


I

B  P  A B E  I Ο  N 

Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν

/

ε τ ο ι  θ ’ ΜΗΝΙΑΙΑ Ε ΠΙ ΘΕ ΩΡ Η ΣΙ Γ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1960



/

I i l O K T H T i l —4 Ι Ε Ϊ Θ Υ Ν Τ Α Ι  
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡ. ΜΑΝΟΣ 
ΔΗΜΟΣΘ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Σ Ϊ Ν Δ Ρ Ο Μ α Ι

Ίϋα.-ροπή *Κπ:μ«λβ «/ τ< 
ΛΡτ* ΝΜΣ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ 
*£>ΑΝ. Ν. ΝΙΚΟΛΑ Ι ΔΗ2

. fl χττ i fcUP iMi II ». ΓκΩΡΪ Ι -Χ
ΜΗΝΐΑηΕΙΙ1«ΕΟΡΙΙΣΙΣΚΝ1ϋΑΝΜΔΝ·012ύ1ιΜβ Σβ 2αΛΑ11αΓΚαΣ

ΤΑΚΗΣ ΣιΩΜΟΙΙΟΓΛΟΣ 
U A Ν Ο Σ Γ. Φ Δ Ν Τ Η Σ

Έσωτβρικοδ.· *Κτησία Δραχ. 1Γ»0 —-
Νομικών προαώηων Δραχ. ____

Έξάμηνος κ,λ.π. άναλογως 
/Βξωτβρικοδ: Έ.αησία Δολλ. ι ο ~

ή Αίραι ’Αγγλίας 3*/» 
•Ρ.ΜΗ Τ Ε Ϊ Χ Ο Ϊ Σ  ΔΡδ Χ. ia.6u

ΆντίποίΙλλονχα Μ ίλη τη ς ‘I· κΐ'ίΜΐήιΐ 
h ΰ  S . Μ Κ Ρ Π Ι Ο Ϊ  U^vexia) 
Λ ΙΙδ ΝΔΡΟΣ I. B F A N u rS U X  ( ΑΡήνα ) 
ΧΡΓ 2 Α Ν 0 Η  2 1 Τ 2  A J Α (Weo/νικτ, 
Μ ι Χ α Η Λ Π Ε Ρ λ Ε Η Η Σ  (·Α(.ή β ) 
Ν. Ρ Α Π Α Δ Ο Π Ο Ϊ Δ Ο Χ  (Άθήναι;

Έμβάαμβτα : « Β Π ϋ ΙΡ Δ Γ ΙΚ ϋ Ν  ΕΣΓ[Α Ν »  ‘0866 28ηί Οκτωβρίου 60, Ιωάννινα — Τηλ. 6-59

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
NO RA B 1E L E C K A  : Τ ά  Γιάννινα  έ d> x i i  πενήντα  χρόνια  ϊ ιαφ.  Δ Σ χ λ β μ ά γ κ α ί ι ε λ .  1

Λ Κω ν. Δ . Μ έρτζιου Μικρός Έ λ λ η  ομνήμων (Τ ε ί χ ο ς  Δεύτερον) (ίσιορνοδ if.) 7
Κω ν. Α .  Παπαγεωργίου *Η Η π ε ρ ω  Λκή Έ π χ '·ά σ ια σ ις  του 1854 (ίστορία), 16

f Σταύρου I .  Πακαδάτου Α ί  σ λ α υ ικ ιΐ  διεισδύσεις έν *Αγίω νΟ ε ι  { h i  πραγματεία) » 22

f' Στεφάνου Μ πέττη  
Νικολάου Π .  Ζυγούρη

Τοπωνυμικό του χώ ρ ο υ  B s X i K j c a  Τ  «ανν·. ω (λαογρ.) 
Ή  πχρανω γή καί ή ·κ  ιετάλλευσ ; τ>ύ γάλακτος άπδ

» 31

1 Ε ρ ρ ίκ ο υ  Μεντοάς ·

των άρχ*.© ά ω/ χρόνων μέχοι σ ή ιε ρ -ν  ( Γ»ελέ-η)
! (Π ρόγραμμα 9Α απτ. Έ π - ίρ ο υ ) :  Κοί^ω ινή δ δρεύνηοις

s> 46

ϊ4 3 πεδινών καί 3 όρεινών χωρίων της π?ρ. Κο ίταης (μελ.) ?>2
\ Γ ,  Κ ο τζ ιο ύ λ α Σ μ ί ξ η  (ποίημα) (ανέκδοτη παρουσίαση 11. Κον:ομ*7.η) » 60
ί
ΐ*

Χρυσάνθης Ζ ιχσ α ία ; Ή τ α ν  καί δέν ήταν (όιή ημ*) 61
Λένας Π α π π £ Α ν α ζ ή τ η σ η  (ποιημο ) 6 ί
Γιώργου Ρ ά γχου Ζωντανοί Κ χ λ λ ικ ά 'ί ζα ρ ο :  (δ.ήγημ ) » ΟΓ)

ϊ Σπύρου Μουσελίμη Ά λ ή  ΙΙχσάς κ ι ’ *Αλής 6 λη »:ο; j / r p s p j ;  (χρ?/ x i ) » . 4
1 ; Ά γ γ .  Γ ά ττο υ Ψ υ χή  τή, Γη ς  (ποίημα) 76

Τ ά κ η  Τσιάκου Γαβρίλης (πο.ημα) 77

ί '' Πέτρου Σ .  Σπανδωνίδη Ή  σύγχρονη ποιητική γεν^ά (< ρ ι:ικ ή  μ ε λ Κ η ) » 7 s

Α Π Ο  Μ Η Ν Α  Σ Ε  Μ Η Ν Α :  Σ  η μ  * t ώ μ η τ  α: Τά Στάδιον ( A- Veq^vzikov) Τ ο Μονσει ον 
“Αριας  (Γ* J. Παπαγεωργίον)  —Ταινίες ( Α  Γερονι ικον)— Η π ειρω τ ική  Σχολή 'Αγιογραφίας  
(Δ. Κόκκινου) .— Β  ρ ά β ε υ ο ι ς  τής  «’ H  πείρων ιχής ' Ε οτιλ^».— Κ ρ ι τ ι x ή τον β ι 
β  X ί ο ν'. Σωκράτη Κουγεαχ * Εκανονταετήριο ι  λόγοι» (J Π. Κουισο\έρα)  — Δημ ϊα λαμά-  
γ κ  ο: * I \a y  νιώτικα Σ ύ μμε ικ τα»  ( ί ν ρ .  Σούρλο) -  Οι μ. Ε Φλάρον: *2 t 0  Πειράματα Χ η μ ε ί α ν  
\Κ> Ααζαρίδη)—Χαρ. Βασιλοπούλου:  *Λύτοί  είναι  οί Χιλιαυίαΐ* (Δ Σόλα μάγκα)  —Θ Μετοι-  
μενίδη'. *Βροντάει  οτόν Κ ά μ π ο » — Δ η μ . Σταϋοπούλου:  « Τά νήπια  · — Πά% ου Ιίσγαγ ι ντοι* η; 
• Κοντσέρτο τής Μοναξιάς> — Τάκη Χατζηονογνώοχον: *Φνγή> Κύπρον Χρυσάνθη: *Κα»άκης 
— δ Κ ύ π ρ ι ο ς  Κονροάρος» (Δ. Κόκκινου) . ’— *Α λ λ η λ ο γ ρ α ψ ί  α . ~  Β  ι β  λ ί  α 
X ά β  α μ  e.

π ο υ



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ
Β f λ  Β € | Ο Ν A K X A H M I K C Χ Ο Η Ν  CJL> Ν

ΕΤΟΣ Θ' •  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1960 •  ΤΕΥΧΟΣ 93ον

ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
, ( Απόοτίασμα άΐχό χό βιβλίο τής Nora BieUcka, Jouvenirs de Janttina, Paris igrj

κατά μετάφραση Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ)

«Τά Γιάννινα άφήνουν τήν έν· 
τύπωση ένός μεγάλου χωρίου* καί νοιώθω 
νά μέ κυριεύει μιά θλίψη, καθώς βλέπω 
τούς σκολιούς αύτούς κακοστρωμμένους δρό 
μους, τοίχους πού καταρρέουν, σπίτια μέ 
πόρτες καί παράθυρα κλειστά. Πόσον τάχα 
καιρό θά χρειασθή νά ζήσουμ: σ’ αύτόν 
τόν τόπο; Καί μ* δλη τή δύναμη τής θέλη
σης πού άντιτάσσω αισθάνομαι τά ρίγη τής 
έξορίαζ καί τά πρώτα συμπτώματα τής νο
σταλγίας».

Έτσι γράφει γιά τά Γιάννινα ή Nora 
Bidecka , άνεψιά, τοΟ Γάλλου στά Γιάννινα 
ύποπροξένου, πού στά 1909 ταξείδεψε μέσω 
Κερκύρας—*Αη Σαράντα στην 'πόλη-μας, 
καί στά 1913, μέ τήν εύκαιρία σίγουρα τών 
Βαλκανικών πολέμων, έγραψε καί τύπωσε 
σέ βιβλίο τις έντυπώσείς της άπ’ τή ζωή 
της στήν πόλη μας.

Ή  Nora Bielecka ήταν στό 1919, μιά 
άπ9 τις διανοούμενες τοΟ Παρισιού, καί κρα 
τούσε έκεί άξιοπρόσεχτο φιλολογικό σαλό
νι. 28 μέ 29 χρόνων, δταν ήρθε στά Γιάν
νινα, τά βρήκε ένα μεγάλο χωριό, Καί δέν 
συγκρατιέται. δπως είδαμε, από τό νά βγά- 
λη μιά κραυγή, σχεδόν άγωνίας, μπροστά
στήν προοπτική νά ζήση σ’ αύτόν τόν τό
πο πολμν καιρό: —«Πόσο τάχα καιρό μοΟ

μέλλεται νά ζήσω σ’ αύτόν τόν τόπο;» Καί 
πριν άκόμα μπει καλά · καλά στήν πόλη, 
αισθάνεται μ* άπόγνωση τή νοσταλγία τής 
Γαλλίας άπ’ όπου μας έρχόταν.

«"Ομως—συνεχίζει στό βιβλίο της—τό 
δέξιμο πού μοΟ έκαναν στό Προξενικό Σώ
μα, ό Βαλής κΓ έλληνικές οικογένειες, ε ί
ναι τόσο ευγενικό, πού γρήγορα ξανασυνέρ- 
χομαι». Καί χωρίς καμμιά εισαγωγή, χω 
ρίς κανένα ίστορικό ή αισθητικό πλαισίωμα, 
χωρίς νά κυττάξη μέ στοργή κι3 ευαισθη
σία τή γύρω της άτμόσφαιρα, τό ΘρΟλο, 
τήν Παράδοση, Γ anima rerum, αρχίζει άπό- 
τομα νά παρατάσση τις νεανικές άπό τά 
Γιάννινα έντυπώσείς της.

«Ή χρονιά, συνεχίζει, δέν έχει παρά 
μονάχα δυό έποχές* τήν έποχή τών βρο
χών καί τήν έποχή τής ξηρασίας. Διάμεση 
έποχή δέν υπάρχει, καί δέν ξέρουμε, ποιό 
άπό τά δυό είναι προτιμώτερο: Νά τσαλα
βούτας μέσα στή δυσωδία τής λάσπης, νά 
πηδάς άπάνου άπό χειμάρρους, νά βγαίνης 
άπό τό σπήτι, περνώντας άπάνου άπό σανί
δες γιά γεφυρι, νά δέχεσαι τή βροχή, άκό
μα καί στό έσωτερικό τών σπιτιών, πού τό 
σο λίγο είναι προστατευμένα άπ9 τά νερά 
τοϋ ούρανοϋ καί νά κάνεις πλούσια συγκο
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μιδή άπό ρευματισμούς, ή νά βουτάς Ισα
με τό κότσι σε παχύ στρώμα σκόνης, πού 
φυλάει μέσα της όλα τά σπέρματα τής άκα 
θαρσίας, νά ψήνεσαι κάτου άπόνα φλογερό 
ήλιο, σ’ Εναν τόπο δίχως Ισκιο, δίχως άέ- 
ρα, καθώς τά περιτρόγυρα βουνά Εμποδί
ζουν κάθε ευεργετική αύρα.

’Ασφυξία καί άναιμία, συνέπειες νυ
χτιών χωρίς άνακοόφιση, έτσι κουραστικές, 
βσο καί οί μέρες. Μ' όλη δμως τήν Αθλιό
τητα άνθρώπων καί πραγμάτων βλητήχρο 
νιά, δέν είναι παρά Κυριακές καί Γιορτές. 
Τούρκοι, "Ελληνες, 'Ισραηλίτες, καθένας 
τους, Εχει τις δικές του, χωρίς νά λογαριά
σουμε καί τά Προξενεία πού τό καθένα 
τους γιορτάζει τήν Εθνική τής χώρας του 
γιορτή, μέ κάθε μεγαλοπρέρεία, κρατώντας 
τούς κανόνες τού πιό αυστηρού πρωτόκολ
λου. Κι* Εκπλήσσομαι πού βλέπω, μέ τι 
προσήλωση κρατιέται ή έτικέττα, πού τήν 
έχουν, περισσότερο Απ’ β,τι θάπρεπε, παρα 
μελήσει στή Γαλλία.

Φτάσαμε στις 19 Δεκέμβρη: Δοξολο
γία στήν 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία καί δεξίω
ση στό Ρωσσικό Προξενείο* στίς 23, ξύπνη 
μα άπό τις 5 καί 30' μέ είκοσι μιά κανο
νιές, γιά νά γιορταστή τό Μπαϊράμ (τό 
μουσουλμανικό Πάσχα), ή μοναδική γ top- 
τήτών μωαμεθανών,πούβαστάει πέντε μέρες. 
Ό  καθένας τους, σέρνει τ’ Αρνί του στό 
δρόμο καί κάθε οικογένεια σφάζει τό δι- 
κό της. θάταν Αξιοπερίεργο νά σεργιανίση 
κανένας στίς τούρκικες συνοικίες, έτσι γε
μάτες ρυάκια άπό αίμα. Έ  σύνεση όμως, 
Απαιτεί νά παραιτηθούμε άπ’ αύτή μας τήν 
περιέργεια. Γιατί, ό Χριστιανός, θά μπο
ρούσε νά δεχτή καμμιά παραστρατημένη 
σφαίρα άπό μέρος κάποιου φανατικού.

Γιά τό Πάσχα τους οί Χριστιανοί, 
φκιάνουν παχόπυκνα γλυκίσματα καί κόκ
κινα αύγά. Τή χύτρα μέσα τήν οποία τά- 
βρασαν, τήν πετάν έξω άπό τό παράθυρο· 
Στίς πολυάριθμες Επισκέψεις πού κάνουν, 
προσφέρουν στού; φίλους αύγά καί γλυκί
σματα.

ΤρεΙς είν* οί Κυριακές τής έβδομάδας 
ή Παρασκευή γιά τούς Τούρκους, τό Σαβ- 
βάτο γιά τούς 'Ισραηλίτες κΓ ή Κυριακή

γιά τούς Έλληνες. Τό περιεχόμενο τών 
γιορταστικών ημερών, είναι νά μή κάνουν, 
αύ:οί πού τις γιορτάζουν, τίποτε. Πράγμα 
πού δέν Αλλάζει σχεδόν τή συνειθισ ;ένη 
τους ζωή, νά περιδιαβάζουν δηλ. στό Πα
ζάρι μέ χά κλειστά τώρα μαγαζιά, καί 
νά πίνουν καφέ, δέκα παράδες τόν ένα, κά
του άπ ' τόν Ισκιο υπέροχου πλάτανου, μο
ναδικού στήν περιοχή.

Λίγος ήλιος τό χειμώνα, λίγη σκιά τό 
καλοκαίρι, ένα κομμάτι ψωμί* καί γιά προ
σφάι ούμό κρεμμύδι, καρπούζι, καί καμμιά 
φορά ένα τσαμπί γλυσίνας. Νά οί λιτές φι 
λοδοξίες τών περισσοτέρων κατοίκων. 'Α π 
τήν πιό λαφρειά δουλειά, προτιμούν τήό 
πιό Αβέβαιη ζωή. Καί περήφανοι γιά τή’' 
όκνηρία τους, φορουν τά πιό ρυπαρά κου 
ρέλια, πού Αφήνουν γυμνές τις πλάτες, ή- 
στέκουν, ίλάκερες ώρες, Ακίνητοι, καθισμέ
νο: σά μούμιες στά πέλματά τους, μέ τά χέ
ρια τεντωμένα κι Ανοιχτά, θαρρείς, καί πε
ριμένουν νά δεχθούν κάποια ούράνια προ
σφορά.

Συχνά, ωμά περιστατικά ληστείας ση
μειώνονται σέ πανηγύρια, πού κι αύτά στε
ρούνται κάθε γιορταστική χαρά.

Μέ τήν ευκαιρία τής άντικατάστασης 
τού Βαλή καί τών προσευχών τού Μπαϊρα
μιού, πενήντα 'Αλβανοί ληστές, λεηλατούν, 
άπό τις πεντέμιση τό πρωί ίσαμε τις τρείς 
τ’ άπόγιομα, ένα χωριό στά πρόθυρα τών 
Γιαννίνων καί παίρνουν μαζί τους μιά γυ
ναίκα. Ά πό  φόβο Επανάστασης, άπαγορεύ 
εται στους χωριάτες νάχουν όπλα. Δυό κά
τοικοι τού χωριού, ειδοποιούν τό Βαλή, πού 
στέλλει πενήντα ίππεΓς κι έκατό Τούρκους 
στρατιώτες. "Ωσπου νά φτάσουν δμως αύ· 
τοί στό χωριό, οί ληστές πήραν τά βουνά, 
παίρνοντας μαζό τους καί λάφυρα. Κι δ- 
ταν λείπουν οί κλέφτες, οί Τούρκοι στρα
τιώτες, τό Ιδιο μέ τούς ληστές Επίφοβοι, 
βάζουν χέρι στούς κατοίκους, πού είνε τό
τε ένοχο: γιατί άφήκαν νά φύγουν οί λεη- 
λάτες.

Τά Γιάννινα πού Ανθούσαν στόν καιρό 
τής δεσποτείας τού Άλή, είχαν τότε 40. 
000 κατοίκους καί μιά κίνηση Εμπορική, 
άγνωστη σήμερα.

Ό  πληθυσμός, άπόμεινε 6 μισός. Ά -
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φορμή ή μετανάστευση. Κι άν άφαιρέσης 
τούς κρατικούς υπαλλήλους, στό δρόμο, δέ 
συναντάς, παρά ρακένδυτες ύπάρξεις, κα
μπουριασμένες άπ9 τήν άθλιότητα, φτωχά 
άνθρώπινο κουρέλια άπροσδιόριστης ήλικί- 
ας καί φύλου.

Ή  πόλη καταλαμβάνει τήν κοιλάδα 
κι είνε χωρισμένη σέ συνοικίες. Τό έμπό- 
ριο, στά χέρια των Ελλήνων καί τών ’Ι 
σραηλιτών, είνε όργανωμένο κατά έπαγγέλ 
μα:α, δπως στόν καιρό τών συντεχνιών. 
Κι* έτσι μένεις μέ τήν έντύπωση, δτι ξανα- 
γύρισες στήν καρδιά τοϋ μεσαίωνα, καί 
ζεις στά 1328, δπως άκριβώς σημειώνει ή 
μουσουλμανική χρονολογία.

"Οσο γιά χλωρίδα, ή ίδια ένδεια: 'Ο 
λίγα άμπέλια, καπνοφυτείες, άραμποσίτι, 
κι ύστερα τό άπόκρημνο βουνό φαίνεται κα 
τά τήν έκφραση κάποιου Τούρκου, σαν καρ- 
φοστόλιστο μ9 άσήμαντα δενδρύλλια. Στόν 
όρίζοντα ή όροσειρά τής Πίνδου μέ τίς χιο
νισμένες κορυφές, πού μάς δίνουν τή δυνα
τό ιητα νά φκιάνουμε παγωτά καί νά παγώ
νουμε τή σαμπάνια στήν καρδιά τοϋ καλο
καιριού, χάρη στά αίώνια χιόνια τους. Στή 
Λίμνη, άχαρες βάρκες μέ κουπιά, μεταφέ
ρουν πόσιμο νερό άπό τή Ντραμπάτοβα, 
ψαρεύουν χέλια καί καραβίδες, ή κόβουν 
βούρλα καί καλαμιές που μ’ αύτά πλέκουν 
ψάθες, πού χρησιμεύουν γιά έπίπλωση τής 
καλύβας τών φτωχών.

Τά Γιάννινα—συνεχίζει ή Νόρα Μπιε 
λέκκα—σέ 110 χιλιομέτρων άπόσταση, άνά- 
μέσα "Αη - Σαράντα, άντικρυ στούς Κορ- 
φούς, καί Πρέβεζα, στήν είσοδο τού κόλ
που τής ’Άρτας.

Ό  καλύτερος δρόμος κι 6 πιό συχνά- 
ζόμενος, είνε ό δεύτερος. "Ομως πιό μακρύ* 
τερος, γιά δποtov έρχεται άπό τή Γαλλία 
*0 μοναδικός δρόμος άπό τά Γιάννινα πρός 
τό Λούρο, Φιλιππιάδα, χωρίζεται σέ δυό, 
γιά νά τραβήξουν, 0 ένας, γιά τήν *Άρτα, 
τό Ελληνικό σύνορο, ό άλλος γιά τήν 
Πρέβεζα, τό λιμάνι τής έπιβίβασης. Σέ μιά 
χώρα τόσο πρωτόγονη είναι φανερό, πώς τό 
φκιάσιμο τών δρόμων καί τό χτίσιμο τών 
γεφυριών, θάπρεπε νάναι ή κυριώτερη φρο
ντίδα. Οί Τούρκοι όμως έχουν κάτι ίσχυρο · 
γνωμοσύνες μικρών παιδιών.

Τήν έποχή πού έμενα έκεΤ, στά 1910, 
ό Βαλής έπιθυμοΰσε νά έγκαΐνιάση μιά γρή 
γορη συγκοινωνία άνάμεσα Γιάννινα καί 
Πρέβεζα. Ό  δρόμος αύτός είχε πιότερη ά 
σφάλεια κι ήταν λιγότερο κακός. ’Απ’ τό 
σημείο δμως αύτό ώς πού νά έγκαταστή- 
σης σ’ αυτόν τακτική συγκινωνία μ’ αύτο- 
κίνητο, δέ θάπρεπε ούτε κάν νά τό σκέφτε
σαι.

Επειδή ό μηχανικός τού αυτοκινήτου 
έμελλε νά είνε Γάλλος καί θά όδηγούσε 
μιά μάρκα τής Λυών, ή ύπόθεση αύτή έν· 
διαφέρει τόν Πρόξενο τής Γαλλίας. Προβλέ- 
ποντας άξιοθρήνητη άποτυχία, ζητάει μέ 
περίσσια έπιμονή, νά διορθώσουν τό δρό
μο: νά βουλώσουν τούς λάκκους, νά διαρ
ρυθμίσουν κατάλληλα τής νεροσυρμές πού 
κατεβάζουν τά νερά τών βουνών. Χαμένοι 
κόποι. Ό  Βαλής, δέ θέλη νά καταλάβη τή 
χρησιμότητα αύςοΰ τού μέτρου* καί δέ δί
νει καμμιά σχετική διαταγή. Στις παρακλή 
σεις τού Προξένου, άποκρίνεται: —«Αυτο
κίνητο θά πή, ένα άμάξι πού πάει μόνο του 
σ’ όποιοδήποτε δρόμο». Τί νά τού πής; Κά 
θε έξήγηση είνε μάταιη. Τό αύτοκίνητο έρ 
χεται, ό σωφέρ τρομοκρατημένος άπό τά 
χάλια τού δρόμου κι άπ’ τήν έλλειψη άσφά 
λείας. Συνοδευόμενος άπό σουφαρήδες, κά
νει δέκα δοκιμές.

Σέ κάθε ταξείδι, κάτι σπάει. Τό άμά- 
ξη άχρηστεύεται, καί τό τέρμα μένει άφτα 
στο. ’Από ήλίθια οικονομία, τά άνταλλα- 
κτικά είνε περιωρισμένα: ’Ανάγκη λοιπόν 
νά περιμένουν νάρθουν άπ3 τή Γαλλία.

Επειδή οί είσπράξεις δέ φτάνουν γιά 
νά καλύψουν τά έξοδα, δ Βαλής, βαριεστί- 
ζει στό τέλος άπ3 τό άντικείμενο τών όνεί- 
ρων του, καί τ’ άμάξι καίεταί στήν Πλα
τεία τού Κονακιοΰ. Ή  όργή του, είναι τό 
ίδιο μανιασμένη, δσο ήταν κι ό πόθος του. 
κι ή γαλλική μάρκα, δυσφημίστηκε. Σέ πεΤ 
σμα τού ζήλου τών Πρόξενων, κάθε διάβη
μά τους πάει χαμένο, κι ή όθωμανική άδρά 
νεια θριαμβεύει. Τό Κοράνι κι ή άμάθεια, 
είνε νόμος, κι είνε έμπόδιο σέ κάθε πρόοδο.

Μεταλλευτικός πλούτος, πηγές πετρε
λαίων, πτώσεις νερών, μένουν άνεκμετάλ- 
λευοα, γιατί λείπει ή συγκοινωνία κι ή ά- 
σφάλεΐα. ‘Η έργασία καταδικάζεται άπ’ τό
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ΚορΑνι κι Απειλείται Απ' τούς ληστές. Καί 
αέ μιά τέτοια χώρα, δπου λείπουν τά στοι
χεία τοΟ πολιτισμού, ζητοΟν αυτοκίνητα, 
Αεροπλάνα, βάρκες μέ μοτέρ. Πολύ περίερ
γη Αντίληψη γιά την πρόοδο, πού Αποτυ
χαίνει Απ' τή βάση της.

‘Η Αθλιότητα τών χωρικών, βρίσκεται 
στό ίδιο έπίπεδο μέ την Αθλιότητα της χώ
ρας. Είχαμε συναντήσει, καθώς έρχόμαστε 
στΑ Γ άννινα, καραβάνια πού διανυκτερεύ- 
ουν στή μέση του δρόμου καί σφίχτηκε ή 
καρδιά μου Απ* την τραχεία φωνή τοΟ Αμα
ξηλάτη καί τοϋ καβάση, καθώς ξυπνούσαν 
τούς Ανθρώπους πού κοιμώταν καί τά ξε- 
φόρτωτα ζώα.

ΣτΑ πρόθυρα τών Γιαννίνων συναντού
με κακομοιριασμένους Ήπειρώτες, πού με
ταφέρουν στην πόλη μικρά δέματα χορτά
ρι ή ξυλοφόρτια. Τό βλέμμα μας κατόπι 
πέφτει ατό λιτό Καθολικό Κοιμητήρι, όπου 
τό μικρό παρακλήσι, τόσο μεγάλο δσο ένα 
έξομολογητήριο, Αγρυπνεί πάνου Από δυό 
τρεις τάφους, κρυμμένους κάτου Από γραβ- 
βανιές. Καθώς βλέπεις την Αθλιότητα τών 
ζωντανών, σέ πιάνει έπιθυμία νά φτονήσεις 
την τύχη έκείνων πού κοιμούνται τόν αιώ
νιο ύπνο.

Στρατιωτικοί κι’ Αστυνομικοί σταθμοί 
έχουν έγκατασταθεί άπ* τόν καιρό τού Συν
τάγματος, γιά νά φροντίζουν γιά την Ασφά
λεια τής πόλης. Οί Ανδρες τους έπωφελούν 
ται Από τά δικαιώματα πού τούς δίνει ή ι 
διότητά τους, γιά νά κάνουν έρευνες στούς 
χωρικούς, μέ την έλπίδα νά κατάσχουν κα
νένα όπλο. Πολύ συχνά, κάνουν κακή χρή- 
βη τή* έξουσίας τους γιά νά τούς Απογυ
μνώσουν, καί τότε προκαλείται συμπλοκή.

"Έτυχε νά είμαι μάρτυς μιάς τέτοιας 
σκηνής: είδα τούς δυό μαχητές, νά κυλίουν 
ται στή σκόνη, καθώς είχαν σώμα μέ σώ
μα συμπλακεί, ύστερα, είδα ένα υαχαΐρι 
στά χέρια τού δργανου τής έξουσίας. Διέ
ταξα τότε τόν καβάση νά μπή στή μέση, 
μέ τήν παραγγελία νά μήν άλληλοσφάζων- 
ται μπροστά στά μάτια τού άντιπρόσωπου 
τής Γαλλίας.Ό καβάσης, διατακτικός, προ
χωρεί, έκτελεί τή διαταγή, δ Τούρκος Α- 
φήνει τή λεία του κι ό χωρικός έξακολου- 
θεί τό δρόμο του πρός τήν πόλη, βάζοντας

σέ τάξη τά κορυέλια του.

"Όταν μπαίνεις στην πόλη Από τό μέ
ρος τών *Άη - Σαράντα, ή έντύπωση είνε 
πολύ καλλίτερη, γιατί περνάς άπό τή συ
νοικία τών Προξενείων, πού έχει σπίτια 
Αρκετά καλής έμφάνισης σκεπασμένα μέ κε 
ραμίδια, καί μέ κήπους πού τούς σκιάζουν 
Ακακίες, συκιές, ροϊδιές, πικροδάφνες καί 
καταστόλιστούς άπό καμέλιες, λευκάνθεμα, 
τριαντάφυλλα, πασκαλιές, γραββανιές.

Διασχίζεις μιά μεγάλη πλατεία σάν 
κ ι' αύτές τών χωριών μας' πού παληότερα 
ήταν ίσραηλιτικό νεκροταφείο. Καί γ ι ' αύ 
τό τό λόγο δέν έπιτρέπεται στούς ^Ελλη
νας νά βάζουν τή μουσική τού Όρφανοτρο 
φείου νά παίζει σ’ αύτό τό μέρος. Αίσθάν- 
θηκα μολαταύτα εύτυχισμένη τή μέρα 
πούρχόμουνα καθώς Ακόυσα τά όρφανά νά 
παίζουν γαλλικά κομμάτια. HepvAc δίπλα 
άπ' τό Νεκροταφείο καί τήν Ορθόδοξη Ε κ 
κλησία πού τίς Κυριακές καί τις γερτές 
καλεί τούς πιστούς μ’ βλη τή δύναμη τής 
καμπάνας της, ένώ ο τόπος λατρείας τών 
Καθολικών, κρύβεται σ’ ένα παρακλήσι, 
μέσα σ' ένα Ασήμαντο σπιτάκι.

Χαριτωμένος μιναρές, σημαδεύει τή 
γωνιά κακοφτιασμένου δρόμου πού βγάζει 
στό Παζάρι, τό έμπορικό τής πόλης τμήμα, 
δπου τή μέρα συχνάζουν οί Αντρες γιά τά 
ψώνια τους καί για νά μάθουν τά νέα. 0 ! 
Έλληνίδες βγαίνουν τίς Κυριακές γιά τή 
λειτουργία και γιά έπισκέψεις. Οί Τούρκοι 
τήν Παρασκευή, γιά περίπατο· τίς Αλλες 
μέρες, γιά νά ίοεί ό ένας τόν Αλλο—έκτός 
όταν βρέχει—καί νά κλειστούν στά σπίτια 
τους μέ τή δύση τού ήλιου.

ΤΑ μόνα καταστήματα τά Αξια αύ· 
τού τού χαρακτηρισμού, είνε τά Φαρμα
κεία. Οί Αλλοι έμποροι, δέν έχουν παρά 
παράγκες χωρίς προθήκες,"μέσα στίς όποι
ες έργάζονται, ένώ οί Αγοραστέςΐ μένουν 
Απ' έξω. Τεχνίτες πού φκιάνουν λάμπες 
καί μπροότζινα σκεύη, Αλβανικά παπού
τσια μέ τεράστια κόκκινη ή μαύρη φούντα, 
σιδερωτές φεσιών, έχοντας μπροστά τους 
σειρά Από φόρμες διαφόρων μεγεθών.

Στή στροφή ενός δρομίσκου, μιά κλη
ματαριά μέ φυλλωσιά χαρούμενη, συνδέει



μέ τίς κληματσίδες της τέσσερις καλούτσι
κους δρόμους, καί κάτου άπ’ τό χαριτωμέ
νο αυτό πράσινο θολίσκο, διασταυρώνονται 
παρδαλόχρωμες φορεσιές, καμωμένες άπό 
στολιστά κουρέλια, πού αυτοί πού τά φο
ρούν, τα περιφέρουν καμαρώνοντας. Κερ
νώντας άπό τόδρόμο των κοσμηματοπωλεί
ων μέ κοσμήματα^πανηγυριών, βγαίνεις 
στήν πλατεία τοΟ Κανακιού, πού τή λένε 
τής Όμονοίας, καί πού κοσμείται μέ τόν 
πύργο τ ’ ώρολογίου. Οί δυό του πλάκες ά· 
λά Τούρκα, ή μια μέ μέτωπο πρός τό Κο
νάκι καί άλλες δύο ά-λά φράγκα, ένώ ή έ· 
πιγραφή «Πλατεία 'Ομονοίας», είναιγραμ 
μένη, τουρκικά, έλληνικά, άλβανικά καί 
ρουμανικά.

Τό μέγαρο τής διοικήσεως, είν’ ένα 
μεγάλο τετράγονο οίκοδόμημα χωρίς ιδιαί
τερο ένδιαφέρο, γεμάτο σωλήνες άπό σόμ
πες. Μή γνωρίζοντας την κατασκευή έσω- 
τερικών καπνοδόχων, τις φκιάνουν άπ’ έξω* 
άπ9 τό ίσόγειο δπως^κι άπ9 τό δεύτερο πά
τωμα, βλέπεις νά υψώνονται ένα πλήθος 
σκουριασμένοι σωλήνες,^ πού κάνουν τήν 
πιό δυσάρεστη έντύπωση. Στήν πλατεία 
αύΐή, κάθε άπόγιομα, ή “στρατιωτική μου
σική άπλώνετ λυπητερές καί παράφωνες με 
λωδίες, πού κλείνουν μέ τρείς χαιρετισμούς 
γιά τό Σουλτάνο.

Κρεμάλες περιμένουν τού; κατάδικους 
πού συνήθως τού; κρεμούν τό Σάββατο, άλ- 
λά τούς ξεκρεμούν μετά τό θάνατό τους άν- 
τί να τούς άφήσουν ν* άποσυντεθούν άπά- 
νου στήν άγχόνη, δπως γινόταν πρίν άπό 
τό Σύνταγμα.

Ά π ’ τήν πλατεία τού ΚονακιοΟ, μπο
ρεί; νά πας, καί πρός τίς Ελληνικές, καί 
πρός τίς Ίσραίλητικές, καί πρός τίς Τουρ
κικές συνοικίες. Ό  Ευρωπαίο;, είνε προτι
μότερο νά περνάει άπό τίς τελευταίες, 
μέρα.

"Ομοιες μέ φαντάσματα, περνούν γυ 
ναίκες Τουρκισσες, πού γλυοτρούν στό μΐ- 
σάνοιγμα μιας πόρτας. Κρυμμένες μέσα σέ 
μιά κουκούλα πού κρατιέται άπό τή μέση, 
μέ τό πρόσωπο σκεπασμένο κάτου άπό πυ
κνό βέλο, κρατούν τίς πιότερες φορές μιαν 
όμπρέλ)α άνοιχτή, πού τή στρέφουν πρός 
τή διεύθυνση κάθε άδιάκριτης ματιάς.

Οί γεροντότεροι Τούρκοι, φορούν μα* 
κρυά ρόμπα καί σαρίκι στό κεφάλι, ένώ οί 
νεώτεροι, είνε σφιγμένοι μέσα σέ πανωφό
ρια καί φορούν φέσι.

Στή συνοικία αύτή δπου καταφεύγουν 
αδέσποτα σκυλιά, είνε πιό βρώμικα άπ’ άλ 
λού. Ό  κόσμος κυκλοφορεί μ’ άργή περπα 
τησιά ή κάθεται σέ παληοψάθινες καρέκλες. 
Καπνίζουν, ρουφούν καφέ ή ρεμβάζουν, κι 
οί μέρες περνούν χωρίς έπιθυμίες καί χω 
ρίς λύπες* καί τό μόνο πού τούς χαρακτη
ρίζει είνε οί κραυγές των χοτζάδων πού 6- 
μνούν τόν Αλλάχ.

Τά τζαμιά, δέν είνε παρά έρειπωμένα 
κ^ άθλια κτίσματα, μ9 ένα μονάχα μιναρέ* 
αυτά, μαζί μέ τό νεκροταφείο, είνε τό πρα 
γματικά άξιοπερίεργο τής Τουρκίας. Αύτά 
τά δυό ξαναζωντάνεψαν τούς θρύλους κι έ
καναν τή λύρα τών ποιητών νά ψάλη.

"Οπως πλησιάζεις τούς Στρατώνες, ό 
άέρας τό καλοκαίρι είνε άποπνιχτικός* βρω 
μισμένα νερά, σέπονται ατούς δρόμους, πρά 
γμα πού προκάλεσε τόν καιρό τής διαμονής 
μας, μιά έπιδημία μαύρης εύλογιά., ένώ 
στήν Κωνσταντινούπολη, είχαμε βρή τή 
χολέρα. Κι δ τύφος βασιλεύει ένδημικά.

Βγαίνοντας άπό τά Γιάννινα άπό τήν 
Τουρκική συνοικία, άντικρύζουμε ένα λιβά
δι, σπαρμένο άπό σκελετούς άλόγων. Έδώ 
άποθέτουν τά κακόμοιρα τά ζώα, υπολογί
ζοντας στα κοράκια πού έρχονται καί τά 
καταβροχθίζουν. Τ ’ άδηφάγα αύτά πουλιά 
μέ τήν άπαίσια δψη, τίς άγριες κραυγές, 
παίζουν έδώ έναν ωφέλιμο ρόλο, άπαλάσσον 
τας τόν τόπο άπό τά πτώματα, ένώ τά σκυ 
λιά, καθαρίζουν τ9 άπορρίματα.

Σχεδόν κάθε μέρα, διασταυρώνεσαι μέ 
όμάδες άλυσσοδεμένων ληστών. Τούς όδη- 
γούν στίς φυλακές πού; έχουν άνοιχτές τίς 
πόρτες, μά πού τίς φυλάν σκοποί πού άγρυ 
πνούν καί πυροβολούν στήν παραμικρή ά· 
πόπεφα άπόόρασης. Οι κρατούμενος δέν 
τρέφονται άπ’ τήν Κυβέρνηση. Κι άν οί συγ 
γενείς κι οί φίλοι τούς έγκαταλείψουν, εί
νε καταδικασμένοι νά πεθάνουν τής πείνας.

Οί Ισραηλίτες είνε μαζεμένοι στά γύ
ρω τής λίμνης, ένώ οί φτωχοί άπ9 αύτούς,



μένουν μέ^α στό φρούριο, κάτου άπ ' τήν 
προστασία των Τούρκικων άρχών.

Στις δέκα τό βράδυ, οί πόρτες κλεί
νουν καί κάθε έπικοινωνία είνε άδύνατη.

Σέ περίπτωση πυρκαϊάς, οί κάτοι
κοι άπαγορεύεται νά βοηθήσουν γιά τήν κα 
τάσβεση.

Mta κανονιά, άναγγέλλει τό δυστύχη
μα, δυό άν είνε στό φρούριο καί τρεΤς άν ή 
πυρκαίά πλησιάζει κι άπειλεί ν’ άνατινά- 
ξει τήν πυριτιδαποθήκη.

Στό φρούριο, είνε δ τάφος τ9 9Αλή · 
Πασσά, κάτι παρόμοιο μέ κλωβίάπό σφυρή 
λατο σίδηρο, διακοσμημένο μ* άραβουργή* 
ματα, πράσινα βαμμένα.

Ή  κομψή Συναγωγή τής Ίσραηλι 
τικής συνοικίας, συγκεντρώνει τούς πιστούς, 
πού μόνο μια φορά τό χρόνο μαζεύονται α* 
αύτή.

eK Παγκόσμια Ίσραηλιτική "Ένω
ση, διευθύνει ένα σχολείο μητέρων κι gva 
παιδιών, μέ άποστολή μετασχολική. Μέ ά·

ξιοθαύμαστη άφοσίωση, καθηγητές διπλω
ματούχοι τού Γαλλικού [Ιανεπιστήμιου, δι·' 
δάσκουν στή γαλλική. Καί νοιώθουμε μιά 
γλυκεία ικανοποίηση σά βλέπουμε κοριτσά
κια νά πηδουν τό σκοινάκι καί νά μετράν 
γαλλικά.

Έ δώ, δέν υπάρχει έμπορική κίνηση, 
ή όψη τής συνοικίας, είνε σαν ένός εύρωπαί 
κοϋ χωριού* Είναι όμως ύγρή, έπειδή έχει 
τό ίδιο }ΐέ τή Αίμνη ύψόμετρο.

Τό νησί, τέρμα Ικδρομής, άφήνει τήν 
έντύπωση παρθένου δάσους, δπου κυριαρ
χούν οί βατσινιές καί τα βράχια,

Μιά γυναίκα πλένει κουρέλιά στήν άκρη 
τής Λίμνης· στό πλευρό της, μιά άλλη άν- 
τλεί νερό, καί μάταια ζητώ τήν ποίηση.

Αύτή ή ’Ανατολή, είνε ή άληθινή 9 A 
νατολή πού τήν έχω ζήσει, καί στέκει τόσο 
μακρυά άπ* τίς Ανατολές τού Σιατομπρι- 
άν, τού Ααμαρτίν καί τού Μπάΰρον.



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

ΑΠΟ Τα ΕΝΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ*
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(Φάκελλος άρ. 1009 του συμβολαιογράφου Αιμίλιου Βέλανου)
Έ ν όνόματι του αιωνίου Θεού ’Αμήν.

(μετάφραση).
«Λογαριάζουν εγώ ό Γεώργιος ’Αντωνίου Μέλος του ποτέ ’Αντωνίου εξ Ά  

Οηνών δτι δεν υπάρχει βεβαιότερον πράγμα άπό τον θάνατον ούτε καί είναι γνω
στόν πότε ούτος θά έπέλθη, ήθέλησα τώρα πού είμαι υγιής τον νουν και τάς 
φρένας, Θεία Χάριτι, νά διαθέσω τά υπάρχοντά μου. Προς τον σκοπόν τούτον 
εκάλεσα πλησίον μου άτομον τής εμπιστοσύνης μου εις τό όποιον ύπηγόρευσα ΐνα 
γράψη τάς τελευταίας μου θελήσεις.
Έπαφίνω, εν πρώτοις ,τήν ψυχήν μου εις τον Πλάστην μου καί δημιουργόν καί 
εις ολους τούς 'Αγίους τού Παραδείσου.

Συγχωρώ, κατόπιν, πάντας τούς Χριστιανούς ot όποιοι τυχόν μέ έβλαψαν 
καί τούς παρακαλώ νά μού συγχωρήσουν κάθε μου παράπτωμα γενόμενον, τυχόν, 
εις βάρος των.

’Έχω εις την κατοχήν μου τζεκίνια χρυσά χίλια τριακόσια πενήντα οκτώ άριθμ. 
1358 ώς φαίνεται ατό τό κατάστιχόν μου εις φυλλον άρ 88.

Όμοίως έχω κατατεθειμένον εις τό Δημόσιον θησαυροφυλάκιον εν κεφά- 
λαιον εκ Δουκάτου τεσσάρων χιλιάδων (4.000) μέ τόκον 3°/0 ώς φαίνεται εις τό ’ί
διον Κατάστιχόν καί εις τό αυτό κεφάλαιον.

Εγκαθιστώ Επιτρόπους μου εκτελεστός τής παροΰσης μου διαθήκης τούς 
κυρίους λουνάρδον Καπι ανάκην καί Άνδρέαν Μπονιφάτσην αγαπητούς μου κου
μπάρου: τούς οποίους παρακαλώ νά έκτελέσουν επακριβώς οσα παρακάτω θά δια
θέσω.

Καί πρώτον θέλο) καί διατάσσω, αφού άφαιρεθούν τά έξοδα τής κηδείας 
μου καί εΐτι άλλο, καθώς καί τά κληροδοτήματα πού θά άφίσω, τό υπόλοιπον τής 
περιουσίας μου νά έπενδυθή από τούς ίδιους είς καταθέσεις έν τφ Δημοσίψ Θη- 
σαυροφυ^ακίφ προς τρία τά εκατόν. 'Έχω τρεχούμενους λογαριασμούς μέ τον κύ
ριον Παύλον Καπιτανάκην ό όποιος έχει είς χεΐρας του πράγματά μου. Θέλω ό
τι, άμα φθάσουν ot λογαριασμοί ατό τον ίδιον, νά μήν τφ γίνη καμμία παρατή- 
ρησις αλλά νά γίνουν δεκτοί οι λογαριασμοί χωρίς κανένα έλεγχον.

(·) 2υνέχ3ΐοι έκ τυϋ προηγουμένου τόμου σβλ. 875.
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Θέλω, άμα Κύριος δ Θεός εύδοκήση νά μέ καλέση είς την άλλην ζωήν, θά 
συνοδεύσουν τον νεκρόν μου οί ιερείς τής ένορίας Σαν Σεβέρο—και ό αριθμός νά 
καθορισθή από τούς έκτελεστάς μου—μέχρι τής Εκκλησίας μας τού Αγίου Γε· 
α>ργίου των Γραικών και έν δσφ θά είναι εκτεθειμένου τό σώμα μου είς την Ε κ 
κλησίαν, λά μου ψάλουν οί Ιερείς πενήντα λειτουργίας προς 2 λίρας τήν κάθε μί
αν. Ό μοίω ς θέλω, επί τρεις ήμέρας μετά τον θάνατόν μου. νά τελέσουν τρεις λει 
τουργίας έν τή Έκκλησίςι μας οί δύο τωρινοί έψημέριοι καί δ ιερομόναχος διδά
σκαλο; καί προκρημεριος Γεώργιος ΙΙατούσας μετά τού διακόνου καί νά δοθονν 
ώς ελεημοσύνη είς μεν τούς έφημερίους καί τον προεφημέριον άνά λίρας τρεις, είς 
δέ τον διάκονον 30 σολδία. Όμοίως καί τήν έννάτην ήμεραν άπό τού θανάτου μου 
νά μού κάνουν μίαν άλλην λειτουργίαν οί ειρημένοι μέ τήν αυτήν ώς άνω ελεημο
σύνην.

’Επίσης άφίνω είς τούς Ιδίους εφημερίους άνά 20 λίρας εις τον καθένά 
ινα μέ μ ν η μ ο ν εύ ο υ ν  επί 40 ήμέρας κατά τάς λειτουργίας των Τήν δέ τεσσαρα
κοστήν ήμεραν νά μού κάμουν καί άλλας τρεις λειτουργίας καί νά δοθή ή άνω ά· 
μοιβή είς τούς έφημτρίους, προεφηυέριον καί διάκονον.

Όμοίως άφίνω είς τήν σεβεσμίαν Σκάλαν(*) τού 'Αγίου Νικολάου καί Ε κ 
κλησίαν τού 'Αγίου Γεωργίου των Γραικών, δηλαδή είς τούς Επιτρόπους δουκά
τα δέκα ινα μοί παραχωρήσουν τάφον είς τό μέσον τής εκκλησίας άμέσως υπό τούς 
πόδας τού άειού πού ά ιοτελί τό οίκόσημον τής Φιλαδελφείας καί τούτο διά μίαν 
μόνην φοράν.

Όμοίως άφίνω είς τον πνευματικόν μου, αϊδέσιμον Βασίλειον Μοσχόπου- 
λον Δουχάκα 12 τρεχούμενα των 6 λιρών καί 4 σολδίων ινα μέ ενθυμείται είς τάς 
προσευχάς του.

“Έτερα δουκάτα δέκα άφίνω είς τον αίδεσιμώτατον διδάσκαλον Γεώργιον 
Πατούσαν, έφάταξ ινα μέ μνημονεύη είς τάς προσευχάς του.

Έ τερα πέντε δουκάτα άφίνω εις τον αίδέσιμον διάκονον Ζώσιμον Μαντζα- 
βίνον έφάπαξ ινα μέ μχημονεύη είς τάς προσευχάς του.

Ό μοίω ς άφίνω είς τήν κυρίαν Ό ρσαν Μαντέλλου άνεψιάν μου έφά
παξ, είς ενδειξιν άγάπης, Δουκάτα Διακόσια τρεχούμενα άπό λίρες 6 καί σολδιά 
24 τό καθέν καί άν τυχόν ήθελεν άποθάνει προ εμού, νά δοθούν είς τον υιόν της 
Ίωάν^ην Μαντέλλον.

Ό μοίως άφίνω εις τήν κυρίαν κόμησσαν Κάζια χήραν τού μακαρίτου Κό· 
μητος κα) ιππότου Βερνάρδου Μάκολα, άνεψιάν μου, δουκάτα τετρακόσια τρεχού
μενα, έφάπαξ καί θέλω νά τής χαρισθοΐν καί τά 30 τζεκίνια πού εχει γραμμάτιον 
επί όνόματί μου δ νιος της κόμης Γεώργιος.

Ά φ ίνω  όμοίως είς τήν κυρίαν Κρέουζαν άδελφήν τήςείρημένης Κομήσης 
Καζίας καί άνεψιάν μου, δουκάτα τρεχούμε\α 50 έφάπαξ. είς ενδειξιν άγάπης.

Όμοίως άφίνω ετερα δουκάτα 200 έφάπαξ, είς ενδειξιν άγάπης, είς τήν 
κυρίαν Μπίτσαν Βοζίχη άνεψιάν μου.

‘'Ετερα δουκάτα 150 άφίνω είς τήν άνεψιάν μου Ρόδην Βοζίκην είς ένδει· 
ξιν άγάπης, εφάπαξ.

Ά φ ίνω  όμοίως είς τον κ. Λεονάρδον Περδικάρην τά 1465 δουκάτα τά ό
ποια μού οφείλει διά τών δύο γραμματίων του, τά όποια θέλω νά τού τά στείλουν 
έΕωφλησμενα ώ; δώρον, μαζί μέ τά βιβλία πού έπρομήθευσα διά τον ίδιον καί 
θέλω νά τού τά στείλουν οί έκτελεσταί μου χωρίς καμμίαν άντίρρησιν.

Όμοίως άφ ί'ω  έφ’ όρου ζωής είς τον Ιερομόναχον Μακάριον αδελφόν μου,
1.— «Σκάλας* καί Σκολέττος ώνόμαζαν έν Βενετίςι τάς ’Αδελφότητας αΐ όποϊαι είχον 

προστάτην ένα άγιον οΐ Ελληνορθόδοξοι έσχημάτιζον τήν «Σκάλαν» του 'Αγίου Νικολάου 
καί ώς παρεχκλήσι (cappela) έθεωρεΐτο ή Εκκλησία τού 'Αγίου Γεωργίου. Κακώς θεωρείται 
παράτινων ή «Σκάλα» ώς Σχο? ή.
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πού ώνομάζετο προτήτερα Μιχαήλ, Δουκάτα 50, καί μετά τον θάνατόν tod νά έ· 
πανέλθουν εις τήν υπόλοιπον περιουσίαν.

Ά φίνω  ομοίως εις τό Μοταστήριον τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τού Μεγά
λου Σπηλαίου είς τά Καλάβρυτα τού Μορέως Δουκάλα 100 εφάπαξ, καί ύποχρε- 
ούνται οί μοναχοί εκείνοι νά με μνημονεύουν εις τας θρησχευτικάς των τελείάς 
εσαεί καί τούτο εφ* όσον ό ιερομόναχος Μακάριος αδελφός μου εύρίσκεται εκεί 
είς τό ρηθέν Μοναστήριον.Άλλ* άν τυχόν ούτο; ήθελε μεταβή εις άλλο μοναστήριον 
τότε τά χρήματα νά δοθούν είς τό Μοναστήρι όπου θά εύρίσκεται ό αδελφός μου.

Άφίνω ομοίως είς τον κ. Άνδρέαν Μπονιφάτσιον κουμπάρον μου είς εν* 
δειξιν αγάπης τήν μικράν άργυράν λεκάνην μου πού ζυγίζει 35 ούγγίας, είς δε τον 
υίόν του Μιιρκέττον τον όποιον εγώ εβάπτίσα, άςοίνΟ) δουκάτα τρεχούμεν 50 I- 
φάπΟξ.

Όμοίως άφίνω εις τόγ είρημένον Άνδρέαν κουμπάρον μου, τον επενδυ
τήν μου από καμπελόττον (’), φοδραρισμένον με μάλλινον ύφασμα καί είς τον υ ι
όν του Νικόλαον τό φόρεμά μου άπό καμπελόττο χρώματος πρασινοφαίου, καί 
τον άλλον επενδυτήν μου άπό καμπελόιτο.

Ά φίνω  όμοίως είς τον προσφελέστατον κουμπάρον μου κ. Λουνάρδον Κα- 
πιτανάκην τό ώρολόγιον πού έχα/στό σπίτι καί τά δύο πιάτια τά στρογγυλά, τά 
άργυρά, καμωμένα είς τήν Ανατολήν καί ζυγίζουν ούγγίας (8) 43 καί είς τήν κυ
ρίαν Άνναν Φραγγελά σύζυγόν του αγαπητήν καί προσφιλεστάτην μου κουμπά* 
ραν, ενα περιλαίμιον χρυσονν, καμωμένον είς τήν Ανατολήν, βάρους 20 ττούπιες, 
είς δέ τον υίόν των Σπυρίδωνα Καπετανάκην, βαπτιστικόν μου, τά άργυρά μου 
μαχαιροπείυουνα ήτοι 12 κουτάλια, 12 περούνια καί 12 μαχαίρια συνολικού βά
ρους ούγγίας 75. Καί ταύτα πάνια τοίς άφίνω εις ενδειξ·ν εύγνωμοσύιης δ ά τήν 
φιλίαν των πού Ιξεδήλωσαν πάντοτε απέναντι μου ώς καί έγώ προς αύούζ.

Θέλω ωσαύτως καί διατάσσω ΐνα ό ρηθείς Λουνάρδος Καπιτανάκης άφαι- 
ρέση άπό τήν κληροδοτουμέτην περιουσίαν μου Δουκάτα τρεχούμενα 100 τά ό 
ποια θά διάθεση ώς κάτωθι:

Είς τήν Πάσκουα Πολιότι υπηρέτριαν μου Δουκάτα 10.
Είς τήν Κατερίναν, άλλην ύπηρέτριάν μου » 6.
Είς τον Αλέξανδρον, υπηρέτην* μου » 6.
Είς τήν Αγγελικήν Φαγάτα » 10.
Είς τον Μιχαήλ Κοντολέων » 10.
Είς τον Μιχαήλ Φραντσέσην » 10.
Ε*ς τούτον νά δοθούν καί τέσσαρα άπό τά καλλίτερα υποκάμισά μου. Τό 

υπόλοιπον των 100 δουκάτων νά τό μοιράσουν είς πτωχούς τής Έθνότητός μας 
κατά τήν ήμέραν τής ταφής μου, καί άν δεν ήθελεν εύρεθή εις Βενετίαν ό ρηθείς 
Λουνάρδος, νά τά διανείμη ό άλλος εκτελεστής μου Άνδρέας Μπονιφάτσιος.

Όμοίως άφίνω είς τον κ. Λουνάρδον Καπετανάκην τού ποτέ Δημητρίου τήν 
εικόνα μου τήν Ελληνικήν πού παριστά τον Τησούν Χριστόν, τήν άειπάρθενον 
Μαρίαν καί τον Τωάννην τον Βαπτιστήν, είς ενδειζιν αγάπης.

Όμοίως άφίνω είς τήν σεβασμίαν μοναχήν Εύγενίαν Μάκολα πού εύρίσκε- 
ται είς τό μοναστήριον τής Εκκλησίας τού Ά γιου Γεωργίου των Γραικών τήν 
Έλλην.κήν είκόνα μου πού παριστά τά Θεοφάνεια, είς ενδειξιν αγάπης.

Τάς ύπολειπομένας εικόνας μου τάς άφίνω είς τούς είρημένους Λουνάρδον 
Καπιτανάκην καί τήν σύζυγόν του Άνναν.

Άφίνω  τό φόρεμά μου τό ρούχινο καί τον ερυθρωπόν έπενδύ.ην μου είς 
τον Μι ναήλ Κοντολέων. Τά δέ ύπολοιπα §ούχά μου, καί έπιπλα καί κάθε άλλο 2 3

2. —Ή  ιζαμπελότον, ήτο ύφασμα αξίας, καμωμένον άπό καμηλότριχα.
3. -Ή  ούγγία άνιιπροσώπευε 3Η 1)2 γραμμάρια.
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πράγμα μου θέλω νά πωληθ··ύν καί τό προϊόν τής πο)λήσεως νά διανεμηθή εις 
τούς πτωχούς τής Εθνότητάς μας ώς ελεημοσύνη καί νά παρακαλοΰν τον Θεόν 
διά τήν “ψυχήν μου-

Ά φ ίνω  ώσ·ιυτο)ς εις τάς θυγατέρας του ποτέ κόμητος καί ιππότου Βερ
νάρδου Μάκολα, πού είνε τώρα μοναχαί, Δουκάια 12 τρεχούμενα κατ’ ε ος και εφ3 
δσον ζούν, νά τά μοιράζωνται μεταξύ των, και μετά τον θάνατόν των, νά δίδωνται 
τά δώδεκα δουκάτα και3 έτος είς τό Μοναστήρι τής Εκκλησίας τού ‘Αγίου Γεωρ
γίου των Γραικών, δπου τώρα εύρίσκονται at άναφερθεΐσαι με υποχρέωσιν νά μέ 
μνημονεύουν κατά τάς καθημερινάς παρακλήσεις καί προσευχάς των;

Ά φ ίνω  ώσαύ'ωςείς τάς σιβασμίας μοναχάς τού μοναστηριού μας, ώς ανω, Δου 
κάια τρεχούμενα 10 ετησίως ινα παρακαλοΰν Κύριον τον Θεόν διά τήν ψυχήν μου.

Όμοιους θέλω και διατάσσω νά τελώνται ειήσιαι λειτουργίαι από τούς δύο 
Εφημερίους καί τον προ*φημέριον, πού θά είνε κατά κανρόν, ώς καί από τον διά
κονον κατά τάς ακολούθους ημέρας!

Τήν Ιην ’Ιανουάριου εορτήν τού ‘Αγίου Βασιλείου.
Τι,ν ΙΙη ν  » » τού ‘Αγίου Θεοδοσίου.

τού ‘Αγίου Ίωάννου τού Χρ<σοστόμου. 
τού ’Αγίου 3Ονουφρίου. 
τής Μαρίας Μαγδαληνής. 
τής συλλήψεω; τού Ίωάννου τού ΙΙροδρόμου. 
Διονυσίου τού Αρεοπαγίτου, 
τού Εύαγνελιστού Λουκά.
Ίωάννου τού Έλεή μονος. 
τής Α γία ς Βαρβάρας.
Στεφάνου τού Πρωτομάρτυρος.' 

καί μίαν ακόμη κατά τήν ήμέραν τού θανάτου μου καί νά δίδωνται εις τούς είρη- 
μένους τρεις έφημΓρίους άνά τρεις λίραι διά κάθε λειτουργίαν και μία καί ήμί- 
σεια είς τον διάκονον καί νά μνημονεύουν καί τούς προατοθανόντας οικείους μου 
των οποίων κατάλογον έχει ό πνευματικός μου αιδέσ μος Βασίλειος Μοσχόπουλος 
καί ν ί  τίθεται επάνω εις τον ταφήν μου κατά τάς ημέράς τής ακολουθίας μία λαμ
πάδα καί εις τό τέλος νά κάμουν Τρισάγιον οί ίερεΐς επάνω εις τον τάφον μου.Ό - 
μοίως άφίνω είς τήν Σκάλαν τού ‘Αγίου Γεωργίου των Γραικών Δουιάτα δώδε
κα κατ' έτος από τούς τόκους πού θά είσπράττωνται από τά κατατεθειμένα είς τό 
θυσαυροφυλακιον καφάλαιά μου, διά τάς ανάγκης τής Εκκλησίας.

Α φ ού  λοιπόν διέταξα παραπάνω ολα τά κληροδοτήματα καί άρού γίνουν 
at άναγκαϊαι δαπάναι, τότε θέλω τό υπόλοιπον τής περιουσίας μου νά κατατεθή εις 
τό Δημόσιον Θησαυροφυλάκιον μέ τρία τοίςέκα όν. Θέλω Γνα οι τόκοι των ήδη κα
τατεθειμένων 4 000 Δουκάτων ώςκαί τών άλλων* πού θά κατατεθούν, νά ειστράτ- 
τωνται από τον Μέγαν Φύλακα καί από ιούς τής Μπάγκας τής εϊρημένης Σκάλας 
Α γίου  Νικολάου καί Εκκλησίας Α γίου Γεωργίου, τήν οποίαν άφίνω καθολικήν 
μου κληρονόμον καί οί κατά καιρόν Προϊστάμενοι τής Σκάλας καί Εκκλησίας ο
φείλουν νά πληρώνουν κατ’ έτος αφού θά εισπράττουν τά έσοδα άπό τό θησαυρο- 
φυλάκιον, τά άνω κληροδο ήαα:α εφ5 δρ^υ ζωής-καί θά κρατούν καί τά 12 Δου
κάτα υπέρ τή; Εκκλησίας, τό δέ ύτόλοιπον τών εισοδημάτων ατό τά κεφάλαιά 
μου, θέλω νά τά στείλουν είς τήν πατρίδα μου, τήν Αθήνα, διά τήν συντήρησιν 
τού διδασκάλου καί τών μαθη ών πού θά είνε κατά καιρόν εϊ; τό Σεμινάριον τής 
εϊρημένης Πατρίδο; μου, αλλά άφού θά λαμβάνουν εκειθεν πιστοποιητικά δτι ευ- 
ρίσκεται εν λειτουργίφ καί δτι οί μαθηταί διδάσκονται καλά μαθήματα καί προο
δεύουν, διαφορετικά νά μή στέλλουν τίποτε.

Καί άν τυχόν δεν ήθελε λειτουργήσει τό ρηθέν Σεμινάριον, τότε οι εδώ

Τήν27ην > >
Τήν Ι2ην Ιουνίου » 
Τήν 22αν Ιουλίου » 
Τήν 23ην Σεπτεμβρίου » 
Τήν 3ην ’Οκτωβρίου » 
Τήν Ι8ην » »
Τήν 12ην Νοεμβρίου > 
Τήν 4ην Δεκεμβρίου » 

καί τήν 27ην » »
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προϊστάμενοι τού Ναού νά δίδουν δυο κληροδοτήματα ίσα, είς δυο κορίτσια ojqpa 
νά πατρός από τήν αυτήν πάλιν των 'Αθηνών,χά όποια νά είνε καλής διυγωγής καί 
τούτο πρέπει νά πιστοποιείται από τον έκεΐ ’Αρχιερέα. Τό δυο αυτά κληροδοτή· 
ματα υπέρ των ορφανών κορασίδων θά χρησιμεύουν δια τήν υπανδρείαν των ή 
διά τό μοναχικόν των σχήμα καί νά έπαναλμβάνωνται τά δυο αυτά κληροδοτήμα
τα κάθε έτος.

Δηλώ προς άποφυγήν παρεξηγήσεων δτι τά είσπραττόμενα πραγματικά δου
κάτα νά μή καταβάλλωνται ή νά στέλλωνται αυτούσια, αλλά μόνον τρεχούμενα 
των λιρών 6 καί σολδίων 4, ή δέ προκύπτουσα διαφορά νά διανέμηται εις δυο μέ
ρη. Τό εν ύπερ τής Εκκλησίας μας καί τό άλλο ήυισυ νά διανέμεται είς πτωχούς 
τής Έθνότητό μας κατά τάς εαρτάς τών Χριστουγέννων καί του Πάσχα.

’Αλλά, αν τυχόν δεν ήθελεν υπάρξει διαφορά μεταξύ των Δουκάτων πού 
είσπράττονται από τό Θησαυροφυλάκιον καί των τρεχούμενων καί ότι άμφότερα 
θά ήσαν προς 6.4. τότε νά πληρώνωνταί τά κληροδοτήμαια καί νά στέλλωνται 
καί στην ’Αθήνα αυτούσια. Ά ρα , δεν θά ύπάρχη διαφορά ίνα γίνωνιαι τά δύο 
ώς άνω μερίδια υπέρ τής Εκκλησίας καί των πτωχών.

Επειδή όμως ενδέχεται τό επιτόκων τών 3°/0 νά αύξηθή από τό Δημόσιον 
Θησαυροφυλάκιον είς 4%, έν τοιαύτη περιπτώσει ή επί πλέον διαφορά αύτη νά 
κατανέμηται όπως άνω έλέχθη υπέρ τής Εκκλησίας καί τών πτωχών τής Ε θνότη 
τάς μας.

Δηλώ επί πλέον ότι εΐχομεν τρεχούμενους λογαριασμούς με τον αγαπητόν 
κουμπάρον κ. Λουνάρδον Καπιτανάχην καί όλους αυτούς τούς έξεκαθαρίσαμεν κα'ι 
δεν θέλω νά τφ γίνη καμμία απολύτως ενόχλησις. Έ γώ  μόνον του μένω χρεώστης 
διά τά έξοδα διαμονής μου είς τό σπίτι του καί θέλω νά πληοωθή δΓ ό,τι θά τφ 
δφείλω μέχρι τής ήμέρας τού θανάτου μου.

Θέλω νά έλπίζω ότι κανείς από τούς αδελφούς καί συγγενείς μου δέ τθά ε- 
ναντιωθή είς τάς διατάξεις τής παρρύσης διαθήκη; μου καί τελευταίας μου θ Γλή· 
σεως. Άλλ’ άν τις έξ αυτών ήθελε προβάλει άξίωσίν τινα, τότε θέλω νά στερηθή 
παντός ευεργετήματος ή κληροδοτήματος καί θά τον καλέσω μίαν ημέραν είς τό φο 
βερόν δικαστήριον τού Ύψίστου ϊνα δώση λόγον.

Καί ϊνα μάλιστα είς κάθε περίστασιν παρουσιασθησομένην προστατεύηται 
ή περιουσία πού άφίνω, θεωρώ επάναγκες νά δηλώσω πώς έσχηματίσθη αύιη α
πό ό,τι μού είχεν άφίσει ή άείμνησιοΓ σύζυγός μου καί τούτο ηύξησα έγώ με κό
πους καί ιδρώτα καί εδώ καί εις τήν Ισπανίαν. "Εχω δέ καί όλα τά χωριστικά 
μέ τούς αδελφούς μου χαρτιά καί άλλα έγγραφα ενδιαφέροντα τά υπάρχοντά μου 
καί θέλω ϊνα πάντα ταύτα συνενωθούν από τούς είρημένους έκτελεστύς μου καί 
παραδοθούν είς τούς προϊσταμένους τής Εκκλησίας μας ϊνα τοποθετηθούν ε ίςά - 
σφαλές μέρος καί χρησιμεύσουν είς ήν περίπτωσιν ήθελε παρουσιασθή καμμία 
άμφισβήτησις.

Τοιαύτη είναι ή θέλησίς μου καί έτσι θέλω νά έκτελεσθή προς δόξαν τού 
Κυρίου τού Θεού τον όποιον Ικετεύω μέ ταπεινήν καί καθαράν καρδίαν νά ευ- 
σπλαχνισθή τήν ψυχήν μου.

Γεώργιος Ά νω ν ίο υ  Μέλλος (4 5)

Βενετίρ τή 1? Σεπτεμβρίου 1732(6)
Έδημοσιεύθη ή ά'νω διαθήκη επί τού νεκρού τού είρημένου Γεωργίου ’Αν

τωνίου Μέλλου κατ’ αΐτησιν τού κ. Άνδρέα Μπονιφάτσιο καί τού κ. Λουνάρδου

4. --Ή  υπογραφή έιέθη άπό'τόν ίδιον μέ χέρι τρεμμάμενο.
5. —Είς τό Κατάστιχον άρ. 936 τών Νεκρολογίων πού φυλάσσονται είς τό Κρατικόν

Άρχεΐον μανθάνομεν ο τι ό Γεώργιος Μέλλος άπέΟανεν είς ήλικίαν 85 ετών, άπό πυρετόν 
διάρκειας 15 ημερών καί ότι είχεν Ιατρόν του έκ Κρήτης καταγόμενον Κούμανον.
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Καπιτανάκη έκτελεσχών τής διαθήκης καί έδόθη άντίγραφον εις την έτί των *Ϋ- 
δάτων 'Αρχήν.

"Οπισθεν τής διαθήκης ό Συμβ ιλαιογράφος γράφει δτι την 24ην Αύγού* 
σιου 1742 μεχέβη εις ιή τήν οίκίαν του Γεο)ργίου Μέλλου και παρέλαβε την δια·
θήκην γραφεΐσαν παρ’ έμπίστολ τ ο υ .............., ώς μάρ υρες υπέγραψαν

οί ’Αθηναΐ »ι Σιέίανος Ρούτης τού ποτέ Δημήτρι 
καί Δηαήτριο; Κυριτσόπουλος του ποτέ Κυρίτση

Διαθήκη τοϋ Γρηγόρη Σακελλάρη έκ Μάνης

τής 6 Σεπτεμβρίου 1716
(Φάκελλος 1009.—Συμβολαιογράφος Αιμίλιος Βέλανοι)

(Μετάφρασις)
«Σεπτόμενος έγώ ό Γρηγόριης Σακελλάρη; έκ Μάνη; τους κινδύνους τής 

παρούσης ζαιής και δτι δεν υπάρχει τίποτε τό βεβαιότερον άπό τον θάνατον, ήθέλη 
σα καθ’ δν χρόνον, Θείςι Χάριτι, έχω σ(ί>ας τάς φρένας και ΰγια τήν διανόησιν, 
νά παραγγείλο) έμπιστόν μου ΐνα γράψη τήν διαθήκην και νά τήν παρουσιάσω κα
τόπιν εις δημόσιον Συμβολαιογράφον διά τήν άκριβή αυτή: έκτέλεσιν.

Έ παφίνω  κατά πρώτον τήν ψυχήν εις Κύριον τόν Θεόν, εις τήν άειπάρ- 
θενον Μαρίαν και εις πάντας£τούς "Αγίους τού Παραδείσου.

"Εχω υπό τήν κατοχήν μου είκοσι και εξ χρυσά ιζεκίνια καί ενα Ούγγρικό 
τά όποια θέλω νά διανεμηθούν ώς έξη:t Θέλω νά δοθούν τζεκίνια δεκατρία είς τήν 
σιβασμίαν μοναχήν 'ΑγάθηΛ συμπατριο)τισσάν μου, ή όποια ευρίσκεται είς χό 
μοναστήρι τής έ^ταύθα Εκκλησίας τού 'Αγίου Γεωργίου. Κα'ι άπό αύτά τά τζε
κίνια θά κράτηση τρία ή ίδ.α και δφείλει \ά μοιράση δύ<> εις τάς άλλας Έλληνί- 
δας μοναχάς τού αυτού μοναστηριού, μέ τά υπόλοιπα δέ δκτώ νά μού κάμουν τά 
έξοδα τής ταφής μου δηλαδή νά πληρωθούν οι Ιερείς νά άγορασθούν λαμπάδες 
και δ,τι άλλο χρειαζούμενο. 'Ομοίως μέ τά οκτώ αύιά τζεκίνια θέλω νά μού κά
μουν ένα σαρανταλείτουργο, άρχίζοντας άπό τήν ήμέραν τής κηδείας μου καί μέ 
τό υπόλοιπον πού θά μείνη νά μού ψάλουν οί εφημέριοι καί δ διάκονος τρ σά* 
γιο διά τήν άνάπαυσιν τής ψυχής μου.

Τά άλλα δεκατρία τζεκίνια καί τό Ουγγρικόν ώς και ένα άρ/υρούν μελά* 
νοδοχείον (καλαμάρι) θέλω νά σταλούν είς τούς τρεις ά'εψιούς μου υίούς τού Δη· 
μήτρι Σιρόκι πού εύρίσ<ονται είς τήν Μάνην και έως δταυ τά πιστοποιητικά δτι 
ούτοι εύρίσκονιαι έν τή ζωή, θ^λω τά άνω νά μένουν είς τά- χεΐρας των έφημε· 
ρίιυν ΒενεΜκτου Μοσχοπούλου και Γεωργίου Πατούσα πού λειτουργούν εί; τήν 
Εκκλησίαν τού Α γίου Γεωργίου των ΓραικΓΪ,ν καί όταν έλθουν τά πιστοποιητικά τό 
τε νά σταλούν είς τούς άνοτ|ηούς μου, καί άν τυχόν οί άνεψ οί μου δέν εύρίσκονται 
πλέον εν τή ζθ)ή, τότε τά είρηαένα 13 τζεκίνια καί τό Ουγγρικόν θέλω νά δο
θούν είς άπορους έχοντας άνάγκην βοήθεια: διά τήν χ^υχήν μου.

Θε?ω Ϊνα δλες αί εϊκο ες πού έχω δοθούν είς τήν δηθεισαν μοναχήν *Αγά 
θην πού είνα· είς ιό εδώ Ελληνικόν μοναστήρι, έκτος τής είκόνος μέ τήν Πανα
γίαν πού έχει άργνρούν στέφανον. Ή  Παναγία αΰτη είναι ιού αιδεσίμου Νικόλα 
Μανιάτη καί μού τήν είχ^ν άφίπει προς φύλαξιν καί έως δτου ελθη ού ος καί χήν 
ζητήση, θέλω νά παραμέ'η είς χείρας τής μοναχής Ά γάθη:. Έ π ί πλέον άφίνω είς 
τήν Ιδίαν ένα ζευγάρι κουτάλια άργυρά.

Τά δέ ύπολειπόμενα'ολίγα έπιπλα πού μού εύρίσκονται, χά άφίνω είς τήν 
Ζανέτταν υπηρέτριαν μου διότι τόσα χρόνια ευρίσκεται είς τήν υπηρεσίαν μου.
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Ά φίνω εΐς τον Νικολόν υιόν του άνεψ οΰ μου Στέλιου Μανιάτη -ε ίτ ε  είναι 
εϊτε δεν εΙναΓνιός του—ενα σπαθί· δυο μαχαίρια μεγαλα και ενα δακτυλίδι που έ*
χω μαζί μου. _ # ,

Ά φίνω  εΐς τον Ιατρόν μου Σ<·κελλάρην δυο αργυρά δουκάτά δια τας ενο
χλήσεις πού έλαβε καιά την ασθένειαν μου.

’Έχω μίαν παλαιάν Κάσσαν ενός κάποιου Ματθαίου και,αν^δέν ελθη νά 
την ζητήση κανείς, θέλω νά δοθή εις τούς αίδεσιμωτάτους εφημερίους της Εκκλη
σίας μας ΐνα διαθέσουν τήν αξίαν είς αγαθοεργούς σκοπούς διά την ψυχήν τού 
ρηθέντος Ματθαίου.

Ό ,τ ι θά είχον νά λαμβάνω διά την υπηρεσίαν μου είς τήν Ναόν τού 'Α 
γίου Γεωργίου των Γραικών, θέλω νά δοθούν είς τούς είρημένους εφημερίους ινα 
άταπέμψουν εύχάς υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής μου καί επαφίεμαι είς την συνεί- 
δησιν ιού Μεγάλου φύλακος τής Κοινότητος».

** *
τή 12 Σεπτεμβρίου 1716

Έδημοσιεΰθη ή άνω διαθήκη Ιπί τού νεκρού τού Γρηγορίου Σακελλάρη 
άποθανόντος χθές, κατόπιν οίτήσεως τής σεβασμίας μοναχής Ά γάθης τού μονα
στηριού τού 'Αγίου Γεωργίου των Γραικών.

"Οπισθεν τής διαθήκης ει'ρίσκεται ή συνήθης πράξ·ς παραλαβής τού Συμ* 
βολαιογράφου γενομένης τήν 6ην Τβοίου 1716, από τήν όποιαν μανθάνομεν ότι 
ο Γρηγόριος Σακελλάρης τού ποτέ Νικολάου από τήν} Μάνην ήιυ νεοκόρος τής 
Εκκλησίας τού 'Αγίου Γεωργίου, ότι ή είρημένη διαθήκη καιά νήν ώραν τής πα
ραλαβή; μετεφράσθη ελληνιστί παρά τού αϊδεσιμωτάτου Βενεδίκτου Μοσχοπού- 
λου τού πο ε Ευσταθίου καί τήν πράξιν υπέγραψαν ώ ; Αμάρτυρες ούΓεώργιος Πα· 
τούσας ίερεύς τού ποτέ Σταμάτη και ό ίερεύς Ζώσιμος Μαντζαβίνος τού ποτέ Ν ι
κολάου.

Π ερί ΠαΧαιολόγων

ΉσχολήΘημεν καί άλλοτε μέ τούς Παλαιολόγους οί όποιοι ύπηρέτησαν τήν 
Ένετικήν ’Αριστοκρατίαν (Γέρας Αντωνίου Καρεμοπούλλου —’Έκδοσίς Ε τα ιρεί
ας Μακεδονικών Σπουδών—1953 σελ. 355J372.

Τώρα μόλις άνεύρομεν καί £ν άλλο ψήφισμαΆής Γερουσίας τοΟ 1529 γενό- 
μενον κατόπιν έκκλήσεως. Τό ψήφισμα τοΟτο διέφυγε τήν προσοχήν τού άειμνή- 
στου Σάθα ό όποίος δεν τό περιέλαβεν είς τά «Μνημεία».

Ά πό τό έγγραφον τούτο μανθάνομεν ότι ένας έκ τών'Παλαιολόγων ό Ε μ 
μανουήλ είχε πέσει είς χείρας τού πρωτοεξαδέλφου του, γνωστού Εξωμότου Μιτάθ 
Πασσά Παλαιολόγου και ύπέστη οίκτρόν θάνατον.
Άλλος Παλαιολόγος ό Κωνσταντίνος συλληφθείς είς Ναύπακτον μετήχθη είς Κων) 
πολιν καί έ π ρ ι ο ν ί σ  θ η  ζωντανός είς δύοτεμάχια, μόνον διότι ήτο Παλαιό· 
λόγος.

’Άλλος Παλαιολόγος ό Ράλλης Εσφάγη^είς τάς Βενετικάς' Επιχειρήσεις κα
τά τής Άπουλίας, ό δέ πατήρ του Νικόλαος άπέθανε καί αυτός λόγψ τών κακου
χιών. Καί τέλος άπεβίω^ε καί 6 ’Ιωάννης, άδελφός τού Νικολάου. ’Έμειναν δέ όρ 
φανά πέντε παιδιά τού τελευταίου είς έσχάτην ένδειαν,^είς τά όποΖα έχορήγησεν 
ή Γερουσία Δουκάτα 80 έτησίως διά τήν συντήρησίν των.
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Ιδού τό έγγραφον;

SENA TO M AR—-DEGISTRO 21 (φύλλα 138] 139)

Έ τος 1529
Γαληνότατε Πρίγκιψ τής Έξοχωτάτης Επικράτειας,

«Είναι καθιερωμένη συνήθεια του Εκλαμπρότατου τοΰτου Κράτους νά έ- 
πιδεικν\'»η γενναιοδωρίαν και νά τιμ$ έκείνους οί όποιοι μέ πίστιν ιό υπηρετούν.

Τούτο έχων ύπ* ό'ψιν ό πιστότατος και άφωσιωμένος δούλος τή$ Ύμετέρας 
Γαληνότητος ’Ιωάννης ΙΙαλαιολόγος του ποτέ Τζώρτζη, έλαβε ιό θάρρος νά εμφα- 
νισδή ένώπιον Υ μώ ν και νά ύπομνήση τά έργα και τάς υπηρεσίας πού προσέφε- 
ρον είς τό έκλαμπρότατον Κυρίαρχον τούτο Κράτος, δ αϊτών και ό Νικόλαος Πα- 
λαιολόγος Αδελφός του και ό Ράλλης Παλαιολόγος υίός τού Νικολάου ώς και οι 
προπάτορες, είς τρόπον ώστε κατέστησαν άξιοι τής χάριτος τής 'Γμετέρας Γαλή· 
νότη'ος και ίδίι,ι οί αδελφοί Κα>νσταντινος, Μανώλης καί Τζώρτζης Παλαιολόγοι, 
καί τούτου τού Τζώρτζη είνε υϊοί τόσον ό αϊτών δσον καί ό Νικόλαος. Έ κ ιών 
τριών, ώς άνω Αδελφών, ό μέν Μανώλης είχε σταλή παρά τού Έξοχωτάτου 9Α ν 
τωνίου Λορεδιίν, πού ήτο Καπιτάν Τζενεράλ τού Μορέως, διά νά Ικιελέση μίαν 
σπουδαιοτάτην υπηρεσίαν τής Ύμετέρας ’Επικράτειας καί περιελθών εις χεΐρας 
τού Μισίθ Πασσά πού ήτο πρωτεξάδελφός του, έγδάρη ζωντανός κατά διαταγήν 
του καί Αφού ό Μισίθ(*) έγέμισε τό δέρμα του μέ χορτάρι τό έστειλεν εις τήν 'Υ
ψηλήν Πύλην.

Ό  δέ Κωνσταντίνος συλληφθεις είς τήν Ναύπακτον δπου ήτο άρχηγός τών 
«στραδιότι» (“) είς τήν Ύμετέραν υπηρεσίαν, μετεφέρθη εις Κω\]πολιν καί έχει 
έπριονίσθη ζωντανός είς δύο κομμάτια, μόνον καί μόνον διότι ώνομάζετο Παλαιό- 
λόγος καί τέλος, τού τρίτου αδελφού Τζώρτζη οί δύο υίοι ήτοι ό ταπεινός αϊτών 
καί ό Νικόλαος Από νεαράς ήλικίας υπηρέτησαν πάντο:ε μέ πίσαν καί Αφοσίωσιν 
είς πάσαν περί στάσιν, έλθόντες υπό τήν εύτυχεστάιην σκιάν τής Ύμετ. Γαληνότη
τος, ώς δμοίως έπραξε καί ό Ράλλης Παλαιολόγος υίός τού ρηθέντος Νικολάου 
καί τά ?ργα των καί ή άφοσίωσίς των πρέπει νά είναι γνωστά είς τήν Έκλα- 
μπροτάτην Γερουσίαν καί έτι περισσότερον ε!ς 'Υμάς Γαληνότατε Πρίγκιψ, διότι 
εις τούς παρελθόντος τελευταίους πολέμους είδε πολύ καλά ή Ύμετ Γαληνότης τήν 
συμπεριφοράν πού έπέδειξαν οί πιστοί ούτοι ύπηοέται καί Ιδίρ: ό §ηθείς Ράλλης 
Παλαιολόγος, ό όποιος κατά τάς έπιχειρήσεως τής Μανφρεδονίας (8) έσφάγη άνη· 
λεώς υπό τών έχθρών, ό δέ πατήρ του Νικόλαος, όλίγον βραδύτερον, άπέθανε καί 
αύτός άπό τάς κακουχίας τού πολέμου, Αη>ίσας πέντε ανήλικα παιδιά—ένα Αρσενι- 
κό καί τέσσαρα θηλυκά—είς μεγάλην ένδειαν καί είς βάρος τών ασθενών ώμων 
τού πτωχού πού κάμνει τήν παρούσαν έκκλησιν.

Τούτων δντως Ιχόντων, είναι Αξία ή οικογένεια αυτή τών ανηλίκων δρφα 
νων νά τύχη]τής εύνοίας της 'Υμετ. Γαληνότητος ήτις ουδέποτε έγκαταλείπει τούς 
πιστούς και άφωσιωμένους ύπηρέτας της καί ό ταπεινός αϊτών έκλιπαρεΐ τήν Ύ 
μετ. Γαληνότητα ίνα, έν τή έγνωσμένη αυτής εύσπλαχνίς: μεγαθυμίρ καί καλωσύ- 
νη προστατεύση τά πτωχά αυτά Ανήλικα πλάσματα καί τοΐς χορηγήση τά μέσα ΐ· 
να άποκατασταθούν τά τέσσαρα κορίτσια, παραχωρούσα τά εΐχοσι Δουκάτα πού 
έλάμβανεν ό μακαρίτης παιήρ των Νικόλαος ώς καί τά δέκα πού είχεν ό §ηθεις 
δκλιπών Ράλλης Παλαιολόγος. Καί τά δύο αύιά ποσά νά είνε πληρωτέα είς τό Δη

1.—Ό  Μισίθ πασσάς ήτο έξωμότης άπό νεαρός ήλικίας, τής οίκογενείας τών Παλαιό·
λόγων,

2'—Sttadieti ήτο έλαφρόν σώμα Ιππέων.
8.—Είναι πόλις τής Άπουλίας, έπαρχίας τής Νοτίου 'Ιταλίας.
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μόσιον Ταμείον τής Βιτσένιζας. Όμοίως εκλιπαρεί ό αϊτών νά δοθούν εϊς τά ανή
λικα και τά είκοσι Δουκάτα πού λαμβάνει δ ίδιος άπδ to Ταμειον Κεφαληνίας, εν 
περιπτώσει θανάτου του, τέσσαρας φοράς τό έτος ή Γθΐ 80 έτησίως. Την άνω πα· 
ράκλησιν υποβάλλει ταπεινότατα ό αϊτών εις την Ύμετ. Γαληνότητα-γονυκλινής, ί· 
να δυνανται νά συντηρώνται τά εϊρημενα απροστάτευτα ορφανά και νά ήμπορέσουν 
νά άποκατασταθούν ναι τά τέσσαρα κορίτσια.

Και επειδή, υστέρα δπου ή Ύμετ. Γαληνότης παρέπεμψε τήν παρούσαν εκ- 
νλησιν εις τούς Κοριούς Σοφούς τής Ξηράς. άπέθανε καί ό ’Ιωάννης.Παλαιολόγος 
θείος μας και πατήρ, ήμείς τώρα οί έγκαταλελειμμένοι ά υχείς ανήλικοι ορφανοί, 
γονυπετείς ικετεΰομεν την Ύμετέραν Εκλαμπρότητα ϊνα, εν τή εμφυτφ αυτής εύ· 
σπλαχνίςι, εύδοκήση νά μας λυπηθή και νά μάς προστατεύση ΐνα μή διασκορπι- 
σθώμεν επαιτούντες, πλανόδιοι, διότι αφού μάς ε')ειψεν ό ρηθεϊς Ιωάννης θείος 
μας καί πλέον ή πατήρ μας, δ δποίος μάς συνετήρει, τώρα δεν εχομεν πού αλλού 
νά καταφΰγωμεν παρά εις τούς πόδας τής Ύμετέρας Γαληνότητος».

Ί δ ο υ  τό ψ ήφ ισμα  τής Γερουσίας

τή 11η Μαίου 1529
Δεδομένης τής μακράς υπηρεσίας, την δποίαν μέ πίστιν και άφοσίωσιν προ· 

σέφεραν οί εκλιπόντες γενναίοι Νικόλαος Παλαιολόγος καί υιός του,Ράλλης, αρχη
γοί τού ήμετέρου σώματος τών «στραδιότι», προσφάτως φονευθένιες κατά τάς επι
χειρήσεις εις την Άπουλίαν καί επειδή άπέθανε κατά τάς παρελθουσας’ημέρας καί 
δ αδελφός τού Νικολάου, Ιωάννης Παλαιολόγος, έν τή πόλει ταυτη, λαμβάνεται ά- 
πόφασις υπό τού κυριάρχου τουιου Συμβουλίου ίνα εϊς τούς υιού; τού ρηθέντος 
Νικολάου δίδωνται τά είκοσι δουκάτα πού έλάμβανεν δ Τωάννης, τετράκις τού έ
τους από τό Δημόσιον Ταμείον Κεφαλληνίας, δ;ά την συντήρησιν τών ορφανών 
καί υπανδρείαν τών κοριτσιών, ως έξαιτοννται, καί όταν τό αρσενικό παιδί φθάση 
εϊς νόμιμον ήλικίαν καί κριθή κατάλληλος διά στρατιωτικήν υπηρεσίαν νά μή λει
ψή ή συνήθης χάρις πού χορηγείται παρά τής ήμετέρας Αύθεντείας εϊς τούς υιούς 
ιών γενναίων καί άφωσιωμένων».

Έψήφισαν(4) 144 ύτέρ τής προτάσεως 
10 κατά ταύιης 

καί 11 ψήφοι «μή εϊλικρινεΐς* 
καί ή άπόφασις ελήφθη. ___

( Σ υ ν ε χ ί  ζ ε τ α ι )
4.—Αί ψηφοδόχοι εις ιήν Γερουσίαν ήσαν τρεΤς ηνωμένοι ήτοι*, λευκή, πράσινη και 

ερυθρά. *Η ψηφοφορία έγίνεχο μέ σφαιρίδια κοί είς μέν χήν λευκήν ετίθεντο τά αρνητικά 
ήτοι τά «όχι». Είς την πρασίνην τά «Ναι» και είς την έρυθράν τά αμφίβολα, τά μή είλικρι- 
νή, ώ; χόλε έλέγοντυ.—*£πι τών τριών ψηφοδόχων ύπήρχον τρία γράμματα ήτοι: Τ. (έκτου 
ρήματος taglio=K0KX<A και έσήμαινε την άρκησιν, τό ·όχι*.) L, (έκ του ρήματός /audo=enai- 
νώ, επιδοκιμάζω και ήιο τό «Ναι*.) καί Ν S. Non Sincere=^x^ ειλικρινείς ήτοι αϊ αμφίβολοι 
ή αί άποχαΐ όπως λέγομεν σήμερον.
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ΗΉΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1854'

Φϋ'άνει έπ ίτροπος τοϋ Σ ουλτάνου

Τήν 26 Μαρτίου άπεβιβάσθη εις Πρέβεζαν δ Φαούτ Έφένδης, απεσταλμέ
νος της Τουρκικής Κνβεονήσεως, όπως έπιδιώΕη τήν κατάπαυσιν τής επαναστάσε* 
ως δι° είρηηχών μέσων, διαπραγματεύσεων δηλ. και άμνηστειών.

Μεθ9 εαυτού ό Φουάτ εφέρεν 1600 στρατίώτας, 40 πυροβολιτάς καί 20 α 
λόγα...Χρήματα όμως απ' τα όποια είχον μεγίστην ανάγκην ο! Τούρκοι, ουδέ γρό 
σιον.

ΈΕ αιτίας τής ελλείψεως χρημάτων και τής μή πληρωμής τών μισθών §ξε· 
νέρθησαν οί Τούρκοι στρατιώται και ελεηλάτησαν οικίας τινάς.

« ...Έ ν τοΰτοις ή απόπειρα λαφυραγωγήσεως δεν ήτο εί μή ύποκίνησις προς 
σκοπόν δικαιολογήσεως τής εξόδου τών "Αγγλων...» (Έ φ . «Αιών» 1425]25—1— 
54, άνταπόκρισις άναφέροοσα και τα τής ανθελληνικής στάσεως του "Αγγλου Προ
ξένου έκτεθέντα άνανέρω σελ. 69).

Άπόπειραι έξευρέσεως χρημάτων παρά τού Φουάτ Έφένδη άπέτυχον. Τοι 
ουτοτρόπως ό Τούρκος «είρηνοποιός» ήρχισεν τό εργον του υπό τήν ποίησιν τών 
πλέων δύσκολων αναγκών.

Πρώτη Ι'έργεια αυτού ήτο ή κοηοποίησις «Φιρμανίου» τού Σουλτάνου, 
διά τού οποίου εκαλούντο: «δλοι αδιακρίτως οί Τούρκοι υπήκοοι, δπως παραμέ
νουν ήσυχοι, μή δηλεαζόμενοι από προτροπάς και προκηρύΕεις επαναστατών».

Παρεΐχεν δέ γενικήν αμνηστίαν προς δλους δσοι ήθελον επανελθεί υπό τήν 
αιγίδα τής Α. Μ. τού Σουλτάνου. (Ή π . Χρ. 1932 σ. 121).

Είς άπάνιησιν τής ανωτέρω προκηρύξεως, οΐ έπαναστάται Έλληνες άπήν 
τησαν διά τής κάτωθι επιστολής. (Αιών 1443)13—3 — 54).

Προς τον Ικλαμπρότατον Φουάτ *Εφένδην 
έπίτροπον τον Σουλτάνου

Εμείς οΐ σαπούκ (πρώην) ραγιάδες Κοτζαμπάοιδες καί λοιποί μπέτ - ντουά 
- τζίδες (καταραμένοι) του Σουλτάνου, ώς προχθές καθόμασταν ατά καρφιά καί 0- 
χι στο ραχάτι μας, κατά πώς λες τ) άφεντιά σου στο γράμμα σου. Και βλέποντας 
πώς άπό κεφαλιάτικο άπό το τιμ ιτοά τι (φόρος κατ’ έκτίμησιν έπι τών προϊόντων 
γης άπό τό δεργί (φόρος δοσίματος) άπό τό τζελέπικο (ποιμενικός) άπό τό Ισναφιε 
(φ . Ιπιτηδεύματος) άπό τό στεμιέ (φ. περιποιήσεως) καί άπό τα άλλα δοσίματα 
τού τιτζαρέτ (έμπορίον) καί τά άλλα ονσούρια καί διπλοδέκατα, δεν μάς εμεινε μήτε 
σάλιο στο στόμα....

9Ακούσαμε πώς άπό φιλαμθρωπία οί 9Εγγλέζοι καί οί Φραντέζοι λένε άκο·

(*) Συνέχεια έκ τού προηγουμένου τόμου σελ. 961,
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πα τού Σουλτάνου νά δώση Σύνταγμα και ξέρουμε πώς ό Σουλτάνος’ &ν δώοη Συν 
ταγμα γίνεται άπιστος στο Μουχαμέτη και πώς δλα αυτά τά Φράγγικα χαμπέρια  
Θά κάνη νά φάη τό Σουλτάνο τό μαύρο φίδι,..

Αυτήν είναι λοιπον ή δική μας διάθεση και είς αυτήν ίνδώσαμε καράρι και 
έν συντόμφ σου την φανερώνουμε μ ϊ λίγα λόγια καί καλά Μπέη 9Εφένδη.

28J11 Μαρτίου 1854
01 "*Ελληνες τής 9Ηπείρου και Θεσσαλίας

Οί Πρόξενοι Αλλάζουν στάσιν

Με τό πνεύμα της είρηνικής διευθετήσεως τής Ανωμαλία και τής ύποστη- 
ρίξεως τής Τουρκίας διά παντός τρόπου, διε^ιβάσθησαν υπό των Κυβερ'ήσεάιν 
των όδηγίαι προς τονς Προξένους τής Ή τείρου, διά του Φουάτ Έφεντη. Αί δδη 
γίαι αΰται ήσαν άναγκαίαι Ιδίως είς τον Γάλλον Βερ*ράν, δστις έπέδειξε ψιλι
κά αισθήματα προς τούς Χριστιανούς μάλλον εκ χαρακτήρος κα'ι έξ άγνοιας τής 
διπλωματικής γραμμής τής Πατρίδος του.

Έκτοτε οί δύο Πρόξενοι μετέβαλλον τήν στάσι των «...και έστρεψαν μάλ
λον τήν προσοχήν των προς φιλανθρωπικός τάσεις έναντι των επαναστατών. Ού· 
τω δ εν Πρεβέξη ("Αγγλος)Πρόξενος μετέβη είς Φιλιάτες, ϊνα κατασιγάση τούς έκνϊ 
"Αλβανούς, οΐτινες αφού εφωδιάσθησαν εκ Κερκύρας, ήνώχλουν πλέον ένόπλως 
τούς επαναστάτας καί προύκάλουν παντοειδείς καταστροφάς..».

« ...Ό  Γάλλος Πρόξενος άντιθέτως...ενώ πρότερον έχαρακτήριζεν τήν έπα· 
νάστασιν ώς τοπικήν εξέγερσιν κατά τών παντοειδών πιέσεων τών διοικητικών αρ
χών ίπϊ τού Χριστιανικού στοιχείου, ήδη αποδίδει ταύτην είς ΰποκίνησιν τής Ρωσσί- 
ας4 iv συνεργασίρ μετά τής Ελλάδος. Συνέστησε δε είς τάς τοπικάς άρχάς ώς δρα
στικόν μέσον προς κατάπαυσιν τής ίπαναστάσεως τήν ταχεΐαν παροχήν άμνηστίας 
είς τούς Ιπαναστάτας».

'  (*Ηπ. Χρον. 1932 σ. 77)
Προς διασκέδασιν δέ πάσης αμφιβολίας διά τά Ιχθρικά αυτών αισθήματα 

προς τήν επανάστασιν, άπηύθυναν τήν κάτωθι προκήρυξιν άπό κοινού προς τούς 
Χριστιανικούς πληθυσιιούς τής Ηπείρου, (δπου ανωτέρω)

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗ Σ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Άταξίαι λυπηρότατου χαρακτήρος άναφαίνονται είς τήν ’Ήπειρον. Ταραχο 
ποιος εταιρία, τήν έδραν έχουσαν είς ένα τών γειτονικών τόποτν, ώφ-λήθη άπό 
τήν παρούσαν έξαψιν τών πνευμάτων ΐνα είσβάλη έπί τού ’Οθωμανικού εδάφους, 
δπου καί ύψωσεν σημαίαν επαναστατικήν.

Μανθάνοντες δτι διά νά παρασύρουν τούς εύπιστους κατοίκους τών μερών 
τούτων είς τό άπενενοημένον κίνημά των, οί ταραχοποιοί διαδίδουν μεταξύ άλλων 
σπερματολογιών δτι υποστηρίζονται άπό τάς συμπάθειας τής Γαλλίας καί τής *Αγ 
λίας. Οί υποφαινόμενοι εύρίσκονται είς χρέος νά διαψεύσουν επισήμως τήν φή
μην ταύτην, τής όποιας τό πιθανόν άποτέλεσμα ήθελεν είσθαι εκ διαμέτρου άντί- 
θετον ώς προς τάς αληθείς επιθυμίας τών Κυβερνήσεών των.

Οί Χριστιανοί βεβαίως πρέπει νά πιστεύουν δτι  ή Γαλλία καί ή "Αγγλία 
προστατεύουσαι τά ήγεμονικά δικαιώματα τού Σουλτάνου, δεν έπαυσαν ποτέ ούτε 
θέλουν παύσει τού νά υποστηρίζουν συγχρόνως καί τάς δικαίας άρχάς καί τά νό
μιμα συμφέροντα τών Χριστιανών τών διαμενόντων υπό τήν κυριαρχίαν τής Ύ .
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Πύλης και ή αλήθεια αυτή την οποίαν δράττουσι την ευκαιρίαν οί υποφαινόμενοι 
νά διακηρύξουν εκ νέου, πρέπει νά θεωρηθή από τούς Χριστιανούς τής Ηπείρου 
ύπόσχεσις και εγγύησις ενός καλυτέρου μέλλοντος τού παρελθόντος. βΑλλά κάνεις 
δρθώς φρονών δεν δύνανται νά υποθέση Κυβερνήσεις φροντίζουσαι διά τήν τι
μήν και τήν ύπόληψίν των, ώς αί Κυβερνήσεις Γαλλίας και ’Αγγλίας δύνανται 
νά υποφέρουν ώστε υπό των δφθαλμών των, νά προσβληθούν αί επίσημοι σννθή- 
και τάς οποίας αΰται υπέγραψαν και αΐιινες ρητώς έγγυώνται τήν ακεραιότητα 
τού 'Οθωμανικού κράτους.

Έκαστος επομένως πρέπει νά έννοήση δτι κατάκτησις ή ας σήμερον απα
γορεύεται εκ τής Εύρ(όπης δλοκλήρου εις Κράτος ισχυρόν ώς τήν Ρωσσίαν, δεν θέ
λει συγχωρηθή είς ούδέν άλλο Κράτος, ούτε εις καμμίαν ομάδα ανθρώπων οίασδή 
ποτέ Εθνικότητας.

Περιττόν νομίζουν οί υποφαινόμενοι νά παρατηρήσουν άφ’ έτέρου, δτι αί 
Χριστιανικοί δυνάμεις δεν ήθελον καταδεχθή εις οίονδήποτε περίστασιν και οίον- 
δήποτε λόγον νά σπρώξουν εμπρός καί νά εκθέσουν εις τήν πρώιην ορμήν αιματη
ρός πάλης μεταξύ Ε θνώ ν  καί θρησκειών εχθρών,λαόν άοπλον καί πτωχόν καί άδύ 
νατον ώς τον Χριστιανικόν λαόν τής Η πείρου.

Ή  Γαλλία καί ή 'Αγγλία θεία χάριτι έχουν αρκετήν επιρροήν επί δλου τού 
κόσμου καί έχουν αρκετά πλοία καί στρατεύματα ώστε ούδεμία ανάγκη υπάρχει νά 
Ιπικαλεσθούν είς βοήθειαν τήν αταξίαν, τήν ραδιουργίαν καί τον ό'λεθρον.

Οί στόλοι καί τά στρατεύματα τής Γαλλίας καί τής ’Αγγλίας άν ή χρεία τό 
καλέοη θέλουν εμφανισθή είς τά παράλια καί επί τού εδάφους τής Ηπείρου πλήν 
άς είναι από τούδε γνωστόν δτι θέλουν έλθει εϊ μή ϊνα προστατεύσουν τήν τάξιν 
καί τήν κυριαρχίαν τού Σουλτάνου.

Οί Χριστιανοί τής ’Ηπείρου πρέπει νά εμπιστεύωνται είς τήν συμπάθεΐ 
αν τήν οποίαν έμπχέουν τά αληθή δικαιώματά των καί αί δίκαιαι εύχαί των είς 
τάς μεγάλας δυνάμεις τής Ευρώπης, αλλά συγχρόνως πρέπει νά Ιννοήσουν δτι οί 
εύεργετικοί σκοποί τής Ευρώπης καί ιδίως τής Γαλλίας καί τής 'Αγγλίας δεν δύ· 
νανται νά καρποφορήσουν έν Ή πείρφ  ενόσφ διαρκώσιν εν αυτή αί σταξίαι καί δ 
εμφύλιος πόλεμος.

Έ ν  δνόματι λοιπόν τών ίερωτέρων δικαιωμάτων καί τών πολιτιμωτέρων 
συμφερόντων συμβουλεύομεν τούς Χριστιανούς τής Η πείρου νά αποκρούσουν πά
σαν επαναστατικήν Ιδέαν είς τήν όλε^ριωτέραν εμπνευσιν, μία στασιαστική εγερσις 
δεν θέλει βεβαίως έχει άλλο αποτέλεσμα εϊ μή νά επαναφέρη είς τον τόπον των !- 
πί τών προσώπων των τών οικογενειών των καί τών περουσιών των,ξτά δυστυχή
ματα μιας εποχής σκληράς τής οποίας ή κακή ενθύμησις είσέτι δεν εξε- 
λείφθη.

Οί λαοί οί μέχρι τούδε ήσυχοι και είρηνικοι πρέπει νά διατηρήσουν τήν 
φρόνημον ήδη ταύτην θέσιν, οί άνθρωποι οϊτινες εκ τών περιστάσεων παρεσύρ- 
θησον πρέπει νά έπανέλθουν εντός τής τάξεως, τά καλά αίσθήματα τών πρώτων 
θέλουν άνταμειφθή δεόντως οί δεύτεροι θέλουν δε λάβει απεριόριστον άμνηστίαν 
άμα φανερώσουν εϊλικρινώς τήν μετάνοιάν των καί καθ’ δσον άφορφ τάς ζημίας 
τάς επ' Ισχάτου συμβάσας, ώς εμπρησμούς οίκημάτων τάς άρπαγάς τών γετνημάτων 
τάς όποιας ένήργησαν εις τά χωρία συμμορίαι ξένων ανθρώπων επί τφ φανερώ 
σκοπώ νά ένοχοποιήσουν τούς κατοίκους οί χωρικοί δεν θέλουν ενοχληθή ύφ’ οδ· 
δενός διότι είναι φανερόν είς έλλειψιν δυνάμεω; τή; Κυβερνήσεως άοπλοι χωρικοί 
δέν ήδύναντο νά άντισταθώσιν είς τάς όλεθρίας θελήσεις τών συμμοριών αυτών 
δύνανται Ιπϊ τέλους οί Χριστιανοί πεπεισμένοι δτι τά φιλάνθρωπο αίσθήματα άτι- 
να χαρακτηρίζουν τον Σουλτάνον απαγορεύουν είς τούς αντιπροσώπους του καί 
είς τάς τοπικάς άρχάς πάσαν Ιδέαν Ικδικήσεως.
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Προτρέπομεν λοιπόν είς τούς είρηνικούς και τίμιους ανθρώπους νά διατη- 
ρώνται εντός τήςτάξεως, ώς καί μέχρι σήμερον, Απίσης προτρέπομεν τούς έπηρεα 
ζομένους έκ των περιστάσεων κα'ι καιά συνέπειαν συνενυηθέντας με τους ξένους 
ταραξίας νά χωρισθούν δνευ άναβολήί καιρού άπ* αυτών ώστε ή δραστηρία κατα· 
δίωξις ητις εντός όλίγου θέλει έκτελεσθεΐ κατ’ εκείνων νά μή έπιπέση εί μή επί 
των αληθώς ενόχων, εις οίανδήποτε ήθελον επιστρέφει Ικ της αξιοθρήνητου ταυ 
της πλάνης, καί υποταχθεί ειλικρινώς καί ταχέως, τό εγγυώ\ται οί υποφαινόμενοι 
τήν προστασίαν καί τήν συγχώρησιν την όποιαν υπόσχονται αί επιτόπιαι άρχαί 
καί της όποιας θέλουν χαίρει ένιελώς δσοι θέλουν εμπιστευθεΐ είς τάς συμβουλάς 
ταύτας, εκείνοι δμως οΐτινες είσίν έτοιμοι νά προβώσιν κατά των τυχοδιωκτών καί 
στασιαστών, ας γνωρίζουν από τούδε δτι θέλουν τιμωρηθεί με δλην τήν αυστηρό
τητα τήν όποιαν υπαγορεύει ή προστασία τής νομίμου τάξεως.

Έ ν  ΊωανΠ νοις τή 24 Μαρτίου 1854 
,0  Πρόξενος τής Γαλλίας Ό  άντιπρόξενος τής Βρεττανίας

Β. ΒΕΤΡΕΝ  Θ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (

*0 νΑ γγλος Πρόξενος Αόγκορϋ'

«Ε πειδή  ό 1ν Πρεβέζη Ά γγλος Πρόξενος έχασεν τήν εμπιστοσύνην τής 
Κυβερνήσεώς του, διότι...ηύνόησεν περισσότερον τάς φίλελληνικάς τάσεις, παρά 
τήν 'Αγγλικήν πολιτικήν...», ό Λόρδος Κλάρεντον εσιειλεν είς τήν Ή πειρον περί 
τά τέλη Μαρτίου τον Λ ό γ κ ο ρ θ  , δστις έζωήρευσεν τήν μέχρι τόιε χλιαράν 
Προξενικήν δρασιν.

Ό  εν Ίωαννίνοις Αυστριακός Πρόξενος Χάας, βλέπων μέ απαισιοδοξίαν 
τάς ενεργείας τού Ά γγλου συναδέλφου του, προδικάζει τήν αποτυχίαν εξ αΙτίας 
τής άγνοίας τών συνθηκών, γράφει...:

« ..Μόνον είς τον ενταύθα Ά γγλον υποπρόξενον καί τον Γάλλον συνάδελ
φόν του, ή εμφάνισις τού νέου αυτού αποστόλου τής είρήνη; αποτελεί ενα κάρφος., 
άμφότεροι ούτοι οί κύριοι...φροντίζουν...ό υπ* αυτών σπαρεΐς διπλωματικός σπό
ρος νά πρασινίση διά τον κ. Λόγκορθ, ενώ θά έπρεπε είς τούτους νά λάχη εν τέ- 
λει απλώς τό μίσος τού 'Ηπειρωτικού πληθυσμού, τού οποίου ούτοι κατά τούτο εϊ 
ναι υπαίτιοι, διότι Αλησμόνησαν τήν μακροχρόνιον προσωπικήν των εχθραν ίνα 
άπό κοινού συνεργασθώσι μέ δλην τήν βαρύτητα τών Άγγλογαλλικών άπειλών, §· 
ναντίον τού αυτόθι Χριστιανικού πληθυσμού...».

«Διότι ό πληθυσμός αυτός στηριζόμενος είς τάς άγγλογαλλικάς συμπάθει
ας, εκινδυνευσεν μετά την έξάντλησιν δλων τών μέσων, συνεπείφ άφορήτου πιέσε- 
ως καί ποδοπατήσεως καί τών πλέον ιερών του δικαίων, ήρχισεν έναν αγώνα είς 
τον όποιον ήπατήθη είς τάς εθνικάς του τάσεις, δεδομένου δτι διεψεύθησαν οί έλ· 
πίδες του,δς Ιστήριξεν είς τήν άγγλογαλλικήν πολιτικήν έν Ή πείρφ ...»  (Ή π . Χρον. 
1932 σ. 95).

Οί Ή πειρώται δμως καί μετά τήν έκδηλον πλέον εχθρότητα των δύο με
γάλων Δυνάμεων, Ισυνέχισαν τον αγώνα μέ αύξάνουσαν έντασιν, παρά τήν άνθελ- 
ληνικήν στάσεων καί τών Προξένων, μερικοί τών όποιων μολονότι Έλληνες τήν 
καταγωγήν, έφάνησαν περισσότερον μισέλληνες καί των ξένων, ώς ό Θ* Δαμασκη
νός, υποπρόξενος των Ά γγλω ν Ιν Ίωαννίνοις.

Διά τον ανωτέρω ή έφημερίς «ΑΙών» γράφει: (άρ.φ. 1451] 15—4 —54).(*)

1, *...*ΑΧλ* ϋστερα avrov (τον A6yxo$&·) δ&ν έμεινε ονce μένει δ διαβόητος Θ .
Δαμασκηνός, Έ Μ ην πατά ηαααν δυστυχίαν καί άδελφδς τοΰ α,ΧΧως έναρέτου καί π ε Λ α ι-
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Οί δργανωταί τής Ήπειρωθεσσαλι* *ής επαναστάσεως Ιθεώρησσν άπό τής 
πρώτης στιγμής τήν Επτάνησον ώς πλουσίαν πηγήν βοηθείας, διά τήν Ιπίτευξιν 
τών σκοπών των.

Εκμεταλλευόμενοι τάς φιλελεύθερος Ιδέας και τον πατριωτισμόν των Έ πτα 
νησιών, εφρόντιζαν διά παντός μέσου νά καταστήσουν αυτόν δσον τον δυνατόν άπο· 
δοτι*ώτερον. Έκάλεσαν λοιπόν εϊς τάς Αθήνας τον Δημ. Μπατελήν Γίκαί αφού τον 
Ιμΰησαν μετ’ άλ'ων είς τό κίνημα άπέστειλαν αυτόν είς τήν Ζάκυνθον. Ταυιοχρό· 
νως έστειλαν εΐζ τήν Κέρκυραν τον Ήπειρώτην Γ. Βέλλιον καί είς Κεφαλληνίαν 
τον Ζακυνθηνόν Τερτσέ<ην, όπως οργανώσουν επαναστατικός 'επιτροπάς. Είς Ζά· 
κυνθον ό Μπατελής συνεννοήθη'μετά τού Ναθ. Δομενογένη, Γουλ. Μινώτου, Λομ 
βάρδου, Καλλινίκου, Λισγάρα, Βερικίου, Δραγώνα καί άλλων καί εσχημάασαν Ι· 
πιτροπήν προς συλλογήν εράνων καί στρατολογίαν εθελοντών.

«Πρώτον άνεχώρησεν εν σώμα από 60 άνδρες μέ αρχηγόν τον Γρόπαν άπό 
τό Γερακάριον κα'ιτόν Σαραντή Καλύβα άπό τήν Σκουλικάδα..» (Έκθεσις Μπα
τελής. *Ιστ. Χιώτη Τ. Β'. σελ. 804).

Ό  αρμοστής Οίάρδος πληροφορηθεις τάς ενεργείας τών Έπτανησίων 8λα- 
βεν αμέσως δρακόντεια μέτρα,διά νά έμποδίση τήν επαφήν αυτών μετά τών Ιπανα- 
στατών. Προς τούτο άπέστειλε αμέσως τήν κάτωθι εγκύκλιον προς τούς τοποτηρη- 
τάς αυτού. (Έ φ . Έ λπις 756J20—2—54)

’Ε γ κ ύ κ λ ι ο ς

βΑ ρμοσ ιού \ής 9Επτάνησον προς τους τοποτηρητάς αυτού

8]20 Φεβ. 1854

Α .Μ . μετά ίων συμμάχων της έγγυήθη την άκεραιότητα της Τουρ
κίας» καί την έγγύησιν ταύτην ή Α .Μ . κατ ούδένα πιστεύει άσυμβίδαστον πρός τά 
πολιτικά καί διοικητικά προνόμια...('Αφού δμιλεΐ διά τηνλήψιν διαφόρων μέτρων).%, 
• Εάν λοιπόν αίασδήποτε συναθροίσεις γίνωσι προς τον σκοπόν τοΰ;^νά δοθή εις τό 
κατά τήν Ή πειρον κίνημα, και άποπειραθώσι τινές ένοπλοι νά φύγωσι ίκ τής Ν ή
σον, πρέπει νά κατασιγασθώσι παρά τήν 9Αρχήν και τό κνριωδέστατον, ένεχόμενα 
πρόσωπα νή φυλακισθώσι παρά τής Αστυνομίας... (νά παρακολονθώνται καΐνά ά· 
πελαύνωνται πρόσωπα έλθόντα προς δργάνωσιν τον κινήματος). Αυστηρά Ιπαγρύ- 
πνησις πρέπει νά έπικρατήση Ιπι τών γνωστών αρχηγών του κινήματος και έκθέσεις 
τών πράξεων αυτών πρέπει προσεικόντως νά διευθύνονται υπό τής 9Αστυνομίας...

Περί πλέον δε δφείλω νά έκφράσω τήν πεποίθησιν τής Α . 9Εξ. δτι ε ν τ  ο·

δευμένον Ά λ . Δαμασκηνόν, πρώην προέδρου τής Γερουσίας εν %ω *Ιονίφ Κράζει.
Ούτος φέρει τήν &έσιν τον *Αγγλον Πράχτορος έν *Ιωαννίνοις δργανον τής έσχα

της άσννειδησίας, αείποτε ών κατά τών * Ελλήνων. ...,
Ώ ς τοιοντος μετά τά συμβάντα έν τφ  Μετσόβω εξεστράτευσεν επ ί κεφαλής ένός 

σώματος Τούρκων, κατά τών είς τά Κατρανοχώρια έστροτοπεδενμένων έπαναστατών t με&' 
ών ύπήρχε και 6 Κ. Βέϊχος. άποτυχών καί έπιστρέψας είς Πέτα

*Ο ρη&είς εξωλέστατος και κατάπτυστος Θ. Δαμασκηνός, δχι,μόνον έπ ϊ τον άγω- 
γος σννεξεστράτενε μετά τών βαρβάρων καί κατά τον Μεσολογγίου και Ά&ηνών δπως 
άργυρολογή παρά τοις Τούρκο ις t πολλάκις χρησιμοποιήσας καί π  ολλάκις διά τ ο ιόντων 
μέσων πλουτήσας% άΑΛά καί είς τήν παρούσαν περίστασιν 6 αυτός έδείχ&η αποτρόπαιος 
{Ιν&ρωπος άτιμάζων τήν γήν τής γενγήσεώς τ ο ν .

( ΑΙών, 1461]16—4 —1854)
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ν ο ς δ ι α γ ω γ ή  εκ μέρους ήμών, ή ν ω μ  έ ν η μέ σ υ ν δ ι α λ λ α 
κ τ ι κ ή ν  γ λ ώ σ σ α ν  κατάλληλη χ ρ ε ί α  των μ έ σ ω ν  δσα ή Α . Έ ζ .  
νπέδειζεν καί ή έκφρασις τής ιδιαιτέρας υμών πεποιθέσεως, δτι ουδείς ό βοηθών το 
δβονλον και φαντασμαγορικόν τούτο κίνημα, θ?λει προάγει τα πραγματικά συμφέρον 
τα τής 'Ελλάδος....

I. Φ Ρ Α ΙΖ Ε Ρ
(Γραμματεύς τον Λόρδου 'Αρμοστοϋ)

Ό  Αγγλικός στόλος εξετέλει περιπολίας κα'ι συνελάμβανεν παν πλεούμενον 
καί άνδρας. ’Επίσης <»ί Ρωσσόφιλοι εξωρίζοντο. Ώ ς  τόσον ό ενθουσιασμός τών 
Ζακυνθίων κα'ι Κεφαλλήνων ήτο μεγάλος.

Είχα συμφωνήσει, γράφει ό Μπατελής, με έναν πλοίαρχο Γαλαζιδιώτη νά 
μεταφέρη )υπέρ τους 200 άνδρας, στους οποίους είχα πή ί'να είς ρητήν ήμέραν καί 
ραν παρευρεθώσιν είς Θέσιν τι νά.

*0 πλοίαρχος δμως εφοβήθη και ώς εκ τούτου εβιάσθην νά συμφωνήσω μ ε
τά τίνος πλοιάρχου συμπατριώτου μου. Α λλά  το πλοιον τοΰτο ήτο μικρόν καί μό 
λις χωρούσε δΟανδρες.

*Εγώ τότε εύρέθην είς τήν μεγάλην αμηχανίαν καί δεν ήξευρα τι νά πράξω  
και κατευνάσω τον ένθουσιασμόν τών συμπατριωτών μου, οι οποίοι όμοφώνως καί 
όμογνωμόνως έρρίπτοντο είς τήν θάκασσαν άμιλλόμενοι τις νά προφθάση τό πλοιον... 
καί μόλις ήδυνήθην νά μή καταποντιστή τούτο έκ τής πλησμονής παρατήσας 250  
κλαίοντας και μεμψιμοιρόντας, δτι δέν ήδυνήθησαν νά συμμετέχωσι προλαμβάνοντες*.

€Στό Μεσσολόγγι {συνεχίζει ό Χιώτης) ό Δραγώνας ίνώθηκε μέ τριακοσίονς 
άλλους Ζακυνθηνους καί άλλους τόσους Κεφαλλήνας καί μερικούς από τά άλλα νη
σιά καί Ισχημάτισε τό σώμα τό cΕπτανησιακό έκ 712 άνδρών. ΟΙ Ζακύν- 
θιοι εϊχον τους άρχηγους τον Ναθ. Δομενογένη, Γουλ. Μινώτό τον Κολοβά, Γκρό- 
πα, Δραγώνα, Βουρτζη και Μπατελή,

ΟΙ δε Κεφαλλήνες τον Πανά, Μεταζά , Αουτσο, 3Αντύπα , Παπύρη, Αιΰαδά 
καί Π. Ζερβό. Φρούραρχος στο Μεσολόγγι ήιο ό ταγματάρχης Κονρκονμελής, πού 
παρέδινε είς κάθε έπανασιάτην άπό ένα δπλο καί μία μπαλάσκα. Τό πρωί τής 21 
Μαρτίου πλήθος κόσμου τους ηύχύθη τό κατευόδιον μέ ζητωκραυγές. °Οιαν τό σώ
μα πέρασε ατό Τουρκικό έδαφος διετάχθη άπό τό στρατηγό Τζαβέλλα νά καταλάβη 
τό χωριό Μπάνια, κατόπιν οί Κεφαλλήνες μέ 30 Ζακυνθηνους άνάμεσα στους όποι
ους ήσαν καί άρχηγοί, κατέλαβον τήν θέσιν Κομπότι...'».

Ά πό τής 13ης Φεβρ. τό τμήμα Λευκαδίων είχεν άποβιβασθή είς Βόνιτσαν 
Ιλοβεν καί αυτό μέρος είς τήν έπανάστασιν.

Παρά τά σκληράκαί δρακόντεια μέτρα το άρμοστού πλήθος ακόμη Έ πτανη 
σίων Ιθελοντών είσήρχειο είς τήν “Ηπειρον καί έπύκνωνε τάς τάξεις τών έπανα- 
στατών, άδιαφορούντων διά τά μέτρα.

Ε ίς τήν συνεχιζομένην εκθεσιν τών γεγονότων, θά περιγραφή λεπτομερώς 
ή δρασις του έξαιρετικοΰ τούτου σώματος και ή συμβολή του.

(Σ.υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )

ι
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ΣΤ Α Υ Ρ Ο Υ  ΙΩΣ. Π ΑΠ Α ΔΑ ΤΟ Υ

Α Ι Σ Λ Α Υ ΙΚ Α Ι Α ΙΕ ΙΣ Α Υ Σ Ε ΙΖ  ΕΝ Α Γ ΙΩ , Ο ΡΕΙ

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
1. ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ^)

Ή  ύπαρξις το\3 Σλαυΐκού στοιχείου είς τον χώρον του 'Αγίου νΟρους, ?δω· 
κε, χατά τούς δύο τελευταίους 16iql αιώνας, αφορμήν εις τούς Σλαύους του Βορρά, 
προς κυριαρχίαν επ3 αυτού και ι <ανοποίησιν των κατακτητικών των σκοτών. Τό 
"Αγιον 'Ορος, τη υποκινήσει τής Χριστιανικής Ρωσσίας, άπετέλεσεν επίμαχον ζή
τημα εις τον διεθνή στίβον, ολίγου δει δέ να καθίστατο αυτόνομος πολιτεία κα'ι εν 
συνεχείς εταρχία τής απέραντου Ρωσσικής αυτυκρατορίας.

Άφορμτ,ν είς τάς Ρωσσικας κινήσεις εδωκεν ως γνωστόν, ή παρουσία Ρώσ- 
σων έν τή Ά θ ω ΐκ ή  χερσονήσφ, ήν οί Ρώσσοι διά παντοίων τρόπων ήθέλησαν 
νά άναβιβάσωσιν είς τούς πρώτους χρόνους τής χριστιανικής αύιώνζωής. Καί εΐ-

{*) Ή  παρούσα εργασία έπερατώθη τό έτος 1957. Συνεπώς μέχρι τότ* παρακολουθεί 
την βιβλιογραφίαν, τα ιστορικά γεγονότα, ίόίςι δέ την δύναμιν των Σλαυΐκών μονών.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

(.Χρησιμοποιηΰ-εΐσα αμέσως η εμμέσως διά την 'συγγραφήν τής παρονσης εργασίας)

1. · Αγιος Παΰλοζ, Ό  Ιηροποταμίτης. Περιοδικόν έκδιδόμενον υπό τής έν ΆΘψ δ-
μωνύμοο 1. Μονής.

2. *Α&ηναίον. ΔειπνοσοφισταΙ (Γ'^.
3. Ά& ωνίτου Α. Ή  έν Ά θφ Μονή ‘Αγίου Παντελεήμονος (είς 'Εκκλησιαστικόν Φά- 

ρον Αλεξάνδρειάς Ζ. ΙΓ' (1914) σελ, 694.
4. Λίλιανοΰ: Ποικίλλη Ιστορία (θ')
6. Ά κ τ aiov: Γράμματα Άγειορειτικά (κατά τής διεθνοποιήσεων Άθήναι 1913.
6. *Αμάνχου Κων]νον: *0 Μακεδονικός 'Ελληνισμός κατά τό τέλος τοδ Μεσαίωνος 

και τήν πσλαιοτέραν Τουρκοκρατίαν μέχρι του Δεκάτοσ Όγδόου ΑΙώνος. θβσ]κη 1952.
7. Άνδριώ τη Νικολάου: Ή Γλώσσα καί ή Ελληνικότητα των ’Αρχαίων Μακεδόνων 

Θεσσαλονίκη 1962,
8  * Ιδιον: Οι Προέλληνες. Θεσσαλονίκη 1953.
9. Άργνροηονλον Περ.: At Αξιώσεις τής Ελλάδος, έσωτερικαί καί έξωτερικαί κα

τευθύνσεις. Άθήναι 1H45,
10. Ά οηρέα  Γ .':  Πολιτική 'Ιστορία τής Νβωτέρας Ελλάδος τ. 1—3. Άθήναι 1930.
11. Άστρινου Θ.: Ή μεγάλη Ιδέα του 'Ελληνισμού. Άθήναι 1945.
12. Βάλληνδα Πέτρον: Δίκαιον Ίθαγενείας κατά τόν Κώδικα τής Ελληνικής Ίθαγε· 

νείας τού 1955. Θεσ)κη 1957 (Πολυγραφημένον).
13. Βαμβέτσον Ά λεξ .:  Τό Άγιον Όρος καί ή Ελληνική πολιτική. Άθήναι 1917,
14. Βαφείδον Φιλάρετον, Μητροπολίτου Διδυμοτείχου.· Εκκλησιαστική 'Ιστορία (τ. 

III) Αλεξάνδρεια ly28.
16. Βασδραβέλλη I. Ή  Θεσσαλονίκη κατά τόν άγώνα τής Ανεξαρτησίας. θεσ]κη 1946.
18. Βεζανή Δη μητριόν'. Γενική Πολιτειολογία. Μέρος Γ / Ή θεωρία τοδ Κράτους

( τεύχος Β') Αθήναι 1S54.
17. Βλάχου Κοσμά Διακόνου: Ή ένεστώσα κατάστασις τοδ'Αγίου Όρους Άθω, καί 

οί έν αδτή ΜοναΙ καί Μοναχοί πάλα, τε καί νύν. Βόλος 1903.
18. * Ιδιον: Χρονογραφική καί Τοπογραφική 'Ιστορία τοδ Αγίου Όρους—Ά θω είς πε 

ριοδικόν Ά γιος Παδλος ό Ξηροποταμίτης (άνωνύμως) τεύχη 1—2 έπ.
19 . Γεδεών Μανουήλ: Ό  Άθως: Αναμνήσεις, έγγραφα, σημειώσεις, Κωνσταντίνοι*-
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ναι μέν αληθές, οτι κατά τούς χρόνους τής εμφανίσεως τού Χριστιανισμού κα'ι δή 
τού μοναχικού ασκητισμού εν 'Α γ. νΟρει, δεν ελειψ.ιν αι επισκέψεις των Ρωσσων 
προσκυνητών, αύται δμως μεμονωμένοι ούσαι και λίαν άπέχουσαι άλληλων, δεν 
κατέλειπον μέχρι τη; ίτοχής μας δείγματα τής μοναχικής αυτών ακμής. ΟΙ μύ
θοι ούς αργυρώνητοι και ασυνείδητοι χρονογράφοι και συγγράφεις έπλασαν κατά 
καιρούς, μαρτυρούσι τήν προχειρότητα του χειρισμού τού θέματος τούτου και δια 
ψεύδονται άφ’ εαυτών.

Έ ν  Ά γ . “Όρει, από τών αρχών τής μοναχικής ζωής έγκατεστάθησαν Βούλ
γαροι, οιτινες εκχριστιανισθέντες και μυηθέντες εις τον μοναχισμόν, έδημιούργη* 
σαν τήν πρώτην Σλαυϊκήν Μοναχικήν Κοινότητα, άποτελέσαντες τον πυρήνα τής 
δημιουργίας μετέπειτα τών Σλαυϊκών εν *Αγ. ’Ό ρει ‘Ιερών Σκηνωμάτων κα'ι τήν 
άρχήν τής απειλής απώλειας τούτου από τών χειρών τών Χριστιανών Ελλήνων.

πόλις 1886,
20. Ίδιου: Ή Χερσόνησος τού ‘Αγίου ’Όρους "Αθω, έν Εκκλησιαστική Άληθβίφ έτος 

1905 οβλ* 387 έπ. καί έτος ΐ90δ σελ. 29 έπ.
21. Γκαρηολά Ν  Πώς ή Μακεδονία παρέμεινβν Ελληνική Θεσσαλονίκη 1933.
22. Γρηγορίον ' Εμμ. "Ελληνες καί Βούλγαροι (έκδ* 6') θεσ]κη 1954.
23. Δανιήλ Μονάχου 'Αγιογράφου: ’Ιστορική μελέτη περί τής άναφυβίσης διαφοράς 

έν τή έν "Δθφ Ίερφ Μονή τοϋ *Αγ. Παντελεήμονος. Πάτραι 1827.
24. Δελικάνη Καλλινίκου: Περιγραφικός κατάλογος τών έν τοΐς κώδιξι του Πατριαρ

χικού "Αρχειοφυλακείου σωζομένων επισήμων έγγραφων περί τών έν Άθψ μονών ^1630—1863) 
καταρτισθβ,Ις, κελεύοει τού Οΐκομενικοϋ Πατριάρχου ’Ιωακείμ Γ \ Κων)πολις 1902.

26. Δημητριέβοκη Α. ΠεςΙ τού "Αθω καί τής Διεθνούς αύιού θέσεως (ΡωσσιστΙ).
26. Δήμητσα Γ. Μαργαρίτου'. Μακεδονικά: ’Αρχαία Γεωγραφία Μακεδονίας Άθή- 

ναι 1874.
27. Διοδώρου Σικελιώτου'. Ίστορίαΐ.
28. Δωράν&η Ν. Ελλάς καί Ρωσσία. ’Αθήναι 1948,
29. * Εκκλησία: Επίσημο© Δελτίον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, Άθήναι ^περιοδικώς)
30  Εκκλησιαστική Άλή& εια  (’Όργανον Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως).
31. Ευγενίου Μονάχου: Περιγραφή έμμετρος τής έν Ά θφ  Ίεράς καί σεδασμίας Λαύ* 

ρας τοϋ Βατοπβδίου. Άθήναι 1891.
32. Ευοτρατιάδου Σ. και *Αρκαδίου Βατοηεδινου- Πίναξ τών Ελληνικών χειρο

γράφων τής βι6>ιοθήκης τής Μονής Βατοπεδίου τού Αγίου Όρους 1924.
33. Εύταξίου Ά&ανασίου: Προσοχή είς τό "Αγιον "Ορους. ’Ανάγκη Νομοθετικού δια

κανονισμού. Αθήνα. 1926.
34. Ζάγκλη Δημ. Χαλκιδική; ’Ιστορία—Γεωγραφία. θεσ]κη 1966.
36. * Ηλιακή Γ. I. Προσοχή είς τό "Αγιον ’Όρος. Άθήναι 19J3.
36. *Ιδίου: Οί ΆγιορειτικοΙ θεσμοί. Άθήναι 193&
37. *Ηροδότου'. Ίστορίαι (Ζ).
38. Θεοδώρητου Έσφιγμενίτου'. Περιγραφή Αγίου "Ορους (Χειρόγραφος).
3 9 . Θεοφάνης· (Κείμενον^ ’Έκδοσις de Boor.
40 . Θεοχαρίδου: Κατεπανίκια τής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1963.
41. Θουκιδίδου: Ιστορίαt (Δ 7
42 . Ίεράς Κοινότητος <Αγίου *Ό ρους: Αύτοτελεϊς έκδόσεις άνευ συγγραφέως.

α) ’Ανάγνωσμα περί τού ζητήματος τής έν τφ Άγιονύμψ Όρει Ίεράς Μονής 
τού Αγίου Παντελεήμονος. Άθήναι 1874.

6) Κανονισμοί γενικοί τού Αγίου "Ορους (Αθω) Κων]λης 1918.
γ) Τό ’Ιερόν ψήφισμα τού Ά γ. "Ορους "Αθω καί τά συναφή έπίσημα έγγραφα 

Θεσσαλονίκη 1913.
δ) ’Υπόμνημα Ίεράς Κοινότητος Αγίου *Όρους, ύποβληθέν τψ Πατριάρχει Γερ 

μανφ Ε’ Κων]πολις 1914.
43. Ισιδώρου Μονάχου (Ιωακείμ Ίβηρίτου). Άπάντησις είς Α. Δημητριέβσκην ή πε 

pi δίβθνοποιήοεως τού Αγίου "Ορους, Σμύρνη 1913.
44. Ιω ακείμ  Ίβηρίτου  (Μοναχού Ισιδώρου): Άγιορειτική πολιτεία, είς περιοδικόν 

Άθως ετ. 1921 x. Ε'—ΣΤ' καί άνάτύπον (1921/
46. Καζάζη Νεοκλ. Τό Μακεδονικόν ζήτημα. Άθήναι 1907.
46. ΚαλλιγΑ Σωφρονίου: Άθωνιάς. Ιμύρνη 1870.
47. Καλογεροηούλου—Στράτη  Στ: Διεθνές Δημόσιον Δίκαιον, Άθήναι 1946.
48 . Ιζαραβοκνρον Μ ιλτ. Ανασκευή Οπομνήματος Ρώσσων τινών Κελλιωτών μοναχών
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Άργότερον εγκατεοτάθησαν Σέρβοι καί πολύ άργότερον Ρώσσοι, ώς ωργα- 
νωμένη—καί ούχι μεμονωμένη—μοναστηριακή αδελφότης.

Έ ν  ‘Αγ. “Ό ρει εγκατεστάθησανσυγχρόνως Ρουμάνοι, ’Ίβηρες, Άμαλφηνοι, 
’Αρμένιοι και Δαλμάται μοναχοί, πλήν ούτοι δεν είναι Σλαύοι και δεν Ινδιαφέ- 
ρει έν προκειμένφ ή έξέτασις τής ‘Αγιορειτικής ‘Ιστορίας των* επειδή δμως οΰτοι
κατά τού προνομιακού Καθεστώτος τού Αγίου “Ορους. Κων]πολις 1913.

49. 9Ιδιου: Τού Αγίου “Ορους δίκαια καί προνόμοια. Κων]πολις 1913,
60. ΚαροΧίδου 77. Ή ένεστώσα κατάστασις έν Ά γίφ  “Ορβι. Άθήναι 1896.
£7. Κατσαρέα Γρ. At κατά τού Ελληνισμού άσκηθεΐσαι προπαγάνδας κατά τούς τβλβυ 

ταίους αΙώνας. Άθήναι 1948.
62. Κοχχίνου Διονυσίου: Ή 'Ελληνική Έπανάστασις, τ. 1—6 Άθήναι 1932—1940.
63, Κοράνιον: Μετάφρασές Γ. Πεντακάκη.
54. Κομνηνον 1. Προσκυνητάριον τού 'Αγίου “Ορους τού Άθωνος. Βενετία 1856, Άθή- 

ναι 1890.
66. Κουρίλλα ΕύΧογίου—Λαυριώτου (υετέπειτα Μητρ. Κορυτσάς^. "Αθως; Άρθρον είς 

Θρησκευτικήν καί Χριοτιανικήν Εγκυκλοπαίδειαν τομ. Α'σβλ. 471—615.
66. 9Ιδίου: Ιστορία τού 'Ασκητισμού; Άθωνίται 1929,
57. Ίδιου: Τά Άγιορειτικά άρχει α και 6 κατάλογος τού Οδσπένσκη, Άθήναι 1930 ' 

(άνατ. Ζ' τόμου Έπετηρίδος Βυζαντινών Σπουδών).
68. Κουτρούμπα Σωχ. (οκό στοιχεία Σ.Χ.Κ.). Τό “Αγιον "Ορός υπό 'Εθνικήν άποψιν. 

Άθήναι 1900.
69. Κτένα Χριστοφόρου * Αρχιμανδρίτου: Άναίρεσςς υπομνήματος Ρώσσων κβλλιωτών. δ- 

ποβληθεΐσα υπό τής Ίεράς Κοινότητος είς τήν έν Λονδίνψ πρεσβευτικήν διάσκεψιν. Θεσ]κη 1913.
60. 9Ιδίου: Άπαντα τά έν Ά γ . “Op8t Ιερά Καθιδρύματα. Άθήναι 1936.
6*7. 9Ιδιου'. 'Αρπαγή τής έν Ά γ, 'Ορει Ίεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος υπό τών

Ρώσσων, περ. Ελληνισμός τ. 1Ζ' καί ΙΗ' (έτη 1914 καί 1915).
62. 9Ιδιου: Ή  σύγχρονος Άθωνιάς Σχολή καί οί έν αδτή διδάξαντες άπό τοδ έτους 

1845—1916. Άθήναι 1930,
63. 9Ιδιου: Τά Γράμματα έν Ά γίφ  *0p8t καί ή Μεγάλη τού Χρίστου Εκκλησία. 01 

καταδιωγμοί των λογίων Αγιορειτών καί τό βασιλεύον έκεΐ παχύ καί έρεδώδες σκότος Ά - 
θήναι 1922.

64. 9Ιδίου: Τά έν Ά γίφ  "Ορει 'Ιερά Καθιδρύματα και δ διέπων άδτά 'Οργανισμός. 
Δεσσαλονίκη 1926.

65 Κυριαχίδου Στ. Βούλγαροι καί Σλαύοι είς τήν Ελληνικήν Ιστορίαν. θεσ]κη 1943.
66. 9Ιδ(ου: Τά Βόρεια ’Εθνολογικά "Ορια τού Ελληνισμού. θεο]κη 1946.
6*7. 9Ιδίου: Τρεις διαλέξεις. θεσσ)κη 1953.
6*8. Κνριαχοπούλου *77Χία: Ελληνικόν Διοικητικόν Δίκαιον τόμος Γ' 1955.
69. Λάμπρου Σπ. “Εκθεαις πρός τήν Βουλήν τών Ελλήνων περί τής είς τό “Αγιον 

“Ορος άποστολής αύτού. Άθήναι 1880.
70. Λάοχαρη Σ . Διπλωματική 'Ιστορία τής 'Ελλάδος. Άθήναι 1947.
71. '7 δίου: Διπλωματική 'Ιστορία τής Εύρώπης 1814—1914 Άθήναι 1986.
72. Ίδιου: Διπλωματικά 'Ιστορία τής Εδρώπης 1914—1939· Θεσ]κη 1954.
73. Λούβαρη Νιχ. Ή πύλη τού Ούρανού. Τό μήνυμα τού Αγίου “Ορους πρός τό παρόν.
74. Λουχια%·οΰ: Μακρόβιοι (5).
76. Λουρέιζη Κων]νου: Ιστορία τού Ρωσσοτουρκικού πολέμου 1878. Άθήναι 1875.
76. Λυχουδη Στ. “Αθως, είς Νβώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ήλίου τ. α’ σ*682 έπ*
77 Μαχεδόνοχα Τριμποννα: (ΒουλγαριστΙ έκδιδομένη έφημερίςΊνδιανούπολις 1960. *
78. Μαριδάχη Γ. Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον καθ'ά Ισχύει είς τήν 'Ελλάδα τ. Α' I960
79. Μεταξάχη Μελετίου, Μητροπολίτου Κιτίου: Τό “Αγιον “Ορος καί ή Ρωσσική πολι

τική έν Ανατολή. Άθήναι 1918.
80. ΜηΧιαράχη Α. Ιστορία περί τοδ Βασιλείου τής Νικαίας καί τοδ Δεσποτάτου τής 

'Ηπείρου 1204—1261.
81. Μομφεράτου 9Αντ. “Εγγραφα τοπικά τοδ Άθω (Παράρτημα είς Κληρονομικόν Δί

καιον κληρικών καί μοναχών).
82. Μπράμου Κων]νου: ΣλαυοκομμουνιστικαΙ 'Οργανώσεις έν Μακεδονίφ. Προπαγάν

δα καί Επαναστατική δράσις. θβσ]κη 1953.
83 ΝάΧτσα Χριστοφόρου: Ή  Συνθήκη τοδ Ά γ. Στεφάνου καί ό Ελληνισμός Θβσ]κη1963·
84. 9Ιδιου: Το Μακεδονικόν Ζήτημα καί ή Σοβιετική Πολιτική. Θεσσαλονίκη 1964.
85. ΝιχοΧαΐδου Β. Άνωτέρα Έπισκίασις τού Άθω. Άθήναι 1899.
86. λϊΐΗοΧαιδον Δ. 'Οθωμανικοί Κώδικες (Ιδία τ. 3) Κωνσταντινούπόλις 1890.
87. ΞυγγοπούΧον I. Α. Αέξις “Αθως είς Θρησκευτικήν καί Χριστιανικήν Έγκυκλοπαι·
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άπετέλουν καί άποτελουσιν eAν*>ορειτικήν μειονότητα, Οά προβώμεν εΐς συνοπτικήν 
Ιπισκόπισιν τής 'Ιστορίας τούτων.

2. ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

2V Εισαγωγικά.
Π ρΙν εισέλθωμεν είς την κ α ι 'Ι δ ία ν  εξέτασιν των δ ιαφ όρω ν θεμάτω ν τής 

παροΰσης Ιργασίας, επιβεβλημένην εθεωρήσαμεν την έξέτασιν των πηγώ ν, έξ ών 
ήρΰσθημεν τά στοιχεία, προς πλήρη αυτής δ ιαμόρφω σιν. Τοΰτο δέ διότι ή έξέτα- 
σις του θέματος, ανατρέχει εις έποχάς, κ α θ ' ας ή "Ιστορία σ ιω πά , και ή παράδο-

δείαν τ. Α. 19 >6 οβλ. 476.
88. Όμηρον */ Χίάς (1).
89. Όρ&οδοξία’. Biscrica Orthodoxa Romane (st. LXXI) ΒουΧΟυρόστιον 1953.
90. Ονσπένσχη Πορφνρίον: Χριστιανική Ανατολή τ. I—X. Πβτρούπολις.
91. Παναγιωχάχον Παν. Ή  όογάνωσις του Μοναχικού Πολιτεύματος έν Ά γ . “Opai είς 

Δ.Ε. καί Κ. Δικαίου. έτους Δ’ σελ. 79 έπ. και άνάτυπον.
92. Ίδιον'. Σύστημα τού Εκκλησιαστικού Δικαίου κατά τήν έν Έλλάδι Ισχύν αύτού. 

τομ. ΙΓ. Τό δίκαιον τών Μοναχών. Άθήναι 1957.
93. Πανχαΐνος: Περιοδικόν "Οργανον τού Πατρίααρχείου Άλεξανδρείας. ’Αλεξάνδρεια
94. ΙΙατιαδοηονΧον Χρνοοστόμον ’Αρχιμανδρίτου·* ^Μετέπειτα ’Αρχιεπισκόπου Αθηνών) 

At ’Ορθόδοξοι Έκκλησίαι Σερβίας καί Ρουμανίας. Ίερουσαλήα 1923
95. ΠαηαδοηονΧον Κεραμέως: Τού Πατριάρχου Κων/πόλεως ΦιλοθέουΙ Βίος καί πολι

τεία Σάββα τού νέου τού έν τφ Άθψ Όρει άσκήσαντος 1898.
95. ΠαηαρρηγοτιονΧον—ΚαροΧίδον; Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους (ιδία τ. ΣΤ).
96. ΙΙεχραχάχον Δημ. ΝέαιπηγαΙ τών θεσμών τού Αγίου "Ορους. Αλεξάνδρεια 1916.
97. Ίδιον: Τό Μοναχικόν Πολίτευμα τού Α γίου “Ορους "Αθω. Λειψία 1925.
98. Πίοχη Διοννσΐον: Πιστή περιγραφική Ιστορία τού Άγιου “Ορους Άθω, άρχήν §- 

χουσα προ 2.187 έτών. Θεσσαλονίκη 1870.
99. ΠΧινΙον: Ιστορία (α).

100. Πλοντάρχον: Αλέξανδρος (5),
101. Πτολεμαίον: Γεωγραφικά (Γ').
102. Πνροον: Μεγάλη ’Ελληνική ‘Εγκυκλοπαίδεια (Ιδία τ. β. λέξεις “Αθω).
103. Σάββα ΧεΧανδαρινον: Ιστορία καί περιγραφή τής'Μονής τού Χελανδαρίου (Σερβι- 

στί) Βελιγράδιον 1894.
109. ΣαριπόΧον: Ν. I. Τά τών Έθ'ών έν ΕΙρήνη καί Πολέμφ Νόμιμα. Άθήναι i860.
110. Σβώλον Α. Συνταγματικόν Δίκαιον τ. α' 1934.
111. ΣβώΧον Α.—ΒΧάχον Γ.: Τό Σύνταγμα τής Ελλάδος, τ. α' 1954.
112. Σεφερειάδον Σ. Μαθήματα Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου. Βιβλίον α' Τό έν Είρήνη 

Διεθνές Δημ. Δίκαιον. Άθήναι 1925.
113. Ίδιον". Μαθήματα Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου τ. α ' 1934.
114. ΣχνΧαξ: Μακεδονία.
115. Σχύμνος 6 Χίος: Περιήγησις.
116. Σμνρνάχη Γεραοίμον: Άρχιμ. Έσφιγμενίτου·* Τό “Αγιον “Ορος. Άθήναι 1903.
117. Ίδίον·' Άπάντησις Ιδιώτου είς τάς διατριβάς Ρώσσων περί τών καθ’ υμάς πραγμά
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σις συγκεχυμένη μέχρι των ήμερων μας μεταφέρεται.
Ί ο  ζήτημα τής εμφανίσεως των πρώτων Σλαύων εν τή Ελληνική βΙστορ(<?, 

άπετέλεσε τό άντίκείμενον ερεΰνης πληθΰος επιστημόνων, τινές των οποίων κατά 
το δοκοΰν προσεπάθησαν να παρουσιάσωσιν αυτήν.

Συγκεκριμένα στοιχεία περί τής εισβολής*αυτών έντφ  Έλληνικώ χώρφ, μέ· 
χρι των αρχών του Γ  αίώνος δέν^ύπάρχουσιν.-*Άρα εις την ειλικρινή διάθεσιν 
τού ερευνητού εναπόκειται να κατεργασδή τό ευρισκόμενον ατελές Ιστορικόν υλι
κόν και νά δώση αύτφ μορφήν άνάλογον τού επιδιωχομένου ή εξυπηρετούμενου 
σκοπού.

Ή  σημασία τών πηγών είναι πρόδηλος. Άδιάβλητον και πάσης αμφιβολίας 
ΰπέρτερον τεκμήριον, ή γραπτή πηγή, έφ* δσον ή αύθεντικότής αυτής είναι εξη* 
σφαλισμένη, παρέχει ήμίν εναργή τήν εικόνα τή; καταστάσεως εις ήν άναφέρεται.
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'Ιστορίαν Επιστημών^), τούτο δέ έπιτυγχανόμενον θέλει αποδείξει τό ασταθές η 
οΰ καί είς ποιον βαθμόν τής διασωθείσης παραδόσεως.

I I . * Η  Παρόδοσις.
*Ως γνωστόν παράδοσις είναι ή άπό γενεάς εις γενεάν διάσωαις μιας Ιστο

ρικής πληροφορίας. Αυτί] εκ του λόγου τούτου ε ί 'α ι αδύνατον να παραμείνη 
ανεπηρέαστος άπό τούς συναισθηματισμούς και τά τυχόν ύποκρυπτόμενα συμφέ
ροντα των μεταδιδόντων αυτήν. Άνατρέχουσα πολλάκις εις τά βάθΐ] ιών αΐώ\ων, 
διήλθεν γεννεάς υπό διαφόρους κοινωνικός, πολιτειακός, οίκονομικάς και πνευμα
τικός συνθήκας διαβιούσας, ύποστάσα ασφαλώς την άλλοιωτικήν αυτών έπίδρασιν.

Ε ίς την περίπτωσιν των Σλαυϊκών διεισδύσειον ή παρόδοσις, παραλλήλους 
προς τάς ίστορικάς πηγάς είναι πενιχρό.

Λόγφ τού Ιδιορρύθμου καθεστώτος τής Μοναχικής Κοινότητος του ’ Αθω, μά
λιστα καιά τά πρώτα έιη τής εμφανίσεώς της καί ένεκα του συχνού τής εναλλαγής 
των προσώπων, ατινα κυρίως έφρόντιζον την καλλιέργειαν τής θρησκείας καί τής 
πνευματικής ζωής, ή παρόδοσ ς δεν κατώρθωσε να έπιζήση καί νά διατηρηθή είς 
σημείον επιτρέπον τήν σοβαρόν αύ ήςεπιστημονικήν έκμετάλ?ευσιν. ΙΊενιχραί, λίαν 
σκιώδεις πλτιροφορίαι, εκκινούσαι άπό τάς άρχάς τού Ζ ' η Η ' αί. καιέφθασαν είς 
τά ώτα ερευνητών τινών τού παρελθόντος αίώνος, οιτινες έξυπηρειούντες άλλότρια 
συμφέροντα, διετύπωσαν αύτάς κατ’ αρέσκειαν.

Λίαν σοβαραν σημασίαν έχει ή διατήρησις καί ή άνεύρεσις τής άληθού; π η 
γής τή: παραδόσεως τής άνατρεχούσης είς τάς πρώτας Σλαυικάς εγκαταστάσεις εν 
Έλλαδι, ιδιαιτέρως δε εν Ά θ φ , διότι ή είσδοχή των Σλαύων εν αύιίρ, είναι ατε
νώς συνυφασμένη με τήν τοιαύτην τών ιδίων είς τας Βυζαντινός επαρχίας, ιδία δέ 
μέ τήν εγκατόστασιν αυτών είς τον Μακεδονικόν χώρον, ως έκ τούτου δέ αναγ
καία προβάλλει ή άναζήτησις καί άνεύρεσις ταύτης.

Γεγονός άναμφισβήτητον είναι, οτι, τό παν έν Ά γ . ’Όρει κυριαρχεί αι άπό 
τήν παράδοσιν. Κειμήλια, περγαμηναί, πατριαρχικοί μήτραι, αυτοκρατορικά ενδύ
ματα, ερείπια ναών, Κελλία, Μονύδρια, περιβάλλονται άπό τον μύθον τής προελεύ- 
σεώς των, δσας τεχνιέντως διασκευασθείς είναι τοσούιον πειστικός, ώσ^ε εις τον 
προχείρως ερευνώντα νά έμφανίζηται ώς άληθής πράγματι. Μοναί, Σκήται καί 
διάφορα *Ιερά Σκηνώματα αγνώστου προελεύσεως παραδόσεως περ.βαλλόμενα, έμ 
φανίζονται ώς άνεγερθέντα υπό Βυζαντινών Αύτοκρατόρων τών πρώτων Χριστια
νικών αίώνων, παρέχοντα ούτω αμέσως τήν είκόνα τού αναληθούς.

Βάσει βεβαίως τοιούτων παραδόσεων δεν γράφεται ή 'Ιστορία. Δυστυχώς 
τούς μύθους πολλοί άνέγραψαν ώς ίστορικάς αλήθειας* άλλοι διεμόρφωσαν τού
τους κατά τό δοκούν' άλ^οι τέλος άπορρίψαντες αυτούς έχρησιμοποίησαν τήν φαν
τασίαν των προς συμπλήρωσιν τών κενών, παραχωρήσαντες ευρύ προς προπαγαν
διστικήν έκμειάλλευσιν έδαφος.

I II . Α ί γραπταϊ πηγαί.
Ά π ό  τάς άρχάς τού Γ  αίώνος, δτε ήρξατο ό Ιστορικός βίος τού ’Ά θω , ύ· 

πάρχουσιν άρκεταί πηγαί, αίτινες κατ’ άναμφισβήτητον τρόπον μάς πείθουν περί 
τών έκτοτε καί μέχρι σήμερον διατρεξάνιων. ’Αλλά ή μοναχική ζωή Ιν Ά θ φ  άρ· 
χίζει πολλούς αίώναζ πρίν, άγνωστον δμως πόσους.

Μετά τήν διακοπήν τού Ιστορικού αυτού βίου, ώς αυτόν περιγράφουν οί 
άρχαιοι 'Έλληνες συγγραφείς, μέχρι τού Γ αίώνος, συγκεκριμένα στοιχεία περί τής 
ζωής έν Ά θ φ  δεν ύπάρχουσιν. Ή  παρόδοσις συμπληρούσα τό κενόν δέν μάς Ικα
νοποιεί πλήρως, ώς άνωτέρο* έξηγήσαμιν.

1. Λ. χ. Αρχαιολογίας, γλωσσολογίας, ανθρωπολογίας, γεωλογίας κλπ.
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Κυριωτέρα, Αδιάψευστος και τά μάλιστα σοβαρά πηγή, δργανον εχουσα αυ
τόν τον κάλαμον των Βυζαντινών αύτοκρατόρων, είναι τά διασωθέντα Χρυσόβουλ- 
λα, Σιγίλια και Τυπικά των αειμνήστων αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, οϊτινες §* 
βαθύτατης θρησκευτικής πίστεως συνεχόμενοι, έξέδιδον διαρχώς Βασιλικός Π ρά
ξεις κατοχυροΰσας και προωθούσας τον θεσμόν του 'Αγιορειτικού Μοναχισμού. Τά 
κατά εκατοντάδας διασωθέντα τοιαύτα, μαρτυροΰσιν άδιαψεύστως, την από της είς 
την ιστορικήν ζωήν εισόδου τού βΑγ. "Ορους, διατήρησιν τού Ελληνικού αυτού 
χαρακτήρος. Τά ανωτέρω έγγραφα ευρισκόμενα εις τάς βιβλιοθήκσς των Μονών 
ώς καί αλλαχού, πολλοί ερευνηταί, έξεμεταλλεύθησαν^), παρέξαντες ήμιν πλούσιον 
συγγραφικόν υλικόν.

Γραπταί πηγαί καί παράδοσις, πρώτον επιμελή εκμεταλλευτήν, ευρον ατομον 
μή φίλα προς την Μοναστικήν ζωήν διακείμενον, άτομον εργασθέν διά τήνέξΰ· 
πηρέτησιν τών Εένων συμφερόντων: τον Πορφύριον Ούσπένσκη.

Ό  Ρώσσος ούτας κληρικός καί μετέπειτα Επίσκοπος (Titularius) Τσιγιρίν· 
σκυϊ, άφίχθη εις "Αγ. *Όρος μεσούαος τού ΙΘ # αίώνος καί παραμείνας δεκαετη
ρίδας τινάς, αφού εξέμαθε καλώς τήν Ελληνικήν γλώσσαν, είργάσθη παντόιοτρό- 
πως διά τήν βελτίωσιν τής θέσεως τών Σλαύων, εξ Ιπόψεως εγκαταστάσεως, μονά 
χικής θέσεως καί προοπτικής επιδιώξεων, τιμηθείς υπό τής ΤσαρικήςΚυβερνήσεως 
και* έπανάληψιν. Τό συγγραφικόν αύιού έργον, άποτελούμενον εκ δέκα τόμων, 
υπό τον τίτλον «Χριστιανική ’Ανατολή» (Χριστιάνσκιϊ Βοσιοχ) έξεδόθη υπό τής 
εν Πετρουπόλει Ρωσσικής ’Ακαδημίας τών Επιστημών, περιέχει δέ πληθύν ολό
κληρον Χρυσοβοΰλλων, Σ ιγ  λίων κ.λ.π. Βασιλικών καί Πατριαρχικών εγγράφων 
είς τήν Ελληνικήν μετά μεταφράσεως είς τήν Ρωσσικήν γλώσσαν, περιγράφει δε 
ιστορίαν τών Μονών καί τών Μοναχών, μετά λεπτομερούς ε£»στορίσεως τών συν
θηκών εγκαταστάσεως εκάστης φυ' ής. Τό ύπάρχον κενόν, Ιλλείψει γραπτών ιστο
ρικών στοιχείων, συμπληροΐ ή παράδοσις, ήν ούτος σκανδαλωδώς διέπλασε κατ9 
αρέσκειαν τών Ρώσσων αύθεντών του καί δπου δεν υπήρχε καί αυτή ή παράδοσις 
ώς συμπληρωτικήν πηγήν εχρησιμοποίησε τήν κακόβουλον φαντασίαν του(*).

Ό  αργυρώνητος εκτελεστής τών τσαρικών σχεδίων, όχι μόναν διεσιρέβλω· 
σε πάσαν 'Ιστορικήν αλήθειαν ά 'λά κα ί τής άφελείας τών Μοναχών Ιπωφελήθη, 
πολλά άποκομίσας εκ ταύτης υλικά όφέληΡ).

Ό  σατανικώτατος ού:ος νους, ό διάβολος μέ τό επισκοπικόν εγκόλπιον, ώς 
μόνον σκοπόν τού έργου του ολοκλήρου έθεσε τήν εμφάνισιν εν "Αθψ από αΙώνων 
τών Σλαύων, ϊνα ούτω δημιουργήση τήν εντύπωσιν τής άπωλείας τού Ελληνικού 
χαρακτήρος αύτού(4).

Τον Πορφύριον ήκολούθησαν καί έτεροι Ρώσσοι ερευνηταί ώς ό ΆκαδημαΤ- 1

1. Δυστυχώς αί βιβλιοθήκαι τών Μο'ών παραμένουσίΥ είσέιι άχρησιμοπ >ίητοι διότι 
τό έν αύταις «‘λικόν δεν εχει ταξινομηθή δεόντως, ίσως δέ μετά συστηματικήν εργα
σίαν έλθωσιν είς φώς λίαν ένδιαφέρυυσσι είς τήν Άγιορειτικήν 'Ιστορίαν πηγαί. 'Αξιέπαι
νος είναι ή εργασία τής Ίεράς Μονής Βατοπεδίου, ήτις έν συγκρίσει πρός τάς έτέρας Μο- 
νάς παρουσιάζει χακτοποιημένην βιβλιοθήκην,

2. Δυστυχώς τό έργον τοΰτο γεγραμμένον είς τήν Ρωσσικήν, πλήν τών Ελληνικών 
κειμένων, απρόσιτόν είς ήμσς, δεν δύνατιιι νά χρησιμοποίησή εξ ολοκλήρου ώς βοήθημα.

3 . λ...Ο ν μόνον όέ χειρόγραφα, αλλά καί αρχέτυπα άπεχόμισεν οντος έχ  τών β ι
βλιοθηκώ ν τον “Ά θ ω , ώς ό ίδιος εν τα ΐς σνγγραφαϊς αντον ομολογεί·^  Βλ. Κ ύ λ ο γ ί
ο υ  Κ ο υ ρ ί λ λ α  Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ :  Τά Ά γ ιο ρ ε ιτ ιχ ά  * Αρχεία σελις 182  σημ. 1·

4 . «...Δ ι* όλου τοϋ έργον τον Ονοιτένσχη διήχει δ σχοπός οντος, να παρονοιαοη  
π α ντα χον  τον  ~A& oj τής Χ αλκιδικής από αιώνων εγχαταστημενονς Σλανονς. ονς ό Μ.&· 
γας Κωνστανχΐψος, ή χα τ  άλλους ο Ucay ο)νατος μετω χησεν, ως δ ιΐσχνρίζετα ι, εζ Α θω  
ςίς Σίελοπόννηοον, οπερ  υπ οστηρ ίζει επ ε ιτα  θορνβοδώς δ Fallmtrayer χαι άντεγραψ ε  
και ό Σ μνρνάχης έν τ φ  εργφ  αντον.· Βλ. Κ ο υ ρ ί λ λ  α ν  ε>θ. όνων, σελ. )98 σημ. 2. 
Ό  φιλόπονος ούιος ερευνηιής ώς έξης περιγράφει τό εργον του Ουοπένσκη έν σελ. 181 τυΟ 
άναφερομένου έργου του. «Ό Ρώσσος ούτος υπήρξε ν ευτυχής χατά τούτο* διότι πρώτος έγ-
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κός Ν. Π. Κονδακώφ, 6 Σεβιαστανώφ, και άλλοι, οΐτινες διά των έργων των έδη 
μιούργησαν εν τή Ρωσσική λογοτεχνία Ά θω ϊκήν φιλολογίαν!1).

Πηγή Ιξ ίσου σοβαρά είναι τό εργον του Γερμανοί) Ph. Meyer δστις φιλοπό· 
νωςΙργασθείς εξέδωκε τό έργον του, εις δ σοβαρώς προωθείται ή Άγιορειτική 
ύπόθεσις.

Έ κ  των ήμετέρων ήσχολήθησαν σοβαρώς ό ήγοΰμενος τής μονής Έ σφιγμέ- 
νου Θεοδώρητος, ό ήγούμενος τής μονής ‘Αγ. Παΰλου Σωφρόνιος ‘Καλλιγάς, ό 
ιατρός Κομνηνός καί τινες άλλοι, ών τά έργα δεν είναι άξια πολλου λόγου.

Πηγή σοβαρά καθ’ ημάς είναι ό ‘Ιερομόναχος Γεράσιμος Σμυρνακης Έ σ φ ι- 
γμενίτης. Πτυχιοΰχος Θεολογίας και γνώστης τής Ρωσσικής γλώσσης, συνέγραψεν 
δγκωδέστατον βιβλίον, μετά πολλών λεπτομερειών (και περιττολογιών ενίοτε), πλήν 
δμως όπου at ιστορικοί πηγαί άδυναιοΰσι νά παρεξωσιν αύτφ φώς, χρησιμοποιεί 
καί ουτος ή την φαντασίατ του ή αντιγράφει τον Πορφυριον Ούσπένσκη(0)

Παρεμπιπτόντως ήσχολήθη υέ τον Σλαυϊσμόν του ‘Αγίου "Ορους ό Γερμανός 
Ph. FaUmerayer εξυπηοετήσας σκοπόν Ιδιοτελή(8).

‘Ετέρα πηγή εξ ίσου σοβαρά είναι τό εργον του Διακόνου Κοσμά,Βλάχου, 
τό όποιον διακρίνει σαφήνεια καί συστηματική τοποθέτησις τών διαφόρων θεμά·
των.

Έ κ  τών νεωτερων καί συγχρόνων ούδείς σοβαρώς ήσχολήθη μέ τήν ‘Αγιο· 
ρειτικήν ‘Ιστορίαν. Ά ξ ιο ς  μνείας είναι δ ’Αρχιμανδρίτης Χριστόφορος Κτένας, 5- 
στις συνέγραψε τριάκοντα καί πλέον βιβλία επί διαφόρων ‘Αγιορειτικών θεμάτων, 
μεταξύ τών όποιων καί ογκώδες ‘Ιστορικόν βιβλίον υπό τον τίτλον «‘’Απαντα τά εν 
*Αγίφ "Ορει ‘Ιερά Καθιδρυματα», τό οποίον δμως διακρίνεταί διά τήν §ν αυτφ πο 
λεμικήν τοΰ συγγραφέως κατά τών προσωπικών του εχθρών, ώς επίσης καί διά 
τήν άνευ μεθοδικότητος κατανομήν τής ύλης. ‘Ο πολυγραφώτατος^οΰτος κληρικός, 
πολλά θά προσεκόμιζεν δφέλη εις τήν Άγιορειτικήν υπόθεσιν, εάν εχρησιμοποίη 
τήν γλαφυράν του πένναν, ούχί διά τήν πολεμικήν ένανιίον παντός μή συμπαθούν 
τος αυτόν, αλλά διά τήν καλλιέργειαν ιού Ά γιορειτικοΰ πνεύματος. Λίαν νευρώ 
δης καί εμπαθέστατος δεν διστάζει νά άπευθύνη ύβρεις, κατασυκοφαντοΰσας ούχ 
μόνον τούς προς ούς απευθύνονται, αλλά τό Ά γ .  *Ορος εν γενικότητι, είς ό καί ού- 
τοςώς Αγιορείτης μοναχός ανήκε.
κύψας είς τοιαύτας έρεύνας έξεμεταλλεύθη τήν αφέλειαν καί χό τέως^άπονήρευτον χών ’Α
θωνιτών, ού μην δ* αλλά καί διά χών δαψιλών αύχοκραχορικών καί Πατριαρχικών συστά
σεων έμαιευσατο την εμπιστοσύνην αυτών, οΐτινες πίστην δόντες εις χάς λιπαρός υποσχέ
σεις τοΰ επιτηδείου τούτου άρχειοδίφου περί γενναίων ανταλλαγμάτων, είς ελέη καί συνδρο- 
μάς παρά τε τών Αύτοκρατόρων καί τοΰ Ρωσσικοΰ λαού, ήνοιξαν διάπλατα τάς πύλαςίτών 
αρχείων καί θησαυροφυλακίων τών Μονών καί δλως άνυπόπχως διετέθησαν πρός αυτόν. 
'Αλλά άπεδείχθη δυστυχώς, ou  al υποσχέσεις έκεΐναι υπήρξαν φροΰδαι^καί ότι ούτε δ τό
κος τών διαρπαγέντων υπό τού Ούσπένσκη δέν έπληρώθη, χό παράδειγμα δ’ αυτού προύκά· 
λεσεν εκτοτε τήν βουλιμίαν τών Ρώσσων ενταύθα μοναχών, οΐτι^ες εκ τών Ελληνικών προ
πάντων έξαρτημάτων άπετέλεσαν άρχεία, βιβλιοθήκας καί μουσεΓα.

*0 *Δ μ η τ ό ς τού Ούσπένσκη έξ 'Αγ. "Ορους υπήρξε πλουσιώιατος/ Ούδείς ευ
σεβής προσκυνητής τού "Αθω έπέστρεψέ ποτέ εύτυχέστερος».

1. Βλ Etc Κ ο  σ μ ά ν Β λ ά χ ο ν  σελ. ιζ κριτικήν τοΰ έργου τοΰ Ούσπένσκη, ώς 
κοί τών λοιπών Ρώσσων χε καί Ελλήνων περί τού *Αγ. "Ορους γραψάνχων.

2 Παρά χινων ύποοχηρίζεχαι, δχι ό Γεράσιμος^Σμυρνάκης άντέγραψεν, έν πολλοίς, 
χειρόγραφα χοΰ Θεοδωρήχου, υπάρχοντα έν τή Μονή τής μεχανοίας των μή δημοσιευθένχα 
παρά τίνος άλλου. Μή δυνηθέντες νά συμβουλεθώμεν ταΰχα δέν δυνάμεθα νά συνταχθώμεν 
μέ τό^μέρος χών κατηγόρων του. 'Αληθές είναι, ότι οΐανδήποχε καί έάν εχρησιμοποίησεν ού- 
χος πηγήν, τό εργον του είναι μοναδικόν είς τό είδος του καί ώς έκ τούτου άξιον παντός ε
παίνου άκόμη ίσως, μέχρις δτου οί κατηγοροΰνχες αύιόν παρουσιάσωσι τί χό πλέον άξιό- 
λογον.

3. Β Σ τ .  Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ :  Τρεις διαλέξεις* σελ. 88 «’Απώτερος σκοπός αυ
τού Ισως ήχο νά καταστήση ύποπτον τήν Ελλάδα είς τήν δυτικόν κόσμον ώς πρόδρομον τής 
Ρωσσίας έν τή Χερσονήσφ τοΰ Αίμου, τήν όποιαν πάντοτε έπωφθαλμίον οΐ Ρώσσοι»,
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*Έτεραι άξιαι λόγου πηγαΐ * Αγιορειτικής 'Ιστορίας δέν ύπάρχουσι.

3. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ—ΑΘΩ

J . 'Ιο το ρ ιη ή  άνασκόπησις.
Κείμενη εντός του Ελληνικού χώρου ή Ά θω ϊκ ή  χερσόνησος, αποτελεί άναμ 

φισβήτητον γεωγραφικόν τμήμα αυτής, συνέχειαν δηλαδή του Μακεδονικού εδά- 
φουςί1).

Καίτοι αί ίστορικα! πηγαί, ουσαι παντελώς ελλείπεις, μέγα άφίνουσι κε 
νόν εΐς την ιστορικήν καταγωγήν των πρώτων κατοίκων του Μακεδονικού χώρου, 
εν τούτοις εν τη επιστήμη πρυτανεύει ή γνώμη, δτι ό χώρος ουτος κατφκεΐτο, από 
πολλών π.χ. χιλιετερίδων υπό κατοίκων Ελλήνων, ών απόγονοι ήσαν οί κατά τους 
'Ιστορικούς χρόνους κάτοικοι αυτού.

Έξετάσαντες οί ειδικοί (αρχαιολόγοι και λαογράφοι) τά γλωσσολογικά κα
τάλοιπα και τά αρχαιολογικά ευρήματα, μετά πεποιθήσεως αναμφισβήτητου άπο- 
φαίνοντα· περί τής Έλληνικότητος τής κατοικοΰσης εν Μακεδονίρ φυλής, ήν άπο· 
καλούσι Π ροέλληνας ,(*)Τούτο μαρτυρούσι και διασωθέντα κατά τδν Ε ' π.χ. αίώνα 
υπολείμματα Προελλήνων εις τήν Ά θω ϊκήν χερσόνησον κατά τάς μαρτυρίας τού 
Θ ουκυδίδοιί1).

Π αρ’ Ό μήρψ  ή χερσόνησος τού Ά γ . "Όρους εκαλείτο ν4 # ω ς (* 2 3 4 *). Επίσης ού
τως εκαλείτο καί παρά τών λοιπών συγγραφέων τής άρχαιότητος(6). “Ύπό τών συγ 
γραφέων Θουκυδίδοι·, Διοδώρου και Στεφάνου Βυζαντίου, ή χερσόνησος άναωέ- 
ρεται ώ : Ά χιή{*).

Ή  προελευσις τού ονόματος ’’Αθω, ασφαλώς ανατρέχει είς τούς μυθολογι
κούς χρόνους, δύο δε έκδοχαί φέρονται ως αί πλέον πιθαναί, ή εκ τού υιού τού Θε 
ού τής θαλάσσης Ποσειδώνος προέλευσις καί ή εκ τού γίγαντας "Αθω, δστις εξε-

J. Περί τής γετογραφικής θέοεως τού 'Αγίου "Ορους βλ. Μ. Γ. Δ ή μ η τ 3 α σελ 
437 έπ. Σ τ ρ ά β ω ν ο ς·* Γεωγραφικά βιβλ. Ζ' άποσ. 32, Π τ ο λ ε μ α ί ο υ :  Γεωγρα
φικά βιβλ. Γ ' κεφ 13 παρ. U . L e a k e  Τομ. Γ' σελ. 115 V. L a g  I ο i s σελ. 2. έπ.

2. Ν i χ ο λ ά ο υ Ά  ν δ ι o') c η: Ή Γλώσσα και ή 'Ελληνικότητα ιών Αρχαίων 
Μακεδό*νων σελ. 4. «Πόσο αργά συνιελέστηκε ή ολοκληρωτική άςρομοίωσις τών Προελλήνων 
από τούς “Έλληνας τό δείχνει τό γεγονός ότι ώς τόν Ε'. π.χ. αίώνα σώζονταν υπολείμματα 
Προελλήνων στον "Αφω^α καί Λίμνο, όπως φαίνεται άπό τις σχετικές μαρτυρίες τού Θου
κυδίδη καί τις Προελληνικές επιγραφές- .» πρβλ. τού αυτού: ΟΙ Προέλληνες σελ. 5.

3. Θουκυδίδης Δ 109 «Τάς <5έ άλλας Θυσσόν καί Κλεοχάς καί Άχρο&ώονς χαί 
*Ολόφνξον και Δ ΐον  αΐ οίκοΰνται ξυμμείκτοις έ&νεσι βαρβάρων δίγλωσσων καί τινι 
Χαλχιδιχόν ενι βραχύ, τό πλεΐστον Πελασγικόν, τών και Λήμνον ποτέ, καί *Α&ήναις 
Τνρσηνών οίχησάντων και Βισαλτικόν καί Κρηστωνιχόν καί 'Ηδώνες' κατά δε μικρά πο· 
Χίο ματ σ οίκονσιν*. Σ τ ρ ά  β ω ν Ζ ' 3 3 1 ,  335. *“Ωκησαν δε τήν χερσόνησον ναύτην τών 
εκ Λήμνον Πελασγών" τινές\είς πέντε  διηρημένοι πολίσματα, Κλεωνάς. *Ολύφνξον, *Α· 
χρο&ώους, Δΐον , Θύσσον».

4. *0 μ ή ρ ο υ: Ίλιάς 1. 225—230 «‘Ηρη δι* αίξ.υσα λίπενρίου. Ούλύμποιο έξ Ά - 
θόο) δ ’ επί πόντον'έβήοεΓο κυμαίνουσα».

5 Σ κ ύ λ λ α ξ·* Μακεδονία +...Κλεώναι *Ελληνίς, ~Α&ως “Ορος, ' Αχρο&ώται 
*Ελληνες ΧαραδρίαιΧ Ελληνίς..·* Σ μ ύ ρ ν ο ς  ό Χ ί ο ς  645 *Τού *Α&ω δέ παραπλεύ- 
οαντι παράλιος πόλιν “Αχαν&ος έστίν *Ανδρίων αποικία». Η ρ ό δ ο τ ο ς  Ζ' 22 <ά>ροσ- 
οον δέ καί οί περί τών " Αϋ-ων κατοικημένοι. . ο γάρ “Α&ως έστί mΟρος μέγα τε και όνο· 
μαοτόν, είς έλαλασσαν κατήχον...* Σ τ ρ ά β ω ν  Α' 6. Παιάνας τε όνομάξων καί “Α ·  
&ω καί Άξιόν[χαί τάς προκειμένας^τοντων νήσους...»

6. Θ ο υ κ υ δ ί δ ο υ  Δ' 109 «καί Βρασίδας μετά τήν * Αμφιπόλεως έίλωσιν εχων 
τους ξνμμάχους στρατεύει επ ί τήν ακτήν καλονμένην... καί 6 Ά& ω ς αυτής mΟρος ύψη- 
λόν τελευτά είς τό Αίγαΐον Πέλαγος> Δ ι ό δ ω ρ ο ς  XII  68 *Ής δι* αντω πάντα πα ·  
ρεσκευόοτο, άνέζενξεν εκ τής * Αμφιπόλεως μετά τής δυνάμεως και παραγενόμενος είς 
τήν καλουμέν η * Ακτήν χατεστρατοπέδευσεν...» Σ έ φ α ν ο ς  Β υ ζ ά ν τ ι ο ς · *  * Ά ·  
κτή„. Δημήτριος δέ τής σημαντικής τον Αίγιαλον και τής περί τών "Δ&ω χώρας μόνον 
έμνημόνευσεν»'
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σφενδόνισε τό ‘Όρος ώς λίθον κατά των θεών εΐς τήν Γιγαντομαχίαν(').
Ό  Ιστορικός άποικισμός του Ά θ ω  έλαβε χοιραν κατά τον Ζ ' π.χ. αιώνα, 

δτε μεττήκησαν εκεί οί Έρετριεΐς και οι Ά νδριοι,ί*) οΐτινες άνήγειραν,πλεΐστας 
πόλεις.

Οί κάτοικοι ούτοι του Ά θ ω  ^δημιούργησαν πολιτισμόν, δστις αργότερον, είς 
άγνωστον χρόνον και εξ αγνώστου αίτιας εκλείπει. Πήγα! άναφερομέναι εις τήν 
διακοπήν τής ‘Ιστορικής ζωή; τής χερσονήσου δεν ύπάρχουσιν. Ό  Ιστορικός 
Πλούταρχος!8) άναφέρει μόνον τό προταθέν είς τον Μεγάλον ’Αλέξανδρον σχέδιον 
διαμορφώσεως τοΰ Ό ρους "Αθω, χωρίς δμως νά ποιείται μνείαν τινά περί τών 
κατοίκων τών εν τή χερσονήσφ πόλεων.

Διασωθεΐσα παράδοσις—αμφιβόλου αξιοπιστία; λόγο) τής παρελευσεως έκτο* 
τε δέκα έννέα καί πλέον αιώνων—αναφέρει, δτι ό Απόστολος Παύλος κατά]τήν 
διέλευσίν του εκ Μακεδονίας δ ι’ ’Αθήνας, έπεσκέφθη τήν χερσόνησον τοΰ 'Ά θω  
και εδίδαξε τά έκεϊ πλήθη, προσέτι δέ, δτι κατά τήν Γ' ή Δ' εκατονταετηρίδα μ.Χ. 
ίδρύθη ύ/τό τών πρώτων έν "Αθω χριστιανών ναός, δστις καί σήμερον^σώζεται, είς 
τήν ίεράν Μονήν τών Ίβήρων(1 2 3 4 *).

Διατηρηθείσα μέχρι τών ήμερών μας παράδοσις, αναφέρει, δτι δ Μέγας 
Κωνσταντίνος, ήμποδίσθη υπό τοΰ 'Αγίου Μάρκου άπό τής άναγέρσεως τής νέας 
πρωτευοΰσης αύτοΰ παρά τό 'Ά γιον "Ορος «Διά τό είναι τον "Αθω κλήρον Ιδιον 
τής Θεοτόκον»(6) .

Έ κ  χειρογράφου Κώδικος τής Μονής Φιλοθέου λαμβάνομεν τήν εϊδησιν, 
δτι δ Μέγας Κωνσταντίνος Ιξεδίωξε τούς κατοίκους τοΰ "Αθω Τσάκωνας, άφιερώ* 
σας αυτόν είς τούς μοναχούς προς έλευθέραν άσκησιν αυτών. Πότε οί κάτοικοι τοΰ 
Ά θ ω  Τσάκωνες κατφκησαν εν αύτφ καί ποιοι καί πότε ένεφανίσθησαν έκεΐσε 
μοναχοί, ούδαμόθεν δυνάμεθα νά πληροφορηθώμεν. Τό πιθανότερον είναι, δτι 
κατά τον Δ'. μ.Χ. αίώνα ήρχισαν ερχόμενοι έν Ά θ φ  οί πρώτοι μοναχοί, οΐτινες 
διεμόρφωσαν τήν άρχικήν μορφή'· τοΰ Μοναχισμοΰ, τών ’Ασκητών— Άναχωρητών.
I I . ΟΙ Μοναχοί έν *Ά#φ .

Πλήν τής περιπτώσεως τής διασωθείσης παραδόσεως περί τοΰ /Αποστόλου 
Παύλου, έξ ούδεμιάς έτέρας πηγής δυνάμεθα νά άρυσθώμεν πληροφορίαν τινα πε· 
ρί τού χρόνου τής έξαπλώσεως τοΰ Μοναχισμοΰ έν Ά θ ω . Άνατρεχουσα είς τούς 
πρώτους χριστιανικούς χρόνους παράδοσις, έμφανίζει τήν Θεοτόκον έπισκεψαμέ* 
νην τον Ά θ ω  καί θέσασα αυτόν υπό τήν αποκλειστικήν της προστασίαν.(β)

Ζήτημα άναγόμενον είς τήν θρησκευτικήν έκάστου πίστιν, έφ* δσον ίστο*
1. Σ τ έ φ α ν ο ς  Β υ ζ ά ν τ ι ο ς  είς λέξιν Άθως·' *νΑ&ως, νΟρος Θράκης, άπό 

νΑθω γίγαντος, ώς Νίκανδρος πέμπ τω  τής Εύρωπείας... Εϊρηται δέ καί "Αθοος. . καί 
κατά συναίρεσιν 'Άθως...»

2. Δ ι ό δω  ρ ο ς  XII 68 «..και π  αραγενόμενος είς τήν^καλουμένην *Ακτήν κατε· 
ατρατοπ έδενα εν' έν ταύτη δ’ υπήρχον πέντε  πόλεις, ών at μέν ' Ελληνίδες'ήσαν ανδρεί
ων άποικοι, at δέ εϊχον ό’χλον βαρβάρων διγλώττων Βιααλτικών.»

3. Π λ ο υ τ ά ρ χ ο υ·* ’Αλέξανδρος 72 *...’Επόθησε μάλιστα των τεχνικών Στασικρά-
την μεγαλονργίαν τινά και τόλμαν και κόμπον έν ταΐς καινοτομίαις έπαγγελόμενον. Ον· 
τος χάρ αντώ πρότερον έντνχών, έ'φη, τών όρων μάλιστα τον Θράκιον "Αθω διατνπωσιν 
άνδρεΐκελον δέχεσθαι και διαμόρφωσιν, &ν οϋν κελεύη, μονιμώτατον άχαλμάτων αυτέρ
και περιφανέστατον έξερχάσθαι τόν "Αθων, τή μέν αριστερά χειρί περιλαμβάνοντα μν-
ριόνδρον πόλιν οίκονμένην, τή δέ δεξιά σπενδοντα ποταμού ρενμα δαψιλές είς τήν θ ά 
λασσαν άπορρέοντος».

4. Ή  είδηοις αΰτη σήμερον έλέγχεται ώς ανακριβής.
5. Πρβλ. Κ ο σ μ ά ν  Β λ ά χ ο ν  σελ. 14.
6. Διά τόν λόγον τούτον άπηγορεύθη ή είσοδος γυναικών έν Ά γίψ  "Ορει. Περ’̂  τής 

άπαγορεύσβως ταύτης άπό τής πρώτης έμφανίσεως τών Μοναχών μέχρι τών καθ* ημάς.'χρό* 
νον βλ. Σταύρου Παπαδάτου; Τό πρόβλημα τοΰ άβατου τοΰ Αγίου "Ορους (άνέκδοιον 
είσέτι).
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ρικώς δεν δύναχαι νά βεβαιωθή, Ιλαχίστους ευρίσκει σήμερον ύποστηρικτάς, διότι 
λίαν σοβαραι γεννώνται άμφιβολίαι ούχί μόνον ώς προς τό γεγονός τούτο, άλλα 
και ώς προς τήν αυθεντικότητα της παραδόσεως. ’Ασφαλώς ή δημιουργική των 
μοναχών φαντασία, άποσκοπούσα άφ’ hoc  μεν εις τήν Ιμφάνισιν τής μοναχικής 
ζωή; ώς θεόπεμπτου και θεάρεστου, άφ ’ ετέρου δέ εις τον προσηλυτισμόν νέων 
οπαδών των, εδημιουργησε πολλούς αιώνας βραδύτερον τον μύθον τής ευθύς, μετά 
τήν άνάστασιν τού Κυρίου, μεταβασεως ε*εΐσε τής θεομήτορος.

Και πάλιν  |κ  παραδόσεωςΟ άρυόμεθα τήν εϊδησιν, δτι πρώτος εν Ά θ φ  α
σκητής ήτο ό Π έτρος ό 'Α & ω ΐτη ς  κατά τό τέλος τού Ζ". αιώνος(*)· Είς τούς αυ
τούς χρόνους άναφέρεται και «ή Καθέδρα των Γερόντων», ήτις άπετέλει τήν άνω- 
τέραν Μοναχικήν εν Ά θ φ  ’Αρχήν.

Ό  ασχοληθείς με τήν προέλευσιν τών μοναχών εν Ά γ .  Ό ρ ει Κοσμάς Βλά
χος, αναφέρει, δτι κατά τό έτος 824 είσήλθεν εις τό Ά γ ιο ν  Ό ρος δ "Αγιος Ε υ
θύμιος ό Θεσσαλονικεύς, δστις ευρεν έκει Μοναχόν τινα δνόματι 'Ιωσήφ, γεγονός 
μαρτυρούν, δτι πολύ πρότερον ήοχισεν ή εγκατάστασή εν αύτφ τών Χριστιανών 
Μοναχών(1 2 * 4 5 6 7 *).

Ό  Ρώσσος Βυζαντινολόγος Βασιλίεφ αναφέρει, δτι κατά τήν διάρκειαν τών 
εικονομαχιών τον V III αιώνα, α! απρόσιτοι περιοχα! τού 'Αγίου "Ορους εχρησι- 
μοποιήθησαν ώς καταφύγια πολλών καταδιωκομένων εικονολατρών. Ε πίσης ανα
φέρει, δτι κατάτάς άρχάς του XI αιώνος, ύπήρχον εν 'Αγίψ Ό ρ ε ι 3.000 μο
ναχοί (4).

Πρώτον ιστορικόν σιοιχειον, άναμφισβητήτου άποδεικτικότητος είναι τό 
Χρυσόβουλλον τού Βασιλείου Α' τού Μακεδόνος. τό εκδοθέν τό έτος 872, δ ι3 ου 
άπηγορεύθη ή εν Ά θ φ  είσοδος λαϊκών καθώς καί τών ποιμένων καί τών βουκό
λων μετά τών ποιμνίων των καί τών βουκουλίων αυτών. Ούτω κατέστη δ ’Ά θω ς 
c Τόπος προσευχής καί μελέτης τών Θείων λόγων καί άγιας ζωής οικητήριον>(*).

Μεσούντος τού V . αιώνος εμφανίζεται εις "Αγιον Ό ρος δ ° Αγιος 9 Αθανά
σιος δ Ααυριώτης δστις τη σοβαρά συνδρομή τού αύτοκράτορος Νικηφόρου Φω
κά, άνδρός θεοσιβονς καί διά στενής φιλίας μετά τού πρώτου συνδεομένου, έκτι- 
σεν τήν Κοινοβιακήν Μονήν τής Μεγίστης Λαύρας, ήτις πρώτη εις τήν άνέγερσιν, 
διατηρεί εϊσέτι τήν πρώτην μεταξύ τών λοιπών Μονών θέσιν, τού αντιπροσώπου 
αύιής έν τή 'Ιερ$ Κοινότητι θεωρουμένου primus inter pares(*). Ό  Ά γ ιο ς  Α θα νά 
σιος είσήγαγε τον κοινοβιακόν τρόπον ζωής κατά τό πρότυπον τών εν Κωνσταν- 
τινουπόλει Μονασιηρίων, καθιερώσας αυτόν διά τού εν έτει 959 συνταχθέντος Τυ
πικού του, δπερ αποτελεί σχεδόν ακριβές άντίγραφον τών Κατηχήσεων τού Θεοδώ
ρου τού Στουδί-ουί1).

1. Ό  X ρ. Κ τ ε ν ά c: "Απαντα σελ. 83 αύστηρώς σχολιάζων τήν πσράδοσιν προτρέ
πει τόν άναγλώσιην νά μή λάβη ύπ* δψιν του «τήν μυθώδη τών αμαθών 'Αγιορειτών παρά· 
δοσιν, καθ* ήν Μοναί τίνες θέλουσαι έξ υπερφίαλου καί έωσφερικού εγωισμού ίνα προσ- 
δώσωσι μείζωνα είς έαυτάς εύκλειαν δήθεν καί αΤγλην, διατείνονται...»

2. ' Ο Σ μ υ ρ ν ά κ η ς  σελ 19 αναφέρει δτι τώ «784 αποθνήσκει καί ό πρώτος ησυ
χαστής τοΰ Ά θ ω  Πέτρος ό Άθωΐτης, δστις ήγωνίσατο έπΐ 63 έτη εν τοΐς τού Ά θ φ  άβάτοις 
σπηλαίοι;, πρβλ. Β λ ό χ ο ν  σελ. 20, Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ σελ. 22.

3 Βλ. Κ. Β λ ά χ ο ν σελ. 17, Κ τ ε ν ά Άπαντα σελ. 85.
4. Β α σ ι λ ί ε φ  σελ. 418—419.
δ Βλ Β λ ά χ ο ν σελ. 19 Κ τ έ ν α ν .  "Απαντα σελ. 86.
6. Βλ. M e y e r  σιλ· 102—140, Ο ύ σ π έ ν σ κ η  τ. 3 σελ. 331- Κ τ έ ν α ν ;  Ά παν

τα σελ. 88 έπ.
Βλ. επίσης ε ί ς Κ ο σ μ α ν  Β λ ό χ ο ν  σελ. 25—26 ώραίαν περιγραφήν της προ

τροπής τού Άγιου Αθανασίου ύπό τού Βασιλέως Νικηφόρου Φωκά, πρός άνέγερσιν της 
Μονής.

7. Βλ. είς Α. Π τ ρ α χ ό κ ο υ: Τό Μοναχικόν πολίτευμα σελ. 7 αντιπαραβολήν τών
Κατηχήσεων τού Στουδίτου καί τού Τυπικού τού Αθανασίου.
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“Οριστικήν κατωχυρωσιν του Μοναχικοί έν 9,Αθψ καθεστώτος, έπραγματο- 
ποίησεν δ αυτοκράτωρ ‘Ιωάννης Τζιμισκης, διά του από του έτους 972 Τ υπικοί 
συτοί, άποκλειθενιος «Ζράχου» ώ; δνιος γεγραμμένου επί δέρματος Τράγουί1).

Έ π ϊ της Βασιλείας τοί ‘Αλεξίου Α'. το ί Κομνηνου έκδίδεται Χρυσόβου?λον 
εν Ιτει 1114, ενώ  οΰτος έντέλλεται «εφεξής τό ’Ό ρος τον'ΆΘ ω χαλεΐοθαι "Αγιον 
"Ορος παρά πάντων>». Έκτοτε δε μέχρι καί των ήμερων ήμών δ ‘Ά θω ς άποκαλει* 
ται “Άγιον ’Όρος—Ά θ ω ς, διατηρηθείσης ώς βλέπομεν και τής παλαιάς αυτοί όνο- 
μασίας(*)·

Έκτοτε ήρχισε συνεχιζόμενος δ ιστορικός βίος του Ά γ ιο υ  *Όρους, ή λεπτό 
μερήζ εξέτασις του οποίου δεν είναι εργον ιής παρουσης εργασίας. Δυνάμεθα δ· 
μω; ενταύθα νά παρατηρήσωμεν, ότι τήν πρώιην μοναχικήν εν Ά γ . *Όρει δργά\ω  
σιν άπετέλεσαν μοναχοί Έλληνες, υπήκοοι το ί Αυτοκράτορος τής Βασιλευοΰσης, 
δ ότι τά συνταχθέντα πρώτα Τυπικά ουδαμοί άναγράφουσι προστασίαν ή παροχήν 
προνομίας είς ετερογενεΙς(3)

Βεβαίως τήν Ιστορικήν το ί Α γίου  *Όρους ζωήν διετάραξαν αι έπιδρομαί 
των Λατίντυν, των Φράγκων, των Σταυροφόρων, των άπό Βορρά Χριστιανικών 
λαών κα'ι τών Τούρκων εν τέλει(4). Αυται δμως δεν κατώρθωσαν νά άλλοιώ 
σωσι τον Ελληνικόν αυτοί χαρακτήρα και νά μεταβάλωσι τήν εκ μέρους τών 
Έλήνων Πατέρων καθιερωθεΐσαν τάξιν.

I I I .  'Ως συμπέρασμα.

Έ κ τής ανωτέρω έξετάσεως λίαν έμφανώς καταφαίνεται, δτι ή Ά θω ΐκή  
χερσόνησος αποτελεί τμήμα τής Ελληνικής Επικράτειας, ευρισκόμενον έντός του 
γεωγραφικοί αυιής χώρου, ot δέ έν αυτή κατοικουντες από τών άρχαιοτάτων χρό 
νων μέχρι νής δριστική; διαμορφώσεως τής μοναχικής ζωής ήσαν Έλληνες, έκ 
διαφόρων επαρχιών τοί τότε γνωστοί Ε λληνικο ί κόσμου καταγόμενοι.

Τό γεγονός τής μή υπάρξεως ξένων μειονοτήτων, ιδίςι δέ Σλαυων εν Ά θ φ ,  
είναι εκτός πάσης άμφισβηιήσεως. At πρώται Σλαυϊκαι διεισδύσεις άναφέρονται 
είς τους χρόνους τής ιστορικής μοναχικής ζωής του Α γίου  ’Όρους, ώς τοίτο θά 
καταδειχθή εκ τής έν συνεχείφ έρευνης ήμών.

( Σ υ ν ε χ  ί ζ ε τ α ι )
1. Βλ. τό Τυπικόν ε ί ς Σ μ υ ρ ν ά κ η ν  σελ. 297, Ο ύ σ π έ ν ο χ η  χ. 3. σελ. 265 

Β λ ά χ ο ν σελ. 82, I. Χ α τ ζ η ΐ ω ό ν ν ο υ  σελ. 5.
2. Βλ. Σ μ υ ρ ν ά κ η ν  σελ. 30. «Διά πρώχην φοράν δμως δ "Αθως εμφανίζεται ώς 

‘Άγ. ν0ρος είς Τυπικόν χοΰ αύχοκράχορος Κωνσταντίνοι) Θ', χοΰ Μονομάχου» βλ. Meyer σελ. 
153, Β α σ ι λ ί ε φ σελ. 419, πρβλ. καί Β λ ά χ ο ν σελ. 8 σημ. 1 καί σελ. 38 σημ 1.

3. «ΟΙ αρχαιότεροι αποικοι Μοναχοί επί χοΰ "Αθω ήσαν "Ελληνες. Είς χήν Ελλάδα 
ανήκει χό "Αγ. "Ορτς καί ώς έκ χής γεωγραφικής χου θέσεως. Ή  πρώχη μεγάλη Μονή έπί 
χοΰ ’Αγίου 'Όρους ήχο ‘Ελληνική, ή Λαύρα χοΰ ’Αθανασίου. Παρ’ ‘Ελληνικής Μονής χής 
χών Σχουδιχών έν Κωνστανχινουπόλει, παρελήθησαν οΐ πρώχοι κανονισμοί, τούς δποίους είχε 
θεμελευ'ισει ό "Ελλην Βασίλειος. ‘Ελληνική γλώσσα ήχο ή έπικραχοΰσα έν χφ Τερφ καί χαΐς 
συναλλαγαΐς. M e y e r  σελ. 89.

4. Περί χών ’Ιστορικών γεγονότων χών διαχρεξάνχων κατά χήν 'Ιστορικήν περίοδον 
μέχρι τής έμφανίσεως χοΰ Χριστιανισμού καί Ιδίφ χοΰ Μοναχισμοΰ έν Ά θ ψ  βλ. είς Σ μ υ ρ 
ν ά κ η ν  σελ. 11—18.

I



ΣΤΕΦ. ΜΠΕΤΤΗ δημ]λου

ΤΟΠΩΝΥΜ ΙΚΟ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΒΕΛΤΙΙΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(Εκπληρώνοντας πρόσφατην δπόσχεσή μου, δίνω σέ συνέχεια τό Τοπωνυμι
κό τοΟ χωριοΟ Βελτσίτσα, όπου δασκαλεύω. Κι* Εδώ, δπως καί σ’ Εκείνο τού 
Γραμμένου, πού προηγήθηκε, τά τοπωνύμια καταγράφονται κατ’ άλφαβητική σει
ρά—6 καλύτερος κατά τή γνώμη μας τρόπος κατάταξης παρόμοιου ύλικοΟ—μέ 
τήν προφορά τους στό γλωσσικό ιδίωμα του τόπου, τή θέση τους σέ σχέση μέ τό 
χωριό, τή μορφή καί τή χρήση τους καί συχνά μέ τήν τυχόν ιστορία τους. Δια- 
φαίνεται άκόμα κι Εδώ ή Γδια προσπάθεια σωστής κατά τό δυνατό έρμηνείας τους).

Β ε λ τ σ ί σ τ α ,  ή, παλαιότερα Βελτζίστα καί Βελητζίστα (τώρα Κλήμα* 
τιά) στ’ Βελτσίτσα, οί κάτοικοι Βελτσιστινοί καί Βελτσισνοί. ’Από τά πολυαν- 
θρωπότερα χωριά τής Ε π α ρ χ ία ς  Δωδώνης (Π. Κουρέντων) καί πάνω στό 21 χιλμ. 
τοΟ δρόμου Ίωαννίνων— Ήγουμενίτσης, δυνάμενο νά χαρακτηρισθή σάν ένας άπό 
τούς μακροβιώτερους ήπειρωτικούς οικισμούς, άφου άναφέρεται σέ Χρυσόβουλο τού 
Βυζαντινού αύτοκράτσρα 'Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοΟ Πρεσβυτέρου έκδομένο στά 
1321. Τήν παλαιότητα τοΟ χωριού μαρτυρουν άκόμη οί πολλές παληές έκκλησού- 
λες σωζόμενες καί μη. ’Απόδειξη δέ περίτρανη, πώς δ τόπος κατοικοΟνταν άπότά 
πανάρχαια χρόνια, άποτελεΐ στις δυτικές παρυφές του ύπαρξη καθαρή διακρινόμε· 
νων ιχνών άρχαίου τείχους άπό τιτανόλιθους, 6πό τή χαρακτηριστική όνομασία Έ λ  
ληνικά λιθάρια. Τό χωριό όντας στά χρόνια τής Τουρκίας κεφαλοχώρι, άρπάχτη- 
κε άπό τόν Ά λή-Π ασιά, κατά τόν γνώριμο μόνο στό φοβερό τύραννο τρόπο, κι ά· 
ποτέλεσε Ενα άπό τά πολυάριθμα πλούσια τσιφλίκια του, περιπέτεια άπό τήν όποια 
μαζί μ* άλλα 78 δμοιοπαθή χωριά, μεταξύ των δποίων καί τό Γραμμένο, μόλις στά 
1922 μέ ειδικό γεωργικό νόμο Εγλύτωσε. Ό  Άραβαντινός Επιχειρώντας στή χρο
νογραφία του (β. σελ. 3CV νά έρμηνεύση τό όνομα τού χωριού, διατυπώνει τή γνώ
μη, ότι «πιθανώς ώνομάσθη οϋτω διά τό βέλτιστον τών γαιών αύτής εις παραγω
γήν δημητριακών καρπών καί σταφυλών έξαιρέτων.. » όπόθεση πού δέν φαίνεται 
ν* άνταποκρίνεται στά πράγματα. ’Αγνοούσε σίγουρα 6 πολυγραφώτατος καί πο- 
λυίστωρ Ή πειρώ της, πώς στήν περιοχή τού χωριού δπάρχει τοποθεσία δπό τό ξε
νικό κιάγνωστης σημασίας όνομα Βέλτς, άπ ' όπου χωρίς άμφιβολία προήλθε καί 
τδνομα τού χωριού μέ τήν προσθήκη τής ξενικής Επίσης μάλλον Σλαυϊκής τοπω
νυμικής κατάληξης - ίσ τα , κατά τό Ζελίστα, Τσαρκοβίστα, Άρδομίστα κ.ά. Χω
ριό τέλος μέ τό Ιδιο άκριβώς όνομα συναντούμε στήν Εύρυτανία στήν περιφέρεια 
τού τέως Δήμου Άπεραντίων, μεταβαφτισμένο κι αύτό σέ λιθοχώρι. Δ^ν δυνήθη- 
κα νά Εξακριβώσω, παρά τις προσπάθειές μου, άν τό νέο όνομα τού τελευταίου αύ- 
τοϋ χωριού, έχει καμμιά σχέση σημασ.ολογική μέ τό παληό, πράγμα πού δέν συμ
βαίνει μέ τή δική μας Βελτσίστα. Αύτή δανείστηκε τό σημερινό της όνομα άπό 
γνωστό τοπωνύμιο τής περιοχής της, Ισως για νά έξαρθή μ* αύτό ή όχι άσήμαντη
σταφυλοπαραγωγή της καί τό ότι οί κάτοικοί τους Εθυαν κατά προτίμηση στό 
Διόνυσο.

‘Α γ ί α  Π  α ρ α σ κ ε υ ή, ή, σν Ά ϊ  Παρασκευή. 1) Περιοχή μέ χωρά
φια καί βοσκές (Α) όπου, δπό τή σωζόμενη γιγαντόκορμο βελανιδιά, ύπήρχε πα-
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λαιότερα τδ δμώνυμο έκκλησάκι. 2) Περιοχή μέ λίγα χωράφια κι άλώνια στίς δυ
τικές παρυφές τοΟ χωριοΟ, δπου βρίσκονταν παρόμοιο έκκλησάκι καταστραφέν.

" Α γ ι ο ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ,  δ, στούν ‘Αγιώργ’, Καλλιεργήσιμη έκταση (Δ), 
δπου προσκυνητήρι μέ τό είκόνισμα τοΟ 'Αγίου.

'Ά  γ ι ο ς Ί  ω ά ν ν η ς, δ, στούν Ά ΐάνν. Χωράφια περί τήν παληά δμώ- 
νυμη έκκλησούλα ^Δ) πού δέν σώζεται.

" Α γ ι ο ς  Ν ι κ ό λ α ο ς ,  δ, στούν *Αϊ-Νκόλα. Καλλιεργούμενη έπίσης 
έκταση (Δ) περί τή θέση, πού παληότεοα ύπήρχε δμώνυμο έκκλησάκι. Οί τρεϊς 
παραπάνω τοποθεσίες βρίσκονται σέ μικρή μεταξύ τους άπόσταση, ισάριθμες δέ συ
στάδες γέρικων πουρναριών καί σωροί άπδ παληόπετρες έπαληθεύουν τήν διατη
ρούμενη παράδοση για ύπαρξη στό σημείο αύτδ ιών άντίστοιχων δμώνυμων ναών 
οί καί σήμερα δέ άνευρίσκόμενοι άπδ τούς χωριανούς καλλιεργητές τάφοι μέ λεί
ψανα, Ιδιαίτερα στήν περιοχή τ’ ‘Αϊγιώργη, τά κάθε είδους πήλινα δοχεία καί 
άλλα εύρήματα, μάς υποχρεώνουν νά τοποθετήσουμε κάπου έδώ κοντά τήν Οπαρξη 
άγνώστοΟ δνόματος παλαιοχριστιανικού οικισμού, άγνωστο έπίσης γιατί καί πότε 
έγκατελειφθέντος ή καταστραφέντος.

Ά γ ι ο ς  Β α σ  ί λ ε ι  ο ς, δ, στούν "Αί-Βασίλ’. Κεντρική συνοικία τοΟ 
χωριού άπδ τές μικρότερες, περί τήν άφανισθείσα παληά εικονογραφημένη έκκλη
σούλα τ9 * At Βασίλη.

Ά γ ι ο ς  Τ α ξ ι ά ρ χ η ς ,  δ, στούν "Α ϊ-Ταξιάρχ\ 1) Συνοικία έπίσης 
τού χωριού άπδ τίς παλαιότερες περί τήν σωζόμενη πολύχρονη έκκλησούλα τών 
Ταξιαρχών. 2) Καλλιεργήσιμη έκταση (ΒΑ) περί τήν άρχαιότατη κατά τήν παρά
δοση μονή τών Ταξιαρχών, δλίγα έρείπια τής δποίας μαζί μ* άρκετά γέρικα δέν
τρα, διατηρούνται ώς τά σήμερα. ’Αρχίζω νά πιστεύω πώς ή άναφερόμενη στδ Χρυ- 
σόβουλο τού ‘Ανδρόνικου Παλαίολόγου μονή τών Ταξιαρχών τής Βελτσίστης, είναι 
μάλλον αύτή έδώ κι όχι έκείνη τού χωριού, καθώς ύποστήριξα άλλοτε, χωρίς αύτδ 
νά μπορώ νά τδ βεβαιώσω άπόλυτα. Δέν άποκλείω νά έγκαταλείφθηκε αύτή έξ αι
τίας κάποιας συμφοράς της, μεταφερθείσα γιά λόγους άσφάλειας μέσα στδ χωριό, 
δπου διατηρείται άκόμα ή έκκλησούλα καί λίγο παληότερα άρκετά χαλάσματα 
γύρω άπ* αύτή.

" Α γ ι ο ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς ,  δ, στούν ’Αί-Κωνσταντίνου, τοποθεσία 
μέ χωράφια καί βοσκούς (Α) περί τδ σωζόμενο δμώνυμο έκκλησάκι, δπου έγένον* 
ταν παληότερα, στά χρόνια τής σκλαβιάς, λαμπρό πανηγύρι στή γιορτή του, Τδ 
πανηγύρι αύτδ τδκοψαν οί χωριανοί οί ίδιοι, γιατί δέν διάβαινε ποτές, χωρίς μα
λώματα καί σκοτωμούς. Στήν περιοχή ύπάρχει καί λούτσα μεγάλη μέ τδ ίδιο δνο- 
μα καί μ* άσωτο νερό.

" Α γ ι ο ς  Μ η ν ά ς, δ, στούν "Αί-Μνά. Μάνδρες κι άλώνια πρδς τή Β. 
είσοδο τού χωριού, περί τήν δμώνυμη έκκλησούλα, δπου καί τδ νεκροταφείο τής 
Κοινότητας.

" Α γ ι ο ς  Ή  λ ί α ς, δ, στούν ‘Αί-Λιά. Μεγάλη ράχη (ΝΔ) μέ λίγα  χ ω 
ράφια κι άμπέλια. Τήν κορφή της στεφάνωνε παληότερα μικρή έκκλησούλα τιμώ
μενη στδνομα τού προφήτη, πού δέν ύπάρχει πιά.

" Α γ ι ο ς  *Α θ α ν ά σ ι ο ς, δ, στούν "Αϊ θανάσ’. ’Έκταση μέ άμπέλια 
καί χωράφια (Β) περί τδ μόλις διατηρούμενο δρθδ πολύ όμορφο έκκλησάκι.

*Α γ γ έ λ ω ς Τ ρ ύ π α, ή, σ* Τρύπα τ’ς ’Αγγέλους. Έ κταση  μέ χωρά
φια καί βοσκές περί τήν βαθειά άπλδχωρη καί μέ τδ ίδιο δνομα σπηλιά (Τρύπα) 
πού σταλίζουν τά γελάδια τδ καλοκαίρι άγνωστο πώς καί μέ ποιά ’Αγγέλω σχε- 
τιζδμενη.

*Α λ ή —Β e ή ζ, τού, στ9 *Αλ-Βήζ, καλλιεργούμενη έκταση, δπου καί μ ι
κρό πηγαδάκι μέ κρύο καί λαγαρό νερό. Πρόκειται γιά κυριώνυμο τοπωνύμιο,
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πού διατήρησε τδνομα τού Τούρκου ιδιοκτήτη του.
Ά  λ λ ά Τ μ π ε η ς ,  6, στ’ Ά λλάμπεη, ραχούλα μέ γκρεμό πρός τό ποτά

μι δπου παληότερα θάφτηκε Τούρκος άλάμπείης (=άξιωματικός ιππικού).
Ά  λ λ α γ ή , ή, στ* άλλαή, Καλλιεργήσιμη έκταση (Δ), πού χρωστάει τόνο- 

μά της στήν άλλαγή σύστασης τοΟ έδάφους της σέ σύγκριση μ* αύτές τις γειτονι
κές της.

Ά  λ ο γ ο μ ά ν τ ρ ι α, τά, στ* άλογομάντρια. Περιοχή (ΒΑ) μέ χωρά
φια καί βοσκότοπο, δπου σώζονται μαντριά, πού κλεΐοΟσαν παληότερα τάλογα.

Ά  λ ώ ν ι α ,  τά, στ’ αλώνια έκταση μέ άμπέλια, δπου ύπάρχουν ίχνη άλω 
νιών παληών, πού θ' άνήκον πιθανότατα ή στόν υποτιθέμενο οικισμό τ ' *Αϊ γεωρ- 
γιού ή στό κοντινό μοναστήρι τής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Ά  μ ζ ο 0 κ ο ς, ί ,  στούν Άμζούκου, καλλιεργήσιμη περιοχή (Δ), δπου 6- 
πάρχει καί μικρή πηγή λεγόμενη βρύση Κολόκα μέ καλό καί δροσερό νεράκι.

" Α μ μ ο  ς, ό, στούν άμμου, τοποθεσία μέ χωράφια κι άμπέλια, δπου καί δρυ 
χεία  άμμου πολύ καλής ποιότητας.

*Α μ υ γ δ α λ ι έ ς ,  οί, σ 'τς Αμυγδαλιές, έκταση μέ χωράφια καί χερσό
τοπο πού χρωστάει τδνομά της στίς λίγες ύπάρχουσες άγριοτσιγαλιές. 'Εδώ βρί
σκεται τρύπα βαθειά, πού μονιάζουν άγοιοπερίστερα.

’Α ν ή λ ι ο ,  τό, στ* άνήλιου καλλιεργούμενη έκταση (Λ) πού πήρε τδνομα 
άπό τή θέση της.
Ά  σ t ό ν ι σ σ α, ή, σν’ Άσόνσσα. Ε πικλινής πρός τό ποτάμι κι άγνάντια τοΟ 
χωριοΟ (Δ) τοποθεσία μ ’ άμπέλια, πολλά άπό τά δποία ροβόλησαν τελευταία άπ* 
άφορμή τών νερών τής σήραγγας Λαψίστης καί χάθηκαν.

Β α β ά, ή, στ* Βαβά, μικρή συνοικία τοΟ χωριού (Α) παρά τόν όμώνυμο 
φοβερό γκρεμό, δπου παληότερα είχε γκρεμιστή κάποια γερόντισσα άπό τά Γραμ- 
μενοχώρια, καθώς έγύριζε νύχτα άπό τό μύλο. Ή  λέξη είναι σλαβική καί σημαί
νει δ, τι κι ή δική μας βάβω.

Β α κ ο ύ φ ι κ α, τά, στά βακούφκα. Καλλιεργήσιμη ποτιστική έκταση 
στόν κάμπο (Δ), περί τή γραφικώτατη μονή τής Παληουρής στήν δποία παλαιό- 
τέρα άνήκαν. Ή  λέξη παράγεται άπό τό τουρκικό βάκφ (=άφιέρωμα).

Β α τ σ ο υ ν ι ά, ή, στ’ Βατσνιά. Πλούσια έντός τής χαράδρας τού ποτα
μιού πηγή, πού όφείλει τ ’ όνομα στή μεγάλη βατσουνιά (βάνο) πού τή σκιάζει.

Β ε λ α ν ι δ ι ά, ή, στ’ Βελανοιά, καλλιεργούμενη περιοχή, πού περπά
ταγε παληότερα μέ τόν ίσκιο της θεόρατη βελανιδιά.

Β ί λ τ σ ι, τό, Βέλτσ\ καλλιεργήσιμη έκταση περί τήν δμώνυμη δροσοπηγή, 
δπου σώζονται χαλάσματα τού χανιού, πού δέχονταν παληότερα τούς κυρατζήδες, 
γιατί άπ* έδώ περνούσε δ ήμιονικός πρός τό Φιλιάτι δρόμος. Ά πό  τό ξενικής κα
ταγωγής κι άγνωστης ώς τήν ώρα σημασίας αύτό τοπωνύμιο, προήλθε χωρίς άμ· 
φιβολία καί τδνομα τού χωριού (Βελτσίστα).

Β ο υ ρ τ ό π α, ή, στ* Βουρτόπα, ράχη μέ χωράφια καί βοσκές (ΒΑ), δ
που ύπάρχει καί σπηλιά. Ή  λέξη σωστά σχετίζεται μέ τήν άρχαία δακική Virtop 
(=χαράδρα, άνδρο).

Β ο υ ρ τ ο π ο π ο ύ λ α ,  ή, στ* Βουρτοπουπούλα, καλλιεργήσιμης έκτασης 
ραχούλα (Α) τής ίδιας διαμόρφωσης μέ£τήν προηγούμενη άλλά μικρότερη άπ* δπου 
καί τό δποκοριστικό.

Β ρ ω μ ο λ ο ύ τ σ α, ή, στ’ βρουμουλούτσα, τοποθεσία μέ χωράφια καί 
χερσότοπο (Α), δπου ύπάρχει καί μικρή λούτσα μέ βρωμόνερο.

Γ ι ώ ρ γ ο ς ,  δ, στούν Γιώργου. Ραχούλα μέ χωράφια καί μάντρες (ΝΑ), 
ττού στάθηκε άδυνατο νά έξαλριβώσω τό γιατί τού όνόματός της.

Γ λ ί ν ε ς, οί, στς Γλίνις. Καλλιεργήσιμη έκταση (Ν), πού χρωστάει τδνο-
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μα στην άργιλλώδη σύσταση του έδάφους της. Έ  λέξη είναι ή ίδια ή σλαβική 
gline (=άργιλλος).

Γ λ ύ κ α ι να , ή, στ* Γλύκαινα. Καλλιεργήσιμη περιοχή (Δ) είκοσι περί
που στρεμμάτων ποτιστικών, πού άνήκε παλαιότατα στήν κυρα Χάϊδω Γλυκύ, τής 
ίστρορικής Γιαννιώτικης οικογένειας τών Γλυκέων ή Γλυκήδων, γυναίκας τοΟ Νι· 
κολοϋ Γλυκύ έμπορου καί ίδρυτοΰ τοΟ όμώνυμου Εκδοτικού οίκου τής Βενετιάς 
καί άδελφή του Δασκάλου τοΟ Γένους Γεωργίου Σουγδουρή άπό την Κρετσούνι- 
στα. ’Αξίζει νά παραθέσω τις πιά κάτω πολύ ένδιαφέρουσες για τό κτήμα αύτό 
πληροφορίες, πού περιμάζεψα έρευνώντας τά δσα σχετικά μέ τήν περιώνυμη οι
κογένεια τών Γλυκήδων έγράφτηκαν κατά καιρούς στά Ήπειρ. Χρονικά (Μέρτζιος, 
Άθηναγόρας).

ϊοΟτο άναφέρεται άρχικά στήν ιδιόγραφο διαθήκη τοΟ Ν. Γλυκύ, πού πέ- 
θανε στή Βενειίά στά 1693. « Ή  άνω γυνή μου, λέγει έκεί νά είναι νοικοκυρά τά 
χρυσαφικά της νά τά άφήνει στίς έγγονιές μου καί τό ζ ε υ γ ά ρ ι  τής Β έ λ η -  
τ ζ ή σ τ α ς ν ά τ ό  άφήνει καί αύτό τού υίοΟ μου καί τών έγγονίων μου...» λέ
γοντας ζευγάρι έννοεί τήν έκταση τής γής πού μπορεί νά δουλέψη μέσα σέ μιά 
χρονιά ένα ζευγάρι βοδιών καματερών καί υίό του τόν Μιχαήλ Γλυκύ, φυσικό του 
παιδί άπ’ άλλη γυναίκα, πού διέμενε στά Γιάννινα. Ή  θέληση όμως αύτή τοΟ 
διαθέτη, δεν τηρήθηκε κατά γράμμα άπό τή Χάίδω, πού όντας άκληρη, έκράτησε 
γιά λογαριασμό τών δικών της τό χωράφι, κι αύτό στάθηκε ή κύρια άφορμή τής 
μεταξύ αυτής καί τοΟ προγονού της ρήξης, σέ σημείο πού ό τελευταίος προκάλε* 
σε άρχιερατικό άφορισμό κατά τής μητρυιάς του. Τούτο καταφαίνεται κι άπό τό 
παρατιθέμενο απόσπασμα έπίσημης σχετικής πράξεως, πού συντάχτηκε στή Βενε- 
τιά όλίγο μετά τό θάνανο τού ΝικολοΟ: «Ένεφανίσθη ήμών ή εύγενεστάτη κυρία 
Χάίδω χήρα τού ποτέ Νικολάου Γλυκέως ήτις έχουσία βουλή καί άποφαίνει δίδωσι 
καί χαρίζεται τω άγαπηιώ αυτής άδελφω κύρ Γεωργίου Σουγδουρή τό αύτή προι- 
κοδοτηθέν ζευγάρι κείμενον είς χωρίον Βελτζήστα τών Ίωαννίνων όπως αύτός σύν 
τή μητρί αύτού καί συναδε) φής κα :απολαύη πάντοτε τών καρπών τού ρηθέντος 
ζευγαρίου χωρίς τινός έμποδέσμου ή άνπλογίες...... Στήν άντίθετη πρός τή διαθή
κη άπόφασή της αύτή συνχέλεσε, καθώς θά ίδουμε, κι ό άδελφός της ιερέας καί 
διδάσκαλος Γεώργιος ό Σουγδουρης, πού σέ άπανωτά πρός τήν άδερφή του γράμ
ματα, άμέσως μετά τό θάνατο τού γαμπρού, τήν προτρέπει νά ιόν καταστήση αύ· 
τόν έπίτροπο στό ζευγάρι τής Βελτσίστας. Σέ πρώτο γράμμα του λοιπόν παρηγο
ρητικό καί συμβουλευτικό υπό ήμερομηνίαν 4)2)1694 γράφει: «Τιμιωτάτη καί πολ 
λά ήγαπημέ>η μου άδελφή κυρία Χάϊδω Γλύκαινα τήν αυθεντίαν σου άκριβώς
προσκυνώ....... Διά τό ζ ε υ γ ά ρ ι  σ α ς  τ ή ς  Β ε λ τ ζ ί σ τ η ς  άν όρί-
σης νά κάμης τώρα έπίτροπον καί νοικοκύρην μέ γράμμα σου γιά νά ζωοτροφίζε- 
ται τό άνηψίδ: μας...».

(θά πρόκειται γιά κάποιο άνεψίδι τους φτωχό καί άπροστάτευτο, Λάμπρο 
όνόματι, πού ήρθε, καθώς γράφει, τότε ίσως άπό τό χωριό, κι ό Δάσκαλος τού 
«μαθαίνει αράδα τά γράμματα», δπου τήν παρακαλεί έπίσης νά τού στείλη καί κα
νένα άποφόρι τού μακαρίτη «5τι δι’ αύτό δλα είναι χρ ιαζούμενα»),

Σ ’ άλλο γράμμα του πρός τή Χάϊδω (19—4— 1694) ό Σουγδουρή; άναφε-
ρόμενος στήν προίκα της, κατά πληροφορίες στοματικές τής ίδιας τής μητέρας 
τους—ζωντανής τήν έποχή αύτή άκόμα, άναφέρει δτι άρχικά τής δόθηκε τό μισό 
ζευγάρι τής Βελτσίστης, μετά δέ τό πάντρεμα καί τής άδελφής της Βασιλικής καί 
τό άλλο μισό γιά τό δποίο πάλι ιής ζηιάει έπίμονα νά τόν καταστήση αύϊόν έπ ί
τροπον «νά τό κοιτάξω γιά νά ζωοτροφείοαι τό άνεψίδι μας καί ή μητέρα μας». 
Καί σ· άλλο έπίσης γράμμα του (26—9— 1694) γράφει: «Είς τό ζευγάρι θέλω γ ί
νει νοι κοκύρης Ιως 6ποΟ νά στείλης καί τήν πρεκούρα καθώς δρίζης». "Οταν όμως
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στή Μητρόπολη τών Γιαννίνων μέρα Κυριακή τής 'Ορθοδοξίας διαβάστηκε άπό τό 
Δεσπότη δ άφορισμός, πού προκάλεσε κατά τής άδελφής του 6 άδικημένος πρόγο
ν έ  της, δ Δάσκαλος πληροφορώντας την (1—3 —1696) για τό γεγονός, τής λέγει: 
«Τοΰοα έκατασκεύασεν ό υίός τής άπωλείας (Μιχ. Γλυκύς) λογιάζοντας, πώς έμείς 
σέ έσυμδουλεύσαμεν νά πάρης τό β'.ό; του. Τόση προκοπή νά ίδή κι αύιός καί τά 
παιδιά του, δσην παρακίνησιν σοΟ έκάμαμεν έμείς!...»

Τέλος στή διαθήκη τής κυρά Χάϊδως Γλύκαινας, πού πέθανε στή Βενετία τό 
1706, σημειώνεται: «'Αφήνω τού ήγαπημένου άδελφού Γεωργίου Σουγδουρή τό 
ύποστατικόν μου τής Βελτσίστας νά είναι νοικοκύρης νά τό κάμη ώς θέλει καί 
βούλεται δτι είναι πατρικόν μας πράγμα καί μου τό έδωκαν οί γονείς μου διά 
προικίον».

Δέν ξέρουμε σέ ποιόν μετά τό θάνατο καί τού Σουγδουρή περιήλθε τό πο
λυθρύλητο αυτό ζευγάρι. "Ισως στό προαναφερθέν άνίψι του τό Λάμπρο καί μετ' 
αύτό στού; συγγενείς του, ώ; τήν έποχή τού Ά λ ή  Πασιά, πού τό ζάπωσε δ τύ
ραννος κι αύτό μαζί μέ τ9 άλλο τό χωριό άκέριο. Σήμερα στά χωράφια τής Γλύ
καινα; έχουν νά κάνουν καμμιά δεκαριά χωριανοί «άπό κανα-δυό στρέμματα δ 
πάσα ένας».

Γ κ ε ρ  μ π α γ ά τ ι κ α ,  τά, στά Γκερμπιγάτκα. Έ  πιό μεγάλη συνοι
κία τού χωριού (Α) δχι δμως κατά τήν παράδοση καί ή παληότερη. Τό τοπωνύμιο 
είναι τουρκικό σχετιζόμενο μέ κάποιον Τούρκο Μ πεκίρμπαγα καθώς πιστεύω, πα· 
ραφθαρέν.

Γ κ ο ρ ν ο 6 ί τ σ α, ή, στ* Γκουρνουβίτσα, λοφίσκος (ΒΔ) μέ χωράφια 
καί βοσκές. δπου ύπήοχε μεμονωμένη άχλαδιά αυτού τού είδους. Τό όνομα παράγε- 
ται άπό τό σλαβικό (=άγραπιδιά ). Γκορνοδίτσα δέ ή γκορνοδιτσιά, συνηθί
ζουμε νά λέμε, είδος άχλαδιάς μέ πολύ εύτελείς καρπούς, πολύ λίγο διαφέροντες 
άπό τ9 άγριόγκορτσα.

Γ κ α ρ τ ζ ο ύ κ η ς ,  δ, στ9 Γκαρτζούκ*, ραχούλα μέ χωράφια καί χερσό
τοπο (Α), πού σχετίζεται μέ κάποιον Γκαρτούκη άγνωστον.

Γ ο μ α ρ ά ς, δ, στ' Γομαρά, περιοχή καλλιεργούμενη καί μέ βοσκιές (ΒΔ), 
πού πήρε τδνομα μάλλον άπό τή φτωχή, τήν άγονη γή της.

Γ ο ρ ί τ σ α, ή, στ9 Γουρίτσα. Ραχούλα μέ μάντρες μερικά καλλιεργούμε
νες δπου καί τό νέο δδραγωγείο τού χωριού (Α). Παληότερα τή σκίαζαν πελώρια 
δέντρα, πού προμήθευαν στούς χωριανούς γρεντιές γιά τά σπιτάκια τους, σέ πολλά 
άπό τά δποία σώζονται τέτοιες, ώ; τά σήμερα. Τώρα δέν κρύβεται ούτε λαγός. Ή  
λέξη είναι ύποκοριστικό τής σλαβικής g0ra (=6ουνό).

Γ ι α ν ί τ σ α ρ η ς ,  δ, στόν Γιανίτσαρ*. Μικρός ξερόλακχος (Α), δπου πα
ληότερα βρέθηκε Τούρκος γενίτσαρος σκοτωμένος.

Γ ρ ά β t τ σ α, ή, στ9 Γράβτσα, 1) περιοχή μέ χωράφια κι άμπέλια (ΒΔ), 
δπου υπήρχε παληότερα μικρή σπηλιά άφανισθείσα άπό καθίζηση το0 έδάφους. 2) 
Κλλιεργήσιμη έχταση (Δ) απάνεμη μέ μικρή σπηλιά, δπου συνηθίζουν οί τσελιγ- 
κάδες νά στιούν τά γραίκιχ τους. Έ  λέξη είναι ύποκοριστικό τό άλδανικού grab* 
(=σπηλιά ).

Γ ρ έ β ι α, τά, στά Γρέδια. Περιοχή μέ χωράφια καί μάνδρες (Β). Ή  λέ
ξη σχετίζεται μέ τό σλαβικό greben πού σημαίνει βράχος, βραχώδης καί κατ' έπ ί- 
κταση πετρώδες μέρος, δπως καί πράγματι είναι, ή μέ τό ρουμανικό grebbt (= κα - 
τασκάπτω, κατερειπώνω). Γρέβες λέμε στόν τόπο μας τούς λιθοσωρούς.

Γ  κ ρ έ μ η θ α ς . δ ,  σιόν Γκρέμθα. Ψηλή σ ενόμακρη ράχη μέ χωράφια καί 
χερσότοπα (Α), δπου ύπήρχε μεμονωμένο δμώνυμο δέντρο.

Έ δώ βρίσκεται καί τό στενώτερο τοπωνύμιο Κ ω σ τ  ά ν ι  ω (σ’ Κουστάν- 
του), δπου άγνωστοι κλέφτες καρτέρευαν, καθώς πήγαινε νύχτα στά Γιάννινα, καί
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κατάκοψαν μέ τόν άγριώτερο τρόπο—τό θυμούνται οί γεροντότεροι—κάποια Κω- 
στάντω χωριανή «Εν πολλαίς άμαρτίαις περιπεσούσαν».

Γ κ ρ έ τ σ ι α, τά, στα Γκρέτσια. Τοποθεσία μέ χωράφια, μάντρες κι άμ· 
πέλια (ΒΔ^. Ή  λέξη έχει χωρίς άμφιβολία σχέση μέ τή γνωστή λατινική που ση· 
μαίνει Ελλάδα καί Ε λ λ η ν ι κ ά  μέ τήν έννοια το0 αρχαία, άπό τά παληά γράμμα· 
τα καί σχέδια, που ήταν, καθώς έμαθα, χαραγμένα Εδώ σέ μεγάλη πλακαριά.

Γ ρ ο υ π ω τ ό% τό, στόν Γρουπουτό. Ράχη μέ λίγα χωράφια καί βοσκές 
(Ν) δπου ύπάρχει καί μεγάλη χοανοειδής όμαλή κοιλότητα (γρούσπα) μέ καλλιερ
γούμενη βάση. Ή  λέξη παράγεται άπό τήν αλβανική grope (=κοιλότητα, χάσμα). 
Στήν τοποθεσία αύτή παρατηρεί κανείς καί σήμερα χνάρια παλαιών χτισμάτων, 
πρόκειται, κατά τή γνώμη μας, για παλαιότατο οικισμό άγνωστο πότε καί γιατί 
έγκαταλειφθέντα ή καταστραφέντα.

Γ ρ ο ύ σ π α  Κ α τ α λ ή, ή, στ* Γρούσπα τ ’ Καταλή. Ραχούλα μέ μάν
τρες (ΒΑ) τής ίδιας άκριβώς Εδαφικής διαμόρφωσης μέ τήν προηγούμενη, πού 
διατήρησε τδνομα, άγνωστο γιατί, κάποιου Τούρκου Ά λή  καί Κατή (= δικαστή) 
άντάμα.

Δ έ ν τ ρ α ,  τά, στά Δέντρα. Κατάγυμνη περιοχή (ΒΑ) μέ χωράφια καί χερ 
σότοπο, πού διατηρεί στδνομά της ζωντανή τή μνήμη τών δέντρων, πού κάποτε 
τήν ίσκιωναν.

Δ χ α λ ό, τό, στού Τχαλό. Καλλιεργύμενη καί μέ βοσκές τοποθεσία (Α), 
πού κλήθηκε έτσι έπειδή στό σημείο αυτό άνταμώνονται σέ σχήμα διχάλας δύο 
ξηρόλακκοι. Ά π ’ έδώ έόιάβαινε παληότερα ό ήμιονικός δρόμος γιά τό τσάμικο κά
τω κι 6 τόπος, έρημος τώρα, άντηχοΰσε νυχτόημερα άπό τις φωνές καί τις κυπρέλ- 
λες των καραβανιών τών άγάδων.

Δ ι α β ο λ ί τ ι α, τά, στά Διαουλίτια. Ά νάμερη περιοχή μέ χωράφια καί 
βοσκές (Δ), 8που παλιότερα μόνιαζαν διαόλοι, σαϊτανικά δηλαδή, πού έρριχναν 
τις νύχτες κατσκάρια στό γάλα τών τσομπαναραίων, έσκιαζαν τά πρόβατα, Εχάβω- 
ναν τά σκυλιά καί λαχτάριζαν τούς άργόπορημένους.

Ε λ λ η ν ι κ ά  λ ι θ ά ρ ι α ,  τά, Έ λ λ . λιθάρια. Περιωρισμένη Επικλι
νής στίς δυτικές παρυφές τού χωρίου έκταση μέ λίγα χωράφια, δπου καταφανή 
χνάρια άρχαίου τοίχους άπό τιτανόλιθους. *Η λέξη «έλληνιχά» διατηρεί τήν έν
νοιαν τού «αρχαία λιθάρια».

Ζ ο υ ρ λ ο κ ώ σ τ α ς ,  ό, στού Ζουλουκώστα. Επικλινής τοποθεσία (Β) 
καλλιεογούμενη καί μέ βοσκές, άγνωστο μέ ποιόν Ζουρλοκώστα σχετιζόμενη.

Κ α μ ί ν ι, τό, στού Καμίν, περιοχή μέ χωράφια καί μάντρες (Α), δπου 
διακρίνονται ίχνη παλαιού άσβεστοκάμινου.

Κ α ρ υ δ ι ά, ή, σ’ Κάρυά. Θέση μέ χωράφια καί βοσκότοπο (Α), δπου 
ύπήρχε παλαιότερα θεόρατη καρυδιά

Κ α ρ υ ο π ο ύ λ α ,  ή, σ’ Καρυοπούλα. Καλλιεργούμενη καί μέ χερσότοπο 
ραχούλα (Α), πού πήρε τδνομα άπό τήν ύπάρχουσα σ' αύτή μικρή καρυδιά.

Κ α σ τ ρ ί, τό, στού Καστρί. "Υψωμα μέ λίγα χωραφάκια καί μάντρες, 
πού ή φυσική του όχύρωση τό παρουσιάζει σάν κάστρο χειροφκειαστό.

Κ ε ρ α σ ι ά, ή, στ* Κιρασιά. Τοποθεσία μέ χωράφια καί βοσκές (Β). Χρω
στάει τδνομά της στό δμώνυμο δέντρο, πού κάποτε υπήρχε έδώ,

Κ α μ π  ύ π ο υ λ ο ς ,  ό, στού Καμπόπλου, περιοχή Επίπεδη μέ χωράφια 
(Β) βμοια μέ μικρό κάμπο, άπ’ δπου καί τδνομα.

Κ α ψ ά λ η, δ, στουν Καψάλ*. Ξηρόλακκος καί χαράδρα βαθύτατη στίς 
ΒΔ παρυφές το0 χωριού. Τή δρασκελίζει χαμηλά παληό πέτρινο γεφυράκι πού 
δίπλα του άνάμερα είχε παληότερα πηγάδι μέ κρούσταλλο νερό. Τό πηγάδι αύτό 
τό βούλωσαν οί χωριανοί άπ’ άφορμή κάποιον σκυλότουρκο διαβατικόν, πού τόν άμ
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πωξ* δ διάολος νά πειράξη έκεί μια γυναικούλα χωριανή.
Κ λ η μ α τ ι ά, ή, στ* Κληματιά. Περιοχή μέ χωράφια καί μάντρες (Α), 

δπου παληότερα υπήρχε κληματαριά σκαρφαλωμένη σέ δέντρο. Τό τοπωνύμιο αύ- 
τό δάνεισε στό χωριό τό καινούργιο όνομά του.

Κ ο λ ι τ σ ι δ ι ά ρ η ς ,  δ% στούν Κουλτσιδιάρ9. Καλλιεργούμενη καί μέ 
μάντρες τοποθεοία (Ν), δπου εύδοκιμεί τό γνωστό χορταράκι, ή κολτσίδα.

Κ ο κ κ α λ ι ά ρ η ς ,  ό. στούν Κουκαλιάρ5. Μικρός ξηρόλακκος πρός τις Β. 
παρυφές του χωρίου, κατάσπαρτος άπό κόκκαλα ψοφιμιών, πούπετάζουν σ* αύτόν 
οί χωριανοί.

Κ ο υ λ ό β ρ υ ζ ο ς ,  δ, στούν Κουλόβρυζο. Έ κταση  μέ χωράφια καί 6ο- 
σκές (Α), δπου καί μικρή ά'άβρα νεοού ζωντανή μόνο τό χειμώνα. Έ χ ω  τη γνώ
μη» πώς θά λέγονταν ό τόπος άρχικά κουλόβρυσος άπό τήν Κουτσόβρυση αότή καί 
μέ τό καιρό κατάντησε στη σημερινή προφορά του.

Κ ο υ ρ ύ τ ο ς ,  δ, στούν Κουρύτου. Ράχη μέ χωράφια καί βοσκές (Α), δ
που καί μικρή πάνω στό βράχο φυσική δεξαμενή (γουρα), πού γιομίζει άπό βρόχι
νο νερό. Τό πίνουν στήν άνάγκη οί τσοπαναραίοι γονατίζοντας, άφοΟ άναμερίσουν 
τήν πέτρα πώχουν άπό πάνω γιά νά μή πλακανάνε μέσα τά σκυλιά. Ή  λέξη ε ί
ναι σλαβική καί σημαίνει μικρή δεξαμενή.

Κ ο υ τ α β ά κ ι α, τά, στά Κουταβάκια. Μεγάλη άνάβρα στό πλάι τοΟ 
χωριοΟ πρός τό ποτάμι, πού κινάει μόνο κατά τις μεγάλες νεροποντές. Ά π 9 έδ© 
κι ή φράση, πού χαρακτηρίζει τό φοβερό γαζέπι: «Βήκαν τά κουταβάκια». Τήν
είπαν έτσι σίγουρα γιά τήν άσημαντότητά τους, έπειδή μοιάζει μέ κουτάβι, άνή. 
λικο δηλαδή σκυλί, π 9 αλυχτάει ανώφελα.

Κ ό ν τ ρ ε ς, οί, στς Κόντρες. Περιοχή μέ χωράφια καί βοσκές (Β), πού 
χρωστάει τδνομά της στις υπάρχουσες έδώ πλήθος ριζιμιές πέτρες, κόντρες συνή
θως λεγόμενες.

Κ ο υ λ ο ύ ρ ι α, τά, στά Κλούρια. Περιτειχισμένες σέ σχήμα κουλουριοΟ, 
άπ* δπου καίτδνομα μάντρες μερικά καλλιεργούμενες (Β).

Κ ο υ τ έ λ ω ,  ή, σ' Κούτελού. Καλλιεργούμενη καί μέ βοσκές τοποθεσία 
(Β), πού σχετίζεται μέ τή γυναικούλα κάποιου κουτού, άγνωστου.

Κ ο υ τ σ ο κ ά ρ ι» τό, στού κουτσουκάρ9. Περιοχή μέ χωράφια καί μάν
τρες, δπου υπήρχε άνάξια λόγου καρυδιά, Τό έπίθετο κουτσός συντιθέμενο μέ 
ουσιαστικά σημαίνει μικρός, άσήμαντος, όπως κουτσοχώρι, κουτσοχώραφο κ.ά.

Κ ρ ά, τό, στό Κρά. θέση μέ χωράφια καί βοσκές. (ΒΔ) δπου οί φτερωτοί 
της κάτοικοι, τά κοράκια, έγραψαν άνεξήτιλα πάνω της τήν άποκρουστική κραυ- 
γη  τους.

Κ ρ ε π ε τ ο ύ ρ α , ή ,  σ9 Κρίπιτούρα. Καλλιεργήσιμη καί μέ χερσότοπο 
ψηλή ράχη (ΒΑ). Τήν κορφή της σκεπάζουν πυκνοί δρθόστητοι βράχοι, πού χρησί
μευα ν παληδτερα καί γιά λημέρι κλέφτικο. Τό όνομα προήλθε άπό τό σλαβικό 
grebcn (==βράχος, βραχώδης) καί τήν παραγωγική κατάληξη —ούρα, πού σημαίνει 
τό πλήθος, καθώς γιδούρα (— πολλά γίδια) προβατούρα (= πολλά  πρόβατα). Ά πό  
τήν ίδια ρίζα παράγοντα; καί τά γνωστά τοπωνυμία Γρεβενά, Γκρίμποβον, Γκρίμ- 
πιανη κ.ά.

Κ ρ ο 0 σ μ α, τό. στού Κρούσμα. Μιά άπό τις μικρότερες κεντρικές συνοι
κίες τού χωριοΟ, πού κλήθηκε πιθανώτατα έτσι, άπό τό σχηματιζόμενο σ* αυτή 
σταυροδρόμι, σημείο πού κρούουν, συναντιώνται άναγκαστικά οί χωριανοί.

Α α κ κ ι ά Σ ά β β α, ή, στ* Σάββα τ ' Δακιά. Μακρόστενη κοιλάδα μέ 
χωράφια καί βοσκές, άγνωστο μέ ποιόν σχετιζόμενη. (ΒΑ).

Λ ο ύ τ σ α ,  ή, στ* Λούτσα. Γυφτομαχαλάς τού χωριού, δπου καί ή μονα
δική μέσα σ* αυτό λούτσα



ΕΓ

1

i

uHTWrariK* S2T1AJ Μ ΪΒ & Β &  41

Λ ο u λ ο ύ δ ω, ή, στ* Λουλούδου. Καλλιεργούμενη προσηλιακή έκταση(Δ) 
δνομαστή γιά τήν πλούσια άνθοβολιά της.

Λ t θ άρ  ι, τό, στού λθάρ’. Τοποθεσία μέ χωράφια καί βοσκέ;, δπου δπάρ- 
χει μεγάλο μεμονωμένο λιθάρι (Δ).

Λ ί π α, ή, στ* Λίπα. Καλλιεργούμενη έπίσης περιοχή, δπου προκόβει τό 
όμώνυμο δέντρο (ΒΔ).

Μ α ρ ά φ α ς, δ, στ’ Μαράγα. Μια άπό τις πυκνοχτισμένες κεντρικές συ
νοικίες τοΟ χωριού, άγνωστο γιατί βαφτισμένη έτσι. "Ας σημειωθή πώς τό χωριό 
άκέριο είναι έντυπωσιακά πυκνοχτισμένο άπό τό φόβο, καθώς μοΰ &ίπαν, τών κλε
φτών καί τών Τούρκων, καί οί πολλοί του μαχαλάδες φαινομενικά άξεχώριστοι. 
Μόλις τελευταία άρχίνησαν νά ξεκόβουνται τά σπίτια ένα—ένα τραβώντας πρός τή 
βουερή δημοσιά γιά περισσότερο αέρα, ήλιο κι άπλωσιά πού δέν τά είχαν.

Μ α ρ α ν τ ά ς, ό, στ* Μαραντά. Περιοχή μέ χωράφια κι άμπέλια (Β), 
πού διατήρησε ίσως τδνομα τοΟ ίδιοχτήτη της, άγνωστον δμως.

Μ ά ρ μ α ρ ο, τό, στού Μάρμαρου. νΕνας άκόμα άπό τούς μαχαλάδες το0 
χωριού (Β), πού όφείλει τδνομα στόν μεγάλο, πού ύπαρχε έκεΐ βράχο (=^μάρμαρο).

Μ α υ ρ ο π ή γ α δ ο , τ ό ,  στό Μαυροπήγαδο. Περιοχή μέ χωράφια καί βο· 
σκές (Α) περί τό όμώνυμο άπό τής μαύρες πέτρες του βαθύ πηγάδι, πού τό νερό 
του πίνουν δταν δουλεύουν έκεί γύρα οί χωριανοί.

Μ α υ ρ ο χ ώ ρ α φ ο, τό, στού Μαυρουχώραφου. Κοιλάδα μέ καλό άπό 
μαύρο, άπ’ δπου καί τδνομα, χώμα χωράφια. (Α).

Μ ε σ ό ρ ρ α χ ο, τό, στού Μσόραχου. Ραχούλα μέ χωράφια καί χερσότο
πο (Β), πού πήρε τδνομα άπό τή θέση της σέ σχέση μέ τίς γύρω ράχες.

Μ η λ ι ά, ή, στ’ Μλιά Ραχούλα έπίσης μέ χωράφια καί μάντρες (Β), δπου 
ύπήρχε παληότερα άγριομηλιά, μή σωζόμενη.

Μ e μ έ τ, ό, στού Μιμέτ. Τοποθεσία μέ άμπέλια καί χωράφια, (ΒΔ), πού 
άνήκε παληότερα σέ Τούρκο μέ τό ίδιο δνομα.

Μ π α λ ή - ά  γ ά ς, ό, στ* Μπάλιαγα. Καλλιεργήσιμη περιοχή (ΒΔ) πού 
διατήρησε τδνομα τού Τούρκου ίδιοχτήτη της.

Μ π α ρ λ α γ ι ά ν ν η ς, δ, στ' Μπαρλαγιάνν’. Καλλιεργούμενη έπίσης έ
κταση (ΒΔ), σχετιζόμενη μέ κάποιον άγνωστο Μπαρλαγιάννη.

Μ π α ρ μ π α τ σ ό ρι α, τά, στα Μπαρμπατσιόρια. Τοποθεσία μέ χωράφια 
καί βοσκότοπους (Α), δπου κατά τήν παράδοση ύπήρχε χωριουδάκι, χνάρια κατα
φανή τών σπιτιών τού όποίου σώζονται ώς τά σήμερα.

Πιστεύουμε πώ; πρόκειται γιά παληό μίκροσυνοικισμο τού χωριού, οΕ κάτοι
κοι τού όποίου, μάλλον γιά λόγοος άσφάλειας, τόν έγκατέλειψαν και συμπτύχτη- 
καν, άγνωστο πότε, σ’ αυτό.

Μ π ε η λ ί τ ι κ ο, τό, στού Μπεηλίτκου. Καλλιεργήσιμη περιοχή (Δ), 
πού άνήκε σέ κάποιον Τούρκο Μπέη.

Μ π έ μ π ρ α γ α ς, ό, στ’ Μπέμπραγα. Άρδευόμενη έκταση στόν κάμπο 
(Δ), περί τόν όμώνυμο ύδρόμυλο, ίδιοχτησία τού άγά αυτού.

Μ π ε λ λ ό η ς ,  ό, στού Μπίλλόη. Τοποθεσία μέ χωράφια καί μάνδρες (Α). 
Κατά τή γνώμη μου τό τοπωνύμιο παράγεται άπό τό λατινικό beiius (= καλός, 
ώραίος) καί γής, δηλ. καλός, γόνιμος τόπος, κατά τά παραπλήσια δικά μας: στερ- 
ναρόης (= γή ς  μέ στερνάρια), μαυρόης (^μαυρόχωμα) κ.ά.

Μ π ε τ σ α χ  τ σ ή ς, 6, στ' Μπιτσατζή. Περιοχή μέ άμπέλια καί χωρά
φια (Β). rH λέξη είναι τουρκική καί σημαίνει μαχαιράς, ό τεχνίτης δηλ. πού φκειά- 
vet μαχαίρια, άπό τό πιτσάκ (=μαχαίρι). Τό τοπωνύμιο σχετίζεται χωρίς άμφι- 
βολία μέ τήν παληά όμώνυμη γιαννιώτικη οικογένεια.

Μ π λ ι ά ρ ι τ σ α, ή, στ* Μπλιάρτσα. Επικλινής πρός τό ποτάμι τοποθε-

i
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σία (Aj μέ λίγα χωράφια καί βοσκές.
Μ ο υ τ σ ι ά λ α, ή, στ* Μουτσιάλα. Καλλιεργούμενη θέση (ΒΔ). Τό το

πωνύμιο προήλθε άπό τό σλαβικό mufar ή Mof iiay πού θά πή τόπος έλώδης, ό
πως καί πράγματι είναι στήν περίπτωσή μας.

Μ ο υ σ τ ά κ ι, τό, στού Μίτάκ*. Περιοχή μέ χωράχια καί βοσκές (ΝΔ), 
πού δφείλει τόνομά της στήν όμοια μέ μουστάκι άρημάνιο διαμόρφωση τού έδά- 
φους της.

Μ π ο γ ά δ ε ς, οί, στ, Μπουγάδις. Καλλιεργήσιμη έκταση (Α), πού όνο- 
μάστηκε έτσι για  τήν άξιάδα τών χωραφιών της, άπό τό τουρκικό μπογάς (=βαρ 
βάτο δαμάλι).

Ν ε ρ α ν τ ζ ή ς, 6, στ9 Νιρατζή. Λόφος μέ χωράφια καί χερσότοπο (Β), 
όπου ύπάρχει καί λούτσα μέ τό ίδιο όνομα γιά τό πότισμα τών κοπαδιών, άγνω
στο μέ ποιόν Νεραντζή σχετιζόμενος.

Ν ί κ ο 6 α, ή, στ9 Νίκουβα, καλλιεργούμενη τοποθεσία (ΒΔ), άγνωστο έπί- 
σης μέ ποια Νίκοβα (= γυ να ίκ α  τοΟ Νίκου) Ιχουσα σχέση.

Ξύνα, ή, σ9 Ξύνα, περιοχή μέ χωράφια καί μάντρες (Β), πού κλήθηκε έτσι 
σίγουρα γιά  τό άγονο τοΟ έδάφου; της.

Π α λ η ά, τά, στα Παληά. Μικρή έκταση παρά τό ποτάμι (Δ) μέ κήπους 
ποτιστικούς, δπου ό άρχαιολογών έπισκέπτης διακρίνει χτίσματα παληά (=άρ· 
χαΐα). Τώρα έχει δλότελα άφανισθή άπό τά υλικά, πού παράσυραν τά νερά τής 
σήραγγας.

Π α λ η ά μ π ε λ α, τά, στά Παληάμπελα. Καλλιεργούμενη ίσιοτοπιά (Β), 
πού ήταν παληότερα φυτεμένη μ* άμπέλια, άραιά άπομεινάρια τών όποίων φαίνον
ται κάπου— κάπου καί σήμερα.

Π α λ η ο τ ά μ π ο υ ρ ο , τ ό ,  Πα>ηοτάμπρου. Βοσκήσιμη ράχη (Α), πού 
στήν κορφή της σώζονται χνάρια παληοΟ όχυροΟ (=ταμπούρι),

Π α ζ ά ρ ι, τό, στού Παζάρ*. CH παλαιότερη χωρίς άμφιβολία συνοικία τοΟ 
χωριού στό κέντρο του καί δίπλα άπ* τήν παληά έπίσης (1516) έκκλησούλα του τόν 
"Αί-Δημήτρη. ’Έχουμε τή γνώμη πώς τό χωριό πολύ παληότερα άποτελοΟσε κέν
τρο έπαρχιακό, δπου συγκεντρώνονταν οΕ κάτοικοι τής περιοχής σέ γινόμενη έδώ 
άγορά, έμποροπανήγυρη, πράγμα πού σημαίνει καί ή λέξη. Κάτι παρόμοιο διασώ
ζει άμυδρά καί ή τοπική παράδοση.

Π α λ η ο ύ ρ ι α, τά, στά Παληούρια. Άρδευόμενη ποριοχή στόν κάμπο 
(Δ), δπου άφθονεί ό όμώνυμος άγκαθωτός θάμνος.

Π α σ ι α λ ή ς, δ, στούν Πασιλή, ποτιστική έπίσης περιοχή (Δ) καταστρα- 
φείσα άπό τό ποτάμι μέ τήν βοήθεια καί τών νερών τής σήραγγας. Καθώς τδνομα 
φανερώνει τά χωράφια αυτά θ* άνήκαν παλαιότερα στόν Άλή-Πασιά, άπό δώ δέ 
άπό τόν κάμπο θά δρμήθηκε σίγουρα δ ιύραννος, γιά νά ζαπώσει καί νά κάνη τσι
φλίκι του άκέριο τό χωριό.

Π α ν τ ε λ ε ή μ ο ν α ς ,  δ, στούν Παντελέημονα, περιοχή μέ χωράφια 
-καί μάντρες (Ν), πού δέν δυνήθηκα νά έξακριβώσω άν στό μέρος αύτό ύπήρχε σέ* 
6ασμα άφιερωμένο στ* όνομα αύτοΟ τού άγιου.

Π ε ρ α τ ι ν ή, ή, στ* Πιρατνή, τοποθεσία μέ χωράφια καί βοσκές (ΝΑ) 
πού χρωστάει τόνομά της στή θέση της άναφορικά μέ τούς άπό τό χωριό έρχόμε- 
μένους, όντας άγνάντια, άντίπερα.

II ε τ ρ ά δ e ς, οί, στς Ωιτράδις, έπιν.λινής πετρώδης άπ* δπου καί τόνομα 
έκταση μέ βοσκές (Δ). Ή  τοπωνυμική κατάληξη—άδες είναι μεσαιωνική συναντώ* 
μενη συχνότατα σέ όνόματα ιδίως χωριών στήν Κέρκυρα καί στις Β. Ηπειρωτικές 
άκτές, πράγμα πού βοηθεί σημαντικά σέ μεταναστευτικές τών λαών έρευνες.

Π α ν α γ ι ά, ή, στ* Παναγιά, περίοπτη φυσικά δχυρή καί σέ σχήμα τριγώ-
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νού θέση πρός τΙς ΝΔ παρυφές τού χωριού μεταξύ τών βαθειών χαραδρών τοΟ πο·' 
ταμιοΟ καί τού λάκκου Καψάλη, μ’ άλώνια καί βοσκότοπο, δπου καί ή ένδιαφέρού-' 
σα έχχλησούλα xf); Παναγιάς. Πρόκειται για τό χώρο, πού τοποθετείται ή δχυρή 
Μολοσσική πόλη Εύρυμενή καί πιθα\ώιατα ή άκρόπολή της, σημάδια τοΟ τείχους 
τής όποίας σώζονται σέ τρείς μεριές. Σ* αυτήν, κατά τήν ίστορία, κατέφυγε ό Αία- 
κίδης Άλκέτας καταδίωκόμενος άπό τόν Μακεδόνα Κάσσανδρο, τήν κατέστρεψε δέ 
δ Ρωμαίος στρατηγός Αιμίλιος Παύλος κατά τό 167 π .χ . χωριανοί άξιόπιστοι μαρ 
τυροΟν, πώςτό μέρος τούτο υπάρχει στά υπόγεια ανεξερεύνητη.

Π η γ α δ ο ύ λ ι α, τά, στά Πηγαδούλια. Καλλιεργούμενη περιοχή (Α), 
παρά τόν νΑγισν Κωνσταντίνο, δπου παληότερα ύπήρχαν τρία άβαθα πηγάδια μέ 
καλό νερό καί πού τά βούλωσαν οί χωριανοί, δταν σ' ένα άπ' αυτά πνίγηκε κάποιο 
παιδάκι.

II λ ι α κ α ν τ ο ύ ρ ω, ή, στ’ ΙΙλιακαντούρου. Τοποθεσία φυτεμένη μ’ άμ- 
πέλια (Β), πού όφείλει Ισως τδνομά της στή φτώχεια τού έδάφους τη;. Πλιακαν- 
τούρω λέμε τήν φλύαρη, τήν άσήμαντη γυναίκα.

Π λ ο ύ σ ι ο, τό, στό Πλούσιο. Περιοχή ποτιστικών χωραφιών σ:όν κάμπο, 
άπό τίς γονιμώτερες, καθώς τό φανερώνει καί τδνομα, πού καταστράφηκε κι αύτή 
άπό τό ποτάμι.

Π ο τ α μ ί τ α ι ν α, ή, σ* Πουταμίταινα. Μακρόστενη καλλιεργούμενη 
κοιλάδα (Α), πού σχετίζεται μέ τή γυναίκα κάποιου Παταμίτη, άγνωστον.

Π ο τ ά μ ι, τό, στού ΠοτάμΛ Τό > εγόμενο ποτάμι τής Βελτσίστας, δ *Όφις 
τών άρχαίων, πού πήγαζε στήν κορφή τής κάτω άπό τό χωριό βαθειά^ χαράδρας 
(ΝΔ) καί πού έξαφανίστηκε μέ τήν έναρξη τής λειτουργίας τή; σήραγγας Λαψίστας 
(2—3—58). Τώρα πάνω άπό τό χαλικοστρωμένο μνήμα του καί σέ περίγυροπρω· 
χόφαντης καί καταθλιπτικής έρημιάς, κυλούν γοργά τά θολά νερά της. Μοιρασμέ
νοι στίς δυό του δχθες κι άκριβώς κάτω άπό τό χωριό ήταν κι οί ξακουστοί μύ* 
λα τής Βελτσίστας μέ μαντάνια καί νεροτρουβιές έξι τόν άριθμο (Βάντζου, Δρόσου, 
Πλάτωνα, Τσιάκα, Δερίκα καί Χασόγια) πού κι αύτούς τούς έπήρε ή άβανιά τήν 
ίδια μέρα.

Ρ ά χ η  Γ κ έ γ κ α, ή, στ' Ράχ’ τ ' Γκέγκα. Βοσκήσιμη ράχη fBA) δυ· 
νάμενη μάλλον νά σχετισθή μέ μέλος τής οίκογένειας Γκέγκα, πού ύπάρχει στό 
χωριό.

Ρ ά χ η  Ρ ο ύ τ σ ι ο υ, ή, στ* Ρ ά χ’ τ* Νούτσ\ Ραχούλα έπίσης μέ χω 
ράφια καί χερσότοπο (Ν), πού διέσωσε τδνομα τού άναδόχου της, άγνώστου.

Ρ ά χ η  Τ α μ π ά κ ο υ, ή, στ* Ράχ ' τ* Ταμπάκ’. Ραχούλα στή ποταμιά
παρά τούς μύλους, δπου παληότερα ήλιαζαν τόν ταμπάκο, πού κατεργαζόνταν σ* 
αύτούς.

Ρ έ κ ο ς, δ, στού Ρέκου. Καλλιεργούμενη καί μέ βοσκές περιοχή (Α).
Ρ ε μ ο τ ά δ ι α, τά, στά Ριμοτάδια. Περιοχή στόν κάμπο (Δ) μέ χωρά

φια ποτιστικά.
Σ χ ά ς, ό, σιού Σχά. Λόφος μέ χωράφια καί βοσκές (Β), δπου στίς 30[7] 

1830 συγκροτήθηκε μεταξύ έπαναστατημένων Τσάμτηδων καί Τουρκικού στρατού 
Οπό τόν Έ μ ίν — Πασιά, γυιό τού Κιουταχή, ή γνωστή μάχη τής Βελτσίστας.

Σ α λ ι κ ο ς, ό, στού Σαλίκου. Περιοχή μέ χωράφια καί χερσότοπο, δπου 
βρέθηκε παληότερα σκοτωμένος δ Τούρκος Σαλίκος (ΒΑ). Τόν έχάλασαν χωριανοί 
καί τόν παράχωσαν σέ μια γρέβα. ’Ανακαλύφθηκαν δμως, πιάστηκαν φυλακίστηκαν 
καί μόνο μέ τήν άνακήρυξη τοΟ Τουρκικού Συντάγματος άφέθηκαν έλεύθεροι.

Σ α μ α ρ ά ς, δ, στ’ Σαμαρά. Καλλιεργούμενη καί μέ βοσκές τοποθεσία (Ν) 
σέ σχήμα σαμαριού, άπ’ δπου καί τδνομα.

Σ ι ά δ ι α ,  τά, στά Σιάδια. Καλλιεργούμενη καί μέ λίγα σπιτάκια έκταση
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(B), πού χρωστάει τδνομα στήν κάποια δμαλότητά της (σιάδι=ίσιοτοπιά).
Σ  ι ο ύ τ ι ν ο ς, 6, στού Σιούτνου. Περιοχή μέ χωράφια περί τδ δμώνυμο 

βαθύ καί παλαιότατο πηγάδι (ΒΔ).
Σ τ ρ ο ύ γ γ α  Τ σ ε λ έ φ η, ή, στ' Στρούγγα τ* Τσιλέφ’. Τοποθεσία μέ 

βοσκότοπους δπου ή παληά στρούγγα τοΟ Τσελέφη, χωρικού. Ή  λέξη είναι ή Ιδια 
ρουμανική strunga (=μέρος πού άρμέγουν τά πρόβατα).

Σ υ κ ι ά, ή, στ9 Σκιά, ποτιστική έκταση στδν κάμπο (Δ), δπου δπήρχε θεό
ρατη ήμερη συκιά.

Σ ω τ ή ρ α ς, δ, στού Σωτήρα. Περιοχή μέ άμπέλια χωράφια καί βοσκές 
(ΒΔ) περί τδ παληδ μοναστήρι τή Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος, ή έκκλησούλα 
τού δποίου, κιβωτός άγιογραφικής τέχνης άληθινή, διατηρείται μόνο,

Τ ο ί χ ο ς  τού Ά  ρ ά π η, δ, στούν Τοίχου τ ’ Ά ρ ά π \  θεόφοβος γκρε
μός μέ λίγο νερό άναβρυστικδ στή ρίζα (Δ), δπου παληότερα είχε γκρεμιστεί κι ούτε 
κιχ δέν έβγαλε κάποιος Ά ράπης Τούρκος.

Τ ο ύ ρ κ ο ς ,  δ, στούν Τούρκου. Καλλιεργήσιμη έκταση (Δ) δπου, καθώς 
μολογιέται, θερτή καιρό έπεσε χιόνι καί Τούρκος κυρατζής, πού θέλησε νά ξενυ
χτίση έκεί μέ τ' άλογό του, βρέθηκε τδ πρωί ξυλιασμένος άπδ τδ κρύο*

Τ σ ε ρ ν ό μ  α ζ ο ς ,  δ, στούν Τσερνόμαζου. Περιοχή μέ χωράφια καί 
μάνδρες (Β). Ή  λέξη άνεξήγητη στο σύνολό της είναι σλαβική κατά τδ πρώτο 
τουλάχιστο συνθετικό της (τσέρνι=μύρος). Τδ δεύτερο συνθετικό μπορεί νά συσχε- 
τισθή μέ τά έπίσης ξενικά τοπωνύμια Μάζι, Μάζια κ.ά.

Τ σ α π α λ ά μ ο ς ,  δ, στούν Τσιαπαλάμου. Εκτεταμένη περιοχή μέ άμ
πέλια (Β), πού άνήχε παληότερα στδν περιώνυμο Σταύρο Ίωάννου τδν έπιλεγόμε- 
νον Τσιαπαλάμο, πατέρα τού Εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Σταύρου, έμπορο καί 
χρηματιστή στή Βιένη, προεστό τών Γιαννίνων άργότερα καί γενικό; είσπράχτορα 
τών φόρο>ν ή ‘Γπουργδ τών Οικονομικών καλύτερα θά λέγαμε τού Άλή-Πασιά.

«*Όσο χρήμα έμβαινεν άπδ βασιλικά δοσίματα, λέγει δ Ίωαννίτης λόγιος Κ. 
Καζαντζής, δλο άπερνοΰσε άπδ τά χέρια τού κυρ Σταύρου Τσιαπαλάμου. *Όταν 
έσυνάζονταν δλα τά έπήγαινε μόνος του εις τδν Ά λ ή  Πασιά λέγων: °Ωρσε, πασιά 
μου, αυτά είναι δ,τι έμαζεύσαμε φέτος άπδ τού; ραγιάδες σου...»

Ό  Τσαπαλάμος, πού πέθανε τδ Νοέμβρη τού 1823, κατάγονταν κατά σωζό- 
μενη παράδοση άπδ τδ χωριό, καί σήμερα άκόμα δείχνουν στήν κεντρική συνοικία 
του (παζάρι) τδ μέρος πού ήταν τδ σπίτι του τδ πατρικό. Οί γεροντότεροι μάλι
στα άπδ τούς χωριανούς θυμούνται τδν τόπο μέ τδνομα «στά χαλασμένα τ ’ς Μπα- 
λάσιως», Μπαλάσιω δέ καθώς είναι γνωστό λέγονταν οί γυναίκα τού Τσαπαλάμου. 
Τδ σπίτι τού χωριανού Γ . Μπασιούλη, πού όρθώνεται στδ ίδιο μέρος, χτ'στηκε 
άργότερα στις μέρες τους.

Τ σ ο ύρ λ ο ς, δ, στούν Τσουρλου, *Ένας άκόμα άπό τούς παληότερους μα
χαλάδες τού χωριού (Δ). Ή  λέξη άγνωστης έτυμολογίας σημαίνει:πρόχειρη καί μι
κρού ύψους κολόνα άπό ξηρολιθιά. Τέτοιοι Τσούρλοι ή τσουρλιά τοποθετούνται σή
μερα σ9 άπερίφρακτους χώρους άπδ τούς χωριανούς για ν' άπαντήσουν τή 6ο· 
σκή τους.

Τ σ ο υρ ο ύ μ π ι, τό. στού Τσουρούμπ3, (ά.ω καί κάτω). Ραχούλες (Δ), 
μέ καλλιεργούμενο καί βοσκήσιμο τόπο. Στδ κάτω έστηναν παληότερα τδ παρατη
ρητήριό τους (ντραγατσούρα) οί ντραγάτες τού χωριού για νά φυλάν τδ δουλεμένο 
κάμπο. Πιστεύω πώς ή λέξη είναι παραφθορά τής συνειθέστερης τσιουμπάρι ^ μ ι 
κρό μεμονωμένο ύψωμα.)

Τ η ρ α π έ ρ α ς, δ, σ 'τ Τηραπέρα. Περιοχή άμπελόφυτη (ΒΔ) σχετιζό- 
μενσ μέ τήν παληά Γιαννιώτικηοίκογένεια τών Τηραπέρα μέλη τής όποίας συνάν
τησα άναδιφώντας τδ 'Αρχείο Σταύρου Ίωάννου (Έ π . Χρ. Τομ. 14).



C T

r̂ .V

)

rHnUIPOTinf tlT IA t

Φ ρ ά ξ ο ς, δ, στού φράξου. Καλλιεργούμενη καί μέ χερσότοπο έκταοη (Α) 
δπου ύπάρχει τρύπα βαθειά μέ φράξους πολλούς στό στόμα της. Τα κλαριά τών 
φράξων αύτών μέ κίντυνο έξύλευαν καί τάκοφταν παληότερα οί χωριανοί, γιατί τά 
χρειάζονταν για βάψιμο ή τάρριχναν στόν κουρίτο για γιατρικό τών κοτιών.

Φ τ ε λ ι ά ς, ό, στού Φτελιά. *Αρδευόμενη περιοχή στήν κάμπο (Δ), δπου 
δπάρχει καί πελώριο δέντρο φτελιάς μοναχό.

Φ ω τ ε ι ν ή, ή, στ* Φουτνή. Τοπούεσία μέ άμπέλια (Β), άγνωστο πώς καί 
μέ ποιά φωτεινή σχετιζόμενη.

X α λ κ ι ά ς, ό, οτου Χαλκιά. Καλλιεργούμενη καί μέ βοσκές περιοχή πού 
συνορεύει μέ τό Γραμμενιάτικο. Τήν όνομασία της χρωσιάει στή σκούρα γή της. 
(Χαλκιάς=γύφτος).

X α ν τ ά κ t α, τά, στά Χαντάκια. *Έκταση μ 9 άμπέλια, δπου γιά τό λόγο 
πού νεροκρατάει τό μέρος, έσκαψαν οί χωριανοί χαντάκια, γιά νά στραγγίζη (Δ).

X α σ α ν ο ύ λ ι α, τά, στά Χασανούλια. Χωράφια ποτιστικά στόν κάμπο (Α) 
μικρής έκτασης, πράγμα πού ύποδηλώνει τό δποκοριστικό τής όνομασίας, άνήκον- 
τα παληότερα σέ κάποιον Τούρκο Χασάν.

X ι ό ν ω, ή, στ* Χιόνου. Ψηλή, ή ψηλότερη στή περιφέρεια τοΟ χωριού ρά· 
χη (Β) μέ λίγα χωράφια καί βοσκές, πού τή βάφτισαν έτσι, έπειδή κρατάει περισ 
σότερο καιρό τό χιόνι άπάνω της. Έ δώ  είναι κι ή παληά στρούγγα τού Βασδέκη 
Ζογορίσιου τσέλιγγα, δπου σταματούσε τήν "Ανοιξη γυρνώντας άπό τά χειμαδιά 
κι άρμεγε τά πρόβατά του σ’ αυτή.

ψ  η λ ό ρ ρ α χ  η, ή, στ* Ψλόρραχ*. Λόφος μέ βοσκές καί χωράφια, ό ψηλό
τερος σέ σχέση μέ τούς διπλανούς του (Β).
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΖΥΓΟΥΡΗ
Γεωπόνον—.Γαλακτολόκον

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ *

'Η  έξέλιξις τής παραγω γής κα ί τής έκμεταλλενσεω ς τοϋ  γάλακτος έν  
'Ε λ λ ά δ ι .— Έ κ  των ανωτέρω λεχθέντων καταφαίνεται δη , ή κατασκευή τυροΰ εκ 
του γάλακτος ή ω  γνωστή έν' Έ λλάδι από των αρχαιότατων χρόνων. Έ κ  του Όμή 
ρου μανθάνομεν δτι ό Όδυσσεύς εϊσελθών μετά των συντρόφων του εις το αντρον 
του Κύκλωπος Πολυφήμου, είδε τά καλώς κατεσκευασμένα δοχεία εντός ιών οποί
ων ήμελγεν ούτος τό γάλα, τά τυροβόλια πλήρη τυρού, τούς δέ κάδους καί τάς 
σκάφας νά πλημμυρίζουν έκ τού τυρογάλακτος. 'Όταν δέ έπέστρεψεν ό Κύκλωψ 
εις τό σπήλαιον μετά τού ποιμνίου του, εθεσεν εις την είσοδον μέγαν λίθον, κα
τόπιν δέ έκάθησε καί ήρχισε νά άμέλγη καιά σειράν τάς αίγας και τάς προβατίνας* 
ακολούθως έπηζε τό ήμα™ ιού γάλακτος δπερ άπήστραπτεν έκ τής λευκότητος και 
συνέλεξε τό τυρόπηγμα είς πλεκτά καλάθια, τό δέ άλλο ήμισυ διετήρει εις τά δο
χεία και έχρησιμοποίει τούτο προς πόσιν κατά τό δειπνον.

Περί τυρού καί άλλοι συγγραφείς ποιούνται μνείαν, αλλά πληροφορίας πε
ρί τής έξελίξεως τού κλάδου τούτου καί των μεθόδων έν γένει άς οί αρχαίοι ήμών 
πρόγονοι ήκολούθουν έν τή κατασκευή των τυρών, δέν έχομεν. Δεδομένου δμως ό
τι καί σήμερον ετι υπό των πλείστων χωρικών καί κτηνοτροφών μας εφαρμόζεται 
ή αύιή μέθοδος τής κατασκευής τού τυρού ώς ή υπό τού Όμηρου άναφερομένη, 
συμπεραίνομεν δτι, τό κυριώτερον τυροκομικόν προϊόν δπερ ανέκαθεν παρεσκευ* 
άζετο έν Έλλάδι, ήτο ό λευκός τορόί: μέ τό αυτό περίπου σύστημα παρασκευής 
καί δτι ό κλάδος τής γαλακτοκομίας ήσκεΐτο απ' ευθείας υπό τών παραγωγών τού 
γάλακτος, οιτινες έπώλουν τά προϊόντα των είς τούς μη κτηνοτρόφους καί είς 
τούς κατοίκους των πόλεων.

Περί τού βλάχικου τυρού, δστις. προφανώς, ήτο ό λευκός τοιούτος (φέτα), 
διότι οί νομάδες κτηνοτρόφοι οιτινες έξέτρεφον πρόβατα καί κατεσκεύαζον τούτον 
Ικαλούντο γενικώς βλάχοι, άναφέρεται καί εις τούς κάτωθι στίχους (β'βλ Α' στ. 
120) τού Θ. Πτωχοπροδρόμου (παρεονύμιον τού ποιητού Θεοδώρου Προδρόμου 
ζήσαντος κατά τον 12ον μ. X. αίώνα) γραμμένους είς την δημοτικήν γλώσσαν 
τής εποχής εκείνης:

νά το παιδίν μον ί άγόρασε χορδόκοίλα δουκάτον 
φέρε και βλάγικον τνρίν άλλην οταμεναρίαν 
και δός με νά προγεύοωμαι και τότε νά πειζώνω  
άφ* ου δε φθάοη τό τνρίν και τά χορδοκοιλίτζια 
καν τέσσερα τον δίδονοιν εις τον τρανόν μουχρού την

Ό  σκληρός τυρός (κεφαλοτύρι) είναι προϊόν τών χωρων τής Δυτικής Εύρώ 
(*) Συνέχεια έκ τού προηγουμένου τόμου σελ. 985.



πης, διότι ό Ούάρρων κάμνει διάκρ'σιν μεταξύ των μαλακών καί τίδν σκληρών τυ 
ρών, Ινώ εις τούς "Ελληνας συγγραφείς ούδαμού άναφέρεταί τι περί του τυρού 
τούτου. 'Ωσαύτως εις τά «Ειδύλλια» τού Θεόκριτου Ικ Συρακουσών τής Σικελί* 
ας μχκμάσαντος περί τό 280 π. X.) γίνεται πυλλαχού λόγος περί τυρών, είς δε 
τούς στ. 57 και 58 (Θύρσις η φδή λέγει:

Τφ μέν πορθμει Καλνδωνίω αίγα τ εδωχα 
ώνον χαϊ τνρόεντα μέγαν λενχοΐο γάλακτος

Τήν λέξιν «τυρόεντα» ό μέν ποιητής Ίοκίν. Πολέμης μεταφράζει «κεφαλο· 
τύριον» είς δέ τήν γαλλικήν έκδοσιν τού Θεόκριτου υπό S. Salou χαί J \ Souchaine 
ερμηνεύεται *Pain fromage* δπερ προφανώς σημαίνει κεφαλοτύριον διότι έχει
περίπου τό σχήμα ιού άρτου’ έπομέ'ως και Ικ τούτου άποδεικνύεται ότι ό τυρός 
είς κεφάλια κατεσκευάζετο από τής αρχαίας εποχής έν * £ ταλίςι.

Πότε άκριβώς είσήχθη εν Έλλάδι ή κατασκευή των σκληρών τυρών (κεφα 
λοτυρίων), δεν είναι γνωστόν. Ό  Ρ. Δημητριάδης αναφέρει ότι ή κατασκευή τού 
κεφαλοτυριού είσήχθη εξ ’Ιταλίας κατά τήν Ιποχήν τών Ενετών. Δεν γνωρίζομεν 
πόθεν ήρύσθη τήν πληροφορίαν ταύτην* πάντως όμως, λόγφ τής μεγάλης επικοι
νωνίας ήτις ύπήρχεν ανέκαθεν μεταξύ ’Ιταλίας καί 'Ελλάδος, δεν ήτο δύσκολος ή 
ix τής χώρας εκείνης εισαγωγή τής κατασκευής τού τυρού τούτου πολύ προ τών Έ  
νετών, δεδομένου δτι τά ελληνικά κεφαλοτύρια έχουσι μεγάλην δμοιότητα ώς προς 
τήν κατασκευήν καί τήν γενσιν μέ τούς σκληρούς τυρούς τούς κατασκευαζομένους 
Ιν τή Μ. ΊταΜρ μετά τής οποίας από τών αρχαίων χρόνων ή Ελλάς εύρίσκετο 
είς στενήν Ιπαφήν καί είχε τόσους δεσμούς.

Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ήτο γνωστός δ σκληρός τυρός Ιν Έ λλάδι, 
ώς δύναταί τις νά συμπεράνη εκ τών κάτωθι στίχων τού Πτωχοπροδρόμου (Βιβλ. 
Β ' στ. 101) σναφερομένων είς διαταγήν διδομένην υπό Η γουμένου πρόο ύποτα- 
κτικό\:

ονδεν ϊνι διά λόγον σον ταδρίν τδ παξιμάδιον 
και τό παλαμνδόκομμα και ή Θύννα ή βρωμιαρέα 
και το τνρ\ν τδ κρητικδν νά *γδόρη τον λαιμόν σον 
κατάβαινε 9ς την τράπεζαν και βώθα τον κελλάρη

Διά τών ανωτέρω στίχων δ Ηγούμενος άπηγόηευεν είς τον υποτακτικόν 
νά φάγη Ικ τού κρητικού τυρού (δστις ήτο διά τον Ηγούμενον καί όχι διά 
λόγου του), δικαιολογεί δε μετ' ειρωνείας τήν τοιαύτην άπαγόρευσιν διά νά μή 
«γδάρη τον λαιμόν του», δπερ σημαίνει οτι δ τυρός ούιος ήτο σκληρός (κεφαλοτύρι). 
Είς δέ τό στ. 198:

Αυγά κδν δέκα τέσοαρα και κρητικδν τνρίτζιν 
άθότνρα κάν τέσοαρα καί βλάχιχον όλίγον

Γίνεται'διάκρισις μεταξύ κρητικού καί βλάχικου τυρού, δπερ σημαίνει δτι βλά 
χικος μέν τυρός είναι, ώς εΐπομεν άνωτέοω, δ λευκός τοιούτος (φέτα), κρητικός δέ 
τό κεφαλοτύριον, ώς καί σήμερον ονομάζεται τό κρητικδν κεφαλοτύριον (κρητικός 
τυρός). Ένισχύεται δέ ή γνώμη μας αύτη καί εκ τού γεγονότος δτι, είς τούς άνω* 
τέρω στίχους γίνεται μνεία καί περί άθοτύρων, ώς δνομάζονται σήμερον Ιν Κρή
τη ξτιοαΐ μυζήθραι είς κεφάλια, αιτινες είς άλλα? περ»φερε(ας τής Ελλάδος δνο- 
μάζονται «μανούρια» είς δέ τήν "Ηπειρον «ούρδαι». ΟΙ όνομαστοί καί σήμερον
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άνθότυροι η, ώς ονομάζονται κοινώς εν Κρήτη «άθότυροι», είς τάς νήσους δέ του 
Αιγαίου π*λαγούς «άθότυρα» (και θά ήσαν άσφαλώς εκλεκτοί οΰτοι και τότε εφ* 
δσον προωρίζοντο διά τον Ηγούμενον), παρασκευάζονται εκ τού τυρογάλακτος (ό
ρου) οπερ απομένει μετά την παρασκευήν των κεφαλοτυρίων. Δύνανται βεβαίως 
νά παραχθώσιν άνθότυρ η  και εκ τού τυρογάλακτος τού λευκού τυρού, άλλ9 είναι 
οΰτοι κάτω^ρας ποιότητος. Δεδομένου δέ δτι ό λευκός ιυρός μόλις προ τριάκοντα 
περίπου ετών ήρχισε νά παρασκευάζηται συστηματικά εν Κρήτη, ενφ πρ'ιν ήτο ά
γνωστος, σημαίνει δτι ό τυρός δστις από Ι/.ατονταετηρίδων παρασκευάζεται εν 
Κρήτη ύπότών Ιδίων κτηνοτροφών είναι το κεφαλοτύριον, διότι οΰτοι δεν ήσχο- 
λούντο μέχρις εσχάτων ακόμη είς τήν κατασκευήν τού λευκού τυρού, άλλ* άνελάμ- 
βανον τήν κατασκευήν τούτου έπιχειρηματίαι τυρέμποροι μεταβαίνοντες κυρίως 
έξ άλλων μερών ιής Ελλάδος.

Τό βέβαιον είναι δτι ή κατασκευή τοον κεφαλοτυρίων ήτο γνωστή από πολ
λών αϊο5νων ου μόνον εν Κρήτη, άλλ9 είς δλας τάς ελληνικός νήσους* τούτο δέ άπο 
δεικνύεται εκ τού δτι, ου μόνον οί κτηνοτρόφοι τών νήσων τούτων γνωρίζουσι τήν 
κατασκευήν τών κεφαλοτυρίων, αλλά καί οί κάτοικοι αυτών προτιμώσι ταύτα 
προς κατανάλωσιν έκ μακράς έξεως' διά τούτο δέ μέγα μέρος τών είς άλλος περι
φέρειας τής Ελλάδος κατασκευαζομένων σήμερον κεφαλοτυρίων, κατα\αλίσκεται 
είς τάς νήσους, ενφ είς τήν ηπειρωτικήν Ελλάδα ή κατασκευή τών τυρών τούτων 
είσήχθη πολύ μεταγενεστέρους υπό επιχειρηματιών προς καλυτέραν εκμετάλλευσιν 
τών μεγάλων ποσοτήτων γάλακτος αΐτινες παρήγοντο εν αυτή. ’Εξάγεται δέ τούτο 
καί έκ τού δ ιι οί κτηνοτρόφοι τής ηπειρωτικής Έλ?άδος άγνοούσι τήν κατασκευήν 
του οί δέ κάτοικοι αυτής προτιμώσι προς κατανάλωσιν τον λευκόν τυρόν, δν καί 
μόνον γνωρίζουν νά κατασκευάζωσιν άπ* άρχαιοτάτων χρόνων, ενφ οί κατασκευά
ζομε νοι είς τήν ήπειροηικήν Ελλάδα παρ9 επαγγελματιών τεχνιτών τυροκόμων 
σκληροί τυροί προορίζονται κατά τό πλείστον προς εξαγωγήν. Επομένως, εξ δλων 
τούτων ένισχύεται ή γνιόμη ήι*ών δα  ή εισαγωγή τής κατασκευής τών κεφαλοτυ
ρίων έγένετο κατά πρώτον είς τάς νήσους έκ τής Ιταλίας προ πολλών αιώνων πο 
λύ προ τών Έ>ετών, βραδύτερον δέ είς τάς λοιπάς περιφερείας τής Ελλάδος.

Είδικώτερον διά τό κεφαλοτύριον δπερ κατεσκενάζετο έν Ή πείρφ  προ τού 
πρώτου Ευρωπαϊκού πολέμου γνωρίζομεν τά εξής*. Περί τάς άρχάς καί τά μέσα 
τού 19ου αί ύνος, οί κάτοικοι τής παρά τήν Πίνδον κωμοπόλεως Συρράκου ("Ιωαν 
νίνων) διηρούντο είς δύο τάξεις* εις τήν τών κ τ η ν ο τ ρ ο φ ώ ν  οίτινες έξέτρε 
φον περί τάς τριάκοντα χιλιάδας καί πλέον πρόβατα καί είς τήν τών κ α π ο τ ά- 
δ ω ν οϊτινες ήσχολούντο είς τήν επεξεργασίαν τών ερίων τών προβάτων τών συμ 
πατριωτών των κτηνοτρόφουν καί τήν κατασκευήν χονδρών μάλλινων έπενδυτών 
(κάπες, καπότες) τούς όποιους μειέφερον είς τήν Μεσημβρινήν 'Ιταλίαν προς πώ· 
λησιν είς τούς κτηνοτρόφους και τούς ναυτικούς τής περιφερείας εκείνης οϊτινες τό 
τε εκαμνον χρήσιν αυτών, ώς οί ήμέτεροι χωρικοί καί κτηνονροφοι. Κατα τας συ- 
χνάς ταύτας μεταβάσεις των είς Ιταλίαν καί τής μετά τών κτηνοτρόφων έπικοινω- 
νίας των, παρηκολούθουν τήν παρ9 αυτών κατασκευήν τών έκ γάλακτος προβάτων 
σκληρών τυρών οιανες εις τάς περιφερείας έκείνας κατεσκευάζοντο παρά^τών^ίδί- 
ων κτηνοτρόφων, τήν οποίαν καί έξέμαθον* επί τη βάσει δέ τής κατασκευής των ή 
μιαναθερμαινομένων σκληρών τυρών τής Μ. 'Ιταλίας, διεμορφωσαν ενα τύπον 
σκληρού τυρού (κεφαλοτυριού), τού οποίου τό τυρόπηγμα μετά τήν πήξιν τού^γά" 
λακτος καί τήν διαίρεσιν αυτού άνεθέρμαινον διά θερμού ΰδατος* τον τυρόν αυτόν 
ώνόμασαν ρ ο μ α ν έ λ λ ο (έκ τού ιταλικού τυρού ρομάνο). Τον τυρόν τούτον,
έπανερχόμενοι, κατεσκεύαζον είς Συρράκον έκ τού γάλακτος τών πολυαρίθμων ποι 
μνίων τής περιφερείας ταύτης, κατά δέ τάς έκ νέου μεταβάσεις των εις ‘Ιταλίαν 
προς πώλησιν τών καπών, μετέφερον καί τό τυρόν τούτον, δν έπώλουν βΐς τάς |·
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κει Αγοράς. Ούτω δέ βαθμηδόν ανεπτύχθη και διεδόθη ή κατασκευή του τυρού 
τούιου εν Ή πείρψ  δστις μέχρι του 1915 έΕήγετο είς Ιταλίαν.

Ή  τέχνη τής κατασκευής του ανωτέρω τυρού μετεδίδετο etg τούς Απογό
νους τής ταξειης ταΰ'ης, ή ας, δταν βοαδύτερον Ανεπτύχθη μεγάλως ή κατασκευή 
του εί: ολας τάς περιφερείας τής 'Ηπείρου, διετήρησε τό προνόμιον νά παράγη τε* 
χ 'ίια ς  τυροκόμους (μπάτζιους). Σήμερον δέ δτε δεν υπάρχει ή τάξις των καποτά- 
δων, καθόσον προ πολλοί δεν γίνεται πλέον χρήσις των προϊόντων των έν Ί ια -  
λίρ, τό Συρράκον διατηρεί κατά τό μάλλον ή ή τον τό προνόμιον νά παράγη κα
λούς τεχνίτας τυροκόμους, καίτοι τήν τέχνην τιχύτην έξέμαθον καί πολλοί άλλοι κά 
τοικοι των εν ΓIίνδφ κυρίως χωρίων.

Βραδύτερον ή ονομασία του τυροί τούτου αντικατεστάθη διά τής δνομασί- 
ρς «μανούριον» τής οποίας ή προέλευσις είναι καΆ πάσαν πιθανότητα ιταλική, 
καθόσον και εϊς τινας νήσους των Κυκλάδων δπου είσήχθησαν έξ Ί  αλίας και πα
ρασκευάζονται παρεμφερεΐ* τυροί, τό νωπόν κεφαλοτΰριον δνομαζεται μ α ν ο ΰ· 
ρ α. 'Ωσαύτως ή δ'ομασία αυτή είναι ενδεχόμενον »Ά έδόθη καί τυχαίως υπό 
καταναλωτών ή έμπορων /ηφθεΐσα έκ τής δνομασίας μ α ν  ο ύ ρ ι ο  ν ήν φέρου- 
σιν είς πολλάς περι«ιερ-ίας τή: Ελλάδος αί ξηοαί μ» ζήθραι καί ήτις θά είναι Ι
ταλική προερχόμενη, ώ; ίσχυρίζοντο παλαιοί ηνες τυρέμπουοι, έκ τής Ιταλικής λέ· 
ξεως mano (χείρ) λόγφ τής διά των χειρών έπεξεργασίας ·οΰ προϊόντος τουτου.

Τό ανωτέρω καφαλοτΰριον ή ο »υρός κατώτερος ποιότητος άποβουτυρωμέ· 
νος κατά τό ήμ συ περίπου, σκληρός καί πολύ αλμυρός, έξαγόμβτος είς ’Ιταλίαν καί 
Μάλιαν δπου, μέρος μεν εχρησ μοποιεϊτο ώς προσφάγιον άπό τάς πτωχοτέρας τά
ξεις , μέρος δέ διά τρίψιμον είς τά μακαρόνια. Έπροτιμάτο όέ δ τυρός ούτος 
διά τά μακαρόνια λόγφ τή; ά μυρότητός του διότι έχρησίμευε καί διά τό άλάτι- 
σμα των μακαρονίων καθόσον, κατά τήν Ιιοχήν εκείνην, τό άλας έν Ίταλ ίφ  ή ο 
πολύ άκριβόν λόγφ τής ύτερβολικής φορολογίας του καί συνεπώς διά των τυρών, 
είσήγετο έν τή χώρα τ<·ύτη εμμέσως καί άλας αφορολόγητον.

Καιά τας άυχάς τού πρώτου παγ οσμίου πολέμου (καί κυρίως κατά τήν έ· 
πιστράτευσιν τού 1915) άπηγορεύθη ή εξαγωγή των έλληνικών τυρών, έπυμένως 
καί τού κεφαλοτυριού» ΐνα έπαρκέσωσι ταύτα διά τάς έπισιτιστικάς άνάγκας τής 
χώρας. *Αλλά καί με»ά τον πόλεμον έξηκολοΰθησεν ή άπαγόρευσις, διότι ή κτηνο
τροφία μας έμειώθη κατά τήν διάρκειαν τούιου λό φ τής φθοράς ήν ύπέστησαν 
τά ποίμνια έκ τώ^ συχνών μετακινήσεων συνβπείφ τών εχθροπραξιών, έκ ιώ ν έπι- 
ζωοτιών τών όπο'ων ή καταπολέμησή ήτο δύσκολος έ»εκα τής έπιστρατεύσεως τών 
ολίγων υπαρχόντων τότε κτηνίατρων τού Κράτους καί έκ τής χρησιμ·»ποιήσεως με 
γάλου μέρους ζφωτ προς διατροφήν έπί μακρόν χρόνον τών ήαε έρων καί τών έν 
τή χώρφ μας ξέ«ων στρατέ» μάτων. ’Αλλά καί δ σάλος δ ν έτέφερε μετά ιόν πόλε
μον ή Ιφαρμογή τών Αγροτικών νόμων, συνεπείφ τών δποίων μέγισται έκτάσεις 
χρησιμοποιούμενοι πρότερον ώς βοσκήσιμοι, άπηλλοτριώθησαν προς έγκατάστασ»ν 
τών έντοπίων καί τών έκ Μικράς Α σίας προσφυγόνιων κατόπιν τής καταστροφής 
Αγροτών, συνετέλεσεν είς τήν μείωσιν τής κτηνοτροφίας καί έπομένως, έμειώθησαν 
καί τά τυροκομικά προϊόντα τά όποια μόλις έπήρκουν διά τάς άνάγκας τού πλη
θυσμού τής χώρας δστις είχεν αύΕηθή μεγάλως διά τής έγκαταστάοεως έν τή 
χώρ<£ μεγάλου Αριθμού προσφύγων.

Σύν τφ χρόνφ δμως καί κατόπιν τής Αντικαταστάσεως μεγάλου μέρους τής 
νομαδικής κτηνοτροφίας διά τής χωρικής τοιαύτης, ή κτηνοτροφία ήρχισε νά Ανα- 
λαμβάνη καί όχι μόνον νά έπαρκή διά τήν έγχώριον κατανάλωσιν, Αλλά καί νά
πλεονάζη μέρος τών τυροκοαικών προϊόντων προς έξαγα)γήν. Καί Ιπιχείρησαν τό
τε οΐ παλαιοί τυρέμποροι τής Ή τείρου  νά Ιξαγάγωσιν έγχώρια κεφαλοιύρια είς 
’Ιταλίαν ώς καί πρότερον, Αλλ* αί Αγορά! τής χώρας ταύτης ήσαν πλέον κλεισταί
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διά τα προϊόντα τούτα, διότι κατόπιν τής μακρας διακοπής τής είσαγωγής αύτών 
είς Ή αλίαν, ή Ιταλική κυβερνησις δχι μόνον άνεπλήρωσε τάς άνάγκας τής εσωτε
ρικής καταναλώσεως διά τής εντατικής άναπτύξεως τής κτηνοτροφίας τής χώρας 
τούτης, άλλα καί έβελτίωσε τήν ποιότητα των προϊόντων της, ώστε τά κα^ωτάτης 
ποιόιητος ηπειρωτικά κεφαλοτύρια νά μή γίνονται πλέον δεκτά είς τήν χώραν ταυ 
την. Τούτο συνετέλεσεν ώστε νά εκ>είψη ή κατασκευή του τυρού τούτου Εν Ή πεί· 
ρφ άντικατασιαθεισα υπό τής κατασκευής τού κεφαλοτυριού τύπου βιζέ ή βεζιά δ- 
περ είναι καλυτέρας ποιότητος και άνταποκρίνεται προς τάς απαιτήσεις των κατα
ναλωτών τού εσιοτερικού οιτινες προειίμων τούτο πάντοτε τού μανουριού.

Ή  συνεπείρ των ανωτέρω λόγων άπαγόρευσις τής Εξαγωγής τυρών Εξ Έ λ  
λάδος, ήνάγκασε μεγάλους τινάς τυρεμπόρους οιτινες προ τού πρώτου παγκοσμίου 
πολέμου ΕΕήγον μεγάλας ποσότητας μαλακών και σκληρών τυρών είς τάς Η νω μ έ
νας Πολιτείας τής ’Αμερικής, νά άποστέλλωσιν Έλληνας τεχνίτας τυροκόμους είς 
τήν Νότιον 'Ιταλίαν κυρίως ώς και είς τήν Σαρδηνίαν όπου παράγονται μεγάλαι 
ποσότητες προβείου γάλακτος οϊτινες κατεσκεύαζον τυρούς κατά τον τύπον τών Έ λ  
ληνικών το*ούτων και πρό πάντων τής φέτας, τούς όποιους άπέστελλον Ικεΐθεν είς 
τούς Εν ταΐς Ά μεοικανικαΐς άγοραϊς πελάτας των. Σύν τφ χοόνφ δμως ΕΕέμαθον 
τήν κατασκευήν τής φέτας και οί ’Ιταλοί τυροκόμοι οιτινες κατασκευάζουσι σήμε
ρον τοιαύτην—καίτοι δεν καταναλίσκεται Εν Ίταλίρ—μέγα μέρος τής όποιας είσά- 
γεται καί εν Έλλάδι και ανταγωνίζεται τούς Εγχωρίους λευκούς τυρούς.

"Οσον άφορ$ τήν γιαούρτην, δεν είναι γνωστόν πότε αυτή ήρχισε νά παρα- 
σκευάζηται. Είς τούς στ. 187— 191 (βιβλ. Α') τού Θ. Πιωχοπροδρόμου άναφέρον- 
ται τά Ιξής:

° Α ν  ήαονν δξνγαλατάς, δξνγαλα νά ·πούλουν
την τζονχαν τον ’ξνγάΧαχτος *ς τον νώμον μου νά βάοτονν
και άπδ ψυχής νά οτρίγγιζα% περίπατων τάς ρνμνας.
9Επάρατε δρονβανιοτόν δξύγαΧον, κνράδες 
χαϊ ’χείναις ώς τδ χρήζονοιν, ονντομα νά τδ 'πονΧουν 
# #  · · « · · * · · « · ·

Τούς στίχους τούτους άναφέρομεν, διότι ό Καθηγητής Σιμός Μενάρδος 
λαμβάνων άφορμήν εκ τού θορύβου δστις κατά τό 1908 εγένετο είς τον τύπον, 
ήμέτερον και ξέ^ον, συνεπείφ τών ανακοινώσεων τού Μετσνικώφ σχετικώς προς 
τάς άντιαρτηριοσκληρωτικάς Ιδιότητας τής γιαούρτης, ήν ό τελευταίος οΰτος επολι- 
τογράφησεν ώς βουλγαρικόν προϊόν, ώνόμασε δε και τόν είδικόν βάκιλλον τής για 
ούρτης «βάκιλλον βουλγαρικόν», Εγραψε σχεηκώςτότε είς τό περιοδικόν «Μελέτη» 
(τομ. 8ος σελ. 225), ώς και είς τήν εφημερίδα «Ε στία»  (28—4 —908), δτι, διά 
τής λέξεως «δξύγολα», ό Πρωχοπρόδρομος ήννόει τήν γιαούρτην ήτις ήτο πρόπολ- 
λού γνωστή είς τήν Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν και δτι, Επομένως, δεν επςεπεν αδ· 
τη νά χαοακτηρισθή ώς βουλγαρικόν προϊόν.

Δεν υπάρχει ούδεμία άμφιβολία, κατά τήν γνώμην μας, δτι όξύγαλα, κατά 
τόν Θ. Πτωχοπρόδρομον, δεν ήτο ή γιαούρτη, ώς άναφέρει ό Σ. Μεδάρδος, άλλά 
τό γνωστόν «ξινόγαλο»* εΐμεθα δε βέβαιοι δτι περί τού τελευταίου τούτου πρόκει
ται, Εφ* δσον παράγεται διά κτυπήματος τού.δξίνου γάλακτος, ώς σημαίνει ή λέξις 
«δρουβανιστόν» και έφ’ δσον αί κυράδες Εχοησιμοποίουν μεγάλας ποσότητας τού
του, προφανώς διά λουτρά, ώςεχοντος τήν Ιδιότητα νά μαλακώνη καί λευκαίνη 
τήν Επιδερμίδα διά τού γαλακτικού δξέος δπερ περιέχει. Πάντως δμως, έφ* δσον
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γνωρίζομεν δτι Ιν Ανατολή άπό πολλών αιώνων παρεσκευάζοντο διάφορα προϊόν 
τα διά τής ζυμώσεως τ«>ύ γάλακτος, δυνάμεθα παραδεχθώμεν δτι xai ή για«>ύρ· 
τη ήτο προϊόν τής ’Ασίας έκ τής 6 ω ίας ή κατασκευή διεδόθη είς τήν Βαλκανικήν 
χερσόνησον, έπαμένως δε και είς την Βουλγαυίαν* ούδαμόδεν δέ άπ·«δεικνύεται δ· 
τι αυτή είναι β »υλγαρικόν πρ πόν ώστε νά διχαιολογήιαι ή υπό του Μετσνιχώφ 
δ>ομασία του είδιχού γαλακτοβακίλλου δσιις παίζει πρωτεύοντα ρόλ >ν είς »ήν ζύ· 
μωσ ν τού γάλακτος προς παρασκευήν γιαοΰρτης, «βάκιλλος β »υλγαρικός» (Bacillus 
Buigaricus), ήτ ς και έπεκρά ητε σήαερ >ν και ώς τ^ιαύτη & αφέρεταί ε!ς τά ξένα 
συγγράμματα, Βραδυτεοον, δτε διηρευνήθη καλύτερον το ζήτημα τούτο, άναςρερε· 
ται ύπό τινων συγγραφκον (λ  RolUt κ Λ )  δτι ή γιαούρτη είναι προϊόν παρσσχευα- 
ζόμενον και χαταναλισκομενον ύ ιό τών άγροτικών πληθυσμών τής 'Οθωμανικής 
Αύτοχρατορίας είς τήν οποίαν περιελαμβάνετο 5 λοτε χαι ή Βαλκανική Χερσόνη* 
σος, etc δλας τας χώοας τής όποιας ήτο γνωστή ανέκαθεν ή παρασκευή τής γιαούρ* 
της, 6)λά δεν μετεβλήθη δμως καί ή δνομασία τού παράγοντος ταύτην βακίλλου.

(Σ  υ ν β χ ( ζβ τ α ι)
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ΕΡΡΙΚΟΥ Μ ΕΝΤΡΑΣ
Κοινωνιολόγου τϊ)ς ΟΓΝΕΣΚΟ *

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΡΙΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ 
& ΤΡΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝ)ΤΩ ΝΤΗΣ ΠΕΡ. ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Έ αν τέλος μελετήσωμεν τήν δραστηριότητα μιας μέσης αγροτικής οίκογενεί 
ας είς τήν Πυρσόγιαννην, εκεί δεν πρόκειται πλέον περί διατροφής τής οικογένει
ας* αλλά ά τλουστατα περ'ι έξασφαλίσεως εις αυτήν προμήθειας είς κηπευτ κά είδη, 
οίνον και γαλακτερά. Ή  οικογένεια αυ^η δ αθέτει 800 ξηρικά τ. μ. γής κατανε- 
μόμενα εϊς 4 τμήματα, εκ των όποιων το εν αποτελεί^αι εξ σμπελώνος 300 τ. μ., 
άποδίδοντος 8 Ικατόλιτρα οίνου καί τά άλλα τρία είναι χέρσα, άποδίδοντα Ελάχι
στα χόρτα καί λεπτήν ξυλείαν. Είς τήν όχθην ιού ποταμού ή οΙκογένεια διαθέτει 
Ιπί πλέον 2 άρδευόμενα τεμάχια εκ 30 τ. μ. εκαστον, τα όποια χοησιμεύουν ώς λα
χανόκηπος καί αποδίδουν κατ’ έτος 50 χιλιόγραμμα φασολιών. 120 χλγ. γεοομήλων, 
π^ρί τά 100 χλγ. τομάτες και 40 χλγ. κρομμΰων, Δύο αίγες καί ολίγα πουλερικά 
άποτελονν το δλον ζωϊκόν κεφάλαιον.

Δυνάμεθα μετά περισκέψεως νά άναθεωρήσωμεν προς τά ανω τούς αρι
θμούς οί όποιοι άναφέρονται είς τήν άπόδοΉν των καλλιεργειών. Μερ«κά μή άς· 
δευόμενα Ιδάψη άποδίδουν είς δημητριακά το διπλούν ή το τριπλούν τού σπόρου. 
At άρδι-υόμεναι καί Ιπ·στημόνικώς καλλιεργο»'μεναι γαΐαι τής Άναγνωστοπουλεί- 
ου Γεωργικής Σχολής αποδίδουν 35 κουΐντάλια κατά εκτάριον.

Φαίνεται δτι, υπό τάς παρούσας συνθήκας, τό μέσον εισόδημα των άρδευο· 
μένων γαιών είναι περίπου 15 κουΐντάλια σίτου καί ?0 κουΐντάλια άραβοσίτου κα
τά έκτάριον. Έ ξάντιθέτου, ή παραγωγή μηδικής είναι εξαίρετος^ 13 τόννοι κατά I 
κτάριον.

A t πληροφορίαι τάς οποίας διαθέτομεν επί τού θέματος τής άγροτικής |ρ· 
γασίας είναι πολύ μεταβλητά!. ΕΙς τά δρεινά, αυτή εχει άνατεθή σχεδόν Ιξ ολοκλή
ρου είς τάς γυναίκας. ΕΙς τά πεδινά υπάρχει μία κτυπητή άντίφασις μεταξύ των 
συλλεχθεισών πληροφοριών υπό των Ιρευνητών Επί τού θέματος τούτου καί τής 
πραγματικώς άπαιτουμένης εργασίας. Τά ερωτηθέντα πρόσωπα έδήλωσαν δτι είναι 
υπερφορτωμένα μέ Ιργασίας, Ινώ συνήθως ή άπαιτουμένη άπασχόλησις διά τόσον 
μικρός Ιπιφανείας είναι λίαν περιωρισμένη. Μία μή Ιντατική καλλιέργεια καί μή 
βελτιωμένοι κτηνοτροφικαί μέθεδοι δεν άπααούν πολλάς άσχολίας. Ά?λσ ή έργα- 
σία είναι πολύ κακώς όργανωμένη, at μηχαναι ελλείπουν καί at αποστάσεις είναι 
συχνά πολύ μεγάλαι. Όφείλομεν νά Ιπιστυσωμεν τήν προσοχήν μας Ιπί τού τελευ
ταίου τούτου. Ό  καταναλισκόμενος χρόνος διά τήν μετατόπισιν καί τάς μεταφο
ράς βΤναι σημαντικός· Παρίσταται άνάγκη νά οδηγήσουν τά ζώα είς μακρυνούς 
βοσκοτόπους καί είς ποτιστήρια κείμενα πολλάκις είς άποστάσεις Ιξ ίσου μακρύ- 
νάς Ικ τού χωρίου των. Μεταβαίνουν πολύ μακράν διά την συλλογήν φυλλώματος

(*) Συνέχεια έκ το9 προηγουμένου τόμου αβλ. 993.
Σημ. «Η. Ε.» Ή  ώς άνω μελέτη eTva< έντβταγμένη ε!ς τήν έργασίαν τοΟ Προγράμμα

τος Άναπτύξεως Ηπείρου.
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διά τά ζώα των. Εΐδομεν δτι ot άγρο! συχνά εύρίσκονται είς άπόστασιν 8 χλμ. έκ 
τόύ χωρίου, ήτοι μιας ώρας πορείας. Δεν ύπαρχουν άμαξαι, τά προϊόντα μεταφέ- 
ρονιαι έπ! τής ράχεως των ζώων. Έ ω ς  διού τά άλωνίση ή άλωνιστική μηχανή, 
ή δποία πέρνα από τό χωρίον περί τά τέλη τής εποχής, τά προϊόντα δφείλουν νά 
άποθηχευθούν εις ιόν τόπον δπου σταθμεύει ή άλωνιστική μηχανή, κατόπιν νά 
μεταφερθοϋν δ καρπός και τό άχυρον είς τάς κατοικίας αυτών.

Ή  συγκομιδή βέβαια δεν είναι πλούσια. Έκτος τούτου, μέρος αυτής χάνε
ται κατά τήν διαδρομήν και τήν άποθήκευσιν, διότι αί μεταφοραι αύται είναι συ
νήθως πολύ μακρυναί. Κατά τό θέρος, ζώα και αγροί απορροφούν πολύν χρόνον, έ 
νώ ή κυρίως είπεΐν άπόδοσις τής εργασίας αυτών δεν είναι άναλόγως σημαντική.

Καιά τον χειμώνα ή άπασχόλησις τών χωρικών είναι λίαν ήλαττωμένη.
Μία σαφής ερευνά περί τού ωραρίου και τής διαθέσεως τού χρόνου αυτών, 

φαίνεται νά είναι άταραίτητος, διό τι θά άπεδεικνύετο περισσότερον άφ9 ο,τι νομί 
ζεται, μέχρι ποιου σημείου οί έργάται ούτοι υποαπασχολούνται. 'Αλλά μία τοιαύ- 
τη ερευνά είναι δύσκολον νά πραγματοποίηση, διότι ή έννοια τού χρόνου 
δεν λαμβάνεται ύπ' δψιν από τούς Έπειραηας. ΟΙ έρωτηθέντες πολλάκις καθώρι- 
ζυν τάς ώρας κατακΛίσεως ή άυυπνίσεώς των, ύπερβάλλοντες ταύτας κατά δύο ώ 
ρας... Ή  συγκεχυμένη αύ η έννοια τού χράιου, συντελεί είς τό νά τούς δίδη τήν 
έντύπωσιν δτι εργάζονται περισσότερον άπ9 δτι εργάζονται πράγματι κώς. At δλί- 
γαι ούται σποραδικά! παρατηρήσεις, τάς δποίας όφείλομεν νά έξακριβώσωμεν καί 
έλέγζωμεν, έχουν τήν σημασίαν των. έν τφ μέτρφ μιά*. εκσυγχρονισμένης γεωργί
ας κα! δή άρδευομένης τοιαύ ης, ή δτοία θά άπαιτήση μίαν περιωρισμέ»ου χρό
νου αύστηράν πειθάρχησιν και απαρχήν όρθ<·λογικωτέρας εργασίας. Ό  σκόπελος 
ούιος, φαινομενικώς ακίνδυνο:, δύναται, εάν τον προσέξωμεν νά εκμηδενίση τό κολ 
λίτερον έκπονηθέν σχέδιον έκσυ χρονισμού.

ΕΙς μίαν χώραν καταστραφεΐσαν τελείως κατόπιν μακράς πολεμικής περιό
δου, ή ανασύστασή τού κε φαλαίου και αί επενδύσεις δεν δύναται νά πραγματοποι
ηθούν άνευ τής Κυβερνητικής συνδρομής. 'Η  άνασύστασις τών χωρίων έπραγμα- 
τοποιήθη χάρις είς τάς αποζημιώσεις και τάς επιχορηγήσεις, ή δέ άνακατασκευή 
ή ή κα»ασκευή τών αρδευτικών διοχετεύσεων, είναι ως έπ! τό πλεΐστον εργον τών 
άγροτικών ύ ιηρεσιών. Ή  πιστωσις έπα ξεν έπίσης τον ρόλον της. Έ π ! τού παρόν- 
xoc, είς τά δυο πεδινά χωρία έλήφθησαν 167 μακροπρόθεσμα κα! μεσοπρόθεσμα 
δάνεια, παρά τής Άγροτραπέζης Κονίτσης, δηλαδή, κατά μέσον δρον, ενα δάνειον 
κατά οικογένειαν. Τό γε*ικόν ύψος τώνδανεισθέντων ποσών ανέρχεται είς 315.000 
δραχ.. ήτοι όλιγώτερον τών 2.000 δραχ. κατά δάνειον κα! 2.500 δραχ. κατά οίκο- 
γένειαν. Τά βραχυπρόθεσμα δάνεια τά παραχωρηθέντα εις τά αυτά χωρία άρι- 
θμοννται, είς 94, δηλαδή αντιστοιχεί όλιγώτερον τού Ινός δανείου κατ' οίκογένει 
αν, τά όποια αντιπροσωπεύουν συνολικόν ποσον έκ δραχ. 465.000, δηλαδή 5.000 
δραχ. περίπου κατά δάνειον κα! 4.000 κατ* οικογένειαν. Συνολικώς κατά μέσον δ 
ρον εδανοίσθησαν 6.500 δρχ. κατ’ οικογένειαν είς τά χωρία ταύτα κατά τά τελευ
ταία τρία έτη. Τά μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα δάνεια παρεχωρήθησαν ώς 
έπ! ιό πλεΐστον διά εκχερσώσεις (37°/0), διά τήν φύτευσιν μηδικής (20°/ο) ή όπω- 
ροφόρων δένδρων (ΐ8°/0) κυρίως μηλεών, τήν αγοράν ζώων (13°/0), τήν κατασκευ
ήν σιτοβολώνων ή διαφόρων κα αφυγίων (9°/0) Τά βραχυπρόθεσμα δάνεια χρησι
μεύουν διά τήν χρηματοδότησιν τής αγοράς σπόρων κα! λιπασμάτων.

Εις τά ορεινά χωρία, αί πιστώσεις είναι όλιγώτερον σημαντικοί. Είς ενα 
από τά χωρία, ή αναλογία είναι δλιγωτέρα τού ενός δανείου άνά κάθε δύο οικο
γένειας. Ό  μέσος δρος τών δανείων είναι 1000 δραχ., δηλαδή μία χρέωσις μικρο-
τέρα τών 500 δραχ. κατά οίκογένειαν. Πρόκειται σχεδόν πάνιοτε περί φυτεύσεων 
μηλεών ή άγοράς ψεκαστήρων.
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Δέν εχιμεν χαμμίαν πληροφορίαν, ίπ ΐ τών δαπρανυατευομένων δανείων 
το ν πραγματοποιούμενων έ*τός τής “Αγροτικής Τρατέζης. Υπάρχουν, ά λ ά  άναμ- 
φΐβόλως πολύ ό 'ίγα , διότι παραχωοοΰ*ται υπό άσυγκρ.τως ύψη'οτέρους τόκους.

At πιστοδοτήσεις διευκολύνον αι πολύ είς τά μέλη ιών συνεταιρισμών, 
τά ό/ιοΐα δέν χρήζ«·υν Εγγυητών διά την άπόκτησιν δανείου.

ΕΙς τά όρεινά χωοία δέν ύφίστανται γεωργικοί συνεταιρισμοί, άλλά μόνον 
δασικοί συνεταιρισμοί, οΐ όποιοι έχουν διάφορον ?ργον.

Άντ>ϋέιω ς υπάρχει άν ιΐς  γιο)<ιγΐχός συνεταιρισμός είς 2κασ*ον πεδινόν 
χωρίον, άλλά, έάν hi; τό Μάζι ου<ος συμπεριλαμβάνει σχεδόν 8λας τάς οίκονενεί- 
ας, είς *ήν “Αετόπετραν περιλαμβάνει μίαν οίκο^ένειον έπί δύο καί μία Ιπ\ τριών 
είς τήν Μελ απόπειραν. Έ ν  στενή έπαφή μετά τής ’Αγροτικής Τραπέζης, ό Συνε
ταιρισμός άγο >άζει άπό τού; άγρότας τά δημητριακά ιων, καθώς έπίσης σπάρους 
μηδικής *αί ξηρά ψυχανθή, πωλεΐ δέ είς αύτούς σπόρους καί λιπάσμαα.

*Η κάτωθι πίναξ συνοψίζει τάς κυριωτέρας συναλ/.αγάς τάς πραγματοποιη- 
θείσας συνολικώς είς κάθε χωρίον.

Δραστηριότης Συνεταιρισμών 
Κοινοτήτων Μαζίου— Άετόπετρας—Μελιοσόπετρας

Σ  ν ν α Μ * γ η  | Μάζι ον |  * Αβτόηττρα |  Μβλιοοόχετρα Σ ύ  ν Ο λ Ο V

Αγορά Ιχ τών Ποαότης I ‘ Α ξ ί α I Ποοότης ‘Α ξ ί α Ποοότης I "Α ξ ία Ποοότης 1 ‘Α ξ ί α
γεωργών είς όχαδ, 1 ‘tsiex 1 όχαδ. 8 ρ α χ . δχάδ. 1 *β*Χ· όπάδβς ί ρ α χ .

Σίτος 20.000 80000 18 000 72 000 3 000 12000 41.000 164 000
Σπόροι μηδικής 140 5.600 130 5 200 2.000 80 000 2.270 90.800
ΦιΐκαΙ — — — — 1.450 8.700 1.450 87 000

Σύνιλον 85.600 77.200 100.700 263.500

Πωλήσεις είς |
γεωργονς 1

Σίτος 8 000 1.400 1.100 10.400 ,
“Αραβόσιτος 76 3 70 148
Σπόρος μηδικής 106 94 183 382
Λιπάσματα 68.300 68.700 14.800 131.800

Ot άριθμαί ουτοι δέν Αντιπροσωπεύουν παρά δν μέρος τών συναλλαγών 
ιών κα λ<ερνη ών, ot όποι*·ι δύ»ανται ωσαύτως νά Απευθυνθούν Απ* εύ· 
0 4 α ; είς άλλους Αγρό'ας ή έμπόρους (έκτός τής προμηθείας λιπασμάτων). 
Ή  διαχκ ρισ ική αύτάρκβια τών περισσοτέρων άγροτικών έκαεταλλεύσεων Ιπιδεχε- 
ται έλαχίστας Αγοράς καί μίαν περιωρισμένην έμπορίαν, ή δποία ώς ίπ ί τό πλει- 
σιον γίνεται είς μιχράς ποσότητας καί υ ιό  διαφόρων άγοραστών.

Είναι λοιπόν σχεδόν άδιίνατον νά σχηματίσωμεν μίαν γενικήν εϊχόνα τών 
πατησιών καί άγορών έκάστου χωρίου. Διότι, ή παραγωγή, ή δποία δσον καί δν 
φαίνεται Ασήμαντος, δύναται νά γίνη άντικβίμενον δμπορίας κατά τό μέγιστον μέ-
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ρος αυτής. *Έχομεν τήν περίπτωσιν των σπόρων μηδικής, ή δποία άποδίδει 
80.000 δοαχ. είς τήν Μελισσόπετραν (μόνον έκ τής πωλήσεως των Συνεταιρισμών). 
ΕΙς τό Ελεύθερον τά χρηματικά έσοδα τής γεωργίας και κτηνοτροφίας περιορίζον
ται είς τρία τινα.

Μικρή κτηνοτροφία 400 αίγοπρόβατα 100.000 δραχ.
Ξηροί φασίολοι 1 500 δκάδες 22 500 »
Καρυα 2.500 » 20.000 *

142.500 »
* Υπάρχουν, λοιπόν, εί; τήν περίπτωσιν ταύτην, κατά κάποιον τρόπον, δύο 

τομεΐ; ε!ς τήν γεωργίαν του χωρίυυ. Έ ν  πρώτοις, ή γεωργία αύτοκαταναλώσεω; 
ή δποία προορίζεται προς άντ·μετώπισιν των άναγκών τής οικογένειας καί τήν δι- 
ευκόλυνσιν των συναλλαγών μεταξύ των γειτόνων καί τού παντοπώλου τού χω ρ ί
ου. Ούτος πωλεΐ ζυμαρικά, όρυξαν, έλαιον, πετρέλαιον καί δέχεται συχνά νά πλη- 
ρωθή μέ αυγά, όσπρια καί ενίοτε δημητριακά.

Τοιουτοτρόπως εξασφαλίζεται μια έργασία συναλλαγής έντός τού χωρίου, 
μεταξύ τών κατοίκων αυτού καί εν είδος έμπορίας περιωρισμένης μορφής μέ τό έ- 
ξωτερικόν.

Β \  Έμπορεΰσιμα προϊόντα: Τό σύνολον σχεδόν τήζ παραγωγής πωλείται* 
ταντα κυρίως αποτελούνται από κρέας, ξηρά ψυχανθή, σπόρους μηδική; καί ζωο- 
τροφάς (αί δποιαι πωλοΰνται είς τον σ ιραόν). Είς τάς πεδιάδας ή καλλιέργεια 
είδών διατροφής παρουσιάζει, κατά τά εύφορα έτη, περισσεύματα, τά δπ«άα δεν 
καταναλίσκόνται καί επομένως πατλούνται. Είς τά ορεινά, ουδέποτε επαρκούν διά 
τήν διατροφήν τού χωρίου. Τό Ελεύθερον, τό ότοΐον έχει τήν πλέον έξελιγμένην 
γεωργίαν, δφείλει νά άγοράζη άλευρον αξίας 200 000 δραχ. κατ’ έιος, ποσόν άνώ- 
τερον τού λαμβανομένου έκ τής πωλήσεως όλων τών γεωργικών προϊόντων αύιού. 
Ακόμη καί εις τάς καλλίτερα; τών περιπτώσεων, είς τά δρεινά, τό έλλειμμα ιή ; 
παραγωγήα είδών διατροφής, δεν αντισταθμίζεται τελείως διά ιής πωλήσεως έμπο 
ρνυσίμων προϊόντων. Είς τάς χειρότερα; τών περιπτώσεων είς τήν Πυραόγιαννην, 
εΐδομεν, δτι ή γεωργία προμηθεύω κηπευτικά, γάλα καί οίνον. Τό κρέας, ό άρτος 
καί μέρος τών κηπευτικών δφείλουν νά είσαχθούν. Είναι μιά γεωργική, δράστη- 
ριότης, πλησιάζουσα μάλλον τήν γεωργίαν ενός προαστείου μεγολουπόλεως, παρά 
τής τοιαύτης ενός χωρίου υπαίθρου.

ΈξωγεωργικαΙ δραστηριότητες

Κάθε χωρίον έχει τον ιερέα του, τόν διδάσκαλόν του, τον αγροφύλακα καί 
τον καφεπαντοπώλην του. Είς τά πεδινά είναι τά μόνα πρόσωπα, τά όποια δεν έ
χουν μίαν κυρίως γεωργισήν άπασχόλησιν, τούτο όμως δεν τούς Ιμποδίζει νά καλ
λιεργούν ένα κομματάκι γής καί νά εκτρέφουν μερικά ζώα. Είς δύο έκ τών χωρί
ων μας υπάρχουν επίσης δύο διδασκάλισσαι διά τό «Σπίτι τού Παιδιού*.

Οί μισθοί τών δημοσίων υπαλλήλων αντιπροσωπεύουν ένα χρηματικόν είσό 
δημα κατά μήνα έκ δραχμών 5.000. Είς κάθε χωρίον όφείλομεν νά προσθέσωμεν 
άλλης 3 500 δραχ περίπου, εάν υπάρχει είς αυτό «Παιδική Στέγη». Άλλα έκ τών 
μισθών τούτων, μόνον μέρος αυτών καταναλίσκεται είς τό χωρ ον. Ό  Πρόεδρος 
τής Κοινότητος,ζό Γραμματείς καί ενίοτε είς έ ερος κοινοτικός υπάλληλος πληρώ· 
νονται έκ τού Κοινοτικού Ταμείου (μεταξύ 1000 καί 1.500 δραχ. τόν μήνα ολοι 
μαζί). Τά είσοδήματα τού καφεπαντοπώλου είναι δύσκολον νά ύπολνογισθούν, διότι 
ποικίλλουν άναλόγωςτών περιπτώσεων καί συγχέονται έν μέρει με τά άγροτικά εσο 
δα. Όφείλομεν έπίσης νά ΰπολογίσωμεν τάς διαφόρους κρατικάς συντάξεις, τά εί-
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σοδήματα των κεφαλαίων και τά χρηματικά έμβάσματα έκ του έξωτερικού, τά ό
ποια ίχουν τήν σημασίαν των κατά το μάλλον η ήττον, ά ' αλόγως τού χωρίου, συ
νήθως περισσότερον εϊς τά δρεινά παρά εις τά πεδινά. Δυνάμεθα δπωσδήποτε νά 
υ ιοληγίσωμεν τά έσοδα τούτα ά'Ο) των 200 000 δραχμών Ιτησίως, αλλά τούτο 
δέν ε ΐ α ι  δ /λ ο παρά μία διάταξις πρ »χωρημένου μεγέθους και υπό τύπον ένδει- 
κτικόν.

Ό φείλομεν πλέον τούτων νά ύτολογίζωμεν τά ήμερομίσθια των εκάστοτε 
εκτελουμέ'ων σποραδικών εργασιών τών άνδρών, συχνό»>ρον υπό μορφήν χειρω
νακτικών δημοσίων εργασιώ ', όδοι κ.λ.π. ΕΙς *ό *ά*ε πεδινόν χωρίον (Άετόπε- 
τρα 3 0 0 ήμερομίσθια προς 40 δρ- χ. νατά μέσον όρον αντιπροσωπεύουν ένα γε
νικόν ιϊσόδημα διά τό χωρίον εξ 140 000 δραχ. ετησίως). Ό  αριθμός ούτος φαί
νεται κα ά μέσον όρον βάσιμος διάένα πεδινήν χωρίον τό όποιον θά εχη (»υιω 
εν έξωγεωργικόν είσοδημα ετήσιον εκ 350.000 δραχμών περίπου* εις τό αυτό χω 
ρίο* ή συνολική αξία τής γεωργικής παραγωγής ύπελογίσθη άνωτέρα τού Ivoc I- 
κα ομμυρίου δραχμών* ή αναλογία μεταξύ τών δύο πηγών εισοδήματος είναι 75°]0 
καί 25*]0 τον συνολικού εισοδήματος τού χωρίου, είναι δέ τά τρία πεδινά χωρία 
μας ( αι ίσως 8 χωρία πεδινά) εκείνα τά όποια έχουν τό μεγαλύτερον ποσοστον έ· 
ξωγεωργικών είσοδημαίων.

Είς τά δρεινά ή κατάστασις είναι τελείως διαφορετική, εξ αίτιας τής Ιπο- 
χιακής μετανασ εύσεως. Ή  π ιρ ίπ  ωσις τού Ελευθέρου είναι κατά τι ίδιάζουσα, 
έφ* όσον ή γεωργία έχει κάποιαν πραγματικήν σημασίαν. Έ κ τώ ν^ ϊςτή ν  διάθεσίν 
μας αριθμών, τό γεωργικόν είσ· δημ·» θά ε!»αι 610 000 δραχ και τά αλλα εισο
δήματα θά  αντιπροσωπεύουν 475.000 δραχμάς, τά όποια κατανεμονται ως εξής:

Μισθοί (κτίσται καί διάφοροι εργάτσι) 263 000
Μ σθοί μελών τού Δασ κού Συνεταιρισμού 36.000 
Πλήρωμα! δημ. υπαλλήλων, είσοδήματα κλπ. 105.000 
Ε νο ίκ ια  και βοσκότοποι 36 000
Διάφορα (εϊσυδήματα κεφαλαίων, χρηματικά

έμβασματα κλπ.) 35 000
475.000

ΟΙ αριθμό! έχουν ενδεικτικήν αξίαν, άλλα φαίνεται ότι όφείλομεν νά τούς 
αύξήσωμεν κατά 20β]0 διά νά πλησιάσωμεν περισσό ερον τήν πραγματικότητα. Θά 
Ιπέλθη λοιπόν ίσότη. μεταξύ τών γεωργικών καί τών άλλων εισοδημάτων. Διά τά 
δύο άλλ ι χωρία, οί άριθμοί μηκ αποτελούν θέμα μεγάλης Ιπιφυλάξεως, προκεμέ* 
νου νά τούς θ ωρήσωμεν ακριβείς. 'Υπενθυο ίζ· μεν απλώς ότι ή γεωργία προμη
θεύει π θανόν τό *ls τών εισοδημάτων είς τή* *Αγίαν Παρασκευήν κα! τό *]4 είς 
τήν Πυρσόγια»νην. Είς τά δύ > ταύτα χωρία τό έμπόριον έχει πολύ μεγαλυτέραν 
σημασίαν, δεδομένου ότι πρόκειται περ! πραγματικών μικρών κωμοπόλεων. Ύ πάρ 
χουν 5 παντοπωλεία (τά όποια πωλυύν δλίγο από όλα), ενα καπνοπωλειον, δύο I* 
ως τρ^α ναΦενεια, είς κομμωτής, ένα ή δύο κρεοπωλεία. Μερικά καταστήματα εί
ναι καλώς έφωδιασμένα κα! δίδουν τήν Ιντύπωσιν ευπορίας.

*Αντιθέ ως, ή τοπική βιοτεχ ία εχ^ι Ιξαφανισθή. Είναι ζήτημα αν έμεινεν 
είς υποδηματοποιός κα! είς ξυλουργός εις τήν *Αγίαν Παρασκ»υήν. Είς τήν Πυρ- 
σόγιαννην διαμένει είς υδραυλικός, είς λεπτουργός, είς σαγματοποιός, είς κομμω
τής, τρεις υποδηματοποιοί κα! δύο ράπται. Οί τελευταίοι ούιοι άποέε·κνύουν α
κόμη μίαν φοράν πόσον πολιτισμένον είναι τό χωρίον τούτο. Υπάρχουν έπίσης 
δύο νεαρά κορίτσια, τά όποια έχουν άπό Ινα αργαλειόν κα! κατασκευάζουν σκεπά
σματα έπ! παραγγελίφ. Αύται άντιπροσωπεύουν, κατά τρόπον τινά, μίαν τάσιν άνα 
δημιουργίας τής έκ παραδόσεως βιοτεχνίας, τοσοΰτον μάλλον καθ' δσον ύπάρχονν
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άκόμη περί τούς 100 αργαλειούς είς τό χωρίον.
Αί έπιχορηγήσεις τού έράνου της Βασιλίσσης διά την «Παιδική Στέγη* 

είς τήν Άετόπετραν, Μελισσόπετραν καί * Αγίαν Παρασκευήν καί ή Οίκοκυρική 
Σχολή της Πυρσόγιαννης, έδοκίμασαν νά αναπτύξουν έκ νέου τήν βιοτεχνίαν ταυ· 
την, διδάσκουσαι είς τά νεαρά κορίτσια τήν τέχνην τής ύφά'σεως.

Ή  προσπάθεια αύτη έγινεν εύμενώς δεκτή καί απέδωσε πολύ ενθαρρυντι
κά αποτελέσματα· Τά προικιά των νεαρών δεσποινίδων επλουτίσθησαν μέ σκεπά
σματα καί αενδόνας ύψασμένας υπό των Ιδίων καί υπό τάς οδηγίας των διδασκα- 
λίσσών (Οίκοκυρικής). Κατά τον ίδιον τρόπον, οι άρρενες, έδιδάχθησαν νά έπε- 
ξεργάζωνται τό ξύλον υπό των διδασκάλων, των άγροτοπαίδων τής «Στέγης του
παιδιού*.

Εις τάς δύο περιπτώσεις άναγεννάται μία βιοτεχνία αύταρκείας, ενα είδος 
«έξοικο■ ομήσεως», ή όποια επιτρέπει είς τούς ανθρώπους νά ζήσουν ά^ετωτερα 
κατασχευάζοντες οί ίδιοι τά σκεπάσματά των ή τάς όροφάς των οικιών των. Ε ί
ναι δηλαδή μία μεγάλη αύτοεξυπηρέτησις. Όφείλομεν νά δοκιμάσωμνν νά άνα- 
πτύξωιεν μίαν έμπορενσιμον βιοτεχνίαν, παράγοντες αντικείμενα δυνάμενα νά που
ληθούν είς τό εσωτερικόν καί εξωτερικόν τής περιοχής, είδη κοινής χρήοεως ή άν- 
τικείμενα λαϊκής τέχνης, προς όφελος των τουριστών. Καί ή βιοτεχνία αΰιη δφεί- 
λει, νά δώοη εργασίαν, κατά προτίμησιν είς τούς άρρενας, οί όποιοι υποαπασχο
λούνται, έ\ώ οι γυναΐκις, συνήθως, είναι ύπερφορτωμέ\αι μέ τάς γεωργικός καί 
οίκιακάς εργασίας.

Δεν γεννάται αμφιβολία ότι διά τής βιοτεχνίας είναι δυνατόν νά δημιουρ- 
γηθούν προϋποθέσεις αισθητής αύξήσεως εισοδήματος τον χωρίου. eH προσπάθεια 
δμως αΰιη τείνει νά προσκρούση είς δύο δυσκολίας: α) Ή  υφαντική βιοτεχνία θε 
ωρειται είς τον τόπον ώς γυναικεία άπασχόλησις καί οί άνδρες θά  έδίσταζαν νά 
άσχοληθούν μέ αυτήν, μέ τήν Ιν ύ »ωσινοα ή άπασχόλησις αΰτη θά τούς ύπεβίβα- 
ζε. β) ’Από τήν άλλην πλευράν, όφείλομεν νά προβλεψωμεν εΐςτήν έξασψάλισιν άν 
γορών διαθέσκος καί τήν δργάνωσιν αυτών, είς τρόπον ώστε να αποκτήσουν οί δί- 
θρωποι εμπιστοσύνην είς τήν πηγήν τού εισοδήματος τούτου. Οί συνεταιρισμοί οί 
διαθέτο'τες καταστήματα πωλήσεως είς τά τουριστικά κέντρα τής χώρας δέν θά δυ- 
σκολευθούν νά προσελκύσουν τήν τουριστικήν πελατείαν, ή οποία δυσκόλως ικα
νοποιείται από τά «αναμνηστικά αντικείμενα* τά προσφερόμενα έπί τού παρόντος 
είς τάς αγοράς των 'Αθηνών καί των επιτηδείων.

Τό δάσος αντιπροσωπεύει μίαν άξόλογον πηγήν εισοδήματος καί άπασχο- 
λήσεως είς μερικά ορεινά χωρία. Προσωπικώς αί οίκογένειαι κατέχουν συχνά μ ί
αν μικράν δασωμένην έπ·φάνειαν, κεκαλυμμένην υπό θάμνων παρά σπερμοφυών. 
Τό μικρόν αυτό τμήμα προμηθεύει δλίγην καύσιμον ξυλείαν καί φύλλα τομής, αλ
λά μόνον τά κρατικά καί κοινοτικά δ ά σ η  επιτρέπουν πραγματικός υλοτομήσεις.

Είς ιό 'Ελεύθερον, ό Δασικός Συνεταιρισμός αναλαμβάνει τήν ύλοτόμησιν 
τής ξυλείας» τήν οποίαν ή δασική διαχείρισις τού αναθέτει νάεκτελέση είς τό κρα
τικόν δάσος, τό όποιον καλύπτει μέγα μέρος τής Κοινοτικής έπιφανείας.

Πρόκειται πρακτικώς περί ένός Συνεταιρισμού εργατών— υλοτόμων καί τό 
μόνον δασικόν εισόδημα τό όποιον είσάγεται είς τό χωρίον είναι τά ήμερομίσθια 
των υλοτόμων τούτων (360.000 δραχ. τό δλον).

Είς τήν ‘Αγίαν Παρασκευήν, άντιθέτως, τό δάσος ανήκει είς τήν Κοινότη
τα. ή όποια τό εκμεταλλεύεται άπ* ευθείας, υπό τήν επίβλεψιν τής Δασικής ‘Υ πη
ρεσίας.

Έκτος των ήμερομισθίων των κατοίκων τού χωρίου, οί όποιοι έργάζον* 
ται ώς υλοτόμοι, ή ποόλησις τής ξυλείας προμηθεύει είσοδήματα λίαν σημαντικά είς 
τον Δήμον, άπό I 1], έως 2 έκατομμύρια δρχ. έτησίως (ιό §ν τέταρτον τού δλου εΐ-
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σοδήαατος). Χάρις εις τά αξιόλογα ταύτα είσοδήματα, ή Κοινότης ήδυνήθη να οί- 
κοδομήση ενα νέον Δημαρχεΐον καί νά χρηματοδότηση Ενα Συνεταιρισμόν Εσωκοι- 
νοτικόν διά την βελτίωσιν των οδών. Οι κάτοικοι του χωρίου τούτου δεν Επωφε
λούνται αμέσως άπό τό κοινοτικόν δάσος παρά μόνον επ ' εύκαιρίφτών γάμων των. 
Τότε τούς παραχωρεϊται τεχνική ξυλεία διά τήν οίκοδόμησιν τής οΙκίας των.

Τούτο γίνεται άφορμή νά άγεται δτι «ή Κοινότης είναι πλουοία, άλλα οί 
κάτοικοί της πτωχοί».

Είς τήν Πυρσογιαννην τό Κοινοτικόν δάσος δέν τούς προμηθεύει παρά με
ρικός ισχνάς υλοτομήσεις. Γενικώς μία συστηματική άναδάσωσις τής περιοχής θά 
Επρομήθευε είς τά χωρία άξιόλογον πλούτον. Αί φυτευμέναι με ύψηλόκορμα δέν
δρα Εκτάσεις είναι μηδαμινοί Εν συγκρίσει μέ ολας αύτάς τάς Εκτάσεις τσς κεκα- 
λυμένας υπό πρεμνοφυών δασών ή απλώς γυμνάς κα'ι αϊτι*ες Εκτίθενται άπροστά- 
τευτοι είς τήν δρασιν τών διαβρόίσεων. eH βελτίωσις τών συνθηκών τούτων, άπο- 
τελεί εργον μακράς π.οής. διά τό οποίον άσχολειται δραστηρίως ή Δασική Υ π η 
ρεσία.

Τό σημαντικό)τερον εισόδημα τών ορεινών χωρίων άποτελούν τά προσπορι- 
ζόμενα χρήματα υπό τών άνδρών κατά τήν διάρκειαν τής Εποχιακής των μετά να ♦ 
στεύσεως. 120 κτίσται άναχωρούν προ τού Πάσχα άπό τήν Πυρσόγιαννην διά νά I 
πιστρέψουν εκεί προ τών Χριστουγέννων* υπάρχουν επίσης 120 κτίσται είς τήν Ά  
γίαν Παρασκευήν και περί τούς 20 μόνον εί; τό Ελεύθερον. Έ  πρόσληψις αυτών 
γίνεται διά τής Εκ παραδόσεως μεθόδου. Μερικοί Επιστρέφουν και* έτους είς τούς 
Ιδίους εργολάβους, άλλοι συχνά ευρίσκουν εργασίαν με'αβαίνοντες άπό πόλιν είς 
πόλιν ή άπό χωρίον εις χωρίον ή τέλος άλλοι είδοποιούνται άπό τούς γονείς ή υπό 
γνωστών δτι υπάρχει κάπου ζή^ησις Εργατών. Οί νεαροί άρρενες άναχωρούν με 
τον πατέρα των υπό τήν Ιδιότητα βοηθών καί δέν πληρώνονται Ιδιαιτέρως' απλώς 
ή πληρωμή τού πατρός αυξάνεται κατά τι. Τό ήμερομίσθιον ποικίλλει άπό 60 
δραχ. είς τά χωρία τής περιφερείας εο)ς 120 δρα>. διά τάς 'Αθήνας καί περί τάς 
100 δραχ. διά τά χωρία τών επαρχιών. 'Εντός τού έτους είς κτίστης δύναται νά 
πρσγματοποιήση κατά μέσον όρον 150 ήμερομίσθια, άσχολειται τό ήμ*συ τού χρό
νου καί κερδίζει συνολικώς είς μίαν επαρχιακήν πόλ'ν περίπου 15.000 δραχ. Εκ 
τών οποίων Εξωδεύει περί τό ήμισυ διά τήν συντήρησίν του καί τά υπόλοιπα ά- 
ποστέλλονται είς τήν οίκογένειαν. Συνολικώς οί κτίσται φέρουν είς τήν Ουρσόγιαν 
νην περίπου εν Εκατομμύριον δραχιιάς καί άλλα τόσα είς τήν 'Αγίαν Π α
ρασκευήν.

Ά π ό  καθαρώς οίκονομικής άπόψεως, ή προσωρινή αυτή μετανάστευσες δι
καιολογείται πλήρως. Μία οίκογένεια διαθέτουσα είς τό χωρίον μίαν οίκίαν, Ενα 
κομματάκι γής καί μερικά ζώα, δύναιαι νά ζήση μέ τά χρηματικά Εμβάσματα καί 
μερικά μικρά συμπληρωματικά εισοδήματα. "Ενα μικρόν κεφάλαιον, Εξασφαλίζει 
τήν διαβίωσιν είς τό χωρίο*, π ιρ* ύλην ιήν επιπρόσθετον δαπάνην, ή όποια ά· 
παιτείται διά τήν συνιήρησιν τού Εργάτου μακράν τής οικογένειας του.

Έ ά ν  ή οίκογένεια μετετοπίζετο είς τον τόπον τής εργασίας τού άνδρός, 
δέν θά είχε πλέον τά μέσα νά ζήση, διότι ή πώλησις τής οίκίας καί τών Εδαφών 
θά Εγένετο είς χαμηλήν τιμήν καί μόλις θά ήρκει διά τήν άγοράν Ενός παραπήγ
ματος είς τήν πόλιν. Θά άντη*'λάσσετο δηλαδή μία άνετος κατοικία διά μιας μή ά· 
νέτου τοιαύτης καί Επί πλέον θά Εχάνοντο ιά όφ=λη Εκ τής γεωργικής καί κτηνοτρυφι 
κής παραγωγής. Έ κτος τούτου, ό εργάτης θά χάση τήν ευχέρειαν μέ τήν οποίαν 
κινείται Εαν παραμείνη πλησίον τής οίκογενείας του. Τέλος αί πολλαπλοί εύκολί* 
αι καί ή άλληλοβοήθεια, ή οποία παρέχεται είς τό χωρίον υπό τών μελών τής ot-
κογενείας, δέν θά ύφίστανται είς τάς πόλεις.

Είς δλα αυτά όφείλομεν νά προσθέσωμεν, δτι ή ζωή είς τήν πόλιν είναι
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άκριβώτερη άφ* δ,τι είναι είς τήν ύπαιθρον και έπί πλέον ή έργασία ιών οίκοδο- 
μών, ούσα έποχια^ή, θά ύπεχρέωνε τον αρχηγόν τής οίκογενείας όπωσδήποτε νά 
μείνη άεργος διά πολλούς μήνας. Έ πομ έ 'ω ς ή πρόσκαιρος αυτή μετανάστευσις Α
ποτελεί ένα οίκονομικόν υπολόγισα ον καλιάς μελετημένον, ό όποιος αναγκάζει τούς 
έργάτας νά χωρίζωνται από τάς οίκογενείας των, έπί 8 έως 9 μήνας.

'Από κοινών-κής και ψυχολογικής άποψεως, τά μειονεκτήματα τής κατα- 
στάσεως ταύτης είναι πρόδηλα κιιΐ είναι περιττόν νά έπιμείναψεν έπ* αυτών. Ή  
οίκογενειακή ζωή είναι αδύνατοί, at συ\θήκ«ι διαβιώσεως πενιχροί διά τόν σύζυ
γον καί τήν σύζυγον, έπιπροσθέτως παρατηρεΐται ύπερι-ργσσία διά τάς γυναίκας, 
Ανεργία διά τόν Ανδρα κατά την διαμονήν αυτού εϊς τό χωρίον, δυσκολίαι δ.ά τήν 
έκπαίδευσιν ιών παιδιών κ.?.π. Όψείλομεν νά παραιηρήσωμεν, δ ιι ή κοινωνική 
ζωή είς τά χωρία έξασφαλίζει είς τήν οικογένειαν μία κοινωνικήν θέσιν ά'ωτέραν 
έκείνης τήν οποίαν θά είχεν είς τήν πόλ·ν, δπου αύιη δ*ν θά ύπελογίζετο παρά ώς 
μία έργατική οίκογέιεια. Ά ντιθέτως, είς τό χωρίον, αυτή διατηρεί τήν έκ παρα- 
δόσεως κοινωνικήν της κατάταξιν.

Έγκαταλείποντες τά χωρία των θά έχουν τό συναίσθημα δτι ή κατάταξις 
αυτών είς τήν κοινωνικήν διαβάθμισιν ύτεβιβάσθη. Χωρίς Αμφιβολίας, αύτη ε ί
ναι ή αίι ία, διά <ήν οποίαν οί κάτοικοι δηλώνουν ευχαρίστως, δτι άγαποΰν τό χω· 
ρίον των καί δτι δέν τό εγκαταλείπουν δι* δ,τι δήποτε εΙ·, τόν κόσμον. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία, δ α  συνδέονται συναισθηματικώς μέ αυτό, αλλά διά νά όμιλήσωμεν κα· 
θαρά, οίκονομικά καί κοινωνικά ό»ιέλη τούς συγκρατοΰν.

'Αξίζει τά σημειωθη, δα  άποδίδεται είς τό έπάγνελμα, δηλαδή είς τήν 
πόλιν, τό μειονέκτημα αυτής τής διπλής ζωής καί οχι είς τό χωρίον, τό όποιον 
δέν δύναιαι νά τούς προσφέρη τά μέσα διαβιώσεως. Ούδείς έπιθυμεΐ τά τέκνα 
του νά γίνουν κτίσται καί ή πύλ ς τού κτίστου δέν είναι καθόλου ευχάριστος.

Πο/λοί επιθυμούν δπως τά τέκνα των αναχωρήσουν εύθύς ώς τελειώσουν 
τάς σπουδάς των. Ε π '  αυτής τής άμφιλογίας θά έπανέλθωμεν.

"Εν τούιοις, μόλις παρυυσ.ασθή μία ευκαιρία, έπιτρέπουσα είς τόν κτίστην 
νά έγκαταστήση τήν οίκογ^νειάν του είς τήν πόλιν, δέν άμελεΐ νά τό πράξη.

‘Η εύκαιρία αύιη βασίζι-ται έπί τριών γεγονότων:
α) Έ π ί μιας Ιξησφαλισμένης σταθερας έργασίας. 
β) Έ π ί  διαθέσεως επαρκούς κεφαλαίου διά τήν Αγοράν οίκίας (ένδέ- 

χεται νά διατεθή μέρος αύιής προς ένοικίασιν) καί
γ) Έ κ  τής παρουσίας τέκνου ή συγγενούς τίνος διαβιούντος είς τήν 

πόλιν (Ιδιαιτέρως μικρού Δημοσίου ύπαλλ.ήλου), ό όποιος θά τούς έπιτρέψη νά εθ 
ρουν είς τάς πόλεις τά πλεονεκτήαατα τής πολυμελούς οίκογενείας καί μίαν κοινω
νικήν κατάιαξιν άνάλογον εκείνης τήν οποίαν είχον ι ϊς τά χωρία των.

Ό  συνδυασμός δύο ή τριών τοιούτων συι τελεστών συντείνουν είς τό νά 
διευκολυ'θή έτι περισσότερον ή έγκατάστασίς των.

Τά όρεινά ταύτα χωρία είναι, λοιπόν, κατά μέγα μέρος, τόπος παραμανής 
τών μεταναστευόντων εϊς τάς πόλεις Εργατών κσί Αποτελούν εν έκ τών χαρακτηρι
στικών έκείνων, τά οποία χαρακτηρίζουν τά προάστεια. Ε ίια ι πολύ έκπληκτικόν 
τό νά συναντώνται, μακράν παν ιός άξιολόγου αστικού κέντρου, δλα έκεΐνα τά χα
ρακτηριστικά σημεία μιας προαστικής περιφέρειας. Ύφ* ώρισμένην έννοιαν, δυνά- 
μέθα νά ύποστηρίΕωμεν, μέ επιχειρήματα θετικά, τήν διαβεβαίωσιν, φαινομενικώς 
παράδοξον, δτι τά βουνά τής Η πείρου δέν είναι παρά προάστεια τών 'Α θηνώνή 
καί αύτής άκόμη τής Νέας Ύόρκης.

( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )



ΛΟΓΟΤΕΧΠΙΔ
ΣΜΙΞΗ *

Μιά πυρά, μια άρχόντιοοα 
(πόρτα έγώ δέν βρόντησα) 
μιά γαλιάντρα, πώς καί τί, 
πήρε τό στρατί - στρατί 
κι* άνεβαίνει στό βουνό, 
που κοιτάει τόν ουρανό, 
ψάχνοντας γ ι* άγριόκρινα, 
μδκρινες καί σδκρινα.

Κ εϊ π  δλοτριγύριζε, 
xal λουλούδια μύριζε, 
βλέπει πέρα σέ ροϊδιό 
στ άχρονύχια των ποδιώ 
σκαλωμένο για κλαρί, 
για φουντίτσα τρυφερή, 
τό κατσίκι τ* άπιαγο 
(πόση πίκρα ν&πια γώ!)

<ΓΕλα, Αγριοκάτσικο,
(κι* είμαι άτι τό Μπουγάτσικο), 
σοϋχω άλάτι, άκοϋς καλά;» 
δείχνει, κι* δλο τό μαυλά

καί τά χέρια της άνεΐ 
μέ καλόπιαστη φωνή: 
*γλύψ* τά χεροπάλαμα 
νά σέ κάνω μάλαμα,»

€Ελα, άναποδούτσικο, 
(κέρατό μου κούτσικο) 
καί στό καψαλό μαλλί,
Θά σου βάλω χαϊμαλί, 
θά σέ πάρω στόν δντά 
γιά νά σ* δχω πιό κοντά, 
κακό μαθημένο μου, 
θεραπιά των φρένω μου».

Τρέχει στό ξεγέλασμα 
τ άμοιρο μέ βέλασμα, 
τρίγκι · τρίγκ καί τό κυπρί 

στόν κατήφορο βαρεΐ, 
καί πετάει άπό χαρά 
κείνη που τό λαχταρά, 
νά πηδήξει άπάνω της 
(συντρόφια Αστεφάνωτης).

Πέστε σεις, μώρ βλάμηδες 
(των μουσών χαρά μη δες) 
σαν τϊ διάφορο εχω γώ  

' μέ τ 9 αυτά που μολογώ  
καί σάς πήρα καί τ* αυτιά 
ψαλμονδώντας γι* Αρχοντιά 
μιας Αηδονολάλητης 
π* vd γενεΐ χαλάλι της

Γ. ΚοτζιούΧας
9 Αθήνα 1 Η 7

(*) 2ημ·!ωση: Τό ποίημα αδτό βίναι Ανέκδο
το χαΐ τό πρόσφ·ρ·, άπό τό προσωπικό του ΛρχβΙο, ό 
oovfpydvjC τής «Η.Β.» κ. Παντ. Κοντομίχης, ποί) υπηρ·- 
ν·1 φιλόλογος στή Λ·υκάδα.



ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΖΙΤΣΑΙΑΣ

ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ

Γρηγόρη τόν έλεγαν κΓ ήταν άνακατωμένος μέ τόν άνεμο, τό χιόνι καί τό 
βούϊσμα τών πεύκων πάνω σέ μια κορυφή τού Πηλίου. *Ένα στοιχείο κι’ αύτός 
τής άγριας φύσης πού μέ τριγύριζε.

ΓΓ αύτό, κι* δταν έκεϊνα κυβερνούνε τήν πλάση, έοχεται πάλι στό νοΟ 
μου. Κι* άν τόν ξαναθυμήθηκα άπόψε, είναι γιατί ή νύχτα είναι σκοτεινή κι* ά· 
γριά, Ιδια μέ τίς νύχτες πού κουβέντιαζα μαζί του. Μαζί του καί μέ τή φωτιά.

Έμ«Τς οί τρεΓς κ ι’ ένα δνομα μέ κεφαλαία γράμματα, πού έπεφτε άνάμεσά 
μας καί μάς δυνάστευε.

Ούτε άνθρωπος κι* ούτε άγρίμι μπορούσε νά ξεμυτίση καί νά φτάση τίς 
παγωμένες έκείνες νύχτες, ώς τίς χιονισμένες βουνοκορφές πού ζούσα τότε. Τά κού 
τσουρα στό παληό τζάκι, τραγουδούσαν γλυκά τό παραμύθι τού δάσους. *Όσον ή· 
Xto είχαν μαζέψει τά ξανθά καλοκαίρια, τόν έφεραν μαζί τους καί τόν χάριζαν σέ 
μένα μ* δλες τίς χρυσές άχτίδες του.,.Εύχαριστώ, γέρικη Ιληά μου, γιά τή ζέστα 
σου. Μή νοιάζεσαι γιά τή νεράϊδα πού κρυβόταν στην κουφάλασου. Κάπου θά βρή 
μιά άλλη κρυψώνα νά τρυπώση. ‘Εκείνη δέν πρόκειται ποτέ νά χαθή. Αίώνες τώ
ρα υπάρχει άπέθαντη στά έλληνικά δάση καί στό πνεύμα τών άνθρώπων. Μόνον 
οί θνητοί άνθρωποι χάνονται γιά πάντα. Δέν άκούν τό Γρηγόρη πού δλο γιά θανά
τους μάς μιλεί;

Θά πής τώρα τί τόν θέλουμε, μιά καί μάς πικραίνει τόσο μέ τή θλιβερή ί· 
στορία του;

Στό χέρι μας είναι δμως νά μήν έρθη;...Κι* ύστερα...βλέπεις πώς μόνο αύ· 
τός μποοεί καί φτάνει ώς έδώ πάνω. Αύτός κι’ 6 άέρας. Ά ς  είναι λοιπόν εύλογη· 
μένος, πού άφήνει τή βαθειά σιωπή τού κάτου κόσμου κ ι’ έρχεται σέ μάς.

Πώς τάχα νά τόν ξεγελάη τό χάρο καί τού ξεφεύγει;
Αύτό δέν μάς τό είπε, ποτέ. Λές νά τόν ρωτήσουμε άπόψε;
Μά xt* άν τόν ρωτήσουμε μήπως θά μάς άπαντήση;
Καί πότε μάς άποκρίθηκε σ* ότι ρωτήσαμε;Δέν τού περισσεύει ποτέ ώρα ά- 

πό τά δικά του. ‘Ίσως νά μή μπορή νά μείνη καί πολλή ώρα μαζί μας. Γ ι ' αύτό 
καί μόλις πεϊ τήν Ιστορία του, έξαφανίζεται. Καλά -καλά μάλιστα, ούτε αύτήν τε· 
λειώνει.

Νά! ήρθαν πάλι τά μεσάνυχτα xt’ 6 Γρηγόρης, καθώς τό συνηθίζει χτύ π η 
σε τρείς φορές τό τζάμι. Νά τ’ άνοίξουμε δέν ύπάρχει λόγος. *Έρχεται μέ τόν 
άέρα...

Καλώς τό φίλο μας.
Κάποιος έρχεται, τέλος πάντων, xt’ άς είναι δποιος καί νάναι είναι.

■
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Ύ στερα άπό τούς τρείς χτύπους—νάναι μήπως οΕ τρείς χτύποι τής ειμαρ
μένης μου;—6 Γρηγόρης, άϋλος κΓ άθέατος, έμπαινε στή ζεστή κάμαρα, μάζευε 
δλη τήν ταραγμένη ψυχή του στό μικρό τρίποδο τραπεζάκι, τήν έσμιγε μέ τή δι
κή μου κ ι’ άπό *κεΙ έλεγε, μέ περίεργους^ρυθμικούς χτύπους, τήν Εστορία τής λι
γοστής ζωής του. Κι* έλεγε αυτή ή Ιστορία, πώς... μιά φορά κι* έναν καιρό, ή- 
ταν νέος κι* ήταν κι’ όμορφος πολύ. Τάκ, τάκ, τάκ... κι* ήταν έρωτευμένος πολύ... 
τάκ...τάκ... κ ι’ ήταν άρχοντοπούλα κι’ ήταν αύ:ή... τάκ...τάκ,.,

Ποιός μ* εΓχε μυήσει σ’ αύτή τήν τέχνη; ΤΙ πίστευα άπ’ αύτό; ΤΙ περίμενα νά 
μάθω; Τίποτε άπολύτως. Σκότωνα μονάχα τίς ώρες τής άτέλειωτης μοναξιάς. Σάν 
παιδιάστικο άστείο άρχισε κάποτε τοΟτο τό παράξενο παιγνίδι μέ γέλοια καί πει
ράγματα. Μιά παρέα άπό νεαρά κορίτσια, μαζευόμασταν γύρω σ' ένα τραπεζάκι, 
μέ τήν Ιδια πάντα έπίκληση.

«ΠνεΟμα άγαθόν. έλθέ και ά π ο κ ρ ίσ ο υ ..Τ ό  ποδαράκι τής Μαρίας άνα- 
λάμβανε, κρυφά · φανερά, νά ρυθμίση τού; χτύπους καί τό ροδαλό χεράκι τής Λού 
λας νά χαράζη τούς άριθμούς.

Μετά οι άριθμοί, άπό δλες μας, μεταφράζονταν σέ ψηφία καί σχημάτιζαν, 
συλλαβές, καί λέξεις. "Αγνωσίες κ ι ' άκατανόητος βέβαια, τις περισσότερες φορές. 
ΈμεΓς δμως έξηγούσαμε πολύ εύκολα τό συμβολισμό τους, σύμφωνα πάντοτε μέ 
τίς ίπιθυμίες μας.

Τώρα ή Μαρία δέν είναι έδώ, γιά νά βοηθήσει στούς χτύπους. Τό μικρό τρα
πεζάκι τώρα χτυπούσε μόνο του, μόλις τ* άγγιζα άνάλαφρα μέ τό ένα μου δάχτυ
λο. Πές κ ι ' ένα ήλεκτρικό ρεύμα κυλούσε πάνω του καί τό ζωντάνευε. Μέ τ* άλ
λο χέρι έγραφα τούς άριθμούς. Τούς άντίκρυζα έπειτα μέ γράμματα, συναρμολο
γούσα λέξεις κ ι' έδενα φράσεις, δχι πιά συμβολικές κ ι' άκατανόητες, άλλά μέ 
νοήματα ξεκαθαρισμένα σάν νά τΙς άντέγραφα άπό βιβλίο.

"Αρχιζε, ή παράξενη διήγηση, πάντα μέ τή λέξη, ΑΝ1ΚΑ.
—'Η τα ν , έλεγε, αύτή ή Ά νίκα μιά άρχοντοπούλα πού σεργιάνιζε στόν κή

πο τού πύργου της κρατώντας ένα βιβλίο μέ ποιήματα. Μετά άγάπησε έναν φτω
χό νέο, πού τόν έλεγαν Γρηγόρη καί φαρμακώθηκε γ ι' αύτόν.

— Σιγά, σιγά Γρηγόρη, θά μού πής, πώ; έκείνη ή κόρη ήταν ή φαρμακω
μένη τσΟ Σολωμοϋ καί τό βιβλίο, έγραφε τήν «Άγνωστη» καί τήν «Ξανθούλα*.

"Οχι... Ό  Γρηγόρη:, ούτε τή φαρμακωμένη ήξερε κι* ούτε γιά τό Σολω
μό, είχε τίποτε άκουστά. Τή δική του τήν έλεγαν Ά νίκα.

Κάθε μέρα, λέει, τρύπωνε στόν κήπο της, κρυφά καί τής πήγαινε βιολέτες. 
Πολύ τίς άγαπούσε ή Ά νίκα  τίς βιολέτες. ’Εκείνη γ ι' άντάλλαγμα τού διάβαζε λί 
γους στίχους καί τόν άφηνε νά τή; φιλήση τά λευκά χέρια.

Τή συνέχεια ούτε ό Γρηγόρης τή θυμότανε, άλλά ούτε κ ι' έγώ είχα τήν δ- 
πομονή νά γράφω άριθμούς καί νά σχηματίζω λέξεις.

—"Αντε στό καλό Γρηγόρη μέ τό παραμύθι σου. Πιό μαγευτικό είναι τό 
παραμύθι τής έληάς στό άναμμέ'.ο τζάκι.

*0 Γρηγόρη; τότε χτυπούσε δυνατά, άργά κΓ έπίσημα τούτη τή φορά, τ ’ 
δνομα τής ά γχπ η μ έ ν η ς  του χΓ ίξαφανίζονταν. θαρρείς κι’ έρχότανε μόνο χαί μόνο 
γ ι’ αύτό. Τό περίεργο τραπεζάκι άκινητούσε άψυχο, δπως δλα τά έπιπλα τής κά
μαρης. Μόνο τό κούτσουρο τής έληά; συνέχιζε νά λέη γιά τή νεράιδα μέ τά πρά
σινα μαλλιά καί τά γαλάζια μάτια ώς τήν ώρα πού έσδυνε χι* αύτό χι* άφηνε τή 
στάχτη του.

*Η (στορία τού έρωτευμένου, σμιγμένη μέ τό τραγούδι τής φωτιάς, χάνον
ταν μέσα στή νύχτα πνεύματα κΓ άγερικά, άφίνοντας σέ μένα τή στάχτη τους.



—"Ηταν καί δέν ήταν.

Μιά φορά xt* έναν καιρό, ήταν μια άρχοντοπούλα κι* ένα όμορφο παλληκά- 
ρι. Πολλά ρομάντζα τοΟ παληοΟ καιρού έτσι άκριβώς άρχίζουν. Μετά έκείνη φαρ
μακώθηκε, κι* έκεϊνος πέθανε άπδ την πίκρα του. "Ετσι άκριβώς καί τελειώνουν. 
'Αλήθεια. Αισθηματικές Ιστορίες περασμένου χαιροΟ. Μιά φορά κι* έναν καιρό, ή 
ταν ένα πνεΟμα πού πλανιώτανε τϊς χειμωνιάτικες νύχτες στις κορφές τών βουνών 
κι’ άν μυρίζονταν έκεϊ κανέναν άλαφροΐσκιωτον καί νεραϊδοπαρμένον, πήγαινε καί 
τοΟ έλεγε ένα παραμύθι τής ζωής καθώς ή γέρικη έληά ένα παραμύθι τοΟ δάσους.

— Ή ταν καί δέν ήταν.

Πέρασαν χ?όν;α πολλά. Έκεϊνα τά παραμύθια είχαν όλότελα ξεχαστεί 
Μιά μέρα τριγυρίζοντας στή μεγάλη πολιτεία, μπήκα μέσα σ' ένα παλαιοπωλείο, 
«σπανίων άντικειμένων». Άγαλματάκια μαυρίσμένα, βάζα ραγισμένα, άσημικά, 
παληά κοσμήματα, νομίσματα ξεχασμένης έποχής καί λογής λογής παληωμένα άν· 
τικείμενα άνακατωμένα.

, Πάντα μέ τραβούσαν αύ\ά τά συντριμμένα άπομεινάρια άπδ τά ναυάγια 
τής ζωής.

Σέ ποιδ ταξίδι τάχα νά πλανήθηκαν; ΠοΟ ήταν καί τι ήταν;*Ποιών ξεχα
σμένων καιρών γνωρίσανε τή δόξα καί ποιών χαμένων άνθρώπων χαρήκανε τή 
δύναμη;

"Ενα κεχριμπαρένιο κομπολόι μέ τή μεταξωτή ξεφτισμένη φοΟντα του κρε
μότανε σκονισμένο. «'Ιστορικής άξίας» μέ πληροφορεί δ ήλικιωμένος παλαιοπώ- 
λης. — Νάναι μήπως έκεϊνο, πού έστειλε ένας γελασμένος πασιάς, γιά σημάδι στδν 
έμπιστο φύλακα, νά παραδώση άνέπαφη ιήν πυριτιδαποθήκη;

Δίπλα μιά ζώνη τοΟ περασμένου αιώνα μ’ ώραιοσκαλισμένες πόρπες.— Ποιά 
νά τή φόραγε στή λυγερή της μέση; Νά πέθανε ή κυρά της, νιά κι’ όμορφη, ή νά 
γέρασε κι’ άσχήμισε κι* αύτή καθώς ή ζώνα της;

Σ ’ άλλο καρφί, ένα γιαταγάνι. Σκουριασμένο καί ραγισμένο, δμως πάνω 
του μ* άνατριχίλα φανταζόσουνα τδ πηγμένο αίμα.

Στδ ράφι βιβλία σαρακοφαγωμένα άπανωτά.
Ξέρετε, έχουν μεγάλη άξία.

Ό  άνθρωπος πού ζούσε άνάμεσα στις περασμένες έποχές τών άντικειμένων 
του, είχε πολλή φαντασία. Είναι, λέει, παληές δυσεύρετες έκδόσεις. Χειρόγραφα 
μοναχών τοΟ 'Αγίου ’Όρους. Τά θαύματα τών άγίων.

Ε κείνο τυπώθηκε στή Βενετία, ήρθε ύστερα στήν Τουρκοκρατούμενη 'Ε λ 
λάδα καί ξεσήκωσε τις ψυχές. 'Ιστορικό τό άλλο. Ημερολόγιο κάποιου μέγάλου σο
φού. Ό λ α  χωρίς όνομα. Ό λ α  μέσα στήν δμίχλη τών χρόνων, κι'-^άπό *κεί, ή 
φαντασία κι* δ θρύλος τάπερναν στά φτερά τους καί τ ’ άνέβαζαν όπου τούς κά
πνιζε.

—Αδτδ είναι ποιήματα μεγάλου ποιητή. Ξέρετε, (χει έξαντληθεΐ άπδ χρό
νια. Ούτε γιά νά τδ ξανατυπώσουν δέν θά βρούν οί— όψιμοι—θαυμαστές του. Ε ί
ναι τδ μοναδικό. Τ* άνακάλυψε, λέει, έκεϊνος πού ξέρες τήν άξία τών χαμένων, τών 
ιερών καί τά γλυτώνει άπδ τδν άφανισμό.

Κυττάζω τό σπάνιο βιβλίο καί δέν μπορώ ν’ άνάκαλύψω τίποτε Τδ έξω* 
φύλλο, έλειπε, κι* έτσι ούτε τδν τίτλο, ούτε τ" όνομα τού «μεγάλου» ποιητή μπο
ρούσα νά μάθω. Τδ ξεφυλλίζω μέ περιέργεια, μήπως μέ φωτίσουν οί στίχοι, τίνος 
είναι καί γιατί θά χρειαζότανε νά ξανατυπωθή μιά μέρα; Διαβάζω τούς τίτλους
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των ποιημάτων, στολισμένους μέ γιρλάντες, μέ καρδιές καί μέ τόξα: «Τό έαρ» Ή  
«έλπίς* « Ό  Ιρω;» « Ό  άσπασμός» «Ή  θλίψις».

Διαβάζω καί μειδιώ. Οί στίχοι δεν θυμίζουν κανέναν μεγάλον ποιητή οδτε 
κανέναν μικρόν.

Τό ξεφυλλίζω άχόμα.

Ό μ ω ς, κάτι άλλο μοΟ φανέρωνε τοΟτο τό βιβλίο. Κάτι θαμπό κι* άξεδιάλυ 
το μοΟ βασάνιζε τή σκέψη. Πάσχιζα νά θυμηθώ. ’Ανάμεσα στίς σελίδες του, ξερές 
ξεθωριασμένες βιολέτες. Στά περιθώρια, ένα όνομα μέ κόκκινα κεφαλαία γράμμα 
τα. ΑΝΙΚΑ.

Στάθηκα μέ άπορία.
— *Ανίκα! Πότε σέ γνώρισα; Πότε άκσυσα τ* δνομά σου; Ποιά eloat;
ΠρΙν άχόμα μοΟ άπαντήση ή μνήμη μου, στ' αύπά μου άντήχησαν άπόμα- 

κροι, οί ρυθμικοί χτύποι, πού έβγαιναν άπό ένα τραπεζάκι κάποιες χειμωνιάτικες 
νύχτες δίπλα στή φωτιά* Α .-.Ν -..Ι...

Φτάνει πια Γρηγόρη. Κατάλαβα. Ά νίκα  θέλεις νά πής πάλι. Μή κουράζε
σαι μ* άλλους χτύπους.

Ε κείνος βμως έπέμενε νά συμπληρώση τό όνομα. Τό πνεΟμα δέν άφινε πο 
τέ αύτή τή λέξη μίση.

ΑΝΙΚΑ! ώστε;

U iffa  τό πραγματικά δυσεύρετο βιβλίο, όχι βέβαια γιά νά τό ξανατυπώσω* 
καθώς θά νόμιζε 6 πωλητής του, μά σαν κάποιο χειροπιαστό σημάδι άπό τούς κό
σμους τών άξεδιάλυτων μυστηρίων τής ζωής καί τοΟ θανάτου.

Ή τα ν  καί δέν ήταν.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

Έ να  χέρι φιλικό
νά ιό σφίξουμε μέ δάχτυλα καλωσυνης. 
Μια φωληά
γιά τό άηδονι του κήπου μας,
Έ να  τριαντάφυλλο
γιά τό βάζο τής νιότης μας.

Δέτ ζητάμε πολλά...

Κι* Ινα μικρό χαμόγελό παιδιού, 
νά στολίσουμε τη ζωή μας μέ τρυφερότητα.

A im  Π απ*δ
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ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΚΑΛΙΚΑΝ ΤΖΑΡΟ Ι
(d ι ή γ η μ α )

Α '
Εκείνη τή βραδυά— θυμάμαι— χαλού

σε ό Θεός τόν κόσμο. Περασμένα Χριστού- 
Ycvva, καρδιά του χειμώνα... Παραμονή 
των Φώτων. Σαν νά τήν βλέπω ακόμα εκεί
νη τή σκηνή γύρω στ* αναμμένο τζάκι. νΕξω 
ό Βοριάς λυσσομανούσε ρίχνοντας από τήν 
καμινάδα κομμάτια καπνιάς και μικρά λ ι
θαράκια ή Ιερή άσβεστη. Ό  πατέρας μου, 
πρώιμα ασπρισμένος, καθόταν σταυροπό
δι κοντά στον πυρομάχο καί συδαύλιζε τή 
φωτιά. Δίπλα του, ψη>ά στο πεζούλι, ήταν 
βαλμένο τό βιολί του. Κάποτε τό'παιρνε κι 
έπαιζε τραγούδια ή βυζαντινά τροπάρια 
κοιτάζοντας τις νότες σέ παλιά τετράδια, 
Στο άλλο παραγώνι ή μάνα μου έπλεκε μάλ 
λινή κάλτσα...

Κάποια στιγμή ό πατέρας μου έκλεισε 
τό βιβλίο, παράτησε τό βιολί του, ανασκά
λεψα τή φωτιά μέ τή μασιά, έρριξε ένα 
κούτσουρο από άγριοκερασιά κι είπε τρί
βοντας τά χέρια του.

— 'Απόψε ψένει τά φίδια...
—Κάλιο πέντε κάρβουνα παρά χίλια 

πρόβατα... πράσθεσε ή μάννα μου·..
*Αλλά τι θά κάμη τό στοιχειό; Αύριο, 

πού θ* αγιάσουν τά νερά θά ξεθυμώση...
Σήκωσε τά μάτια της προς τό εικονο

στάσι, δπου τό καντήλι φώτιζε άμυδρά τή 
Γέννηση του Χριστού, και σταυροκοπή* 
θηκε...

—Ό  Θεός νά φυλάγη δλον τόν κοσμά
κη κι εμάς!..—ψιθύρισε.·.

—Καλά έμεΐς, είμαστε μέσα στή ζεστα
σιά μας...,—άποκρίθηκε δ πατέρας μου—

Γιά σκεφτήτε δμως και τούς ξωμάχους, 
πού τριγυρίζουν έξω μέ τέτοιο ξεροβόρι.

—Αλήθεια, δεν μάθαμαν, τ\ άπόγινε

Ικεϊνος ό καψαρός ό Κρούνης. πού κλεί
στηκε άπ3 τό χιόνι;—ρώτησε ή μάνα μου.

— Γιά καλή του τύχη ιόν πρόλαβαν σή 
μέρα ot κυνηγοί... Λίγο άκόμα και θά κοκ- 
κάλωνε,—απάντησε ό πατέρας μου.

Σφίχτηκα στά γόνατα τού πατέρα μου 
και τόν ρώτησα.

— Ποιος είναι αυτός δ Κρουνης; Τί ε· 
παθε»

—Δεν τόν ξέρεις τό Δήμα Κρουνη τό 
γιδάρη; Μέ τό δίκιο σου. Ό  φουκαράς 
σπάνια πατάει στο μεσοχώρι. 'Όλες—δλες 
τρεις φορές τό χρόνο. Χρ στούγεννα και 
Λαμπρή έρχεται νά κοινωνήση... Καί τής 
'Α για— Παρασκευής, νά πώληση τά γερα- 
σμένα τραγιά τού κοπαδιού του γιά σφά
ξιμο στο πανηγύρι... Ε ίναι ένας αγριάν
θρωπος, πού ζή μονάχος πάνω στήν Κοφτέ 
ρή Πέτρα.. “Οσο είναι γυαλοπάγι, κακή υ
πομονή. Τό κρύο δεν τό λογαριάζει. Έ χ ε ι 
αρκετά πουρνάρια καί κέδρα, γιά νά π υ 
ρώνεται στή φωτιά. Σάν πέσουν δμως τά 
πολλά χιόνια καί γένη εκείνη ή ράχη κάτα
σπρη σάν χλωρό τυρί, τότε δ καψο Δήμος 
κλείνεται στο καλύβι του σάν ό λαγός στήν 
τούφα του.

Καλά αυτός. "Εχει άραποσίτι άλβσμέ- 
νο, γιά νά ψένη κουλούρες. Καί μυζήθρα 
στο κλεΐδοπίνακο γιά προσφάγι... Ά μ ! 
εκείνα τά μαυρόγιδά του πού θά βοσκή
σουν; Πρέπει νά τρέξη δ ίδιος νά ζεχιονί- 
ση κανέναν κισσό, πού σκαρφαλώνει σέ 
ψηλά δέντρα, ή νά βρή πουρνάρια καί φε* 
λίκια μέ τρυφερά βλαστάρια. Κόβκι άρκετό 
κλαρί, τό δεματιάζει καί τό κουβαλάει στή 
ράχη του, γιά νά ταίση τά ζωντανά του.
Ά ύτό πήγε νά κάμη καί προχτές στον
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Άρκουδόλακκο.
Ε κ ε ί δ τόπος είναι δασωμένος. Μά 

ώσπου νά τινάξη τδ χιόνι από τά δέντρα, 
ώσπου νά κόψη τό κλαρί και νά τό στιβα- 
νιάση, τον πήρε ή νύχτα. ..

Φανάρι δεν είχε. Τό χιόνι πέφτοντας 
τουκλεισε τό δρόμο... 'Έβαλε τις φωνές, μά 
ποιος νά τον άκούση στην ερημιά; Σύρθη
κε μέ το στανιό σέ μιά σπηλιά έκει κοντά, 
πού τήν ήξερε, καί τρύπωσε...

Χτές τήν αυγή πέρασαν κάτι κυνηγοί 
άπό κεΐ καί τόν βρήκαν μισοπεθαμένο...

— Πατέρα, είπα, πώς ήθελα νάνεβώ κι 
έγώ εκεί ψηλά... Νά παίξω μέ τό χιόνι. Νά 
παλέψω μέ τόν άνεμο.

— Γιόκα μου, άπό τό παραγώνι κάνεις 
τόν παλληκαρά.. είπε κοροϊδευτικά δ πα
τέρας μου. Μά έπρεπε νά ζήσης στο βουνό 
πέντε χρόνια δάσκαλος* άνάμεσα στους βλά- 
χους, δπως εγώ, γιά νά ίδώ τό μπόϊ σου·.. 
Και σάν νά θυμήθηκε κάτι σπουδαίο, ά
στραψαν τά μάτια του, ξερόβηξε και συνέ- 

χισε*— Νάκούς τό σφύριγμα τ’ ανέμου... Νά 
νοιώθης νά χορεύη τό έτοιμόρροπο σπίτι. 
Νά μπαίνη τό χιόνι απ’ τις χαραμάδες και 
νά σέ χτυπάη στο σβέρκο... Καί νάσαι δλο- 
μόναχος στά σκοτεινά... Κι οι λύκοι 
νά ουρλιάζουν στο βουνό... Έ !  τι λέτε; 
Παίξε— γέλασε είναι;

Δέν χρειάζονταν άλλο κεντρί γιά τή 
φαντασία μου. " Αρχισα νά τόν παρακαλώ.

—"Έλα, πατέρα! Πές μας καμμιά τέ
τοια Ιστορία!..

— ΤΙ νά πρωτοθυμηθώ; είπε ξύνοντας 
τό κεφάλι του.

Πήρε άπ’ τή θυρίδα ενα μπρίκι, τό γέ
μισε νερό, έρριξε μέσα σπόρους λινοκόκκι 
καί τδβσλε στή φωτιά νά βράση.

—Θά τοιαάσω πρώτα τό ζεστό μου.— 
είπε. Νά λαγαρίοη ή φωνή μου, γιατί αύ
ριο θά ψάλω στην Έκκλησιά.

Μου χάϊδεψε τό κεφάλι λέγοντας:
— ’Αφού έτιμένεις, Γιώργη, θά σου 

πώ τό παραμύθι κι απόψε... Μά νά μή 
φοβηθής!·. Κοντεύεις πιά νά βγάλης τό Γ υ 
μνάσιο... Δηλαδή σέ λίγο θά γίνης άντρας
καί πρέπει νά ξέρης πόσο σκληρά βιοπάλε- 
ψα έγώ δ πατέρας σου λίγο μεγαλύτερος ά 
πό σένα στά χρόνια... Εύτυχώς πού τά μ ι

κρότερα άδέρφια σου κοιμάνται πιά, γιατί 
δέν θάπρεπε ν* άκούσουν'τήν Ιστορία μου.

Σκέφτηκε λίγο, σάν νάθελε νά θυμηθή 
καλά κάτι μισοξεχασμένο, κι άρχισε:

— ’Αρχή τού παραμυθιού καί καλησπέ
ρα τ’ς αφεντιάς σας...

Πάνε άπό τότε πολλά χρόνια. "Ημουν 
πάνω—κάτω είκοσι χρονών.. , προσωρινός 
δάσκαλος σ’ ένα βλαχοχώρι. Χειμώνας και
ρός. Παραμονή τών Φώτων, σάν καλή ώ
ρα απόψε. Καθόμουν δλομόναχος σ’ ένα 
παλιόχτιρο, πού κόντευε νά σωριαστή στο 
φύσημα τού Βοριά. Τά χρειάστηκα. Πώς 
νά ξημερώσω σ' εκείνο τό σαραβαλιασμένο 
σπίτι;

Κιντύνευα νά καταπετρωθώ σάν πουλί 
στην παγίδα... Τί κάθεσαι, Γιαννακούλα, 
είπα; Σήκω καί τράβα νά βρής άλλού στέ
γη ... Βγήκα έξω κουκουλωμένος στή βελέν- 
τζα μου καί σκέφτηκα νά πάω σέ κανένα 
άλλο σπίτι πιο σίγουρο. Μά τά άλλα σπί
τια ήταν μακριά καί τόάνεμόχιονο μέ στρά
βωνε.’Αποφάσισα νά ζητήσω καταφύγιο 
στο έξωκλήσι τού Άη-Νικόλα, πού βρίσκον 
ταν εκεί κοντά. Μπήκα μέσα τουρτουρίζον
τας άπό τό κρύο... Ό λ α  τά καντήλια σβη
στά. Ποιος νά γνοιαστή τήν εΙκόνα τού ’Α
γίου; Έ κ ε ΐ ψηλά ξεχειμοηιαζαν φτωχοί 
προβατάρηδες. Πού νά περισσέψη λάδι; Έ 
βγαλα άπό τήν τσέπη μιά λαμπάδα καί τήν 
άναψα, γιά νά μού φέξη. Προχώρησα στο 
γυναικείο, πού ήταν άπόγωνο καί πατωμέ
νο μέ σανίδες. Έστρωσα τή μισή φλοκω
τή βελέντζα μου, τυλίχτηκα μέ τήν άλλη 
μισή κι έσβησα τό κερί. Πού ήξερα; ’Ίσως 
νά μού ξαναχρειάζοταν.

"Ένοιωσα ένα γλυκό μούδιασμα στο 
κορμί μου ναί σέ λίγο αποκοιμήθηκα.

Μά πριν καλοχορτάσω ύπνο, μέ ξύπνη
σαν κάτι δυνατοί κρότοι... Μού φαίνονταν 
σάν νά σφυροκοπονσε κάποιος σ’ αμόνι* 
Πετάχιηκα σάν γύφτος μεθυσμένος.

"Αναδιπλώθηκα σταυροπόδι κι άκούρ- 
μαξα. Α ληθινά κάτι ξεροί κρότοι, σάν νά- ·, 
σπαζαν πέτρες, έβγαναν άπ’ τό βάθος τής I 
εκκλησιάς. Στύλωσα ταύτιά μου καί ξεχώ
ρισα κάτι σάν κουβέντα. Μαρμάρωσα'άπ* 
τό φόβο μου. Κρύος ίδρωτας μ’ έλουσε. 
Μεμιάς θυμήθηκα δλες τίς Ιστορίες γιά 
τούς Καλλικάντζαρους καί τά Παγανά, πού

J
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τριγυρνάν τις νύχτες του Δωδεκάημερου, 
ώσπου νά τά ξορκίση δ παπάς μέ τήν άγια- 
στοΰρα του τά Φώτα.

ΟΙ φο) ές δσο πήγαιναν και δυνάμω
ναν, μέ ζύγωναν.

— Πίσω μου σ* έχω, Κουτσονούρη, φώ 
ναξα... Βοηθάμε, Ά η  Νικόλα! Τινάχτηκα 
απάνω. 'Αναψα πάλι τό κερί μου και προ· 
χώρησα τρκλιζοντας προς έκεΐ, πού άκου* 
σα τον κρότο... Μά δεν είχα κάμει τρία 
βήματα, και καρφώθηκα στον τόπο. Κάτω 
άπ* τό μεσαίο θόλο τής εκκλησίας, δίπλα 
στο Δεσποτικό, ξεχώρισα δυο μαύρους ή 
σκιους, πού σάλευαν. Κι ένοιωσα ένα από
τομο τράνταγμα, σαν νά σειόταν ή γης... 
’Άθελα μου ξεφώνησα: Έεεε!.· Χριστός 
και Παναγιά! Κα'ι τήν ίδια στιγμή έπεσα 
σιά γόνατα και σταυροκοπήθηκα...

Τότε ό ένας απ’ τούς δυο ήσκιους άνα
ψε ενα φανάρι και τό γύρισε προς τό μέρος 
μου ψάχνονσας νά ίδή ποιος μίλησε.

—Έ !  Διάτανε, ποιος είσαι; είπε μέ ύ
φος φοβέρας.

*Όπως τούς χτύπησε τό Γφώς τού φα
ναριού, τούς είδα καλά. *Ηταν δυο άγριό- 
μουτρα αχτένιστα κι άξύριστα. Ό  ένας βα- 
στούσε στούς ώμους ένα παραγεμισμένο 
σακκί. Ό  άλλος, πού κρατούσε τό φανάρι, 
έστεκε δίπλα σέ μιά τρύπα, πού έχασκε στο 
πλακόστρωτο τής εκκλησίας. Μέ τό πόδι 
του μετατόπιζε μιά πέτρα, για νά φράξη 
τήν άνοιχτή τρύπα... Μόλις μέ άνιίκρυσαν, 
6 φόβος κι ή απορία ζωγραφίστηκαν στην 
οψη τους. Εκείνος μέ τό σακκι έγνεψε συν
θηματικά στον άλλο, σαν νά τούλεγε: Γιά 
κοίτα, ποιος είναι αυτός; Ό  άλλο; γύρισε 
τό φοηάρι πάνω μου, μέ έψαξε μέ τό μάτι 
καί φώ'-αξε θυμωμένα:

—Έ !  Έ σύ τί είσαι; Ά νθρωπος ή Ό ·  
ξαποδώ;

Μυύ είχε δεθή ή γλώσσα, κόντευα νά 
παραλύσω... Μέ τό στανιό τραύλισα:

—Έ γώ  άνθρωπος είμαι... Άλλα Ισεΐς 
τί είστε;—Δεν μού άποκρίθηκαν.

Ό  ένας έσκυψε κι άπίθωσε τό σακκι 
στό πάτωμα κι άλλος τον βοήθησε νά τό 
κρύψη στήν άνοιγαένη τρύπα. Εκείνος μέ 
τό φανάρι, άφοΰ σκέπασε τήν κρυψώνα μέ 
ένα στρογγυλό πελεκητό λιθάρι, μέ ζύγωσε, 
μέ ξέτασε πατώκορφα καί ξέσπασε σέ γέ

λια.
~Χ αχαχά!.. Έ σ ύ  είσαι,"δάσκαλε;*Μάς 

δσκιαξες δαίμονα... “
to Θανάση, είπε γυρίζοντας στό σύντροφό 
του, ντροπή μας, πού τήν πάθαμε σάν 
πρωτάρηδες.

Ό  άλλος σκύβοντας τό κεφάλι μουρμού
ρισε:

— Δέν ήταν κι άστειο, δάσκαλε, νά μάς 
ξεφυτρώσης μέ τό κερί σ»ό χέρι σάν φάν
της μπαστούνης... Τότε τούς άναγνώρισα 
κι εγώ. *Ηταν δυο λατθρέμποροι, πού περ
νούσαν άπό τό βλαχοχώρι πουλώντας κρυ
φά τήν πραμάτεια τους. Τούς έδειξα τή 
φωλιά μου στό γυνα ικω νίη  και καθίσαμε 
κι ο! τρεις διπλοπόδι... *0 Θανάσης δέν 
θέλησε νά καθήση πάνω στή βελέντζα μου 
Ιμποδίζοντας και τό σύντροφό του:

— Μακριά άπ* τή βελέντζα τού δάσκα
λου, νά μήν τή γεμίσουμε ψείρες... είπε. 
Κάθησαν στό ξέστρωτο σανίδι.

Σάν λύθηκε τό μυστήριο κι είδα κι έγώ 
μέ ποιούς είχα νά κάμω, πήρα ψευτοκου
ράγιο κι είπα:

— Δέν ξέρω ποιος έσκιαξε τον άλλον 
πλειότερο άπόψε. Ε σ ε ίς  έμένα ή έγώ έσάς;

—Νά φοβηθούμε ένα παιδαρέλι τάν έ- 
σένα; Πφέ!.. Μούρχεται νά γελάσω...

Ή  δχι, Θανάση; είπε δ άλλος γυρίζον
τας στό σύντροφό του...

Δυό γερόλυκοι δέν σκιάζονται ένα κου
τάβι, δάσκαλε, είπε. Έ χε ις  ακουστά τό 
Γιώργο Φούρκα; Έ γώ  είμαι... Μήν κοι
τάς τώρα πού μούπεσαν τά δόντια καί κά
νω ψιλοδουλειές... Κάποτε ήμουν καπετά
νιος στά Τζουμέρκα... "Ημουν μέ τήν πα
ρέα πού λήστεψε ϊή Βασίλω Αρχόντισσα.. 
Ξέρεις τό τραγούδι της; Σήμερα πού νά 
πιάσης τέτοια μπάζα; Παντού ξεφυτρώνουν 
χωροφυ-νάκοι. Κι δ νόμος χτυπάει άσχη
μα... Γ ι9 αύτό τό ρίξαμε στό λαθρεμπόριο 
έγό) κι δ φίλος μ^υ δ Θανάσης... Πώς νά 
ταΐσης γυναίκα και παιδιά; Περνάμε κρυ
φά, νύχτα σέ νύχτα, τόν Ά ραχτο καί μπαί
νομε στό Τούρκικο. Α δέρφια μας Έ λ λ η 
νες είναι κι έκεί κα'ι μάς βοηθάν. Μά κι 
οί άγάδες κάνουν στραβά μάτια, σάν πά
ρουν τό μπα£ίσι... Αγοράζομε πάμφτηνα 
σπίρτα, ζάχαρη, πετρέλαιο, τσιγαρόχαρτο» 
καφέ, τά φορτωνόμαστε στην πλάτη, ξανα-
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περνάμε τό ποτάμι—το σύνορο—καί τά 
κουβαλάμε στο Ελληνικό... Τά πουλά
με και κερδίζομε τό διπλό... Μά καθεμέρα 
βάζομε τό κεφάλι στόν τροβά...

— Σάς ξέρω, είπα. Σάς έχω ξαναϊδεΐ. . 
Μά πού νά σάς γνωρίσω άπόψε μέσ’ στο 
σκοτάδι;

— Τό δικό μας όμως τό μάτι κόβει σάν 
τής γάτας, δάσκαλε... Μιά φορά σμίξαμε 
δλη δλη στο γάμο τού Τάκη Πρέντζα και 
κρατώ από τότε τή θωριά σου, είπε δ Θα
νάσης.

—Κι άπόψε ποιος άγέρας σάς έφερε ε
δώ μέσα; ροηησα.

— Δ^ν καταλαβ »ίνεις, δάσκαλε; Οί χω· 
ροφυλάκοι μάς κυνηγάν..., είπε δ Φούρ
κας. Δεν μάς αφήνουν νά ξεμυτίσωμε. Πώς 
νά δουλέψουμε; Τό πράμα, πού πουλάμε, 
είναι άπαγορευμενο. Νά τό βάλης σέ σπίτι; 
Σου κάνουν ερευνά και χάνεις και ταύγό 
και τό καλάθι. Α φ ήνω  τή φυλακή. Πρέπει 
τό λοιπόν νά τό φυλάγης σέ μυστική απο
θήκη κι από κεΐ νά τό κουβαλάς λίγο λίγο 
κρυφά για ξεπούλημα.

— Και τάποθηκέψαταν μέσα στήν έκ-
κλησιά, θεομπαίχτες; Δεν φοβάστε τον "Αη 
Νικόλα;

Ό  Θανάσης ξεροκατάπιε, έξυσε τ’ αυ
τί του και είπε:

—Τέτοια σίγουρη κρυψώνα πού άλλού 
θά τή βρίσκαμε; 'Ε δώ  κάτω άπό τή στρόγ* 
γυλη πλάκα τής έκκλησιάς κανένας δέν υ
ποψιάζεται τΐ κρύβεται... Τό ξθ)κλήσι, μα
θές, μιά φορά τό χρόνο λειτουργιέται... 
Και τό λιθάρι έφαρμόζει τέλεια στή θέση 
του. 'Αμαρτωλοί είμαστε, δάσκαλε... Για 
τό καρβέλι παλεύομε. "Ας μάς σχωρέση δ 
"Αη Νικόλας, πού πατάμε τήν έκχλησιά 
του... Φουκαράδες είμαστε.

— Είναι βαρύ τό κοίμα σας, είπα... Λε
ρώνετε τον Οίκο τού Θεού... Γιατί δέν κά
νετε μιά άλλη δουλειά πιο τίμια;

— Ό  παράς, δάσκαλε, είναι μεγάλος 
πειρασμός...—είπε δ Φούρκας.

Τό κέρδος σέ γαργαλάει, σέ τραβάει 
σάν μαγνήτης. Κι αύτό τό λαθρεμπόριο σου 
άφήνει πολλά λεφτά. Σέ κάνει άπόκο- 
το μπροστά στόν κίντυνο κι άθεόφοβο.

—Μέ τό δίκιο σου μάς μαλώνεις, δά
σκαλε.·.—είπε δ Θανάσης—είμαστε δυό

ctratiraricvt o r ιλ»

παλιοτόμαρα... σιχαμερά. Κι εμείς ντρεπό
μαστε γιά τήν κατάντια μας... "Αλήθεια, 
πώς ξεπέφτει δ έρμος άνθρωπος...

—Ό σ ο  νά κάμης τήν κακή άρχή, Θα
νάση...— είπα. ‘Ύστερα βουτάς στή λάσπη 
καί δέν μπορείς νά ξεκολλήσης.

— Μού χούφτωσε τό χέρι κι ένοιωσα 
τήν τρεμούλα τού δικού του χεριού.

Μέ κοίταξε μ" ένα παραπονιάρικο ύιρος, 
έτοιμος νά δακρύση...

— Δάσκαλε λυπήσου μας και φύλαξε τό 
μυστικό μας..., είπε.

"Υστερα γονάτισε, γύρισε τά μάτια του 
προς τήν εικόνα τού "Αη-Νικόλα, πού μάς 
κοίταζε μέ πατρική συγκατάβαση, καί ψέλ
λισε κάνοντας τό σταυρό του.

— "Αφέντη "Αη- Νικόλα, συχώρα με!
Ό  άλλος σηκίοθηκε δρθός— άπό άσε- 

βεια τάχα ή άπό πείσμα;—κίνησε νευρικά 
τά χέρια του. έξυσε τό προγχιασμένο τσα
ρούχι του στο πάτωμα, φύσηξε μέ τά ρου
θούνια του άέρα, σάν δλλογο νταβρανι- 
σμένο, πού φρουμάζει καί χτυπάει τό πέ
ταλό του. Ύστερα μή τολμώντας νά γυρί- 
ση τά μάτια του στο εικονοστάσι, έσκυψε 
τό κεφάλι σάν ντροπιασμένος, σάν νά δέ
χτηκε στο σβέρκο του χαστούκι άπό άόρα- 
το χέρι.

Κάμποση ώρα έμεινα κι §γώ βουβός. 
"Εβλεπα τον εναν νά προσεύχεται γονατι
στός καί τον άλλο νά στέκεται μέ κατεβα-
σμένα μούτρα, σάν νά τον όργωνε δρνή 
καί τύψη μαζί... Περίεργο πράμα!.. ’Ενώ 
πρίν τό φταίξιμό τους μού φαίνονταν α
συγχώρητο, τώρα άρχισα νά τούς λυπάμαι.

—Δέν θά σάς προδώσω..., είπα. ’Αλλά 
μέ μιά συμφοονία: Νά μην ξαναπατήσετε 
εδώ μέσα.

— Αύτό ν’ ακούεται, δάσκαλε...—τραύ
λισε ό Φούρκας. Τελευταία φορά ενοχλού
με τον "Αγιο. Τίόρα πρέπει νά βρούμε άλ
λη κρυψώνα. Σοΰ έχομε Ιμπιστοσύνη βέ
βαια. ’Αλλά κάλλιο γαϊδουρόδενε... —Καί 
χωρίς νά χάση καιρό, έδωσε τό σύνθημα 
στο σύντροφό του.

—*'Ε!. Φαλά<ρα, καιρός νά τά ξαναφορ 
τοίσουμε!..

Πηδώντας έφτασε στήν κρυψώνα. Τήν 
ξεκούπωσε, έβγαλε δυό γεμισμένα σακκιά. 
Τό ?να τό σήκωσε στή ράχη του καί τάλλο
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τυδωσε του φαλακρού.
— Έ σύ τράβα μπροστά μέ τό φανάρι! 

είπε.
Ό  Θανάσης υπάκουσε, φορτώθηκε τό 

σακκι του και σύρθηκε προς τήν πόρτα 
κρατώντας τό φανάρι. ’Ακολούθησε 6 Φοΰρ 
κας βογγώντσς από τό βάρος— ήταν μεγα
λύτερο τό δικό του φόρτωμα— . Πρ'ιν ξε· 
πορτίση, γύρισε και μούπε:

—Δάσκαλε, νά μας συμπαθάς. πού σου 
χαλάσαμε τον ύπνο απόψε... “Ήθελα νά 
κουβελτιάσω ακόμα μαζί σου..., μά δεν μέ 
παίρνει ή ώρα. Πρέπει νά κουρνιάσουμε
κάπου αλλού, πρ'ιν ξημερώση· "Ακου, λα
λούν κιόλας μεσάνυχτα τά πετεινάρια...

Μά θά ξαναγυρίσωμε κάποτε... Κι αν 
σε ρωτήσουν, δάσκαλε, ούτε είδες ούτε ξέ
ρεις-·^

— Ήσυχάστε! τούς είπε. Και τούς έχα
σα μέσ9 στο σκοτάδι... Κι δπως ήμουν ανα
στατωμένος, ξανατυλίχτηκα στη βελέντζα 
μου..., μά ώς τό πρωί δεν μέ κόλλησε ύ
πνος.

— Και ξαναγύρισαν άλλη φορά; Τούς 
ξανάειδες;—ρώτησε ή μάνα μου.

— Πολλές φορές... Γ ίλαμε και φίλοι. 
Μού πουλούσαν κι εμένα ζάχαρι και πε
τρέλαιο.

“Ύστερα από ενα χρόνο έφυγα απ' τό 
Βλαχχώροι... Σέ λίγο άρχισε δ πόλεμος 
τού 1912.

Ό  "Αραχτος έπαψε νάναι σύνορο με
ταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Πήραμε τά 
Γιάννινα ύστερα από μερικούς μήνες... Τό 
λαθρεμπόριο σταμάτησε πιά.. Τί ν’άπόγιναν 
δ Φούρκας με τό Θανάση; Δεν έμαθα. *Έ· 
λειψά άπ* τά Τζουμέρκα πολύν καιρό κι έ
χασα τάχνάρια τους. Νά ζούνε τάχα σήμε
ρα; Μά τό παραξηλώσαμε απόψε είπε. "Ω
ρα για ύπνο. Αύριο θά σηκωθούμε νωρίς 
γιά την εκκλησία...— "Επιε τό ζεστό του. 
Όρθοστυλώθηκε μέ σβελτάδα δυσανάλογη 
προς την ήλικία του, μάς καληνύχτησε και 
τράβηξε γ>ά την κάμαρά του. Ή  μάνα μου 
γόμωσε τά κάρβουνα μέ τή στάχτη καί μέ 
πήγε στο κρεββάτι μου. “Όμως εκείνη τή 
νύχτα δ ύπνος αργούσε νάρθή.

*0 νούς μου δεν ήσύχαζε... "Ενοιωθα 
φόβο καί περιέργεια μαζί. Σάν άνοστη μού 
φαινόταν ή Ιστορία τού πατέρα μου, κα

θώς >όπηκε άπότομα. Διψούσα γιά τή συ
νέχεια.

Β'.
Τον ίδιο χειμώνα— στα έβγα τού Φλε

βάρη, θυμάμαι — , ένα βράδυ δειπνούσαμε 
κοντά στο τζάκι Ξαφνικά τό σκυλί μας 
γάβγισε άγρια κι ακούσαμε βήματα στή 
σκάλα. Κάποιος ανέβαινε. Σέ λίγο μάς χιύ- 
πησε την πόρτα. Ή  μάνα μου κοίταξε τον 
πατέρα μου μέ απορία καί φόβο. Ε μ ε ίς  τά 
παιδιά λουφά&αμε στον πυρομάχο.

—Τί φοβάστε έτσι*,—εΐπε δ πατέρας 
μου καί τράβηξε ψύχραιμα προς τήν πόρτα.

"Ανοιξε διάπλατα καί φώναξε:
—"ΕΙ Ποιος είναι;
"Ενας άντρας κακομούτσουνος, πρώιμα 

γερασμένος, πού φορούσε κοντοκάπι μέ 
κουκούλα, δρασχέλ σε τό κατώφλι μας. Στη 
ρίχτηκε στο ραβδί του,— μιά καψαλισμένη 
κρανιά μ’ εια μαύρο κέρατο στήν κορφή— , 
τίναξε τό χιόνι από πάνω του κι είπε:

— Θέλετε μουσαφίρη;
— Μετά χαράς μας! απάντησε δ πατέ

ρας μου. Γ ιά  τούς καλούς ανθρώπους ή 
πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή.

—Φχαριστώ, δάσκαλε!., τραύλισε δ ξέ
νος καί κρέμασε τό κοντοκάπι του από τό 
μάνταλο τής πόρτας...— Μέ συμπαθάτε, 
πού θά σάς λερώσω τό σπίτι...

— Μή γνοιάζεσαι γι* αυτό, είπε ή μά
να μου μόλις ξαναβρίσκοντας τό θάρρος 
της. Φτωχικό είναι τό σπίτι μας .. "Ελα, 
ζύγωσε στή φωτιά, νά-στεγνώσης καί νά ζε· 
σταθής...

Καί τούδειξε τό καλοστρωμένο παραγώ- 
νι. Ό  ξένος στρώθηκε παραστιάς διπλοπό
δι μέ εύλυγισία αγριόγατου κι άπλωσε γιά 
πύρωμα τά κοκκαλιασμένα χέρια του.

c0  πατέρας μου κάθησε αντίκρυ του καί 
τον κοίταζε επίμονα, σάν κάτι νάθελε νά 
θυμηθή... *Η ματιά τού πατέρα μου σταμα 
τούσε στή φαλάκρα τού ξένου, πού γυάλιζε 
σάν λιγδωμένο ασκί.. Τέλος ρώτησε·

— Δέν μού λες, πατριώτη.. Πώς ξέρεις, 
δτΐ είμαι δάσκαλος;

—Χιχιχι!.. γέλασε πονηρά δ φαλακρός 
κι είπε κοιτάζοντας κατάματα τόν πατέρα 
μου ’/ Η  παροιμία λέει: "Αμα δέν σέ θέλουν 
στο χωριό, μή ρωτάς πούναι τού παπά τό 
σπίτι... Γ Γ  αυτό κι εγώ ρώτησα πούναι
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του δάσκαλου τό σπίτι... Καί 16 βρήκα. 
Για φαντάσου τύχη!.. Νά διαβώ αιά νύ
χτα άπ9 τό χωριό σου και νά βρετθώ στό 
σπίτι ένός παλιού φίλου μου.

— Μου φαίνεται κάπου ξανασυναντηθή- 
κάμε, πατριώτη...,— είπε δ πατέρας μου, 
σάν νά φωτίστηκε 0 νους του.

—Χιχιχΐ! Δάσκαλε, έχεις θυμητικό, βλέ
πω ... Πέρασαν χρόνια, μά δέν μ* άστόχη- 
σβς.

— Βρέ, βρέ!.. Έ σ ύ  δέν είσαι δ Θα>ά- 
σης δ γυρολόγος; ξεφώνησε άναπηδώντας δ 
πατέρας μου.

— Ό  ϊδιος, δάσκαλε! είπε δ ξένος χου
φτώνοντας τό χέρι τού πατέρα μου.

Ποιος νά τδλεγε, πώς θά άνταμώναμε 
πάλι υστέρα άπό τόσα χρόνια...

Μονάχα τά βουνά δέν άνταμώνουν, δά
σκαλε.

— 'Αλλάξαμε κι οι δυό μας, Θανάση.
— Τριγυρνάω άκόμα βρυ κόλακας στόν 

’Απάνω Κοσμο. Δόξα νάχη ό Γεραμπής.
Στραβογέρασα νά πάρη δ διάβολος. 

Μ άκι έσύ χιονισμένα τάχεις τά βουνά σου, 
δάσκαλε. Σ ' ήξερα μπεκιάρη καί σέ βρίσχω 
φαμιλίτη μέ γυναίκα και παιδιά.

Νά σαΰ ζήσουν, νά τούς χαίρεσαι!
— Ευχαριστώ, Θανάσηΐ.. Νά σού δώ· 

ση κι έσένα δ Θεός δ,τι ποθείς.
— Τώρα; Καλή ψυχή, δάσκαλε...
*Η μάνα μου έσκυψε στ9 αυτί τού πα

τέρα μου, κάτι είπαν κρυφά, κι υστέρα έ
φερε άπό τό ντουλάπι δυό κομμάτια λαχα- 
νόπιτια, ψάρι, τυρί κι 5να βαθουλό ποτήρι 
κρασί... Τάπίθωσε μπροστά στόν ξένο λέ
γοντας:

— Αυτό τό δείπνο μάς έλαχε άπόψε... 
Πάρε κι έσύ λίγες μπουκιές, νά ψυχοπια- 
στής!..

—"Ολα τού Θεού τά καλά..., μουρμού
ρισε ό ξένος ξερογλύφοντας τά χείλια του.

Καιρό είχα νά φάω ψάρι... Είδες πώς
τό λέν: “Ό ποιος έχει γρόσια στο πουγγί, 
τρώει ψάρι στο βουνί...— "Εκαμε τό σταυ
ρό του λέγοντας:—Χάϊντε, καλώς σάς βρή
κα... Τού Α βραάμ καί τού 9Ισαάκ τάγαθά 
νά μή σάς λείψουν!..

Κι άρχισε νά τρώγη λαίμαργα...
Ε μ ε ίς  τόν κοιτάζαμε περίεργα μετρών

τας ιΐς  μπουκιές του... Μάς φαίνονταν σάν

ένα παράξενο άγρίμι, πού πιάστηκε ζων
τανό. Τό πηγούνι του μέ τά πυκνά και 
σκληρά γένεια φάνταζε σάν άγκαθωτός 
σκαντζόχοιρος έτοιμος νά χορέψη στο τα
ψί... ®Όταν δ ξένος τελείωσε τό φαγοπότι 
του καί μάς ευχήθηκε «'Υγεία και καλή 
καρδιά», δ πατέρας μου άνοιξε πάλι τήν 
κουβέντα.

— Γιά θυμήσου, Θανάση, τδ πρώτο συ- 
ναπάντηιιά μας μέσα στήν έκκλησιά μια 
χε<μωνιάτικη νύχτα έδώ κι είκοσι χρόνια... 
Παραμονή τών Φώτων ήταν, άν καλά θυ
μάμαι.

—Τούτη ή κολοκύθα, είπε ό φαλακρός 
πιάνοντας τό κεφάλι του, δέν κρατάει πιά... 
Τρύπησε... Πού νά λογαριάσω εγώ, δά
σκαλε, πόσα χρόνια πέρασαν άπό τότε; Τών 
Φωτών ή τ’ "Α ηΤιαννιού ήταν τότε πού 
σμίξαμε άνεπάνιεχα στο ξωκλήσι τ9 "Αη— 
Νικόλα; πού νά θυμηθώ; Σάματι είμαι Κα 
ζαμίας; ®Ένα γιδοξούρι είμαι..,

— “Εγώ δμως, Θανάση, δέν τό ξεχνώ 
ποτέ έκεινο τό \υχτερινό συναπάντημα, ά- 
ποκρίθηκε δ πατέρας μου ξαναγεμίζοντας 
τό ποτήρι τού φαλακρού.

—Νά πιώ κι άλλο, δάσκαλε; Θά μούρ- 
θη δ ουρανός σφοντύλι. ., είπε δ ξένος κά
νοντας πώς χόρτασε... Μά φώς φανάρι, δ ι
ψούσε άκόμα. Γιατί χούφτωσε μεμιάς τό 
ποτήρι κι τδφερε στά χείλη τραυλίζοντας*.— 
Μ ' ένα βόδι δέν πας στό χωράφι, δάσκα
λε...

Ό  πατέρας μου τσούγκρισε μαζί του τό 
δικό του ποτήρι καί είπε...

—Καί οίνος ευφραίνει καρδίαν άνθρώ.
που.

— Τό κρασί τόν γέροντα ιόν κάνει παλ- 
ληκάοι, δάσκαλε... άποκρίθηκε έκεινος.

Τά ποτήρια άδειασαν, ή κουβέντα ξα
νάρχισε.

— Γιά φαντάσου, Θανάση!, είπε δ πα
τέρας μου... Νά κοιμάμαι δλομόναχος στήν 
έκκλησιά καί νά μού παρουσιαστήιε ξαφνι
κά σάν φαντάσματα...

—"Αμ! Κι έσύ βλογημένε, πού μάς ξε
φύτρωσες σάν Λάζαρος μέ τό κερί στό χέρι; 
Πώς δέν σού φέραμε καμμιά μπηχτή; Φυ·
γόδικοι ήμαστε, μαχαιροβγάλτες. Μά γιά 
καλή σου τύχη σέ γνωρίσαμε γρήγορα...

—Κι έγώ τό μετάνοιωσα ύστερα γιά



[ΗΓΜΜΙΟΤΙΚΜ U lT iA a m  71

τήν άποχοτιά μου... Μά ήθελα νά ξεδιαλύ
νω τδ μυστήριο... ‘Αλλιώς μπορούσα νά 
τό βάλω στα πόδια, μόλις άκουσα ιούς 
βρόντους μέσα στήν έκχλησιά... Έ ^ σ ιχ ι  
Ιγώ δεν θά χιντύνευα και σάς δεν θά σάς 
χαλούσα τή δουλειά...

— Έ τσ ι πάντα είναι ό άντρας μου, εί
πε ή μάνα μου ξαναπιάνοντας τό πλέξιμό 
της... Τον γαργαλάει ή περιέργεια και δεν 
βάζει ποτέ τό καχό στο νού του... Κι δμως 
δσα φέρνει ή ώρα δεν τά φέρνει δ χρόνος.

— Κι ό φίλος σου ό Φούρκας τί γίνε
ται; ρώτησε ό πατέρας μου.

Τό πρόσωπο του Θανάση σκοτείνιασε*.. 
Στά πονηρά του μάτια γυάλισε ένας κόμ
πος δάκρυ. Μίλησε κοφτά, μέ τρεμάμενη 
φωνή.

—Ζωή στά μουλάρια του αύτουνού... 
Πάει, δάσκαλε. . Τον κατάπιε ό ρούφου-
λας.

—Τί λες, μωρέ Θανάση; Πνιγμένος 
πάει ό μακαρίτη; Κι ήταν τόσο γεροδεμέ
νος άντρας.

Μά για πες μας, πώς χάθηκε;
— Δέν φυλάχτηκε από την κατεβασιά

και τον κατάπιε ό *Άραχτος. Μαζί του βου
λίαξαν και τά κόπια μας. "Ενα σακκι γε
μάτο ζάχαρη και σπίρτα. Θεός σχωρέστ* 
τον! Κολάζομαι πού τό λέω...

—Ό  Θεός νά τον άναπάψη... Ή τα ν  
πολύ αψύς...

— Κεφάλι άγύριστο, δάσκαλε. Πεισμα
τάρης σάν μούλα... Κι* αυτός έκοψε τό 
σβέρκο του κι έμένα μ* άφησε ορφανό. 
Έκεΐνος ήταν ή ψυχή τής δουλειάς. Ε κ ε ί 
νος έβαζε τά σχέδια κι Ιγώ ήμουν τό κο- 
πέλι... Μια στραβοτιμονιά καί πήγαν δλα 
κατ’ ανέμου.

— Πές μας τα ολα, μπαρμπα-Θανάση..., 
τόλμησα νά εϊπώ εγώ, πού μέ μεθούσαν ot 
παράξενες Ιστορίες... *0 φαλακρό? μέ κοί
ταξε χαμογελώντας, έξυσε τή φαλάκρα του 
καί είπε.*

— Γιά ίδές το μαλέτσικο, πού θέλει νά 
μάς κάνη τον άντρα!.. Μου χαΐδεψε τό κε
φάλι μέ τή ροζιασμένη άπαλάμη του...-Πώς 
σε λένε, μωρέ;

— Γιώργη, είπα.
—Νά ζήσης, ΓιώργηΙ Θά σου κάμωτό 

χατήρι...

Έ μεινε συλλογισμένος λίγες στιγμές. 
Ύ στερα άρχισε:

‘Ανάθεμα τήν κακή ώρα... Τρία χρό
νια πέρασαν από τότε πούγινε τό κακό... 
Μά μού φαίνεται σάν νάταν χτες... Μαζί 
μέ τό συχωρεμένο θυμάμαι, είχαμε περάσει 
τό ποτάμι καί γλιστρήσαμε στο Τούρκικο.. 
Διαλέξαμε μια νύχτα χινοπωριάτικη, πού 
έχυνε μέ τό καρδάρι... Τό λαθρεμπόριο μέ 
τήν άστροφεγγιά δέν βοδώνει. Είδες πώς 
τό λέν: Ό  λύκος στήν άντάρα χαίρεται.

Οί Τούρκοι κοιμόνταν κουρνιασμένοι 
στήν Κούλια καί δέν μάς πήραν κάβο. Τήν 
άλλη μέρα γεμίσαμε δυο τενεκέδες πετρό* 
λαδο, αγοράσαμε ζάχαρι, σπίρια  καί τσι
γαρόχαρτο, βάλαμε δλη τήν πραμάτεια σέ 
δυο σακκιά καί τρυπώσαμε σέ μιά σπηλιά 
κοντά στήν ακροποταμιά, ώσπου νά νυ·
χτώση,

‘Έ πιαμε ρούμι από τά παγούρια μας, 
για νά μή δειλιάσωμε καί νά μήν κρ υ ώ 'ω 
μέ, καθώς θά διαβαίναμε τό ποτάμι κάτω 
άπό τή μύτη τών Τουρκαλάδων. Ό  Φούρ
κας τδτσουξε γιά καλά Ικείνη τή βραδιά κι 
ήταν μισομεθυσμένος τήν ώρα πού ξεκινού
σαμε... Έ κεΐνο τό κέφι τού Γιώργη δέν 
μού πολυάρεσε. ‘Ένοιωσα σύγκρυο στήν 
καρδιά μου, μά δέν είπα τίποτε...

'Έκαμα τό σταυρό μου καί μπήκα στο 
ποτάμι... Μ* άκολούθησε κι* ό Γιώργης.

Σκοτάδι πίσσα. Δέν έβλεπες τή μύτη 
σου. Ό  νΑραχιος είχε φουσκώνει άπ* τή 
νεροποντή καί μάς σκέπαζε ως τον αφαλό. 
Τό κύμα μάς παράσερνε καί δέν ξέραμε πού 
θά  μάς βγάλη. Γ ι’ αυτό βάλαμε καβούλι.
οποίος περάση πρώτος νά περιμέ'η  τόν άλ
λο στο μύλο τού Τράκα... ‘Εγώ ήμουν πιο 
νιός καί βασταγερός καί τά κατάφερα νά 
βγω γρήγορα άπ9 τό ποτάμι. *Έφ ασα στο 
μύλο, ξύπνησα τό μυλωνά, ξεφορτώθηκα κι 
άναψα φωτιά νά στεγνώσω, πού ήμουν 
μούσκεμα.

*Έ!—είπα—σέ λίγο θά  φανή κι ό άλ
λος.

Καθώς πυρωνόμουν στή φωτιά, έστρω 
σα κουβέντα μέ τό μυλωνά. Μά κάτι μέ 
τσιμπούσε στήν καρδιά κι όλοένα άφουγ- 
κραζόμουν.

—Τί έχείί κι αύτιάζεσαι σάν λαγός;— 
μού λέει ό Τράκας— . Σάν νά κάθεσαι στ’



άγκάθια κάνεις.
— Περιμένω τό σύντροφό μου τό Φούρ 

κα, είπα, και παραξενεύομαι, πού άργησε.
— ’Από πόση ώρα ξεχωρίσαταν; -
— Έ δώ  καί μια ώρα πάνω —κάτω.
βΟ μυλωνάς κατσούφιασε:
— Χμ! Έ πρεπε νάχη βγή πια α π ' τό 

ποτάμι. Ξέρεις καμμιά φορά; Τά νερά ξε
χείλισαν. Νύχτα είναι... Κολλάς σιή λάσπη. 
Πάμε νά ψάΕωμε!..

’Άναψε τό φανάρι του, ερριξε στις πλά
τες του μ>ά παλιομαντύα καί μου έγνεψε νά 
τον ακολουθήσω... Σύρθηκα μέ κρύα καρ
διά, κι δς μ* πονούσαν τά κόκκαλα από τήν 
κούραση... Έ βρεχε ακόμα.

— Ά ε ι στην οργή! μουρμούρισε δ μυ
λωνάς. Σαπίσαμε από τήν υγρασία.

Σκουντουφλώντας φιάσαμε στο ποτά
μι και ψάχναμε μέ τό φανάρι.

Φώναξα πολλές φορές: «Γιώργη!. Έ !  
Γιιόργη Φούρκα!» Ούτε φωνή οίκε ακρόα
ση... Κόψαμε λάσπη απάνω— κάτω, οργώ
σαμε το γιαλό, μά τού κάκου.

— Διάβολε! αρχίζω νά φοβάμαι γιά τά 
φίλο σου..., είπε δ Τράκας.

Ι1όσα)ν χρονών είναι δ λεγάμενος;
— Εξήντα, θαρρώ, τού άποκρίθηκα.
— Χμ! Καί πιο νιος ακόμα μπορεί νά 

τά κακαρώση μέσα στο νερό μέ τέτοιον πα
λιόκαιρο.

— Φίδι σιή γλώσα σου, είπα. Ό  Φούρ
κας δεν είναι πρωτάρης.

— Καλά λες... "Ας μήν κακομελετάμε!, 
είπε δ μυλωνάς. Μπορεί νά τον παράσυρε 
τό νερό μακριά.

Τριγυρίσαμε κάμποσο ακόμα, ψάξαμε 
μέ τό φανάρι κάθε μεριά, χουγιάξαμε, μά 
τίποτα

— Στά χαμένα προσκλητήριο, είπε δ μυ
λωνάς. Πάμε, μή μάς μυριστούν από τό 
φυλάκιο τής Πλάκας καί μάς βάλουν στο 
ντουφεκίδι... Δ^ν θέλω νά πάω σάν τό σκυ 
λι στ' άμπέλι. Αύριο ξσναβγαίνομε παγά-
να...

Ξανογυρίσαμε στο μύλο. Μπουκιά δεν 
Ιβαλα στο στόμα μου εκείνη τή βραδιά, κι 
δς είχε δ μυλω άς πέστροφα ψημένη καί 
γλυκό κρασί... Ξάπλωσα δίπλα στη φωτιά, 
μά δέν μέ κολλούσε ύπνος. Σιμά νά φέξη, 
λαγοκοιμήθηκα λίγο. Κι είδα ένα μαύρο
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ό'νειρο. Βρισκόμουν σέ πανηγύρι καί Γχό- 
ρευα... μέ τό Φούρκα. Ξάφνου ένας Ά ρά- 
πης ρίχτηκε πάνω μας καί χ»ύπησε τό Γιώρ 
γη κατάστηθα μέ σπαθί. Πε τάχτηκα 
τρομασμένος... Ό  Άράπης είναι χά
ρος, είπα. Ξύπνησα τό μυλωνά καί ξανα- 
πήγαμε στο ποτάμι. Αυτή τή φορά*1 δ κό
πος δέν πήγε χαμένος. Βρήκαμε τό κουφά
ρι τού Γιώργη φουσκωμένο σάν τούμπανο, 
σκαλωμένο σ’ έναν ξερς,ιζωμένο πλάτανο. 
Ρίχτηκα στο νερό κλαίγοντας. Μαζί μου κι 
δ μυλωνάς. Βάλαμε τά δυνατά μας νά τον 
τραβήξομε δξω ..,, γιατ*ήταν δσήκωτος... 
Φωνάξαμε κι άλλους δυο καί τον .κουβαλή
σαμε στο χωριό... ^

—Τον Ιφαγε τό στοιχειό τού ποταμιού.., 
ψιθύρισε ή μάνα μου συγκινημένη.

—Τό μεθύσι πες καλύτερα.., συμπλή, 
ρωοε δ πατέρας μου.

— Κολοκύθια...,—είπε δ φαλακρός—
Έ ν α  θάνατο χρωστάμε δλοι μας.

"Αλλοι πεθαίνουν στά πούπουλα κι άλ
λοι στ* αγκάθια... "Οταν παλεύεις γιά τό 
ψωμί τής φαμίλιας σου, κυρά μου, δέν φο
βάσαι στοιχειά... Καί σου χρειάζεται λίγο 
ρακί, γιά νά ξεχνάς, δάσκαλε... Θέλετε νά- 
κούσετε καί τή συνέχεια, καταλαβαίνω... 
Μά θά στρίψω πρώτα τσιγάρο, μέ τό συμ- 
πάθειο ..

—Θανάση, μέ συγχωρείς, δέν φουμά
ρω ..., είπε δ πατέρας μου.

—Δέν πειράζει, δάσκαλε... Έ χω  τά 
χρειαζούμενα...

’Άνοιξε τό σελλάχι του, έβγαλε τήν κα- 
πνοσάκουλα—φκιασμένη άπό κατσικόδερ- 
μα— , έστριψε τσιγάρο σέ ροκόφυλλο, άνα
ψε τήν ΐσκνα χτυπώντας τον πρυόβολο στή 
στουρναρόπετρα, έβαλε φωτιά στο τσιγάρο 
του κι εξακολούθησε...

— Νά μή σάς τά μακροσκοινάω... Τον 
κηδέψαμε φτορχικά. Ό  παπάς, ή άχαρη γυ
ναίκα του, κάτι παλιοί βλαμάδεζ του κι §· 
Ιγώ. Ά πό  παιδιά τόν φύλαξε δ Θεός...

Τήν ώρα πού τόν κατεβάζαμε στον τά
φο καί τούδωσα τό στερνό φιλί, μου φάνη
κε σάν νάνοιξε τά μάτια του καί μέ κοίταξε 
παραπονεμένα, σαν νά σάλεψαν τά χείλια 
του καί μυύ μίλησαν: «Κοίτα με, πώς κα
τάντησα, Θανάση!.. *Η κατάρα τ’ Ά η-Ν ι- 
κόλα μ’ έφαγε!..» Αύτά τά λόγια άντηχού·

H M B R M O H M M K  r H O f c l r t t t l K N  S i m *



σαν σι* αυτιά μου..· Κι ένοιωθα φόβο και 
ντροπή... *0 Φούρκας — έλεγα— τό πλήρωσε 
μέ θάνατο .. ’Εγώ τί θά πάθω τάχα;

— Και τώρα Θανάση, πώς τά βολεύεις; 
Κάνεις ακόμα λαθρεμπόριο;

— Σταυρό καί β'ώλα από τότε, δάσκα
λε!. Παράτησα τήν άτιμη δουλειά, π* ανά
θεμά τη! Έ πρεπε νά ξεπλύνω κάμποσες 
αμαρτίες μου...

Τά ξεπούλησα όλα... Μάζεψα κάπου ε
κατό τάλλαρα. Τά μοίρασα στη μέση μέ τή 
γυναίκα του μακαρίτη. Νά βολευτή κι αυ
τή ή χαροκαμένη. Έ δω σα στον παπά δυο 
τάλλαρα από τά δικά μου για νά του ρίχνη 
τρισάγιο... νΑν ρωτάς καί γιά μένα, γυρί
ζω σάν τό έρημο τάλογο. Έ ν α  χαμένο 
κορμί ποιος τό λογαριάζει; Δόξα σοι ό Θε
ός, πάντρεψα την κοπέλλα μου. Τό παιδί 
μου εγίνε άντρας πιά... Τώρα τρώει Κου
ραμάνα. Ή  γυναίκα μου μ* άφησε χρόνους 
από πέρσι... Κατακαημένη Φροσυνη, δεν 
πρόλαβες νά κράτησης άγγόνι στην αγκα
λιά σου!..

Αναστέναξε καί μέ την απαλάμη 
σφούγγισε τά δακρυσμένα μάτια του.

— Κουράγιο, Θανάση, —ψιθύρισε ό πα
τέρας μου συγκινημένος. Τά μάτια όλων 
μας είχαν βουρκώσει.

— Δέν τό βάζω κάτω, δάσκαλε..., όπο- 
κρίθηχε ό φαλακρός χτυπώντας μέ την γρο 
θιά τά στήθια του... Μου τό λέει ή περδι
κούλα ακόμα.

— Καί τώρα γιά πού τραβάς, Θανάση; 
ρώτησε ό πατέρας μου.

— Γιά τά καμποχώρια... Γιά πού αλ
λού; Δέν μέ κρατάν πιά τά βουνά ’Αφού 
δέν έχω κοπάδι νά φυλάξω, θά πάω ντρα- 
γάτης στής ‘Άρτας τούς μπαξέδες. Είδες 
τί λέει τό τραγούδι: «Νάημουν τό Μάη π ι
στικός τον Αύγουστο ντραγάτης...» Στρα
βομουτσούνιασε γελώντας μέ τό στανιό... 
"Υστερα πετάχτηκε, σάν τά τον τσίμπησε 
σφήκα, κι έβγαλε στριγγή φωνή:

—Βαράτε με, γιατί έβγαλα ρίζες!.. 
Φόρεσε τά τσαρούχια του, άρπαξε την άγ· 
κλίτσα του καί τοιμάστηκε νά φύγη...

— Χριστιανέ μου, πού θά βγής τή νύ
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χτα μέ τέτοιο άνριοκαίρι; κοιμήσου έδώ 
απόψε..., είπε ή μά»·α μου.

— Δέ βαριέστε! Μαθημένα είναι τά βού 
νά από χιόν.α, άποκρίθηκε εκείνος. Θά ξε
νυχτίσω στον κουμπάρο μου τό Μπούκα, 
τό σιδερά. Το καμίνι του καίει ο η νύ
χτα καί θά ζεσταθώ καλά... Θέλω νσκούσω 
καί λίγο κλαρίνο, νά θυμηθώ τά νιάτα 
μου. Ξέρεις, δάσκελε, τό τραγούδι τού γέ· 
ρ°υ;

— Καί τό παραξέρω, Θανάση. Τό παίζω 
κιόλας μέ τό βιολί...

— «Σήχω, βρέ γέρο, βάλ’ τά τσαρούχια 
σ’ καί πάμε γιά κλεψιά...». ^Ομορφα πού 
τό λέει 6 Μπούκας μέ τό κλαρίνο, δάσκα
λε!...

Κι έφερε μιά γυροβολιά σφυρίζοντας 
τρίβοντας τά δάχτυλά του, σάν νάσερνε χο
ρό...

— Μπράβο, βρέ Θανάση... Είσαι λεβέν
της... είπε ό πατέρας μου συνοδεύοντας 
τον ώ; τήν πόρτα.

— *Ά! όλα κι όλα, δάσκαλε. Έ γ ώ  τούς 
φίλους δέν τούς άρνιέμαι... ’Απόψε περ
νώντας απ’ τό χωριό σου σταιιάτησα στο 
μαγαζί νά πιώ ένα ρακί. Ε κ ε ί έμαθα πώς 
είσαι δάσκαλος έδώ. Δέν γίνεται —είπα— 
νά περάσα) από τά Σχωρέτσανα καί νά μην 
ιδώ τό φίλο μου τό Γιαννακούλα.. Ό  α
γροφύλακας μούδειξε τό σπίτι σοτιι.. Καί 
δέν μετάνοιεοσα, πούρθα, δάσκαλε. Σάς ενό
χλησα βέβαια. Σάς λέρωσα κιόλας. Νά μέ 
συμπαθάιε! Μά εμένα ή καρδιά μου χαρ- 
δακάει, πού σέ ξανάειδα...

— Κι έγώ ευχαριστήθηκα τό ίδιο, Θα
νάση,— άπάντησε ό πατέρας μου σφίγγον
τας του τό χέρι... Σύρε στο καλό καί νά 
μάς θυμάσαι, όταν περνάς από δώ.

— Φχαριστώ, πού μέ καταδέχεται ή α
φεντιά σας... είπε βραχνά... Μάς καληνύ- 
χτίσε καί ξεπόρτισε... Ακούσαμε τά γαβγί
σματα τού σκυλιού μας κι ύστεοα ήσυχία...

Σωπαίναμε όλοι. Κάτι μάς έσφιγγε τήν 
καρδιά, σάν νάχαμε ξεπροβοδίσει κάποιον 
δικό μας γιά μακρινό ταξίδι...

("Αρτα, Χριστούγεννα τού 1951)
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Α Λ Η -Π Α Σ Α Σ
ΚΙ- ΑΛΗΣ Ο ΛΗΣΤΟΣΥΝΤΡΟΦΟΣ

τΗταν καλοκαιριάτικο άπόγιομα.
Ό  Ά λ ή  πασάς καθισμένος ατό μπαλ

κόνι τοΟ παλατιού του κοίταε μέ τά κιά
λια του τά πέρα άπό τά Γιάννινα μέρη.

Τά πρόβατα στά γύρω βουνά είχαν 
βγει άπό τούς στάλους κ ι5 έβοσκαν μάζες 
μάζες καί κοπαδιαστά στά φρυδόρραχα τών 
βουνών, στά ριζά τών λόφων καί τ9 άπό- 
σκιων, τό ένα πίσω στήν ουρά τ 9 άλλουνοΟ.

Οί χωρικοί ροβόλαγαν τις πλαγιές 
φορτωμένοι ξυλοτσάπια, άλετροπόδια, φρα- 
χτοπάλουκα κ ι’ έλατόμυτες γιά στυλιάρια 
καί ρόκες μέ άλλα ξύλινα είδίσματα άπό 
τό λόγγο μέ κομμένα γόνατα άπό την άνηφό- 
ρα. Άκουμποΰσαν, έπαιρναν μ ι9 άνάσα καί 
μεταπάλι κόλλαιναν τόν καγκελόδρομο δ- 
πως τά μηρμύγκια τόν μουσκουλιασμένο 
κορμό £οΰ δένδρου.

Πάνου άπό τή λίμνη κάπνιζε άπό τις 
καψαλοστιές τών τσοπαναραίων, πού γιά 
λίγο πρόσκαιρο χορτάρι είχαν καψαλλιά- 
σει δλα τά πλάγια τοΟ Μιτσικελιοΰ, κ ι9 οί 
λυγγιαδιώτες μέ χλωρές κλάρες άνδρες καί 
γυναίκες, παιδεύονταν νά σβήσουν τή φω
τιά, κι* έτρεχαν μέσα στήν κατραχούρα.

Μακριά στό βάθος άχνιζαν άπό τις 
ήλιαχτίνες το0 δειλινού τά κοντόρραχα 
τών Νεγάδων..

Βλέπει στις κορυφές το0 Περιστεριού 
τά πρόβατα νά προντούν, τούς βοσκούς νά 
τρέχουν ντουφεκώντας, τούς άετούς πού κοι 
λάρευαν άπ’ ώρα άπάνου άπό τά τσέπια 
καί τώρα χύμησαν στό άρνοκόπαδο, κι* αύ 
τός έκεί κοντά νά τρέχει καί νά παίρει 
συμμυτιές, νά κυνηγάει τά κακοπούλια.

*ΑφοΟ χόρτασε \ά κοιτάζει τούς άλ· 
λαργινούς τόπους, ρίχνει τά κιάλια άπάνω 
στό θηριοτροφείο.

Ό  τύρανος, κοντά στό σαράι’, διατηρού 
σε καί μικρό θηριοτροφείο Οπό τή διεύθυν
ση παλιού του άπόμαχου ληστοσυντρόφου 
καί συνωνόματού του.

Τήν ώρα πού τό μάτι τού Ά λή πασά έπε
σε πάνω στόν όντά τού θηριοτρόφου Ά λή, 
έκείνος είχε ξεζωμένο τό σουλιάφι του καί 
κάτι μετρούσε.

Ό  Τύραννος μέ τό δαιμόνιο μυαλό
πού τόν διέκρινε άπείκασε πώς ό παλιός 
του σύντροφος κάποιο χρηματικό κομπόδε
μα είχε τσαχαλομαζωμένο άπό χρόνια, δ- 
πως τ* έμπυο στό ποδάρι, καί τό μετρούσε, 
καί άναχόρταγος δπως ήταν, βουλήθηκε νά 
τό αρπάξει, άλλά μέ τέτοιο τρόπο ώστε οδ 
τε δ κάτοχος νά καταλάβει.

— Πήγαινε ώρέ μπύρο μου, λέει σ’ έ 
ναν άπό τούς σωμαιοφύλακές του, καίφέρε 
μου έδώ τόν Ά λή . Πρόσεξε, μή τόν άφή- 
κεις καί σιγουρευθεί. Νά τόν φέρεις δπως 
τόν βρείς.

"Οσο καρδερός κΓ άν ήταν ό παλιός 
ληστοσύντροφος τού Πασά, καί δέν τ* δ- 
στριξε τ 5 αυτί, φιδοζώθηκε καί τούρθε ό 
ούρανές σφοντίλι, βταν άκουσε πώς τόν γυ
ρεύει. Κόντεψε νά κακαρώσει άπό τήν ά· 
παχτη καί ύποπτη αύτή πρόσκληση, ό κο· 
ψοζώητος, κα μέ τό στανιό τόν σπάραξε 
άπό τόν τόπο ό άποσταλμένος.

Τριμματισμένος μετάβαινε στό παλά
τι τού 'Αλή.

Κακούς διαλογισμούς καί σκέψεις έ
βαλε δ νοΰς του καί γιά πολλά μυιγιά- 
σθηκε.

°Ολο τό δρόμο μονολογούσε καί ξυλό 
κραινε.

— Μή μέ θέλ* έτούτο, μή μοΟ τρέχ9 έ· 
κείνο, καί πήγαινε ή καρδούλα του λίθο-
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πάτι, σάν τοΟ λαγού, κι* δ άφαλός του κόν 
τευε νά λυθεί.

Ναι μέν ήταν παλιός φίλος καί σύν
τροφος καί μαζί του είχαν κάμει τόσα γι* 
ρούσια χαί ληστείες στά Ζαγόρια, κ ι’ αύ· 
τή τήν ώρα έχει τό ψωμί του άκόμα στά 
δόντια, άλλα πάλι μήπως καμμιά άναπάν- 
τεχη διαβολιά κανενού ή κακή ιδέα τοΟ 
πασά, τό πάρει άλλά χτένι, καί τόν στεί
λει στήν κρεμαγκιόλα; τόν φάει ή μαρμά
γκα; Μια τδρχονταν ή δψη καί μιά τδφευ- 
γε. Μια γένονταν σάν τόν καιρί, λείψανο, 
καί τήν άλλη έπαιρνε τό χρώμα του.

Μιά δρασκελιά τόπος τοΟρθε πώς ήταν 
όλόβολης μέρας περπάτημα.

— Έ , ώρ* Ά λή, άποτείνεται στόν πα
λιό του του σύντροφο δ πασάς μότι τόν ή· 
φεραν μπροστά του, θυμάσαι χί χορό έκα
νες όταν'ήσουν νιός;

Τούρθε λίγο ή δψη το0 καημένου Ά ·  
λή, κ ι9 ή ψυχή του πισωγύρισε πούχε φτά
σει στά δόντια.
I —Θυμάμαι πασά μου, άποκρίνεται έκεϊ· 
νος. Τότες ήμασταν παιδιά. Τώρα τά κόκ- 
καλά μας βάραιναν. Γεράσαμαν. Πούνε κεϊ 
να τά χρόνια πού νυχτώναμαν σχή Λιαπου- 
ριά καί ξημερώναμαν στήν Τσαμουριά. Τώ
ρα, δσο νά σηκώσομε τδνα, τρών τά μυρμή 
γκια τάλλο.

—Έ ,  ώρ’ Ά λή , τό αίμα νερό δέν γίνε
ται. Φάγαμαν τόσον καιρό μαζί ψωμί κι* 
άλάτι.ςΐίόσο ήθελα νά σέ ίδώ μιά φορά ά· 
κόμα νά χορεύεις, δπως τότες μέ τή φου- 
στανέλλα, τό πεσλί, τις κάλτσες μέ τίς 
φουντωτές καλτσοδέτες, θά  μδρχονταν πώς 
είμαι παιδί κι* όχι γέρος, τού ξαναλέει δ 
πασάς, μέ τό στόμα γεμάτο.

’Εκείνοι πού φκιάνουν τούς μαστρα- 
πάδες ξέρουν πού βάνουν τά χερούλια, κ ι9 
δ Ά λής, άγγειό καλαϊσμένο, άν καί γέρος, 
είχε τρόπους,πού σέ πέρναε άβρεχο άπό τό 
ποτάμι πέρα.

—Ποϋ νά τή βρ© πασά μου έκείνη τήν

άρμάτα. Πάει μαζί μέ τά νειάτα πού τ ' y 
φ α γα ν  τά χρόνια.

— Φυλάω μιά τέτοια, θέλω νά σέ ίδ© π t 
λι άσίκη στό χορό νά σειέσαι καί^νά λυγιέ- 
σαι. Φωνάξτε ώρέ καί τά βιολιά.

"Οοο νά πείς κρεμύδι, νάτη ή άρμάτα 
καί ή ζυγιά τά βιολιά, πού ήταν δλα Ετοι
μασμένα άπό πρωτύτερα'

θέλοντας μή θέλοντας δ κάψο - Ά λ ή ;  
βγάζει τά καταλιγδωμένα καί λερά άπό 
τήν άπλυσιά σκουτιά, πετάζει τό σουλιόφ. 
πέρα καί ντυέται τή διακοσιολάγγιολη <jo. 
στανέλλα καί τά ποδέλοιπα κ ι9 άρχηνχε\ 
τό «μπεράτι», χορό μέ πήδους καί γυρίσμα
τα, δίνοντας τό ρυθμό καί τά τσακίσματα 
στά λαλούμενα.

—Ά λλά, Άλλά! (Α λλάχ Α λλάχ) o p 1 
Ά λή . μοϋφερες τά χρόνια πίσω, μ* έκαμ*;· 
παιδί μέ τό χορό σου. Καημένα νιάτα! ρη
μάδια χρόνια! φώναζε ό πασάς κι’ ό Ά )ή ς  
όλο καί συχνοπήδαε καί γυρόφερνε μέ τή 
φουστανέλλα πού άπλωνε σάν αλώνι, έ’ν.'ν. 
γιά νά εύχαριστήσει τό Βεζύρη καί τ ' άλ
λο, μιά πού μπήκε στό χορό, τ ' άρεσε κι* 
αύτουνοΟ νά χορεύει.

ΆφοΟ πήδησε τί πήδησε δ Ά λ ή ς κι* 
δ πασάς τόν είδε ν' άποσταίνει, τοΟ λέει

— Μπράβο σου ώρ' Ά λ ή , μ 9 εύχαρίσ^η 
σες μέ τό χορό σου, άπ* τή γή  ώς^τόν ού 
ρανό. ΣοΟ χαρίζω καί τήν άρμάτα πού φο 
ρείς. Πάρτη καί φεύγα. Καί άποτεινόμε’.ος 
στούς σωματοφύλακες γύρα.

— Πάρτε ώρέ τά παλιοσκούτια τοΟ Ά λ ή  
καί ρίξτε τα κάτου.

Κόταε δ φουκαράς Ά λής νά φέρει άν 
τιλογία καί νά πεί δέν τά θέλω;

Παράτησε τά δικά του μαζί μέ τό ο α > 
λιάφι, πού έκρυβε τό κομπόδεμα κι’ έφυ^ε.

"Έτσι, μ9 αύτόν τόν θεαματικό καί δΐιχ 
σκεδαστικό τρόπο, ό τύραννος έγδυσε κχΐ 
λήστεψε τό σκλάβο του καί τόν άφησε τε· 
ρελέμ, μέ τό μέσα τής έλιάς καί τό έξω τής 
κοκόσιας.



ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΓΗΣ
ι

Ό ραση υπέρμετρη κι* ισχύ σωρεύτηκαν 
στό δυνατό κρανίο σου, 
ψυχή τής γης.
Δέν θ' Αρκεστώ σε λιγοστούς επαινούν και Μορφές 
παρά πορενομε oh ύψη καί πλάτη 
Πορεία περιδινούμενη.
Τους νοσταλγούς πόθους σου στ άπειρο μεγαλείο 
άναδαφτίζεις σήμερα κι από πριν...
Απ την πανάρχαια ώρα σου, 
ψηχή τής γής.
9Α π* την περιώνυμη Πηγή Αναβλύζω 
τήν υπεροπτική σου καθώς χαράσω γραμμή  
και τήν βαθειά σου ώς γνιάζομε Αγωνία.

I I
Μ 9 απόψε Θεού χέρι ώς μ * άγγιξε, μπορώ νά νιώσω 
(δσο αν Απόψε χιονίζει δώ, Αλλού φέγγει) 
πορεία περιδινούμενη κι ορθή γωνία ή ζωή σου, 
ψυχή τή; γής,
δίν θά Αρκεστώ στο λίγο τίποτα.
Κρατάω Από νωρίς τα πρώτα μου Αλφαβητικά βιβλία 
κι Ακούω τούς χτύπους σου (κεφ. 1, ίδάφιο 17...) 
ψυχή τής γής.
9 Απόψε π άστρο ίπίσημο σε καταστράφτει βαθειά 
στ* άκουσμα Απόνα πανάκριβο φθέγμα,
... Απόψε πού
«...Παράτησα τα ένενήντα κι εννιά
πρόβατά μου. γιά σένα...*, Απόψε πού ήρθεξ
παρουσία αβρή Από Νού και Πνεύμα και Λόγο
9Ενωτίζεσαι τον δρθοτομημένο σκοπό:
τ,.^ΚαΙ ό Λόγος σάρκα Ιγινε καί εσκήνωσεν εν ήμΐν„.>.
Μοίρα σου, ψυχή τής γής, οι γνήσιες ώρες.
9Απόψε πού Ακόμα Αδημονώ.

I I I
Παρέστησαν οΐ Βασιλείς κι9 οι ν Αρχοντες κι9 επίδοξοι Λαοί 
τέπϊ τό αυτό*,
κι9 οί διαπλανητικοί δορυφόροι προσγειώνονται δμαλά 
κομίζοντας τό μήνυμα γιά σένα,
ψυχή τής 7ήζ.
3Απόψε καταθέτομε τ Ανθρώπινα διαπιστευτήρια
...θά έκτελέσουμε δλο τό γήινο καθήκον μας. -
ΘΑνάι δύσκολο, δταν τά παιδιά συνωστίζονται μ 9 9 Αγγέλους
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μέσ στήν διαγραμμένη δδδ
πού φέρει μπρδς ιδν ίδιον τδ Θεό, ψυχή τής γης. 
Στην άναονρμένη μεθόριο οι χοροί άπόψε 
δοξαστικά σταμάτησαν ευχετήριοι...
—Μαρία, ένιωσες καλά την Θεία παρένθηση 
—Ν αι, Κύριε, . .  Ξέρω— Θά πορενΘώ.,.

Πορεύομαι!.

Λ. Γάττου

Κ’

ΓΑΒΡΙΛΗΣ
ι

Καθώς τδν είχε άδράξει ή τραμονντάνα 
κι* ήταν στητδς σάν άρμπουρο στην πλώρη 
—με τδ καμάκι ανάστροφο— κι ίθώρη 
τδ σκοτωμένο ψάρι εμπρός του ντάνα.

Μιάν άξαφ%η σπηλάδα άπ9 τά σοβράνα 
μαλλιά και γένεια του άρπαξε μέ ζόρι, 
καί γιόμισε μαλλιά και γένεια ή πλώρη, 
πού πήρε σοταβέντο ή τραμουντάνα.

«Μάϊνα, μπρέ, νά πιάκουμε τΙς μου δες 
πριν μάς πατήσει 6 διάολος και μάς πάρει 
μ* αύτδ τδν κερατοκαιρό του , εδώ να».

Μά εσύ άπδ κάτω Θάμαζες πού μουδες 
ζωντανεμένο, δρθόΧ τδν Ποσειδώνα, 
νά βλαστημάει, πελώριος μπρδς στδ άμπάρι

I I
Ευχή πού νά τη λέ* τα βράδυα οϊ γρύλλοι, 
και νά ευλογούν τού Αύγούστου τά μαϊστράλια: 
Νά σϊ σχωρνάει δ Θεός, μπάρμπα Γαδρίλη, 
με τα πολλά μαστάρια άπ^ την Αύστράλια.

Γέροντας πισωγύρισες, κι9 έμίλη 
τό στόμα σου γλυκά κι άγάλια - άγάλια, 
γιά ζούδια πού πατούν τδ χαμομηλι, 
γιά φώκια πού άσκημίζονν τ άκρογιάλια.

Κι ουδέ κανένας σούμαθε την έννοια 
πούκρυβαν τά μαλλιά σου και τά γένεια 
κι9 ή γόπα— Θυμιατδ κάτου άπ τή μύτη.

Μονάχα οϊ σπιάτζες οϊ έρημες κι9 οί γέροι,
πού σούειχαν φοβηθεί τδ δυναμίτη
καί τδ Εϋαγγέλιο στ Μ λο  σου τδ χέρι...

Τάκης Ταιάκος



ΠΕΤΡΟ Υ Σ. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΕΝΕΑ

Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η

Για νά αισθανθούμε βαθιά καί άληθινά §να σύγχρονο ποίημα δέ μας άρκεΐ 
ή γενετική ερμηνεία τής νεώτερης ποίησης. Δεν μας άρκει άκόμα ή αίσθητική άνά- 
λύσή του, δν και κατά πόσο μιά πρόθεση έφτασε σιό ποιητικό της αποτέλεσμα: 
αυτή ή «εκ των ένδον» άνάλυση είναι απλή έρμηνεία, δπως έρμηνεία ήταν και ή 
γενετική.

Χρειάζεται ή ίκτίμηση άξίας. Αυτή δεν εξαρτάται μόνο άπό τήν αίσθητική 
συνέπεια ενός ποιήματος. Θά συγκρίνουμε τό ένα με τό άλλο δημιούργημα τού 
ποιητή, γιά νά συλλάβουμε τό γενικό χαρακτήρα ένός προσωπικού ταλέντου και 
θά τοποθετήσουμε τούς συγχρόνους, παράλληλα και αντίκρυ, τον ένα μέ τον δλλο, 
γιά νά κάνουμε νά προκόψει τό αίσθημα των συγκριτικών μεγεθών.

"Ετσι ή αντίληψη τού ανώτερου καί τού κατώτερου ανάμεσα στά έργα ένός 
ποιητή καί ή αντίληψη τού άνώτερου καί τού καιώτερου ανάμεσα στά έργα σάν 
σύνολο πολλών όμογενών ποιητών μιας εποχής, αυτών δηλ. πού εκφράζουν γνήσια 
τήν  εποχή τους καί δέ διαιωνίζουν παράκαιρα ποιητικές συνήθειες καί απαιτήσεις 
μιας παλα ότερης εποχής, αυτή ή συγκριτική έρευνα, πού θά προϋποθέτει μόνο 
τήν δτομική αίσθητική ερμηνεία, αυτή, νομίζουμε, δτι προσαπαιτειται, γιά νά 
έχουμε τελικά μιά Ικανοποιητική γενική κρίση καί εντύπωση, δν συμφωνούμε δλοι, 
δτι ή κριτική είναι σύγκριση καί ανάδειξη τού άνώτερου καί τού κατώτερου, δχι 
οίπλή αισθητική άνάλυση.

"Όταν συγκρίνουμε καί δταν κρίνουμε, είναι δυνατό νά βρεθούμε, δπως σή
μερα, σ’ ένα έδαφος χωρίς κορυφές, δπου δμως πολλά πράγματα είναι καλά ετοι
μασμένα γΓ αυτό, πού αναμένεται. Ή  έποχή μας δεν έχει κορυφαίους, ποιητές, 
δπως καί οί περασμένες παλαιότερες έποχές. Γιατί; δέν είναι ζήτημα τού παρόντος 
νά τό εξετάσουμε, μόνο θά ήταν πρεπον καί σεμνό νά τό αναγνωρίζουμε. 'Ακόμα 
είμαστε ετερόφωτοι, άκόμα διερχόμαστε τήν εποχή τού Διαφωτισμού, άκόμα δέν 
έχουμε αποκτήσει δική μας εθνική πνευματική προσωπικότητα. Μεσ* άπό τέτοιες 
συνθήκες είναι πολύ, διι εύρισκόμαστε στο στάδιο μιας Ικανοποιητικής «καλλιτε
χνικής συμμετοχής». "Αν δέν υπήρχαν οί ’Αρχαίοι Έλλτινες, δέ θά ύπήρχαν οί ση
μερινές κορυφές τού Ευρωπαϊκού πνεύματος, αλλά καί άν δέν ύπήρχαν οί Εΰρω- 
παΐοι τών Νεωτέρων χρόνων, θά βρισκόμασταν άκόμα στήν εποχή τών δημοτικών 
τραγουδιών.

Ό  πνευματικός μας βίος παρουσιάζει σήμερα μία Ικανοποιητική παρακο
λούθηση, άλλά ακραιφνή έθνική Ιδιομορφία άκόμα δέν άπέκτησε. Παίρνουμε πολ
λά καί δίνουμε άκόμα λίγα. Πώς θά γινόταν άλλοιώς, άψού είμαστε, άπό Ιστορι
κή μοίρα, άκόμα ένας Βαλκανικός λαός, πού θέλει νά γίνει Δυτικός; Τό τελευταίο 
αυτό δέν είναι ωστόσο ζήτημα απλής θέλησης, άλλά άναρίθμητων προϋποθέσεων, 
τις όποϊες άκόμα δέν τις κατακτήσαμε, δέν τις αίχμαλωιίσαμε.

Ά π ό  τή σύγχρονη φάση τού πνευματικού έπιπέδου μας στήν ποίηση φαίνε
ται καθαρά, πόσα πήραμε άπό τή Δύση καί πόσο δικό μας δίνουμε στή Δύση,
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αν δίνουμε κάτι, ώστε νά υπάρχει Ισότιμη πνευματική άνταλλαγή!
* Αλλα έγώ δέ θά κάνω την ανοησία νά Ισχυρισθώ τήν <$νάγκη Ισοτιμίας ού

τε θά προχωρήσω στην αξιολογική ερευνά τής σύγχρονης ποιητικής γενεάς μέ βά
ση τις μεγάλες σύγχρονες ή καί— το τρομακτικότερο— μέ βάση τις Νεότερες γε
νικά ευρωπαϊκές μορφές. Θά ήταν κάπως άσεμνο και απερίσκεπτο τό πράγμα. Θά 
κινηθώ πάνω στις ίλληνιχίς άναΧοχίες· σ* αυτό, πού ή Ευρωπαϊκή ανταύγεια έκα
με νά άναδοθεΐ ως Ιλληνική ανταύγεια, σαν σύγχρονη Νεοελληνική δημιουργία. 
Θά είμαστε σέ θέση νά διαπιστώσουμε έτσι μιά ικανοποιητική άνάδοση τού ποιη
τικού Ινστίκτου στή σύγχρονη Ελλάδα, αλλά ή λάμψη αυτή δέ θά βρεθεί πάντα 
λάμψη δημιουργίας, χωρίς νά είναι, σταθερότερα, λάμψη συμμετοχής.

Πολύ λίγα αυτόνομα και τελειωμένα νεοελληνικά πνεύματα, δημιουργίες γνή 
σιας Ιπαφής τού βάθους και όχι ανταύγειες συμμετοχής θά βρούμε’, ίσως μόνο σέ 
δυο κορυφαίους τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τον ’Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη 
καί τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Αυτοί δέ μοιάζουν μέ κανένα ξένο, δεν υπενθυμί
ζουν τήν Ευρώπη, μόλο πού τή γνωρίζουν καλά, Είναι οί μόνες αυτόνομες προ
σωπικότητες των Γραμμάτων μας.

Θά είναι καλό στο παρόν σχεδίασμα 'Ιστορίας νά διακρίνουμε κάθε φορά 
ποιοι από τούς σύγχρονους ποιητές μας—πέρ* από τον εσωτερικό πλούτο ή τή 
φτώχεια πού παρουσιάζουν, πέρ’ από τήν ανταπόκρισή τους προς τή μορφολογική 
αγωνία, θέσεις εξαιρετικά ένδιαφέρουσες,—εργάζουνται μέ πρότυπα ή χωρίς αυ
τά* άπομανρύνουνται από τά πρότυπά τους ή μένουν αίχμάλωτοι τής υπεροχής 
εκείνων. Ποιοί, τέλος, τόλμησαν νά ανοίξουν προσωπικούς δρόμους, προσπάθησαν 
νά διαμορφώσουν δικό τους πρόσωπο και επέτυχαν κάποια ιχνογράφησή του.

Κ ΡΙΤΙΚ Η  ΙΣΤΟ ΡΙΑ  ΤΟΥ Π Ο ΙΗ ΤΙΚ Ο Υ  Π Α ΡΟ Ν ΤΟ Σ

Τίποτε δεν είναι δυνατόν νά γεν\ηθεΐ αυτόματα, να πέσει Ιξ ουρανού, σάν 
μετεωρίτης. Ή  εποχή προειοιμάζει αρχικά τό έδαφος, σάν νά κυοφορεί φυσιολο
γικά τό νέο, πού θά γίτει δεκτό σάν κάτι άναμενόμενο, σάν ένα παιδάκι, πού μα
ζί μέ τή στοργή τους οί γονείς θά τό περιβάλουν μέ πολλές ελπίδες γιά μιά μελ
λοντική ανθοφορία ζωής.

"Ετσι καί ή σύγχρονη '^ελληνική  ποίηση, άνεξάρτητα’άπό τή γενετική της 
κυοφορία μέσα στήν εποχή της, γεννήθηκε στήν Ελλάδα άρχικά^σάν^μιά ξένη αν
ταύγεια από μακρυνούς ήλιους, όμως γεννήθηκε τελικά στήν Ελλάδα, ήκμασε άνά- 
μέσα στις ελληνικές αναλογίες, χωρίς νά λησμονήσει ακόμα τήν καταγωγή της 
όλότελα.

Τ άΙλ 'ηνικά  δημιουργήματα τής άμεσότερης ή απώτερης καλλιτεχνικής συμ
μετοχής των συγχρόνων ποιητών μας καί ή Ιχνηλασία τή; αφομοιωμένης ή πιο 
άποφασιστικά προσωπικής ποιητικής δημιουργίας τους αποτελούν ένα ειδικό θέμα 
άναζήτησης, γιατί είναι άνάγκη από καιρό σέ καιρό ό ελληνικός πνευματικός κό
σμος νά πληροφορείται γιά τήν πορεία τών συγχρόνων του ποιητικών ανθρώπων 
μέσα στο σύνολο τού πολιτισμένου κόσμου καί ακόμη γιά τή δημιουργική τους 
πρόοδο ή τήν άγονη τυχόν καθυστέρηση σέ μιμήσεις.

Στα 1955 είχα δημοσιεύσει μιά έργασία μου μέ τον τίτλο « Ή  νεότερη ποίη
ση στην Ελλάδα», όπου έξηγούσα γιά πρώιη φορά, πιστεύω, στήν Ελλάδα, τή 
γένεση τού φαινομένου τής Νεότερης ποίησης καί έδινα παραδείγματα, πλουσιότε
ρα ή φτωχότερα σέ ποιότητα, πάντοτε όμως παραδείγματα ποιητικά'άπλά, πού^θά 
διαφώτιζαν δ,τι έπι τού άφηρημένου καί θεωρητικού πεδίου είχε άναπτυχθή. Δέν 
έπρόκειτο γιά έργασία κριτική, άλλα γιά έργασία δοκιμιακή απλώς, όπου τά παρα
δείγματα ήσαν άπλά δείγματα τρόπων, κατά τούς όποιους οί σύγχρονοι "Ελληνες
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ποιητές αφομοίωσαν, δ,τι ήταν αρχικά ξενικό.
Ή  πρώτη εκείνη φάση τής ερευνάς μου διερμήνευε, τ'ι άκριβώς προσέλαβαν 

οι σύγχρονοί μας ποιητές, σέ ποία κατηγορία ποιητικού πνεύματος είχαν Ινταχθή 
καί τί είχαν γράψει βαίνοντας πάνω στην άναζητητική πορεία. Σήμερα, πέντε χρό
νια από τότε, θά αναζητήσω κάτι άλλο: έγινε άραγε στο διάστημα αυτό κάποια 
απομάκρυνση δημιουργική άπό τά ποικίλα ευρωπαϊκά πρότυπα, πού ήταν τότε 
ακόμα πολύ κοντά, καί έχουμε σήμερα τάχα αυτόνομες δημιουργίες, μεγάλου ή μι
κρότερου πετάγματος; Κ 9 είναι αλήθεια τό λεγόμενο, δτι ή σύγχρονη ελληνική 
ποίηση, έπειτα άπό κάποια πρωταρχική κοντά στά πρότυπα ανθοφορία της, μαρά
θηκε ανεπανόρθωτα καί βρίσκεται μάλιστα σήμερα σέ τόση παρακμή, ώστε νά 
έξαγγέ?εται τό δαντικό τούτο: δτι δλες οί ελπίδες είναι χαμένες;
Lasciate ogni speranza,

Ζητούμε νά βρούμε καί νά δώσουμε στον εαυτό μας καί στούς συγχρόνους 
μας μια απάντηση. Τό πεδίο τής ερευνάς μας θά είναι άπλούστερο άπό κάθε άλλη 
φορά. 'Υπάρχουν προσπάθειες, πού έχουν μείνει στή μέση. ΙΥ  αυτές δέ θά γίνει 
πειά λόγος, γιατί δεν βοηθούν πειά στή δημιουργία κάποιας φυσιογνωμίας. "Ο,τι 
είναι πιό ζωτικό καί πιο έντύπωτικό σήμερα, είναι αυτό, πού προσφέρεται 
πάνω σέ τρία ρεύματα: 1) Τά υπολείμματα ανακαινιστικών ροπών παλαιότερων, 
2) δ λυρικός ρεαλισμός, πού εφάπτεται πάντοτε στήν παράδοση, χωρίς νά είναι 
πειά «ή παράδοση» καί 3) ή ουσιαστική ποίηση, τό τελευταίο καί περισσότερο αυ
τόνομο ποιητικό προϊόν τής Χώρας μας κατά τή σημερινή εποχή.

ΙΙρίν απ' δλες τις φάσεις τις σήμερα ζωτικές, φαίνεται ακόμα ζωντανός, σαν 
ένας πρόγονος τεχνικά κάπως απομακρυσμένος, αλλά άπό εσωτερική άποψη πάν
τοτε σύγχρονος, 6 Κωνσταντίνος Καβάφης. ‘Ο Καβάφης πρώτος άνάμεσα στους συγ
χρόνους καί πριν άπ9 αυτούς νεωτέρισε, καθώς ενδιαφέρθηκε καί δραματοποίησε 
π ο ιη Γΐκά τον εσωτερικό του κόσμο, άπομακρυνόμενος άτοφασιστικά άπό κάθε α ι
σθηματική διάχυση. Ή  ποίησή του είναι ήδη ένας ψυχολογικός ρεαλισμός, πού 
έχει εκβαθυνθή πνευματικά. Κανένας άλλος ποιητής, πριν άπ9 αυτόν, δέ μάς μίλη
σε έτσι γιά τις περιπέιειες τού Ε γ ώ  του, δέν έκαμε θέμα τό υποσυνείδητο, τις θο
λές ορμές τού εαυτού του καί τού άνθρώπου, δέν είδε τήν αμαρτωλή ύπαρξη μέ 
τόσο καυτερή «συνείδηση».

"Ισχυρή αντίθεση στον αιθέριο ρομαντισμό τού Σολωμού αποτελεί ή ποιη
τική μορφή τού Κ α β ά φ η, δραματικά ρομαντικού. Περισσότερο ρητά κλασσι
κός άπό τό Σολωμό, παρνασσιακά συγκρατημένος, έφτασε σιό άλλο άκρο, ν9 άπο- 
γυμνιδσει τό λεξιλόγιό του άπό κάάε ύποπτο πλούτο καί νά τό άφήσει φτωχό. 'Ο 
ίδιος παραμέρισε τά μεγάλα φτερά τής φαντασίας τού Παλαμά καί τις καλπάζουσες 
ύψηγορίες τού Σικελιανού, καί προσγειώθηκε σ9 ένα έδαφος περισσότερο οικείο, 
άν δχι καθημερινό. Δόθηκε στήν οδυνηρή αναδίπλωση τού Έ γώ , τήν αύτοέρευνα, 
σ9 ένα δραματικό σκεπτικισμό εντελώς προσωπικής πηγής. Δέν έχει μεγάλες καί 
εύγενείς «ίδε'ες» νά προβάλει σαν τό Σολωμό' βλέπει μέσα του καί άνακαλύπτει 
έναν χώρο ασταθή, διφορούμενο σέ άλλες στιγμές, τά μυροβόλα ερείπια μιας ζωής 
άξέχαστης, ωραίας, άποκρουστικής κσί οδυνηρής. 'Ο εσωτερικός του κόσμος είναι 
ρομαντικά έξατομικευμένος καί σ9 αυτόν τίποτε δέν υπάρχει πιά άπό τά γ ε ν ι- 
κ ά  ά ν θ ρ ώ π ι ν α  αίσθήματα (έρωτας, θρησκεία, φύση, ζωή καί θάνατος, 
πατρίδα) δπου δ Σολωμός, ρητά κλασσικός, καταφεύγει, σά νά φοβάται νά αύτοα- 
ποκαλνφθεί.

Ό  Καβάφης πρώτος έμπασε στή νεοελληνική ποίηση τήν ψυχή, τον άνθρω
πο καί τήν άγωνία του. Άοχολήθηκε μέ τό έσώψυχο, Ινώ δ Σολωμός προσπάθησε 
νά σταθεί πέρ9 άπ* τό άνθρώπινο στά μετέωρα ύψη τών Ιδεών καί τήν αίσθητική 
τους άξιοποίηση. Καί ένώ δ Σολωμός έφτασε νά μάς δώσει μέτήν καλλιτεχνική του
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φαντασία, κάποιες στιγμές ολοκάθαρες, άϋλες, έναν αισθητισμό των ιδεών, δ Κ α
βάφης δείχθηκε προικισμένος μέ φαντασία ουσιαστική, όταν ξεπερνώντας τή μα
γεία του λόγου εφτασε στην ουσιαστική μαγεία αυτής τής ίδιας τής «άνθρώπινης» 
πραγματικότητας. Ό  Καβάφης έζησε βιωματικά την ποίησή του, προβληματικά, 
όχι απλώς τις ιδέες του μέσα σέ δραματική λάμψη- νΕγραψε cose intere e non parole.

Σαν τον Baudelaire ό Καβάφης εγκαταλείπει τούς αντικειμενικούς^ όραματι· 
σμούς καί αρχίζει τήν ποίηση από τον εαυτό του.'Υπήρξε έξ άλλου κα'ιό Καβάφης 
ένας ποιητής τής αμαρτίας, δπως ο Baudelaire. Ρομαντικός πάντοτε, ασχολεΐται με 
τό ’Εγώ και τις περιπέτειες του* όμως δεν το εκφράζει περιγραφικά, λυρικά, καί 
στοχαστικά, δπως ό Ούράνης,άλλο δραματικό, προβληματικά, πνευματικά. Ωστόσο 
δ Καβάφης μ’ δλη τήν προβληματική απασχόληση μέ τόν εαυτό του, παραμένει πα 
ραδοσιακός, δταν δέν παρουσιάζει τό πράγμα καθ’ εαυτό, στήν εσώτερη κινούμενη 
ουσία του, σ’ ένα παλλόμενο γίγνεσθαι, άλλα πλαστικά, σέ μορφή καί περιστατικό 
και διχασμό, σέ πού παρακολουθεί καί καταγράφει, σέ δραματικά κρίσιμη πλαστι
κή στιγμή.

Βασικός χαρακτήρας τής ποίηση; του Καβάφη είναι ή ηθοποιία. Ποίηση 
σκηνοθεσίας, μίμου, όχι διαχυτική, ανοιχτή. Ποίηση κλειστού χώρου, όπου κινεί
ται ένας ήρωας πολύ επιφυλακτικός. ’Εσωτερικά, οί απότομες μεταπτώσεις άπό τό 
περίσκεπτο καί αγωνιώδες στο άποκρουστικά ανώμαλο ή τό παιγνιώδες, προδίνουν 
μιά φυσιογνωμία barocco. Είναι περίεργο, δτι ή ποίηση τού Καβάφη έχει στιγμές 
απερίφραστες καί μάλιστα αδιάντροπες. (Θυμόμαστε τόν Whitman). Καί άντιπα- 
ρερχόμαστε τις πολύ «κοινές» αυτές στιγμές τού έξιμπισιονισμού του. Δέ γράφτη
καν γιά τό πνεύμα. Δεν ενδιαφέρουν τήν Τέχνη.

Σπάνια πολύ δ Καβάφης προβάλλει ατομικές διαβατικές συγκινήσεις, δπως 
στα ποιήματα «"Ενας γέρος» ή «Τά κεριά», δπου δίνει τό αίσθημα στιγμών πα
ρακμής καί τής μοιραίας πορείας τής ζωής, πού θά σβήσει. Δέν είναι ό Καβάφης 
ποιητής, πού θέλει νά δώσει τήν εντύπωση ή τήν αίσθηση άπό τά πράγματα. ’Ε 
ξαίρεση αποτελούν τά δυο αυτά ποιήματα. Ζωγραφίζει προ πάντων παρνασσιακές 
είκόνες καθαρές, πλαστικές, κινούμενες εΙκόνες, δπως ήθελε δ Lessing. Φυσιογνωμι
κά, τά ποιήματά του μοιάζουν μίμους, ή κάτι άπό τις βενιέττες τού Whitman. Καί 
τά προβαλλόμενα συναισθήματα, άτομικά πάντοτε, όχι γενικά, είναι καθαρά καί οί 
σκέψεις άρκετά διαυγείς γιά κείνους, πού θέλουν νά κοπιάσουν γιά νά κερδίσουν 
ενα πολύτιμο μέταλλο. Ό  Καβάφης δέν είναι ωστόσο ποιητής υποβλητικά πλα
στικός. Οί πλαστικές θέσεις τών ποιημάτων του δέν είναι μ έ σ α  γιά νά άνα- 
στηθεί ή αίσθηση ή ή έντύποοση ενός άντικειμένου. Γράφει γιά νά μ ε τ α δ ώ- 
σ ε ι πλαστικά διά μέσου μιας κινούμενης είκόνας μιά συγκινημενη Ιδέα, πλαστι
κά καθαρή, δηλ. διανοητικής ύφανσης, δσο καί άν κινείται μέσα σ’ ένα γήπεδο 
εναλλασσόμενων συγκινήσεων.

Ελάχιστα ποιήματα τού Καβάφη μέσα στή σκηνογραφία καί τή σκηνοθεσία 
τους κλείνουν ένα γ ε ν ι κ ε υ σ ι μ ο  φιλοσοφικό στοχασμό. «Τά Παράθυρα» 
είναι Ινα άπό τά λίγα ποιήματα αυτού τού είδους: Ό  άνθρωπος τείνει προς τό 
φως* Ισχυρότατη ή τάση του. Ό  άνθρωπος, διατακτικός, δέν ξέρει, άν δέν πρέπει 
νά φοβάται μάλλον αυτό τό φώς, δταν έρθει. Δέν υπάρχει γΓ αύτόν μεγαλύτερη 
άπόγνωση, άν δει, δτι δλα έχουν τελειώσει* θέλει πάντα κάτι «άλλο».

*Ό,τι είναι γνησιώτερα Καβαφικό στις μιμογραφικές βινιέττες του, θά τό 
χαρακτηρίζει μιά φιλοσοφημένη κρίσιμη στιγμή καί ένας στοχασμός ά τ ο μ ι κ ά  
ριζωμένος, χωρίς τήνάνάγκη μιάς γενίκευσης. 'Ο Καβάφης άποστρέφεται τις γενικές 
ιδέες καί νομίζει, ορθά, δτι μόνο τό έσχατα ατομικό είναι «γενικό» χωρίς νά χά
σει τή ζο^ντάνια του. Ή  βιοθεωρητική σκέψη τού Καβάφη, αντίθετα μέ τή μετα
φυσική σκέψη τού Σολωμοΰ, είναι ζωτική: άποφεύγει τις γενικότητες, τούς συμβο-
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λισμούς. Και τις ά'ατάσεις άποφεύγει' θέλει νά παραμείιει άνένδοτα ψυχικός καί 
άτομικός. ’Αγκαλιάζοντας κατά τούτο τις άντιλήψεις ενός προχωρημένου ρομαντι
σμού, πού καθιερώνει το άτομο και τή συνείδεισή του—δχι τόν άνθρωπο γενικά 
καί τά συναισθήματά του—δείχνει, δτι εκφράζει τούς προχωρημένους χρόνους, 
λίγο πρίν άπό τά δρια τού καθαρού ατομισμού και τής καθαρής άτομικής συνεί
δησης* περιοχές, πού ανακάλυψε ή μοντέρνα τέχνη.

Ό  Κοβάφης είναι ό άθέατος σκίουρος, πού κρύβεται κάθε φορά πίσω άπό 
δνα νέο κλαδί καί πού ωστόσο προδίδεται άπό τις κινήσεις—σύμβολα των κλαδιών 
των δέντρων πού εκλέγει. Τά «Τείχη* προβάλλουν σάν ενα τέτοιο σύμβολο. Δεί
χνει, πώς άτομικά είναι μοιραίο, γ ι’ αυτόν καί τό μυστικό του, ν’ άναγνωρίζει κά
ποια τείχη, πού θά τόν κρύβουν άπ’ τόν εξω κόσμο. Θέλει νά γκρεμίσει τά τείχη, 
δμως τίποτε δε θ ’ άπαγορεύσει στον Ιαυτό του περισσότερο, παρά την άτείχιστη 
Ελευθερία. Δράμα.

Στο ποίημα «//gran rifiuto* δείχνει τόν Ιαυτό του μιά μονάδα τη* Parduta 
genu. Προτιμά τό «δχι» τό δειλό, μολονότι τό «ναι» είναι δ σωστός δ δρόμος.
Δράμα.

Στους «Τρώες» θέλει νά διασπάσει την πολιορκία, άλλά προτιμά νά μήν τό 
κάνει. Pcrduta gente. Δράμα.

Τέλος στο ποίημα « Ή  πόλις» θέλει νά πάει σ’ άλλη γη καλύτερη, άλλά τε
λικά μένει. Δεν μπορεί νά νικήσει την άδυναμία του. Perdutagente. Δράμα.

βΑνασταίνει στά ποιήματά του αυτά καταστάσεις άνατρεπόμενες, σέ βαθμό 
μιας είοωνι τμένης δραματικότητας.

Σ ’ άλλα ποιήματα, πάντοτε άτομικού ύποστρεοματος, ξανοίγει προβληματικά 
δχι τήν ψυχολογική καί ζοηική, άλλά την ηθική δςαματικότητα τής ίδιας του 
ύπαρξης. Στήν «’Ιθάκη» μέσ’ άπό εναν βαρύ σκεπτικισμό, δείχνει, πώς ή ζωή, γ ι' 
αύτόν δεν είναι τό τέρμα Ινός σκοπού, πού θά κατακτηθεί, άλλά αύτοσκοπός* άγω- 
νας, δπου άδιαφορούμε γιά τό τέρμα. Οί άξιες ύπέρκεινται σιή ζωή, δτν τήν πραγ 
ματοποιούν. Στο «Άπολείπειν δ Θεός ’Αντώνιον» βρίσκει, πώς τού αρμόζει ή 
στωΐκή στάση. Στις «Θερμοπύλες» προβάλλει τόν ήρωϊσμό σάν άνταπόκριση μιας 
ψυχής απεγνωσμένης... Στο βάθος πάντα τό απροσδόκητο, ή άνατροπή, ή έί· 
ρωνεία.

Τί έσωτεοική πείρα, θεέ μου, είναι αυτή, πού δ Καβάφης θησαυρίζει άπό 
τήν αύτοέρευνα, τόν αυτοέλεγχο, τις κρίσιμες στιγμές τού Ιαυτού τουί Καί Ινώ ή 
ποιητική του φύση τόν δδηγεί στο φανέρωμα, στήν έκφραση, αύτός βρίσκει πάντα 
Ιναν τρόπο νά κρύβει πάντα τόν Ιαυτό του, πού ωστόσο δεν τόν άπαρνεΐται. Κρύ
βεται μέσα σέ σύμβολα, κρύβεται μέσα στήν ’Ιστορία. Μελετά τήν ’Αλεξανδρινή 
‘Ι σ τ ο ρ ί α  γιά νά βρει εκεί μέσα εναν τρόπο νά φανερώνει στον Ιαυτό του καί 
σύγχρονα νά κρυφτεί άπό τούς άλλουο. *Ανωνιο')δης είναι ή άναζήτηση τού Ιαυτού 
του στις μορφές τού ’Αλεξανδρινού βίου. Καί εκ?>έγει πρόσο^πα, πού άποπνέουν τό 
Ιδιάζον μύρον τής παρακμής: καταστάσεις ζωής άδειας άπό κάθε υψηλότερο σκο
πό καί πού τό ϊδιο τους κενό προσπαθούν νά τό κρύψουν μέσα στην πολυτέ
λεια καί τή μεγαλοπρέπεια καί στήν εκζήτηση άνομολόγητου έροηισμού, μέσα σέ 
καταστάσεις δραματικά γελοίες. Αύτή ή είρο)νική διέξοδος τής μεγαλόπρεπα κενής 
ζωής υπογραμμίζεται, περισσότεροπαρά σέ κάθε άλλο ποίημα, στούς «Βαρβάρους», 
ποίημα, σοφά, άλεξανδρινά λεπτουργημένο, ώστε δσο προχωρεί τό θέμα, τόσο αύ- 
θόρμητα νά προκύπτει ή είρωνική εκείνη γραμμή, δπου βουλιάζει τό μεγαλόπρε
πο μέσα στο γελοίο...

Ό  Καβάφης δούλεψε εντατικά στο δρυχεΐο τού Ιδιαίτερου ψυχισμού του καί, 
διότι είναι άπόλντα άτομικός, άναγνωρ(ζεται άνθρό>πινος.
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Γιάτά γενικά άνθρώπινα αίσθήματα άδιαφορει τό πνεύμα και ή φαντασία 
του. *0 πλατύτερος κόαμος: δ Πέρα κόσμος, δ "Ανω κόσμος, τον άφήνουν αδιά
φορο. Ό  πνευματικός του δρίζων είναι στενός. Βλέπει τον κόσμο όχι μέσ9 άπό 
πλατείες Ιδέες, όχι μεταφυσικά, άλλα ψυχικά, στοχαστικά, όσο κα'ι ζωτικά και 
υποκειμενικά. Ένδιαφέρεται μόνο για την περιωρισμένη οριακή ζωή του *Εγω 
του. Έ χε ι εξαντλείται, άλ'ά  και εκεί έξήντλησε τον εαυτό του καί τήν τέχνη του. 
Τον ενδιαφέρει ή ηθική ζωή και δ υλικός θάνατος του εαυτού του. Παλεν*-1 μέσα 
στην ϊδια του σ υ  ν ε  ί δ η σ η ,  όπως κ ι9 ένας σύγχρονος ποιη-ής, άν σ* ένα σύγ
χρονο ποιητή ή πάλη τής συνείδησης δεν ήταν αντικειμενική. *Η ζωή τον απα
σχολεί όχι σαν απόλυτος χρόνος, άλλα σά διάρκεια, σαν ατομικός χρόνος. ‘Αξίζουν 
αρκετά οι απόψεις και ή εμπειρία, πού αποκομίζει από την αύτοσκόπηση. "Ομως 
αξίζει περισσότερο, ότι ή λοξή του στάση, ή τού ένεδρεύοντος «πνευματυς», ή εΐ- 
ρωνική καί ή εντελώς συνεπής εκφραστική των ποιημάτων του ανήκουν γνήσια 
καί αναντίρρητα σ’ αύιόν τον ίδιο καί ιή δημιουργική του δύναμη. ΕΙν3 ένας ποιη
τής δημιουργός, ποιητής τού ιδιαίτερου κόσμου του. "Αν θέλουμε νά τον συγκρί
νουμε μέ άλλους ΝεοεΑληνες ποιητές, θά βρεθεί κερδισμένος.

*Αλλ9 άν δ Καβάφης ώθησε τή νεοελληνική ποιητική παράδοση σε μ·ά έσω- 
τερική ανανέωση, προϊόν τής πλούσιας προσωπικότητάς του, κατά έναν άλλο τρό
πο άνανεωτές τής παράδοσης δείχθηκαν οί λεγόμενοι ποιητές τον λυρικόν ρεαλι
σμόν,

‘Ο Καβάφης είχε προχωρήσει σ* εναν ψυχολογικό ρεαλισμό, πού συχνά στην 
επιφάνεια καί τό βάθος του περιέλαβε θέματα ποικίλης μορφής προβληματισμού, 
πού προσεκτικώτερα θά φανεί συνεχόμενος με τήν ποοσωπική μοίρα τού ποιητή. 
‘Έγραφε σε ύφος λόγου καθαρά παραδοσιακό. "Ομως νεώτεροί του ποιητές προ
χώρησαν καί Ιπεξεργάσθηκαν μέ νέον τρόπο τόν ποιητικό λόγο σέ τρόπο, ώστε νά 
φαίνεται σπασμένος, υπαινικτικός καί αφημένος σέ μεταφορές τολμηρές. Οί ίδιοι 
νεωτέρισαν καί σχετικά μέ τόν τρόπο, πού βλέπουν τόν κόσμο: όχι πειά αϊσθημα- 
τικά, σάν τούς παλαιότερους, ούτε Ιξετάζο'τας καί άνιχνεύοντας τά προσωπικά βά
θη, όπως δ Καβάφης, αλλά παρακολουθώντας τόν κόσμο σάν εμποτισμένο από 
μιά αγωνιώδη προσδοκία για κάτι, πού αποτελεί κοινό αίτημα τής σύγχρονης Ιπο- 
χής, εποόσεξαν περισσότερο στον κοί'ωνικό άνθρωπο καί στά σύγχρονα Ιδανικά- 
του. Έ *ας τέτοιος ποιητής είναι ό Γιάννης Ρασος.

Σύμφωνα μέ τήν τεθειμένη αρχή νά μιλήσουμε γιά πρόσωπα καί πράγματα, 
πού παρουσιάζουν ενα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παραλείπουμε τις τόσες ποιητικές 
συλλογές, πού δ ποιητής μας έδωσε, γιά νά σταματήσουμε ξεχωριστά σέ δυο μα
κρόπνοα ποιήματα του: τό «Τραγούδι τής αδελφής μου» (1937) καί τό « ’Εμβα
τήριο τού ‘Ωκεανού» (1940). Τό πρώτο, είναι ενα ποίημα μέ ποταμίσια ροή, στί
χους ελεύθερους καί φράση καλλιγραφική, όπου μιά ατέλειωτη σειρά από άνθοδέ- 
σμες εΙκόνων, συχνά μεταφορικών καί τολμηρά καταχρηστικών, περνάει, καί όπου 
τό νόημα χάνεται καί άναφαίνεται από τή μιά στήν άλλη στιγμή. "Ενας βόμβος 
λεκτικών καί χρωματικών κυμάτων παρασύρει τήν ψυχή ά\άμεσα σέ έξαρση και 
θρηνολόγηση. Γιατί τελικά τό ποίημα δεν είναι, παρά ένας πολύ καλλιτεχνικός at* 
σθηματισμός μέ πλήρη άπουσία πλι,ρέστερηζ πνευματικής βίωσης. Γιατί πνευμα
τική βίωση δέν είναι ή προσθήκη νοημάτων, πού καλούνται νά δώσουν πλάτος 
καί προοπτική σιήν πρωταρχική υποκειμενική στιγμή τής αδελφικής αγάπης, όταν 
αύτή φουσκώνει θεληματικά ως τή Συμπαντική καί σύγχρονα τήν πανανθρώπινη 
‘Αγάπη. Θά ήταν καλύτερα αύιός δ πλούσιος λυρικός αισθηματισμός νά έμενε α 
γνά ανθρώπινος, διαπερασμένος από τή ζωντανή έκείνη λεπτομέρεια, πού μόνη 
σώζει τά έργα άπό τήν κατάκριση λυρικής ρητορείας.
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“Αλλά μέ τό ποίημα «Εμβατήριο του ’Ωκεανού* δ Γ . Ρίτσος κερδίζει τό 
στοίχημά του για ποιητική αλήθεια, δταν συνδέει απόλυτα από μέσα τή γήινη 
πνοή μέ τήν πνοή τής μεγάλης θάλασσας, πού είναι ή ζωή. Τό ποίημα αυτό κά
κιστα έχει τον τίτλο πού τού δόθηκε, γιατί ού'τε εμβατήριο είναι, ούτε τού “Ωκεα
νού. “Όταν αποφάσισα νά εξηγήσω αυτή τήν καλπονόθευση, πού καί μέ είχε κά
νει νά κατακρίνω τό ποίημα προκαταβολικά, ψάχνοντας βρέθηκα σέ άπροσδόκητα 
άλλη περιοχή, στο χώρο τής θάλασσας, μιας θάλασσας πού είναι ή ζωή! Καί ή 
εντύπο^σή μου από τήν πορεία, πού πραγματοπυίησα υπήρξε εξαιρετική. Τότε στο 
τέλος τής πορείας μου άντιλήφθηκα, πόσο κακό γίνεται στον τόπο μας, δταν έπα· 
ναφέρουνται παλαιές μορφές συχνά καλλιγραφικής απλώς αξίας, και άφήνουνται πί 
σω προσφορές άπε ρα πιο σύνθετες, πιό δύσκολες και άθληματικές* τό «Ε μβατή
ριο τού Ωκεανού», μού πρόβαλε σάν ενα κατόρθωμα λυρικής πύκνωσης, μ* δλη 
τήν εντύπωση τής άπλας πού δίνει. Τίποτε δέν υπάρχει μάταιο εκεί μέσα, δλα 
έχουν τή θέση τους, θέση κερδισμένη αυθόρμητα* πηγαία, δχι εγκεφαλικά λογα
ριασμένη.

Τό ποίημα αυτό δ?ν έχει τήν ποταμίσια σύνθεση τού «Τραγουδιού τής αδελ
φής μου». Διαιρείται κατά κάποιον τρόπον σέ στροφές, αν μέ τον δρο στροφές, 
εντελώς ελεύθερα πια', εννοούμε ένα σύνολο ποιητικών χαόρων, πού δ καθένας τους 
αποτελεί παραλλαγή ενός και τού αυτού θέματος. Στον υδάτινο χώρο τού ποιή
ματος αλλάζουν οί καιροί, αλλάζουν οί ώρες, αλλάζουν τά πρόσωπα, αν πρόσωπα 
είναι οί μνήμες, πού φεύγουν καί ξανάρχονται, αλλάζει τέλος ή διάθεση καί στο 
βάθος άπό αυτές δλες τις αποχρώσεις, από τή φούγκα τών μετακινήσεων, προκύ
πτει μιά ενιαία εντύπωση, ?να ενιαίο αίσθημα βαθύ καί δυνατά πειστικό, δτι ή 
ζωή μας πρέπει νά είναι αλήθεια ή κινούμενη άμμος τών εναλλασσόμενων καί 

πάντοτε ανόμοιων στο βάθος συγκινήσεων, πού μιμούνται τή θάλασσα. Νομίζω, 
δτι δύσκολα μπορούμε νά ξεχωρίσουμε στή νεοελληνική ποίηση, ένα ποίημα, πού 
νά προσφέρει έτσι σάν ουσία, άναβρυτικά, άπό τον ίδιο της παΧμο% σάν άπό ένα 
μυστικό κέντρο, αυτή τήν αλήθεια γιά τήν ανθρώπινη ζωή* δχι δπως ή νόηση, μέ 
στοχασμούς έστω βαθιούς, άλλ’ άπ’ έξθ3 τοποθετημένους, άλλ* δπως αυτή ή ίδια ή 
ζωή: σάν κίνηση, σά νόημα καί μορφή, πού αδιαίρετα αναπηδούν μπροστά μας* 
σάν αίσθημα μαζί, χρώμα, τόνος και ουσία ζωής. Τούτο είναι μιά άκραία ποιη
τική κατάκτηση στή λυρική περιοχή, αυτή ή διάλυση τών στοιχείων σ’ ένα σύνολο 
βαθειάς έλξης καί πειστικότητος. Δέν είναι αυτή μιά ποίηση πνευιιατικής ευαισθη
σίας, δηλ. μιά ποίηση συνείδησης άκέριας, πού ενδοσκοπείται, άλλά άποτελει ένα 
στοίχημα μέ τον αγνό λυρισμό κερδισμένο.

Πληθωρικός ποιητής δ Ρίτσος, σάν ποτάμι δρμητικό εξακολουθεί νά ξεχει
λίζει. Ά π ό  τά 1957 καί δώθε παρουσιάσθηκε συχνά. Μέ τό «Χρονικό», σέ στί
χους άνισους μάς δίνει τήν εικόνα τού σύγχρονου (ελληνικού) κόσμου, δπου θριαμ 
βεύει τό εμπόριο, ενώ προβάλλουν ακόμη τά ερείπια τών πολέμων. Σατιρίζει, τό 
γεγονός, δτι ή αναγέννησή μας στηρίχθηκε στο ποδόσφαιρο. "Ομως άλλοι αναζη
τούν τήν αναγέννηση αλλού: τρέφουν ελπίδες γιά τήν Ενότητα, τή Δικαιοσύνη 
καί τήν ’Ελευθερία* σ’ αυτά τά στοιχεία αναζητεί καί δ ποιητής μας μιά νέα Βε
βαιότητα. Δέ στοχάζεται άναλυτικά, δέν προχωρεί σέ βάθος δ ποιητής Ρίτσος, άλ
λά δραματίζειαι.

Καθαρώτερος άπό δθνεια στοιχεία είναι ό λυρισμός του σέ μιά άλλη συλλο
γή, τήν «Υ δρ ία» , δπου δ ποιητής χωρίς νά κουρασθεΐ δραματιζόμενος έναν και
νούργιο κόσμο, παραδίδεται σέ συγκινήσεις περισσότερο «άνθρώπινες», σέ λυρι
κά δ'νειρα.

Τον ίδιο χρόνο γράφει τον «Αποχαιρετισμό», μακρόστιχο ποίημα έμπνευ- 
σμένο άπό τό θάνατο τού Κύπριου ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου. Δοξολογεί έκεί τήν
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ήρωϊκή ζωή και τό πνεύμα τής Ελευθερίας. "Αλλά ή ποίησή του δεν αρκεί νά δ ώ 
σει τό αναμενόμενο Επικό μέγεθος στον ήρωα. "Υπάρχει βέβαια στον ποιητή μια 
τέιοια διάθεση, δταν αναγνωρίζει στον Αυξεντίου έναν άνθρωπο, πού «είναι πιο 
τρανός άπό την καθημερινή του έγνοια» άλλα τό άνοιγμα των φτερών τού ποιητή 
δεν έχει τήν απαραίτητη παγκόσμια ορμή.

Περιγραφικά λυρικός δείχνεται ύ ίδιος σέ συνέχεια, πάντοτε λυρικός τής π ε
ρίσσειας, άν καί Εκλεκτός σάν ποιητική φράση. Τελευταίο του ποιητικό έργο είναι 
«01 γερόντισσες κ* ή θάλασσα», λυρική αναπόληση και περιγραφή τού ψυχισμού 
των ανθρώπων τής θάλασσας, των γυναικών καί τών άντρών. Περνάει δ καημός 
τής ζωής, πού γ ι ’ αυτές είναι ένας καημός πλεγμένος μέ μια μελαγχολική αύτοϊκα- 
νοποίηση, γιατί τις ανακουφίζει ή ανάμνηση μιας συμμετοχής, συμμετοχής στή 
ζωή. Στο συμφωνικό αυτό ποίημα ή θάλασσα καί ή ζθ)ή συμπλέκονται σάν άξε- 
διάλυτα μοιίβα χαράς γιά τή συμμετοχή καί θλίψης, άφού στο τέλος έρχεται ή ώ
ρα ή γκρίζα. Νομίζω, οτι ή λυρική αυτή σύνθεση, μόλη τή φυγόκεντρη πλατειά 
φραστικότητά της, είναι μιά τελευταία σημαντική Ικδήλοοση τής ιδιόχρωμης πο ιη 
τικής παρουσίας τού Ρίτσου, πού μένει λυρικός προπάντων, δταν θέλει νά είναι 
ένας λυρικός τής ζωής, λυρικός τού ανθρώπου, καί τών στενών ή ευρύτερων καη
μών του.

*0 ποιητής Ν ι κ η φ ό ρ ο ς  Β ρ ε τ τ ά κ  ο ς, κινείται στο ϊδιο κι αυ
τός κλίμα, πού θρέφει τήν ποίηση τών πλατιών οριζόντων, Ποιητής τής θερμής 
φαντασίας, τού μετάρσιου ποιητικού ήθους, τής λυρικής έξαρσης. ’Αν τό πράγμα 
δέν ήταν, παρά μόνο τόσο, ή ποίηση αύιή δεν θά ξεπερνούσε τούς κοινούς τόπους. 
’Αλλά δ Βρεττάκος έχει κάτι περισσότερο απ’ τήν αχαλίνωτη καί ότέρμονη πλημ
μύρα τού λόγου: μιά πνευματική πνοή διαποτίζει τό λυρισμό καί τον πιο επικίν
δυνα απλωμένο, μέ άποχρ όσεις πού δείχνουν, δτι δέ θά μπορούσε νά ζήσει άνα· 
πλέοντας μύρα μόνο καί χρώματα' οτι διαθέτει ένα ψυχισμό πιο όπαιτητικό καί 
πιο ουσιαστικό. Δεν είναι απλά καί—θά πούμε—πενιχρά, ένας ποιητής τή; ρητό* 
ρολυρικής «υπέρβασης»' ζή εσωτερικά καί γι* αύτό μετασχηματίζεται. Στή σειρά 
«Δυσιυχισμένοι» είναι ένας ρεαλιστής, άλλα γρήγορα σπεύδει νά απομακρυνθεί 
άπό τό στενόν ορίζοντα, μέ τό «Χορό τού θανάτου».

Ή  ψυχή του τώρα φουσκώνει άπό ένα Βυρωνικό καί Μπωντλαιρικό α ίσ θη
μα ανταρσίας, διαμαρτυρίας. Ό  ποιητής παίρνει τή φιονή ενός εκπτώτου αγγέλου. 
Έ δώ  βρίσκει τήν εύκαιρία νά στοχασθεί βαθειά: τί νά τήν κάνει τήν υψηλή αί(υ· 
νιόιητα, τή συμμέτοχη σιή φυσική και θεϊκή ενότητα, άφού ή ζωή πού θά περά
σει, θά είναι υπό κάθε συνθήκη άνθρυόπινη, κομματιασμένη πρόσκαιρη, καταδι
κασμένη; Ά ς  ζήσει αύτό, πού ιού έταξε ή μοίρα, ας ζήσει και άς πεθάνει σάν άν
θρωπος: ’Ιδού ένας σατανικά υπερβατικός ρεαλισμός.

’Αλλά καί ή τάση του, ή κοινωνικά ρεαλιστική, φιλοσοφικά ξεπερνιεται. 
Στο ποίημα «Τό ταξίδι τού ’Αρχαγγέλου»—πραγματικά ολοκληρωμένο ποίημα— 
ή Ρεμπαλδική φαντασία του άφήνει τα βίαια φτερά της σέ μιά τρομερά κολασμέ
νη πορεία προς τά Ά ν ω  καί προς τά Κάτω, πάνο) στα πλήκτρα ένός φανταστικού 
κλειδοκύμβαλού, τόσον άγριου καί πάλι τόσον ήμερου. *0 ποιητής έχει φτάσει στό 
έσχατο σύνορο τών ψυχικών του δυνατοτήτων, μέ τή διάνοια φλογισμένη, τή φαν
τασία άνένδοτη, τήν αίσθηση άκρα. Σ ’ αυτή τήν πορεία δ όρίζων στενεύει προς 
τά Ιδώ, γιά νά εύρυνθεϊ προς τά εκεί, χωρίζοντας τον ποιητή στά δύο: σάν τόν
καταδικασμένο άνθρωπο, πού Ινώ διψάει τά ψηλά, δέν μπορεί νά τό θέλει, άν 
πρωτύτερα δέν έχει γευθή τόν πικρό καρπό τής πρόσκαιρης ζωής.

Τό ποίημα αύτό στην ούσία του είναι μιά τελειότερη μορφή τών προηγου
μένου, γιατί πάλι Ιδώ, μέσα σέ τελειότερα Εναρμονισμένη στή δυσαρμονία της
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ποιητική έκφραση, πραγματοποιείται ποιητικά ένας συμβιβασμός του Ούρανοΰ μέ 
τη Γη, του "Ονείρου μέ τήν πραγματικότητα, του υπερβατικού μέ τό ’Ανθρώ
πινο. Ό  ποιητής φέρεται τελικά στην απόφαση, δα  δ ανθρώπινος πόνος είναι 
αυτός μονάχα, πού άπό μέσα του θά εξαγοράσουμε τήν άδεια γιά υπερούσιες προσ
δοκίες τής ψυχής μας. Αυτός δ ανθρώπινος πόνος είναι, πούενώ>ει ζωτικά τον 
Ουρανό μέ τή Γή. Τό ποίημα αυτό αποκαλύπτει ολόκληρο τον πνευματικό δυναμι
σμό κα'ι τήν ανθρωπιστική ροπή τού πνεύματος τού ποιητή, πού δεν άπαρνεΐται τό 
Υπερούσιο, άλλα τό καθαγιάζει διά τού πόνου.

Έ δώ  τελειώνει ή συνέχεια μιας ζωής, πού πραγματοποιήθηκε από καθαρή 
έσωτερική και πνευματική ανάγκη. Πιο πέρα ή ποίηση τού Βρεττάκου, αλλάζει κα
τεύθυνση: προχωρεί σέ μιά ακραία ένταση: Παρουσιάζει στο ποίημα «Ή  αγωνία 
τού κακού αίώνος» (1940J τή συ'είδησή του νά κρατειέται σέ αγωνιώδη προσοχή, 
και τά μάτια και τ’ αυτιά τεντωμένα, δλες τις αίσθήσεις σέ προσκλητήριο, γιατί 
κάτι τρομερό συμβαίνει! (’Αλλά δταν τελικά κατακλείειαι τό ποίημα σέ μιά επί
κληση προς τήν ’’Ανοιξη, εννοούμε, δτι δχι ένα πνευματικό ή ακέριο βίωμα, άλλά 
μιά καλά ταιριασμένη διάνοια έχει οίκονομήσει τά πράγματα).

Στα κατοπινά ποιήματα υπάρχει πολλή επανάληψη πάνω σέ βαθιά, αγνά 
και έσώψυχα ωστόσο εννοημένες Ιδέες γιά ’Αγάπη καί ΕΙρήνη. ’Ακούεται στά 
ποιήματα αυτά παλμός τής σφιγμένης έμφοβης καρδιάς τού συγχρόνου ανθρώ
που. Καί καλλιτεχνικά πραγματοποιείται μ ά στοιχείωση, σάν κοινή αναπνοή γιά 
τή φύση και τον άνθρωπο, δπως στή συλλογή « Ό  Ταΰγετος καί ή σιωπή». "Ομως 
άπ ' δλα τά τελευταία δημιουργήματα τού Βρεττάκου, ξεχωρίζει τό ποίημα «Στον 
Ρόμπερτ Όπεγχάϊμερ», δπου ζεπερνειέται ή αντικειμενικότητα των τελευταίων 
συλλογών καί προβάλλεται ή πληγωμένη καρδιά τού ποιητή σ’ ένα κείμενο δουλε
μένο με τό πνεύμα καί γιά τό πνεύμα, μέ τήν ψυχή καί γιά τήν ψυχή.

Τελευταία δ Βρεττάκος μάς έδωκε τή συλλογή « Ό  χρόνος καί τό ποτάμι». 
Καί πάλι ό ποιητής παρατηρεί τά πρόσωπα καί τά πράγματα τής ζωής, πού 
«υπάρχουν» γ ι’ αυτόν καί δέν τού είναι άδιάφ τρα. Τά άντικρύζει ύμνωδικά ή πα
θητικά, σέ έξορση. Προς τον άνθρωπο ιδιαίτερα δείχνεται τρυφερός, άλλά πιο κου- 
δουνιστά άναπέμπει τήν αγάπη του προς τή ζωή. Τά κεντρικώτερα αίσθήματάτου 
είναι αυτό τό μείγμα ενδιαφέροντος ανθρώπινου καί ζωτικού, μιά αναζήτηση αγά
πης, καλωσύνης καί εΙρήνης καί ένα προαίσθημα προσωπικό, δτι ή αυγή πλησιά
ζ ε ι  πού θ ’ άναείλουν στον κόσμο οί αγαθοί αυτοί ήλιοι.

Τά αϊσθήματά του αυτά προσφέρουνται στή γενικότητά τους σάν ξεχειλίσμα- 
τα καί δχι σάν μυστική περ ουσία εσώτερη, δχι σάν φειδωλή αποκάλυψη μυστι
κών φωνών: δ λυρισμός αυτός, δπως καί τού Ρίτσου καί άλλων ρεαλιστών τής λυ
ρικής, είναι φανερός, ρητορικός θά λέγαμε, δχι σιωπηλός σέ τρόπο, ώστε τό ποίη
μα νά έπρόκυ/ιτε σάν ξεσκέπασμα χαμηλόφωνο εσωτερικών μυστικών.

"Αλλοι ποιητές μας γράφουν είδικώτερα βουτώντας τήν πέννα τους στο α ί
μα τής κοινωνικής πραγματικότητας, προσπαθώντας ν’ ακούσουν σύγχρονα τή 
φωνή τού Afajakowsky, πού διακήρυξε, δτι ή τέχνη πρωταρχικά δέν είναι γιά τήν 
κοινωνία, άλλά γίνεται: ή τέχνη δέν έχει κοινωνικό σκοπό, άλλά ένα τέτοιο άποτέ- 
λεσμα. Τέτοια ή αναπνοή τής ποίησης τού Λ\ /7αππά, πού μένει δμως κοντά στά 
πράγματα καί δέ φτάνει νά γίνει άποκαλυπτική καί βαθειά. Ό  άντίλαλος καί ή φρα
στική των ποιημάτων του αποτελούν συχνά ένα ουράνιο τόξο μέ τήν ποίηση τού 
Γ. Ρίτσου. Πού βρίσκεται δμως ή άφετηρία, άπό ποιά μεριά;

Λιγώτερο αδρή καί απτή είναι ή ποίηση τής Ρίτας Μπούμη. Σάν ρεαλιστής 
καί αυτή μελετά καί εκφράζει τή γήϊνη ζωή, τη βαρεία άπό πόνο καί μόχθο στο 
άντιπροσωπευτικό της βιβλίο «Καινούργια χλόη», δπου δμως οί σελίδες θωπεύ- 
ουνται σύγρονα άπό μιά άναπνοή άγάπης καί άπό έναν ήμερο αίσθηματισμό. Ση·



ΤΟ ΣΤΑΛΙΟ Ν

*Η όριστική ταχτοποίηση του εκκρεμούντος δέματος του Πανητιεκρωτικού Σ τα 
δίου τιμά καί την Ίεράν Μητρόπολιν xai τό Κράτος". Την πρώτην, διότι μέ π ρά γμα τι- 
κήν μεγαλοψυχίαν παραμέρισε τους ενδοιασμούς, τους σχετικούς μέ τήν εκ τής συμφω 
νίας προχύπτουσαν διά τά 'Αγαθοεργά * Ιδρύματα ζημίαν' τό δεύτερον, διότι, μέσα εις 
τά πλαίσια τής πραγμστιχώ ς φ ιλάθλου πολιιείας του, έσπενσε να έπω μιοθή  βαρύτατa 
οικονομικά βάρη, <$ιά των οποίων τά Ιω άννινα θά άποχτήσουν άξιον τού ονόματος, 
Στάδιον.

*Υπάρχει βεβαίως μια μερίς τού πληθυσμού, που θεω ρεί τον αθλητισμόν, καί 
Ιδίως τό ποδόαφοιρον, ώς άνήχοντα εις την σφαίραν των καθαρώς παιδικώ ν διαφερόν- 
των. β Υπάρχει μία άλλη, πού άποτελειται κατά τό πλεΐστον από γονείς και κηδεμόνας, 
πού θεωρεί τό ποδόσφαιρον και τόν κλασικόν άθλητισμόν ώς τήν βασικήν αιτίαν πά · 
σης διαφθοράς και πάοης κακοδαιμονίας καί τούς καταλογίζουν βαρυτάτην ευθύνην διά 
τήν αμέλειαν των παιδιών καί, ένδιαθέτως, ίσως καί διά τήν πνευματικήν των κάποτε  
ανεπάρκειαν . Δυστυχώς ή εποχή μας δεν ρέπει προς τήν άσκητιχήν, και έφ' οσον μιά 
κάποιά τέρψις είναι απαραίτητος διά τούς νέους, χό γήπεδον, παρά τούς "κάποιους έχ- 
τροχιασμούς πού προκαλιΐ, προσφέρει ασφαλώς τήν τέρψ ιν τήν περισσότερον άκίνδυ- 
νον χαι τήν πλουσιωτέραν εις μορφωτικά στοιχεία , μίαν τέρψιν πού συντρέχει μάλλον 
είς τό εργον τής αγωγής.

Έ ά ν  τώρα ληφθή ύπ ' οψει ή κοινωνική, ή οικονομική χαι ή τουριστική σημα
σία τής άθλήσεως, ή παροχέτευσις τού μαχητικού ενστίκτου εις τόν εύγενή στίβον τής 
άμίλλης, ή όποια δι* αυτής συντελεϊται, ή διά τών διεθνών αθλητικώ ν συναντήσεων έ - 
περχομένη επαφή μεταξύ τών λαών, πού προάγει και ενισχύει τήν εφεσιν προς δ ιεθνή  
ειρήνην, πρέπει κανείς άδιστάκτως νά χαρή καί νά πανηγυρίση διά τήν δριστιχήν καί 
χατ ' ευχήν λύσιν τού ζητήματος τού Σταδίου μας, νά αναγνώριση άνεπιφυλάκτω ς τό 
πνεύμα αμοιβαίας χατανοήσεως, πού επρντάνευσε κατά τάς όμιλιάς τάς σχετικός μέ τήν 
ρύθμισίν του χαι νά εξάρη τό γεγονός ότι, και εκ μέρους τής Π ολιτείας , καί εκ μέρους 
τής Ίερά ς Μητροπόλεως, ένας βασικός σκοπός εϊχεν άρχήθεν τεθή: Τό συμφέρον τής  
πόλεως χαι τού ηπειρωτικού λαοΰ.

Α. ΓΕΡΟ Ν ΤΙΚ Ο Σ

ΤΟ ΜΟΓΣΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Στην νΑρτα καί στήν περιοχή της 
βρίσκονται συγκεντρωμένα χαρακτηριστικά 
μνημεία τής βυζαντινής τέχνης, πού έχουν 
πρωτεύουσα σημασία όχι μόνο για τη με
λέτη τής βυζαντινής άρχιτεκτονικής καί α 
γιογραφίας, άλλα καί για τήν άνάπτυξη 
τοΟ έλληνικού τουρισμού.Εκτός αύτοΟ στή 
θέση τής σημερινής "Αρτας -  σύμφωνα μέ 
όλες τις ένδείξεις—απλώνονταν ή άρχαία

Άμβρακία, σπουδαιότατο ήπειρωτικό κέν
τρο καί άνεξερεύνητο άκόμα κατά τό πλει- 
στον. Σποραδικές πρόχειρες άνασκαφές ή 
τυχαία περιστατικά έβγαλαν ώς τώρα άπ* 
τήν άγκαλιά τής γής άγγεία, κτερίσματα 
τάφων, κομματιασμένους κίονες, πλάκες έ« 
νεπίγραφες, άγάλματα, ειδώλια, νομίσματα 
κ. ά άπομεινάρια τοΟ άρχαίου βίου, πού 
βρίσκονται σήμερα πρόχειρα άραδίασμένα— 
(χωρίς συστηματική ταξινόμηση μέ άρι- 
θμούς καί συνημμένο πληροφοριακό σημεί-

ανθρώπου καί τής φυ* 
καλύτερο 

συμβο-

μαντική είναι σιήν ποιήτρια ή στοιχειακή ανάμειξη του 
σης, πού δίνουν τήν επίφαση του άρχέγονου. *Η «Βωδάμαξα» είναι τό 
καί Αντιπροσωπευτικότερο ποίημά της, ένός ξεχωριστού νατουραλιστικού 
λισμού.

( Σ υ ν ε  χ ί ζ ε τ α ι )
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ωμα γιά τήν προέλευσή τους, τή χρονολο
γική τους τοποθέτηση καί τή σημασία τους) 
— στό ναό τής Παρηγορήτισσας, τό προσω
ρινό σήμερα Μουσείο τής Ά ρτας. Καί άλ
λοτε άπό τών στηλών τής «Έ πειρ . Ε σ τ ί
ας» τόνισα τήν άνάγκη νά Εδρυθή εύρύχω- 
ρο καί συγχρονισμένο Μουσείο στήν ιστο
ρική πρωτεύουσα τού Δεσποτάτου, πού θά 
στεγάση όχι μόνο τούς βυζαντινούς θησαυ
ρούς τής περιοχής (γλυπτά θωράκια ναών, 
κομμάτια άπό ξυλόγλυπτα τέμπλα, φορη
τές εικόνες κ.ά.), άλλά καί τα λίγα πρός 
τό παρόν κατάλοιπα τού άρχαίου βίου τής 
Άμβρακίας.

Δυστυχώς δέν συγκινήθηκε κανένας 
άπό τούς αρμοδίους. Ή  άρχαιολογική ύπη· 
ρεσία τού Υπουργείου Παιδείας,—ένώ γ ι9 
άλλες περιοχές χορήγησε ώς τώρα καί χο
ρηγεί σημαντικές πιστώσεις γιά τήν ίδρυ
ση ή συντήρηση μουσείων,—γιά τήν ’Ά ρ 
τα φάνηκε πολύ φειδωλή. Προβάλλεται ή 
δικαιολογία, δτι θά μετατραπή σέ Μουσείο 
κάποιος χώρος άπό τό κτηριακό συγκρότη
μα τής Παρηγορήτισσας... Ά ρ α  περιττεύ
ει ή ίδρυση ξεχωριστού μουσείου. Πληρο
φορούμαι μάλιστα, δτ* μέ τήν άποψη αύτή 
τού Τπουργείου συμφωνεί καί δ κ. Ά ν. 
Όρλάνδος, δ διαπρεπής καί άκάματος έξε- 
ρευνητής τού μεσαιωνικού βίου τής "Άρτας. 
"Άν ή πληροφορία είναι άληθινή, σημαίνει 
δτι οί αρμόδιοι δέν θεωρούν άπαραίτητη
τήν αύτοτέλεια τού Μουσείου καί δέν νομί
ζουν σόλοικο, κάτω άπό τις κόγχες ή πλη- 
σίου βυζαντινού Ναού νά συνείρονται μνη
μεία τού είδωλολατρικοΰ κόσμου... Βέβαια 
ή οικονομική μας καχεξία δέν μάς έπιτρέ-
πει τήν πολυτέλεια νάχωμε στήν "Άρτα ξε 
χωριστό Μουσείο γιά τά βυζαντινά καί ξε
χωριστό γιά τά είδωλολατρικά ευρήματα. 
Ά ρ α  σέ δυό αίθουσες τού ίδιου Μουσείου 
πρέπει νά τοποθετηθούν δλα αυτά.

Κι έπειδή δέν ταιριάζει νά στεγάζον
ται τά είδωλολατρικά σέ κτίσμα Χριστιανι
κό, σκόπιμο είναι νά Εδρυθή ένα ξεχωριστό 
Μουσείο.

Οί πιστώσεις δέν είναι δύσκολο νά
βρεθούν, άν όπάρξη κατανόηση καί καλή 
θέληση... Μά πρέπει νά κινηθούν κι οί 6ου- 
λευταί τού νομού ’Ά ρτας, κι δ Δεσπότης 
κι* δ Δήμαρχος κι οί Σύλλογοι «Σκουφάς»

καί «Άρτινά Γράμματα»... Παρακαλώ τόν 
κ. Δάκαρη, Έφορο Αρχαιοτήτων Ηπείρου, 
πού μπορεί νά προωθήση τό ζήτημα αύτό 
πιό άποτελεσματικά, νά ύψώση τή φωνή 
του στούς αρμοδίους γιά τό Μουσείο τής 
Ά ρτας πού χρόνια κυοφορείται χωρίς καί 
νά γεννιέται...*0 κ. Δάκαρης, άρχαιολόγος 
εύσυνείδητος καί δραστήριος,, έχει άσχολη- 
θή μέ τήν άρχαιολογική έξερεύνηση ώρι- 
σμένων χώρων τής Ά ρτας καί έχει σοβα
ρούς λόγους νά πιστεύη δτι πολλά καί 
σπουδαία μυστικά κρύβει δ τόπος αυτός 
στά σπλάχνα του. Λοιπόν παράλληλα μέ 
τις ένέργειές του γιά τήν προώθηση τών ά· 
νασκαφών στήν περιοχή τής Ά ρτας άς με· 
ριμνήση καί γιά τή συντήρηση καί ταξινό
μηση τών άστέγων μαρτύρων τής ηπειρωτι
κής τέχνης... ‘Γπάρχουν άλλωστε στό πρό
χειρο σήμερα Άρτινό Μουσείο μερικά εύ· 
ρήματα, πού προέρχονται άπό άνασκαφικές 
προσπάθειες τού κ. Δάκαρη. "Ωστε δέν π ι
στεύω νά μήν ένδιαφέρεται γιά τή στέγασή 
τους... Πριν τελειώσο), θέλω νά ρωτήσω 
τόν κ. Δάκαρη:

— Γιατί δέν άποδόθηκαν άκόμα στό 
Μουσείο τής "Άρτας τά εύρήματα τών τε
λευταίων άνασκαφών, πού έκαμε πρό διε
τίας στή θέση «Κουτσομύτα» δ άρχαιολό· 
γος κ. Ζαφειρόπουλος, (άν δέν γελιέμαι); 
Τό προϊόν τής άνασκαφής έκείνης, καθώς 
πληροφορούμαι, τό είχε πάρει μαζί του 
(σ.ήν Πάτρα) γιά ταξινόμηση καί μελέτη.. 
Ά λλά πέρασε διετία άπό τότε καί θά έπρε
πε νά έχη έπιστραφή στό Μουσείο τής Ά ρ  
τας, δπου καί ανήκει δργανικά. Δέν νομί
ζει δ κ. Δάκαρης, δτι μιά διετία είναι άρ- 
κετό χρονικό διάστημα γιά τήν έπιστημο- 
νική μελέτη τού Ολικού αύτοΰ; Δέν ξέρω τί 
δικαιώματα αναγνωρίζουν οΕ κείμενοι νό
μοι στούς ένεργούντας άνασκαφές άρχαιο- 
λόγους γιά τήν κατακράτηση «πρός μελέ
την» τών ευρημάτων τής άνασκαφής των, 
άλλά νομίζω δτι πρέπει έντός τακτού χρό
νου αυτά νά άποδίδονται στό μουσείο τού 
τόπου...

Γ. I. Π Α Π Α ΓΕΩ ΡΓΙΟ Ϊ
$

ΤΑΙΝΙΕΣ

*0 κινηματογραφικός Τσελεμεντές περιλαμ
βάνει τό έξν}ς έδεσμα;
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Παίρνεις λίγες φουατανέλλες, δύο τρείς ά· 
γχλίτσες, γόφτους μέ νταούλια, §ναν οβελία, ένα 
γαϊδούρι, λίγο αθηναϊκό τσάμικο, Ινα κοπάδι πρό- 
6οτα, δυο καρδάρες, Ινα χωριό, καί μερικούς νεα
ρούς, πού ξέρουν άπό χωριάτικη ζωή όσο ένας κα
λός αστός πού ξέρει μόνον την πρωτεύουσα, τά 
ανακατεύεις κατά τό δοκοϋν, προσθέτεις μερικά 
βαθύπνοα Αμερικανικά φιλιά, λίγη κορνηλιακή 
μεγαλοψυχία, πόζες κορσικανού ληστή, καί 
φτιάνεις φίλμ μέ έθνική υπόθεση. Κατά δεκάδες 
οί ταινίες αΰτές παρουσιάζονται τόν τελευταίο 
καιρό καί, καθώς οί συιώνυμές τους των έντέρων, 
αδυνατίζουν τήν ελληνική κινηματογραφική πα
ραγωγή αντί νά τήν δυναμώνουν. Δέν φαντάζεται 
κανείς τό τί μπορεί νά Ιδη σ' αυτές τις παράξενες 
ιστορίες’ πόσες φανταστικές γραφικότητες, πό
σους ανούσιους γλυκασμούς, πόα» ψηλά τακούνια 
σέ πόδια άπό νεαρές τσομπάνισσες, πόσα αρμέγ
ματα, πού θυμίζουν Μαρία Άντουανέττα, πόσους 
τέλειους εραστές, πόσους σκληρούς πατέρες! Ή ή 
θογραφία μας, οτήν χειρότερη βέβαια έποχή της 
δέν έδωσε ποτέ πλάσματα τόσο φτιαστά, σέ τόσο 
τεχνητούς διακόσμους. Καί δμως τό κοινό τίς πα
ρακολουθεί μέ πάθος. Γιατί ό ελληνικός λαός εί
ναι ακόμη δεμένος στερεά με τήν παράδοσή του. 
Είναι άκόμη ζωντανές οί ρίζες πού τόν ενώνουν 
μέ τήν λερή έπαναοτατική φουστανέλλα, πού εξα
σφάλισε ατούς σημερινούς "Ελληνες τής καλής 
τάξεως τήν εύρωπαϊκότητά τους καί τό γουίσκι 
τους. Διψάει άκόμη ή μεγάλη λαϊκή μάζα γιά α
φέλεια καί απλότητα, δταν ή λογοτεχνία τής προ 
σφέρει τήν πεμπτουσία, πυκνή και δύσληπτη, τών 
σύγχρονων ξένων πνευματικών ρευμάτων, καί τό 
Ραδιόφωνο, ρυθμούς τής νοτίου Άυερικής, χό 
περίφημο Τοά-Τσά, πού προσφέρουν ίσπανικώτα- 
τα τά διάφορα αυτοσχέδια συγκροτήματα, καί α
τελείωτες συναυλίες μέ κλασικούς, ρωμαντιχούς, 
μέ δωδεκαφωνικούς. μέ Σιραβίσκυ. ΤΗταν πολύ α
πότομο τό πήδημα γιά νά μπορή νά τό παρακο
λούθηση ό λαός. Γιαοτό στράφηκε πρός τό ρεμπέ 
τικο καί τίς συχνά τόσο άνούσιες, τόσο δύσπε
πτες, τόσο άνεδαφ.κές αναπαραστάσεις τού πρό
σφατου παρελθόντος του, πού τού προσφέρει ό κι
νηματογράφος μας. Χωρίς γνήσια καλλιτεχνική 
άγωγή. ό λαός μας, §νας άπό τούς προικισμένους 
μέ λεπτό καλιτεχνικό αίοθητήριο λαούς τής γης, 
παρουσιάζεται σάν λαός χωρίς γούστο καί ά- 
ναγκάζεταινά χωνεύη τά πιό απίθανα κατασκευ
άσματα αύτοχειροτόνητων σεναριογράφων, αύτο- 
σχέδιων σκηνοθετών, καί παραγωγών, πού απο
βλέπουν μονάχα σχήν έμπορική αξία καί δχι στην 
ποιότητα τής παραγωγής τους. Γιαυτό άναμηρυ* 
κάζουν μέ πείσμα τά ίδια θέματα, στόν idto σκο 
πό, μέ τά ίδια μέσα. Καί ό γραφικός Άλήπασας 
είναι δνα άπό τά σημαντικώτερά τους θύματα. 
Δέν άποκλείεται δμως aupto νά ρίξουν βάσκανη 
ματιά στην άγαθή μνήμη τού Μάρκου Μπότσαρη, 
τού Καραϊσκάκη, τού Μακρυγιάννη καί νά τούς με 
ταβάλουν μέ τήν τέχνη τους σέ ήρωες σπαρταριστής 
φάρσας. ‘Ο θεός άς βάλη to χέρι του, άφού κα
νείς άλλος, άπό σεβασμό γιά τήν Ιστορία μας, 
δέν τολμάηνά χαλιναγωγήση τό παραγωγικό τους 

ν μένος,

*0 κινηματογράφος φαίνεται πώς πληο’άζει 
στή μοιραία του ώρα. Τόν σκοτώνει ή τηλεόραση. 
01 "Αγγλοι, λαός κατ’ έξοχήν πρακτικός, έκα
ψαν κατ' ούσίαν νά παράγουν ταινίες, άφού κατά 
τήν παροιμία «δταν βουλιάζει τό καράβι, οί πον
τικοί φεύγουν πρώτοι». Είναι άραγε γραφτό μας 
νά οβύση καί ό δικός μας κινηματογράφος μέ κύ
κνειον άσμα τίς Φροσύνες, τούς ψευτορωμαντι- 
σμούς, τόν χορό τής κοιλιάς καί τό άρνί τής σού
βλας; Άλοίαονό μας!

Α ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ
Μ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Άπ* τήν οικογενειακή έκείνη παληά ’Ηπει

ρωτική Σχολή άγιογραφικής ξυλογλυπτικής πού 
ήκμασε κάπου 500 ολόκληρα χρόνια, υπάρχει τώ
ρα ένας απόγονος πού συνεχίζει τήν παράδοση 
αυτή στά Γιάννινα. Αυτός είναι ό Χαράλαμπος 
Σκαλιστής, γυιός τού ξυλογλύπτη πού έφτιαξε 
τό θαυμάσιο τέμπλο τής Μητροπόλεως Ίωαννίνων. 
’Αντάξιος έκπρόσωπος τής Κονιτσιώτικης αύτής 
Σχολής, πού γέμισε μέ μνημεία πολλές όνομα- 
στές έκκλησίες σ* ολόκληρη τήν Ελλάδα, 
συγκεντρώνει xt* δλα τ’ άναγκαία προσόν
τα γιά νά κρατήοη ένα kpi οιστήριο τής Η πειρω 
τικής αύτής μορφής ξυλογλυπτικής, γιά νά μήν 
χαθή όλότελα ύστερ’ άπό μια γενεά. Καί είνασ 
ασυγχώρητο πού δέν έγινε τίποτα γιά τήν δια- 
τήρηση καί γιά τήν άναβίωσή της στόν καιρό μας, 
τή στιγμή πού—έκτος τών άλλων περιπτώσεων 
πού υπάρχουν γιά τήν άξιοποίηοη τού ξυλογλύπτη 
αύτού έκπρωσώπου μιας Σχολής μέ παράδοση 
καί Ιδιαίτερο χαραχτήρα—τόσος θόρυβος γίνεται 
γιά τήν έπιβίωοη τής λαϊκής τέχνης καί γιά βύ- 
ρύτερη άποκατάσταοή της στή δημόσια ζωή μας. 
Νομίζομε πώς θά μπορούσε νά ΙδρυΟή στά Γιάν
νινα μιά Σχολή Ηπειρωτικής ξυλογλυπτικής ό
που θά συγκεντρώνονταν δλα τά στοιχεία πού υ
πάρχουν σήμερα άπ* τήν μορφή τής Τέχνης αύτής 
κι* όπου, ό μοναδικός αυτός δάσκαλος θά δύνον- 
ταν νά συστήση βναν πρώτο πυρήνα μαθητών 
πού, βοηθούμενοι κι’ άπό μιαν ακόμα θεωρητική 
κατάρτιση γενικά γύρω άπ’ τήν ίστορία καί τήν 
έξέλιξη τής μεταβυζαντινής Τέχνης, θά δημιουρ
γούσαν κατόπιν προϋποθέσεις γιά μιαν ανασύ
σταση τής παληάς Σχολής ξυλογλυπτικής Γοργο- 
ποτάμου Κονίτσης. Πρός αύτήν τήν κατεύθυνση 
έγινε, άπό πρόπερσι, καί μιά προσπάθεια άπ’ 
τήν «Ήπειρ. ‘Εστία»—θά θυμούνται ασφαλώς οι 
άναγνώσται μας—καί τόν Ήπειρώτη γιατρό καί 
λόγιο κ. Β. Χρήστου—πού είχε xal τήν έμνευαη 
γ ι’ αύτό — χαί τό ζήτημα τής ίδρύσεως έφτασε 
σχεδόν ώς τήν άκρη του; ζητήθηκε άπ’ τό Υ 
πουργείο Κοιν. Προνοίας ν' άπαντήση τό Εθνι
κόν *Ορφανοτροφεΐον άρρένων Κονίτσης άν είναι 
δυνατή, έντός τών πλαισίων τής λειτουργίας του, 
καί ή ϊδρυσις Σχολών 'Αγιογραφίας καί Ξυλογλυ 
πτικής. Κι* άπ* ότι γνωρίζομε, τό Έθν. Όρφανσ- 
τροφείον απάντησε καταφατικά, άλλα εκιοτε 
δέν δόθηκε καμμιά συνέχεια κ ι’ ούτε θά ξανανοί- 
ξη ασφαλώς τό θέμα τούτο, έάν δέν ένδιαφερθούν



90 κΗπαιίατιΚΜ i t r t i a

ol διάφοροι παράγοντες τοδ Νομού μας. Γι’ αύτό, 
θά είχαμε νά συστήσαμε στην «Έταιρ. Ήπειρ. 
Μελετών», στην Μητρόπολι ’Ιωαννίννων καί στοδς 
πολίτικους έκπροσώποος του Νομοΰ μας νά ξανα- 
κινήσουν τό ζήτημα, ώστε νά όλοκληρωθή ή προ
σπάθεια τούτη. Τότε θά δημιουργηθοϋν προϋπο
θέσεις δχι μόνο νά χρησιμοποιηθή Αποδοτικά 6 
τελευταίος αδτός Απόγονος των Κονιτσιωτών ξυ
λόγλυπτων, άλλά καί νά δοθή κάποια νέα ώθηση 
σέ μιά έξ οικογενειακής παραδόσεως ’Ηπειρωτι
κή Σχολή Αγιογραφικής ξυλογλυπτικής που, Ινώ 
Αντεξε σέ μιά πορεία 500 καί πλέον χρόνων, τώ
ρα κινδυνεύει νά χαθή μιά γιά πάντα,

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Β Ρ Α Β Ε Υ Σ ΙΣ  Τ Η Σ  
« Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η Σ  Ε Σ Τ ΙΑ Σ »

Τό Δημοτικόν Συμβούλων τής 
πόλεως Μεσολογγίου άπένειμε εις την 
c ’jΗπειρωτικήν 'Εστίαν» τό Χρυσόΰν 
Μετάλλων τής eΙεράς πόλεως Με- 
σολογγίον, εις άναγνώρισιν τής συμ
βολής της εις την Τστορίαν τον 1821 
καί είδικώτερα εις την 'Ιστορίαν τον 
Μεσολογγίου.

cΗ  «'Ηπειρωτική'Εστία* ευχα
ριστεί τον Δήμαρχον κ. Χρ. Εναγ- 
γελάτον καί τό Δημοτικόν Συμβού
λων Μεσολογγίου διά την τιμητικήν 
αυτήν διάκρισιν— ή οποία δικαιώνει 
τήν πνευματικήν προσφοράν της και 
τιμά ιδιαίτερα τήν άντίληψιν τον Δή
μον τής 'Ιεράς πόλεως— καί εύχεται 
δπως αυτή άποτελέση αφορμήν καί 
διά μίαν στενωτέραν πνευματικήν ε 
παφήν των δύο Μητροπόλεων (Γιάν
νινα καί Μεσολόγγι) τής Νεωτέρας 
Ελληνικής Ιστορίας.

Η  «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ Υ

£ to χ q ά Μ) Κ ο υ γ έ α . ·  Έκατονταετήριοι 
Λόγοι, 1959.
Ό  «Σύλλογος Προστασίας πρός διάδοοιν Ω 

φελίμων Βιβλίων» μέ τήν νέα του έξόρμηση έ- 
χάρισε τελευταίως στα νεοελληνικά γράμματα 
καί στην Ιστορία της χώρας μας ένα πολύτιμο 
τόμο πού είναι ό πανώριμος καρπός ένός δια
πρεπούς Έλληνος πού συνδυάζει τήν επιστήμη 
μέ τόν έντεχνο λόγο έτσι ώστε οΐ εφτά «*Βκα- 
τοντσεήτριοι Λόγοι» τού καθηγητού τού Πανεπι 
στημίου καί Ακαδημαϊκού κ. Σωκρ. Κουγέα νά 
διαπιστώνουν γιά μιά φορά ακόμα πόσο άριστα 
συνταιριάζεται τό έργο τού Ιστορικού μέ τή γρα 
φ ίδ ι τού λογοτέχνη.

Ό  Ταίν καί Μισελέ έγραψαν τήν Ιστορία 
τής Γαλλικής Έπαναστάσεως. Ό  χρόνος όμως 
τίποτε δεν άφαίρεσε άπό τήν άξια άλλά καί τήν 
ομορφιά τής Ιστορίας τού Μισελέ, πού θαρρρεΐς 
γράφοντά την έκανε ποίηση. Καί ό ακαδημαϊ
κός μας κ. Σωκράτη; Κουγέας Ιστορία άλλά καί 
ποίηση τουτόχρονα μάς προσφέρει. ΓΓ αύτό καί 
οι 180 σελίδες του όχι μόνον μάς δίνουν ανά
γλυφα τά ιστορούμενα πρόσωπα καί περιστατι
κά άλλά καί μάς δονούν καί μάς χαρίζουν πολ
λή συγκίνηση καί αισθητική χαρά. Οί λόγοι αυ
τοί—πού είναι σωστές πραγματείες -έγιναν έπ* 
εύκαιρίφ τού εορτασμού τής έκατονταετηρίδος 
σπουδαίων Ιστορικών γεγονότων τού Άγώνος τής 
φυλής μας. Καί δεν πρόκειται νά χάσουν ποτέ 
τήν έπικαιρότητά τους, γιατί έχουν συντεθή ά
πό τό πανανθρώπινο καί ιδεολογικό στοιχείο, 
πού άντέχει στόν πανδαμάτορα χρόνο καί πού 
ώραιοποιεΐ τήν πορεία των άνθρώπων.

Μέ αύτό τό υλικό μάς ξαναζωντανεύει ό κ. 
Κουγέας, τόν Σανταροζα, τό Μεσσολόγγι, τόν 
Φαβιέρο, τό Ναυσρΐνο, τόν Άστυγκα, τήν Μά
νη, τόν Πολυάραβο. «Όταν τά βουλεύματα των 
λαών καί των κυβερνώντων—λέγει ό κ. Κουγέας 
πρός τό Ακροατήριό του, πού άνάμεσά τους ήταν 
καί πολλοί άντιπρόσωπι τής ’Ιταλίας, όπου τό
τες έκυριαρχούοε ό φασισμός—δέν θά έμπνέων- 
ται άπό τήν ύλην καί άπό τά υλικά συμφέροντα 
άλλά θά άγωνται άπό Ιδέας καί άπό Ιδεώδη, ά
πό τάς Ιδέας καί τά Ιδεώδη τού Σανταρόζα, τό
τε θά δύναται νά λεχθή ότι ό φιλέλλην τής 
Σφακτηρίας δέν έθυσιασθη είς μάτην, καί τότε 
μόνον άπό τά βάθη τής αίωνιότητος θά αίσθαν- 
θή τήν άγαλλίασιν τού θριάμβου ή αγία ψυχή 
τού Σανταρόζα».

Αυτά τά θαρρετά λόγια έλέγοντο στις 10 
Μαίου 1825 στήν αίθουσα των τελετών τού Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών, τότες δηλαδή πού τό ά 
στρον τού Μουσολίνι μεσουρανούσε γιά τούς λι
πόψυχους καί δουλεύοντας στό καιρικό στοιχείο, 
καί όχι, βέβαια, γιά τόν εξαίρετο "Ελληνα καί 
έπιστήμονα, πού εξυμνούσε τό έργο τού Σαντα
ρόζα. πού «ύπήρξεν ή διακήρυξις τής ελευθερί
ας των λαών καί ή διά τού λόγου, τού ξίφους 
καί τής ζωής του ύπεράσπισις των έθηκών αυ
τών δικαίων».

Ύστερα μάς λέγει ό κ. Κουγέας, καθώς μι
λούσε γιά τό Μεσσολόγγι: «Τό μέλλον τών έθνών
ένοράται είς τήν ψυχικήν δύναμιν καί τήν ηθι
κήν άξιαν τού παρόντος. Τήν ψυχικήν ταύτην 
δύναμιν καί ιήν ηθικήν τούτην αξίαν έφανέρωσε

4
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περίτρανους ή Ελλάς είς t0 Μεσσολόγι... Άτε- 
νΐζοντες ιό  μέγα τούτο γεγονός τής Ιστορίας μας, 
έκτιμώντες προσηκόντως τό υψηλόν τούτο παρά
δειγμα των προγόνων μας, κλείοντες μέσα είς 
την ψυχήν μας τό Μεσσολόγγι, θά αίοθανώμε- 
θα νά λαχταρά μέσα μας ή Ιδέα τής Πατρίδας, 
θά έμπνεώμεθα άκλόνητον την πεποίθησιν είςτό 
μέλλον τής Ελλάδος, θά έννοούμεν ώς ίδικόν 
μας χρησμόν τούς στίχους πού ένέπν3υσεν είς τόν 
όλύμπιον ποιητήν τό Μεσσολόγγι.

Πάντα ψηλότερα ν’ άνεβαίνωμε
Πάντα μακρύ τέρα νά κοιτάζαμε».

"Υστερα κλείνει τόν Φαβιέρο μέ τόν στίχο 
τού Άριστοφανους··

«Άνδρες έοτέ τής δε γής άξιοι και τού πέ
πλου». Ύστερα—καθώς μιλάει γιά τό ΝαυαρΤνο. 
μά; δίνει χίς ακόλουθε γραμμές; «Τό «λευκόν» 
ώς τό ώνόμασεν ό Ούγκώ, Ναυαρΐνον δεν ένε· 
ψύχωσε μόνον τούς "Κλληνας είς τήν έξακολού- 
θησιν καί τήν άποτελείωσιν τού άγώνος τουν, 
άλλ* έγινε τό σύμβουλον τής ελευθερίας καί τής 
αλληλεγγύης τών χριστιανικών εθνών καί άπέβη 
τό παρήγορον παράδειγμα είς όλους τούς υπό 
τής δουλείας κατοδυναστευομένους λαούς.» Καί 
στόν Άστυγκα, 6 κ. Κουγέας προσφεύγει στόν 
έντεχνο λόγο; «Ύπό τήν σκέπην τού έκηβόλου 
θεού τών Δελφών κερδίζει ό Άστυγξ τήν πολυ- 
τιμωτέραν τών νικών του. *0 αντίλαλος τών κα
νονιών πού άνατινάσσουν είς τόν αέρα τήν έχθρι 
κήν ναυαρχίδα καί εκμηδενίζουν ολόκληρον στό
λον, έξυπιρ τάς από α'κόνων κοιμισμένος δρυά- 
δας και κάμτει πάλιν λάλον τό έσβεσμένον ύδωρ 
τής Κασταλίας..» Καί ύστερα στην πολυαγαπημέ- 
νη του Μάνη, ό κ. Κουγέας μάς λέγει ότι οί 
Μανιάτες «ήγωνίσθησαν καί άπέθαναν όχι μό
νον διά τήν πολιτικήν ελευθερίαν τής χώρας, αλ
λά καί διά τήν πίστιν είς τά Ιδεώδη τής Σπάρ
της καί διά τήν άναβιωσιν τών σπαρτιατικών α
ρετών, τής ευψυχίας, τής εύπειθείας, τής εντολής 
τού πατριωτικού καθήκοντος καί έν γένει τής άρ 
χαίας Σπαρτιατικής εύκλείας>. Καί κλείει αύτός 
ό τόμος μέ τήν μάχη τού Πολυαράβου, όπου «ή 
υπεροψία τού Αίγυπτίου έπιδρομέως είχε ταπει- 
νωθή είς τά παράλια καί είς τά βουνά τής Μά
νης καί τό πολ.εμικόν του άστρον έοβέσθη διά 
παντός καί ό «Πολ.υιζάραβος» γίνηκε έκτοτε ό 
«Πολυάραβος» όπου οί τριακόσιοι εντόπιοι υπε
ρασπιστές τού Πολυαράβου θυμίζουν τούς τρία- 
κοσίους τού Λεωνίδα.

Λίγες περικοπές άπό αυτόν τόν πολύτιμο τό
μο—πού συντίθεται άπό πρόσωπα καί περιστα
τικά, άπό καημούς καί αγωνίες καί πολύ αίμα, 
αλλά καί άπό τήν αδάμαστη δίψα για τήν ελευ
θερία τής φυλής καί άπό μεγάλα Ιδανικά καί πολ 
λή ποίηση—σαν δείγμα γραφής αυτής τής προ
σφοράς τού κ· Κουγεα στήν έλληνική Ιστορία 
καί στα νεοελληνικά γράμματα, πού πρέπει νά 

,γίνη τούτο τό εθνικό ανάγνωσμα καθημερινό α
νάγνωσμα καί διδαχή γιά τούς νεοέλληνες καί Ι
διαίτερα γιά τήν μαθητιώσα νεολ,αία. Καί πού 
γι’ αύιό τόν λόγο χαράσσουμβ τίς λίγες αύιές

γραμμές. *
I . Π. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ

#
Δ η μ ή τ ρ η  Σ α λ α μ ά γ κ α ,  «Γιαννιώτι- 

κα Σύμμεικτα». Γιάννινα 1969.
Τά ήθη καί τά έθιμα είναι ένα ζωντανό 'Αρ
χείο, είναι ένα βιβλίο Ιστορικό άνεκτιμήτου 
καί ανυπολογίστου άξιας.

D r RIEHL

ί!
Προσπάθειες γύρω άπό τήν γνώση τής Ή πει 

ρωτικής Λαϊ-ιότητος αποτελούν πολύτιμον συμ
βολήν γύρω άπό τήν αγωγήν τής νέας γενεάς 
διά τής μορφής τής Πατριδογνωστικής κοσμο
θεωρίας καί είδικώτερον διά τής συγκεκριμένης 
προβολής της είς τά κατά τόπους Πατριδογνω
σ ί α  ’Αναγνώσματα.

'Από τής ώς άιω απροσβλήτου παιδαγωγι
κής άπόψεως όρμώμενοι, οφεΐλομεν νά όμολο- 
γήσωμεν ότι τά κατά καιρούς δημοσιεύματα τού 
Δημήτρη Σαλαμάγκα, είναι—ούιε πολύ ούεε λί
γο—ένα ’Αρχείο ζωντανό καί μία πηγή Πατρι- 
δογνωστικής καί ‘Ιστορικής αξίας.

Συγκεκριμένους δέ. ή μέ τον ώς άνω τίτλον 
τελευταία συλλ,ογή του.

II
Ά πό τέτοιες συλλογές ηθών καί εθίμων μπο

ρούν καί έπιβάλλεται νά αντλήσουν οί δάσκαλοί 
μας τό υλικόν γιά τήν σύνταξιν ιών κατά περι
φέρειας ΙΙατριδογνωστικών Αναγνωστικών.

Μά.... άν γιά τές άλλες περιοχές τής 'Η πεί
ρου μας ^Ζαγόρι, Πωγώνι, Κόνιτσα, Θεσπρωτία, 
Μέτσοβο γ,.χ λ.) θά αποτελούν συμβολήν τά δη
μοσιεύματα τών λογίων καί δασκάλων τών περί 
ού ό λόγος Επαρχιών, γιά τά Γιάννινα ειδικά, 
ή μορφή τών Πατριδογνωστικών 'Αναγνωστικών 
πού (οραματιστήκαμε άπό τήν εποχή τής λειτουρ 
γίας τού Πενταταξίου Διδασκαλείου ύπό τήν δι· 
εύθυνσιν τής Ταπεινότητός μας μέ τόν τίτλον 
«Παληά Γιάννινα», γιά τά Γιάννινα ειδικά—έπα- 
ναλαμβάνομεν—τά δημοσιεύματα τού Δημήτρη  
Σαλαμάγκα, θά εξυπηρετήσουν τόν ώ; άνω μορ- 
φουτικόν σκοπόν, γιατί πλήν νής ακριβολόγου Ι
στορικής τοποθετήσεως, έγκλείουν παράλληλα 
καί τήν πνοήν τήν λογοτεχνικήν πού είναι έκ 
τών ών ούκ άνευ, γιά τήν σύνθεσιν τών Πατριδο- 
γνωστικών Αναγνωστικών.

III
Ουτω:

Θρύλοι και παραδόσεις οόν τού Μοναστη
ριού τής Παναγίας τής Ντουραχάνης—συνδεδε- 
μένοι μέ τήν θρυλικήν λίμνην τών Γιαννίνων ε ί
ναι ένα έξόχως κατάλληλον υλικόν γιά νά ουμ- 
περιληφθή στά Πατριδογνωστικά Άναγιωστι.κά 
^Σαλαμάγκα, αυτόθι σελ. 9—19).

Πανηγύρια επίσης ξακουστά, πού δέν έσβησαν 
άπό τη θύμηση μέσα στό διάβα τών καιρών— 
σάν τό παληό έπΐ παραδείγματι Παιηγύρι τού 
*Αη·Γιάννη τής Μ ποννΙλλας, ^Σαλ.*μάγκα αύτό 
θι σελ. 24—27), είναι, οΰτε πολύ ούτε λίγο—ένα
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συναρπαστικό ανάγνωσμα για τα παιδιά και ένα 
δέσιμο γερό μέ τές θρησκευτικές παραδόσεις των 
περασμένων.

Έ ν συνεχείς^
Τά 'Ανοιξιάτικα Γιαννιώτιχα κάλαντα και ό 

χαιρετισμός τής "Ανοιξης μέ τό ξαναγυρισμα 
των λελεκιών, (Σαλαμάγκα αύτόθι σελ. 2**.—S2) 
των λελεκιών, «ναι» πού δίνανε τον γραφικό τό
νο στην 'Ηπειρωτική πρωτεύουσα, είναι ενα έθι
μο πατριδογνωστικό, πού μπορεί νά έμπνευση α
ναπαραστάσεις σχολικών εορτών, άφθαστου δη· 
μιουργικής έμπνεύσεως.

Και έν τέλει τά νταούλια τής Γιαννιώτικης α
ποκριάς καί των γλεντιώνσχά Ζευγάρια, (Σαλα* 
μάγκα αύτόθι σελ. 6U—61) θά μπορούσε μέσα 
στά λαογραφικά σχεδιάσματα νά άποτελέσουν τό 
μουσικό ρερ^οαιν γύρω άπό άναπαράσταοιν λαϊκών 
ηθών καί εθίμων, συνδεδεμένων μέ την Ιστορίαν 
τής θρυλικής πρωτευούσης τής Ηπείρου μας.

1VΆνεγράψαμε άπό τά Γιαννιώτικα Σύμμεικτα 
τού αγαπητού Σαλαμάγκα μερικούς θρύλους και 
παραδόσεις, καθώς επίσης καί αλησμόνητα ήθη 
καί έθιμα πού θά μπορούσαν νά έμπνεύσουν τόν 
δημιουργικόν Πατριδολατρη δάσκαλο νά τό σύν
θεση άνάλογα μέ τές πνευματικές δυνάμεις των 
παιδιών καί νά προσφέρη ώ; πραγματική μορ
φωτική τροφή, εκεί πού ταλανίζομε τά άμοιρα 
Ήπειρωτόπουλα νά άπομνημονεύσουν ιστορίες 
τών 'Ασσυριών καί των Βαβυλωνίων.

VΠιστεύομε ότι είναι καιρός πιά νά άρχίση 
μιά τέτοια εργασία στά σχολειά μας καί ή Ιΐατρι- 
δογνωστική Ιδέα πού έξεπορεύθη άπό τό ΙΙεντα. 
τάξιο Διδασκαλείο τής θρυλικής πόλεως τών 
Γιαννίνων σάν τό πρώτο άφεγγές φέγγος τής Ιδέ
ας τού Ιΐατριδογνωστικού Σχολείου, νά άρχίση 
νά παίρνη σάρκα καί οστά, είς μίαν εποχήν σάν 
την τωρινή—πού ή άσιυφιλία, μαστιγώνει καί 
ερημώνει τήν ’Ηπειρωτικήν ύπαιθρον καί τά ’Η 
πειρωτικά χωρία.

Είδικώτερον δέ θά εύχόμεθα όπως ei δάσκα
λοι τής πόλεως τών Γιαννίνων συγκαταλέξουν τά 
δημοσιεύματα τού Δημήτρη Σαλαμάγκα είς τά 
απαραίτητα εκείνα βοηθήματα, πού θά τούς επι
τρέψουν, όχι μονάχα νά έκτελούν Πατριδογνω· 
στικής Φάσεως περιπάτους στά Γιάννινα, άλλα 
καί να προβούν μέ τό πέρσσμα τού χρόνου—μέ 
ομαδικήν συνεργασίαν—καί είς τήν σύνταξιν τών 
πρώτων Πατριδογνωστικών 'Αναγνωστικών πού 
θά φέρουν τόν τίτλον:

« Π α λ η ά  Γ ι ά ν ν ι ν α *
Τό εύχόμεθα καί τό έλπιζομεν.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 
Παιδαγωγός.

*
θ  ε μ $ ο τ. Ε. Φ λ ώ ρ ο υ :  «200 Πειράματα

Χημείας (με απλά πρόχειρα μέσα)», Γιάννινα
1959.

Πολύ μεγάλη^ καθώς τό ξέρουμε όλοι μας, ή

σημασία τών μαδημάτων τής Φυσικής Πειραματι
κής και Χημείας για τό Δημοτικό σχολείο. Αντά, 
χαϋώς είναι αυτονόητο, τά μαθήματα δέν έχουν γιά 
τό παιδί τό τελειόφοιτο άπό τό Δημοτικό Σχολείο 
μόνο διδακτικό χαρακτήρα, άλλα καί τέτοιον κατά 
κύριο λόγο ώφελιαιστικό γιά τις άνάγκες τής καθη
μερινής μας ζωής. Γιά νά παίξουν δμως τόν πρα- 
ματικό τους ρόλο, πρέπει αυτά νά διδάσκωντατ και 
νά προσέχωνται δσο πρέπει κατά τη διάρκεια τής 
σχολικής φοίτησης. Τό είδος τών μαθημάτων αυ
τών απαιτεί πειράματα πραγματικά αποδεικτικά 
γιά τά παιδιά.

'Εδώ έχουν πλήρη εφαρμογή τά σοφά λόγια 
του Pascal πού είπε: *Δέν πείθεται κανένας πιο 
καλά, έστω και γιά τά πιο κοινά πράγματα, παρά 
μόνο μέ τις αίτιες πού αυτός ό ίδιος βρίσκει. Οι 
άλλες αιτίες πού μας παρουσιάζονται μέ τη σκέψη 
τών άλλων δέν είναι δυνατό νά μάς πείσουν κα
θώς πρέπει *.

Κατά κύριο λόχο, ή αποτελεσματική δίδασκα 
λία τών μαθημάτων αυτών πρέπει νά στηρίζεται 
βασικά οέ δυο προσπάθειες μας. 'Απ' τή μιά με
ριά πρέπει νά φροντίζουμε, ώστε νά γίνεται κάθε 
μέρα δλο και πιο στενή ή σύνδεση ανάμεσα σ'αυτά 
πού διδάσκουμε στο σχολείο σχετικά μέ τά μαθή
ματα αυτά και στήν πρακτική ζωή. 'Απ' τήν άλλη 
δ ε μεριά γιά τήν άποτελεσματικότητα τών μαθημά
των αυτών χρειάζεται νά προσπαθούμε νά τά συνδέ
ουμε κατά κάποιον τρόπον μέ τις χειροτεχνικές ερ
γασίες. * Ως προς αυτό τό δεύτερο, δέν υπάρχει καμ 
μιά αμφιβολία, υτι τό πειράματα πού γίνονται μέ 
πολυτελείς αγορασμένες συσκευές δέν προκαλονν με
γάλο ένδιαφέρον στά παιδιά, γιατί, όταν έχομε γιά 
τήν εκτέλεση τών πειραμάτων συσκευές άγοροσμέ- 
νες, ή προσοχή τών παιδιών διασπάται και δια·’ 
σκορπίζεται στις λεπτομέρειες τής πολύπλοκης και 
πολυτελούς συσκευής, και έτσι επισκιάζεται τό αν
τικείμενο τον μαθήματος.

νΑς αποφεύγουμε λοιπόν νά μεταχειριζόμαστε 
γιά τά πειράματα πολυτελείς συσκευές πού τά παι· 
διά δέν τις ξέρουν καλά καί πού τις θεωρούν μυ
στηριώδεις. Κατά τό δυνατό, πρέπει νά μεταχειριζό 
μαστέ απλά αντικείμενα καί συσκευές πού τις έχουν 
κάμει τά παιδιά κατά τό μάθημα τής χειροτεχνίας.

Γιά νά γίνη δμως ενα τέτοιο πράγμα, δέν το 
θεωρούμε καί πολύ ενκολο. "Ισως νά μή μπορούν 
όλοι οί δάσκαλοι νά εφευρίσκουν τρόπους νά κατα- 
οκενάνονν μά τούς μαθητές τους και μέ τά πιο 
πρόχειρα μέσα τίς απαραίτητες συσκευές γιά τήν 
προβολή τών πειραμάτων. Στο σημείο αυτό, απ'
όσα μπορούμε νά ξέρουμε, μεγάλη υπηρεσία έχει 
προσφέρει μέ τήν διδασκαλία της στους δασκάλους 
πού μετεκπαιδεύονται -οτό Πανεπιστήμιο στήν 'Α 
θήνα ή καθηγήτρια κ. J .  Βλαστού ή Φυτά, γιατί 
ασκεί συστηματικά τούς μετεκπαιδευόμενους δασκά 
λους μας στον τρόπο νά κατασκευάζουν ειδικές συ
σκευές πειραμάτων Φυσ. Πειρμματιχής καί Χημείας 
μέ μέσα πολύ προ'χειρα. Μάς δόί^κε κάποτε ή ευ
καιρία καί παρακολουθήσαμε μιά έκθεσή της 
άπό πρόχειρα φτιαγμένα όργανα Φυσ Πειραματικής 
στήν αίθουσα τού Παρνασσού.

Σαν έπεχταση τής προσπάθειας τής χ. Βλα
στού έρχεται 6 συνάδελφος κ. Θεμιστοκλής Φλώ·
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ρος, ό όποιος μέ to βιβλίο τον που κυκλοφόρησε 
εδώ καί λ ίγον καιρό και που έχει τίτλο: «200 πει
ράματα Χημείας με απλά πρόχειρα μέσα* συμπλη
ρώνει ένα μεγάλο κενό στον τομέα τής αποτελεσμα
τικής διδασκαλίας τής Χημείας. Μέσα σ' αυτό ό 
εκλεκτός συνάδελφος παρουσιάζει διάφορα υποδείγ
ματα για πειράματα καί σχέδια εργαστηριακής έργα 
σίας πάνω ατό μάθημα τής Χημείας. Τό βιβλίο αύ 
τό μ'ε τις SO σελίδες τον αποτελεί ένα πολύ κομψό 
τόμο καλοτνπωμένο ατά τυπογραφεία του «Ε θ ν ι
κού *Αγώνος» ατά Γιάννινα. 'Ύστερα από μιά μ ι
κρή εισαγωγή, ό συγγραφέας παραθέτει σέ λίγες σε· 
λίδες διάφορες μορφές εργασίας ατό μάθημα αυτό. 
Στο τμήμα αυτό μάς παρουσιάζει αρκετά σχέδια 
διαφόρων συσκευών με πίνακες τών άπαιτουμένων 
υλικών. *

Κατόπι διαθέτει αρκετές σελίδες γιά νά σάς 
παρουσιάσει σέ αρκετά μαθήματα τήν Ολη τής Χη 
μείας, τόσο στήν Ε’ δσο καί στήν Σ Τ ' τάξη τον Δη 
μοτικον, μέ τον τρόπο χαί τά μέσα τής αποτέλεσμα 
τικής διδασκαλίας τών μαθημάτων αυτών. *Επίσης 
μεγάλ.ης σπονδαιότητας είναι καί όσα διαλαμβάνον
ται στο β' μέρος του βιβλίου. Σ' αυτό αναγράφον
ται αναλυτικά τά διαγράμματα τής εργαστηριακής 
μορφής τής εργασίας γιά τή διδασκαλία αρκετών 
μαθημάτων τής Χημείας, δπως π χ. τέτοια είναι 
γιά τά μόρια, τά μείγματα χημικής ενώσεις κλπ. 
Πολύ διαφωτιστικά είναι καί οσα γράφει κοντά 
στο τέλος σχετικά μέ τήν ανακάλυψη τον οξυγόνου, 
τήν ιστορία τών σπίρτων κ. α.

Γενικά, άλ.λά καί αδίστακτα, μπορούμε νά που 
με πώς μέ τό βιβλίο του αυτό δ κ. Φλώρος παρέχει 
πολύ σημαντική βοήθεια στον κάθε δάσκαλο γιά νά 
κατατοπίζεται δπως πρέπει στο μάθημα τής Χ η
μείας καί νά διδάοκη αυτό στο Δημοτικό σχολείο 
άποτελεσματικώτατα. 9Η προσφορά τον συναδέλφου 
μας στον τομέα αυτόν είναι αξιέπαινος και γι' αυτό 
άπεθννονμε τά θερμά μας συγχαρητήρια *0 διδα
σκαλικός κόσμος έχει υποχρέωση νά εκτίμηση δπως 
πρέπει τήνΊεργασία αυτή τον κ. Φλώρου, γιατί πά
ρα πολλά έχει κανένας νά ιόφελ.ηθή άπ* τό βιβλίο 
αυτό,

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Σ  

*

Χ ρ α λ ά μ π ο υ ς  Β α σ ι λ ό π ο υ λ ο υ ;  
Αυτοί είναι οί Χιλιασταί (Γιεχωβάδες/ ’Α
θήνα 1959.

«‘Ημείς oi Έλληνες—γράφει στον Πρό
λογο τού μικρού αύτοΰ βιβλιάριου, (σχ. 16ο, σελ. 
64Λ ό ‘Αρχ*μανχρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπου- 
λος—είμαστε τίμιος, έξυπνος, καί πρό παντός, 
γενναίος λαός. Ώσάκις οΐ έχθρσί είσέδυσαν εις 
τό πάτριον έδαφος, αμέσως άντελ,ήφθημεν τόν 
κίνδυνον καί ηνωμένοι τούς πετάξαμε έξω από 
τά σύνορά μας... Περίεργον όμως! κραυγάζει, 
τόν χειρότερον εχθρόν τοϋ ’Έθνους μας, που 
κατέκλυσε τήν Πατρίδα μας τελευταίως, δεν τόν 
άντελήφθημεν. Δέν έπροσέξαμεν τόν ξενοκίνητον 
X ι λ ι α σ μ ό ν, τούς Ί  e χ ω β ά δ ε ς. Αυ 
τοι εργάζονται ακούραστοι μέ φανατισμό, γιά

νά δινλύσουν τ ό ’ΈθνοΓ. Τό ξεθεμελιώνουν σι
γά - σιγά, ροκανίζοντας ιή σπονδυλική του 
σ-ήλη: Τήν πίστη μ ις τήν "Αγια, τήν ’Ορθόδο
ξο Εκκλησία».

Ό  ‘Αρχιμανδρίτης Χ· Βασιλόπουλος, είναι 
πολύ γνωστός καί σέ ευρύτερους ακόμα κύκλους 
στα Γιάννινα, όπου γιά πολλά χρόνια διετέλεσε 
'Ιεροκήρυκας, γιά τήν πειστικότητα τής διδαχής 
καί τό μαχητικό του πνεύμα. «Συνοικίες όλόκλη 
ρες καί χωριά, τά έχουν —κρούει αυτός σθενα
ρά τόν κώδωνα—προσηλυτίσει'κσί...ά φ ε λ λ η 
ν ί σ ε ι .· Συναγερμός γενικός!—καταγγέλλει—. 
Έθελονταί όλοι! Κανείς νά μή λείψη!».

Πειστικά καί συνειδητά καταγγέλλει τούς 
Χ ι λ ι α σ τ έ ς  ή άλλοκύτικα ο π α δ ο ύ ς  
τού *1 e χ  ω β ά, σάν εχτρούς τής Πατρίδος καί 
τού ΧριστιαΜσμού, άθρησκους. Σιωνιστές Ε 
βραίους... Πολεμούν, συνεχίζει, τή Θεότητα τού 
Χριστού, τού ‘Αγίου Πλεύματας, τήν ‘Αγία Τ ρι
άδα, τά 'Άγια Μυστήρια,...τόν Κλήρο».

Γιά τήν εύόδωση αυτού τού  ̂αγώνα, μέ 
πρωτοβουλία του, ιδρύθηκε καί ή «Πανελλήνιος 
‘Ορθόδοξος Ένωσις» καί μιά τριμελής επιτρο
πή δράσης, άρχισε σθεναρά τήν επίθεση, μέ ευ
οίωνα γιά αρχή αποτελέσματα. Κύριος δέ σκο
πός τής "Ενωσης, είναι τό ξ ε σ κ έ π α σ μ α  
τών έπικινδύνων αυτών προπαγανδιστούν, καί 
τό μικρό αυτό βιβλιαράκι, πρός ώρας, έπιτυχγά 
νεί τό σκοπό του.

Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

*
Θ. Μ ε. τ σ ι μ ε ν ί δ η: «Βροντάει στον Κάμ

πο» (μυθιστόρημα^, Σέρρες, 1959.
Ό  κ. Θ. Μετσιμενίδης, στό μυθιστόρημα 

τούτο, παρουσιάζεται μέ θετικές αξιώσεις. Τό 
«Βροντάει otov Κάμπο» * ξεχωρίζει γιά τήν αί- 
σθητική πληρότητα πού μεστώνει στό πυκνό ύ
φος τού συγγραφέα καί δένεται σφικτά μέ τήν 
ώριμότητα μιας χωνεμένης εύσίσθησίας πού δια- 
ποτίζει τούς χαρακτήρες τών ηρώων του. Ό  συγ 
γραφέας φτιάχνει έναν αναγκαίο κΓ απλό κόσμο 
πού συνδέεται φυσικά μέ τό χώμα του κι' ανα
πτύσσεται στό δικό του κλίμα, χωρίς τις απίθανες 
εκείνες αστικές ακροβασίες πού γεμίζουν ένα με
γάλο μέρος τής σύγχρονης ελληνικής πεζογρα
φίας. Τά πάθη, οί Ιδέες κΓ ή φιλοσοφία τών 
ανεπιτήδευτων ανθρώπων τού χωριού, τονισμέ
να μέ τό χρώμα τής μακεδονικής ύπαίθρου, δ ί
νουν στόν συγγραφέα τήν πρώτη ύλη γιά νά 
πλάσει τό μύθο στό έργο του. ΚΓ ή μεταλλαγή 
όλων αύτών τών στοιχείων στήν σφαίρα τού κα
θαρού πνευματικού χοίρου-— πράγμα πολύ δύ
σκολο—πραγματοποιείται εδώ γόνιμα καί καλο
ζυγισμένα στή μορφή; Μιά προκριτική οικογέ
νεια πού ένδιαφέρεται γιά τή θέση της στήν συ
νείδηση τών άλλων μά καί πού τήν άντιστρατέύ- 
εται ή επανάσταση τοϋ πιό σημαντικού γόνου 
της μ’ έναν απαράδεκτο γι’ αυτήν έρωτα, ένα 
τυχαίο περιστατικό πού τήν συνδέει μ* ένα φι
λοσοφημένο άλητάκι καί τ' άπωθημέναΙ ή κι* 
ακόμα οί φιλοδοξίες τών χωρικών διαρθρώνουν 
τόν μύθο τού μυθιστορήματος. Κι* ή δξέλιξη
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πάντοτε μέσα στήν ψυχή του συγγραφέα, γίνε
ται μέ μιά εύχυμη και σαρκώδη γεύση λόγου, 
χωρίς κενό νοήματα και χωρίς κανένα φιλολογι
κό πλημμέλημα, έτσι πού χορταίνει μ* ένα πνεύμα 
προσιτό και μέ κάποια αίσθηση βάθους των πραγ 
μάτων καί οδηγεί σέ κάποιες εκπληκτικές προε
κτάσεις. Χό ύφος κι* ή γλώσσα τού συγγραφέα 
είναι πλήρως διαμορφωμένα κι* οπωσδήποτε 
καρπός άπό μιό υπομονετική και ανεπηρέαστη 
άσκηση πάνω οέ μιά δική του αίσθητική αντί
ληψη, κι* αύτό δίνει προσωπικότητα στήν 
έκφρασή του. 'Ορισμένα σημεία—κυρίως στήν 
σκηνική μετάβαση τώνείκόνων άπό επεισόδιο σέ 
έπεισόδιο—θυμίζουν πού και πού την ηρεμία μιας 
ατμόσφαιρας όχι όλότελα άγνωστης στήν οικο
δομή της καί σέ άλλα πεζογραφήματα (π.χ τού 
Σςρακιανάκη) πού τόσο αρέσει. Μονάχα θά 
είχε ίσως νά παρατηρήση κανείς πώς. στό έρ
γο αύιό, δέν ολοκληρώνεται ό ρόλος όλων των 
κεντρικών ηρώων (Νικόλας, Δήμητρα, Ανδρέας, 
Τησαρής. ΠαήΟ καί τό ωραίο και βαθύ τούτο 
μυθιστόρημα κλείνει μέ κάποιαν άβαρία μονάχα 
στήν έσωτερική δομή τού μύθου. Νομίζομε πώς 
δέν εχει νά προσέξη άλλο ό κ. Μετσιμενίδης, 
γιατί ή παρουσία του αυτή στα γράμματά μας 
αποτελεί ένα λαγαρό ελληνικό μήνυμα* τής 
πνευματικής Επαρχίας καί υπόσχεται πάρα πολ 
λά γιά τήν έλληνιχή πεζογραφία.

*

Δ η  μ. Σ τ α θ ο π ο ύ λ ο υ :  «Τά νήπια*
(ποιήματα), ’Αθήνα, 1959.

Κύριε, τά φρούτα στάθηκαν στις πηγές Σου.

*Όπου νάναι θά βρέξει στις άνυδρε; ψυχές...

Εϊναι ή τρίτη ποιητική συλλογή τού κ. Δ. 
Σιαθόποΐ’λου πού, κοντά στις άλλες δυό («Έδί- 
ψασεν ή ψυχή μου», 1954, καί «Χειραψία*, 
Ι9ό6·), τόν τοποθετεί σέ πρώτη κλάση μεταξύ 
τών νέων ποιητών μας. Κι* έδώ—καθώς καί στά 
προηγούμενα—ό κ. Σταθόπουλος κινείται' μέσα 
σ* ένα κλίμα διαποτισμένο άπ* τήν βαθύτατη συ
γκίνηση τής Χριστιανικής ένετάνισης. Στίχοι μέ 
λυρική πυκνότητα, καλοδουλεμένοι σέ μιαν από
λυτα δόκιμη γλώσσα, διαρθρώνουν μιαν απόμα
κρη, έξαγιασμένη συγκίνηση ανθρώπινης φωνής. 
Τίποτα δέν βαραίνει τήν ποιητική αίσθηση σέ 
μιά πικρότατατη γεύση πού γιομιζει τη θεώρη
ση τής ζωής. Άπ* αυτόν τόν χώρο—πού τόν πα
τούν μονάχα όσοι έχουν τό προνόμιο νά κάνουν 
βίωμα τήν γλώσσα τής θρησκείας — , ό ποιητής 
συνομιλεί μέ τό Θ?ό. Στήν ποίηση τού Σταθό- 
πουλου υπάρχει όλη εκείνη ή ψυχική λύτρωση 
κι* όλη εκείνη ή πνευμαιική ευφορία πού έχει ή 
πλάση χωρίς τό ανθρώπινο βάρος. Δέν ξέρω άν 
θά μπορούσε κανείς άλλος νά ίδή καλύτερα σ’ 
ένα βαθύ ένόραμα τήν παρουσία τού Θεού καί 
τής δημιουργίας όπως φαίνεται παντού κάτω 
άπ* τό φώς τής άνθρώπινης ψυχής.

Κύριε, ΣοΟ μιλώ

πάνω άπό ένα στάχυ
φυτρωμένο στις πέτρες τού πηγαδιού

[της αυλής.
Σαλεύει κοντά στ* ακίνητα νερά 
καθώς ανεβαίνουν καί κατεβαίνουν 
μέ τή θέληση τών εποχών.

*

Π ά ν ο υ  Ν. Π α ν α γ ι ω τ ο ύ ν η :  «Κον* 
τσέρτο τής Μοναξιάς* (ποιήματα^, 1959.
Υπόπικρος μονόλογος, τό τελευταίο αυτό 

ποίημα τού κ. Ν. Παναγιωτούνη (μιά σύνθεση 
διαιρημένη σέ 6 μέρη), δίνει κάποιαν άσυ- 
νείθιστη στά προηγούμενα ποιήματα του γεύση 
κρατημέ* ης μελαγχολίας. Καί, παρ* όλο πού ό 
ποιητής στοχάζεται εδώ περισσότερο, δέν είναι 
ώριμώτερος άπ* τήν προηγούμενη παρουσία του. 
Εμφανίζεται μέ κάποια μεστωμένη λυρικότητα 
καί δέν άγγίζει παρά τήν οδυνηρή επαφή μέ 
μιάν άέρινη παρουσία μοναξιάς. Γιά μουσική 
διοργάνωση ταξινομημένο τό υλικό τών συγκινή 
σεων τού ποιητή, είναι φτιαγμένο πιό πολύ μέ 
τόν ευχάριστο αέρα τής ανώδυνη; σύνθεσης. Άπ* 
τήν πλευρά, ωστόσο, τής ποιητικής δημιουργί
ας, στη σύνθεση τούτη ό κ. Παναγιωτούνης προ 
ήχθηκε μέχρι τόν καθαρά πνευματικό χώρο 
τής λυρικής σκέψης. Τό «Κοντσέρτο τής μονα
ξιάς» είναι μιάν ακόμη θετική »πόσχεση γιά 
τήν ποίηση τών νεωτέρων μας. Μονάχα θά εί
χε ίσως νά παρατηρήση κανείς πώς. ενώ τό έ- 
λεύθερο κι* ανεμπόδιστο μέτρο—σύμφωνο καί 
καί στήν ιδιοσυγκρασία τής λυρικής διάθεσης 
τού ποιητή — δίνει μιάν ευεξία στούς στίχους 
έδώ, ή χρήσι κάποιων όχι απόλυτα ποιητικών λέ 
ξεων, σταματούν επιζήμια τήν έσωτερική άνά- 
κτυξη τών είκόνων. Γενικά, τό «Κοντσέρτο τής J 
μοναξιά:», έχει τόν χαρακτήρα άπονα όλιγόφω 
νο πρελλούντιο κι* είναι ελαφρά νοτισμένο μέ J 
δυό - τρεις στάλλες δάκρυα, πεσμένα απ’ τόν j 
εγκέφαλο στήν υγεία τής ψυχής:

Λυτή τή δειλινή ώρα είμαι μόνος, μόνος j 
αυτή τή νυχτερινή στιγμή—πού έρχεται

[απαλά. . .  '
... πι,ύ μέ περιβάλλει, ρυθμικά νά τρα- j 

γουδά γεμάτη λύπη, j 
.... μόνος, μόν >ς, μόνος. ^ j

*
Τ ά χ η  Χ α τ ζ ή  α ν α γ ν ώ σ τ ο υ . ·  *Φυ- ι 

γή* (διηγήματα), Μυτιλήνη, 19**8.
Στόν ίδιο χώρο πού αναπτύχθηκε καί στά 

προηγούμενα πεζογραφήματα, ό κ. Τάκης , 
’Αναγνώστου, μάς δίνει μιάν άφηγηιιατική 
κορύφωσή του στήν παραπάνω συλλογή. Ή  «Φυ ] 
γή», άποιελεϊται άπό κομμάτια, άπό τραγικές ] 
είκόνες, κι* άπό πικρές μνήμες κάποιας βιωμέ- 
νης—στό περισσότερο μέρος—εμπειρίας τού συγ j 
γριΐφέα πού καί στό προπέρσινο μυθιστόρημά .· 
του «Ζωή* υπάρχουν διάχυτες σέ ένα αίωρούμε- i 
μο κλίμα μελαγχολίας. Κι* έδώ ό συγγραφέας
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κινείται μέσα στόν έφέστιο χώρο μιας οίκογβ- 
νειακής ζωής κι* * από κει προεκτείνεται σιωπη
λά ώς ιόν καθολικό άνθρωπο. 'Εκείνο πού υ
πάρχει, στα διηγήματα τοΰ Χατζη ηαγνώστου, 
παραπάνω άπ’ δσα μάς έχει δώσει στα προηγού
μενα έργα του, είναι μια έντονη ποίηση πού δ ι
ατηρείται απείραχτη κατά την μετασάρκωσή της 
στην αφηγηματική μορφή· πράγμα πού νοτίζει 
μέ κάποιαν αδιάκοπη συγκίνηση ολόκληρο το 
βιβλίο Σ ’ όλα τά διηγήματα, κυριαρχεί ένας ε
σώτατος μονόλογος, διανεμημένος στά θαμπά κι* 
ανάερα πλάσματα τοΰ συγγραφέα, έτσι πού 
βάφεται όλο τό κείμενον μ’ έκεΐνον ιόν ανα
πότρεπτο τόνο πού ή γεύση του πολ? ές φορές 
τραυματίζει. Νομίζομε πώς ή νεώτερη συνείδη
ση, παρ' δλη την απογοήτευση καί παρ* δλον 
τόν έθισμό ιης στην αιχμηρή αίσθηση τής ζω 
ής. ζητάει καί τήν αντίστοιχη ρωμαλέα, γυμνή 
κι' άκατάλυτη θέληση γιά μιάν ανάταση. Κι' ό 
κ. Χατζηαναγνώστου δεν θά είταν δύ3κολο νά 
τήν ικανοποίηση —χωρίς καμμιά^ παραχώρηση 
στις έπιτεύξεις του—δίνοντας κι’ ενα πνευματικό 
αντίρροπο. Κατά τά άλλα, ή «Φυγή» συγκεντρώ
νει δλα τά γνωστά προτερήματα πού διακρίνουν 
ώς λογοτέχνη τόν κ. Τακη Χατζηαναγνώστου.

*

Κ ύ π ρ ο υ  Χ ρ υ σ ά ν θ η :  «Κανάκης—ό Κύ
πριος κουρσάρος* (νουβέλλα), Λευκωσία. 1959.

*0 πολυγραφώτατος αύτός Κύπριος γιατρός 
λογοτέχνης—γιά τόν όποιο γράψαμε καί προη
γούμενα—που συγκεντρώνει δλη τήν πνευματική 
δραστηριότητα τής Κύπρου, μέ τόν «Κανάκη» μάς 
δίνει ένα ώραΐο γραφικό καί δραματικό μαζί 1ν· 
τερμέτζιο απ’ τήν Εθνική συνείδηση τής Κύπρου 
στά πολυτάραχα κι’ αιματηρά έκεΐνα χρόνια τής 
δουλείας της κάτω από τούς Φράγκους. Ή  υπό
θεση, παρΛένη προφανώς άπό λειψές παραδόσεις 
καί φαντασμαγορικές διηγήσεις ναυτικών χρονι
κών, είναι μεταπλασμένη στο χώρο τής ’Εθνικής 
Συνείδησης καί όλοκληρώνεται σέ μιάν αυτοθυ
σία. Οι κουρσάροι τής Κύρπρου, γίνονται μιάν α
πειθάρχητη διέξοδο άπό κάποιαν αψιά προσμονή 
γιά τόν Μεγάλου ’Αγώνα καί, μέ τά χρώματα, 
τά αίματα καί τής εικόνες ενός κόσμου πού είχε 
τήν ηθική στήν κόψη τού σπαθιού του, συντίθεται 
ένας μύθος χαρακτήρων πού έχει τήν μιάν άκρη 
του στό χοχλασμό τής ψυχής των ήρώων του καί 
τήν άλλη στό άδιομόρτωτο, στό θαμπό δραμα τής 
παραχωμένης καρδιάς τής φυλής των. Κι* δ συγ
γραφέας, χύνοντας σ* αύτήν τήν άτμόσφαιρα δλη 
τήν εύαιοθησία κι* δλη τής ποίηση τής ψυχής 
του . δργανώνει ένα λογοτέχνημα μέ κάποια δύ
ναμη μαγείας, κατορθώνοντας νά ζωγραφίοη 
άτόφια τήν αίσθηση άπόναν φυσικό χώρο μέσα αέ 
μιάν απύθμενη έννοια γοητευτικών παραστάσεων. 
Όπως καί στά προηγούμενα έργα τοΰ Κύπρου 
Χρυσάνθη έτσι κι’ έδώ υπάρχει ή αμεσότητα 
τής έκφρασης—πράγμα δμως πού τσακίζει άπότο 
μα τήν δμαλότητα τής αίσθητικής σέ ώρισμένα 
σημεία—κι* ή άναγωγή της στήν ποιητική μορφή 
('κυρίως στό έσωτερικό—έννοιολογικό συνειρμό

τών εικόνων,}. Κι* είναι τόσο βιαστικός στό ύφος 
του, πού δίνει τήν έντύπωση ένός καλπασμού στό 
κείμενο, γιά τήν κατάκτηση τού τέ?ους. Δέν άμφι 
βάλλομε πώς ό κ. Χρυσάνθης, πρίν τελειώσει τόν 
«Κανάκη*, βιάζονταν γιά νά γράψη κι* άλλο έργο 
του. Είναι μιά τρανή πνευματική παρουσία καί 
μια μεγάλη προσφορά στά γράμματά μας.

Δ. ΚΟΚΚΙΚΟΣ

| ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦ ΙΑ |

Α\ Mill. Κύπρ. Έλάδαμε γνώση καί θά τό 
εχωμε πάντοτε ύπ’ οψιν. Camp. Oxford. ’Απαν
τήσαμε Ιδιαίτερα. Τά τεύχη ταχυδρομούνται κα
νονικά, Mad. Theod. Doss Paris. Πήραμε τίς έπΐ- 
σιολές καί στείλαμε τήν «Η. Ε.» Μ. Βαλσ. Pa
ris. Γιά δλ' αυτά, άπαντήσαμε ιδιαίτερα, πρίν ά
πό λίγες μέρες. Dent. Tsakon Bonn. Στείλαμε 
τ' άνάτυπα. θά σάς γράψωμε καί Ιδιαίτερα. Ά ρ ·  
χιμ. Φιλ. Βιτάλ. Πρέπει νά έχετε πάρει τΙς σχε
τικές άπαντήσεις καθώς καί τίς άποδείξεις πού 
σάς στείλαμε. Ά ν ϋ  Ζολ. Άγρίν. Λάβαμε τά χρή 
ματα καί σάς εύχαριστούμε πολύ γιά τό ένδιαφέ- 
ρον. Διον. Κόπ. Άθήν, Περιμένομε τήν άπάντησή 
σας. Ν. Παναγ. Άθήν. Δημοσιεύονται στό παρόν 
τεύχος. Δημ. ΒιβΧ. Δημητσ. Κάναμε δ,τι μάς εί- 
ταν δυνατόν. 'Δ γ  Noτ. *Αθήν. Διορθώθηκε σύμ
φωνα μέ τήν υπόδειξή σας. Τασ. Καραχ. θεσσ. 
Σύμφωνοι. 77 Σ. Σηανδ. θεσσ. 'Αργήσαμε λίγο 
γιατί, καθώς ξέρετε, οί ύποχρεώσεις ενός περιο-

* δικού πρός τούς πνευματικούς άνθρώπους μας ε ί
ναι πάρα πολλές. Β. Παη. Πάτρ. Σάς στείλαμε 
τά τεύχη πού ζητήσατε καί πιστεύομε νά τά πή
ρατε. Παρακαλοϋιιε γιά τήν συνεργασία σας. Γ. 
Ανρ. Κοζάν. Σάς ταχυδρομήσαμε τά τεύχη πού 
ζητήσατε. Κ. Τσιλ. Άθήν. θά σάς γράψωμε σύν
τομα. Εύχαριστούμε γιά τό θερμό ένδιαφέρον σας. 
Θ. Ράϊδ. θεσσ. Όπως θά είδατε, κάναμε καθώς 
μάς γράψατε. Κ. ΖηΧ. Λάβαμε τά γραπτά καί 
τούς δώσαμε σειρά δημοσιεύσεως. Λάμπρ. Σοφή 
Πάτρ, Είναι συγκινητικό τό ένδιαφέρον—καθώς 
άλλωστε κι* δλη ή κοινωνική καί έκπολιτιστική 
προσπάθεια πού κάνετε γιά τήν Πάτρα—πού δείχ 
νετε καί γιά τήν «Π. Ε.> Στείλαμε τίς αποδείξεις 
κι* ευχαριστούμε πολύ. Κ. Έηιχαλ. Πήραμε τήν 
έπιστολή κι* ευχαριστούμε. Β. Μνλ. Άθήν. Σύμ
φωνοι, Κ. Μ , δέν δικαιούμεθα νά έχουαε αντιρ
ρήσεις. Στ. ΔαγΧ. Όλυμπ. Εύχαριστούμε πάρα 
πολύ, θα φροντίσουμε γιά μια πυκνή πνευματι
κή Ιπικοινωνία. Μιχ. ΒαΧκ. Σ,Τ.Γ. 91 lex. Πήρα
με τήν έπιστολή καί τήν συνεργασία. Γιά δλα 
εύχαριστούμε πάρα πολύ καί παρακαλοϋμε νά 
μάς ύποδείξετε φίλους σας. Άγιο. Τσέλ. Άνδρίτσ. 
Τά στοιχεία πού παραθέτετε είναι ένδιαφέρον- 
τα, άλλά ή συγκρότηση τής μελέτης έγινε κατά 
τρόπον πού έμποδίζει τόν αναγνώστη ν’ αντίδια- 
στείλει τά άναδημοσιευμένα σ* αύτή κείμενα. Δέν 
μπορεί νά δημοσιευθούν αύτούσια καί, έν συνε
χείς, οί έπιστολές καί νά γίνη, έντός είσαγωγι-

j
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κών ή σέ υποσημειώσεις, δ Οπομνηματισμός; Ση. 
Μουσ. Παρ. Παρ’ δλη τήν προσωπικότητα ποδ 
έχουν στδ 'ύφος τά κείμενα ποδ μάς στείλατε, πολ 
λά Απ’ αδτά ύστεροδν τεχνικά καί δέν είναι δ- 
λοκληρωμένα. Γι’ αδτό δημοσιεύομε σχεδόν Απρόο
πτα, έκείνα πού είναι κατάλληλα για τήν «Η. 
Ε.*. Σπ*Βαχ. Κουκ. Παρ’ δλη τή γνωστή τροχο
πέδη τής θρηνωδίας —που είναι δύσκολο νά όργα- 
νωθή στά λογοτεχνήματα πού χρειάζονται μια 'λύ 
ση*—έν τούτοις, ή ποίησή σας είναι ώριμη. Μέ 
κάποια καλύτερη προσπάθεια στήν συγκρότηση 
τ&ν στίχων καί στήν Ιννοιολογική σύνδεση των 
εΙκόνων νομίζομε πώς θά κατακτήσετε τήν έκφρα
ση που ζητάτε στήν συνεργασία που μάς στείλατε, 
θ ά  περιμένουμε. Γρ. ΓΙαηατο. 'Απλές συγκινήσεις, 
τό ποίημά σας. που δέν ξεφεύγουν άπ* τήν Ατομι
κή—στή στενή evvota —προσπάθεια γιά μεταξίω* 
ση στον πνευματικό χώρο. Κινηθήτε πιο πρωτότυ
πα καί ν’ Αποφεύγετε τά «τριμμένα* σύμβολα. Καί 
θά έκφρασθήτε. Κων. Λεν. Τά ποιήματά σας ε ί
ναι κρατημένα στό πρώτο επίπεδο κάποιας μετε- 
φηβείας. Δέν κάνουν γιά τήν «Η. Β*. Σάς ουνι- 
στοδμενά διαβάζετε καί νά παρακολουθεί ιε πιό 
έπίμονα τήν τωρινή μα* λογοτεχνία καί Ιδιαίτε
ρα τήν ποίηση.

| ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜ Ε |
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