπιακοί άγώ 

νες δέν ήταν μονάχα ή άποθέωση τής σω
ματικής δυνάμεως. Γ ι’ αύτό δέν έταξαν πά 
νω άπό τό λίκνο τους τούς χειρογάστορες 
Κύκλωπες, τήν άξεστη ρώμη. Οί άγώνες 
ήταν συγχρόνως έξαρση τής άοκνης καί συ
στηματικής προσπάθειας, μιά βράβευση τού 
έργου τού νού. νΕτσι στή γέννησή τους πα 
ραστάθηκε ό 'Ηρακλής πού ήταν ταυτόχρο
να δύναμη καί άρετή, πόνος καί νούς. Τόν 
μήνα Έκατομβαιώνα, μετά’τίς θερινές τρο 
πές, έν καιρίυ πανσελήνου, δταν γιόρταζαν 
οί Σπαρτιάτες τά *Τακίνθια, άρχισαν νά 
τελούνται, άπό τό 776 π· X ., οί άγώνε; αύ 
τοί μέσα στήν μικρήν άπλωσιά τής ’Ολυ
μπίας. ’Έζησαν, μέ μακρές διακοπές, έως 
τό 293 μ.Χ., έπί χίλα διακόσια περίπου 
χρόνια, καί έπί δλους αύτούς τούς μακρούς 
αίώνες είδεν ό ίερός χώρος τούς έλεύθερους 
νέους τής ’Ελλάδος νά άθλοΰν κινδυνεύμα- 
τα, πού τά δόξασαν

σέ αστραφτερό κατεβατό μαρμάρου
νμνοι χρυσοί τον άθάνατου Πινδάρου
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ένώ οί μεγάλοι γλύπτες άποτύπωναν στό 
μάρμαρο ή στό μέταλλο, τήν άρρενωπή δ- 
μορφιά των νικητών. Μέ τήν Ρωμαϊκή δ- 
μως κατάχτηση 5έν μπόρεσε νά παραμείνη 
άνόθευτος καί άκίβδηλος 6 θεσμός τών ’Ο
λυμπιάδων. Καί δταν τό 385 μ X. έσβησε 
για χίλια πεντακόσια χρόνια, έναν βάρβαρο, 
τόν 'Αρμένιο Άρτάβασδο, πού ένίκησε πυ
γμήν. έπευφήμησαν, σαν τελευταίο νικητή, 
τά έλληνικά πλήθη. *

*  *

’Από τήν έποχή έκείνη ώς τά τέλη 
σχεδόν του 19ου αίώνα ή άθληση οέν πα
ρουσιάζεται σαν γεγονός ώργανωμένο σέ 6- 
περεθνική ή έθνική κλίμακα, έκτός άν θεω 
ρήσουμε σαν κάτι τέτοιο τά ίπποτι*ά κον
ταροχτυπήματα, τις γνωστές σ’ Ιμάς άπό 
τόν Έρωτόκριτο Τζιόστρες ή τούς μεγά
λους άγώνες τών άγγλων τοξοτών. Φυσικά, 
ή ανάγκη ατομικής άσκήσεως δέν έλειψε πο 
τέ. Γιαυτό μέσα στους κύκλους τής Φε
ουδαρχίας κι' άργότερα μεταξύ τών Εύγε· 
νών, τό κυνήγι άποτελοΟσε μια άπό τις 
σημαντικώτερες έκδηλώσείς τής καθημερι
νής ζωής. Ό  περίφημος Δούκας Σαίν Σι
μόν, στά άπομνημονεύματά του, δείχνει κα 
θαρά πόση σημασία είχε τό κυνήγι σεήν 
Αυλή τών Βερσαλλιών. Έπρεπε δμως νά 
μεσολαβτ'ιση κάτι άλλο για νά φθάσωμε 
στήν άναγέννηση τών όλυμπιακών άγώνων, 
μέ τήν πρόταση τοΟ βαρώνου Ντέ Κουμπερ 
τέν για τήν έμπράγματη άναβίωση τής λαμ 
πρής άθληηκής παραδόσεως τών άρχαίων 
Ελλήνων. Αυτό τό άλλο ήταν ή βιομηχα
νική έπανάσταση.

Ά π ό  τά μέσα τοΟ 18ου αίώνος, χάρις 
σέ μιά σειρά θαυμαστών έφευρέσεων, άρ
χισε νά μεταβάλλεται γοργά ή μορφή τών 
οικισμών στις προηγμένες ευρωπαϊκές 
χώρες. Ή μηχανή κάνει τήν έπιβλητική 
της είσοδο στήν περιοχή τής άνθρώπινης
μοίρας. Στήν θέση του παλιοΟ συντεχνία* 
κοΟ έργαστηρίου, υψώνεται τό έργοστάσιο· 
μέ ιδιοκτήτη φυσικά άπρόσωπο, καί κλεί
νει στούς τοίχους του χιλιάδες ψυχές. Έ τσι 
δημιουργουνται οί μεγάλες νεώιερες πό
λεις, αληθινές Βαβυλώνες, χωρίς δημοτική 
μέριμνα, χωρίς κοινωνική πρόνοια. Οί έρ- 
γάτες,— φτωχοί ξερριζωμένοι αγρότες— πού 
άφησαν τόν καθαρόν άέρα καί τήν υγιεινή

δίαιτα τής υπαίθρου, στοιβάζονται σέ άνή- 
λιες τρώγλες καί ζοΟν μέ τό μεροκάματο, 
πού τούς έξασφαλίζει 6 σιδηροΟς νόμος τών 
ήμερομισθίων. Έτσι γεννιέται τό νεώτερο 1 
προλεταριάτο, μέ τήν ήμέρα τών 16 ώρών, j 
μέ τά μικρά παιδιά, πού λιποθυμούσαν άπό £ 
έξάντληση στούς άνελκυστήρες τών άνθρα- 
κωρυχείων—τόν Ναπολέοντα τόν νίκησαν, 
έλεγαν τότε, τά ρωσσικά χιόνια καί ή έρ· 
γασία τών μικρών παιδιών τής 'Αγγλίας 
— μέ τήν ρομφαία τής φυματιώσεως καί 
τών άφροδισίων, πού ένεργοΟσαν τήν δή
θεν φυσική έπιλογή. Έ τσι, 6πό τις εύλο 
γίες τοΟ Μπένθαμ καί τής σχολής του, γεν 
νήθηκε έκείνη ή κοινωνία ή χωρίς έλπίδα, ι 
πού περιγράφει τόσο άριστοτεχνικά δ Ντί 
κενς καί πού 6 Άγγλος φιλόσοφος Μπέρ- 
τραν Ράσελ χαρακτηρίζει μέ τά λίγα αυτά ί 
έπιγραμματικά λόγια: «Τά έργοστάσια μα- * 
ζεύτηκαν σέ πόλεις νέες, κακοχτισμένες, |  
Ανθυγιεινές, πνιγμένες στούς καπνούς, δπου |  
ένδημουσαν ό τύφος καί ή χολέρα. Πολ- |  
λοί ζουσαν σέ έλεεινά υπόγεια. Τεχνίτες έ- 1 
πιδέξιοι κατεδικάστησαν στήν πείνα άπό I  
τις καινούργιες μηχανές». Μά ή κίνηση εί f? 
ναι βιολογική άνάγκη. Ή  έναλλαγή τών | .  
παραστάσεων,"ή φυγή, δπως συνήθισαν νά | |  
τήν όνομάζουν σήμερα, είναι άνάγκη ψυ· & 
χική το Ο άνθρώπου. Τό φώς καί δ καθαρός .1; 
άέρας είναι φάρμακα. Ά ν  μέσα στό άπάν- 
θρωπο χωνευτήρι τών μεγαλοπόλεων έβρα- ^  
ζε χωρίς άσφαλιστική βαλβίδα, τό νεόζυμο 
προλεταριάτο, σέ κάποια κρίσι δμοδικής 5- >£ 
στερίας, θά άνέτρεπε τό πάν. Καί έτσι οί if. 
Ά γγλοι, ένας λαός, πού πολλές πρακτι- 
κές καί χρήσιμες ίδέες έχάρισε στόν κόσμο, 5' 
έδημιούργησαν τό γήπεδο γιά τό γουήκ— |  
έντ τής έργατιάς. Έ κεΐ μαζευόνταν οί πα- ' 
ρίες τής μηχανής γιά ν9 άναπνεύσουν λί 
γον άέρα, γιά νά ξεσπάσουν, νά ένθουσια· 
στοΟν, νά στοιχηματίσουν, νά ξεθυμάνουν.

Τό γήπεδο λοιπόν καί δ νεώτερος α
δελφός του, τό στάδ.ο. είναι γεννήματα 
τής άνάγκηζ. Τής άνάγκης, πού μέ ίδεαλι 
στικό μαντύα τήν έτύλιξε δ γάλλος βαρώ- 
νος, ιδρύοντας τόν θεσμό τών νέων ’Ολυμ
πιάδων. ***

Ά πό τά πρώτα του σεμνά βήματα, 
πού σ' αύτά τόν συνώδευε τό ένδιαφέρον 
λίγων φιλάθλων καί μερικών ρωμαντικών
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άρχαιολατρών, Εως τήν σημερινή άνάπτυ- 
ξη, πού τόν υψώνει σέ Ενα πρωταρχικής 
σημασίας παγκόσμιο γεγονός, ό θεσμός δέν 
έπαυοε νά Ενισχύεται, νά εύρύνη συνεχώς 
τόν κύκλο τών πιστών όπαδών του, νά κι- 
νή πάντα μεγαλύτερα οικονομικά κεφά
λαια, νά άγκαλιάζη πάντα στενώτερα τήν 
νέα τεχνική, νά κραταιώνεται άπό τήν ά- 
γάπη Εκατομμυρίων άνθρώπων δλων τών 
φυλών, και καμμιά φορά δυστυχώς νά δ:ε· 

|  | γείρη άσίγαστα σωβινιστικά πάθη. Δέν 
I χρειάζεται λοιπόν νά τονισθή ιδιαίτερα ή 
ί\ σημασία του γιά τή γή αυτή, δπου άταβι- 

\ στικά διατηρείται ή φίλαθλη ροπή, καί 
•, πού, σέ κάθε δλυμπιάδα, στέλνει τό άθλη- 
; τικό ίερό φώς τής ’Άλτιος σέ μακρυνές πε 
\/ϊ ριοχές τοΟ κόσμου. Δέν χρειάζεται έπίσης 

ιδιαίτερα νά τονισθή τό ποιές θαυμάσιες 
,» προοπτικές έκμεταλλεύσεως του τοπίου μας,
*  τοΟ κλίματός μας καί το0 άρχαιολογικοΟ 
“ μας πλούτου μάς άνοίγει ή κληροδοτημένη

; άθλητική φεγγοβολή.
Τά προνόμια δμως αύτά δημιουργοΟν 

ΐ γιά τή χώρα μας βαρειές ύποχρεώσεις. Καί 
:· ή πρώτη άπό τις ύποχρεώσεις αδτές

* είναι νά νοιώσουμε δτι δ άθλητισμός 
δέν είναι φλυαρία, είναι έπίδοση, δεν είναι 
πατραγαθία, είναι προσπάθεια γιά τήν νί
κη μέσα στό στίβο, δέν είναι άβδηριτική 
αύτάρκεια, είναι γόνιμη καί ουσιαστική αύ· 
τοπροβολή. Είναι άλήθεια δτι ό λαός μας 
άγάπησε μέ πάθος τήν παγκόσμια άθλητι
κή όργάνωση καί έπαιξε ρόλο σημαντικό 
στις πρώτες Εκδηλώσεις τής ζωής της. Αύ· 
τό δμως συνέβαινε,—έπειδή είναι λαμπρό 
τό άθλητικό δυναμικό τής χώρας.—δταν ή

ν . νίκη στηρίζονταν στους φυσικούς άθλητές. 
Έ να φαινόμενο, δπως δ Τσικλιτήρας, δέν 
μπορούσε παρά νά έντυπωσιάση, στή Στοκ 
χόλμη τούς φιλάθλους του 1912. Δυστυχώς 
γιά μάς, άπό τήν έποχή έκείνη μιά νέα 
θεότητα μπήκε στό προσκήνιο: ή μέθοδος. 
Καί ή μέθοδος δέν στάθηκε ποτέ ή συμπά* 
θειά μας. Ένώ μέ συστηματική προπόηνση 
καί μέ χρήση δλων τών έπιτευγμάτων τής 
νεώτερης σχετικής τεχνικής, Εύρωπαίοι καί 
'Αμερικανοί έβελτίωναν συνεχώς τις έπιδό- 
σετς τους, έμεϊς περιμέναμε πάντα μοιρο
λατρικά τούς άθλητικούς μετεωρίτες γιά 

ί νά μάς έκπροσωπήσουν στίς διεθνείς συ

ναντήσεις, σέ σημείο πού νά μείνη έπί δε
καετηρίδες ασάλευτη ή άθλητική μας στά
θμη. Ένώ οί άρχαίοι Έλληνες Εζητούσαν 
σ ο φ ί α ν ,  όρθά κατευθυνόμενη Ενέργεια 
τοΟ νοΟ, Εμείς έζητούσαμε σ η μ ε ί α ,  
θαύματα, πού θά μας έστελνε ή εύμένεια 
τής μοίρας! ’Έτσι έξαντλούσαμε μέχρι θα
νάτου τόν Βεργίνη, κι'Εστέλναμε φτωχούς 
Εφημεριδοπώλες νά συναγωνιστούν τόν Νούρ 
μι στους διεθνείς στίβους. Καί στό τέλος 

- περιοριστήκαμε στό νά παίζουμε στούς ό* 
λυμπιακούς άγώνες τόν ρόλο τόν τελείως 
διακοσμητικό πού μάς Εξασφάλιζε ή Οπέ- 
ροχη άκτινοβολία τής άθλητικής παραδόσε- 
ως τών άρχαίων καί νά Εξαφανιζόμαστε, 
μέ τήν βαθμολογία, μέσα στά άνώνυμο 
πλήθος τών άθλητικά ύποαναπτύκτων. Ε ί
ναι δμως χάπι πικρό ή αύταπάτη. Ά λοί-  
μονο σέ δσου£ πιστεύουν δτι δ όρυμαγδός 
τών κενών λέξεων μπορεί νά άντικαταστή- 
ση τήν ούσία. "Οταν ένας λαός, μέ τήν πα 
ράδοση τής κλεφτουριάς, παρουσιάζεται μέ 
έπιδόσεις γυναικείες στό πήδημα, πάντα 
ταπεινωμένος θά βγή, δσο κι’ άν ξαναζεστά 
νη κρύα Επιχειρήματα γιά νά δικαίολογή- 
ση τήν ήττα του. "Ας πάψουμε λοιπόν νά 
στηριζόμαστε στά άθλητικά φ α ι ν ό μ ε 
ν α, καί άς άξιοποιήσουμε μέ βάση τή νε· 
ώτερη τεχνική καί μέ δποιαδήποτε οικονο
μική θυσία, τό θαυμάσιο, στις ήμέρες μας, 
άθλητικό δυναμικό τοϋ-τόπου, στέλνοντας 
Εν άνάγκη άπό τώρα στήν Αμερική γιά 
προπόνηση συστηματική τήν μικρήν ό- 
μάδα τών λαμπρών άθλητών μας, πού 
θά μπορέσουν νά μάς χαρίσουν τήν 
νίκη τό 1961, στόν διεθνή στίβο τής 
Ρώμης. "Αν δέν τό κάνουμε αύτό θά 
Εξακολουθούμε νά χορταίνουμε μέ τά φού
μαρα τών προβαδισμάτων καί τών μεγάλων 
λόγων καί θά γυρίζουμε πάντα άπό τΙς με 
γάλες διεθνείς άθλητικές συναντήσεις μέ 
τήν οδράν Οπό τά σκέλη. 

νΑς άνακεφαλαιώσουμε: 
α) Ή κίνηση καί τό ( ύπαιθρο είναι 

ζωτική άνάγκη γιά τόν άνθρωπο, ιδιαίτερα 
γιά τόν σημερινό, πού ζεί στίς μεγάλες πό
λεις, καί πού γ ι’ αύτόν συνήθως ή σωμα
τική Ενέργεια έχει άντικατασταθή άπό τήν 
μηχανική. (Στούς μανιώδεις θιασιώτες τού 
αύτοκινήτου, οί γιατροί άρχίζουν κιόλα νά
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διαπιστώνουν μια ειδική άτροφία τών πο
διών). Τήν άνάγκη αύτή τήν θεραπεύει δ άθ 
λητισμός. 6) Είδικάγιάμάς τούς Έλληνες, 
ή άνάπτυξητοΟ άθλητισμοΟ έπιβάλλεται άπό 
λόγους έθνικής άξιοπρεπείας, άν θέλουμε 
νά μή ντροπιάζουμε τήν ιστορία μας τήν 
παλιά καί τήν πρόσφατη.

Επιβάλλεται έπίσης άπό τήν άνάγκη 
νά άξιοποιήσουμε τουριστικά τόν τόπο.(Ά ρ  
κεί νά συλλογιστή κανείς πόσο τεράστια οί 
κονομική σημασία θά έχη γιά τήν Ε λ λ ά 
δα ή πραγματοποίηση τής άναδείξεως του 
χώρου τής 'Ολυμπίας σέ παγκόσμιο αθλητικό 
κέντρο). Στούςπαραπάνω δμως λόγους, πού έ 
πιβάλλουν τήν ένίσχυση του άθλητισμοΟ, 
στα μεταπολεμικά κυρίως χρόνια έχει προ-' 
στεθή ένας άλλος, συνήγορος δλκής, στά 
μάτια κάθε τίμιου άνθρώπου. Αύτδς ό άλ
λος συνήγορος είναι ή ζωτική άνάγκη γιά 
τούς άνθρώπους ν’ άλληλογνωριστοΟν, νά 
άλληλοεκτιμηθοΰν, νά νοιώσουν δτι, πίσω 
άπό τις έπιφανειακές διαφορές, πού τούς 
ξεχωρίζουν, υπάρχει ή ίδια κοινή άνθρώπι- 
νη ουσία, καί δτι πρέπει νά άγωνιστοϋν έ- 
νωμένοι γιά νά περισώσουν τις βασικές κα
τακτήσεις τοΟ άνθρωπισμοϋ: τόν σεβασμό 
πρός τήν άνθρώπινη ζωή καί τό νόημα τής 
έλευθερίας. Αυτά, άνεξάρτητα άπό τις οί σ- 
δήποτε ένέργειες καί προθέσεις τών Κυβερ
νήσεων, τά νοιώθουν οί άνθρώπινες μάζες 
σέ κάθε σημείο τής γής.

“Υστερα  άπό τούς δυό παγκοσμίους ντο 
λέμους καί προπάντων ύστερα άπό τόν δεύ
τερο, πού έδειξε στήν άνθρωπότητα πόσο 
τρομερός είναι ό κίνδυνος πού τήν άπειλεί* 
εύαίσθητες είρηνοφόρες κεραίες άρχισαν νά 
άνίχνεύουν τόν μολυσμένον ακόμη άέρα. 
ΙΙαντός είδους άγώνες άρχισαν νά συγκεν
τρώνουν σέ ειρηνικούς στίβους άνθρώπους 
κάθε κλίματος, (άθλητισμός, ποδόσφαιρο, 
σκάκι, διεθνή συνέδρια, συνδικαλιστικές έ· 
παφές). Έ  έκμάθηση ξένων γλωσσών παίρ
νει τέτοια έκταση ώστε 6 ξένος, στήν ξένη 
γή συνεννοείται δπως στδν τόπο του. Ή 
μοντέρνα τέχνη, πού σπάζει τήν προσήλω
ση στό άντικείμενο, στό γνώριμο τοπίο, 
στόν συγγενή^άνθρώπινο τύπο, στήν τοπι
κή ιστορία, καί γίνεται άφηρημένη, δηλα
δή παγκόσμια γλώσσα, άρχίζε; νά κυριεύη 
τή γή. «Ή  τέχνη, γράφε; δ άμερικανός ζω 
γράφος Μάδεργουέλ, πρέπει νά άγνοή τά

έθνικά σύνορα* ένας ζωγράφος πού θέλει νά 
δρά μέσα σέ κρατικά πλαίσια, είναι άνάξι 
ος ζωγράφος».

Ή  μουσική πού άποτιμά, σέ μια γλώσ 
σα τελείως διάφορη άπό τήν μητρική, τήν 
ένταση καί τήν άντοχή αισθημάτων πα 
νανθρωπίνων, γίνεται μια καί άδιαίρετηγιά 
δλους τούς λαούς του κόσμου.

*Η συγκοινωνία άναμειγνύει τόσο κα 
λά τούς λαούς, ώστε ύπάρχουν χώ>ες, πού 
τό καλοκαίρι χάνουν σχεδόν τελείως τόν 
έθικό τους χαρακτήρα, τόσες γλώσσες καί 
τόσοι' διαφορετικοί τύποι άνθρώπων συναν 
τώνται στά έδάφη τους. ’Από παντοΟ ύψώ- 
νονται χέρια πού θέλουν νά σφίξουν άλλα  ̂
χέρια, ή άκοή προσπαθεί νά νοιώση μα·| 
κρυνές φιλικές φωνές, τό μάτι χαίρεται κοι-| 
τάζοντας έργα ξένων άνθρώπων καί δμορ- 
φιές ξένων τοπίων. 'Ολόκληρη τή γή τήν 
σκεπάζει ένα δίχτυ άπό ροπές καί έκδηλώ- 
σεις πού άποβλέπουν στήν διεθνή συνεννόη 
ση, καί στή διεθνή συμπάθεια γιά τόν κά
θε κάτοικο τού πλανήτη. Καί μέσα στό δί; 
χτυ αύτό τών ροπών καί τών έκδηλώσεων 
ό άθλητισμός παίζει πρωταρχικό ρόλο.

Σέ τελευταία άνάλυση, τό γόητρο το0 
κάθε λαού σήμερα είναι συνάρτηση τοΟ ρό
λου πού παίζει στούς ειρηνικούς αύτούς 
στίβους. Ή  ήθική άκτινοβολία δέν κερδίζε
ται δταν άπό τούς στίβους αύτούς γυρί
ζουμε μέ άριστεία καί πρωτάτα τής ουράς 
καί ή κοινή γνώμη του κόσμου βαθμολογεί: 
μέ άκαμπτη σκληρότητα καί μέ ειρωνική 
διάθεση τήν κάθε άποτυχία στούς άγώνες,;ι 
πού άποσκοποΟν στήν γαλήνη το0 άνθρώ 
που, στήν άπαλλαγή του άπό τήν λαχτάρα| 
τής άλληλοεξοντώσεως, στήν άδελφική κα·| 
τανόηση. Ένας λοιπόν λόγος άκόμη γιά νά 
άναπτύξουμε τόν άθλητισμό μας.

Κανείς λαός, άν δέν θέλει νά άτιμάση 
τόν άνθρωπισμό, δέν έπιτρέπεται νά άπου- 
σιάζη άπό τις ευφρόσυνες αύτές Άμφικτυο 
νίες, ούτε νά άδιαφορή γι' αύτές. ’Αλλά ί· 
διαίτερα γιά τόν έλληνικό λαό, πού ή γή: 
του έγέννησε, έθρεψε καί άνάστησε τήν ί· 
δέα τής συνεργασίας καί τόν πόθο τής συ- 
ναδελφώσεως, τό νά θέλη νά άγνοήση τίς 
βαρειές ευθύνες πού του δημιουργεί δ σημε·^ 
ρινός κόσμος θά άποτελοϋσε τήν πιο άδι-J*' 
καιολόγητη, τήν πιό ταπεινωτική, τήν πιό t 
έπαίσχυντη{σεισάχθεια. Α. ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ|
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