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Ρ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ
| Έ ν έτος μετά τήν προσάρτησιν τής Κορσικής εις τήν Γαλλλίαν, έγεννήθη

εις το Αίάκιον έκ ταπεινών γονέων 6 μέλλων Αύτοκράτωρ των Γάλλων καί βασι- 
[ λεύς τής ’Ιταλίας, ό όποιος έπέπρωτο νά όδηγήση τήν Έπανάστασιν καί τήν καταρ- 
’ ρίψασαν τόν ύπερχιλιετή θρόνον των Βουρβώνων Γαλλικήν Δημοκρατίαν εις τήν 
| έγκαθίδρυσιν τής πρώτης Αύτοκρατορίας, νά ύποχρεώση τήν πανίσχυρον δυναστείαν 
ί των Άψβούργων νά άποβάλη τόν τίτλον τής 'Αγίας Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας 

του Γερμανικού έθνους καί νά περιορισθή εις τόν πενιχρόν τίτλον τού Αύτοκράτο- 
| ρος τής Αυστρίας, νά συντρίψη ισχυρούς καί πολυετείς βασιλικούς θρόνους εις τήν 
I Εύρώπην, νά έμποδίση τήν κάθοδον τής «ρωσσικής βαρβαρότητος» εις τήν Μεσό- 
j γειον, νά διορίζη κατά βούλησιν βασιλείς, κατά κανόνα έκ των μελών τής οικογέ

νειας του, εις τάς καταλαμβανομένας χώρας, νά όνομάζη πρίγκηπας, νά άπονέμη 
*_ τόν βαθμόν τού ’Αρχιστρατήγου εις τούς βασικούς συνεργάτας του καί νά ρυθμίζη, 

1 : κατά τά συμφέροντα καί τά σχέδια αύτού, τάς τύχας τών λαών τής Εύρώπης, εις 
j , τά πολυάριθμα Συνέδρια, τά όποια άπετέλουν συνήθως τόν θριαμβευτικόν έπίλογον 

τών διαδοχικών νικηφόρων μαχών του.
Γ Περί τής καταγο^γής τού Βοναπάρτου πολλαί ύποθέσεις έχουν ύποστηριχθή

μέχρι σήμερον. Ό  θρύλος περιβάλλει πολλάκις τήν γέννησιν τών ήρώων καί συ- 
| σκοτίζει τήν πραγματικότητα. Άξιοσημείωτον είναι, 6τι κατά καιρούς προεβλήθη 
j ή θεωρία περί έλληνικής καταγωγής τού Ναπολέοντος. ’Αφορμήν εις τούτο έδωκεν 
! άναμφισβητήτως ή ύπαρξις εις τήν Κορσικήν τού έλληνικοΰ χωρίου Καρζέζ, 6που 

ήσαν εγκατεστημένοι κάτοικοι τής Μάνης, έγκαταλείψαντες τήν γενέτειράν των 
| Καρυαί, λόγω έμφυλίων σπαραγμών. * Η παρούσα όμως μελέτη δεν έχει ώς σκοπόν 
j τήν άνίχνευσιν τού γενεαλογικού δένδρου τού Βοναπάρτου, άλλά τήν έρευναν τών 
| σχέσεων τού άρχηγού τής ’Ιταλικής στρατιάς τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, του 
j πρώτου 'Υπάτου καί εν συνεχεία Αύτοκράτορος τών Γάλλων πρόςτήν Ελλάδα καί 
! ιδιαιτέρους τήν συμβολήν τού Ναπολέοντος εις την άνεξαρτησίαν τών Ελλήνων.

Ή  23η Φεβρουάριου 1796 αποτελεί σημαντικήν ήμερομηνίαν διά τήν στρα- 
τιο^τικήν καί πολιτικήν σταδιοδρομίαν τού Ναπολέοντος, καθ’ όσον διορίζεται ύπό 
τού Διευθυντηρίου άρχηγός τής ’Ιταλικής στρατιάς καί άναχο^ρεΐ, όλίγας μόλις 
ό·>ρας μετά τήν τέλεσιν τών γάμων του μετά τής Ιωσηφίνας Μπωαρναί, διά τό 
νέον του ένδοξον πεπρωμένον. Εντός όλίγων ήμερών διελύετο ή πανίσχυρος Γαλη- 
νοτάτη Δημοκρατία, συνετρίβετο ή κυριαρχία της επί ξένων έδαφών, ό λέων τού
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'Αγίου Μάρκου καί τά περίφημα άλογα τής Κορίνθου ώδηγούντο εις Παρισίους, 
ένω 6 λαός τής Ιταλίας έβλεπεν εις τό πρόσωπον του Ναπολέοντος τον μέγα ελευ
θερωτήν των υποδούλων καί των υπό ξένον ζυγόν στεναζόντων λαών. Ή  κατάκτη- 
σις τής Ιταλίας δύναται νά θεωρηθή ώς ό πλέον σημαντικός σταθμός τής έξελί- 
ξεως του Ναπολέοντος, είναι δε δυνατόν νά παραβληθή πρός την κατάκτησιν τής 
Γαλατίας υπό του Καίσαρος. Εις την Αύτοκρατορίαν των Αύγούστων ό Βοναπάρ- 
της σκέπτεται πλέον άποκλειστικώς καί μόνον την έγκαθίδρυσιν ίδικής του ήγεμο- 
νίας. Ή  Γαλλική Έπανάστασις είχε δημιουργήσει κατάλληλον κλίμα διά νά έλ
θουν εις τό φως έκ των πλέον σκοτεινών διαμερισμάτων τής ψυχής πάθη, χίμαι- 
ραι, ύπερμεγέθεις φιλοδοξίαι καί υπερβολικά όνειρα. Καί εις τήν ψυχήν τών σκλα
βωμένων εθνών, έγεννήθη καί πάλιν ή θερμουργός έλπίς, δτι έφθασεν επί τέλους 
ή πολυπόθητος στιγμή πρός άπόκτησιν τής έλευθερίας των. Πόσον δμως είχον 
άπατηθή ! Ή  ύπογραφεϊσα τήν 17ην ’Οκτωβρίου 1797 συνθήκη του Κάμπο - Φόρ- 
μιο, άποτελεΐ απλήν άπομίμησιν τών μεταξύ ισχυρών μοναρχών συναπτομένων 
συνθηκών κατά τον 17ον καί 18ον αιώνα. Ό  Gobenze1 έξησφάλιζε διά τόν Αύτο- 
τοκράτορα τής Αυστρίας τήν Βενετίαν, Ίστρίαν, Δαλματίαν, εις τρόπον ώστε ή 
εξουσία του έξετείνετο έπί σημαντικού μέρους τών άκτών τής ’Αδριατικής, εις άν- 
τάλλαγμα, δμως, άνεγνώριζεν ώς δριον τής Γαλλικής Δημοκρατίας την άριστεράν 
όχθην τού Ρήνου, τήν οποίαν έπιμόνως έζήτει τό Διευθυντήριον, έγκατέλειπε τά 
δικαιώματά του έπί τών Κάτω Χωρών καί άνεγνώριζε τήν εντεύθεν τών Άλπεων 
Δημοκρατίαν. Ή  Γαλλία έλάμβανεν έπίσης τάς Ίονίους Νήσους καί τάς ένετικάς 
κτήσεις έπί τών άκτών τής ’Ηπείρου. Εις τάς διαπραγματεύσεις τής συνθήκης 
ταύτης, ό Ναπολέων έλάχιστα ήκολούθησε τάς έντολάς τού Διευθυντηρίου. Φαίνε
ται λοιπόν, δτι, άπό τής έποχής ταύτης, ο νικητής τής ’Ιταλίας έσκέπτετο σοβα- 
ρώς τήν έπιβολήν τής κοσμοκρατορίας του.

' r

Ή  προσοχή τού Βοναπάρτου έστράφη ένωρίς πρός τήν Επτάνησον καί 
ιδιαιτέρως πρός την Κέρκυραν. ’Ή δη, άπό τού Μαιου 1797, έφρόντιζε διά τήν c' 
άντικατάστασιν τού ένετικού στρατού διά ’Ιταλών στρατιωτών, πιστών εις τόν 
έλευθερωτήν τής Ιταλίας2. Μετά πέντε ήμέρας, άνήγγελεν εις τό Διευθυντήριον δτι 
άπέστειλε τόν στρατηγόν ’Αντώνιον Γεντίλην μετά 1500 Γάλλων στρατιωτών καί 
600 περίπου ’Ιταλών «διά νά καταλάβουν τήν Κέρκυραν, την Ζάκυνθον καί τήν! ' 
Κεφαλληνίαν». ’Άνευ δέ περιττολογίας έξέφραζε τήν γνώμην του περί τής Κερκύ- 
ρας : «Νομίζω, δτι όφείλομεν νά τήν κρατήσωμεν άμετακλήτως»3. Παραλλήλως, ι ' 
μεταβιβάζει διαταγήν εις τόν στρατηγόν Μπαραγκέ Ντιγιέρ νά έτοιμάση τό ταχύ- 
τερον δυνατόν δύο λόχους καί τέσσαρα πυροβόλα διά τήν στρατιωτικήν άποστολήν f 
εις τήν Κέρκυραν. ’Απευθύνει μακράν έπιστολήν εις τόν στρατηγόν Γεντίλην, διά 
νά άνακοινώση εις αυτόν, δτι τίθενται εις τήν διάθεσίν του δύο λόχοι, άξιωματι- ' 
κός τού μηχανικού, τέσσαρα πυροβόλα καί έκατόν πεντήκοντα χιλιάδες φυσίγγια. c 
Ή  άποστολή ώφειλε νά άναχωρήση έκ Βενετίας, δπου ό πολίτης Bourde άνέμενεν 
έπί κεφαλής πέντε φρεγατών. Αί παραγγελίαι τού Ναπολέοντος πρός τόν συμπα- j ί1 
τριώτην του πολίτην—στρατηγόν είναι ρηταί: Θά ένεργήτε ώς βοηθός τής Δήμο- ιι : : 
κρατίας τής Βενετίας καί θά καταλάβητε πάσας τάς ένετικάς έγκαταστάσεις ε ίςΐ 
τήν ’Ανατολήν4. Περί τό τέλος τής επιστολής άναφέρει, δτι θά μετάσχουν τής έπι-f, 
χειρήσεως ταύτης ό διακριθείς άξιωματικός Νταρμπουά καί πέντε άξιωματικοί έκ^ 
τής Κορσικής, οί όποιοι άφ’ ένός μέν απολαμβάνουν τής έμπιοτοσύνης τού αρχηγού* 
τής ’Ιταλικής στρατιάς, άφ’ ετέρου δέ, κατέχοντες τήν έλληνικήν γλώσσαν, θά δι-^ 
ευκολύνουν τήν προσέγγισιν Γάλλων καί Έπτανησίων. Ό  πολίτης Arnault, τέλος, , - 
άναλαμβάνει νά διαπιστώση τήν κρατούσαν κατάστασιν εις τάς νήσους, νά άναφέργ}> · i' 
λεπτομερώς τά πάντα εις τόν Βοναπάρτην, διά συχνής άλληλογραφίας, νά συντά- , c 
ξη τάς προκηρύξεις πρός τόν λαόν καί πιθανώς νά τεθή έπί κεφαλής τής διοική- : 1
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j σεως τήε χώρας. Είναι οΰτω προφανές ότι, πριν ακόμη 6 στρατός έπιβιβασθή έπΐ 
! των πλοίων εις Βενετίαν, ό Ναπολέο^ν έσκέπτετο όχι περί έλευθερώσεως των ’Ιο
ί νίων, αλλά περί διακυβερνήσεως αύτών υπό Γάλλου διοικητοΰ, ώς έάν έπρόκειτο 
j περί Γαλλικής επαρχίας ή κτήσεως.
I Πρός τόν αρχηγόν των ναυτικών δυνάμεων τής Δημοκρατίας εις τό Ά ρχι-
! πέλαγοε, ναύαρχον Bourde, επαναλαμβάνει ότι βασικός σκοπός τής άποστολής είναι 
I ή κατάληψις τής Έπτανήσου, διά νά καταστούν «κύριοι πασών τών έγκαταστά- 
; σεων τών Ενετών εις τό ’Αρχιπέλαγος καί πάντων τών πολεμικών πλοίων του ί -  
ί Ονους τούτου, τα όποια δέν θά είχον άναγνωρίσει την νέαν Δημοκρατίαν»5. Μολο-
* νότι, ή άvωτέpOJ έπιστολή φέρει ώς ήμερομηνίαν έπίσης τήν 26ην Μαΐου 1797, ό όρί- 
! ζοίν τών σχεδίων του Βοναπάρτου δέν περιορίζεται πλέον εις τήν Επτάνησον, άλλά 
ί θο^πεύει νό όνειρον τής κατακτήσεως τού ’Αρχιπελάγους καί ολοκλήρου τής Μεσο- 
: γείου. Ή  κολοσσιαία άλληλογραφία του φοβερού κορσικανού κατά τήν περίοδον 
, ταύτην ομιλεΐ πολλάκις οχι περί άπελευθερώσεως τών υπό τών ενετών κατεχομέ- 
; vcov έλληνικών νήσων, ώς άφελώς είχον πιστεύσει οί υπόδουλοι, άλλά περί κατα- 
: κτήσεως.
; Ό  Γεντίλης6, μόλις άπεβιβάσθη εις τήν Κέρκυραν τήν 28ην Ιουνίου 1797,
: άπηύθυνε προκήρυξιν πρός τόν λαόν, διά τής οποίας έτόνιζεν ότι ό γαλλικός στρα- 
. τός θά συνετέλει είς τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος καί εις τήν άναγέννησιν τής 
ι άρχαίας δόξης καί άρετής. Ήκολούθησε πιστώς τάς παραγγελίας τού Ναπολέον- 

το ς : «Έάν οί κάτοικοι έφέροντο πρός άνεξαρτησίαν, θά έκολακεύετε τήν έπιθυμίαν 
των καί δέν θά παραλείπετε, είς τάς διαφόρους προκηρύξεις, τάς οποίας θά άπευ- 

1 θύνητε, νά όμιλήτε περί Ελλάδος, ’Αθηνών καί Σπάρτης»7. 'Η  προτροπή αύτή 
; τού Βοναπάρτου είναι λίαν άποκαλυπτική τών προθέσεών του. ’Όπισθεν τού έλευ- 
. θερωτοΰ τών καταπιεζομένων έθνών έκρύπτετο ό φιλόδοξος καί διορατικός Καίσαρ, 
■ τού οποίου ή προσοχή έστράφη πρός τήν Επτάνησον λόγω τής έξαιρετικής θέ-
• σεως, τήν οποίαν έπαρουσίαζεν, άπό στρατηγικής καί εμπορικής άπόψεως.

Τήν πρώτην Αύγούστου 1797 ό Βοναπάρτης άνήγγειλεν, είς τό Διευθυντή- 
< ριον, τό μέγα γεγονός: "Απαντες οί κάτοικοι τής νήσου (Κερκύρας) ύπεδέχθησαν 

είςτήνάκτήν τόν γαλλικόν στρατόν, πλήρεις χαράς καί ένθουσιασμού, ό οποίος κατα
λαμβάνει τά έ'θνη, όταν έπανευρίσκουν τήν ελευθερίαν των. Έ π ί κεφαλής τού λαού 
εύρίσκετο ό άρχηγός τής έκκλησίας τής περιοχής8, άνήρ μορφωμένος καί προκε- 
χωρημένης ήλικίας. Προσεφώνησε δέ τόν στρατηγόν Γεντίλην ώς άκολούθως: 
«Γάλλοι, έν τη νήσω ταύτη, ευρίσκετε λαόν άδαή τών επιστημών καί τών τεχνών, 
δι’ ών δοξάζονται τά έθνη. Μ ή περιφρονήσητε όμως αυτόν, άλλά διδάχθητε νά 
τόν έκτιμήσητε, άναγινώσκοντες τούτο τό βιβλίον»9. Έπρόκειτο περί άντιτύπου τής 
’Οδύσσειας. *Η συνέχεια τής έπιστολής είναι άποκαλυπτική τών άπελευθερωτικών 
σχεδίων τού Βοναπάρτου: «Ή  νήσος Κέρκυρα ήτο, κατά τόν 'Όμηρον, ή πατρίς 
τής πριγκιπίσσης Ναυσικά.ς. Ό  πολίτης Arnault, ό όποιος άπολαύει έπαξίως φή
μης είς τά καλά γράμματα, μού αγγέλλει 6τι θά έπιβιβασθή, διά ν ά σ τ ή σ η  τ ή ν  
τ ρ ί χ ρ ω μ ο ν  σ η μ α ί α ν  έπί τών ερειπίων τού άνακτόρου τού Όδυσσέως»10. Ό  
άρχαιολάτρης Arnault11 αποβιβάζεται πράγματι είς τήν Κέρκυραν «διά νά στήση 
τήν τρίχρωμον σημαίαν» καί ιδρύει, κατά προτροπήν τού Ναπολέοντος, τυπογρα- 
φείον πρός έκδοσιν προκηρύξεων έν όνόματι τής Γαλλικής Δημοκρατίας καί τού 
άρχηγού τής ’Ιταλικής στρατιάς. Είς τάς έν λόγω προκηρύξεις άκολουθείται πάν
τοτε πιστώς ή γενική γραμμή τής πολιτικής τού Ναπολέοντος, ήτοι παρέχεται 
ύπόσχεσις περί έλευθερίας τών δυστυχών υποδούλων καί υπενθυμίζονται τό ένδο
ξον παρελθόν καί ή έλληνική καταγωγή τών ταπεινών ραγιάδων. Είς προκήρυξιν, 
συντεταγμένων είς τήν Γαλλικήν, Ελληνικήν καί Ιταλικήν γλώσσαν, ό Στρατηγός 
Γεντίλης προέτρεπε τούς κατοίκους νά δώσουν είς τό ελληνικόν όνομα τήν πρώτην

ι
I
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λάμψ.ν διά τής άνακτήσεως τής αρχαίας ζωτικότητος καί παρεΐχεν ύπόσχεσιν πε{ 
συνδρομής του έλευθερωτού τής ’Ιταλίας. Είς τήν πραγματικότητα όμως, ό τελεί 
ταίος έπεδίωκε τήν κατάκτησιν στρατηγικών καί εμπορικών θέσεων πρός έξασφό 
λισιν άφ’ ενός του έμπορίου εις τήν Μεσόγειον καί άφ* ετέρου πρός δήμιους 
γίαν όρμητητίο)ν, διά τήν μελλοντικήν κληρονομιάν του «έτοψ,οθανάτου 6 
σθένους» Σουλτάνου καί έλεγχον τής όδού πρός τήν Μέσην ’Ανατολήν καί τάς Τ  
δίας. Ή  σημχσία τής καταλήψεο>ς τής Έπτανήσου τονίζεται ιδιαιτέρως υπό τ< 
Βοναπάρτου εις έπιστολήν του πρός τό Διευθυντήριον τής 16ης Αύγουστου 1797 
«ΛΙ νήσοι Κέρκυρα, Ζάκυνθος καί Κεφαλληνία είναι περισσότερον ένδιαφέρουσ 
δι* ημάς άπό όλόκληρον τήν Ιταλίαν»12. Παρέχει έπίσης τήν γνώμην του διά τι 
έπικειμένας διαπραγματεύσεις ειρήνης μετά τής Αύστρίας: «Νομίζω, ότι έάν εϊμε( 
ύποχρεο>μένοι νά έκλέξωμεν, θά ήτο καλλίτερον νά άποδώσωμεν είς τόν Αύτοκρι 
τορα (τής Αύστρίας) τήν Ιταλίαν καί νά κρατήσωμεν τάς τέσσαρας νήσους, 
όποΐαι άποτελουν πηγήν πλούτου διά τό έμπόριόν μας. 'Η  Αύτοκρατορία τί 
Τούρκοι καταρρέει καθημερινώς* ή κατοχή τών νήσων τούτων θά μάς έπιτρέι 
νά τήν ύποστηρίξωμεν, όσον τούτο θά είναι δυνατόν, ή νά λάβωμεν τό μερίδιόν μο 
Δέν είναι μακράν ό χρόνος, κατά τόν όποιον θά έννοήσωμεν, ότι διά νά καταστρ 
ψωμεν αληθώς τήν ’Αγγλίαν, πρέπει νά καταλάβο>μεν τήν Αίγυπτον. Ή  άπέρα 
τος ’Οθωμανική Αύτοκρατορία, ή όποια φθείρεται καθημερινώς, μάς ύποχρεώ' 
νά σκεφθώμεν ένιορίς νά λάβωμεν μέτρα διά νά διατηρήσωμεν τό έμπόριόν μας ι 
τήν ’Ανατολήν. Τά φρούρια τής Κερκύρας, Ζακύνθου καί Κεφαλληνίας εύρίσκοντ 
είς άρίστην κατάστασιν, ένισχυόμενα υπό πολυαρίθμου πυροβολικού. Έπισκευάί 
τάς ένέδρας καί άπέστειλα πρό ολίγου πολεμοφόδια καί τροφάς δι’ έν έτος»13. Δ 
τήν «άπελευθέρωσιν» δέ τών νήσο>ν παρακαλεί όπως τεθή είς τήν διάθεσίν του 
τρίτος λόχος τής 79ης ήμιταξιαρχίας πρός ένίσχυσιν του στρατού κατοχής τ 
Κερκύρας!

Εξετάζουν λεπτομερώς τήν κρατούσαν κατάστασιν είς τήν Τουρκίαν καί τ 
Μεσόγειον γενικώτερον, άναπτύσσει τό στρατιωτικόν καί πολιτικόν του πρόγραμ 
είς τόν 'Υπουργόν τών ’Εξωτερικών σχέσεων τής Δημοκρατίας: ’Η κατοχή 1 
Έπτανήσου παρέχει άφορμήν πρός σύναψιν σχέσεων φιλίας μετά τών Τούρκων 7 
σάδων τής ’Αλβανίας καί ’Ηπείρου. Ό  λαός τών περιοχών αύτών διάκειται εύ( 
νώς πρός τούς Γάλλους καί συνεπώς ή προσεχής κατάληψις έδαφών τής *Οθω|. 
νικής Λύτοκρατορίας θά είναι εύχερής, χρησιμοποιουμένων ώς όρμητηρίων 
Κερκύρας καί τής Ζακύνθου, at όποίαι καθιστούν τούς Γάλλους κυρίους *; 
Άδριατικής καί όλοκλήρου τής ’Ανατολής14. Πρός τόν αύτόν 'Υπουργόν γρά ι 
μετ’ ολίγον ότι κύριον μέλημα τής Δημοκρατίας πρέπει νά είναι ή μετά πάσης1· 
σίας κατοχή τής 'Επτανήσου : «Όφείλομεν άντιθέτως νά έγκατασταθώμεν έ [ 
σταθερώς* θά ευρωμεν άπειρους πόρους διά τό έμπόριόν μας καί έχουν (αί νήο) 
δι* ήμάς ένα μέγιστον ένδιαφέρον κατά τάς προσεχείς κινήσεις τής Εύρώπηςν. 
Δυστυχώς ή λίαν αποκαλυπτική αύτή τών διαθέσεων τού Ναπολέοντος άλληλογ - 
φία δέν έδημοσιεύετο είς τάς προκηρύξεις τού Γεντίλη είς Κέρκυραν!

’Απερίγραπτος ύπήρξεν ό ένθουσιασμός είς τήν πενταμελή έκτελεστικήν - 
ξουσίαν, ή οποία άπέβλεπε πλέον είς τήν κατάκτησιν τής Λύτοκρατορίας τού Σο - 
τάνου καί παρήγγελεν είς τόν δαφνοστεφή νικητήν τής Ιταλίας νά συλλέξη π -  
ροφορίας περί τής κρατούσης είς τήν Ελλάδα καταστάσεως. Δέν κατο>ρθωσεν 6(. ς 
νά διαβλέψη ότι, διά τής μεγάλης έπιτυχίας τής Ιταλικής στρατιάς, ψοίγετη  
οδός πρός τήν 'Υπατείαν διά τόν αρχηγόν της καί ότι έξυπηρετοΰντο πρωταρχυς 
τά σχέδια αύτού είς τήν ’Ανατολήν διά τών προτροπών πρός έξακρίβωσιν τής - 
λικής καί στρατιο^τικής καταστάσεως τού κράτους τού Σουλτάνου. Είς τόν ά - 
σταλμένον τού Βοναπάρτου μαθηματικόν Monge, ό όποιος έκόμιζε μετά τού στ -
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τηγοΟ ’Αλεξάνδρου Μπερτιέ είς Παρισίους τά άποτελέσματα τής συνθήκης του 
Κάμπο—Φόρμιο16, έπεφυλάχθη θριαμβευτική υποδοχή υπό του Διευθυντηρίου την 
Ιην Νοεμβρίου 1797. Ό  σοφός καθηγητής άνεκοίνωσεν ούς έξης τό εύτυχές γεγο
νός: «Ή  δόξα της στρατιάς τής ’Ιταλίας άντήχησε μέχρι του βάθους τής ’'Ανω 
Αίγύπτου. Οί ’'Αραβες τής έρήμου συνομιλούν τό βράδυ υπό τάς σκηνάς των. Μία 
λάμψις δέν γνωρίζω ποιας έλπίδος έχει εισχωρήσει εις τάς καρδίας των άρχαίων 
Ελλήνων». Ή  μνεία τής ’Άνω Αίγύπτου καί των ’Αράβων άπηχεί προφανώς τήν 
γνώμην του Ναπολέοντος περί έκστρατείας εις τήν χώραν τού Νείλου πρός κατα
στροφήν τής άγγλικής ναυτικής κυριαρχίας εις τήν Μεσόγειον καί έξασφάλισιν τής 
οδού πρός τάς ’Ινδίας. ’Άλλωστε ό Βοναπάρτης έτόνιζεν ιδιαιτέρως κατά τάς δια
πραγματεύσεις τού Κάμπο — Φόρμιο πρός τόν άρχηγόν τής Αύστριακής διπλωμα
τικής αποστολής: «*Η Γαλλική Δημοκρατία βλέπει τήν Μεσόγειον ως ίδικήν της 
θάλασσαν καί έπιθυμεί νά τήν κυριαρχήση»18. Τό τελευταίον ρήμα, είναι άρκούν- 
τως χαρακτηριστικόν των προθέσεων τής Γαλλικής Δημοκρατίας καί πρό παντός 
τού Βοναπάρτου.

Υπερβολικός εν τούτοις ένθουσιασμός έπικρατεί εις τήν Επτάνησον κατά 
τήν άφιξιν των Γάλλων, εις τούς οποίους ό λαός εϊδεν όχι μόνον τούς έλευθερωτάς 
έκ τής ένετικής κυριαρχίας, άλλά καί τούς καταλυτάς τής τυραννίας των άνωτέρων 
τάξεων. Αί ίδέαι τής Γαλλικής Έπαναστάσεως ελευθερία, ίσότης καί άδελφότης 
έθέρμαινον τάς καρδίας τού λαού, ό οποίος όχι μόνον ούδεμίαν άντίστασιν προέβα- 
λεν έναντίον τής καταλήψεως των νήσων υπό τού γαλλικού στρατού, άλλά καί έβοή- 
θησεν είς πολλάς περιπτώσεις τήν έγκατάστασιν αύτοΰ, ώς μαρτυρούν χρονογρα- 
φίαι τής έποχής. ’Άλλωστε οί Γάλλοι είς τάς προκηρύξεις τους τονίζουν άφ’ ένός 
μέν ότι θά άπελευθερώσουν τούς κατοίκους έκ τής ξένης έπιβολής καί θά συντε- 
λέσουν είς τήν άναγέννησιν τής παλαιάς δόξης των Έλλήνο^ν, άφ* έτέρου δέ ότι θά 
ενεργήσουν ό)στε νά έξαλειφθούν αί κοινο^νικαί διακρίσεις καί αί άδικίαι των άνω- 
τέρω τάξεων είς βάρος τού λαού. ΤΙ Χρυσή Βίβλος, τό περίφημον λίμπρο ντ’ όρο 
καίεται έν μέσω ζωηρών εκδηλώσεων τού λαού, ένώ ή γαλλική σημαία ύψώνεται 
είς τό φρούριον τής Ζακύνθου. Εις τήν έν λόγω νήσον αί φιλογαλλικαί έκδηλώσεις, 
συνυφασμέναι πάντοτε μετά τών στάσεων έναντίον τών προνομιούχων τάξεων, είναι 
πολυπληθείς καί έντονοι. Ό  ποιητής ’Αντώνιος Μαρτελάος, ό όποιος άνήκεν είς 
τήν αριστοκρατικήν τάξιν, διεκρίθη διά τάς δημοκρατικάς του ιδέας, έξεφώνησε 
μάλιστα καί λόγον μετά τήν άφιξιν τών Γάλλο^ν, τονίζων, ότι έφ’ όσον πάντες οί 
άνθρωποι έχουν κοινήν τήν προέλεσιν, οφείλουν νά άπολαμβάνουν τών αύτών δι
καιωμάτων. Πιστεύει είς τήν έθνοσωτήριον έπέμβασιν τών Γάλλων καί συνθέτει 
τόν γνωστόν «'Ύμνον είς τήν περίφημον Γαλλίαν, τόν άρχιστράτηγον Βοναπάρτην 
καί τόν στρατηγόν Γεντίλλην», τού οποίου θερισμένοι στίχοι έπέδρασαν αίσθητώς 
έπί τού Σολωμού κατά τήν σύνθεσιν τού 'Ύμνου είς τήν Ελευθερίαν. Είς τούς 
στίχους τού 'Ύμνου τού Μαρτελάου ή Γαλλική Έπανάστασις συμβολίζει τήν κατά- 
λυσιν τής δουλείας, έθνικής καί κοινωνικής:

*Η ξακουστή Γαλλία 
δέν βαστά τήν τυραννίαν, 
μα μέ αιματοχυσίαν 
αποκτά έ?,ευ0ερίαν2Κ

'Όσον άφορα είς τόν θριαμβευτήν τής ’Ιταλίας κορσικανόν άρχιστράτηγον, ό 
Μαρτελαος ερμηνεύει τάς έλπίδας τών συμπατριωτών του πρός άπόκτησιν τής 
έλευθερίας των, τάς οποίας καταλλήλως ύπεδαύλιζε διά τών πρακτόρων του ό 
καταλυτής τής Ένετικής Δημοκρατίας:



Βοναπάρτης δεν φοβείται, 
δεν γνωρίζει τήν δειλίαν, 
νά χαρίση ελευθερίαν 
προσπαθεί εϊς τούς λαούς.

'Ήρωας 6 Βοναπάρτης 
την * Ελλάδα ν άναστήση 
καί χωρίς ν άργοπορήση 
πέμπει ένα στρατηγόν22.

Είς τόν Θούριόν του, 6 αύτός ποιητής έπαναλαμβάνει, 6τι οί Γάλλοι έπιθυ- 
μούν τήν ελευθερίαν των κατοίκων. Νομίζομεν οτι θά είχεν αίσθανθή τήν πικράν 
άλήθειαν, έάν έγραφεν, 8τι ό Βοναπάρτης δέν γνωρίζει τήν δειλίαν προκειμένου νά 
άποκτήση έμπορικάς καί στρατηγικάς θέσεις, νά προετοιμάση διά λαμπρών νικών 
καί σημαντικών έδαφικών προσαρτήσεων τήν όδδν πρδς έξυπηρέτησιν του ίδίου 
συμφέροντος καί ούχί διά νά χαρίση τήν έλευθερίαν, ως άφελώς έπίστευσεν ή 
Μούσα πλείστων ποιητών.

Πράγματι, έκτδς του Μαρτελάου, ύμνους πρός τον Βοναπάρτην άφιέρωσαν 
δ μαθητής τού άνωτέρω μνημονευθέντος ποιητού Φώσκολος καί δ Περραιβός, ένώ 
ή πρώτη ποιητική έκδήλωσις τού Κάλβου τώ 1811 άποτελεΐ Ώ δή είς τδν Ναπο- 
λέοντα, άγνωστος δυστυχώς είς ήμάς. Ό  Νικόλαος Κούρτσολας, θαυμαστής καί 
οπαδός τού Μαρτελάου, έπαναλαμβάνει τήν γνώμην περί άπελευθερώσεως όλοκλή- 
ρου τής Ελλάδος υπό τής Γαλλίας καί ιδιαιτέρως τού Βοναπάρτου:

Ή  'Ελλάς θά ξαναζήση 
με των Γάλλωνε το αίμα* 
θέλει τοϋτο 6 Μποναπάρτες, 
τώρα πλιά δεν είναι ψέμμα23.

Είς τόν Θούριόν του — ή έπίδρασις τής Μασσαλλιώτιδος καί τού πολεμικού 
παιάνος τού Ρήγα είναι πασιφανής, έφ* 6σον πάντες σχεδόν οί προσολωμικοί έπτα- 
νήσιοι ποιηταί θά γράψουν θουρίους καί πατριωτικά ποιήματα — έκφράζει καί πά
λιν τήν άκράδαντον πίστιν του είς τήν προσεχή άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος ύπό 
τού στρατού τής Γαλλικής Δημοκρατίας καί τού ήρωος τής ήμέρας:

'Ήρωας 6 Μποναπάρτες 
με τη γαλλική στρατεία , 
θέλει δείξει τήν ανδρεία, 
έναντίον των εχθρών24.

Ό  ένθουσιασμός 6μως αυτός δέν υπήρξε μακροχρόνιος, διότι ενωρίς έξεδη- 
λώθησαν αι άληθεϊς προθέσεις τού Ναπολέοντος. Τήν πρώτην Νοεμβρίου 1797 δ 
υιός τής ’Ιωσηφίνας Ευγένιος Μπωαρναί25 άνήγγειλεν είς τή Κέρκυραν τήν συγ- 
χώνευσιν τών Επτανήσων καί τών έ'ναντι τούτων ’Ηπειρωτικών άκτών μετά τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας καί ή τρίχρωμος γαλλική σημαία έκυμάτιζεν έπί τών φρου
ρίων τών νήσων, αί δποιαι διηρέθησαν διοικητικώς είς τρεις νομούς μετά Γάλλων 
άρμοστών έπί κεφαλής τών διοικητικών έπιτροπών25. *Ως παρατηρεί δ κ. Ζώρας 
«τά όνειρα περί έλευθερίας καί ίσότητος άπεδείχθησαν φρούδα, οί δέ λαοί άπώλε- 
σαν τάς, έπί τινα χρόνον, άναπτερωθείσας έλπίδας των. Οί ύμνοι πρός τήν Γαλλίαν 
καί τά πολεμικά θούρια μετεβλήθησαν είς πικράς σατίρας καί άπέλπιδας κραυγάς 
άπογοητεύσεως»27. Τώ οντι, ή σάτιρα τού Ν. Κουτούζη καί τού Ν. Λογοθέτη — 
Γούλιαρη στρέφεται έναντίον τού άντιπάλου των Μαρτελάου καί ψέγει τάς δήθεν
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δημοκρατικάς άρχάς του Ναπολέοντος καί τής Γαλλικής Έπαναστάσεως. Ή  πολι
τική δμως αύτη κατάστασις τής Έπτανήσου καί των άκτών τής ’Ηπείρου υπήρξε 
σύντομος. ΤΙ καταστροφή του γαλλικού στόλου εις Άβουκίρ έ'δωκεν άφορμήν εις 
τούς Ρώσσους καί τούς Τούρκους, συμφωνούσης καί τής Αγγλίας, πρός κατάλη- 
ψιν τής Έπτανήσου, χωρίς νά συναντήσουν σημαντικήν άντίστασιν εκ μέρους των 
άπογοητευμένων έκ τής γαλλικής πολιτικής κατοίκων αύτής.

Οί βιογράφοι28 του πρωτομάρτυρος τής Ελληνικής έλευθερίας Ρήγα Βελε- 
στινλή άναφέρουν δτι ούτος είχε συνάψει σχέσεις μετά του Ναπολέοντος, πρός τον 
οποίον μάλιστα καί άπέστειλεν ως δώρον σιγαροθήκην έκ ροδοδάφνης τής κοιλάδος 
των Τεμπών. Προστίθεται έπίσης, ότι ό νικητής τής ’Ιταλίας έκάλεσε τον Ρήγα 
έκ Βιέννης εις τήν Βενετίαν, προφανώς διά νά συζητήσουν περί τής έπικειμένης 
άπελευθερώσεως τής Ελλάδος. 'Η  μαρτυρία δμως αυτή άπορρίπτεται υπό των 
νεωτέρων ιστορικών καί μελετητών του βίου καί τής δράσεως του Ρήγα. Είναι 
άναμφισβήτητον δτι αί έπιτυχίαι του Βοναπάρτου εις τήν Ιταλίαν άνεπτέρωσαν 
τάς έλπίδας τού Βελεστινλή περί ανεξαρτησίας τής Ελλάδος καί συνετέλεσαν εις 
τήν έπίσπευσιν τής έφαρμογής τών έπαναστατικών του σχεδίων. Ούδέν δμως θετι
κόν στοιχειον κατέχομεν διά νά ύποστηρίξωμεν μετά βεβαιότητος δτι διετήρει άλ- 
ληλογραφίαν μετά τού άρχηγού τής ’Ιταλικής στρατιάς ή δτι συνηντήθη μετ’ αύτοΰ 
εις τήν Βενετίαν ή τό Μιλάνον. Ό  περί τού θέματος τούτου ιδιαιτέρως άσχο>ηθείς 
εις τήν βασικήν διδακτορικήν διατριβήν29 του κ. Δασκαλάκης καταλήγει εις τό 
συμπέρασμα δτι ό Ρήγας άπέστειλε τό προαναφερθέν έλληνικόν δώρον εις τόν Βο- 
ναπάρτην καί δτι έπανειλημμένως έπεχείρησε, πλήν δμως άνεπιτυχώς, νά γνωρίση 
εις αυτόν δι’ έπιστολών τά έπαναστατικά του σχέδια περί τής πατρίδος του. *Η 
ογκώδης άλληλογραφία τού Βοναπάρτου κατά τήν περίοδον ταύτην, ούδεμίαν μαρ
τυρίαν παρέχει περί τού ζητήματος τούτου. Άντιθέτως άπευθύνει έκ τού Μιλάνου 
έπιστολήν πρός τόν αρχηγόν τής Μάνης, καί άνακοινοί εις τό Διευθυντήριον τήν 
έκ μέρους τών Μανιατών διάθεσιν τών λιμένων των πρός χρήσιν τού στόλου τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας. Είναι δμως άξιοσημείωτον δτι ό Βοναπάρτης εις έπιστο
λήν του30 έπίσης πρός τό Διευθυντήριον, άναφέρει δτι διατηρεί «άλληλογραφίαν μετά 
τών κυρίως αρχηγών τής χώρας» καί δτι ή Ελλάς θά ήδύνατο νά άναγεννηθή έκ 
τής τέφρας της. ‘Ο πληθυντικός ίσως περιελάμβανεν εις τούς αρχηγούς τής Ε λλά 
δος καί τόν Ρήγαν, ό όποιος ένήργει ώς αρχηγός συνωμοτικής έταιρείας Ελλήνων 
εις τήν Βιέννην. ’Εάν ή ύπόθεσις αυτή άποδειχθή αληθής, θέλομεν πιστεύσει δτι 6 
Βοναπάρτης ούδεμίαν έδωκε σημασίαν εις τάς έκκλήσεις τού πρωτομάρτυρος, διότι 
ούδέποτε έσκέφθη είλικρινώς τήν δημιουργίαν άνεξαρτήτου Ελληνικού κράτους καί 
τήν άπελευθέρο^σιν τών λαών τής Βαλκανικής χερσοννήσου, προτιμήσας τήν άλλη
λογραφίαν μετ’ άρχηγών ευρισκομένων εις τήν Ελλάδα, έφ’ δσον οί τελευταίοι 
ήδύναντο νά παρέχουν διαρκώς πληροφορίας περί τής κρατούσης καταστάσεως καί 
νά έξυπηρετούν τούς μυστικούς πράκτορας αύτού καί τόν στόλον τής Δημοκρατίας.

Τά γεγονότα τής ’Ιταλίας συνεκίνησαν ιδιαιτέρως τόν πεφωτισμένον ηγέτην 
τής Μάνης Γρηγοράκην, ό οποίος άπέστειλε τόν υιόν του είς τήν Βόρειον ’Ιταλίαν, 
κομίζοντα έπιστολήν πρός τόν άρχιστράτηγον Βοναπάρτην. Είς τήν έπιστολήν ταύ
την, ώς άνωτέρω έλέχθη, ό Μπέης τών έλευθέρων Ελλήνων έξέφραζε τήν έπιθυ- 
μίαν του νά ύποστηρίξη τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν καί άνήγγελλε τήν άπόφασίν 
του νά τεθούν είς τήν διάθεσιν τού γαλλικού στόλου οί λιμένες τής Μάνης. Ό  υιός 
τού Μπέη δέν κατώρθωσε νά συναντήση τόν Ναπολέοντα καί άφήκε τήν έπιστολήν 
είς τόν Γάλλον πρόξενον είς Τεργέστην, ό όποιος καί τήν μεταβίβασεν είς τόν νικη
τήν στρατηγόν.

Μετ’ ολίγον, ήτοι περί τά τέλη ’Ιουλίου 1779, εύρίσκετο είς τό Μιλάνον ό 
Δήμος Στεφανόπολι. ελληνικής καταγωγής έκ τού χωρίου Καρζέζ τής Κορσικής,



104 <ΗΓΪ£|ί>ηΤΐΚΗ ΕΣΤιΑ>

ιατρός καί βοτανολόγος, άποστελλόμενος υπό του Διευθυντηρίου εις τήν Ελλάδα 
προς συλλογήν βοτάνων. 'Η  εις τό Μιλάνον συνάντησίς του μετά του Βοναπάρτου 
μεταβάλλει τόν σκοπόν τής άποστολής καί ό γέρων Δήμος μετά του άνεψιοΰ του 
καθίστανται μυστικοί πράκτορες του αρχηγού τής ’Ιταλικής στρατιάς, ό όποιος 
τονίζει, ότι έργον των είναι νά σπείρουν εις τήν Ελλάδα τάς άρχάς τής άληθούς 
έλευθερίας, νά καταστήσουν τούς 'Έλληνας άνταξίους των προγόνων των καί νά 
συλλέξουν λεπτομερείς πληροφορίας περί τής πολιτικής καί στρατιωτικής καταστά- 
σεως τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας31. Δίδει εντολήν νά είσπράξουν 5.000 φράγ
κα καί δι’ έπιστολής καθορίζει τάς λεπτομέρειας τού ταξιδιού : Θά έπιβιβασθοΰν 
εις ’Αγκώνα έπί κορβέτας καί θά κατευθυνθοΰν εις Κέρκυραν, όπου θά συναντήσουν 
τόν στρατηγόν Γεντίλην καί θά συλλέξουν φυτά, διά νά ικανοποιήσουν καί τήν ά- 
παίτησιν του Διευθυντηρίου. Έκείθεν θά διαπεραιωθοΰν εις ’Αλβανίαν, προς έξα- 
κρίβωσιν τής πολιτικής καταστάσεως εις τήν σημαντικήν αύτήν περιοχήν, έν συνε
χεία θά μεταβοΰν μετά του Arnault εις τήν Μάνην καί θά μεταφράσουν τήν έπιστο- 
λήν αύτου εις τόν άρχηγόν της.

Μετά πολλάς περιπέτειας, φθάνουν έπί τέλους εις τόν βασικόν προρισμόν τού 
ταξιδιού των, χωρίς τόν προαναφερθέντα λόγιον, ό όποιος έν τω μεταξύ είχε έπι- 
στρέψει εις ’Ιταλίαν, καί μεταφράζουν έπανειλημμένως έν μέσω γενικού ένθουσια- 
σμού τήν έπιστολήν τού Βοναπάρτου, διά τής οποίας ευχαριστεί τούς απογόνους 
των Σπαρτιατών διά τήν βοήθειάν των προς τόν γαλλικόν στόλον τής Μεσογείου 
καί υπόσχεται ότι τόσον ή Γαλλική Δημοκρατία, όσον καί ό ίδιος προσωπικώς θά 
συντελέσουν εις τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος. 'Ομολογεί ότι ευχαρίστως θά 
δεχθή άντιπροσωπείαν Μανιατών καί προτρέπει νά έξυπηρετήσουν τούς κομίζοντας 
τήν έπιστολήν32. Ό  ένθουσιασμός εις τήν Μάνην έφθασεν εις τό κατακόρυφον* πάν- 
τες ώμίλουν περί προσεχούς έπεμβάσεως τού γαλλικού στρατού, ένώ ό Μπέης 
έκάλει τήν έπομένην τής άφίξεως τών πρακτόρων αντιπροσώπους έκ τής λοι
πής Ελλάδος, προς λήψιν άποφάσεως. Πράγματι, συνεκεντρώθησαν εις Μαρα- 
θωνήσι τέσσαρες άντιπρόσωποι έκ τής Στερεάς Ελλάδος, τής Μακεδονίας, τής 
Κρήτης καί τής ’Αλβανίας, καί έλαβον τήν άπόφασιν, όπως μή προβούν είς έπανα- 
στατικάς ένεργείας πρό τής έμφανίσεως τού Ναπολέοντος μετά στρατού εις τάς 
Ίονίους νήσους. Ή  ληφθείσα άπόφασις άποδεικνύει τήν σύνεσιν τών αντιπροσώπων 
τού ελληνικού λαού, οί οποίοι θά ένεθυμούντο, βεβαίως, ζωηρώς τήν περιπέτειαν, 
εις τήν οποίαν ώδήγησεν τήν Ελλάδα ό πρίγκηψ Όρλώφ. Είς μάλιστα τών έκ- 
προσώπων άνέφερε χαρακτηριστικούς : «Ύπολογίζομεν είς τήν καλήν του θέλησιν, 
περιστοιχίζεται όμως υπό πολλών προσώπων, τά όποια έ'χουν διάφορα ένδιαφέ- 
ροντα. Ποιος γνωρίζει, έάν, λαβών τήν άπόφασιν νά έλευθερώση τήν Ελλάδα, δεν 
έγκαταλείψη τό σχέδιον τούτο, χάρις άλλης έπιχειρήσεωε, ή οποία ίσως θά έ'τερπε 
περισσότερον τήν φιλοδοξίαν του ή τόν έγωϊσμόν του ;»33. Τήν μεταβολήν τών δια
θέσεων τού Βοναπάρτου, τήν όποιαν ήσθάνθη κατά τρόπον έκπληκτικόν ό άνωτέρω 
έκπρόσωπος, θά διαπιστώση μετ’ ολίγον καί ό Δήμος Στεφανόπολι, όταν θά έπι- 
στρέψη είς Παρισίους καί θά γίνη δεκτός ύπό τού Ναπολέοντος, διά νά ύποβάλη 
είς αύτόν άναλυτικάς άναφοράς περί τών άποτελεσμάτων τής άποστολής του.

’Από τού πραξικοπήματος τής 9ης Νοεμβρίου 1799, μέχρι τής συναντήσεως 
τού Ναπολέοντος μετά τού Τσάρου είς Τίλσιτ τω 1807, συνέβησαν συνταρακτικά 
διά τήν Γαλλίαν καί τήν Ευρώπην ολόκληρον γεγονότα, τά όποια δέν έπέτρεψαν 
είς τόν πρώτον 'Ύπατον καί έν συνεχεία αύτοκράτορα τών Γάλλων νά άντιδράση 
άποτελεσματικώς είς τήν ύπό τών Ρώσων κατάληψιν τής Έπτανήσου τω 1799. 
ΕΙχεν όμως πάντοτε ύπ* οψιν τήν άνακατάληψιν τής Κερκύρας καί άνέμενε πρός 
τούτο τήν κατάλληλον εύκαιρίαν, ή οποία δέν καθυστέρησε νά παρουσιασθή. Ό
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ύπουργός Ταλλεϋράνδος, έγραφε, μετά τήν νίκην εις Ίένα, πρός τόν βασιλέα τής 
Νεαπόλεως Ίο^σήφ, δτι εις τήν Εύρώπην δεν άπέμενε πλέον είμή ή διευθέτησις τού 
προβλήματος τής «'Αγίας Σοφίας». Λί προσπάθειαι του Ναπολέοντος οσον αφόρα 
είς τό ’Ανατολικόν ζήτημα, τείνουν να περιορίσουν τήν έπιρροήν του Τσάρου έπί 
τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καί νά θέσουν φραγμόν είς τήν έξάπλωσιν «τής 
ρωσσιχής βαρβαρότητος» είς τήν Βαλκανικήν χερσόννησον. Διά τής ύπογραφείσης 
τήν 8ην ’Ιουλίου 1807 συνθήκης είς Τίλσιτ, τήν οποίαν άνεγνώρισε καί ή Πύλη, 6 
Τσάρος ύποχρεούτο νά άποσύρη τά στρατεύματά του έκ τής Μολδοβλαχίας καί νά 
παραδώση τάς Ίονίους νήσους είς τόν Αύτοκράτορα τής Γαλλίας έν άπολύτω κυ
ριαρχία34. Τά άνωτέρω άποτελοΰν μυστικήν συμφωνίαν μεταξύ Ναπολέοντος καί 
’Αλεξάνδρου, διότι τό σχέδιον του πρώτου «περί τής Πύλης, ταλαντεύεται καί εύ- 
ρίσκεται είς τήν στιγμήν τής μεταβολής του». Ό  Ναπολέων έχει άνάγκην τής συμ- 
μαχίας τής Τουρκίας διά νά πλήξη τήν ’Αγγλίαν είς τήν Μεσόγειον άφ’ ένός καί 
άφ* ετέρου διά τήν δημιουργίαν διαχωριστικής ζώνης μεταξύ Ρωσσίας και νοτιο
ανατολικής Εύρώπης.

Έάν όμως ή πολιτική τής Γαλλίας έναντι τής 'Υψηλής Πύλης είναι έτοιμη 
νά μεταβληθή, ή Κέρκυρα έξακολουθεί νά κατέχη τό έπίκεντρον των σχεδίων του, 
διά των ιδίων του χειρών, στεφθέντος Αύτοκράτορος. Προγενεστέρως, έβοήθησε 
τόν Άλή τών Ίωαννίνων νά καταλάβη τήν Έπτάννησον καί νά έκδιώξη τούς 
Ρώσσους. Μετά τήν υπογραφήν τής συνθήκης είς Τίλσιτ άποστέλλει έσπευμένως 
τόν στρατηγόν Καίσαρα Μπερτιέ35, ό όποιος καταλαμβάνει τήν Κέρκυραν, καί έν 
συνεχεία τάς υπολοίπους νήσους, όχι πλέον υπό τήν ιδιότητα τού άπελευθερωτού 
των υποδούλων, άλλά ώς άνώτατος διοικητής γαλλικής έπαρχίας. Ό  Μπερτιέ κατέ
λυσε εύθύς έξ άρχής τό σύνταγμα τής Ίονίου Πολιτείας, άνήρτησε τήν Γαλλικήν 
σημαίαν έπί των φρουρίων καί έκήρυξε τήν ένσωμάτωσιν τής Έπτανήσου μετά τής 
Γαλλίας. Αί άνωτέρω ένέργειαι τού στρατηγού — διοικητοΰ, προεκάλεσαν τήν δυσ- 
σαρέσκειαν τού Ναπολέοντος, ό όποιος δέν ήθελε νά έπαναληφθοΰν τά σφάλματα 
τού παρελθόντος. ’Απευθύνει προς τούτο έπιστολάς προς τόν άδελφόν του βασιλέα 
τής Νεαπόλεως, σύνδεσμον μεταξύ Κερκύρας καί Παρισίων, διά των όποιων ψέγει 
τήν πολιτικήν τού Μπερτιέ καί ιδιαιτέρως τήν πρότασίν του νά παραχωρηθή ή 
Πάργα είς τ< ν πασάν των Ίωαννίνων. Κατακρίνει έπίσης τόν τρόπον διακυβερνή- 
σεως τού στρατηγού, συνιστα σύνεσιν, παραγγέλλει όπως οχυρωθούν συστηματι
κούς ή Κέρκυρα, ή Λεύκάς καί ή Πάργα καί τονίζει έπιγραμματικώς: «είναι ή θέ- 
λησίς μου»36, ύπενθυμίζων τήν τελευταίαν πρότασίν των διαταγμάτο.>ν τού Λουδο
βίκου ΙΔ'. Παραλλήλως φροντίζει νά άποσταλούν είς τήν Κέρκυραν έν συνόλω έξ 
χιλιάδες Γάλλοι στρατιώται, είς τρόπον ό>στε ένδεχομένη έπίθεσις των "Αγγλων νά 
άπαιτή διπλάσιάς δυνάμεις. ’Αποστέλλει έκ Νεαπόλεως καί Άγκώνος πολεμοφό
δια καί τροφάς δι* έν τουλάχιστον έτος, καθώς καί χρήματα είς χρυσόν διά τήν 
κανονικήν μισθοδοσίαν τού στρατού, άπορεί διά τήν μή κατάληψιν των άκτών τής 
Ηπείρου, παραγγέλλει τήν κατασκευήν πλοίων είς Κέρκυραν, ζητεί άπό τήν Πύ
λην τήν άδειαν χρησιμοποιήσεως των χερσαίων οδών είς περίπτωσιν άνάγκης ένι- 
σχύσεως τής άμύνηε των νήσων, προτείνει είς τόν Ά λή τήν παροχήν έφοδίων καί 
τροφίμων, άναθέτει είς τόν ναύαρχον Γκαντώμ τόν άνεφοδιασμόν τής Κερκύρας καί 
άντικαθιστα τόν Μπερτιέ είς τήν άνωτάτην διοίκησιν διά τού Δονζελά» την 28ην 
’Ιανουάριου 1808.

'Η σημασία τήν οποίαν άπέδιδεν ό Ναπολέων είς τήν κατοχήν καί συστημα
τικήν όχύρωσιν τής Κερκύρας καταφαίνεται είς τάς πολυπληθείς έπιστολάς πρός 
τόν βασιλέα τής Νεαπόλεως, τόν άντιβασιλέα τής Ιταλίας Εύγένιον καί τόν 'Υ 
πουργόν των Ναυτικών. Κατά κανόνα έπιμένει είς τήν ένίσχυσιν τής άμύνης τής 
νήσου καί ζητεί άδιακόπως πληροφορίας περί τής καταστάσεως είς τήν 'Επτάννη-
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σον, ούδέποτε δμως έκθέτει τά σχέδιά του εις τούς άδελφούς του βασιλείς, των 
οποίων διαρκώς επιζητεί τήν βοήθειαν ή μάλλον άναγκάζει εις έκτέλεσιν των δια
ταγών του. ’Αναφέρει δτι ή έγκατάστασις οκτώ έως έννέα χιλιάδων άνδρών καί 
ικανού πυροβολικού εις τήν Κέρκυραν αποτελεί βασικόν σημείον τών σχεδίων, τά 
οποία δέν δύναται ν’ άποκαλύψη37. Ένδιαφέρεται ζωηρώς διά τόν συνεχή άνεφο- 
διασμόν τής νήσου καί τονίζει χαρακτηριστικούς: «*Η Κέρκυρα είναι τόσον σημαν
τικήν δι’ έμέ, ώστε ή άπώλειά της θά έπέφερεν όλέθριον πλήγμα εις τά σχέδιά μου. 
Ή  Άδριατική θά ήτο κλειστή καί τύ βασίλειόν σας (Νεαπόλεως), θά είχεν εις τήν 
άριστεράν του πλευράν ένα λιμένα, δπου ό έχθρος θά ήδύνατο νά στρατολογήση 
’Αλβανούς καί άλλα πλήθη διά νά σάς προσβάλη»38. Τήν 8ην Φεβρουάριου παραγ- 
γέλει εις τον Ιω σήφ νά άποστείλη πολλά χρήματα εις τήν Επτάνησον, ύποδει- 
κνύων δτι οφείλει νά βλέπη τήν Κέρκυραν ώς πλέον σημαντικήν τής Σικελίας, 
«διότι ή Κέρκυρα είναι μία ύπόθεσις δλως διόλου άγνωστος», ρητώς δε προτρέπει 
τον βασιλέα τής Νεαπόλεως νά ένθυμήται πάντοτε τών άκολούθων λέξεων: «Εις 
τήν παρούσαν κατάστασιν τής Εύρώπης ή μεγαλυτέρα δυστυχία, ή οποία δύναται 
νά μού συμβή, είναι ή άπώλεια τής Κερκύρας. Στηρίζομαι εις τό καλόν σας πνεύμα 
διά νά εξασφαλίσω  τήν σημαντικήν αύτήν κατάκτησιν διά παντός»39. *Η στρατη
γική θέσις τής Κερκύρας έξυπηρέτει θαυμασίως καί πολλαπλώς τά σχέδια τού Να- 
πολέοντος, τά οποία δυνάμεθα νά συνοψίσωμεν ώς έξής: κυριαρχία rrjc Γαλλίας εις 
τήν Μεσόγειον πρός έξασφάλισιν τών κτήσεών της έκ τής άπειλής τού αγγλικού 
στόλου, ένδεχομένη εκστρατεία εις Αίγυπτον, περιορισμός τής αγγλικής θαλασσο- 
κρατίας, σύναψις συμμαχίας μετά τής Τουρκίας πρός άπομάκρυνσιν τής Ρωσσίας 
έκ τής Βαλκανικής χερσοννήσου, μελλοντική κατάκτησις έδαφών τού Σουλτάνου 
καί έπέκτασις μέχρι τών ’Ινδιών. Νέαι δμως περιπλοκαί έμποδίζουν τήν έφαρμο- 
γήν τού μεγαλεπηβόλου αύτού σχεδίου. Οί ’Ά γγλοι, έπωφεληθέντες τής καταστά- 
σεως, έπολιόρκησαν καί κατέλαβον διαδοχικώς άπό τού 1809 έως τώ 1810 τήν 
Κεφαλληνίαν, τήν Ζάκυνθον καί τήν ’Ιθάκην. ‘Η τελεία δμως όχύρωσις τής Κερ
κύρας έπέτρεψεν εις τόν Δονζελώ νά άποκρούση τάς επιθέσεις καί νά άντεπεξέλθη 
νικηφόρως εις τόν στενόν άποκλεισμόν μέχρι τής πρώτης έπανόδου τών Βουρβώ- 
νων εις Παρισίους, παραδώσας τήν νήσον εις τούς Ά γγλους τήν 26ην ’Ιουνίου 1814.

*Η Ναπολεόντειος περιπέτεια έπέδρασε άλλοτε εύμενώς καί άλλοτε δυσμενώς 
εις τόν προπαρασκευαζόμενον άγώνα τής έθνικής μας άνεξαρτησίας. 'Η  διά τών 
πρακτόρων τού Ναπολέοντος άσκουμένη προπαγάνδα εις τήν τουρκοκρατουμένην 
Ελλάδα είχεν ώς άποτέλεσμα τήν άφύπνισιν τής έθνικής συνειδήσεως τών Ε λλή
νων, τούς οποίους έθέρμαινον αί άρχαί τής Γαλλικής Έπαναστάσεως άφ’ ένός καί 
άφ* έτέρου τά κηρύγματα περί έπεμβάσεως τού γαλλικού στρατού πρός άπόσεισιν 
τού τουρκικού ζυγού. *Η δημιουργία έλληνικών ταγμάτων εις τούς κόλπους τού 
γαλλικού στρατού εις τήν Επτάνησον καί κατά τήν έκστρατείαν εις τήν Αίγυπτον 
είχεν ώς συνέπειαν νά διδαχθούν πολλοί "Ελληνες τήν στρατιωτικήν τέχνην υπό
διαπρεπών στρατηγών. Αυτοί θά άποβούν μετ’ ολίγον ήγέται τής Έπαναστάσεως 
τού 1821. Διά τής άποκαλύψεως τέλος τών άληθών σχεδίων τού Βοναπάρτου ένι- 
σχύθη σημαντικώς ή γνώμη δτι πλέον οί "Ελληνες, στηριζόμενοι μόνον εις τάς 
ιδίας των δυνάμεις, θά άνακτήσουν τήν πολυπόθητον έλευθερίαν. * Αντιθέτω ς, ή 
γενική άναστάτωσις, τήν οποίαν έπέφερον εις τήν Εύρώπην οί πόλεμοι τού Ναπο
λέοντος, έπέδρασε δυσμενώς έπί τού έλληνικού, πρός άνεξαρτησίαν άγώνος. Αί 
εύρωπαϊκαί δυνάμεις, έξησθενημέναι έκ τών μακροχρονίων πολέμων, ένωρίς έτάχθη- 
σαν έναντίον πάσης έξεγέρσεως καί έλαβον δρακόντεια μέτρα διά τήν διατήρησιν 
τής ειρήνης* τοιουτοτρόπως ή έπέμβασις τών μεγάλων δυνάμεων υπέρ τού δεινώς 
άγωνιζομένου έλληνικού λαού θά πραγματοποιηθή μόνον κατά τά τελευταία έτη 
τής Έπαναστάσεως, χάρις εις τάς έπιμόνους πιέσεις τής κοινής εύρωπαϊκής γνώ-



μης. ‘Η άμεσος συμβολή του Ναπολέοντος είς τήν ίεράν ελληνικήν ύπόθεσιν άπε- 
δείχθη άνύπαρκτος. ^Αλλωστε ό ίδιος, όχι πλέον ώς στρατηγός, ώς ύπατος ή ώς 
αύτοκράτωρ, άλλα ώς αιχμάλωτος εχθρός τής Εύρώπης εις τήν 'Αγίαν Ελένην, 
ομολογεί είς τα Απομνημονεύματά του: «Ή  Ελλάς άναμένει ένα έλευθερωτήν...
Θά ήτο ένας ωραίος στέφανος δόξης... Θά γράψη διά παντός τό όνομά του μετά 
των του Όμήρου, Πλάτωνος καί Έπαμεινώνδου... Δέν ήμουν ίσως μακράν... 'Όταν 
κατά τήν έκστρατείαν τής ’Ιταλίας, εφθασα είς τάς άκτάς τής Άδριατικής, έγραψα 
είς τό Διευθυντήριο ν ότι είχον προ οφθαλμών τό βασίλειον του ’Αλεξάνδρου...»40 
Αί τύψεις τής συνειδήσεως κατορθώνουν έπί τέλους νά διασπάσουν τό τείχος τής 
άχαλινώτου φιλοδοξίας. Δυστυχώς, δμως, είναι πλέον αργά.
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1. Αρχηγός τής Αύστριακής διπλωματικής άντιπροσωπείας είς τάς διαπραγματεύσεις 
του Κάμπο—Φόρμιο, υπήρξε πρέσβυς διαδοχικώς είς Κοπενχάγην, Βερολίνον καί Αγίαν Πε- 
τρούπολιν, υπέγραψε τήν συνθήκην τής Λουνεβίλλης τώ 1801 καί διωρίσθη μετ’ όλίγον άντι- 
καγκελάριος καί 'Τπουργός των έξωτερικών.

2. Επιστολή τής 21ης Μαίου 1797 έκ Μομπέλλο. 'Αλληλογραφία του Ναπολέοντος, 
δημοσιευθείσα κατά διαταγήν του Ναπολέοντος Γ ', ΙΙαρίσιοι, 1859. 3, 1816. Ό  πρώτος άρι- 
Ομός δηλοΐ τόν τόμον, ένώ ό δεύτερος τόν αΰ. ά. τής έπιστολής.

3. Άλληλ. 3, 1828.
4. Άλληλ. 3,1830. 26 Matoo 1797.
5. Άλληλ. 3, 1831. Τά μετέχοντα τής σημαντικής ταύτης άποστολής πλοία, ήσαν τά 

άκόλουθα : ή φρεγάδα Sensible μέ κυβερνήτην τόν Bourde, ή φρεγάδα Artem ise υπό τόν 
C. Standeley, τά Ένετικά πλοία Δόξα καί Αίολος υπό τούς 'Αντώνιον Giancich καί τόν 
C. I’icello, τά βρίκια Infante καί Mondovi υπό τούς Girardiati καί Bonevie, τό ένετικόν 
Castor ύπό τόν J. Policonchia, ή γολέττα Κυβέλη, έχουσα ώς κυβερνήτην τόν Θεόδωρον 
Scordille, αί μισογαλέρες Lonato καί Tyrol ύπό τούς Arnaud καί M aillet, τά μεταγωγά 
Trois—Joseph καί Άγιος Νικόλαος ύπό τούς Sarrari Padoan διά τό πρώτον καί Antipa 
διά τό δεύτερον, τό Cliebtck Mantoue ύπό τόν Riqnier καί αί γαλέραι Δόξα καί Ρόζ ύπό 
τούς Angelo Vehiccio καί Matteo Vinellci. Τό έπιτελείον άπετελείτο ύπό 77 άξιωματι- 
κών, τό πλήρωμα άνήρχετο είς 1413 άνδρας. Έ πί τών πλοίων, τά όποια διέθετον έν συνόλω 
314 κανόνια, μετεφέροντο 1742 άνδρες στρατού ξηρας, μεταξύ τών όποίων περιελαμβάνοντο 
17 σκαπανείς καί 50 πυροβοληταί.

6. Κορσικανός τήν καταγωγήν, ήττήΟη ύπό τών Άγγλων είς τήν Ιδιαιτέραν του πατρίδα 
καί ήναγκάσΟη νά συνθηκολόγηση είς Μπαστιά τώ 1894. 'Ανακατέλαβε δμως τήν Νήσον μετά 
δύο έτη καί έτέΟη έπί κεφαλής τής άποστολής είς τήν Επτάνησον. Ασθενών δμως παρητήθη 
έκ τής στρατιωτικής ύπηρεσίας πέντε περίπου μήνας μετά τήν άποβίβασίν του είς Κέρκυραν 
καί άπέθανε τώ 1798.

7. Άλληλ. 3, 1830.
8. Πρόκειται περί του πρωΟιερέως Κερκύρας Χαλκιοπούλου Μαντζάρου.
9. Άλληλ. 3, 2061. Ή  μετάφρασις άνήκει είς τόν Γερ. Μαυρογιάννην, Ιστορία τών 

Ίονίων νήσων άρχομένη τώ 1797 καί λήγουσα τώ 1815, I, 77.
10. Άλληλ. *3, 2061.
11. Ό  έν λόγφ πράκτωρ του Ναπολέοντος ήτο λάτρις τής έλληνικής άρχαιότητος δχι 

δμως καί φιλέλλην. Ήσθάνετο μάλιστα άπέχθειαν πρός τόν ύπό τόν τουρκικόν ζυγόν διατε- 
λοΰντα έλληνικόν λαόν, τόν όποιον έθεώρει Ικανόν μόνον διά τό έμπόριον καί τάς γεωργικάς 
άσχολίας.

12. Άλληλ. 3, 2103.
13. Αύτόθι.
14. Άλληλ. 3, 2106.
15. Άλληλ. 3, 2195. 13 Σεπτεμβρίου 1797.
16. Τό άρθρον 5 τής Συνθήκης άναφέρεται είς τήν Επτάνησον καί έχει ώς άκολούθως : 

«‘Η Α.Μ. ό Ατοκράτωρ, Βασιλεύς τής Ούγγαρίας καί της Βοημίας, συγκατατίθεται δπως ή 
Γαλλική Δημοκρατία κατέχη έν ά π ο λ ύ τ ω  κ υ ρ ί α  ρ χ £ qc τάς ένετικάς νήσους τής Ανατο
λής, ήτοι: Κέρκυραν, Ζάκυνθον, Λευκάδα, Κύθηρα καί άλλας έξαρτωμένας νήσους, ώς έπίσης 
τό Βύτριντο, τήν Άρταν τήν Βόνιτσαν καί γενικώς άπάσας τάς ένετικάς έγκαταστάσεις είς 
Αλβανίαν, αί όποίαι εύρίσκονται κάτωθεν του κόλπου του Ντρίνο». Ή  ύπογράμμισις είναι 
ίδική μου.
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17. Τάς έν λόγφ μαρτυρίας παρέχει 6 Sorel είς τό έργον του Bonaparte et Hoche 
en 1797, σ. 230 καί 236.

18. Sorel, έν. ά. σ. 203.
19. Ν. Κατραμή, Φιλολογικά Άνάλεκτα Ζακύνθου, Ζάκυνθος, 1880, σ. 483. Διά περισ- 

σοτέρας πληροφορίας βλ. Γ. Θ. Ζώρα — Φ. Κ. Μπουμπουλίδου, Έπτανήσιοι ΠροσολωμικοΙ 
ποιηταί, Άθήναι 1953 καί Γ. Θ. Ζώρα, Επτανησιακά Μελετήματα, *Αθ'/jναι 1960, σ. 18 κ. έξ.

20. Παν. Χιώτου, 'Ιστορικά άπομνημονεύματα Έπτανήσου, τόμος Γ ', Κέρκυρα, 1863, 
σ. 640.

21. Γ. Θ. Ζώρα — Φ. Κ. Μπουμπουλίδου, Έπτανήσιοι... έν. ά. σ. 39. Πάντα τά άπο- 
σπάσματα ποιημάτων είναι ειλημμένα έκ του σημαντικού τούτου έργου, τό όποιον άποτελεί 
συστηματικήν συγκέντρωσιν τής ποιητικής παραγωγής των προσολωμικών ποιητών τής 
Έπτανήσου.

22. "Υμνος είς τήν περίφημον Γαλλίαν κ.λ.π. 8η καί 28η στροφή.
23. Ν. Κούρτσολα, Στον Μαρτελάο, σ. 56.
24. Ν. Κούρτολα, Θούριος, αύτόθι.
25. Είς έπιστολήν τής 18ης ’Οκτωβρίου 1797, ό Βοναπάρνης άναθέτει είς τόν ύπασπι- 

στήν του νά μεταβή είς Κέρκυραν διά νά έπιδώση έπιστολήν είς τόν στρατηγόν Γεντίλην, διά 
τής οποίας άνεκοινοΰντο τά άποτελέσματα τής ύπογραφείσης τήν προηγουμένην ήμέραν συνθή
κης καί παρηγγέλλετο ή έπίβλεψις των οχυρών τής Κερκύρας. Άλληλ. 3, 2309.

26. Ή  πολιτική καί στρατιωτική διοίκησις των νήσων καθωρίσθη διά διατάγματος του 
Βοναπάρτου, έκδοθέντος είς Μιλάνον τήν 7ην Νοεμβρίου 1797. Αί γαλλικαί έγκαταστάσεις είς 
τό Ίόνιον πέλαγος διαιρούνται είς τρεις νομούς. Α' Νομός Κερκύρας, περιλαμβάνων τάς νή
σους : Κέρκυρα, ΙΙαξοί, Άντίπαξοι, Φανός καί αί εγκαταστάσεις είς Βύτριντο καί Πάργαν. 
Β' Νομός ’Ιθάκης: 'Αγία Μάουρα (Λεύκάς), Κεφαλληνία, Μικρά Κεφαλληνία, Πρέβεζα καί 
Βόνιτσα. Γ ' Νομός Αίγαίου, περιλαμβάνων τήν Ζάκυνθον, τάς Στροφάδας, τά Κύθηρα καί τάς 
Δραγονέρας. Έ π ί κεφαλής έκάστου νομού εύρίσκεται πενταμελής έπιτροπή, είς τήν οποίαν 
μετέχει Γάλλος έπίτροπος. Έκαστος νομός θά άποστείλη είς τό Διευθυντήριον τής Γαλλικής 
Δημοκρατίας ένα βουλευτήν. Ή  διοίκησις τής ’Αστυνομίας άνήκει είς τόν στρατηγόν διοικη
τήν τού στρατού. Τό δωδέκατον άρθρον άναθέτει είς τόν στρατηγόν Γεντίλην τήν όργάνωσιν 
των νομών ύπό τήν ίδιότητα τού επιτρόπου τής έκτελεστικής έξουσίας, μέχρι τής άφίξεως τού 
ύπό τού Διευθυντηρίου όρισθησομένου έπιτρόπου. Δ ι’ έτέρας διαταγής τής 12ης Νοεμβρίου οί 
κάτοικοι τών Ίονίων νήσων, εφοδιάζονται διά γαλλικών διαβατηρίων καί τά πλοία των υψώ
νουν τήν γαλλικήν σημαίαν. Μετά δύο ήμέρας άποστέλλονται ό Rulhieres ως έπίτροπος τού 
νομού Αίγαίου καί οί πολίται Pocholle καί Carbini διά τούς νομούς Κερκύρας καί ’Ιθάκης 
άντιστοίχως.

27. Γ. Θ. Ζώρα, Επτανησιακά Μελετήματα, τόμος Α', Άθήναι, 1960, σ. 49.
28. *0 σύντροφος τού Ρήγα Χριστόφορος Περραιβός, είς τό έργον του «Σύντομος Βιο

γραφία τού άοιδίμου Ρήγα Φεραίου τού Θετταλού», Άθήναι, 1860. Ό  Βολανάκης είς Hom
ines illustres cle la Grece Moderne, ΙΙαρίσιοι, 1875 καί ό Άν. Γούδας, «Βίοι’παράλλη
λοι τών έπί τής άναγεννήσεως τής Ελλάδος διαπρεψάντων άνδρών», Άθήναι, 1870.

29. Αρ. D ascalakis. Phigas V elestin lis, la Revolution Fran?aise e t les prelu
des de P independance hellenique, Παρίσιοι, 1937, Κεφάλαιον VI, σ. 105—118.

30. Άλληλ. 3. 2047.
31. Voyage be Dimo et Nicolo Steplianopoli en Grece pendant les annees Vet 

VI, Παρίσιοι, έτος 8ov τής Δημοκρατίας (1800), τόμος I, 71—72.
32. Αύτόθι, I, 188. Τήν ιδίαν έπιστολήν περιλαμβάνει καί ό τρίτος τόμος τής Αλληλο

γραφίας τού Ναπολέοντος (άρ. 2056) μετά παραλλαγών είς τήν μορφήν.
33. Αύτόθι, II, 72.
34. Επιστολή πρός Ταλλεϋράνδον τής 9ης ’Ιουλίου 1807, Άλληλ. 15, 12886.
35. Αδελφός τού Αλεξάνδρου Μπερτιέ, άρχιστρατήγου, ύπουργοΰ, πρίγκιπος τής Νευ- 

σατέλης καί προσωπικού φίλου τού Ναπολέοντος.
36. Άλληλ. 16, 13223, 6 ’Οκτωβρίου 1807. Προτρέπει δπως οί Γάλλοι στρατιώται 

άναλάβουν τήν άμυναν μόνον τής Κερκύρας, τής Πάργας καί τής Λευκάδος* τήν ύπεράσπισιν 
τής Ζακύνθου καί τής Κεφαλληνίας άναθέτει είς Ιταλούς, Έλληνας καί Αλβανούς ύπό τήν 
άρχηγίαν Γάλλων αξιωματικών. Ή  γενική διοίκησις τής Κερκύρας άνατίθεται είς τόν Μπερ
τιέ, ένω ό στρατηγός Δονζελώ αναλαμβάνει τήν διοίκησιν τής Λευκάδος.

37. Επιστολή πρός ’Ιωσήφ τής 7ης Νοεμβρίου 1807. Άλληλ. 16, 13337.
38. Άλληλ. 16, 13537. 7η Φεβρουαρίου 1808.
39. Άλληλ. 16, 13540.
40. Memorial de Sainte—Helene, Παρίσιοι, 1951, 2 τόμοι, I, 435—436.
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

'Η  Αιτωλοακαρνανία, ή δυτικώτερ?] περιφέρεια τής Στερεάς * Ελλάδος καί 
άμεσα δμορη προς βορράν της με τη ν”Ηπειρο, συχνά άπετέλεσε υπό τα διαδοχικά 
*Ηπειρώτικα καθεστώτα (Δεσποτάτο τής Ή πειρον, Τουρκοκρατία, Ά λ ή  - πασάς) 
διοικητικό τμήμα τής Ή πειρον μέ συνακό?.ονθες κοινωνικοπολιτισμικές μεταξύ 
τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. Τρεις περιπτώσεις λαογραφικών θεμάτων από 
την Η πειρώ τικη ζωή, άπαντώμενες στον λαϊκό βίο των ΑΙτωλοακαρνάνων, εξε
τάζομε έδώ σήμερα. Οι δύο — ή πρώτη τής προεπαναστατικής εποχής καί ή δεύ
τερη των μέσων τοϋ περασμένου αιώνα — είναι γιά άγνωστα έργα Καλλαρυτινών 
άσημιτζήδων, δταν ή φήμη τής Καλαρρυτινής άσημονργίας ασκούσε από λόγους 
γειτνιάσεως άμεση έπίδραση και στην προς νότο της Δυτική Στερεά fΕλλάδα καί 
παραγγελίες έργων έξ αυτής δίνονταν στους άσημιτζήδες έκείνης* καί μέ την τρίτη  
πρόκειται γιά τη λαϊκή Ιατρική των Ή πειρωτών στήν αυτή περιοχή στά αμέσως 
μετεπαναστατικά χρόνια.

Α'
ΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΑΙΟΚΑΑΥΜΜΑ ΤΟΥ ΑΘ. ΤΣΙΜΟΥΡΗ

(1814)

α.
Καλαρρυτινοι
άσημιτζήδες

*Η τέχνη τής έπεξεργασίας του άσημιου στη χώρα μας άποτελεΐ, καθώς άπέδει- 
ξαν οί γνωστότατοι θησαυροί των μυκηναϊκών τάφων καί τά λαμπρά κοσμή

ματα της ελληνορωμαϊκής καί ιδιαίτερα τής ελληνιστικής 
έποχής, έλληνική παράδοση πολυαίωνη. Μεγάλη άκόμα ή 
άκμή της καί στο Βυζάντιο, όπου ό ά ρ γ υ ρ ο π ρ ά τ η ς  θεω
ρούνταν έπάγγελμα από τά εύγενέστερα, ρυθμιζόμενο μέ ειδικές 
νομοθετικές διατάξεις. ’Από τής έποχής του Μεγάλου Κωνσταν

τίνου καί του Ιουστινιανού ή άργυροχοια βρέθηκε στήν πρώτη γραμμή τής μικρο
τεχνίας καί έφτασε στη μεγάλη άκμή της στήν άπό του 9ου μέχρι του 12ου αιώνα 
περίοδο, γιά νά διατηρηθή όμως άνθηρή καί στά μετά την "Αλωση χρόνια καί νά 
συνεχισθή μάλιστα καί κατά τήν Τουρκοκρατία.

Καινούργια άνθηση σημείωσε κατά τόν 17ο καί 18ο αιώνα — εποχή ά,λλωστε 
γενικής άκμής τής έλληνικής λαϊκής τέχνης — ή άσημουργία στήν "Ηπειρο, μέ τήν 
έξαιρετική επίδοση των κατοίκων της στους διαφόρους κλάδους τής χειροτεχνίας 
καί μέ τήν άργυροχοϊκή τέχνη άνεπτυγμένη σέ ΰψιστο βαθμό τελειότητας. Οί ά- 
σημιτζήδες των Γιαννίνων, του Συρράκου καί του Μετσόβου μέ τά συγκροτούμενα 
στήν Εύρωπαϊκή Τουρκία πανηγύρια καί τις έμπορικές σχέσεις μέ τις άγορές τής 
Εύρώπης, ιδίως τής Νεαπόλεως, τής Τεργέστης, τής Μάλτας, τής Βενετίας, τής
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Κέρκυρας ξεπέρασαν τά στενά όρια του ’Ηπειρώτικου χώρου καί τά έργα τους 
βρήκαν μια πλατύτερη διάθεση στο έξωτερικό.

’Αλλά τό κυριώτερο κέντρο άσημουργίας με τά περιφημότερα άργυροχοϊκά 
κατασκευάσματα τής ’Ηπείρου ήταν οί Καλαρρύτες καί Καλαρρυτινοί οΐ περισσό
τεροι έξέχοντες άσημιτζήδες. Πολλοί άπό αύτούς άσκούσαν την τέχνη του πλανό
διου χρυσικου καί φιλαπόδημοι, καθώς είναι όλοι οί Ή πειρώτες, τή διέδωσαν σέ 
ολα τά Επτάνησα, τή Βαλκανική, τή Μ. ’Ασία, τήν Αίγυπτο, την ’Ιταλία, την 
Αύστρία μέ τήν συν τω χρόνω εγκατάστασή τους εκεί. Ό  Γεώργιος Μπάφας, πού 
φεύγοντας τή δίωξη του Ά λή  πασά, πέρασε στή Ζάκυνθο γιά νά άναδειχθή ό περί
φημος καλλιτέχνης τής λάρνακας τού 'Αγίου Διονυσίου καί άλλων έκκλησιαστικών 
σκευών* ό πατέρας του Διαμαντής Μπάφας* ό χρυσοχόος τού Βελή πασσά Ιω άν
νης Μπλουτσος* ό Δημήτρης Παπαγεωργίου, πού κάθε σφυριά του πληρώνονταν, 
καθώς φημολογειται, καί μιά λίρα, είναι μερικά μονάχα ονόματα φημισμένων Κα- 
λαρρυτινών άσημιτζήδων. Ό  πώ  όνομαστός όμως άνάμεσά τους ήταν ό Θανάσης Τσι- 
μούρης, πού καί άρχιχρυσοχόος τού Ά λή  πασά είχε χρηματίσει. 'Η  τέχνη του,άν 
καί θά μπορούσε νά λεχθή πώς υστερούσε άπό άπόψεως ρυθμού, όμως ήταν τέλεια 
στή λεπτότατη έπεξεργασία καί τήν εύχέρεια, όπως έξακριβώνεται άπό σωζόμενα 
κειμήλια καί κυρίως άπό τό επικάλυμμα τού ιερού Εύαγγελίου τού Μητροπολιτι- 
κού Ναού των Γιαννίνων. « Ό  Τσιμούρης — έγραψε κάποτε ή μακαρίτισσα ’Αγγε
λική Χατζημιχάλη — φαίνεται νά μετέβη προς τελειοτέραν έκμάθησιν τής τέχνης 
του εις τήν Δύσιν καί κατά τήν επιστροφήν του, έκτελών έργα οχι μόνον τελειο- 
τέρας επεξεργασίας, άλλά συγχρόνως καί κυρίως έργα νέας καί διαφόρου άντιλή- 
ψεως, έπέσυρεν, ώς ήτο φυσικόν, τον γενικόν θαυμασμόν. Τοιουτοτρόπως τά έργα 
τού Τσιμούρη, τά όποια τόσον έπεβλήθησαν καί έθαυμάσθησαν διά τής τελειοτέρας 
τεχνικής, συνετέλεσαν κατά πολύ εις τήν διάδοσιν τής δυτικής έπιδράσεως». Ό  
Τσιμούρης έγινε γνωστός κυρίως γιά τά εύαγγελιοκαλύμματά του, πού τά μιμή- 
θηκαν υστέρα καί όλοι οί κατοπινοί άσημουργοί τής Ελλάδος.

Τό ονομα τού Καλαρρυτινού άσημιτζή Τσιμούρη τό συναντάμε στήν ’Ακαρ
νανία σέ ένα εύαγγελιοκάλυμμα, είδος στό όποιο, άκριβώς, καθώς είδαμε, είχε 
διακριθή.

’Αρχειακή είναι ή πληροφοριακή γιά τό Άκαρνανικό εύαγγελιοκάλυμμα τού Τσι- 
μούρη. Τρεις Μοναστηριακοί φάκελλοι των «Γενικών ’Αρχείων τού Κράτους», στά 

όποια έχουν κατασταλάξει τά άρχεΐα τών διαλελυμένων μονών 
μας, οί φάκελλοι 117, 118 καί 164.

'Η  πρώτη μνεία τού εύαγγελιοκαλύμματος γίνεται σέ έναν 
«Κατάλογον τής εκκλησιαστικής άπογραφής ιερών σκευών, βι
βλίων κ.τ.λ. τής ίεράς μονής Λιγοβιτσίου», συνταγμένον στις 

10 Μαρτίου 1834 άπό τον 'Ηγούμενό της (τον άντί τού Ίωαννικίου Καλλίνικον) 
καί όπου καταχωρίζεται καί «εν Εύαγγέλιον άργυρόθυρον χρυσωμένον, ώραιοτάτης 
κατασκευής τού Τσιμούρη. Τό Εύαγγέλιον τούτο έγινε κατά παρακίνησιν τού πρώην 
'Ηγουμένου Μ(οναχού;) Παγκρατίου κατά τό έτος 1814 δι* εξόδων τού Γαλάνη 
Π. Γαλάνη* τού οποίου ή όλη άξία έφερε γρόσια τουρκικά τού τότε καιρού άριθ. 
3457, διά τά όποια έλαβεν ομολογίαν παρά τού τότε Ηγουμένου* έμέτρησε δέ 
νύν ό 'Ηγούμενος εις λογαριασμόν τού χρέους του γρόσια 1.000, διά δέ τό υπό
λοιπον μένει ή ομολογία εις τον κύριον Γαλάνην Π. Γαλάνην» (Γ. A. Κ. Μοναστ., 
φ. 118).

Πληρέστερη περιγραφή τού καλύμματος δίνεται στό άπό 24 Μαρτίου 1841 
έγγραφο (σχέδιο) τής Γραμματείας τών ’Εκκλησιαστικών, ύπογραφόμενο άπό τόν 
Γραμματέα της Ν. Γ. Θ(εοχάρην) καί προσυπογραμμένο άπό τόν Δ. Ζ. Μ(άμου- 
καν) καί άπευθυνόμενο πρός τόν ’Επίσκοπο ’Αττικής. Στά προλογικά τού έγγρά-

ρ.
Περιγαφή του 

καλύμματος
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φου έκείνου τό Εύαγγέλιο χαρακτηρίζεται «ώς πολύτιμον, άνήκον είς τήν έν ’Α
καρνανία διαλυθεΐσαν μονήν του Λιγοβιτσιού, περιαργυρωμένον βλον έξωθεν καί 
κεκοσμημένον μέ άναγεγλυμμένα επίχρυσα άπεικονίσματα», ένώ ή άναλυτικώτερη 
περιγραφή του, πού δίνεται στη συνέχεια του έγγραφου, έχει έ τσ ι:

«Είς τό δεξιόν μέρος: επί έσμαλτωμένου άργύρου είναι άνω μέν τό άπεικό- 
νισμα του Θεού καί Πατρός, έν μέσω δέ τύ τής Σταυρώσεως του Σωτήρος, τής 
Θεοτόκου καί του ' Αγίου Ίωάννου του Θεολόγου. Κάτω τύ τής Θεοσώμου ταφής. 
Είς τάς τέσσαρας γωνίας τα άπεικονίσματα των Προφητών Δαυίβ καί Σολομών- 
τος, Δανιήλ καί 'Ιερεμίου. Καί είς τάς πλευράς του δεξιού μέρους, ένθεν μέν ό 
Δείπνος ο Μυστικός καί ή Γέννησις τού Χριστού, ένθεν δέ ή Βαϊοφόρος καί ή τού 
Κυρίου Βάπτισις.

«Είς τό άριστερόν μέρος: έπί έσμαλτωμένου έπίσης άργύρου είναι άνω μέν 
τό άπεικόνισμα τής Άναλήψεως τού Σωτήρος, έν μέσω δέτότής Άναστάσεως αύ- 
τού, δύο στρατιωτών φρουρούντο^ν καί ’Αγγέλου καθημένου έν τώ τάφω. Κάτω τό 
τής τού Θωμά Ψηλαφίσεως. Είς τάς τέσσαρας γωνίας τό τών τεσσάρων ιερών 
Εύαγγελιστών μετά τών προφητικών έμβλημάτων έκάστου αύτών, καί είς τάς δύο 
πλευράς τού άριστερού μέρους ένθεν μέν ό Σωτήρ έν τώ *Ιερώ διδάσκων καί 6 τής 
Θεοτόκου Εύαγγελισμός, ένθεν δέ ή έπί τούς ’Αποστόλους έπιφοίτησις τού Πανα
γίου Πνεύματος έν τή ήμέρα τής Πεντηκοστής, καί ή Μαγδαληνή παραγγελλομένη 
νά μήν έγγίση τό Κύριον.

«’Όπισθεν τού βιβλίου, βπου χωρίζεται έξωτερικώς είς δύο μέρη, δεξιόν καί 
άριστερόν, είναι έντεχνα κοσμήματα, όλα έπίχρυσα, έν οίς άπεικονίσματα άναγε
γλυμμένα πέντε έξαπτερύγων καί ύπ’ αυτά άναγινώσκονται τά έξής: «Έκαχα- 
σκενάσΟη είς Καλαρρντας, χωρίον τών ’Ιωαννίνων, διά χειρός ’Αθανασίου Νικο
λάου Τζημούρη». Τό βιβλίον κλείεται διά τεσσάρων θηλυκωμάτων, ών έκαστον 
φέρει έξαπτερύγου άπεικόνισμα, τό εν όμως τών θηλυκωμάτων τούτων έκ περι- 
στάσεως, ώς φαίνεται, είναι έκκεκολλημένον» (Γ. A. Κ., Μοναστ., φ. 164).

'Ιστορία τοΟ 
Εύαγγελίου

Τό Ευαγγέλιο τού Λιγοβιτσιού, «καθαρός τύπος τής Ένετίας, πρώτη έκδοσις γε- 
νομένη έν τή τυπογραφία Πάνου Θεοδοσίου τού εξ ’Ιωαννίνων κατά τό 1811 καί 

άφιερωθείσα τώ Μακαριωτάτω Πατριάρχη τών 'Ιεροσολύμων 
Κυρίω Χρυσάνθω Νοταρα» (Γ. Α. Κ., οπ. παρ., φ. 164), φυλά
γονταν στο σκευοφυλάκιο τής άκαρνανικής μονής τού Λιγοβι- 
τσιού μέχρι τής 25 Φεβρουάριου 1834, οπότε ό Γαλάνης Π. 
Γαλάνης, πού, καθ<»ς άναφέρθηκε, είχε καταβάλει τά έξοδα για 

τήν άργυρεπένδυση, «μή νομίζουν τόν εαυτόν του έξησφαλισμένον διά τά χρήματά 
του, έστειλεν άνθρωπόν του καί τό έπήρε καί ήδη εύρίσκεται είς χεΐρας του» (Γ. 
A. Κ., 6π. παρ., φ. 118). Ό μ ω ς καί πάλι φαίνεται πώς αύτό έπεστράφηκε στό 
μοναστήρι, γιατί μετά τή διάλυσή του ό 'Ηγούμενος παράδωσε τά Ιερά σκεύη τού 
Λιγοβιτσιού στόν έπί τών Εκκλησιαστικών τής Βασιλικής Γραμματείας ’Επίτρο
πον τής Αιτωλοακαρνανίας Νικόλαον Νάκην, στό Μεσολόγγι. Σέ σημείωμα τού Ε 
πιτρόπου άπό 5 Νοεμβρίου 1837 «τών όσων ιερών σκευών τής διαλελυμένης μο
νής τού Λιγοβιτζίου έφερεν ένταύθα καί τώ παρέδωσεν ό 'Ηγούμενος αύτής Κ(ύ- 
ριος) Ίο^αννίκιος» άναγράφονταν καί «εν Εύαγγέλιον άργυρούν μέ σαββάτα καί 
χρυσωμένου μέ τρεις όμοιας κεκολλημμένας κόπιτσας καί μίαν κεκομμένην» (Γ. 
A. Κ., όπ. παρ., 117). Καί φυσικά πρόκειται καί έδώ γιά τό ίδιο ιερό βιβλίο.

Καί ή περιπέτεια τού Εύαγγελίου συνεχίζεται. Στά 1841 άπό τό Μεσολόγγι 
προωθήθηκε στήν ’Αθήνα, στή Γραμματεία τών Εκκλησιαστικών, άπό όπου αύ- 
τή, «έπειδή, μέχρις 6του άποφασισθή, πού μέλλει νά έναποτεθή προσηκόντως ή 
προκειμένη 'Ιερά Βίβλος, δέν είναι εύπρεπές νά μένη, ούτε παρά τή Γραμματείς,
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ούτε εις χείρας Ιδιωτών», το άπέστειλε μέ τή σειρά της στον Επίσκοπο ’Αττικής 
Νεόφυτον «διά νά μένη παρακατατεθημένη παρ’ Αύτώ μέχρις έτέρας διαταγής. 
Καί διό άποστέλλοντες αύτήν άξιοΰμεν νά δοθή εις τήν Γραμματείαν άπόδειξις τής 
παραλαβής διά τό τακτικόν» (Γ. A. Κ., οπ. παρ., 164). Καί μέ τήν ύπ* άριθ. 1556 
άπό 27 Μαΐου 1841 άπάντησή του ό Α ττικής Νεόφυτος γνώριζε στή Γραμματεία 
τή λήψη του Ευαγγελίου, δίνοντας συγχρόνως καί τήν «έπίσημον άπόδειξιν προς 
βεβαίωσιν τής παοαβής αύτοΰ».

Έ δώ  σταματάει ή άρχειακή παρακολούθηση του Ευαγγελίου έκείνου καί ά
γνωστη μάς είναι ή περαιτέρω τύχη του. Ή  μικρή όμως περιπέτειά του είναι άπό 
γενικώτερης πλευράς χαρακτηριστική τής μεγάλης διασποράς των πολύτιμων ιε
ρών κειμηλίων των μοναστηριών μετά τή διάλυσή τους, άλλά καί ενδεικτική για 
τήν άπώλεια πολλών εξ αύτών, όπως ’ίσως καί του λειτουργήματος έκείνου του 
Καλαρρυτινοΰ άσημιτζή Τσιμούρη, πού καί σέ άγνωστα ή απρόσιτα αν λανθάνη 
άκόμα χέρια, γιά τό μοναστήρι τού Λιγοβιτσιοΰ ως άπωλεσμένο μπορεί νά θεωρηθή.

Θ έ σ ι ς. — Τό Λιγοβίτσι, πού τόσο άναφέρθηκε παραπάνω, είναι τό μεγαλύτερο, 
τό κεντρικώτερο καί τό πιο όνομαστό άκαρνανικό μοναστήρι. Σέ άνέκδοτο, ύπ’ ά

ριθ. 16 άπό 19 Αύγούστου 1849, πρακτικό τού Δημοτικού Συμ
βουλίου τού Δήμου Έχίνου, τά ιστορικά τού μοναστηριού συν
οψίζονται στά έξής : «Ή  μονή τής Παναγίας Λιγοβιτζίου, καθ’ 
ό είναι πασίδηλον, υπήρχε μία τών έπισήμων καί διακεκριμέ
ν ο ι μονών τού Κράτους, ήτις εις πολλάς δεινάς περιστάσεις 

παρεχώρησεν ίκανάς βοήθειας εις διάφορα στρατόπεδα κατά τε τήν εποχήν τής Έ -  
παναστάσεως καί μετά τό τέλος αύτής εις διαφόρους άλλας περιστάσεις. Έκτος 
τούτου μεγάλας βοήθειας καί εύκολίας παρεχώρει πρός άπαντας τούς διερχομένους, 
ως ύπάρχουσα εις τήν κεντρικωτέραν θέσιν τής έπαρχίας Ξηρομέρου. Μεγάλα ά- 
γαθοεργήματα παρέξεν εις τούς Δήμους τής Έπαρχίας, καθ’ δσον άφορά τήν δια- 
τήρησιν καί σύστασιν σχολείων, τήν κατασκευήν δρόμων καί πολύ περισσότερον 
τών φρεάτων, καθ’ δ ύπαρχούσης μεγάλης έλλείψεως ύδατος* επίσης πολλαί τών 
έν δυστυχία οικογενειών καί ορφανών εϊχον τάς περιθάλψεις των» (Γ. A. Κ., δπ. 
παρ. φ. 164).

Κτισμένο τό μοναστήρι στό μεταξύ Φυτειών (Μαχαλά) καί Γουριώτισσας 
(Κατσαροΰς) ομώνυμο ύψωμα (μ. 523), σέ ένα πλάτωμα σάν έξώστης, λίγο πιο 
κάτω άπό τή μέ άρχαίο τείχος, ίσως τών Δηριέων (Κ. Α. Ρωμαίος, ΑΔ, 4, 1918, 
σ. 114) καστροπύργωτη κορυφή του, μοιάζει καί αύτό τό ίδιο σάν κάστρο πρα
γματικό. «Κρεμασμένο πάνω άπ* τή λίμνη (Ό)Ζερός καί φωλιασμένο στις βελανι
διές, άγναντεύει 6λον τόν Άκαρνανικό καί Άγρινιώτικο πάμπο» (Θ. Μποκόρος).

Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή .  — Φρουριακός, δπως σέ δλα τά μοναστήρια τής Τουρ
κοκρατίας, είναι ό έξωτερικός χαρακτήρας τής μονής. Έ νας περίβολος άπό ψηλούς 
καί δυνατούς τοίχους περισφίγγει τά κτήρια τής μονής, τά προσκολλημένα εσωτε
ρικά στόν περίβολο κατά παράταξη, σχηματιζομένης έτσι μιάς αυλής κεντρικής, 
πρός τήν οποία έχουν γυρισμένες τις όψεις τους τά κτήρια. Στό έσωτερικό αύτό 
συγκεντρώνονταν καί άναπτύσσονταν δλη ή θρησκευτική καί μοναστική ζωή του. 
'Ένας μεγάλος θολωτός πυλώνας στά δυτικά φέρνει στήν πλακόστρωτη αύλή του. 
Στή δυτική εσωτερική πλευρά τού περιβόλου μιά θαυμάσια λ ό τ ζ α ,  στηριγμένη 
σέ ομορφες λεπτοκαμωμένες καί ενωμένες μέ τόξα κολώνες, άποτελεί Α ρ χ ο ν 
τ α ρ ί κ ι  τού μοναστηριού. Στά τόξα καί στά κιονόκρανα τών κολωνών διακρί- 
νονται, μέ σμίλη χαραγμένες, διάφορες χρονολογίες: 1760, 1787 κ.λ.π., δηλωτικές 
τού χρόνου τής ίδρύσεως τών κτηρίων. Κελλιά άραδιαστά στις άλλες πλευρές, πού 
ό μεγάλος άριθμός τους μαρτυράει τό παλαιό πλούτος τού μοναστηριού. Απέραντα
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είναι καί τα θολωτά σκοτεινά υπόγεια του μοναστηριού, πού πιάνουν τή μισή βορι
νή καί ολόκληρη την ανατολική πλευρά. ’Από τό υπόγειο ένός κελλιού τής βορινής 
πλευράς αρχίζει θολωτό λαγούμι, πού ώδηγούσε σέ μυστική έξοδο. Σώζονται άκό- 
μα καί οί μεγάλοι φούρνοι, τό ζυμωτήριο καί τό μαγειρείο, πού πολλά ύπέρθυρά 
τους είναι γλυπτά μέ λιοντάρια, δικέφαλους άητούς, πτηνά ραμφίζοντα σταφύλια 
κ. ά., καμωμένα μέ δεξιοτεχνία καί κέφι άπό απλοϊκούς τεχνίτες. Διατηρείται καί 
ή κ ά β α του γιά τά όνομαστά κρασιά του άπό τόν έκ σαράντα στρεμμάτων άλλοτε 
βακούφικον άμπελώνα. Προσκολλημένη στόν βορινό τοίχο του ναού είναι μιά ξε
χωριστή αίθουσα, πού ένα της τμήμα είναι τοιχογραφημένο. ’Από κάποιους άγα- 
0ούς κληρικούς ύποστηρίχθηκε πώς πρόκειται γιά τμήμα παλαιοχριστιανικού ναού, 
ένώ τό κτήριο αύτό είναι άσφαλώς ή τ ρ α π ε ζ α ρ ί α  τού μοναστηριού.

"Ο,τι άρχιτεκτονικό ιδιαίτερο γνώρισμα των κτηρίων προβάλλει στά μάτια 
τού αισθητικού προσκυνητού τού μοναστηριού, είναι τά άπό σκληρό άσβεστόλιθο 
έξαιρετικά καλοφτιαγμένα ήμικυκλικά τόξα των στοών των ισογείων κελλιών του. 
«Τό έξωτερικό στενώτερο δεύτερο τόξο, πού στεφανώνει τό πρώτο, δίνει μιά περίσ
σια οικοδομική χάρη, πού σήμερα δέν τή συναντάμε εύκολα» (Μποκόρος).

Στό μέσο τής αύλής ύψώνεται τό κτήριο τού ναού, τό Κ α θ ο λ ι κ ό ν ,  άφιε- 
ρωμένο στήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου — Παναγία Λ ι γ ο β ι τ σ ι ά ν α  τό λέει συνή
θως ό λαός. Ό  ναός δείχνει πώς άρκετές φορές καταστράφηκε καί πάλι ξαναχτί
ζονταν. Ή  σημερινή του μορφή είναι άπλή μονόκλιτη βασιλική* στή μέση 6μως 
τών τοίχων τής βορινής καί νότιας πλευράς υπάρχει καί άπό μιά προέκτασή τους, 
πού πάνω τους στηρίχτηκε τρούλλος έξάγωνος καί έξ θυρίδες.

Ζ oj γ ρ α φ ι κ ή .  — Τοιχογραφίες στήν άγρια άσβεστοχωρισμένη ολόκληρη 
έσωτερική επιφάνεια τού ναού δέν ύπάρχουν. Διατηρεί μονάχα σέ θαυμάσια σύν
θεση τήν εικόνα τής Παναγίας μέ τούτη τήν έπιγραφική ένδειξη: «Διά δαπάνης 
τού έν Τερομονάχοις Κ(υρίου) Ανθίμου, αψμα' ( =  1741)». Α λλά καί μιά πολύ 
καλή φορητή εικόνα τού Αγίου Χαραλάμπους διασώζει άκόμα μέ τήν έξής έπι- 
γραφή πάνω τη ς : «Δι* έξόδου τού έν Τερομονάχοις Παγκρατίου. Χειρ Σωτηρίου 
άπό Ανατολικόν. 1814». Σέ μιά κολώνα άπό αύτές, πού κρατούσαν τή στέγη τής 
στέρνας, ένα περίεργο λίθινο χρονικό, χαραγμένο στόν πωρόλιθο άπό άγνωστο χέρι, 
ποιος ξέρει σέ τί στιγμές μελαγχολίας, λέει: «1738 έπήρε ό λημός». Καί φυσικά 
δέν μπορούμε νά ξέρωμε άν γιά λιμό ή λοιμό πρόκειται, ποτέ πάντως γιά άνύ- 
παρκτο λ η μ ό ! Ε κτός άπό μιά άκόμα πολύ συνήθη λειψανοθήκη, κανένα άλλο 
κειμήλιο δέν σώζεται σήμερα στό μοναστήρι.

Χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ η . — Κτητορικό τού μοναστηριού δέν σώθηκε* όμως αύτό 
πρέπει νά είναι κτίσμα τού δεύτερου μισού τού 17ου αιώνα, περιόδου ίδρύσεως καί 
όλων τών πολυαρίθμων άκαρνανικών έκκλησιαστικών μνημείων, πού χρονολογούν
ται άπό τού 1650 καί έπειτα, καί έως τών άρχών τού 18ου αίώνα.

Τ ό  Λ ι γ ο β ί τ σ ι  σ τ ά  1 8 2 1 .— Στήν Επανάσταση τό μοναστήρι, φιλό
ξενο καί άσφαλισμένο καταφύγιο κάθε κατατρεγμένου ραγιά, χρησιμέυσε γιά στρα
τηγείο καί μέ τή δεσπόζουσα θέση του, φράζοντας άγέρωχα τόν δρόμο τού εχθρού 
άπό Καρβασαρά πρός τήν Ακαρνανία καί τό Αγρίνιο, πρόσφερε πολύτιμες υπηρε
σίες. Οί άπό τό Λιγοβίτσι εκδομένες καί τυπωμένες μονάχα στά «Ελληνικά Χρονικά» 
τού Μεσολογγιού (φύλλα Αύγούστου — Νοεμβρίου 1824) προκηρύξεις καί διαταγές 
τού Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, πού πολλές φορές είχε στήσει τήν έδρα του εκεί, 
καθώς καί οί άλλες ειδήσεις άπό τό ιδρυμένο σ’ αύτό πρός άντιμετώπιση τής καθό
δου τού Όμέρ - Βρυώνη στρατόπεδο γεμίζουν τόμον ολόκληρο. Ό  Καραϊσκάκης, έξ 
άλλου, μετά τήν άδικη καταδρομή του στό Αίτωλικό, τόν Απρίλιο τού 1824, διά- 
βηκε τόν Αχελώο στήν περαταριά τής Γουριάς καί πατώντας στό Ξηρόμερο τρά
βηξε κατ* εύθείαν στό Λιγοβίτσι γιά νά ξεκουράση γιά λίγο τό μόνιμα ψηνόμενο
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άπό τή φυματική θέρμη κορμί του στο υγιεινό ύψωμα τού καταδεχτικού μοναστη
ριού. Γενναίες άναφέρονται άκόμα καί οι χρηματικές εισφορές τού Λιγοβιτσιοΰ γιά 
τις άνάγκες τού ’Αγώνα.

Μεταπελευθερωτικά τό μοναστήρι άκολούθηση καί αυτή τή γενική τύχη τού 
βαυαρικού νόμου τού 1833, διαλύθηκε δηλαδή καί πολύ αργότερα κρίθηκε διατη
ρητέα μονή. Σήμερα είναι μία άπό τις δύο— ή μονή Ρόμβου, στον Δήμο Σολίου, 
ή δεύτερη — άνδρώες μονές τής ’Ακαρνανίας.

Π α ν η γ ύ ρ ι α .  — Δυο φορές τον χρόνο γίνονταν στο μοναστήρι μεγάλη λαο
σύναξη. Μία στις 15 τ’ Αύγούστου, πού αύτό τελούσε τό θρησκευτικό του πανη
γύρι, καί προσκυνητές άπό κάθε γωνιά τού Ξηρομέρου καί τις γειτονικές επαρχίες 
πρόστρεχαν έκεί. Καί βέβαια ή φιλοξενία καί ή διατροφή των προσκυνητών ήταν 
έξ ολοκλήρου προσφορά τού μοναστηριού. Καί γιά δεύτερη φορά στις 26 Σεπτεμ
βρίου μέ τήν πολυήμερη μεγάλη έμποροπανήγυρή του. Καραβάνια άπό τό ’Αγρίνιο, 
τον Καρβασαρά, τήν Ά ρτα , τό Καρπενήσι, άκόμα καί άπό τά Γιάννινα καί τον 
Μόριά έφταναν άτέλειωτα, φορτωμένα μέ τις πολύχρωμες καί φανταχτερές πραμ- 
μάτιες τους. Ό  τόπος άντιβούϊζε άπό τά ξεφωνητά των διαλαλητάδων. Τήν πρώτη 
θέση είχαν τά εξαρτήματα τής γενικής τότε φουστανελλάδικης ντυμασιάς : οί τσό
χινοι ντουλαμάδε:, τά χρυσοκέντητα γελέκια, τά άλικα φεσάκια μέ τά χρυσοκεντη- 
μένα πόσια, οί άτλαζένιες σκούφιες, τά φουντωτά άπό τελατίνια τσαρούχια, τά 
ολομέταξα χρωματιστά μαντήλια, χωρίς όμως νά λείπουν καί τής άρματωσιάς τά 
σύνεργα: κουμπούρες, μαχαίρια λευκαδίτικα μέ τήν τόση πέρασή τους τότε κ. ά.

Μιά χρονιά, στο πανηγύρι ένας πραμματευτής, θέλοντας νά διαφημίση πιο 
ζωντανά τούς ντουλαμάδες του, έντυσε έναν κακόμοιρο Βαλτινό, πού μέ τήν άδα- 
μιαία σχεδόν γύμνια του περιφέρονταν άργόσχολος άνάμεσα στο παζάρι. Τού φό
ρεσε λοιπόν τά πιό καλά ρούχα, τού πέρασε καί στο κεφάλι σκούφια μεταξωτή 
καί, πριν τον ξαπολύση μέσα στο πλήθος γιά διαλαλητή των ειδών του, τού λέει:

—Γιά νά σέ καμαρώσω τώρα, ώρέ λεβέντη μου !
Μέ τή σειρά του γυρίζει ύστερα καί ό Βαλτινός καί λέει σέ μιά στιγμή στόν 

πραμματευτή :
—Μέ είδες άπό μπροστά; Τήρα με τώρα κι’ άπό κοντά!..
Κι’ άμέσως τό δίνει τον κατήφορο! Φωνάζει, σκούζει, μαλλιοτραβιέται ό 

πραμματευτής, ρίχνουν καί οί εύζώνοι μιά μπαταριά, στά χαμένα δμω ς! Ό  λεβέν
της μας, γοργός καί άνάλαφρος σάν ζαρκάδι, σκαρφάλωνε κιόλας στόν άντικρυνό 
Πέταλά. 'Όσο γιά τόν πραμματευτή καί τούς εύζώνους, ας ιού μετράνε τον ντορό...

Καί αύτά φυσικά άλλοτε, τόν καιρό τών άγύριστων καί άνεπανάληπτων πε
ρασμένων. Σήμερα, πολύ μελαγχολική είναι καί τού έρημητηρίου αύτού ή μοίρα 
μέσα στο «γραφικό, υπέροχο κι’ άσύγκριτο τοπίο του. Αύτή τήν ώρα στοχαστικά 
καί μελαγχολικά άναθυμιέται τήν αύτοεγκατάλειψη τής προνομιακής καί πλούσιας 
τύχης, πού έτυχε τούτος ό τόπος άπό τούς κατοίκους του» (Θ. Μποκόρος).

Β'

ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΘ. ΔΟΓΟΡΗ
(1909)

Γυρίζομε καί πάλιν στούς Καλαρρυτινούς άσημιτζήδες. Αύτοί δέν έξυπηρέ- 
τησαν μόναχα τό θρησκευτικό ιδεώδες τών Ελλήνων μέ τά άργυρά ιερά σκεύη, τά 
άσημένια έπενδύματα εικόνων, τά καντήλια, τά εύαγγελιοκαλύμματα καί τούς πολυ
ελαίους, πού βγήκαν άπό τά χέρια τους. Καί ούτε άκόμα φιλοτέχνησαν τά λεπτά 
έκείνα άντικείμενα (ζώνες, καρφίτσες καί άρμάθες), πού τόσο συνδέονται μέ τή
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χαρά του ελληνικού λαοΰ. Αύτοί μέ τά γιαταγάνια, τα σπαθιά, τά κουστέκια, τις 
άσημοσουγιές, τά χαρμπιά, τά φυσεκλίκια καί τις παλάσκες, τά ποιητικά δηλαδή 
τ σ α π ρ ά ζ ι α, πού φιλοτεχνούσαν στά έργαστήριά τους, στόλισαν καί τύ Μεγάλο 
μας Είκοσιένα. Στην τελευταία αύτή περίπτωση μάς μεταφέρουν έμμεσα μερικά 
τέτοια άσημένια κοσμήματα του έπίσης Καλαρρυτινοΰ άσημιτζή Ά θ . Δογορή, 
συμπληρώματα τής παλαιότερης άνδρικής ελληνικής φορεσιάς αύτά.

Τά κοσμήματα αύτά φυλάγονται σήμερα σέ οικογενειακό ντουλάπι στό πατρικό 
σπίτι του ύπογραφόμενου, κάτω στό γενέθλιο χωριό του Γουριά τής Παραχελωίτι- 

δος. Ε κ ε ί τά είχε ίδή, περαστικός κάποτε, καί ό συντοπίτης 
μας διαλεχτός λόγιος I. Μ. Παναγιωτόπουλος καί έγραψε στούς 
«Αίτωλικούς περιπάτους» του αύτά τά σχετικά: «Έ να σπίτι 
διόροφο, μέ θαυμάσια θέα, έπιπλωμένο μέ προσοχή. Μια κεν
τρική αίθουσα μέ μιά προθήκη, όπου άσημένια λάμπουν τά κατά

λοιπα τής πατρικής κληρονομιάς».
Προέρχονται εξ άγοράς στά 1928 του μακαρίτη πατέρα μας από τούς κλη

ρονόμους ενός ένθουσιώδους Μεσολογγίτου Ά η  - Συμνιώτη καί γιά δεκαετηρίδες 
πρωτεργάτου των ’Αρματωμένων Σάββα Στουρνάρα, πού τά είχε προμηθευθή ει
δικά γιά τό Μεσολογγίτικο λεβεντοπανηγύρι του Ά η  - Συμνιου, ένα πανηγύρι μέ 
πολυσύνθετο χαρακτήρα: ιστορικό, θρησκευτικό, κοινωνικό καί συμβολικό μαζί.

α
'Ιστορία τών 
κοσμημάτων

Τά άνδρικά κοσμήματα τής συλλογής μας είναι τά εξής: ένα κουστέκι μεγάλο* 
μιά άσημοσουγιά* μιά άσημοκουμπούρα* δυο παλάσκες* ένα χαρμί* ένα χαρμπί* * 1

δυό τσαρουχοθηλιές· καί ένα χρυσοκέντητο σελιάχι. Μιά 
άναλυτικώτερη περιγραφή τους θά ήμπορουσε νά σημειώ- 
ση αύτά :

1. Τό κ ο υ σ τ έ κ ι . — Έ τσ ι λέγονταν ένα ιδιότυπο 
αλυσιδωτό καί πολύπλοκο έξάρτημα τής ίδιάζουσας άν

δρικής φουστανελλάδικης φορεσιάς του Μεσολογγίου, πού συνδυάζει άλυσίδες μέ 
μιά τετράγωνη ή στρογγυλή πλάκα στό κέντρο στολισμένη συνήθως μέ πολύχρω
μες πέτρες καί άπό όπου ξεκινούν χιαστί τέσσερες άρμαθιές αλυσίδων, πού στε
ρεώνονται άνά δυό, δεξιά καί άριστερά, στό στήθος. ’Έ τσι τό κόσμημα άπλώνον- 
ταν καί σκέπαζε, σάν επιστήθιο, ολόκληρον σχεδόν τόν θώρακα.

Τό κουστέκι του τακιμιού μας είναι καί στό μέγεθος, καί στήν κατασκευή 
καί στις παραστάσεις του πρωτότυπο. Ή  κεντρική του πλάκα, έλαφρά κυρτή στήν 
πρόσοψη καί άντίστοιχα κοίλη στήν πίσω της πλευρά, είναι τετράγωνη καί μεγάλη 
(σχ. 0,15X0,14 μ.). Στό κέντρο της φέρνει έν κύκλω τήν παράσταση τής Θεοτό
κου βρεφοκρατούσης μέ άνω άριστερά της τήν επιγραφή: «Μ (Η ΤΗ )Ρ Θ(Ε)ΟΥ», 
καί του άγιου Συμεών, είσδεχομένου τό Θειον Βρέφος, μέ ά.νω δεξιά του τήν επι
γραφή : «ΣΙΜΙ/ΩΝ». Γύρω άπό τόν κύκλο, κυκλικές καί αύτές, οί έξής άλλες δυό 
έπιγραφικές ένδείξεις : «ΣΑΒΒΑΣ -  1909 -  ΣΤΟ ΤΡΝΑΡΑΣ», καί: «ΔΙΑ XI- 
ΡΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΟ ΓΟ ΡΙ Του ΚΑΛΑΡΗΤ(ΟΥ)». Καί φυσικά αυτές είναι ή 
μία τό όνομα τού πρώτου κατόχου του κουστεκιου καί ή δεύτερη του άσημιτζή τό 
όνομα. Στις παρυφές τής πλάκας καί στό κέντρο τής κάθε πλευράς της άπό ένα 
έξαπτέρυγο, ένω άπό κάθε μιά των τεσσάρων γωνιών της εισχωρεί βαθειά ίσαμε 
τήν περιφέρεια του κεντρικού κύκλου άπό ένα όλοσκάλιστο άνάγλυφο σχέδιο. Μι
κρός σταυρός (σχ. 0,650X0,450 μ.), μέ τήν Σταύρωσιν άπότή μιά πλευρά καί φυ
τική διακόσμηση άπό τήν άλλη, κρέμεται πρός τά κάτω άπό τήν χαμηλότερη γω 
νία τής κεντρικής πλάκας.

Ά πό  τήν κάθε μιά πλευρά τής κεντρικής πλάκας ξεκινούν άνά 24 ίσομεγέ-

β.
Είδη και περιγραφή 

των κοσμημάτων
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θεις άλυσίδες (μήκους 0,10 μ·), πού καταλήγουν σέ τέσσερες μικρότερες τριγωνι
κές, καί έπίπεδες αύτές, πλάκες μέ άλλες παραστάσεις στήν πρόσοψή τους, δηλαδή 
άνω άριστερά ή «Ά για  Βαρβάρα», κάτω άριστερά ή «'Αγία Παρασκευή», άνω δε
ξιά ό «'Άγιος Σάβ(β)ας» καί κάτω δεξιά ό «'Άγιος Παντελεήμων». 'Όλες αύτές 
οί παραστάσεις πλαισιώνονται μέ έλαφρά διακοσμητικά σχέδια, ένω οί τριγωνικές 
πλάκες καταλήγουν όλες σέ άπύ μιά κόπιτσα, πού δμως δέν φαίνονται, γιατί οί 
κόπιτσες είναι κολλημένες πίσω άπό έναν δικέφαλο αητό ή καθεμιά τους.

Το κουστέκι μας περνάει μεταξύ των γλεντιστών ως μεγάλο καί βαρύ. Ζυ
γίζει 920 γραμμάρια.

2. ' Η  ά σ η μ ο σ ο ν γ ι  ά.— Άπλούστερο, άλλά δχι λιγώτερο γραφικό καί 
τούτο κόσμημα, άποτελούμενο άπό μιά άρμαθιά μακριές μέ ά,νισο μήκος άλυσίδες, 
πού συγκρατούνται άπό τρεις έπίπεδες πλάκες: μιά τετράγωνη στό μέσον καί δυο 
μικρότερες τριγωνικές στά άκρα, πού είχαν καί τη θέση καρφίτσας. Ή  μιά άκρη 
γαντζώνεται μπροστά άπό τήν κεντρική ζώνη τής μέσης καί ή άλλη πλάγια δεξιά, 
έτσι πού οί άλυσίδες της καί ή κεντρική πλάκα έπεφταν μέ χάρη καί στόλιζαν 
ολόκληρη τήν κεντροαριστερή έπιφάνεια τής φουστανέλλας. Οί Μεσολογγίτες συνή
θιζαν νά φορουν δυο άσημοσουγιές, πού στερεώνονταν έτσι στή μέση, ώστε δια
σταυρώνονταν μπροστά καί σκέπαζαν δλη τή μπροστινή καί τις πλαϊνές έπιφά- 
νειες τής κοντούλας ρουμελιώτικης φουστανέλλας.

'Η  κεντρική τετράγωνη πλάκα τής άσημοσουγιάς μας (σχ. 0,10X0,11 μ.) 
φέρνει καλλιτεχνικό πλαίσιο στις άνω καί κάτω πλευρές της καί επί πλέον πρόσ
θετα στό μέσο τής άνω πλευράς στέμμα καί δύο ολόγλυφους άητούς. Τό εσωτε
ρικό τής πλάκας καλύπτεται μέ παράσταση τής Παναγίας μέ τό Θειον Βρέφος, 
στόν φωτοστέφανο τού οποίου γράφεται « Ο ΩΝ». Δυο έξαπτέρυγα άνω, δεξιά 
καί άριστερά τής Παναγίας, κρατούν τό έπί τής κεφαλής τής Παναγίας διάδημα. 
Τρεις μικρές άλυσίδες (μήκους 0,02 μ.) άπό τρία σημεία τής άπάνω πλευράς (άρι- 
στερό, μέσο, δεξιό) φέρονται προς τά άνω, άπολήγοντας σέ άγγιστρο, καλυπτό
μενο πίσω άπό δικέφαλον άητό. ’Άλλες τρεις δμοιες άλυσίδες προς τά κάτω τής 
πλάκας άπολήγουν σέ άλλου τύπου διακοσμητικόν δικέφαλο άητό, χωρίς άγγιστρο 
αύτόν. Ά πό  τις δυο πλάγιες πλευρές, δεξιά καί άριστερά τής μεσαίας πλάκας, ξε
κινούν 22 μακριές καί προς τά κάτω κολπούμενες άλυσίδες, πού καταλήγουν στά 
άκρα μέ τριγωνικές πλάκες σκαλισμένες μέ πανομοιότυπες παραστάσεις τού Μεγά
λου Άρχιερέως εύλογούντος μέ τήν δεξιά καί κρατούντος στήν άριστερά 'Ιεράν Βί
βλον (Εύαγγέλιον), φέρουσαν στό μέσο τό σημείο τού σταυρού. Καί αύτές οί τρι
γωνικές πλάκες στό τέλος άπολήγουν σέ ένα ή καθεμιά άγγιστρο, καμουφλαρισμένο 
τό καθένα πίσω άπό έναν ολόγλυφο άητό. Επιγραφική ένδειξη δέν σημειώνεται 
πουθενά καμμιά. Πίσω ή κεντρική πλάκα έχει χαραγμένο τό γνωστό μας ονομα: 
«Σάββας Στουρνάρας». Τά βάρος τής είναι 1080 γραμμάρια. Βαρύ λοιπόν καί τό 
κόσμημά μας τούτο*.

3. Ή  ά σ  η μ ο κ ο ν μ π ο ν ρ  α.— Ά πό τά «άγχέμαχα» δπλα αύτή, μπή- 
χνονταν στό σελάχι. Ή  σωζόμενη στά χέρια μας είναι σέ άριστη κατάσταση καί 
πρόκειται γιά λεπτοκαμωμένο καί ολοστόλιστο μέ παραστάσεις ζώων, πουλιών καί 
λουλουδιών εξάρτημα.

4. Δ ν ό  π α λ ά σ  κ ε ς.— Αύτές, καφασωτές άσημένιες θήκες, τις φορούσαν,

* Ή  κ. Πόπη Ζώρα («Κεντήματα...», σ. 20) όνομάζει τήν άσημοσουγιά κ ο υ σ τ έ κ ι  
μ έ σ η ς ,  άντιπαραβάλλοντάς την πρός τό κουστέκι σ τ ή θ ο υ ς .  "Όμως τό καθολικό καί μονα
δικό όνομά της σήμερα είναι τό πρώτο : ά σ η μ ο σ ο υ γ ι ά ,  έπειδή συνηθίζονταν στις άλυσί
δες της νά κρεμουν κατά διαστήματα καί μερικά όμορφα καί λεπτοδουλεμένα ασημένια σου- 
γιαδάκια. Νά λέγονταν, πολύ παλαιά, καί αύτές κ ο υ  σ τ έ κ ι α  μ έ σ η ς ή  ή κ. Ζώρα, κρί
νοντας άπό τήν άποψη της μορφής τής άσημοσουγιάς καί του τρόπου, πού αύτή φοριόνταν, 
γίνεται ή είσηγήτρια του όνόματος;
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πίσω καταμεσίς, άνηρτημένες στη λουρίδα του σελαχιού, καί χρησίμευαν γιά θή
κες των φουσεκιών. Οί παλάσκες τής συλλογής μας είναι μεγάλες, στολισμένες 
στήν κύρια πρόσοψη καί στις πλαϊνές πλευρές, καί μέ έξέχον στολίδι πάνω άπό τό 
κάλυμμα του άνοίγματος.

5. " Εν α  χ α ρ μ π ί .— Είδος σουβλερού στιλέττου μέ λαβή άργυρή. Μπή- 
χνονταν καί αύτό στό σελάχι καί, εξαγόμενο άπό τή θήκη του, τρύπαγε μονάχα. 
Ή  θήκη του ήταν χρήσιμη καί σάν βέργα γιά τό γέμισμα τής άσημοκουμπούρας.

6. Τ δ φ υ σ ε κ λ ί κ ι —.Κρέμονταν άριστερά μέ δικό του ζουνάρι. Έφερνε 
τρεις σειρές διακοσμητικά γατζούδια καί στό τέλος, χαμηλά στό άκρο, μιά έπίσης 
όλοκέντητη, άλλά μικρότερη άπό τις άλλες δυό τής μέσης, πού άναφέραμε, παλά
σκα, πού χρησίμευε γιά θήκη φουσεκιών τής άσημοκουμπούρας. Τα γαντζούδια 
τού δικού μας φυσεκλικιού είναι εννιά, σκαλισμένα όμορφα. Στολισμένη μέ τίς 
ίδιες παραστάσεις, πού έχουν καί οί μεγάλες παλάσκες, είναι καί ή μικρή του 
παλάσχα.

Περιορίζομε τήν περιγραφή μας σέ αύτά τά έξαρτήματα μονάχα των άσημι- 
κών μας, επειδή δέν ήμπορούμε νά πούμε πώς καί τά ύπόλοιπα είναι έ'ργα τού 
αύτοΰ άσημιτζή. Ή  τεχνοτροπία τους είναι συνδυασμός τού « χ τ υ π η τ ο ύ »  (στρω
τές δηλ. άνάγλυφες επιφάνειες μέ χτύπο μικρού σφυριού) καί τής «έ γ  χ  ά ρ α - 
κ τ η ς» (χάραξη πάνω στό άσήμι, μέ κατάλληλο έργαλεϊο, τού κοσμήματος καί 
ύστερα γέμισμα των γραμμών μέ σαβάτι, είδος σμάλτου). Ό  ''Αγιος Συμεών, γιατί 
έτσι άπαιτούσε τό διαμορφωμένο άπό τήν εθιμική καί αισθητική παράδοση τού τό
που γούστο* τοπικοί άγιοι ένοριακών ναών (‘Αγία Παρασκευή, "Αγιος Παντε- 
λεήμων)* δικέφαλοι άητοί, πού ο̂ ς μοτίβο συναντιώνται καί σέ ύφαντά, δεί
γμα πώς ό άσημιτζής καταλάβαινε άσυνείδητα καί πατροπαράδοτα θέματα και 
πώς το Βυζάντιο ζούσε μέ ένάργεια στή λαϊκή ψυχή* πουλιά, φτερωτοί δράκοι πού 
παλεύουν μέ λιοντάρια, λεπτά γραμμικά σχέδια, έλικες, ρόδακες, σταφύλια καί 
γλάστρες, συνηθισμένα θέματα τής όλης διακοσμητικής τέχνης, άποδοσμένα μέ τήν 
ίδια άπαράλλαχτα απλότητα καί άφέλεια, μέ τίς όποιες άναπήδησαν αύτά μέσα 
άπό τήν έσωτερική φύση τού απλοϊκού τεχνίτου, άποτελοΰν τά ιδιαίτερα χαρακτη
ριστικά τών νεώτερων, άλλά κατά μίμηση τών παλαιοτέρων κατασκευασμένων λί- 
γο^ν αυτών καταλοίπων τής «πατρικής κληρονομιάς» μας.

Γ '

ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΤΗ Ν ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

*Η περίπτωση τών λαϊκών γιάτριδων τής ’Ηπείρου, πού κατέβηκαν καί ά
σκησαν τήν έμπειρική τέχνη τους στήν Αιτωλοακαρνανία, δέν είναι άγνωστη. Ά π ό  
τού 1821 άκόμα Ή πειρώτες γιατρολόγοι εξυπηρέτησαν κυρίως τίς τρομερές άνάγ- 
κες τών στρατοπέδων καί τών αμάχων τής Δυτικής Ελλάδος.

Ό  Καλαρρύτης Ά λ. Π. Κουτσαλέξης, μετά τό πνίξιμο τής Εθνεγερσίας 
στον τόπο του, πρόσφυγας, στίς αρχές τού 1821, στήν Ακαρνανία, έγκαταστάθηκε 
στό Δραγαμέστο, οπού ή πρώτη του έπαφή, έπειδή ή οίκογένειά τους είχε πολλά 
καί άδύνατα μέλη, ήταν αναγκαστικά μέ τούς πρακτικούς γιατρούς τού τόπου, τούς 
ψ ε υ δ ι ά τ ρ ο  υς, 6πως τούς λέει στό ένδιαφέρον καί γλαφυρό αφήγημά του, τό 
άφιεροηχένο στούς εύεργέτες τους κατοίκους τού μέρους εκείνου, σάν μιά «ομολο
γία χάριτος καί εύγνωμοσύνης εις τάς σκιάς τών φιλανθρώπων κατοίκων τού Δρα- 
γαμέστου, δπου εύρον πάσαν δυνατήν ευκολίαν είς συντήρησίν των». "Ενας τέτοιος 
ψευδίατρος εκεί γέρος, τό ονομά του Παχώμιος, εξέτασε κάποτε τήν άρρωστη μη
τέρα του. «‘Ά μα την είδε, διέταξε τήν συλλογήν κανθαρίδων* άπό πρωίας δέ έ'τρεξα 
καί δέν έδυσκολεύθην. Είς τήν ρυπαράν αύτήν έργασίαν ένέκειτο ή θεραπεία τής
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μητρός μου. \ ί  κανθαρίδες έν τώ τόπω άφθονοι. Εις παρόμοια χωρία άτυχώς θερι
σμένα μέρη διά τάς χρείας του άνθρωπίνου σώματος δεν υπάρχουν».

Δεύτερος έκεΐ «ψευδίατρός τις, δστις, άλλοτε έμπορος, διά νά μή ψοφήση 
από τήν πείναν, κατέφυγεν εις το έργον αύτόβ άλλ’ ήτο, φαίνεται, έκ φύσεως προι
κισμένος νά κρίνη άπό τί υποφέρει ό νοσών». Αυτός λοιπόν ό ψευδίατρός έφερε 
στή ζωή τον άδερφό του Κουσταλέξη κάποτε πού κυνδύνεψε άπό επικίνδυνη άρ- 
ρώστεια. «Άπορον εις έμέ είναι πώς καί μέ ποια ιατρικά (φάρμακα) κατώρθωσε 
νά έγείρη άσθενούντα, μάλιστα βαρέως. Ό ,τ ι  ενθυμούμαι είναι δτι ή άφαίμαξις 
έγένετο διά ξυραφίου. Ό  αδελφός μου έγένετο ύγιέστατος». Έ τσ ι δικαιώνεται και 
ό Πουκεβίλ, πού λίγο προ^τήτερα είχε γράψει γιά τούς άγραμμάτους εκείνους για
τρούς της ’Ακαρνανίας δτι, χωρίς νά διδαχθούν άπό πουθενά τήν τέχνη τού ’Ασ
κληπιού, κατώρθωναν νά έχουν λιγώτερα θύματα άπό άρκετούς τυχοδιώκτες για
τρούς τής σύγχρονης του έποχής.

Τόν πρακτικό γιατρό τόν έκαναν καί κατά τή β' πολιορκία τού Μεσολογγιού 
(1825—1826) πολλοί Γιαννιώτες Άσκληπιάδαι, έποικοι άπό τό Ζαγόρι, οί λεγό
μενοι Κ ο μ π ο γ ι α ν ν ί τ ε ς ή  Γ ι ά τ ρ ι δ ε ς ,  δίπλα σε άλλους σπουδασμένους Ή -  
πειρώτες γιατρούς, δπως τόν περίφημο ίατροχειρούργο Γρηγόριο Δούκα Τσιάπα, 
πού μάλιστα έπεσε στήν Έξοδο μέ τούς γυιούς του καί τούς συγγενείς του, καί 
τόν άπό τό Λέκλι σπουδασμένο γιατρό Λουκά Βάγια.

Μετά τήν άπελευθέρωση καί τόν σχηματισμό τού νέου Ελληνικού Kpάτoυc ή ’Α
καρνανία είχε κατακλυσθή άπό Ή πειρώτες κ ο μ π ο γ ι α ν ν ΐ τ ε ς ,  καθώς άποκα-

λούσαν τότε τούς πρακτικούς αύτούς γιατρούς. Ό  
Άραβαντινός καταφέρονταν κατά τών κομπογιαννι- 
τών αύτών, πού τριγυρνώντας στις πόλεις καί στά 
χωριά πουλούσαν ύγεία καί ζωή, κατατρώγοντας τά 
βαλάντια τών άφελών άνθρώπων. ’Αντίθετα ό Ντυ- 

μόν τούς θεωρούσε άπογόνους τού ’Ασκληπιού καί συνιστοΰσε στούς νέους έπιστή- 
μονες νά σπουδάζουν τις συνταγές τών κομπογιαννιτών.

Έ νας έξ αύτών στή Βόνιτσα, 6 Μιχαήλ Ζώνιας, άπό τή Ζίτσα, άνιψιός τού 
έμπειρικού Ζιτσαίου γιατρού Ά ρ. Ζώνια, θεωρούμενου κατά τήν παράδοση ώς 
εφευρέτου της π ε ν ι κ ι λ λ ί ν η ς  καί διδάξαντος τήν έμπειρική τέχνη καί στόν άνι- 
ψιό του — ό Μιχ. Ζώνιας λοιπόν θεράπευε τήν πάθηση τών νεφρών μέ διάλυση 
πράσινης μούχλας (προγόνου της πενικιλλίνης) στο νερό, φάρμακο μέ καταπλη
κτικά άποτελέσματα στις άρρώστιες. ’Άλλος στό Μοναστηράκι τής Βόνιτσας, ο 
Σεραφείμ Καπότης, γιάτρευε τις έξελκώσεις καί τά άποστήματα, έπιθέτοντας σ’ 
αυτά μουχλιασμένο ψωμί.

Άνάμεσά τους υπήρχαν καί χειρούργοι, πού, όπου τά κομπογιαννίτικα φάρ
μακα δέν ϊσχυαν, προχωρούσαν καί σέ επεμβάσεις χειρουργικές. Στοΰ Τρύφου τού 
Ξηρομέρου ένας τέτοιος, γνωστός μέ τό παρωνύμιο Γ ι α ν ν ι ό ς, έκανε εγχειρήσεις 
κήλης άφαιρώντας καί τόν κηλικό θύλακα, δπως δηλ. γίνεται στόν ευνουχισμό τών 
αλόγων ! Ό  τρόπος αυτός τής θεραπείας τής κήλης μέ εύνουχισμό ήταν, κατά τόν 
Πουκεβίλ, πολύ διαδομένος στήν Ακαρνανία, άλλά καί πολύ επικίνδυνος άπό τήν 
άνυπαρξία κηλεπιδέσμων. Ώ ς  άντισηπτικό φάρμακο μεταχειρίζονταν τή ρακή, γιά 
τό οινόπνευμα πού αύτή περιείχε.

Μέ ιδιαίτερο ένδιαφέρον οί κομπογιαννΐτες καταγίνονταν στή διάγνωση τής 
λύσσας. Τήν προσβολή ή μή άπό αύτή προσώπων, πού τά είχε δαγκώσει σκυλί, 
τή διαπίστωναν άπό τήν άλλο ίωση ή μή τής φωνής τών δαγκωμένων! ’Επισφαλέ
στατη βέβαια διάγνωση, πού πολλούς έστελνε στόν θάνατο. Διάδοχοι άσφαλώς ε
κείνων είναι οί σημερινοί πρακτικοί λυσσίατροι, πού βρίσκονται κυρίως στό Ά πό-

α'
Γ ιάτριδες—’Ονόματα 
Γ ιατροσόφια—’Επεμβάσεις
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κούρο τής Τριχωνίας, οί όποιοι κατά οικογενειακή παράδοση από πατέρα στόν γιό 
καί στόν έγγονο ασκούν έμπειρικά την τέχνη αύτή, έκεϊ στήν ορεινή Τριχωνία, μέ 
τό όνομα λ ύ σ σ α ρ η ς .  ‘Υπάρχει μάλιστα ή έπιτόπια παράδοση, πού λέει πώς 
νεαρός όντας άκόμα ό κοσμικός Κώστας ‘Υφαντής, 6 μετέπειτα "Αγιος Κοσμάς 
Αίτωλός, όταν πρωτοβγήκε στό κήρυγμα στά χωριά τής γενέθλιας περιοχής του* 
τόν κακοποίησαν οί συντοπίτες του καί πώς αύτός τότε τούς καταράστηκε λέγον- 
τάς τους:

— «Ποντίκια λυσσασμένα νά σάς τρώνε καί μονάχα στό χωριό μου νά βρί
σκετε τή γιατρειά σας !».

Γιά τή μεταξύ τους μυστική συνεννόηση οί κομπογιαννίτες είχαν έφεύρει ένα περί
εργο γλωσσικό ιδίωμα, κράμα άπό ελληνικές πεποιημένες ή συμβολικές λέξεις καί 

παρεφθαρμένες άλβανικές ή βλάχικες. Μέ αύτές ώνωμάτιζαν 
τά διάφορα άντικείμενα τής φαρμακολογίας τους. ’Ιδού μερικές 
έκ των λέξεων αύτών :

άγιαστούρα, ή =  έκκλησία. 
αλοιφή, ή =  βούτυρον. 
γιός τής μαμής, ό =  ύπνος, 
γκυλιστάρια*, τά =  αύγά 
Θοδώρα, ή =  φακή, 
καντήρια, τά =  κρεμμύδια, 
καραφίνα, ή =  κεφάλι, 
κοκκινοπόδαρος, ό =  λαγός, 
κυρα - θειά, ή =  πυρετός, 
λαμπύρω**, ή =  ρακή, ούζο 
λιγόδοντα, τά =  φασόλια, 
μάου, ή =  γάτα, 
μπζούρι, τό =  ψωμί, 
ούτζίνα, ή =  λάδι, 
πουλευηκό, τό =  καθάρσιο, 
πλαϊνό, τό =  νερό, 
κλεμέτι, τό =  κριθάρι.

β.
Γλωσσάριο

Τόσο ευεργετικά ήταν τά άποτελέσματα των θεραπευτικών επεμβάσεων τών κομ- 
πογιαννιτών, κυρίως μέ τή χρήση τής μούχλας, ώστε ή άπώλεια τής έμπιστοσύνης 

τού κοινού πρός ένα έπιστήμονα, σπουδασμένο γιατρό στήν Πά- 
δοβα τής Τταλίας, τόν Ίωάνη Πανταζιάδη, σύγχρονο τού σπου
δασμένου στό Λιβόρνο μεγάλου Θεσσαλοΰ ιατροφιλόσοφου Διο
νυσίου Πύρρου καί έγκαταστημένο στή Βόνιτσα γιά άσκηση τού 
ιατρικού έπαγγέλματος, ήταν ολοκληρωτική. Άφ* ότου μάλιστα 

ένας στενός συγγενής τού στρατηγού Θ. Γρίβα, πού έ'πασχε άπό εξελκώσεις, για
τρεύτηκε άπό τόν Ζώνια μέ τή μούχλα, τόσο άπηχήθηκε εύρύτατα τό γεγονός στό 
Ξηρόμερο, ώστε τά έπιστημονικά φώτα τού Πανταζιάδη είχαν σχεδόν σβήσει στήν 
’Ακαρνανία.

Γιά τόν γιατρό Πανταζιάδη, πού μάταια πάσχισε νά άντιπαρατάξη τήν επι
στημονική ιατρική πρός τούς άγράμματους κομπογιαννΐτες, έχουν τή θέση τους 
έδώ δυό έγγραφά του. Τό ένα, γράμμα του στά 1836 πρός τόν Γρίβα, στό Δραγα-

* Στή συνθηματική γλώσσα τών βαγενάδων της Β. ’Ηπείρου έτσι λέγονται οί μαστοί 
της γυναίκας (ΆΟ. Παπαχαρίσης).

** Όμοίως καί λαμπύρω =  ή ρακή, τό ούζο.

Υ·
Εμπιστοσύνη 
προς αυτούς
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μέστο, άναφερόμενα στά ίατροφιλοσοφικά συγγράμματα του Πύρρου, είναι τό έξης, 
καθώς τό είχε άνακοινώσει ό μακαρίτης Μιλτιάδης Τζάνης στο εβδομαδιαίο έντυπο 
«Λαός» του ’Αγρίνιου, φύλ. 8ης Σεπτεμβρίου 1957, ξεσηκωμένο άπό άρχείο φιλι
κής του Ξηρομερίτικης οίκογενείας:

Σ τρατηγέ μου,
Τό αγαπητόν μου γράμμα σας, πού μου έατείλατε με τον Τασέλο Γερομή- 

τσο, άνέγνων με εύχαρίστησίν μου.
Τά συγγράμματα του Πύρρου, πού μου ζητάτε, άτυχώς δεν ήμπόρεσα να 

τα πάρω, για να μου δοθή ή εύχαρίστησις να σάς τά στείλω. Μου έγραψε καί 6 
αγαπητός Κωνσταντίνος Σ ίτης, άπό τό Ζαγόρι, να του τά στείλω, καθώς καί 6 
Πανταζής Μπέλος, άπό τό Λιασκοβέτσι, μά δέν ήμπόρεσα νά τούς ευχαριστήσω,

Τό βιβλίον του περί τής νέας φαρκακολογίας δέν έγινεν ακόμη γνωστόν στά 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Τά άλλα του βιβλία περί Παθολογίας, 9Ανατομικής, 
Φυσιολογίας καί Βοτανικής, καίτοι έχουν πολλάς ελλείψεις, θεωρούνται καλά καί 
σάς υπόσχομαι, μόλις τά λάβω , νά σάς τά στείλω.

3Από τό κεφάλοιον περί επιδημιών θά διδαχθής πολλά, άμα τά μελετήσης. 
*Αν έξαιρέσης μερικάς νέας εφευρέσεις, κατά τά λοιπά υστερούν.

Εις δ,τι νομίζετε χρήσιμον, γράψατε εις τούς συγγενείς σας καί φίλους σας 
νά προσέρχωνται έλευθέρως παρ9 έμοί διά νά τούς παρέχω ευχαρίστως την επι
στημονικήν μου προστασίαν.

Ταϋτα προς τό παρόν καί σάς προσκυνώ μετά πόθου.
'Ο  ειλικρινής δούλος σας 
9Ιωάννης Πανταζηάδης.

Τό δεύτερο, ένα ιδιόχειρό του ύπηρεσιακό έγγραφο του 1837, «πιστοποιη- 
τικόν ιατρού», πού μάς τό άπέφερε δική μας άρχειακή άναδίφηση στά «Γενικά 
’Αρχεία τού Κράτους» (Μοναστηριακά, φ. 117), είναι τούτο:

Ά ρ ιθ . 16401.

Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό ν  ’/  α τ ρ ο ύ

*Οτι ό Κύριος Νάκης, 9Εκκλησιαστικός 9Επίτροπος, μετ ου πολύ φθάσας 
εϊς Βόνιτσαν, ύπέπεσεν εις δεινήν φλογιστικήν νόσον περί τά τέλη τού παύσαντος 
Αύγουστου 1837. Μόλις δε μετά πολλούς κόπους καί Ιατρικά βοηθήματα άναλα- 
βών, εκ μικράς βλαπτικής αιτίας ύπέπεσε καί αϋθις ύποτροπιάζων εις δεινοτέραν 
τής πρώτης νόσου με συμπτώ ματα χαλεπά καί κακοήθη.

Τό αυτό συμβέβηκε καί εις τον νέον βοηθόν τώ Κυρίω 9Εκκλησιαστικά) 
Έ πιτρόπω . ' Ο νέος οϋτος, κράσεως αϊσθαντικωτάτης πεπροικισμένος, ήτο άναγ- 
καϊον έπακόλουθον νά μήν μείνη αβλαβής εις τό νοσώδες κλίμα τής Βονίτσης. 
Διό καί περί τάς 27 άπελθόντος Αύγουστου άσθενήσας κατ' άρχάς άπό ασθένειαν 
γαστρικήν, πάραυτα αυτή μετεβλήθη εϊς πυρετόν νευρικόν, δστις τυραννει τον νέον 
αύτόν μέχρι τής ώρας.

9Επειδή ό διαληφθείς Κ(ύριος) Νάκης, 9Εκκλησιαστικός 9Επίτροπος, μετά  
τού βοηθού αύτού, ό μεν διάγει άναλαμβάνων άτελώς καί δυσκόλως, ό δε πάσχει 
είσέτι έκ τού νευρικού πυρετού εις τήν κακίστην καί ολέθρων τής Βονίτσης ατμό
σφαιραν καί ϊνα μή συμβή άπευκταϊον τι αίφνης,

'Ο  υποφαινόμενος νομίζει άναγκαιοτάτην τήν ταχεϊαν άπομάκρυνσιν καί
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μετάβασιν των διαληφΘέντων έκ τής Βονίτσης εις τόπον κατάλληλον προς έντελή 
άναλαβήν τής προτέρας αυτών ατομικής υγείας.

Βονίτση τήν 7 ’Οκτωβρίου 1837 
Δόκτωρ

*/. ΓΙανταζηάδης
'Ι(ατρός) Τάγματος παρά τή Φρουρά Βονίτσης.

Ό  γνωστός Κύγένιος Γιαννούλης ό Αίτωλός, παραλλάζοντας τό βνομά της, 
ώνόμαζε, 6χι χωρίς κάποια βάση, τήν Βόνιτσα Φ ό ν ι σ σ α !  Αλλά αύτά άνήκουν 
στό άπώτερο παρελθόν. Τό «νοσώδες κλίμα» καί «ή κάκιστη καί ολέθριος άτμο- 
σφαίρα» της έχουν πιά έκλείψει, άφ* δτου ή Βόνιτσα άπαλλάχτηκε άπό τά έλη, 
πού τήν περιέβαλλαν. Καί σήμερα ή Βόνιτσα είναι ή θελκτική καί γραφική νύμφη 
του Άμβρακικου.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Α. ΦΑΙΑ. ΚΟΤΚΟΤΛΕ, Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός, Β/1 Άθήναι 1948, σ. σ. 
224—225.—ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΤ, Λόγοι καί "Αρθρα, Άθήναι 1902, σ. σ. 518-522 .—ΝΤΙΝΟΤ 
ΚΟΝΟΜΟΤ, α) Ήπειρώτες στή Ζάκυνθο, Άθήναι 1964, σ. σ. 25 — 28' β) Ναοί καί Μονα
στήρια στή Ζάκυνθο, Άθήναι 1964 —ΣΠ. ΔΕΒΙΑΖΗ. Ή  χρυσοχοϊκή τέχνη έν Ζακύνθω, 
περιοδ. «Πινακοθήκη», τόμ. 4 (1094—1905). - ΖΛΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Διαμάντης Μπάφας 
καί ή ’Ηπειρωτική άργυροτεχνία, έφημ. «’Ελεύθερον Βήμα», Άθήναι 25 Δεκεμβρίου 1928.— 
ΑΓΙΑ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, ’Ηπειρωτική λαϊκή τέχνη, περιοδ. «’Ηπειρωτικά Χρονικά», Ε ' 
(1930), τευχ. Γ, σ. 264.—ΣΩΦΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, Μονή Λιγοβιτσίου, περιοδ. «Ποιμήν ό 
Καλός», τόμ. Α, (1929), σ. 103.—ΓΕΡ. HP. ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ, *1. Μονή Παναγίας της Λιγο- 
βιτσιάνας, έφημ. «Νέα ’Εποχή», Άγρίνιον 15 καί 24 Σεπτεμβρίου 1957.—Κ. Σ. ΚΩΝΣΤΑ, 
Ή  Καλαρρύτικη άσημουργία στήν ’Ακαρνανία, έφημ. «Τό Βήμα», Άθήναι 8 Σεπτεμβρίου 
1968.—ΘΩΜΑ ΜΠΟΚΟΡΟΤ. Αιτωλία, Ακαρνανία. Μνημεία — "Ηρωες— Θρύλοι. Άγρίνιον 
1968, σ. σ. 29, 31.

Β. I. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΤΛΟΤ, Ελληνικοί ‘Ορίζοντες, έκδ. β'. Αθήνα 1959, σ. 
344.—ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΡΤΤΑΝΙΚΗ ΕΓΚΤΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, Άθήναι τόμ. 
Α (1964), σ. σ. 140—150.—Γ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗ, Ή  λαϊκή πανήγυρις του αγίου Συμεώνος 
είς Μεσολόγγιον κατά τήν Πεντηκοστήν, περιοδ. «Έπετηρίς Κέντρου Λαογραφίας», τόμ. ΙΗ ' 
—ΙΘ' (1965-1966), έν Άθήναις 1967, σ. σ. 181—194.-Α ΓΓΕΛ . ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Ε λ 
ληνική άργυροχοϊκή τέχνη, περιοδ. «Νέα Εστία», τόμ. 14 (1933), τ. Χριστουγεννιάτικο, σ. σ. 
11 —15.—ΠΟΠΗΣ ΖΩΡΑ, Κεντήματα καί Κοσμήματα τής έλληνικής φορεσιάς, Αθήνα 1966, 
σ. σ. 17-18 , 20-21 .

Γ. ΑΛ. Π. ΚΟΤΤΣΑΛΕΣΗ, Διαφέροντα καί περίεργά τινα ιστορήματα, έκδ. «ΒΙ
ΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» άριθ. 7, Άθήναι 1956, σ.σ. 263-264.—ΑΘ. X. ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΙΙ, Τά «Σώ- 
πικα»» ή ή συνθηματική γλώσσα των Βαγενάδων τής Βορ. ’Ηπείρου, περιοδ. «’Ηπειρωτικά 
Χρονικά», Ε' (1930), σ. 267.—Κ. Σ. ΚΩΝΣΤΑ, α) Γιατροί -  Νοσοκομεία — Αρρώστιες στό 
πολιορκημένο Μεσολόγγι, περιοδ. «Νέα Εστία», τόμ. 65 (1959), σ.σ. 528—531. β) *0 Λου
κάς Βάγιας στό Μεσολόγγι, περιοδ. «’Ηπειρωτική Εστία», ΙΓ ' (1964), σ.σ. 801 — 805. γ) 
Ό  Ά γιος Κοσμάς Αίτωλός καί ή τοπική προφορική παράδοση, έφημ. «Τό Βήμα», Άθήναι 
20 Αύγούστου 1967, σ. 6.
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Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Ι  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ  

Α Π Ο  Τ Ο  Κ Ο Υ Κ Ο Υ Λ Ι  Τ Ο Υ  Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ

( Ό  Παπασακελλάριος καί τά παιδιά του Μάνθος καί Ιωάννης)

Ό  έκλεκτός συμπατριώτης καί πασίγντυστος γιά τή σημαντική του συγγρα
φική έργασία κ. νΑγγ. Παπακώστας, στόν Γ' Τόμο, τής χρονιάς 1966, του «Νέου 
Κουβαρά», δημοσίευσε (σελ. 12—88) ένα υπέροχο καί πολύ άξιοπρόσεχτο θέμα μέ 
τίτλο: '«Η συμβολή τού Ζαγορίου στήν έπανάσταση τού είκοσιένα». Δέν είναι ή 
πρόηη φορά πού ό φορτισμένος αυτός έκπαιδευτικός μέ τΙς έπιστημονικές του έρ- 
γασίες φέρνει σέ φως πολύτιμα στοιχεία πού διαλευκαίνουν σκοτεινά σημεία τής 
Ηπειρωτικής μας ιστορίας. Τά Ελληνικά γράμματα χρο^στούν παρά πολλά στό 
διακεκριμένο αυτόν έπιστήμονα έρευνητή. Ό  κ. νΑγγ. Παπακώστας, άνάμεσα στά 
πολλά όνόματα πού άναφέρει τών Ζαγορίσιων άγωνίστών τού 21, γράφει καί 
τούτα στη σελίδα 54: «Καί κληρικοί όμως άπό τό Ζαγόρι βρέθηκαν στόν ’Αγώνα, 
όπως ό Παπασακελλάριος πού κατά τό 1828 ήτο στή Β' Χιλιαρχία, κατ’ άναφορά 
τού γυιού του Μάνθου (10/10/1830), πού έπίσης προσέφερε υπηρεσίες στόν ’Α
γώνα». ’Αλλά καί γι’ αυτόν τό Μάνθο τό γυιό τού Παπασακελλάριου ό κ. Παπα 
κώστας γράφει στή σελίδα 75 τά έξής : «Σακελλάριος Μάνθος ύπηρέτησεν μετά 
τόν Αγώνα 7 όλα χρόνια χωρίς νά λάβη ούτε όσα έξ ιδίων είχεν έξοδεύσει μαζί 
μέ τόν κληρικό πατέρα του, όπως άναφέρει παραπονούμενος σέ κάποια άναφορά 
του πρός τόν Κυβερνήτη (μέ χρονολογία 10/10/1830)». Γιά νά γράψει τά παρα
πάνω ό κ. Παπακώστας στηρίχτηκε σιό παρακάτα) γράμμα τού Μάνθου Σακελ· 
λαρίου, πού τό δημοσιεύει καί αυτό στόν Γ' Τόμο τού «Νέου κουβαρά» σελ. 87. 
Γιά νά δο^σει τά παραπάνω στοιχεία ό συγγραφέας άναφέρει τό άρχείο τού μακα
ρίτη Γιάννη Βλαχογιάννη. Ή  άναφορά τού Μάνθου Σακελλαρίου πρός τόν Κα- 
ποδίστρια λέγει τούτα :

«Έξοχα) τα τε
Είμαι γέννημα καί θρέμμα τής ’Ηπείρου έκ τής έπαρχίας τών Ίωαννίνων. 

Ε π τά  χρόνους ήδη όλοκλήρους υπηρέτησα τήν πατρίδα καί στρατιωτικώς καί 
πολιτικώς. Πρό δύο σχεδόν χρόνων έπί τών ήμερών τής Υ. Ε. έστερήθην καί 
τόν τελευταίον φιλόστοργόν μοι πατέρα Σακελλάριον Ζαγορίσιον, άφού εύαρε- 
στήθητε νά τόν διορίσητε Ιερέα τής Βας Χιλιαρχίας τού κατά τήν Άνατολ. Ε λ 
λάδα στρατοπέδου. Είς όσας υπηρεσίας έθνικάς έχρημάτισα έγώ τε καί ό πατήρ 
μου όχι μόνον δέν έλάβομεν τούς δεδουλευμένους μισθούς μας, άλλά καί είς κατ- 
επειγούσας έθνικάς άνάγκας έξοδεύσαμεν έξ Ιδίων μας. Τρεις σχεδόν όλοκλήρους 
χρόνους κυβερνάτε τήν πατρίδα καί αισθανόμενος τάς σοφάς καί πολυειδείς άσχο- 
λίας σας καί τάς άλλεπαλλήλους έν γένει τών όμογενών μου αιτήσεις δέν έτόλ- 
μησα άχρι τούδε νά παρησιασθό) νά ζητήσω υπηρεσίαν.

νΗδη δέ κινούμενος άπό έμφυτον άφοσίωσιν νά υπηρετήσω τήν πατρίδα 
καί υπό τάς σεβαστός δια ταγός καί οδηγίας τής Υ. Ε. καί βιασμένος άπό τάς 
άναποφεύκτους άνάγκας τής ζωής μου προστρέχω εις τό φιλεύσπλαχνον τής Υ.
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Ε. θερμοπαρακαλών νά εύαρεστηθήτε νά μέ άξκοσητε μέ άναλόγους τής Ικανό 
τητός μου υπηρεσίας δηλ. μέ γραμματείαν χινός Διοικήσεως ή μέ τά άστυνομικά 
καί ύγειονομολιμεναρχικά χρέη τινδς θέσ cog.

Τολμώ δέ νά βεβαιώσω Την Υ. Ε. δτι θέλω δικαιώσει καθ’ δλην τήν έκτα- 
σιν τής έμπιστοσύνη; της.

‘Υποσημειοϋμαι μέ βαθύτατον σέβας 
τής Ύμετέρας Εξοχότητος

τή 10 ’Οκτωβρίου 1830 Δούλος ταπεινότατος
Έν Ναυπλίφ Μάνθος Σακελλαρίου».

• Ά πδ  τά παραπάνω στοιχεία πού γιά πριυτη φορά έρχονται σέ φώς άπδ τδν 
κ. Παπακώστα καί Ιδιαίτερα άπδ την άναφορά τού Μάνθου Σακελλαρίου γίνεται 
φανερό πώς τόσο δ Παπασακελλάριος, δσο κι’ ό γυιός του Μάνθος ήταν Ζαγορί- 
σιοι καί γ ι’ αυτό κι’ ό κ. Παπακώστας τούς περιλαβαίνει στούς καταλόγους τών 
Ζαγορίσιων πού έλαβαν μέρος στδν ‘Ιερό ’Αγώνα τού 1821. Εκείνο πού δέν άνα- 
φέρεται είναι τδ χωριό τού Ζαγοριού άπ’ τδ όποιο κατάγονταν αυτοί.

Συνδυάζοντας τώρα τά παραπάνω σημαντικά xul αυθεντικά στοιχεία μέ 
τά δσα έχω βρει κι’ έχω συγκεντρώσει ως τώρα κι* έγώ σχετικά μέ τήν οίκογέ- 
νεια Σακελλαρίου, μπορούμε νά πούμε πώς εύκολα βγαίνει τδ συμπέρασμα πώς 
τόσο ό Παπασακελλάριος, δσο κι’ ό Μάνθος, τδ παιδί του, ήταν άπδ τδ χωριό μου 
τδ Κουκούλι τού Ζαγοριού. Βγαίνει τδ συμπέρασμο αυτό άπδ ιά  παρακάτω δεδο
μένα. Ά πδ τά πρώτα χρόνια τής παιδικής μου καί Ιδιαίτερα τής δασκαλικής μου 
ζωής στδ Κουκούλι, δηλαδή άπδ τδ 1924, έχω άκούσει Επανειλημμένα νά λένε 
διάφορα ήλικιωμέλα πρόσωπα πώς ένας παπάς άπδ τδ χωριό μας, άφοϋ σκότωσαν 
τδ Μάνθο Οίκονόμου καί κηρύχτηκε ή Ελληνική Επανάσταση στά 1821, πήρε 
τά δυό του παιδιά καί πήγε έκεί πού γένονταν δ πόλεμος γιά νά πολεμήσουν κι 
αυτοί. Ά π ’ αυτούς δέν ξαναγύρισε κανένας στδ χωριό, γιατί σκοτώθηκαν κι οί 
τρεις στδ Μεσολόγγι. ’Ονόματα ή παράδοση αυτή δέν διατήρησε, παρά μονάχα 
τδ γεγονός, δπως τδ διατύπωσα παραπάνω. Θά δούμε δέ πιδ κάτω ώς πιδ σημείο 
είναι σωστά αυτά πού έφερε ώς τΙς μέρες μας ή παράδοση αυτή. Δέν πρέπει νά 
φαίνεται σέ κανέναν παράξενο, δτι άρκετοί άνδρες άπδ τδ Ζαγόρι έφυγαν τότε 
καί πήγαν νά πάρουν μέρος στδν άγώνα. Έ χουν γραφεί άρκετά γιά τδ ζήτημα 
αυτό άπδ τδ Λαμπρίδη. Ό  Β. Φανίτσιος στδ βιβλίο του «Ζαγορίσια Ιστορία τ’ 
Λαμπρίδη» στη σελ. 89 γράφει : « ι82θ — 1822 στδ Τσεπέλοβο ό Ψσλίδας, δ Βη- 
λαράς κι άλλοι Γιαννιώτες πού ήταν τδ ’Ηπειρωτικό Γραφείο στην Ελληνική 
Επανάσταση μ’ άρχηγδ τδν Βηλαρά καί τδν Ψαλίδα, δπως καί στήν Κάσσα τού 
Γιαννίνου». Ακόμα βρίσκει κανένας σχετικά μέ τή στρατολογία άγωνιστών άπδ 
τδ Ζαγόρι καί στά βιβλία πού άναφέρονται στή βιογραφία καί τήν πατριωτική 
δράση τού Βηλαρά καί τού Ψαλίδα. Γιά τδ θέμα αυτό πιδ εύγλωττα δμως καί 
πιδ καθαρά μιλάει δ Παν. Άραβαντινός στδ βιβλίο του μέ τίτλο: «Βιογραφική 
συλλογή λογίων τής Τουρκοκρατίας». Στδ βιβλίο αυτό καί στή σελίδα 180—181, 
περιγράφοντας τή δραστηριότητα τού μεγάλου δασκάλου άπδ τδ Βραδέτο τού Ζα
γοριού Άναστ. Σακελλαρίου πού δασκάλευε τότε στδ Κουκούλι καί στδ Μονο- 
δέντρι, γράφει τά έξής: «Κατά τήν τοιαύτην λοιπόν καχεκτικήν έποχήν δ Α ν α 
στάσιος διδάσκων διηρμήνευε τδν 'Όμηρον, τδν Πλάτωνα, τδν Ξενοφώντα, τδν 
Δημοσθένη καί τούς άλλους Έλληνας συγγραφείς μετά τού Ενθουσιασμού Εκεί
νου, δστις κατέλαβε τήν καρδίαν παντός εύαισθήτου Έλληνος, έχοντος Εν τή 
Ελληνική Έπαναστάσει ήλικίαν μείζονα τών 15 Ετών.....  συνεπείρ, δέ τής Εν
θουσιώδους ταύτης τού διδασκάλου διαγωγής ούκ ευάριθμοι τών Ενηλίκων αύτού 
άκροατών Εκπατρισθέντες περιεζώσαντο τήν ρομφαίαν...»

Θεωρώ χρέος μου νά τονίσω Εδώ πώς άρχικά δέν έδωκα σημασία σ’ αύτά
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πού άκουσα άπό τούς γέρους χω
ριανούς μου σχετικά μέ τόν παπά 
πού πήγε νά πολεμήσει μέ τά παι
διά του. ’Αργότερα δμως, δταν ά- 
σχολήθηκα κάπως πιό συστηματι
κά μέ τή διερεύνηση τών Ιστορι
κών στοιχείων τού χωριού μου κι 
άρχισα νά προσέχω καί νά μαζεύω 
πολλά χαρτιά, μοΰ έπεσε στά χέ
ρια μου ένα σχέδιο άπό κάποιο 
γράμμα (άναφορά) τής Μηλίτσας 
Σακελλαρίου πρό τόν ’Ιωάννη Κω- 
λέττη, στό Οποίο, άναφέρεται πώς 
ό Πατέρας της Σακελλάριος καί τ’ 
άδέρφια της Μάνθος καί Ιω ά ν
νης έλαβαν μέρος στόν άγώνα τού 
1821 καί πρόσφεραν σ’ αυτόν υλι
κές θυσίες καί τή ζωή τους άκό- 
μα. Τό σχετικό σχέδιο τής άναφο- 
ράς τής Μηλίτσας δέν έχει χρονο
λογία. Θά γράφτηκε πάντως μέσα 
στά 1843— 1847, γ ιατί τότε κατά 
διαστήματα διετέλεσε Πρωθυπουρ
γός τής Ελλάδας ό ’Ιωάννης Κω- 
λέττης. Τό σχέδιο είναι γραμμένο 
άπό έγγράμματο τής έποχής καί 
παρέχει σχετικές οδηγίες γιά τά 
συμπλήρωση τής άναφοράς. Πιό 
κάτω παρατίθεται αυτό σέ φωτο- 
τυπημένο άντίγραφο. Στό σχέδιο 
αυτό είναι γραμμένα τά έξής :

«’Εκλαμπρότατε Κύριε.
*Η ειλικρινής φιλία τήν οποίαν 

εΐχετε μετά τών μακαρίτων Σα
κελλαρίου καί τών υίών αυτού 
Μάνθου καί Ίωάννου, ένεθάρρυ* 
νε καί τήν ύποφαινομένην δυστυ
χή θυγατέρα τού πρώτου καί ά 
δελφήν τών τελευταίων, νά λάβω 
τήν τόλμην καί νά ένοχλήσω τάς 
πολυτίμους στιγμάς σας μέ τήν 
παράκλησίν μου ταύτην.

Εκλαμπρότατε !
αί μεγάλαι θυσίαι καί έκδουλεύ- 
σεις καί χρηματική συνδρομή τών 
μακαρίτων πατρός μου καί άδελ- 
φών μου είναι πασίγνωστοι είς 
δλον τό Ελληνικόν κράτος καί ι 
δίως είς τήν έκλαμπρότητά σας, 
διά τάς όποίας τό έθνος καί ή
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Ελληνική κυβέρνησις εύηργέτησε 
καί ευεργετεί όλους τούς τοιού- 
τους άγωνιστάς'δέν είναι λοιπύν 
μέγα άδικον εις τήν ύποφαινομέ- 
νην μείνασαν έρημον καί όρφα- 
νήν νά μή συμμεθέξη τής ευεργε
σίας ταύτης καί νά δυστυχή; δΓ 
αύτδ τούτο έτόλμησα νά σάς ένο- 
χλήσω θεωρούσα υμάς (καθό είλι- 
κρινή φίλον τού πατρός μου καί 
τών άδελφών μου) ώς άλλον πα
τέρα μου, καί νά σάς παρακαλέ- 
σω μετά δακρύων νά λάβητε οί
κτον εϊς τήν δυστυχίαν μου, καί 
άνοκουφίσητε αυτήν γενόμενος 
προστάτης καί διεκδικητής τών 
πατρικών καί άδελφικών δικαιω
μάτων μου, δπως άποδοθή καί είς 
έμέ ή δικαία ευεργεσία όποιαν ή 
έκλαμπρότης σας γνωρίσητε, ή τέ
λος πάντων τουλάχιστον ή χρημα
τική συνδρομή.

Ζητούσα δθεν τήν συγγνώ
μην σας διά τήν παρενόχλησίν 
μου ταύτην, παύω μέ πλήρη πε- 
ποίθησιν καί έλπίδο, δτι θέλητε 
παραδεχΟή εύμενώς τήν παράκλη- 
σίν μου ταύτην καί ένεργήσητε 
πατρικώς δ,τι δέον υπέρ αυτής 
πρδς άνακούφισιν τής δυστυχίας 
μου.

Δεχθήτε σάς παρακαλώ τό πρός 
τήν έκλαμπρότητά σας άπεριόρι- 
στον υίκάν σέβας μου μεθ’ ο τίμαι 
τής ήμετέρυς έκλαμπρότητος πρό 
θυμός καί ταπεινή δούλη.

Μηλίτσα Σακελλαρίου»
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Καί παρακάτω γράφονται μέ τόν Ιδιο γραφικό χαρακτήρα τά έξης:
«ή έπιγραφή καί ό έσωτερικός τίτλος 
Πρός τόν έκλαμπρότατον Κύριον 
Κύριον Ίωάννην Κωλέττην Πρω
θυπουργόν τής Συνταγματικής 
Κυβερνήσεως τής ‘Ελλάδος 
κ.λ.π. κ.λπ. κ.λπ.»

Διαβάζοντας δμως τδ σχέδιο τής παραπάνω άναφοράς βρέθηκα σέ κάποιο 
δίλημμα καί σέ δυσκολία γιά νά έντοπίσω τήν καταγωγής τής Μηλίτσας Σακελ- 
λαρίου, γιατί τέτοιο έπώνυμο (Σακελλαρίου) δέν είχε διατηρηθεί στό χωριό μας 
ώς τΙς άρχές τού αιώνα μας. Γιά τό ζήτημα αυτό μέ διευκόλυναν νά πάρω σαφή 
γνώμη γιά τό έπώνυμο «Σακελλάριος» διάφορα άλλα παλιά έγγραφα (πωλητή-



ρια, χρεωστικά έγγραφα, προικοσυμβόλαια κ. λ. π.) γραμμένα πρίν άπδ τδ 1820. 
Σέ πολλά άπ’ αυτά άναγράφεται ατό τέλος έτσι : «δ γράψας Σακελλάριος μαρτυ
ρώ». Δέν υπήρχε πιά γιά μένα καμμιά άμφιβολία πώς πρίν άπδ τδ 1820 υπήρχε 
στδ Κουκούλι κάποιο πρόσωπο έγγράμματο με τδ όνομα «Σακελλάριος» που έγραφε 
τά σχετικά έγγραφα Εκείνο πού γιά κάμποσον καιρδ μέ άπασχόλησε πάλι ήταν 
τδ ζήτημα νά έξακριβώσω, άν αύτδς δ «Σακελλάριος» ήταν Ιδιώτης ή πρόσωπο 
Ιερωμένο. Κατά τά τελευταία δμως χρόνια διαβάζοντας κάποιο γράμμα σταλμένο 
άπδ ξενητεμένο Κουκουλιώτη (Ν. Φλώρο) στά 182 I στη γυναίκα του ξεκαθάρισα 
καί τδ ζήτημα αυτό. Στδ γράμμα του δ Νικ. Φλώρος διαβιβάζει προσκυνήματα 
στους τέσσερες παπάδες ιοϋ χωριού, μνημονεύοντας μαζί μ* αυτούς καί τδν Σα- 
κελλάριο. "Αν μάλιστα συνδυάσουμε μέ τδ θέμα τούτο καί την κτιτορική έπι- 
γραφή τής Κεντρικής Εκκλησίας τού χωριού μας Κουκουλιού, μαθαίνουμε πώς 
τδ μικρδ όνομα τού Παπά Σακελλάριου ήταν ’Αλέξιος (... ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΕ- 
ΡΕΩΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ). "Υστερα λοιπόν άπ’ όλα τά παραπάνω μπορούμε σή
μερα νά καταλήξουμε μέ θετικότητα στά παρακάτω συμπεράσματα.

Ή  παράδοση πού σέρνονταν έδώ καί κάμποσα χρόνια στδ χωριό μας καί 
πού την ακόυσα κΓ έγώ άπδ ήλικιωμένα άτομα, πώς κάποιος παπάς πήρε τά δυδ 
παιδιά του καί πήγε νά πολεμήσει στην έπανάσταση, είναι άληθινή Ό  παπάς αύτδς 
ήταν δ Σακελλάριος άπδ τδ Κουκούλι μέ τά παιδιά του Μάνθο καί Ιωάννη. Δέν 
ιίνα ι σωστή ή παράδοση πώς καί οί τρείς τους σκοτώθηκαν στδ Μεσολόγγι καί 
γ ι’ αύτδ δέν ξαναγύρισαν πιά στδ χωριό. ’Α π’ αυτούς τούς τρείς μονάχα δ ένας, 
δ Ιω άννης, ίσως νά σκοτώθηκε γλήγορα κατά τΙς πολεμικές έπιχειρήσεις. Οί άλ 
λοι δυδ έπέζησαν. Ό  πατέρας Παπασακελλάριος πέθανε σάν παπάς τής Β' Χ ι
λιαρχίας στά 1828, δ δέ Μάνθος τδ παιδί του'ζούσε ως τά 1830, πού έγραψε τδ 
γράμμα του (άναφορά) στδν Καποδίστρια. Βέβαια, αυτοί οί δυό, πατέρας καί 
παιδί, δέν ήταν δυνατδ νά ξαναγυρίσουν στδ χωριό μας, άφού αύτδ παρέμεινε 
στή σκλαβιά τών Τούρκων καί ύστερα άπδ την έπανάσταση.

Ό  Παπασακελλάριος αύτός, πού κατά τά δεδομένα πού έχουμε τδ όνομά 
του ήταν ’Αλέξιος, ήταν έγγράμματος στδ χωριδ πού πρίν άπδ τδ 1820 έγραφε τά 
διάφορα χαρτιά στδ χωριδ καί ύπόγραφε «ό γράψας σακελλάριος μαρτυρώ». "Αν 
δ άδερφδς τής Μηλίτσας Μάνθος διωρίστηκε σέ κάποια θέση άπδ τδν Καποδί- 
στρια, καθώς ζυτούιε, ή όχι, δέν τδ ξέρουμε. Ούτε καί πότε πέθανε αύτδς είναι 
γνωστό. Πάντως, τότε πού έκανε την άναφορά της ή Μηλίτσα Σακελλαρίου πρδς 
τδν Κωλέττη (1843 — 1847) δέν θά ζούσε καί αύτός, γιατί αύτή γράφει πώς έ
μεινε όρφανή καί έρημη. ’Ακόμα δέν ξέρουμε, άν έπιασε κανέναν τόπο ή όχι ή 
άναφορά της πρδς τδν Κωλέττη Ούτε καί πότε πέθανε αύτή στδ Κουκούλι. "Αν 
καμμιά φορά βρεθούν καί τίποτε άλλα χαρτιά σχετικά μέ τδ ζήτημα αύτό, ίσως 
μπορέσουμε νά διαφωτιστούμε καί γιά τά σκοτεινά αύτά σημεία. Γιά την ώρα, 
ένα είναι τδ πιδ σημαντικά γεγονός πάνω σ’ αύτδ τδ θέμα : πώς ύστερα άπδ τόσα 
χρόνια γίνεται φανερά πώς κι* άπδ τδ Κουκούλι, μαζί μέ άλλους άγωνιστές πού 
έτρεξαν νά βοηθήσουν την άγωνιζόμενη πατρίδα, ύπήρξαν κι’ δ Παπασακελλά
ριος μέ τά παιδιά του Μάνθο κα'ι ’Ιωάννη, πού διάθεσαν γιά την πατρίδα καί 
χρηματικές ένισχύσεις. Δικαιολογημένα λοιπδν τά δνόματά τους μπορούν νά πά
ρουν κάποια θέση στούς καταλόγους τών έθνικών άγωνιστών τής έποχής έκεί- 
νης. Χρέος μας είναι νά κάνουμε έκείνο πού πρέπει νά μήν λησμονηθεί όλοκλη- 
ρωτικά ή μνήμη τους.
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ΣΤΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΤ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΤ
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ό φοιβόληπτος Γιαννιώτης παπαδάσκαλος

9 Επισημαίνοντας και προβάλλοντας τους επιφανέστερους εργάτες το ύ 9Ηπειρ. 
Διαφωτισμού, παράλειψη σοβαρή Οά ήταν, άν όέν άναφερόμαστε και στον άξιο 
Γιαννιώτη παπαδάσκαλο, λόγιο καί ποιητή ΙΊολνζώη Κοντό, πού δχι λίγες υπη
ρεσίες πρόσφερε στον άναγεννώμενο ελληνισμό καί τήν έΟνοφωτιστική ιδέα. Καί 
τούτου ή πλούσια πνευματική δραστηριότητα, καθώς των περισσότερων τού ε ί
δους του, άναπτύσσεται στις πο?Λ'πληθεϊς και ανθηρότατες ομογενείς παροικίες 
των παραδουνάβειων αστικών κέντρων, οπού το ελληνικόν πνεύμα κατά τά τέλη 
τής ΙΗ ' και τής περασμένης εκατονταετηρίδας διανύει, με τή θαυμαστή συμπαρά
σταση τού συστήματος των εμπόρων και των Φαναριωτών ηγεμόνων, τον νεώτε- 
ρον χρυσούν αιώνα του, άπεργαζόμενο σύντονα τήν έθνικήν 9Αναγέννηση.

Στο χώρο αυτόν οι άπόδημοι 'Έλληνες, μακριά από τή βαρειά άτμόσφαιρα 
τής σκλαβωμένης Πατρίδας και βαθύτατα συγκινημένοι από τις νεοφανείς Ιδέες, 
πού σκόρπισε στήν Ευρώπη ό Γαλλικός Διαφωτισμός και ή 9Επανάσταση, άνοί- 
γουν πρώτοι με τις λαμπρές Σχολές τους, τις ζωηρές συζητήσεις τους, τις πολ
λές και ποικίλες έκδόσεις, τις μυστικές άκόμα οργανώσεις τους, τις πύλες τής 
Νεώτερης rΙστορίας μας. Κι άνάμεσά τους έξοχος ό Πολυζώης Κοντός.

Α ')  Βίος

ΟΙ σχετικές μέ τή ζωή καί τό έργο τοϋ Πολυζώη ειδήσεις, πού οι παλιότε- 
ροι βιογράφοι μάς παρέδωσαν, είναι πολύ λειψές κι Ανεπαρκείς φυσικά γιά μιά 
πλήρη σκιαγραφία του. Ό  Άραβαντινός στή βιογραφική Συλλογή του (σ. 9-) Α- 
φιεριόνει γι αύτόν όλίγες μόνον Αράδες Αναφερόμενες στήν πρό τής Αποδημίας 
περίοδο τής ζωής του καί παραπέμποντας γιά τά κατόπι στόν δχι περισσότερο 
διαφωτιστικό Βρεττό (Ν. Φ. Β' 281).

Περισσότερες πληροφορίες, Αλλά χρονικά Ακαθόριστες καί μάλλον γενικές 
μαζί μέ κάπως πληρέστερο κατάλογο των έργων καί δημοσιευμάτων του, παρέχει 
ό Σάθας (Ν. Φ. 6 5 3 -4 ).

Σύντομη τέλος βιογραφία τοΰ Κοντού περί έλαβε στδ γνωστό μέ τδν τίτλο 
«Νέα Ελλάς ή Έλλ. Θέατρον» έργο του (σελ. 519—21) ό «Ακραιφνέστατος» φ ί
λος του, Σιατιστέας λόγιος πραματευτής τής Βουδαπέστης Γεο)ργιος Ζαβίρας, δ 
όποιος, άν καί δυνάμενος Από τό δεσμό του Ακριβώς αυτόν νά γνωρίζη καλύτερα 
Από κάθε άλλον τά πράγματα, προτιμάει ν ’ Αντικαθιστά τΙς κυριώτερες σχετικές 
μέ τή ζωή τοΰ Κοντού χρονολογίες μέ Αποσιωπητικά...

Μέ βάση λοιπόν τά παρεχόμενα Από τούς παραπάνω στοιχεία καί κάποιες 
άλλες Από διάφορες πηγές σταχυολογημένες ειδήσεις, έπιχειρούμε τήν Ιστόρηση 
τής μακράς καί γόνιμης ζωής τού Π. Κοντού, Από τή γενέτειρα δηλ. ώς τΙς παρα- 
δουνάβειες πολιτείες, τΙς όποιες ό δαιμόνιος παπαδάσκαλος, κατά τά τελευταία 
σαράντα χρόνια του, δργωσε κυριολεκτικά διδάσκοντας, Ιερουργώντας καί συγ
γράφοντας.
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Ό  Ά ρ. άναφερόμενος στόν Κοντό γράφει, πώς ύπήρξε «γόνος ευπατρίδης 
τής πόλεω; Ίωαννίνων» γεννήθηκε δέ «μεσούσης τής ΙΗ' έκατονταετερίδος». 
Μιά πληροφορία δμως τοΰ Δ. Θερειανοΰ, βιογράφου του Κοραή (Ά δ. Κοραής Β' 
125), άγνωστο άπό πού άντλημένη, δχι δηλ. «δ έν Ιερεΰσι Ελάχιστος Π. Κοντός 
ό έξ Ίωρννίνων» υπήρξε όλίγον I. πρεσβύτερο€ τοΰ μεγάλου Χιώτη (1748— 1833) 
μάς έπιτρέπει νά τοποθετήσουμε μέ κάποια βεβαιότητα τό έτος τής γέννησής του 
περί τό 1745(1) 01 γονείς τοΰ Πολυζώη, που καθώς δλοι οί Γιαννιώτες ευπατρί
δες τής έποχής έντρέπονταν την άμάθεια, φρόντισαν γιά την κατά τό δυνατό 
άρτια μόρφωσή του είσάγοντάς τον στη μόνη ύπάρχουσα τότε, μετά τό κλείσιμο 
δηλ. τής Μαρουτσείου ( 1753), άξιόλογη σχολή τής πόλης μας τή Γκιουματική, 
διευθυνόμενη άπό τους Μπαλάνους καί μάλιστα (άπό τοΰ 1760) άπό τόν Κοσμά, 
τοΰ όποιου έγινε μαθητής έκ τών άριστων «έκπαιδευθείς πληρέστατα». Μετά τήν 
άποφυίτησή του άπό τή Μπαλαναία ό Κοντός παντρεύτηκε καί Ιερώθηκε, έδίδαξε 
δέ σ’ αυτή τή Σχολή σάν ύποδιδάσκαλος, κατά τΙς πληροφορίες τοΰ Άραβ. πάντα, 
«έπί τινα έτη». Διψώντας δμως γιά ευρύτερη μάθηση άλλά καί έλευθερ(α, γιατί 
καθώς θά φανή ήταν φύση άνήσυχη, άρκετά δέ ώριμος, έγκαταλείπει ό Πολυ- 
ζώης περί τό 1785 τή γενέτειρα μέ πρώτο σταθμό τοΰ ταξιδιού του τή Βενετιά. 
Στή πολιτεία αυτή, δπου διέμεινε Ικανόν χρόνο, «έσπούδασε, λέγει ό Σάθας, τήν 
τε γαλλικήν καί λατινικήν διάλεκτον», ίσως δέ παρακολούθησε γιά λίγο καί μα
θήματα Ιατρικής στήν κοντινή καί έλληνοσύχναστη Πάδουα, έπειδή άργότερα θά 
μετεφράση στά έλληνικά τήν πολύτιμη Ιατρική τοΰ Μπούχαν, ποριζόμενος τά 
πρός τό ζήν άπό τήν έργασία του σάν δάσκαλος ή Ιερέας τών δμογενών. Έδώ 
τόν βρήκαν πιθανώτατα τά συνταρακτικά γεγονότα τής Γαλλικής Έπαναστάσης, 
τά όποια μέ ζωηρότατο ένδιαφέρον παρακολούθησε καί τά όποια σύγκαιρα μέ 
άφθονους στίχους του κορόϊδεψε ό Πολυζώης. Τό πρώτο μέρος αύτοΰ τοΰ πονή- 
ματός του μέ τό δάνειο τίτλο «Νεκρικοί Διάλογοι», έτύπωσε καθώς θά Ιδοΰμε, 
λίγο άργότερα (1793) άνώνυμα «είς Βιέννην τής Άουστρίας», στήν δποία έφθασε 
τό προηγούμενον ίσως έτος, ύστερα άπό πρόσκληση τής Έλλην. Κοινότητας γιά 
έφημέριος «τοΰ αύτόσε ίεροΰ ναοΰ (Ά γ . Γεωργίου) τών όρθοδόξων Γραικών».

Παράλληλα πρός τά έφημεριακά του στό ναό αυτό καθήκοντα ό Κοντός, 
πού καλά - καλά δέν ξέρουμε άν καί πόσο άκριβώς καιρό έξάσκησε(2), γίνεται δά
σκαλος τών παιδιών τοΰ πρίγκιπα Κζατορίσκη, άσχολείται δέ μέ μελέτες φιλολο
γικές και έκδόσεις άρχαίων συγγραφέων κατά τήν προσφιλή συνήθεια τών μεγά
λων Ελλήνων λογίων τής έποχής. Γιατί, τόν ίδιο χρόνο τής έκτύπωσης τών Νε
κρικών Διαλόγων του, έκδίδει «κριτικής έπιθεωρήσεως τά κείμενα» «Ξενοφώντος 
Έφεσίου τά κατ’ Ά νθ ία ν  καί Άβρακόμην» μέ έξοδα τοΰ Γιαννιώτη πραματευτή 
Δημ. Χατζηνίκου.

Κατά τό 1795 τόν καλοΰν γιά έφημέριο ot όρθόδοξοι τής Πέστης τής Ούγ- 
γαρίας, υπό τόν άπαράβατον δμως δρο, «νά μεταγάγη έκ τής πατρίδος καί τήν 
πρεσβυτέραν αύτοΰ», καθώς λέει δ Ζαβίρας, «άλλως γάρ ούτε ήν αύτώ άδεια 
έκεί Ιερατεύειν». 'Ώσπου νά φέρη δμως άπό τά Γιάννινα τήν παπαδιά του ό 
Κοντός, οί Πεσταίοι διώρισαν άλλον Πα.τά στήν έκκλησιά τους κι αυτός «ΐνα άπο- 
φύγη πάσαν πέτραν σκανδάλου» δέχτηκε τή θέση τοΰ δασκάλου τών έλληνικών 
μαθημάτων στό σχολειό τους.

Μέ τήν ευκαιρία, άξίζει νά ποΰμε όλίγα γιά τήν Ελληνική Κοινότητα τής 
Πέστης» ου μόνον πολυπληθεστάτης, κατά τόν Λάμπρον (Ν. Ε. Η ' σελ. 289), 
άλλά καί σπουδαιοτάτης άπασών τών έν Ούγγαρίμ», καί τό Σχολειό της τό έλλη- 
νικό, μέ τό όποίο τόσο στενά συνδέθηκε ό Πολυζώης. νΗδη άπό τά μέσα περίπου 
τοΰ ΙΗ ' αΙώνα (1761) ή σύμπνοια καί ή προθυμία περί τά κοινά τών Ελλήνων 
τής Αύστρουγγαρίας θά κινήση τό θαυμασμό του Διδ. τοΰ Γένους Ί. Μοισιόδακα,
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ένός άπό τούς διαπρεπέστερους, καθώς άλλοτε είπαμε, μαθητές του Ευγενίου 
σιά Γιάννινα, πού έγραφε:

«Ή προθυμία δπού έχουν πρδς τό καλόν καί ή άγάπη δπου τρέφουν πρός 
τό γένος μέ έξέστησαν. Αυτοί κάν πλούσιοι κάν μετριοκατάστατοι είναι, φθάνει 
μόνον νά άκούσουν τό όνομα τοΰ κοινού καλού καί έν τώ άμα συντρέχουν. ..  ». 
(Άθηνά Τόμ. 57 σελ. 14). «Χάριν λοιπόν τού Γένους, συνεχίζει δ Λάμπρος, 
Ιδρύεται τό Σχολείον τής Κοινότητος, ού ή Ιστορία συνδέεται πρός τά όνόματα 
τού Ίωαννίτου Πυλυζώη Κοντού, τού Ζακυνθίου Βενδότου καί άλλων (Μιχ. 
Παπαγεωργίου, Χαρ. Μεγδάνη, Γαβριήλ Καλλονά κ. ά . ) . . .  Χάριν τέλος τού Γένους 
Ιδρύεται παρά τή Κοηότητι πλουσία βιβλιοθήκη καί συγκομίζονται έντυπα καί 
χειρόγραφα... ». Τά μαθήματα, καθώς άναφέρει ό Ούγγρος καθηγ. Ά ν . Χόρβαθ 
(Ν. Εστία 1940 σελ. 930 κ. κ. παραπέμποντας είς Ν. Δελιαλή: ’Αναμνηστική 
έκδοσις Παύλου Χαρίση (Κοζ. 1935 σελ. 48 — 67), πού διδάσκονταν τήν έποχή 
έκείνη στήν Έλλ. Σχολή τής Βουδαπέστης, ήσαν τά Ελληνικά, τά Φιλοσοφικά, 
τά λατινικά, ή ρητορική, ή έκκλ. μουσική καί έπΐ πλέον at ξέναι γλώσσαι, ώς 
έπΐ τό πλείστον δέ ή Γερμανική. Καί όσον άφορά μέν, συνεχίζει, τά έλληνικά, 
τήν πρώτην θέσιν κατεϊχον οί άρχαίοι 'Έλληνες συγγραφείς, δπως ό Ξενοφών, 
ό Θουκυδίδης, 6 Πλάτων, ό ’Ισοκράτης, ό Δημοσθένης, ό 'Όμηρος, ό Σοφοκλής, 
ό Ευριπίδης, ό Πλούταρχος, ό Λουκιανός. Έ κ δέ των άλλων μαθημάτων έδιδά- 
σκοντο Θρησκευτικά, Γραμματικήν, Ποιητικήν, Φιλοσοφίαν καί Μαθηματικά. Ή  
'Ιστορία έδιδάσκετο όμοΰ μετά τής Γεωγραφίας Ιδίως άρχαίας Ελληνικής καί 
Βυζαντινής έποχής .. . ». Ή  άκτινοβολία τής Ελληνικής Παιδείας τών Βοϊβοδά- 
των, γράφει παρακάτω ό Χόρβαθ (δ. π. σελ. 1009), έφθασε καί στούς κύκλους 
τών έποίκων τής Ουγγαρίας. “Εχουμε ύπ’ δψει μας άρκετά παραδείγματα τής 
έπαφής τών Ελλήνων τής Ρουμανίας μέ τούς έποίκους τής Ούγγαρίας. Ό  «Θησαυ
ρός Γραμματικής* τού Κων)νου Καραϊωάννου, 'Έλληνος Ιατρού τού Βοϊβοδάτου, 
τυπώθηκε σέ δυό τόμους στή Βούδα (Τυπογραφείο τού Πανεπιστημίου 1796 καί 
1797) μέ τή φροντίδα τού τότε διδασκάλου τής Ελληνικής Σχολής τής Πέστης 
Πολυζίόη Κοντού, άφιερωμένος στήν οίκογένεια τού ήγεμόνα Μ ουρούζη... » (3).

Στήν Πέστη διαμένοντας ό Κοντός γνωρίζεται καί συνδέεται στενά μέ τόν 
έκεί άριστα έγκατεστημένον γνωστότατο Σιατιστέα λόγιο πραγματευτή Γ. Ζαβίρα, 
τού όποίου βοηθεί καί παραστέκεται στίς φιλολογικές του άσχολίες. Τόν πρώτο 
κιόλας χρόνο τής διαμονής του στήν ουγγρική αυτή πόλη έκδίδει 6 Πολυζώης δυό 
ποιήματά του, τόν 'Ύμνο στόν πρίγκιπα τής Αυστρίας ’Ιωσήφ καί Πένθιμο στή 
θανή τού Άρχιδουκός ’Αλεξάνδρου. Δύο δέ χρόνια κατόπι (17 96—97) τυπώνει, 
καθώς είπαμε, άπό τήν «έν Βούδςτ Βασιλικήν Τυπογραφίαν τής κατ’ Ουγγαρίαν 
’Ακαδημίας* τή Γραμματική τού φίλου του Τρικκαλινού Ιατροφιλοσόφου μαθητή 
τού Βούλγαρη στά Γιάννινα Κων. Καραϊωάννου, «μετά προσθήκης πολλών κανό
νων άνεκδότων καί άναγκαίων παραδειγμάτων». Καί στή Βιέννη άπό τήν τυπο
γραφία τών Σιατιστέων άδελφών Μαρκίδων Πούλιου ποίημά του ευχαριστήριο πρός 
τόν καθηγητή τής Ιατρικής τού Πανεπιστημίου τής Βουδαπέστης έπιστημονικώ- 
τατο Ιατροφιλόσοφο Φέρδιν. Στέψις, πού τόν γιάτρεψε άπό βαρύτατη άρρώστεια.

Σ ’ αυτό τό μεταξύ τούρθε φαίνεται κΓ ή παπαδιά του άπό τά Γιάννινα 
καί μή έχοντας έξασφαλισμένο πόρο ζωής, επειδή ή τοποθέτησίς του στό Σχολειό 
τής Πέστης ήταν προσωρινή, μεταβαίνει περί τά μέσα τού 1797 στήν παρακεί
μενη Ουγγρική έπίσης πόλη Τοκάϊα, καλεσμένος άπό τήν έκεί έλληνική Κοινό
τητα γιά δάσκαλος στό σχολειό της, «δπου διήνυσεν, λέει δ Ζαβίρης, όλόκλη- 
ρον έτος».

Είναι έποχή, πού στήν Αύστρουγγαρία καί τήν πρωτεύουσά μας τή Βιέννη 
είδικώτερα, διαδραματίζονται τά συνταρακτικά γιά τόν έλληνισμό γεγονότα μέ
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τήν Ανακάλυψη τής μυστικής Εταιρείας τοϋ Ρήγα καί τή σύλληψη τού Ιδιου καί 
των στενών συνεργατών του, Από τούς όποιους μετά πολύμηνες βασανιστικές 
Ανακρίσεις Αλλους παραδίδει ή Αυστριακή Κυβέρνησις στους Τούρκους καί Αλλους 
Απελαύνει Από τό έδαφός της. Σ ’ αυτούς τούς τελευταίους ήταν καί οί γνωστοί 
τυπογράφοι Αδελφοί Μαρκίδη Πούλιου, τών όποιων τό Ιστορικό τυπογραφείο λίγο 
μετά τήν Απέλασή τους έκλεισε όριστικά. (20—6— 1797).

Ό  Πολυζώης μαθαίνει τό γεγονός κι έρχεται στή Βιέννη μέ σκοπό ν’ Ανοιξη 
δικό του έλληνικό Τυπογραφείο. 'Υπέβαλε μάλιστα, καθώς πληροφορεί δ Γ. Λάϊος 
σέ σχετική μ’ αυτούς τούς Μαρκίδες Πούλιου έργασία του (Δ. I. Ε· Ε. 1957 σελ. 
216), καί αίτηση στίς ’Αρχές, ή όποια όμως Αγνωστο γιατί άπορρίφθηκε (28— 
8 — 1798). Νά είχαν τάχα Αποδείξεις τής Ιδεολογικής του μεταστροφής καί 
τών θερμών γαλλόφιλων αισθημάτων του ; ’Αγνοούμε (4). Τούτο μόνο ξέρουμε. 
Πώς ό Πολυζώης, μετά τήν Αποτυχία του αυτή, μάλλον έπέστρεψε στό Σχολειό 
του τής Τοκάϊα, όπου, παρά τά γραφόμενα τού Ζαβίρα (5), τόν βρίσκομε διαμέ- 
νοντα τόν Αύγουστο τού έπόμενου έτους (1799).

Ευθύς κατόπι ό δαιμόνιος παπάς, διψώντας πλατύτερες γνωριμίες καί θέλον
τας ν’ Αντιληφθή άπό κοντά καί μέ τά μάτια του τή συντελούμενη στή Γαλλία 
κοσμογονία καί τούς πρωταγωνιστές της, πού τόσο τελευταία έθαύμαζε, παίρνει 
τήν Απόφαση νά πάη στό Παρίσι «περιέργειας χάριν».

Είναι Αλλωστε έποχή, πού ot 'Έλληνες συνεπαρμένοι άπό τΙς Ιδέες τής 
Γαλλ. Επανάστασης καί τΙς λαμπρές κατά τών Αντιδραστικών καί φιλότουρκων 
Αυστριακών νίκες τών στρατιών της (ήταν πρόσφατες έναντίον της έκείνες τής 
Β. ’Ιταλίας, ύστερα άπό τΙς όποιες ή Αυστρία υπόγραψε τήν ταπεινωτική συν
θήκη τού Καμποφόρμιο— 1797), στρέφουν τά βλέμματα πρός τή Δημοκρατική 
Γαλλία, Απ’ όπου Αναμένουν τήν κατάλυση τής Τουρκ. Αυτοκρατορίας καί τήν 
έθνική τους Αποκατάσταση. Ή  σύγκαιρη μάλιστα κατάληψη τών Ίόνιων νησιών, 
πού φέρνει τούς Γάλλους πρό τών πυλών τής Ήπειρ. Ελλάδας, κορυφώνει τΙς 
έλπίδες τών υπόδουλων γιά τήν Απόκτηση τής έλευθερίας τους μέ τή βοήθεια 
τών γαλλ. όπλων. Ψυχή τής κίνησης αυτής καί πρώτο της μεγάλο θύμα υπήρξε, 
καθώς είναι γνωστό, ό Θεσσαλός πρωτομάρτυρας.

Α λλά  καί κάτι Αλλο, δυνάμενο νά συνδεθή μέ τή γαλλόφιλη πατριωτική 
κίνηση τού Ρήγα, έσπρωχνε τόν ένθουσιώδη Ιερέα μας πρός τήν έπαναστατη- 
μένη Γαλλία. Στόν κόρφο του έκρυβε βαθειά, γιά τό φόβο τής Αύστρ. ’Αστυνο
μίας βέβαια, μακρό σέ στίχους Αρχαιοελληνικούς δικό του έπος ύμνητικό τών 
νικών τού Ναπολέοντα, πού σκόπευε έκεϊ καί νά τύπωση. Φθάνοντας «μετά τίνος 
αύθέντου φίλου αυτού» στή Γαλλική πρωτεύουσα — τήν παπαδιά τήν Αφησε στή 
Βιέννη — έρχεται Αμέσως σ’ έπαφή μέ τούς Ανώτερους πνευματικούς της κύκλους, 
«Απέκτησε δέ, κατά πώς γράφει δ ίδιος Ζαβίρας, ου μικράν ύπόληψιν παρά τοίς 
έκεί σοφοίς άνδράσι». Τό ποίημά του, πού έκδόθηκε Αμέσως ελληνικά καί Γαλ
λικά άπό τόν πολίτη Λαβαλέ μαζί μέ προσφωνητικό «Τοίς σοφωτάτοις άνδράσι 
καί άρίστοις μέλεσι τής έν Παρισίοις ’Ακαδημίας», έντυπωσίασε τούς Γάλλους, 
ό δέ έλληνιστής καί Ακαδημαϊκός Γαίλιος, μέ τόν όποιον θΑρθη σέ προστριβές 
Αργότερα ό Κοραής, δημοσίευσε σχετικό πρός έπαινον τού Παπαπολυζώη τετρά
στιχο έπίγραμμα, όπου παρομοίαζε τόν Ναπολέοντα μέ τόν Άχιλλέα αυτόν δέ 
τόν υμνητή του μέ τόν Ό μηρο ! . .  (5α ). Κατά τή παραμονή του στό Παρίσι, Αγνω
στο πόσης Ακριβώς διάρκειας, δέν φαίνεται νά έπισκέφθηκε ή όπωσδήποτε γνωρί
στηκε ό Πολυζώης μέ τόν Κοραή (αυτός ό τελευταίος τουλάχιστον πού ή φήμη 
του τήν έποχή αυτή σάν έθνοφωτιστή καί φιλολόγου όλο μεγάλωνε, πουθενά δέν 
μνημονεύει τέτοιο πράγμα). νΑλλωστε ό σοφός Χιώτης δέν είχε στά καλά του 
δευτέρια τόν Γιαννιώτη Παπαδάσκαλο καί δέν θά παραλείψη Αργότερα ευκαιρία
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νά μή χλευάση τό έργο του μαζί μέ των άλλων τής φατρίας των άρχαϊστών μέ 
τούς όποίους, σάν γνήσιος μαθητής τών Μπαλάνων, μάλλον συντάσσονταν ό 
Πολυζίύης (6).

Στό σημείο αυτό δέν παραλείπω νά καταχωρήσω, χωρίς καί νά σχολιάσω 
ευρύτερα άπό έλλειψη άλλων νεώτερων μαρτυριών έγκυρων, τήν παρεχόμενη άπό 
τον γνωστόν έρευνητή τών Αυστριακών ’Αρχείων τής Βιέννης καθ. Πολυχρ. 
Ένεπεκίδη σέ πρόσφατη έργασ(α του (Κοραής—Κούμας — Κάλβος Ά θ ' 1967), ή 
όποία ούτε πολύ ούτε λίγο παρουσιάζει τόν Π. Κοντό σάν πληροφοριοδότη τής 
Αύστρ. Κυβέρνησης στό Παρίσι.

Ή είδηση περιέχειαι σέ δημοσιευόμενο έκεί άπό τόν παραπάνω μελετητή 
σχετικό έγγραφο, ό όποιος υπόσχεται νά δώση βάσει έντελώς νέων στοιχείων 
«άλλην φοράν μίαν νέαν εΙκόνα τού λογίου αυτού Έλληνος Ιερωμένου» (δ. π. 
σελ. 40—41).

Τό έν λόγο) έγγραφο, πού άποκαλύπτει μίαν άγνωστη πτυχή τής δράσης 
καί προσωπικότητας τού Κοντού, δχι ίσο)ς τιμητική γιά αύτόν, είναι άναφορά 
τού Αύστριακού πρέσβυ τού Παρισιού Κομπέντζλ μέ τοποχρονολογία «Έ ν Παρι- 
σίοις τή 25 Μαρτίου 1802» πρός τόν υπουργό του τών Εξωτερικών Κόμιτα Κολ- 
λορέντο, έχει δέ ώς εξής κατά τό μέρος τουλάχιστον πού μάς ενδιαφέρει:

«Κύριε Κόμι,
ΕΙς τάς πληροφορίας τάς όποίας μοί παρέσχε περί διαφόρων πραγμάτων ό 

Έλλην καθηγηνής Πολυζώης Κοντός καί τάς όποίας έσχον τήν τιμήν νά υπο
βάλω άλλοτε είς τήν Ύμετέραν Εξοχότητα, προσέθεσεν ό πιστός ούτος υπήκοος 
τής Α. Μεγαλειότητος καί μερικός άκόμη τάς όποίας θεωρώ καθήκον μου νάφέρω 
ώσαύτως εις γνώσιν σας.

Κύριός τις όνόματι Κοραής γεννηθείς έν Σμύρνη έξ ’Ιταλών (Sic) γονέων, 
μετέφρασε πρό μικρού εις τήν όμιλουμένην έλληνικήν τό έγχειρίδιον τού Βεκκα- 
ρία περί έγκλημάτων καί ποινών (1802) μέ σχόλια είς έπαναστατικόν πνεύμα. 
Κατά τάς άρχάς τού τρέχοντος μηνάς άπέστειλεν ό έν λόγο) μεταφραστής είς τήν 
Βιέννην είς δύο κιβιυτια τό μεγαλύτερον μέρος τής έκδόσεως τού έργου του μέ 
τόν σκοπόν νά πωληθή έκεί καί ν’ άποσταλή περαιτέρω είς τάς έπαρχίας έκείνας, 
δπου ζούν Έλληνες. Είναι πολύ πιθανόν δτι ή πράξις αύτη γίνεται έν τώ πλαί
σιο) τής έξαπλώσεως τών έπαναστατικών άρχών είς μίαν χώραν προοριζομένην 
άπό μακρού νά καταστή τό θέατρον νέων πολιτικών άνατροπών. . .  ». Καί τελει
ώνει ό πρεσβευτής συνιστώντας στόν υπουργό του νά έπισύρη σχετικά «τήν προ
σοχήν έκείνων τών Κρατών τά όποία ένδιαφέρονται διά τήν έσωτερικήν γαλήνην».

Οί δημοσιευθησόμενες άπό τόν Ένεπεκίδη έκθέσεις τού Πολυζώη πρός τόν 
Αυστριακό Πρέσβυ τού Παρισιού, άναφερόμενες, καθώς ό ίδιος γράφει, σέ Έ λλη
νες αυτής τής πόλης, σέ παραχαράκτες νομισμάτων χρυσών τού αύτοκράτορος 
’Ιωσήφ τού Β', γιά τόν προσωπικόν άπεσταλμένο τού Πασβάνογλου στ ή Γαλλική 
πρωτεύουσα μέ σκοπό τή σύναψη μυστικών σχέσεων μέ τόν Ναπολέοντα, θά 
δώσουν, πιστεύουμε, άπάντηση σέ πολλά έρωτήματα.

Ό  ίδιος έρευνητής μιλάει άκόμα γιά έκθέσεις τής Αύστριακής ’Αστυνομίας 
σέ βάρος τού Πολυζώη, πού τόν παρακολουθεί μετά τήνέπιστροφή του στή Βιέννη. 
Νάπαιζε τάχα διπλό παιχνίδι κατασκοπεύοντας καί τούς Αυστριακούς; Θά 
Ιδούμε . . .

’Από τό Παρίσι ό Κοντός, περί τά μέσα ίσως τού 1802, περνάει στό Λον
δίνο (6α), άγνωστο τί άκριβώς γυρεύοντας, άπ’ δπου πολύ σύντομα έπέστρεψε 
στήν οίκογένειά του στή Βιέννη, «δπου, καθώς ό Ζαβίρας γράφει, τανύν διά
γει» (7) καί δπου έμεινεν αυτή τή φορά τρία περίπου συναπτά χρόνια έπιδιδόμε- 
νος στίς γνωστές άσχολίες του. Στό διάστημα αυτό καί στήν ίδια πόλη έξέδωκε



μέ προτροπή καί δαπάνη των πραματευτών ΚΡ. ΤΡ. (Καραμπίνη Τριαντάφυλ
λου;) καί Π. Σ. άγνωστου, τΙς έπιστολές του Άρισταινέτου (1803), γιά τΙς 
όποιες, καθώς θά ίδοΰμε, σκληρά έπικρίθηκε, καί πρωτότυπο Αλφαβητάριό του 
άπδ τό τυπογραφείο τοϋ Βενδέτη μέ έξοδα του Καστοριανού έμπόρου Τρ. 
Καραμπίνη.

Α ρχές πιθανώτατα τοϋ 1805 έγκαταλείπει ό Κοντός τη Βιέννη καί έρχε
ται στό Βουκουρέστι, λαμπρό έπίσης κέντρο τοϋ Παραδουνάβειου Ελληνισμού, 
πού πενθεί άκριβώς τή χρονιά αυτή τό χαμό τού μεγάλου Δασκάλου του, Διευ
θυντή τού Βουκουρεστιανού Γυμνασίου συμπατριώτη δέ καί συμμαθητή τού Πολυ- 
ζώη, τού Κοσμά Λάμπρου τού Φωτιάδη. Στήν πρωτεύουσα τής Βλαχίας 
δασκάλεψε γιά λίγο ό Πολυζώης, πού δμως, στό Γυμνάσιό της δηλ. τό λεγόμενο 
καί ’Ακαδημία, σ’ άλλο σχολειό ή σάν ιδιωτικός, δέν φαίνεται καθαρά. Γεγονός 
είναι έν τούτοις, πώς ευθύς μέ τήν άφιξή του στήν παραπάνω πόλη, κερδίζει 
τήν εύνοια τού Μαικήνα των έλλ. γραμμάτων ήγεμόνα της (άπό τό 1802) Κων. 
Ύ ψηλάντη πατρός των Ύψηλάντηδων τής Εθνεγερσίας. Γιατί τόν ίδιον αύτόν 
χρόνο (1805) τυπώνεται στή Βιέννη ύμνον του γιά τόν ήγεμόνα αύτόν «συντε
θείς καί στιχουργηθείς έν Βουκουρεστίψ παρά τού έν ίερεύσιν έλλογίμου Δασκά
λου Πολυζώη Κοντού τού έξ Ίωαννίνων», καθώς άναγράφεται στόν τίτλο τού 
ποιήματος. Λίγο άργότερα καί μάλλον κατά τό έπόμενο έτος (1806), μετά δηλ. 
τή φυγή τού Ύ ψηλάντη στή Ρωσία καί τόν έπακολουθήσαντα Ρωσσοτουρκικόν 
πόλεμο, έγκαθίσταται ό Πολ. στό Πλοέστι, στό έλλην. Σχολείο τού δποίου φαί
νεται νά δούλεψε άρκετά χρόνια. Εκτός δμως άπό τήν παραπάνω πόλη έδίδαξε, 
καθώς πληροφορεί δ Σάθας «καί άλλαχού τής Βλαχίας μέχρι τής έκρήξεως τής 
Έπαναστάσεως». Ό  Εύαγγελίδης (Ή  παιδεία έπί Τουρκοκρατίας Α' σελ. 400, 
407, 412) τόν φέρει διδάσκοντα τό 1819 στό Πλοέστι, τό 1821 στήν ’Ακαδημία 
Βουκουρεστίου καί τό 1825 σ’ έκείνην τού Ίασίου, χωρίς δμως νά παραπέμπη 
σέ καθαρές ή προσιτές μας πηγές. Μέ λίγα λόγια οί ειδήσεις μας γιά τή μακρό
χρονη σχετικά ζωή καί δράση τού Κοντού στή Μολδοβλαχία είναι πενιχρότατες 
κι ούτε καλά—καλά άκόμα ξέρουμε πού καί πότε άκριβώς πέθανε. Τό 1829 έν 
τούτοις τόν ξαναβρίσκουμε στήν πρωτεύουσα τής Βλαχίας, δπου τυπώνει «έκ τού 
έν Βουκουρεστίω νεοσυστάτου Τυπογραφείου» μέ δαπάνη τού Εύστάθιου Γου- 
ριώτη Θεσσαλού τό τελευταίο γνωστό έργο του έπιγραφόμενον: «ΔΓ έξαστίχων 
παράφρασις τού Ιερού συμβόλου τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής καί άποστολικής 
Εκκλησίας . Τότε κοντά, κι έκεί πιθανώτατα στό Βουκουρέστι, τόν βρήκε 
πλήρη ήμερών δ θάνατος καί τόν σκέπασε κι αύτόν, καθώς καί τόσους άλλους 
έξέχοντες δμογείς, τό μακάριο τής Δακίας χώμα(δ).

(Συνεχίζεται)

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ :

1. Ό  Ένεπεκίδης (Κοραής, Κούμας κ. λ. σελ. 40) άναφερόμενος στόν Πολυζώη 
γράφει, χωρίς καί νά παραπέμπη σέ πηγές, πώς «Περί τού ίεριομένου αυτού έγνωρίξαμεν 
μέχρι σήμερον, δτι έγεννήθη εϊς τά Ιωάννινα τό 1750 καί δτι είχε χειροτονηθή είς τήν 
Βενετίαν . . . πληροφορίες πού δέν άνταποκρίνονται στα πράγματα. Γιατί κανείς, καθόσο 
γνωρίζω, άπό τούς βιογράφους του δέν καθορίζουν άκριβώς τό έτος τής γέννησής του, 
τοποθετούντες το αόριστα περί τά μέσα τής ΙΗ ' εκατονταετηρίδας. Όσο δέ γιά τόν τόπο 
τής χειροτονίας του, αυτή ήταν οπωσδήποτε τά Γιάννινα, πράγμα πού βεβαιώνει εκτός 
τού Άραβαντινού καί ό φίλος του Ζαβίρας : «*Εμαθητεύθη, γράφει, ό Κοντός έν τή 
Πατρίδι αυτού, δπου άνεβιβάσθη καί είς τόν Ιερατικόν βαθμόν, εκεΐθεν δέ μετέβη είς 
Βενετίαν . . .

2. Μιά γρήγορη ματιά φίλου (κατά παράκλησή μου) στήν άξιόλογη μελέτη τού Σωφρ.
Εύστρατιάδη : «*0 Ναός τού 'Αγίου Γεωργίου τής Βιέννης Άλεξ. 1912» δέν πήρε τό
δνομα τού Πολυζώη μεταξύ των εφημερίων αυτής τής Εκκλησίας. Νά ήταν ή εκεί θητεία 
του ολιγόχρονη καί χωρίς διορισμό επίσημο ; Δέν μπόρεσα νά εξακριβώσω.
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3. Για την Ελληνική Κοινότητα τής Πέοτης Πρβλ. καί Λάμπρου Ν. Ε. Η' οελ. 
280—290, Ίω . Μαρτινιάνου : Ή  Μοσχόπολις σελ. 138—144 καί Γ. Γώγου · *Η έν Πέστη 
Έλλ. Κοινότης καί Εκκλησία» Έκκλ. Α λήθεια τόμ. Δ' σελ. 339.

4. Καθόλου απίθανο στήν έταιριστική κίνηση του Ρήγα, πού πυρήνες της υπήρχαν 
σ’ όλες τις παραδουνάβειες πόλεις (μή εξαιρούμενης βέβαια τής Πέοτης, στής οποίας τον 
ορθόδοξο ναό υπηρετούσε, καθώς ξέρουμε, ώς καντηλανάφτης ό Κύπριος συμμάρτυράς 
του Ίω . Καρακξάς) νά μετείχε καί ό Πολυζώης. Έταιριστικό πατριωτικό, καθώς άνα- 
φέρεται (Περ. Έλλ. Δημιουργ. τ. 99 οελ. 376) νόημα είχε καί ή επιγραφή ακόμα τής 
σημαίας τής Έλλ. Κοινότητας αυτής τής πόλης (ομηρικό τετράστιχο μέ τοποχρονολογία 
1789 Όκτωβρ. 15 έν Πέστη) στής όποιας τό Σχολείο έδίδαξε ένα χρόνο ό Πολυζώης καί 
πού δεν ήταν δυνατό από τή θέση καί τήν Ιδιοσυγκρασία του νά μείνη αμύητος. Πολλά 
σχετικά μπορεί νά ύποΟέση κανείς κι από τις ένέργειές του «κόμη τής εποχής αυτής 
(17υ7—1799), καθώς ή μετάβασή του στήν Τοκάϊα, ή προσπάθεια ανοίγματος Τυπογρα
φείου στή Βιέννη οέ αντικατάσταση εκείνου των Μαρκίδων Πούλιου, τό ταξίδι του στό 
Παρίσι, οί υποθέσεις όμως θά είναι παρακινδυνευμένες, άφοΰ δεν υπάρχουν γραπττές 
μαρτυρίες καί πηγές.

5. Τό ότι ό Πολυζώης εύρίσκονταν καί τό 1799 στήν Τοκάϊα άποδεικνύεται κι άπό 
τήν άκό?.οιΌη Ιδιόχειρη σημείωσή του τήν άποκείμενη στό ύπ’ άριθ. 101 χειρόγραφο λεύ
κωμα τού Πόποβιτς 1796 σελ. 5 τής βιβλιοθήκης Κοζάνης : «Άφοβία μεγίστη τό φοβεΐ- 
οθαι τούς Νόμους έφη που τίς, σύ δ* ούν νόμων ακρίβειαν μεμυημένος μηδ’ ει τι καί 
γένοιτο, τούτων όλιγ(»ρήσοις ποτέ, ώς άν γ* έν άφοβίρ τόν πολύπλαγκτον βίον έσαεί 
διανύσης.

Έ ν Τοκάϊα τή θ ’ Αύγούστου αψιθ (1799)
Ό  φίλος καί ευχέτης 

Πολυζιυης καί Ιερεύς ό έξ Ίωαννίνων».

(Πρβλ. Ν. Δελιαλή : Άναμν. έκδ. Παύλου Χαρίση τομ. Α' Κοζάνη 19 <5 σελ. 51 καί Τρ. 
Εύαγγελίδη ο. π. Α' σελ. 440). Σ ’ αυτήν τήν παραίνεση τού Πολυζώη δεν μπορεί νά μή 
διδη κανείς κάποιες καταβολές έμφανείς τής κατόπι (1806) στήν ’Ιταλία έκδοθείσης ανώ
νυμα άπό φίλους τού Ρήγα πολυθρύλητης Ελληνικής Νομαρχίας.

5α. Τό έπίγραμμα τού Γαιλίου «έπαγγελματικού τής έλλ. παιδείας έν τψ συλλόγψ 
των Γαλλιών . . .  είς τήν έποποιΐαν τού Πολυζώη» έχει ώς εξής*.

«Ναι μά ΔΓ αίέν έγώ ευήθην παίδα άχαιών 
ΕίσέΟ* όμηρον όσον κε περιφραδέως μιμέεσθαι 
Ικαν τινες Ελλάδα ού κατιδόντες έναντι* έφησαν) 
Πολύζωος ότ* όίφθη έφ’ οίς γέγραφ* άλλος όμηρος»

(Ζαβίρα ό. π. σελ. 520).

6. Με τήν ευκαιρία σημειώνω, πώς γιά κάποιον άλλον Κοντό, Γιαννιώτη φοιτητή 
στό Παρίσι, συγγενή ίσως τού Πολυζώη, εκφράζεται έπαινετικώτατα ό Κοραής. « Ε νθ υ 
μείσαι, γράφει στό Βασιλείου (1816) τού Στωϊκοΰ Κλεάνθους τήν Ιστορίαν, πώς έσπού- 
δαζεν τή νύκτα είς τάς ’Αθήνας έργαζόμενος μέ μισθόν είς τούς κήπους καί τήν ήμέραν 
ασχολούμενος είς τά |ΐαθήματά του. Τοιοΰτος είναι ό νέος Κλεάνθης* πώς ζή δέν έξεύρω* 
μέ τόν άνεμον ίσως έπειδή είναι πτωχίστατος. Έ χει καί τούτο πλέον τού Κλεάνθους, ότι 
βοσκός (ναί, φίλε, βοσκός) προβάτου ν ών, έρριψε τόν καλαύροπα τού Πανός, καί άρπασε 
τού Έρμού τό κηρύκειον. Γνωρίζει καί τήν Έλληνίδα καί τήν Λατινίδα καλώς. Είναι 
άπό τούς μαθητάς τού Ψαλίδα . . . »  ('Απαντα 1965 Β2 σελ. 91). Σέ άλλο δέ γράμμα 
(ό. π. σελ. 116) τού φανερώνει ότι τό πραγματικόν όνομα τού Κλεάνθη του είναι Βασί
λειος Κοντός.

6α. Στό 'Αρχείο Ψαλίδα, πού δημοσίεψε τελευταία ό Κ. Διαμαντής, (Δ. I. Ε. Ε. 
1960 κ. κ.) περιέχεται καθώς αναφέρει (σελ* 577), καί αχρονολόγητο «έλεγειακόν τετρά
στιχον είς άρχαίαν ελληνικήν, όπερ απευθύνει Φρειδερίκος Νόρθ τφ εύλαβεστάτφ) καί 
λογιωτάτφ ίερεί Πολυζώη». Πότε καί πού ακριβώς γνωρίστηκε ό μέγας Άγγλος φιλλέλ- 
ληνας καί Ιδρυτής τής Ίόνιας ’Ακαδημίας κόμις Γκύλφορδ, γιατί περί αυτού πρόκειται, 
μέ τόν Πολυζώη μας καί πότε γράφτηκε τό τετράστιχο αυτό δέν μπόρεσα νά εξακριβώσω.

Ή  γνωριμία βέβαια μπορεί νά τοποθετηθή μετά τό 1815, χρόνο άπό τόν όποιο ό 
Γκ. έκδηλώνει θερμό τό υπέρ τών 'Ελλήνων ένδιαφέρον του καί κατά τίς συχνές Ισως 
άπό τότε έπισκέψεις του στή Βιέννη καί σ’ άλλες πόλεις τής Εύρώπης, όπου αναζητούσε 
τούς λόγιους Έλληνες τούς Ικανούς νά άποτελέσουν τό προσωπικό τής ’Ακαδημίας του.
(Πρβλ. Γερ. Σαλβάνου : Ή  Ίόνιος 'Ακαδημία Ά θ . 1949 σελ. 17 κ. κ.). Αλλά ή έλε-



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΙ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ

Άναδιφώντας τά διάφορα άρχεΐα των συμπατριωτών μας Κονιτσιωτών — 
8σα δεν παρεδόθησαν εις τήν διάθεσιν των ποντικών καί του άδηφάγου θεοΰ του 
πυρός Ή φαιστου άπό άγνοια καί άπρονοησία τών κατόχων τω ν— άνεκαλύψαμε 
καί τό άκόλουθο έγγραφο (έπιστολή), σχετιζόμενο μέ τήν ιστορία τής σκλάβας 
Βορείου Η πείρου καί ειδικά μέ τήν ιδρυσι καί λειτουργία του Γυμνασίου τής 
πόλεως Κορυτσάς, τό όποιο παραδίδομε εις τό φώς τής δημοσιότητος μέσω τών 
στηλών τής φίλης Η πειρω τικής Ε στίας, μέ τήν πεποίθησιν 6τι, έστω καί ένα 
μικρό λιθαράκι, είναι πάντοτε χρήσιμο εις τό πελώριο οικοδόμημα τής Υστορίας.

«Πρός τά αξιότιμα μέλη τής επί τών Σχολείων Εφορείας τής Ελληνικής 
Κοινότητος Κονίτσης

Κύριοι
Μετ’ ενδομύχου χαράς σπεύδομεν νά γνωρίσωμεν ύμΐν 8τι τή φιλοτίμω καί 

αδρά δαπάνη τού φιλογενους Χρηστάκη Ζωγράφου συνέστη ενταύθα ύπ’ αισίους 
οιωνούς Γυμνάσιον τό όποιον άπό τού έπιόντος Σεπτεμβρίου συμπληρούμενον 
θ’ άναγνωρισθή υπό τού εν Άθήναις Πανεπιστημίου ισοβάθμιον τών έν Θεσσαλο
νίκη καί Βιτωλίοις. Σκοπόν δέ προτίθεται τό νεοσύστατον τούτο έκπαιδευτήριον 
τήν μετάδοσιν τών φώτων τής Ελληνικής παιδείας έν τε τή ήμετέρα πόλει καί 
ταΐς περί αύτήν Έπαρχίαις. Κρίνομεν περιττόν νά παρατηρήσωμεν ύμϊν 6τι ή 
έκλογή τής Κορυτσάς πρός Ι'δρυσιν τού κατά τήν νοτιοδυτικήν Μακεδονίαν νέου 
τούτου Γυμνασίου ήν προσήκουσα, διότι ού μόνον ώς πρός τήν θέσιν έπικαίρως 
έχει, άλλά καί προέχει τών άλλων τής Μακεδονίας κέντρων κατά πολλά, κυρίως 
δέ ώς πρός τό υγιεινόν τού κλίματος καί τήν αυστηρότητα τών κοινωνικών ηθών. 
Έ π ί δέ τούτοις ή επί τών Σχολείων Εφορεία περί πολλοΰ ποιουμένη νά παράσχη 
τοΐς έξωθεν σπουδασταϊς τού Γυμνασίου τελείαν εύκολίαν τής ένταΰθα έγκαταστά- 
σεως καί τό νά εξασφάλιση αύτοΐς τήν μέν δίαιταν άνετον, τήν δέ καθόλου πνευ
ματικήν άνάπτυξιν καί τήν ήθικήν διάπλασιν άξιόλογον, έκρινεν άναπόδραστον

γεια του πρός τον Πολυζώη μήπως γράφτηκε μέ τήν αναγγελία του θανάτου του ; *0 
Γκίλφορδ πέΟανε τό 1827 . . . .

7) ‘Απόδειξη πώς ό Ζαβ·ρας (1744—1804) έγραψε τή βιογραφία τοΰ Κοντού στα 
στερνά του, μεταξύ δηλ. 1803—4, περίοδο, πού 6 τελευταίος διέμενε στήν Αυστριακή 
Ιίρωτεύουσα.

8. ΓΙαιδΐ τοΰ δικού μας Πολ. Κοντού υπήρξε ό εΰπαίδευτος καί μουσοτραφής, 
καθώς ό πατέρας του, γιατρός Γεώργιος Ιίολυζαηδης Κοντός, ό όποιος τό 1838 έδημο- 
σίευσε στο Γαλάτσι τής Ρουμανίας, όπου φαίνεται ήταν εγκατεστημένος, τό ακόλουθο, 
κατά μίμηση ίσως εκείνου πρός τον Ναπολέοντα τοΰ πατρός του, έργο: «Ποίημα εις τάς 
Ά ριστείας τοΰ Κραταιοτάτου Αύτοκράτορος καί Μεγάλου Μονάρχου πασών τών Ρωσιών 
Νικολάου Παυλίδου καί τ. λ. καί τ. λ. . . . Έ ν  Γαλατσίφ κατά μήνα Φεβρουάριον ςιωλή. 
Ό  έν ίατροΐς ελάχιστος Γειυργιος Πολυζωΐδης Κοντός έξ ‘Ιωαννίνων . . . *Αρχ. Ίέμενος 
κατά μοίραν άείδειν άσπετ* άεΟλα . . . ».

(Πρβλ. Γκίνη—Μέξα άριΟ. 3028)
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άνάγκην τήν σύστασιν οικοτροφείου. Πρός τούτο ένοικιάσθη διώροφος οικία παρά 
τό Γυμνάσιον, εύρύχωρος, εύάερος, καί είς τό ύγιεινότερον μέρος τής πόλεως κει- 
μένη* ίνα δέ σκοπιμώτερον τελή τόν προορισμόν του οικοτροφείου διεσκευάσθη 
ούτως, ώστε θέλει περιέχει δύο εύρυτάτας αίθούσας καί πέντε μεγάλα δωμάτςα, 
πλήν δέ των άλλων χρησίμων λουτρώνα καί δύο έκτεταμένους κήπους μετά Γυμνα
στικής. Άνετέθη δέ ή μέν διεύθυνσις του οικοτροφείου τώ καθηγητή του Γυμνα
σίου κ. Ιωάννη Παπία, ή δέ έποπτεία τώ Γυμνασιάρχη κ. Αποστόλου Κωνσταν
τίνου καί τοϊς ίατροϊς κ. κ. Ναούμ Μάνω καί Μιχαήλ Τούρτουλη, ών ό μέν διδά- 
κτωρ του έν Βιένη Πανεπιστημίου, 6 δέ του έν Παρισίοις. Τό οίκοτροφεϊον τούτο 
προς τή αύστηρά καί πατρική έπιστασία υπέρ τής διανοητικής καί ήθικής προόδου 
τών οίκοτρόφων, παρέχει αύτοϊς τροφήν έπαρκή καί υγιεινήν, κατοικίαν, πλύσιν, 
θέρμανσιν, καί έν άνάγκη ιατρικήν θεραπείαν επιμελή. 'Όπως δέ καταστή δυνατή 
ή έν αύτώ κατάταξις τοϊς πολλοίς, ώρίσθησαν δΓ έν σχολικόν έ'τος περιλαμβάνον 
δέκα μήνας ώς τροφεία λίραι όθωμανικαί δέκα καί πέντε, άνθ* ών ό οίκότροφοςθά 
έχη άνελλιπή τήν ώς εϊρηται θεραπείαν.

Εύελπιζόμενοι ότι τό Οίκοτροφεϊον έπί τοιούτοις δροις συνιστάμενον καί δια- 
πιστευόμενον είς χεϊρας άνδρών σωφρόνων καί υπέρ τής προόδου τής νεότητος 
ένδελεχώς έργαζομένων θέλει άποβή πρότυπον μορφωτήριον τών μαθητών, μετά 
πεποιθήσεως συνιστάται ύμιν καί δι* υμών πάσι τοις ένδιαφερομένοις.

Διατελουμεν μετά τής ίδιαζούσης ύμιν ύπολήψεως 
Έ ν Κορυτσά τή 11η Τουνίου 1887

Ό  Πρόεδρος *Η Εφορεία τών Σχολείων
f  Κορυτσάς Φιλόθεος Π. Μπίλης

Χαραλαμπ. Κ. Μόσχος 
Λεωνίδας Δ. Βίμπλης

Τ. Γ. Προσεχώς θ* άποσταλή ύμιν καί ό ιδιαίτερος Κανονισμός του Οικο
τροφείου προς γνώσιν λεπτομερή τών κατ’ αύτό.



ΜΑΝΘΟΥ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ  Δ Ι Ο Κ Α Η Τ Ι Α Ν Ο Σ  Ο  Α Λ Χ Η Μ Ι Σ Τ Η Σ

Ό  Γεώργιος Χασιώτης εις τήν συλλογήν τών δημοτικών φσμάτων τή ς’Ηπεί- 
ρου 1 άναγράφει καί ένα δημοτικό τραγούδι μέ τήν έξης έπιγραφήν:

«Στέριος ό Σαλονικιός καί ό άλή Πασσας»
Ό  αύτός εις τήν «Χρυσαλλίδα» 2 άναφέρει 8τι τό δημοτικό αυτό τραγούδι 

έδωσεν εις αύτόν πρός δημοσίευσιν εις τήν Χρυσαλλίδα ό έξ Τωαννίνων φαρμα
κοποιός Γ. Μολυβάδας.

Εις τήν σελίδα 47 τής Συλλογής δημοτικών ασμάτων του Α. Ίατρίδου 3 
υπάρχει εκτός κειμένου φωτογραφία πού προέρχεται έκ λιθογραφίας του Κ. Πόλ- 
μανν καί παριστάνει τόν άλή Πασσάν απειλητικόν καί κρατούντα εις τήν δεξιάν 
χειρα έγχειρίδιον, τόν ίδιον καθήμενον καί τόν άπαγχονισμόν του Στεργίου. Ή  
φωτηγραφία αυτή άνατυπωθεϊσα μέ μικροτέρας διαστάσεις δημοσιεύεται καί ενταύθα.

Τό δημοτικό αύτό τραγούδι άναφέρεται εις τήν τραγικήν ιστορίαν τού έκ 
Θεσσαλονίκης άλχημιστοΰ 4 Στεργίου ή Στεργίου Διοκλητιανοΰ. Ό  άγνωστος λαϊ
κός ποιητής άφού άφηγεΐται 8λας τάς λεπτομερείας καί τάς παραδόξους υποσχέ
σεις πού είχε δώσει εις τόν άλή Πασσάν ό Σέργιος τελειώνει έπιγραμματικώτατα 
τό ποίημά του μέ τούς εξής δύο στίχους :

«τρεις χρόνους επαιδεντηκε Θεόν καταραμένος 
καί τής Μπουνίλας τήν Ιτιά έκέρδισ’ ό καϋμένος»

διότι πράγματι εις τήν ιτιάν έκείνην έκρεμάσθη ό πονηρός άλχημιστής, πού έσκέ- 
φθη νά γελάση τόν ’Αλή πασσάν.

Τό δημοτικό αύτό τραγούδι έχει ως έξής:

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ο ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΗ ΠΑΣΣΑΣ

«"Ανοιξε, γλωσσά μ  άνοιξε, και σύ, πικρό μ  αχείλι, 
πές μου δυο λόγια σπλαχνικά τον Στέργιον Ταϊσίλη· 
ό Στέργιος  ό Σαλονικιός ήταν καταραμένος, 
καί δύσης και άνατολής ήταν Θεωργισμένος'

ήταν σοφός, μά Πονηρός, ήταν και επιτήδειος, 
τόν δαίμον* είχε δάσκαλο, κι αυτός ήταν ό ίδιος' 
ό δαίμονας σά γάϊδαρο, αυτόν τόν έτραβοϋσε, 
κ εκεί που θά τόν πάαινε ποτέ δεν τό Θαρρούσε.
Τοϋ είπε «νά πας στά Γιάννινα, νά σμίξης τόν Βεζνρη, 
και νά σ5 έντνση μάλαμα, φλωρί καί τσίονβαΐρι5 
και νά τοϋ πής τ άλή Πασσχά, ήρθα νά καζαντήσω6, 
αυτό τ  αθάνατο νερό εγώ νά σε ποτίσω'
Θά φκιάσ άθάνατο νερό νά πιής νά μή πεθάνης 
κ έμένα πού είμαι σκλάβος σου, σέ τ ί  τιμή μέ βάνεις;»



— ή Οά σέ ντύσω μάλαμμα, ή Οά σέ άαημώσω, 
ή μια τριχιά μέσ στο λαιμό πεσκέσι7 νά σου δώσω: 
κι δποιος νά κραίνγ} ψέμματα σέ τούτο το ζαμάνι8, 
στο μ πλάτανο στά Γύφτικα9, τον βάνω στο μεϊντάνι10.
Έγέλασεν άλή Πασσιάς με τούτον τον μουρντάρη, 
τού ελεε Οά σου στείλω *γώ πεσκέσι τό τριχιάριH. 
μαντάμ12 έγώ * γεννήθηκα, έλπίζω νά πεθάνω, 
και τό δικό μου τό κορμί στο μνήμα Οά τό βάνω* 
έγόι σέ τέτοια πράμματα χαζνέδες13 δέ φοβούμαι, 
μ* αυτό τ άΟάνατο νερό αδύνατο νά πιούμε· 
μού φαίνετ’ ινε ψέμματα αυτά πού Οά μιλήσης, 
καί μιά τριχιά μέσ στο λαιμό αυτήν Οά καζαντήσης.
’ Τοιμάζονταν 6 Στέργιος μας, άνοιγε τά χαρτιά του, 
νά Ιδούμε τά κατοπινά, τά υστερνά γραφτά τον.
Δέκα παιδιά μαξούμικαλ4 χυρεύει τού Βεζύρη, 
κ* έπρόσταξεν άλή Πασσιάς, του τάκαναν χαζίρι15 
τά <9έκα τά μαξούμικα, πού βγήκε νά γνρέψη 
μέ κάντιο16 καί μέ ζάχαρι 6 Στέργιος νά τά θρέψη, · 
χιά νά τούς τήν πυτιά, νά βάλη νά τήν βράση,
μ αυτά τ άΟάνατο νερό 6 Στέργιος γχά νά φκίάση' 
τρεις χρόνους έπαιδεύτήκε Θεού καταραμένος,

και τής Μποννίλας τήν Ιτιά έκέρδισ* ό καϋμένος».
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Ό  άλή Πασσάς τρέμων τόν θάνατον προσεπάθει μέ κάθε τρόπον νά τόνάπο- 
μακρύνη. Άπό πολλούς, πού τόν έπεσκέπτοντο, έζήτει συμβουλάς διά τήν μακρο
βιότατα, άλλ’ όταν οί έπισκέπται ήσαν ιατροί, δέν άφηνεν αύτούς ήσύχους, άλλά 
τούς έ'βαζε νά τόν εξετάζουν καί νά του δίδουν φάρμακα. Πολλούς άπ* αύτούς 
προσεπάθησε νά τούς κρατήση κοντά του, όπως καί τόν ’Άγγλον ιατρόν Χόλλαντ, 
6 όποιος παρέμεινε επί τινα χρόνον είς ’Ιωάννινα καί ήλθεν είς οίκειοτάτας σχέσεις 
πρός τόν άλήν Πασσάν.

Ούτος μάς διηγείται τά έξης: 17 Κάποτε συνεζήτουν αυτός καί ό άλή Πασ- 
σάς διά τήν μακροβιότητα τών Αμερικανών,’Ινδών καί των Σινών καί διά τά μέσα 
πού παρέτειναν τήν ζωήν. *0 Χόλλαντ λαβών άφορμήν συνέστησε θερμώς είς τόν 
άλήν τήν άκριβή έκτέλεσιν τών ιατρικών του συμβουλών καί τόν έβεβαίωσεν 6τι 
«ή λεγομένη άλχυμεία ούτε μέσον τι πρός παράτασιν του βίου έμηχανήσατο, ούτε 
εύρε τόν λίθον τών σοφών». Εμβρόντητος έ'μεινεν ό άλής, δταν ήκουσεν, 6τι δέν 
ύπήρχε καμμία μέθοδος διά τήν παραγωγήν πολυτίμων μετάλλων. Προσθέτει δέ, 
ό Χόλλαντ «σφόδρα άμφιβάλλω, άν κατώρθωσα νά τώ καταστρέψω τήν πίστιν του 
είς τό παντοδύναμον τής άλχυμίας* τουλάχιστον παρετήρησα 6τι ήγανάκτησε μαθών 
ότι μικρού ή ούδενός λόγου άξια ήσαν διάφορα μέταλλα, άτινα αυτός ύπελάμβανε 
βαρύτιμα».

Προσέτι ό άλής καί αύτούς τούς τυχοδιώκτας καί κομπογιαννίτας ίατρούς, 
έκάλει καί έζήτει τήν συμβολήν των καί παρ’ 6λας τάς συμβουλάς καί παραστά
σεις του Χόλλαντ έκάλεσε τό 1816 τόν εκ Θεσσαλονίκης Σέργιον ή Στέργιον Διο- 
κλητιανόν, ό όποιος κατ’ έκείνην τήν έποχήν ήτο ό περιφημότερος τών τότε άγυρτών.

Ό  Σέργιος έγεννήθη είς τήν Θεσσαλονίκην περί τά μέσα τού 18ου αίώνος. 
Έσπούδασεν άρχικώς είς τήν άκμάζουσαν τότε έν Θεσσαλονίκη Σχολήν καί μετά 
ταυτα μετέβη είς τήν Βιέννην, όπου έγινε μαθητής του Χριστοδούλου Ξηρομερίτου 
άπό τήν ’Ακαρνανίαν, πού έδίδασκε τά φυσικομαθηματικά. Ό  Σέργιος άφοΰ έλαβεν
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όλίγας χημικάς γνώσεις έπεδόθη εις τήν αλχημείαν, τήν περίεργον εκείνην τέχνην, 
πού έπεζήτει νά μετατρέψη τύ μολύβι καί τον υδράργυρον εις χρυσάφι καί ασήμι. 
Επειδή κατεδιώχθη άπύ τήν άστυνομίαν τής Βιέννης διά τήν άγυραίαν του κατέ- 
φυγεν εις τήν Τεργέστην, όπου έσκανδάλισε τήν ελληνικήν παροικίαν αύτής.

Ό  Σέργιος είς τήν Τεργέστην βρήκε τό πλοΐον του Γαλαξειδιώτου πλοιάρ
χου ’Αναγνώστου Μακρή, πού ήτο φίλος τού άλή Πασσά καί διοικούσε τήν ναυτι
κήν μοίραν αύτού. Με τήν πανουργίαν του έπεισε τον Μακρήν νά τον πάρη μαζί 
του είς τύ πλοΐον πού άπέπλεε διά τάς Πάτρας. Κατά το ταξίδι 6 Σέργιος άφη- 
γήθη τάς άσχολίας του καί έπεισε τύν Μακρήν ότι μπτροΰσε νά κατασκευάση χρυ
σάφι καί ασήμι καί συγχρόνως με ένα μυστυριώδες ύγρύν νά άποδώση είς τούς άν- 
θρώπους τήν άθανασίαν.

είς αύτον έκεΐνα πού ήκουσεν άπο τον Σέργιον. Ό  Άλής χαρούμενος διότι βρήκε 
τέλος τό μέσον τού νά μή άποθάνη άφ’ ενός καί νά άποκτήση άφ’ ετέρου όσο χρυ
σάφι ήθελε, παρεκάλεσε τον φίλον του νά εύρη αμέσως τον Σέργιον καί νά τόν 
φέρη είς τά ανάκτορα. Έν τω μεταξύ ούτος άπέκτησε μεγάλην φήμην είς δλην 
τήν Μακεδονίαν, ώστε πολλοί μετέβαινον είς αύτόν διά νά μάθουν τήν τέχνην του, 
συγχρόνως 8έ κατεγίνετο καί είς τό χρυσοποιεΐον.

Ό  Σέργιος άνευρέθη, διότι είχεν άκολουθήσει τόν Μακρήν είς τά Ιωάν
νινα. Έπήγε λοιπόν είς τόν Άλήν καί τού έξήγησε τό μυστήριον τής άνακαλύ- 
ψεώς του. Ό  Άλής τού παρεχώρησε άμέσως διά κατοικίαν τά ανάκτορα τής Λιθα- 
ρίτσας, όπου τόν έκλεισεν ώς αιχμάλωτον, τού έδωσεν τά πρός τό ζήν άναγκαΐα, 
άλλά τού άπηγόρευσε νά εξέρχεται καί νά έπικοινωνή μέ τόν κόσμον καί διά νά 
μή έχη καμμίαν ύστέρησιν τού έπρομήθευσεν άρκετά κατ’ άπαίτησίν του άπό τήν 
’Ιταλίαν καί Γερμανίαν. Μαζί δέ μέ τόν Σέργιον έκλείσθη είς τά άνάκτορα καί 
κάποιος διάκονος, συνεργάτης του καί ανεψιός του.

Μεταξύ άλλων παραδοξολογιών ό Σέργιος ίσχυρίζετο ότι διά νά έπιτύχη
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είχεν άνάγκην άπό άρκετήν κόπρον άπό άνθρώπους, άλλ* αυτή νά προέρχεται άπό 
παιδιά καί κορίτσια πού νά είναι εντελώς παρθένα. Ό  Άλής δέ διά νά ίκανο- 
ποιήση αύτήν τήν άπαίτησίν του έμάζευσε καί έκλεισε εις τά άνάκτορα 100 παιδιά 
καί άλλα τόσα κορίτσια, πού έτρέφοντο ύπύ τάς οδηγίας καί τήν έπιτήρησιν του 
Στεργίου. Τά δυστυχισμένα αύτά πλάσματα έμαρτυροΰσαν, διότι ύπεχρεώνοντο μέ 
μαστιγώσεις νά τρώγουν έξ φοράς τήν ήμέραν, άδιάφορον άν εΖχον όρεξιν ή 6χι. 
Καθ’ ένα άπ* αύτά ήναγκάζετο νά καταβροχθίση τήν μερίδα του καί έκεινο πού 
μπορούσε νά φάγη περισσότερον έπαιρνεν ώς άμοιβήν πέντε παράδες 18 κατά 
μερίδα. Αποτέλεσμα δέ τής ύπερσιτίσεως αύτής ήτο νά άποθάνουν τά περισσό
τερα παιδιά, ίδίως κορίτσια, άπύ δυσπεψίαν, διότι, έπειδή ήσαν κλεισμένα μέσα εις 
τά δωμάτια καί δέν μπορούσαν νά περιπατήσουν, δεν μπορούσαν νά χωνεύσουν το 
πολύ φαγητό, πού ύπεχρεώνοντο νά φάγουν.

Ό  Άλή Πασάς, έθύμωσε, όταν έμαθεν αύτά, άλλ* επειδή ήλπιζε νά έπι- 
τύχη τήν μακροβιότητα δέν ήρνήθη εις τύν Σέργιον κάτι πολύ παράξενον, δηλαδή 
έζήτησε καί αίμα άνθρώπινον. *0 Πασσάς έθεσεν εις τήν διάθεσίν του πολλά παι
διά, πού τά είχε μέσα εις τά άνάκτορα, άπό τά όποια ό άγύρτης έκαμεν άφαίμα- 
ξιν καί έβγαζε αίμα, πού έλεγεν ότι χρησιμοποιούσε εις τά πειράματά του. Τόσον 
δέ συχναί ήσαν αί άφαιμάξεις, ώστε τά περισσότερα άπό τά δυστυχισμένα αύτά 
παιδιά άπέθνησκον.

Έν τούτοις όμως ούτε αύτό συνεκίνησε τόν Άλήν, πού κυριευμένος άπό τόν 
πόθον τής μακροβιότητος, ήτο διατεθειμένος τό παν νά παραχωρήση εις τόν τυχο
διώκτην, μέ τήν έλπίδα νά έπιτύχη τήν άθανασίαν. Καί ό Σέργιος έζήτησε τώρα 
άρκετάς τρίχας άπό μαλλιά άνδρών. Ά ν έζητοΰσε γυναικεία μαλλιά, τό πράγμα 
ήτο πολύ εύκολον, διότι τό χαρέμι τού Άλή Πασσά. θά έφθανεν, άλλ* άνδρικά μαλ
λιά δέν ήτο εύκολον νά εύρουν, διότι οί Αλβανοί εξόριζαν τό κεφάλι των καί δέν 
άφηναν παρά μίαν φούνταν εις τήν κορυφήν τής κεφαλής των, πού κατ’ ούδένα 
τρόπον θά ήσαν διατεθειμένοι νά στερηθούν.

Ό  Άλής όμως έπειδή δέν ήθελε νά παρακούση είς τόν Σέργιον, πού του 
ύπεσχέθη τήν άθανασίαν. διέταξε τούς στρατιώτα-c του ν’ άφήσουν τήν κόμην νά 
άναπτυχθή είς ολο τό κεφάλι, έπειτα δέ νά τήν κόψουν όλοι οί στρατιώται καί νά 
τήν προσφέρουν είς τόν Στέργιον. Μόλις οί Αλβανοί ήκουσαν τήν διαταγήν αύτήν 
έγιναν έξω φρένων, διότι τό έθεώρησαν ώς θανάσιμον προσβολήν. Έμαζεύθησαν 
λοιπόν είς τό προαύλιον των άνακτόρων τού Άλή καί είς άλλα δημόσια μέρη καί 
ήρχισαν νά φωνάζουν καί νά διαμαρτύρονται προτρέποντες καί τούς άλλους πολί- 
τας νά έπαναστατήσουν.

Ό  Άλής, πού ήτο θρασύδειλος, μόλις ήκουσε τήν ταραχήν καί έμαθε τήν 
έξέγερσιν των στρατιωτών έκρύβη καί άφοΰ έκάλεσε τόν άρχηγόν αύτών Κασήμ 
Άγαν, τόν παρεκάλεσε νά μαλακώση τούς στρατιώτας καί νά είπη είς αύτούς, ότι 
άμα ή κόμη των θά έμεγάλωνε ένα μόνον δάκτυλον, θά τούς διέταζε πάλιν νά τήν 
κόψουν. Προσέτι τούς έφανέρωσε τήν αιτίαν πού προεκάλεσε τήν άπόφασιν έκεί- 
νην καί τούς προσέφερε πολλά δώρα. Άλλ* οί στρατιώτες καθόλου δέν έμαλάκω- 
σαν καί παρ’ ολίγον νά κομματιάσουν τόν Κασήμ Άγαν. Καί έτσι ό Άλής ύπε- 
χρεώθη νά ύποχωρήση άπέναντι τής έπιμονής τών στρατιωτών του καί άνεκάλεσε 
τήν διαταγήν.

Έν τούτοις ό Σέργιος έξηκολούθησε μέχρι τού 1818 τάς άλχημικάς έργα- 
σίας του καί τά πειράματα κλεισμένος πάντοτε μέσα είς τά άνάκτορα τρώγων καί 
γλεντών καί μή παρουσιάζων κανένα άποτέλεσμα. Ό  ’Αλής πολλάκις τόν έπε- 
σκέπτετο καί τού έζήτει πληροφορίας διά τήν πρόοδον τών έργασιών του, άλλ* ό 
Σέργιος μέ ύποσχέσεις τόν έβαυκάλιζε.
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Τελικά ό Άλής, έπειδή δέν έβλεπε νά πραγματοποιήται εκείνο πού ύπεσχέθη 
ό άλχημιστής καί άφού έπληροφορήθη άπύ τύν έκδιδόμενον εις τήν Βιέννην «Λό- 
γιον Έρμήν» τά τού άγύρτου διέταξε τύ 1818 τον άπαγχονισμόν του.

Κάποιαν ημέραν έπήγε εις ένα κιόσκι πού είχε παρά τήν είσοδον τήςπόλεως 
καί εκεί προσεκάλεσε τύν Σέργιον μέ τήν πρόφασιν νά τύν γνωρίση μέ ένα δερβί- 
σην, έπίσης περίφημου άλχημιστήν, πού είχεν έλθει άπύ τήν Περσίαν καί δέν μπο
ρούσε νά είσέλθη εις τήν πόλιν, διότι ή πανούκλα τότε έμάστιζε διάφορα μέρη.

Ό  Σέργιος έπίστευσε τά λόγια του καί έπήγε εις τύ κιόσκι μέ μεγάλην 
χαράν, διότι έτσι θά εΰρισκε εύκαιρίαν νά κινηθή καί νά περιπατήση έξω εις τύν 
δρόμον, έπειτα άπύ τρία χρόνια πού ήτο φυλακισμένος. Έπλησίασε λοιπόν εις τύ 
κιόσκι, μέσα εις τύ οποίον είδε τύν Άλήν νά κάθεται, ό οποίος ήρχισε νά τού 
όμιλή. Ό  Σέργιος δέν ύπωπτεύθη τίποτε καί ήτο ήσυχος, ένώ ο ιδιαίτερος γραμ- 
ματεύς τού Άλή, ό Σπύρος Κολοβός ήσχολείτο κατά διαταγήν αύτού νά γράφη μέ 
μεγάλα γράμματα έπάνω εις μίαν σανίδα κάτι, πού έπρόκειτο νά τεθή έπάνω εις 
τύ κεφάλι τού Σέργιου, όταν θά έθανατώνετο.

'Όταν ό Σπύρος έτελείωσε τύ γράψιμο, ό Άλής παρέδωσε τύν Σέργιον εις 
τύν Κασήμ Άγαν διά νά τύν όδηγήση δήθεν εις τύ μέρος δπου έμεινε ό Δερβίσης, 
διά νά όμιλήση μαζί του, άλλα μόλις ό Σέργιος έπροχώρησε μερικά βήματα διέ- 
κρινε τήν αγχόνην, πού είχε στηθή δι* αύτόν. Ό  άγύρτης ώχρίασε μόλις είδε τήν 
άγχόνην καί έσταμάτησε έντρομος, άλλ’ ό Κασήμ διά τής βίας τύν έφερε εις τύ 
μέρος τής έκτελέσεως καί τύν παρέδωσεν εις τύν δήμιον, ό οποίος έξετέλεσε τήν 
διαταγήν τού Άλή Πασσά.

'Η  σανίδα έκαρφώθη εις τύ μέτωπον τού Σέργιου καί έφερε τήν έπιγραφήν 
ταύτην εις τήν ελληνικήν καί τουρκικήν γλώσσαν* «Ούτως άπόλλυνται οί άπα- 
τώντες τούς κυρίους των».

Καί έτσι μετ’ όλίγας στιγμάς ό Σέργιος έκρέματο νεκρός εις τύ μέσον της 
Πλατείας, ό οποίος εΐχε τήν ήλιθιότητα νά νομίση, δτι θά ήμπορούσε νά άπατήση 
μέχρι τέλους τύν Άλή Πασσάν.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

1. Γ. Χ ρ .  Χ α σ ι ώ τ ο υ :  Συλλογή των κατά τήν ’Ήπειρον Δημοτικών ασμάτων. 
Άθήναι 1866.

2. Α. ’ Ι α τ ρ ί δ ο υ :  Συλλογή δημοτικών ασμάτων έν Άθήναις 1859.
3. ’ Ε γ κ υ κ λ ο π α ί δ ε ι α  Πυρσού εις τδ άρθρον «Σέργιος Διοκλητιανδς».
4. « X ρ υ σ α λ λ I ς » 1865 σελ. 341. Σέργιος ό Διοκλητιανδς ύπδ Ε. Σ.
5. « Χ ρ υ σ α λ λ ί ς »  1866 σελ. 79 Δημοτικδ άσμα Γ. Χασιώτου.
6. Κ ώ σ τ α  Κ α ι ρ ο φ ύ λ α :  Ό  Άλή Πασάς δπως τδν είδαν οί περιηγηταί. Άθήναι.
7. Σ π .  ’ Α ρ α β α ν τ ι ν ο υ :  ‘Ιστορία Άλή Πασά του Τεπελενλή συγγραφεισα έπί τή 

βάσει άνεκδότου έργου τού Παναγιώτου Άραβαντινοϋ έν Άθήναις 1895.
8. Τ ρ ύ φ .  Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ :  Ιστορία Άλή πασσά του Τεπελενλή Σατράπου τής Η 

πείρου (1741—1822) έν Άθήναις 1826.
9. Κ λ ε ι ώ :  10/22 Φεβρουαρίου 1879 δ Άλή πασσάς τών Ίωαννίνων άπόσπασμα έν 

μεταφράσει έκ τής περιηγήσεως του Άγγλου ιατρού Χόλλανδ.
10. Ο. Π ο υ κ ε β ί λ :  ‘Ιστορία τής ‘Ελληνικής Έπαναστάσεως ήτοι ή άναγέννησις τής 

* Ελλάδος, μεταφρασθεισα ύπδ Ξ. Ζυγούρα έν Άθήναις 1890.
11. « Ε σ τ ί α » ,  έτος Δ. 1870, σελ. 150, άρ. 167, δ Άλή πασάς τών Ίωαννίνων.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

1. Γ. X ρ. Χ α σ ι ώ τ ο υ :  Συλλογή τών κατά τήν Ήπειρον δημοτικών ασμάτων, Ά 
θήναι 1866.

2. Χ ρ υ σ α λ λ ί ς :  1866 σελ. 70, Δημοτικδν άσμα.
3. Α. Ί α τ ρ ί δ ο υ :  Συλλογή δημοτικών ασμάτων έν Άθήναις 1859 σελ. 47.
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4. Ά λ χ η μ ι σ τ ή ς :  καλείται έκεϊνος πού άσχολεΐται μέ τήν άλχημείαν, άλχημεία δέ 
είναι ή υπό των 'Αράβων κατά τόν Μεσαίωνα είσαχθεΐσα εις τήν Δύσιν άπόκρυφος χιμαιρική 
έπιστήμη (χημεία τρόπον τινά) άσχολουμένη περί τήν άνακάλυψιν της φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή ς  
λ ί θ ο υ  δια τής άποσυνθέσεως, μείζεως καί άνασυνθέσεως μετάλλων καί άλλων ύλών. Εϊχε 
δέ κατά τούς άλχημιστάς ή φιλοσοφική λίθος τήν δύναμιν νά άνανεώνη τήν άνθρωπίνην ζωήν 
καί νά μετατρέπη εύτελή μέταλλα εις χρυσόν. Έ κ τής άλχημείας έκείνης ήρχισεν άπό τόν δέ- 
κατον όγδον αιώνα νά διαμορφώνεται ή συστηματική έπιστήμη τής χημείας.

5. Τ σ ί ο υ β α ί ρ ι ;  (τουρκ. τζεβαχύρ) παν βαρύτιμον κόσμημα.
6. Κ α ζ α ν τ ώ :  κερδίζω, σχηματίζω περιουσίαν, κερδίζω πολλά χρήματα.
7. Π ε σ κ έ σ ι :  δώρον.
8. Ζ α μ ά ν ι :  χρονικόν διάστημα, χρόνος πολύς, καιρός.
9* Γ ύ φ τ ι κ α :  Θέσις πλησίον των Ίωαννίνων, όπως καί ή Μπουνίλα, είς τάς 

όποίας, ως έπί τό πολύ, έξετελουντο κατά τούς χρόνους του Άλή Πασά καί μετέπειτα έκεΐνοι 
πού ύπέπιπτον είς τήν δυσμένειαν των διοικητών ή κατεδικάζοντο δι' άλλας αίτίας.

10. μ ε ϊ ν τ ά ν ι :  πεδιάς—πλατεία,
11. τ ρ ι χ ί ά ρ ι :  τριχιά, σχοινίον.
12. μ α ν τ ά μ :  άφου.
13. X α ζ (ι) ν έ ς : θησαυρός, ταμεϊον, θησαυροφυλάκιον.
14. μ α ξ ο ύ μ ι :  νήπιον, μωρό, μικρό παιδί.
15. χ α ζ ί ρ ι : έτοιμο.
16. κ ά ν τ ι ο :  (κάνδιον) κρυσταλλοποιημένη ζάχαρις
17. «Κ λ ε ι ώ» 10/22 Φεβρουάριου 1879 «*0 'Αλή Πασάς τών Ίωαννίνων».
18. Π α ρ ά ς : Τό κατώτατον είς άξίαν τουρκικόν νόμισμα ίσον πρός τό */* του γρο- 

σίου πού κυκλοφορούσε ως χάλκινον κέρμα.
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ B. ΠΑΤΣΕΛΗ

ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΩΤΟΥ 
Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ω Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Κ Α Ρ Α Τ Σ Κ Α Κ Η

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑ ΤΕΡΙΑΧΙΤΗΝ

«Γρηγορεϊτε καί προσενχεσθε ότι ούκ οϊδατε τήν ημέραν, 
οντε την ώραν εν η 6 νιος τον άνθρώπον έρχεται».

Ά,νδρες σεβαστοί καί πατέρες του ιερατικού τάγματος, φίλοι συγγενείς καί 
γνωστοί καί τέκνα πνευματικά, όσοι συνήχθημεν σήμερον εις τόν ένταφιασμδν του 
πνευματικού μας πατρός, Κωνσταντίνου ίερομονάχου του πρός κύριον έκδημήσαν- 
τος, βλέπω τήν τιμήν καί παράταξιν, όπου ήλθετε να κάμετε εις τόν προκείμενον 
νεκρόν, άλλος άπό χατήρι, άλλος άπό εύγνωμοσύνην, καί άλλος από χρέος «άπό· 
δοτε πασι τάς όφειλάς, λε/εί δ 3Απόστολος Παύλος, τώ τόν φόρον, τόν φόρον, τώ 
τήν τιμήν, τήν τιμήν, τού τό σέβας, τό σέβας, τώ τόν φόβον, τόν φόβον». Βλέπω, 
λέγω, τήν τιμήν ταύτην, πλήν δεν άποδίδω τήν αιτίαν ούτε εις υμάς, ούτε εις τόν 
νεκρόν, εί μή εις τόν κύριον ήμών Τησούν Χριστόν, όστις χαρίσας τό χάρισμα της 
πνευματικής διαγωγής καί καταστήσας τόν Μακαρίτην τούτον ιατρόν των ψυχών
έντιμον, ηύδόκησε να γίνη καί ή ταφή του τιμιωτάτη, διότι «τίμιος εναντίον κυ
ρίου ό θάνατος τού αγίου αύτού». Έπροστάχθη ποτέ ό θεόπτης Μωϋσής παρά θεού 
διά νά όμιλήση εις τόν θεόν καί άπεκρίθη «ϊσχνόφωνος εϊμι κύριε, καί διά τοντο 
ονχ3 ικανός, δηλ. λεπτόφυινος, βραδύγλωσσος και δεν ήμπορώ νά ομιλήσω». Έ - 
προσκαλέσθην καί εγώ σήμερον διά νά ομιλήσω ένώπιον τού ιερού καί λαμπερού 
τούτου συλλόγου, ομιλίαν αίφνίδιον, ομιλίαν χωρίς προϋπάρχουσαν είδησιν καί προ
ετοιμασίαν. "Οθεν δικαίω τώ λόγω έπρεπε νά άποκριθώ καί έγώ εις τούς προσ- 
καλέσαντάς με τό, ούπω συνέταγμαι, «ούπω καιρός», ή ούχ’ ικανός είμι κύριοι. 
Άλλ’ έπειδή εις τόν μακαρίτην # πατέρα τούτον ύϊκόν χρέος μέ ύποχρεοί,
παρίσταμαι καί έγώ τούτη τή ώρα εν τώ μέσω υμών ίνα άποδώσω τό χρέος τής 
ευγνωμοσύνης όσον δυνηθώ.

Έάν άποθάνη Βασιλεύς έπί τής γής, βλέπει τις κρότον μέγαν, θρήνον πολύν, 
συναγωγήν λαών καί παράταξιν άρχόντων άρχομένων, ήτις συνοδεύει τό λείψανον 
αύτό, καί τό παραπέμπεν εις τόν τάφον. Έάν δ* άποθάνη άνθρωπος πτωχός καί 
ταπεινός ευθύς περικυκλώνουν αυτόν γυνή καί τέκνα, συγγενείς γνωστοί, μετά 
θρήνων καί κλαυθμών άσπαζόμενοι τόν τελευταίον άσπασμόν θάπτουσι τόν νεκρόν.

Έάν δέ άποδημήση πρός κύριον ιερομόναχος τις καί σεβάσμιος άνήρ, πολλά 
ολίγον μέλλει τούς άνθρώπους καί τόν κοινόν κόσμον! ολίγοι είναι έκείνοι όποΰ 
κλαίουν, καί σπάνιοι οι άπό καρδίας στενάζοντες περί καλογήρων! καί διατί τούτο, 
άθλιοι καλόγηροι! διότι λέγουσιν, ήρνήθημεν τόν κόσμον καί τά τού κόσμου καί 
διά τούτο μισεί ήμάς ό κόσμος! άλλά τό έναντίον βλέπω σήμερον μέ θαυμασμόν 
μου εις τόν προκείμενον νεκρόν, εις τόν σεβάσμιον πνευματικόν, λέγω, τόν εν μα- 
καρία τη λήξει γενόμενον παππά Κώνστα, πλούσιοι καί πένητες συνήχθησαν, νέοι 
καί γέροντες πάροικοι καί έγχώριοι, ποιμένες καί διδάσκαλοι τού χριστεπωνύμου 
λαού τών έπαρχιών καί περιχώρων τούτων. 'Όλοι μας συνήχθημεν σήμερον σκυ-

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σε?.. 42.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ· 143

θρωπάζοντες μετά συγγενών καί φίλων διά τόν θάνατον του κοινού πατρός τούτου 
καί τήν στέρησιν του ιατρού των ψυχών, πρός ον έφώνη ό Κύριος άχρι τούδε «βό
σκε τά άρνία μου, παππά Κώνστα, ηοίμενε τά πρόβατά μου», άλλ* δλους μας μάς 
συνήθροισε σήμερον ή ταφή σου, σεβαστέ πάτερ, διότι άποστολικώς είπείν έγινες 
τοίς πασι τό παν, ίνα τούς πάντας κερδήσης. *Η ενάρετος ζωή του βέβαια, άδελ- 
φοί, καί τά καλά φερσίματά του είς τόν κόσμον έκαμαν τόν κοσμαγάπητου, σεβά
σμιον καί άνθρώποις χρήσιμον, διά τούτο μέ λύπην συνήχθημεν σήμερον, μέλλον
τες τούτη τή ώρα νά χωρισθώμεν, στερούμενοι τής παρουσίας του καί φιλίας του 
είς αιώνας. «Ίδον έρχεται ώρα και νϋν έ?.ή?,νΟεν Ίνα σκορπισΟήτε έκαστος είς τά 
ΐδια και έμέ μόνον άψητε». "Ολος δ χορός τών πεπαιδευμένων καί ρητόρων, δσοι 
έγκωμιάζουσι, άρχίζουν άπό πατρίδας καί γένος, πλήν εγώ έπειδή έχων ύλην τήν 
αρετήν, δέν εύκαιρώ νά ομιλώ περί κτηρίων καί πολυτελών πραγμάτων, ούτε περί 
λαμπρότητος γένους, τά όποια είναι τυχηρά καί μηδέν, ως πρός τήν άρετήν του 
άνδρός τούτου δστις (μέ δλον δτι κατά το γένος του καί οί γονείς του δέν ήσαν 
εύκαταφρόνητοι) έξ απαλών ονύχων, φέρων τόν σπόρον τής άρετής είς τήν ψυχήν 
του, άνετράφη εύσεβώς καί έντίμως. 'Υπανδρευθείς έμέθεξε καί άπό τά έγκόσμια, 
καί διά τήν καθαρότητα τής ζιοής του, καί ικανότητα τής ψυχής του, τόν έπροβί- 
βασεν ή χάρις του παναγίου πνεύματος είς τόν βαθμόν τής ιεροσύνης θεαρέστως, 
ήξιώθη καί τής χάριτος του βαθμού είς τήν πνευματικήν πατρότητα, 6που ά- 
γωνιζόμενος άποστολικώς έτρεχεν είς τούς αμαρτωλούς ως ιατρός είς τούς 
άσθενείς είς τούς λυπημένους ως παρηγορητής, είς τούς έργάτας τής άρετής 
ως συμβοηθός αύτοίς, είς τούς ορφανούς ώς πατήρ, είς τούς φίλους ώς φίλος, είς 
τούς κοσμικούς ώς κοσμικός καί είς τούς πάντας ώς πας «τοϊς πάσι τά πάντα γέ- 
γονα, ίνα τά πάντα κερδήσω». Ό  καρπός τής άρετής τούτου του άνδρός είναι φα
νερός είς δλους μας έδελφοί καί πατέρες, διότι γινώσκειν δτι αί άρεταί πόνω κτών- 
ται καί μόχθω κατορθούνται, έτρεχεν άόκνως νύκτα καί ημέραν είς πάσαν χώραν 
καί πόλιν τής επαρχίας ταύτης, ζητών τό άπολωλός πρόβατου καί θεραπεύων πά
σαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν ψυχικήν. νά λέγη τις πόσους άσε-
βείς μετέφερεν είς τήν όρθοδοξίαν διά του βαπτίσματος; καί πόσους χριστιανούς 
αιχμαλώτους έλύτρωσεν άπό τήν άρνησιν τής πίστεως, καί άπό τάς χείρας τού δια
βόλου ; πόσους δέ διά τής έξομολογήσεως καί μετανοίας έπλυνε καί έθεράπευσε 
καί καθαρίσας αύτούς τούς έκαμεν ώς τούς κληρονόμους άξίους τής βασιλείας τών 
ούρανών; τά χρήματά του καί τά γρόσια του (άτινα έν ίδρώτι τού προσώπου του 
άπήλαυσε) έγιναν τροφή τών άνθρώπων του, πρός ούς είχε χρέος πατρικόν, ελεη
μοσύνην τών πτωχών, έξοδα τής ταφής του, βοήθεια του μοναστηριού του καί τής 
πατρίδος του, καί έν ένί λόγω όκρέλεια τής άνθρωπότητος. Είθε λοιπόν τά παρα- 
δείγματά του, νά τά μιμηθουν ολοι οί όμοιοι του έκ του ιερού τάγματος καί οί 
ιερομόναχοι καί πνευματικοί, ο)ς ζωηφόροι άγγελοι τού ούρανίου πατρός επί τής 
γής νά θησαυρίζουν θησαυρόν έν ούρανοίς, καί οχι έπί γής. Πού σοφός ; πού γραμ- 
ματεύς, πού συζητητής τού αίώνος τούτου έν τή έπαρχία ταύτη; ίνα συγκρίνωμεν 
τά έργα έκείνου μέ τήν άρετήν καί πράξεις τούτου; ΤΗσαν άξιοι άρα γε νά παρα- 
βληθώσι μέ τούτον, δσοι πνευματικοί καί ποιμένες τρυπωμένοι είς τό κελί τους; 
καί άντί νά τρέχουν έδώ καί έκεί, ζητούντες τό άπολωλός πρόβατον, νά καρτερούν
νά πηγαίνη ό άμαρτωλός νά τούς εύρη ; τό πρόβατον νά εύρίσκη τόν ποιμένα καί 
δχι ό ποιμήν τό πρόβατον; «αμήν γάρ λέγω νμϊν) έάν μη περισσεύση ή δικαιο
σύνη υμών πλεϊον τών γραμματέων και ψαρισαίων, ον μή εισέλΟητε είς τήν βασι
λείαν τών ονρανοίν». Τοιούτος λοιπόν χρηματίσας ό μακαρίτης ούτος τήν πίστιν 
τετήρηκε, τόν άγώνα τόν καλόν ήγώνισται, έβόσκησε τά άρνία του, έποίμαινε τά 
πρόβατά του, έχάρη τήν νεότητά του, ήγάπησε τόν πλησίον του, έλάτρευε τόν θεόν 
μέχρι γήρας καί ηύξησε τό πνευματικόν τάλαντόν του. "Οθεν δικαίως άκούει σή
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μερον τό, ώ δούλε άγαθέ καί πιστέ, επί ολίγα ή πιστός, επί πολλώ σέ καταστήσω, 
είσελθε εις τήν χαράν του κυρίου σου χαίρων, άλλ* επειδή ό άνθρωπος, όσον καθα
ρός, όσον άμεμπτος καί άν σταθή, πάντοτε ύπόκειται εις τήν άμαρτίαν καί πταίσμα 
«ού γάρ έστιν άνθρωπος, 6ς ζήσεται καί ούχ’ άμαρτήση». Ούδ* άν μίαν ήμέραν 
ύπάρχη ό βίος αύτοΰ (λέγει ό Ίώβ) καί διά τί τούτο; διότι (λέγει ό Προφητάναξ 
Δαβίδ) «Ιδού γάρ έν άνομίαις συνελήφθην, καί έν άμαρτίαις εϊκίσσησέ με ή μήτηρ 
μου». Διά τούτο καί ό μακαρίτης ούτος πατήρ ως άνθρωπος ών σάρκα φορών, τόν 
κόσμον οικών, καί μετά άνθρώπο^ν συζών, ’ίσως έσφαλλεν καί αύτός. ’Ίσως έβλα- 
ψεν ή έπίκρανέ τινα (διά νά έκπληρώσωμεν την έντολήν του Κυρίου λέγοντος «εάν 
άφήτε τοϊς άνθρώποις τά παραπτώματα αύτοϊς, άφήστ} καί ό πατήρ υμών ό ουρά
νιος»), πρέπει νά έκφωνήσωμεν όλοι άπό ψυχής καί καρδίας ό θεός συγχωρήσαι! 
(τρεις) καί τάξειν αύτήν διά πρεσβειών τής σήμερον έορταζομένης άγίας ’Άννης καί 
δι* εύχοιν τών πανοσιωτάτων ήγουμένων καί ιερέων, έν κόλποις ’Αβραάμ, Ισαάκ 
καί Ια κ ώ β ! ένθα άπέδρα πάσα οδύνη, λύπη καί στεναγμός, ήμάς δέ παραλαβών έν 
μετανοία καί έξομολογήσει νά μάς άξιώση άπαντας τής έπουρανίου αύτου Βασι
λείας, άμήν !

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΝ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΩΤΗΝ(ΐ)

«*Αδελφοί, εάν τε ζώμεν τω κυρίω ζώμεν, έάν τε άποθνήσκωμεν τω κυρίω άπο-
θνήσκομεν, είτε γάρ ζώμεν, είτε άποθνήσκομεν, τω κυρίω έσμέν». (Παΰλ. Άπ.)

Εύλαβέστατοι ιερείς, τίμιοι προεστώτες καί πρόκριτοι καί λοιποί συμπα
τριώτες, όσοι σήμερον έσυναχθήκετε εις τόν ένταφιασμόν τούτον του σεβασμίου 
άνδρός, βλέπω ότι έσυναχθήκετε πολλοί καί περίεργοι, ώσάν νά μαζωχθήκετε εις 
καμμίαν ίεράν πανήγυριν καί δεν ήξεύρετε, ότι έμαζωχθήκετε ό καθ’ ένας νά ίδήτε 
τό πανηγύρι τού θανάτου σας; ‘‘Ή  δέν ήξεύρετε, ότι σήμερον είναι τό σεργιάνι μας 
εις τό πανηγύρι τού διδασκάλου μας καί αΰριον εις ήμάς; διότι πού δέν έμβαίνει, 
ή δέν εισχωρεί ό θάνατος ; θάνατος εις τούς πτωχούς, θάνατος εις τούς πλουσίους, 
θάνατος εις τούς βασιλείς τής γής καί δυνάστας, καί πάντας τούς κοσμοκράτορας, 
θάνατος εις τούς διδασκάλους καί σοφούς. Δέν ήμπορέσατε άρα γε, ώ σοφοί καί 
διδάσκαλοι τής οικουμένης, νά άποφύγητε τόν θάνατον μέ τήν σοφίαν τής έπιστή- 
μης σας ; Δέν ήμπορέσαμεν, λέγουσι, διότι «ή σοφία τού κόσμου τούτου μωρία 
έστί παρά τω θεω». Τούτο βέβαιοί καί ό σοφός Σολομών λέγων: «κ&ν γάρ τις ή 
τέλειος έν τοϊς άνθρώποις, τής άπό σοϋ σοφίας άπούσης, εις ούδέν λογιαθήσεται». 
Μά έσεΐς, ώ βασιλείς τής γής καί δυνάστας δέν ήμπορέσατε μέ τήν δύναμιν τών 
στρατευμάτων καί χρημάτων σας, νά άντιπαραταχθήτε εις τόν θάνατον, καί νά τόν 
άποδιώξητε άπό νά παλάτια σας; ’Ό χι δέν ήμπορέσαμεν, λέγουσι, διότι πάσα έ- 
ξουσία τούτου άνωθεν έστί δεδομένη, καθώς καί «πάν δώρημα τέλειον άνωθεν έστί 
καταβαίνον». Ιδού λοιπόν καί οί σοφοί καί οί βασιλείς τί άποκρίνονται περί θανά
του. Η μείς δέ τί συνάγομεν έκ τούτου, ούδέν άλλο, είμή κατά τό σοφόν «δπερ ή φύ- 
σις συνέστησεν ή φύσις καί διαλύση» (Κλεάνθης). Όθεν δσω καί άν ζήση ό άν
θρωπος πάλιν θά άποθάνη. «Θανείν πέπρωται πάσι, καν έν οίκίσκω τις ήρξαι αύ- 
τού τηρή» (Δημοσθένης). Έζησεν άληθινά ό μαθουσάλας χρόνους 960, άλλ’ άπέ- 
θανεν. ’Έζησεν ό ’Αβραάμ χρόνους 175 άλλ* άπέθανε καί αύτός, ώς καί οί λοιποί 
άνθρωποι, διότι γή ήν καί εις γήν άπελεύση, λέγει ό Θεός πρός τόν άνθρωπον.

*Ας άπαλαύση λοιπόν τις τά άγαθά όλου τού κόσμου τούτου, ας γίνη Κροί- 1

1. Ό  Ιερομόναχος Κωνστάντιος Σπ. Φλέντος ήτο διδάσκαλος του Γαζηείς Δελβινάκι 
ό όποιος τόν διεδέχθη είς τό σχολεΐον ώς διδάσκαλος.
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σος μέ τούς πολλούς θησαυρούς, άς γίνη Μήδας φεβερύς καί Σαρδανάπολος μέ τά 
πολλά τά τζάκια και καββαλικεύη τά εκλεκτά άτια(!) τής Αραβίας μέ διαμαντέ- 
νιες σέλαις, άς κατάγεται άπό μεγαλοδόξοις πόλεις, άς γίνη σοφός καί ζηλευτός, 
αύτος έχει νά άποθάνη ώς καί έν τή μακαρία τή λήξει γενόμενος ήμέτερος διδά
σκαλος, κύριος Κωνστάντος, σπέρμα, γέννημα καί άνάθρεμμα τής χώρας μας καί 
πατρίδος μας ταύτης Δελβινακίου, ή οποία επαινείται πανταχού, 6χι μόνον διά τήν 
καλήν καί πολλήν τοποθεσίαν όπου έχει, αλλά καί διά κάμποσα προτερήματα, όπου 
έδειξαν είς πολλάς περιστάσεις καί οί συμπατριώται μας, διότι, έάν τις έξετάση, 
φίλοι καί αδελφοί συμπατριώται, τήν πατρίδα μας είλικρινώς, θέλει ίδή 6τι αύτή 
κατά τήν δύναμίν της, εύγαλεν άνδρας φρονίμους καί συνετούς πολλούς, εύγαλε 
πλουσίους καί ύπερπλουσίους, εύγαλε σπουδαίους καί πεπαιδευμένους όχι ολίγους, 
των οποίων πρώτος ήτο ό παρών σεβαστός μας διδάσκαλος, του οποίου ή προκοπή 
καί ή ύπόληψις δέν θέλει άλησμονηθή ποτέ (ό κλέος ούποτε όλειται). Τέλος πάν
των εύγαλεν ή πατρίς μας τοιούτους άξιους άνδρας, οιτινες τριάντα τρεις χρόνους 
έφύλαξαν τήν σωτηρίαν καί ύπόληψιν τής πατρίδος των. Πρώτον μέν μέ τήν βοή
θειαν του Ύψίστου, καί δεύτερον μέ τήν άξιότητά τους έδειξαν είς τούς κινδύνους 
αρετήν καί άξιότητά καί ούτε τήν πατρίδα άφησαν νά πωληθή, καί σχολεΐον έσύ- 
στησαν ελληνικόν. Δέν λέγω εκκλησίας καί μοναστήρια, μέ τό όποια έπεριτοίχισαν 
καί περιεκύκλωσαν τήν χώραν. Δέν λέγω καλλαις συνήθειαις. Δέν λέγω έλεημοσύ- 
νας όπου κάμνει ή πατρίς μας είς τήν φιλοξενίαν όπου έχει. Τούτο άς τό ομολο
γήσουν οί ξένοι καί διαβάται, καί δσοι τό έδοκίμασαν, έγώ δέ δικαίως ήμπορώ νά 
είπώ τούτο τού Σολομώντος είς τά περί πατρίδος μου «πολλαί μέν χώραι έκτη- 
σαντο δνναμιν, πολλαί δέ πλούτον καί κάλλος, ου δέ καί ύπερηρας αυτός, ώ πατρίς».

Άλλ* ίνα μή πολυλογώ, στρέφω τόν λόγον μου είς τόν προκείμενον νεκρόν 
Κωνστάντον τόν διδάσκαλον, ό όποιος καταγόμενος άπό τοιαύτην πατρίδα καί γεν
νηθείς είς αυτήν άπό γονείς τίμιους καί αύτόχθονας πατριώτας έδειξε μακρόθεν δτι 
έχει νά τιμήση καί θεόν καί πίστιν καί πατρίδα καί γονείς καί συγγενείς του. 
Διότι νέος ών καί παις άνετράφη μέ τιμιότητα καί φρονιμάδα, καί μέ όλα τά χρη
στά ήθη, φθάσας δέ είς τήν άνδρικήν ηλικίαν, άντί νά νυμφευθή άνθρωπον ομοιο
παθή, ένυμφεύθη τήν ίερομοναχικήν ίεοροσύνην, άντί νά ζηλεύση τάς έγκοσμίους 
άπολαύσεις, έπροτίμησε τά ούράνια άγαθά καί χαρίσματα, έπήγεν είς τήν ξενητείαν, 
έσπούδασεν, έπρόκοψε, καί δέν ήρνήθη τήν πατρίδα του, ώς ένας άκληρος καλόγη- 
ρος οπού ήμποροΰσε νά τό κάμη καί καθώς τό έκαμαν πολλοί, άλλ’ έτρεξεν οπίσω 
πάλιν ώς ένας φαμπιλίτης, διά νά τήν εύεργετήση καί νά τήν φωτίση είς δλα τά 
κακά τής δυστυχίας της, έφέρθη φρονιμώτατα καί ο^φέλησεν αυτήν άξιόλογα, όχι 
μόνον μέ τήν σπουδήν, άλλά καί μέ τήν ζωήν του έδραμεν εύθύς όπου τόν έστεί- 
λαμεν καί έθυσιάσθη άληθινά υπέρ πίστεως καί πατρίδος του. Αύτός πλέον τό έ'ρ- 
γον τετέλευκε, τήν πίστιν τετήρηκε, τόν άγώνα τόν καλόν ήγωνίσατο. Έκαμεν λέγω 
ό σεβάσμιος ήμών εύεργέτης τό χρέος του καθ’ δλον υπέρ τήν δύναμίν του, καί 
διά τούτο φαίνεται εύαρεστήσας τώ κυρίω έδικαιώθη νά περάση είς τήν άλλην 
ζωήν, διότι φωνάζει ό θεός είς τοιούτους άνθρώπους διά του προφήτου λέγων «τε
λεύτα, καί άνάβηθι πρός με». "Οθεν διωρίσθη νά άσθενήση ό άνθρωπος, νά έξομο- 
λογηθή καί νά διορθωθή είς τόν οίκον τού πατρός του, είς τάς άγκάλας τής φιλ- 
τάτης του αύταδέλφης, νά ταφή είς τά μνήματα τών γονέων του, καί είς τούς κόλ
πους τής γλυκυτάτης πατρίδος του μ* ένταφιασμόν ένδοξον άπό όλους του τούς 
συμπατριώτας του, καί μέ τίμιον καί νόμιμον θάνατον (τίμιος έναντίον κυρίου ό 
θάνατος τών όσιων αύτών). Τοιοΰτοι άνδρες, φίλοι καί άδελφοί συμπατριώται, ολί
γοι φαίνονται είς τόν κόσμον, καί μάλιστα είς τά μέρη ταΰτα τής ’Ηπείρου άλλος 1

1. 'Ίπποι.
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δέν έφάνη τοιοΰτος κατά τά έργα, παρά ό πρώην έν Ίωαννίνοις διδάσκαλος Μπα- 
λάνος. Ά λλ’ εκείνος μέν εύεργέτησε τήν πατρίδα του, χρηματίσας εις τήν ευτυχίαν 
της, ούτος δέ εί; τήν δυστυχίαν τής πατρίδος του ηύξησε τό τάλαντόν του, καί έ- 
κεΐνος μέν διδασκαλεύων έπί τής ευτυχίας των Ίωαννίνων είχε πολλά μέσα καί 
βοηθείας εις τήν όχρέλειαν τής πατρίδος του, ούτος δέ έστερειτο πολλών. Καί έ- 
κεΐνος μέν εις τήν εύτυχισμένην πόλιν των Ίωαννίνων καί μεγαλόπολιν, 6σον ώφε- 
λουσε τόσον αύτωφελεΐτο, ούτος δέ χωρίς νά έχη καμμίαν αύτωφέλειαν, ωφέλησε 
καί εύεργέτησε τήν πατρίδα του μέχρι θανάτου. "Οθεν κάθε κριτικός άνθρωπος καί 
άφειλοπρόσο^πος ήμπορεΐ νά εΐπη, δτι ό διδάσκαλός μας είναι πλέον επαινετός, 6χι 
μόνον άπό έναν καί δύο, άλλά τολμώ είπεΐν, άπδ όλους τούς σημερινούς διδασκά
λους (πλήν τινων) καί διά πολλά άλλα αίτια, έξόχως όμως διά τά έξής κυριώτερα.

Ή  άρετή διαιρείται κατά τούς φιλοσόφους εις 4 μέρη, εις άνδρείαν, είς φρό- 
νησιν, εις σωφροσύνην καί εις δικαιοσύνην. "Ας ίδώμεν λοιπόν άν ήταν ένάρετος ό 
μακαρίτης. Είναι όμολογούμενον ότι κάθε υπομονητικός καί άφοβος άνθρωπος είναι 
ούδέν άλλο, εί μή άνδρείος, κατά τήν ψυχήν, ο έστι γενναιόψυχος. Τώρα όλοι μας 
τό γνωρίζομεν, πόσον υπομονητικός καί πόσον άφοβος καί άπτόητος ήταν ό μακα
ρίτης, ώστε καί δεσμευθείς μαζή μέ τό αίδεσιμώτατον οίκονόμον, ώς κακούργος 
εις κακούργους, ποσώς δέν έφοβήθη, άλλά πάντα ύπέμεινε διά τήνάγάπην τής πα
τρίδος, άπό τό όποιον καί συνάγεται ή γενναιοψυχία του. 'Όλοι μας τό γνωρίζο
μεν πόσον φρόνιμος ήταν όπου καί μέ καλούς καί μέ κακούς έστάθη πάντα φίλος 
καί ήγαπημένος, καί δέν άνακατώθη, ούτε έσυγχίσθη ποτέ μέ τούς προεστώτας 
τής χώρας ή μέ ιερείς ή μέ αρχιερείς, άλλ’ όλοι τόν άγαπούσαν καί τόν έθαύμαζον 
διά τήν φρονιμάδα του. "Ανθρωπος νέος, άνθρωπος άνύπανδρος, μέσα είς τόν κό
σμον έζοΰσε μέ (λέξις δυσανάγνωστος) καί άναπαύσεις, καί τόσον σώφρων έστάθη, 
καί τόσον έφύλαξε τό χαρακτήρα τής διδασκαλίας του, καί τήν υπόληψή τής Ιερω- 
σύνης του, ώστε κανένας λεκές δέ τού έκόλλησεν, ούτε καμμία κατηγορία σαρκική 
τού έγινεν. Αύτός οχι μόνον ώς λογικός κανένα δέν ήδίκησεν τήν ζωήν του, άλλά 
έχων παράδειγμα καί τόν προφήτην Δαβίδ λέγοντα «αδικίαν έμίσηαα και έβδελν- 
ξάμην, τόν δέ νόμον αου ήγάπησα», παρέβλεπε καί τό δίκαιόν του, διά νά μή πέση 
είς τήν άδικίαν, καί αρπαγήν, καί πλεονεξίαν. Πλήν ήμπορεί νά είπή τις τόσον ά
γιος έστάθη αύτός ό άνθρωπος καί δέν έκαμε κανένα σφάλμα ή άμάρτημα; ’Όχι 
δέν τό λέγω αύτό, ό Θεός μόνος ήνε άναμάρτητος, άνθρωπος δέ ούδείς, διότι «ονκ 
εστιν άνθρωπος, δς ζήσεται καί ουχ άμαρτήση». Αυτός έζησεν έν άνθρώποις, καί 
ώς άνθρωπος βέβαια, ήμαρτεν, ή έπταισε κανενός. ’Ενδέχεται νά έμάλωσε μέ κα
νένα, καί δέν έπρόφθασεν, ή δέν ήμπόρεσεν, ή καί δέν ήθέλησε ζών νά συγχωρηθή, 
τί πρέπει νά κάμη τώρα άποθανών; νά άναστηθή όπίσω διά νά έλθη νά σού ζη- 
τήση συγχώρησιν, χριστιανέ; Τούτο καί αύτός τό θέλει, πλήν δέ τό έχει είς τό 
χέρι «ώς κριτήν γάρ απέρχομαι, λέγει, ένθα προσωποληψία ονκ εστι». Νά μή τόν 
συγχωρήσης καί σύ πάλιν; δέν θά συγχωρήση καί έσένα ό Θεός, καί ίδού τί λέγει 
ό Χριστός: «έάν άψητε τοϊς άνθρώποις τά παραπτώματα, άφήσει καί ό πατήρ 
ήμών ό ουράνιος». "Οθεν ώς χριστιανοί καί συμπατριώτες, ώς φίλοι καί έδελφοί, 
ώσάν οπού είχαμεν τόν μακαρίτην ένα εύεργέτην μας, έν καύχημα τής πατρίδος 
καί στύλον τής έκκλησίας μας, άλλο χρέος δέν έ'χομεν άναγκαιότερον είς αύτόν 
κατά τό παρόν παρά νά βοηθήσωμεν καί νά παρηγορήσωμεν τήν ψυχήν αύτοΰ, λέ- 
γοντες κοινώς καί μεγαλοφώνως δλοι μας έξ δλης ψυχής καί καρδίας τρεις τό, 6 
Θεός συγχωρήσαι, τήν ψυχήν αύτοΰ! ό Θεός συγχωρήσαι! ό Θεός συγχωρήσαι, 
καί τάξειν αύτήν έν κόλποις ’Αβραάμ, ’Ισαάκ καί ’Ιακώβ, ένθα καί ήμάς άπαντας 
άξιώσαι! γένοιτο !

(Συνεχίζεται)



Ίερέω; ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑ Ι ΣΙΟΤ

ΜΙΚΡΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΚΟΗΙΤΣΗΣ*

r

" Αδ ε ι α ν  Σ τ ε φ α ν ώ μ α τ ο ς

Κατωτέρω παραθέτομεν έν φωτοτυπώ τάς διαφόρων τύπων άδειας Στε
φανώματος, έκδοθείσας υπό τών τότε Ε πισκόπω ν και τών άρχιερατικών αυ
τών Επιτρόπων, τών Μητροπόλεων α') Ίωαννίνων καί Βελλας, καί β') Βελ- 
λας καί Κονίτσης, τάς έπονομαζομένας κατά τήν έποχήν έκείνην «Βούλας».

Ή  όνομασία αυτή έδόθη είς αύτάς έξ αίτιας τοϋ ότι αύται έφερον τήν 
ίδιότυπον σφραγίδα ένός έκάστου τών ’Αρχιερέων, με τά άρχικά ώς έπί τό 
πλεϊστον Γράμματα τοϋ όνόματός των καί τής Ε π ισ κοπής αύτών, ώς καί τό 
έτος τής ένθρονίσεώς των.

Μία έξ αύτών ή τοϋ 1895 φέρει έπικεφαλΐδα «είς έλλειψιν βούλας». Ή  
έπικεφαλίς αΰτη έγράφετο όταν βέβαια έξηντλοϋντο αί ύπό τών Μ ητροπό
λεων είς τούς άρχιερατικούς των ’Επιτρόπους άποστελλόμεναι άδειαι, ώς 
τοϋτο είναι εύνόητον.

Σχετικώς δέ διά τάς βούλας αύτάς διαλαμβάνει καί τό έν τή παρούση 
ύπ’ άρ. 24 (Κεφ. Ζ') έγγραφον τοϋ 1856 ώς έ ξ ή ς :

« .............ζητών συνάμα νά σοί στείλωμεν καί άδείας στεφανώματος
τοΟ πρώτου γάμου: άπαντώντες σοί έξαποστέλλομεν πρός τό παρόν είκοσ ι 
βούλας τοϋ πρώτου γάμου................

έν Ίω αννίνοις 1856 φευρ(ουαρίου) 12 
t  ό Ίωαννίνων καί Βελλας Παρθένιος».

κάτωθεν τούτου:

«τάς άνωθεν 20: βούλες είκοσι έλαβα παρά τοϋ χρυσάνθου ίεορομονά- 
χου τοϋ πρώτου γάμου.

1856 τή 12 μαΐου 1856 κόνιτζα 
Οίκονόμος Π(απά) ’Ιωάννης».

Ό  λόγος δέ διά τόν όποίον ήμεΐς συμπεριλαμβάνομεν καί αύτάς έν τή 
παρούση, ε ίν α ι : άφ’ ένός μέν όπως διασώσωμεν ίστορικώς τούλάχιστον τούς 
τύπους τών σφραγίδων αύτών, άφ’ έτέρου δέ όπως διευκολύνωμεν καί τόν 
μελετητήν τής αϋριον ϊνα εύχερέστερον σχηματίση γνώμην περί τών έν

* Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου, σελ. 38.
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Έπε(ρφΚΚλησΐαστΐΚδν πραγμάτων έπί έ«οχης τής Τουρκοκρατίας έν 

Έπονται δέ αί φωτοτυπίαι αύτών κατά χρονολογικήν σειράν ώς έξής:

Μ ιότυπον άδειας στέψεως τοΟ 1856 μέ τήν ειδικήν σφραγίδα 
*°β Ιωαννίνων καί Βελλάς Παρθενίου.



Πανομοιότυπον άδείας στέψεως τοϋ 1875 μέ τήν είδικήν σφρα
γίδα τού Επισκόπου Βελλδς καί κονίτσης Γερμανού.
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ΙΑ'

Κ α τ ά λ ο γ ο ι  Ε π ι σ κ ό π ω ν  Β ε λ λ α ς

α') Π α ν α γ ι ώ τ ο υ  Ά ρ α β α ν τ ι ν ο υ 1
«............ ’Αρχιερείς αύτής άναφέρονται

Μανουήλ 1233
’Αντώνιος 1564
Νικόλαος 1720
Γερμανός 1729
Θεοδόσιος Ίωαννίτης γενόμενος Λαρίσης 1818 
Ιωσήφ ό Νάξιος έξωσθεις 1822
Αεόντιος Ζαγορίσιος 1823
Ιωσήφ έκ νέου έξωσθεις 1840
'Ιερόθεος ό άπό Σμύρνης Βελλας &Πωγωνιανής 1842». 

β ')  Ν ι κ ο λ ά ο υ  Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ 2

«’Επίσκοποι και Μητροπολϊται τής Μητροπόλεως ταύτης γνωστοί είσίν
οί έξης :

1164— 1170 Παχώμιος Βελλας, άνήρ φιλότιμος και φιλόκοσμος, έφ’ ού 
τάς ήμέρας ίδρύθησαν Μοναί τινες ώς και ή τής Ζέρμας.

1223— 1240 Μανουήλ ιεράρχης μεγαλοπρεπής καί φιλότιμος.
1546— 1564 Δεοδόσιος ή Δοσίθεος.
1564— 1565 ’Αντώνιος.
1569— 1573 Θεοδόσιος, έφ’ ού τάς ήμέρας έν τή Μητροπόλει έγιναν 

μεταβολαί τινες.
1592— 1596 Μανασσής, ιεράρχης φρόνιμος, εύσεβής, τολμηρός καί φι- 

λογενής, άλλα καί ούτος ού διέφυγε τάς δολοπλοκίας τών τότε διοικητών κατα- 
διωχθείς παρ’ αύτών ραδιουργία τίνος ’Ιωαννίτου

1620— 1622 νΑγγελος.
1626 — . . . . Σωφρόνιος.
1627 — . . . . Νεόφυτος.
1630— 1632 Φιλάρετος, άνήρ ένάρετος.
1636— 1638 ’Ακάκιο., έφ’ ού τάς ήμέρας άνεκαινίσθη ή Μονή Βελλας.
1769 — . . . . Ίωαννίκιος άνήρ άγαθός καί ίεροπρεπής.
1720— 1722 Νικόλαος, Βελλας καί Κονίτσης, έφ’ ού τάς ήμέρας μετε- 

φέρθη ή έδρα εις Κόνιτσαν, και έφ’ ού τάς ήμέρας έμαρτύρησεν έν Κωνσταν- 
τινουπόλει ό "Αγιος αύξέντιος έκ Βελλας, όστις είναι ένταφιασμένος εις τό 
κοιμητήριον τής Ζωοδόχου Πηγής.

1723— 1728 Γερμανός, όστις άναφέρεται καί τό 1742.
1727— 17293 Δοσίθεος, όστις έδώρησεν είς τάς Μονάς βιβλία τινά ώς 

καί είς τήν Μονήν Ρεϋνίκου κ.τ.λ.
1729— 1730 Διονύσιος, άγαθός καί εύσεβής.

1 =  Χρονογραφία τής Ηπείρου 1856, Τόμος Β', σελ. 31 
2 — Έφημερις «Κόνιτσα» άριθ. φύλλου 19 τής 22ας Μαρτίου 1915. 
3 =  Μάλλον 1828.
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1778— 1779 Θεοδόσιος, δστις κατήγετο άπό την νήσον τών Ίωαννίνων, 
καί δστις ηΰξησε την Εκκλησίαν Πυρσογιάννης.

1782 — . . , . Παΐσιος.
1794 — . . . . "Ανθιμος, άνήρ άγαθός καί πολύαθλος είς βασάνους Αναρί

θμητους καί τυραννίας ύπομείνας γενναίως παρά τών όθωμανών.
1805 — . . . .  Χρύσανθος.
1812 — . . . . Παρθένιος4.
1814— 1823 Ιωσήφ Νάξιος, έφ’ ου τάς ήμέρας ό έκ Κονίτ<*ης "Αγιος 

Ιωάννης έμαρτύρησεν είς Άγρίνιον την 23ην Σεπτεμβρίου 1814.
1823— 1824 Αεόντιος έκ Σουδενών Ζαγορίου ον έφοβήθη ό τότε διοικη

τής Κονίτσης Σουλεϊμάν Βέης5.
1833 — 1839 Ιωσήφ.
1834 — . . . . Ιωακείμ Βελλάς καί Πωγωνιανής.
1834— 1842 Ιερόθεος έξ Όστανίτσης τέως Σμύρνης καί έν Βουκουρε- 

στίφ μέχρι τού 1848.
1843— 1844 Ίωαννίκιος Ίωαννίνων καί Βελλάς.
1856 —. . . . Παρθένιος Ίωαννίνων καί Βελλάς.
1863— 1876 Γερμανός τέως Βερροίας6 είτα είς "Αγιον "Ορος, καί άπέ- 

Οανεν 1 Ίανουαρίου 1884.
1876— 1899 Βασίλειος Παπά Χρήστου Τζάνου έκ Κόντσικου7 καί άπέ- 

θανεν Ίανουαρίου 30 - 31 1902. Βοηθοί τούτου έχρημάτισαν οί Βενέδικτος 
Γεωργιάδης8 καί Μυριοφύτου Νικόδημος, 1897.

1899— 1905 Κωνσταντίνος τέως Ροδοστόλου έκ Σιγής τής Βιθυνίας, δ- 
στις τον Ιούνιον τού 1904 έπήγεν έξαρχος εις τάς Σταυροπηγιακός Μονάς, 
καί εϊτ'α Τραπεζοϋντος.

1906 — . . . .  6 Ιουλίου Σπυρίδων Βλάχος έκ Ρουψιός τοϋ Πωγωνίου πρός 
δν ή Επαρχία όφείλει πολλάς χάριτας καί άπειρον εύγνωμοσύνην, διότι δέν 
έπαυσεν έπισκεπτόμενος καί τά μικρότερα χωρίδια τής Επαρχίας, είς τά όποια 
διορθώνει τά κακώς έχοντα, ού μήν δ’ άλλά καί έπί τον ιερόν άγώνα έδρασεν9.

Πλήν τών Ανωτέρω, εΰρομεν, κατά τινα παράδοσιν, δτι πρό άμνημονεύτων 
έτών έγκατέλειψαν τήν Επισκοπήν Βελλάς δύο Αρχιερείς Γεράς (ίσως Γεράσι
μος) καί Γαλακτίων, οϊτινες ήσκήτευον ή έμόναζον είς τό κατά τά Ραβένια 
άσκηταριό ή μοναστήρι «στούς άγιοϋς».

4 = 'Υπονοώ δτι οί τρεις ούτοι "Ανθιμος 1794, Χρύσανθος 1805, καί Παρθένιος 1812, 
υπήρξαν τιτλούχοι μάλλον, άρχιερατικοί Επίτροποι, διευθύνοντες τά τής ’Επισκοπής κατά 
τάς διαφόρους άπουσίας τοϋ Θεοδοσίου, καί ούχί ποτέ Επίσκοποι. Ό  Θεοδόσιος, ώς είναι 
άποδεδειγμένον έκ διαφόρων άλλων έν τή Έπαρχίςι έπιγραφών, άρχιεράτευσεν μέχρι τοϋ 
1818 συνεχώς.

5 =  Βλέπε περί τοϋ Λεοντίου είς Κεφάλαιον ΣΤ' τής παρούσης, σελ, 32.
6 = έκ Βερροίας καταγόμενος, καί ούχί τέως Βερροίας.
7 = έκ Κόντσικας Ίωαννίνων.
8 = έκ Γραμμένου, καί πιθανόν Σχολάρχης έν Κονίτση.
9 =  έννοεί τόν Βορειοηπειρωτικόν άγώνα τοϋ 1914.

(Συνεχίζεται)



ΠΑΝΟΥ ΓΡΙΣΠΟΥ, Δασολόγου

Δ Α Σ Ι Κ Η  Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α ’
Γ (Συμπληρωματικά)

Δαδί (τό) προϊόν τής δαδοποιήσεως του ξύλου. Ή δαδοποίηση γίνεται 
κυρίως στό έγκάρδιο ξύλο τής Πεύκης, τόσο τής χαλεπίου καί τραχείας, δσο καί 
των ορεινών Πεύκων, ήτοι Μαύρης, Ρόμπολο, Λιάχας. Στά ρητινευόμενα πεύκα, 
ύπάρχει περισσό ρετσίνι, πού έμποτίζει τό έγκάρδιο ξύλο, ένώ στά δρεινά πεύκα 
πού δεν ρετσινοκαλλιεργούνται, τό ρετσίνι άπό τούς ρετσινοφόρους πόρους εισχωρεί 
στό εγκάρδιο και τό διαποτίζει. Αυτός ό διαποτισμός είναι ή δαδοποίηση. Τό 
δαδί χρησιμοποιείται γιά προσάναμμα. Περισσότερο δαδοποιημένο είναι τό κάτω 
μέρος τού κορμού, ένώ δσο ψηλότερα πηγαίνουμε, τόσο τό ξύλο είναι λιγώτερο 
δαδί. Γι'αυτό οί κάτοικοι τών όρεινών χωριών, πού στά βουνά τους υπάρχουν 
ορεινά πεύκα, γιά την άπόληψη δαδιού σκάπτουν στον κορμό στό κάτω μέρος δέν
δρου, μέ συνέπεια νά έξασθενίζουν έτσι την άντίστασή του στόν άνεμο ή στό 
χιόνι, πού σέ μιά περίπτωση θεομηνίας άνατρέπουν τό δένδρο. Πλήθος τέτοια 
σκαμμένα μεγάλης ήλικίας τσάμια καί ρόμπολα βλέπουμε στά δάση τού Ζαγοριού, 
Λαΐστας, Βωβούσας, Βρυσοχωρίου, Ήλιοχωρίου, δπως και στά δάση τής περιοχής 
Μετσόβου καί Γρεβενών, Περιβόλι, Άβδέλα κ. ά. Στήν Πελοπόννησο έπίσης, στά 
πευκοδάση τής Κορινθίας, τού Πάρνωνος κλπ. Τό δαδί πού φέρνουν καί πουλούν 
στίς πόλεις είναι άπό παράλιο πεύκο (χαλέπιο και τραχύ).

Φράση: «ό τόπος έχει γίνει δαδί» είναι δηλ. εύφλεκτος άπό την ξηρασία. 
Ή  αυτός έχει γίνει δαδί» (λέγεται καί μπαρούτι) έτοιμος νά πάρη φωτιά, 
άπό οργή.

Τόπων. Δαδί, ή κωμόπολις σήμερα Άμφίκλεια, στη Λοκρίδα.
Δακράκια (τά) συνεπνυγμένη λέξη, άντί δακρυάκια ήτοι δάκρυα, έννο· 

είται τής Παναγίας. Πρόκειται γιά ποώδη φυτά πού άνθούν περί τό Πάσχα, καί 
πιστεύεται δτι έφύτρωσαν άπό δάκρυα τής Παναγίας, πού θρηνούσε τά πάθη 
καί τό θάνατο τού Ιησού. Είναι διάφορα βοτανικά είδη, άνάλογα μέ τούς τόπους. 
Στήν περιοχή τής Οίτης πρόκειται γιά τό είδος Ranunculis oreophilus Μ. Β. 
U. Sartorianus. Στίς περιοχές τού Παρνασσού, τού Κόρακα, τού Πηλίου, ό 
Χελδράϊχ τό άναφέρει γιά είδη τών Πρώιμων (Primulaceae) ήτοι Primula aca- 
ιιΐis L, καί Colunmae, όπου φέρουν έπίσης τό όνομα Παναγίτσα. Δηλ. έδώ έχει 
παραλειφθή τό δακράκια, άπό τό πλήρες όνομα «δακράκια τής Π.». Στό Ζαγόρι, 
έπίσης, έπιχωριάζει τό δακράκια γιά τά πριμουλώδη, πού λέγονται καί πασχα- 
λομάνονσα (βλ. λ.).

Παράβλ. πρός την άρχαία δοξασία γιά τό φ. Έλένιο Inula Helenium L ).
Οί άρχαϊοι έπρέσβευαν ότι τό φ. είχε φυτρώσει άπό τά δάκρυα τής ώραίας 

Ελένης πού θρηνούσε γιά τά παθήματά της.
Δαρτός (έπιθ.) δ δαρμένος, δ ξυλισμένος. ’Αλλά καί έκείνος πού έδειρε 

ή δέρνει, κτυπά. Λέγουν: μπάρα δαρτή, ήτοι βροχή πού δέρνει, μαστιγώνει, *

* Συνέχεια έκ τού προηγουμένου, σελ. 53.
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καθώς πέφτει μέ όρμή, δποιος ή δ,α χτυπά. «Δαρτό* σάν ουσιαστικό λέγεται 
ένιιιχού καί τό όαρμένο γόλα, ήτοι τό Αποβουτυρωμένο. (βλ. δέρνω).

Δασικός σάν έπιθ. υποδηλώνει τόν άναφερόμενο στό δάσος, ή τόν προερ
χόμενο ή τόν άνήκοντα ή τόν άσχολούμενο μέ τό δάσος ή μέ τά δασικά ζητήματα 
ή τή δασική παραγωγή κλπ. "Οπως* δασικός έπιχειρηματίας, δασικός έμπορος, 
δασ. έργάτης, δασ. χωρικός κλπ. Επίσης, δασική Επιστήμη, δασ. Τεχνική, δ. 
διαχείρισις, δ. βλάστησις, δ. κλιματική ζώνη, δασ. άσιυνυμική διάταξις, δ. Νομο
θεσία, δ. δένδρον, δ. έδαφος, δ. προϊόν, δ. έτος κλπ.

Δασικός σάν ούσ. υποδηλώνει τόν υπάλληλο πού φέρει τό βαθμό τοΰ δασι
κού. Στά μέρη δπου οί κάτοικοι άσχολοΰνται μέ δασικές έργασίες, λέγουν : «ΤΗρθε 
ό Δασικός». "Η «Περιμένουμε τό Δασικό». "Η «ό Δασικός έκαμε προσήμανση στό 
δάσος*. "Η «Ό Δασικός θά κάμη έξέλεγξη» κλπ.

Συχνά ό Δασικός συγχέεται μέ τό Δασάρχη ή μέ τόν άπλό Δασολόγο. Οί 
όροι αυτοί τής Δασικής Διοικήσεως έμπήκαν στή γλώσσα τού λαού διά τής υπη
ρεσιακής όδού, έχουν κατά συνέπεια λόγια προέλευση. Έν τούτοις σιγά σιγά Αφο
μοιώνονται καί έκλαϊκεύονται.

Δάσος (ιό) πανταχού. Είναι έκτασις έδάφους πού καλύπτεται δλοκληρω- 
τικά ή μερικά άπό άγρια ξυλιυδη φυτά. ’Απαραίτητος δρος τό δάσος νά άποτε- 
λεϊται άπό φυτά άγρια (άπό άπόψεως καρποφορίας) καί ξυλώδη. Έτσι έχομε 
Πευκοδάσος, Έλατοδάσος, Κυπαρισσοδάσος κλπ. δχι όμως Λεμονοδάσος, άμπε- 
λοδάσος κλπ. γιατί τά φυτά αυτά είναι μέν ξυλώδη, δχι δμως καί άγρια. 'Υπάρ
χουν δμως καί περιπτώσεις ένδιάμεσες ή μεταβατικές δταν τό δασικό δένδρο άπό 
τά οποία άποτελεΐται τό δάσος είναι ταυτόχρονα καί καρποφόρο, δπως στήν περί
πτωση τής Κουκουναριάς, τής Χαρουπιάς κ. ά. ή μπορεί νά έξημερωθή καί νά 
μεταβληθή σέ καρποφόρο, δπως ή Κάρυά, ή Καστανιά κ. ά.

Ή έννοια τού δάσους στή λαϊκή γλώσσα συνδέεται μέ τήν έννοια τής μεγά
λης έκτάσεως: «'Όταν ειταν στού Μαυρίκιό, τού χωριό, σ*αυτόν τόν τόπο δπου 
είνι τώρα τού χωριό Πέτα, ειταν δάσους — λόγγους μιγάλους». (Παν. Παπασπύ- 
ρου. Συλλογή έν Ήπ. Χρονικοίς. τ. Δ' τεύχ. Α - Β  σ. 159). Ή λέξις δάσος έχει, 
άκόμη μιάν έννοια πυκνότητος. Έπίρ. <$ασά, ήτοι πυκνώς. Καί ρ. δασεύω, δασώνω, 
ήτοι πυκνώνω, σφιχτοδένομαι: «Σά βάτος νά δασώση ή νύφη κι 6 γαμπρός». 
(Έκλ. No 146α).

Δασοπερπατώ σημαίνει δχι περπατώ στό δάσος, άλλά περπατώ μέ πυκνά 
βήματα, άρα γρήγορα, δχι όκνά:

«Δασοπερπάτα Νόβαινα καί μή κονταναμένεις». (Ό  Ρουπακιάς κι’ ή 
Νόβαινα. Συλλ. Είρ. Σπανδωνίδη. Άγόργιανη Παρνασίδος).

Δασό (τό) Μέρος δασώδες, δασοσκεπές.
Σέ μερικά μέρη τής Ευρυτανίας τό υψηλό δάσος λέγεται καί κτέος. (Δ. 

Λουκόπουλος). (Βλ. λόγγος).
Δάφνη (ή) τό δένδρον Laurus nobilis L. Είναι τό κύριον Αντιπροσω

πευτικόν είδος τής έπωνύμου δασικής κλιματικής ζώνης, τής άλλως καί Laure- 
tum καλουμένης. Κλάδοι δάφνης χρησιμοποιούνται παρ’ ήμίν άντί κλάδων φοι
νίκων κατά τήν έορτήν τών Βαΐων. (βλ. βάγια).

Τά δαφνόφυλλα τά προερχόμενα άπό τήν έκκλησίαν χρησιμοποιούνται έναν- 
τίον τής βασκανίας. Επίσης εις τήν μαγειρικήν. Τά λευκά μικρά σγουρά άνθη 
τής Δάφνης όνομάζονται στήν νΗπειρο αρνάκια, οί καρποί, δαφνοκούκκουτσα.

Γαμήλιο έθιμο άπό τήν Δρόβιανην τής Έπ. Δελβίνου. *0 γαμπρός όδηγεϊ- 
ται στήν Δάφνη, πού είναι δενδρώδες άτομο** φυόμενον στόν περίβολον τής 
έκκλησίας τού χωριού. ’Ανεβαίνει πάνω στό δένδρο, κόβει μερικούς κλώνους καί
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τούς μοιράζει ατούς συμπεθέρους. ΑύυοΙ κρατώντας τους δρθιους έπιστρέφουν 
τραγουδώντας:

«Όλες οί δάφνες — δάφνες, είναι ψηλές μεγάλες» κλπ. καί παίρνουν τδν 
νοϋνον καί δλοι μαζί γυρίζουν ατό σπίτι τού γαμπρού. Εκεί ό γαμπρός τσιτά, 
ήγουν πετά τΙς δάφνες στην πόρτα τού σπιτιού καί ύστερα άπό αυτό κινούν νά 
πάνε νά πάρουν τή νύφη, τραγουδώντας. «Κίνησε τ9άρχοντόπουλο νά πάη νά 
πάρη τή νύφη» κλπ.

Τπν)α. Δαφνώνας. Δαφνοπόταμο. Δαφνόρρεμα κ. α. Πιθανώς δμως στά 
τπν. αυτά νά άναμιγνύεται καί ή Πικροδάφνη.

Επώνυμα. Δάφνης. Δαφνομήλης.
Ύλοχρηστική. Άπό ξύλο δάφνης κατασκευάζεται δ ζυγός στό ξυλάλετρο.
Ό  Ησίοδος, πού πρώτος περιέγραψε τό πηκτόν ξυλάλετρον, συνιστά «δάφνης 

καί πτελέης άκιώτατοι ίστοβοήες» (Έρ. Ήμ. 435).
Δέντρο (τό) ήτοι τό δενδρώδες φυτόν. Κατ’ έξοχήν δένδρον, άπό τής 

άρχαιότητος ή Έλαια.
Ό λα  τά δέντρα δέντρα ’ναι ] μά ή Ελιά Ελιά ’ναι.
Μόνον στην Κύπρο έκφέρεται καί κατ’άρσ. γένος. Ό  δένδρος :

Όπώχει δένδρος, έχει σκιός.
Συνθέτως: δεντροπερίβολο. Δενδροστοιχία. κλπ.
Προσδιοριστικώς: ξυνόδεντρα, φρουτόδεντρα, λεμονόδεντρα, πορτοκαλλό- 

δεντρα, έλαιόδεντρα κλπ.
Περιληπτικώς ; τά δεντρικά.
Προκειμένου γιά δασικά δέντρα, πολλάκις ή έννοια τού δέντοου συμπίπτει 

μέ την έννοια τού ξύλου. Λέγεται δηλ: ξύλο άντί δέντρο. Λέγεται καί στην Π. 
Διαθήκη, τό ξύλον τής Γνώσεως, τό ξύλον τής Ζωής, άντί τό δένδρον τής γ. τήςζ.

Μεταφορικώς, τό δέντρο χρησιμοποιείται πολλαχώς, σέ ωραίες εΙκόνες, 
δπως στην επόμενη Κρητική μαντινάδα:

δέντρο πού δε σού μέλλεται νά φάεις τον καρπό του 
μην κοιμηθ :ίς στόν ίσκιο του καί πάρεις τόν καύμό του.

Δέντρος (ό) γενική όνομασία τών είδών τής δρυός Quercus. Στη χώρα 
μας ευδοκιμούν περί τά δέκα είδη, άπό τά όποια, ό λαός άναγνωρίζει ως δρύς 
μόνον τά επτά δηλ. τά φυλλοβόλα. Τά άλλα τρία τά μ ή φυλλοβόλα, τά άειθαλή, 
δέν τά άναγνωρίζει ώς δρύς. Τά πρώτα είναι : ή Βαλανιδιά (βλ. λ.) πού ευδο
κιμεί στην παράλιο καί χαμηλή νΗπειρο (Θεσπρωτία καί Ν. Άρτης καί Πρεβέ* 
ζης) δπως έχομε εΐπει, Ή  Ρένια (βλ. λ.) είδος τών θερμών καί υγρών περιοχών 
τής χαμηλής παραλίου περιοχής τών πρόσχωματογεννών έδαφών τών πεδιάδων 
Λούρου καί Άράχθου. Τό είδος τείνει νά έξαφανισθή συνεπεία έντόνου υλοτο
μίας. Τό Μεράδι ή Μερόδεντρο (Ήμερόδεντρο βλ. λ.) είδος τών μέσων υψομέ
τρων μέ βαλάνους πού ψημένοι στη θράκα τρώγονται συχνά καί άπό τούς όρε- 
σιβίους κατοίκους. Ή  δωδωναία δρύς μέ τις μαντικές Ιδιότητες, ήτο κατά πάσαν 
πιθανότητα Μεράδι, διότι άναφέρεται ώς Φηγός, δνομα τό όποιον τής άπέδιδαν 
κατά τήν άρχαιότητα, λόγω τού έδωδίμου τών καρπών της. Πιθανή δμως είναι 
καί ή ύπόθεσις νά ήτο Πλατύφυλλος δρύς κν Πλατίτσα ή Πλατυκλάρι ή Γρανί- 
τσα, είδος πού ευδοκιμεί στό ΐ'ψόμετρο τής Δωδώνης καί άπό τό όποιον άποτε- 
λούνται κατά πλειοψηφίαν οί ’Ηπειρωτικοί δρυμοί. Άλλο είδος είναι τό Κελάνι 
ή Ροτσόκι, πού στήν νΗπειρο δέν σχηιιατίζει αυτοτελή δάση, άλλά άπαντά μέσα 
στά δάση τής Πλατυφύλλου δρυός σποράδην. Στήν Μακεδονίαν όπου σχηματίζει 
δάση, όνομάζεται Πίκρο (Έπ. Συντικής). Τέλος, ό Τσέρος ή τσέρνο ή τσερνόκι, 
είναι είδος πού δέν σχηματίζει αυτοτελή δάση, άλλά άπαντά σποράδην μέν, πολύ 
συχνά δμως μέσα στούς Ηπειρωτικούς δρυμούς, δπου, μή ύλοτομούμενον, λόγω
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τής κακής ποιότητος τού ξύλου του, τείνει νά έπεκταθή καί έπικρατήση. (βλ. λ.) 
Τά άνωτέρω είδη άπαντοΰν σέ δλη τή χώρα καί στην Ήπειρο, υπό τό περιλη
πτικόν όνομα δέντρος (6) όπως κατά τήν άρχαιότητα άπαντοϋσαν υπό τό όνομα 
δρυς (ή), όνομα πού στήν Κρήτη καί στά νησιά τού Ν. Αιγαίου άποδίδεται στη 
χνωώδη δρυς (Μεράδι) άλλά έκφέρεται κατά άρσενικόν γένος. "Ενα ηπειρωτικό 
δημ. τραγούδι λέγει :

Τόν Χρηστό τόν έβάρεσαν | σάν κάνας δέντρος βάϊσε.

Καί ό Χριστοβασίλης στά «Διηγήματα τής Στάνης» (Ήταν άπό Θεού) γράφει.
Έχει στη ρίζα του ό δέντρος μιά μικρή κουφάλα ( . . . )  Γύρω τρι
γύρω στόν δέντρο πού καίγονταν ( . . . )  είταν τόσο μεγάλος ό 
δέντρος . . .  ».

Π αλλαχού τής Ηπείρου, όπως στούς Χουλιαράδες, άπαντά τό τπν δέντρος 
κατ’ άρσενικόν γένος. Δέντρος λέγεται και ό γαμπρός στά κουδαρίτικα. ΚαΙαύτά 
μέν ώς πρός τά φυλλοβόλα εΐδη. Τά τρία είδη μη φυλλοβόλα, είναι. Ό  Πρίνος 
κν Πουρνάρι (βλ. λ.) ή Άρία δρυς κν Άριά. Καί ή Μακεδονική δρυς, πού λέγε
ται γενικώς Όούσκο, στήν Ήπειρο Κρίπνα. (βλ. λ.)

Δέρβος (ό) καί Όέρβυς καί Πέβρος. Στό Ζαγόρι άπαντά πολλαχοΰ, κυρίως 
δέ μέσα σέ δάση τό περίεργον τοπωνύμιον τΐέρβος ή άέβρος (Κοινότης Καστανώ- 
νος) τό όποιον κατά τοπικήν ερμηνείαν σημαίνει περίπατος. Λέγουν «θά βγούμε 
ιΐέρβι». Όέρβος στήν άρχ. γαλατικήν έσήμαινε δρύς. Σέ πολλά χωριά τού Ζαγο- 
ρίου άπαντά καί έπιυνυμον Δέρβος, ώς έν Μπάγιμ.

Δέρνω (ρ.) Χρησιμοποιείται επί άνθρώπων, ζώων, φυτών καί άψύχων 
στοιχείων τής Φύσεως. Εις τά χωριά δέρνονται οί άνθρωποι συχνότερα ή στάς 
πόλεις. Είναι τό προχειρότερον μέσον καί ταυτόχρονα τό όλιγώτερον όδυνηρόν, 
γιά τήν έπίλυσιν διαφορών, έκδίκησιν, έπιβολήν ποινών κλπ. χωρίς προσφυγήν 
σέ δικαστήρια κ.τ.δ. 'Υπάρχουν χωριά δπου δέρνονται συχνότερα οΐ κάτοικοι 
μεταξύ των καί άλλα δπου δέρνονται σπανιώτερον καί άλλα δπου δέν είναι σύνη- 
Οες τό ξύλο. Συχνά οί άνθρωποι δέρνουν καί τά ζώα, κυρίως τά σκυλιά καί τά 
φορτηγά ζώα.

Πρμ. «Σκυλί δαρμένο κακό κυνήγι κάνει».
Δέρνουν έπίσης καί τά στοιχεία τής φύσεως.
Μοναχοδέντρι στό βουνό, δλ’ οί καιροί τό δέρνουν.
Πρλγ. Τό δέντρο πούναι στό βουνό, δλ’ οί καιροί τό δέρνουν.
Λέγουν έπίσης : — «Μάς δέρνει ό άνεμος» — «ΟΙ πέντε άνέμοι» — κλπ.
Ακόμη: Μέ δέρνει ή βροχή. — Μέ δέρνει ή νύχτα κι’ ή αυγή.
"Αγιοι που δέρνουν. (Παραδόσεις άπό τήν Ευρυτανία). «"Οιαν πέρασε ό 

Γιουσούφ Άράπης άπό τό μοναστήρι (τού Πρ. Ήλία στό Παλιοχώρι παρά τό 
Γαρδίκι) έκακομεταχειρίσΟηκε τούς μοναχούς καί τούς ήπείλησε μέ έξόντωση, 
ένώ οί στρατιώτες του μπήκαν στήν έκκλησιά καί, κατά συνήθιο, έβγαλαν μέ τις 
ξιφολόγχες τους τά μάτια τών αγίων. Οί μοναχοί δλοι νύχτα έπεσαν σέ προ
σευχή, ένώ ό Γιουσούφ Άράπης όνειρευότανε πώς κάποιος άπό τούς Αγίους τόν 
έδερνε. Ξύλο άλύπητο δλη νύχτα πού τό πρωί δταν ξύπνησε δέν μπορούσε νά 
σταΟή στά πόδια του. Έφώναξε τόν ηγούμενο καί τόν διέταξε νά τόν πάει στήν 
έκκλησιά. Εκεί παρατήρησε μέ προσοχή δλους τούς αγίους καί άναγνώρισε έκεί- 
νον πού τόν έδερνε στόν ύπνο του. —Ποιός άγιος είναι τούτος ; Ρώτησε τόν 
ήγούμενο. — «Ο "Αγιος Ήλίας», τού άποκρίΟηκε ό ήγούμενος, αυτόν έχομε προ
στάτη μας, άγά μου». — «Άπό αυτόν τόν άγιο, νά μή φεύγετε» άπάντησε (. 
Γιουσούφης, καί διηγήύηκε τό πάθημά του. "Υστερα έπλήρωσε τά καταλύμματα 
τού άσκεριού του καί έφυγε άφήνοντας άπείραχτο τό μοναστήρι καί τούς καλογήρους.
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Στους Δομιανούς, άλλο χω(ηό έτοΰτο τής Εύρυτανίας, έκτίζονταν τό καμπα
ναριό, Αλλά οί μαστόροι έκαναν ψεύτικη δουλειά. Αυτό έπροκάλεσε την Αγανά
κτηση τής Παναγίας, ή όποια επιασε τόν Αρχιμάστορα καί τόν Ικανέ μαύρο στό 
ξύλο στόν ύπνο του. Την Αλλη μέρα σάν ξύπνησε ό δαρμένος Αρχιμάστορας έξο- 
μολογήθηκε τό πάθημά του καί Αλλαξε τακτική, δλο τό καμπαναριό χτίστηκε μέ 
πέτρα πελεκητή καί μέ μιά φίνα δουλειά πού φαίνεται ώς τά σήμερα.

(At παραδόσεις κατά Δημ. Λονκόπουλο).
’Απαντα έπίσης τό ρ. καί ώς μέσον (σύτοπαθές) καί ώς παθητικόν.
Βλ. δημ. στ. «Κοράσι μου τί δέρνεσαι καί τσαγγρουνομαδιέσαι;». — Τό 

γάλα δέρνεται γιά νά δώση βούτυρον. Τά αύγά δέρνοναι ή χτυπιούνται σέ 
ώρισμένα παρασκευάσματα τής μαγειρικής καί ζαχαροπλασττκής.

Διαλεούδι (τό) καί Αποδιαλεούδι. Τό ύπόλειμμα μετά την διαλλογήν. 
— «Μάς έδωσαν τ’ Αποδιαλεούδια» δηλ. δ,τι έπερίσσευε μετά την Απόληψιν τού 
καλού πράγματος.

Διάνεμο (τό) γνέψιμο, σινιάλο, πού γίνεται κυρίως μέ κίνησιν στόν Αέρα 
Αντικειμένου τίνός, ώς μανδηλίου κλπ.

Δημ. στ. — «Καί βγάνει τήν όμπόλια της καί διάνεμο τούς κάνει».
Καί ρ. διανεμίζω κάνω σήμα κινών στόν Αέρα μανδήλι, σημαίαν κλπ. Τό 

διάνεμο γίνεται ένίοτε ώς συμπεφωνημένον σημείον, συνηθέστερον δμως, είς 
Αποχαιρετισμόν ή πρόσκλησιν.

Διάταξις ρυθμίσεως κατά χώρον καί είδος ώρισμένων ζητημάτων στόν δ
ρει νόν χώρον. Πρόκειται γιά πρόχειρον μέτρον λαμβανόμενον είτε Από τήν κοι
νοτικήν Αρχήν, είτε Από Αλλας δημοσίας Άρχάς, ώς τήν Χωροφυλακήν, τήν 
Δασικήν Αρχήν, τήν Αγρονομίαν κλπ. At διατάξεις αύταί λέγονται συνήθως 
Άστυνομικαί Ασχέτως Αν έκδίδονται Από τήν Αστυνομίαν ή Αλλας Υπηρεσίας. 
Δημοσιεύονται δέ σέ σύνηθες δημόσιον μέρος τής κοινότητος δπου δύνανται νά 
λαμβάνουν γνώσιν οί πολίται ή ένίοτε διαβάζονται έπ’ έκκλησίαις. Μία τοιαύτη 
Διάταξις, ρυθμισιΐκή θεμάτων βοσκής καί ξυλεύσεως τού χωρίου Καλαρίτες, χρο- 
νολογουμένη Από τό έτος 1827 Ανευρέθη υπό Χρ. I. Σούλη καί έδημοσιι ύθη στόν 
Ζ' τόμον τών ’Ηπειρωτικών Χρονικών. Πρόκειται περί μοναδικού γραπτού μνη
μείου λαϊκού δασοπονικού χαρακτήρος εχοντος μεγάλην σημασίαν. Ή  Αναδημο
σίευσή ένταύθα παραλείπετα·, λόγω τής έκτάσεως τού κειμένου. Ή  Ανάλυσίς του 
καί ή Αξιολόγησίς του Από δασοπονικής Απόψεως θά γίνη είς άρμοδιοτέραν θέσιν.

Διμήνι (τό) Ποικιλία σίτου ώριμάζουσα πρός θερισμόν δύο μήνας περίπου 
μετά τήν σποράν. Τό ταχείας ο^ριμάνσεως είδος σίτου τούτο έχει Ιδιαιτέραν σημα
σίαν σέ περιπτώσεις πού δυσμενείς τοπικαί κλιματικαί συνθήκαι δέν έπέτρεψαν 
έγκαιρον σποράν. Ενδιαφέρει έπίσης τούς χωρικούς—κτηνοτρόφους, τούς μετακι- 
νουμένους Από πά χειμερινά στά θερινά λιβάδια, οί όποιοι Ασκούν παραλλήλως 
πρός τήν κτηνοτροφίαν καί όρεινήν γεωργίαν καί οί όποιοι σπείρουν σέ δρεινούς 
Αγρούς, κατά μήνα ’Απρίλιον, Αναμένοντες νά θερίσουν κατά ’Ιούλιον. Εντεύ
θεν τπν) α, Διμηνιώ, Διμήνι κλπ. (Βλ. έν Κορινθίφ, Ά νω  Διμηνιώ, Κάτω Δι- 
μηνιώ).

(Συνεχίζεται)
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ΠΑΛΗΕΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟ Ι ΣΤΟΡΙΕΣ
Μιά δραματική σύγκρουση Χριστιανών κι’ Εβραίων

« 1872 ’Απριλίου 15 τήν ήμέρα τοΰ Μεγάλου Σαββάτου ot Όβραίοι £βρι- 
σαν ιό Χριστό. Λύθηκαν τότες οί Χριστιανοί κι’ έδερναν κι’ έσφαζαν, κι' έρρι- 
χναν τά σπίτια τών Όβραίων.

Καί τόση ήταν ή όργή τών Χριστιανών, πού κατέβηκαν δλα τ’ άσκέρια 
καί δέ μπορούσαν νά τούς κάμουν καλά»1.

Αυτά μας διέσωσε ό Γεροκαλαμένιος σέ συντομία καί τά όποια ώς ένα 
σημείο είναι σωσιά. Τ’άλλα δμνος γιά κρέμισμα σπιτιών καί γιά σφαγές είναι 
υπερβολή.

Εμείς θά προσπαθήσουμε νά δώσουμε μιά άκριβέστερη καί πλατύτερη περι
γραφή τών γεγονότων αυτών, δπως άκριβώς μάς τήν άφηγήθη ό πατέρας μου, πού 
τότες ήταν πάνω κάτω είκοσάχρονο παιδί καί τάχει ζήσει 1 2

— τΗταν άπομεσήμερο μεγαλοσαββατιάτικο' ή άγορά μισοκλεισμένη, γιατί 
ή άργαστηριαραϊοι, πού ήταν άπό χωριά, είχαν φύγει.’Αραιοί οί τελευταίοι δια
βάτες, κι* αυτοί φυσικά ήταν ντόπιοι ή άπό ιά χωριά τών προαστείων.

Κείνη ιήν ώρα ένα σιμτζίόπλο 3 δεκάξη — δεκαφτά χρονών περνούσε άπό 
τό Άλευροπάζαρο4, ένα άπύμερο στενοσόκακο, μέ μιά κάνιστρά στό κεφάλι μέ 
σταυροψώματα, πού προορίζονταν γιά σπίτια πελατών.

Τή στιγμή πού κατέβασε τήν κάνιστρά στό πεζοδρόμι γιά νά σ]άξη τήν 
πεδολόγα 5 στό κεφάλι του’ νά σου καί περνάει ένας έβραίος. Κάνει πώς σκον
τάφτει καί πατάει μέσα στήν κάνιστρά' βρήκε ευκαιρία, γιατί τό σοκάκι ήταν 
έρημο αυτή τήν ώρα.

Σκοπός του βέβαια ήταν νά πατήση τό σταυρό τών ψωμιών άπό φανατισμό. 
Πάντα ήταν άτυχώς κάποιο μίσος, άνάμεσα σ’ έβραίους καί χριστιανούς, πού 
ζωήρευε αυτές τίς ήμέρες, άντί, δπως θάπρεπε, νάναι μονιασμένοι, άφού ήτανε 
δεμένοι μέ τήν ίδια αλυσίδα τού ραγιά.

Τό παιδί θυμωμένο τού τραβάει έναν κατακέφαλο’ άκολούθησαν φωνές καί

1. «Τό σημειωματάριο τού Γεροκαλαμένιου» Κ. Ιίρυστάλη πεζογραφήματα. * Αθήνα 
1894. Τυπογραφείο της Εστίας.

2. *0 Δ. Σαλαμάγκας οτά «Γιαννκύτικα ιστοριοδιφικά σημειώματα» του (Ή . Εστία  
1962 σελ. 816) γράφει σχετικώς τά παρακάτω :

« . . .  στις 8 Μαίου αύτής τής χρονιάς (1872) τά «'Ιωάννινα* (εφημερίδα) κατα· 
χωρούν «"Εριδα καί σύγχισιν» στήν άγορά μεταξύ ‘Εβραίων καί Χριστιανών, πού διευ
θετήθηκε άπό τήν τότε Μητροπολίτη — εξαπέλυσε μάλιστα αυτός καί σχετική έγκύκλιο — 
όχι, όμως, φαίνεται οριστικά. Γιατί στις 29 τού Ιδιου μήνα σημειώνεται στά «Ιωάννινα» 
συμπλοκή πλέον άνάμεσα στά δυύ αυτά αλλόθρησκα στοιχεία τής πόλης, κατά τά όποια 
σκοτώθηκε άπό τό βυρσοδέψη (ταμπάκο) Παύλο, ένας έβραΐος . . ·.

Σ η μ .  δ ι κ ή  μ ο υ :  Κατά τή διήγηση τού πατρός μου, ό φονεύς ήταν ένα τσαγ- 
καρόπουλο. "Οπως κΓ άν έχει τό πράγμα, ή διήγησή μας τούτη, γενικά, ελέγχεται ακριβής.

3. Σιμιτζής =  ό φούρναρης πού φκιάνει καί σιμίΟια.
4. Ή σημερινή οδός Γοργόλη, διατηρεί σχεδόν ακόμη, τήν παληά της μορφή.
5. *Η κουλούρα γιά νά μή τρυπιέται τό κεφάλι από τό βάρος.
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βρισιές. Μαζεύτηκε δλη ή Όβριακή, γιατί τό άλευζοπάζαρο γειτονεύει μέ τόν 
έβραϊκό μαχαλά* Αποτέλεσμα, νά κάμουν τό σιμπτζίόπλο «τόπι στό ξύλο»/

'Όμως ή είδηση δέν άργησε νά διαδοθή Από στόμα σέ στόμα, σάνήφωτιά 
στην Αχυρώνα. Βούιξαν δλα τά Γιάννινα καί νά, ύστερα άπό λίγη ώρα, κοπάνι
σαν Αφηνιασμένα πλήθη άπό Λούτσα καί πέρα Λούτσα, Ζευγάρια, Καραβατιά, 
Ζαβαντιέ καί Σαράϊ — Μαχαλά, Λιβαδιώτη καί Σίαράβα, όπλισμένοι μέ ξύλα και 
λιθάρια.

Δέν έμεινε μαχαλάς χριστιανικός, πού νά μη ξεσηκώθηκε, καί ή Όβριακή 
έγινε κεραμιδαριό. . . .

Δέν έμεινε λάστρα γιά λάστρα 6 καί κεραμίδι γερό* ot δύστυχοι ot έβραίοι 
κλείστηκαν ατά σπίτια τους, γιά ν’ Αποφύγουν τά χειρότερα.

Σωστό πεδίο μάχης ή έβραϊκή συνοικία.
01 πολιτσάνοι 7 κα\ οί Τσιαντάρηδες 8 πού έτρεξαν Από τά γύρω Καρα- 

κόλια9, δέ μπόρεσαν νά κάνουν «ζάπι» 10 11 τόν δχλο, ούτε κΓ ot Σουφαρίδες 11 μέ 
την έπέλασή τους πάνω στίς μάζες.

Ειδοποιήθηκε δ Σαβφέτ — Πασίάς 12 γιά τό κακό πού γίνονταν κα'ι κατέ
βασε Ασκέρι άπό τόν Κούσλα 13. Ό μως ή μανία τού χριστιανικού στοιχείου είχε 
έξαφθή σέ σημείο Αφάνταστο και ή όχλοβοή έφτασε στά μεσούρανα πού ήταν φό
βος μήπως τό πράγμα πάρει μεγαλύτερη έκταση.

’Αναγκάστηκε νά κατείΐή κΓδ ίδιος δ Βαλής μέ τό αμάξι του, δμως χωρίς 
Αποτέλεσμα. Οί χριστιανοί είχαν Αφηνιάσει καί δέν είχαν βασταμό.

«Μάς πάτησαν τό σταυρό ot Όβραίοι, μάς έδειραν καί τό πα ιδ ί!...» .
Πάνω σ’ αυτά, έρχεται κΓ δ Δεσπότης δ Σοφρώνιος14, πού στό μεταξύ ειδο

ποιήθηκε, μέ τό διασίαξή 15 δίπλα στόν Αμαξά μέ κατάλευκη μακρυά φούστα- 
νέλλα καί τό χρυσοκέντητο σελιάχι μέ τΙς πιστόλες. Κρατούσε δρθιοτό δεσποτικό 
ξύλινο ραβδί μέ τήν Αργυρή λαβή πρός τά πάνω, σάν κοντάρι σημαίας, δπως 
συνειθίζονταν τότε σέ κάθε επίσημη έξοδο τού Δεσπότη.

Φτάνοντας στό πεδίο τής μάχης δ Δεσπότης σηκώθηκε δρθός στό αμάξι, 
Απλωσε τά χέρια του, γιά νά κατασιγάση τό πλήθος καί φώναξε: «Μή τε παιδιά 
μου, μή τε ευλογημένοι* διαλυθήτε, νά πάτε σιά σπίτια σας κΓ έγώ θά κάνω 
καλά μέ τόν πασιά — Έφέντη».

Στή στιγμή σταμάτησε τό πετροβόλημα, τά σηκωμένα ξύλα χαμήλωσαν καί 
δ σάλος έκόπασε, γιατί δ σεβασμός τού λαού στό Δεσπότη του έπί Τουρκοκρα
τίας ήταν Απεριόριστος.

6. Τά τζάμια λέγονται και λάστρες στά Γιάννινα.
7. Οί αστυνομικοί (αστυνομίας πόλεων).
8. 01 χωροφύλακες, λέγονταν καί τζιαντσρμάδες (άπό τό Gendarme).
9. Οί σταθμοί Χωροφυλακής.

10. Νά δαμάσουν.
11. *Η έφιππος Χωροφυλακή.
12. Ό  Σαβφέτ — Πασιάς ήταν στά Γιάννινα τό 1872. Γιαννιώτικα Ιστοριοδιφικά 

σημειώματα Δ. Σαλαμάγκα (Η. ‘Εστία 1963 σελ. 103).
13. Ό  στρατών. Χτίστηκε άπό τό Ρασήμ Πασιά, χριστιανικής καταγωγής, δραστήριο 

καί γνώστη τής ελληνικής* αργότερα έγινε Σατραξάμ (Μ. Βεζύρης)* δεινός εξολοθρευτής 
των ληστών. ‘Ο ίδιος έκτισε τό Διοικητήριο (στή θέση όπου ή Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη) τό 
1870. Ν. Πατσέλη. Οί Μωαμεθανοί etc τήν “Ηπειρον. (Η. Εστία  1967 σελ. 19). Επίσης 
τό 1868 έκτισε τό Μεχτάπ, Σχολικόν κτίριον παρά τό Ταχυδρομεΐον, όπου τώρα τό νέον 
μέγορον του Ο .Τ.Ε . (Η. Χρονικά 1933 σελ. 98) X. Σούλη. Τουρκικαί έπιγραφαί ‘Ιωαννίνων.

14. Σοφρώνιος ό Χρηστίδης άρχιερατεύσας στά Γιάννινα άπό τό 1869 — 1889.
Στά 1889 έξελέγη Θεσσαλονίκης καί πάλι, γιά δεύτερη φορά, στά Γιάννινα άπό τό

1902— 1906. «‘Εκκλησιαστική ‘Ιστορία Ίωάννίνων». Παραμυθίας καί Πάργας. *Αθη- 
ναγόρα. Ή . Χρονικά 1928.

15. Ό  άκόλουθος τού Δεσπότη, ό κλητήρας.
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Βλέποντας ό Βαλής πώς μ’ένα λόγο τοϋ Δεσπότη σταμάτησε τό κακό, ύπο- 
ψιάσθηκε, πό)ς σ’αύτή την υπόθεση θά είχε τό δαχτυλάκι του κι* αυτός, γιά 
τούτο θυμωμένος τοΰ λέει: «Δεσπότ— Έφέντ έσύ θά τούς έβαλες, *̂ ιατΙ δέν 
ποόφτακες καλά — καλά νάρθής καί σταμάτησε τό ντραβαλιό!» 16.

Ό  Σοφρώνιος μέ ΰφος άξιόπρεπο, άλλά καί έντονο τοΰ άπάντησε: «ΓΥαύτό 
τό λόγο πού είπες πασιά — Έφέντη θά πάμε στήν Πόλη νά κριθοΰμε* φερμαν- 
λής 17 είσαι κ’ έσύ, φερμανλής κ’έγώ» ! Δίχως άλλη κουβέννα τράβηξε κατά τή 
Μητρόπολη.

Πρώτη του δουλειά ήταν νά βγάλη διαταγή —προφορική βέβαια — πρός τό 
λαό τών Γιαννίνων καί τής περιφέρειας* «κανείς νά μη ψωνίση άπό έβραίο, ούτε 
καί χαμάλι άκάμα νά πάρη».

*Η είδηση μεταδόθηκε άστραπιαϊα καί άπό κείνη τήν ήμέρα κανείς δέ 
ζύγωνε νά ψωνίση άπό έβραίο, μά ούτε χαμάλη άκόμη χρησιμοποιούσε. Τό ίδιο 
καί στά χωριά κανείς δέν ψώνιζε άπό γυρολόγο έβραίο.

Έδώ άς μάς συγχωρηθή μιά παρεμβολή, πού τήν κρίνουμε άναγκαία, γιά 
νά πούμε μερικά γιά τά έπαγγέλματα τού χαμάλη καί τού γυρολόγου, πού μονάχα 
οί έβραίοι τά έξασκούσαν ώς τότε.

Καί οί μέν χαμάληδες είχαν ένα σαμάρι άπό ζΐάκα (τσίουβάλι) καί τό 
φορούσαν στήν πλάτη σάν γυλιό, μακρύ ως τούς γλουτούς* οτό κάτω μέρος ήταν 
παχύτερο, παραγεμισμένο μέ άχυρο, γιά νά συγκρατή τό φορτίο.

ΤΗταν τόσο έξησκημένοι, ώστε σήκωναν τεράστιες μπάλες άπό υφάσματα 
ή κάσες μέ γυαλικά, πού ξεφόρτωναν άπό τ\ς ταλίκες18 κι’ άργότερα άπό 
τ’ αυτοκίνητα.

Ό ταν δέν είχαν δουλειά, σεργιανούσαν στήν άγορά μέ κρεμασμένο τό 
σαμάρι στόν ένα τόν ώμο ή τό χρησιμοποιούσαν γιά άκουμπιστήρι ξαπλωμένοι 
φαρδιά — πλατιά σέ κανένα πεζοδρόμι τής άγοράς —κι’ είχαν άρκετά τέτοΐα 
στέκια, στόν \Αη — Νικόλα τής ’Λγοράς (στοά Δούλη), στή στοά Μαραμένου, τό 
Κριθαροπάζαρο καί τό Κουρμανιό 19 (Κουρουμανίό) -  δπου μπορούσε νά τούς 
βρή ό καθένας γιά τή δουλειά του.

16. Φασαρία, κακό.
17. Δκορισμένος μέ σουλτανικό φερμάνι.
18. Στό στρατό τή λέγανε κλιμάμαξα.
19. Τώρα πλατεία Νεομάρτυρος Γεωργίου. 'Υπάρχει παράδοση πώς εκεί μοίραζαν 

τό κακής ποιότητος ψωμί— «Κουρουμάνα» όπως τό έλεγαν στά Γιάννινα— στους εργάτες 
οί οποίοι ήταν στή δούλεψη τού Ά λ ή — Πασιά, όταν έκανε γενική επισκευή τοΰ κάστρου 
κατά τό 1810. Τό γεγονός αυτό τής άνακαινίσεως τοΰ φρουρίου άπό τόν Ά λ ή — Παστά, 
τό διαλαλεΐ ό ίδιος μέ μιά έλληνικώτατη έμμετρη επιγραφή μέ οόραια έκτυπα κεφαλαία 
βυζαντινά γράμματα σέ στίχους παρουσιάζοντας τόν εαυτό του μέ περηφάνεια σάν από
γονο τοΰ Πύρρου.

*ΓΙ πλάκα αυτή έντειχισμένη άπό τό 1815 στήν άνω δεξιά πλευρά τής νότιας πύλης 
(γωνία), πού οδηγεί άπ* ευθείας στό άλλοτε στρατ. Νοσοκομείο (νΰν βασιλικό Περίπτερο) 
τοΰ εσωτερικού φρουρίου (Ητσ — καλέ), είναι άγνωστη στους πολλούς.

Τήν έχει κάνει ό χρόνος κατάμαυρη καί δυσανάγνωστη, χώρια άπό τή καταστροφή 
πού έπαΟε, από σφαίρα κανονιού τοΰ Χουροίτ— Πασιά κατά τήν πολιορκία τοΰ Ά λή, 
ή οποία έσβυοε γιά πάντα τούς πρώτους πέντες μισούς στίχους.

Τό σημείο αυτό τής βλάβης ή φύση προσπαθεί νά τό καλύπτη μέ αγριολούλουδα 
κάθε χρόνο. . .

’Επιμένω στήν περιγραφή της, άν καί άσχετη πρός τό κύριο θέμα, καί γιά ένα 
ακόμα λόγο.

Είναι νά Οαυμάζη κανείς όταν συλλογιστή, πώς στά μαύρα εκείνα χρόνια τής σκλα
βιάς στήθηκε έπίσημα στό κάστρο, καί τή σεβάστηκαν ύστερα οί διάδοχοι τοΰ Ά λή, ένψ
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Οί γυρολόγοι πάλι ήταν ντυμένοι, δπως οί περισσότεροι έβραίοι, μέ γαλά
ζιους ραβδωτούς ντουλαμάδες, γενειοφόροι, μέ σκούφο μαύρο στό κεφάλι.

Μέ τό ένα χέρι κρατούσαν ένα μποχτσιά 20 γεμάτο ψιλικά, νταντέλλες,
κουμπιά, ράμματα, βελόνια κ. ά. καί τό άλλο κρατούσαν τό σιδερένιο μπράτσο 
(πήχυ) πάνω στόν ώμο (σάν τό τουφέκι νά πούμε, άλλά σέ όριζόντια θέση), γιά 
νά ύποστηρίζη τά τόπία τό πανί (χασέδες, ρετσίνες, ίντιάνες κλπ.) πού είχαν 
στόν άλλον ώμο άκουμπισμένα.

Έτσι βαρυφορτωμένοι έσερναν τά κουρασμένα βήματά τους οί φουκαράδες 
στά στενοσόκακα τών Γιαννίνων ή τούς μαχαλάδες των χωριών διαλαλώντας τό 
έμπόρευμά τους μέ τή χαρακτηριστική συρστή φωνή: «Μέρτσα δΐάφουρα, πανί 
καλό, ράμματα, βελόνια, κουβαρίστρες !».

Οί γυναίκες πού ήθελαν νά ψωνίσουν έβγαιναν στήν έξώπορτά τους καί 
φώναζαν «Γείτονα, γείτονα !», αυτό ήταν τό έπαγγελματικό τους όνομα. Εκείνος 
Απόθετε τό έμπόρευμά του στό κατώφλι τής πόρτας ή στήν αυλή, άνοιγε τούς 
μποχτσιάδες του καθιστός σταυροπόδι κΓ άρχιζε ή διαλεγή.

Στό μεταξύ, μαζεύονταν κι’ άλλες γειτόνισες γιά νά ψωνίσουν ή νά χαζέ
ψουν κι’ έπνιγαν «τούν κουριμένο τόν γείτονα» μέ τά Ατελεύτητα παζάρια τους.

Εκείνος ζητούσε πάντα τά διπλά, οί άλλες πολύ πιό κάτω άπό τά μισά, 
όσο πού στό τέλος έφταναν σέ κάποια συμφωνία, Ανάμεσα σέ γοερές κραυγές τού 
γυρολόγου καί φρικτούς όρκους (μά τού ψ ω μί... στά πιδιά μ’) πώς δέ βγά
ζει τίποτα.

’Απ’ αυτού βγήκε ή ρήση «Όβραίϊκα παζάρια».
Μά ό καϋμένος καί συμπαθέστατος «γείτονας» δέν είχε νά κάνη μονάχα μέ 

τό γυναικολόι, πού τού σήκωσε τό νού μέ τΙς φωνές, ήταν κι* οί γαβριάδες πού 
τόν τριγύριζαν, γιά νά χαζέψουν, κΓ άν τούς βολούσε, νά σουφρώσουν κάνα 
γκούργκλα (κουβαρίστρα), καμμιά ΐφλα ράμματα. . . .

άλλες τουρκικά γραμμένες τής κατέβαοαν, γιά νά μή θυμίζουν τό όνομα έκεινού του απο
στάτη, πού τόλμησε νά σηκώση κεφάλι στό Σουλτάνο.

Γιά δλα τά παραπάνω, ας μου έπιτραπή νά την παρπΟέσω ολόκληρη :
......................................νέου διά βίας
......................................εσον τής φωτιάς
...................................... βοήθειαν ζητούσε
...................................... ποτέ δέν ήμποροΰσε
...................................... δσα τού ήταν χρεία
τούτου παρευΟύς ν* άνάψη τή φωτία 
τούτο διά ν' άνανεωΟή έτι νά άναζήση 
τά σαθρωμένα τείχη του πάλιν νά κράτηση 
δπου στους πριόην δέσποτας αυτόν παρακαλούσαν. 
καί δΓ άνακαινισμόν πάντα παρακαλούσαν.
Καί μόνον πού άπέρασαν διάφοροι αίωνες 
καί καθεξής πολλότατοι ύπατοι κ’ ήγεμόνες 
κανένας δέν ήμπόρεσε νά λάβη την φροντίδα 
καί ευεργέτης νά δειχύή είς ταύτην την πατρίδα 
ούτε είς την παρέλευσιν τοσούτων πολλών χρόνων 
ήμπόρεσαν νά βάλωσι κανένα λίθον μόνον.
'Ο Κράτιστος δ ' Άλή Πασάς Βεζύρης τής 'Ηπείρου 
περίφημος απόγονος τού Οαυμασίου Πύρρου 
ώς άλλο πύρ Οαυμάσιον τούτο τό άνασταίνει 
καί πάλιν ώραιότατον τό άποκατασταίνει.

Α Ω I Ε ( =  1815).

Σ η μ. "Ορα Ή π . Χρονικά 1931. Τουρκικαί έπιγραφαί Ίωαννίνων. Χρ. Σούλη.
20. "Ενα πανί μεγάλο μέ δεμένες κόμπο τις άκρες σταυρωτά* μέσα σ' αυτό τυλί

γονταν οί πραμάτίες.



Αύιό; τ··ύς έδιωχνε μέ φωνές μά καί κείνα, γιά έκδίκηση, άρχιζαν άπό 
μακριά ιά πειράγματα μέ άσχημόλογα, πού τά συνέπλεκαν σέ στίχο μέ τή λέξη :
«γείτονα, γείτονα . .. ».

Καί τώρα καιρός νά γυρίσουμε, ύστερα άπό άρκετό, μά άναγκαίο ξεμά- 
κραιμα, έκεϊ πού σταθήκαμε.

’Αφού λοιπόν σταμάτησε κάθε δοσοληψία μέ τούς άτυχους αυτούς βιοπα
λαιστές, έπρεπε κάποιοι άλλοι νά πάρουν τή θέση τους. Άπό τότες έκαναν τήν 
έμφάνισή τους χαμάληδες καί γυρολόγοι χριστιανοί.

Γενική άπραξία καί νέκρα στά έβραίϊκα μαγαζιά. Άνοιγαν — έκλειναν 
άπρακτοι. Άρ ιιά καί πού έβλεπαν κανένα πελάτη, κΓ αυτός θά ήταν Τούρκος ή 
Εβραίος. 'Όμως ή κατάσταση δέ σώζονταν.

Οί μέρες πέρναγαν καί τό κακό συνεχίζονταν. Άρχισαν τά παρακάλια: γιατί 
δέν έρχεστε . . .  τΐ σάς κάναμαν ...! .

Ή άπάντηση: τί άλλο θέλαταν; μάς βρίσαταν τό Χριστό, μάς πατήσαταν 
τό Σταυρό, μάς δείραταν τό παιδί. . .  τί άλισβερίς 21 νά κάνουμι! . . .

Στό τέλος άναγκάστηκαν νά ξεσηκώσουν τούς μεγάλους. Σχηματίστηκε μία 
έπιτροπή άπό προύχοντες μ’ έπΐ κεφαλής τόν άρχιρραβϊνο καί τράβηξαν γραμμή 
γιά τή Μητρόπολη, γιατί καταλάβαιναν, πώς άπό κεί έκπορεύονταν ή άπαγορευ- 
τική διαταγή, νά παρακαλέσουν τό Δεσπότη, νά τά συμβιβάση τά πράγματα, νά 
γίνη κανένα «ντερμάνι» 22.

'Ύστερα άπό τά πολλά κΓ άφοΰ έπίσημα ζήτησαν τό «συμπάθειο», λύθηκε 
ή άπαγόρευση.

Υπήρχε εύρύτατη διάδοση, πώς μαζί μέ τό «συμπάθειο» πλήρωσαν κρυφά 
στή Μητρόπολι καί κάποιο γερό χρηματικό ποσό γιά «τζιζά» 23. Αυτό φυσικά δέν 
έπιβεβαιώθηκε, ούτε ήταν δυνατό, γιά λόγους εύνόητους.

Απολογισμός αυτής τής σύγκρουσης ήταν ή κακοπάθεια πολλών έβραίϊκων 
άρχοντόσπιτων καί πρό παντός σέ τζάμια καί σέ κεραμίδια.

Τό χειρότερο είναι, πώς τήν πλήρωσε μέ τή ζωή του καί κάποιος έβραίος 
φουκαρατζίκος.

Τήν ώρα τής φασαρίας, μεθυσμένος περνούσε τρικλίζοντας άπό τό Κουρ- 
μανιό καί φο'ϊναζε «ζΐέφτσία — ζ]έφτσια> 24, ένα τσαγκαροπαίδι, άκούγοντάς τον 
καί νομίζοντας γιά πρόκληση τή χαροκοπίά τού δύστυχου αύτουνού, πετιέται άπό 
τό μαγαζί του μέ μιά φαλτσέτα 25 καί τού τή χώνει στήν κοιλιά... «Νά, νάίδής 
Ισύ ζέφκια!».

Ό  άτυχος έπεσε παρακάτω, έκεί κοντά στόν πλάτανο τού Κονρμανιού. 
Τόν πήγαν στό σπίτι του σηκωτόν, δπου σέ λίγο πέθανε. . .

Ό  άλλος πήρε τό δρόμο γιά «μέσα» δηλ. γιά τό έλληνικό, δπως τδλεγαν 
έπΐ τουρκοκρατίας

21. Δοσοληψία. Σ η μ. Τό παχύ σίγμα, δπως τό ch τό γράφουμε μέ μιά στιγμή σ ', 
κατά τό «σιούφαρα καί ιραρασίάν» του μακαρίτη καθηγητή τής γαλλικής Χατξηγιάννη.

22. Σωτηρία.
23. Ιΐρόστιμο.
24. Χαρές, γ?*έντια.
25. Τό τσαγκάρικο μαχαίρι.
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ΝΙΚΟΥ ΧΡ. ΤΣΑΚΑ

Π Α Ρ Γ Α - Σ Τ Ε Ρ Ι Α '
(Λ Ε Ξ I Λ Ο Γ I Ο Ν)

Α' Βραβειον τής εν Άθήναις Γλωσσικής Εταιρείας

π α σ σ ο ύ μ ι (τό) καί π α σ σ ο υ - 
μ ά κ ι (τό) =  τουρκ. λ. γυναικείο υπόδη
μα μέ τακούνι πού φορούσαν οί τουρκά
λες / πλεχτό μάλλινο ποδείο χρησιμοποι
ούμενο γιά τόν ύπνο ή γιά οικιακή χρήσι.

π ά σ τ α  (ή) =  κυρίως ό ντοματοπελ
τές άλλά καί διάφορα ζυμαρικά. Γι’ αυτό 
καί γιά διάκρισι «πάστα ντομάτα».

π α σ τ έ λ ι  (τό) =  γλυκό πού φτιά
χνουν οί γκέγκηδες άπό σουσάμι καί μέλι.

π α σ τ έ λ ο ^ μ α  (τό) καί π α σ τ έ λ α 
(ή) =  άφυδάτωσι τού έλαιοκάρπου ύστερα 
άπό ξηρασία, παγετό ή άρρώστεια (ή κυ
ρίως παστέλα). Ό  παστελωμένος καρπός 
είναι μηδαμινής άποδόσεως καί κάνει κα
κής ποιότητος λάδι.

π α σ τ ι τ σ ά δ ο  (τό) καί π α σ τ ι - 
τ σ ά δ α (ή) =  φαΐ φτιαγένο άπό κρέας 
μέ μακαρόνια ή άλλα ζυμαρικά στη φωτιά 
(τζάκι, φουφού κ.λ.π. και όχι στό φούρνο).

π ά σ τ ρ α  <ή)= ύπερβολική καθαριό- 
της. πρβλ. «λάμπει άπό πάστρα», «μοσκο
βολάει στήν πάστρα». νΑλλ. λ. παστρεύω 
(ρ), παστρεμένος (ό) =  καθαρός κα'ι πα
στρικός (ό) άλλά καί μέ ειρωνική σημα
σία. πρβλ. «παστρικό τσανάκι», ξεπαστρεύω 
(ρ) =  ξεκαθαρίζω, έξαφανίζω κάτι, κά
ποιον. / πάστρα (ή) =  είδος χαρτοπαιγνίου, 
κυρίως διότι όταν ταιριάζουν τά φύλλα 
τού παίχτη «παστρεύει» (παίρνει) όσα φύλ
λα είναι κάτου.

Π α σ τ ρ ο ύ  (ή) ~  πολύ καθαρή καί 
νοικοκυρά γυναίκα.

π α σ τ ρ ά β ο λ ο  (τό) = ξυλουργικό 
έργαλεϊο μέ κοπίδι όμοιο μέ τής πλάνιας 
καί δυό χερούλια (σάν αυτιά) πού χρησι
μοποιείται γιά τά άπρόσιτα (κοίλα κ.λ.π.) *

* Συνέχεια έκ τον προηγουμ., σελ. 57.

σημεία των έπίπλων (δηλ. παστρεύει τά 
άβολα).

π α τ ά κ α (ή) =  Ίτ. λ. patacca μη
δαμινής άξίας νόμισμα, πρβλ. «δέν έχει 
ούτε πατάκα», «δέν τού παίρνεις πατάκα. 
/ή  πατάτα, πρβλ. «κρέας μέ πατάκες».

π α τ α ρ ά κ ι  (τό) =  όνομασία τού 
ψαριού γλώσσα, πού λέγεται καί χωμα- 
τίδα.

π α τ α τ ο ύ κ α (ή) =  χοντρό μάλλινο 
ήμίπαλτό τής παλιάς ενδυμασίας. Σημ. 
Α π ’ αυτό «Πατατούκος» (επειδή φορούσε 
πατατούκα) ό Παργινός δάσκαλος τού πυρ
πολικού στήν έπανάστασι τού 21 Ιωάν
νης Δημουλίτσας».

π α τ α τ ρ ά κ  (τό) =  άπότομο σώρια- 
σμα πραγμάτων μέ πάταγο / μεγάλος καυ
γάς θόρυβος καί σύγχυσι άπό πολλά άτο
μα. πρβλ. «άπό τή μιά οί συγγενείς τού 
μιανού, άπό τήν άλλη τού άλλουνού έγίν- 
κε μεγάλο πατατράκ».

π α τ α φ λ ά ν α ,  π α φ λ α τ ά ν α  ή 
φ α φ λ α τ ά ν α  (ή) — χάλκινο νόμισμα 
μέ πολύ μικρή άξια. Πιθ. άπό τήν Ίτ. λ. 
pataffione.

π α τ έ ν τ α  (ή) =  Ίτ. λ. patente δί
πλωμα. Κυρίως γιά νά έπιταθή μιά κακή 
έννοια, πρβλ. «κλέφτης μέ πατέντα», «ρου- 
φιάνος μέ πατέντα».

π α τ ή τ ρ α ( ή )  =  έξάρτημα τού άρ- 
γαλειού χειριζόμενο μέ τά πόδια, 

π α τ ί κ ι  (τό) — παντόφλα, 
π α τ ι κ ώ ν ω καί π ι τ α κ ώ ν ω (ρ) 

=  πατώ, συμπιέζω κάτι άπό πάνω πρός 
τά κάτω. πρβλ. «πατίκωσέ το καλά τό μαλ
λί νά πάρη κι’ άλλο». νΑλλ. λ. πατίκωμα 
καί πιτάκωμα (τό), πατικωμένος καί πί
τα— (δ).

π α τ ι λ έ τ α (ή) =  τό καπάκι πού κα
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λύπτει τήν τσέπη σακχαχιού ή πανοφο- 
ριού.

π α τ ι ρ ν τ ί  (τό) =  τουρκ. λ. θόρυ
βος, καυγάς.

π ά τ — κ ι ο ύ τ =  τουρκ. λ. φρ. πού ση
μαίνει «πάρε —δώσε (δοσοληψία)», περβ. 
«δένθέλωπάι— κιούτ μέ τά μούτρα του».

π α τ ο ύ ν α  καί π α τ ο ύ σ α  (ή) =  
τό πέλμα τού ποδιού.

π α τ ο ύ ρ α  (ή) =  κατακάθ, πρβλ. 
«πήρε τδ καλδ καλδ καί μάς άφησε τσί 
πατούρες» / τδ κάτω μέρος ένός άντικει- 
μένου. / τραβηχτό (βλ. λ.) γιά πατούρες 
(περιθά>ρια) τζαμιών.

* π α τ ρ α τ ζ ί κ ι  (τδ) =  λέξι πού συ
ναντιέται μόνο στη φράσι «δ διάολος μέ 
τδ πατρατζίκια του» (;;;).

π α τ σ α ρ ώ ν ω ( ρ )  =  ζεματάω, κα- 
τακαίω. πρβλ. «τούρριξεμιά μπικιόνα θερ- 
μδ νερδ) καί τδν πατσάρωσε», δέν ήξαιρα 
πού ήταν καυτός ό τραχανάς καί πατσα- 
ρώθηκα». "Αλλ. λ. πατσάρωμα (τδ) πα- 
τσαρωμένος (δ).

π ά τ σ ι =  έπίρρ. πού λέγεται σέ Ισο
παλία, ίσοφόρισι, Ιδίως στδ χαρτιά, πρβλ. 
«στήν άρχή κέρδιζε ύστερα τδν ήφερα 
πάτσι», «πάτσ’ καί πόστα» (Ισοφαρίσαμε 
καί άρχίσαμε άπ’ τήν άρχή).

π ά τ σ ι (τδ) =  παιδική όνομασία τών 
παπουτσιών. Γιδ τδ μικής ηλικίας παι- 
διδ (μόλις άρχίζουν νδ μιλάνε) υπάρχει 
άπειρία λέξεων εύχρηστων καί εύκολοπρό- 
φερτων πού τούς μαθαίνουν οί μανάδες 
τους, νομίζοντας δτι θδ μάθουν πιδ εύ
κολα νδ μιλάνε. Π. χ. νόνο (τδ) =  ζωγρα
φισμένο πρόσωπο, στράτες (οί)=  βήματα, 
τσίτσι (τδ) =  κρέας, πάπα (τδ) =  ψωμί, 
τπροότα (τδ) =  νερό, ντέ(κο) (τδ) =  άλο
γο, γαϊδούρι, μέέ (τδ) =  προβατίνα, γίδα, 
μπέ,ε,ε (τδ) =  πρόβατο, κατσίκι, μουμού- 
λα, μπαμπούλα (ή) =  σκίάχτρο, άτα (τδ) 
=  περίπατος, νινί (τδ) =  άλλο μικρό παι
δάκι, κάκα (τδ) =  κόπρανα, τσούτσα καί 
τσίτσία (τδ) =  κάτουρα, νάνι (τδ) =  ύπνος, 
κόκο (τδ) =  γλυκό, καλούδι, τσουτσούνα 
(ή) =  πέος, λιλί (τδ) =  ηχηρό παιχνιδάκι, 
μίμι (τδ) =  σπειρί, πονίδι, μπιμπί (τδ) =  
σπειρί, μόμο (τδ) =  πόνος, νταντά =  δαρ
μός, τζιτζϊ καί μεμέ (τδ) =  βυζί, γκίτσι 
(τδ) =  δόντι, τουτού (τδ) =  παπόρι, αυτο

κίνητο, μάμ(ου) (τδ) =  φαγητό, ντεντέ (τδ) 
=  περίπατος, ντούκου ( ιό )— καΐκι, πού- 
πο (τδ) =  ρούχο κ.λ π. κ.λ.π.

* π α τ σ ο υ λ Ι  (τδ) =  άρωμα, πολώ
νια. Ούσιαστικοποίησι παλαιάς βιομηχα
νίας όρωμάτων Πατσουλίν (;). πρβλ. «βά
λε καί λίγο πατσουλί», «μάς ξεθέωσε (βρώ
μισε) στδ πατσουλί».

π α τ ω τ ι κ δ (τδ) =  σουβλί τού τσαγ- 
γάρη γιά τΙς σόλες.

π α υ λ ό σ υ κ ο  (τδ) =  φραγκόσυκο, 
παυλοσυκιά (ή) =  ή φραγκοσυκιά. Ή  όνο- 
μασία πιδ διαδεδομένη στήν Έφτάνησο.

π ά φ ι λ α ς (δ) =  λεπτός τενεκές. 
νΑλλ. λ. παφιλένιος (δ, ή τδ), παφίλι (τδ), 
ξορκοπαφίλης (δ) =  άδέκαρος, χωρίς άξία.

π ά χ τ ο ς (δ) =  νοίκιασμα άπδ Επιχει
ρηματία («παχτωτή» ή «παχτωτζή») έλαιο- 
σοδειάς. Ή συνηθισμένη συμφωνία είναι 
σέ είδος πού θά παραχθή, δπότε παίρνει 
2 μερίδια δ Ιδιοκτήτης καί I δ παχτωτής 
ή 3 καί 2 άντιστοίχως κ.λ.π. Ρ. παχτώ- 
νω. — τωμένος (δ) πάχτωμα (τό).

π έ ζ ο (τδ) =  Ίτ. λ. peso βάρος καί 
ή διαδικασία τού ζυγίσματος. πρβλ. «τί 
παίζο νάχη άραγες «κάντου ένα πέζο 
νά ίδούμε πόσο είναι» / τδ μεγαλύτερο βά
ρος πού χωράει ένα ζυγιστικό όργανο, 
πρβλ. «τά ξύλα βγήκανε 12 πέζα».

π ε ζ ο ύ λ ι  (τδ) καί π ε ζ ο ύ λ α (ή) 
=  άναβαθμδς τών έλαιώνων, περιβολιών 
κ.λ.π.

π ε ϊ β ά ν ι (τδ) =  τουρκ. λ. ίμάντας 
μέ τδν δποίο δένονται τά πόδια τών μι
κρών άλόγων γιά νά μάθουν ρεβάνι (βλ. 
λ.), συναφ. λ. κουσκούνι (τό).

π ε ι ν ά ε ι  (μέ) =  Ιδιωμ. έκφρασι σέ 
τρίτο ένικό, ένώ άφορά ένέργεια κ.λ.π. πρώ- 
τού ένικούπροσώπου, π. χ. «μέ διψάει», δι
ψώ «μέ κρυώνει» =  κρυώνω.

π έ κ ε =  τουρκ. λ. μάλιστα, όπως θέ
λεις. πρβλ. «πέκε ’φέντιμ», «πέκε λέπε».

π έ κ ν α (ή) =  τδ κόκκινο στίγμα στδ 
πρόσωπο.

π ε λ ά ν τ ζ α  (ή) =  Ίτ. λ. bilancia 
ζυγός.

π ε λ έ κ ι  (τδ) =  τσεκούρι / παρομοίω- 
σι γιά μεγάλα στδ είδος τους πράγματα, 
πρβλ. «ψάρια πελέκια», /ποντίκια τών 
άγρών.
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π ε λ ε κ ο ύ δ ι  (τδ) =  κομμάτι ξύλου 
πού πετάγεται στδ σκίσιμο τών ξύλων μέ 
τσεκούρι. Φρ. «κάηκε τό πελεκούδι» =  
έγινε μεγάλο γλέντι.

π ε ν ί ρ (ι) τό =  τουρκ. λ. τυρί. Φρ. 
«πενίρ, έκμέκ χαζίρ γεμέκ».

π ε ν τ έ γ ο υ λ ο  (τό) συνήθ. πλη. πεν- 
τέγουλα (τά)=  πέντε στρογγυλά καί Ισο
μεγέθη «γουλιά» τής θάλασσας πού τά 
μεταχειρίζονται τά κορίτσια στό δμώνυμο 
παιχνίδι.

π ε ν τ ε (ή ο) λάπι (τό) καί πεντελάπη 
(ή) =  μολυβοκόντυλο. Στην Ίτ. lapis =  
τό μολύβι, άλλά γιατί σύνθετο μέ τό πέν
τ ε — (;).

π έ ν τ ε  — π έ  ν τ ε  =  έπιρρ. ένδεικτι- 
κό μεγάλης δειλίας, φόβου, πρβλ. «άν σού 
κοτάη έλα, άλλά σού πάει πέντε—πέντε».

π ε ν τ ε φ ο ύ ν τ ω ( ή ) =  παιχνιδιά
ρα, κακής διαγωγής γυναίκα (παράβαλε 
μέ λέξι φούντι).

π ε ρ ά ν τ ζ α (ή) καί περαντζΐ (τό) =  
Ίτ. λ. paranza Ιστιοφόρο σκάφος (τώρα 
μηχανοκίνητο) πού ψαρεύει μέ τράτα.

π ε ρ β ά ζ ι  (τό) καί π ρ ε β ά ζ ι  (τό) 
=  ό σκελετός τού παραθυριού. / κομμάτι 
σανίδας πού άντικαθιστά (σέ πάτωμα ή 
νταβάνι) κατεστραμμένο τμήμα.

π ε ρ β α τ ά ω  καί π ρ ε β α τ ά ω  (ρ) 
— παρεφθ. περιπατώ, βαδίζω.

π ε ρ γ α μ η ν ά τ ο  (τό) =  τό άντι- 
σηπτικό ύπερμαγκανικό.

π ε ρ γ ο υ λ ι ά  καί π έ ρ γ ο υ λ α ( ή )  
=  Ίτ. λ. pergola κληματαριά.

π ε ρ γ ο υ λ ί δ α (ή) συνήθ. σέ πληθ. 
περγουλίδες (οί) =  μικρά κομματάκια καί 
πολύχρωμα γιαλιά πού έχουν πεταχτή στη 
θάλασσα καί, μέ τήν τριβή τών κυμάτων 
κ.λ,π., έχουν λειανθή. Συνηθισμένο παι
χνίδι τών μικρών κοροτσιών σέ άμιλλα 
ποιό θά μάση τά πιό ώραΐα.

π ε ρ δ ι κ λ ά ρ ι  (τό) =  κομμάτι σκοι
νί μέ τό δποίο δένονται τά πόδια τών 
ύποζυγίων, προτού άφεθούν έλεύθερα γιά 
βόσκησι, ώστε νά μη μπορούν νά άπομα- 
κρυνθούν.

π ε ρ δ ί κ λ ω μ α  (τό) =  δέσιμο μέ 
περδικλάρι. Ρ. περδικλώνω καί πεδικλώ
νω, περδικλωμένος (δ).

π ε ρ δ ι κ ό χ ο ρ τ ο  καί περδικοχόρ-

τι (τό) καί περδικούλα (ή )=  χορτάρι πού 
φυτρώνει στούς παλαιούς τοίχους καί χα
λάσματα καί έχρησίμευε σάν διουρητικό.

π ε ρ έ τ ι ο (τό) =  έξυπηρέτησι σέ οΐ- 
κιακές κυρίως άνάγκες. Ρ. περητεύω.

π έ ρ ι καί π ε ρ I =  σάν άντιθ. σύν
δεσμος. πρβλ. «κάλλιο νά μέ σκότωνες πέ- 
ρι αυτήν τήν κουβέντα πού μούειπες».

«νά τούειχα δώσει τό φιλί 
στά δυό του μαύρα φρύδια, 
περί πού τό ξενήτεψα 
καί πάει μέ τά καράβια».

π ε ρ ι κ ο κ λ ά  δ ι  (τό) =  περιπλοκά
δα. πρβλ. «πορικοκλάδι θά γενώ 

μέσα στή γειτονιά σου».
* π ε ρ ί κ ο υ λ ο  (τό) =  Ίτ. λ. peri- 

colo κίνδυνος.
π ε ρ ν ο δ ι α β α ί ν ω  (ρ) =  πηγαι

νοέρχομαι άπό κάπου πολύ συχνά καί Ιδί
ως μέ έρωτικό σκοπό, περνοδιάβασμα (τό).

π ε ρ σ ε ύ ω (ρ) =  περισσεύω, παρατ. 
έπέρσευα, μέλλ. θά περσέψω, άορ. έπέρσε* 
ψα. πέρσεμα (τό).

π ε ρ φ έ τ ο (τό) =  Ίτ. λ. perfeto =  
άριστο, έξοχο. Γιά έδώ μόνο τό έξοχο άπό 
τά κίτρα τά λεγόμενα cedri della leggi 
ebraica, άπό τά όποια άπό αιώνων μετε- 
φέροντο καί έπωλούντο (διά τής Τεργέστης) 
πρός δλους τούς Εβραίους τής Ευρώπης*

* π ε σ ι ν ά τ ι α  (τά) =  Τουρκ. λ. με
τρητά, χρήματα.

π ε σ κ έ σ ι  (τό) =  δώρο, κυρίως άπό 
φαγώσιμα. νΑλλ. πεσκελίκι (τό).

* π ε σ κ ί ρ ι (τό) =  τουρκ. λ. πε
τσέτα.

π ε τ ά λ ι  καί φ ε τ ά λ ι (τό) =  ή το
μή ένός πράγματος κατά τό μεγαλύτερο 
πλάτος του εις τρόπον ώστε νά έκταθή είς 
τό διπλάσιο. Ειδικά τό άνοιγμα μέχρι τή 
ραχοκοκκαλιά καί άλάτισμα καί στέγνω- 
μα, γιά νά διατηρηθούν, διαφόρων ψα
ριών, (μπάφες, σάλπες, λαυράκια κ.λ.π. 
/φράσι «τόν έκανε πετάλια» =  τόν έδειρε 
πολύ.

π ε τ ά ν τ ε ς  (δ) =  ξυλουργικό έργα- 
λείο (Βλ. σμίλα).

π ε τ (ι) μ έ ζ ι (τό) =  τουρκ. λ. μού
στος συμπυκνωμένος μέ πολύ βράσιμο.

π έ τ ο  (τό) =  Ίτ. λ. peto τό στήθος
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/ τό μπροστινό μέρος τού σακακιού. / ή 
κουμπότρυπα του γιακά γιά τό λουλούδι, 
(μπουτονιέρα).

π ε τ ο ύ γ ι α  (ή) =  χερούλι γιά τό 
άνοιγμα τής πόρτας.

π ε τ ρ ι ά (ή) *= βολή μέ πέτρα, 
π ε τ ρ ο β ά λ ι  (τό) =  Άλβ. πετροβά- 

λε, πετρέλαιο. Καί :
π ε τ ρ ό λ ι ο (τό) =  Ίταλ. λ. petro- 

leo (άπό Ελληνική φυσικά προέλευσι).
π έ τ σ (ι) κ ο ς (ό) =  έπίθ. κακοφτιαγ

μένος, Ιδίως γιά πορτοπαράθυρα, δτανάλ- 
λού έφαρμόζουν κι* άλλυύ άφήνουν κενά 
στό κλείσιμο.

π έ τ σ ο (τό) =  'It. λ. pezzo καί πε- 
τσετίνο (τό) =  κομμάτι / — τσο (τό) =  με
γάλος καυγάς, μακελειό.

π ε τ σ ο κ ο μ μ ό ς  (ό) καί πετσοκό- 
πημα (τό) =  (pezzo +  κόβω) (Βλ. πέτσο). 
Ρ. πετσοκόβω.

^ π ε χ λ ι β ά ν η ς  (ό) =  τουρκ. λ. πα
λαιστής /πλανόδιος παλαιστής, θαυματο
ποιός/ άλήτης.

* π ε χ ρ ί ζ ι (τό) =  τουρκ. λ. αυστη
ρή δίαιτα, πρβλ. «μού έβαλε ό τζεράχης 
πεχρίζι», «μπήκα σέ πεχρίζι».

π η γ α ι μ ό ς  (ό) =  μετάβασι. Καί 
πάει (τό). πρβλ. «μέ τόν πηγαιμό τού Λε- 
φτέρη γύριζε ό Θανάσης», «στό πάει εί
ναι δυό ώρες δρόμος».

π η δ ο ύ λ ι (τό) =  σκουλίκι τού τυ
ριού πού κάνει μεγάλα άλματα.

π η λ ά λ α (ή) =  γρήγορο τρέξιμο μέ 
πηδήματα. Ρ, πηλαλάω, πηλάλημα (τό).

π ή λ ι α καί π ή λ α (ή) =  Μεγάλο τε
τράγωνο δοχείο γιά έναπόθεσι λαδιού στά 
παλαιότερα χρόνια, κομμένο (χωρίς μετά- 
πλασι) άπ’ ευθείας άπό πέτρωμα είδικό 
τής Μάλτας. Πλάκες κομμένες άπό πήλία, 
έπειδή είναι πυρίμαχο είδος, έχρησίμευαν 
γιά φούρνους, τζάκια κ.λ.π.

π η λ ω τ ό ς  (ό) =  ευρύχωρο χτίσμα 
στή γωνία τού υπογείου πού έχρησίμευε 
στή διατήρησι τού έλαιοκάρπου. Επειδή, 
καίτοι ή παραγωγή ήταν περιωρισμένη, τά 
37 ίπποκίνητα λιουτρουθιά δέν πρόφται- 
ναν νά δουλέψουν δλον τό καρπό, οί πα
ραγωγοί τόν συντηρούσαν κατ* αυτόν τόν 
τρόπο μέχρι πού νά βρούν σειρά, ρίχνον-

τάς του άλάτι σέ στρώσεις. Κάθε πηλω
τός χωρούσε άπό 10 — 30 άλώνια (βλ. λ ).

π η ν ε λ έ σ σ α (ή) =  μεγάλο καί πλα
τύ πηνέλο γιά μεγάλες έπιφάνειες.

π ή τ τ α (ή) =  φαγητό άπό λεπτά φύλ
λα ζυμαριού στρωμένα σέ τεψΐ μέ ένδιά- 
μεσα στρώματα άπό διάφορα γεμίσματα 
άπό τά όποια καί τό δνομα κάθε πήττας. 
Π. χ. λαχανόπηττα, σπανακόπηττα, γαλα- 
τόπηττα, κρεμμυδόπηττα, κοττόπητα ή ζορ* 
κόπηττα (χωρίς τό συνηθισμένο κάλυμμα 
μέ φύλλο). ΕΙρων. φρ. «πήττα μέ τσόλια 
(ράκη)» καί αίνιγμα μέ διφορούμενη λύ- 
σι =  «τεντωμένη μπαίνει ζαρωμένη βγαί
νει».

π η χ τ ή (ή) =  φαγητό άπό βραστά 
πόδια σφαχτών ή καί γουρουνίσιο κεφά
λι, πού άφήνεται νά κρυώση καί (λόγφ 
τής ζελατίνας) πήζει, καί τρώγεται καρυ
κευμένο μέ πιπέρι μαύρο καί άλάτι.

π ι α τ ά ν τ ζ α  (ή) =  μεγάλο πιάτο, 
μεγάλη ποσότητα φαγητού, πρβλ. «έφαα 
μιά τέτοια πιατάντζα φασούλια*.

π ί γ κ α (ή) =  υπόδημα άπό γουρου
νίσιο δέρμα (γιά κάτυμμα) συγκροτούμενο 
μέ σπάγγους ή δερμάτινα λουριά. Έχρη- 
σιμοποιεϊτο άπό τούς Άλβανοτσιάμηδες 
τής περιοχής.

π ι γ κ ώ ν ο μ α ι  (ρ) =  θυμώνω, 
παίρνω γινάτι, κακοφανίζομαι. (ένεργ. 
πιγκώνω). νΑλλ. λ. πίγκωμα (τό) — μέ
νος (ό) πρβλ. «μή μέ πιγκώνεις γιατί θά 
τά χαλάσουμε», «πήρε ένα πίγκωμα πού 
γίνκε τούρκος».

* π ι δ ό κ α (ή) =  Ίτ. λ. pidoccliio 
ψείρα.

π ι έ τ α  (ή) =  άναδίπλωσι τού ρού
χου πού έπιτυγχάνεται μέ είδικό ράψιμο 
ή σιδέρωμα.

π ι θ ώ ν ω  (ρ.) =  έναποθέτω. πρβλ. 
«πίθωσέ το κάτου».

π ι θ ω τ ό (τό) =  κωνικά ξυσμένο κομ
μάτι σαπουνιού πού βάζουν στόν άφεδρώ- 
να των μικρών παιδιών γιά νά ένεργη- 
θοϋτ (ύπό -f θέτω).

π ι θ α μ ή  καί π ε θ α μ ή (ή) =  σπι
θαμή.

(Συνεχίζεται)
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ΑΓΑΘΗΣ ΝΟΤΙΔΟΤ — ΔΡΙΤΣΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ Τ’ ΑΥΓΑ
(’Αναμνήσεις Καλαντιστρίας)

Στήν ’Ήπειρο, στά χωριά του Πωγωνίου, τά παιδιά τήν παραμονή τής έορ- 
τής του Λαζάρου γυρίζουν στά σπίτια του χωρίου τους, κάποτε δέ και σ’ άλλα 
πλησιέστερα πρός τό δικό τους χωριά, γιά νά πουν τά τραγούδια του Λαζάρου 
καί νά μαζέψουν αύγά. Στά χέρια τους κρατούν κουδούνες ή κυπριά γιά νά συνο
δεύουν μέ τον άχό τους τό τραγούδι τους, καλάθια γιά νά βάζουν τ’ αύγά, καί 
γκλίτσες διά νά διώχνουν τά σκυλιά. 'Υπάρχουν τρεις παραλλαγές του τραγουδιού 
αύτοΰ τού Λαζάρου. Τις παραθέτω κατωτέτω, δπως τις τραγουδούσαμε στο χωριό 
μας, Τεριάχιον Πωγωνίου, πριν άπό τό 1900, γιά νά τις περισώσω άπό τή φθορά 
τού χρόνου καί τού πολιτισμού. Διότι, δυστυχώς, δπως πάμε, κοντεύουν κι* αυτά 
νά ξεχαστοΰν δπως ξεχάστηκαν τόσα άλλα ωραία έθιμα τής πατρίδος μας.

Α' ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Καλήν 'Εσπέραν, ’Άρχοντες, 
άν είν δ ορισμός σας, 
Λαζάρου τήν άνάστασιν 
νά πουν στ’ αρχοντικό σας. 
Τήν σήμερον τον Λάζαρον 
τον κλαίει ή Βνθανία, 
οι δνό του αί άδελφαϊ 
ή Μάρθα κι ή Μαρία.
Μάρθα τοϋ λέει: — ’Ά ν  εδώ 
ήσουν εσύ, Χριστέ μου, 
ό αδελφός μου δεν άπέθνησκε, 
ό φίλος σου, Θεέ μου.
”Ολοι όμοϋ έκίνησαν 
και πήγαν εις τον τάφον. 
Ευθύς έπρόσταξ’ ό Χριστός 
και κύλησαν τον λίθον.
Τότ ή μεγάλη του φωνή 
κράζει, Σωτήρ μου, μόνος.

— Έγείρου, φίλε Λάζαρε, 
καί έβγα έξω μόνος.
'Ο  Λάζαρος ύπήκουσεν 
κι’ άνέστη παραχρήμα 
και δεδεμένος τοίν χερσοΐν

εβγήκε άπό τό μνήμα.
Τήν αϋριον έκίνησεν 
Χριστός ό Λυτρωτής μας 
εις τά 'Ιεροσόλυμα 
νά πάη δ Ποιητής μας.
'Ως βασιλεύς εισέρχεται 
καβάλα εις τον όνον 
γιά νά πληρώση τήν Γραφήν, 
Προφήτας τε και Νόμον.
Εις τά 'Ιεροσόλυμα 
σαν έμαθε τό πλήθος 
βγήκαν και τον εδέχθησαν 
μέ βάγια και μέ μύθους.
Μέ βάγια εις τά χέρια τους, 
μέ χέρια σταυρωμένα,
Τοϋ τραγουδούσαν τά παιδιά 
μέ μάτια δακρυσμένα.
Βάγια, βάγια των Βαγιών 
κι ώς τήν άλλη Κυριακή 
τρώμε κόκκινο αυγό.
Δώσ μου, Κυρά μου, νά σοϋ πώ. 
Και τοϋ χρόνου.

Β' ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
(σε διαφορετικό σκοπό)

Καλήν 'Εσπέραν σας, Καλή Βραδυά σας, Καλώς σάς ηϋραμεν, τήν Αφεντιάν σας.
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"Αν ορίζετε νά σάς εΐηοϋμε 
διά τον Λάζαρον πού προσκυνούμεν. 
τΗρΟεν 6 Λάζαρος, ήρθαν τά Βάγια, 
ήρθεν ό Χριστός στή ΒνΟανία, 
όπου εϋρισκεν Μάρθα και Μαρίαν.
— Μάρθα που εϊν9 ό Λάζαρος 6 αδελφός μας 
καί ό φίλος μας ό Ιδικός μας;
— ΕΙν , *Αφέντη μου, αποθαμένος 
και εις τούς νεκρούς βαθειά χωμένος.
— "Ας υπάγω μεν νά τον Ιδοϋμε
καί είς τον τάφον του νά λυπηθούμε.
9Ακολούθησαν μικροί μεγάλοι, 
δλοι οί "Ελληνες, ΓΕβραίοι καί άλλοι.
Είπε καί πρόσταζε νά τον ανοίξουν, 
τή βαρειά την πέτρα του νά τήν κυλήσουν.
— Λάζαρε, Λάζαρε, γιά δεύρο έξω, 
γιά νά σέ Ιδώ, νά σε γνωρίσω,
κι άπό τούς νεκρούς νά σ άναστήσω.
ΧΩ, τού θαύματος, όρθός ευρέθη.

Τά χεράκια του σταυρωμένα 
τά ποδαράκια του κουμπουδεμένα.
— Δωσ μαυ, 9Αφέντη μου, λίγο νεράκι, 
τί εϊν9 τά χείλη μου πικρά φαρμάκι.
Καί έμείς οί Χριστιανοί, 
γιά νά μην κολαστούμε,
Νά πηγαίνωμε στήν έκκλησία, 
λ Τά διαβάζωμε Χριστού βιβλία.
Χριστέ μου Παντοδύναμε, 
καί Ποιητά τού κόσμου 
Π 9 άνάστησες τον Λάζαρο 
αυτόν τον αδερφό μας.
Τριάντα χρόνους έζησε 
ποτές του δεν έγέλασε.
Βάγια, βάγια των Βαγιών 
κι ως τήν άλλη Κυριακή 
τρώμε κόκκινο αυγό 
καί τού χρόνου νά σάς πώ.

Γ  ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
(σέ διαφορετικό τόνο καί σκοπό)

Καλόν καί τ9 "Αγιος ό Θεός, 
καλόν εϊν9 κι9 άς τό πούμε.
Κι όποιος τ9 ακούει χαίρεται 
κι όποιος τό λέει αγιάζει.
Κι όποιος παραφουκράζεται 
Παράδεισο θά λάβη,
Παράδεισος καί λειτουργιά 
καί άγιο μοναστήρι.
Καί κεϊ δεντρός δέν ήτανε 
δεντρός έφανερώθη.
Τό δέντρο ήταν ό Χριστός 
κι9 ή ρίζα ή Παναγία.
Κι9 αυτά τά φύλλα πού9 πεφταν 
ήταν οι Μαρτυράδες, 
πού μαρτυρούσαν κι έλεγαν 
γιά τού Χριστού τά πάθη.
— Χριστέ μου, ποιος σ9 έσταύρωσε;

— Οί άνομοι f Εβραίοι, 
οί άνομοι καί τά σκυλιά, 
σκυλιά παραδομένα.
Τον Φαραώ διέταξαν 
νά φκιάση δυο περόνια, 
κι αυτός 6 τρισκατάρατος 
βαρεϊ καί φκιάνει πέντε.
— 9Εσύ, Γύφτε, πού τά 9φκιασες, 
έσύ νά τά διατάξης.
— 9Αλήθεια, έγώ πού τά 9φκιασα, 
έγώ θά τά διατάξω.
Τά δυο βάνει στά πόδια του, 
τά δυο στά χερονύχια, 
τό πέμπτο τό φαρμακερό 
τό βάνει στήν καρδιά του.
Νά τρέξη αίμα καί νερό 
νά πικραθή ή καρδιά του.
Καί τού χρόνου.

’Ήμουν μαθήτρια στή Δεύτερη Τάξη, του Δημοτικού βεβαίως, όταν, δέν 
θυμάμαι ποιός ή ποια άπό τήν τάξη, έ'καμε αύτή τήν πρόταση. Στήν τάξη μας 
εϊμασταν τέσσερα κορίτσια καί δυο άγόρια. Τά κορίτσια εί'μασταν ή Ελένη Χαρα- 
λάμπου Δρίτσου, ή ’Αγαθή Κώστα Δρίτσου, ή Ελένη Γιώργου Κύρου καί ή Ελένη 
Νικολάου Λώλη (Θεός συγχωρέσ* την, πέθανε μόλις δεκαοχτώ χρόνων κορίτσι). 
Καί τά άγόρια ήταν ό Νικόλαος Γαλίτσης καί ό Δημήτρη Μάνθιος). Αυτά τά δυό 
άγόρια σκοτώθηκαν στόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στό Τσανάκ Καλέ, όπου ύπη-
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ρετούσαν στόν Τουρκικό στρατό. Τους είχαν επιστρατεύσει άπό τήν Πόλη. Τ’άγό- 
ρια ήταν λίγο μεγαλύτερα άπό τά κορίτσια, δμως τήν πρωτοβουλία σ’ 8λατά ζητή
ματα τήν είχαμε εμείς τά κορίτσια.

'Όπως είπα παραπάνω, δέν θυμάμαι ποιος ή ποιά έρριξε τήν ιδέα νά βγούμε 
καί μεΐς οί κοπέλλες νά πούμε τά τραγούδια τού Λαζάρου καί νά μαζέψωμε αύγά. 
Γιατί ως τότε τό προνόμιο αυτό τό είχαν μόνον τά άγόρια. Γιά τά κορίτσια ήταν 
ντροπής πράματα αύτά. Όμως άνεξήγητο παραμένει καί τό πώς μάς τό έπέτρεψαν 
άπό τά σπίτια μας. Τώρα έφ’ οσον είχε παρθή ή άπόφασις, έπρεπε νά μάθωμε καί 
τά τραγούδια.

Δέν χάσαμε καιρό, βαλθήκαμε πεισματικά καί σε λίγες μέρες είχαμε μάθει 
καί τά τρία τραγούδια τού Λαζάρου. ’Έπρεπε δμως νά γίνω με δυο ομάδες καθ’ 8τι 
θά πηγαίναμε καί στά γύρω χωριά, στο Βομπλό (σημερινό Σταυροδρόμι) καί στο 
Ζάβροχο, καί μεΐς στήν τάξη μας είμασταν έξη δλοι κι* 8λοι. Τουλάχιστον, αν οχι 
δέκα, οχτώ έπρεπε νά είμαστε. Σκεφτήκαμε άπ’ έδώ, σκεφτήκαμε άπ’έκεΐ, ως 
πού στο τέλος καταφέραμε νά πάρωμε καί δυο άπό τήν Τρίτη τάξη, τά πιο μικρό
τερα καί τά πιο έξυπνα, καί έτσι συμπληρώσαμε τον άριθμό οχτώ. Τά τραγούδια 
τά μισοξέραμε, μάς βοήθησε καί ό δάσκαλός μας, κάποιος Θανασάκης, δπως τον 
φώναζε ή γυναίκα του ή δασκάλα, πού ήταν καλός δάσκαλος, μόνον πού δλη τήν 
ώρα έτρωγε τά νύχια του, καί γινήκαμε άτσίδες. Μάθαμε νεράκι καί τά τρία 
τραγούδια.

"Οταν έφτασε ή μέρα τής παραμονής του Λαζάρου, χωρίσαμε σέ δυο ομάδες. 
*Η μιά ομάδα μέ τά τέσσερα παιδιά θά πήγαινε στο Ζάβροχο, καί ή άλλη μέ τά 
άλλα τέσσερα θά πήγαινε στο Βομπλό. "Οταν θά γυρίζαμε πίσω άπό τά ξένα χωριά 
θά μαζευόμασταν στο Σχολείο μας καί δλοι μαζύ θά γυρίζαμε στά σπίτια τού 
χωριού μας. Τ* αύγά πού θά μαζεύαμε άπό τά ξένα χωριά θά τά παραδίναμε μαζύ 
μέ τά καλάθια στόν Γέροντα Παπά — Γιώργη, κΓ αύτός θά μάς τά μοίραζε τό 
βράδυ. "Λ, δλα κι* 8λα ζαβολιές δέν χωρούσαν. Τ’ αύγά θά μοιράζονταν σέ ίσια 
μερίδια, καί θά δίναμε καί στόν Γέροντα τον Σεβαστό μας Παπά — Γιώργη ίσιο 
μερίδιο. Γιατί πρώτα πρώτα ήταν γέροντας, δική του οικογένεια δέν είχε, καί 
έπειτα τό κελλί του ήταν πλάι στο Σχολείο μας, στήν ίδια αύλή. Μάλιστα, εμείς 
τά κορίτσια τού κάναμε καί θελήματα, τού φέρναμε νερό άπό τή βρύση καί τού 
μαζεύαμε λάχανα άπό τ’ αλώνια.

’Έφτασε ή μέρα. Επιθεωρήσαμε τά καλάθια, τά κουδούνια, τίς γκλΐτσες κι* 
δλα τά χρειαζούμενα γιά τήν έξόρμηση, κάναμε καί μιά τελευταία πρόβα στά τρα
γούδια καί τά βρήκαμε δλα καλά. Αλλά τώρα μάς βασάνιζε ένα άλλο πρόβλημα: 
ποιο τραγούδι άπό τά τρία θά λέγαμε; Βεβαίως δέν θά μπορούσαμε νά τά πούμε 
καί τά τρία. Τό πρώτο μάς φάνηκε κάπως άκαταλαβίστικο μ* έκεΐνο τό ύφος του, 
«Καλήν Εσπέραν, "Αρχοντες». Τό δεύτερο «Καλήν Εσπέραν σας, Καλή Βραδυά 
σας» μάς φάνηκε σάν καλό. Καί τό τρίτο «Καλόν καί τ’ "Αγιος ό Θεός», καλό 
κι’ αύτό. "Ομως στά ξένα χωριά πώς θά ξέραμε ποιός είναι πλούσιος καί ποιός 
φτωχός; 'Η άπόφασι πάρθηκε πώς θά λέγαμε τό δεύτερο τραγούδι στά ξένα 
χωριά καί στο χωριό μας πού τούς ξέραμε ποιοι θεωρούντουσαν άρχόντοι θά 
λέγαμε τό πρώτο ή τό δεύτερο, άναλόγως. Τελικά δμως συμφωνήσαμε πώς θά 
λέγαμε τό πρώτο τραγούδι σ’ δλα τά σπίτια τού χωριού μας γιά νά μήν κακο- 
φανή κανενός.

"Οπως είχαμε συμφωνήσει άνά τέσσερεις ξεκινήσαμε άπό νωρίς τ’ άπόγευμα 
γιά τά ξένα χωριά. ’Αλλού μάς έδιναν, άλλού μάς έδιωχναν. Πάντως μαζέψαμε 
άρκετά. ’Εγώ ήμουν μέ τήν ομάδα τού Βομπλού, γιατί ήξερα τά σπίτια έκεΐ, καθ’ 
δτι είχα έκεΐ τήν άδερφή μου παντρεμένη, ή οποία μάς έδωση τρία αύγά άντί ένα.

Νύχτωσε. Μαζευτήκαμε πάλι στό Σχολείο, πήραμε τίς κουδούνες, τίς γκλΐ-
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τσες καί τά καλάθια καί ξεκινήσαμε. Πιάσαμε από τόν κάτω μαχαλά νά τά λέμε. 
Τα τραγούδια μαζύ μέ τά κουδουνίσματα καί τά γαυγίσματα των σκυλιών ήταν 
σωστός πανζουρλισμός. Καί νά μην ήθελε καμμιά νοικοκυρά νά μάς άνοιξη, οί 
φο^νές καί τά κουδούνια τήν έκαναν θέλοντας καί μη νά μάς άνοίξη. ’Άλλωστε τί 
ψυχή είχεν ένα αύγό, προκειμένου νά χαλάση κανείς τήν καρδιά των παιδιών;

Είχαμε περάσει τά περισσότερα σπίτια του χωρίου μας καί είχαμε φτάσει 
πάνω στά Γιωταίϊκα. Ε κ ε ί ξέραμε πώς ήταν ένας γέρος πλούσιος (όπως φαντα
ζόμασταν τούς πλούσιους κείνα τά χρόνια), άλλά άφάνταστα νευρικός καί στριμ
μένος. 'Ως καί οί πέτρες του δρόμου του έφταιγαν. 'Όμως, αφού τόν ξέραμε, γιατί 
πήγαμε; Σάν παιδιά, δέν φανταστήκαμε 6τι θά μάς έκανε τέτοια ύποδοχή. Γιά νά 
φτάσωμε ώς τήν έξώπορτα έπρεπε νά άνηφορήσωμε ένα στενό σοκάκι. Άλλά δέν 
προφτάσαμε νά φτάσωμε ώς εκεί όταν ένας πελώριος άσπρόμαυρος σκύλος ώρμησε 
καί άρπαξε τό πρώτο παιδί πού βάδιζε μέ τή μεγάλη κουδούνα μπροστά καί τό 
γυρόφερνε άπό τά σκουτιά του. 'Όλη ή όμάδα οπισθοχώρησε τρομαγμένη κουτρου
βαλώντας τόν κατήφορο. Έ γώ  κρατούσα τό καλάθι μέ τ ’ αύγά πού κόντευε νά 
γεμίση, καί κατά πώς έκαμα νά οπισθοχωρήσω μέ έσπρωξαν οί πρώται καί έπεσα 
άνάσκελα μέ τό καλάθι μαζύ πού άναποδογύρισε. 'Όσα αύγά δέν έσπασαν έπί 
τόπου, πήραν κουτρουβάλες τόν κατήφορο καί καθώς έτρεχαν τά παιδιά έπε
φταν άπάνω τους καί τά τσαλαπατοΰσαν. Φωνές, κλάματα, κακό. Έ γώ  έμεινα 
έκεί ξαπλωμένη, χτυπημένη, τσαλαπατημένη, ώς πού βγήκαν άπό τό σπίτι καί 
μάζεψαν τό σκυλί. Μετά πολλά ξανασυνταχτήκαμε καί άφου συνήλθαμε άπό τήν 
τρομάρα μας άποφασίσαμε νά έκδικηθουμε τό γέρο τσιγγούνη. Τότε άρχίσαμε νά 
λέμε δυνατά τό άλλο τραγούδι, τό παρατράγουδο:

’Εδώ είν τον κούκκον ή φωλιά 
καί τον διαβόλον ή τρύπα.
'Ο νοικοκύρης νά κονβαλάη 
κι’ ό Διάβολος νά τά παίρνη.

Καί τό είπαμε δυό καί τρεις φορές γιά νά τ  άκούση.
'Ύστερα δέν είχαμε όρεξη νά γυρίσωμε στ* άλλα σπίτια καί γυρίσαμε στό 

Σχολείο νά μοιράσωμε τ ’ άλλα αύγά πού είχαμε φέρει άπό τά ξένα χωριά. Είπαμε 
στόν Παπά τά χάλια μας καί κείνος μάς είπε πώς έφ’ όσον ξέραμε ότι δέν μάς 
έδιναν δέν έπρεπε νά πάμε. Μάς παρηγόρησε καί μάς μοίρασε τ  αύγά πού είχαμε 
άφίσει έκεί. Τόν παρακαλέσαμε νά κρατήση καί τό μοιράδι, άλλά αύτός μέ κανέ- 
ναν τρόπο δέν δέχτηκε. Ε μ είς  όμως ό καθένας άπό τό μερίδιό του του άφίσαμε 
μέ τρόπο άπό ένα αύγό φεύγοντας.

Βγήκαμε στόν αύλόγυρο τής έκκλησιάς καί σταθήκαμε λίγο νά τά λέμε άπό 
πόσα αύγά πήραμε κτλ. Τό φεγγάρι, σχεδόν πανσέληνος, πού πήγαινε νά βασιλέψη 
έρριχνε τίς χλωμές άκτίνες του πάνω στήν καμπάνα τής έκκλησιάς καί τήν έκανε 
νά γυαλίζει σάν άσήμι. Τότες, δέν ξέρω ποιό άπό τ ’ άγόρια πρότεινε, ποιός είν* 
άξιος νά πετύχη τήν καμπάνα, κι* έρριξε ό ίδιος τό πρώτο αύγό. Δέν άργησαν νά 
τό μιμηθουν καί τ ’ άλλα. Ε μ είς  τά κορίτσια δέν παίρναμε μέρος, μά δέν άργή- 
σαμε νά δείξωμε καί μείς τή δύναμή μας, κι* άρχίσαμε καί μεΐς. Σέ λίγο δέν μάς 
είχε μείνη στά χέρια αύγό γι* αύγό.

Τό πρωί πού πήγε τό παιδί νά χτυπήση τήν καμπάνα, πού νά χτυπήση ή 
καμπάνα, μόνον ένα κλάκ κλάκ άκούγονταν σάν βουβό παράπονο. Τ* αύγά πού 
είχαν σπάσει έπάνω της είχαν στεγνώσει καί έτσι ήταν άδύνατον νά βγάλει ήχο. 
Τήν ίδια κι* όλας μέρα φώναξε ό δάσκαλος τά άγόρια καί τά έβαλε πρώτα νά 
σκαρφαλώσουν καί νά πλύνουν τήν καμπάνα. Γιατί τό πράγμα μαθεύτηκε, τί είχε 
γίνει καί ποιός έκαμε τή ζημιά. *Αφου έπλυναν τήν καμπάνα τ* άγόρια ό δάσκα-



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ψ υ χ ο β β α β β α ι ο

Ψυχοσάββατο καί το φεγγάρι ώριμο για μνήμες πεθαμένων 
φύτρωσε πάνω στις μολόχες 
μ ένα χαμόγελο θαμπό, λησμονημένο 
γεμάτο σκιές εντόμων καί ψιθύρους.
Πάει καιρός πού τό ξεχάσαμε.
Σέ κύματα μάς κύλησε αρμυρά δ Νότος 
λυκοποριές μάς έταξε δ Βοριάς.
Πάει καιρός.
9Ελάτε να μιλήσουμε
για τις πυγολαμπίδες του περσινού καλοκαιριού
καί γιά τή θλίψη τους
ή γιά τις πέτρες στά ποτάμια
πού νοσταλγούν πηγές καί θάλασσα'
δακρύζοντας γιά τον ψαρά καί γιά τήν πέστροφα
έλάτε νά μιλήσουμε στον κήπο
ποτίζοντας βασιλικά
κοιτάζοντας τ αποδημητικά
ν άφήνουν τις φωλιές τους
πού νοσταλγούσαν έξη μήνες. . .

MIX. ΓΚΑΝΑΣ

λος τά έκλεισε κάτω στό κατώϊ του Σχολείου γιά πολλές ώρες δίνοντάς τους καί 
άπό έ'να γερό ξύλο. Τ ’ άγόρια μαρτύρησαν καί τά κορίτσια. Αλλά έπειδή δέν 
πήγαινε τό χέρι του δασκάλου νά μάς χτυπήση μάς έβαλε καί πλύναμε τήν έκκλη- 
σιά, μέσα δλες τΙς πλάκες, έξω τό χαγιάτι καί δλη τήν αυλή καί τό Σχολειό. 
’Αφού τελείωσαν αύτά, καί έπειδή ήταν πολύ κουραστικά, άλλες κουβαλούσαν νερό 
άπό τό λάκκο καί άλλες έπλεναν, μετά μάς υποχρέωσε νά κάνωμε δλο τό Μεγα
λοβδόμαδο άπό πενήντα μετάνοιες κάθε βράδυ στήν έκκλησιά ή κάθε μιά μας.

'Όσο γιά μένα, εκτός πού είχα ξεσχίσει τό καινούργιό μου άλατζαδένιο μου 
φόρεμα δταν έπεσα μέ τό καλάθι, έμεινα μιά νύχτα νηστική καί έφαγα καί κανα- 
δυό χαστούκια στά μούτρα άπό τούς δικούς μου. Αύτή ήταν ή τιμωρία μου, άλλά 
αυτή ήταν καί ή πρώτη καί τελευταία φορά πού βγηγα νά μαζέψω αύγά λέγοντας 
τά Τραγούδια του Λαζάρου.
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Θάλασσα, σέ βλέπω άπό μακρυά, 
στρωτή, πλατεία στο άγνάντεμά σου, 
άπέραντη, άτρικύμιστη θθ)ριά, 
καθρέφτης άμοιαστος τής ώμορφιάς σονί

Λύτρωση, βαθιά σά μου ξυπνάς, 
κοιμισμένες, ίερ^ς μανίες . . .
(7%  νάρκης να ντύνεται ό βραχνάς
με φως, με άωρους, με αρμύρα, ώ αρμονίες!)

Θάλασσα, μελτέμι φτερωτό, 
να μέ ταξιδεύει άφροντιμένο, 
μόνο έμπρός, κάθε καινούργιο νά κυττω 
και νά φεύγω, χωρίς νά περιμένω,

"Οσο που νά σε μ*ά στερηά 
— τέτια, όνειρευτή, δέ θάναι κι9 άλλη —
^ πάντα νά χαθώ σά μιά σκιά, 
στήν ύγρή σου, Θάλασσά μου, άγκάλη !

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΟΡΟΒΙΤΣ

Άπό ιόν Ούρανό...

’-4πο τον ούρανό τό φως 
άπό τήν γη τά χέρια 
καί στήν μέση ό έρωτας 
φορτωμένος τά όνειρα.

ΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ

Έτβι ανεβαίνω...

νΕτσι άνεβαίνω, είπε ό γέρος,
ένα — ένα τά σκαλιά
καί δέν βιάζομαι, άγόρι μου,
άφοϋ τό ξέρω πώς ή σκάλα
μιά μέρα καί γιά μένα θά τελειώσει.
0Υστερα βαθειά πολύ άναστέναξε
καί πέθανε πάνω στήν σκάλα.

ΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ
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Επιγράμματα
Είς μνήμην

Σπόρος ζωής έκάρπισες στη γή τήν πετρωμένη 
κι ευώδιασεν ό ουρανός μυρσίνη καί θυμάρι.
*Ο Ισκιος φως έγίνηκε καί ή έλπίδα χάρη.
*Οποιος μικρός άναπαυθεϊ, τόν κόσμο όμορφαίνει.

I n  M e m o r i a m

9Ελπίδες βλάστησεν ή γή στοϋ σύμπαντος τά μάκρη. 
Μάης. Χρυσό τριαντάφυλλο καί ή δροσιά σου δάκρυ.

ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ

Σ το  κ α λ ά μ ι  μ ο υ

Στό καλάμι μου σφυρίζω τά έρωτήματα
και τά βουνά πιο έλαφρά άπ το χρόνο.
*Εγειρα σ9 ένα μεράκιβ
συντροφιά μου άφάνες κι άμπαρόρριζες
κάτω άπό κείνο τό πλατάνι
τοϋ δεκαπενταύγουστου
με τους έπτά σπουργίτες άπό φως.

Μέ τά τρικάταρτα φιλιά

Μέ τά τρικάταρτα φιλιά 
στά μπαλκονάκια τοϋ έρωτα 
έκεΐ που κοσκινίζουνε 
τά φως στά πλατανόφυλλα.

Γυναίκες διάλεγαν βαθιά 
στό δειλινό βελούδα 
άνδρες διαβαίναν φέρνοντας 
μές στή φωνή τους γιούς των.

Θ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ



ΧΡΓΣΛΝΘΗΣ ΖΙΤΣΑΙΑΣ

ΟΙ ΤΡΙΚΑΛΙΝΕΣ ΠΟΔΙΕΣ
( Δ ι ή γ η μ α )

’Από τότε πού γνώρισε τόν κόσμο ή 
’Ανθή, γνώρισε καί τΙς Τρικαλινές ποδιές. 
Σέ χρώμα ούρανί, κολλαριστές, μ’ άσπρες 
χιονάτες μπορντούρες κι όταν τΙς ξεδί
πλωνες μύριζαν σάν γιασεμί καί κρίνο. 
ΤΗταν κάτι τό πολύ φανταχτερό, όχι μόνο 
γιά τά μάτια τής μικρής μά καί γιά όποιον 
τις έβλεπε.

Τις έφερνε άπό τά Τρίκαλα δ θείος 
της δ Τρίγκης. Θά τόν έχετε άκουστά.

Καί ποιός δέν τδν ήξερε έκεϊνον τόν 
άρχοντάνθρωπο, μέ τις ψηλές γιαλιστερές 
μπότες καί τά γκρίζα σιδερωμένα μου
στάκια, πού έφταναν ώς τ ’ αυτιά κι έστρι
βαν τσιγγελωτά πρός τά έπάνω. Έ λεγαν 
πώς τά έδενε σφιχτά κάθε νύχτα μ’ ένα 
λαστιχένιο μουστακοδέτη, γιά νά μένουν 
όλη μέρα ίσια κι άλύγιστα.

Τό ίδιο ίσιος κι άλύγιστος ήταν κι 
άτός του. Καί στό κορμί καί στή τιμή καί 
στό λόγο, καί στά έργα του.

Αυτός λοιπόν ό θείος της πηγαινοερ
χότανε πολλές φορές τό χρόνο γιά δου
λειές, Γιάννινα — Τρίκαλα, καί κάθε φο
ρά, μαζί μέ τις πραμάτιες πού κουβαλού
σε, έφερνε κι άπό μιά τρικαλινή ποδιά 
στην ’Ανθή. Τό δώρο γιά τή μικρή δέν 
άλλαζε. Ποδιά καί πάλι ποδιά. Γιατί τάχα 
νά είχε αυτή τήν προτίμηση δ θείος της, 
ποτέ δέν μπόρεσε νά τό μάθη.

Ά ν  τις φύλαγε, θά είχε γιά όλη τή 
ζωή της καί πάλι θά περίσσευαν, άφού 
τής έλεγε μάλιστα πώς ήταν υφαντές, πλύ
ν ε— βάλε, άκατάλυτες κι άξέβαφες.

'Όμως καλά πού δέν τις φύλαξε, γιατί 
ή Α νθή  άπόμεινε κοντή κι οί ώραίες έκεί- 
νες ποδιές ήταν πολύ μακρυές.

Αύτό βέβαια δέν τό ήξερε άπό τότε. 
Άλλοι λόγοι τήν έκαναν νά τις σκορπάη

κΓ άς τής έλεγε δ θείος της κάθε φορά 
τά ίδια καί τά ίδια.

— Πάρε καί φύλαξέ τες, γιά τήν προί
κα σου, νά μέ θυμάσαι καί μένα άπό κά
ποτε, νά μ’ άνάβης κι άπό κανά κερί.

Ή  ’Ανθή καί χωρίς τίς ποδιές τδν 
θυμότανε κι αυτόν κι άλλα πολλά, γιατί 
τώχε συνήθειο, κληρονομημένο άπό τόν 
τόπο της, νά γυρίζη συχνά πυκνά τή σκέ
ψη της πρός τά πίσω καί νά θυμάται, 
«κάποια παλιά κι δλότελα χαμένα», πού 
λέει κι I  ποιητής.

Πού νά τίς εύρισκε δ μπάρμπα Τρίγ
κης έκείνες τίς ποδιές ; Νά τίς μοίραζαν 
στό δρόμο σ’ αυτή τήν Πολιτεία τή μα- 
κρυνή; Μακρυνή θά ήταν, άφού, καθώς 
μολογούσε έκανε μέρες καί νύχτες πολλές 
νά πάη καί νά γυρίσή μέ τίς φορτωμένες 
μούλες του. Καί μόνο ποδιές έβγαζε έκεί- 
νος δ τόπος καί τίποτε άλλο ;

Κι άκόμα φαντάζονταν ή Α ν θ ή , πώς 
έκεί σιή μέση στά Τρίκαλα, θά ήταν, τό 
δίχως άλλο, ένας πελώριος άργαλειός, πού 
ύφαιναν χίλιες σαΐτες, άόρατα χέρια, πέ
ρα δώθε, σ’ άσημένια χτένια, μέ στιμόνι 
τόν ουρανό κι υφάδι άπό γιασεμί κι άπό 
κρίνα. Έ τσ ι κάπως, όπως στά παραμύ
θια, κι δλοτρόγυρα νά στέκονται ψηλό
λιγνες γυναίκες, μέ λεβέντικες κορμοστα
σιές, σάν τίς λεύκες στ’ Άηγιωργιοΰ τό 
ξο^κκλήσι, νά τίς έδεναν σφιχτά στή μέση 
τους, καί νάφευγαν, άράδες, άράδες, κι 
ύστερα άλλες κι άλλες πολλές, νά γέμιζαν 
οί δρόμοι κι οί Πολιτείες καί τά χωριά, 
άπό υφαντές Τρικαλινές ποδιές, ούρανιές 
μ* άσπρες φάσεις. Τόσο πολλές, ιυστε έφτα
ναν κι ώς έκεί πάνω στδ δικό της πέτρι
νο χωριό καί στά δικά της χέρια.

***
Τίς έπαιρνε ή Α ν θ ή  μέ τρελλή χαρά,
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του έδινε δυό σκαστά φιλάκια στ’ αύλα- 
κωμένα μάγουλα, τού τραβούσε τά μου
στάκια, του έβγαζε τό σκούφο καί τόν φο
ρούσε αύτή, καί μετά μέ παρόμοια καμώ
ματα καί παιγνίδια, τοα3 έδειχνε τόν εν
θουσιασμό της. Μ ετά ... ήξερε αύτή τΐ 
θά Ικανέ.

Νά τΙς φορέση, δέν μπορούσε, ήταν 
μικρή Έ ξ άλλου, καί πόσες θά φορούσε ; 
’Απανωτές θά τΙς έβαζε; Νά τΙς κρύψη 
πάλι καί νά μή τΙς βλέπη άνθρο^που μά
τι ; ‘Αμαρτία ήταν τέτοια ωραία πράγμα
τα νά μή χά χαίρονται και λά μ ή τά θαυ
μάζουν. Νά τΙς φυλάξη μήπως γιά άργό- 
τερα ; Κι άν μούχλιαζαν όπως οί μουστα
λευριές καί τά σύκα τής Κυράννας, πού 
τά πετούσε κάθε χρόνο άφάγω τα; Τσιγ- 
γουνεύονταν νά δώση μά καί νά φάη 
άκόμα κι ή ίδια. Νύχτα τά πετούσε έξω 
σέ ξένους όβορούς, νά μή τή δούν καί 
τήν κοροϊδέψουν, άλλά δλοι ήξεραν τίνος 
είναι κι δλοι γελούσαν μ’ αύνή τή γρου
σούζα. Μύθος είχε γίνη κι αύτό. Γ ι’ αύτό 
κι ή ’Ανθή τ)ς μοίραζε δλες. Πού δμως 
καί σέ ποιές τΙς έδ ινε ; νΑ, δχι σ’ δποια 
κι δποια. Μονάχα έκεί πού θά πρέψουν 
καί θά φαντάξουν καταπώς τούς άξιζε. 
ΣτΙς ψηλές, τΙς λιγερές, τΙς όμορφες. Νά, 
στή Ρίνα, τή Μάτω, τήν Βούλα, τήν Ά νέ- 
τ α . . .  δλες μία καί μία. Χωρίς ψεγάδι, 
δπως κι ot ποδιές. Τή μόνη άξίωση πού 
είχε ή μικρή, ήταν νά τΙς φορούν καί νά 
βγαίνουν έξω μ’ αύτές. Νά τΙς βλέπει ό 
κόσμος, νά τΙς βλέπει κι’ ή ’Ανθή.

Γρήγορα έγινε γνωστό τούτο τό παρά
ξενο κάμωμα τής μικρής σ’ δλο τό χωριό. 
Έσκαζαν άπό τή ζήλεια τους οί γειτόνει- 
σες, οί συγγένισες, οί γνωστές

’Αφού τΙς μοίραζε, γιατί δέν έδινε καί 
σ’ αύτές άπό μία ;

Ά μ  δέ, πού δέ θάδινε καί σ’ αύτές ή 
’Α ν θ ή ; "Αλλη ήταν κοντή, άλλη χοντρή, 
άλλη κακοσούλουπη. Ό χ ι.  Εκείνη διάλε
γε τά πρόσωπα, σύμφωνα μέ τή δική της 
αίσθητική άντίληψη. Τί φταίει αύτή άν 
οί ποδιές ήταν μακρυές κι όμορφες πολύ 
καί δέν ταίριαζαν σ’ όλες; Καί τούτο είχε 
γίνει γνωστό.

ΓΓ αύτό κι όποια έπαιρνε τήν ποδιά, 
χαίρονταν καί κρυφοκαμάρωνε, γιά τήν

όμορφιά της, έστω κι άν αύτή ή άναγνο')- 
ριση γίνονταν άπό ένα άσήμαντυ κορίτσι. 
7Ηταν σάν νάκανε ένα είδος καλλιστείων 
ή ’Ανθή καί έδινε τό έπαθλο μόνη της.

***
Πήγαιναν στή Μάνα της οί παραπο- 

νούμενες καϊ τΙς τάλεγαν, τάχα γιά τό 
καλό της. — ΤΙ τήν άφήνεις καί τΙς σκορ
πάει ; Έ χει άνάγκη ή Ρίνα κι ή Μάτω, 
πούναι άρχοντοπούλες; Γιατί δέν χ\ς κρύ
βεις γιά τήν προίκα της, ή θαρρείς καί 
ΰ ’ άργήση νά μεγαλώση; ΤΙς κοπέλλες τΙς 
τραβούν άπό τά μαλλιά καί τρανεύουν 
γρήγορα. Γελούσε ή κυρά Κατερίνη.— Δι
κές της είναι, έλεγε, άς τΙς κάνει δ,τι θέ
λει. Ό σ ο  γιά τήν προίκα της, μία τήν 
έχω, ζωή νάχει, θά τής τά φέρει 6 πατέ
ρας της δλα άπό τήν ’Αμερική σε χρυσά 
κουτιά. Αύτό ήταν σάν και κείνο πού έτα
ζαν δλες στά παιδιά τους, δταν τά νανού
ριζαν μωρά στήν κούνια.

(Κοιμήσου καί παράγγειλα 
στήν Πόλη τά προικιά σου 
στή Βενετιά τά ρούχα σου 
καί τά διαμαντικά σου).

Τά ήξεραν δλες αύτά τά τραγουδιστά 
ταξίματα, τις μεγάλες παραγγελίες καί τΙς 
γλυκείες άπαντοχές, πού ποτέ δέν πήγαι
ναν πουθενά καί τίποτε δέν έρχονταν, 
γιατί τό άεράκι τό δροσερό, στό όποιο τΙς 
έμπιστεύονταν (Φύσα άεράκι δροσερό..  .)  
σκόρπιζε τά λόγια στό δρόμο καί τή με* 
λωδία στά πουλιά τά πετούμενα. Τό ήξε
ραν, άλλά πάλι οί Μανάδες τάλεγαν, κι 
έπλεκαν τό γλυκό τους όνειρο μέ τόν ύπνο 
τού μωρού τους.

Ά π 9 αύτά τά ταξίματα ήταν καί τά 
λόγια τής Μάνας της κι δλες καταλάβαι
ναν τή σημασία καί γνώριζαν τήν τύχη 
τους. Ούτε τά λογάριαζαν κι ούτε τΙς έν- 
διέφεραν τούτα καί συνέχιζαν σέ πιό έν
τονο ύφος.

— Ό τα ν  γυρίση ό άφέντης ό Τρίγ- 
κης, θά τού τά μαρτυρήσουμε.

— Καλά, νά τού τά πήτε. — Κι Ερχό
τανε ό άφέντης ό Τρίγκης κι έμπαιναν 
μία μία στόν μεγάλον όντά μέ τά παχειά 
χαλιά, νά τόν καλωσορίσουν, μέ τό κεφά
λι σκυμένο καί τό χέρι στό στήθος σ’ Ιν-
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δειξη σεβασμόν, άλλά καμμιά δέν άνοιγε 
τδ στόμα της. Τί καί πώς νά τά π<»ύν σέ 
κείνο χδ αυστηρό πρόσωπο, πού δέν έδινε 
δικαίωμα οΰιε καί νά γελάση κανείς μπρο 
στά του ; Τί, ’Ανθή ήταν δ πάσα έν χς νά 
τοΰ τραβάη τά μουστάκια καί νά τού βγά- 
ζη τδ σκούφο;

Εκείνη μή κοιτάς, ήταν ή άδυναμία 
του κι είχε τδ λεύτερο νά λέει δ,τι θέλει 
καί νά κάνη δ,τι θέλει.

Κι ή δουλειά τραβούσε κορδόνι μέ τήν 
ϊδια τακτική. Μόλις άκουγε πώς δ θείος 
θά ρθή άπδ τά Τρίκαλα, έβαζε σ’ ένέρ- 
γεια, μυαλό καί πόδια, νά βρή καί νά 
σταμπάρη ποιά ήταν κατάλληλη νά τη φο- 
ρέση.

***
Έ τσι καί τούτη τή φορά. Μεγαλοβδό

μαδο ήταν πού ήρθε ό θείος δ Τρίγκης 
άπδ τά Τρίκαλα κι έφερε πάλι τήν ποδιά. 
Ή  'Ανθή μπήκε σ’ έννοια. Σέ ποιά νά τή 
δώση ; Στή Βάσω, στή Μέλπω, στή Χρυ
σή . . .  σάν νά μή τής πολυγέμιζε τδ μάτι. 
Μπά ! καλέ καί πώς δέν τή θυμήθηκε ώς 
τά τώ ρα; Τήν 'Αφροδίτη, τήν ψηλή, μέ 
τά πράσινα μάτια καί τά μαύρα κορακάτα 
μαλλιά. Ταίρι δέν είχε σιδ χωριό. Καμ- 
μιά σάν κι αύτή. Καθότανε στήν άλλη 
ένορία καί δέν τήν πολυέβλεπε, γ ι’ αυτό 
καί δέν τή στοχάστηκε ποτέ.

Πήρε τήν ποδιά, τήν τρύπωσε στή σχο 
λική τσάντα, καμώθηκε πώς θά πάη νά 
διαβάση μέ κάποια φιληνάδα καί γραμμή, 
γιά τδν άλλο μαχαλά.

Στδ τέλος τού δρόμου, δταν κόντευε 
νά φτάση στδ σπίτι τής ’Αφροδίτης, άν· 
τάμωσε τήν καψο Μαρία. Έ τσ ι τήν έλε
γαν στδ χωριό, γιατί ήταν άδικημένη κι 
άπδ τή φύση κι άπδ τή μοίρα. Φτωχούλα, 
όρφανή άπδ πατέρα, ζούσε σ' ένα καλύβι 
στήν άκρη τού χωριού μέ τή γρηά Μάνα

της. ΤΗιαν καμπουρίτσα, άλλοίθωρη, μέ 
χέρια μακρυά καί κοντά πόδια. Τά χρόνια 
της ήταν άκαθόριστα. Πού νά τά μαντεύ- 
σ η ς; Τά μαλλιά της είχαν τούφες άσπρες, 
μαύρες καί κίτρινες. Έ τσ ι δπως τά μπάρ- 
τζα κατσίκια. Πάντως κοπέλλα ήταν ή κα
ψερή, καί σάν κοπέλλα σκέφτονταν κι 
αισθάνονταν. Στάθηκε μπροστά καί τής 
έκοψε τή φόρα. Καλημέρα καλό μου — 
Καλημέρα Μαρία. — Ά μ , γιατί Ά νθίτσα  
μου, δέ δίνεις καί σέ μένα καμμιά Τρικα
λινή ποδιά άπ’ αυτές πού σού φέρνει δ 
μπάρμπας σου; Τάχα δέν θά πρέψη καί 
σέ μένα ; Κι έγώ καλή είμαι.

Τής μικρής τής ήρθε νά γελάση, άλ
λά έννοιωσε ένα σφίξιμο στήν καρδιά κι 
έναν κόμπο στδ λαιμό.

— Πώς, πώς Μαρία μου, κι έσένα θά 
σού δώσω, γιά σένα ξεκίνησα. Νά κι ή 
ποδιά. Δέν σέ ξέχασα, άλλά τώρα ήρθε 
ή σειρά σου.

Τδ βράδυ στήν ’Ανάσταση, πού πήγε 
δλος δ κόσμος κι οί κοπέλλες, κι οί όμορ
φες κι οί άσχημες, πήγε κι ή Μαρία μέ 
τήν Τρικαλινή ποδιά. Μόνον αύτή τή φο
ρούσε. Οί άλλες φορούσαν τΙς μεταξωτές 
μέ τούς κεντημένους πανσέδες. Πάσχα 
βλέπεις κι έβαλαν τά γιορτινά τους. Κα
λά πού είχε κι ή καψο Μαρία, μιά και
νούργια ωραία ποδιά καί τήν έβαλε στήν 
’Ανάσταση. Καί τί καμάρι πού τραβούσε! 
Γελούσε δλόκληρη κι δλο στή μέση έβγαι
νε νά τή δούν δλοι.

Τήν είδε κι ή 'Α νθή καί πήρε μιά χα
ρά . . .  άπδ τ\ς μεγαλείτερες. ’Αφού καί 
τώρα άκόμα πού άσπρισαν τά μαλλιά της, 
δταν τή θυμάται βρίσκει πώς ήταν άπδ 
τΙς πιδ άληθινές καί τΙς πιδ συγκινητι
κές χαρές τής ζωής της.



Β. Μ ΑΡΓΑΡΗ

Η Η Θ Ι Κ Η  Π Ρ Α Ξ Η
( Δ ο κ ί μ ι ο )

"Αν υπάρχει κάτι στόν κόσμο πού νά 
μην έχει διόλου άντικειμενική υπόσταση, 
θέλω νά πώ, πού νά μήν εχει κανένα ση
μείο, καμμιά Ιδιότητα άντιληπτή καί πα
ραδεχτή άπ’ όλους, κάτι πού όπωσδήποτε 
καί κατ’ άνάγκη νά τό χαρακτηρίζει καί 
πιό πέρα άκόμη νά τό προϋποθέτει, αυτό 
τό κάτι, πάνω ά π’ όλα τ’ άλλα, πέρα άπό 
κάθε άλλο, είναι ή ούσία τής ηθικής πρά
ξης. Κι’ αυτό γιατί ή ηθική πράξη είναι 
κάτι τό έντελώς προσωπικό. Φτάνουμε 
σ’ αυτή όλότελα μόνοι, πώς σκέφτονται 
οί άλλοι δέ μάς νοιάζει, παρά μόνο ή συ
νείδησή μας — ή σκέψη μας δρθώνει 
ξάφνου στό βήμα μας έμπρός τό ούσ'ΐυδες 
κριτήριο τής ηθικής μας συμπεριφοράς : 
γιά μάς τούς ίδιους, γιά μ έ ν α  ειδικά τί 
είναι ήθική πράξη, τί πρέπει, κατά τή 
γνώμη μου, νά κάνω, γιά νάναι τούτο 
σ ύ μ φ ω ν ο  μέ τίς  άρχές τής συνειδήσε- 
ώς μου — τής σκέψης μου. Γιατί, ναί 
μέν, τά έξωτερικά γνωρίσματα αυτής, ( τής 
ηθικής πράξης) είναι γιά όλους τά ίδια, 
όμως ή έσώτερη ούσία της, έκείνο πού τήν 
κάνει νά υπάρχει σάν τέτοια, προσδιορί
ζεται άπό τήν άτομική συνείδηση, καί λα
βαίνει γιά τόν καθένα διαφορετικό περιε
χόμενο. Τούτο συμβαίνει γιατί ή ηθικότη
τα τής πράξης άπαιτεί τήν ά δ έ σ μ ε υ τ η  
συμμετοχή τής συνειδήσεως στή συμφω
νία μαζί της. Έ τσ ι, ένώ όλοι συμφωνούν, 
πώς μιά ενέργεια είναι ήθική, άν έκείνος 
πού τήν έκανε τήν έ θ ε ώ ρ η σ ε  σάν τέ
τοια, άπό τήν άλλη μεριά ό καθείς έχει 
δίκιά του, ξεχωριστή γνιυμη, γιά τό τί 
πρέπει νά κάνει, πώς πρέπει νά συμπερι- 
φέρεται, γιά νάναι, οί πράξεις του, άν θέ
λει, σύμφωνες μέ τήν ήθική του. "Ενας 
αίφνης, πού θεωρεί τήν άνταπόδοση κα
λού σάν πράξη κατά βάθος άνήθικη, καί 
σέ δεδομένη περίπτωση παραβεί τό χρέος

του καί προδώσει τήν γνώμη του, τότε, 
ένώ οί άλλοι θά θεωρούν τήν ένέργειά 
του σάν πράξη ήθικού κύρους, αυτός στήν 
ούσία δέν θάχει προβεί, παρά σέ μίαν 
άνήθικη ένέργειά. ’Αντίθετα, δποιοδήποτε 
κακούργημα έγκλημα, κι’ άν κάνει κάποιος, 
δέ θεωρείται ή συμπεριφορά του άξιοκα- 
τάκριτη καί ήθικά καταδικαστέα, άν προ- 
έβη σ’ αύτήν, ύπακούοντας σ’ ένα άνώτε- 
ρο ήθικό Χρέος τής συνειδήσεώς του, δηλ. 
αύτοϋ τού ίδιου, σ’ ένα ά τ ο μ ι κ ό  «πρέ
πει», χωρίς κανένα άπώτερο συναλλακτικο- 
χρωματισμό. ΚΓ όχι μόνον αύτό, παρά 
άποτελεί ή πράξη του άξιέπαινη, κατά βά
θος, συμπεριφορά, ένέργειά ήθικού ύψους 
γιά τούς παραπάνω άκριβώς αύτούς λό
γους. Έ τσ ι όταν ένας έχει σχηματίσει τή 
γνώμη, πώς ή σωτηρία τού έαυτού του — 
τήν οποία θεωρεί σάν τήν ύψίστην ήθι* 
κή υποχρέωση τού άτόμου— όχι απλώς 
έπιτρέπει, άλλ’ έπιβάλλει τήν μέ κάθε τρό
πο ικανοποίηση τού έγώ του — έστω καί 
σέ βάρος τών άλλων — , καί έχοντας αύ- 
τή τήν γνώμη, παλεύει μέ κάθε τρόπο γιά 
τήν έκπλήρωση τού Ιερού αύτοϋ καθήκον
τος (όχι άπλώς δικαιώματος), τό όποιον 
καθήκον δέν τού τό έπέβαλε κανείς τρί
τος άλλά ή συνείδησή του — είναι καρ
πός τών συλλογισμών τη ς— τότε τό άτο
μο αύτό άφορά ήθική προσωπικότητα, για
τί άγωνίζεται νά προσαρμόσει τή ζωή του 
σέ συγκεκριμένα μέτρα, ύπακούοντας σέ 
κάτι πού τό θ ε ω ρ ε ί  (αύτός) όχι δικαίω
μα παρά καθήκον, πού σέ τελευταία άνά* 
λύση σημαίνει κόπος καί πόνος. Καί πού 
άκόμα μπορούσε κάλλιστα νά τό άποφύ- 
γει, γιατί ό εαυτός του κΓ όχι κανείς άλ
λος τού τό έπέβαλε.

Πέρα, ωστόσο, άπ’ αύτό τό άπροσδιό- 
ριστο γνώρισμα τής ήθικής πράξης — τήν 
ά τ ο μ ι κ ό τ η τ α — πού γιά τόν καθένα
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παίρνει καί ξεχωριστό περιεχόμενο, καί 
γ ι’ αυτό άκριβώς (καί κατ’ άνάγκη) άπο- 
τελεί τη βαθύτερη ουσία της, πέρα κι’ 
έξω Απ’ αυτό, υπάρχουν πολλά β α σ ι κ ά  
σημεία, κοηά γιά δ λ υ υ ς χαρακτηριστι
κά τής ηθικής πράξη:, πού δίχως αυτά 
δέ μπορεί νά πει κανείς πώς ξεκινά γιά 
τό δύσκολο άνέβασμα τής ηθικής δοκιμα
σίας. Είναι οί διάφοροι δρόμοι, στάδια, 

* άπ’ τά όποια πρέπει νά διαβεί όπωσδήπο- 
τε ό ηθικός άθλητής, γιά νάναι ή πράξη 
του ένέργεια προσδίδουσα σ’ αύιόν ηθικό 
κύρος. Τά στάδια αυτά — κοινά, ευδιά
κριτα καί τά Ιδια γιά δλους— πού όπωσ- 
δήποτε χαρακτηρίζουν την ηθική συμπε- 

' ριφορά, είναι ή έ λ ε υ θ ε ρ ί α  τής σ υ * 
ν ε ι δ ή σ ε ω ς ,  ή ή θ ι κ ή σ υ ν ε ί δ η -  
σ η κ α ί  σ υ ν α ί σ θ η σ η  τής θ υ σ ί α ς ,  
σάν καρπό; τής δλης πρωτοβουλίας τού 
ηθικού άνθρώπου. Καί πρώτα άπ’ δλα, ή 
ηθικότητα μιας πράξης στηρίζεται στήν 

ι έντύπωση, πώς άπ’ αυτή δέν έχουμε νά 
κερδίσουμε άπολύιως τίποτε, πώς κανένα 
Ιδιαίτερο όφελος δέν μάς περιμένει στό 
τέλος τού δρόμου, άλλά προβαίνουμε σ’ αυ
τή, έπειδή καί μόνο θέλουμε νά είμαστε 
σύμφο>νοι μ ’ έκείνο πού μάς έπι τάσσει ή 
ηθική μας σκέψη Ή  έντύπωση αυτή, ή 
συναίσθηση αύιή τής «θυσίας» πού χα
ρακτηρίζει τή συνείδηση στήν πορεία μιας 
ηθικής πράξης, άνεβάζει τόν άνθρωπο 
στό ύψος πού τού πρέπει, μ’ αυτή κατορ- 
θώνει ό άνθρωπος νά ξεφύγει άπ* τή ροή 
τών γεγονότων καί νά γίνει, αυτός μό
νος, « π ρ ό σ ω π ο »  μέσα στήν άπρό- 
σωπη φύση.

'Ύστερα έρχεται ή έλευθερία τής συ- 
νειδήσεως. Λύτό σημαίνει πώς ή ήθική 

, πράξη είναι όλωσδιόλου ά δ έ σ μ ε υ τ η ,  
ϊ έχει μέσα της τήν πνοή τής άπόλυτης έλευ- 
! θερίας (μιλάμε πάντα τήν άνθριύπινη 

γλώσσα) καί δέ βαστά στή πλάτη της κα
νένα άπυλύτως ξένο βάρος, καμιά έντε- 

ί λώς έπιρροή «έκ τών έξω», δηλ. πέρα άπό 
τό άτομο πού τόλμησε, σέ πείσμα τής μοί
ρας, νά τήν έκτελέσει. "Αν τύχει νά συμ
βεί τό άντίθετο (ένέργεια πού ξεκινά μέ 
τήν έλπίδα τού άνταλλάγματος), τότε φα
νερά πιά, δεν πρόκειται περί ηθικής άλλά

| περί έ μ π ο ρ ι κ ή ς  πράξεως. . .  Μέ κα
ι 
ί

νέναν τρόπο δέ γίνεται νά συνυπάρχουν 
καί τά δυό' ή ή πράξη θά ναι ήθική καί 
έντελώς έλεύθερη, ή θά στηρίζεται σέ 
διάφορα μελλοντικά κέρδη, καί τότε πιά 
δέ θάναι πράξη ήθική άλλά δραστηριότη
τα πού θά θυμίζει συναλλαγές.

Πέρα δμως κι* άπό τήν έλευθερία τής 
συνειδήσεως σάν άπαραίτητη βάση πού 
πρέπει νά στηρίζεται τήν ήθική πράξη, 
ένα άλλο, άναγκαίο έπίσης, έρεισμα αύτής 
είναι ή λειτουργία τής η θ ι κ ή ς  συνει- 
δήσειυς, γιά τή σύλληψη καί έκτέλεση τής 
πράξης. Αυτό σημαίνει πώς γιά νάναι μιά 
πράξη ήθική (ή άνήθικη), θά πρέπει νά 
τήν κάνουμε έν γ ν ώ σ ε  ι μας, πώς θά
ναι μιά ένέργεια, πού θά συμφωνεί (ή θά 
διαφωνεί) μέ τΙς άρχές πού έμεϊς θεωρού
με ηθικές. Έ τσ ι, άν ύποθέσουμε πό)ς κά
νουμε κάτι, έχοντας τήν πεποίθηση πώς 
ή ένέργειά μας είναι άντίθετη πρός τούς 
ήθικούς μας κανόνες, τότε έστω καί άν 
π/'ανοηταστε ώς πρός τήν κρίση μας αυ
τή, έστω δηλ. κι* άν μιά τέτοια ένέργεια 
σ’ δλη της τήν πορεία είναι ήθική, σέ 
σχέση μέ μάς πού τήν κάνουμε είναι άνή
θικη, γιατί σάν τέτοια τήν θεωρήσαμε 
πρίν τήν φέρουμε εις πέρας. Μόνον έφόσον 
υπάρχει ό παράγοντας αυτός, τής έκ τών 
προτέρων άξιολογήσεως τής πράξης άπό 
μέρους τής συνειδήσεως, μόνον τότε ή 
πράξη παίρνει τό χρώμα τής ήθικής άξίας 
ή άπαξίας πού τής ταιριάζει. "Αν δέ συμ
βεί αύτό, άν δηλ. ή συνείδηση δέν άξιο- 
λογήσει ή δέν άξιολογήσει όρθά τήν Ενέρ
γεια στήν όποία θά προβεί, τότε ήθική 
πράξη ή δέν υπάρχει ή λαβαίνει τό άνά- 
στημα, πού προσδιορίζεται άπό τή λειψή 
γνώμη τής συνειδήσεως. Λόγου χάρη κά
ποιος μπορεί νά έπεσώρευσε δεινά στούς 
άλλους ή νά ώφέλησε ένα κοινωνικό σύ
νολο στόν άγώνα του γιά τήν πρόοδο, 
ωστόσο δλα αυτά δέν έχουν σημασία κρι- 
νόμενα μόνα τους, άλλά σέ σχέση μέ τή 
γνώμη πού είχε αυτός γιά δλα έτούτα σάν 
ήθικές ή μή πράξεις. Αυτό σημαίνει πώς 
τό κύρος της ή ήθική πράξη δέν τό παίρ
νει άπό τούτη ή έκείνη τή (γνώμη — διά
θεση) — δραστηριότητα τού «πράττοντος» 
στόν έξωτερικό κόσμο (άποτέλεσμα), παρά 
μόνον άπό τΙς σκέψεις πού άκολούθησε ή

Jsu___
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συνείδηση πρίν άκόμη προβεί στήν τελεί
ωσή της. Κ ι’ αυτό άκριβώς σημαίνει ηθι
κή πράξη. Τό νά θέλω καί νάχω άποφα- 
σίσει νά κάνω κάτι ύπακούοντας όχι σε 
κανένα συμφέρον, παρά μόνον στήν έπι- 
ταγή τής άτομικής μου ηθικής, στό άνώ- 
τατο «πρέπει» τοΰ έαυτοϋ μου. Ποτέ λοι
πόν, προκειμένου νά κρίνουμε μιά άνθρώ- 
πινη συμπεριφορά, δέ θά άναφερθοϋμε 
στό άποτέλεσμα. Ό χ ι  μόνο δέ θά άνα- 
ς^ερθούμε άλλά ούτε κάν θά τό λάβωμε 
υπόψη μας. Κι* όχι μόνο τό άποτέλεσμα 
άλλά πολύ συχνά καί τή γεμάτη σκοπέ
λους, Ιδρώτα καί θλίψη, άλλά καί χαρά 
καί περηφάνηα μαζί πορεία, πού δδηγεί 
στήν δποιαδήποτε έκβαση τής άρχικής 
προθέσεως. Γιατί καθόλου σπάνια άπρό- 
βλεπτα έμπόδια δρθώνονται μπροστά μας 
καί άλλάζουν συχνά τό χαραγμένο δρόμο, 
πού θά μάς φέρει στό έπιθυμητό τέλος. 
Τίποτε άπ’ όλα αυτά δέν ένδιαφέρουν τόν 
ηθικό κριτή, γιατί τίποτε άπ’ όλα αυτά 
όέν έχει σχέση μέ τό ηθικό νόημα τής 
πράξης. Τά όρια αυτής τελειώνουν έκεί 
άκριβώς πού άρχίζουν όλα έτοΰτα, όλα 
εκείνα πού παίρνουν τή μορφή «μέσων» 
— νεκρών γραμμάτων γιά τό ηθικό νόη
μα, τής πράξης. Πέρα άπό αυτό τό ση
μείο, ό,τι κ ι’ άν συμβει, δποιαδήποτε πο
ρεία κι’ άν άναγκαστεϊ ν ' άκολουθήσει δ 
ηθικός άγωνιστής στό άνέβασμά του γιά 
τήν κατάκτηση τοΰ άποτελέσματος, οποίο 
κι' άν είναι τούτο, όλα αυτά δέν έχουν, 
δέ μπορεί νάχουν τήν παραμικρή σημα
σία γιά τήν ηθική τοποθέτηση τής πρά
ξης. Αυτά δέν όποτελούν κάν «πράξη» 
στήν πορεία μιας ήθικής δοκιμασίας κι' 
ή σημασία τους βρίσκεται σάν τά κυττά- 
ξουμε μέ τό μάτι πρακτικών καί άλλων 
άναγκών τής κοινωνικής ζωής.

Τά τελευταία τούτα λόγια θυμίζουν 
άσφαλώς τό ουσιώδες θέμα τής π ρ ο σ 
π ά θ ε ι α ς  καθ’ έαυτήν (άνεξάριητα 
δηλ. άπό τούς καρπούς της) σάν μοναδικό 
μέτρο έκτιμήσεως τής ήθικίις προσωπικό- 
τητος. Τό άνάστημα τής τελευταίας δέν 
έξαρτάται άπό τού τί είναι άλλά άπό τού 
τί κάνει γιά νά γίνει. Φερ’ είπείν, ένας 
πού τό παρελθόν του είναι συνδεδεμένο 
μέ διάφορα κοινά έγκλήματα, καί πού πα

ρά ταύτα, βλέποντας πώς ή συμπεριφορά 
του είναι άντίθετη πρός τις άρχές πού 
θεωρεί ηθικές, προσπαθεί είλικρινά νά 
ξαναβρεί τό δρόμο πού δδηγεί κοντά τους, 
ένας τέτοιος λοιπόν, άνεξάρτητα άπό τά 
άποτελέσματα τής προσπάθειάς του γιά 
τή βελτίωσή του, είναι π ι ό ή θ ι κ ό ς 
άπόναν άλλο, πού, κάνοντας μιά ζωή χω
ρίς προσπάθεια, είναι καί θά είναι μέχρι 
τέλος ένας «καλός» καί ήσυχος άνθρωπος.

Ή  προσπάθεια, βέβαια, τού ήθικού 
άνθρώπου, προκειμένου νά τόν άξιολογή- 
σουμε, δέν πρέπει νά λαμβάνεται σάν κά
τι τό αυθύπαρκτο, άλλά πάντα σέ σχέση 
μέ τίς ύπάρχουσες έξωτερικές άλλά πε
ρισσότερο έσωτερικές προδιαθέσεις καί 
δυνατότητες αυτού.

Έ τσι, δύο άτομα διαφορετικής θελή- 
σεως σέ μιά συγκεκριμένη ηθική δοκιμα
σία, θά άντι δράσουν άναλόγως καί συνε
πώς μέ διαφορετικά δ καθένας άποτέλε
σμα. Κι’ αυτό θά χρωστιέται όχι στή μι
κρότερη προσπάθεια τού ένός, άλλά στήν 
ισχνότερη άντοχή τής θελήσεώς του έναν- 
τίον τού πειρασμού: Έ να ς κλεπτομανής 
παρά τήν τίμια προσπάθειά του δέν μπο
ρεί ν’ όπαλλαγεί άπ’ τό έλάττωμα τούτο, 
μέσα στό ίδιο χρονικό διάστημα πού θά 
καταφέρει κάποιος κοινός πορτοφολάς (μέ 
τήν ΐδια προσπάθεια) νά έξαλείψει τό δι
κό του. Ό  δεύτερος πολύ γρήγορα θά πά- 
ψει νά κλέβει, ένώ δ πρώτος, όντας βεβα
ρημένος μέ κάποια άταβιστική προδιάθε- 
ση, θά χρειαστεί νά καταβάλει περισσότερη 
καί έντατικώτερη προσπάθεια γιά νά γλι
τώσει άπ’ τή μανία πού τόν καταδιώκει....

Βλέπει κανείς, λοιπόν, όλο τόν πικρό 
δρόμο πού φέρνει στήν ηθική πράξη, βλέ
πουμε όλοι τόν δρόμο αυτό, κι’ άν καί 
ξέρουμε πώς τό μόνο μας κέρδος θάναι ή 
θ υ σ ί α ,  ώστόσο προχωρούμε, σίγουροι 
πώς βαδίζουμε μέσ’ τόν έαυτόν μας, στό 
γνήσιο άνθρώπινο έαυτόμας, θέλω νά πώ, 
στόν εαυτό μας έκείνο, πού όχι απλώς μάς 
ξεχωρίζει άπό τήν φύση τών λοιπών ζων
τανών, άλλά καί πού μάς δίνει τό κουρά
γιο νά βλέπουμε μέσα μας φλέγουσα τήν 
ουσία τού άληθινού προορισμού μας : ενός 
άτέρμονος βηματισμού, μιάς πορείας χω
ρίς τέλος μέσα στό σκοτάδι.........
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Αύτά τά τελευταία χρόνια, καταβάλλεται έδώ στήν "Ηπειρο, καί φαντάζομαι 
,πώς τό ίδιο συμβαίνει σε όλον τόν ελληνικό χώρο, μια προσπάθεια εντατική γιά 
νά άποσαφηνισθούν σκοτεινά σημεία τής τοπικής ή καί τής γενικής μας ιστορίας 
καί γιά νά γυρίσουν στό φως του ήλιου προσωπικότητες πρώτου ή καί δεύτερου έπι- 
πέδου, πού τελείως άδικα έχουν άπωθηθή προς τά περιθώρια τής ιστορικής μνήμης. 
Ή  «'Ηπειρωτική Εστία» έχει φιλοξενήσει πολλές τέτοιες έργασίες, πού προσφέρουν 
λίγο ή πολύ, στήν άνάπλαση τής παλαιότερης έθνικής μας φυσιογνωμίας. 'Από 
αύτές τις έργασίες πολλές, έδώ τουλάχιστον στήν "Ηπειρο, βγήκαν άπό τόν μόχθο 
τών δασκάλων, καί αυτό τιμάει ιδιαίτερα τόν έκπαιδευτικό κόσμο. Δέν λείπουν 
έπίσης καί πολύ χρήσιμες προσπάθειες, γιά νά μονωθή in globo, μέσα στήν ιστο
ρική ροή, τό έργο μιας οικογένειας δυναμικής, πού έδωσε στό "Εθνος, έστω καί 
σέ στενό τοπικό χώρο, ταγούς ή άγωνιστές. Τέτοιαν έργασία παρουσιάζει τό 
ωραίο βιβλίο του κ. Λ. Μελά, πού άναφέρεται στήν ιστορική ζωή του σπιτιού του. 
"Ολα όμως αύτά τά δημοσιεύματα άναφέρονται σέ άνθρώπους πού έδρασαν μέσα 
στόν τόπο μας ή μόνον γιά τόν τόπο μας. *Υπάρχουν όμως καί άλλοι Έλληνες, 
πού έδρασαν έξω άπό τά χώματά μας καί γιά σκοπούς ξένους πρός τούς έθνικούς 
μας σκοπούς, πού δέν παύουν όμως νά παρουσιάζουν ένδιαφέρον καί γιά μάς, όταν 
ή δράση τους υπηρέτησε γενικώτερα συμφέροντα τής μεσογειακής μας περιοχής 
ή έφανέρωσε μιά δυναμικότητα αψηλής ποιότητας πού τιμάει τό λαό μας. 'Από 
τούς άνθρώπους αύτούς υπάρχουν μερικοί πρώτης σειράς, πού ή άκτινοβολία τους 
ή ή επίδραση τους, σταθερή ή έντοπισμένη σέ κάποια ιστορική περίοδο, ήταν τέ
τοιας στάθμης, ά>στε τό παρόν δέν μπορεί νά τούς άγνοήση, άφού βρέθηκαν κάποτε 
ή βρίσκονται άκόμη στό προσκήνιο τής πολικής ή τής καλλιτεχνικής ζωής ή τού 
άγώνα γιά τήν μόρφωση τού λαού.

Θά ήταν υπερβολή ζήλου νά άναφερθή κανείς στόν Greco, άν καί τό 
περισσόν δέν είναι πάντα εκ τού διαβόλου, άν σκεφτή κανείς ότι τόν άγνόησε ό 
ίδιος ό Ρούμπενς, όταν, μέ διπλωματική άποστολή, πήγε στό Τολέντο καί οτι 
μόνον ό 19ος αιώνας τόν άνάσυρε άπό τή φριχτή λησμονιά. Ούτε ό Καποδίστριας 
χρειάζεται διαλαλητή, αφού, ένώ ταπεινές παλαιές έμπάθειες άγωνίζονται γιά νά 
έξοστρακίσουν τή μνήμη του άπό τόν ελληνικό μας χώρο, ή Ε λβετία , πού σάν 
ύπουργός τού 'Αλεξάνδρου τήν εύνόησε σέ μιά κρίσιμη καμπή τής έθνικής της 
ζωής, τιμάει μέ έπιμονή τή μνήμη του. Ούτε ό Ζάν Μωρεάς, ό συντάκτες τού 
μανιφέστου τών Συμβολιστών καί σπουδαία μορφή τών γαλλικών Γραμμάτων, 
έχει άνάγκη άπό ντόπια λιβάνια. Ούτε ό ίδιος ό Κοραής. Αύτοΰ τού άνθρώπου 
όμως πού, έκτός άπό τόν τεράστιο ρόλο πού έπαιξε στόν άγώνα γιά τήν πνευμα
τική μας άναγέννηση, στάθηκε ένα βαρύ όνομα μεταξύ τών μεγάλων φιλολόγων 
τής Εύρώπης καί κίνησε τό ένδιαφέρον τού Μεγάλου Ναπολέοντος, δέν έχει νομίζω 
έρευνηθή ή ζωή, καθό)ς θά έπρεπε, σέ όλες της τις πτυχές, παρά τήν τεράστια 
προσπάθεια τού Θερειανού. Δέν είδα π. χ. πουθενά νά γίνεται λόγος γιά τις σχέ
σεις του μέ τόν Π. Λ. Κουριέ, ένώ στό έργο αύτού τού τελευταίου είδα νά άνα- 
φέρεται μέ σεβασμό καί φιλία τό όνομα τούΚοραή. Καίό Κουριέ δέν ήταν τυχαίος 
άνθρωπος. Αξιωματικός τού Ναπολέοντος καί γερός συγχρόνως φιλόλογος, έρι-
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στίχος, δύστροπος φιλόδικος, — τόν έδολοφόνησε ό άγροφύλακάς του—, συντά
κτης πνευματώδης τού περίφημου Pamphlet des Pamphlets, έξουθενωτικοΰ λιβέλ- 
λου, καί σπάνιος συγχρόνως στυλίστας, καθόλου βολικός δηλαδή άνθρωπος, πού δεν 
σεβάστηκε τόν Ναπολέοντα, σεβάστηκε την σοφία τού Κοραή καί ήταν σέ θέση 
να τήν έκτιμήση.

Αυτός άνακάλυψε στην Βιβλιοθήκη τής Φλωρεντίας * τό χειρόγραφο τού: 
Δάφνις καί Χλόη, τής θαυμάσιας νουβέλλας τού Λόγγου, καί έκαμε τήν πρώτη 
της έκδοση. Έ δώ  όμως, δεν θά άναφερθώ σέ άνθρώπους πού βρέθηκαν κάποτε στό 
προσκήνιο τής κοινωνικής ζωής καί πού τό όνομά τους πάντα τό τιμάει ένας λαός 
ή ολόκληρη ή άνθρωπότητα. Υπάρχουν άλλοι,— καί μερικών τό όνομα ή καί τήν 
δράση τυχαίως μού τάφερεν στό νού ξανά ή γιά πρώτη φορά μοΰ τά έμαθαν βιβλία 
πού πρωτοδιάβασα—, πού γι* αύτούς δεν ένδιαφέρεται κανείς, πού έπαιξαν όμως 
κάποιο ρόλο, έστω καί ρόλο άπλοΰ κομπάρσου, σέ γεγονότα πού στάθηκαν καμπές 
νευραλγικές τής ιστορίας, τής γενικής καί τής δικής μας. Στήν περίφημη π. χ. 
ναυμαχία τής Ναύπακτου, πού άποτελεί τήν άπαρχή τής έπιθετικής δράσης τού 
δυτικού κόσμου έναντίον των Τούρκων, καί θεωρείται γι’ αύτό γεγονός κοσμοϊ- 
στορικό, πολέμησαν μέ πραγματικό πνεύμα αύτοθυσίας καί διακρίθηκαν πολλοί 
Έλληνες, σέ πλοία μερικοί δικά τους, καί μέ ελληνικά πληρώματα. Ποιος ιστο
ριοδίφης, όμως, μάς έδωσε τά όνόματά τους καί μάς μίλησε, οχι βέβαια πετώντι 
καλάμω, γιά τή δράση τους; Έ ν τούτοις, γ ι’ αύτούς θά υπάρχουν άσφαλώς στοι
χεία στά αρχεία τής Βενετιάς, τής Ρώμης ή τής Ισπανίας, καί λείπει μόνον ό 
καλοπροαίρετος ερευνητής. Τώρα, στις παρακάτω γραμμές, θά δώσω τά ονόματα 
κάποιων Ελλήνων πού ή τύχη μού τάμαθε μέσα στις σελίδες βιβλίων γραμμένων 
άπό ξένους. Καί έλπίζω ότι, ίσως έτσι, θά κινηθή ό ζήλος των δικών μας ερευνη
τών, γιά νά φέρουν, έστω γιά λίγο, στό προσκήνιο τής ζωής μας τούς άνθρώπους 
αύτούς, πού είναι ούσιαστικά δικοί μας καί πού πρόσφεραν κάποτε κάτι στον 
άγώνα τού άνθρώπου γιά κουλτούρα καί έλευθερία ή διακρίθηκαν στις ήρωϊκές 
του εξορμήσεις, άσχετα αν ήταν πάντα σύμφωνες μέ τήν ήθική πράξη, ή αν ή δράση 
τους είχε σχέση μέ τήν πορεία τού ’Έθνους μας.

'Ο  Φωκάς, ό κεφαλλωνίτης θαλασσοπόρος πού άνακάλυψε τό στενό τό ομώ
νυμο (Juan de Fuca) στήν 48ο βορείου πλάτους, ό επίσης κεφαλλωνίτης Γεράκης, 
πού κατώρθωσε νά γίνη πρωθυπουργός τού παλαιού Σιάμ, ό Γαλανός, πού ζώντας 
επί ολόκληρες δεκαετίες στήν Τνδία, διαποτίστηκε άπό τήν βραχμανική σοφία καί 
έδωσε στή γλώσσα μας πλήθος ινδικών κειμένων, άναφαίρονται, μού φαίνεται, 
τουλάχιστον στις Εγκυκλοπαίδειες.

Ε κ ε ί  άναφέρεται καί ή οικογένεια Βούρβαχη. Έ δώ  καί χρόνια, διαβάζοντας 
τήν γαλλική ιστορία τού Malet, πού σκοτώθηκε στον α' Παγκόσμιο πόλεμο, γνώ
ρισα τόν στρατηγό Bourbaki. Διοικητής στρατιάς τού Νικημένου γαλλικού στρατού 
στον γαλλοπρωσσικό πόλεμο τού 1870, έρριξε τόν στρατό του στήν Ελβετία γιά 
νά άποφύγη τήν αιχμαλωσία καί αύτός άποπειράθηκε νά αύτοκτονήση στά σύνορα. 
Έ ζησε όμως καί πέθανε στό Πό, όπου τού στήθηκε μνημείο. Αυτός ό Bourlaki 
ήταν γιός τού κεφαλλωνίτη κουρσάρου Βούρβαχη, πού προσέφερε σημαντικές ύπη- 
ρεσίες στον Ναπολέοντα μεταφέροντας του μηνύματα άπό τή Γαλλία, τήν εποχή 
όπου ό Νέλσων τόν είχε άπομονώσει στήν Αίγυπτο, οργώνοντας τήν Μεσόγειο, 
μετά τήν ναυμαχία τού Άβουκίρ. Αύτό έλεγεν ό Malet, αύτό λένε καί τά ειδικά 
λεξικά μας. Διαβάζοντας όμως τό παλαιό σύγγραμα τού Boulay de la Meurthe: 
To Διευθυντήριο καί ή εκστρατεία τής Αίγύπτου, λαμπρά ένημερωμένο, μέ βάση 
τά εθνικά Α ρχεία  τής Γαλλίας, δέν είδα πουθενά νά άναφέρεται ό Βούρβαχης. Τό 
ΐδιο έγινε καί μέ τήν εργασία τού Ζάκ Μ παινβίλ: 'Η  γαλλική έκστρατεία στήν 
Αίγυπτο. Ε κ ε ί  είδα νά άναφέρεται κάποιος Stamaty, προφανώς Ρωμηός, σάν
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άνθρωπος της έμπιστοσύνης του Διευθυντηρίου. Ε κ ε ί έπίσης είδα ότι τό Διευ
θυντήριο διάλεξε έναν Εβραίο καί τον κερκυραίο Βιτάλη για νά μεταφέρουν στόν 
Βοναπάρτη γράμματα, χωρίς τελικά νά πετύχουν νά ξεγελάσουν τον φοβερό 
"Αγγλο ναύαρχο. Έ να πράγμαι είναι βέβαιο: οτι ό Βιτάλης συναντήθηκε μέ τον 
Ναπολέοντα, όταν αύτός γύρισε στην Γαλλία, μεταξύ Frejus καί Παρισίων.

Γιάτόν Βούρβαχη δέν βρήκα τίποτε. Ε πειδή  όμως τό ένδιαφέρον του Γά?ν- 
λου Αύτοκράτορα έκδηλώθηκε ζωηρά για τήν οικογένεια Βούρβαχη, μένει νά βρεθή 
ό έρευνητής πού θά βρή στά γαλλικά * Αρχεία τήν αιτία αύτής της συμπάθειας καί 
θά τήν έξηγήση. Στό ίδιο βιβλίο του Μπαινβίλ βρήκα άλλη μιά νύξη γιά Έλληνα. 
*0 Βοναπάρτης, μέ μιά του άπύφαση τής 22 Αύγούστου 1798, ίδρυσε τό ’Ινστι
τούτο τής Αίγύπτου.

Τό "Ιδρυμα είχε τέσσερα τμήματα καί έπρόκειτο γιά σοβαρή υπόθεση, αν 
σκεφτή κανείς ότι, στό τμήμα των Μαθηματικών, μέλος ήταν, έκτός από τόν ίδιο 
τόν Βοναπάρτη, καί ό περίφημος Mongo, πατέρας τής παραστατικής Γεωμετρίας. 
Τώρα, στό τμήμα: Λογοτεχνία καί Τέχνες, άναφέρεται κάποιος Ραφαήλ ντε Μονά- 
κης, pretre grec, "Ελληνας ιερωμένος. "Εως εδώ καί μή παρέκει, έκ μέρους μου 
τουλάχιστον. "Οποιος όμως έρευνητής θελήση, άς κοιτάξη νά βρή τό γιατί έγινε 
σ' αυτόν τόν "Ελληνα τόσο μεγάλη τιμή.

"Εχουμε καί άλλους πού πρέπει νά μάς άπασχαλήσουν. "Οταν ό περιβόητος 
Μαγελλάνος έπιχείρησε τόν πρώτο γύρο τού κόσμου, πού στάθηκε μιά πρακτική 
άπόδειξη τής νέας κοσμοθεωρίας πού άνέτρεψε τό συγκρότημα των Ιδεώ ν τού 
Μέσου Αιώνα, τό κατόρθωμα συγκίνησε 6λον τόν δυτικό κόσμο, γιατί ό πρώτος 
αύτός περίπλους τής γής έγινε φυσικά μέ πανιά καί χρειάστηκε νά άντιμετωπι- 
σθούν άνθρωποι καί στοιχεία έπί δύο ολόκληρα χρόνια.

*0 ίδιος ό Μαγελλάνος σκοτώθηκε στις Φιλιππίνες καί από τούς συντρόφους 
του πολύ λίγοι γύρισαν στό μόνο άπό τα τρία του πλοία, πού είχε σωθή. Μοιάζει 
τό έπος αύτό μέ τό σημερινό πού κατακτάει τό διάστημα, καί είναι τιμή γιά ένα 
λαό τό ότι βρέθηκαν άνθρωποί του σέ τέτοιο ήρωϊκό ξεκίνημα. Τώρα, έχω δια
βάσει, ότι στά πληρώματα τού μεγάλου θαλασσοπόρου συμπεριλαμβάνονται καί 
δύο Κερκυραίοι. Δέν θυμάμαι άκριβώς σέ ποια περιγραφή τού φοβερού ταξιδιού 
τό είδα. Μοΰ μένει όμως ή εντύπωση οτι άνήκει στήν πέννα ένός άπό τούς τρεις 
μεγάλους συγγραφείς συνάμα όμως καί δημοσιολόγους τής έποχής μας, τού Λουντ- 
βίχ, τού Τσβάϊχ ή τού Άντρέ Μωρουά. Νομίζω ότι κάποιος πρέπει νά ένδια- 
φερθή γι* αύτό.

Κάτι άλλο: Στήν θαυμάσια σύγχρονη ιστορία τής γαλλικής λογοτεχνίας τού 
Άλπέρ Τιμπωντέ, στό κεφάλαιο τό άφιερωμένο στόν Σ αίντ— Μπέβ, πού είναι, 
στόν τομέα τής κριτικής, προσωπικότητα πρώτου μεγέθους, ρίζα τής νέας κριτι
κής συνείδησης καί εισηγητής νέου τρόπου άντιμετώπισης τού λογοτεχνικού έργου, 
διάβασα, ότι πέθανε σέ ήλικία 64 ετών, μόλις είχε πάρει, αύτός 6 σκληροτράχη
λος δουλευτής, ό ποτισμένος έως τά μεδούλια μέ κλασική παιδεία, τό τελευταίο 
του μάθημα σέ ομηρικό κείμενο. Δάσκαλός του ό Ή πειρώτης Πανταζίδης, πού 
γιά νά τόν έκλέξη σάν δάσκαλο ό Σαίντ — Μπέβ, πρέπει βέβαια νά ήταν άνθρω
πος σημαντικού κύρους. Ρώτησα όσους ίσο^ς θά έπρεπε νά τόν ξέρουν, δέν έμαθα 
όμως τίποτε τό θετικό. 'Τπάρχει λοιπόν κι* εδώ κάποιο πεδίο δράσεως γιά κεί
νους πού ένδιαφέρονται γιά τήν πνευματική ιστορία τής ήπειρωηκής λογιωσύνης.

Καί τελευταίο, ζητώντας συγγνώμη γιά τό 6τι δέν είναι αυστηρά χρονολο
γική ή ταξινόμηση των περιπτώσεων. "Οταν ό Πιζάρο καί ό Άλμάγκρο έπεχεί- 
ρησαν τήν κατάλυση τής Αύτοκρατορίας τών "Ινκα στό Περού, περνώντας τήν 
τραχειά Κορδιλιέρα, ξεκίνησαν μέ μιά χούφτα άνθρώπους, χυμένους βέβαια σέ 6χι 
συνηθισμένο μέταλλο. ΤΗταν όλοι — όλοι έκατόν έβδομήντα. Καί 6 'Ισπανός ποιη-



τής, πού έγραψε το έπος τους, την * Ιστορία τής κατάχτησης τής Νέας Καστιλ- 
λίας, πού μεταφράστηκε στά γαλλικά, κατά θαυμάσιο τρόπο άπό τόν Ζοζέ Μ. 
ντέ Έρεντιά, έκρινε σκόπιμο νά τούς περιγράψη ένα— ένα χωριστά, σέ κάποια 
στιγμή πού διαβαίνουν ένα στενοπόρι των ’Άνδεων. Δέν έπρόκειτο βέβαια για 
άγιους άνθρώπους. ΤΗταν όλοι τοιχοδιώκτες αδίστακτοι, πού δέν είχαν καμμιά 
διάθεση νά σεβαστούν τήν άνθρώπινη ζωή. Ξεκίνησαν «σάν κοπάδι γερακιών έξω 
άπο τήν πατρική φο^λιά, κουρασμένοι νά φορτώνονται τήν άθλια ζωή, γιά νά κατα
κτήσουν το μυθικό μέταλλο». Μά, χωρίς αύτούς, ποιος θά ξεκινούσε; Καί πώς νά 
μή βρεθή καί κάποιος 'Έλληνας μαζί τους; Νά πώς τον περιγράφει ό 'Ισπανός 
όμηρος αύτής τής έκστρατείας. Καί ομολογώ πώς θά δίσταζα νά δώσω τούς στί
χους, — τόσο σκληρός είναι 6 προτελευταίος — αν στον στερνό στίχο ή μετάνοια 
δέν έρχονταν νά κολάση κάπως τά φοβερά αμαρτήματα τού συμπατριώτη μας.

’Εκείνος πού φορώντας ενα κράνος στρογγυλό  
άκουμπάει στο πετσί τής κνημίόας τήν βαρειά του λόγχη 
καί με τήν φωνή χαϊδεύει τήν πυρότριχή του φοράδα, 
είναι ό 'Έλληνας τυχοδιώκτης Πέτρος δ eΗρακλειώτης ("Pedro

[ de CandiaJ
ό όποιος, άφοϋ έκαψε δέκα πόλεις, αφιέρωσε,
γιά  νά του συχωρηθοϋν αυτές οί φωτιές, δέκα καντήλια στήν

[Παναγία .

Καί διάβασα πώς στο Μπουένος Αίρες, υπάρχει οικογένεια de Candia πώς 
ίσως κατάγεναι άπο τόν τρομερό Ρωμηό τού 16ου αιώνα.

Αύτές τις λίγες ελληνικές μορφές μπόρεσα νά έντοπίσω, μέσα σέ συγγράμ
ματα γενικής ιστορίας, περισσότερο όμως σέ μονογραφίες ιστορικές. Δέν κομίζω 
βέβαια γλαύκα εις Αθήνας καί πιθανόν μερικοί άπο αύτούς τούς άνθρώπους νά 
έχουν άπασχολήσει τούς ιστοριοδίφες μας, χωρίς νά τό ξέρω. Ά ν  αυτό όμως δέν 
συμβαίνει, κάλλιο άργά, παρά ποτέ.

Α ΡΣΕΝ Η Σ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ
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ΤΕΧΝ ΟΚΡΙΤΙΚΑ

ΤΟ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ
Τό γλυπτό έργο πού φιλοτέχνησε ό Θεσσαλός γλύπτης καθηγητής κ. Δημήτρης Γεντέκος, 

γνωστό μέ τόν τίτλο «*Η Γυναίκα της Πίνδου», έξετελέσθηκε στά 1955. Προκρίθηκε σέ δια
γωνισμό πού προκήρυξε καί χρηματοδότησε ή Ένωσις Σαμαριναίων καί στήθηκε στήν πλατεία 
της Σαμαρίνας, μιας κοινότητος πού βρίσκεται άκριβώς κάτω άπό τήν ψηλότερη κορφή της 
Πίνδου, τό Σμόλικα. Τό ύψος του γλυπτού είναι 1,85 μ., τοποθετημένο πάνω σέ ένα βάθρο 
μέ ύψος 1, 55 μ. ’Έτσι τό συνολικό ύψος τού άγάλματος φθάνει τά 3, 4 μ.

Τό έργο αυτό, πού είναι τό διασημότερο άπό δσα έχουν γίνει μεταπολεμικά, είναι γνω
στό οχι μόνο σέ πανελλήνια, άλλά καί σέ παγκόσμια κλίμακα. 'Υπάρχει ήδη μιά πλούσια είδική 
βιβλιογραφία άπό κλισέ πού δημοσιεύθηκαν σέ έφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, καί εγκυκλο
παίδειες τού Εσωτερικού καί τού Εξωτερικού, μαζί μέ περιγραφές καί άλλες παρατηρήσεις. 
'Υπάρχει άκόμα μιά σειρά τηλεοπτικές προβολές άπό τά έλληνικά, ισπανικά, άμερικάνικα καί 
άλλα κανάλια καί τώρα, κατά πώς άκούω, ή Κυβέρνηση έχει κάμει τή σκέψη ή έχει προγραμ
ματίσει τήν έκδοση τού γλυπτού σέ γραμματόσημο. Στις τεχνοκριτικές καί ερμηνείες, πού έχουν 
δημοσιευθή κατά καιρούς, δέν άμφιβάλλω δτι θά προστεθούν καί άλλες. Σέ όλα αυτά τά δημο
σιεύματα τονίζεται ό συμβολισμός τού έργου καί έξαίρεται ό ήρωϊσμός καί ή αύτοθυσία της 
Έλληνίδας πού, εμποτισμένη άπό τό πνεύμα τού θρυλικού ΟΧΙ καί τού 40, θέλει νά σταθή 
δίπλα στόν μαχόμενο, γιά τήν προάσπιση της έλευθερίας της πατρίδας, άντρα. 'Όλα τούτα,
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σωστά, καλά καί άγια. Μά, παρ' 6λα αύτά, τό νόημα του έργου δέν έξαντλεΐται. Καί ίσως 
όσα καί άν προστεθούν, τό νόημα τοΰ έργου δέν πρόκειται να έξαντληθή ποτέ. Αυτή είναι ή 
μοίρα όλων των μεγάλων συλλήψεων. Καί τό έργο τοΰ Γεντέκου είναι έργο μεγάλης πνοής. 
Ή  Γυναίκα τής Πίνδου είναι έργο μέ πολλαπλό νόημα.

Θά πούμε πώς τό καταλαβαίνουμε έμεΐς αύτό τό πολλαπλό νόημα.
'Αλλά πρίν πούμε τί είναι ή Γυναίκα τής Ιΐίνδου, πρέπει νά ποΰμε τί δέν είναι ή 

Γυναίκα τής Πίνδου.
Δέν είναι ή Ελευθερία, οΰτε ή Σολωμική, πού χτυπάει μέ τό σπαθί, οΰτε ή 'Αμερι

κανική, πού φωτίζει μέ τή δάδα της τήν άνθρωπότητα. Αλλά δέν είναι οΰτε ή Ελλάδα πού

σπάζει τά δεσμά της καί λευτερώνεται άπό τή σκλαβιά, οΰτε ή Ελλάδα πού στεφανώνει τόν 
Λόρδο Βύρωνα, οΰτε ή Δόξα στή ράχη των Ψαρών του Γκίζη. Είναι μιά γυναίκα, μιά άπλή, 
άσημη βουνίσια γυναίκα, μιά Βλάχα ή μιά Σαρακατσάνισσα, παρμένη μέσα άπό τό άνώνυμο 
πλήθος τών γυναικών τής Ελλάδος. Είναι μιά γυναίκα πού φοράει φουστάνι ύφασμένο άπό 
τήν ίδια στό βλάχικο άργαλειό, μέ σιγγούνι καί κοντόκαπα στήν πλάτη, μέ φακιόλι στό κάφάλι 
καί άρβυλοτσάρουχα στά πόδια γεματα πεταλόπροκες. Είναι «ή βλάχα ή άντρογύναικα τοΰ 
λόγγου ή πελεκήτρα» του Παλαμά.

Αύτή τή γυναίκα πήρε μέσα άπό τό άνώνυμο πλήθος ή καλλιτεχνική έμπνευση του 
Γεντέκου καί τήν άνύψωσε σέ έθνικό σύμβολο. Ή  'Ελευθερία, ή Ελλάδα, ή Δόξα, είναι σύμ
βολα άπό καιρό τώρα καθιερωμένα καί σεβαστά. Μά νά πάρεις μιάν άσημη καί άνώνυμη 
γυναίκα καί νά τήν υψώσεις ξαφνικά σέ έθνικό σύμβολο, δέν είναι μικρή ύπόθεση. Γιά νά τό



184 :ΠΕΙΚΩ1ΊΚΗ Ε Π Ί  λ »

κάνεις, πρέπει πρώτα έσύ νά έχεις άνάστημα μεγαλόπνοου τεχνίτη. Καί αύτό τό άνάστημα 
φαίνεται νά τό έχει ό Γεντέκος.

"Ας δούμε όμως άπό κοντά αύτό τό γλυπτικό έργο.
'Ένα γλυπτικό έργο, όπως κάθε έργο τέχνης, μπορούμε καί πρέπει νά τό κυττάξουμε 

άπό πολλές άπόψες.
Πρώτα, ή καλλιτεχνική άποψη, μια έννοια άπροσδιόριστη, πού όμως άποτελει τήν 

καθαυτό ούσία του καλλιτεχνήματος.
Έπειτα, ή άποψη του θέματος, δηλ. ή σύλληψη του καλλιτεχνήματος μέσα στήν ψυχή 

καί τή σκέψη του δημιουργού του. ’Από τή σύλληψη αύτή θά φανεί άν ό τεχνίτης είναι 
υψηλού φρονήματος διανοητής, ή άναλίσκεται «στης ζωής τά ταπεινά καί τά συνηθισμένα». 
Καί δέν ξέρω πώς, έδώ, πάνω σ’ αύτή τή σκέψη, μοΰρχεται στό νοΰ ή «Απόκριση» του Δρο- 
σίνη στόν Παλαμά :

Έσύ τ’ Ωραίο στά μεγάλα ζήτησες 
κι* έγώ στά ταπεινά κι* άπορριμένα 
κι* έδούλεψες τό μπρούτζο καί τό μάρμαρο 
κι* άφησες τόν πηλό της γης σέ μένα.

Γ. Δροσίνη «Απόκριση» 12—9—27

Θεωρώ άταίριαστη στήν περίπτωσή μας αύτή τήν «άπόκριση», γιατί ίσα ίσα ό γλύπτης 
στόν πηλό δουλεύει τό ωραίο καί τό μεγάλο κι* άφήνει στό χαλκιά καί στό μαρμαρά νά 
μαστορεύουν τόν μπρούτζο καί τό μάρμαρο. Αλλά έτσι τό θέλησε ό Δροσίνης, νά συμβολίση 
τό μεγαλόπνοο μέ τό μάρμαρο καί τό ταπεινό μέ τόν πηλό.

Τρίτον, άπό τήν άποψη της έκτελέσεως. Έδώ παρουσιάζονται πλήθος προβλήματα, οχι 
μόνο τέχνης, άλλά καί τεχνικής. Σπουδαιότατο πρόβλημα τό ζύγισμα ενός έργου. Γιατί στήν 
γλυπτική δέν έχεις νά κάμεις μέ τό καλόβολο τό χαρτί καί τό μελάνι πού δουλεύει ό λογο
τέχνης, ούτε μέ τό μουσαμά καί τό χρώμα πού δουλεύει ό ζωγράφος. Έδώ έχεις νά παλαίψεις 
μέ όγκους, μέ βαρειά ύλικά, πού τις περισσότερες φορές πρόκειται νά σταθούν κάπου ψηλά, 
μέσα στό ύπαιθρο, έκτεθειμένα στις προσβολές τού χρόνου καί στή μανία των στοιχείων τής 
φύσης καί τών άνθρώπων. Είναι μεγάλο τό πρόβλημα τού ζυγίσματος καί γι’ αύτό βλέπουμε 
συχνά ξένα κομμάτια, πού δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τό έργο, νά παρεμβάλλονται γιά νά 
στηρίξουν είτε τό όλο έργο είτε ένα μέλος τού σώματος, λόγου χάρη ένα χέρι πού προεκτεί
νεται καί κινδυνεύει νά κοπή άπό τό ίδιο τό βάρος του. Άλλοτε πάλι βλέπουμε νά δίνονται 
στάσεις στό άντικείμενο, πού άποτελει τό κύριο θέμα τού γλυπτού, άκατανόητες ή καί άντι- 
αισθητικές, μόνο καί μόνο γιατί στή σύνθεση έκυριάρχισε ό φόβος τού τεχνίνη στό πρόβλημα 
τής ισορροπίας τής ύλης. Τό πρόβλημα αύτό ό Γεντέκος στή Γυναίκα τής Πίνδου τό έλυσε 
μέ ένα θαυμάσιο υπολογισμό, έτσι πού καθόλου δέ βρέθηκε στήν άνάγκη νά χρησιμοποιήσει 
αύτά τά έμβόλιμα σώματα.

Τέλος, τό έργο πρέπει νά τό δούμε καί άπό τήν αρχιτεκτονική του άποψη. Γιατί ένα 
γλυπτό δέν μπορεί νά τοποθετηθή μέσα στό χώρο έρήμην τού περιβάλλοντος. Πόσα καλά 
γλυπτικά έργα δέν έχουν άδικηθεί άπό κακή άρχιτεκτονική τοποθέτηση. Άλλά γιά τό ζήτημα 
αύτό δέν μπορούμε νά μιλήσουμε έδώ, πρώτον γιατί δέν άφορά τό έργο καθεαυτό σάν καλλι- 
τέχνημα κι* έπειτα γιατί δέν μπορούμε νά μιλούμε πάνω σ’ ένα τέτοιο θέμα άπό μακρυά.

Τό νά έξετάσουμε τή Γυναίκα τής Πίνδου, άπό όλων αύτών τών άπόψεων, θά άπαιτοΰσε 
μελέτη μακρά καί χώρο πού δέν διαθέτουμε. Θά περιοριστούμε, λοιπόν, νά μιλήσουμε μόνο γιά 
τό θέμα, μιά κι* αύτό είναι κείνο πού τραβάει κυρίως τήν προσοχή τού μεγάλου κοινού, ελλη
νικού καί ξένου.

Ή  πρώτη καί κύρια άρετή τού έργου είναι ή απλότητά του. Μιά γυναίκα — τίποτε άλλο.
"Αν ό καλλιτέχνης άντί νά χρησιμοποιήσει μιά γυναίκα, έβαζε λόγου χάρη τρεις γυναί

κες, πού βοηθώντας ή μιά τήν άλλη, πασκίζουν ν* άνεβάσουν στις ψηλόρραχες τής Πίνδου 
κάποιο βαρύ πολεμικό άντικείμενο, θά είχαμε μέν μιά πολυπρόσωπη σύνθεση, θά έχάναμε όμως 
ένα σύμβολο. Γιατί μιά γυναίκα, είναι ένα σύμβολο. Τρεις γυναίκες είναι τρεις γυναίκες. 
Αύτή, λοιπόν, ή γυναίκα ή μιά, κινείται πάνω σ’ ένα κακοτράχαλο μονοπάτι, πού ίσως δέν 
είναι κάν μονοπάτι. Βάζει τό άρβυλοφόρο ποδάρι της όπου βρίσκει τόπο νά πατήσει, τόσο 
λίγο τόπο, πού δέ φτάνει ούτε γιά τό στενό πέλμα τού μουλαριού. Κι* αύτή ή γυναίκα είναι 
μιά βοσκοπούλα πού φυλάγει τό κοπάδι της, μέ μοναδικό βάρος στά χέρια τή ρόκα της. Είναι 
μιά γυναίκα βαρυφορτωμένη, πού κρατάει μέ τά δυό τά χέρια της πάνω στόν ώμο της 
ένα κιβώτιο μέ φυσίγγια, έχει περασμένα στήν πλάτη δυό όπλα κι* ένα σακκίδιο πού δέν 
είναι, βέβαια, άδειανό κι’ έχει κάνει τήν ποδιά της σακκούλα παραγεμισμένη ποιός ξέρει μέ 
τί λογής άλλα πυρομαχικά.

Κι’ όμως, καθώς διαβαίνει πάνω στ* άγρια κράκουρα, τό πόδι της πατάει μέ σιγουριά, 
άφοβα, δέ λογαριάζει μήπως παραπατήσει καί τσακιστεί στό γκρεμό, γιατί ή κακοτοπιά τής 
είναι γνώριμη. Ή  πατούσα τού άριστεροΰ της ποδιού βλέπουμε νά στρώνεται πάνω στό βράχο,
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ένώ ή πατούσα τού δεξιού, λυγίζει για νά πάρει φόρα καί ν’ άνεβή πιδ ψηλά. Καί, καθώς παρα
τηρούμε αυτό τδ βηματισμό μας φαίνεται πώς άκουμε τήν προκαδοΰρα της σόλας νά δέρνεται 
μέ τη γρανιτένια πέτρα καί νά κάνει νά σκούζει τδ ζάστανο. Μά ή γυναίκα δέ φαίνεται νά 
προσέχει καθόλου στδ πού θά πατήσει καί πούθε θά διαβή. Αύτή προχωρεί μέ τ' άλαφρύ κι* 
άλέστο βήμα της, δίχως νά κοντανασαίνει στδ σκαρφάλωμα, δίχως νά νοιώθει τδ βάρος πού 
κουβαλάει, μέ τδ στόμα σφιχτά κλεισμένο καί τή ματιά Ισα μπροστά. Δέ βλέπει άλλο τίποτα, 
έξδν άπδ τδ σκοπό της. Τόσο γρήγορη είναι ή κίνησή της πού νομίζουμε πώς δέ θά προφτά- 
σουμε νά τήν κυττάξουμε καλά καλά, πώς θά διαβεΐ καί θά μας φύγει. Όρθόστηθη, φαίνεται 
σά νά βιάζεται, σά νά τη φτερώνει ή βιάση νά προφτάσει κάτι, νά είναι έγκαιρα έκεΐ πού 
τήν προσμένουν, νά είναι στήν ώρα της κοντά στδ μαχητή, πού περιμένει τά πυρομαχικά μέ 
πιδ πολύ λαχτάρα παρά τδ ψωμί, νά ρθη γρήγορα κοντά στδν πολεμιστή πού χτυπιέται μέ 
τδν όχτρό, κι* ή ίδια πολεμιστής στή γραμμή τής φωτιάς. Ή φορτωμένη γυναίκα αύτή τή 
στιγμή δέν είναι ούτε σύζυγος ούτε μητέρα, είναι πολεμιστής πού άντικρύζει μέ άδιαφορία 
τδ θάνατο. Στά χαρακτηριστικά τού προσώπου της άδροχάραχτα ζωγραφίζεται ή άτσαλένια 
της θέληση νά φωνάξει στδν δχτρδ τδ δικό της τδ ΟΧΙ. Αύτή τή στιγμή ή Γυναίκα τής 
Πίνδου βρίσκεται στή μεγάλη της ώρα, κι* αύτήν άκριβώς τήν ώρα έχει συλλάβει ή καλλι
τεχνική ψυχή τού Γεντέκου. Είναι ή ίδια καί ή ’Ελευθερία καί Ελλάδα. Είναι άκόμα καί 
ή θέληση ένδς λαού πού άρνεΐται τή σκλαβιά.

"Οσο Ισχυρός κι* αν είναι ό άντίπαλος, όσο μεγάλος κι* άν είναι δ κίντυνος, όσο άπελ- 
πισμένος κι’ άν είναι ό άγώνας, ό λαδς αύτός θέλει νά πολεμήσει, προτιμάει νά θυσιαστεί παρά 
νά σκλαβωθεί.

Καί νά άκριβώς ποιδ είναι τδ σημείο όπου τδ σύμβολο «Γυναίκα τής Πίνδου» ξεπερ
νάει τά έθνικά σύνορα καί γίνεται παγκόσμιο καί έκφράζει τή θέληση όλων των λαών, όλων 
τών ’Εθνών.

Ή γυναίκα τής Πίνδου, μέ τήν εικαστική της γλώσσα, γίνεται κατανοητή άπδ όλους 
τούς άνθρώπους τής Γής, όποια γλώσσα κι* άν μιλούν, όποιον Θεό κι* άν προσκυνούν. Τί 
τούς ένδιαφέρει τούς άνθρώπους, άν ή γυναίκα αύτή είναι Σαρακατσάνισσα ή Καραγκούνισσα, 
άν μιλεί έλληνικά ή άλλη γλώσσα, άν σκαλώνει στήν Πίνδο ή σέ όποιοδήποτε άλλο βουνό; 
’Εκείνο πού τούς διδάσκει είναι ή άτσαλένια της θέληση νά μήν ύποκύψει.

ΠΑΝΟΣ ΓΡ1ΣΠΟΣ

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ά ν τ ώ ν η  Π ρ ό χ ο ν : ·Δυό Νικοπόλεις» (Ανω καί 
κάτω).

Υπάρχουν δυό τρόποι για νά βλέπει κα
νείς τόν κόσμο: ό πρώτος είναι ό τουριστικός* 
ύ Αλλος, μέ τόν στοχασμό καί τό αίσθημα. 
*0 πρώτος είναι ένας δρόμος αντοχής, όπου 
βλέπει κανείς, στά πεταχτά εννοείται, τόπους, 
άνθρώπους καί ανθρώπινα έργα. Ό  τουρί
στας επισκέπτεται παληές πολιτείες, βλέπει μου
σεία, χώρους Ιστορικούς, θαυμαστές έκκλησίες, 
φλύαροι τσιτσερόνι τού μιλούν γιά όλα : γιά 
τήν μαγειρική καί γιά τήν ύψηλή τέχνη, γιά 
τόν πόλεμο καί γιά τήν ειρήνη, γιά τόν Μι
χαήλ "Αγγελο καί τόν Βονσπάρτη. "Ετσι ό τα
ξιδιώτης σταχυολογεϊ καί αποθηκεύει όνομα- 
ματα, υψηλές ρήσεις, κρίσεις, παροιμίες, άνέκ- 
δοτα, έντυπώοεις, ικανοποιείται άπό αύτή τήν 
έμβρυολογία τής μόρφωσης καί ετοιμάζει υλι
κό πού θά τρέφει γιά καιρό τις περιέργειες 
τών φίλων καί τις συζητήσεις μαζί τους.

On parlcrd de sa gloire
sous le chaume bicn longtemps,

Καθώς έλεγε ό μακαρίτης Μπερανζέ.
"Ετσι βλέπει κανείς τόν κόσμο, όταν σέρ

νεται οριζόντια, αργά ή γρήγορα έπάνω στήν 
ιπιφάνειά του. 'Υπάρχει όμως καί ό Αλλος τρό
πος, ή κατακόρόφη κατάδυση στήν ύγρή σάρ
κα τής Ιστορίας, στο τοπίο τό ζυμωμένο μέ 
αίμα άνθρωπον, μέ τις αγωνίες τους όταν 
πάλευαν γιά τή ζωή, κοί πού τώρα τά κορμιά 
τους έγιναν ένα μέ τό χώμα τής γης. Αύτή ή 
θέαση τής ακινησίας, ή προσκόλληση στήν πε
λιδνή όψη ένός Ιστορικού τοπίου, ή Ικανότητα 
νά αποκαλύπτει κανείς μέ τήν έσωτερική όρα
ση στρώματα άπό κοιμισμένες μνήμες μεγάλων 
ή μικρών πράξεων, πού έχουν ζυμωθή μέ τό 
χώμα, τό χόρτο καί τις ρίζες ένός τοπίου, έν
δοξου άπό τά κατορθώματα τών Ισχυρών καί 
μαρτυρικού άπό τόν προαιώνιο μόχθο τών μι
κρών ανθρώπων, αύτή ή θέαοη είναι προνό
μιο τών βαθειά καλλιεργημένων άτόμουν, πού 
μ ψυχή τους δονείται οτήν επαφή ένός παρελ
θόντος, πού τό ζύμωσαν οΐ αγώνες καί τά δά
κρυα καί οί θρίαμβοι καί οί χαρές τών προ
γόνων. Αύτή ή ικανότητα νά ζής ·τόν έκεί- 
νων θάνατον», καθό>ς λέει ό Ηράκλειτος, εί
ναι δώρον ατίμητο τής κλασσικής παιδείας, όχι 
εκείνης μόνον πού κληροδότησαν οί κλασικοί 
μας χρόνοι, μά καί τά λαμπρά της αποκλάδια 
οτή νέα μας Εύρώπη, πού μέ τήν ιεχνη, τήν 
ποίηση καί τό στοχασμό σφυρηλατούν τόν νέον 
ανθρωπισμό. Ή  παιδεία αύτή φαίνεται πώς 
φθίνει στά μάτια τών φρόνιμων μικρών άν- 
θρώπων, πού λατρεύουν μόνον τήν έπιστήμη,
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χωρίς βέβαια νά την γνωρίζουν. "Οταν δμως 
διαβάζει κανείς τις γνώμες των σημερινών με
γάλων επιστημόνων, πού βρίσκεται στα χέρια 
τους τό μέλλον του ανθρώπου σ’ αυτή τη γή, 
βλέπει κανείς την μεταφυσική άγτονία πού τούς 
συνέχει για τις τρομερές τους ευθύνες καί μέ 
πόσο βαθύ σεβασμό εκφράζονται γιά την μή 
ειδικευμένη μόρφωση, για κείνη τήν κλασσική 
παιδεία, πού θα επιτρέψει στα επιτεύγματα 
τους νά καρποφορήσουν χωρίς ανθρωποθυσίες 
σέ κανένα Μολώχ, καί θά άπαμβλύνουν, μέ 
τήν χλωρή καί ανιδιοτελή βλάστηση τής καρ
διάς καί του νού, τις επιταγές τής στυγνής 
ανάγκης.

Τό μικρό βιβλίο τού κ. Ιΐρόκου : Δύο Νι- 
κοπόλεις— Άνω καί Κάτιυ, γράφτηκε από άν
θρωπο μέ πλούσια αίσθαντικότητα καί στερεή 
κλασσική παιδεία. Αυτό τον έκαμε ικανό νά ίδή 
μέ μάτι έταστικό καί δονούμενη καρδιά κά
ποια ιστορική στιγμή νευραλγική τής πολιτείας, 
πού ό Όκταβιανός Αύγουστος έκτισε στον μυ
χό τού Άμβρακικού. Νευραλγική, γιατί τότε 
συναντήθηκαν εκεί πέρα μέσα στή στενή χρο
νική ζο̂ ή ενός αιώνα οί δύο κόσμοι : ό ένας, 
πού έρριξε τον σπόρο του, οκτώ αιώνες πριν 
ό Ρωμύλος, καί πού τρεις αιώνες ύστερα ό Ρω* 
μύλος Αύγουστύλος θά σφράγιζε τον τάφο του, 
καί ό άλ?νθς, πού ξεκίνησε από τήν Ίουδαία 
κάποια μέρα πού σείστηκε ή γή καί σκοτεί
νιασε ό ουρανός, μέ πανοπλία του όχι τά όπλα 
τού σκότους, γιατί τά είχε όποθέσει, αλλά τά 
όπλα τού φωτός, τον υπέροχο ήΟικό κανόνα 
πού κανένας χρόνος δέν μπορεί πιά νά φθεί
ρει. Τή Νικόπολη τήν έκτισε ένας κόσμος μελ
λοθάνατος. Αυτός άφησε εκεί τά θαυμάσια 
ψηφιδωτά του, τά τείχη του, τά δημόσια του 
κτίρια, Θέατρα, ’Ωδεία, Στάδια, τά υδραγω
γεία του, τεκμήρια αδιάψευστα τής υλικής του 
δύναμης. Μά ό ηθικός ξεπεσμός του ήταν τέ
τοιος ώστε καμμιά ύλική άντερίδα δέν θά κα
τόρθωνε ποτέ νά τον κρατήση ορθό. Ό  νικη
τής τού Άκτίου, ό Augustus, πού έθεοποίησε 
τον έγωϊσμό του, τό ίδιο στυγνά όπως Γκρα ν
τε τού Μπαλζάκ έθεοποίησε τό χρυσάφι του, 
άφησε πίσω του τήν ψευδαίσθηση ενός στε
ρεού μεγαλείου, πού τό έφθειραν δμως σιγά - 
σιγά, μέ μαθηματική ακρίβεια, καί παρά τήν 
παρουσία στο ρωμαϊκό θρόνο μερικών προσω
πικοτήτων μέ ηθικό παράστημα καί πολιτική 
αρετή καί στρατιωτική αξία, οί τρελλοί καί οί 
τύραννοι. Οί νικημένοι έγιναν αύτοτιμωρούμε- 
νοι. cO ’Αντώνιος ρίχτηκε επάνω στο σπαθί 
του* ή Κλεοπάτρα, πού ήταν μέλος τού ’Αλε
ξανδρινού «Συλλόγου συναποθανουμένων», πού 
είχε σάν στόχο τον θάνατο, ύστερα από τήν 
εξάντληση κάθε βιοτικής ήδονής, αυτή πού 
«φαρμάκων θανάσιμων συνήγε παντοδαπάς δυ
νάμεις έκάστης τό άνιυδυνον έλέγχουσα», πα
ρέδωσε επί τέλους τή ζωή στά δόντια τού ερ
πετού, αφού άσώτεψε τήν θαυμαστή ομορφιά 
της σέ αγώνες γεμάτους διπλωματικότητα καί 
λαγνεία.

Αυτά από τήν μιά όχθη τού ρεύματος τής

ιστορίας. ’Από τήν άλλη, ένας μικρόσωμος καί 
καχεκτικός Εβραίος μάχεται μέ τον λόγο, λό
γο σπερματικό, εναντίον ενός κόσμου πού κα
ταρρέει, τουλάχιστον σάν ήθικό συγκρότημα. 
Είναι αυτός πού στήλωνε τις ψυχές σέ στιγμές 
φοβερής τρικυμίας : «Καί νύν παραινώ υμάς εύ- 
θυμεΐν* αποβολή γάρ ψυχής ούδεμία έσται έξ 
υμών πλήν τού πλοίου. Παρέστη γάρ μοι τή 
νυκτί ταύτη άγγελος τού Θεού ώ είμί, ω καί 
λατρεύω, λέγουν* μή φοβού, Παύλε.... Εύθυ
μοι δέ γενόμενοι πάντες καί αυτοί προσελά- 
βοντο τροφής». Αυτός πού είχε τή δύναμη νά 
μεταβάλη σέ ψυχική ευθυμία τον τρόμο τού 
θανάτου, στάθηκε ίσως ή φ?νθγερώτερη καί πνευ- 
ματικώτερη συνάμα μεγαλοφυΐα πού γέννησε 
ή παλαιά μας γή. Γιατί είχε τή δύναμη μέ 
τον λιτό, μά φλογτρό του λόγο νά γεννάει καί 
νά τρέφει τήν πίστη στις καρδιές τών άνθρώ- 
πων, τήν πίστη στο μεγάλο μήνυμα πού έφτα
νε άπό τήν Ίουδαία κΓ άρχιζε ν’ αγκαλιάζει 
τον δυτικό μ<>ς κόσμο μέ μιά δύναμη γεμάτη 
μυστήριο. Τώρα, γιατί τάχα κάλεσε τον Τίτο 
στήν Νικόπολη ; «"Οταν πέμψω Άρτεμάν προς 
σέ ή Τυχικόν, σπούδασον έλθεϊν πρός με εις 
Νικόπολιν* εκεί γάρ κέκρικα παραχειμάσαι». 
Γιατί ή προτίμηση αυτή γιά τήν πόλη πού είχε 
ίδρυθή σάν τρόπαιο κοσμικών αγώνων, σέ μιά 
σύγκρουση ανθρώπινων φιλοδοξιών ; "Ισως ή 
πρόσκληση αυτή τού Τίτου άπό τον ’Απόστολο 
τών ’Εθνών νά είχε απλώς σάν αφορμή τό δτι 
ή νέα ηπειρωτική πολιτεία θά ήταν ή καταλ
ληλότερη τοπική αφετηρία γιά τήν εξόρμηση 
τής νέας διδασκαλίας πρός τήν πρωτεύουσα 
τής Αυτοκρατορίας. Είναι όμως πιθανόν νά 
υπαγορεύτηκε άπό τον υποσυνείδητο πόθο μιας 
εξέδρας συμβολικής γιά τήν πτήση πρός τήν 
κατάκτηση τού κράτους τών ανθρώπινων ψυ
χών, πού εκατό χρόνια πριν είδαν νά σφραγί
ζεται στά νερά τού Άκτίου ή μοίρα τής κατά 
κόσμον ελευθερίας τους. "Οπως καί νά είναι, 
όποια καί άν ήταν ή αιτία τής εκλογής τής 
Νικόπολης άπό τον Παύλο γιά τήν συνάντηση 
μέ τον Τίτο, είτε έγινε ή συνάντηση αυτή είτε 
δέν έγινε στήν όνομαστή πόλη, ένα πράγμα 
είναι βέβαιο: δτι στάθηκε σκεύος εκλογής τού 
’Αποστόλου στήν πιο κρίσιμη στιγμή τής ζωής 
τού χριστιανισμού.

Τώρα, τί κΓ άν απλώνεται ακατοίκητη ή 
ξερή χθαμαλή ράχη, δπου ύψωσε άλλοτε ό 
Όκταβιανός Αύγουστος τήν πόλη τής νίκης 
του. Τί καί άν βόσκουν τά πρόβατα στά λα
μπρά της ερείπια κΓ άν οί τουρίστες περνούν 
μπροστά της γδέρνοντας βιαστικά τή φλούδα 
τής γής. Τό έμπειρο μάτι τής ψυχής ξέρει νά 
βλέπη κάτω άπό τό ήσυχο περίγραμμα τών 
λόφων της, μέσα στά νεκρά χώματά της, πα
λαιούς εξαίσιους άγώνες γιά τήν πνευματικήν 
ελευθερία τού ανθρώπου καί τήν ήθική του 
κάθαρση, άγώνες αναίμακτους, μά νικηφόρους, 
εκεί άκριβώς δπου χύθηκεν άφθονος ό άνθρώ- 
πινος ιδρώτας, γιά νά στηθή ή πόλη ή αύτο- 
κρατορική, σάν άνάμνηση μουσειακή ενός γε
γονότος πού μπήκε στήν ιστορία καί στάθηκε
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εκεί, ενώ ό απλός λόγος τοΰ άσχημου καί κα- 
χεκτικού Ιουδαίου, εκ τής φυλής Βενιαμίν, 
όπως ολίγη ζύμη απαν τό φύραμα ζυμοΐ, έγο- 
νιμοποίηοε μέσα στις χιλιετηρίδες καί εξακο
λουθεί νά γονιμοποιεϊ ακόμη σήμερα τά τι- 
μιώτερα καταπιστεύματα τής ανθρώπινης καρ
διάς. *0 κ. ΓΙρόκος στάθηκε μπροστά στο το
πίο καί τά αρχαία έρείπια, όχι σάν περιηγη
τής πού βλέπει καί περνάει, μά μέ ανοιχτά τά 
μάτια τής ψυχής καί μέ έναν πλούτο βιβλια
κής σοφίας πού δεν έχει καμιά σχέση μέ την 
άχαρη σχολαστική πολυμάΟεια, μά διατηρεί 
αστράγγιστους τούς χυμούς τής ζωής. Είδε, κά
τω άπό την φρυμένη κρούστα τού χώματος 
καί τού βράχου, μυστικές διακλαδώσεις τής 
αρχαίας ζωής, πού άν φαίνεται σήμερα νεκρή, 
κυλάει σάν υποχθόνια αΙώνια ροή μέσα στήν 
συνείδηση των γενεών πού διαδέχονται ή μιά 
τήν άλλη μέσα στον τόπο αυτό, πού είχε την 
τύχη νά ίδή υψηλές ανθρώπινες πράξεις. Καί 
δέν είχε μόνον τήν ικανότητα νά άντικρύση μέ 
αγωνία υπαρξιακή τήν σιωπηλή τώρα σκηνή 
πανάρχαιων καί πολυσήμαντων δραμάτων, μπό
ρεσε καί νά τήν έκφράση. Σάν λειτουργός τής 
Δικαιοσύνης, πού πνίγεται μέσα στά δικόγρα
φα, έρχεται συνεχώς σέ επαφή μέ εκείνη τήν 
αυστηρά τυποποιημένη καθαρεύουσα, πού εξα
σφαλίζει, μέ τήν άκαμπτη τυπικότητά της, τήν 
ακρίβεια καί τήν έκφραση μιας λογικής μόνον 
συμμετοχής στήν κατάρτιση τοΰ νομικού κει
μένου, πού δέν πρέπει νά επηρεάζεται άπό τήν 
προσωπικότητα τού δικαστή, άλλα άπό τήν όπρό- 
σωπη κοινωνική βούληση. Καί όμως, στήν πε
ρίπτωση τού δικού του μικρού βιβλίου, όπου 
πρωταγιυνιστεί ή αίούαντικότητα καί ή συγ
κίνηση, χρησιμοποιεί μιά δημοτική γεμάτη χυ
μό καί χρώμα, κατάλληλη γιά τήν καταγραφή 
καί τήν άποτύπωση όλων τών κινήσεων τού 
ϋυμικού μέ μιά άπροσδόκητη καλλιτεχνική ευ
στοχία. Απροσδόκητη, γιατί κινείται τιάρα σέ 
γλωσσικό κλίμα ξένο άπό εκείνο τοΰ επαγγέλ
ματος.

Αύτή ή διαπίστωση, πού μοΰ έκαμε βα- 
Οειάν εντύπωση καί σέ εργασίες παρεμφερείς 
άλλων λειτουργών τής Θέμιδος, είναι καί τ ι 
μητική γιά τόν κ. Ιΐρόκο καί συγχρόνως μιά 
άπόδειξη τού ότι, όπου υπάρχει γνήσια καλλι
τεχνική πνοή, τίποτε δέν μπορεί νά τήν έμπο- 
δίση, ούτε οί πιό επίμονες αντιξοότητες, νά 
έπιλέξη τό προσφοροάτερο εκφραστικό μέσο γιά 
νά παρουσιαστή στήν συγκίνηση τών άδελφιΰν 
ανθρώπων.

Α Ρ Σ Ε Ν Η Σ  Γ Ε Ρ Ο Ν Τ ΙΚ Ο Σ

Αίνας Π . Τσαλδάρη : «ΈθνικαΙ καί κοινωνικαί 
πολιτικαί προσπάθειαι» (Τόμοι Α' καί Β'). 
*Αθήναι. 1967.

Ή κ. Λίνα Π. Τσαλδάρη (κόρη τού Σπυρ. 
Λάμπρου), πού ή δράση της συνδέθηκε μέ γε
γονότα άπ’ τήν κοινωνική συγκρότηση στή χώρα 
μας στά τελευταία τριάντα—σαράντα χρόνια, άντι-

.̂προσωπεύει μιά ένδιαφέρουσα ζωή. Γιατί, όπως 
■ είναι γνωστό, ή γυναίκα αύτή, πήρε μέρος στήν 
? ήγεσία τών αγώνων καί της δράσης, γιά τήν άνύ- 

ψωση τών Έλληνίδων καί τήν έξομοίωσή τους στδν 
κοινωνικό καί πολιτικό έθνικό βίο ’Έχει δημιουρ
γήσει μιά δική της Ιστορία, ή όποία πέρνα τά στε
νά όρια της άτομικής εύθύνης. Κινήθηκε, πάντοτε, 
μέσα σ’ ευρύτερα πλαίσια καί άντιπροσώπευσε 
τήν Έλληνίδα γυναίκα στόν κρίσιμο χώρο της 
κοινωνικής καί τής πολιτικής ζωής. ’Έτσι, μέ 
τό κύρος πού έχει ή τέτοια έκπροσώπηση, 
μέ τήν έκτεταμένη έμπειρία άπ’ τήν συμμετοχή 
της σ’ όλους αύτούς τούς άγώνες καί μέ τόν άρ
τιον οπλισμό, πού τής παρείχε ή επιστημο
νική γνώση, ή κ. Λίνα Τσαλδάρη κατέληξε 
σ’ έναν υπεύθυνο παράγοντα στήν διαμόρφωση 
της κοινωνικοπολιτικής κίνησης τής χώρας μας. 
Έπί τριάντα χρόνια, σχεδόν, ή συγγραφεύς άντι- 
προσωπεύει, τόσο στήν χώρα μας, όσο καί στόν 
Ο. Η. Ε. καί άλλου, τήν πάλη, τά δικαιώματα 
καί τήν μεγάλη προσφορά τών Έλληνίδων, παίρ
νοντας, κατ’ αύτόν τόν τρόπο, μιά θέση ξεχωρι
στή. 'Ώσπου, ύστερ’ άπ* τήν ψήφο τής γυναίκας 
καί στή χώρα μας, οί άγώνες της δικαιώνονται 
κΓ ή προσφορά της στεφανώνεται μέ τό προνό
μιο νά γίνη, ή κ. Λίνα Π. Τσαλδάρη, ή πρώτη 
Έλληνίδα 'Υπουργός (στό ύπουργεΐον Κοινωνι
κής Προνοίας τό 1956).

Μιά τόσο μακρά καί τόσο μεστή άπό τέ
τοια γεγονότα ζωή, όπως είναι φυσικό, έδω
σαν στήν κ. Λίνα Τσαλδάρη τήν εύκαιρία νά ζή- 
σει, νά μελετήσει καί νά διαχειριστεί, όσο γί
νεται υπεύθυνα, έθνικά κοινωνικά θέματα. 
Καί, άκόμα, ή δράση της, πού είχε στά κοινά 
πράγματα, τής έδωσε κι* ένα ρόλο, έντελώς ξε
χωριστής σημασίας. Συνεπώς, ή συγκέντρωση, 
ή άξιολόγηση κι* ή παρουσίαση τής δραστη
ριότητας, τών θέσεων, τών έπιτεύξεων καί, 
άκόμα, τών προθέσεων, πού είχε μέσα 
στόν έθνικό στίβο, είταν κάτι έξ ’ίσου άναγκαίο. 
ΚΓ ή κ. Λίνα Τσαλδάρη, είχε κΓ έδώ τήν 
άντοχή καί τήν δύναμη νά τό έπιχειρήση. 
Έτσι μέ τούς δύο τούτους τόμους («Εθνική κοι
νωνική προσπάθεια») όλοκληρώνει καί συνεχίζει 
τό έργο της. Συγκεντρώνει, μέ φροντίδα, μέ εύ- 
λάβεια καί μέ άκοίμητη άγάπη, ό,τι έγέμισε τή 
ζωή της, (ό,τι έπραξε, ό,τι είπε, ό,τι σκέφτηκε, 
ό,τι έγραψε κΓ ό,τι διαχειρίστηκε ώς άντιπρό- 
σωπες τών γυναικών, ώς πολιτικός, ώς βουλευ
τής κΓ ώς ύπουργός) καί τό συνθέτει σέ μιά 
ιστορία πεπραγμένων. Έτσι, τό έργο τούτο, στή 
μορφή ένός βιβλίου πού έχει τό βάρος καί τήν 
άξία τής ύπεύθυνης μαρτυρίας, παίρνει μιά Ιδιαί
τερη θέση στήν σύγχρονη έλληνική βιβλιογραφία. 
Γιατί, δέν είναι μονάχα ύλικό πού άναφέρεται 
στήν προσωπικήν Ιστορία ένός άτόμου. Ή πο
ρεία, τά έργα, κι* οί συνέπειες, πού έχουν αύτά 
στόν δημόσιο βίο ένός έθνους, είναι ένα κεφά
λαιο άπ* τήν έθνική ζωή. ΓΓ αύτό, νομίζω, ή 
συγγραφεύς θά πρέπει νά έχει, μαζί μέ τήν 
ικανοποίηση, καί τήν αίσθηση τής πληρότητας.

Τό έργο τούτο, ταξινομημένο μέ άξιολογικά 
κριτήρια καί μέ κάποια ειδολογική διάταξη, έχει
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έπιστημονική εσωτερική διάρθρωση καί γίνεται, 
έτσι, προσιτή ή άξιοποίηση των στοιχείων καί 
των κειμένων. Ή κ. Λίνα Τσαλδάρη, ώς συγ- 
γραφεύς. διαθέτει μιά εύρύτητα θεώρησης καί μια 
προσωπικήν ικανότητα συγκεκριμενοποίησης των 
κοινωνικών θεμάτων. IV αύτό, ή άναφορά της 
στήν ζωή της ελληνικής πραγματικότητας καί 
στα είδικώτερα προβλήματα, πού έθεσε ή σύγ
χρονη έποχή, άπαντάει μέ άτομικό καί τεκμη
ριωμένο λόγο. Πράγμα πού τήν φυλάει άπ* τό 
όλίσθημα, άκόμα κι* έκεΐ πού ή φύση των θεμά
των θά έδινε, πιύ πολύ, τήν ρευστότητα καί τον 
στόμφο. Γνωρίζει, ή συγγραφεύς, πώς, γι’ δλ* 
αύτά, χρειάζεται ή ήρεμία κι* ή άπόσταση, πού 
ζητάει ή επικοινωνία μέ τόν άναγνώστη. Καί, 
χωρίς νά θελήσει νά προλαμβάνει ή νά φτιάχνει 
ένα κλίμα έξαρσης, προσφέρει τα κείμενα καί τά 
στοιχεία καί τούς άριθμούς, τοποθετημένα στήν 
εύθύνη της προσωπικής της ίστορίας. Τό έργο 
αύτό, πού πλησιάζει τις 700 πυκνοτυπώμενες 
σελίδες ένός μεγάλου σχήματος (6ον), άποτελεΐ 
έναν άληθινό αρχείο. Καί, γι’ αύτό, ή προσφορά 
τής κ. Τσαλδάρη, είναι δυο φορές άξιοθαύ- 
μαστη. Χωρίζεται σέ δυο τόμους, καθώς τό άπαι- 
τεί ή ειδολογική άξιολόγηση, γιά νά κινείται, 
κατ’ αύτόν τόν τρόπο, πιό άνετα ή συγγραφεύς 
καί γιά νά έχουν, τά θέματα πού καταχωροΰν- 
ται (στόν καθένα χωριστά), κάποια είδικώτερη 
συνάφεια. Ό  δεύτερος τόμος περιλαμβάνει, μιά 
εύρύτερη ένότητα άπό κοινωνικά καί έθνικά θέ
ματα, μέσα στά όποια περιέχεται ή δράση καί τά 
έπιτεύγματα γιά τήν κοινωνική πρόνοια καί γιά 
τήν παροχή τής κρατικής προστασίας. Ό πρώ
τος τόμος συγκεντρώνει τά έργα, τούς άγώνες 
καί τις σκέψεις της γιά τό παιδί καί γιά τήν 
γυναίκα στή ζωή τής χώρας μας. Έτσι, τά θέ
ματα δέν συγκρούονται στήν σύνθεση τούτη, γιατί, 
οχι μονάχα συνάπτονται ώς δημιούργημα τού 
ίδιου προσώπου, άλλά καί είναι τοποθετημένα 
στήν ίδια πορεία, δπου ή κ. Λ. Τσαλδάρη έπρω- 
τοπόρησε. Καί στό τέλος, έπι πλέον, ένα πληρέ
στατο καί καλοδιαταγμένο ευρετήριο κάνει εύ
χρηστα, δλ* αύτά τά κείμενα τής πράγματι πο
λύμοχθης καί πολυδάπανης έργασίας. ’Αναντίρ
ρητα, τό έργο τής κ. Λ. Τσαλδάρη, είναι μιά 
πράξη μεγάλη καί άξιέπαινη, πού, άσφαλώς τήν 
τιμάει ξεχωριστά.

Μ αρίας Ά ρ χ « δ ί ο ν  : «Σάρλ Μπωντλαίρ — Που-
λέ Μαλασσί (μελέτη)», ‘Αθήνα, 1968.

Ή Μαρία Άρκαδίου, πού ή άβρή λυρική 
αίσθηση κι* ή αίθεριωμένη συγκίνηση ξεχω
ρίζει τόσο ήρεμα στήν ποίησή της. τώρα, δίνει 
μιά έξαίσια δοκιμιακή σύνθεση άπ* τήν άγωνία 
καί τήν έξαρση τού ΛΙπωντλαίρ. Ή λεπτή κρά
ση καί, μαζί, ή άνένδοτη πίστη, πού διαπότισε 
όλόκληρη τήν ζωή τού Μπωντλαίρ, γιά τήν Μ. 
‘Αρκαδίου, ήταν μιά πνευματική συνάντηση, μιά 
αιώρηση κι* ένας άγώνας. Έτσι, έφτιαξε τό βι
βλίο τούτο, γιά νά δώσουν, μέ αύτό, καί τά δι
κά μας γράμματα ένα παρών στά έκατό χρόνια,

άπό τότε πού ό ποιητής άφησε τή ζωή. Καί τό 
άξιοπρόσεκτο, στήν έργασία τούτη, είναι πού ή 
Μαρία Άρκαδίου, δέν στάθηκε στήν ποίηση καί 
στή μνήμη μονάχα τού Μπωντλαίρ, άλλά στήν 
σύνδεση τής ζωής του μέ τόν Πουλέ Μαλασσί. 
Γιατί, χωρίς αύτήν τήν δίδυμη καρδιά καί χω
ρίς τήν άσβεστη θέρμη, πού κράτησε τήν ποίηση 
καί τά όνειρα ζωντανά στήν οδυνηρότερη φάση 
τού ταλαιπωρημένου Μπωντλαίρ, δέν θά είχαμε 
ένα κλίμα καί μιά ξεχωριστή φυσιογνωμία. Κι* 
αύτό, άκριβώς, είναι πού ή Μ. Άρκαδίου, με- 
τουσιώνοντάς το σέ μιά γεύση καί σ* ένα λυγρό 
αίσθημα άποκεκαθαρμένης ποίησης, έκαμε ένα 
βιβλίο, πού είναι χνωτισμένο μέ τήν έσώτερη μο
ναξιά. Είναι ένα μνημόσυνο, στ’ άλήθεια, καμω
μένο μέ τήν άγάπη καί τήν εύαισθησία τής ήρε
μης ώρας τών ίσκιων, πού δίνει κάποια ειδική 
ποιότητα. Έτσι, δέν πληροφορούμαστε μονάχα, 
κοινωνούμε, συμμετέχουμε κιόλα, πραγμα πού 
καταξιώνει τήν έργασία καί πού καλύπτει 
πλήρως τις προθέσεις της. Γιά νά φτάσει, στό 
άποτέλεσμα αύτό, ή Μ. Άρκαδίου, έκτός άπ* 
τόν ποιητικό λόγο, πού τόν νοτίζει μέ τήν 
άτμόσφαιρα πού έκλύεται άπ* τήν συγκίνησή 
τ/;ς, συγκεντρώνει καί σπάνια ντουκουμέντα άπ’ 
τήν έποχή έκείνη τής ζωής τών Μπωντλαίρ καί 
Μαλασσί (χειρόγραφα, φωτογραφίες, πίνακες, 
γλυπτά, έκδόσεις κ. λ.). "Ολ* αύτά, πού είναι 
τόσο πολύτιμα καί τόσο σπάνια, κάνουν τήν έρ
γασία τούτη νά είναι πράγματι μονοδική.

Νέστορα Μάτσα : «Στέγη άπό ούρανό» (Σαρα-
κατσιάνικο οδοιπορικό), Αθήνα, 1968.

Τό οδοιπορικό τούτο, πού είναι διαποτισμέ- 
νο μέ κάποια ήρεμη καί φιλοσοφική διάθεση, 
κρατάει μιά θολή γοητεία κι’ έχει μιά διάχυτη αί
σθηση άπόναν ποιητικό λόγο. 'Ωστόσο, όμως, 
δέν ξεχωρίζει έντονα ή ιδιόμορφη φυσιογνωμία 
τών Σαρακατσιάνων καί δέν δίνεται ίσως — έστω 
καί μέ αύτά τά προσόντα — ό χαρακτήρας κι* ή 
οντότητα τής παράδοσης αύτών τών άνθρώπων, 
πού φέρνουν, μαζί τους, τήν δική τους ποίηση, 
τήν δική τους φιλασοφία καί τή δική τους πα
ράδοση. Είναι περισσότερο ένα οδοιπορικό κεί
μενο, χρωματισμένο μέ τό φώς καί τις έξάρ- 
σεις, πού δίνουν τά περιστατικά καί τό τοπίο 
στή ζωή τών ποιμένων γενικώτέρα, κι* βχι μο
νάχα τών Σαρακατσάνων. Πιστεύομε πώς αύτή 
ή λυρική εύφορία, πού έμφυσάει έναν τόνο άσκη- 
τικής άναχώρησης καί ύπερατομικής ένατένισης, 
θά είχε νά κερδίσει ένα μοναδικό αίσθημα γεύ
σης, αν εϊταν μονάχα καμωμένη άπ* τούς Σαρα- 
κατσάνους καί τή ζωή τους. Τό βιβλίο, άπ* τις 
έκδόσεις «Δωδώνη» είναι όντως θαυμάσια τυπω
μένο κι* έχει, ένδιάμεσα, έγχρωμες φωτογραφίες, 
(πού, όμως, πολλές άπ* αύτές, δέν άντιπροσωπεύ- 
ουν άποκλειστικά θέματα άπ* τή καθ’ αύτό ζωή 
τών Σαρακατσαναίων).
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Γρηγόρη Σταγέα I «Τό κάλεσμα της γης» (διη
γήματα), Αθήνα, 1968.

Ό  Γρ. Σταγέας είναι ένας νέος λογοτέχνης, 
πού θιακρίνεται άπ’ την τόλμη καί τήν έλληνι- 
κότητα ενός άνεπιτήδευτου λόγου Τα διηγήματα 
τούτα, καμωμένα άπ’ τό φως καί τήν αίσθηση 
μιας γνήσιας έλληνικής θεματογραφίας, κρατούν 
την καθαρότητα καί τήν περηφάνεια άπ* τήν δι
κή μας παράδοση Έτσι, μέ τήν ποιητική διά- 
βρεξη άπόναν συγκινητικό διάλογο, τά πρόσωπα 

! κι’ ό τόπος δένονται μέ τό ύφος καί τή φυσικό
τητα. της γλώσσας, καί, ολα μαζί, φτιάχνουν λο
γοτεχνική όντότητα, ή όποία ξεχωρίζει τόν Γρ. 
Σταγέα. Γ ι’ αυτό, στήν έποχή μας, πού ή ούδε- 
τερότητα ενός άποχρωματισμου, πού φέρει ή 

1 άφευκτη έκμηχάνιση τού βίου, οι τέτοιες παρου
σίες πρέπει νά άξιολογοΰνται καί νά προσέχονται 

, Ιδιαίτερα. Γιατί, αύτές είναι μιά έλληνικότητα,
! είναι μιά δύναμη πνευματικής άντοχής, για τήν 
1 διαφύλαξη τής έθνικής μας πνευματικής φυσιο- 
j γνωμίας.

| Θανάση Παπα&αναοόπονλον «’Ιστορικά καί 
; Λαογραφικά τής Περίτσας» (β’ έκδοση),Άθή-
1 να, 1967.

I Ή  λαογραφία, πού έχει τό βαθύ υπόστρω
μα τής πνευματικής παράδοσης τού λαού μας, γιά 
τόν ποιητή Θ. Παπαθανασόπουλο, είναι μαζί καί 
μιά συνομιλία μέ τή γενέθλια γή. Έ τσι, μέ τήν 
δεύτερη έκδοση τού παραπάνω βιβλίου, μας δό
θηκε ξανά ή χαρά νά ξαναγευτούμε αύτήν τήν 
τόσο θελκτική του ένασχόληση. ’Τπηρεσία ΰψι- 
στη πρός τήν γενέτειρα, τά Ιστορικά καί Λαο
γραφικά τής Περίτσας. Γιατί, έκτός άπ’ τήν 
άποθησαύρισή τους, ό συγγραφέας δίνει κι* ένα 

I χρώμα προσωπικό, κάτι άπ* τά δικά του βιώμα
τα, πού κάνουν τό κείμενο νά έχει μιάν άξία κι*

, ένα τοπικό χρώμα. Ή  προσφορά αύτή, άναντίλε- I  κτα, είναι άπ’ τις πιό πολύτιμες στήν σύγχρονη 
βιβλιογραφία, γιατί κρατάει τής ζωντανές άρτη- 

! ρίες τής μνήμης καί τής παράδοσης του λαϊκού 
μας πολιτισμού.

'Ιφιγένειας Διδασκάλου : Παράθυρο στόν ού-
ρανό» (ποιήματα), Θεσσαλονίκη, 1966.

Ή  ώριμη ποιητική καθαρότητα κι* ή αί
σθηση τής προσωπικής ζωής, πού κατακλύζουν 
τά ποιήματα τής Ίφ. Διδασκάλου, είναι μιά και
νούργια λυρική παρουσία. Ή  ποιήτρια τούτη, 
πού τόσο στάθηκε στό χώμα τού τόπου της, έδώ 
έχει μιά άνεπιτήδευτη ειλικρίνεια κι* έναν τόνο 
έξομολόγησης. Τά αισθήματα κι* ή άγωγή τους, 
σ* ένα κλίμα προσωπικής έπάρκειας, παίρνουν 
έναν ίριδισμό, πού χρωματίζει τήν ψυχική ζωή. 
Έτσι, κι* έκεί, άκόμα, δπου έρχεται ή καθημε
ρινότητα, γιά νά ζητήση τήν έκφραση μ* ένα σύμ

βολο ή μ’ ένα δύσκολο άδιέξοδο, οι στίχοι της 
δέν χάνουν τήν ποιότητα καί τήν πνευματική 
τους άξία. Τό «Παράθυρο στόν ούρανό», άπ* τις 
καλύτερες πνευματικές παρουσίες τής γυναικείας 
προσφοράς στά σύγχρονα συγγράμματά μας, δέν 
είναι ούτε μιά ούδέτερη αύξηση, ούτε μιά κραυ
γή άπ’ τό άνώνυμο άγχος πού δέρνει τά τυπο
γραφεία. ’Αντίθετα, είναι μιά ποίηση πού κρα
τάει τή χαρά άπ* τήν τρέχουσα ζωή καί τήν 
όξύτατη έκείνη συγκίνηση άπ’ τις άναμνήσεις στις 
ύχτες τής ήρεμης άναπόλησης.

Κΰηρου Χρυσάν&η: «Λυρικός λόγος» (ποιή
ματα), Λευκωσία, 1968.

Είναι ευτύχημα, πού ό Κύπρος Χρυσάνθης 
συγκέντρωσε, στό βιβλίο τούτο (γύρω στις 500 
σελίδες μεγάλου σχήματος), ποιήματα πού πα
ρουσίασε, κατά καιρούς. Γιατί, ό όξύς αύτός 
λυρικός ποιητής μέ τήν αΙχμηρή αίσθηση και 
τήν έκσταση τής ποιητικής μέθης στήν όραση, 
είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο καί μιά Ιδιαίτερη 
όντότητα στά έλληνικά γράμματα. Κι* είναι, 
άκόμα, ευτύχημα πού είναι Κύπριος. Ή  έποχή 
τούτη, πού ή Κύπρος δημιουργεί μιά συγκινη
τική έπικήν ίστορία, έχει άνάγκη από τήν πα
ρουσία κι’ απ’ τό λόγο τέτοιων Κυπρίων. Έ τσι, 
ό «Λυρικός λόγος» έρχεται σέ κρίσιμη ώρα, 
νά γιομίσει τήν πνευματική μας ζωή μέ μιάν 
άκρατη άνθιση άπ’ τήν έλληνική άξία καί διάρ
κεια τής Κύπρου. Διότι, ή ποίηση τού Κύ
πρου Χρυσάνθη είναι όλη καμωμένη άπ* τό 
φώς, άπ’ τήν αίσθηση, άπ’ τό χρόνο κι* άπ* 
τήν πάλη τής Πατρίδας του, όχι σάν ήθογρα- 
φία. Ό  Κύπρος Χρυσάνθης έχει έναν ύπερ
μοντέρνο λόγο, μιά ριψοκίνδυνη τόλμη κι’ έναν 
όξύ αύθορμητισμό, πού μεταστοιχειώνει, 6λ* 
αύτή τήν τόσο γνήσια έμπειρία του, σέ μιά 
Ιδιότυπη ποιητική μορφή. ΚΓ άκομα, τούς στί
χους του περπατάει ένα ρίγος άπόνα λιτό λυ
ρικό κλίμα, πού νοτίζει τις λέξεις καί πού με- 
ταπλάθει τά σχήματα σέ κάποια πυκνωμένη 
έξαρση. Γι’ αύτό, ή συγκέντρωση όλης, τής μέ
χρι τώρα, ποιητικής προσφοράς του, φέρνει, 
πράγματι, έναν ξεχωριστό πλούτο στήν σύγ
χρονη πνευματική μας όντότητα.

Δημ. Τ, Νότη Μπότσαρη : «Λόγοι κοι μελέται» 
(τόμοι Α', Β', Γ'), Άθήναι, 1967.

Ό  στρατηγός Δημ. Τ. Νότη Μπότσαρης 
(άπόγονος τών Μποτσαραίων), στούς τρεις 
τούτους πολυσέλιδους καί όγκώδεις τόμους, 
πού καλύπτουν μιά έποχή όλόκληρη, συγκεν
τρώνει τήν προσωπική του Ιστορία, πού είχε 
στήν έθνική ζωή τής Χώρας μας. Είναι μιά 
ίστορία έκτεταμένη, άτομική, πού είναι συν- 
δεδεμένη, ώστόσο, μέ γεγονότα καί μέ δράση 
γενικώτερης έπί πτώσης στήν έθνική ζωή. 
Γι’ αύτό, δέν μπορεί, παρά νά έχει ένα εύρύ- 
τερο ένδιαφέρον καί νά άποτελεί ένα Ιδιαίτερο
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κεφάλαιο στήν σύνθεση τής νεώτερης Ιστορι
κής βιβλιογραφίας. Ή  μαρτυρία καί τά ντου- 
κουμέντα, πού υπάρχουν μέσα στήν έργασία τού
τη, αξιολογημένα μέ κριτήρια διανοουμένου, 
παίρνουν έδώ μιά ειδικήν ύπόσταση καί τοπο
θετούνται, άπ’ τόν ίδιον τόν πρωταγωνιστή — 
πού, έν προκειμένο), είναι ό συγγραφεύς—, 
πράγμα πού τούς προσδίνει κΓ ένα ιδιόμορφο 
βάρος. Γιατί, κοντά στ’ άλλα, ό στρατηγός Δ. 
Μπότσαρης, έχει καί τό χάρισμα νά είναι κΓ 
ένας εύφραδύς λόγιος μέ βαθειά καλλιέργεια. 
Έ τσι, τό έργο του, πού απλώνεται σέ όλες τις 
έκφάνσεις μιας πολυεδρικής άνησυχίας, καλύ
πτει όντως εύρύτερες προθέσεις καί εισφέρει 
έναν πολύτιμον αμητό άπό γνώσεις καί έμπει- 
ρίες. Καί, στον τόπο μας, μιά τέτοια εισφορά 
έχει τήν άξια τής θετικής συμβολής, γιά τήν 
συγκρότηση καί γιά τήν αξιοποίηση τού 
υλικού της στήν Ιστορία τών χρόνων πού άνα- 
φέρεται. Έ ν προκειμένω, τό έργο τού Δ. Μπό- 
τσαρη είναι ένα ύπόδειγμα. Διότι δέν άποτε- 
λείται μονάχα άπ’ τήν ιστόρηση γεγονότων 
καί περιστατικών, άλλά άπ’ τήν καθολική πνευ
ματική πορεία κι’ άπ’ τόν ρόλο, πού διαδραμά
τισαν, οί πράξεις κ ι’ οί σκέψεις τού συγγρα
φέα, στήν πορεία τούτη. Έ τσ ι, ό Δ. Μπότσα
ρης, ώς συγγραφέας τώρα, παίρνοντας όλο αυ
τό τό ύλικό, πού άπορέει κΓ άπ’ τήν δική του 
ζωή, τό συνθέτει μέ τήν αίσθηση καί τήν κρι
τική άποτίμηση, πού τού δίνει ή απόσταση 
τών χρόνων, ώς τώρα. Μελέτες καί δοκίμια, 
άρθρα καί διαλέξες, χάρτες καί σκέψεις, αι
σθητικές άποτιμήσεις καί γεγονότα, έπιστημο- 
νικές πραγματείες καί σχέδια, πολεμικά καί 
πολιτικά πράγματα, όλ’ αύτά, μέσα στο πλαί
σιο έθνικής δράσης καί προσωπικής θεώρη
σης, είναι μιά οικοδόμηση δεμένη μέ τήν Πα
τρίδα καί μέ τόν δημόσιο βίο της. Έ ν τού- 
τοις, όμως, είναι καί μιά βιοθεωρία καί μιά 
πράξη ένός ανθρώπου, πού έχει τό βάρος άπό- 
ναν παράγοντα. ΚΓ αύτό, όπως είναι φυσικό, 
δίνει μιά Ιδιάζουσα υπευθυνότητα, πού ανοίγει 
τις διαστάσεις στά μέτρα μιας γενικότητας. ’Α
ναμφισβήτητα, ή παρουσία ένός τόσο έκτεταμέ- 
νου καί τόσα ένδιαφέροντος συγγράμματος, συ- 
νιστά μίαν ύπηρεσία μεγάλη. Ή  σημα
σία, πού έχει, είναι τόσον ορατή, ώστε δέ χρει
άζονται περισσότερα γιά νά τήν ξεχωρίσουμε. 
ΚΓ ό στρατηγός Δ. Μπότσαρης, μέ τήν γλα- 
φυρότητα τής γλώσσας καί τήν πνευματώδη 
έκφραση, πού χαρακτηρίζουν τόσο έντονα τήν 
πνευματική του δραστηριότητα, θέλησε νά πα- 
ραδώσει αύτόν τόν άμητό στις έπερχόμενες γε
νεές. Είναι προ τιμήν του. Γιατί, κατ’ αύτόν 
τόν τρόπο, προσφέρει τήν εύκαιρία νά κρι- 
θεί καί νά μελετηθεί γιά ό,τι έπραξε στόν τόπο 
του. ΚΓ άκόμα, μέσα στις σελίδες, πού παρα- 
δίδει στή δημοσιότητα, υπάρχει ένα σφρίγος 
νεανικό, μιά<θέρμη κΓ ένας ύψηλός στοχασμός, 
πού δέν πρέπει νά μένουν απλώς σ’ ένα οικογε
νειακό αρχείο ή σέ κάποια παρωχημένη κατα- 
χώρηση. Γιατί, είναι πνευματική διάρκεια, πού 
έχει νά προσφέρει καί πού έχει νά συζητηθεί,

πέρ’ άπ’ τό χρόνο καί τά πρόσωπα, πού κλείνει 
μιά έποχή. *0 Δημ. Τ. Νότη Μπότσαρης, πού 
κινήθηκε καί στόν ευρωπαϊκό χώρο, μέ τήν 
ιδιότητα αντιπροσώπευσης τής χώρας μας, ολο
κληρώνει έτσι τήν άγάπη καί τήν πίστη του γιά 
τήν Πατρίδα. Τό έργο τούτο, πού τό έπιμελή- 
θηκε ό Κ. Δ, Στεργιόπουλος, έχει άψογη διάτα
ξη καί έπιστημονική διαίρεση, στήν διάρθρωση 
τής ύλης του.

* Αλεξάνδρας Παραφεντίδου : «Φωτεινά διαλείμ
ματα» (ποιήματα) — «Ή  ποιήτρια Χρυσάν
θη Ζιτσαία» (δοκίμιο).

*Η θαλερή καί νευρώδης ποίηση, πού έχει 
ή ποιήτρια τής Θεσσαλονίκης ’Αλ. Παραφεν
τίδου, είναι μιά όντως υψηλή ποιότητα στά 
σύγχρονα γράμματά μας. Ή  προσφορά τούτη, 
πού έχει άπό χρόνια χαράξει, μέ τόν πνευματώδη 
λυρισμό καί τήν κρυστάλλινη καθαρότητα μιας 
άδολης συγκίνησης, ξαναδίνεται δώ, σέ μιάώ- 
ραιότητα ήρεμης άνθισης. Ό  ποιητικός λόγος, 
πού δονεϊται άπ’ τό ρίγος καί πού ίριδίζεται άπ’ 
τήν θελκτική ρέμφη τών εσώτερων μονολόγων 
τής ποιήτριας, δίνει στή συλλογή τούτη ένα 
τόνο προσωπικής γεύσης. Καί, μέ τήν ευαι
σθησία καί μέ πηγαία της άγάπη, φτάνει σ’ 
ένα έπίτευγα, πού δικαιώνει τήν ποιήτρια καί 
τό έργο της,

. . . Ξημέρωσε. Δέν φτάσαμε στό ποθητό 
χειμώνα τών ονείρων, 
ούτε τ’ άκριβό λουλούδι τής χαράς 
. . . άδράξαμε.

Ή  Ά λ. Παραφεντίδου πιάνει κΓ έναν ιδι
αίτερο χώρο, στό δόκιο καί στήν πεζογραφία. 
'Έχει βαθύτατη αισθητική καλλιέργεια κι’ έναν 
θαυμάσιον οπλισμό, πού άναδεικνύει τά κείμε
νά της. Αύτή τήν άρετή της, τήν χαρήκαμε ξε
χωριστά στήν τελευταία μελέτη της, πού άφιέ- 
ρωσε γιά τήν ποιήτρια Χρυσάνθη Ζιτσαία. 
Είναι μιά συγκινητική ποιητική στέψη, στήν 
εύκαιρία τών σαράντα χρόνων τής Χρ. Ζιτσαί- 
ας στά γράμματά μας. Στό βιβλίο τούτο, ή ’Αλ. 
Παραφεντίδου, κάνοντας μιά εύρύτατη καί κα- 
λοσχεδιασμένη παρουσίαση, συνέθεσε, μαζί, 
τόν παλμό άπ’ τήν καρδιά καί τό φώς απ’ ά
γάπη της, γιά τήν Χρ. Ζιτσαία.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
· · #

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ — ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ

Στέλιου Ντομάλη : «Αλληλεξάρτηση» (ποι
ήματα), Σχ. 8ον μεγ., σελ. 32, Λάρισα, 1969.

Μαρίας Άρκαδίου: «Σάρλ Μπωντλαίρ — 
Πουλέ Μαλασσί» (μελέτη), Σχ. 8ον τετράγ., 
σελ. 176, ’Αθήνα, 1968.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» 191

Άχιλλέως Γ. Λαζάρου: (Έκδοσις Ίερδς 
Μονιάς Όλυμπιωτίσσης Έλασσόνος) : «Κατάλο
γος έντυπων Βιβλιοθήκης Όλυμπιωτίσσης», 
Σχ. 6ον, σελ. 264, ΆΟήναι, 1964.

Κλάρας Πευκία (Φρόσως Ιαγρέδου Σαντο- 
ριναίου) : «Στόν Όλυμπο» (ποιήματα), Σχ. 8ον 
μεγ., σελ. 132, *Α0ήνα, 1968.

Κλάρας Πευκία (Φρόσως Σαγρέδου Σαντο- 
ριναίου): «Τραγούδια τού πολέμου 1940 — 41» 
(ποιήματα), Σχ. 8ον μεγ., σελ. 48, δεύτερη έκ
δοση), ’Αθήνα, 1968.

Γεωργίας Ν. Οΐκονομοπούλου: «Γραπτοί 
άντίλαλοι» (ποιήματα — γνωμικά), Σχ. 8ον μεγ., 
σελ. 216, ΆΟήναι, 1964.

Νανάς Π. Κοντού: «Δάφνες τής Μακεδο
νίας» (ποιήματα), Σχ. 8ον μεγ., σελ. 120, Α 
θήνα, 1969.

Άλεξ. X. Μαμμοπούλου : «Τού τόπου μου 
καί τού καιρού μου» (διηγήματα ιστορικά καί 
άλλα), έκδοσις Φιλεκπ. Εταιρείας (άρ. 48), Σχ. 
8ον μεγ., σελ, 168, Άθήναι, 1968.

Κωστή Λειβαδέα : «Νέα Σκηνή» (Λεύκωμα), 
Σχ. 6ον, σελ. 114, ’Αθήνα, 1969.

Διεθνούς Έκθέσειος Θεσσαλονίκης : «Λεύ
κωμα», Σχ. 4ον, Θεσσαλονίκη, 1968.

Άνθούλας Α. Ζόλδερ : «Λυγμικές μελωδίες» 
(ποιήματα), Σχ. 8ον μεγ., σελ. 98, Άγρίνιον, 
1969.

Χρυσούλας Χατζηγιαννιού : «Υποψίες» (ποι- 
ήμοτα), Σχ. 8ον, σελ. 72, Αθήνα, 1967.

Άλεξ. X. Μαμμοπούλου: «Γεώργιος Κα-
στριώτης (Σκεντέρμπεης)», έκδοσις ’Ηπειρωτι
κής 'Εταιρείας ’Αθηνών, Σχ. 8ον μεγ., σελ. 
36, Άθήναι, 1968.

Πάνου Γ. Παπακωστόπουλου: «Σήματα» 
(ποιήματα), Σχ. 8ον, σελ. 32, ’Αθήνα, 1969.

Σαράντου Παυλέα: «Αμαρτία καί προσευ
χή» (ποιήματα), Σχ. 8ον μεγ., σελ. 72, Θεσ
σαλονίκη, 1968.

ΜαριάνΟης Βώκου: «'Απλές φωνές» (ποιή
ματα), Σχ. δον μεγ., σελ. 64, ΆΟήναι.

Γιάννη Γαλανού: «Χελιδόνια» (ποιήματα), 
Σχ. 8ον, σελ. 64, Αθήνα 1968.

Σόνιας Όλλανδέζου: «Κοινωνικά θέματα» 
(μελέται), Σχ. 8ον, σελ. 88, Αθήνα, 1968.

Γαλάτιας Μπαλτά : «Διατονικά» (ποιήματα), 
Σχ. 8ον μεγ., σελ. 54, Θεσσαλονίκη, 1969.

Π. Α. Χρονοπούλου : «Ό  γάιδαρος — αυτός 
ό παρεξηγημένος» (μελέτη), Σχ. 8ον, σελ. 24, 
Πάτραι.

Όμάρ Καγιάμ (μετάφροση : Π. Α. Χρονο
πούλου) : «Ρουμπαγιάτ», Σχ. 8ον, σελ. 76, 
Πάτραι.

Ήλία Π. Κατσόγιαννη : «Ελληνικό» (ποιή
ματα), Σχ. 8ον μεγ., σελ. 56, Θεσ)νίκη 1969.

Β. Η. Βογιατζόγλου: «Στόν άστερισμό τής 
Παρθένου» (ποιήματα), Σχ. 8ον, σελ. 52, ’Α
θήνα, 1969.

Αλεξάνδρας Παραφεντίδου: «Φωτεινά δια
λείμματα» (ποιήματα), Σχ. 8ον μεγ., σελ. 48, 
Θεσσαλονίκη, 1969.

Αλεξάνδρας Παραφεντίδου: «Ή  ποιήτρια

Χρυσάνθη Ζιτσαία» (μελέτη), Σχ. 8ον, Θεσσα
λονίκη, 1969.

Χαραλ. Δ. Πέτσκου: «Πριν άπ’ τό ήλιο
βασίλεμα» (διηγήματα), Σχ. 8ον, σελ. 192, Α 
θήνα, 1969.

Άντώνη I. Πρόκου: «Δυό Νικοπόλεις» (ό- 
δοιπορικό), Σχ. 8ον μεγ., σελ. 64, Αθήνα, 1969.

Δημήτρη Σταμέλου: «Ρουμελιώτικη πεζο
γραφία» (Τόμος πρώτος 1829 — 1900), Σχ. 8ον, 
σελ. 164, Αθήνα, 1969.

Βασιλ. I. Λοζάνα: «Ή  παρουσία τών κω
φαλάλων στή νεοελληνική πεζογραφία» (μελέ
τη), Σχ. 8ον, σελ. 112, Άθήναι, 1969.

Άλέκου Βασιλείου: «Διηγήματα», Σχ. 8ον 
μεγ., σελ. 32, Άθήναι, 1969.

Ροταριανού 'Ομίλου Αίγίου: «Ποιητική
Πρωτομαγιά», Αίγιο, 1969.

Γιάννη Πανίτσα: «Ουράνιο τόξο» (ποιή
ματα), Σχ. 8ον, σελ. 64, Άθήναι, 1964.

Γιάννη Πανίτσα : «Πύραυλος» (ποιήματα), 
Σχ. 8ον. σελ. 96. Άθήναι, 1966.

Θασ. Παπαθανασοπούλου (μετάφραση): «Άν- 
θολόγιον άρχαίων λυρικών», Σχ. 8ον, σελ. 32, 
Άθήναι, 1969.

Roland Hibon (έκδοσ. Έταιρ. Μακεδονι
κών Σπουδών): «Τέσσαρα άνέκδοτα γράμματα 
τού Μαβίλη», Θεσσαλονίκη, 1968.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ — ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ

Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών: «Έπετη- 
ρίς» (έτος ΛΣΤ'), Σχ. 8ον μεγ. σελ. 504, Ά θή
ναι, 1968.

Γενικών Αρχείων τού Κράτους (έπιμέλεια : 
Κων. Άθαν. Διαμαντή): Α ρχεία Λαζάρου καί 
Γεωργίου Κουντουριώτου (τόμος : έβδομος και 
όγδοος), Σχ. 8ον μεγ., σελ. 1262, Άθήναι, 1967 
— 1968.

Ναναθαναήλ Ίωάννου Εύβοϊέως (1857) : 
«Εύβοϊκά» (ήτοι ιστορία περιέχουσα τεσσάρων 
έτών πολέμους τής νήσου Εύβοιας), σχ. 8ον, 
σελ. 208 (φωτοτυπική έκδοσις τής τής Α' έκ- 
δόσεως), Εύβοια, 1969.

Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών: «Κυπρια
κοί Σπουδαί» (τόμος ΛΒ'), Σχ. 8ον μέγ., σελ. 
368, Λευκωσία Κύπρου, 1968.

Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών : «Έ- 
πετηρίς» (τόμος Α'), Σχ. 8ον, μέγ. σελ. 476, 
ΆΟήναι, 1968.

Θανάση Παπαθανασοπούλου: «'Ιστορικά
καί λαογραφικά τής Περίστας» (Β' συμπληρω
ματική έκδοση), Σχ. 8ον, σελ. 136, Αθήνα, 
1967.

Λ. Βρανούση : «Τά χειρόγραφα τών Με
τεώρων» ("Εκδοσις Κέντρου Έρεύνης Μεσαίων* 
καί Νέου 'Ελληνισμού Άκαδ. Αθηνών), Σχ. 
8ον, μεγ. σελ. 80, Άθήναι, 1967.

Λ. Βρανούση: «'Ιστορικά καί τοπογραφικά 
τού μεσαιωνικού κάστρου τών Ίωαννίνων» (έκ- 
δοσις Εταιρείας Ήπειρ. Μελετών», Σχ. 8ον 
μέγ. σελ. 104, Άθήναι, 1968.

Άχιλλέως Γ. Λαζάρου: « Ό  Όλυμπος Ορη-
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σκευτική και έθνική κοιτίδα τοϋ έλληνισμοϋ», 
Σχ. 8ον, Άθήναι, 1966.

Άχιλλ. Γ. Λαζάρου : «Γλυκοχάραμα τής ελ
ληνικής παιδείας», Σχ. 8ον, σελ. 46, Πειραιεύς, 
1965.

Άχιλλ. Γ. Λαζάρου : «Ή  Παιδεία τής πε- 
ριφερ. Έλασσόνος οτά χρόνια τής τουρκοκρα
τίας», Σχ. 6ον, Άθήναι, 1966.

Άποστ. Γ. Σπυροπούλου : «Ή  έλληνικότης 
τής Βορείου ’Ηπείρου και οί άγώνες της διά την 
άπελευθέρωσί της», Σχ. 8ον, σελ. 62, Άθήναι, 
1969.

Κώστα Π. Λαζαρίδη : «Ή  διαθήκη του Ευ
γενίου Πλακίδα και το Κουκούλι Ζαγορίου», 
Σχ. 8ον, σελ. 40, Γιάννινα, 1969.

Κ. Τριανταφύλλου: «Κων)νος Μπογδάνος 
Πατρεύς έν Βενετία, Εθνικός Εύεργέτης», (έκ- 
δοσις Έλλ. Ίνστ. Βενετίας), Σχ. 8ον μεγ., σελ. 
32, Βενετία, 1967.

Κων. Δ. Μέρτζιου: «Ή  ναυπηγική κίνησις 
του Χάνδακος κατά τά έτη 1359 — 1360» (έκ- 
δοσις Φιλ. Συλλόγου Χανίων «Ό  Χρυσόστο
μος» — Β' Διεθνές Κρητολογικόν Συνέδριον). 
Άθήναι, 1968.

Βασ. Σαμπανοπούλου: Ελληνική Βιβλιο
γραφία 1800— 1863 (προσθήκες), 1967.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ

In s titu t Franaais d ’ E tudes B yzantines : 
«Etudes Byzantines» (tome XXXVI) (Σχ. 8ov 
μεγ., σελ. 424), Paris. 1968·

Roland Iiibon : «J. M. Papayotopoulos
— Fenetre O uverte sur la nionde» Aix — en 
Pro\rence, 1968.

Roland Hibon : «Costis Palanias L am ar
tine  dans la poesie Neo — Hellenigue , Aix
— en Povense 1968

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Kcov. Λ. Γκανιάτσα: «Χαιρετισμοί, ΕΙση- 
γήσεις, Χαιρετιστήρια μηνύματα, Συνεντεύξεις, 
Προσφωνήσεις» (κατά τήν διάρκειαν τής Πρυ

τανείας τοϋ Άριστ. Πανεπιστημίου Θεσσαλο- 
λίκης 1967 — 1968), Θεσσαλονίκη, 1968.

Κων. Λ. Γκανιάτσα : «'Ιστορική έξέλιξις τής 
Βοτανικής άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
σήμερον (λόγος πρυτανικός — έκδοσις Άριστ. 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Σχ. 8ον μεγ., 
σελ. 46, Θεσσαλονίκη, 1968.

Ίωάνν. Ό ρ. Καλογήρου: Περί τήν ύπό τού 
Bernhard Schultze, S. J., κριτικήν έξέτασιν 
Μαξίμου τοϋ Γραικού ώς Θεολόγου» (έκδοσις 
Άριστ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Σχ. 8ον 
μεγ. σελ. 56, Θεσσαλονίκη, 1966.

Πανεπιστημιακών Σχολών Ίωαννίνων : «Έ- 
πετηρίς τοϋ Πανεμιστημιακοΰ έτους 1968—1969» 
’Ιωάννινα, 1969.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΡΗΓΟΡΗ»— ΑΘΗΝΑΙ 1968—1969

Κ. Καλλινίκου: «Ό  Χριστιανικός ναός καί 
τά τελούμενα έν αύτφ», Σχ. 8ον, σελ. 648.

Λ. Γιούρις : (μετάφραση : Γιάννη Δουριώτη): 
«Έξοδος» (μυθιστόρημα), Σχ. 8ον, σελ. 432.

Δ. Σολομού : (Είσαγωγή — Κείμενα — Με
ταφράσεις — Γλωσσάριον : Ν. Β. Τωμαδάκης) 
«"Απαντα», Σχ. 8ον, σελ. 272.

Β. Γ. Μπιλάλη : «Τι πιστεύω» (συνοπτική 
καί άναλυτική έκθεση τής Δογματικής — Λει
τουργικής — ’Ηθικής Διδασκαλίας τής ’Ορθοδό
ξου Εκκλησίας), Σχ. 8ον, σελ. 242.

Λ. Φουρνιέ (μετάφραση : Αγγελικής Νικο- 
λοπούλου): «Ό  μεγάλος Μώλν», (μυθιστόρημα) 
Σχ. 8ον, σελ. 212.

Ρ. Μπράντμπερκ (μετάφραση: Τζένης Βαγιά- 
νου): «Φαρενάϊτ 451» (μυθιστόρημα), Σχ. 8ον, 
σελ. 184.

Ε. Μαλώ (μετάφραση : Νίκης Δανιηλοπού- 
λου): «Ρομαιν Καλμπρίς» (μυθιστόρημα), Σχ. 
8ον, σελ. 176.

Ν. Β. Τωμαΐδάκη: «Έορταστικός λόγος», 
Σχ. 8ον, σελ. 120.

Δ. Βικέλα: «Λουκής Λάρας», Σχ. 8ον, σελ.
128.

Λ. Μπαρζιλιώτη : «Συνοπτική ιστορία τής 
φιλοσοφίας». Σχ. 8ον, σελ. 56.

Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Ε Ι Σ

’Επανορθώνονται έδώ μερικά λάθη, πού έμειναν στο μελέτημα τοϋ 
συνεργάτη μας κ. Γ. Βαλέτα: «Πέντε προσωπογραφίες τοϋ Παλαμά», 
πού δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος μας (σελ. 66—75):
Σελ. 67 σειρά 14 ά. ωραία γρ. ώραία

» » » 5 κ. στή έκδοση γρ. στήν έκδοση
» 70 » 1 ά. μάντες γρ. μάντεις
» 71 » 6 ά. άρνητάς γρ. άρνητές
» 72 » 17 κ. Κογεφίνα γρ. Κογεβίνα
» 74 » 3 ά. ’Εκείνος, καί γρ. Εκείνος πού
» 74 » 9 ά. ζουμπουλάκη γρ. ζουμπουλάκι
» 74 » 2 ά. στήλις γρ. στήλες
» 74 » 17 ά. Ποτές ή ψυχή μου δεν ήτανε τόση ά-

λήθεια καί ομορφιά=Ποτές ή ψυχή μου 
δεν ήπιε τόση... αλήθεια καί όμορφιά.


