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Μετ’ άνεκδότων έγγραφων

I
ελθόν.

Μ ΕΡΟ Σ Α'

Ό  θεσμό; της «audientia cpiscopalis» ανατρέχει εις τό άπώτερον παρ·

Δέν είναι θεσμός νέας. ’Αναφαίνεται ήδη κατά την πρώτην έποχήν του 
Χριστιανισμού, την περίοδον τού «άρχεγόνου Χριστιανισμού*. ·

Λί συνθήκαι διασφαλίσεως ένότητος μεταξύ των Χριστιανών και άναπτύ- 
ξεο)ς της οργανιόσεως τής Εκκλησίας, έπέβαλλον την ανάγκην όπως α! μεταξύ των 
μελών των νεοσύστατων Χριστιανικών άδελφοτήηυν διάφορά! έπιλύωνται υπό των 
προϊσταιιένιον τής Εκκλησίας. Ή τοιαύτη εκκλησιαστική δικαιοδοσία εΐτε ΌεωρηΟή 
αποκλειστική (αναγκαστική) εΐτε διαιτητική, νατά τάς διατυπωθείσας άλλωστε αν
τιθέτου; απόψεις, έπιβεΟαιουν τήν ανέκαθεν χαρακτηρίζουσαν τον Κλήρον διά- 
θεσιν νά αναμιγνύεται εις τάς «κοσμικός υποθέσεις» και συμβάλη εις τήν διαδικα
σίαν απονομής τής δικαιοσύνης, παρωθούμενος προς τούτο έκ λόγων κοινωνικών, 
οικονομικών και ιστορικών.

Και αν μέν, έν αρχή, ή τοιαύτη άνάμιξις τής υπό όργάνωσιν και άνάπτυ- 
ξιν μαχυμένης ’Εκκλησίας ήτο ενδειξις αύτοαμύνης και άντιστάσεως εις τάς διώ
ξεις των εχθρών της, Ιδίως κατά τόν πρώτον και ήμισυν αιώνα από τής ίδρύ- 
σεώς της, εις τήν συνέχειαν όμως άπέβη αυτονόητος και αναγκαία προϋπόθεσις τής 
συμβολής τής ’Εκκλησίας εις τήν άνάπτυξιν τού κοινωνικού βίου.

II ’Ήδη από τής πρώτης έποχής 6 Απόστολος Παύλος1, μεταξύ άλλων,

1. Προς Κορινθίους Λ' έπιστολή, Κεφ. Σ Τ ' 1-5.  J Iο6λ. οχετικώς έκ των παλαιοτέ- 
ρων συγγραφέων τούς Λ. Δ ι ο μ ή δ η ν - Κ υ ρ ι ά κ ό ν ,  Εκκλησιαστική ‘Ιστορία, 
τ. Λ', ΆΦήναι <1897), σ. 81 έπ., 200 έπ., 428 έπ. - Φ ι λ ά ρ .  Β α φ ε ί δ η ν ,  Έκ-
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διακήρυττε έν τη προς Κορινθίους Α ' επιστολή τον: « — Τολμρ τις υμών, πρ» 
γμα εχων προς τον έτερον ν.ρίνεσθαι έπί των αδίκων και ούχί επί των αγίων; βιω 
τικα μεν οδν κριτήρια εάν έχητε, τούς έξουθενημένους εν τή εκκλησία τούτους καθί 
ζετε. . .  *.

Διά τής παραινεσεώς τον ταύτης ό ’Απόστολος Παύλος προέτρεπε τσύί 
Χριστιανούς, λαϊκούς ή κληρικούς, εις πάσαν περίπτωσιν διαφοράς των νά προσ 
φεύγουν προς έπίλυσιν ταύτης εις την Εκκλησίαν.

Διότι, μέ την διορατικότητα και ρεαλιστικότητα, αΐτινες τον διεϊπον, διε 
γνωσεν εγκαίρως την ανάγκην διατηρήσεως αρραγούς ενότητος μεταξύ των ut 
λών - αδελφών Χριστιανών καί συστηματικής όργανώσεως τής λειτουργίας τής Έ> 
κλησίας* 2. ♦

Κατά μείζονα όμως λόγον, αύταί αύται αΐ οικονομικοί - κοινωνικοί συνθι 
και προσδιώριζον καί καθίστοϊν άναγκαίαν, εν τοΐς πράγμασιν, την προσφυγήν π<υ 
τός Χριστιανού προς τον «προϊστάμενον* τής ’Αδελφότητος. είτε αυτή άφεώρ 
εις εκκλησιαστικής φύσεως θέμα, είτε εις ουσιαστικήν ιδιωτικήν* διαφοράν3.

Και κατ’ ακολουθίαν 6 «προϊστάμενοί* ούτος άποκληθείς, μετ’ ον πολ 
επίσκοπος, ήσκει, άδιάφορον μόνος ή μετά τού «προεσβυτερίου*4 *, δικαιοδοσίαν «μ 
ναοχικού επισκοπικού συστήματος*, έπιλύων πάσαν διαφοράν έκκλησιαστικής ή 
δκοτικής φύσεο^ς6 7.

Ή παραίνεσις όμιος εκείνη τού 'Αποστόλου Παύλου προς τούς Χριστι 
νους - αδελφούς όπως προσφεύγουν προς έπίλυσιν τών διαφορών των προς τι 
εκκλησιαστικός άρχάς, είχε τον χαρακτήρα τής προς αυτούς ηθικής προσταγί 
ήτις άπέρρεεν εκ τών κρατουσών έν γένει συι·θηκών, εναρμονιζόμενη προς τα 
τας καί παρέμενε πάντοτε μία χριστιανική ύπόδειξις.

Μόνον επί Κωνσταντίνου τού Μεγάλου, καί κατά τήν περίοδον τής άναγν 
ρίσεως τού Χριστιανισμού, ως επισήμου θρησκείας τού Κράτους διετυπώθησαυ i 
μοθετικώς διατάξεις άναφερόμεναι εις τήν επισκοπικήν δικαιοδοσίαν6 \

κλησιαστική 'Ιστορία, Άθήναι 11884», σ. 33 έπ., 43 επ. - Μ ε λ. Σ α κ ε λ λ α ρ  
π ο ι'λ  ον, Εκκλησιαστικόν Δίκαιον, Άθήναι (1898». σ. 382 έπ.

2. Τοΰτο συνάγεται καί έκ τον περιεχομένου τών ’ Αποστολικών Διαταγών, (βιβλ. 0' 
έπ. I, καθ’ ας «καλόν μέν ούν έστί τφ Χριστιανφ έγκώμιον προς μηδένα έχειν πι 
γιιστα. Ε ι δέ εκ τίνος ή πειρασμού έπισνμβή τινι πράγμα, σπονδαξέσθω διαλύεσθαι 
τό, καν δέη 6λα6ήναι τι και μή έρχέσθω επί κριτήριον εθνικόν...» - Πρβλ. καί 
2  α κ ε λ λ α ρ ό π ο ν λ ο ν, ένθ’ άνιοτ., σ. 383.

3. Π ερί τής όλης εκκλησιαστικής διαδικασίας κατά τήν προκεαιένην περίοδον 6λ. ·
ένόιαφέρονσαν μελέτην τον Σ  π υ ρ. Τ ρ ω ϊ  ά ν ο υ. Ή εκκλησιαστική δικονο 
μέχρι τοΰ θανάτου τον ’ Ιουστινιανού, Άθήναι (19641, ιδία §§ 2 -4 , καί τήν πΐ 
σίαν περί τοΰ θεσμόν βιβλιογραφίαν, παλαιάν καί πρόσφατον. Ωσαύτως διά τήν με 
γενεστέραν περίοδον τήν μελέτην τον αύτοΰ σι^γγραφέως «Ή  εκκλησιαστική δΐ€ 
κασία μεταξύ 563 καί 1204», Άθήναι (1969). ι

4. Π ερί τον δλον θέματος 6λ. Γ  ε ρ. Κ ο ν ι δ ά ρ η ,  Π ερί τής φερομένης διαςραΙ 
μορφών τον εκκλησιαστικού πολιτεύματος έν τφ Ιρχικφ Χριστιανισμφ (34-156 μ.3 
Άθήναι (1959 *, σ. 55-56. - Β α σ. Σ  τ ε φ α ν ί δ ο ν, ’Εκκλησιαστική 'Ιστο( 
Άθήναι (1948», τ. 1. σ. 49 έπ. - Μ. Σ  ακ ε λ λ α ρ ο π ο ύ λ ο υ, ενθ* άνωτ.. σ. 3901

5 Πρβλ. Β. Σ τ ε φ ά ν ι  δον,  ένθ’ άνωτ., τ. 1, σ. 86.
. 56. Π ρβλ. Σ π . Τ ρ ω ϊ ά ν ο ν ,  ενθ* άνωτ.. σ. 9 έπ. V. B u s e k ,  Fp ifcop alis

(Benda eine *r ie ie a 3  - a d  ScV Iedsgericbtsbarkeit εν Zeitschrift der Sav ign y  j 
ftung fur R ec^tsgescbiehte. K an . Abt.. τ. 28 (1939>, a .  455 επ. j

7. Πρβλ. X . Π  α ν τ α ζ ο π ο ύ λ ο ν ,  Εκκλησία καί Δίκαιον εις τήν Χερσόννησον
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Δ ι’ αυτών, και ϊδίρ διά διατάξεως τού έτους 333 καθωρίζετο σαφέστερον 
ή έκ τού νόμου δικαιοδοσία τού Επισκόπου8.

Έπηκσλούθησε διάταγμα των αύτοκρατόοων Άρκαδίου και Όνωρίου 
(398 )9 10 11, ώς και τού Θεοδοσίου Β '  ( 4 0 8 ) ’ °, δι1 ών κατ’ ουσίαν ώς βασική προΰ- 
πόΟεσις λειτουργίας τού θεσμού άπητεϊτο συμφωνία των ένδιαφερομένων.

Ό ’Ιουστινιανός, διά τής Νεαρά; 80 (έτος 539) καθώρισεν συμμετοχήν 
τού έπισκόπου είς τήν απονομήν τής δικαιοσύνης διά τής άσκήσεως παρ’ αυτού έ- 
ποπτείας έπι της λειτουργίας των κοσμικών δικαστηρίων11. Έφ’ δσον δέ ήμφισβη- 
τεΐτο ή άμεροληφία δικαστού τινός, ή ύπσθεοις εξεδικάζετο από κοινού υπό τού 
δικαστού τούτου και τού επισκόπου (κεφ. 2). Αί αιτιάσεις κατά τών αρχόντων εισή- 
γοντο, κατά τήν αυτήν Νεαράν, ενώπιον τού έπισκόπου, αι δέ κατά τών αποφά
σεων αυτού εκκλήσεις ενώπιον τού Αύτοκράτορος (κεφ. 4). Πάντως διαφοραί 
μεταξύ λαϊκών ετίθεντο υπό τήν κρίσιν του έπ'σκόπου, μόνον εάν συμφωνούν προς 
τούτο τά διαφερόμενα μέρη, απειλούμενων, άλλως κατά τού άρνου μενού, εκκλη
σιαστικών ποινών.

'Όμως αληθής δικαιοδοσία τών εκκλησιαστικών δικαστηρίων καθιερούται 
κατ’ ουσίαν μόνον διά τής Νεαρά; 123 (έ'τος Γ>46), καθ' ήν αί άγωγαί κατά κλη
ρικών και μοναχών έκδικάζονται υπό τού έπισκόπου, ενώ ή εφεσις είσάγεται ένώ- 
πιον τού κοσμικού δικαστηρίου12.

Αλλά και περαιτέρω ή δικαιοδοσία τών δικαστηρίων διαχωρίζεται κατά τήν 
ύλην (πολιτικήν - εκκλησιαστικήν) μόνον επί tojv αΰτοκρατόροιν Λέοντος, Μιχαήλ 
Δούκα και ’Αλεξίου Κομνηνού, οϊτινες διά Νεαρών των (10, 24, 31, 74, 89, 90 
109)13 14 ύπήγαγον τά; περί μνηστείας, γάμου, υιοθεσίας κλπ. διαφοράς, υπό τήν 
κρίσιν τών επισκόπων11.

Ωσαύτως ενώπιον τών έπισκόπο)ν παρεπέμποντο όπως δικασθούν φονεΐς, 
οϊτινες έπετύγχανον νά καταφύγουν προς Εκκλησίας, βάσει Νεαρών τών Νικηφό
ρου Βοτανειάτου, Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου και Μανουήλ Κομνηνού15.

Κατά τήν τελευταίαν ήδη περίοδον τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ή Ε κ 
κλησία είχεν επιτύχει ού μόνον νά διατηρήση τήν επιβολήν της, αλλά νά έκτείνη

Αϊμου επί Τουρκοκρατίας έν τφ τιμητικφ υπέρ Π ε ρ. Β ι ζ ο υ κ ί δ ο υ ,  τόμψ, σ. 
708 έπ., Θεσσαλονίκη (1060 -8) .

8. C ο n s t. S i r  in ο nd  I. 'Η γνησιότης δμως Tij; τελευταίας ταύτης διατάξεως πολλα-
χώς ή ΐφίσβητήΟ-η (G. V i s m a r a, BpU copalis Audientia, M ilano (1917), σ 21 σημ. 2).

9. C o d. J  u s t. I, 4, 7.
10. C o d .  T b e o d  1, 27, 2.
11. Κεφ. 1 - 2 - ΙΙρβλ. καί Λ. X ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ, Ή δικαιοδοσία τών έκκλη- 

σιαστικών δικαστηρίων έπί ιδιωτικών διαφορών κατά την βυζαντινήν περίοδον, έν 
Έπετηρ. Εταιρίας Βυζαντινών Σπουδών, 1948 (18), σ. 192 έπ.

12. Βλ. Σ π. Τ ρ ω ϊ ά ν ο ν ,  ένΟ’ άνωτ., σ. 24. Διά Νεαρΰς του ό 'Ηράκλειτος (629)
μετερρύΟμισε τήν ώς άνω διάταξιν, καΟορίσας ότι ή έ'φεσις αντί ν’ απευΟυνΟή καί 
έπιλυΟή ύπό τοΰ κοσμικοί* δικαστηρίου, είσάγεται ένόιπιον του προϊστάμενου μητροπο
λίτου καί Π ατριάρχου, Ή Νεαρά αυεη, μή περιληφΟεΐσα είς τά Βασιλικά, δεν έΟεω- 
ρήύη ότι ίσχυσε. ΆντιΟέτως τά Βασιλικά έπανέλαβον σχεδόν τήν Νεαρόν 123 (Βασ. 
Γ ' 1 )* πρβλ. καί Λ. X ρ ι σ τ ο φ ι λ ά π ο υ λ ο ν, έν9’ άνωτ., σ. 193.

13. Πρβλ. Ζ έ π ω ν ,  Ju s Graecoromanum, τ. 1, σ. 86, 305, 319, 341. - Μ. Τ σ ε λ ε -  
πί δου ,  Τά προνόμια τής ’Εκκλησίας έν Τουρκίφ, ΆΟήναι (1906), σ. 17 έπ.

14. Μ. Σ α κε λ λ α ρ ο π ο ύ λ ου, IV0’ άνωτ., σ. 385. - Ν. Π α ν τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ ,  
αυτόθι.

1δ. Βλ. Ζ έ π ω ν ,  J .  G., τ. 1, σ. 230, 283, 403 έπ.
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ταύτην ετι περαιτέρω, έπιληφθεΐσα και άλλων αρμοδιοτήτων, ίσως καί ως έκ τής 
παρακμής τής βυζαντινής κοινωνίας.

Ή προσπάθεια Ανδρονίκου του Πρεσβυτέρου ί 1296) νά μεταβολή τον 
ίσχύοντα τότε δικαστικόν οργανισμόν «καινίζων παλαιόν έθιμον»16 δεν έστέφθη | 
υπό επιτυχίας17.

Π ρά γμα τι οΰτος επανίδρυσε τό άρχικώς επί Ιουστινιανού είσαχθεν πολυ
μελές (12μελες) Αύτοκρατορικόν Δικαστήριον18 τό όποιον συνετίθετο ήδη από 
κοινού έκ λαϊκών καί Ιερωμένων, έπιδιώξας περαιτέρω βελτίωσιν α) δ ι’ άποκλει-' 
σμου συμμετοχής εις αυτό του Αύτοκράτορος ώς Προέδρου καί άναθέσεως των 
καθηκόντων αυτού εις τον Πατριάρχην, β) δ ι’ επιλογής ώς δικαστών τών αρί
στων καί γ) διά καθιερώσεως τού όρκου μεταξύ τών δικαστών, έξ σδ καί ό χαρα
κτηρισμός τού Δικαστηρίου ώς «όρκωτικού».

Ή  καινοτομία δ’ αύτη ίσχυσε πρ,οσωρινώς. Δ ιότι ό ’Ανδρόνικος Γ '  ό νεώ- 
τερος, μετ’ ού πολύ (1 3 2 9 ), διαπιστώσας καταχρήσεις και ατασθαλίας εισήγαχε 
τόν θεσμόν τών «καθολικών κριτών τών Ρωμαίων*19 20. Τό Δικαστήριον τούτο άπε- 
τελεΐτο έκ τεσσάρων Κριτών, έξ ών ό είς ήτο έπίσκοπος:>) και εσχεν έπιτυχίας έν 
τή πράξει. Ή  έφαρμογή του μάλιστα έξετάθη καί είς τάς βυζαντινός έπαρχίαςί 
Τούτο έξηκολουθησε λειτουργούν υπό διαμορφώσεις τινάς μέχρι τής πτώσεως τή 
Κωνσταντινουπόλεως.

Ώ ς μέλη αυτού, προσδόντα μέγα κύρος είς την άνάπτυξιν αυτού, άναφέ 
ρονται μεταξύ άλλων ό Κων)νος Άρμενόπουλος.

# ·. I

ϋ:

ί

IIII Ή τοιαύτη όμως δικαιοδοσία τού Κλήρου δέν ήτο κατ’ ουσίαν έκκλη- f  
σιαστική. 'Απλώς άπετέλει συμμετοχήν εις «κοσμικά» δικαστήρια, τά όποια άπένέψ. 
μον δίκαιον έπί διαφορών ιδιωτικού δικαίου. ί

Έ κ παραλλήλου δε προς αυτήν ό Κλήρος τήν άρχικώς προσκτηθείσαν, V 
δία διά τής Νεαοάς 86 τού έτους 539 μ.Χ. δικαιοδοσίαν έπι ιδιωτικών διαφορών,*; 
έξέτεινε βαθμηδόν έπί παντός αντικειμένου. ‘ί

Ή τοιαύτη εκτασις είχεν καθολικόν χαρακτήρα, άνεφέρετο όμως κυρίως.; 
έπί διαφορών οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου. ||

Ε ίς  ένίσχυσιν τής τοιαύτης υπό τού Κλήρου δικαιοδοσίας συνέτεινον, έν" 
πολλοϊς, αι υπό τό καθεστώς τής Φραγκοκρατίας, είς ας περιοχάς τού μείζονος 
'Ελληνικού χώρου, αυτή τμηματικώς έξηπλούτο (νήσοι ΑΙγαίου, Κρήτη - Κύπρος^

16. Πρβλ. Π α χ υ μ έ ρ η ,  ‘Ιστορία ’Ανδρονίκου, τ. II, κεφ. III, σ. 16 - 7, 263 - 7 (εκδώ 
Βόν.) - Κ. Σ ά θ α ,  Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, (τ. Σ τ ') ,  Άθήναι (1877), σ. οη\

17. Μ. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ, ένύ’ άνωτ., σ. 13 έπ.
-18 Τό Δικαστήριον τούτο, βραδύτεροΥ (11 αι.), άπεκαλείτο Δικαστήριον του ‘ Ιπποδρόμου;

καί τής Βήλου. Ώ ς μέλη του άναφέρονται, μεταξύ άλλων οί Ίω. Ξιφιλΐνος, Μιχ. Άτ- 
ταλειάτης (1077), ’ Ιωάννης καί Νικήτας Σπανόπουλυι, Νικήτας Χωνιάτης, 'Ιωάννης 
Ζωναράς κ.ά. rv

19. Βλ. Θ. Ά ν τ ω ν ι ά δ ο ν ,  Ή δικαιοσύνη έπί τών Παλαιολόγων καί οί καθολικοί 
Κριταί τών Ρωμαίων, 1261 - 1453, έν « ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», τ. ΚΘ' (1909), 
Κων) πόλις, σ. 342 έπ. - Μ. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο ν, Περί τής κατά τά τελευταία έτηι 
τοΰ Βυζαντινού Κράτους μεταβολής τού δικαστικού οργανισμού καί τής συμμετοχής 
τού κλήρου είς τήν απονομήν τοΰ δικαίου, έν Έφημ. ‘Ελληνικής καί Γαλλικής Νομο
λογίας, τ. ΛΕ' (1915 - 6) καί αύτοτελώς έν άναπυπίοσει, σ. 8Η§π. - Σ κ α ρ λ ά τ ο υ  Βυ
ζ α ν τ ί ο υ ,  Ή Κωνσταντινούπολις, ή περιγραφή, τοπογραφική, αρχαιολογική καί ιστορι
κή τής περιωνύμου ταύτης μεγαλοπόλεως, τ. 1-3,  Άθηναι (1869), σ. 196, καθ’ ον 
ό Αύτοκρστωρ ήκροάτο αθέατος, όπισθεν παραπετάσματος.

20. Ν ι κ η φ ό ρ ο υ  Γ ρ ή γ ο ρ ά ,  Ρωμαϊκή -Ιστορία, βιβλ. IX, § 9, τμ. 5- (έκδ. Βόν-
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κλπ.), έν συνεχείς δε.μετ’ αυτήν υπό τό καθεστώς τής τουρκικής δεσποτείας, δη- 
μιουργηθεΐσαι συνθήκαι διαβιώσεως των έλληνικών πληθυσμών, αιτινες παν άλλο 

!ή ενοίιυνοι ήσαν.
Κατά την άνάπτυξιν τής Βυζαντινή; Αυτοκρατορίας οΐ πολίται προσέφευ- 

γον ενώπιον των ’Επισκόπων και των ύπ’ αυτών προεδρευομένων συμβουλίων προς 
έπίλυσιν των διαφορών των, ακριβώς λόγφ τής προς αυτού; εμπιστοσύνης τού λαού.

Ή επιβολή τού Κλήρου εις τάς σχέσεις τού δημοσίου βίου έγενικεύετο. καθι
στάμενη όσημέραι εύρυτάτη21.

Τούτο ΐσχυεν όχι μόνον εν Κωνσταντινουπόλει, αλλά και είς τάς βυζαντι
νός επαρχίας, ένθα ή προβολή του επισκόπου, ήτο αναγκαία. Προς αυτόν προσ- 
ιέφεννον πάντες, προς άναγνώρισιν τού δικαίου τ<ον και έπίλυσιν τών διαφορών των.

Συνεπείφ τούτου άνεπτύχθησαν συν τώ χρόνο) βυζαντινοί περιοχαί, #ναδεί- 
ξασαι έπισκόπους περιωπής, ΐδίφ διά τήν νομικήν δικαστικήν των έπίδοσιν καί έν- 
ασχόλησιν.

Τοιούτοι ήσαν, μεταξύ άλλων, ό Δημήτριος Χωματιανός, ’Αρχιεπίσκοπος 
Άχρίδος και πρώτης Ίουστινιανής22, βραδύτερου δέ έπι Τουρκοκρατίας ό Θεόφι
λος. επίσκοπος Κομπανίας23 κ.ά.

Ή άνάμιξις όμως τού Επισκόπου, με τήν πάροδον τού χρόνου δεν περι- 
ωρίζετο εις άπλάς νουθεσίας καί φιλικάς υποδείξεις προς τούς προσφεύγοντας, 
ούτε έγένετο άτομικώς μόνον υπό τού ίδιου, καί ακόμη, δεν άφεώρα μόνον εις 
διαφοράς εκκλησιαστικής φύσεως.

Άντιθέτιυς, ως έξετέθη, άνεπτύχθη πραγματική δικαστική δικαιοδοσία, ένα- 
σκουμένη εύρύτερον υπό τού Κλήρου, επί διαφορών ιδιωτικού δικαίου και δή οΐ- 
κογενειακού - κληρονομικού δικαίου. \

Οί λόγοι, οΐτινες έπέβαλον έν αρχή κατά τον 6ον μ.Χ. αιώνα καί έφεξής 
τήν συμμετοχήν τού Κλήρου κατά τήν έπίλυσιν τών πολιτικών διαφορών καί έν 
συνεχεία ήγαγον επί Ανδρονίκου Γ ' είς τήν καθιέροοσιν τού θεσμού τών καθολικών 
Κριτών (1329) προς διάσωσιν και έν ταύτώ ένίσχυσιν τού κύρους τής δικαιοσύ
νης, συνετέλεσαν έκ παραλλήλου είς τήν έπαύξησιν τού γοήτρου τού Επισκόπου, μέ 
συνέπειαν τήν άνάπτυξιν εύρύτερον τού θεσμού τής δικαστικής δικαιοδοσίας τής 
Εκκλησίας.

Ό  Κλήρος, ένω συμμετεΐχεν απλώς καί μόνον εις τήν διαδικασίαν απονο
μής τής δικαιοσύνης έπι ιδιωτικών διαφορών, ό)ς έκ τής μειώσεο)ς τού κύρους τών 
πολιτικών δικαστηρίων, άνέλαβεν έν συνεχεία κυρίως διά τών επισκόπων καί τών

νης, 1829).
21. Πρ6λ. σχετικκός όρΟήν παρατήρησιν του Θ. Π α π α δ ο π ο ύ λ λ ο υ ,  γράφοντος περί 

π α γ ι ο π ο ι ή σ ε ω ς  τοΰ έκκλησιαστικού θεσμού, έν «Σκοποί καί μέθοδοι της Κυ. 
πριολογικης έρεύνης» (έν «Κυπριακοί Σπουδαί», τ. Λ", 19G6, σ. X X III).

22. Πρβλ. περί της προσωπικότητος τού Δημ. Χωμστιανού L. S  t i e r n o n, D em etrius 
Chomatianos, έν Dictionnaire d* Histoire et de G eorgaphie ecclesiastiques, τ. 
XIV,  στ. 199 επ. καί καί τούς εν αύτφ παρατεμπομένους Ν Μ ά χ σ η, Νομικά ζη
τήματα έκ τών έργων τού Δημητοίου Χωματιανού, Ά θήναι (1931) - *Α. Χ ρ ι σ τ ο φ ι 
λ ο π ο ύ λ ο υ ,  Δημήτριος Χο>ματιανός, έν Θεολογία, τ. Κ' (1919), σ. 741 έπ - καί 
έκ τών παλαιοτέρων Η. G e 1 z e r, Der Patriarch at von Achrida, έν A bhandlung 
des Κ δ n - Saculsisehen Gessels. d. Wiss. (Phil. H ist. K lasse ', τ. X X , άριθ. V 
(1902), σ. Π έπ.

23. Περί αυτού, τού έργου του καί τής έν γένει δράσεοίς του 6λ. Δ. Γ κ ί ν η ,  Νομικόν
Πρόχειρον, Θεοφίλου τού έξ Ίωαννίνων, Θεσσαλονίκη (1960).



παρ’ αύτοΐς συμβουλίων ιθύνοντα δικαστικόν ρόλον24, μέ καχάληξιν νά ύποκατα- 
στήση ούσιαστικώς κατά τούς τε?^ευταίους προ τής Ά.λώσεως αιώνας την Πολι
τείαν έν τή λειτουργία τής απονομής τού δικαίου.

V I· Ή κατάλυσις τής βυζαντινής αυτοκρατορίας καί ή επιβολή ίδιοι τής 
στυγνής τουρκικής διοικήσεως συνετέλεσεν εις την περί την εκκλησίαν συσπείρω- 
σιν των τουρκοκρατούμενων πληθυσμών καί την συνεπεία ταύτης έπίτασιν τής έ- 
νότητος αυτών. Ή έδρα τού επισκόπου άπετέλει τό κέντρον προς δ ήτένιζον υίι 
διωκόμενοι Χριστιανοί, ζητοΰντες προστασίαν. Έν Κωνσταντινουπόλει μάλιστα ό] 
Πατριάρχης, ώς ανώτατος πολιτικός αρχών ένήσκει παραλλή,λως προς τά θρη- 
σκευτικά, πολιτικά και δικαστικά καθήκοντα2*, έπιλύων τάς ένώπιον αυτού άγο-| 
μένας διαφοράς.

Πάντως οί είσαχΟέντες κατά τούς τελευταίους προ τής Άλώσεως αίώνας 
θεσμοί όργανώσεως τής δικαιοσύνης διά τής συμμετοχτής τού Κλήρου εις την απο
νομήν αυτής ( ’Ανδρόνικος Πρεσβύτερος καί Νεώτερος), κατ’ ουσίαν ήτόνισαν.

Ό  Κλήρος εκ τής πορείας τών κοινωνικό - ιστορικών πραγμάτων, ήτο 
πλέον άποκλειστικώς υπεύθυνος διά τήν έπίλυσιν παντός προβλήματος άπασχο- 
λούντος τούς 'Έλληνας.

Έν τώ μεταξύ, προς τάς πόλεις τής δύσεως συνερρεον πλείστοι δσοι Χρι
στιανοί, υπό μυρίους κινδύνους, διαφεύγοντες τήν τουρκικήν βαρβαρότητα. Εις^ 
τάς δυτικάς ταύτας πόλεις (Ρώμην, Βιέννη, Αονδΐνον, Πίζαν, Λιβόρνο, Τεογέ-ί 
στην, Βενετίαν κ/jr.) συνίστων οργανώσεις καί Τδρυον κοινότητας προς προστα-Ι 
σίαν τών προσφευγόντων Ελλήνων και προαγωγήν τών κοινών συμφερόντων των. ]

Ή άνάπτυξις τών Κοινοτήτων αυτών υπήρξεν όμολογουμένως άρχήθεν άλ-; 
ματώδης και συνετέλεσεν εις τήν διατήρησιν τής ενότητας τού 'Ελληνισμού.

Ή άνάπτυξις δ’ αύτη, βαίνει παραλλήλως προς τήν υπό τής Εκκλησίας 51 
προσκτωμένην δικαιοδοσίαν επί τών «κοσμικών» (βιωτικών) υποθέσεων, καί δή έ π ϊ|  
τής απονομής τής δικαιοσύνης, συνήθως έν σύμπνοια, πολλάκις δμως και έν δια
φωνία προς εκείνην20. Βασικός παράγων καθορισμού τής άντιθέσεως ταύτης εί
ναι 6 χαρακτήρ και ή έξελικτική διακύμανσις τής σχέσεως ισορροπίας τών έκ-. 
φράζομενων κοινωνικών δυνάμεων.

Προς τήν Εκκλησίαν και δή τον Επίσκοπον προσφεύγουν οι πάντες, ώς 
εις σωτήρα, προσδοκούντες δικαίαν κρίσιν και ολοκληρωτικήν προστασίαν. £

Καί αν μεν ή τοιαύτη προσφυγή εις τάς τουρκοκρατούμενος περιοχάς τών | 
ύποδούλιον ’Ορθοδόξων προς τούς Επισκόπους είναι αυτονόητος καί αναγκαία,» ί 
ώς έκ τής φύσειος τών πραγμάτων, τό αυτό ΐσως δύναται νά ύποστηριχθή καί διά 
τάς έλευθέρας περιοχάς τής Δύσεως, κατά τήν αναλογίαν τών περιστάσεων. Διότιι | 
εις αύτάς (Γερμανία, Γαλλία, ’Ιταλία κλπ.) δεν ύφίσταται ό βάρβαρος κίνδυνος· ι
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24. ΓΙ ρ6λ. Μ. Ε υ σ τ ρ α τ ι ά δ η ν, ενθ’ άνωτ., σ. 27-8.  - A. X ρ ι σ τ ο φ ι λ ό π ο υ-.
λ ον, ένΟ’ άνωτ., σ. 190 έπ. - Ν. Π α ν τ α ζ ό π ο υ λ ο ν, ένθ’ άνωτ. σ. 712-5.

25. Πρ6λ. Γ. Φ ί ν λ ε ϋ, Ιστορία της Ελληνικής ’Επαναστάσεως, Άθηναι, τ. 1 - 2
(1953-41,  μετάη'ρασις Τ. Βουρνά, (τ. 1, σ. 22-3) .  -  Ν. Π α ν τ α ζ ο π ο υ λ ον,{
Ρωμαϊκόν Δίκαιον, Θεσ)νίκη (1957), σ. 51. - Γ ο ύ  αύτοΰ,  Εκκλησία καί δίκαιοί; 
είς την Χερσόνησον του Αίμου έπι Τουρκοκρατίας, ένθ* άνωτ., σ. 685. *

26. Π ρβλ. καί Ν. Π α ν τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ, 'Από της «Λόγιας» παραδόσεως είς τον «Άστυ
κόν» κώδικα, Άθηναι (1947), σ. 90 έπ., 104 έπ. ^
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σχυρας πιέσεως των καθολικών.
Συνεπείςι τούτου και οι Χριστιανοί ’Ορθόδοξοι, οίτινες κατέφ/υγον προς 

τάς δυτικάς πόλεις, κατ’ ανάγκην και κατά τον αυτόν τρόπον συνεσπειρώθησαν 
πέυιξ τής Εκκλησίας.

Είναι χαρακτηριστικόν μάλιστα φαινόμενου, τό όποιαν Κχει κοινωνικήν - ί- 
ιιστορικήν έξήγησιν, ότι ή τοιαύτη συσπείριοσις - προσφυγή προς τήν Εκκλησίαν, 
γίνεται κατά πανομοιότυπου τρόπον εις εύρυτάτας περιοχάς τής άλλοτε κραταιάς 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας, άπεχούσας άλλήλων, ώς και παροικίας πόλετον τής 
Δύσεως ή και ακόμη ’Ανατολής (Ρωσία. Ρουμανία, Ουγγαρία, Αυστρία κλπ.).

Τό φαινόμενου δέ τούτο διαπιστοΰται ισχυον και ύφ’ οίονδήποτε καθεστώς 
κατακτήσεως, είτε πρόκειται περί Τούρκων, είτε Βενετών, ή Φράγκων, καθ’ δλην 
τήν διαδρομήν των αιώνιον, από τής πρώτης άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 
(1204) και εφεξής2*.

Συνεπώς ίδιον στοιχεΐον τού φραγκοκρατουμένου καί τουρκοκρατούμενου, 
τού υποδούλου έν γένει, Ελληνισμού δεν είναι μόνον ή καί πέραν τού κυρίως έλ- 
λαδικού χώρου, άνάπτυςις τού κοινοτισμού27 28 29, άλλα καί ό εναγκαλισμός τής ’Εκ
κλησίας, υπό τήν έκτεθείοαν μορφήν, ώς επίσης καί ό διαπιστούμενος κατά τήν 
ροήν των αιώνων συνεχής ανταγωνισμός μεταξύ αυτών20, τόσον έν τή κυρίως 
Έλλάδι, όσον καί πέραν αυτής, εις τάς αναπτυσσόμενος έλληνικάς παροικίας.

Ό άνταγιονισμός δ’ ούτος έχει διακυμάνσεις κατά τήν διαδρομήν τού χρό- 
νου, καθοριζόμενος κατά τούς νόμους τής έξελίξεως τής κοινωνίας καί τούς μετα
σχηματισμούς αυτής30.

V . Ό  Κλήρος, ώς έξετέθη, περιεβάλλετο όσημέραι ιιείζονα εξουσίαν, κατά 
τήν διάρκειαν τών ξένων κατακτήσεων, διότι οι άνά πάσαν στιγμήν κινδυνεύοντες 
Χριστιανικοί πληθυσμοί είχον ανάγκην τής προστασίας του.

Οί επίσκοποι, καί κατά τάς περιστάσεις, μετά τών περί αυτούς συνόδων, 
ήσαν εκείνοι, οίτινες έπελαμβάνοντο τής έπιλύσεως τών πολύπλοκων βιωτικών, άμα 
δέ εκκλησιαστικών καί μ ή προβλημάτων των, προσαρμόζομε νοι εις τάς έκάστυιε 
διαμορφουμένας ίστορικάς καί κοινωνικάς συνθήκας31.

27. Ή διαπίστωσις αυτή χρήζει αναμφισβήτητος ενδελεχούς μελέτης καί βαΟείας έρεύνης, 
πάντως δμοις μία πρώτη έξήγησις αποδίδει ταύτην είς τάς διαμορφωθείσας όμοιοει- 
δεΐς αντικειμενικός ίστορικάς συνθήκας.

28. Μεταξύ άλλων 6λ. καί Ζ α χ. Ξ υ ρ ο τ ΰ ρ η, Ή κοινοτική άνάπτυξις επί Τουρκο
κρατίας, έν «Στερεοελλαδική Εστία», τ. Α' (I960), <τ. 74 έπ.

29. Πρ6λ. χαρακτηριστικώς όρθάς, άποψεις έν Ν. Π α ν τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ, «Λογία» πα- 
ράδοσις, ίδίφ § 14, σ. 90 έπ., τ ο ύ  α ύ τ ού, 'Ελλήνων συσσωματώσεις κατά τήν 
Τουρκοκρατίαν, Άθήναι (1958), σ. 5 έπ., 13 έπ.

80. Βλ. γενικο')τερον Ν. Π α ν τ α ζ ό π ο υ λ ο ν ,  'Από τής «λόγιας» παραδόσεως, ένϋ* 
άνωτ., σ. 90 έπ. Ή μορφή αυτή άντιΟέσεως κατέληξε κατά τούς 17 - 18ον αιώνας νά 
λάθη ρητήν διατύπωσιν είς τάς έύιμικάς συλλογάς τών νήσων τού Αιγαίου (ώς αί συλ- 
λογαί εθίμων β'ήρας - ’Ανάφης, Σύρου, Νάξου, "Τδρας, άς 6λ. έν Ζ έ π ω ν, J .  G., 
τ. 8 (1931). Είδικιότερον είς τήν κωδικοποίησιν τών Έθίμοιν Θήρας - ’Ανάφης (1797) 
§ 87 απαγορεύεται είς τούς κληρικούς «νά άνακατόνωνται είς τάς τού κοινού διαφο
ράς» ( Ζ έ π ω ν ,  J . G., τ. 8, σ. 512), τής δε Νάξου (1810) (κεφ. Α’ , έδ. δ ')  έν- 
τονοίτερον « . . .  τό ίερατείον νά περιορίζεται έντός τών όρίονν του, δια να μη γίνηται 
αίτιον νά άτιμάζωνται τά ιερ ά ...»  ( Ζ έ π ω ν ,  ένύ’ άνωτ., σ. 530).

181. Πρ6λ. σχετικώς καί Δ. Γ κ ί ν η ,  Οί λόγοι διαζυγίου έπί Τουρκοκρατίας, έν «Μνη- 
μόσυνον Περ. Βιζουκίδου», Θεσ)νίκη (1950 - 1963), σ. 238 έπ.
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Οΰτοι έπεμελούντο, εξαιρέσει, ώς εύνόητον, ολίγων περιπτώσεων προδοσίας!! 
τής αποστολής των ( τουρκοφιλία, σιμωνία κλπ.) τής παντοιοτρόπου άναπτύξεωςΐ· 
και προβολής των Χριστιανικών αδελφοτήτων, της συγκεντρώσεως χρημάτων, έ ν ι- ! |  
σχύσεως των ενδεών, εξαγοράς αΙχμαλώτων, παραμυθίας τών πτωχών, προστασίας ! ]  
όρφανών, χηρών κα'ι παντός εχοντος άνάγκην. 1 ;

ΟΙ επίσκοποι καί γειικώτερον κληρικοί παρειχον σύμβουλός, ένουθέτουν, 3 ' 
άπήντων επί τιθέμενων αύτοίς ερωτημάτων καί άποριών καί επί θεμάτων κανόνι* Ι |  
κού καί αστικού δικαίου, συνέγραφον ή έξέδιδον νομικάς συλλ,ογάς32 33 καί τέλος,»! 
διά τής διευρΰνσεως τής εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας εις τούς προσφεύγοντας ά-8 
πένεμον δίκαιον. !

Ή  άνάπτυξις δύναταί τις εΐπεΐν, έβαινε κατά κανόνα παράλληλος εις τά ς ΐ, 
πόλεις τού μείζονος ηπειρωτικού χώρου τής 'Ελλάδος, τάς Νήσους τού Αιγαίου, 
την Κρήτην, Ρόδον, Κύπρον κλπ., ενόσω μάλιστα διεμορφούντο αί αύταί οίκονοιιι-ΐ 
καί - Ιστορικαί συνθήκαι εις αύτάς34. Τούτ’ αυτό δέ καί εις τάς έλληνικάς παοοι- f  
κίας. παρ’ δτι αύται κατά τό πλεΐστον είχον Ιδιάζοντα προβλήματα, ώς εκ τής παρεμ-Ι 
βάσεως καί έπενεργείας Ιδία τού καθολικισμού (ίταλικαί πόλεις καί δη Βενετία). I

V I . Ή  κατάκτησις κατά τον 15ον αιώνα καί εφεξής υπό τών Τούρκων καί*Η 
νέων έλληνικών εδαφών, έπηύξανε τά κύματα προσφύγων προς την Δύσιν. Ή | 
μεγίστη άνάπτυξις τής ελληνικής παροικίας έν Βενετία, τή πρωτευούση τής «Γα-J χ 
ληνοτάτης Δημοκρατίας», οφείλεται κατά κύριον λόγον είς τον μέγαν αριθμόν Έλ- ·* 
λήνων προσφύγων, οιτινες άποφεύγοντες τάς συνεπείας τής καταλήψεοις τών πό-τ ϊ  
λεών των υπό τών Τούρκων, συνέρρεον προς Βενετίαν. -

Ή  δημιουργία Κοινότητος καί ή ίδρυσις ορθοδόξου \αου είναι εκ τώνλ£ 
πρώτων μελλημάτων, τών διασοιθέντων Ελλήνων35. At άρχικαί αρνήσεις τών βε-f 
νετικών αρχών συναντούν' τάς επιμόνους προσπάθειας τών Ελλήνων, αΐτινες έ ν ;*  
τέλει εύωδώθησαν.

Ή  ελληνική ’Αδελφότης καί ό ’Ορθόδοξος ναός τού 'Αγίου Γεωργίου είναι 
πραγματικότης από τάς τελευταίας ήδη δεκαετίας τού Ιδού αΐώνος36. Έκτοτε ή 1 
άνάπτυξις αυτών βαίνει συνεχής καί παράλληλος.

Ή  εκκλησία τού 'Αγίου Γεωργίου άπετέλεσεν άρχήθεν τό κέντρον ένθα : 
συνέρρεον ούχί μόνον οί πιστοί, άλλα πάντες άδιακρίτως οι έχοντες άνάγκην υλι
κής ή ηθικής ένισχύσεως.

"Ο τε δέ συν τφ χρόνω, με την αΰξησιν ισχύος καί γοήτρου άνεδείχθη ή

i

32. Πρβλ. καί Δ. Γ κ ί ν η ,  έν&’ άνωτ., σ. 242 (σημ. 3).
33. 'Ως ό Δημήτριος Χωματιανός, ό Βαλσαμών, ό Ζωναράς, ό Άριστινός, ό Θεοδόσιος; 9 

Ζυγομαλάς, ό Μανουήλ Μαλαξός, ό 'Ιερομόναχος Ιάκωβος, ό Πατριάρχης Ίεροσο. * 
λύμων Δοσίδεος, μέ κατάληξιν κατά τούς τελευταίους αιώνας τούς μητροπολίτας Καμ· · * 
πανίας Θεόφιλον καί 'Ηράκλειας Γεράσιμον (πρβλ. καί Ν. Π α ν τ  αζοπ ού λ ον, . i 
Εκκλησία καί δίκαιον, ένδ’ άνωτ., σ. 718-9 σημ. 39).

34. Σχετική καί άνακοίνωσίς μου κατά τό Α' Διεδνές Κυπριολογικόν Συνεδρίαν (Λευκω- r
σία, ’Απρίλ. 1969 : Δημ. Σερεμέτη, «'Η απονομή τής δικαιοσύνης έν Κύπρφ κατά τήν u ||
βυζαντινήν καί μεταβυζαντινήν περίοδον», υπό εκδοσιν είς οικεία πρακτικά).

35. Πρβλ. Ί ω . Β ε λ ο ύ δ ο υ ,  Έλλήνο>ν ’Ορθοδόξων ’Αποικία, Βενετία, 1893 καί έκ ·}, ;
τ ώ ν  νεωτέρων Κ ω ν. Μ έ ρ τ ξ ο ν ,  Ό  Μικρός Έλληνομνήμων, Άδήναι, τ. Α' (1939), - f 
σ. 167 έπ. καί ’Ιωάννινα, τ. Β ' (1959 -60).

36. Πρβλ. Ί ω . Β ε λ ο ύ δ ο ν ,  ένδ’ άνωτ. - Σ  ο φ. Ά ν τ ω ν ι ά δ ο υ ,  έν προλόγψ ;j
τής έκδόσεως τού 'Ελληνικού ’Ινστιτούτου Βυζ. Σπουδών Βενετίας «Μουσεΐον Ιερών 
εϊικόνων», Βενετία (1959).
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Βενετία ώς ή έδρα τον αρχιεπισκόπου Φιλαδέλφειας, ό όρθύδοξος Ελληνισμός, δια- 
τηρών την ενότητά του, ένατένιζε προς μίαν καλυτέραν αυριον, ή οποία δμως ά- 
τυχώς, ήργει να Ιλθη.

Ο αρχιεπισκοπικός θρόνος Φιλαδέλφειας έχει να επίδειξη διακεκριμένους 
ίεράρχας, οΐτινες ήνάλωσαν έαυτούς έν τη προσπαθείς προαγωγής των συμφέρον
τα) ν των χειμαζόμενων έν τή ξένη ορθοδόξων πληθυσμών. Δεν ήτο μόνον ή δυνα
μική φυσιογνωμία του Γαβριήλ Σεβήρου (1578 - 1616 ), όστις ήτο ό πρώτος μετά 
πραγματικής δικαιοδοσίας αρχιεπίσκοπος Φιλαδέλφειας. Ήσαν και οί Θεοφάνης 
Ξενάκης (1617 - 1632), ’Αθανάσιος Βαλεριανός (1635 - 1 6 5 6 )37 38, Μελέτιος Χορ- 
τάκης (1657 - 1677), Γεράσιμος Βλάχος (1679 - 1 6 8 5 ), Μελέτιος Τυπάλδος (1685 - 
1713), Γρηγόριος Φατσέας (1761 /1 765/ - 1768), Σωφρόνιος Κουτούβαλης (1780 - 
17901, οί όποιοι διεκρίθησαν έν τή λειτουργία τής δικαιοδοσίας των. Δεν ένησχολή- 
θησαν μόνον μέ τα άμιγώς θρησκευτικής φύσεως ζητήματα, ά'τινα ετίθεντο προ 
αύτών. ΊΤκολούθουν τήν οίονεί κατ’ έ'θιμον διευρυνθείσαν δικαιοδοσίαν τού Κλή
ρου. ύπείκοντες εις έπιταγάς «κατ’ οικονομίαν» ίκανοποιήσεως των διαμορφωθει- 
σών αναγκών.

VII. Εις τήν έδραν τού ’Αρχιεπισκόπου Φιλαδέλφειας δηλαδή τήν Βενετίαν, 
προσέφευγον πάντες οί έχοντες νά επιζητήσουν τήν προώθησιν και έπίλυσιν οίου- 
δήποτε ζητήματος των.

Έκ τής άναδιφήσεως των σπουδαίων αρχείων τού έν Βενετία  λειτουργούν- 
τος Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών προκύπτει 
δτι έδημιουργήθη στενώτατος δεσμός μεταξύ τής ’Αρχιεπισκοπής καί τών αυτόθι 
δισβιούντων Χριστιανών προσφύγων. Ία  προβλήματα, τά όποια άνέκυπτον άνά 
παν βήμα των έπρεπε νά μελετηθούν σοβαρώς καί νά δοθούν αί ένδεικνυόμεναι λύ
σεις.

Κατά τούς τρείς καί ήμισυ κατ’ ουσίαν αιώνας, οΐτινες ήκολοΰθησαν τήν 
Άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως (1 4 5 3 ), μέχρι καί τής καταλύσεως τής «Γα 
ληνότατης Δημοκρατίας» (1796) οί προσφεύγοντες προς σωτηρίαν των είς Β ενε
τίαν, εύρισκον προθύμως τήν δέουσαν αρωγήν.

Ή ’Αρχιεπισκοπή άπησχο?νεΐτο βασικώς μι θέματα, αναγόμενα είς τήν α
μιγή εκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν της, καί δή μεταξύ άλλων, άφορώντα είς ττήν 
κατάστασιν τών κληρικών, διαδικασίαν εκλογής αύτών, άνοικοδομήσεως καί συν- 
τηοήσειος τού ναού, έποπτείας τής διαχειρίσεο)ς καί διοικήσεαις αυτού, ελέγχου τε- 
λέσεο)ς εκκλησιαστικών λειτουργιών, χορηγήσεως τών αϊτουμενων πιστοποιητικών, 
έξαγοράς αιχμαλώτων, ηθικής καί υλικής ένισχύσεως πασχόντων, προστασίας χη
ρών καί ορφανών κ.τ.τ.

Εκείνο όμως τό όποιον έπετέλει ή ’Αρχιεπισκοπή, ώς ή υπάτη όρθόδοξος 
έν Βενετία εκκλησιαστική ’Αρχή, συνεχίζουσα καί άναπτνοσούσα κατά τά ειωθότα, 
τον θεσμόν τής audientia episcopalis, είναι ή απονομή τής δικαιοσύνης μεταξύ 
τών Χριστιανών, αδιακρίτως ’Ορθοδόξων ή μή. Βεβαίως κατά πρωταρχικόν λό
γον μεταξύ τών Όρθοδόξοη', διότι έπ αύτών ήσκει έποπτείαν καί μετ’ αύτών 
διετήοει πνευματικήν επικοινωνίαν.

*Όμο>ς ήτο τόση ή κοινή εμπιστοσύνη προς τον ’Αρχιεπίσκοπον Φιλαδέλ
φειας καί τό κύρος, τό οποίον σύν τώ χρόνω απέκτησε, ίδίφ μετά τήν λαμπράν θη-

37. Βλ. Περί αύτοΰ τινά έν τη μελέτη μου: «Δικαιοπρακτικά καί άλλα έγγραφα έκ τών 
άρχειων τού Ελληνικού ’ Ινστιτούτου Βενετίας περί Κυθήρων - Δικαιοπραξίαι του Φι- 
λαδελςρείας ’Αθανασίου Βαλεριανοΰ», έν περιοδ. «Θησανρίσματα», Βενετία (1962), 
τ. Α', σ. 117 έπ.

38, Πρ6λ. Παράρτημα άριΟ. 3 δικογραφίαν Μαρίας Φωνάκη κατά Ζαφειρίου Περιστιάνου.
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τείαν Γαβριήλ τού Σεβήρου, ώστε προσέφευγον προς αυτόν καί Βενετοί, παρά 
τάς έκ τής διαφοράς θρησκεύματος ενδεχόμενός δι’ αυτούς συνέπειας.

’Ενίοτε όμως αυτή αύτη ή Βενετική ’Αρχή πα ο έπεμπε τάς υποθέσεις προς 
έκδίκασιν ένώπιον τού ’Αρχιεπισκόπου Φιλαδέλφειας, λόγο) αρμοδιότητας, ήτοι λό- 
γφ θρησκεύματος καί «εθνικότητας» των διαφερομένο)ν . Τούτο ακριβώς έσήμαι- 
νε καί τήν επίσημον άναγνώρισιν καί αποδοχήν τού θεσμού παρά τών Βενετών.

Ό  ’Αρχιεπίσκοπος Φιλαδέλφειας έπελαμβάνετο πόσης διαφοράς εισαγομέ- 
νης ένώπιον αυτού, καί δή άφορώσης κυρίοις είς θέματα τού οικογενειακού καί κλη
ρονομικού δικαίου.

Ή διαμορφο)θείσα διά τής παρόδου τών δεκαετηρίδων διαδικασία παρέ- 
μεινε βασικώς ή αυτή καθ όλον τδ μακρόν διάστημα'*9.

Συνήθοις ύπεβάλλετο αΐτησις μέ αίτημα τήν λνσιν τού γάμου διά λόγους 
επί μακρόν ίκακοβούλου) έγκαταλείψεως τού συζυγικού οίκου ή διαπράξεο>ς μοι
χείας, κατά τό πλείστον έκ μέρους τού άνδρός39 40. ’Άλλοι λόγοι έκ τών αρχείων δεν jljk 
προκύπτει νά ύπεδείχθησαν. Έν τούτοις όμως έναπέκειτο είς τήν έφευρετικότητα 
τών συζύγιον νά επιτύχουν τήν λύσιν τού γάμου, προτείνοντες και λόγους αύστηρώς 
τυπικούς. Τοιαύτη διά τήν ταυτότητα τού νομικού λόγου καί ή τήν άκύρωσιν ιερό- 
λογημένης μνηστείας διο/κουσα αίτησις41 42, επί τώ λόγο) ότι ό ίερολογήσας Ιερεύς 
δέν άπηύθυνε δήθεν ερωτήσεις προς τούς «μνηστούς*, άν έπιθυμουν ή ον τον γάμον. ®

Επακολουθεί μακρά καί λεπτομερής έξέτασις τού αίτούντος, ώς καί τών 
παρ’ αυτού προτεινομένο)ν μαρτύοοιν επί τών έν τή αιτήσει διαλαμβανομένο>ν κα ί|| 
έν τελεί τού καθ’ ού ή αίτησις καί τών τυχόν ύπ’ αυτού υποδεικνυόμενων μαρτύ- f  
ρων. Τέλος, επακολουθεί ή άπόφασις τού ’Αρχιεπισκόπου Φιλαδέλφειας. Τ;

Εις τήν κρίσιν του οΰτος, ώς προκύπτει έκ τών έν Πσραρτήματι άποφάσεων/lj 
στηρίζεται είς τούς Ιερούς κανόνας καί τά δόγματα τής ’Ανατολικής τού Χριστούγί 
’Εκκλησίας, άναφερόμενος άορίστως είς ταύτα. Δέν υπάρχει ρητή άναφορά είς συλ- γ 
λογήν τινα πολιτικού νόμου ή νομοκάνονα.

Χαρακτηριστική όμο)ς είναι ή είς πάσας τάς περιπτώσεις έπίκλησις τής. · 
«κατ’ οίκανομίαν κρισεως12, δι* αυτής ύποδυλουμένης τής κατ’ ανάγκην προσαρ
μογής τής Εκκλησίας προς τάς κρατούσας ιστορικός καί νομικός συνθήκας.

ΤΙ λύσις τού γάμου παρέχεται μάλλον εύχερώς, αν κρίνη τις έκ τών παρα-Jj 
τιθεμένο)ν άποφάσεοιν. ’Άλλως ή Εκκλησία άρνουμένη, κινδυνεύει ν’ άπογυμνωΟη* 
τής δικαστικής έξουσίας, ήν ό)ς έξετέθη, επί σειράν δεκαετιών καί αιώνων έθεμε- 
λιωσεν καί περαιτέρο) άνέπτυξεν.

Διότι οί διαφερόμενοι, έν έσχάτη ανάγκη, καίτοι μετ’ άπαρεσκείας, ήδύναν- · 
το νά προσφύγουν έν Βενετία καί είς τά Βενετικά δικαστήρια ή προκειμένου περί 
τουρκοκρατουμένων περιοχών είς τόν Τούρκον «Καδήν»43, κατά δε τού:: τελείς 
ταίους αιώνας προ τής άπελευθεροισεως, καί είς τάς συσταθείσας δικαστικός επίτ

* .
1 ■'

39. Πρβλ, σχετικώς καί άνακοίνωσίν μου έν ΙΒ ' ΒνζαντίΥολογικψ Συνεδρίφ Ohride (No*i 
μικον Τμήμα), 1961: Dem. Serem etis: <Un prores de di vorce del' an i6j2».iU . καί |  
πρακτικά του έν λόγψ Συνεδρίου, τ. 2, (1962), σ. 307 έπ.

40. Πρβλ. έν Παραρτ. άριΟ. 4 καί 6 σχετικός δικογραφίας Άνεξίνας Σπυρώνη κατά*;]
Φραγκ. Μουσούρη καί 'Έλενας Ράντικ κατά Μιχ. Μίλοβικ. <, ,

41. Παράρτ. άριΰ. 3 τήν προμνησΟείσαν δικογραφίαν Μαρίας Φωνάκη κατά του συζύγου 
της Ζαφειριού Περιστιάνου.

42. Βλ. καί μελέτην *1 ε ρ. Κ ο τ σ ό ι ν η  (ήδη Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών) «Πρόβλημα^· 
τα τής έκκλησιαστικής οίκονομίας», ΆΟήναι (1957) καί τήν έν αύτψ βιβλιογραφίαν 
(σ. 5, σημ. 1).

43. Πρβλ. Δ. Γ  κ ί νη , Μ *  άνοοτ., σ. 243-4.

d J
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τροπάς και διαιτητάς, οΐτινες μάλιστα έ'κρινον έπί τή βάσει των διαπλασσομένων 
έθήκον11.

Πάντως γενική ήτο ή έντύπωσις δτι ό ’Αρχιεπίσκοπος, δεν εκρινε μόνον 
«κατ’ οικονομίαν», άλλα κυρίως και «κατ’ επιείκειαν». Χαρακτηριστική είναι ή 
πεοίπτωσις τής ύπ’ αυτού έκδόσεως αποφάσεως δι’ ής, κατ’ αποδοχήν σχετικής αι- 
τήσεως γυναικός τινός, όιετάσσετο ή λύσις του γάμου ύπαιτιότητι του συζύγου της 
διά λόγον έγκαταλείψεως εκείνης καί διαπράξεως μετ’ άλλης γυναικός μοιχείας. 
Καί κατόπιν τούτου άπηγορεύετο εις τον σύζυγον ή σύναψις νέου γάμου μετά τής 
μοιχαλίδας. Μετ’ ού πολύ όμως ό ’Αρχιεπίσκοπος, ύπείκων εις παράκλησιν τού «μοι
χού» συζύγου, ανακαλεί τήν τελευταίαν ταύτην απαγορευτικήν διάταξιν καί επι
τρέπει εις αυτόν νά χιυρήση εις νέον γάμον15.

VIII. Σ  ννεπώς. βάσει των έκτεθέντων, συνάγονται τά έξης:
1) 'Ότι ό θεσμός τής audientia episcopalis, ώς διεμορφώθη καί άνεπτύ- 

χθη έν τω μείζονι έλλαδικω χώρια (ηπειρωτική Ελλάς, νήσοι Αιγαίου, 
Κρήτη, Κύπρος κλπ.) άνεπτύχθη καί έφηρμόσθη καί έν Βενετίφ υπό τού 
’Αρχιεπισκόπου Φιλαδέλφειας, διά τήν απονομήν δικαιοσύνης κυρίως με
ταξύ Χριστιανών.

2) "Οτι καί ή διαδικασία τού θεσμού τούτου παρέμεινε κατ’ ουσίαν αναλ
λοίωτος, καθ’ άπασαν τήν διαδρομήν των αιώνων τόσον έν Βενετία, Ο
σον καί τή κυρίως Έλλάδι.

3) "Οτι ό ’Αρχιεπίσκοπος Φιλαδέλφειας άπεδέχθη κατά βάσιν τό αυτόν «τυ
πικόν» κατά τε τήν διαδικασίαν, τό αιτιολογικόν καί διατακτικόν τής ά- 
ποφάσεώς του (κατ’ οικονομίαν» - «ψυχοφθόρα πάθη» - «ψυχικοί κίνδυ
νοι» κλπ.).

4) "Οτι ώς λόγοι διαζυγίου προβάλλονται ή κακόβουλος έγκατάλειψις, ή 
μοιχεία, ή παράλειψις τηρήσεως τύπου καί διαφαίνεται πρόθεσις αποδο
χής τού κατά συναίνεσιν διαζυγίου.

5) Έλαστικότης εις τήν κρίσιν των λόγων διαζυγίου καί κατ’ ουσίαν άπο- 
δοχή τού μονομερούς διαζυγίου.

6) Διατήρησις τής δννάμεως τής Εκκλησίας καί τού δεσμού μετ’ ορθοδό
ξου διά τής χορηγήσεως αίτουμένων διαζυγίων, ώς καί άδειας προς 
σύναψιν νέου γάμου.

7) Γενικώτερον δέ, ταυτύτης ένεργείας των Εκκλησιών έν κυρίως Έλλάδι 
καί παροικείαις Αύο’ζως, κατά τήν άκολουθουμένην διαδικασίαν τού θε
σμού audientia episcopalis, ώς καί ταυτότης ερμηνείας καί έφαρμογής 
τού καθόλου δικαίου.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι

144. Γενικώς περί αυτών καί τής απονομής τής δικαιοσύνης κατά τήν Τουρκοκρατίαν, 6λ. 
Ί α κ .  Β ι σ β ί ζ η ,  Ή πολιτική δικαιοσύνη κατά τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν, Ά- 
ύήναι (1940) - Ν. Π α ν τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ, ’Από τής «λόγιας» παραδόσεως εϊς τον
’Αστικόν Κώδικα, Άύηναι (1947) - Δ. Σ ε ρ ε μ έ τ η ,  Ή δικαιοσύνη επί Καποδίστρια, 
τ. Α', Θεσ)νίκη (1959), Ιδίρ σ. 15 έπ., παρ’ οίς καί τήν δλην βιβλιογραφίαν.

|45. Βλ. τάς αποφάσεις ταύτας έν Παραρτήματι, ύπ* άοιΌ. 4 (in fine).

Σ η μ .: II ρβλ. ωσαύτως πρόσφατον μελέτην Μαν. Μανούσακα, Συλλογή έγγράφων, άναφε- 
I ρομένων είς τούς αρχιεπισκόπους Φιλαδέλφειας, ήτις άτυχώς, δέν περιήλβεν είσέτι 

είς χείρας μου.
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των καλών γραμματικών αυτός ό σοφός Κοραής κριτής έγένετό μοι του πράγμα- Jj[j 
τος τά πρώτα μου δόγματα περί τούτων τώ ύστατο) αυτού κηρύγματι βεβαιώσας...»ι: 
(Κ . Δημ. ό.π. σελ. 267 - 8 ) . Λαβαίνοντας δε αφορμή άπό «παράδοξον» δπως τ ή ν | 
λέγει, παλινωδίαν τού Κοραή, νά συστήση στους "Έλληνες λογίους καί Δασκάλους |  
σαν παιδευτής τού Γένους «γνώσιν της φιλοσοφίας και τών καλών Γραμματικών» ||  
( =  ούτω έν Βυζαντίω καί πανταχού ώνόμαζον και νύν ώνομάζουσι την ελληνικήν $  
παιδείαν και μ ά θ η σ ιν ...»  (προλεγ. εις Δ. τόμ. Πλουτάρχου)11, πράγματα για τ ά | 
όποια είχε παλαιότερα σφοδρά έπικριθή άπό τον Κορ. ό ίδιος, ελέγχει τούς κατά|| 
τήν Κοραϊκή αίρεση γράφοντας: «Π ρο  δεκαετίας, λέγει, οί τού Γένους ελλόγιμοι!!* 
ήσαν όπωσούν σωφρωνέστεροι εις τό γράφειν και έξετάζοντες έκαστος εαυτόν έ-Jj.; 
πλησίαζε προ; τη ; Γραμματικής τήν ακρίβειαν είδότες ότι άλλο έστί τό λέγειν καΙ·||) 
έτερον τό εύ λέγειν καί γράφειν- άφ’ ου δέ ό σοφός Κοραής έπυρπόλησε τάς άχρή-^η 
στους Γραμματικός και εδωκεν αύτοίς άνετον άδειαν καταχέας αυτών τήν νεωτέ-^μ 
ραν φιλοσοφικήν Γραμματικήν, εκτοτε οΰτοι ρίφάντες τον σώφρωνα κάλαμον καΗφ 
εύωνον τρακαρισμόν ώς έκ τών καπηλειών εύρόμενοι, έχώρησαν εις τό γράφειν νεω-;[ 
τέρας Γραμματικός έξ αντιστρόφου συστήματος, ώστε ικανόν είναι αύτοίς ένόμισαν|* 
έπεισάγωσι συνεχώς έν τοΐς προοιμίοις τό κατά τον σοφόν Κοραήν, τό πιστόν 
τοΐς λόγοις έκείθεν θηρώμενοι καί τήν εύνοιαν τών ά ναγινωσκόντων τής εαυτών^ 
φιλοπονήμασι περιποιήσαι σπουδάζοντες. Ά λλ ’ οϊα τών ανθρώπων τούτων ή φ ι-^  
λοσοφία; καί οία τά κροτώδη ταύτης αποτελέσματα; πρώτον μέν ανάγκασαν τόν|| 
σοφόν Κοραην τον αρχηγόν τής τοιαύτης αίρέσεως νά συγκαταβή μικρόν άπό τής;? 
φιλοσόφου περικοπής καί έπιλαθόμενος τών προδεδιδαγμένων νά σαλτίση τό άνα- 
κλητικόν αύτοίς ούτουσί. Ούτε ή χημική σου ούτε ή φυσική σου μέ τά πειράματα** 
ούτε ή ’Ά λγεβρα σου μέ τά σύμβολα άποτελούσι τον άνθρωπον, άλλ’ αύτά τά καλά:[< 
Γραμματικά και ή έν τούτοις φιλοσοφία, έξ ών ή θεία τέχνη τού κα?ιώς λαλείν καί.1?; 
γράφειν γίνεται τοίς άνθρουτοις. όπερ καί ό Δούκας έπρέσβευεν έξ αρχής καί ποεσ-if* 
βεύων έκήρυττε. αλλά πρεσβεύων καί κηρύττων έμυκτηρίζετο ώς γυμνός γραμαα-ιμ 
τικός καί έν ξηραίς λέξεσιν άσχολούμενος. Καί αυτή, ή τού σοφού Κοραή παλινιοδία 
παράδοξος μέν πλήν καλή καί ωφέλιμος* άλλ* όψέ νούν έσχήκαμεν. . .»  (Ήρωδ.ί) 
Β ιέννη 1813 σελ. 6 2 - 3 ) .  fj

Συνεχίζοντας σ' αύτή τήν Αργώ του έπικρίνει μέ δριιιύτητα πρόσφατα έκ-:; 
δοθέντα τών όπαδύιν τού Κοραή βιβλία καθώς τήν κατά Βέρθερον Γραμματική τού;; 
Βασ. Παπαευθυμίου (1 8 1 1 ), τή μετάφραση άπό τό Στέφ. Οικονόμο (γιατρό d-ijf 
δερφό τού Κων. Οικονόμου τού έξ Οικονόμων) τής Γραμματικής τού Βουτμάνου, 
πού τόσο είχε, ναθό)ς είδαμε, έπαινέσει ό Κοραής, εκείνη τού Χρυσοκεφάλου καί 
τις Φυσικές τών Κούμα καί Βαρδαλάχου (1 8 1 2 ). Ελέγχοντας τούς συγγραφείς 
τους σάν παρασυρμένους άπό τή μόδα καί γράφοντας μέ τήν κατάργηση τών συν* 
δεσμών «ασυνάρτητα καί άσύναπτα καί παντελώς ανακόλουθα»: Λόγους, λέγει γρά 
φετε ή νόμους καί αποφθέγματα; Ελληνικόν ύφος ή Γαλλικόν ή ούκ ούτινος εϊπωι 
Τοιούτον ύφος έξέδωκεν πρώτος ό Κοραής δλον δ ι’ όλοι· άσυνάρτητον καί βεβα 
πτισμένον εις τον κάδον τής έθνικής συνήθειας ούτε σύνδεσμον έχον ούτε τά όνά 
ματα αύτά εις τάς ιδίας θέσεις μεμερισμένα αλλά παραλλαγάς πανταχού καί υπέρ 
θέσεις παρά φύσιν τής γλώσσης καί μεταθέσεις καί τρακαρισμούς πολλαχή άηδω 
έκκυμαίνοντες. τά μέν ουσιαστικά έν τόπω τών επιθέτων καί τά επίθετα τού τόποι 
τών ούσιαστικών παρά φύσιν έπέχοντα' επιρρήματα παρεμβεβλημένα έκτόπως κο 
ρήματα πολλάκις έν τώ τέλει τύς ρήσεως κατ ιδίωμα ξένον έπιφερόμενα* οθε’ 
διαλύουσι καί τον τόνον τού λόγου καί τήν υπομονήν τού άκούοντος. . .» (Ήρωίί 
ό.π. σελ. λ η ') .  Άναφερόμενος ακόμα στις Γραμματικές τις παραπάνω, συνταγμη 
νες κατά τις κοραϊκές βέβαια γλωσσικές απόψεις, ό Δ. τις χαρακτηρίζει ώς νέα ί  
ναισχυντία, γοητεία, αναίδειαν, παρανομίαν καί ασέβειαν κατά τής Έλλ. γλιόσση.ι 
απάτην, πανουργίαν, προσποίησιν, κολακείαν τού αίρεσιάρχου (τού Κορ. δηλ^
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ούδαμού δέ στρέφεται κατά την κριτική αυτών των βιβλίων προσωπικά κατά του 
Κοραή άναφέροντας αυτόν πάντοτε σχεδόν σάν «ό σοφός Κοραής ή ό δαιμόνιος 
Χιοσμυρναϊος Κοραής κλ.». Καί καταλήγει καταφερόμενος κατά τής Κοραϊκής 
γλωσσικής θεωρίας τής μέσης οδού σάν αστήρικτης και ανέφικτης παντελώς. «Τό 
μέσον τούτο, γράφει, ήκουσα πολλάκις καί παρά του σοφού Κοραή καί έσπούδασα 
νά (ρ>άσίυ τό φιλόσοφον τοΰτο μάθημα, άλλ’ έξελέχθην περιπλακείς αντί τής "Ηρας 
νεφέλη ή μάλλον είπεΐν εύρέθην διώκων σκιάν ως ό Τάνταλος* επειδή έν ώ έπλη- 
σίαζον προς τό μάθημα καί έν έλπίσιν ήν πατείν εις τό μέσον τότε παραλλάττον 
καί διαρρέον κατά μικρόν κατέλειπέ με χαυδόν απορούμενον* καθότι μέσον ενταύθα 
πραγματικώς ούκ έστιν εύρείν άλλ’ έ'στι λέξις πομπώδης καί ασυλλόγιστος καί τής 
τών νεωτέρων καί ημιμαθών εύη θείας απάτη καί γοητεία έξ ών πολλούς ή είσοδος 
τοιούπον ιατρών έκ τής ορθής κρίσεως εις ανοησίαν μετέστησε.» (Ήρωδ. δ.π. σελ. 
μγ' -μδ' ) .

Τον ίδιο χρόνο εκδίδει στή Β ιέννη 6 Δ. τούς Αττικούς Ρήτορες, όπου στήν 
προτασσόμενη του Ζ ' τόμου του έργου μακρά προς Ιγνάτιον Ούγγροβλαχίας επι
στολή του, επανέρχεται στή μετά τού Κοραή καί του Βασιλείου ξεχωριστά διένεξη, 
ελέγχοντας τήν τακτική καί τις ιδέες τους. Τον επόμενο χρόνο (1 8 1 4 ) έκδίδοντας 
τον Αισχύνη του τό Σωκρατυκό επισύναψε σ’ αυτόν «παιδαριοιδεις τινάς διαλό
γους έν οίς διασύρονται οί περί τον Κοραή» καί δύο γλωσσικές διατριβές του, δπου 
καταχερίζει γιά καλά τούς αντιπάλους του κοραϊστές, τούς Τρακαριστές, όπως 
τούς έλεγε, καί τον Τρακαριστάρχην αρχηγό τους. «Π ά ντα  γάρ έξαλοιούν, γρά
φει, καί διαστρέφειν πειρώνται (οί περί τον Kco.) τά μέν συνδεσμικής συντάξεως 
ελληνικής καί φύσει δεόμενα παρά φύσιν καί άξυμφύλως προσφέροντες, τά δέ με- 
μεριπμένα εις θέσεις ίδΓας άλλοσε πη παραλόγους καί άηδώς έκτοπίζοντες ουσια
στικά τε καί επίθετα άλλοτ’ άλλως άντικαθιστώντε; ναι επιρρήματα εις ούκ έπι- 
βάλλουσαν θέσιν παρεκτιθέντες· καί δλως έν τώ νεωτερίζειν αυτών ή σοφία, ώστε 
αν εϊη ούδέν περί δ μή παρανομοϊεν ώς άνθριοποι· πολλήν γάρ πεποιήσθαι σπουδήν 
δοκοΰσιν εισαγαγείν ύφους λόγον παράλυτον, μιξοσόλοικον, έκφυλον, έξεδρον καί 
δλως τή τε συνηθείφ άπάδον ουδέ τή αρχαία συνάδον άλλ’ άλλοτε άλλιος έκκυμ^ίνον 
έκτόπιος καί διεορηγνυον πανταχού τών Ελλήνων τά ώτα* δ καί τούς έν Βυζαν- 
τίω λογίους πρώην ούπω πάνυ κωμωδίαν κατ’ αυτών έκδούναι ήνάγκασαν. . .»  (Θε- 
ρειανοΰ δ.π. Β '  σελ. 2 7 6 ). (Ε ννο εί τό Φαναριώτη Γιακ. Ρ . Νερουλό καί τήν κω- 
μο)δία του Κορακίστικά (1 8 1 3 ), δπου σατιρίζονται οί γλιυσσικές τού Κοραή θ ε
ωρίες).

Εις τήν περί λαλουμένης επίσης γλώσσης έκ τεταμένη πραγματεία του, πού 
επισύναψε στο τέλος τής έκδοσής του (Β ιέννη  1814) τών λόγων τού Αισχύνου 
άπηύθυνε δέ «σοφοίς άνδράσι τοΐς τής γλώσσης διορθοπαίς» άνασκευάζει μια προς 
μια τις γλωσσικές απόψεις τών κοοαϊστών καί τις κατ’ αύτοΰ επικρίσεις τους, ελέγ
χοντας δέ μεταφραστικό ολίσθημα τού Κοραή γράφει: «Μέ θαυμασμόν μου εϊδον 
τον σοφόν Κοραήν λέγοντα δτι δεν τον δουλεύει ή γ)ώ^σα* καί που; εις μίαν ρη- 
σιν τού Δημοσθένους τήν οποίαν παρέφρασεν έν τώ πέμπτω τού Πλουτάρχου προς 
καθαίρεσιν τής έμής περί παραφοάσεως γνώμης, ένθα ζητεί μάλιστα καί συμπά
θειαν παρ’ ημών νά μην του κρίνωμεν ανστηρώς διά τε του χρόνου τό κατεπείγον 
καί τής γλώττης τό ατελές, άλλ’ δσον μέν περί τής τον καιρού καταπείξεως εχει 
δίκαιον καθότι ούτως άγαπώσιν οί άνθρωποι νά στολίζονται καί δωδεκάστιχος ρή- 
σις παραφρασθεΐσα παρά σοφού δείται πολυκαιρίας* τό δέ νά μήν τον δουλεύη ή 
γλώσσα τώδε δεν προήλθε ν έκ τής πτου/είας τής γλώσσης άλλ’ δτι αυτός έθελοκά- 
κως ιός άν εΐποι ό λογιώτατος Ε ρμής δέν ήθέλησε νά άκολουθήση όρθώς τής γλώσ- 
ρης τήν δύναμιν* αλλά προσπαθήσας νά δείξη αυτήν κατά πάλπα διάφορον της 
άογαίας άνέτρεψεν άνω καί κάτω τών λεγομένων τήν τάξιν, ώστε καί αυτό τό «ώ  
άνδρες ’Αθηναίοι» μετέβαλλεν είς τό «ώ ^Έλληνες» αισχυνθείς ως φαίνεται πα-



1 ΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

ί-

τρώον κρότον άποσωζόμενον εις ήμας. αύτω βέβαια μεταπίπτει του λόγου τό ύφος 
παρά πολύ και ή γλώσσα σέ εγκαταλείπει καταλιμπάνοντα. . . »  (Ν. Δούκας: Α ι
σχύνου λόγοι. Β ιέννη 1814 σελ. 3 2 5 - 6 ) .  Άναφερόμενος δέ στο μόριο «ξανά» ευ
ρύτατα χρησιμοποιούμενο άπδ τούς αντιπάλους του σημειώνει: «Τό μόριον τούτο 
( ξανά) αληθώς π λ ο υ σ κ ο τ ά τ η ς  δ ν  β α ρ β α ρ ό τ η τ ο ς  δύναται νά συγ- 
κροτήση εν μυριόφνλλον λεξικόν* άλλα πρέπει, ώ άνδρες νά ένθυμηθήτε και τό 
σοψώς παρά τού σοφού Κοοαή ειρημένον δτι έν τοίς σπαργάνοις ετι τής γλώσ- 
σης οί ρύποι είναι εύκολοσπόγγιστοί (Π ροδρ. ρ ')  και μή ά γετα ι τούτο μόνον 
άλλά και πράττετε μάλιστα* σεις δέ και επιδαψιλεύετε τούς ρύπους άσυνειδείτιος 
α υ τ ή . . .»  (Αΐσχύν. δ.π. σελ. 3 2 9 ).

Σ τη  συνέχεια αυτής τής πραγματείας του ό Λ. επικρίνοντας τούς Κοραΐ- 
στές γιά τις αντιφάσεις τους τά βάζει με τό είδωλό τους, αυτόν δηλ. τον Κοοαή: 
«Ν αι ούτως εχει* άλλ’ ούτως είπεν ό σοφός τής γλώσσης παρατηρητής* αυτός έ- 
στίν ό φάς. Ν αι σοφός ό φάς οΰτος άνήρ, αλλά δεν επεται εκ τούτου νά άποδώ-jj^ ; 
σωμεν αντώ και πάσαν την γνώσιν τού κόσμου* τούτο πάλιν είναι κσυφότης φυε-, 
νός* επειδή καί εις τήν σοφίαν αυτών παρομαρτει πολλάκις μωρία* μήτε ό Έρμης 
ένέχεεν εις αυτόν δλην τού λογικού τήν ο υ σ ί α ν  στεοήσας τούς άλλους παντά- f j i  
πασιν* καθότι άν συνεβουλεύετο καί τούς άλλους ήν τώ δντι σοφώτερος εις πολλά|Νυ 
καί νυν ούκ εις μάτην διαφερόμεθα περί βακαλών καί Γαδάοων* αλλά σείς ώ av-fts? 
δρες σπουδάζετε Λ*ύν λεληθότως ούχ'ι τής γλώσσης την πρόοδον προς τό κρείττον]| 
άλλά τήν έπανάληψιν των γνωμών τών εκ τών σοφών παραγγελμάτων πεπ/Λνημέ-fei* 
νων. . ( Αίσχυν. δ.π. σελ. 3 4 0 - 1 ) . '  ίρτ

Καί συνεχίζει διακηρύσσο\πας ακόμη μιά φορά μέ θάρρος καί σαφήνεια^λ 
τις θέσεις του στο επίμαχο εθνικό πρόβλημα: «Τ ί ούν δέ ποιεϊν; γράφει* ή έυή ||| 
γνώμη ώ άνδρες σοφοί συνάγεται εκ τών ειρημένων νά φυλάξωμεν τούς τύπους!/ 
άπαραλλάκτονς εκ τής αρχαίας, νά λαμβάνωμεν έκείθεν κατ? ολίγον τά ελλιπή, vafif 
άποφεύγωμεν τά ξένα καί αλλόκοτα καί ιδιώματα καί ονόματα καί ετι μάλλον τά## 
άξια κοπιωδίας παρσμορφώματα καί τέλος νά έκκινώμεν τήν συμπλοκήν καί σύνί§|- 
τσξιν προς τό τελειότερον κατ' όλίγον* νά συνηθίζονται οί νέοι έν τοίς σχολείοιςάβ 
νά όμιλώσιν ελληνιστί. πρώτον μέν τά ονόματα* οίον ί μάτι ον, χιτών, πίλος, ΰπόδη^?| 
μα. άναξυρίς, περισκελίς. ζώνη, έδρα, κλίνη, κιβώτιον* τά τοιαύτα. είτα δέ καί ένΐΐ| 
τή σνντάξει. Διδάσκομαι παρά σου ( 0 1 7 1  άπό σέ). νΗκσυσα τινός ή παρά τίνος;* 
λέγοντος ταύτα. . .  τά τοιαύτα κομματικά* επειτα ci εύδοκιμούντες χωρίσωσιν καί. § 
εις τά σιοθετώτερα* άλλως δέ μόνον διό τής γραφίδας ουδέ αυτό τό οποίον ζη retl |  
τε κατορθοίθήσεται. . .  Π ρος τούτοις νά γράφωμεν εις τήν.νύν όμιλονμένην12 καί^Ι 
νά μεταφράζωμεν μέ σαφήνειαν ιστορίας, μυθιστορίας, παιδαγωγίας, οικονομίας; I 
έκ πάσης ύλης καί τάξεως βίβλων* είδέ τις έθέλει καί δύναται νά γράψη καί άμί-11 
κτο>ς ελληνιστί βιβλίον φιλόσοφον ή άλλο τι έκ της επιστήμης καί άνώτερον τής^ 
εξεως τών πολλών γραψάτω καί έπαινείσθω μάλιστα διά τούτο. Ούτως οίμαι χοη* 
ή μάθησις τής αρχαίας ενοδιοθήσεται καί ή διόρθωσις τής παρούσης κατορθιοΟίΜ* 
σεται. Τούτων δέ ούτως ί*φ’ ήμών γενομένων οί μεθ’ ήμας βουλεύσονται άμεινωτιίί 
περί τε εαυτών καί τής έποχήτ καί τύχης τής γλώσσης. . . »  (Αισχύν. δ.π. σύ.1 , 
3 4 1 - 2 ) .

Καί παρακάτω στο ίδιο πάντοτε ζωηρό καί διαυγές ύφος. «Είτα πώς ον*’ 
έστέ μοι σχολαστικοί καί σοφισταί καί τώ δντι αντ*φιλόσοφοι καί δσα τοιαύτα ικ* 
πποάσθε προσάπτειν; επειδή τί σοι βούλεται ή τού Δημοσθένους δεινότης; Έγώ 
είμί εις τό νΑλφα, εάν ζητήσου ευθύς τό Ωμέγα μέγα μοι τό διάστημα, αδύνατον 
άμα ζητώ, ζητώ λοιπόν τό Βήτα πλησίον καί προς τούτο ώς δυνατόν έρχομαι εΰελ̂  
πις καί τον πόθον μου έκπληρώ* έκ δέ τούτου μεταβαίνω έπί τό Γάμα καί έντεriter 
αύθις έπί τό Δέλτα. Αλλά πώποτε στήσεις τήν τοιαύτην πορείαν; μέχρι ονρανωΚ 
τί μοι ζητείς τήν στάσιν τής άναβάσεως; εως άν δυνηθώ μέχρι τούτου άνέρχικ
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a i · . . . *  (ό.π. σελ. i)14). Και τελειώνει μ ’ αί»τή την π ο 'τροπή προς τούς άντίμα- 
>ύς του Κοοαϊ.στές 6 φρόνιμος Δ. «’Αφέντες λοιπόν και ημείς, ώ άνδρες σοφοί, 
> χαμερπές και ύπόδοιά.ον τούτο φρόνημα αναζητώ μεν ελευθέριος τό πατρώον κα
ιν, τό σοφόν, τό πρέπον, τό ένδοξον* και μη ριψοκινδυνεύομεν την δόξαν τού γέ- 
>νς εις ενός ανδρός μόνον γνώμην, ύπεροχην μέν αναντίρρητους εν απασιν έχον- 
ις, ούκ ο (δα δέ όπως ές άλάστορσς τύχης μικροψύχως περί τούτου φιλοσοφήσαν- 
» ς . . .»  (ό.π. σελ. 3 15 ).

"Ας προστεθή πό)ς στους Διαλόγους του αυτούς τού Αισχύνη ό Δ. (σελ. 
51) κάνοντας έναν ίυιαινιγμό κατά τού Κοραη για σφετερισμό «ξένων πονημά- 
ι>ν» (κατηγορία άδικη βέβαια, πού οί άρχαϊστές αργότερα οπαδοί τού Κοδρικά 
It τού πετάξουν στό πρόσωπο (πρβλ. σημ. 6) γράφ ει: «ΙΙολλοΙς γάρ των Γερ- 
ινών έπιστατικώτερον εις τό κείμενον έμβατεύσασιν εΐρηται τάναντία* ώστε καν τη 
ίξει τών τολμηρών έκδοτων σε μητριοότατε πάτερ κατέταξαν οί αναίσχυντοι* είς 
, τις καί των προλεγομέντυν αυτόθι περί Ρητορικής τά πολλά άπεκάλυψεν όπόθεν 
Η ταύτα τετυμβωρύχηται* χάρις δέ μόνον τφ Αογίω Έρμη, δς τά μέν ευνοϊκά καί 
ίέα προς τούς ήμετέρους σαφώς εθοούβησεν, ιός είκός εύνουν δντα καί φιλογενη,
. δέ μή ήδέα παρήλιε σιγή σοφωτάτη* έπεί δεός ήν μή πύθωνται ταύτα οί εχθροί 
λ ικανόν γ ’ ήν ανάστα το λ’ έκ τούτου ποιήσαι την ήμετέραν Κλαδούπολιν, όπου οί 
δαϊσταί την βασιλείαν ημών περιώρισαν. . .  ι .

"Ας σημειωθή εδώ, πέος στην περί Έλλ. γλώσσης διατριβή αυτή τού Δ. 
ίάντησε κάποιος μέ τό Γερμανικό ψευδώνυμο Ναρενχάσερ (Ά πάντησις Γερμανού 
ώς ε ί; τήν τού Ν. Δούκα προς τούς σοφούς τής Ευρώπης επιστολήν - Νοέμβρ. 
1 4 ) άπό’ τή Φρενόπολη, καί)ιός έλεγε, πού διέμενε. Ή  απάντηση τού Ναρενχά- 
ρ κυκλοφόρησε στην αρχή έντυπη σέ μορφή επιστολής καί αμέσως έπειτα δήμο- 
•ύτηκε στό Λ. Έρμη ( ’ Ιανουάρ. 1 8 1 5 ). Ευθύς μέ τή δεύτερη δημοσίευση τού 
ιμένου τού Ναρ. εκδίδει ό Δ. «Απάντησίν του είς τον έπαγγελόμενον Μισοπό- 
ρον» (Φλεβάο. - Μάρτης 1815). Καί τό ένα καί τάλλο φυλλάδιο ώς σπάνια δεν 
όρεσα βέβαια νά ίδιο. ’Απ’ όσα όμως γράφει σέ σχετική μελέτη της ή Αίκ. Κου- 
ριανού I Μισοπύνηρος - Έρανος είς Ά δ. Κοραήν σελ. 1 9 3 -  208) φαίνεται, 
ις 6 Λ. στί|ν αρχή τού δημοσιεύματος του κατηγορεί τον αντίπαλό του γιά τήν 
ωνυμία του, θεωρεί ότι ό επικριτής του άπαντά ανώνυμα επειδή οί ιδέες του εί- 
ι τόσο άτοπες ιοστε δέν τολμά νά τις παρουσίαση μέ τυ πραγματικό του όνομα, 
>ού δέ τον καλέσει να αποκαλύψει τήν ταυτότητά του δηλοηει ότι θ ’ άπαντήση 
όλες τ ί; επικρίσεις τού αντιπάλου του πράγμα πού Επιχειρεί στή συνέχεια μετα- 
ροντας αυτούσια τά Επιχειρήματα τού Ναρ. τά οποία καί προσπαθεί νά καταρ-
Ι"|.

Κατά τή γνώμη τού Δ. καί των άλλων άρχαΐστών, Ναρενχάσερ είναι ό Κο- 
ής ό ίδιος. «’Ί θ ι τοίνυν έκ τού ζόφου τής άνιονυμίας, ώ μισοπονήρων καί φρενο- 
λών κορυφαίε» λέει έκεΐ ό Δ , Εννοώντας τον Κορ. βέβαια, ένας δέ άπδ τούς φί- 
>ς του σέ σύγκαιρη ανώνυμη διατριβή του γράφει: «Τήν επιστολήν ήν δ φατρι- 
χης (δηλ. ό Κορσής) έγραψε κατά τής έλλ. γλώσσης πλάσας έαυτόν μέν Ναρε- 
περον, οπερ έστί μισοπόνηρον, τήν δέ πόλιν αυτού Φερνουφσταδείαν, ήγουν Φρε- 
τολιν. . . » .

Π ροσεκτικοότερη οιιως μελέτη τού θέματος, παρατηρεί ή Κουμαριανού (δ. 
οδηγεί στό συμπέρασμα πως Ναρενχάσερ δέν είναι ό Κοραής αλλά κάποιος 

» στενού περιβάλλοντος του, ιστός ό Θεόκλητος Φαρμακίδης.
To 181 β ό αγώνας μεταξύ Κοραϊστών καί άρχαΐστών εισέρχεται σέ νέα 

περη φάση, καθώς παίρνει μέρος σ’ αυτόν καί στό πλευρό τών δευτέρων τό 
ρύ, καθώς είπαμε, πυροβολικό τους ό Π αναγ. Καγκελάριος Κοδρικάς «πρώην 
/ας Τραυματικός της αυθεντίας Βλαχίας καί τής Λραγουμανίας τού Βασιλικού 
όλου» άδιαφιλονείκητος ηγέτης τους κι άγιονιστής γερά δπλισμένος καί μάχη-



τικώτατος «πολλώ δέ του Δούκα υποδεέστερος κατά την αρετήν κα'ι χήν παιδεία 
’Απ’ αφορμή προκήρυξη των νέιον με υπόδειξη του Κοραη διευθυντών του Λ. Γ 
μου Φαρμακίδη και Κοκκινάκη, που χαλούσε τούς απανταχού λογίους σέ συνεργι 
σία, ό Κοδρικάς σννέστησε με γράμμα του νά μή χρησιμομποιήσουν σαν γ), 
σα του περιοδικού τους τά Κορακίστικα, πράγμα πού οί παραπάνω συντάκτες $ §  
ρίς συζήτηση άπέρριψαν. Ελέγχοντας τήν άρνησή τους αυτή ό Κοδρ. δημοσίει)») 
άνουνυμα « ’Απολογίαν των έν Π  ίζη 'Ελλήνων σπουδαστών» πού ήταν μαζί, m i  
διακήρυξη τού γλοίσσικού του πιστεύω. Ο ι Έ λληνες δμα>ς σπουδαστές τής Ίή§1! 
λικής αυτής πόλης Κοραϊστές σι περισσότεροι διαμαρτυοήθηκαν για τήν από 
Κοδρ. χρησιμοποίηση τού ονόματος τους διακηρύττοντας πώς «οχι μόνο δ έν 'ΐΓ  
φαντάσθησαν ποτέ τάς έν έκείνω τώ βιβλιαρίω φλυαρίας εναντίον τού Κοραή cftj§ 
δτι μάλιστα νομίζουσι τον σοφόν τούτον άνδρα υπερασπιστήν τής άναγεννήσειοκ. 
τού Έ θνους μας, ηρώα Έλληνα τού αιώνος μας καί τό δνομά του μεγάλως τιμώφ 
καί σέβονται καί μεταξύ των ευεργετών συναριθμούσι. . . »  (Σάθα δ.π. σελ. 3 0 θ |.

Τον έπόμενο χρόνο έκδίδεται στο Π αρίσ ι νέο φυλλάδιο τού Κοδρικά 
γραφόμενο «Π ρο ς τούς Οικείους?/ μέ τό οποίο ό ’Αθηναίος λόγιος επιτίθεται καί$ 
των εκδοτών τού Α. Ε ρ μ ή  και των Κοραϊκών Ιδεών, ολίγο δέ κατόπι δημοσιεί& 
στήν άλλη έλλην. εφημερίδα τής Β ιέννης «Τηλέγραφος»1" απάντηση στούς νέθ»ν 
τής Π ίζας μέ τον τίτλο: «Καί αυθις προς τούς οικείους» εκδίδει δέ μέ έξοδα yty 
Ίίπειρωτών εμπόρων τού Λιβόρνου Ά λ. Πατρινού καί Δ. Ποστολάκα, τον Α> 
τόμο τής εκτεταμένης εργασίας του «Μελέτη τής κοινής Έλλην. διαλέκτου» μέ 4 
φιέριοση στον Τσάρο ’Αλέξανδρο Α '. Σ ’ αυτά τά δημοσιεύματα καί τις διατριβΙίΙ 
τού Κοδρ. απάντησαν από τον Λ. Ε ρ μ ή  καί μέ φυλλάδια ειδικά οί Κοραϊστές,ii| 
δέ Κοραής άπαντώντας στις εναντίον του εκτοξευόμενες βρισιές καί συκοφανιίβ; 
τού Κοδρικά δημοσιεύει στο A. Ε. καί σέ ξεχωριστό φυλλάδιο μελέτη μέ τίτλιΜ 
«Δ ιατριβή αυτοσχέδιος περί τού περιβοήτου δόγματος τών σκεπτικών φιλοσοφώ , 
καί τών σοφιστών νόμω καλόν νόμω κακόν», καί ή μάχη μεταξύ άρχαϊστών κα , 
Κοραϊστών άναψε απ’ άκρη σ’ άκρη. ~ *

Τότε ορθώνεται ανάμεσα στούς διαπληκτιζόμενους καί {’βριζόμενους άνη . 
πάλους ό φρόνιμος Δούκας, γιά νά συστήση σωφροσύνη καί μετριοπάθεια: «Έ ί{  
οί τά πρώτα τών καθ’ ημάς τής σοφίας έπαγγελλόμενοι, έλεγε ό σοφός Δάσκαλος ι; 
παντί σθένει πειρώλπαι νά έξελέγξωσιν εκ συκοφαντίας άλλήλους εις τό έσχατο * 
αμαθείς ημείς οί κατ’ αξίαν καί γνησιότητα προκαθίζοντες αυτούς και σεβόμενο^ 
τίνες έσόμεθα; άς παύσωσι λοιπόν άλλήλων περί άμαθείας καταψευδόμενοι εί δ ' 
ή έξ ις  καί τό φιλόσοφον πάθος τον ορθόν άποπνίγοντα λόγον ού συγχωρούσι, ! “ 
χσυσιν άλλα βέλη προς έκδίκησιν εύστοχώτερα· εύστοχώτερα δέ λέγω καθότι 
αληθέστερα, μωρίαν, άνοιαν, ανοησίαν, αναισθησίαν, άφροσύνην. άστοχασίαν xc|ξ 
δσα άλλα φιλολογούντες τό λεξικόν τού σοφού Γαζή, δύνανται νά εύοωσιν άφ8< 
να* Τοιαύ^α λέγω άς έκσφενδονούσιν δσα θέλουσιν προς άλλήλους αλήθειαν λέγ<η 
τ ε ς . . . » .  Συνεχίζοντας τις νουθεσίες καί πατριωτικές συστάσεις του προς τοι 
άλληλομαχούντες λογίους παρατηρεί: «Ε ις τάς προλαβούσας διατριβάς καί φ& 
νεικίας ημών περί γλώσσης έζήτησα παρά τών αντικειμένων μοι διορίαν τής 6ά 
τιώσειος αυτής δέκα έτη καί τότε πάλιν νά άλπιπαλσίσ^μ^ν έκ δευτέρου έκ π(Κ 
γμάτιον μάλλον ορμισμένοι * άλλ’ ήπατήθην ύπερτείνας τήν προθεσμίαν τών πρ< 
γμάτων έν μέσω τού σταδίου καταλαβόντων με καθότι βλέπομεν ήδη βιβλία νε> 
φανή ένθα δέν εύρίσκεται μηδέ εν όνομα άγνωστον έν τοΐς χρόνοις τού Πλώο 
νος. Όκνηρός άρα μάντις κάγώ τής προόδου» ταύτης ή δέκα έτη ύποδύσκολον ν 
μίοας τό πράγμα. Άπεπνίγησαν δέ έν φιλολογία τών νέων Ελλήνων καί οί παρ< 
λογοι δροι καί κανόνες τών Κοραϊστών περί τήν σμικρολογίαν τών λέξεων κρεϊ 
τον, ένδόμυχον, άποφράς, συγχωρείν, έπιτρέπειν, χαλεπαίνειν, όργίζεσθαι καί ι 
λοιπά. Καθότι φυσικά έκαστος ζητεί νά είσάξη τό καταλληλότεροι* πανταχσύ ε:



Λίγο κατόπι (1 .9 .1819) από τό Βουκουρέστι πάλι απευθύνει ό φιλογενής 
Ήπει ροπής προ; τούς ίδιους σπαρασσόμενους πνευματικούς ταγούς τού ’Έθνους 
τον σε συνέχεια φλογερό πατριωτικό του λόγο καλώντας όλους σέ ειρήνη και ο
μόνοια ωσάν νά έμάντευε κατά κάποιον τρόπο τά μεγάλα έπερχόμενα έθνικά γεγο
νότα. «Ειρήνην την έμήν, ώ παΐδες έμοί, ειρήνην την έμήν δίδωμι ύμΤν. Ε ιρήνην την 
έμήν άφίημι ύμίν ώς ούκ εξόν προς ά σπεύδετε άφικέσθαι μηδέ την μεγάλην ταύ- 
την μεταβολήν άπεργάσασθαι ήν σκοπείσθαι, μ ή αυτούς πρότερον προς άλλήλους 
όμονοοΰντες. Π ρώ ην γάρ (ού πολύς δέ διερρυηκώς εστι χρόνος) ήν τά μέν έμά α
σθενή και διαμόχθηρα, ήν δέ πάνυ οδυνηρά και οικτρά' πολλω μεν τω πάθει περι- 
αλγούσης πλείω δέ τω πόθω περιμενούσης τον χρόνον τούτον δθ’ ημείς έν όλίγφ 
από τε τής όδυνηράς κλίνης τοίς των λόγων φαρμάκοις άναρρυωαντες και τό έκ 
φιλοσοφίας σμίγματι τον ένυπαρχοντα άποσμείξαντες ρύπον εύ μεν θεραπεύσαν- 
τες ανορθώσατε εύ δέ πεοιεστείλατε καί α:ί μείζον προϊ^ναι τοίς έλπίσι παρέσχε- 
τε. Τό γάρ σύμπαντας υμάς ούτο> πολλω πόθω καί εξ όμονοίας προς τό κοινόν ξυ- 
προθυμηθήναι συμφέρον τί των απάντων ών σκοπείτε ού παρέσχω έλπίδα τού άνα- 
σώσασθαι; Καί δέχομαι, ώ παΐδες, την περί ταύτα ευγνωμοσύνην υμών, δέχομαι 
την άπότισιν των τροφείων καί άντοφείλω τά σώστρα. Αλλά ταύτα μέν τέως. Νύν 
δέ πώς έχει τό κατ’ εμέ; Τούτο τω δντι καί έννοείν λυπηρόν καί λέγειν όδυνηρότε- 
ρον καί ταύτα γε προς υμάς έφ ’ ώ καί καταδνεσθαί μοι δοκώ. 'Τ μεΐς  γάρ, ώ παΐ- 
δες αντί τού πρόσω συμφώνου ιέ ναι. καί σύν άγαθαίς ταις έλπίσιν επί τά μείζω χω- 
ρεΐν διαιρεθέντες καί συστραφέντες έκστάσεοκ μάχεοθαι καθάπερ τά θηρία κεραϊ- 
ζόμενοι ύπ’ άλλήλων καί διαδακνόμενοι. Τ ί ούν έκ τούτο;ν έλπίς περιέσεσθαι τή 
μητρί; Τ ί δέ καί ύμίν περιγενήσεσθαι πλέον; Ούκ έκ τής αυτής γαστρός έστέ προ- 
ελΟόντες; Ούκ έμοί παίδες πάντες; ούχ όμοδίαιτοι; ούχ όμόσκηνοι υπό τον αυτόν 
γεννηθέντες καί άνατραφέντες καί αύξηθέντες ήλιον καί αιθέρα καί νόμον καί 
την ούτήν φωνήν προϊέμενοι καί τοίς αύτοίς στοιχειούμενοι μυστηρίοις; Π όθεν 
ούν καί έφ’ ότω τοσούτω περικέχυσθε πάθει (ώστε ούδ’ άνείναι άλλήλοις ε ΐ τή καί 
ήμάρτηταί τις (ύς από γε των λόγων δοκεΐν; Ά λλ ’ ώ παίδες ε ί τις μνήμη ετι φιλό
στοργου μητρός, ε ΐ τις εύγνο^μοσύνη ύμίν προς αυτήν υπολείπεται, παύσασθαι Ορί
ζοντες, φθονούντες, ύπ’ άλλήλων φθειρόμενοι, άπο?λούμενοι* καί μοι τής φωνής 
ταύτης ως από καρδίας μητρός άγαπιυσης, προίούσης ακούσατε' Ε ιρήνην την έ
μήν δίδωμι ύμίν, ειρήνην τήν έμήν άφίημι ύμ ίν. . .»  (Σάθα δ.π. σελ. 307 - 8 ) .

Συνεχίζοντας στο ίδιον τόνο τις προς τούς αντιπάλους παραινέσεις απαρι
θμεί όδυρόμενος τά πρυκύψαντα από τις μακροχρόνιες εμφύλιες αύτές έριδες κα
κά. «Τίς οΐ7, όρά, λέει, τά ένδοξότερα των Σχολείων τά μέν ήδη άνατραπέντα τό 
έν Βυζάντιο), τό έν Βουκουρεστίω, τό έν Σμύρνη, τά δέ ώσπερ ανερμάτιστοι ναύς 
σαλευόμενα; Τίς δέ καί τάς αιτίας τούτων ού σύνοιδεν, ών πρώτη άν εΐη ή προς 
άλλήλους καταφορά καί τό μίσος; Ειρήνη ώ άνδρες Έλληνες ειρήνη καί φιλία 
τό περισπούδαστου καί πράγμα καί ό'νομα. Φιλία τό κατ’ αύτό μέγα δν καί έκ τών 
αποτέλεσμάτο>ν τιμώμενον. . . ».  Καί τελειώνει: «Π ερ ί δέ τής φιλολογίας έγώ μέν 
περί γλώσσης καί μάλιστα περί λεξιδίων μηκέτ’ άν μηδένα διαφιλονεικείν άν 6ου- 
λοίμην μηδέ διακοντίζεσθαι ύφ’ ούτω πολλού όομωμένους τής δέ χρείας άναγκα- 
ζονσης λεγέτο) απλώς τό παριστάμενον υ Οουλόμενος. ΕΙ δέ ποτ’ εΐη άνάγκη άπο- 
τείνεσΟαι πρός τινα γραφέτω πρύς τούτον φιλικώς ή γούν έν μηδενί καθαπτόμενος· 
τό γάρ περί γλώσσης διατείνεσθαι ούκέτ’ έμοι γε δοκεί καλόν εΐναι. μέχρι μέν γάρ 
άταλαίπωρον καί άκαταζήτητον ώς έν πολλφ τφ σκότφ το πράγμα ήν άναγκαίον



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»
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έδόκει* νυν δέ πλέον ή έδει διαφιλονικηθέντος και των μέν ούτω των δέ εκείνης |  
γραφόντων, μιμούμενων, λειπομένων, ύπερτεινόντων, δπως αν έκαστος βούλεται, |  
μάταιον έσται πλείίο περί τούτου διδάσκειε. . .».

Παρά τα λεγάμενα του όμως δεν φαίνεται νά έγκατέλ,ειψε εντελώς ό Α. 
τον αγώνα κατά των Κοραϊστών και Έρμολόγων εμφανιζόμενος πού και πού μέ | ® Ι: 
σχετικά δημοσιεύματα του κατά τά χρόνια τουλάχιστον 1 8 1 9 -2 0  από τις στή/λες 
τής Καλλιόπης. Γιατί δήλωση δημοσιευθείσα στο Λ.Ε. (1821 σελ. 1 9 - 2 0 )  από 
τον εκδότη του Κ. Κοκκινάκη άπ’ αφορμή αλλεπάλληλες επιθέσεις τών άρχαϊστών 
εναντίον του, αναφέρει: «Έγώ ούτε έγραψα, λέει εκεί ό Κοκκιν. προ πολλού, ώς 
τύ είδεν ό κόσμος, ούΐ’ εδέχθην πολ.εμικάς κατά τών γνωστών σοφιστών διατρι- 
6άς άλλων λ,ογίων διότι [Γ έφάνη φρονιμώτερον νά καταφρονήσω (χάριν ειρήνης) 
τάς απέραντους αδολεσχίας των, και τή αλήθεια ποτέ δεν ήθελε παύσει νά τάς 
καταφρονώ, αν δεν έβλεπα αποτελέσματα δσον απροσδόκητα τόσον φθοροποιά τής 
ανυπερβλήτου θρασύτητός των. Έν δσω δηλ. έβλεπα Λούκα και Κομμητά παρη- 
σιαζομένους εις τό θέατρον τής Καλλιόπης κατά τό δολερόν τού ’Αρχιλόχου γραΐ- 
διον τό οποίον «τή μέν ύδιορ έφόρει δολόφρων χειρι τήδ’ έτέρη πυρ» τούτέστιν 
ειρήνην και ομόνοιαν έν λόγοις κηρύττοντας, έν πράγμασιν όμως πόλεμον καί δ ι-| 
χόνοιαν σκοπούντας νά διασπείοωσιν. . .»  (Γ. Λάιον δ.π. σε?.. 122).

Τον ίδιο ακριβώς καιρό καταβά/Λεται από τούς πρσοκειμέλ'ους στο Δούκα 
πατριώτες και μάλιστα τό φιλικό Άναγνωστόποιάο, πού τον μύησε στά μυστικά^ 
τής Φιλ. Ετα ιρείας (25 .7 .1819) προσπάθεια συμφιλίωσής του μέ τον Κοραή. Ή 
σχετική είδηση πού καταχώρησε στο Δοκίμιό του περί τής Φιλ.. Εταιρείας ό Ίω. 
Φιλήμων (σελ. 246 - 7) έχει ώς έξης: « . . .  Ε ις μίαν προς αυτόν (τον Δ. εις Βου
κουρέστι) έπίσκεψιν ό Άναγνιυστόπουλος βλέπει κρεμαμένην μίαν εικόνα. Τον έ - „ ^  
ρωτά τίνος είναι; και αυτός αποκρίνεται τού Κοραή. Παράξενου λέγει ό Ά να-|||« 5. 
γνιοστόπουλος ενώ είσθε εχθροί. ’Ό χ ι φίλε, άπαντά ό Δούκας* δεν είμαι έχθοός^||( 
τού Κοραή αλλά Γραμματικών τινων παραλογισμών του. ’Άλλως τον τιμώ διά τήνΜ ^ 
πολυμάθειαν καί τήν φιλωγενή καρό’αν του. Λαμβάνει εντεύθεν αφορμήν ό Άνα- l j f ·  
γνιοστόπουλος μολονότι δεν είχε μήτε τήν παιδείαν μήτε τήν ηλικίαν του, και τόν.|τ 
προτείνει τήν παύσιν τής μεταξύ των διαιρέσεως εις μίαν μάλιστα περίστασιν, δ τε | 
τό έθνος λαμβάνει μέρος εις αντήν, ενώ έχει τήν μεγα?.υτέραν ανάγκην τής παρά 
τά άλ.λα ωφελίμου ένο)σεο)ς, τό παράδειγμα τής οποίας πρέπει νά δώσωσι πρώτοι 
αυτοί οι ίδιοι. Τον προσθέτει δέ τήν χρείαν τού νά γράψη υπέρ τού Κοραή διά 
τής Έφημερίδος, διά νά γνωρίση τό φρονιμώτερον μέρος τού Έθνους, δτι μ ία ί 
σπανία και μεγάλη αιτία τούς ύποχρεοΐ ν’ άφήσωσι τά πεπαλαιωμένα πάθη. Ό  χρη-ϊ 
στός Γέροη' πείθεται πάραυτα, και συντάττει υπέρ τού Κοραή Διατριβήν, τήν ό-| 
ποιαν ό Λεβέντης άπέστει?.εν εις Π αρίσια προς τον εκεί Νικολόπουλον, ενεργή-3 
σαντα τήν δημοσίευσίν τ η ς . . . ) 11. ’Ακόμα ό ίδιος μεγαλόκαρδος Ήπειρώτης άπευ-| 
θύνθηκε τότε μέ γράμμα του στον από τούς επιφανέστερους Κοραϊστές Λ α ρ ισ ιν ό ί|; 
Κούμα, πού είχε συγυρίσει γιά καλά παλιότερα στην Α ργώ  του, νά μεσολάβηση | |  * 
στον Κοραή γιά τήν κατάπαυση τών γλωσσικών ερίδων ( ;το6λ. Κ. Δημαρά δ.π. σελ. ? 
5 9 ). Ταυτόχρονα δέ και μέ παοάκλησή του ίσως Έλληνας από τό Βουκουρέστι. ο-;]g $ 
που βρίσκονταν ό Δούκας, γράφει στο ιρίλο και συμπατριώτη τού Κοραή στο Π α- 'φ * 
ρίσι Κ. Νικολόπουλο νά μεσιτεύση γιά τή συμφιλίωσή του μέ τον Δούκα. ( . . .Μ .||  
D oucas - γράφει ό ανώνυμος πατριώτης και δημοσιεύει τό Παρισινό περιοδ. Μέλισ-JjJ 
σα - rentre en lui - meme, sollicite Γ amitie de Γ in term ediate d ’ un rappro- igj 
chem ent si desire par tous les vrais amis de la Patrie; je  compte trop sur votre j^ 
cooperation efficace pour douter du succes. L a  Patrie vous en sera reconais-:J 
sante et le nouveau triom phe du venerable vieillard du regenerateur de la. ά 
Grece, confondra les factieux, ses obsceurs detracteurs en ajoutant a Γ admira- |  
tion de ses am is etc. etc. . .  .Bucharest, le 27 septem bre 1819». ( Π ρβλ. Στ.



’ίΚαρατζά: Κοραής καί Νικολύπουλος Ά θ. 1949 σελ. 96- 7 ) .
Πώς αντέδρασε ό Κοραής στις κατ’ εθνική επιταγή συμφιλιωτικές αυτές 

;'τών πατριωτών προσπάθειες δεν ξεοονμε. Βέβαιο είναι εν τούτοις, πώς ό μεγάτ 
! Xoc X icutijc, άκαμπτος και πεισματάρης καθώς ήταν, δεν φαίνεται νά υποχώρησε 
ικαι ή συμφιλίωση των δνο άνδρών δέν πραγματοποιήθηκε.

3) ’Επιλεγόμενα

Είδαμε κατά τις παραπάνω μακρές περιπλανήσεις μας άνά τά κοραϊκά καί 
δουκικά κείμενα τή μεταξύ των δυο σοφών λογίων συμπεριφορά στή διάρκεια της 
σφοδρής διαπάλης τους έξ αίτιας τής γλώσσας. ’Απομένει ακόμα νά διατυπώσουμε 
Ιόλίγες σχετικές μ* αυτή τή διάστασή τους σκέψεις και πληροφορίες συμπληρωμα
τικές για τά αίτια πού τήν προκάλεσαν, τήν εξέλιξη και τήν κατάληξή της. Κα
θώς 0 άνιιλήφθηκε ό άναγναϊστης, ή μεταξύ Κοραή καί Δούκα γλωσσική αντί
θεση ήταν περισσότερο τυπική παρά ουσιαστική, κύοιο δέ αίτιό της, καθώς πα
ρατηρεί ύ Θερειανός, «ήτο ή έν τοΐς στέρνοις παντός Έλληνος άδρώς καί ύπερ- 
φιλοτίμιος έμφιολεύουσα φιλαυτίαν». Καί των δυο άνδρών ή σταδιοδρομία μπορεί 
νά θειορηθή κατά κάποιο τρόπο παράλληλη καί ό σκοπός τους ό ίδιος. Καί οί δυο 
5ηλ. εμφανίζονται κήρυκες διαπρύσιοι τού νεοελληνικού διαφωτισμού καί τής έ- 
>νοπνευματικής αναγέννησης, πού βασίζουν τήν προσπάθεια τους στούς κλασσι
κού; ιδίο)ς συγγραφείς, στή μελέτη καί έκδοση των οποίων είχαν από καιρό καί μέ 
,διαίτερο ζήλο κι οί δυο έγκύψει. Μόνο πού στήν έπιδίωξη αυτού του ωραίου σκο- 
τού τους έστάθηκαν κι οί δυο γλωσσικά παοαστρατημένοι, ό δεύτερος περισσότερο 
ίπό τόν πρώτο. Ή ανοίκεια άλλωστε από τήν πρώτη στιγμή συμπεριφορά τού Κο- 
)αή μέ τις βρισιές, τις είρωνίες, τις άδικες καί συχνά εμπαθείς περί Δούκα κρί- 
ιεις του, υπαγορευόμενη από τόν εριστικό καί εγωιστικό χαρακτήρα του, έπλή- 
ποσαν τή φιλοτιμία τού Ήπειρώτη Δασκάλου καί τόν έκίνησαν σέ δικαιολογημέ
νη εναντίον του άμυνα. Ό  Θεριανός διαβλέπει σάν επί πλέον αίτιο τής ιστορικής 
ιετο.ξύ των δυο άνδρών διαφοράς καί κάποιο ελαφρό συναίσθημα μειονεξίας θά 
έγαμε τού Δ. προς τον Κοραή. « . . .  ό άπειρόκακος Δ. γράφει (δ.π. σελ. 273 -4 ) 
|σθάνετο μικράν τινά και όπωσούν συγγνωστήν πρό̂ , τόν Κορ. ζηλοτυπίαν διότι 
ατά τήν παροιμίαν «και κεραμεύς κεραμεΐ κοτέει». ’Έπειτα καί αυτός ό Δ. έν τή 
:ροτειθεμένη των ιστοριών τού Ήριυδιανού διατριβή (κατά τόν Απρίλιον τού 
813) ομολογεί μετά παρρησίας δτι έχει τι συμφέρον καί τό αντίζηλον εις τού 
ίου τά πράγματα καί συντελεί ού μικρόν εις τήν έπίδοσιν των γραμμάτων. . .» .

Δέν ήταν βέβαια ό Νεόφυτος υπερβολικά εγωιστής, προσθέτει ό ίδιος Θε- 
ειανός, ώστε νά μην αναγνωρίζει τήν υπέροχη παιδεία τού μεγάλου Χιώτη, τόν 
ποιον συχνά άποκαλεΐ σοφώτατο τού Γένους «σοφόν τής γλώσσης παρατηρητήν 
αί τά πρώτα φέροντα τό γε νυν έχον έν λόγοις. . . »  δέν έπεται δμο̂ ς έκ τούτου 
κατά τόν Δ.) νά αποδώσουμε ν αύτώ καί πάσαν τήν γνώσιν τού κόσμου. Τού κα- 
οφαίνονταν ιδιαίτερα καί έπλήγοηαν τήν ευαισθησία καί τό φιλελευθερισμό τού 
οφού καί τεράστιας ηθικής αίγλης ιερωμένου, οί αλλεπάλληλες έπιτιμήσεις καί 
ατηγορίες τού Κορ. εναντίον του καί μάλιστα πιυς είναι άντιφιλόσοφος καί σχο- 
χστικός. «ΕΙ ό Θουκυδίδης μου (αποκρίνεται στις βίαιες επικρίσεις τού Κορ. γι- 
ύτό τό πολύμοχθο έ'ργο του)15 περιέχει άντιφιλοσοφίαν καί εντεύθεν διαφθείρει 
)ύς νέους, δειξάτω ό σοφός Κοραής καί ημείς παρσδώοωμεν αυτόν τω πυρί παρα- 
χλωμα. Άλλ’ εφεξής πόθεν έπισυνάπτει μοι ό άνήρ τό Άντιφιλόσοφος10 τούτο; 
χί πόθεν εγώ δεικνύομαι τής φιλοσοφίας πολ,έμιος 5 πολλούς κόπους ύπομείνας 
ιί πόνους ποιήσας καί ίδρωτας κενώσας υπέρ φιλοσοφίας έν έργω καί λόγω καί 
ιραδείγματι; . . . ’Επί τέλους τί κακόν έποίησεν ό ταλαίπωρος Δούκας; . . .δ ια τ ί
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αύτψ τοσσύτον τό πάθος έντέτηκε;» Κάποτε και ό Δ. άποκαλεΐ τον Κορ. Τρακαρι- 
στάρχην αρχηγό δηλ. των Τρακαριστών, όπως ελεγε τούς Κοραϊστές, βρισιές ό
μως σαν αυτές πού λούσαμε και σαν τις παρακάτο) πού συχνότατα συναντάει κά
νεις στα κοραϊκά κείμενα ουδέποτε 6 αγαθός Δ. εκτόξευσε κατά τού αντιπάλου του. 
Στις κατά τού Κορ. επικρίσεις του έ στάθηκε πάντοτε σεμνός, συγκροτημένος. ά- 
ποκαλώντας τον σοφό, σεβάσμιο γέροντα, σοφώτερο τού Γένους. ’Αντίθετα, τί δεν 
τού εσυρε ό δαιμόνιος Χιώτης τού ταλαίπωρου Δ. Ή έφευρετικότητά του σέ επί
θετα υβριστικά και χαρακτηρισμούς βαρείς, εμπαθείς στο σύνολό τους κι όλότελα 
άδικους, καταπλήσσουν τον καλοπροαίρετο αναγνώστη. ΓΑνθρωπόμορφον θηοίον, 
τον ελεγε, παππάν, ’Αρχίλοχον (κακολόγον), μικρόκακον, λογοκλόπον (στην Τερ- 
“ψιθέα του), Παπαδούκαν, ηγούμενον ολιγαρχικής φατρίας, καταταγέντα άναι- 
σχόντως εις την μοίραν των σνμβουλευόντων τον φωτισμόν, ναύτην Παπαδούκαν 
με τά πολλά σοφά συγγράμματα, Αρχίλοχον, σχολαστικόν, κεφαλή φουσκωμένη από 
τύφον, δημοκόπον άναίσχυντον. τερατολόγον λευίτην, χηνώδη μοναχόν, λύθον μυλι-: 
κόν μήτε ώτα μήτε εγκέφαλον έχοντα, άχρειον Παπαδούκαν, λογοκάπηλον, πέντα- 
θλον αγωνιστήν βαρβαρότητας, τοιαύτας κάκας από τάς οποίας γέμονσι και του] 
Παπαδούκα τά καπηλικά δίφθέρια καί δχι βιβλία, άναίσθητον, σκατοποιόν, άναί- 
σχνντον ληστήν, βωμολόχον κτηνώδη, παχύδερμον εκδότην» πού «δστις τον έγγώ 
ση πιάνει τέττιγα από πτερόυ καί πού δεν ήξεύρει νά γραφή εις χαρτών» κ.ά.

Και όμως οί απόψεις των δυο σοφών, καθώς ήδη άναφέραμε, δεν απείχαν 
πολύ, c'Αδικεί τον Δ., γράφει ό Θερειανός (ό.π. σελ. 277), ό λέγων δτι ένόμιζι 
ραδίως κατορθωτήν την άνόρθωσιν τής αρχαίας γλώσσης, διότι έκ διαλειμμάτων έ· 
φεκτικότερον άποφαινόμενος φέρει εις τό μέσον δόξας, αΐτινες δεν άφίστανται 
πάνυ πολύ τών περί βαθμιαίας τελειώσεως της γλώσσης διδασκαλιών τού Κοραή». 
Ό  Ιδιος δέ Δούκας έδήλωνε: «Λέγουσι τινές δτι διαφέρομαι προς τον σοφόν Κ 
ραήν καθό έκεΐνος μέν θέλει νά γράφωμεν εις την νεωτέραν εγώ δέ εις τήν ά 
χαίαν ψεύδονται* καθότι έγώ μόνον περί τής φιλοσοφίας τούτο γνωμοδοτώ. Κ 
έγραψα καί γράφω εις τήν νεωτέραν περισσότερα απ’ δλους καθώς καί εκείνος δέ 
ήμπόδισε τήν ελληνικήν από τήν φιλοσοφίαν ίΧ . Δούκα: Τετρακτύς εν Αΐγί 
1834 σελ. κγ' σημ.).

Με τά παραπάνω αποδείχνεται μιά φορά ακόμα πώς οι Κορ. καί Δ. έ 
δισαν τό δρόμο τού διαφωτισμού μπροστά κι δχι μακριά ό ένας από τον άλλον its! 
τούτη περίπου τή διαφορά: «ότι ό Δ. καθ’ υπερβολήν φιλότιμος ών, δέν ήθελε ν 
δείΗη δτι βαίνει επί τά ίχνη τού πολλώ σοφωτέρου άντιτέχνου του* άλλως δέ ό Δέ|ί 
γράψας τά πλεϊστα τών πονημάτων αυτού εν άρχαϊζούση ελληνική, δέν ήτο ώς ό)] 
Εύγ. Βούλγαρης καταφρονητής τής δημώδους φωνή; άλλ’ τουναντίον παρήνει πα||| 
σι να σπουδάζωσι περί τήν άρχαίαν έλληνικήν ηγούμενος τήν σπουδήν ταύτην ώ£?| 
τό άνυσιμώτατον τών παιδευμάτων προς διαρρύθμισιν τής καθομιλουμένης. Α»|| 
(Θερ. δ.π. σελ. 279). ^

Συχνά μάλιστα ό σοφός Ήπειρώτης ίδρωκοπώντας πάνω ατά γραφτά τσίν, 
άφού αρκετά εγραη»ε στήν Τερηηθέα του. γιά το δυνητικό α ν βρίσκει τον καιρό* 
άποκαμωμένος καί σάν γιά \*ά ξε σκάση. νά στραφή κατά τής επίπονης καί άκα(Η 
πης μεστής τών κενών γλωσσικών τύπων: «*Ω! 'Ελλάς, λέγει, ώ φιλτάτη πατρΐςϊΐ 
αδελφοί καί συμπολίται! δυστυχείς καί πτωχοί καί τής προσΐ]γορίας ταύτης ούκ ί η : 
ξιοι. μέχρι τίνος ημείς δυστυχεί; καί περί γυμνός λέξεις εύπτόητοι καί σοφός παρ’ 
ήμίν δ πολλούς εν έαυτώ συρφετούς σννειλεγμένος κανόνων καί ρηματίων; οό* 
άνανήη’ομεν; ού γενησόμεθα έαυτών; ού μεταμαθησόμεθα όψέ γούν την απάτην &ζ 
ήν εύρωτιώμεν αεί, από γε τών όμορων εθνών τό παράδειγμα εχοντες: 51Ω προς 
θεού, πόθ' ήμιν εσοιτο από τής ληθαργίας αυτής άνανήψαντες εύέλπιδες επί τήν 
δέσποιναν άπιδειν φιλοσοφίαν;...» .

Δέν είναι άλλωστε λίγες οί εύστοχες παρατηρήσεις πού-συχνά διατύπωσε
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<9ύς γλωσσικού; ακροβατισμούς του Κορ. ό Δ. αύτοκυριαρχημένος δπως πάντοτε 
ά μέσα στα όρια της ευπρέπειας και επιστήμης. Στη διατριβή του παράδειγμα 
7 την όιυ λουμένη γλώσσα, πού μνημονεύσαμε, άναφερόμενος σέ οσα ό Κορ. ε- 
’αψε διά τούς μελλοντικούς της τύπους, παρατηρεί απευθυνόμενος στούς Κοραϊ- 
trC «ΙΙερι δέ τού μέλλοντος, τον όποιον είσαγαγόντες αισχύνεσθε ήδη νά τον ά- 
ιΐσετε, τί άν είπωμεν περί τούτου; Τί θέλω γράψει, ώ άνδρες, εάν ήτε φιλόσοφοι 
ί άνθρωποι λογικοί, νού και έπιστήμης δεκτικοί, δεν είναι άπαρέμφατον ώς ύπο- 
■ Λβάνετε αλλά {υποτακτικόν προφανώς· άραγε δεν τό βλέπετε; τό βλέπετε άλλα 
οσποιείσθε· πρώτον τό θελιό φυσικώς φέρεται προς ενεστώτα καί αόριστον κατά 
ι πολλάκις καί άπαξ έν χοείφ· σείς δέ. ώ άνδρες, ύπερβάντες τής γλώσσης την 
σιν αποδίδετε αύτώ άντιφιλοσόφως καί προς τρίτον τον μέλλοντα, δπερ έστίν 
ιράδεκτον έν τφ λόγιο, δ ήλον δέ τούτο έκ πολλών τεκμηρίων, πρώτον μέν έκ τού 
>ίστου δευτέρου, τά οποία εχουσι μάλιστα εναργή την διαφοράν έν τφ ύποτα- 
κφ. Επειδή, καθιυς λέγομεν, έρχομαι, έλεύσομαι θέλω έλθει. ούτω καί γράφω, 
χψω, θελιό γράψει . . .  Έπειτα εάν ήτο μέλλων ανάγκη ήν νά τρέχη καί έν τοίς 
^ητικοίς ή γλώσσα προς μέλλοντα" άλλ’ ούδαμού κατ’ ούδένα τρόπον δέχεται 
>το άλλα τρέχει πάλιν ομοίως προς τον αόριστον οίον θέλω φάγη, θέλω φαγω- 
. . .  ’Έχεις ένταύθα άποχρώντα λόγον προς αντιλογίαν; Ούχί. . . »  (Θερ. δ.π. 
, 280 -1) .  Καί συνεχίζει στον ίδιο πάντα ευπρεπή καί ήρεμο τόνο τις σωστές 
ά τών Κοραϊστών γραμματικές του ένστάσεις.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Φιλιππουπολίτης τό γένος (1773 - 1853) επιφανής άρχαϊστής, έμαθήτεψε στην πατρίδα 
του πρώτα καί στο Λ. Φωτιάδη στο Βουκουρέστι έπειτα, «συγκροτηθείς ίκανώς υπό 
πάντων καί γεγενημένος μάλιστα Γραμματικός καλός έπέρασε εις την Εύροόπην καί 
έδιδάχθη την Ιατρικήν επιστήμην ιίμα γενόμενος καί πολλών γλωσσών έγκρατής». “Ε
γραφε Άντιπανάκεια καί μετέφρασε τήν Άνθρτυπολογία του Μεσγέρου σέ Αττική 
διάλεκτο. Για τό πρώτο έργο «ναγορεύθηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου τών Παρι- 
σίων, πράγμα δπου άπέτυχε ό Κοραής. ’Αργότερα άλλαξε τονομά του σέ Λευκίας, διε. 

τέλεσε δέ καί καθηγητής στο Πανεπιστήμιο τής ’Αθήνας (Πρ6λ. Κ. Δημαρ. δ.π. σελ. 
σελ. 255 - 6).
Γράφει εκεί ό Κορ. άναθεωρώντας παλιότερες απόψεις τον νιά «τα κάκιστα καλά Γραμ
ματικά» δπως τά έλεγε: «“Ας τούς συμβουλεύεσαι λοιπόν (οι διδασκ. τούς μαθητές) 

νά γίνωνται καλοί γραμματικοί, πρίν έμβώσι εις τών μαθητών τής φιλοσοφίας τόν 
κατάλογον, ήγουν νά μανθανωσι πρώτον, δχι τά όποια οΐ προ αυτών έδιδάσκοντο μωρά 
άπό μωρούς θαυμαζόμενα γραμματικά, αλλά τήν μεθοδικήν φιλολογίαν τής 'Ελληνικής 
γλώσσης, τής οποίας άχώριστος πρέπει νά είναι ή Λατινική. Μακράν απ’ έμέ ή άδι- 
κία! ’Εξενρω δτι τά γραμματικά ταύτα, δσον μωρά καί &ν ήσαν, έμπόδισαν όμως τήν 
ιπαντελή τών Ελλήνων άπονέκρωσιν* καί άπό τούς παραδότας αυτών τούς μέν άπο- 
ιθανόντας μακαρίζω καί τοΰ Γένους εύεργέτας κηρύττω* από δέ τούς έτι ζώντας μό
νους έκείνους έπαίνου καί ευχαριστίας άξίους κρίνω, δσοι μέ τήν πρόθυμον αποδοχήν 
τών μεθοδικών νέων μαθημάτιον έδωκαν άπόδειξιν, όπ έξ ανάγκης έπαράδιδαν τά ά. 
μέθοδο, επειδή δεν είχαν καλήτερα, δτι δι* αγάπην τού 'Ελληνικού Γένους έπρονόησαν 
νά μή σβεσθή τό ασθενές αυτών λυχνάριον, έως νά λάμψωσι φωτεινότεραι λαμπά
δες. . .> ("Απαντ. Α' σελ. 993 -4).
Ό ίδιος ό Δ. στήν έκδοσή του τών «Λόγων ’Αττικών ρητόρων» (τόμ Α' έ%7 Βιέννη 
1813) γράφοντας πρός τούς χωριανούς του ’Άνω Σουδενίτες προκειμένου νά φανερώση 
τήν προς αυτούς καί τήν Πατρίδα αγάπη του καί νά τούς συμβουλεύση πώς νά γίνουν 
ι«ού μόνον τών πενήτων τροφεϊς καί προστάται αλλά καί παιδαγωγοί τής νεότητος καί 
της εις τό κρεΐττον μεταβολής τής χαιρας μας αίτιοι» έγκαταλείπει τό προσφιλές άτ- 
ΠΕίκό του ύφος και μεταχειρίζεται γλώσσα απλή, εύληπτη, δπου αναμειγνύει άθελά του



152 «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙ

καί άπό συνήθεια /.έξεις καί φράσεις της άοχαίας. «Χαί πρώτον, γράφει, νά κάμζ 
δλοι έναν ρεφενέν δίνοντας ένας δ,τι ήιπορεί καί θέλει δχι μέ β ίαν...» (Πρβλ. κ 
Γ. Μέγα: *Ιστορ. τον γλωσ. ζητήματος Β ' σελ. 188).

13. Έλλ. έφημερίδα της Βιέννης (1812-1836) άπογευ;:ατινη στην άρχή, πρωινή κατό 
πού έξέδιδε ό λόγιος γιατρός Δημ. Άλεξανδρίδη;. Ή έφημερίδα αυτή, πού διαβόσ 
κε εύρύτατα άπό τους ομογενείς και άποτέλεσε, καθώς ή προκάτοχός της τών Μο 
δων Πούλιου, τό γι αύτούς μέγα μαντείαν, ήταν τό μόνο άπό τά έλλ. έντιπα τ 
Αύστρ. Πρωτενοΰσης πού έπέζησε μετά τήν έκρηξη τής Έλλ. ’Επανάστασης, έ.τει 
δέχτηκε νά προσαρμόοη την είδησεογραφία της προς τη θέληση καί την πολιτική 
Μέττερνιχ. ΠΤρβλ. Γ . Λάίον δ.π. σελ. 84-31)#

14) Κατά τον Ί . Φιλήδονα, γράφει ό Δασκαλάκης (δ.π. σελ. 717), ό οποίος είχε λάβει 
πληροφορίες αύτές από τόν ίδιο Δούκα, στενό φίλο του κατά τά μετέπειτα έτη, «ό Δ 
κας έπείσΰη νά σύνταξη διατριβήν ύπέρ του Κοραή την οποίαν δ Λεβέντης άπέστειλ 
πρός τόν έν Παρισίοις Χικολόπουλον, ίνα μέσω τούτου δημοσιενθή. Τοιαύτη διατρ: 
του Δ. δεν έδημοσιεύθη. Ά λλ’ είναι πιθανόν δτι έιος δτου φδάση τό χειρόγραφον 
Παρισίους είχε παυσει ή εκδοσίς τών έλλ. περιοδικών».

15. ΟΙ σημείο')σεις του μάλιστα σ’ αυτόν (τό Θουκυδίδη) κρίΰηκαν γενικά άξιόλογες, έ 
καν δέ στό Δ. τό εύσημο τής φιλολογικής αυθεντίας μέ τό νά γίνεται συχνά μνεία τ 
άπό δοκιμώτατους ξένους σχολιαστές μέ τήν παρατήρηση: «Ducas dixit». (Μ. Ε. *1 
τομ. θ '  σελ. 509).

16. Χαρακτηρισμός άδικος. Γιατί 6 Δ. ήταν έξημμένος λάτρης τής φιλοσοφίας, πρά' 
πού δέν παραλείπει ευκαιρία νά διαδηλώνει. «Ή φιλοσοφία, έγραφε, είναι κεράς 
Άμαλθείας, μήτηρ τών άρετών, έπιστήμη τών έπιστημων, ή τέχνη πασών τών τεχι 
δώρον θεού, άνωθεν καταβάσα πρός όδηγιαν τών άνύρώπων εις τό καλόν, πηγή 
μίας και πρόξενος τής ευτυχίας καί δόξης τών έθνών...» (θερ. δ.π. Β ' σελ. 2 
Κι άλλου (Ήρωδ. προλεγ. σελ. ξ ')  παραπονούμενος γιά τήν κατηγορία τον Ά  
λοσόφου, πού του προσήπτε ό Κορ.: «Διατί πόλιν λέγω, διατί εγώ άντιφιλόσοφος 
τόν σοφόν Κοροήν; Καί έντεύΟεν χολαται καί χαλεπαίνει καί άνιχνεύει μου τά παι 
πανταχού μέ του πάθους τήν περιέργειαν; τον κοινού καλού ίσως ένεκα; "Ω! τής 
εικείας! θαυμάζω τφ δντι καί έν άλλοις μέν πολλούς, ένθα άφανώς πολλαχσύ πειρ 
νά μέ τοξεύση ούχ ήττον δέ καί νυν έν έσχάτοις (Π Αουτ. Δ' σελ. κε') ένθα μοι 
λέγχει τό όργίζεσΟαι ό)ς διά τού χαλεπαίνειν παραφραζόμενον θρηνολογών ουτώ

16α Τά δσα ισχυρίζεται ό X. Λωλής (X, Δούκας. Μυτιλήνη 1951 σελ. 9), σημειιόνει 
’Ηλιου ("Ερανος κ.λ. σελ. 103), γιά ύπαρξη δηλ. γράμματος του Κοραή πρός τόν;· 
Δούκα άπό τό όποιο μάλιστα, ένώ δέν υπάρχει, παραθέτει καί άπόσπασμα, είναι 
λείως φανταστικά. "Αλλωστε καί ή τεκμηρίωσις τής πληροφορίας αυτής, συνεχί 
ίδιος μελετητής, πού αν ήταν σωστή Οά ήταν σπουδαιότατη στηρίζεται στην κακή 
γνώση ένός σχολικού έγχειριδίου. Γιά τήν συμφιλιωτική προσπάθεια τού Δούκα, 
δέν ξέρουμε άπό πουθενά άν βρήκε άνταπόκριση στον Κοραή, πρέπει νά έ'χη κ 
ύπ’ δψει του έκτος άπό τή συνάντηση Δούκα - ’Αναγνοστοπούλου, πού περιγρά; 
Φιλήμων, καί τις πληροφορίες καί τήν έκκληση του Δούκα, πού δημοσίεψε ή Μ** 
του Παρισιού (1820 σελ. 230-40).



Αρχιμανδρίτου ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΒίΤΛΛΗ 
ΓΙθ(οτοσ γκιλλευονιος Ί*ρ< κήρυκος 
τής Ί. Μηιρυπόλβως Νικοπόλεως

Ο Κ Ω Δ I Ξ Γ'
ΤΗΣ ΕΝ ΠΡΕΒΕΖΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΓιΟΛΕΩΣ*

Μ ΕΡΟ Σ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
88. Δ ι α θ ή κ η .
Του Αναστασίου Καλού, δστις ήτ° ν°ΐς «πασι γνωστός τίμιος καί χρηστός 

πολίτης», βιαμένων εις ’Αθήνας, ένθα άπέθανε κατά Μαιον τού 1881. ’Επειδή δ
ύω: εύηργέτησε «τήν φίλην τούτην αυτού πατρίδα διά της προστασίας του πρός 
τινας εκεί έκπαιδευθέντας νέους, καταγράφεται ώδε ή διαθήκη του έκ τής ύπ’ 
άριθ. θο τού ιθ' έτους τής έφημερίδος ώ  Έθνοφύλαξ», έκδοθείσης έν Άθήναις 
την 1G Μαΐου 1881, πρός γνώσιν και οδηγίαν τής έπιγιγνομένης γενεάς τής κοι- 
νότητος τούτης, δ^υς μετά τά 112 ετη ώφεληθή ή τότε χριστιανική γενεά των 
ευεργετικών διορισμών τού ευεργετικού τούτου άνδρός, κατά τήν μνησθεισαν Δια
θήκην εις αιώνιον τούτου μνημόσυνον». Έκ ταύτης άποσπώμεν τά έξής τμήματα: 
«α' Επειδή δεν ηύτύχηαα ν’ αποκτήσω τοσαύτην περιουσίαν ώστε ευθύς από τού 
θανάτου μου νά διαθέσω ταύτην κατά τήν επιθυμίαν μου υπέρ τής θεραπείας των 
αναγκών τής Πατρίδος, έκ δέ τής όποιας προσεκτησάμην έξ οίκονομικών και παν
τοίων στερήσεων αΐ έπιθεμίαι δύνανται νά ποαγματοποιηθώσιν εάν κατατεθη είς 
τήν εθνικήν Τράπεζαν επί μακρόν χρόνον έντόκως ποσόν τι, κατέθηκα ήδη άπό 
τινοιν ετών τύ ποσόν των 10.000 δραχμών καί εξακολουθώ νά καταθέτου καθ’ έξά- 
μηνον ώς κεφάλαιον τού έκ των 10.000 παοαγομένου τόκου, ώς καί των άλλων 
μικοών κεφαλαίων' τούτ’ αυτό εντέλλομαι νά έξακολουΟήση μέχρι πού νά συγκε- 
φαλαουΟή τό ποσόν των δέκα έκατομμυρίιον.

Γ ' ή κατάί)εσις τού κεφαλαίου των δέκα χιλ. καί τόκων αυτών ώς καί των 
λοιπών τόκων δεν δύνανται νά συμπληρώσωσι τό ποσόν των δέκα εκατομμυρίων, 
ή μετά παρέλευσιν έκατόν δώδεκα ετών, εάν ό τόκος έξακολουθήση διδόμενος με
ταξύ 0 καί δ χ/2  τοίς % εντέλλομαι μετά τήν συμπλήρωσιν τού χρόνου τούτου και 
ή καί μακροτέρου, εάν ό τόκος έλαττωΟή καί κατατεθή τό ποσόν των δέκα έκατομ- 
μυρίο)ν εις τήν έθν. Τράπεζαν ή και είς άλλην έσαεί καί ό έξ αυτού τόκος νά δια
τίθεται ώς εξής έν έκτον υπέρ τών Σχολεκυν άρρένων καί θηλέων τής πόλεως 
Πρεβέζης, έν έκτον υπέρ τού έν Άθήναις Πτιοχοκομείου, έν έκτον υπέρ τού ’Ορ
φανοτροφείου Χατζηκώστα μέ τήν υποχρέωσιν νά λαμβάνη τό Διοικ. Συμβούλιου 
κατ’ έτος δύο ορφανά πατρός και μητρός έκ τής επαρχίας Πρεβέζης, άτινα μετά 
τήν έκμάθησιν οίασδήποτε τέχνης ν’ άποκαθίστανται είς τον τόπον τής γεννήσεώς 
των ή τήν επαρχίαν Πρεβέζης, πρός έξάσκησιν αυτής καί δύο έκτα υπέρ τής 
ίμψνχώσεως τών τεχνών καί τής βιομηχανίας...».

Έν Πρεβέζη 8 ’Οκτωβρίου 1881 
t Ό  τού Άγιου Νικοπόλεως Επίτροπος 
Γεώργιος Ίερεύς Λάππας, ό Οίκονόιιος.

(σελ. 219-221)

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 89.
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89, «Δ ό σ ι ς» π ρ ο ι κ ό ς.
Συνετάχθη πρακτικόν καταθέσεως προικός έν τφ κώδικι ύπό του 'Ιωάν. 

Άθανασιάδου - Μάνου εις την νυμφευομίνην κόρην αυτού Μαρίαν, τη 6 Νοεμβρ. 
1881.

(σελ. 222-225)
*

90. Γ ρ ά μ μ α .
Προς την ’Εκπαιδευτικήν και φιλανθρο>πικήν 'Αδελφότητα, άπό 12ης 

Νοεμβρ, 1881, έξαιτούμενοι οί έν Πρεβέζη πρόκριτοι ένίσχυσιν οίκονομικήν διά 
τά Σχολεία τής πόλεο>ς Θεοφάνειον, ΓΙαοΟεναγο^γείον κτλ,

(σελ, 225-227)
*

91. νΑ φ ι ξ ι ς τ ο υ  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ  Ν ι κ ο π ό λ ε ω ς .
«1881 όγδοηκοστού πρώτου (έσφαλμένως γράφει δευτέρου) τη έβδομη Δε

κεμβρίου περί ώραν δεκάτην τής ήμέρας άφίκετο ένταύθα ό Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης άγιος Νικοπόλεο>ς Κύριος Α μ β ρ ό σ ι ο ς ,  καί άπας ό ευσεβής αυ
τός λαός πανηγυρικότατα ύπεδέξατο τήν αυτού Σεβασμιότητα, ό δέ παρ' αυτής 
απαγγελθείς λόγος έν τφ Ναφ τού 'Αγίου Χαραλάμπους περί Ομόνοιας καί τής 
μετ’ άλλήλων άγάπης μετά τήν τελεσθείσαν δοξολογίαν τούς πάντας εύχαρίστη- 
οεν. "Οθεν οί πάντες έχάρησαν χαράν μεγάλην διά τήν προοιωνιζομένην άρετήν 
τού αγίου Νικοπόλεως.

Ά θ. Άθανασιάδης
(σελ. 228).

*

92. Π ρ ο ι κ ο σ ύ μ φ ο> ν ο ν.
Τής Μαριγούς, θυγατρός Ά . Θεοχάρη, υίοθετηθείσης δέ υπό τού Άθ, 

Άθανασιάδου, ού αιτήσει κατεχ/υρήθη εις τον κώδικα (σελ, 228— 231). Προσ
υπογράφει δέ διά πρώτην φοράν ούτο>ς: t Ό  Νικοπόλειυς ’Αμβρόσιος βέβαιοι» έν 
Πρεβέζη τή 28 'Ιανουάριου 1882, τιθέμενης στρογγυλής σφραγίδος, έν τφ μέσο) 

έχούσης Σταυρόν, άνωθεν δ' αυτού τά γράμματα ΜΤ. ΝΙΚ., κάτωθεν δέ AM. 
Β Ρ Σ , 1881.

*

93. Β ε β α ι ω τ ι κ ό ν  τ ε λ έ σ ε ο > ς  Γ ά μ ο υ .
«Ή ταπεινότης ημών ’Αρχιεπίσκοπος Μητροπολίτης Νικοπόλεως 'Τπέρτι- 

μος καί Έξαρχος Παλαιάς Ηπείρου πιστοποιούμεν δτι σήμερον ήμέραν Κυρια
κήν έν τή οίκίφ τού κυρίου Αθανασίου Άθανασιάδου ένταύθα, ήνο>σαμεν εύλογή- 
σαντες είς γάμον πρώτον κατά τούς Ιερούς κανόνας τής 'Ορθοδόξου τού Χριστού 
'Ανατολικής 'Εκκλησίας, μετά τήν ομολογίαν τών νυμφίο)ν περί τής έφέσεως τής 
μετ’ άλλήλων συζεύξεο>ς, τόν κ, Δημ. Γαρζούνην ποτέ Γεο>ργίου έξ Άρτης ιατρόν 
τού 'Υγειονομείου είς Δυρράχιον, καί τήν κόρην Μαριγών θυγατέρα μέν ποτέ Ά- 
ριστείδου Θεοχάρη καί τής κυρίας 'Αναστασίας (τό γένος) Τσιλιγιάννη έξ ’Άρ
της, υίοθετηθείσαν δέ υπό τού κ. Αθανασίου Άθανασιάδου καί τής Συζύγου αυ
τού κ. Αγγελικής οντος παρανύμφου τού κ. Ίο>. Ν. Άντωνοπούλου έξ ’Άρτης. 
*Όθεν είς πίστωσιν έκδίδομεν τό παρόν ληξιαρχικόν τής 'Εκκλησίας έγγραφον.

'Εν Πρεβέζη τήν 17 'Ιανουάριου 1882 
t  «Ό  Νικοπόλεως Α Μ ΒΡΟ ΣΙΟ Σ βέβαιοί»

(σελ. 231)
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94. Δ ι ά θ ε σ ι ς χ ρ η μ ά τ ω ν .
Προς έκτέλεσιν της τελευταίας θελήσεως - κληροδοτήματος τής άειμνή- 

ϊΤου συζύγου αι»τού Γιαννούλας ό Ίω. Άθανασιάδης παρέδωκεν ένώπιον του Μη
τροπολίτου Νικοπό?νεως ’Αμβροσίου (προσυπογράφοντος) τή 22 Μαρτίου 1882 με- 
Γοίτια αργυρά 50 «προς υπανδρείαν τής πτωχής νεάνιδος Χριστ. Παζάρου...».

(σελ. 232).
*

95. Σ υ σ τ α τ ή ρ ι ο ν  Γ ρ ά μ μ α .
Προς τον Μητροπολίτην Δρυϊνουπόλεως Κλήμεντα, από 3 Όκτωβρ. 1883, 

ιερί του ’Αλεξάνδρου Χρ. Αυγερινού, ετών 15, αποφοίτου τής Θεοφανείου Σχο- 
ίής, προς εισαγωγήν αυτού εις τά έν Άργυροκάστρψ Ζωγράφεια Διδασκαλεία, 
{άριν εύρυτέρων σπουδών.

σελ. 233— 234).
*

96. Δ ι ο ρ ι σ μ ό ς  κη  δε  μόνος .
Του Ά θ. Άθανασιάδου διά τον πάσχοντα Αλέξιον, υιόν του μακαρίτου 

Χελφού του Ίωάν. Άθανασιάδου, προς διαχείρισιν τών κατ’αύτόν, τή 9 Σεπτεμβρ. 
883.

(σελ. 235).
*

97. Ά φ ι ε ρ ω τ ή ρ ι ο ν .
«Διά του παρόντος Εκκλησιαστικού Γράμματος δήλον γίνεται δτι σήμερον 

ήν Ιην Δεκεμβρίου του 1883 τρίτου σωτηρίου έτους, ήμέραν πέμπτην, παραστάς 
νώπιον ημών, έν τή 'I. Μητροπόλει, ό έν τή Τ. Μονή τών 'Αγίων Αποστόλων 
Κοζυγίου) διαμένων Όσιώτατος Δωρόθεος ώμολόγησεν Ιδίοις χείλεσιν δτι έ'χων 
ϋ τώ χωρίφ αυτού Παλαιοροφόριρ εΐκοσιν Ά ριθ. 20 έλαιόδενδρα και συνορεΰοντα 
ρός βορράν μεν μέ Κωνσταντή Διαμάντη, προς δυσμάς με στορόγης, προς ανα
νάς μέ Νεράκι καί προς μεσημβρίαν μέ Κωνσταντή Πέτρη, καί τά όποια μέ τό 
;ής Δ σημεΐον έσημείωσεν οικειοθελώς καί ευχαρίστως άφιεροί καί παραχωρεί 
ιΰτα προς τήν 'ρηθείσαν Μονήν τών 'Αγίων ’Αποστόλων καί θέλει από σήμερον 
ι ί  αιωνίου νά υπάρχουν κτήμα τής Μονής, είς ήν καί βιώσεται μέχρι τέλους.

'Όθεν εις πίστωσιν έγένετο ή παρούσα πράξις καί υπογράφεται παρ’ αυτού 
)ύ Ιδιου μοναχού, τών παρευρεθένιων επιτρόπων τής Μονής καί κυρούται καί παρ’ 
μων.

Έν Πρεβέζη τή 1 Δεκεμβρίου 1883.
' Διά τον αγράμματον μοναχόν Δωρόθεον Γεο>ργαντζήν τον υπογράφω έγώ 
‘Αρχιδ. Νικόδημος καί αυτός θέτει τό σημείον τού t

Οί ’Επίτροποι τής Μονής, 
t  «Ό  Νικοπόλεως Α Μ ΒΡΟ ΣΙΟ Σ βέβαιοι».

•ΐ (σελ. 236).
% *

98. Π ρ ο ι κ  ο σ ύ μ φ ω ν ο ν .
Καταχωρηθέν έν άντιγράφφ, τή 13 Άπριλ. 1884, κατ’ αΐτησιν τού Στ. 

Ιιξάρου, διά τήν θυγατέρα αυτού Χριστίναν.
(σελ. 237).
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99. Δ ι α ζ ύ γ ι α .
α) Τής έκ Παλαιοροφόρου Λαμπρινής (θυγατρός ’Αναγνώστου Ζώη) κα-| 

τά του συζύγου αυτής Άναστ. Γεο3ργαντζή, «λόγφ επιβουλής τής ζωής αυτής», τή|
10 Ά πριλ 1882).

(σελ. 240—42).
*

β) Τής έκ Πρεβέζης Θεοδούλης (ύυγατρός Μάνου Άλλαφιώτου), κατάΐ 
τού συζύγου αυτής Ίωάννου Μπόρου, συνεπεία επιβουλής τής ζωής αυτής, τή 24j 
Αύνούστου 1882.

(σελ. 242— 243).

*γ) Τής έκ Μιχαλιτσίου Χρυσαυγής (θυγατρός Καραχάλη) κατά τού συζύ-1 
γου αυτής Χρ. Βαρβάτη, διά τό είναι άνυπόστατον και παράνομον τον γάμον, καθ’Ι 
δσον 6 έν λόγω ήτο άνάδοχος τού έκ τού πρώτου γάμου τέκνου τής Χρυσαυγής^ 
Τή 5 Νοεμβρ. 1882.

(σελ. 247— 48).
*

δ) Τής έκ Κουκουλίου Παρασκευής κατά τού συζύγου αυτής Θωμά Ία| 
κώβου ένεκα άσϋενείας αυτής (έπιληψίας), τή 24 Ίαν. 1883.

σελ. 260).
*

ε) Τής Βάσο3ς (θυγατρός Ί . Τιμάρη) έξ νΑνω Βλάδω (Δεσποτικού) άπίί 
τού συζύγου αυτής Νάστου Ματσαϊδόνη, ?.όγω ανιάτου αυτής ασθένειας, τή 2 Δε 
κεμβρ. 1882.

(σελ. 261).
ς) Τής Μαρίας (Τριανταφύλλου) κατά τού συζύγου αύτής Νικ. Κονταράτου* 

Ζακυνύίου, λόγφ ύπαιτιότητος αυτού, τή 3 Μαΐου 1883.
(σελ. 262— 63).

ζ) Τού Ζήση Γάκη, έκ χωρίου Τοπόλα (Χειμαδιού) κατά τής συζύγου αύ| 
τού Άδριανής (τό γ. Κότα) συνεπεία έγκαταλείψεως και σνζωίας μεθ’ ετέρου τή 
7 Ίουλ. 1883.

(σελ. 263— 64).
η) Τής έκ Πρεβέζης Χρυσαυγής (τό γ. Παπαλήθεια) κατά τού συζύγον 

αύτής Νικ. Λ. Μπαρμσακούλη, διά τάς «προξενηθείσας αυτή παρ’ αυτού έπιύέσεκ||$ 
διά ξύλθ3ν καί κακώσεις», και διότι «ούδεμίαν πρόνοιαν λαμβάνει ούτε υπέρ αύτής8|. 
ούτε υπέρ των τέκνων της», τή 1 Μαρτίου 1884. J f * ,

(σελ. 264— 65) Jgij
ύ) Τής έκ Σεσόβου (Πολυβρύσου) Αικατερίνης (τό γ. Γιαννάκη), κατάί|. 

τού συζύγου αύτής Βασ. Κ. Μπαγκέ, λόγω μεταξύ αυτών σοβαρών έρίδων και διατ||ΐ 
πληκτισμών, τή 14 Μαρτίου 1884.

(σελ. 266). ( ^
ι) Τής έκ Κάτω Κοτσανοπούλου (Ελένης Π ήλιου. Ντάσκαρη) κατά τοδ|^ 

συΐύγου αύτής, λόγω συνεχών κακώσεων και έξευτελισμών και ατιμώσεων...
7 Νοεμβρ. 1884.

(σελ. 267).  ̂ β
ια) Τής Ελένης (τό γ. Μάντζου), έκ Καμαρίνης, κατά τού συζύγου αύτής Η 

Κ. Ντίκα, συνεπείρ κακώσεων χα'ι έγκαταλείψεως, τή 27 Μαρτ. 1885.
(σελ. 268— 69).

ι-;(ί
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ιβ) Τής Φεβρίονίας (τό γ. Χαβάνη), έκ Πρεβέζης, κατά του συζύγου αυ
τής Θεοδ. Άρπιτσιότή, συνεπεία κακά'σεοη' και παντελούς έγκαταλείψεως αυτής 
;έ και των Ιδίων αυτών τέκνων, τή 1 Μαρτίου 1885.
, (σελ. 269— 70).

100. Δ ιά  τσ  Π α ρ θ ε ν α γ ω γ ε ί ο υ .
Κατόπιν συσκέψεως, υπό την προεδρείαν τού Μητροπολίτου Νικοπόλεως 

Δμβροσίου, των τε Δημογερόντιυν και τών ’Επιτρόπων τού έν Πρεβέζη Παρθε- 
αγωγείον, τή 14 ’Ιουνίου 1882 (άντεγράφη (ραίνεται έκ των ύστερων εις τον Κώ
μοι) άπεφασίσθη, όπως ληφθώσι ώρισμένα μέτρα διά την οικονομικήν καί άλλην 
νίσχυσιν τού Ίδούματος.

(σελ. 244— 46).

*

101. Δ ι α θ ή  κα ι.
αI Τού Ί ω ά ν ν ο υ  Ά θ α ν α σ ι ά δ ο υ  (θανόντος τή 19 ’Ιανουάριου 

$83), ούτινος ό «ύτάδελφος Αθανάσιος ήτήσατο και κατεχώοησεν έν τω κώδικι 
(V διαθήκην αυτού συνταχθείσαν τή 1 Ιουνίου 1880. Έν αυτή άξιοσημείοντος εί- 
;ι ή έξης παράγραφος: «...καί επειδή έν ταύτώ θέλω τό κληροδότημα αυτό τής 
ιμνήστου Συζύγου μου νά μείνη αιωνίους στερεώτερον καί ασφαλέστερου, διορί- 
ι καί αποφασίζω νά λαμβάνωνται έκ των έτησάον ενοικίων τού μνησθέντος έρ- 
στηρίου γειτονεύοντος τής οικίας Βρέκουση και Διγόνη, καί δίδωνται άφεύκτως 
τά πάσαν ενιαύσιον περίοδον παρά τής θυγατρός μου Μαρίας και των κληρονό- 
>ν και διαδόχων των, τάλληρα (μετσίτια;) πεντήκοντα άριθ. 50, δηλ. τά μεν 
ίση 25 απέναντι τού κληροδοτήματος τής μακαρίας συζύγου μου, τά δε λοιπά 
από μέρους εμού, εις μνημόσυνου εμού καί των μακαοκον γονέων μου, εις ύπαν- 

•ίαν μιας πτο>χής καί χρηστοήθους κόρης τής χριστιανικής ταύτης κοινότητος. πρό
ωρέ νης πάντοτε μιας τοιαντης έκ των συγγενών μου είτε έκ τού πατρός μου 
ε έκ τής μητρός μου. Ή ευεργεσία αυτή θέλει γίνεσθαι κατά πάσαν αγίαν καί 
'άλην Πέμπτην παρόντος τού Άρχιερέιος ή τού Επιτρόπου αυτού...».

(σελ. 256).
β) Τού ’Αθανασίου Άθανασιάδου (θανόντος τή 6.4.1885), συνταχθεισα τή 

Απριλ. 1883 καί διαλαιιβάνουπα τούτο μέν ότι τά βιβλία αύτού άπαντα πλήν 
' νομικών τ’ άφιεροί προς την Θεοφάνειον Σχολήν (άρθρ. Δ ')  τούτο δ’ δτι κα- 
είπει λίρας τουρκίας διακοσίας, όίστε νά δανεισθώσι καί μετά 20ετίαν έκ τών 
οον νά σπουδάζωσι δύο πποχοί. ευφυείς καί χρηστοήθεις νέοι τής Πρεόέζης, έν 
τή Θεοφανείο) Σχολή καί έν τή Θ-ολογική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

τον όρον, ότι μετά τήν άποπεοάτωσιν τών σπουδών αυτών θά χειροτονηθώσι 
θά ίερατεύσωσιν είς τήν Πρέβεζαν...

(σελ. 270— 280)

γ) Τής ’Αγγελικής Άθανασιάδου, συνταχθεισα τή 30ή.5.1882, έν ή ταύ- 
τήν επιθυμίαν εκφράζει: «...διορίζω καί αποφασίζω αυτά τά χρήματα (γρ. τ. 

0) καί άλλα προστιθέμενα υπό τού συζύγου μου γινόμενα όλα λ.τ. 40 νά δανεί- 
ιιετά τον θάνατόν του 6 προσφιλής μου ούτος σύζυγος ένώπιον τού Άρχιερέως 
τής παρ’ αύτώ τεταγμένης Δημογεροντίας... προς αξιόχρεα πρόσωπα ή πρό- 
ον με πάσαν ασφάλειαν επί ολόκληρον ΙΟετίαν κατά τήν όποιαν θέλω νά προσ-
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τίθηται ό τόκος είς κεφάλαιον. 4Αφού δέ διά τον άνατοκισμού γίνη Ικανόν κεφάλα 
ον... τότε, Επιθυμώ καί θέλω Τνα ό ήμισυς τόκος δίδηται έτησίως είς τό ένταύθ 
Παρθεναγωγείου, ό δέ άλλος ήμισυς είς υπανδρείαν μιας πτωχής χαΐ τίμιας νε, 
νιδος των έκ τ ή ς  συγγένειας έμού ή τον συζύγου μου...».

(σελ. 282—285 ϊ
Έν συνεχείς* τον Κωδικός καταχωρεΐται κωδίκελλος τής αυτής Διαθήκης 

υπό ήμερομηνίαν 11.4.1885, έν ώ διαλαμβάνει, δτι «κατά τό Ετος 1882 σννεταί 
Διαθήκην της, ητις Επιθυμεί νά έκτελεσθή καθ' δλα τά λοιπά μέρη και μόνον 
μή έκτελεσθη τό λάσσον, δπερ διά τής διαθήκης της ύποχρέου τόν μακαρίτην 
ζυγόν της νά θέση υπέρ αυτής, και τούτο άκυροι μετά μεγίστης θλίψεώς της ? 
κεν του έπελθόντος θανάτου του συζύγου της και τής δυσκόλου οικονομικής θέσε
της...».

*
(σελ. 286—287).

102. Κ α τ ά λ ο γ ο ς  β ι β λ ί ω ν .
Των κατά την διαθήκην τού 'Αθανασίου Άθανασιάδου δωρηθέντων είς 

Θεοψάνειον Σχολήν.
(σελ. 288— 291).

103 Π ρω τ ό κ ο  λ λ ον π α ρ α λ α β ή ς .
Διαφόρων συμβολαιογραφικών βιβλίων, δικαστικών κλπ. έγγραφων, εί 

σκομένων είς χειρας του αειμνήστου Ά θ. Άθανασιάδου, εντεταλμένου ώς άρχ 
φύλακος.

(σελ. 292ί

104. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α .
Έπονται έν συνεχείς σελίδες λενκαί μεταξύ 298-307 καί είτα «Πίνας 

Εμπεριεχόμενων έν τη παρούση Βίβλφ, σελ. 308-311, μεθ' δ λευκαί επίσης uj 
σελ. 819, ευρηται δ' έπικεκολλημένη μία Επιστολή —  άναφορά τού Χρίστου 
φερι, από 16 Μαρτίου 1877 πρός την Α.Σ. τόν Ά γιον Ά ρτης και Πρεβέζης 
Κον Σεραφείμ, άφορώσα είς προσωπικόν αυτού ζήτημα.

Τ Ε Λ Ο Σ
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΕΟΡΤΗ TO T ΑΓΙΟΥ Λ Α ΖΑ Ρ Ο Υ
ΕΝ ΗΤΓΕΙΡΩ,:

( Ά τ ιδ  τήν β ρ α β ευ ϋ 'ε ΐσ α ν  Α α ο γρσ φ ική ν  συλλογήν του 
δημοδιδασκάλου Στα ύρον Μ · Γκ α τσ οπ ούλον δ ιά  τοϋ 
Π ρώ του β ρ α β ε ίο υ  τώ ν Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Ω Ν  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ω Ν ,

Αί έν Ήπείρω παιδικαι έκδηλώσεις κατά την έορτήν τής 
Άναστάσεως τοϋ Λαζάρου.

Ή μεγάλη Τεσσαρακοστή άναμένεται άπό τον άρρενα έν Ή πείρψ μα
θητικόν κόσμον μέ άφάνταστον και άπερίγραπτον χαράν. Η έντονος αυτή 
και ζωηρά προσδοκία οφείλεται, καί εις τό ότι δίδεται εις αυτόν ή εύκαιρία 
νά μετάσχη όλοψύχος εις τές χαρούμενες Αποκρηάτικες έκδηλώσεις. αί ό
ποιοι εις κάθε χυιρίον λαμβάνουν πανηγυρικήν μορφήν καί πάνδημον ξεφάν- 
τωμα, άλλα καί διότι αυτή θα τούς φέρη τήν πολυπόθητον έορτήν του Λα
ζάρου, ήπς, έκτος άπό τύν θρησκευτικόν της χαρακτήρα καί τήν είσοδον, 
κατ’ αυτήν, εις τήν Μεγάλην Εβδομάδα, μέ τάς κατανυκτικάς Τέρας Α κο
λουθίας τοϋ Νυμφίου, των Παθών του Κυρίου καί τήν έπακολουθουσαν λαμ- 
προφόρον Ανάστασιν Λύτου, είναι π α ι δ ι κ ή  έ ο ρ τ ή, τέρπουσα κατ* έ- 
ξοχήν τήν παιδικήν ψυχήν. Είναι, ούτοτς ειπείν, ή εορτή τοϋ Λαζάρου Πανη- 
πειρωτική παιδική εορτή, διότι, έξ δσιον γνωρίζω, εορτάζεται εις άπάσας τάς 
έπαρχίας τής Ηπείρου, έλευθέρας καί δούλης. Α λλά  καί εις άλλας έπαρ- 
χίας τή(; Ελλάδος λαμβάνουν χώραν αί παιδικοί αύται έκδηλώσεις καί συγ
κεκριμένος εις Βόρειον Εύβοιαν.

Από τής Κυριακής τής Σταυροπροσκυνήσεως, τής κοινώς λεγομένης 
Μ ε σ ο σ α ρ ά κ ο σ τ ο, οί μαθηταί αρχίζουν νά προπαρασκευάζωνται διά τον 
πανηγυρικώτερον έορτασμόν τους. Οί μεγαλύτεροι των μαθητών —διότι μό
νον οί μαθηταί λαμβάνουν εις αυτήν μέρος— έξασκοϋν τούς μικροτέρους εις 
τήν άπό μνήμης άποστήθισιν των Τ ρ α γ ο υ δ ι ώ ν  τ ο υ  Λ α ζ ά ρ ο υ  καί 
μέ τήν έκμάθησιν του μέλους αύτών, δπερ είναι μονότονον, άπλούν καί κοι
νόν δι’ δλα.

Τά τραγούδια αύτά, τά όποια ψάλλονται κατά τήν έορτήν του Λαζάρου 
ή τό έσπέρας τής παραμονής, ύπό το σεληνόφυς καί τό συνεχές γαύγισμα 
των σκύλων των χωρίων, άλλα μέν άναφέροντπι εις τό παμμέγιστον θαύμα, 
τήν έκ νεκρών καί τού τάφου Ανάστασιν ύπό τοϋ Κυρίου ήμών Τησου Χ ρι
στού τοϋ προ τετραημέρου άποθανόντος φίλου του Λαζάρου άλλα δέ είναι 
πλοκή έγκοιμίων πρός διάφορα μέλη των οικογενειώ ν: τήν άγαμον κόρην, 
cov έφηβον, τον ταξιδιώτην, τήν οικοδέσποιναν, τό άρρεν βρέφος καί τόν 
ερέα άκόμη τοϋ χωρίου.

♦ * *

Ως προλαβόντως άνέφερα, εις άλλα μέν χωρία τής Η πείρου έπικρα-
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τε ϊ τό έ'θιμον τής κατά τάς έσπεοινάς ώρας τής παραμονής ένάρξεως τής παι
δικής ταύτης έκδηλώσεως, είς άλλας δέ, αυτήν χαύτην την ήμέραν τής εορ
τής, μετά την Θείαν Λειτουργίαν. Οι μαθηταί, εάν μέν είναι πολλοί, χωρί
ζονται είς ομάδας, έάν δέ όλιγώτεροι των είκοσι, άπαρτίζουσι μίαν και μόνην 
ομάδα, θά  έπισκεφθούν δλας τάς οικογένειας του χωρίου, πλήν των πενθη- 
φορουσών. Έκάστη όμάς εκλέγει διά βοής τον ομαδάρχην της, τον αύ γ ο -  
κ ρ ά τ ο ρ α καί βοηθόν αύτού. Ό  ομαδάρχης συνήθως είναι ό μεγαλύτεοος 
την ηλικίαν, ό ήθικώτερος, ό τιμιώτερος, ό ειλικρινέστερος, ό έχων τέλος 
την δύναμιν νά άοκή κύρος είς την ομάδα και νά επιβάλλεται είς τούς τυ
χόν δυστροποϋντας καί παρεκτοεπομένους, ϊνα ή όμάς παρουσιάζη κοσπίαν 
καί ευπρεπή έμφάνισιν, οϊα άρμόζει καί ένδείκνυται είς δ α σ κ α λ ο π α ί δ ι α .

Ό  αύγοκράτωρ κρατεί κάλαθον ικανού μεγέθους, έπεστρωμένον δέ α- 
χύρου, ϊνα τοποθετή εντός αύτου μετ' έπηιελείας καί προσοχής τά ώά, τά ο
ποία θά λάβουν ώς φιλοδώρημα, πού είναι τό μόνον φιλοδώρημα κατά την 
εορτήν ταύτην. Τον αύγοκράτοοα κουραζόμενον, άναπληροϊ ό βοηθός αύτου.

Κατά τά παράδοσιν καί έθος καθωρισμένα καί καθιερωμένα, ή Όμάς 
είναι ύηοχοεωυένη νά ψάλλη είς έκάστην έπισκεπτομένην οικίαν, έν έκ των 
δύο, άφιερωμένων είς τό μέγα θαύμα τήν Άνάστασιν τού Λαζάρου άσμάτων. 
Έάν ό οικοδεσπότης ή ή οικοδέσποινα έκφράσωσιν έπιθυμίαν νά ψαλή καί 
τό δεύτερον, ή Όμάς εύχαρίστως ψάλλει καί τούτο. Τά άλλα εγκωμιαστικά 
των χαρίτων, δέ ών είναι κεκοσμημένα, ή ύποτίθεται ότι είναι κεκοσμημένα 
διάφορα πρόσωπα της οικογένειας, άδάνται κατά βούλησιν καί άπαίτησιν των 
ένδιαφερομένων οπότε, ώς είκός, θά αύξηθή καί τό ποσόν τού παρεπομένου 
φιλοδωρήματος.

** * *
*  *

** *

Μέ τάς ώραίας προσδοκίας φθάνει καί ή ποθητή ημέρα, πού θά πάνε 
τά παιδιά σ τ ό  Λ ά ζ α ρ ο ,  όπως κοινώς λέγεται.

Συγκεντρώνονται λοιπόν πλήρη χαράς, χαριεντιζόμενα καί άστιευό- 
μενα είς τήν αύλήν τού σχολείου καί, ύπό τάς εύχάς, εύλογίας καί σύμβου
λός τού καλού το>ν διδασκάλου, έκκινοϋν προς έπίσκεψιν των κατοίκων συγ- 
χωρίων των. 'Έκαστος μαθητής, κατά τά είωθότα, κρατεί έν ραβδίον μέ εξό
γκωσα είς τό άκρον, κοινώς λεγόμενον τ ζ ο μ ά κ α .  Τούτο χρησιμεύει καί 
ώς όργανον άμύνης εναντίον τών αδέσποτων κυνών, άλλα κυρίως ώς ρυθμι
στή ριον τού χρόνου τού άδομένου άσματος. Κροτείται έλαφρώς καί ρυθμικώς 
έπί τού ξυλίνου δαπέδου τής οικίας.

Εις τινα χωρία τής Ήπείοου καί συγκεκοπιένως είς Αγίαν Βαρβάραν 
Κονίτσης, οι μαθηταί κατασκευάζουν ξύλινον εϊδωλον τού Λαζάρου, έκ του 
όποιου κρεπώσι κουδούνια καί κόπρους. Ταύτα διά τούς μή γνωρίζοντας, εί
ναι όρειχάλκινα ήχηρά όργανα, τά οποία κρεμώσιν επί τού τραχήλου των 
βοσκόντων αιγοπροβάτων, ϊνα έκ τού ήχου των άνευρίσκη ό βοσκός τό έκ τής 
ποίμνης άπομακρυνόμενον ζώον. Τό εϊδωλον τούτο, έστηριγμένον έπί μά
κρος ράβδου, κρατείται ύπό τού μεγαλοσωμοτέρου μαθητου, δστις έπιδεικτι- 
κώς προπορεύεται καί κ ινεί μεθοδικώς τούτο. Οϋτω έξέρχονται έξ έκάστου 
ήχοι, σκορπίζοντες είς τά πέριξ εύθυ)ΐίαν καί χαράν.

Οί πλείστοι τών κατοίκων ύποδέχονται τά σκιρτώντα καί άλαλάζοντα 
έκ χαράς παιδία μέ άωάνταστόν καλωσύνην, πολλοί δέ έξέρχονται είς τό 
προαύλιον καί τά «Καλώς - ορίζουν».

Εισερχόμενα μέ εύπρέπειαν καί εύγένειαν είς τήν οικίαν, εύχονται 
όλα έν ένί στόματι καί μια καρδίρ: «Χρόνια Πολλά καί καλή Πασχαλιά». Έ·



tlvoi δέ τούς άντεύχονται έγκαρδίως: «Και του χρόνου. Καλή Άνάσταοι 
: τούς γονέους σας, τ’ άδέρφια σας κι δλη σας την άρμάτα*.

— Νά τα πούμε; έρωτούν άνυπόμονα.
— Μετά χαράς. ΓΙήτέ τα, παιδιά.
Ούτω, λαμβάνοντα θέσιν ήμικυκλίου ή διπλού τοιούτου, εάν είναι πολ- 

1 και ό χώρος γοΟ δωματίου μικρός, άρχίζουν μέ την γλυκεΐαν, άγγελικήν 
ιΐ έξαισίαν παιδικήν tojv φωνήν να κάμνουν έναρξιν.

’Ιδού τώρα τά Λαζαριάτικα άσματα τά οποία ψάλλουν τά χαριτωμένα 
>τά πλάσματα τού θείου Δημιουργού:

Ιον ΑΣΜΑ ΣΧ ΕΤΙΚ Ο Ν  ΜΕ ΤΗΝ Α Ν Α ΣΤΑ Σ IN ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

?· — Καλημέρα σας (ή καλή σπέρα σας) καλή βραδυά σας,
, πάντα προσκυνούμε τήν άφεντιά σας.

"Αν ορίζετε νά σάς είπούμε 
Γ διά τόν Λάζαρον, δπως ποθούμε.

ΤΗρθ’ ό Λάζαρος, ήρθαν τά Βάγια, 
ήρθαν οι γιορτές όπούναι τ’ "Ανία. 
τ Ηρθ’ ό μύρμηγκας στά κερασούδια*

- ήρθεν ό Χριστός στή Βηθανία.
Σήμερον έ'ρχετ’ ό Χριστός, ό έπουράνιος θεός, 
εις τήν πόλι Βηθανία μέ κλάδους και Βαΐα.
Έβγατέ παρακαλούμε, γιά νά σάς διηγηθούμε. 
γιά νά μάθετε τί ’γ ίνη, σήμερα στήν Παλαιστίνη.
Εις τήν πόλι Βηθανία, Μάρθα κλαίει και Μαρία,
Λαζαρόν ιόν άδερφόν τους τον γλυκύν κι άγκαρδιακόν τους.
Τόν μοιριολογούν καί λέγουν, τον μοιριολογούν καί κλαίγουν. 
Τρεις ήμέρες τόν θρηνούσαν καί τόν έμοιριολογούσαν.
Τήν ήμέρα τήν τετάρτη κίνησ’ ό Χριστός γιά νάρθη,
και έβγήκεν ή Μαρία εξω από ιήν Βηθανία,
καί έμπρός του γονυκλινεΐται καί τούς πόδας του φ ιλεϊ.
—Έάν ήσουν ’δώ Χριστέ μου, δέν θά άπέθνησκ’ αδερφός μου 
πλήν έγώ τώρα πίστευα) καί καλότατα ήξεύρω 
ότι δύνασ’ άν θελήσης καί νεκρούς νά άναστιισης.
—Λέγε, πίστευε Μαρία, άγωμεν εις τά μνημεία.
Καί τόν παίρνουν καί οί δύο καί τόν πάνε στο μνημείο.
Τότε ό Χριστός δακρύζει καί τόν "Αδη φοβερίζει.
—"Αδη, Τάρταρε καί Χάρο, Λάζαρον Οά σού τόν πάρω.
Παρευθύς άπό τόν "Αδη τί έξαίσιο σημάδι,
Λάζαρος άπελυτρώθη, άνεστήθη κι έσηκώθη 
ζωντανός, σαβανωμένος καί μέ τό κερί ζωσμένος.

| ΐ  —Πές μας, Λάζαρε τί είδες, εις τόν "Αδη, πού έπήγες
—Είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα βάσανα καί πόνους.
Δώσ’ τε μου λίγο νεράκι νά ξεπλύνω τό ςκιρμάκι 
τής καρδίας, των χειλέων καί μή μ’ έρωτάτε πλέον.

(έπακολουθεϊ ή παράκλησις γιά τό φιλοδώ
ρημα, συνοδευομένη δι’ ευχής).

—Δώσ* τε κι έμάς τόν κόπο μας δ,τ’ είναι όρισμός σας.
Στά σπίτια σας χαρούμενους, τού χρόνου νά σάς βρούμε.



2ον ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙ,

—Κ α λό(ν)’ και τ’ "Αγιος ό θεός καλό(ν)’ και νά τό πούμε.
Κι οποίος τ’ άκούει χαίρεται κι όποιος τό λ έε ι άγιάζει.
Κι όποιος καλοφικράζεται, παράδεισον θά λάβη.
Παράδεισον και Λειτουργία σ’ δν’ άγιο μοναστήρι.
Κι έκεϊ δεντρός δέν ήτανε καί δέντρος φανερώθηκε.
Δέντρος ήταν ό Χριστός και ρίζα ή Παναΐγια. 
κι έκεϊν’ τα navojKAojvapa ήταν οί Άποστόλοι.
Πού μαρτυρούσαν κι έλεγαν τά Πάθη του Χριστού, 
τά Πάθη τού Λαζάρου.
Κι ό Λάζαρος άπέθανεν και πάλιν άνεστήθη.
—Πούησουν, πούησουν Λάζαρε, τόσον καιρό χαμένος;
— ’Ήμουν στη γη βαθιά - βαθιά* βαθιά παραχωμένος.
Τά ματάκια μου χρυσορραμμένα, τά χεράκια μου σταυρωμένα, 
ή γλωσσίτσα μου τρεις "Αγιους γράφει.
"Αγιον Νικόλαον, "Αγιον Ταξιάρχην, "Αγιον Δημήτριον.

(Επακολουθεί καί ή ευχή).
—"Οσα φύλλα έχει ό κισσός και κεραμίδια ή Πάλι.
Τόσα καλά νά δώκη ό θεός έδώ, πού τραγουδούμε.
Στά σπίτια σας χαρούμενους, τού χρόνου νά σας βρούμε. ·,Ι..

Σ η μ ε ί ω σ ι ς. Κατά τον τονισμόν τού πρώτου ήκολούθησα όχι tflfu 
Γραμματικώς τονιζομένην συλλαβήν αλλά τήν κατά τό μέλος άδομένην. Ή\ 
ώδή του είναι ώς τά Μεγαλυνάρια τής Υπαπαντής. «Άκατάληπτόν έστι, ϊ ί  ι 
τελούμενόν έν Σ ο ί . . .» .  #

Ιδ ο ύ  τώρα και τά εγκωμιαστικά τραγούδια, τά όποια ψάλλουν τά naj^ 
διά, έγκωμιάζοντα τά διάφορα πρόσωπα τής οίκογενείας, τήν όποιαν έπισκ||^ 
πτονται. . |  <

Ταϋτα, ώς καί τά προηγούμενα είναι μονότονα, μονόηχα καί ά 
στατα, έν πολλοίς δέ σημείοις άσυνάρτητα.

h
,

Ιον) ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΨΑΛΛΟΜΕΝΟΝ Ε Ι Σ  ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΝ ΚΟΡΗΝ
4 ■ ■!Υ: .4

Έδώ’ χουν κόρη(ν) όμορφη, ξανθή και μαυρομάτα.
Τή λούζουν, τή χτενίζουνε, τηρούν νά τήν παντρέψουν.
Τής τάζουν γυιόν τού βασιληά, τής τάζουν γυιόν τού Ρήγα 
Δ έ ( ν )  θέλει γυιόν τού βασιληά, δέν θέλει γυιόν τού Ρήγα, 
Μόν’ θέλει τ’ άρχοντόπουλο μέ τές πολλές χιλιάδες.
Νά κοοίικινίζη τό φλωρί, νά πέφτη τό λαγάρι*
και τά ’ποκοεήκινίσματα, τά δένει στό μαντήλι.
και τό μαντήλι στό σπαθί καί τό σπαθί σι ή ζώση
κι ή ζώση άπάνω στ’ άλογο καί τ’ άλογο στούς κάμπους.
Διψούν οί κάμποι για νερό καί τά βουνά γιά χιόνι
διψάει κι ένα άγριομέλισσο γιά ήμερο λουλούδι.

2ον) ΤΟΥ ΤΥΧΟΝ ΞΕΝΙΤΕΥΜ ΕΝΟΥ ΤΗΣ Ο ΙΚΟ ΓΕΝ ΕΙΑ Σ

—’Δώ 'χουν τον ξενιτιώτη μας πολύ μακριά στά ξένα. j
τώρα μάς είπαν ’πώρχεται, μάς πήραν τά είιχαρήκια.
Φέρνει κόκκιν’ άλογο μέ τή χρυσή τοι\ σέλλα,



φέρνει καί στή τζέπη του άμέτρητες χιλιάδες.
Την νύχτα έκαλλίγωνε, τη νύχτα καλλιγο'νει.
Βάνει τά πέταλα χρυσά και τα καρφιά 'σημένια 
και »ό καλλιγοοφύρια του, σπειρί μαργαριτάρι, 

συνεχίζουν εγκωμιαστικόν τραγούδι της οίκοδεσποίνης:
—Πολλά είπαμε τ’ αφέντη μας 
νά ’ποϋμ* καί τής κυρας μας.
Κυρ’ άργυρή, κυρά χρυσή 

• κυρά μαλαματένια.
κυρά μ’ όντα στολίζεσαι 
και πας στην έκκληείπά σου.
Βάνεις τόν ήλιο πρόσωπο 
και τό φεγγάρι κύκλο.
Βάνεις και τον Αύγερινό 
καθάριο δαχτυλίδι.

3ον) ΕΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ

—Μωρέ σπειρί σπειρόπουλο 
σπειρι μαργαριτάρι.
’Άντα σ’ έγέννα ή μάννα σου 
καί σέ καρδοπονοϋσε.
'Εγώ στη θύρα στέκομουν 
και τόν θεόν παρακαλούσα.
Θ εέ μου να γένης βασιληάς* 
θ ε έ  μου να γένης Ρήγας.
Να κοείικινίζης τό φλωρΐ 
νό πέφτη τό λαγάρι, 
και τ’ άποκοείικινίσματα 
τα δένης στό μανδήλι 

λ. δπως καί τής άνυπάνδρου κόρης και τελειώ νει:
διψάει κι ένα άγριομέλισσο 
γιά ήμερο λουλούδι.

4ον) Ε Ι Σ  ΤΟΝ ΑΓΑΜΟΝ NEON

—'Αγόρι, άγορίτσι μου, καλό μου παλληκάρι* 
σου μήνυσαν οί λύγερες κι οι κόρες π’ άγαπουσες.
Να πας πέρα κι άντίπερα, πέρα στές μαυρομάτες 
πώχουν τό μάπ σαν έληά, τό φρύδι σα γαϊτάνι, 
πώχουν τό ματοτσίναρο σάν φράγκικο ντοξάρι.

5ον) ΣΤΟ Ν  ΕΦΗΜΕΡΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

—Οιήκου —εΐιήκου Δέσποτα και μή Οαρειοκοιμασαι.
Οι έκκληεΗιές έσήμαναν, τα μοναστήρια ψέλνουν.
Ή (γ ) έδική σου έκκληεΐιια δέν ψ έλνει, δέ σημαίνει. 
Οΐιήκωσ’ τα μαθητούρια σου, νό ψάλουν, νό διαβάσουν. 
Τό 'να να πιάκη τό Σταυρό και τδλλο τό Βαγγέλιο.
Τό τρίτο τό καλλίτερο να πιάκη τήν καμπάνα,
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«ΗΠΕΙΡΠΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΝ

νά σημάνη στήν Ανατολή και ν' άκουστή στή Δύσι.

6ον) Ε Ι Σ  ΥΠΕΡΓΉΡΟΝ ΓΡΑΙΑΝ (ειρωνικόν)

—Κολοκυθιά πλατύφυλλη μέ τά πλααά σου φύλλα 
για πάρε τή ροκίτσα σου κι έβγα μπροστά στή θύρα,
’Ήσουνα κι είσαι λ ιγερή ίσιόκορμη λαμπάδα 
και πλένεις τά ρουτάκια σου μονάχη στή μπουγάδα.

Αυτά είναι τά άσματα, πού ψάλλονται ύπό ίών άρρένων παιδίων κατά 
τήν εορτήν του Λαζάρου,

Οί πλείστοι των κατοίκων υποδέχονται τά παιδία μέ πολλήν χαράν καί 
εύχαρίστησιν καί μέ προθυμίαν προσφέρουν τό φιλοδώρημά των, τό οποίον 
είναι —ώς εϊπομεν— μόνον αύγά. Εκείνα  τά έτη, πού ήμεθα ήμείς Λαζα-  
ρ ο π α ί δ ι α ,  υπήρχαν καί τινες λίαν φιλάργυροι —σπαγγοδεμένοι— κατά 
τό κοινώς λεγόμενον, οί όποιοι εις τό τερέτισμα των άγγελικών φωνών, άντί 
νά ανοίξουν διάπλατα τάς θύρας και νά μας ύποδεχθώσι μέ άγάπην και κα
λοσύνην, έκλειον ταύτας ερμητικώς και εις τάς παρακλήσεις μας δπιυς μας; 
δεχθώσι ή έσιώποίν ή μας άπέπεμπον. "Απεμακρυνόμεθα μέ τό παράπονον είς] 
τά χείλη, διά τήν άπρεπή των συμπεοκροράν. Οί τοιοϋτοι σκληροί καί άνάλ-i 
γητοι θά ήσαν είς ή δύο τό πολύ είς έκαστον xojpiov. Τούς τοιούτους άγενείς^ 
ώς μάς διηγούντο οί προγενέστεροι ημών τούς άντήμειβον μέ τό Ιδιον νόμισμα.]

"Απομακρυνόμενοι έκείθεν τούς έψαλλον —χθαμαλή τή φωνή— διά-] 
φορά έμπαικτικά δίστιχα έξ ών έν διετηρειτο μέχρι τούς καθ’ ήμάς χρόνους] 
και ήτο αότό:

—"Αφέντη μας σκληράνθρωπε, 
κυρά σφιχτοχεροϋσα, 
που τρώτε ψωμοκρόιιιιυδο 
κάπου καί κάνα σκόρδο,

- "Αντίο. Σάς άφήνομε
Πάρτε καί έναν ........  (λέξις δυσώνυμος).

ο
Γ«·

bh

«• * * ·

Ή θρησκευτική αίπτη εορτή του Λαζάρου, καίτοι δέν ήτο έ ξ α ι ρ β ^  ^ 
τ έ α .  όμως είχε καθιερωθή προ άμνημονεύκυν χρόνιαν ώς ήμέρα άργίαςΒ'|ΐ 
τών σχολείων. Τίς διδάσκαλος, όσον άμοιρος τής Παιδαγωγικής καί Ψυχο-^IV 
λογίας του παιδιού καί αν ήτο, θά διενοεϊτο, στηριζομενος είς τούς τύπ ο υς,!^  
νά στέρηση τούς μαθητάς του τής άρρητου καί άπεριγράπτου χαράς, άπό τήν|^ 
όποιαν έγέμιζεν ή άθώα παιδική καί αγγελική ψυχή των, έκ του ώραίου τοό-|| Ί 
του πατροπαραδόΓου εθίμου; ’Λ  ;

Καί ό πλέον κατά γράμμα τηρών τό Ώρολόγιον Πρόγραμμα διδάσκα- §  
λος, αισθανόμενος τον πόνον τής παιδικής ψυχής έκ τής τυχόν άπαγορευ-y^ 
οεως τής τοιαύτης χαρμοσύνου παιδικής έκδηλυκιεοκ;, πόνον λίαν έπ ιζήμ ιογ ί 
πολλαπλώς είς τό παιδί, άφηνε κατά τήν ήμέραν ταύτην τούς μαθητάς τουΜτ 
έλευθέρους ϊνα πληριπθή ή ψυχή των άνεκλαλήτου χαράς, λίαν άπαραιτή-| 
του διά τήν ένόεικνυομένην περαιτέρω μόρφωσιν καί Έλληνο - χριστιανικήν^ 
αυτών αγωγήν. Καί όμως. "Ενώ ούτω προφρόνως έσκέπτοντο οί διδάσκαλον 
εύρέθη "Επιθεωρητής Δημοτ. σχολείων —ήδη μακαρίςι τή λπξει— δστις, κατά^Ι 
τήν έορτήν ταύτην, μεταβάς ϊνα έπιθεωρήση τά σχολεία Πυρσογιάννης KaiC'ij 
Βουρμπιάνης καί εύρών τούς διδασκάλους μόνους —διότι οί μαθηταί μειεί- 4  
χον τής ώραίας καί λαμπρός αυτής παιδικής έκδηλώσεως— παρετήρησεν αύ-
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ούς δια τήν —κατ’ αύτόν— άδικαιολόγητον ταύτην ένέργειαν, καίτοι ούτοι 
νέπτυξαν εις αυτόν τούς λόγους, τούς ύπαγορεύσαντας εις αυτούς νά σε- 
σσθώσι τό ώραίον αύτό πατροπαράδοιον έθιμον, έλκον τήν προέλευσίν του 
no τούς χρόνους τούς πρώτους μεταχριστιανικούς.

*  *  »
•  *  *  *  *  *

Ούτο) λήγει αισίως ή παιδική αυτή εορτή. "Απαντα τά λαβόντα μέρος 
ς ταύτην παιδία μέ ανέκφραστον χαράν, ζωγραφιομένην εις τά αθώα πρό- 
οπά των, ουγκεντρώνονται τώρα εις το Μ ε σ ο χ ώ ρ ι  καί έκεί εις γωνίαν 
νά αύτοΰ, καθήμενα όκλαδόν, προσμένουν μέ αγωνίαν τήν ύπό του όμα- 
ιρχου των καταμέτρησιν και διανομήν εις αυτούς των αύγών. Ό  όμαδάρ- 
)ς τά συγχαίρει διά τήν εύκοσμίαν και τάξιν, πού έτήρησαν κατά τήν περί- 
>ράν των και έπειτα διανέμει τούς καρπούς των κόποιν τιυν, τά αύγά. Αύτη 
θορίζεται βάσει τής ηλικίας και τάξεως έκάστου. Έγχειρίζω ν εις έκαστον 

δικαιούμενον ποσόν αύγών εύχεται* «Καλή και Χαρούμενη Πασκαλιά». 
ύρα κάθε παιδίον επιστρέφει χαρούμενον εις τήν οικίαν του, δπου τό 
ρηιένουν τά θερμά φιλιά —θερμότερα έζ όλων— τής άγαπημένης του μη- 
ί>ς.

«Καλή Πασκαλιά, βλαστάρι μου»* τοΰ λέγε ι, έναγκαλιζομένη περιπα- 
ς αύτό. Τούτο παραδίδει είς τήν αγαπημένην του μητέρα προς φύλαξιν 
!>ς καρπούς τών κόποιν του, τό μερίδιόν του τών αύγών, πού δυνατόν νά 
;αι πέντε, δέκα ή και περισσότερα καί ενίοτε όλιγώτερα και εκείνη τά φυ
λάει έπιμελώς. Ταϋτα θεωρούνται άναφαίρετος ιδιοκτησία τού παιδιού και 
βαφούν τήν Μενάλην Πέμπτην, ήν έχουν προς τούτο καθοτρισμένην αί 

οκυραί.
Τά ίδια παιδία πού έλαβον μέρος είς τήν οδραίαν ταύτην έορτήν τού 

ζάρου τό απόγευμα τής αυτής ήμέρας θά συγκεντρωθούν είς τό προαύλι- 
τής έκκληοίας καί έκείθεν θά μεταβώσιν έν σώματι εις τάς οικίας, ϊνα \ά- 
5ΐ παρά τών οικοδεσποτών κλώνους δάφνης, οϊτινες θά χρησιμεύσωσι τήν 
ηιένην ημέραν Κυριακήν τών Βαΐων έορταζομένην εις άνάμνησιν τής θρι- 
Ιευτικής Εισόδου τού Κ υ ρ ί ο υ  είς 'Ιεροσόλυμα.

Ε λ λ ε ίψ ε ι δάφνης, θά μεταβώσιν είς τό παρακείμενον άλσύλιον ιτεών 
θά κόψιοοι τούς μόλις άνοιξαντας κλαδίσκους μέ τήν ίδιάζουσαν άρωμα- 

)η οσμήν των. Τούτους θά μεταφέρωσιν είς τόν 'Ιερόν Ναόν. Έ κ εί διά τού- 
f θά κάματοι μικρός δέσμας καί θά παραδώσωσι ταυτας είς τόν Επίτροπον 
1 Τερού ναού. Αύται κατά τόν ’Όρθρον τής Μεγάλης εορτής τών Βαίων, 
εύλογηθώσιν ύπό τού λειτουργούντος ίερέατς καί θά διανεμηθώσιν είς τούς 
τούς. 'Από τήν ημέραν αύτήν άρχεται ή Μ ε γ ά λ η  έ 6 δ ο μ ά ς, ή Έ- 
ο μ ά ς τών Παθών τού Κυρίου.

Έκάστην έσπέραν οί καλοί μας μαθηταί, τά γνωστά μας Λ α ζ α ρ ο π α ί -  
3, θα παρακολουθήσωσιν είς τούς 'Ιερούς ναούς μέ εύλάβειαν καί κατά- 
,ιν τάς Τεράς Ακολουθίας τού Νυμφίου, τήν δέ Μεγάλην Πέμπτην καί 
γάλην Παρασκευήν τάς συγκινητικαττάτας Ακολουθίας τών Παθών τού Κυ- 
D μέ τά Δ ώ δ ε κ α  Ε ύ α γ γ έ λ ι α ,  τήν Άποκαθήλωσιν τού Κυρίου καί 

περιφοράν τού Επιταφίου, ό οποίος θά στολισθή μέ εύοσμα ϊα κοινώς λε- 
ιενα 'Α γ ι ο μ ά ν ο υ ο α ς, τά οποία θά συλλέζουν τά Λαζαροπαίδια μας ύπό 
ς θάμνους τών πέριξ κοιλάδων, άνευ φωνασκιών καί θορύβων συναισθα- 
ενα τό πένθυμον τής μεγάλης ταύτης ήμέρας. Είναι ή βαθυτάτη έκδήλωσις 
νοιμοσύνης πρός τόν δέ ήμας παθόντα καί ταφέντα Χριστόν.

Τό Μέγα Σά66ατον άπό βαθυτάτης πρωίας θά προσέλθωσιν καί πάλιν
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ε ις  τόν "Ιερ ό ν  Ναόν, θά παρακολουθήσίυσι μ έ  εύλά βεια ν  την θ ε ία ν  Λειτουρ
γ ία ν  και ε ις  τό τέλο ς  αύτής μ έ  κατόνυξιν θά μεταλάβωσι των Ά χράντω ν 
Μ υστηρίω ν.

Μ ετά τη ν  απόλυσιν θά έτπστρέψωσιν ε ίς  τάς οικίας των και θά βοηθή- 
σωσι τούς καλούς γο νε ίς  των ε ις  τη ν  προμήθειαν των άπαραιτήτων διά τόν 
μεγα λοπ ρεπ έσ τερον έορτασμόν τής Ε ο ρ τ ή ς  τ ω ν  Ε ο ρ τ ώ ν  τ ο ύ  
Π ά σ χ α ,  θ ά  προπαρασκευάσωσι τόν χώρον διά τό ψήσιμον τού Πασχαλίου 
α μ ν ο ύ : θ ά  κοιμηθώσιν έπ ειτα  ενω ρίς, ϊνα  έξυπνήσυχπ μετά τά μεσάνυκτο 
μ έ  τό πρώτο σήμασυα τής Λ α]ΐπριάτικης καμπάνας, θ ά  έτοιμασθώσι, θά ένδυ 
θώσι τά Π ασχαλιάτικα ένδύματά των, θά λάβω σιν άνά χεϊρας τάς λεύκάς λαμ 
πάδας των και μαζί μ έ  τούς καλούς γο νε ίς  των θά μεταβώσιν ε ις  τόν "Ιερό1 
ναόν διά νά παρακολουθήσωσι μ έ  άκραν εύ λ ά χ εια ν  τη ν  "Ιερά ν 'Ακολουθία1 
τής  Ά ναστάσεω ς τού Κυρίου ημών 'Ιησού Χριστού.

* · · * · · * ·»

Λ ύτη θά λά βη  χώραν ε ίς  τό προαύλιον τού "Ιερού  ναού, ε ις  ειδικοί 
προπαρασκευασθεϊσαν εξέδρα ν. Ε κ ε ί ,  ύπό τό απλετον φώς τών άναριθμήτα: 
ά νημμένω ν λαμπάδων, όπερ εξα φ α νίζει τό ώχρόν και ασθενές φώς τής εϊδ. 
δρεπάνου, άνατελούσης τη ν  σ τιγμήν τα ύτην σ ελήνης, ό σεβάσμιος, συνή%  
λευκοπώ γω ν ίερ εύ ς , ένδεδυ μ ένο ς  τά χρυσοποίκιλτα ιερά  του άμφια, θά άν 
γνώση εν  μέσω  βαθυτάτης σ ιγής και κατανύξειυς τη ν  χαρμόσυνον περικοπι 
τού "Ιερο ύ  Ε ύ α γ γ ελ ίο υ , τη ν  άναγγέλλουσαν τό μέγα  και κοσμοσωτήριον γ 
γονός, τη ν  έκ  νεκρώ ν Ά νάστασιν τού δ ι' ημάς Σταυρω θέντος και ταφ έντ 
Κ υρίου. «Δ ια γ εν ο μ έν ο υ  τού Σαββάτου, Μαρία ή Μ αγδαληνή, Μ αρία ή π 
'Ια κώ βου και Σ α λώ μ η  ήγόρασαν αρώματα, ϊνα  έλθούσαι άλείψω σι τόν Ί  
σ ο ύ ν . . . » .  ’Αφάνταστος χαρά καταλαμβάνει τούς πιστούς, ή οποία κορυφτ 
ται επ ί τώ ά γ γ έλ μ α τι καί ψαλμω δίςι τού ήδυμόλπου τροπαρίου «Χριστός 
νέσ τη  έκ  ν ε κ ρ ώ ν .. . » .  Ο ί χαρμόσυνοι ήχο ι τών κωδώνων, οί ταυτόχρονοι r 
ροβολισμοί, τό άνεβοκατέβασμα τών λαμπάδων, τό ήδύπνοον άρωμα τό 
δ ιδόμενον άπό τά ήδη άνοιχθέντα  'Α πριλιάτικα τρ ιαντάφ υλλα  ε ίς  τόν ίερ 
π ερ ίβο λο ν , δημ ιο υργο ύν άτμόσφαιραν άποπνέουσαν θρησκευτικόν δέος, 
έκκλησίασμα έ ν  έ ν ί στόματι καί μιά καρδίςι ο υ μ ψ ά λ λ ε ι τό πανευφρόσυνον ι 
χαροποιόν τούτο τροπάριον τής Άναστάσεως.

Μ ετά τό τέλο ς  τής "Ιερα ς 'Ακολουθίας τής Άναστάσεως, άπαν τό . 
κλησίασμα θά άκολουθήση μ ετ ' εύλα βεία ς τόν είσερχόμενον ε ις  τόν T ef 
Ναόν ιερ έα , ϊνα  παρακολουθήση μ έχ ρ ι τέλο υ ς  τη ν  θ ε ία ν  Λ ειτουργίαν, Έ 
δ έν  θά παρατηρηθή τό άηθες θέαμα, δπερ β λ έπ ε ι τ ις  ε ίς  τούς "Ιερούς να< 
π λείστω ν πόλεο 3ν  νά έκκ ενο ύ τα ι ό ναός μετά  τη ν  τελ ετή ν  τής Άναστάσ* 
κα ί νά παρακολουθούν τή ν  θ ε ία ν  Λ ειτουργία ν εύάριθμοι πιστοί. Τά Λα 
ροπαίδια μας, ίστάμενα μ ετ ' εύλα βεία ς, θά κρατήσουν τό ίσον, θά κανον 
χ ίοουν, θά συμψ ά λουν τά Μ ε  γ  α λ  υ ν ά ρ ι α, έν  θά άναγνώση μετά μ έλ  
καί βαθυτάτης κατανύξεω ς τόν Α πόστολον, άλλο τό «Π ιστεύω », άλλο τό «] 
τερ  ήμώ ν» καί όλα μαζί μετά  τή ν  χαρμόσυνον Ά ναστάσιμον εύ χή ν  «Ε ϊ 
ευ σ εβή ς  καί φ ιλόθεος άπολαυέτιυ νύ ν  τής ίερα ς π α νηγύρειυς . . .  *  θά ο 
ψ ά λο υ ν μ έ  τάς α γγ ελ ικ ό ς  των φωνας τό «Χριστός άνέστη έκ  νεκρώ ν, θα 
τω, θάνατον πατήσας καί τοϊς έν  τοίς μνήμασι ζιοήν χαρισά]ΐενος» καί έπ< 
μ έ  τούς καλούς ιω ν γ ο ν ε ίς  θά έπ ιστρέψουν χαρούμενα καί γελαστά, κ 
τούντα τό "Ά γ ιο ν φώς ε ίς  τά οικίας των. 'Ε κ ε ί θά δεχθούν άπό τήν πολι 
βαστον Μ ά λ  ε  τά κατ' έθος 2 κόκκινα αύγά, μέ τήν  άπαραίτητον Mr 
τούσια — λαμπριάτικα ψωμάκια διαφόρων σχημάτων—  καί μαζί μ έ  τά θε
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'Έν άλλο παιγνίδι με ιά κότσια, πού παίζαμε μικρά παιδιά, στήν Πρέ- 
, είναι ή ιρόπα. Σχέδιο του παιγνιδιού αυτού βλέπουμε στόν «Ταχυδρό- 
Άθηνών ψυλ. 791, σελ. 44 τής 6.6.1969. Νά πώς παίζεται.

Δύο ή περισσότερα παιδιά κάθονται κυκλικά, άνακούρκουδα στό έδα- 
"Ας πάρουμε τρία παιδιά. Βάζει τό καθένα από ένα ή δύο ή τρία μικρά 

ια άρνήσια ή κατσικήσια γιά τό παιγνίδι. "Ας βάλη π.χ. άπό δύο κότσια 
θε παίχτης.

Μέ κλήρο ορίζεται ποιό παιδί θά παίξη πρώτο ή θά ρίξη τά κότσια 
την ύρολογίαν τού παιγνιδιού.
Ό πρωτοπαίχτης τοποθετεί καί τα έξη κότσια στην ανοιχτή παλάμη του 

ά πετάει ψηλά, ώς μισό μέτρο πάνω - κάτω. Ταχύτατα άναστρέψει τό 
κό μέρος τής παλάμης προς τό έδαφος καί μέ την άνω έπιφάνειά της, 
5ποίαν σχηματίζει, κατά ιό δυνατόν, μέ τα δάχτυλά του σαν λακουβί- 
προσπαθεϊ να τά πιάση στον αέρα, θά  πιάση έτσι ένα, δύο, τρία, τό πολύ. 

Χρειάζεται, φυσικά, έπιτηδειότητα καί σβελτάδα στην κίνηση τού χε- 
Αύτα τά κότσια είναι τά κερδισμένα. "Ας πούμε πώς έπιασε τρία καί 

λα τρία πέσανε στό έδαφος. "Αν αυτά σταθούν όλα στη θέση μάρω τότε 
ρδίζει κι’ αυτά. "Αν σταθή ένα, τότε κερδίζει μόνον αύτό* άν σταθούνε 
κερδίζει αύιά. "Ας δεχθούμε δμως πώς τό ένα από τά τρία τού εδάφους 
ΐκε μάρω καί τ' άλλα δύο τό ένα λάκκα καί τό άλλα ζάφτρα, τότε ό 
ης —γιά τόν πρωτοπαίχτη λέμε— τοποθετεί τό ένα πάνω στό άλλο αύ- 
ι δυό, σαν τούς σπονδύλους τής κολόννας, καί τά χτυπάει στό έδαφος 
f έρθουν καί τά δύο ζάφτρα τά κερδίζει. "Αν άπό ιά έπί του έδάφους 
κότσια τό ένα ή τά δύο στηθούν κίσσω τότε τιμωρείται ό παίχτης προσ- 
ιας ένα ή δυό, κ* έτσι θάχουμε πέντε καί θά συνεχίση ό έπόμενος,

της θά δεχθούν την ώραίαν έκφώνησιν* «Χριστός Ά νέστη» καί θά άν- 
τήοουν, φιλούντα τό χέρι της· «'Αληθώς Άνέστη».

Μετά τήν καταβρόχθισιν τής νοστίμου καί εύγούστου μαγειρίτσας, θά 
π μέρος τών Λαζαροαυγών των καί θά έξέλθωσι εις τό Μεσοχώρι, δπου 
ιναντήσουν άλλους ομήλικός των, θά τσουγκρίσουν τά αύγά μέ «πάρ- 
ή «δχι» άναλόγιυς τής έκ τών προτέρων καθορισθησο|ΐένης συμφωνίας, 
λήσουν τ' αύγά είς μέρος επικλινές, θά γελάσουν, θά παίζουν, θά άστει- 
ν καί θά χάρουν· θά σπεύσουν έπειτα εις τόν Τερόν ναόν νά παρακο
ύουν μέ εύλάβειαν καί κατάνυξιν τήν "Ιερόν ’Ακολουθίαν τής Άγά- 
Γής κοινώς λεγομένης « Δ ε ύ τ ε ρ η  Α ν ά σ τ α σ η »  μεθ’ δ θά έπιστρέ- 
πλήρη χαράς εις τάς οικίας tojv, δπου θά τά περιμένη τό πλούσιο Πα- 
άτικο τραπέζι.
Τό απόγευμα είς τό χοροστάσι, έξωθεν τού "Ιερού ναού, θά παρακο

ύουν χαίροντα καί άγαλλόμενα τόν χορόν, είς τόν οποίον θά λάβουν 
οί νέοι καί αί νεάνιδες τού χωρίου καί δέν θά παραλείψουν νά έχουν 

ίέπες των πλήρεις μέ κόκκινα αύγά, άναφαίρετον κτήμα των άπό την 
- Λαζαριάτικην έκδήλωσίν των τσουγκρίζοντα ταύτα μέ άλλα παιδία 

παναλαμβάνοντα είς έκαστον τσούγκρισμα τήν τόσον ώραίαν, ποθητήν καί 
ηκήν ευχήν: «Χριστός Άνέστη — ’Αληθώς Άνέστη».
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κατά σειρά, παίχτης μέ τόν τρόπο πού περιέγραψα στην άρχή.
"Αν ό πρωτοπαίχτης δεν συλλάβη πάνω στήν λακουβίτσα τής πάλ 

έπιφάνειας τής παλάμης κανένα κότσι, τότε συνεχίζει ό δεύτερος παίχττ 
Κ ι’ αν ό πρώτος φ έρει και καμιά κίσσω τότε προστιμάρεται κ ι’ δλας 6άζς 
τας ένα άκόμη από τά δικά του. Κι’ έτσι ό δεύτερος παίχτης θά τά ρίξη 
επτά κότσια. Γιά τις ονομασίες μάρω, κίσσω, λάκκα, ζάφτρα έγραψα στό τ* 
χος τής «Ηπειρωτικής Εστίας» 209, 210, Όκτωβρ. 1969.

Π εριέργεια  και έντύπωση μου έκανε σε κείνα τά χρόνια τής παιδικ 
μου ηλικίας δτι τά Τουρκόπουλα δεν παίζανε ποτέ τά κότσια, ούτε μέ τόν 
λόγω τρόπον, ούτε μέ κείνον, πού περιγράφω στό τεύχος τής «Ήπ. Έστί< 
τού άριθ. 209, 210. 'Από έθνικισμό, φαίνεται, γιατί τα κότσια ήταν καθαρώπ 
παιγνίδι των Γκιουνάνηδων, τά άποστρέφονταν. Είναι κι* ένα άκόμα παιγν 
μέ τά κότσια, τά πιπεράκια.

2. Τά πιπεράκια.
Δύο έως τέσσαρα παιδιά βάζουνε άπό ένα ή δύο μικρά κότσια γιά 

παίξουνε τό παιγνίδι, πού λέγετα ι π ι π ε ρ ά κ ι α .  Τά κότσια αύτά λέγο> 
πιπέρια. "Ας πούμε πώς είναι τρεις οί παίχτες* από δυο κότσια, π.χ., τό κ 
παιδί έχουμε έξ.

Ρίχνουνε κλήρο ποιος θά παίξη πρώτος ή θά τά ρίξη.
Τά παιδιά κάθονται σταυροπόδι στό έδαφος, κυκλικά. Ό  πρώτος 

χτης πιάνει στη χούφτα του τά κότσια καί τά σκορπίζει στό έδαφος έντός 
κύκλου τών παιδιών, εκ δεξιών προς τ' άριστερά κινώντας τό χέρι του.

'Έστω πώς άπό τά έξη τούτα κότσια δύο στήθηκαν ένα μάρω καί c 
ένα κίσσω* τάλλα στάθηκαν λάκα ή ζάφτρα. Τότε ό παίχτης κερδίζει τη μ 
καί κίσσω καί τις λάκκες. 'Έ χ ει δμως δικαίωμα ό ίδιος παίχτης νά ξαναρ 
τά κότσια, πού ήρθανε ζάφτρες, τοποθετώντας τα τό ένα πάνω στό άλλο, 
τούς σπονδύλους τής κολόννας* άν'καί τώρα φέρη μάρω τό ένα καί τ£ 
δ,τιδήποτε, τά κερδίζει. "Αν φέρη δμως κίσσω, ένα - δυο, τότε τιμωρείται η 
θέτοντας ένα - δυο δικά του καί τά παίρνει ό επόμενος παίχτης, ό όποιος c 
χ ίζει τό παιγνίδι μέχρις δτου έξαντληθούν.

Δεύτερη περίπτωση. Στό άρχικό ρίξηιο, άς πούμε, ένα στήθηκε 
μάρω καί τ' άλλα ζάφτρες ή λάκκες. Τότε κερδίζει μόνο την μάρω κα: 
λάκκες. 'Έ χ ε ι δμως δικαίωμα ό αύτός πάλι παίχτης νά τά ξαναρρίξη σ 
δαφος, κατά τή διαδικασία πού περιγράςππ πειό πάνω. Τρίτη περίπτωση, 
ό πρώτος παίχτης, ρίχνοντας κάτω, στον κύκλο, τά κότσια, έφερνε κίσσω ; 
δυο, ή περισσότερα κότσια, τότε ύποχρεούται, σαν ποινή, νά προσθέση 
τά δικά του ϊσιον άριθμόν καί τά παίρνει ό έπόμενος άπό τά δεξιά συ 
χτης πάλι μέχρις έξαντλήσεως τού παιγνιδιού.

Π ι π έ ρ ι α  λέγονται κυρίως εκείνα τά κογοιο πού θά στηθούν ζάς 
κατά τό ρίξιμό τους. Ίο παιγνίδι θά συνεχισθή έως τόν τελευταϊον παί> 
μάλλον, έοτς δτου κερδηθούν δλα τά κότσια. Καί θά ματαρχίση άφού 66 
άπό την άρχή οί παίχτες, άπό ένα ή δυο κότσια, κατα την συμφωνίαν το

Γιά τίς ονομασίες, τούς δρους, Μάρω, κίσσω, λάκα, ζάφτρα τών κοτ 
γράφω σέ προηγούμενο άρθρο τής «Ήπ. Εστίας» τεύχ. 209, 210, Σεπτεμ1 
- 'Οκτωβρίου 1969.

θά  ήταν πολύ άξιόλογο, νομίζω, έργο η συλλογή άπό τούς στά ί 
ύπηρετούντας δημοδιδασκάλους καί καταγραφή άλλων τρόπων παιξίματο' 
κοτσιών.

Κάποτε, μικρός, είδα παιδιά νά παίζουν τόν Μπεσίρη. Μά ήταν άπ 
λα μέρη, άλλα χωριά. Δ έν κατέχω άκριβώς τόν τρόπο. Στήν Πρέβεζα π<
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*
( ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣ'ΔΑΙΜΟΝΙΑΙ)

49) Ή β έ ρ γ α  τ ο υ  α ρ γ α λ ε ι ο ύ .
’Τφαίνει ένα βιλάρι στον αργαλειό ή ίδια ή γκαστρωμένη και όταν τελειώ η 

ή ύφανσις, παίρνει την σιδερένια βέργα και την πετάει μακρυά με δλη της την 
δύναμη. "Αν σταθη όρθια ή έστο) χτυπήση όρθια στη γη, θά γίνη σερκό παιδί, 
αν πάει πλάγια θά γίνη τσιούπρα.

Γεωγραφική έπέκτασι; προλήψεως ή περιοχή Ντουσκάρας καί δ αξων Πα- 
ραμυθιά — Πετούσι — Ζιυτικό —  ’Άρδσση, μετά των δεξιά καί αριστερά χωρίων.

50) Τ ά  μ α λ λ ι ά  τ ο υ  ν ε ο γ έ ν ν η τ ο υ .
'Όταν τό νεογέννητο, είτε αγόρι, είτε κορίτσι, έχει τά μαλλιά πίσω προς 

τον τράχηλο χαμηλά, τότε τό επόμενο θά γίνη αγόρι. *Αν τάχη ψηλά, τότε θά 
γεννηθη τσιούπρα.

51) Τ ό ύ σ τ ε ρ ο  σ τ ο  σ κ υ λ ί .
'Όταν μιά μάννα κάνει πολλές κοπέλλες καί δεν θέλει νά κάμη άλλη, τότε 

παίρνουν τό ύστερο (κατάπατο κοινώς λεγόμενον) από τήν νεογέννητη τσιούπρα 
και τό ρίχνουν σέ ένα αρσενικό σκυλί νά τό φάη. Τότε ξορκίζεται τό κακό καί το 
έπόμενο πού θά γεννηθη θά είναι αρσενικό.

Πρέπει απαραιτήτους τό σκυλί νά είναι αρσενικό, άλλοιώς δεν στρέει τό 
ξόρκισμα (Σέλλιανη καί τά πέριξ).

52) Τ ό  μ π ο μ π ό τ σ ι  τ ή ς  κ ό τ α ς .
Παίρνουν τό μπομπότσι (στόμαχος) από μιά κότα, τό σχίζουν στά πλά

για, όπως καί με τό νεφρό, τό αλατίζουν καί τό βάζουν στά κάρβουνα. *Αν κλείση, 
θά γεννηθη παιδί, άν άνοιξη θά γίνη τσιούπρα.

53) Τ ό  φ λ υ τ ζ ά ν ι  τ ο ύ  κ α φ έ .
Ή έγκυος πίνει καφέ νηστική Παρασκευή πρωί, είτε Σάββατο πρωί (κάθε 

καφετζού βγάζει δικούς της νόμους, αρκεί νά έχη πλέον έπιβληθή τό κύρος της) 
καί πηγαίνει τό φλυτζάνι στήν καφετζού ή όποια τό κυττάζει καί άποφαίνεται άν 
είναι αγόρι ή κορίτσι, χωρίς νά μαρτυράη τί σημάδι βλέπει γιά νά μήν τής πάρουν 
τύν τέχνη, όχυρουμένη πίοω από τον κανόνα ότι άν τό μαρτυρήση «δεν τής στρέει», 
χάνει δηλαδή τήν ίσχύν της.

ΓΙάντοις τό σημάδι πού κοιτάζουν είναι υ σταυρός. “Άλλο είδος σταυρός εί
ναι εκείνος πού δείχνει γάμο ή άλλην οικογενειακήν έπιτυχίαν, ό λεγόμενος σ τ α υ-

* Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου Τόμου, σελ. 557.

ταν κατά τούς τρεις τρόπους πού περιέγραψα ήτοι με τά στρωνίδια, τήν τρόπα 
καί τά πιπεράκια. Ξέροι όμως πώς πανελλήνια τά κότσια παίζονταν μέ τόν 
τρόπο πού λέγεται Μπεσίρης. Αυτόν άς τόν περιγράψη κανένας άλλος άπ’ 
τούς άναγνώστες καί φίλους τής Ηπειρωτικής Εστίας.
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ρ ο ς  τ ή ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς ,  και άλλος ό σταυρός πού δείχνει αρσενικό παιδί. ;
54) Τ ά  δ ι π λ ά  φ ρ ο ύ τ α .
"Οποιος τρώει διπλά φρούτα, θά γεννάη δίδυμα (διπλάρικα ή μπινάρικα ; 

τά λένε στην περιοχή), έστω ό πατέρας ή ή μητέρα. Έδώ βλέπομε οτι ό περιορισμός 
Ισχύει και διά τον γενήτορα, πράγμα ασυνήθες στην τοπική λαογραφία.

Πιο επικίνδυνο είναι νά τρώνε τά διπλά κορόμηλα ή δαμάσκηνα, άλλα ό 
περιορισμός έπεκτείνεται σε δλα τά διπλά φρούτα. !

55) Τ ό γ ά λ α σ τ ό ρ α κ ί.
"Οταν κατά τον 8ον, είτε στις αρχές τού 9ου μηνός έχει αρχίσει νά γ*μΐ- 

ζη γάλα ό μαστός τής εγκύου, αρμέγουν λίγο γάλα από τον μαστό μέσα σέ ενα 
φλυτζάνι μέ ρακί (ούζο). "Αμα τό ρακί μείνη καθαρό, θά γίνη αγόρι, αν θολώ- 
ση θά γίνη τσιούπρσ.

Ή πρόληψις καί τό μαντολόγημα αυτό γίνεται στην Παραμυθιά, στά ριζά 
τον Γκορίλα μέχρι Γλυκής, τά από Παραμυθίας μέχρι Γρανίτσας χωριά τής Ντου- 
σκάρας καί τά από Παραμυθιάς μέχρι Β λάχω ρ ίου και εκατέρωθεν τού ποταμού 
Καλαμά από Μενίνας μέχρι Πέντε Εκκλησιών.

Προσωπικώς δύναμαι νά βέβαιο, σο) δτι σέ δσες περιπτώσεις ύπέπεσαν στην 
άντίληψί μου ή επιτυχία τής προγνώσεο^ς ήτο απόλυτος 100 τοις έκατόν. Καλούν
ται οΐ επιστήμονες νά βρουν τό στοιχεΐον τό οποίον προκαλεΐ την θόλωσιν τού γά
λακτος έν περιπτώσει κυοφορίας θήλεος.

Ο  ΤΟ ΚΕΤΟ Σ

ΤΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν  ΤΟΚΕΤΟ

56) Τ ό  ψ ά λ σ ι μ ο  τ ο ύ  π α π π ά .
Λίγο πριν γέννηση ή επίτοκος, δταν πλέον « έ χ ε ι  μ π ή  σ τ ό ν  μ ή ν ο 

τ ης» ,  πηγαίνει στην έκκλησιά καί έκεί ό παππος της διαβάζει ευχές για vi 
έλευθερο)θή μέ τό καλό. Έν συνεχείμ βγάζει ένα - Ινα τά άμφιά του καί τά ά 
κουμπάει στο κεφάλι της.

Ή συνήθεια αυτή έπικρατεί πιο πολύ στά χωριά πάνω άπό τή Σκάλα κα 
στο Σούλι. ί

57) Έ  κ τ α φ ή δ σ τ ώ ν.
’Απαγορεύεται νά πηγαίνη ή έγκυος σέ έκταφήν οστών, διότι έχει φόβ 

νά πάθη ισκιοπάτημα, οπότε ή λεχώνα βγάζει μαύρες ή μπλέ κηλίδες στούς μτ 
ρους ή τήν κοιλιά καί τό παιδί βγαίνει παρασούσουμο (με ελαττώματα).

58) Τ  ό χ ώ μ α  ίμπριγκόρι).
Οί γκαστρο3μένες έτρωγαν χώμα, άπό έκείνο πού λέγεται μπριγκόρι κι 

είναι είδος μάργας καί μαλακού σχιστόλιθου, γιά νά τ ρ α φ ή  τό π α ι δ ί .  
Στήν Σέλλιανη έτρο;γαν άπό τήν θέσιν ΚΑΡΑΜΙΚΑΛΗ.
Ή συνήθεια αυτή έχει έχλείψει όλοσχερώς μεταξύ τών ετών 1920 -1941
59) Ή σ τ ά σ ι ς  τ ή ς  έ γ κ ύ ο υ.
Ή έγκυος δέν πρέπει νά κάθεται μέ τήν πλάτη γυρισμένη προς τό σπί 

της, διότι « κ ά ν ε ι  τ ό  π α ι δ ί  τ ’ ά ν ά π ο τ α » ,  δηλαδή τό νεογνόν έρχετ 
μέ τά πόδια. j

60) Ή  φ υ ρ ή  β ου τ σ έ λ α .  ί
"Αμα ή γυναίκα, είτε έγκυος, είτε προ τής έγκυοοσύνης φέρνει τήν 6ο

τσέλα φυρή, ώστε νά χτυπιέται τό νερό καί νά κάνη γκλούπ - γκλούπ, νά άκο
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'.ται 7} βουτσέλα, τότε θά κάνη τό παιδί (άν τύχη αγόρι) σ π α σ μ έ ν ο  (δ>ι- 
ΐδή μέ κήλη).

01) Ή τ ρ ι χ ι ά  τ ο ν  ζ α λ ι κ ι ο ΰ .
Οί γκαστρο>μένες, όταν γυρίζουν από τό λόγγο μέ ξύλα, πρέπει νά προ- 

χουν νά μην φύγη ή τριχιά από την κανονική της θέ<?ι διότι άν στραβώση πίσω, 
πα·Μ τη; θά γεννηθή κοψοχείληκο ί λαγόχειλον).

02) Τ ό χ ο ι ρ ι ν ό κ ρ έ α ς.
Ή έγκυος δεν πρέπει νά τρώγη κρέας από γουρούνι, διότι τό παιδί πού 

γεννηθή θά ροχαλίζη στον ύπνο και θά κάνη μπρ μπρ σάν τό γουρούνι.
03) Τ ό κ ρ έ α ς  τ ο ί  λ α γ ό  ύ.
Απαγορεύεται νά φάη λαγό ι"] έπίτοκος, διότι τό παιδί δεν θά κοιμάται, 

t θά κλείνη μάτι, θά είναι νευρικό καί όλο θά κλαίη.
04) Τ ό ν ε φ ρ ό  κ α ι  τ ά μ υ α λ ά .
Ή νέα γυναίκα, πού είναι δυνατόν νά κάμη παιδί, έστω καί άν δεν είναι 

mi) έγκυος, δέν κάνει νά φάη νεφρό, μυαλά, μάτι καί γενικά κρέας από τό 
κίλι (ό νωτιαίος μυελός δέν απαγορεύεται), διότι τ ρ α β ά ε ι  μ ε γ ά λ ο ν  
ν δ υ ν ο σ τ η  γ έ ν ν α  .

Έπέκτασις προλήψεο>ς: Σέλλιανη — ’Ελευθεροχώρι —  Πόποβο —  Λαμ- 
'ίτσα — Πετροβίτσα — Πλακωτή —  ΙΙέντε Εκκλησίες —  Βλαχώρι).

65) Τ ό τ ά ξ ι μ ο  σ έ έ κ κ λ η σ ι έ ς.
Τάζουν σέ εκκλησίες γιά νά γεννήσουν καλά καί γιά νά τούς ζήση τό παι- 

Πρό πάντων στον "Άγιο Αθανάσιο τής Πέρδικας, την Παναγία τής Μι
ς, τον "Άη-Δημήτρη τού Διχουνιού, τό ξο;ικκλήσι τού "Άη-Θανάση τού Λιβια- 
ου και άλλα.

Τάζουν χρήματα, λειτουργία, λάδι, κερί κτλ. Συνήθως όταν τό τάξιμο γί- 
ι ι  σέ κερί, τάζουν πιτάρια (πλάκες κεριού) είτε νά ζώσουν την έκκλησία μέ κερί, 
,αδή φτειάνουν ένα λεπτό και μακρύ κερί πού Co'mt την έκκλησία απ’ έξω καί 
ι  τό κόόουν κομμάτια πού τ’ ανάβουν κατά την επακολουθούσαν λειτουργίαν.

66) Τ ό τ ά ξ ι μ ο  τ ο ύ  π α ι δ ι ο ύ  σ έ β α κ ο ύ φ ι .
"Όταν σέ μια οικογένεια δέν γεννιούνται ζωντανά τά παιδιά, είτε γεννιονν- 

ζωντανά αλλά δέν προκόβουν καί σέ λίγον καιρό πεθαίνουν, τότε τάζουν καί τό 
τό παιδί σέ ένα βακούφι, συνήθως στον "Άη-Δημήτρη τής Διχούνης, τον *Α- 

Ύη τής Βέλλιανης και λιγώτερο στά άλλα.
Τό τάξιμο δέν σημαίνει ότι μπαίνει στην υπηρεσία τού ναού, αλλά ότι τί- 

ιι υπό την προστασίαν τού βακουφίου, τό όποιον βακούφιον γίνεται καί νου- 
τού μέλλοντος νά γεννηθή (άν πέση καλά από την κοιλιά τής μάννας του).

’67) "Άν ο ι γ μ α κ λ ε ι δ ω ν ι ά ς ,  π ό ρ τ α ς  κτλ.
Κατά την ώραν τού τοκετού ανοίγουν όλες τις κλειδωνιές, τις πόρτες, τις 

Ιλες, μπαούλα, γ ιά  νά  γ ί ν η ή γ έ ν ν α  ε ύ κ ο λ η .  
ϊ  68) Τ ό  ά ν ο ι γ μ α  τ ω ν  π α ρ α θ ύ ρ ω ν .

"Όταν είναι δύσκο?.ος ό τοκετός, ανοίγουν τά παράθυρα, διά νά άν ο ί -  
> ν τ ά γ κ ο υ φ ά τής έπιτόκου. Γκουφά λέγονται οί γοφοί.

69) Λ ε ί ψ α ν α  κ α ί  ε ι κ ο ν ί σ μ α τ α .
"Όταν ό τοκετός είναι δύσκολος, έκτος από τά παραπάνω, τάζουν σέ βακού- 
Κάί σέ κείνα πού άνας)έραμε παραπάνω καί στον 'Άγιον Αρσένιον, στη σπη- 

τού Γκορίλα όπου έμόναζεν, την Παλ'αγιά τής Γλυκής, Α γία  Παρασκευή της 
/ντας, παρά τό Καναλάκι, Μονήν Καταμάχης, Α γία-Τριάδα Σέλλιανης, Πλα-
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κωτής, Δοβλάς, και σέ άλλα πολλά.
Έκτος τούτου, μεταφέρουν από σπίτι κα'ι εκκλησίες εικονίσματα θεωρούμε

να θαυματουργά, προ πάντων τον 'Άγιον ’Ελευθέριον καί Ά γιον Φανούριον, ειδι
κούς διά την περίπτωσιν αγίους, προστάτας των τικτουσών.

Επίσης μεταφέρουν τυχόν άγια λείψανα και τά άκουμπάνε στο κορμί καί 
τό κεφάλι τής τικτούσης και μετά τά αφήνουν δίπλα της μέχρι πέρατος τού το
κετού.

70) Ό  τ ο κ ε τ ό ς  σ τ ά  γ ό ν α τ α .
'Όταν μία δυσκο/νεύεται νά γέννηση την βάζουν νά γέννηση καθιστή στά

γόνατα.
Αυτή ή συνήθεια επικρατεί στά χωριά πάνω από τήν Σκάλα, τά λογγίσια 

λεγάμενα, καθώς και Πόποβο —  Έλευθεροχώρι — Σέ)λιανή καί τά εκατέρωθεν  ̂
του Καλαμά, μέχρι Βρουσίνας.

Ή πρόληψις αυτή, δτι έτσι διευκολύνεται ό τοκετός, περιορίζεται σημανπ  ̂
κά ολοένα, ενώ μέχρι τό 1040 ο'ι περισσότερες γυναίκες γεννούσαν στά γόνατα.

71) Ή κ ο ύ ν ι α .
'Όταν παρά ταύτα ό τοκετός συνεχίζεται νά είναι δύσκολος, τότε την γ 

ναίκα τήν βάζουν σέ κουντουλιά (κούνια), και τήν κουνούν γ ιά  νά ξεκ. ολ·_ 
λ ή σ η  τ ό π α ι δ ί ,  όπως πιστεύουν. Ή κούνια ριχνόταν εύκολα, διότι ολα σχε-|· 
δον τά σπίτια δεν είχαν ταβάνια, ενώ είχαν γρεντές (δοκάρια) και σταλίκια (άρ¥ n 
χαιον στάλιξ) καθώς και τριχιές. ' | | ί  *

Ή πρόληψις ήδη περιορίζεται καί διότι λιγοστεύουν οι πιστοί τών προλψΙΙ 
ψεων, αλλά καί διότι τά σπίτια απέκτησαν ταβάνια και δεν είναι εύκολο τό ρίξιμο^ 
κούνιας. Ά

72) Τ ό  α ύ γ ό  τ ο ύ  λ έ λ ε κ α .  :
"Οταν τό παιδί έξακολουθή νά μήν έρχεται κανονικά, παρ’ δλα τά γιατρό-̂  

σύφια, τις επικλήσεις και τά εικονίσματα, τότε, αν είναι πρόσφορος ή εποχή ^’Α
πρίλιος), βρίσκουν ένα αύγό από λέλεκα (πελαργό), τού σπάνε τήν μύτη κα'ι το 
δίνουν νά τό ρουφήξη ή τίκτουσα γ ιά  νά κ ά ν η  σ τ ρ ο φ ή  τό τ έ κ ν ο  καί» 
νά ’ρθή κανονικά.

73) Τ ό  π α λ η ο τ έ ψ ι .
'Όταν γεννά μία γυναίκα που δεν τής έχουν ζήσει τά προηγούμενα παιδιά, 

τότε βάζουν κάτω ένα παληό τεψι άκαλάϊγο (αγάνωτο), είτε συνι επίσης παληό καί> 
άκαλάϊγο (συνι είναι ρηχό τεψι γιά πίττες), νά πέση εκεί μέσα τό νεογνόν.

Έν συνεχεία τό ρίχνουν στο δρόιιο νά τό βάφτιση οποίος τό βρή. Είναι δέ1 
ύποχρεωμένος ό νουλ'ός νά τό βγάλη Στράτη (Ευστράτιον), είτε Στρατούλα (Εν-' 
στρατία). Τούτο δέ διότι ό λαός τής περιοχής μου μπερδεύει τήν στράτα (δρόμο;) 
μέ τον Ευστράτιον.

74) Ό  ό ρ φ α ν ο κ ο ί λ η ς .
Σέ περίπτωσιν σάν τήν παραπάνω, θεωρείται σίγουρο τό ξόρκισμα τη: κα- j

κοτυχίας, αν τό πεταγμένο βρέφος τό βρή καί τό βάφτιση όρφανοκοίλης, δηλαδή! 1 
αρσενικός ό όποιος γεννήθηκε ορφανός, διότι τού πέθανε ό πατέρας ενώ βρισκόταν, 
ακόμη στην κοιλιά.

Πολλές φορές γίνεται συμπαιγνία και ό όρφανοκοίλης είναι κρυμμένος κά-»ς 
που σιμά, περιμένοντας τον τοκετό καί βρίσκει —  δήθεν τυχαίως — αυτός πρώτο; i  
τό πεταγμένο παιδί καί τό βαφτίζει. V

’Ελλείψει όρφανοκοίλη, δύναται νά γίνη τό ϊδιο καί μέ όρφανοκοίλα>, χω-| 
ρίς δμως νά πιστεύεται δτι αυτή έχει τήν ίδια έξορκιστική τής κακοτυχίας δύναμη. |

ί



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» 173

75) Τ ό  π α λ η ο σ κ ο υ τ ί  κ α ι  ή π α λ η ο π ό δ ι α .
Τό ίδιο μέ την περίπτωσιν του παληοτεψιού. Στα χωριά νΕλεζνα —  Λιβιά- 

jo6ο — Μοκοβίνα—  νΑρδοση μέχρι Σεριζιανών, άντι νά ΰποδέχωνται τό νεο
γέννητο (πού φοβούνται μην πεθάνη δπως τά προηγούμενα αδέρφια του), σέ τε- 
μί, τό υποδέχονται σέ παληοσκούτι (παληόρουχο) είτε σέ παληοπόδια (παλιά ποδιά) 
ιαϊ γίνεται τό πέταγμα έξω στο δρόμο, ή εκθεσις τού βρέφους.

Σ ’ δλες αυτές τις περιπτώσεις ξεγελούν — όπως πιστεύουν —  το κακό μά- 
ι και την κακή μοίρα, ότι το μωρό είναι κάτι τι τό τιποτένιο, τό ασήμαντο πράγμα, 
ού δεν .τό θέλουν.

76) Ό  Σ τ α ύ ρ ο ς .
Κατ’ έξαίρεσιν είς τό χωρίον Ραδοβύζι, τό παιδί, σέ περιπτώσεις σάν τις 

αραπάνοη τό έκθέτουν μέ τον ίδιο μεν τρόπο, αλλά σέ σταυροδρόμι, τό δέ όνομα 
ού τού δίνει ο τυχόν νουνός, είναι Σταύρος γιά τά παιδιά και Σταυρούλα γιά 
;ς τσιούπρες.

77) Τ ο ε ύ κ ο λ ο ν έ ρ ι ( εύχολονέρι).
Μόλις γεννηθή τό τέκνο, τρέχουν στον παππά καί παίρνουν εύχολογημένο 

:ρό, μέ τό οποίον πλένεται ή μαμμή καί ρ α ν τ ί ζ ε τ α ι  ή μητέρα καί τό τέ- 
Ό. Έτσι ξορκίζεται κάθε δαιμονική ένέργεια (δαιμονικό ή διαολικό συνέργιο).

78) Τ ό χ ά λ κ ω μ α.
Εις τά χωρία Ραχονλι, Ξηρόλοφος, ΚυραΠαναγιά, Καρβουνάρι, Σεβαστό, 

αγκράτι, Δράγανη, Γκρίκα, Ψάκκα, Νικολίτσι, μόλις γεννηθή μωρό, περνούν 
,τω από τό κορμάκι του ένα χάλκωμα, γιά νά γίνη γερό σάν τό χάλκωμα.

70) Τ ό  σ ί δ ε ρ ο .
'Όλη ή υπόλοιπη περιοχή, μόλις γεννηθη μωρό, περνάει κάτω από τό κορ- 

τού βρέφους κάτι το σιδερένιο, συνήθους τό σιδερένιο φτυάρι της γωνιάς, γιά νά 
η] τό βρέφος γερό σάν τό σίδερο.

80) Τ ό φ ύ σ η μ α  τ ή ς  μ π ο υ κ ά λ α ς.
Στην περίπτωση πού τό τέκνο αργεί νά πέση από την μάνα του δίνουν 

]ν γυναίκα πού γεννάει μιά άδεια μπουκάλα νά φυσήξη μέσα. Έ τσ ι πιστεύουν 
τό τέκνο γεννιέται πιο γρήγορα.

81) Ή σ κ ο ύ π α .
Μόλις μιά γυναίκα γέννηση, τής φέρνουν αμέσως νά βάλη κάτω από τό 

κύμα της μιά σκούπα, είτε συνηθέστατα ένα κομμάτι σκούπας γ ιά  ν ά φ υ- 
η τό παιδί.

Ή σκούπα φυλάει από κάθε κακό και προ πάντων από τά δαιμονικά καί 
ξωτικά καί έν γένει τά κακά πνεύματα (τζίνια λεγόμενα εις τούς άλβανόφω-

Έπίσης σν ή λεχώνα δι’ οίονδήποτε λόγον άφήση τό στρώμα της καί βγή 
λίγο έξω (νά πάρη νερό, νά σκουπίση τ’ αχούρι, νά ρίξη ψωμί στον φούρνο), 

άερικά θά δούν την σκούπα καί θά πουν: Έδώ κοντά είναι ή μητέρα και θά 
ηθούν νά πάρουν τό παιδί ή νά τού κάνουν κακό.

82) Τ ό  χ τ έ ν ι .
Ή ?»εχώνα μόλις γεννήση βάζει στον κόρφο της ένα χτένι γιά ν ά μ η ν  

; φ ύ γ η  τό γ ά λ α .
83) ' Τ ό  κ ρ α ν ό ζ ο υ μ ο .
Μετά τον τοκετό δίνουν στην λεχώνα νά πιή κρανόζουμο (ζωμό από τό 

πμο λιασμένων κράνων, καρπού τής γνωστής κρανιάς).
Τό κρανόζουμο πίνεται γιατί κάνει καλό στην «καρδιά». Καρδιά δέ λέγε-
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ται ή κοιλιά καί όχι ή πραγματική καρδιά. Επίσης τής δίνουν κρανόζουμο για ν<| 
μήν πιή σκέτο νερό, διότι δ ε ν  κ ά ν ε ι .  Τό γιατί δεν κάνει, δεν to εξηγεί καμ 
μια από «αυτές πού ξέρουν», πού έκδίδουν και διατηρούν τις απαγορεύσεις.

Π άντως τά κράνα περιέχουν πολλήν τανίνην, την γνωστήν στυπτικήν
σίαν.

84) Τ ό  σ τ α ρ ό ζ ο υ μ ο  ή ζ ο υ μ ό σ τ α ρ ο .
Ό  δεύτερος όρος είναι καί ό πιο κοινός στήν περιοχή. Βράζουν στάρι κ

δίνουν στήν μητέρα τό ζουμί γ ια  ν ά κ α τ ε β ά σ η γ ά λ α.
Ή συνήθεια αυτή μου θυμίζει ιατροφιλόσοφον ιδιότυπον, των αρχών ν 

αΐώνος μας, ό οποίος έθεράπευεν τά πάντα διά χυλού σίτου.
85) Ή μ α υ ρ ο δ ά φ ν η .  $
Στήν λεχώνα πού μόλις έχει γεννήσει προσφέρεται μαυροδάφνη καί έν έί

λείψει ταύτης κρασί μαύρο καί γλυκόπιοτο, διότι κάνει καλό. Τ ί καλό κάνει, % 
νείς δεν μου εξήγησε, ούτε τόν λόγον διά τον όποιον δεν δίνουν άσπρο κρασί.§ *  .

Πιθανώς ή πρόληψης καί ή λαϊκή ιατρική νά δίνουν έτσι οπο)ς καί μέ 
κρανόζουμο τανίνην, πού τονοινει τά έντερικά τοιχώματα.

86) Τ ό  θ υ μ ί α μ α .
Μετά τον τοκετό ανάβουν σέ ένα κεραμίδι, είτε σέ κάτι άλλο πρόχειρο, λι|Β|

θυμίαμα καί θυμιατίζουν τήν λεχώνα, τό μο>ρό καί έπειτα όλο τό σπίτι καί το§§ϋ 
παοευρισκομένους γιά προφύλαξη από κάθε κακό καί κυρίους γιά ξόρκισμα των 
ρικών, των ξωτικών.

Στήν Σέλλιανη, Έλευθεροχώρι, Πόποβο καί τά πέριξ, τά ξωτικά λέγσ||ΐ 
ται Ι σ κ ι ώ μ α τ α .  j||*

87) 1Α π α γ ό ρ ε υ σ ι ς τ ή ς  λ ε χ ώ ν α ς  .σ έ ξ έ ν ο  σ π ί τ ι .  ο 
Ή λεγώνα δεν πρέπει νά μπαίνη σέ ξένο σπίτι, διότι προκαλεΐ ζημιές. ‘.'f jj 
Δηλαδή, μπαίνοντας σέ ξένο σπίτι, φέρνει γρουσουζιά καί σπάζουν γυαί|^

κά, πήλινα κανάτια, κιούπια λαδιού, χάνονται οικιακά σκεύη καί γενικά ζημιώνω ■; 
τήν νοικοκυρά πού τήν δέχεται. ·'*

Ή πρόληψής αυτή ίόπο>ς καί ot περισσότερες όταν δέν είναι κατάλ<κ*η| 
αρχαίων ή παλαιοχριστιανικών δεισιδαιμονιών), εχει λογικήν βάσιν, τό νά m  
ναγκάζεται ή λεγώνα νά μήν φεύγη από τό σπίτι της καί άφήνη τό μο>ρό πανί 
χει απόλυτη τήν ανάγκη της.

88) Τ ό  λ ο ύ σ ι μ ο  τ ο ύ  κ ε φ α λ ι ο ύ .
Ή λεγώνα δέν πρέπει νά πλύνη ή νά λούση τό κεφάλι της, πριν περάσου 

όχτώ μέρες, διότι είναι κακό.
89) Τ ό  τ έ ν τ ω μ α  τ ή ς  π α λ ά μ η ς .
'Άμα γεννηθή τό μο)ρό, πρέπει νά τού τεντώσουν τήν παλάμη γιά νά μι 

γίνη τσιγκούνης καί σφιχτοχέρης. *
90) Ή π ά ν α  τ ο ύ  ν ε ο γ έ ν ν η τ ο υ .
'Όταν τό νεογέννητο έχει πάντα ξύγκι (κι’ αυτό συμβαίνει σπάνια), κρ 

τάνε τήν πάνα, τήν τυλίγουν καί τήν κάνουν κερί. Μέ τό κερί αυτό βρίσκουν χα
μένους θησαυρούς.

Δηλαδή πηγαίνουν εκεί που υποψιάζονται πώς είναι κρυμμένος θησαυρέ 
άνάβουν τό κερί από πάνα νεογέννητου καί περιφέρονται. Μ ό λ ι ς  φτ άσου  
π ά ν ω  από τ ό θ η σ α υ ρ ό  τ ό κ ε ρ ί  σ β ή ν ε ι  μ ό ν ο  του.  | |

91) Ή κ ρ ί σ ι κ α ί  ά ν τ ι λ ο γ ι ά τ ή ν  ν ύ χ τ α. * 11 
Ή λεχώνα δέν κάνει νά φιονάζη τήν νύχτα καί αν τής φωνάξη κανείς «r

κάνει νά άντιλογιέται, γιατί μπορεί νά τήν φώναξε κανένα άερικό ή ξωτικό' 
τότε τής παίρνει τήν φωνή.
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92) Ά π α γ ό ρ ε υ σ ι ς  δ α ν ε ι σ μ ο ύ  τ η ν  ν ύ χ τ α .
'Όταν σέ ενα σπίτι έχουν λεχώνα, δέν κάνει νά δίνουν την νύχτα φωτιά, 

δανεικό πράγμα ιδίως αλάτι και προζύμι, διότι ά ν τ α ί ν ε ι ή λ ε χ ώ ν α  (πα
θαίνει ξαφνικά κράμπες, βουβαμάρα, κώφωσιν κτλ.) και τό παιδί βγάζει σπειριά.

93) Τ ό σ α ρ ά ν τ ι σ μ α.
Ή λεχώνα θεωρείται βρώμικη και ο,τι αγγίζει τό ρυπαίνει, δχι μόνο σω

ματικά αλλά καί ψυχικά. Διά τούτο της απαγορεύεται νά πηγαίνει στην έκκλησία, 
σέ ιεροπραξίες (γάμους, βαφτίσια) και νά την πλησιάζη ό άντρας της 40 μέρες, 
δπο»ς «είναι και λογικό και έπιστημονικώς σωστό. Την παρομοιάζουν μέ άγγειό στο 
οποίο μπήκε ποντίκι καί θέλει αγιασμό γιά νά ξαναχρησιμοποιηθή.

Πολλοί άντρες δέν αντέχουν την νηστεία αυτή καί λένε: «Είκοσι μέρες κι 
είκοσι νύχτες γένονται σαράντα». Καί . . . τ ής  δίνουν ευχές μόνοι τους.

’Άλλοι τις βάζουν καί κατουράνε σέ καλαϊσμένο τεψί καί όταν το κάτουρο 
βγαίνει λαγαρό (καθαρό), τότε ή γυναίκα είναι εν τάξει.

Κατά τύς παραβάσεως αυτής τής σαρκικής σαρακοστής, χρησιμοποιείται ή 
παρακάτω πρόληψις:

94) Τ ά  ά σ α ρ ά ν τ ι γ α .
'Όταν ένα παιδί συλληφθή άσαράντιγο (πριν σσραντίση ή μάννα δηλα

δή), τότε θά γίνη σακάτικο, είτε μέ σωματικά ελαττώματα πάσης (ρύσεως.
95) Ό  φ ό β ο ς  τ ων  ι σ κ ι ω μ ά τ ω ν  (άερικών - ξωτικών).
Ή λεχώνα καί τό παιδί παθαίνουν εύκολα από ισκιοπάτημα καί γ ι’ αυτό 

δέν κάνει νά βγαίνουν έξω την νύχτα, ούτε νά βγάζουν τό μωρό μετά τό βασίλεμ- 
μα, νά μην περνούν λάκκους κτλ.

’Όχι μόνο ή λεχώνα καί τό μωρό μπορούν νά πάθουν εκτιθέμενες κατ’ ευ
θείαν, αλλά καί κείνος που έρχεται σέ όποιαδήποτε επαφή μαζί τους πρέπει νά 
προσεχή, διότι μπορεί νά τούς μεταδώση Ισκιοπάτημα, έ'στο) καί άν δέν παθαίνη 
μόνος του τίποτε.

Γ ι ’ αυτόν τον λόγο πρέπει, όλοι οί σπιτικοί νά συιιμαζεύωνται νωρίς, προ- 
ιού νά νυχτώση. "Αν ομο̂ ς γιά οίονδήποτε λόγο κάποιος σπιτικός ή ξένος έρθη στο 
σπίτι μετά τήν δύσιν τού ήλιου, έξορκίζεται μέ τήν φωτιά. Τον βάζουν νά περνάη 
πάνω από ένα φτυάρι τής γωνιάς ή ένα κεραμίδι, ή τενεκεδάκι μέ κάρβουνα αναμ
μένα καί θυμίαμα καί έν έαχάτη ανάγκη, νά περάση απλώς πάνω από αναμμένο 
κάρβουνο.

Καί τήν μέρα ακόμη άν κάποιος περάση από λάκκο καί μπή σέ σπίτι λε
χώνας. πρέπει νά έξορκισθή με φωτιά.

90) Ό  έ μ ε τ ό ς  τ ων  β ρ ε φ ώ ν .
Γιά νά κοπή ό έμετός τών βρεφών, μαζεύουν από σύρματα καί από παλι

ούρια τό μαλλί πού κόλλησε από τά πρόβατα, τό βράζουν καί δίνουν στό βρέφος 
»*ά πιή τό ζουμί.

97) Ό  " Α γ ι ο ς  Σ τ υ λ ι α ν ό ς .
Κάνουν λειτουργία στον άγιο Στυλιανό, προστάτη τών βρεφών καί κρα

τούν' αργία τήν ήμερα τής γιορτής του, γιά νά προφυλάη τά μικρά βρέφη αλλά 
cat τά μεγαλύτερα.

98) Ό  θ ά ν α τ ο ς  τ ώ ν  π α ι δ ι ώ ν .
'Όταν πεθαίνουν τά παιδιά μιάς μάννας καί δέν τής ζουν, τότε ή μητέρα 

Ιναι γρουσούζα.
99) Τ ό έ π ά γ γ ε λ μ α.
'Όταν γεννηθούν τά βρέφη, τούς βάζουν στά πόδια κάτι σχετικό μέ τό 

πάγγελμα πού θά ακολουθήσουν, π.χ. άν θά γίνη έμπορος, τού βάζουν λεφτά καί 
τρό πάντων κανένα χρυσαφικό (σημάδι π?woυτισμoύ), άν θέλωμε νά προκόψη στά
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γράμματα, ένα βιβλίο, αν θέλωμε να γίνη καλός γεωργός, ένα στάχυ σταριού ή 
καλαμποκιού, άν το προορίζομε για αμπελουργό ή ταβερνιάρη φύλλα κλήματος εί
τε αν είναι χειμώνας και τά κλήματα δεν έχουν φύλλα, μια βέργα κλήματος. "Ενα 
μπουκάλι ρακί ή λίγον καφέ τυλιγμένον σέ χαρτί, άν τό προορίζουν νά διαδεγθή 
τον καφετζή πατέρα, ένα ευαγγέλιο ή πετραχήλι άν τό θέλουν παπά και γενικά 
κάτι σχετικό μέ την σταδιοδρομία πού ονειρεύονται οι γονείς για τό σπλάχνο τους.

100) Τ ό  μ α υ ρ ο φ ό ρ ε μ α .
"Οταν ενός δεν τού ζούνε τά παιδιά, είναι κι’ άλλο ξόρκισμα. Νά ντύση 

τό μικρό (ή και σαν μεγαλώση νά συνεχίζη τό ίδιο ντύσιμο) μέ μαύρα ρούχα. Έ 
τσι δείχνει ότι δεν τό θέλει, δεν τό υπολογίζει καί ξορκίζεται τό κακό μάτι, ή κα
κή μοίρα.

101) Τ  ό κ ο ρ ι τ σ ο φ ό ρ ε μ α.
Γ ιά  την ίδια σάν τήν παραπάνω αίτια, ντύνουν τό μωρό (είτε καί πιο με- 

γάλο οχτώ και δέκα χρόνων αγόρι πολλές φορές f  μέ κοριτσίστικα ρούχα καί τούς 
φορούν σκουλαρίκι. Ξορκίζουν έτσι τήν ζηλοφθόνεια καί τό κακό μάτι.

102) Γ  ά λ α σ τ ’ α ύ τ ί.
"Οταν τού μωρού πονέση τα αυτί, χύνουν μέσα στο πονεμενο αύτάκι λίγ< 

μητρικό γάλα.
103) Ή ί σ κ ι ο μ ό ρ α  ή μ ό ρ α  ή σ μ π ο ύ ρ α .
Λέγεται Ισκιομόρα ή κατά συγκοπήν απλώς μόρα, σέ ό'λην τήν περιοχτ 

Στα χωριά Πολύδωρο, Ραδοβύζι, Γρανίτσα, Λάλεζα, λέγεται καί σμπούρα.
Είναι δύο ειδών: Ή ίσκιομόρα τής μάννας καί ή ίσκιομόρα τού παιδιού κ< 

ή προέλευσίς της αποδίδεται σέ Ισκιοπάτημα. Έχομεν ήδη γράψει προηγουμένα 
γιά τήν μόρα ώς αιτίαν ατεκνίας. Τώρα τήν περιγράφομεν λεπτομερέστερον, δ 
ότι τής αποδίδουν καί άλλα κακά.

'Υπενθυμίζομε ότι είναι μιά φλέβα πιο χοντρή καί πιο μαύρη στήν ρά) 
τής μύτης, είτε πάνω από τό αριστερό φρύδι μέχρι τον αριστερό κρόταφο.

Στήν ράχη τής μύτης απαντάται συνήθως στο παιδί καί μεταξύ κροτάφ< 
καί φρυδιού στήν ανύπαντρη κόρη καί κάποτε στήν νιόπαντρη γυναίκα.

"Οταν έχει μόρα τό μικρό, δέν ζούν τά επόμενα αδέρφια του ενώ καί 
ίδιο θά είναι αρρωστιάρικο, κινδυνεύει νά πεθάνη καί φέρνει γρουσουζιά στο σπί

"Οταν έχει μόρα μιά ανύπαντρη τής κόβονται τά τυχερά, δέν πηγαίνει κα 
ή υγεία της καί φέρνει κακοτυχία στούς δικούς της.

Έάν παντρευτή θά κακοπαντρευτή καί τά παιδιά δέν θά τής ζούνε. "Α 
πρέπει νά τήν κόψη, πράγμα πού γίνεται από ειδικευμένες γυναίκες.

Τό κόψιμο γίνεται μέ κάψιμο διά πυροομένου σιδήρου, συνήθως μέ πυι 
μένο κατσαβίδι ή σύρμα. Τό σύρμα άκουμπάει σ τ α υ ρ ο ί  τά ψηλά στήν μέ 
τ ρ ε ι ς  φ ο ρ έ ς  καί στο σημείο εκείνο γίνεται μιά φ ο υ λ ν τ ά κ α  (φλύκταιν 
ένα έγκαυμα δευτέρου βαθμού αλλά μικράς επιφάνειας. ’Έπειτα άλλα μικρά έγκ 
ματα στήν μέση τού μετώπου, πάλτο από τό σημείο πού λέγεται σ τ α ν ρ ό ς, 
δεξιό αυτί παρά τον κρόταφον καί σπανίως καί στο πηγούνι. Μέ τον τρόπο α 
τά εγκαύματα κ ά ν ο υ ν  σ τ α υ ρ ό ,  όταν καή καί τό πηγούνι, είτε ί σ ο σ 
λ έ ς τ ρ ί γ ω ν ο ,  γιατί άλλοι ώς δέν ξορκίζεται.

Μερικές γυναίκες φοβούνται τό κάψιμο καί προτιμούν τό ξόρκισμα μέ 
για δικής τους έμπνεύσεως, είτε απλώς κουνάνε τά χείλη κάνοντας πώς κάτι λ

( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )  |
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Ράβε, ξήλωνε, δουλειά μή σ’ απολείπει.
Ρήνεια ’μόνοια νά σκάσουν τά δαιμόνια.
Ρόδα ή, φέρει γύρα.
Ρόιδο τό, κάν’ αγκάθι και τ1 αγκάθι κάνει ρόϊδο.
Ρωμάϊκος καυγάς, τούρκικος χαλβάς.
Ρώτησαν τή γκαμήλα: «’Ανήφορο ή κατήφορο θέλεις νά πας;» κι’ άπάν- 
τησε: «Γιατί χάθ(η)κε ό ίσιος δρόμος»;
Ρωτοη'τας πας στην Πόλη.

Σάββατο νάειναι μάστορα κΓ άς είναι χίλιες ώρες.
(Ό  κάλφας στο μάστορα):
— Αν έρθει ή δεύτερα θά σου πάρει ό διάολος τον ποχέρα (ό μάστορας 
στον κάλφα).
Σ ’ αγαπώ κυρά νά κλάνεις μά όχι νά τό παρακάνεις.
Σά δίπλα πέρα βάλτε τον (τον παπά στον τάφο) χαλεύεις τί μάς βρίσκει; 
(λέει ή παπαδιό πούειναι νιά).
Σαμάρι τό, ξέρει πόσες πληγές σκεπάζει.
Σά Μαρία, σά Βασίλι.ο.
Σαν ή ιιυίγα στο σκατό.
Σάν ή τρίχα από τό προζύμι βγήκα, ίδηλ. φτωχός)
Σαν ό μπέης στ’ άχερο.
Σάν 6 σκύλος με τη γάτα.
Σάν ό Τσέλιος με τό Μίλιο. ιαχώριστοι φίλοι).
Σάν πάρεις ρούχα δανικά και ξένα δαχτυλίδια ή νύφη ας κουρεύεται μέ 
δεκοχτώ ψαλίδια.
Σάν πεινάς καί δέ νυστάζεις όσο θέλεις κουκουλοόσου.
Σάν τ’ άλογο τό Μάη.
Σάν τό έμπυο στο ποδάρι, (περιουσία άποχτημένη μέ πολλούς κόπους).
Σάν τού γομαριού ή άρέντα.
Σάν τού ζαρκαδιού ό κώλος.
Σάν τό χιόνι στόν κόρφο μέ θέλεις.
Σαράντα κουμπάροι (ή μαμές) μ’ ενα παιδί.
Σαράντα μυΐγες κάθουνταν στόν τσόκο τού κοράκη. (Λέγεται στους Αμε
λείς, τεμπέληδες).
Σαράντα πέντε Γιάννηδες ένού κοκκόρου γνώση.

'υνέχεια έκ τοΰ .προηνουμενου, σελ. 88.
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Σαράντα πέντε τ’ αλογο κι’ έξήντα το σαμάρι. - *
Σαράντα σκόπια σέ ξένον κώλο.
Σαράντα χρόνια γύφτος βιολί δέ μαθαίνει.
ΣαράνΓα χρόνια Μπότσαρης καί τώρα μπάρμπα—Γιώργος.
Σαράντα φάει σαράντα πιει, σαράντα δδς για την ψυχή.
Σέ βλέπω βοΐδάκι ποΰεισαι βόϊ, αλλά μ’ αφήνουν οί διαόλοι;
— Σέ δέρουν τα παιδιά βάβω; — Μέ ρωτάν τά κουτσουριάρικα;
Σένα τά λέγω πεθερά γιά νά τ’ ακούσει ή νύφη.
Σέ παίδεψα αγά, θά σου φκιάσω κι·’ ενα ζευγάρι τσουρέπια.
Σέ παίρ’ ή χαρά και σέ κόβει ή ανήλια.
Σέ πουλάο) μάνα, αλλά μή σκιάζεσαι, δσα γυρέ\[>ω κανένας δέν σέ παίρει. 
Σήκου εσύ νά κάτσω εγώ.
Σηκών’ ό πράσος την ουρά κι ό κρόμμυδας τά γένεια. (Λέγεται γιά 
Σαρακοστή κατή την οποία τά δύο αυτά τιποτένια φαγώσιμα έχουν άπέραση! 
Σήμερα δικό μου, αύριο δικό σου, ποτέ καμμιανού.
Σιγά σιγά κοτούλα μου κι’ εγώ σου μαγειρεύω.
Σίδερο τό, ζεστό χτυπιέται.
Σιμά κοντά είν’ τά Γιάννενα.
Σιωπή ή, μου είναι απάντησή σου.
Σκατό τό, χάνεται, τό φυσικό δέ χάνεται.
Σκατό τό, πίτα δέ γένεται.
Σκοινί τό, ξέρει τι εχει τό σακί μέσα.
Σκοινί παλούκι, (λέγεται γιά τούς Ισχυρογνώμονες).
Σκότωσε ζουρλούς καί πλέρωσε τζερεμέδες.
Σκύλα ή, από τη βιά της κάνει γκαβά τά κουτάβια.
Σκυλί μαύρο, σκυλί άσπρο. (Λέγεται γιά τούς αδιάκριτους).
Σκυλί μέ σκυλί δέν τρώεται, ξένο σκυλί θά τό φάει.
Σπίτι τό, ή γυναίκα τό φκιάνει. ή γυναίκα τό χαλάει.
Σκυλί πού δέν τρώει δέν πάει ν’ αλυχτάει.
Σπίτι μου σπιτάκι μου τί ε(χ)εις καί δέν έ(χ)εις.
Σταματάτε τό χορό ( ή τάλογα) νά κατουρήση ή νύφη.
Στάλα τη στάλα τό νερό τό μάρμαρο τρυπάει.
Στέκομαι καί κάτι κάνω άρεντευω καί σέ φτάνω.
Στη γκορτσιά στη Μίχλα κουκιά μα(γ)ειρεμένα.
Στής μυλωνούς τον κ... ορθογραφία γυρεύεις.
Στη Στρούνη βαρούν τ’ άργανα, στην "Αρδοση χορεύουν.
Στις δεκοχτώ τού Φλεβαριού, στην ανήλια τη μεριά κάνει δ κόσυβας q 
Στις εννιά τού μακαρίτη άλλο λ' έφερε στο σπίτι.
Στο Κούτσι βαρούν τ’ άργανα στο Γρίμποβο χορεύουν.
Στόμα τό, σέ φκιάνει τό στόμα σέ χαλάει.
Στον πάτο ξουρίζουν τό γαμπρό.
Στον πάτο παίρει ό μυλωνάς τό ξάϊ.
Στον τόπο τά βιολιά είναι φτωχός ό γάμος. If
Στο ξένο γομάρι είν’ όλα αλαφριά. .*$.
Στού σκύλου τό προσκέφαλο ψωμί δέν ξημερώνει. -f%
Στραβό τό, τό ξύλο ή φωτιά τό σιάζει.
Στραβό χωριό παπάς μ’ ?να μάτι.
Στού Σκορδά τό χάνι. (Λέγεται γιά κείνους πού δίνουν ασαφείς πληροφοσ 
ες).
Στυλιάρι τό, βγαίν’ από τό λόγγο καί κόβει.
Σύμπα γριά τό μονοδαύλι.
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Σφάξε με αγά μου ν’ αγιάσω.
Σφίξη ή, βγάζει το λάδι.
Σχώρεσέ με Θέ μου άτζαμή μαθαίνω.

Τ
Ταιριάσαμαν και συμπεθεριάσαμαν.
Ταράξου νά σέ ταράξου λέει ό Θεός.
Τάχτα μας κι.’ αράδα μας, θαρθει κΓ ή αράδα μας.
Τ ’ εϊμ’ έγώ και κάνας άλλος.
Τ ’ είχες Γιάννο; — *Ό,τ.’ είχα πάντα, και τά πρόβατα σαράντα.
Τέντιυσε τό σκοινί ως εκεί πού φτάνει.
Τετράδη καί Παρασκευή τα νύχια σου μή κόψεις καί Κυριακή νά μή λου
στείς αν θέλεις νά προκόψεις.
Τέτοια στάνη τέτοια γκίζα.
Τέτοια έδρα τέτοια λόγια.
Τέτοιος φούρνος τέτοια πίτα.
Τεχνίτης ό, κι’ άν πεινάσει δεν πεθαίνει.
Τζίνα με νά βγάλω αίμα.
Τήραμε μ’ ένα μάτι νά σέ τηρήσω μέ τά δυό.
Τηράιο ψηλόν και σκιάζομαι κοντοί' και ξεθαρεύω.
Τήρασα νά τον σκιάξω και μέ πατάγωσε.
Τί Γιάννης, τί Χασάνης.
Τί γυρεύει ή άλουπού στο παζάρι;
Τ ’ είναι τό ζουμί τ’ είν’ ό κάβουρας.
Τί κάθεσαι ίή  τί καρτερεί; ) καλόερε; κουκιά σου μα(γ)ειρεύουν.
Τί κάνεις Γιάννο; — Κουκιά σπέριυ.
Τιμή ή, τιμή δεν έχει και χαρά στον πού την έχει.
Τιμάρι τό, βγάζει νταμάρι (δηλ. ή τροφή κάνει τδ σόϊ).
Τί νά σου θυμηθώ κρεμμυδάκι μου; κάθε χαψιά καί δάκρι.
Τί σου λείπει κατσιδιάρη; —  Φέστα από μαργαριτάρι.
Τί φκιάνεις Μάοω; —  Σακιά.
— Τούτο έχεις μωρ’ Άκρίβιο;
—Μην έχω άλλο καί τό κρύβω;
Τρεις αυγό κ ι’ 6 κρόκος χώρια.
Τρείς βαβούλες άπό τά κουπάκια.
(Λέγεται γιά κείνους πού οι δουλειές τους δεν πάνε καλά).
Τραχανάς ό, παίνει ιός τή θύρα, τό ρίζι ώς το χωράφι. (Δηλ. δ τραχανάς 
βαστάει χόρταση ό'σο νά βγεις στ ή Ούρα τού σπιτιού καί τό ρίζι ώς τό 
χιυράφι).
Τρείς κουτζαμπάσηδες δέκα τρία καλαμάρια.
Τρεις λαλούν καί δυό χορεύουν κι’ άλλοι τέσσεροι άγναντευουν.
Τρείς πού μ’ έχεις, τρείς (μήνες) πού σ’ έχω καί τρείς πουειναι τό παιδί, 
(έννιά).
Τρείς σύντροφοι στο χωράφι τέσσερις χεσιές στ’ αλώνι.
Τρέξε αργά γιά νά φτάσεις γρήγορα.
Τρέχα γύρευε καί καλοκαρτέρει.
—Τρέχ’ ή μύτη σου γαμπρέ;

—Τρέχ’ άπό τό χειμώνα.
—Σ ’ είχα ίδει τό καλοκαίρι.
Τρείς τό λάδι τρείς τό ξίδι.
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Τρία βόϊδια δχ>ό ζευγάρια.
Τρίτα ξαδέρφια παίρονται καί προκοπή δεν κάνουν.
Τρίχα ή, έβγαλε τριχιά.
Τροχός πού γυρίζει σκουριά δεν πιάνει.
Τρώγοντας έρχεται ή όρεξη.
Τρώει ή μάνα καί του παιδιού δεν δίνει.
(Λέγεται για τό πολύ καλό φαγητό).
Τρώει ή μυιγα σίδερο καί τα κουνούπι ατσάλι.
Τρώει την κότα χέζει καί στην πόρτα.
Τρων τ ’ άλέβρι τά ποντίκια, τρων κι’ οί γάτες τά. ποντίκια.
Τσαρούχια από τον τόπο μου ας είν’ καί μπαλωμένα.
Τσερίτσα καί συνάχι, καλότυχος ποιος ταχει.
Τσίγκραμε νά βγάλω αίμα.
Τσίου τσίου τό πουλί καί τή γνώση στο κεχρί.
Τσουράπια τά, βάζονται ορθά βάζονται κι* ανάποδα.
Τσόχα καί γυναίκα μ ή τά βλέπεις νύχτα.
Τυφλός βελόνι χώνευε μέσα στην άχεριώνα κι* άλλος κουφός του φώναζε ΐ 
— Αυτού κάπου βροντάει.
Τυφλός στον τοίχο έκρουξε παρέκε δεν έπάει.
Τώρα σε θέλω κάβουρα πώς περπατάς στά κάρβουνα.
Τώρα σ' ηΰρα, τώρα στάσου.

"Τπνος δ, θρέφει τό παιδί, δ ήλιος τό μουσκάρι, και τό κρασί τό γέροντ 
τον κάνει παλληκάρι.
'Τστερνή μου γνώμη νά σ’ είχα πρώτα.

Φ

Φάει εσύ, δό μ’ κι’ έμένα.
Φάει κυδώνι νά σού διαβούν οι πόνοι.
Φάει νύφη ζουμί —  Καλά είναι καί τά κοψίδια.
Φασουλάδα τρόμε ρ?] κάθε βήμα καί ποοδή.
Φασούλι τό φασούλι γιομώζει τό σακούλι.
Φάτε λύκοι φάτε αρκούδια.
Φάτε μάτια ψάρια καί κοιλιά περίδρομο.
Φεγγάρι τό, τ’ Αύγούστου παρά λίγο ναειναι μέρα.
Φέει σάν δ διάολος πό τή θυμιάμα.
Φευγάστε ποδαράκια μου νά μή σάς γέσει δ κώλος.
Φιλί χωρίς μουστάκι κι’ αυγό χωρίς αλάτι δεν αξίζει.
Φίδι τό, τρώει γιά νά πονέσει.
Φίλος τό φίλο φίλευε σέ ξένο νοικοκύρη.
Φκιάσε χάλασε, δουλειά μή σ' απολείπει.
Φοβάται δ Γιάννης τό θηρίο καί τό θηρίο τό Γιάννη.
Φόβος δ, κάνει πόδια κι’ ή πείνα κάνει δόντια.
Φόβος δ, φυλάει τά έρμα.
Φού καί χάπ. (λέγεται γιά τούς ανυπόμονους).
Φοόνιμος ό, νικάει τον άντριωμένο.
Φταίει τό γομάρι καί χτυπάει τό σαμάρι.
Φταιν άλλα γ ι’ άλλα κι* όχι τής Παρασκευής τό γάλα.

* ■s :·ί«Λ



Φτήνεια ή, ξοδεύει τόν παρά.
Φτηνό τό, κριάσι, τό τρων τά σκυλιά.
Φτώχια στό σπίτι, γκρίνια στή φαμίλια.
Φτωχό; ό, και τό ποτάμι στον ποσό του θά νά πάνει. 
Φτωχός ό, κι’ ή μοίρα του.
Φτωχού τού, τ’ αρνί δε γένεται μανάρι.
Φτωχού τού, τό εύρημα η καρφί η πέταλο.
Φύλαξε τό φίδι τό χειμώνα νά σέ φάει τό καλοκαίρι. 
Φύλαξε τά ρούχα σου για νά'χεις τά μισά σου. 
Φύτεψε μηλιά γιά νάχει; μήλα.
Φωνάζει ό κλέφτης γιά νά φοβηθεί ό νοικοκύρης. 
Φωτιά ή, καί τό ποτάμι καρτερεμό δεν έχουν.

X

Χάνει ή γκαβή % αρνί της. . ,
Χάνει ό παπάς τά γράμματα κι’ ό διάκος τό βαγγέλιο.
(λέγεται γιά τις πολύ όμορφες γυναίκες).
Ό  Χατζής μέ τον αγωγιάτη θά σμίξουν.
Χαράμι, χαλάλι δέ γένεται.
Χαρά στά Πάσχα τά στεγνά τά Φώτα τά βρεμένα καί τή Λαμπρή τήν Π α

σχαλιά άς είναι χιονισμένα.
Χαρά στη μάνα του γαμπρού τήν πεθερά τσή νύφης. (Λέγεται γιά τήν 
κακιά νύφη).
Χαρά στον άξιώτερο.
Χαρά στό γέρο π’ άγρυπνά τό νιόν όπου κοιμάται.
Χαρά στον νιό τής άγουρης τής κορασιάς τόν άντρα 

δπ’ έχει έννιά πουκάμισα κι5 αλλάζει μέ τήν τσέργα.
(λέγεται γιά τΙς άνοικοκύρευτες γυναίκες)

Χάρε, χαρά πού μούφερες και λύπη πού μού πήρες.
(Λέγεται άπό τή νύφη στό θάνατο τού πεθερού).

Χάσε τά χαζίρικα κΓ άρχήνα καί κουνάρα.
Χατήρι τού ένού χατήρι τ ’ άλλουνού άφ(η)κα τόν άντρα μου χωρίς παιδιά. 
Χατήρι τού σταυραητού έλα κι’ έσυ χελώνα.

(δες στό κεφ. «Μύθοι»).
Χέσ(τη)κε ή φοράδα στ’ αλώνι.
Χέρι πού δέν μπορείς νά τό δαγκάσεις φίλα το.
Χιλίασαν καί μίλιασαν καί γιόμοσαν οί ράχες (πρόβατα).
Χιόνι τό, χιόνι τού Γενάρη 

δροσιά τού 'Αλωνάρη.
Χόρεψε ξερή κοιλιά οσο νάρθει ή Πασχαλιά 

μέ τά κόκινα τ’ αυγά καί μέ τά ψημένα αρνιά.
Χόρεψε κυρά Μαριω κι’ έχε έγνοια τού σπιτιού.
Χόρεψε κυρά σουσού κοίτα κι’ άπό πίσιο σου.
Χορταμένος ό παπάς σκώστε τό μεσάλι.
Χρήματα τά, καί κρίματα δέν φαίνονται.
Χρόνια πολλά τόν Αύγουστο πούειναι παχιές οί μυΐγες.
Χρόνου τού, τόν Αύγουστο, τό Μάη τό καλοκαίρι.
Χύθ(η)κε τό λάδι στή φακή.
Χο>ριάτης ό, κι’ άν πλουτήνει
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τό τσαρούχι δεν τ’ αφήνει.
Χωριό τό, έκαίονταν κι’ ή πουτάνα λούζουνταν. 
Χωριό πού δεν έχει Γιάννη προκοπή ποτέ δεν κάνει. 
Χωριό πού φαίνεται κα?ιαούζο δέ θέλει.
Χωρίς νά βρέξεις κώλο ψάρι δεν τρως.

Ill

Ψέμα τό, είναι τ ’ αλάτι τ ’ς αλήθειας.
Ψέμα τό, ώς τή θύρα φτάνει.
Ψεύτης ό, δεν πιστεύεται κ ι’ αλήθεια όντας λέει. 
Ψόφησε τό βόϊ χάλασ’ ή συμπριά.
Ψόφησ’ ό μαύρος μου χαρτάρ’ νά μή φυτρώσει. 
Ψόφιο άλογο, ταυ βγάλομε τά πέταλα.

i n

Ώ ρέ ποντίκι κολοβό, πός τον τοίχο τό χορό
κι’ ή κουμπάρα μας ή γάτα πός εμάς εχει τά μάτια.

"Ωρα τήν, πού ξουρίζονταν ό αγάς χέσ(θη)κε ό μπαρμπέρης

ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑ ΤΑ ΡΕΣ

ΟΙ γερόντοι, όταν φθάσουν στά τελευταία τής ζωής, μαζεύουν γύρω 
παιδιά, τις νύφες, τ’ άγγόνια και τούς δίνουν τήν ευχή.

Επίσης στούς γάμους, στά πανηγύρια, στις γεννήσεις και στά 6αφτί< 
οί καλεσμένοι εύχιούνται τούς σπιτικούς.

Ή ευχή τού γονιού προς τά τέκνα είναι:
—  Έ χε τήν ευχή μου και τήν ευλογία τού Θεού, πέτρα νά μαλάζεις 

μάλαμα νά γένεται.
Στις γεννήσεις κα'ι τά βαφτίσια εύχιούνται τή μάνα ή τή βάβω:
—  Καλορίζικο κα'ι καλόμοιρο, και τό νουνό: καί μέ οτέφανα. !
Καί στά στέφανα πάλι τό νουνό:
—  Καί μέ λάδι νουνέ. ]
Στούς άτεκνους λένε: 1
—  Και στά γεννησούρια σου. 1
Στούς γερόντους πειραχτικά εύχιούνται: |
—  Νά ζήσεις, νά πεΤς τήν ψείρα μπούμπα και τον πετεινό πασά. ί 
"Οταν των γερόντιου χαλάσ’ ή καρδιά, καταργιούνται τά κακόγνωμα

κακόκουστα παιδιά δίνσντάς τους κατάρα. ]
Παίρουν στάχτη στ’ άπ?».όχερο, τή φυσούν: j
—  Τφού, σάν ή στάχτη νά γένετε καί τέτοια προκοπή νά κάμετε. J 
’Άλλοι πιο σκληροί βγάζουν καί τό καπέλο γιά νά εισακουσθούν από τό]
—  Τήν προκοπή τού σφάλαγκα νάχεις. \
Μερικοί διαβασμένοι, καταριώντας, γυρίζουν κατά ήλιου: :
—  Νάχεις τήν κατάρα τού Κάη καί τή ζωή του νά κάμεις.
Οί κατάρες δεν πιάνουν δποτε βποτε. Κάθε μέρα έχει καί μιά ώρα 

μνή κι’ αν τύχη ή κατάρα, πού ξεστομίζεται από τό γονιό τήν ώρ’ αυτή, ιέ 
κατάκαρδα.

Π ιο βαριά κατάρα είναι ό αφορεσμός από τον όποιο μένει κι’ άνά)
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τό μνήμα ό άφορεσμένος.
Όποιανού κλεφτεί εΐδισμα ή ζώο και Λεν ξέρει τον κλέφτη, πηγαίνει τού- 

ος στο δεσπότη και βγάζει άφοροχάρτι. Πρέπει όμως κι’ αύτός νά'ειναι καθα- 
ός από αμαρτίες γιατί ό αφορεσμός πολλές φορές λαχαίνει άντίς νά πιάσει τόν 
λέφτη, στρέει στο νοικοκύρη.

Μετά τη λειτουργία ό παπάς βγαίνει στο χαγιάτι τής εκκλησίας, άνηβαίνει 
την πυροστιά και διαβάζει τόν αφορεσμό, ό όποιος φτάνει ιός εννιά ζωνάρια (γε- 
ιές). 'Ένας από ένας ξεπαστρέβεται δλη ή οικογένεια τού άφορεσμένου.

Στο Τούρκικο, κάποιοι, λέγεται πώς πήραν μιά νύφη από τά στέφανα 
ιι  δεν ’την έγύρισαν στον άντρα της, ό δεσπότης τούς άφόρεσε κα'ι δεν έμεινε 
ΐΌς. Ούτε κΓ από τά σπίτια τους σημάδι.
: ) ■ ; 'Όταν μετά τόν αφορεσμό συμβιβαστούν τά δυο μέρη, νοικοκύρης καί κλέ- 
της, πηγαίνουν στο δεσπότη και ξαφορίζονται.

"Οταν τύχει και μπουν ζώα σέ σπαρμένο χωράφι ή κήπο ό νοικοκύρης κα- 
ιριέται:

— Νά σάς σκίσει ό λύκος, λυσοσκισμένα καί λυκοφαωμένα. Μπά, μωρέ 
μ|μα, μωρέ ξάλειμμα, πού νά μή βλιάξετε καένα.

Στις κότες, δταν κουτσουλαν μέσ’ στο σπίτι ή χαλούν τόν κήπο λεν:
— Μπούφος, κακό γεράκι, άλουπσύ νά σάς πάρει.
Στά σκυλιά: — Κακή πορδόλυσσα.
Στά παιδιά πού φτάνουν ξένα κράνα:
—  Μωρέ καρδοπλυμένα και καρδοσψουγγισμένα, νά σάς σκώσει μιά κακή 

ώρα τά πέντε μεσάνυχτα.
"Οταν φιλονικούν γυναίκες μεταξί τους γ ι’ άγροζημιές καταριούνται:
—  Θέ μ’ καί Παναΐγια μ’ , κουκουβάγιες νά λαλήσουν στδ έρμο καί στο 

ίλειμμύ σου καί σύ νά μείνεις σάν ό κούκος.
"Οταν τυχαίνει νά παίζουν τσουπράκια καί παιδάκια, από αγάπη καί ποτές 

& κακό σκοπό, καταριούνται:
«Τσούπρες τσούπρες καί παιδιά 
ολ’ αντάμα μιά βολά 
νά σάς πλύνει μιά καρδιά».

ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΚΑΙΠΑΡΑΛΟΓΗΜΑΤΑ

'Εξετάζοντας τις δοξασίες, τά ήθη καί τά έθιμα τών νεωτέρων Ελλήνων 
ίσκομε πώς ή αρχαία Ελληνική θρησκεία δέν πέθανε άλλ’ άπλά βούλιαξ’ ή βρυ- 
μάνα πηγή από τό χριστιανικά κοσμοσείσιμο καί τό νερό της, τό άναμμα της, 
θαρότερο άνάβλυσε παρακείτερα.
[ ΟΙ θεοί τού Όλύμπου δέν έγκατέλειψαν τήν ’Ελλάδα άλλά ζούν μέσα στο 
> μέ άλλα όνόματα. ΟΙ Νεράιδες, σάν τόν παλιόν καιρό, παντρεύονται καί σή- 
ί>α θνητούς καί τά ξωτικά εμφανίζονται τά δωδεκάημερα.

«Ό Ίσδρίζ Γκίνοβας από τό Γραικοχοόρ’, κάτως πέραε τό ρέμα γιά τό
>τ του μπλάζ’ τσί Νεράιδες πδπλεναν. 
ί  ̂ Άρπάζ’ μιανής τό μαντίλ’ πού τδχ’ απλωμένο καί φέει. Ή Νεράιδα κινάει 
ηό. τ’. Πααίν’ σπίτ’ κρύβ’ τό μαντίλ’ στήν άστρέχα καί κάν’ Νεράιδα γυναίκα. 

Αποχτάν καί δυο παιδιά.
Βοίσκ’ μιά μέρα τό μαντίλ’ ή Νεράιδα, τό παίρ’ κΓ άναλημμός. Άναφα-

κε.»
#  <* &

«Σ ’ ένα χοιριό ήταν μιά γυναίκα χήρα κΓ είχε ένα παιδί καί τσή πέθανε. 
ή μάνα του μοιργιολόγαε μεσάνυχτα. Τότες ήταν τά δωδεκάημερα καί τση πα-

1 ·
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ρουσιάσκε μια γυναίκα μέ τή ροκά γνέθουντας κι’ έκατσαν και κουβέντιασαν πο) 
λήν ώρα. ΚΓ ή γυναίκα αυτή δμοιαζε σά μια γειτόν’σσά τ’ς. Κι όντας κίν’σε ν 
φύει άφ’κε τή ρόκα μέσα και κατούρησε πίσω τή θήρα. Πάει στο νεκροταφείο ·/ 
έβγαλε το παιδί από τη γούρα κα'ι τό πήρε.

Ή χήρα μότ’ είδε τή γυναίκα πού κατούρ’σε στή θήρα κι’ έφ’γε έ'τρεί 
σέ μια γειτόν’σσα και τσ’ είπε: —έ'ρθ’ ή κυρά, εννοώντας τή γειτόνισσα, κάτσ 
μαν, κουβεντιάσαιιαν, κι’ έπ’τα σ’κώθ'κε, άφ’κε τή ρόκα μέσα και κατούρ’σε σ 
Ούρα κι’ εφ’γε. Κείνη κατάλαβε δπου ή γυναίκα πού τσή πάει ήταν πειρασμι*/ 
παγανιά, και τσή λέει τσή χήρας: — Φέα γλή’αρα, βγάλ’ τή ρόκα και τό κάτ’ 
όξω γιατί αυτή ήταν πειρασμικό.

Άρέντα ή χήρα πααίν’, πετάει τή ρόκα όξω, βγάζ’ και τό κάτ’ρο μέ 
τσαπί, γιατί ,ήταν στρωτό τό σπίτ’ κι’ έκατσε.

Ή παγανιά φέρ’ τό παιδί τ’ς απόξω και φωνάζ’ :
—  Κυρά, ώρ’ κυρά, άνοιξε μωρή.
Ή  χήρα δεν άπολογιούνταν. ’Ίτσ’ κρίσ’ .
—  ’Άνοιξε εσύ κάτ’ρο, λέει τού κάτ’ρου.
■— Ε ίμ ’ δξο), τσή λέει εκείνο, πώς ν’ άνοίξο).
—  Ά ν ’ξε σύ ρόκα, κραίν’ τσή ρόκας.
—  Είμαι δξω, τσ’ ά.πολογιέτ’ εκείνη. .
—  Τ ί νά σου κάμω τώρα καημέν’ λέει ή παγανιά τή χήρα, ά δέ σ’ έκ 

νάτρω’ες τό παιδί σ’, και σ’κώ’θ ’κε κΓ άφ’κε τό παιδί απόξω.
Τό πουρνό πού σ’κώθ’καν πήραν τό παιδί καί τδθαψαν.
Ρ ι ’ αυτό ούτε ψέλλ’ν τσού πεθαμέν’ς ούτε μοιργιολογάν τά δωδεκάημ 

ούτε καν’ νά βγαίν’ δξω τή νύχτα κα’ένας».
Ό  τ α ν χ ά ν ε τ α ι ό ή λ ι ο ς.
'Όντας χάνετ’ ό ήλιος μελετάται κακό γιά τσού* χριστιανούς, χάνεται 

σιλιάς ή άλλος μεγάλος άνθρωπος. 'Όντας σκωτώθ’κε ό Κωσταντϊνος Παλαι 
γος χάθ’κε ό ήλιος κάτως κι’ όντας σκοτώθ’κ’ ό Μάρκο Μπότσαρης. ^

'Ό  τ α ν χ ά ν ε τ α ι τ ό φ ε γ γ ά ρ ι .
'Όντας χάνεται τό φεγγάρ’ μελετάται κακό γιά τσού Τούρκους. Μαζώνι 

ολ’ ο! Τούρκ’ στά τζαμιά και ρίν’ν ντουφέκια φωνάζουντας «’Αλλάχ ’Αλλάχ».
Ό  λ ύ κ ο ς .
Ό  λύκος είναι μέ τον Τούρκο. Όντας άργουλιέτ’ αυτός δυναμών’ ό Ί 

κος. Τό 1897 πού χάλασαν οί Τούρκ’ τή Λάκκα οί λύκ’ είχαν λυσσιάξ’ στ’ ά{ 
λητά. Στον πόλεμο τού 1912 όντας θάκαιγαν οί Τούρκ’ κα’ένα χριστιανικό 
ριό, τό βράδ’ άργουλιούνταν οί λύκ’. Προτού καταστρεφτει ή Μικρασία τό. 
οί λύκ’ κόντεψαν νά μπούν στά χωριά.

' Ό τ α ν  φ α ν ε ί  ά σ τ ρ ι μ έ ο υ ρ ά.
Ό ντας φανεί στον ουρανό άστρ’ μέ νουρά σημαίν’ πώς κάποιο μι 

σημάδ’ έχ’ νά γέν’. θά χαθεί ή κα’ένα βασίλειο ή θά γεν’ κα’ένα θιάμα. Π ι 
χαθεί ή Τουρκιά τό 1912 φάν’κε στον ουρανό εν’ άστρι μέ νουρά.

' Ό τ α ν  π ρ ό κ ε ι τ α ι  ν ά γ έ ν ε ι φ ό ν ο  ς.
'Όντας πρόκειται νά γέν’ φόνος, στο μέρος πού θά γέν’ φωνάζ’ν ν 

χτσ οί τρισκατάρατ’. Χορεύουν, παίζ’ν, γκαμουλίζ’ν σά σκυλιά. Προτού σκσ 
ή άδερφ’* μ’ ή Ρίνα — ήμουν τότες τέσσερα πέντε χρόνια—  τή νύχτα ποί 
δξω νά κατουρήσ’ ακούε άπάν’ στού Καλαεράκ’ μιά φωνή. Άλλοτες γκαμο 
άλλοτες μάβλαε τά σκυλιά «κοτ - κό». ]

Μιά νύχτα είδε μέ τά μάτια τ’ς νά ροβολάει άπ’ τό Καλαεράκ’ ενα 
τασμα σά σκυλί π’ άλύχταε. Σέ λίγες μέρες σκοτώθ’κε.

Στή Σκάλα τσή Παραμυθίας τό 1912 παρουσιάσ’κε έν’ άλλοιώτ’κο̂  
πού βόγγαε τή νύχτα. Σέ λίγους μήνες κοντά έγ’νε μάχ’ καί σκοτώθ’καν ί 
Τούρκ’ . Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι
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ΔΑΣΙΚΗ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ*
Κ λ α δ α ρ ι ά  (ή) στοιβάς εκ φυλλώματος δασικών δένδρων, κυρίως μέν 

δρυός, αλλά καί αλλο)ν ειδών πλατύφυλλων, όξυάς, πτελέας, φράξου κλπ. Συνή
θως ή στοίβας σχηματίζεται επί κοντού ύψους έξ περίπου μέτρων έν ύπαίθρω καί 
έν άνυικτώ χαίρω οπού εξασφαλίζεται καλός αερισμός. Πολλάκις αντί κοντού χρη
σιμοποιείται εν έκ τών κλαδονομουμένιον δένδρων, οπότε κα'ι σχηματίζεται έντός 
τής κλαδολ'ομουμένης σνστάδος. ’Άρχεται δέ ή στοίβαξις του φυλλώματος έκ του 
μέσου του κοντοί’ ή του δένδρου ϊνα μή τό φθάνη το στόμα τών βοσκόντων ζώων. 
Τό φύλλωμα κόπτεται τό φθινόπωρου άμα τη πρώτη βροχή ΐνα ξεπλυθή τούτο από 
τον επ’ αύτοΰ κονιορτό, άλλα πριν άρχίση ή πτώσις του φυλλώματος, δεδομένου δτι 
πρόκειται πάντοτε περί φυλλοβόλων ειδών.

Ό σχηματισμός τής κλαδαριάς άποσκοπεί την άποθήκευσιν τροφής διά τήν 
διατροφήν τών ποιμενικών, οικοσίτων καί ήμιοικοσίτων ζώων κατά τήν διάρκειαν 
του χειμώνος. Τό σχήμα τής κλαδαριάς είναι κωνικόν μέ τήν βάσιν εις τό σημείου 
ένάοξειυς τής στοιβάξειυς καί τήν κορυφήν προς τά άνω παρά τήν κορυφήν του 
στύλου ή του δένδρου. Έκάστη κλαδαριά περιλαμβάνει περί τά δέκα φορτία κλα- 

I δίαι\ έκαστον δέ ζώον χρειάζεται διά τί|ν χειμερινήν περίοδον 2,5 - 3 κλαδαριές.
1 Ρήμα «κλαρίζω» ήτοι κλαδονομώ. Κ λ ά ρ ι σ μ α δέ, ή κλαδονομή. Τό «κλαρί» 
: είναι τροφή πτωχή διά τά ζώα, παρέχεται δμως ώς συμπληρωματικόν σιτηρέσιον, 
i αν καί πολλάκις αποτελεί τούτο τό κύριον σιτηρέσιον τών διαχειμαζόντων ζώων.

« Κ λ ά ρ ο ς »  τέλος είναι ή πράξις τού κλαρίζειν. Ό  κλάρος ένεργείται είς 
ι τά χωριά, εις τακτάς τμιέρας καί διαρκεΐ (.ορισμένου χρονικόν διάστημα. Τό κλαρι- 
ΐζόμενον δένδρον ξανακλαρίζεται μετά πάροδον τριών μέν ετών άν ό κλάρος ένερ- 
γείται μετ' άποκορυφώσεως τού δένδρου, έπτά δέ έτών άν τό δένδρον δέν άποκο- 
ιρυφούται, άλλ’ άφίνεται ή κορυφή μέ τό άνώτατον τμήμα τής κόμης. ’Άλλως έκ- 
ΐφραζόμενοι θά εϊπωμεν δτι πρόκειται περί κ?^αδοτομίας μέ χρόνον περιφοράς 3 - 7  
|έτών.

Κ λ α δ ό δ ρ ο μ ο ς  (ό). Είδος ξυλοδρόμου κατασκευαζομένου είς τά δάση 
.προς ένέργειαν μεταφοράς κορμοτεμαχίο^ (κούτσουρων) από του τόπου τής υλο
τομίας είς τον τόπον πρίσεως (νεροπρίονου ή άλλο μηχανικόν μέσον πρίσεως) ή 
.τον τόπον πρώτης άποθηκεύσεως ή μεταφορτώσεως. *0  κλαδόδρομος άποτελεΐται 
;άπό τρία στοιχεία. 1) από τις φούρκες (βλ. λ.) οί οποίες χρησιμεύουν είς στήρι- 
ξιν κατά τό εν ακρον ή καί κατά τά δύο, τών φαλαγγίων. 2) άπό τά φαλάγγια 
/τοποθετούμενα εγκαρσίους προς τήν διαδρομήν τού κλαδοδρόμου καί κατ’ αποστά
ξεις 4 -5  μέτρων. ’Επί τών φαλαγγίου τοποθετούνται 3) ot κλάδες σχηματίζου- 
σαι ξυλοτροχιάν, ήτοι τον κυρίως ξυλόδρομον. ’Επί τών κλαδών κυλίονται κατά 
τήν εγκάρσιάν έννοιαν τά κορμοτεμάχια κινούμενα διά τού ίδιου των βάρους.

Πολλάκις ό κλαδόδρομος δύναται νά άποτελήται άπό μίαν μόνον σειράν 
φουρκών, τοποθετημένων επί τού πρανούς, ένώ ή αντίστοιχος σειρά άντικαθίστα- 
:αι δι’ ορύγματος τού πρανούς κατά μήκος τού όποιου τοποθετούνται οί κλάδες

Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 71.



όπως και επί των φουρκών καί επί των οποίων κυλιέται τό μεταφερόμενον κορμο- 
τεμάχιον. Εις την περίπτωσιν ταύτην παραλείπονται τά φαλάγγια. ’Ενίοτε παρα· 
λείπονται καί οι φούρκες όταν ό κλαδόδρομος ιδρύεται εις όρυγμα τού εδάφους 
ή καί εις μικτήν διατομήν ήτοι έν όρύγματι καί έπιχώματι. Εις την περίπτωσι** 
αυτήν προστατεύεται ή έν έπιχώματι πλευρά διά πασσάλο>ν έμπηγνυομένων εις τ< 
έδαφος καί συνδεόμενοι' μεταξύ των διά κορμιδίων. Χρησιμοποιούνται πάντα* 
ποικίλοι τύποι κλαδοδρομων, κατά τάς υπαγορεύσεις τής έδαφικής διαμορφώσεακ

(Σ  η μ. Τά λήμματα ταύτα, άναφερόμενα εις μηχανικάς κατασκευάς, έ'χου 
τήν θέσιν των εις τήν λαογραφίαν, διότι πρόκειται περί επινοήσεων λαϊκής προ* 
λεύσεως, όπως καί οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν λαϊκήν τήν προέλευσιν, νΰν δ 
τό πρώτον 'θησαυρίζονται, μή περιλαμβανόμενοι εις τά μεγάλα λεξικά τής έλλι 
νικής γλώσσης).

Κ λ ά π α  (ή) πλ. κλάπες καί ρ. κλαπώνω, κλαπούμαι ή κλαπώνομαι. (Ε 
τό Μέγα Λεξ. Έλ. Γλώσσης Δ. Δημητράκου τό λ. κλάπα μτγν. καί μσν. είναι 1 
ξύλινοι έμβάδες, τά τσόκαρα, 2) οι κορμοί, τά στελέχη). Τά επόμενα προστίθε 
ται πρωτοτύπως. ΙΟ.άπες είναι ξύλινα είδη ύποδήσεως χρήσιμοποιούμενα εις * 
ορεινά κατά τήν πορείαν έπι χιονοσκεπών οδών, ώς καί προς διάβασιν τελματ 
δών περιοχών (βούλιες). Εις τήν λαϊκήν ξυλοτεχνίαν κλάπα λέγεται ή σχήματά 
μένη διά πελεκήματος επί κλάδας ή κουτσούρου εγκοπή, σχήματος Πιοειδούς (σ 
Π ) . Φράσεις. «Ή κλάδα κλαπώνεται» ή «δέν κλαπώνεται» ήτοι είναι ή δεν είι 
επιδεκτική διανοίξεως κλάπας. ’Ακόμη «χλάπωσε τήν κλάδα». 5Ή ότι τό λεπτόν 
κρον τής κλάπας δέν κλαπώνεται κλπ. Γενικώς ή κλάπα είναι είδος εντομής ; 
ξύλου, συνήθης εις τούς ξυλοδρόμους ή κλαδοδρόμους, εις τις τραβέρσες τών 
δηροτροχιών κλπ.

Κ λ α ρ ί  (τό) πλ. κλαριά. Σημαίνει 1) τά κλωνάρια τού δένδρου κεκ 
μένα ή μή. 2) Τό πρωϊον τού κλάρου ή κλαρίσματος, ήτοι τά κλωνάρια μετά 
φυλλώματος (βλ. κλαδαριά). 3) Τό δένδρον και μάλιστα τό δασικόν δένδρον, 
λά καί γενικώτερον ή δασική βλάστησις, κατά τό σχήμα έκ τού μέρους τό δ! 
Έ τ ι γενικώτερον ύποδηλοϊ τό βουνό όπου συνήθως άπαντώσι τά κλαριά. Ή g 
σις «βγήκε στο κλαρί» σημαίνει έπήρε τά βουνά ώς αντάρτης. Παλαιότερα δτ 
αντί κλαρί έλέγετο ντούσκο (έβγήκε στο ντούσκο) ή λ. ντούσκο έσήμαινε άνι 
σία. (βλ. ,ΝτουσκοΤ. Σύνθετα. Κοντοκλάρι, τό θαμνώδες είδος, τό δενδρύΜ 
Καρποκλάρι, τό όπωροφόρον δένδρον.

Πομ. — «Κάλλιο στο καλοί παρά στο κλουβί». — «Κόψε κλαρί και μι 
το» (τό άλογο).

— Κ λ α δ ι ά ζ ω τά ζώα σημαίνει αρχίζω νά τά διατρέφω μέ κλαρί 
όποιον άναρτάται κατά κ ρ ε μ α σ ι έ ς εις τό ύψος τού στόματος τού ζοόου.

Κ λ υ τ σ ι ν ά ρ ι  (τό). 'Υπόλειμμα κλαδοτομής, παραμένον επί τού 
μου τού δένδρου. Τά κλυτσινάρια δημιουργούνται κατά τήν τεχνητήν άποκλ 
σιν Ινώ ή φυσική άποκλάδωσις δέν άφίνει κλυτσινάρια. Ταύτα δημιουργούν I 
ιού κορμού εύμεγέθεις καί μή άφωμοιουμένους προς τό λοιπόν ξύλον ρόζους, 
ή φυσική άποκλάδωσις χαρακτηρίζεται από μικρούς ρόζους ενσωματωμένου 
εντός τού κορμού. Μτμ. κλυτσινάρια λέγονται καί τά είδη πού Ινθυμίζουν τί 
ριον αντικείμενου, ώς τά πόδια τής πυροστιά*:. Τό κλυτσινάρι λέγεται καί u  
λι (βλ. λ .).

Φρ. — «Τό δέντρο δέν εχει ΐτσ’ κλυτσινάρια νά πιαστώ».
«Κλύτσιουμα» λέγεται ή τή βοηθείςι κλυτσιναρίων άναρρίχησις. «Τά ? 

τσινάρια τής λεύκας δέν είνι άπλουτά* αγκαλιάζουν τή μάνα τ(ου)ς κι’ σ dj
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J=5tiv στο κλύτσιουμα».
& Εννοείται δτι ενταύθα πρόκειται περί τής όρθοκλάδου Λεύκης.

Κ λ ύ τ σ ι ο ς  (ό). ΤΙ ποιμενική ράβδος, ή κλύτσα, άποτελεΐται άπό δύο 
(^•τμήματα, τή ράβδο ή κλυτσόξυλο και τό χερούλι της, τον κλύτσιο. Ή ράβδος γί- 
£νεται συνήθως άπό ξύλον κρανιάς ή άλλο είδος ώστε νά είναι ισχυρά καί ευθεία. 
Κ'Ιδιαιτέρως έκτιμάται ιό ευθύ τής ράβδου, ώστε προκειμένου νά άποφασίση ό 
«Ρώημήν διά την εκλογή την εξετάζει μέ τό μάτι, δποις έπί σκοπεύσεως διά του δ- 
t ■ πλου. Άντιθέτως έν Κρήτη τό ραβδί γίνεται άπό υπόγειον τμήμα κατσόπρινου 

(κολτοπούρναρουj τό όποιον είναι κυματοειδές. Ό  Κρής τσοπάνος ύπερηφανεύε- 
|νται «πού ’χα ραβδί κατοόπρινο, βουργίδι ξομπλισμένο».

Ό  Κλότσος (τό βουργίδι) γίνεται άπό ξύλον εύκατέργαστον, ώς σφενδά-

Κ  6 & β α

Θηλυκωσιά 
^  κό&ρας
t
μνου, πύξου, φιλύρας κ.ά. είς την περίπτωσιν πού δεν είναι έκ σιδήρου ή μπρού- 
ΐζινος ή χαλκοκαπνισμένος ή άπό κέρατο. ’Έχει σχήμα γενικώς δφεως καί πολλά- 
mg γίνεται άντικείμενον λεπτής ξυλογλυπτικής έπεξεργασίας (ξομπλισμένο).
£ Εις χείρας τού βοσκού” ή κλύτσα είναι σπουδαΐον δργανον. Χρησιμεύει είς 
i;fjv ναθοδήγησ»; τού ποιμνίου, ωσάν τιμόνι κατά την πορείαν τού ποιμνίου. ’Ε
πίσης είς τήν σύλληψιν τού ποιμενικού ζώου, τέλος είναι δργανον άμύνης καί έπι-
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θέσεως εξαιρετικά αποτελεσματικόν. Αλλά ή κλύτσα δεν είναι δργανον ποιμάν  ̂
σεως μόνον των ζώων τής στάνης άλλα και των άνθρώπων. εις χεΐρας του πνεύμα-; 
τικού ποιμένοντος εις την μάνδραν των πιστών: 1

χατζόπαπα, χατζόπαπα και πρόεδρε τής χώρας , ί
γιά πάρε την κλυτσούλα σου κι’ έβγα στο μεσοχώρι. J

Κ ν ά ς (ό) ερυθρά βαφή λ 
βρύον. Με την βαφήν αυτήν έβαφον τούς όνυχας των χειρών καί των ποδών α 
γυναίκες, άλλα καί τάς όπλάς των ίππων, δπως βλέπομεν εις τό έπος τού Διγενί 
άκριτα διά τον ίππον τής Μαξιμώς.

Κ ό β ω  — ο μ α ι, κόπτω. Εις τό Μέγα Λεξ. Έλλην. Γλώσσης Δ. Δημτ 
τράκου άναφέρονται 23 σημασίες τής λ. Εις ταύτας προσθετομεν τάς έπομέναι 
1) Έπί μικροβιολογικών ζυμώσεων, ως γαλακτοκομικής: τό γάλα έκοψε. 2) Α 
ποτιμησις* κόπηκε ή τιμή λ.χ. τής σταφίδος, τού καπνού, τού τυρού, τού γάλ< 
κτος, των εσπεριδοειδών κλπ. Τουτέστιν οι έμποροι καθώρισαν τήν τιμήν άγ 
ράς τού προϊόντος κατά τήν έναρξιν τής εποχής πωλήσεο>ς. Οι παραγωγοί λ 
γουν: «να δούμε τί τιμή θά κόψουν εφέτος» (τά γάλατα, τά τυριά κλπ.). *Ή 
ρωτούν τούς ερχομένους από τό παζάρι «— κόπηκε ή τιμή;» 3) ’Απογαλακτίζω 
άπέκσψε τό παιδί της (ή μάννα). Καί κτην. «άποκόπηκαν τά γαλάρια» διεκόπη 
θηλασμός καί τό γάλα θά άλμέγεται τον λοιπού διά τό έμπόριον. 4) Άποτερμ 
τίζω: κόβω τό σύνορο. Τά κτήματά του κ ό β ο υ ν  ίσαμε κεί πού φτάνει τό μο 
σ ο υ ... 5) 'Τπολογίζιο: κόβει τό μάτι του. 6) Υλοτομώ: «εφέτος θά κόψουμε 
δάσος». «Τό δάσος είναι γιά κόψιμο» (περιελήψθη εις τά ύλοτομήσιμα). — «Π 
θά κόψουμε ξύλα εφέτος;» Κοφτής ό ξυλοκόπος. Κόφτρα ή σάρα, είδος χειροκν 
του πρίονος. Κοψούρι, τό ύλοτόμιον, ήτοι συστάς ή τμήμα δάσους ύλοτομηθέν 
ύλοτομήσιμον. Κόψιμο, ή υλοτομία.

Κ ό θ ρ α  (ή ;. Είδος στεφάνης ή οποία περιβάλλει τον λαιμόν τού ζώ 
κυρίως ποιμενικού, από τής οποίας άναρτάται τό κουδούνι (κυπρί, τροκάνι κλ;
Ή  κόθρα, δπως και τό ρ έ θ ι  (βλ. λ.) γίλτται από στερεόν καί εύκαμπτον 
λον, ώς άρκεύθου, πρίνου, φιλικίου κ.τ.τ. Τό ξύλον τής κουμαριάς εΐναι άκαι 
ληλον διά τούτο λέγουν:

αμβανομένη εκ τών βρύων, δθεν κνάς και if

"Οσο ή κουμαριά στεφάνι 
τόσο προκοπή κι1 ή στάνη.

Τό σχήμα τής κόθρας είναι ωοειδές, τό κουδούνι άναρτάται εις τό μέσον τής 
γάλης καμπής τής στεφάνης, ενώ τά δύο άκρα αυτής θηλυκώνουν έπί τού ' 
χηλού τού ζώου διά καταλλήλων καί ευφυών εγκοπών. Μέ άλλας λέξεις, ή κβ 
είναι στεφάνη μονοκόμματος (βλ. σχήμα).

Κ ο λ ά ρ ι  (τό) βλ. νεροπρίονο καί τελάρο;

Κ ο ν ά κ ι  (τό) σπίτι, οίκημα, καθ’ οίονδήποτε τρόπον στέγαστρον.

νεύω κ. κονακεύω, κατοικώ, στεγάζομαι, φιλοξενούμαι.
— «Έπάησε καί κονάκεψε σ’ ίνον παπά τό σπίτι».
—<Σέ τί χωριό κονεύουν».
Τά έπί τών όρεινών βοσκοτόπων κονάκια τών σκηνιτών ποιμένων, εύρί 

ται άραιώς κατεσπαρμένα. «Κονάκι δώ, κονάκι εκεί, κονάκι παρά πέρα».
Τά κονάκια τών -κτηνοτροφών ποιμένων (τσελιγκάδων) όνομάζονταΙ 

βλαχοκόνακα, ώς υπό βλαχοποιμένων οικούμενα. Διακρίνονται από τά σαρακί 
νίκα κονάκια, τά οίκούμενα άπό Σαοακατσάνους. Παλαιότερον ΰπήρχον εις to

■ ' '  . ' I



:ι καί τά γυφτοκόνακα, άποτελούντα ιδιαίτερον συνοικισμόν εις τό Μικρόν 
ιρίου και υπό Γύφτων οΐκούμενα.

ρια 
χωοίοι

του

Κ ό π ε λ ο  (τό) πληθ. τά κοπέλα. Τά είς τάς άκτάς έκβραζόμενα ξύλα, τά 
όποια ώ; θαλασσοδαρμένα είναι τετριμμένα είς την επιφάνειαν των και Ιδίως είς 
τάς άκμά; (Τσάκας. Θεσπριοτία).

Κ ό ρ α κ α ς  (ο) κ. Κοράκι (τό) άρχ. Κόραξ. Corax corax L. Λέγεται 
• και γιά τό ά'οοεν καί γιά τό θήλυ. Δεν ποέπει νά εκλαμβάνεται τό κουρούνα ώς

* * ' ...................................'  ■ ...................... με
μι- 
πι-

μεγα- 
Ιεκτόν' -------- , ' — j  - j  _■ ι I j  | -

ιμεζέ. Εντεύθεν ή πρμ. «Κόρακας κοράκου δέ βγάζει μάτι».* * # « λ » λ » e t

___ ________________ ______________________ Κορακοφωλιές. Συλλαμ-
όανόμενυς εις μικράν ηλικίαν εξημερώνεται καί δυναται νά γίνη πιστός φύλαξ 
itou σπιτιού. Επειδή όμο)ς κτυπά κάθε κατοικίδιον πτηνόν, ακόμη και τά μικρά 
παιδιά, δεν συνηθίζεται ή είσοδός του εις την άνθρο^πίνην κατοικίαν.

Κ ο ρ υ φ ή  καί κατά σύμπτ. κ ο ρ φ ή  (ή) δρος γεωμορφολ. καί τοπο- 
ρ̂αφικός. δηλών τό ύψηλότερον σημείον βουνού, λόφου καί γενικώς υψώματος. ΕΙς 

ίήν "ΪΙπειρον άπαντά καί τό τ σ ο ύ κ α  ύποκορ. τσουκαρέλλα έκ τού ίταλ. zucca.
Κοοφάδι (τό) κορυφαιον κλαδί επί δένδρων καί έπιθ. κορφινός. Όύτω 

(ΐορφινά χωράφια, τά κείμενα έπ) κορυφής, έν όροπεδίω, έν άντιθέσει πρός τά 
!>ιζανά, τά κείιιενα είς τούς πρόποδας (βλ. ριζανός καί ριζίτης).

Τπν. Κορφορίζανα, αγροτική περιοχή κειμένη κατά τό* κοινόν δριον των 
ϊοιν. Κήπων, Νεγάδων, Φραγκάδο^ν καί Μανασή έν τφ Δυτ. Ζαγορίω ένθα κτή- 
ιατα επί των κορυφών καί παρά τούς πρόποδας των έκεΐ ύψοψάτων. Ή  λέξις 
'Λοτελεΐ γεο)γρ. συνδετικόν σύνθετον. Συνηθέστατα τά τπν κορφή, κορφούλα, Δί- 
;ορφο, Τρίκορφα ( ’Αρκαδία), Μονή Κορυφής (Κορινθία), Τσούκα (Αάϊστα), 
’σοιτ/αρέλλα ίΚαλλαρύτες). Σύνθετα: κορφοβούνι, βουνοκοργή, κορυφογραμμή.

Έπιρ. φρ. «από τήν κορφή ιός τον πάτο». Καί μονολεκτ. πατόκορφα.

Κ ο υ κ κ ά λ ο γ ο  (τό) πτηνόν Νεόφρων ό περκνόπτερος. ’Έχει τό μέγε- 
ος πελαργού καί τήν ύπόλευκον άπόχριοσιν τού πτερώματος του. Ενιαχού όνο- 
ίζεται «Τυρολόγος», αλλαχού δέ συγχέεται πρός τον Γερανόν. Γενικώς όμως εϊ- 
•ιι γνιοστόν μέ τήν ονομασίαν «κουκκάλογο» διότι πιστεύουν δτι επ’ αύτού Ιππεύ- 
’ ό κονκκος διά νά πραγματοποιήση τό ταξίδι του, από τά χειμαδιά στά ορεινά, 
,έγεται μάλιστα δτι τό κουκκάλογο προηγείται κατά μίαν περίπου εβδομάδα τού 
Λτκκου προκειμένου νά διαπιστιόση άν ή ’Άνοιξις ένεφανίσθη εις τά βουνά. Δι- 
ιΐ μόνον μέ τήν διαπίστωση» αυτήν αποφασίζει ό κούκκος νά ταξιδεύση. "Οταν 
\ δρεινυί αγρότες ίδούν τό κουκκάλογο σκύβουν στή γη παίρνουν ενα λιθάρι καί
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τό γυρίζουν τ ’ άνάδα. Πιστεύουν δτι έτσι σιγουρεύουν την έπιστροφή τής Ά- 
νοίξεως, τής όποιας ή έναρξις πο?Αάκις υπαναχωρεί, καί δτι ή χρονιά Μ  πάτ 
καλά, τόσον για τούς ανθρώπους δσον και για τά ζώα. Μάλιστα οί βοσκοί μαν 
τεύονται έκ τού τρόπου έμφανίσεως τού κουκκάλογου περί τής πορείας τών γαλα 
κτοκομικών των εργασιών. ’Ά ν λ.χ. ΐδουν πρώτον τό στήθος τού πτηνού, αυτί 
είναι σημείον οτι τά .αλακτοκομικά προϊόντα θά παράγο>νται καλώς. "Αν ΐδου 
κατά πρώτον τό όπισθεν ή τό κάτω μέρος τού κορμιού τού πτηνού, δτι τό γάλ< 
δεν θά πήζη αλλά θά «κόβη» (βλ. κούκκος).

Κ ο ύ κ κ ο ς  (ό) τό πτηνόν Κόκκυξ ό τεφρόχρους Cuculus canorus. Tr 
ημέρα τ ’ "Αη Δημήτρη αρχίζει τό μισοχείμο)νο. Την ήμερα τών 'Άη Σαράντω(\ 
παραδίνει ό χειμώνας τά κλειδιά στην ’Άνοιξη. Τότε στέλνει ό Κούκκος από 1 
μέρη πού ξεχειμάζει τό κουκκάλογο στα βουνά νά δή αν ήρθε ή ’Άνοιξη. Τό κου 
κάλογο είναι ένα μεγαλόσωμα άσπρο που?α σαν όρνιο πού φαίνεται στά βουν 
πριν άκουσθή τό λάλημα τού κούκκου. Ή άνοδος τού κούκκου στά βουνά, γίνετ 
κατά τού Ευαγγελισμού, ώστε τό κουκκάλογο έρχεται εκεί κατά τις 20 Μαρτυ

Έρωτά λοιπόν, ό κούκκος τό άλογό του, κατά την έπιστροφή του, άν έρο? 
μισε τό πουρνάρι. ’Ά ν τού απάντηση δτι έροδάμισε, ό κούκκος καβαλλάει τό 
λογό του καί κάνει ανέξοδα τον δρόμον τής επιστροφής από τις χώρες τής I 
ρείου Αφρικής δπου διεχείμασε.

Έ τσι εγκαθίσταται ό κούκκος εις τά βουνά, πιάνει ενα δεντράκι, ένα ' 
μνο, δεν αγαπάει τά υψηλά δένδρα, ούτε τά δάση, αλλά μάλλον τούς θάμνους 
τά ξέφο^τα, χάριν μεγαλυτέραν όρατότητος δηλ. μεγαλύτερος ασφαλείας καί 
χίζει τό λάλημά του. Λαλεΐ τό άρρεν καί τό λάλημα δεν είναι τίποτε άλλο παρ« 
έρωτική πρόσκλησις προς τό θήλυ. Αρχίζει δε νά τό λ έ η ύ κούκκος από π 
προ;ΐ τά χαράματα καί είναι δυνατόν κατ’ εκείνην την ώραν ό βουνίσιος στρι 
κόπος νά μην εχη βάλει μπουκιά ψωμί ακόμα στο στόμα του. *Αν λοιπόν άκο 
τό λάλυαα νηστικός, λέγεται δτι ό κούκκος τον κουμπώνει δηλ. τον έμπαίζει. 
τούτο οι στρατοκόποι προκειμένου νά κινήσουν γιά τις υπαίθριες δουλειές ' 
λίαν προ)ϊ φροντίζουν κάτι νά βάλουν στο στόμα τους, νά μην κινήσουν νηστ 
Τότε άκούοντες τό λάλημα τού κούκκου, τον κουμπώνουν αυτοί, τον έμπαίι 
δτι δεν τούς κατέλαβε νηστικούς. Διά νά δοθή μεγαλύτερα έμφασις εις τό κ 
πώμα λέγεται ενιαχού τής ’Ηπείρου δτι τούτο συνεπάγεται υψηλόν πυρετόν, 
είναι δμο)ς αυτή ή σημασία του κουμπώματος. Διότι «6 κουμπωτής τής αγά 
είναι γνοχιτός εις τό δημοτικό τραγούδι ώς άπατεών, άθετών τάς περί έρωτος 
γάμον υποσχέσεις τον. Αυτός δηλ. πού ξεγελάει τά κορίτσια, τά εμπαίζει, 
έχει, σχέσιν, συνεπώς, τό κούμπωμα τού κούκκου με τούς κούμπους τών κ( 
γιανιτών Ιατρών, έστω καί άν στο Ζαγόρι, μερικάς αιφνίδιας κα'ι άνεξηγι 
άσθενείας καί θερμασιές, αποδίδουν εις κούμπωμα τού κούκκου. Πάντως τό 
πώμα τού κούκκου είναι πρόληψις διαδεδομένη εις δλην την χώραν.

Λέγεται γιά έναν άνθρωπο πού ζή μόνος του, δτι ζή «σαν τον κοί 
Βέβαια, ό κούκκος οικογένεια δεν κάμνει, αφού τό θήλυ διασκορπίζει τά 
του εις τάς ξένας φωλεάς καί αφήνει την φροντίδα γιά την επώαση καί την 
τροφή τών νεοσσών εις άλλας μητέρας. Αλλά δ μονήρης βίος τού κούκκοι 
άλλην αιτίαν. Είπομεν δτι τό λάλημά του είναι έριοτοκάλεσμα προς τό θή? 
όποιον από την φωνήν οδηγείται προς τά πού ί)ά διευΟυνθή. Πρέπει, λοιπόν, 
τό λάλημα νά άκούγεται μία καί μόνη φωνή. Διότι άλλος συγχέονται οί προ< 
σται καί τό θήλυ προς ούδένα διευθύνεται. "Άμα, λοιπόν, εις την περιοχήν 
λαλεί ένας κούκκος άκουσθή καί δεύτερον «κούκκου» τότε ό ένας από τούς 
καί οί δύο απομακρύνονται τόσον ώστε νά παύση ή δυωδία. "Ωστε δεν δι 
νά άληθεύη τό υπό τού Μπόγκα λεγόμενον δτι τά παιδιά έν Γρεβενητίω πάι



πού ησυχάζει 6 κούκκος μιμούνται την φωνήν του και τον κάνουν νά άρχίση τά 
κούκκου του, «...κούκκου αυτός, κούκκου εκείνα ως που τά κάνη ν’ άποστάσουν 
και νά σο̂ πάσουνΐ*.

Ό κούκκος έν Έλλάδι είναι πουλί αγαπητό διότι ό έρχομός του προμηνύει 
την ’ Ανοιξιν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρείται πουλί γουρλίδικο, μ’ όλον ότι δεν 
θεωρείται καί γρουσούζικο όπιο; εν Τουρκία. Πάντως θεωρείται ευτελές πουλί, 
εντεύθεν δέ ή φράσις «μου κόστισε ό κούκκος αηδόνι».

Κατά πόσον ό κούκκος είναι πουλί ωφέλιμο ή επιβλαβές είς την γεωργίαν 
j είναι ζήτημα πού δεν έχει ακόμη λυθή. 'Ό τι όμως είναι ωφέλιμον είς τά δάση και 

μάλιστα είς τά κωνοφόρα καί τάς δρυς είναι αναμφισβήτητου διότι καταστρέφει 
ι την κνηθυκάμπην τόσον την πιτυοκάμπην όσον και χήν λειτανεύουσαν (τής δρυός).
\ Αυστυχώς ή συμβολή αυτή τού κούκκου εις τήν καταπολέμησιν των εντομολογικών 

νόσων τής δρυός καί τής πεύκης είναι μικρά διότι τό πλήθος τού πτηνού είναι 
μικρόν. Πράγματι, μ’ όλον ότι ό κούκκος γεννάει 10-20 αυγά ό τρόπος τής έκ- 

\ κολάψεως καί ανατροφής των νεοσσών είναι τόσον επισφαλής ώστε τελικώς το πλή- 
j θος των τελείων πτηνών νά είναι μικρόν.

Είς τήν φράσιν «τό σκατόξυλο, τό σκατοπούλ:, ό σκατάνθρωπος» (βλ. κισ
σός) ό κούκκος άποκαλεΐται «σκατοπούλι» διότι δεν κτίζει φωλέαν και δέν έκκο-

* λαπτει τά παιδιά του, ουδέ φροντίζει γιά τήν ανατροφήν τους, άλλα τά διασπείρει 
ίδπως είπωμεν, είς ξένας φωλέας.

Τοπωνύμια, σχέσιν έχοντα προς τον κούκκον, ι'πάρνουν πολλά είς όλην
• τήν χώραν και μάλιστα άνά τήν Πίνδον, όπου άκούγεται: — Στού κούκκου τά ρόγ- 
;για. "Η — στού κούκκου τή ράχη, καί εις τήν βλαχικήν, — Τζιάν λά κούκκου (Μέ- 
ΐτσοβον). — «Στον Κούκκο» δάσος έξ ελατή; είς τό χ. Πλόπ, ένθα κατά πρώτον 
1 άκούγεται ή λαλιά τού κούκκου. Είς τό χ. Χαλίκι, βράχος επί υψηλής κορυφής ό- 
ΐμοιάζων προς κούκκον. Είς τό χ. Νικολίτσι, ραχούλα «Στον κούκκο». Είς τό χ. 
ιΒιτουμά υψηλή ράχις υπό τήν επωνυμίαν Κουκκουδιάρα. (Περιοχή Άσπροποτά- 
mv Επαρχ. Καλαμπάκας. Α. Χατζηγάκης).
! Συχνά επίσης άπαντά τπν Κουκκουρέλος, όπιος είς τά χωρία Βαλκάνο, 
Αραμίζι. Κούτζιανα, Ντούσικο, Πόρτα Παναγιά (Π ύλη) τού Ν. Τρικάλων.· ΈΓις 
to χ. ϊναλαρρύτες, βουνοκορυφή κλπ. (Χατζηγ.).

Είδος βολβίόδους φυτού τής δασικής καί λειμιονίου προσεδαφιαίας βλαστή- 
οεως, ονομάζεται «ψωμί» τού κούκκου (βλ. ψωμί), καί κουτσοβλαχιστί .pene al 
pucu. Είδος κοομμύου, «κουκκοστάφυλο» (βλ. λ.) καί είδος γερανιού, κουκκουμαυ- 
|ύχορτο (6λ. λ.).  ̂ ' ·
ι Γενικώς ή λαογραφία τού κούκκου είναι πλουσκοτάτη καί δύναται νά άπο- 
ΐελέση ολόκληρον κεφάλαιον αν ήθελε ποτέ συγγραφή Ζωολογική Λαογραφία.

Κ ο υ κ κ ο σ τ ά φ υ λ ο ( τδ). Π οώδες είδος τής όρεινής καί ύπαλπικής 
(ώνης φυόμενο ν καθ’ όλην τήν χώραν. Είδος τού γένους τών κρομμύων Σέδον τό 
ού νΑθω Sedum athoum DC.

Κ ο υ κ ο υ μ α υ λ ό χ ο ρ τ ο ( τό) ποώδες είδος Γεράνιον τό στρογγυλόφυλ- 
ον Geranium rotundifolium L . Τό φυτόνομα επιχωριάζει κυρίως έν Θήρφ 
Χελδρ.).

Κ ο κ κ α λ ω τ ό ς — ή — ό. ’Εξωτερικόν αίτιον πού μάς κάνει νά άπομέ- 
ωμεν κατάπληκτοι ή ακίνητοι ή παγουιένοι σάν γυμνό κόκκαλο. Είς τήν Εύρντα- 
ίαν λέγουν «κοκκαλωτή» τον ψυχρόν βόρειον άνεμον πού κ ο κ κ α λ ώ ν ε ι άν- 
ρώπους και ζώα. Λέγεται ακόμη «έκκοκκάλωσα» από τό ψύχος. νΗ «τό χιόνι έκ- 
>.κάλωσε» ήτοι έγινε κρύσταλλον. Καί «είμαι κοκκαλωμένος από τό κρύο» κλπ. 
Τά; λοιπά; έν. τής λ. βλ. είς τό Λεξικόν τής Έλ. γλώσσης).
; Κ ο ρ μό ς (ό) καί κ ο ρ μ ε ρ ό ς (έπιθ.) καί ρ. κ ο ρ μ ι ά  ζ ο μ  α ι. Τό
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κύριον μέρος τού σώματος τού όποιου συμπλήρωμα είναι τά άκρα. -Επί δένδρου 
τό κύριον στέλεχος. Κορμερός, ό σωματώδης. Τό ρ. κορμιάζομαι έχει την έννοιαν Ϋ}ψ  
και τού κρυώνο), ανατριχιάζω, διότι τδ κρύον ή τό άνατρίχιασμα αίσθανόμεθα κυ-£ 
ρίως ε!ς τον κορμόν.

Παροιμ. χαρακτηρίζουσα τό είδος τής θερμάνσεως την οποίαν δίδει ή α
νοικτή εστία (τό τζάκι).

Μπρος πυρώγομαστε και πίσο* κορμιάζομαστε ( ’Ήπειρ.). *Η  αλλαχού ά- 
κουομένη. «Μπρος πύρα και πίσω κλαδευτήρα» (Γορτυνία).

Κ ο υ δ ο ύ ν ι α  (ή). Σύστημα άναρτήσεαις κουδουνιών εις τά ποιμενικά> 
ζώα* καί σύνολον κουδουνιών επί τό αυτό συνηνο)μένων. Τοιαύται κονδουνιές εί
ναι τό σύνολον των κουδουνιών τών προσαρτημένων επί τού οριζοντίου ξύλου τό 
οποίον κρατούν τά παιδιά πού λέγουν τον Λάζαρον. Επίσης τά άπομειουμέντ; με- 
γέθους κουδούνια τά φερόμενα τό ενα εντός τού άλλου, κλπ.

Κ ο υ λ ο ύ  κ ι  (τό). Τό ρίζωμα, τό παραβλάστημα. Ό  Τσάκας (Πάργα): 
αναφέρει τον όρον μόνον ώς δηλούντα τον δεύτερον παρασιτικόν βλαστόν τής κα-. 
λαμποκιάς. Ό  Τούντας τον αναφέρει ώς ρίζωμα τού ασφοδέλου (Σέριφος). Εις-, 
την Πίνδον άπαντά ώς δηλωτικός τού κλωνοβλαστήματος τής ’Ελάτης μετά τή^ 
κοπήν τού κυρίου άξονος τού δένδρου, τού έν τή δασική βιβλιογραφία καλούμενουι 
πολυελαίου (cadilaber.).

Μεταφ) κώς, ό άνεπιθυμήτο>ς παρεμβαίνουν είς άλλοτρίας υποθέσεις. Φρ.τ 
«διαβόντρου κουλούκι» λεγομένη ύβριστικώς.

Κ ο υ λ ο ύ ρ α  (ή ). Λέγεται καί κ λ ώ σ μ α ί τό), ό έλιγμός τού ποταμοί* 
ή άλλου υδατίνου, αγωγού. Πολλαχού τοπωνύμια, ώς παρά την Βα)βούσαν επί ταδ 
’Αώου, έν τή γειυγραφική βιβλιογραφία, καμπή. Παγκοσμίους γνιυστή ή μεγάλί) 
καμπή τού Δον έν Ρο^σίρ.

Κ ο υ μ α ρ ι ά  καί κ ο υ μ π α ρ ι ά  (ή ). Τό δασικόν φυτόν Arbutus ari- 
drachnae L . Πολλαχού τπν ώς έν Θεσποοπίρ.

Πρμ. «'Όσο ή κουμαριά στεφάνι τόσο ~ προκοπή κ ι’ η στάνη». Διότι te 
ξύλον τής κουμαριάς είναι ακατάλληλον προς κατασκευήν στεφαναον γιά γαλά 
ροκούδουνα, ώς ή κόθρα ή τό οέθι (βλ. λ.).

Κ ο ύ ν α  (ή) άξων κατασκευαζόμενος από ξύλον κοη'οφόρου είδους χε §ι 
τραγοηακής διατομής καί αποτελεί εξάρτημα τού μηχανισμού κινήσεως εις f j j  
νεροπρίονου. Διευθετείται κατά όριζοντίαν κατεύθυνσιν καί παραλλήλως προς τ Ι* 
τελάρον τού καταρράκτου, εις τον κάτω όροφον τού νεροπρίονου. Μαζί μέ δύ | ί  
β έ ρ γ ε ς  αί όποϊαι συνδέονται, τό μεν με τό πλαίσιον τού καταρράκτου, τό;? ^  
μέ τον προωστικόν μοχλόν αυτού, άποτε/.εί σύστημα συντονισμού τών κινήσεοον η  | |  
ταρράκτου καί φορείου τών προς πρίσιν κορμοτεμαχίων. Μ

Κ ο ύ π α  (ή) τό κύπελλον τών φυλλοβολούν δρυών καί κυρίως τής Βαλι | |  
νιδιάς. Εντός τής κούπας φέρεται-ό καρπός, ή βάλανος κν βαλάνι (τό) ενώι fi 
κούπα λέγεται συνηθέστερον βαλανίδι. ’Επί τής έξοπερικής έπιφανείας τής κο j ί 
πας υπάρχουν λέπια τών όποιων τό μήκος παραλλάσσει από είδους είς είδος, ε 
βαθμόν ώστε νά διακρίνεται και βοτανικόν είδος δρυός υπό τό όνομα «μάκρο) μ 
πις». Τά λέπια αυτά εις τό έμπόριον είναι γνωστά με την ονομασίαν τυρνάκι (( | 
λ.) καί είναι τό πλουοιώτερον είς ταννίνην τμήμα τού κυπέλλου. Περιζήτητα ι ι 
τήν βυρσοδεψικήν.

Φρ. — «ρίξε κούπες στη φωθιά» ( Κρήτη) λεγομένη διά χ^ησιμοποίψ 
είς ευτελή χρήσιν προϊόντος από τό όποιον άνεμένετο μεγαλυτέρα ωφέλεια καί ι | 
οποίον, λόγοχ άζητησίας, χρησιμοποιείται άντιοικονομικώς.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι



ΙΛΛΙΟΠΗΣ ΣΤΕΦ. ΤΣΙΛΗ

ΤΡΑΓΟ ΥΔΙΑ TOT Α Α Ζ Α Ρ Ο Υ
Λ'  Π Ε Δ ΙΝ Η Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΟ ΤΡΑ ΓΟ ΤΔΙ ΤΟΤ Π Α ΙΔ ΙΟ Τ  ΤΟ Τ ΣΧΟ ΛΕΙΟ Τ 
Ένα μικρό μικρούτσικο μικρό στη σαρμανίτσα 
Μικρό τό έχ’ ?j Μάνα του, μικρό κι ή αδερφή του 
Τό έλουζαν, τό χτένιζαν και στο σχολειό τό στέλναν 
Ό  Δάσκαλος τό καρτερεί μέ μια χρυσή βεργούλα 
κι ή Δασκάλα το καρτερεί μέ δυο κλωνάρια δάφνη 
—  Παιδί μου πουν τά γράμματα, παιδί μου πουν ό νους σου; 
— Τά γράμματα είναι στο χαρτί, κι ό νους μου πέρα ώς πέρα 
περά περά αντίπερα πέρα στις μαυρομάτες 
πώχουν τό μάτι σαν έλιά, τό φρύδι σαν γαϊτάνι 
κι αυτό τό ματοτσίνουρο σά φράγκιγκο δοξάρι.

Β ' ΜΑΖΙΑΣ -  Δ Ρ ΙΣΚ Ο Τ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σήμερον είν’ ό Λάζαρος, σήμερον τού Λαζάρου 
Για σηκωΟήτε Χριστιανοί, για σηκιυΟήτε αδέρφια 
στην εκκλησία νά τρέξητε, στην εκκλησία νά πάτε 
ν’ ακούστε άντρίκια κλάματα, γυναικεία μοιρολόγια 
Πώς έ'κλαιγαν τό Λάζαρο τρεις 'Ά γιες γυναίκες 
Ή Μάρθα, ή Μαγδαληνή κι ή Μάνα τού Λαζάρου 
κι ή άδερφή τού Ίακό>6 οί τέσσερες αντάμα

Πήγαν και τον καρτέρευαν σ’ ένα στενό σοκκάκι 
—Μάρθα μ’ πουν ό Λάζαρος, ό φίλος ό δικός μου 
—Ό  Λάζαρος άπέδανε εδώ καί πέντε μέρες (Λέει τό τραγούδι) 
—Για δείξτε μου τό μνήμα του, για δείξτε μου τον τάφο 
Τού έδειξαν τό μνήμα του, τού έδειξαν τον τάφο 
Την πέτρα άνασήκφσε τον Λάζαρο φωνάζει 
—Για σήκω πάνω Λάζαρε καί μη βαουοκοιμάσαι 

—Για πιάστε με νά σηκωθώ κΓ βάλτε με νά κάτσο) 
νά σάς ειπώ τά πάθη μου καί τά παράπονά μου:
Πέντε μερούλες ήμουνα μέσα στη γή χωμένος 
τά πόδια μου νευρώδιασαν μέ χέρια σταυρωμένα.

1 ·Κif
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ΚΩΝ. Α. ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ
"Ομότιμου ΚαΑη',ητοϋ Πανεπιστημίου θεσσαλι νίκης

s i r

Η Χ Λ Ω Ρ ΙΙ ΚΑΙ Η Β Λ Α Σ Τ Η ΙΙΙ ΤΗΣ /ΙΜΝΗΣ TQN IQANNINQNf
Ή χλωρίς καί ή βλάστησις τής λίμνης των Ίωαννίνων, όπως άλλο)στε γε*. 

νικώς και των γλυκέων ύδάτων τής 'Ελλάδος, είναι ελλιπέστατα γνωστή, διότι ΐίι 
διάφοροι έρευνηταί ένδιεφέροντο ανέκαθεν διά την χερσαίαν χλοτρίδα λόγο) τοδ: 
.μεγάλου πλούτου της εις είδη φυτών και ενδημισμούς, όφειλουμένου εις γεο)ϊστο-ι 
ρικά αίτια, ώς και την εξαιρετικός πολύπλοκον γεο)τεκτονίκην τής χώρας με toy 
λίαν ποικίλον οριζόντιον και κατακόρυφον διαμελισμόν αυτής εις δρη, κοιλάδας,? 
κόλπους, νήσους και ακρωτήρια μέ διαφόρους βιοτόπους. Οί διάφοροι βοτανικό! 
κατά την διερεύνησιν τής χερσαίας χλθ)ρίδος τής Ελλάδος, αναφέρουν σποραδί 
κώς και παρεμπιπτόντως και μερικά ανώτερα υδρόβια φυτά τό)ν γλυκέων ύδάτορ 
(λιμνών», ποταμών, τελμάτων) (5. σελ. 641, ώς μοναδικαί δέ σχεδόν εργασία 
επί τής υδροβίου και έλοβίου χλωρίδος των μακροφύτων τής χώρας μας είναι α 
γενόμεναι υπό τών P e t k o f f  (12), Σ τ ε φ α ν ί δ η  (16) και Λ α υ ρ ε ν  
τ ι ά δ η  (10), εκ τών oxcicov μάλιστα ή τού Ααυρεντιάδη δύναται νά θεωρτ|8| 
πληρεστέρα εις τό είδος της, ιός άσχολουμένη λεπτομερέστερον μέ την έρευναν w  
έμβρυοφύτων, ήτοι των άνωτέρων φυτών, τών λιμνών, ποτάμιον καί ελών τής Τδ 
ληνικής Μακεδονίας από τε συστηματικής καί φυτοκοινωνιολογικής άπόψεο)ς. f

Ανεξαρτήτως τού επιστημονικού ενδιαφέροντος, τό οποίον παρουσιάζει; 
συστηματική καί φυτογεωγραφική έρευνα τής υδροβίου καί έλοβίου χλωρίδος,* 
γνώσις ώρισμένων ύδροβίο)ν φυτών επί τών οποίων ώοτοκούν οΐ ιχθύες είναι ft 
πρακτικούς ενδιαφέρουσα. Έξ άλλου ή ερευνά τής δομής τών υδροβίων καί St 
βίων φυτοκοινωνιών έχει όχι ;ιόνον επιστημονικόν, αλλά καί πρακτικόν ένδιαφέρ 
διά την άξιοποίησιν τών έλωδών εκτάσεων.

Ώ ς προς την χλθ)ρίδα τής λίμνης τών Ίωαννίνων, αυτή μνημονεύεται 8 · 
πρώτην φοράν υπό τού περιηγητού L e a k e ,  δστις εις τό ενδιαφέρον σύγγρο 
μά του (10) αναφέρει μεταξύ τών άλλων και τρία φυτά μέ τά κοινά τοπικά ν ί ί  
ονόματα, ήτοι τό νούφαρο, τό ζαμπάκι καί τό παπύρι. Ούτος ασχολούμενος περ, I] 
σότεοον μέ τό παπύρι, γράφει περί τού ύψους τού φυτού, περί τού βλαστού ? f; 
χών φύλλο)ν του, καθώς καί περί τής χρησιμοποιήσεις αυτού υπό τών κατσίκι 
Βραδύτερου οί Β a 1 d a c c i (1, 3) καί F o r m  a n e k  (17) κατά τά; βοτα 
κάς ερεύνας το)ν εις την ’Αλβανίαν, Ήπειρον καί λοιπήν Ελλάδα, συνέλεξαν* 
περί τά 30 φυτά εκ τής λίμνης τών Ίωαννίνων καί τών πέριξ ελωδών περιοχι I 
τά όποια καί αναγράφονται εις τό κλασσικόν τρίτομον σύγγραμμα τού Β 
l a c s y  (8 ). Νεώτεοα χλωριστικά στοιχεία τής λίμνης τών Ίωαννίνων δεν ) 
τωρθώσαμεν νά άνεύρο)μεν, παρά εις την εργασίαν τού Σ τ ε φ α ν ί δ η  (16), ’ (ί 
την οποίαν άναφέοονται περί τά 9 είδη διά την λίμνην, καθώς καί 14 είδη ώ r 
στως διά την περιοχήν τών Ίωαννίνων. Επίσης εις τό προσφάτως κυκλοφορή·* . 
μέ ώραίας εγχρώμους εικόνας τών ελληνικών φυτών βιβλίου Wild Flowers^ ( 
Greece, έκδοθέν τό 1968 υπό τού Βοτανικού Μουσείου Γ ο υ λ α ν δ ο ή ,  Κγ  ’ 
σία - Άθήναι (7 ), άναιρέρονται καί 12 υδρόβια καί Ιλόβια φυτά τής Παμ*’ < 
τιδος, συ?κγέντα υπό τού ερασιτέχνου βοτανολόγου, δικηγόρου Γουλιμή κατάιν /  
άναζήτησιν νπ αυτού σπανίων φυτών τής Ήπειροι». Διά τούς ανωτέρω λόγ:



τιρυέβημεν προ μερικών ετών εις την κατά το δυνατόν λεπτομερεστέραν ερευνάν 
τής χλιυρίδυς καί βλαστήσεως τής λίμνης των Ίωαννίνων από συστηματικής και 

, φυτοκοινιυνιολογικής άπόφεως, κατά την οποίαν ενρομεν, πέραν των ήδη γνω- 
ίστών, καί περί τά 17 νέα καί άγνωστα διά την εν λόγω περιοχήν φυτά, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνεται καί τό είδος Spirodela polyrrhiza, τό όποιον ήτο μέχρι ' 
προ όλίγιον ετών άγνωστον δι’ ολόκληρον την Ελλάδα, εύρεθέν επίσης προ δύο 
έτών εις τί)ν λίμνην τού Αγίου Βασιλείου (Λαγκαδά) καί υπό τού Ά ν α γ ν ω -  

ι σ τ ί δ η  κατά την ύπ’ αυτού διερεύνησιν τών Οειοβιοκοινωνιών (1).
I ’Ιδιαίτερον ενδιαφέρον έχει ή ερευνά τής ποιοτικής καί ποσοτικής συνθέ
σει»); τής μικροχλωρίδος τής λίμνης τών Ίωαννίνων, ήτοι τού φ υ τ ο π λ α γ κ τ ό ν  
•καί τού 6 έ νι) ο υ ς καί μάλιστα τού μ ι κ ο ο φ ν τ ο π λ α γ κ τ ο  ύ, τό όποΤον 
άποτελείται άπό μικροσκοπικά φυτά καί έχει σπουδαίαν σημασίαν από οικολογικής 
καί οικονομικής απόψεως, διότι μετά τού ζοίοπλαγκτού χρησιμεύει ώς τροφή τών 
•Ιχθύων καί ιος δείκτης τού βαθμού ρυπάνσεως τών ύδάτων. 'Όσον πλουσιώτερα 
jelvai τά ύδατα εις πλαγκτόν, τόσον αψθονώτερος καί ό ίχθυολογικός πλούτος αύ- 
',τών. Δ ι’ (ορισμένων μάλιστα επιστημονικών καί τεχνικών μεθόδων, επιτυγχάνεται 
καί ή ποιοτική καί ποσοτική βελταυσις τού πλαγκτού, κατά συνέπειαν δέ καί ή 
>ΰελτίωσι; τής ίχθυοπαραγου/ής. Η λίμνη τών ΊωαννίνόΓν ώς ΐχθυοτρόφος, πρέ
πει νά άνήκη εις τήν κατηγορίαν τών καλουμένο)ν ε ύ τ ρ ό φ ω ν  (6) λιμνών τής 
[Ελλάδος μέ συνθήκας εύνοϊκάς ώς προς τάς φυσικοχημικάς ιδιότητας καί τήν σύν- 
θεσιν τού πλαγκτού, όπως συνάγεται άλλωστε έκ τής Οολότητος τών ύδάτων της 
καί μερικών φυτοδεικτών τής ευτροφίας τών βιοτόπων, ώς καί έκ προκαταρκτικής 
σχετικής μελέτης τού Άναγνωστίδη. Δυστυχώς δμ(ος ούδεμία ειδική καί πλήρης 
Επιστημονική ερευνά έγένετο μέχρι τούδε επί τού πλαγκτού τής λίμνης τών Ίωαν- 
ινίνων, όπως καί τών άλλων λιμνών τής Ελλάδος, καίτοι. τό θέμα τούτο ενδιαφέρει 
τόσον επιστημονικώς, όσον καί πρακτικώς διά τήν ίχθυοπαραγωγήν. Έγένετο μεν 
υπό τού Φ ο υ φ ά  μία μικρά εργασία τών Διατόμων τής Παμβώτιδος (17), ή- 
Γθ\ μικροφύπον, αλλά ή εργασία «ϋτη άναφέρεται εις ένα μικρόν τομέα τσύ έν 
ώγο) θέματος καί συνίσταται εις ξηράν καταλογοποίησιν 26 προσδιορισθέντων εί- 
)m  διατόμιον, Οεωρουμένων υπό τού συγγραφέως άπάναον νέο>ν διά τήν κρυπτό- 
γαμον χλίοοίδα τής Ελλάδος, όπερ όμως είναι ανακριβές, διότι τά 18 είδη έξ αύ- 
ΐών περί γράφονται εις δημοσιευθείσαν υπό τού Skuja έργασίαν επί τών (ρυκών 
;ής Ή/λάδος ποό 20 καί πλέον ετών ένωρίτεοον (15). Έξ άλλου ή εργασία αύτη 
ώύ Φο υ φ ά ,  (ός περιοριζομένη μόνον εις τήν ξηράν αναγραφήν ολίγων ειδών 
ηατόμων καί άνευ ετέρων στοιχείων τών βιοτόπου καί τής συνοικολογίας τών 
ίιικροφύτο-ΐν, δεν δύναται νά έχη σοβαράς επιστημονικός αξιώσεις, ανεξαρτήτως 
:ής πολύ μικράς συμβολής της εις τήν έρευναν τού πλαγκτού. Τό ίδιον δύναται 
'ά λεχθή καί δι’ άλλας εργασίας, γενομένας είκή καί ώς έτυχε υπό τινων «άιδρο- 
ύολόγων» επί τών μικροφύτων όλίγο3ν λιμνών τής Β. Ελλάδος. Μέ τήν ερευνάν 
<ών μικροφύτων τής* λίμνης τών Ίοχιννίνων, ήρχισεν ασχολούμενος καί ό Κ. Ά - 
' αγ ν ωστ ί δ η ς ,  πρώην μαθητής καί συνεργάτης τού συγγραφέως καί νυν 
ν«0ηγητής τού Πανεπιστημίου ‘Αθηνών, όστις εις προκαταρκτικήν καί μέλλουσαν 
ά συνεχισΟή και όλοκληριυθή μελέτην του περιγράφει περί τά 221 είδη μικροφύ- 
ων (48 βακτηριόφυτα, 79 κυανόφυτα, 53 χλωρόφυτα, 1 χαρόφυτον, 15 συζυγή 
>ύκη, 8 εύγλενόφυτα, 10 διάτομα, 0 μυκόφυτα). Τό ένδιαφέρον καί ή σημασία 
!ής προκαταρκτικής ταύτης μελέτης δεν συνίσταται μόνον εις τήν άνεύρεσιν καί 
προσδιορισμόν ενός μεγάλου αριθμού μικροφύτιον, άλλα καί εις τά άναφερόμενα 
■ν αυτή αναλυτικά στοιχεία τών βιοτόπων καί τής συνοικολογίας τών μικροφύτων.
1 ( Σ η μ ε ί ω σ ι ς .  Τό ειδικής φύσεως ίίέμα τής έρεύνης τού πλαγκτού δέν 
{ναι δυνατόν νά απασχόληση τούς ελάχιστους βοτανικούς έπιστήμονας τών Άνω- 
άτο>ν Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων τής χώρας μας, δεδομένου ότι ούτοι, άνεξαρ-
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τήτως τής ΰπεραπασχολήσεώς των μέ την έκπαίδευσιν των φοιτητών, έχουν νά 
ασχοληθούν και μέ γενικώτερα ή είδικώτεοα φυτοβιολογικά θέματα (μορφολογι*- 
κά, κυτταοολογικά, φυσιολογικά, συστηματικά, γεωβοτανικά). Έν τούτοις τό υπό 
την διεύθυνσίν μου Έργαστήοιον Συστηματικής Βοτανικής καί Φυτογεωγραφίας 
τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης περιέλαβεν εις τον ερευνητικόν του τομέα καί 
το πρόγραμμα αυτό ί έρευνα θερμοπηγών, /αμνών, θαλασσίων περιοχών, θειοβιο- 
κοινωνιών, υδατοπτώσεων κ.λ.π.). Μέ τοιαύτης φύσεως πλαγκτολογικά θέματα θά ; 
έπρεπε νά ασχοληθούν κατά τό δυνατόν έπιστημονικώτερον οι ποικιλώνυμοι '/ειδι
κοί» τών ύδοοβιολογικών ιδρυμάτων τής χώρας μας ( 'Τδροβιολογικού ’Iv orτούτου,Γ 
’Ινστιτούτου ’Ωκεανογραφίας καί 'Αλιείας, τών ιχθυολογικών σταθμών Λούρου καυ 
’Ά γρ α ). Έάν εις τον τομέα τής δραστηριότητός tov δεν περιελήφθη καί ή ερευνά τών̂  
βασικών αυτών προβλημάτων, προϋποθέσεων έκ τών ών ούκ άνευ διά την πρόοδον; 
τού κλάδου τής υδροβιολογίας καί δι’ αυτού τής Ιχθυοτροφίας, εις τούτο δεν εύ-· 
θύνονται οί ίδιοι καί τούτο διότι ούτοι είσήλθον εις τά άτελώς ώργανωμένα καί· 
χωρίς είδικευμένον τό πλείστον επιστημονικόν προσωπικόν έν λόγφ ιδρύματα μέ; 
μόνον προσόν την ιδιότητα τού πτυχιούχου τών Φυσιογνωστικών Επιστημών, τής 
Γειοπονίας, τής Κτηνιατρικής ή καί τής Δασολογίας ακόμη. νΙσως μερικοί τών 
αύτοπροβαλλομένων ό)ς ύδροβιολόγο)ν ή ιχθυολόγων, νά έτυχον σχετικής έπιμορ- 
φώσεως εις ειδικά ιδρύματα τού εξωτερικού, ή οποία όμως φαίνεται νά ήτο βοα· 
χυχρόνιος καί πολύ ελλιπής, ώς μάς έδοθη ή ευκαιρία νά διαπιστώσωμεν εξ ά-> 
φορμής έπισκέψεο^ς εις τό υπό την διεύθυνσίν μας Έργαστήριον ενός φυσιογνώ
στου - ιχθυολόγου τής υπηρεσίας Αλιείας πράς παροχήν οδηγιών καί διευκρινί
σεων επί πλαγκτολογικών θεμάτιον, τάς οποίας τό προσθετικόν τού ’Εργαστηρίου/ 
καίπερ μη είδικευμένον, εύχερώς τού παρέσχεν. Αλλά καί (ορισμένοι προϊστάμεπ 
νοι τών Ιχθυολογικών σταθμών τής χώρας μα:;, α.ναγνο^ρίξουν οτι έχουν ανάγκην 
βασικωτέρας καταρτίσεως εις τόν έν λόγω κλάδον, διότι αδυνατούν ή δύσκολε ύον* 
ται νά έργασθούν έπί έπιστημονικών βάσεων, ασχολούμενοι συνήθως μέ γραφείο1, 
κρατικήν ή τεχνικής φύσεως εργασίαν, ως μάς έξεμυστερεύθη είς έξ αϊτών εϊ( 
σχετικήν συζήτησιν. Δυστυχώς τά διάφορα ύδοοβιολογικά ιδρύματα τής Έλλάδοτ 
ΓΤδροβιολογικόν Ινστιτούτον, Ινστιτούτον Ωκεανογραφίας καί 'Αλιείας. Διεύ 
θυνσις Α λιείας), ό)ς ιδρυθέντα έπί ούχί υγιών βάσεων καί στερούμενα τών είδι 
κιον καί ικανών εκείνων έπιστημόνο)ν, οί οποίοι θά ήσαν εις θέσιν νά τά όργανώ: 
σουν έπί επιστημονικών βάσεων, νά τά ζο^ντανεύσουν, νά τά κατευθύνουν και νι 
τά καταστήσουν πραγματικά κέντρα ερευνών, ύφίστανται θεωρητικώς μόνον κο 
κατ’ ευφημισμόν μέ κίνδυνον νά περιπέσουν είς άφάνειαν, όπως συνέβη μέ τ| 
'Τδροβιολογικον ’Ινστιτούτον. Διά την άνάπτυξίν καί έξνψωσιν τής 'Τδροβιολί 
γίας εις την χώραν μας, καθίσταται επιτακτική ή ανάγκη βασικής άναδιοργανιί 
σεο)ς τών διαφόρων ύδοοβιολογικών ιδρυμάτων καί ή έπάνδριοσις αυτών μέ έπ 
στημονικόν προσωπικόν άρτκος έξειδικευιιένον είς ειδικά ιδρύματα τού έξωτερ 
κού, διότι άλλους θά έξακολουθώμεν νά άβδηριτίζωμεν καί θά εχωμεν ’Τδοοβιολ 
γικόν ’Ινστιτούτον χο^ρί  ̂ ύδροβιολόγους, Ινστιτούτον ’Ωκεανογραφίας χωρίς ( 
κεανογράφους. Έν άντιθέσει προς άλλας χώρας, συμπερι/ναμβανωιέντον καί το 
γειτονικών τοιούτο)ν (Γιουγκοσλαυΐα), εις τάς οποίας υπάρχουν ήδη από μακρι 
καί διοργανούνται συνεχώς νέα ιδρύματα καί ύδοοβιολογικοί σταθμοί προ: μ 
λέτην τών διαφόοιον βιολογικών προβλημάτων από θεωρητικής - έπιστημονιχ*’ :k 
καί έφηομοσμένης άπόψεως, είς την Ελλάδα δυσιυνώς δεν έγινε τίποτε τό σοβ \ 
ρόν. ’Ακόμη και έπί τού συνδεόμενου μετά τής Υδροβιολογίας κλάδου τής Άί 1| 
είας, ό όποιοι είναι μεγίστης σημασίας διά την έθνικήν οικονομίαν τού τόπου, f f 
δεμία σοβαρά επιστημονική προσπάθεια κατεβλήθη. Διά τήν β^λτίωσιν τής Ιχθύ  ̂
παραγωγής τών λιμνών είδικώτερον, απαιτείται μελέτη τών ύδοοβιολογικών
θηκών αυτών και έφαρμογή επιστημονικών μεθόδων, γεγονός άγνωστον είς Τ | |

„ ' ·?



τόπον μας, παρά τήν ύπαρξιν ποικιλώνυμων σχετικών ιδρυμάτων. ΕΤναι πολύ λυ
πηρόν ότι εύρίσκεται εις τόσον χαμηλήν στάθμην ό κλάδος τής 'Τδροβιολογίας 
εΙς τήν Ελλάδα, έν άντιδέσει προς άλλας χώρας, εις τάς οποίας, έκτος των άπό 

• μακοού υπαρχόντων σχετικών ιδρυμάτων, άνεπτύχδη και διεμορφώδη και είς νέος 
(κλάδος τής Βιολογίας, ή Λ ι μ ν ο λ ο γ ί α, ή όποια είναι μία πολυσύνδετος επι
στήμη, <ος ασχολούμενη μέ τήν Βοτανικήν και Ζωολογίαν, περιλαμβάνουσα συνάμα 
[και στοιχεία έκ τής Γεωλογίας, Παλαιοντολογίας, Χημείας, Γεωχημείας, Πετρο
λογίας, Υδρολογίας και Μετεωρολογίας. Εις τήν χώραν μας καταβάλλονται κατά 
ίιά τελευταία έτη προσπάδειαι, καλλιέργειας καί είς διαφόρους λίμνας τού έκλεκτής 
ποιότητας ιχθύος πέστροφας, αί όποϊαι όμως δεν δά τελεσφορήσουν εάν δεν γ ί
νουν προηγουμένως λεπτομερείς μελέται τών οικολογικών συνθηκών τών βιοτόπων. 
^Χαρακτηριστικόν παράδειγμα τής προχειρότητος ή οποία μάς διακρίνει κα> τής 
άγνοιας θεμελιωδών ζητημάτων, είναι καί ή έκ τού ημερησίου τύπου άρυσδείσα 
πληροφορία, κατά τήν οποίαν μελετάται ή άξιοποίησις καί τών όρυζόνων διά 
πέστροφας, ήτοι ελωδών καί ακαταλλήλων βιοτόπων διά τό έν λόγφ είδος ιχθύος,
τό οποίον, οός γνωστόν, ζή καί ευδοκιμεί εις διαυγή καί δροσερά ύδατα).

Σκοπός τής παρούσης μελέτης δεν είναι ή έρευνα τού πλαγκτού της Παμ- 
3ώτιδος καί ή άνάπτυξις τών ώς άνω γενικής φύσεως ζητημάτων, τά όποια έδί- 
;αμεν λόγω τής σπουδαιότητός τοτν παρεμπιπτόντως, αλλά ή ερευνά τής έλλιπώς 
Λ'ωστής μακροχλωρίδος ί μακροφύτων). Μέ τήν έρευναν τής τόσον ένδιαφερού- 
ιης μικροχλωρίδος, ήτοι τού μικροφυτοπλαγκτού τής λίμνης τών Ίωαννίνων, προ- 
Ιιδέμεδα νά άσχοληδώμεν λεπτομερέστερον είς τό προσεχές μέλλον έν συνεργασία 
ιετά τού εΐδικωτέρου είς τον τομέα αυτόν πρώην μαθητου, συνεργάτου καί νυν συν- 
ώέλφου τού Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. Ά  ν α γ ν ω σ τ ί δ η, ό'στις, ώς έση- 
ιειώόη ήδη άνοντέρω, προέβη εις προκαταρκτικός παρατηρήσεις έπί τού έν λόγφ 
δέματος καί μέ ενδιαφέροντα μάλιστα συμπεράσματα.

ΊΙ παρούσα έργασία περιλαμβάνει δύο μέρη, ήτοι έν γενικόν καί έν ειδι- 
όν, έκ τών οποίων τό πρώτον άσχολ,εΐται μέ τήν άνάπτυξιν μερικών φυσικογεω- 
ιραφικών, γεωλογικών καί ιερολογικών στοιχείων τής λεκάνης τών Ίωαννίνων 
Ά ιδίως τής ομωνύμου λίμνης, καί τό δεύτερον λεπτομερέστερον μέ τήν χλωρίδα 
ΐ ι  βλάστησιν τών μακροφύτων. Μετά τό δεύτερον ειδικόν μέρος ακολουθεί κατά- 
ι)γος τών υδροβίων καί ελόβιων φυτών τής υπό έρευναν λίμνης, έκ τού όποιου 
υνάγεται ότι ή μακροχλωρις τής λίμνης τών Ίωαννίνων άποτελείται έκ 53 δια-' 
όρων συστηματικών μονάδων φυτών (τάξα, 50 είδη, 3 ποικιλίαι). Έκ τού άρι- 
Ιιον αυτού 17 είναι νέα διά τήν Παμβοότιδα, ώς εύρεδέντα τό πρώτον παρά τού 
Ι̂ γγραφέως, ενώ τά 27 είναι ελόβια καί τά 26 υδρόβια.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ
7 Σ Ι Κ 0 Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Δ , Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α

Ή λίμνη τών Ίωαννίνων, γνωστή καί ώς Παμβώτις, εύρίσκεται είς 470 
ύ.έ.δ. καί επί τής μεγάλης καί έπι μήκους πεδινής καρστικής λεκάνης τών Ιωαν

νών, μήκους 30 καί πλάτους 2 - 5  χιλιομέτρων, τής οποίας καί καταλαμβάνει έν 
ήμα. Αϋτη αποτελεί γεοώογικώς μίαν π ό λ γ η ν, διότι εύρίσκεται έν τφ μέσφ 
Καμάτων, αποτελουμένων κυρίως έξ άο6εστο?.ίι)ων, τά δέ έντός αυτής συορέοντα 
«τα εξέρχονται, όσα δεν λιμνάζουν, ούχι δι* έπιφανειακής ροής, αλλά διά κατα- 
δρών καί υπογείων αγωγών έντός τών άοβεστολίδων τού υπεδάφους. Μερικαί 
■ των καταβοδρών, τάς οποίας οι γηγενείς ονομάζουν «χωνεύτρες», είναι πολύ 
κοσταί, όπως αί είς τό νότιον άκρον τής λίμνης έπί τού άσβεστολιδικού λόφου



Καστρίτσης, μέ κυριωτέραν εξ ανιών την τής Βοϊνίκοβας, διά των οποίων τ1 
ΰδατα απορρέουν ύπογείως προς τον ποταμόν Λούρον, καί εις τό βορειοδυτικόν 
δκρον τής πεδιάδος των Ίωαννίνων. οπού εύρίσκετο άλλοτε ή άποξηρανθεΐσα λί
μνη Λαψίστης. Α ί λίμναι Ifoavvivojv και Λαψίστης, αί όποίαι έχο^ρίζοντο υπό- 
έλώδους - τυρφώδους έκτάσεως και συνεδέοντο διά διώρυγος, ήνοΰντο όταν ή στά 
θμη των ύδάτων ήτο υψηλή. Τά νδατα τής λίμνης των Τωαννίνων, μεταφερόμεν 
διά τής διώρυγος από του βορείου άκρου αυτής εις τό βορειοδυτικόν άκρον τής πε 
διάδος ίβλ. χάρτην), εξαφανίζονται εντός μεγάλης καταβόΦρας, ευρισκόμενης έ;
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των δίκην τοίχους δυτικών άσβεστολιθικών λόφων, διά νά επανεμφανιστούν ι 
την έντευθεν περί τά 5 χιλιόμετρα άπέχουσαν κωμόπολιν Κληματιάν (Βελτι · |  
σταν), όπόθεν διά του ποταμίσκου Βελτσίστης χύνονται ε!ς τον Θύαμιν (Κοί | 
μάν) ποταμόν. Διά τών έκτελεσθέντων ήδη τεχνικών έργων προς άποξήρανσιν τ . { 
λίμνης Λαψίστης καί τής άποδόσεως του έδάφους εις την γεο^ργικήν χαλλιέογει
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(δίκτυον καναλίων, κατασκευή σύραγγος 5 χιλιομέτρων έντός των άσβεστολιθικών 
λόφων μέχρι Βελτσίστης), τό τοπίον ηλλιχξεν όψιν.

Έπί τής γεωλογικής κατασκευής τής λεκάνης των Ίωαννίνων και τής Η 
πείρου εν γένει, έγένοντο διάφοροι γεωλογικά» μελέται υπό των Β ο u e, Η i 1- 
b e r N e u m a y r, P h i 1 i p p s o n, K e n z, I) a 11 υ n i, N i c ο 1 e s c o u,
B r ii n n, A n 1 o w i n, Iv o s a k, και πολλών άλλων. Εΐδικώτερον μέ την λίμνην 
«ον Ίωαννίνων ήσχολήθησαν από γεωγραφικής κυρίως απόψεως ό O b e r h u  ni
ne  r Μ 885) και ό P h i l i p p s o n ,  εκ των οποίων μάλιστα ό δεύτερος εις τό 
;ελευταϊον πολύτομον εργον του (13, Τόμ. II, μέρος I. σελ. 79- 85) περιγράφει 
λεπτομερώς την λεκάνην και την λίμνην των Ίωαννίνων, παρέχων πλεΐστα φυσι- 
«ογεωγραφικά καί λοιπά στοιχεία, έκ των οποίων καί σταχυολογούμεν τά πλέον 
Ενδιαφέροντα.

Ή λίμνη τών Ίωαννίνων έχει μήκος 11 καί πλάτος 5 χιλιομέτρων εις τό 
/ότιον άκρον καί περί τό 1 παρά την πόλιν, επιφάνειαν δέ 22,8 τετραγωνικών χι- 
Λομέτοων, καταλαμβάνουσα ούτω την προτελευταίαν θέσιν από απόψεως μεγέ
θους μεταξύ τών 14 λιμνών τής Ελλάδος. Κατά τον L e a k e  (11) φαίνεται νά 
<το μεγαλυτέρα ή έκτασις τής λίμνης κατά τάς άρχάς τού 19ου αίώνος, διότι τότε 
.ύτη έπεξετείνετο μέχρι τού βορείου άκρου τού λόφου Καστρίτσης, οπού καί εισέ- 
ruov τά ύδατα εις περισσοτέρας μικράς καταβόθρας, ενώ κατά τον σύγχρονον χάρ- 
ίην ή όχθη τής λίμνης εύρίσκεται έκείθεν τού άκρου τούτου εις άπόστασιν περί 
•ι 500 μέτρα. Επίσης ό Ρ h i J i p p s ο η ί 13) παρετήρησε τό 1893 ότι ή λίμνη 
|εριέβρεχε απ’ ευθείας τό βόρειον άκρον τής ακρώρειας τού άσβεστολοθικού ?ω- 
ιου Καστρίτσης. Ή βορειοανατολική ακτή σχηματίζεται αμέσως υπό τών άπο- 
‘ρήμνων βραχοώών κατωφερείων τού Μιτσικελίου ορούς, επί δέ τής έτέρας πλευ
ράς παρά την πόλιν οί περιβάλλοντες την λεκάνην άσβεστολιθικοί λόφοι χωρίζον- 
αι μέ επίπεδον ακτήν μέχρι τού μεμονωμένου καί φέροντος τό φρούριον άσβεστο- 
ιθιν.ον βράχου, ό όποιος, άποτελών άρχικώς νήσον, εισδύει ήμιχερσονοειδώς έντός 
ης λίμνης. Κατά τά λοιπά την λίμνην περιβάλλουν όμαλαί καί έλώδεις άκταί καί 
τέκεινα αυτών καλλιεργούμενοι εκτάσεις καί λειμώνες. "Έτερος άσβεστολιθικός 
ράχος {ψούται έκ τών ύδάτων τής λίμνης ώς νήσος ύψους 32 μέτρων πλησίον 
ής βορειοανατολικής όχθης, έναντι τού φρουρίου (βλ. Χάρτην).

’Έναντι τής νήσου επί τής βορειοανατολικής ακτής άναβλ,ΰζει κάτωθεν έπι- 
?εμαμένου βράχου εις τό ύψος τής στάθμης τής λίμνης πηγή δροσερού ύδατος, 
/ομαζομένη Κρυονέρι (σλαυϊστί Ντραμπάτοβα). Τό βάθος τής λίμνης κυμαίνε- 
U μεταξύ 4 -5 μέτρων μέ έν μέγιστον βάθος έξ 11 μέτρων μεταξύ τής νήσου καί 
όν ΝΑ κλιτύων τού Μιτσικελίου όρους. Κατά ταύτα ή λίμνη είναι μία άβαθής 
μκλυσις τής πεδιάδος, σχηματισθεισα έξ ύπεοπλημμυρίσεως τών πέριξ εις αυτήν 
*ταρρεόντων όμβρίιον ύδάτων, καί ή έκτασις αύτής έξαρτάται από την έναλλάσ- 
max διοχευτικήν ικανότητα τών καταβοθρών καί άλλων σημείων κατεισδύσεως. 
I λίμνη τροφοδοτείται κυρίιος έκ τριών πηγών (Κρύας, Σεντενίκου, Κρυονερίου). 
5 ύδωρ τής λίμνης είναι ρυπαροπρασίνου χροιάς καί κάκοσμον, περιέχον πλούτον 
θύων καί κυρίως έγχέλεων καί καραβιδών. Ό  I) ο 1 f u s περιέγραψε την πα- 
δα τών Μαλακίων, ή όποια είναι όμοια προς εκείνην τών λιμνών τής Κ. Εύρώ- 
ΐς, άλλα μέ ίδιαζούσας ποικιλίας, όπερ άποτε?*εί ενδειξιν μακροτέρας διάρκειας 
π)μονώσεο>ς τής λίμνης. Κατά τον S c h l a e l l i  ή λίμνη έπάνωσεν έ£ όλον>ύ- 
υ πλειστάκις κατά τούς τελευταίους α’ιώνας. Τό έδαφος τής λίμνης καλύπτεται 
,6 πυκνού στρώματος υδροχαρούς βλαστήσεο^ς. ’Από την κλασσικήν αρχαιότητα 
δεμία πληροφορία υπάρχει περί τής λίμνης τών Ίωαννίνων καί μόλις περί τό 
(ος αύτής μνημονεύεται μία λίμνη ώς Παμβώτις είς την Κεντρικήν ’Ήπειρον, 
μτά τής ένδεχάμένης εκδοχής ότι δεν υπήρχε κατά την Αρχαιότητα, συνηγορεί ό 
'ρντος εις υδρόβια ζώα, δστις δεν θά υπήρχεν εάν ή λίμνη είχε σχηματισθή είς
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πρόσφατον εποχήν. ’Ίσως τότε νά ήτο ασήμαντος ή λίμνη ώστε νά γίνη μνεία αύτής|

'Ως προς την γεωλογικήν κατασκευήν τής λεκάνης των Ίωαννίνων καί τή ίΚ  
εις αυτήν κείμενης λίμνης, άναφερόμεθα εις τήν τελευταίαν γεωλογικήν μελέτην» 
περί τής Ηπείρου, συμπεριλαμβανομένης καί τής λεκάνης των Ίωαννίνιον, ή ό Α  
ποία έξεδόθη τό 1966. Ή μελέτη αυτή έξεπονήθη υπό μικτού συνεργείου γειολόΛΡ 
γων του έν Άθήναις Ινστιτούτου Γ  εωλογ ία; καί Ερευνών 'Τπεδάφονς καί τή ^ | 
εν Έλλάδι ’Αποστολής τού Γαλλικού Ινστιτούτου Πετρελαίιον (4).  Περίληψή 
τής μελέτης ταύτης μάς παρεχωρήθη εύγενώς υπό τού συναδέλφου τής Γείοολογία^ί 
καί Παλαιοντολογίας κ. Γ . Μ α ρ ί ν ο ν ,  τον οποίον καί εύχαριστούμεν θερμώς!'! 
από τής θέσεως ταύτης.

Ή γεωλογική κατασκευή καί ιστορία τής λεκάνης των Ίωαννίνιον έχει 
συντομία ώς κάτωθι.

Ή λεκάνη των Ίωαννίνων περιλαμβάνεται γεοολογικώς εις τον ανατολικοί^ 
τομέα τής Ίονίου Ζώνης τής Ελλάδος, τά δέ πετρώματα αυτής είναι κυρίως άσβε ,̂Ι 
στόλιθοι τού Μεσοζωικού καί τού Κατωτέρου Καινοζωϊκού Αίώνος. Προς τούτοι^ 
υπάρχουν καί πυριτικά καί άογιλλικά πετρώματα, άλλα εις μικροτέραν κλίμακά 
(κερατόλιθοι, σχιστόλιθοι). Τά πετρώματα ταύτα είναι σχηματισμοί βυθού θο| 
λάσσης, πτυχωθέντες μετά τήν άπόθεσίν τιον. Συνεπεία τής πτυχώσεως των γεα̂ ι 
λογικών αυτών στρωμάτων, άνεδύθησαν αί όροσειραί τής Ηπείρου, αί όποίαι ε4 
χουν τήν μορφήν παραλληλιών ράχεο^ν καί τόξων μέ διεύθυνσιν Β . ΒΔ. - Ν. ΝSc 
Πρόκειται περί πυκνών παραλλήλο)ν αντικλίνων — κατά τον γεωλογικόν δρον-£. 
συλτοθουμένων πλευρικώς^ μεταξύ των.

Ή ώς ανω πτύχωσις καί άνάδυσις τής ορεινής άλύσεως τής περιοχής τα& 
Ίωαννίνων καί τής όλης Ηπείρου, συνετελέσθη κατά τήν ΙΙαλαιογενή εποχήν τ<$ 
Καινοζωϊκού Αίώνο» (περίοδος Άλπικών Πτυχώσεων, προ 77 έκατομμυρίιον $ 
τών) καί έν μέρει ακόμη βραδύτερον. Είς τήν ούτοχ άναδυθεϊσαν ξηράν δεν ύπή|μ 
χεν ή κοιλότης τής λεκάνης τών Ίωαννίνων. Αυτή ηνοιξε βραδύτερον, διότι συγΗ 
χρόνους καί κατόπιν τής άνυψώσεως τής ξηράς συνέβησαν μεγάλαι διαρρήξεις τδι 
πετρωμάτων κατά μήκος μεγάλων έπιμήκων καί πολύ 6αθέο>ν ρηγμάτων, διευθυνο 
μένων παραλλήλως ή καθέτως προς τήν διεύθυνσιν τών υρέων. Τοιουτοτρόπως τ 
έδαφος έχωρίσθη είς τεκτονικά τεμάχια, έκ τών οποίων πολλά κατήλθον έν σχέσ*| 
προς τά παραπλεύρως αυτών καί έδημιουργήθησαν μεγάλα, σχεδόν έλλειψοειδή xot 
λώματα, πληρωθέντα υπό γλυκέος οδατος, ώστε νά σχυματισθούν λίμναι, όπως εί 
τήν προκειμένην περίπτωσιν τής λεκάνης τών Ίωαννίνων μετά τών λιμνών αύτν 
(Ίωαννίνων, Ααψίστης). Τά μεγάλα ρήγματα τού εδάφους καί αί βυθίσεις τδ 
τεμαχίων αρχίζουν από τό Μιτσικέλι, άνατολικώς τής λεκάνης. Ή λίμνη τών Ίο 
αννίνων προϊστορικούς ήτο πολύ μεγαλυτέρα καί κατελάμβανεν ολόκληρον σχεδί 
τήν εκτασιν τής λεκάνης, 6 δέ αρχικός σχηματισμός αυτής υπολογίζεται ότι ΙλαΓ 
χώραν κατά τήν Μέσην έως Άνωτέραν Μειόκαινον έως Πλειόκαινον Περίοδί 
τού Καινοζωϊκού Αίώνος. ήτοι προ 15 περίπου εκατομμυρίων έτών.

Μία βαθεΐα γεώτρησις, βάθους περί τά 1000 μέτρα, εκκινούσα από τήν & 
φάνειαν τής λίμνης, αναμένεται οτι θά συναντήση τήν εξής σειράν γειολογικέ 
πετρωμάτων.

Είς τον πυθμένα τής λίμνης καί τής όλης λεκάνης θά διατρήση τάς έξ ά ' 
γίλλου καί άμμου προσχώσεις τών προσφάτων γεωλογικών χρόνων καί υπό αντ< 
τάς προηγουμένας παλαιοτέρας προσχώσεις τής Πλειόκαινου Περιόδου, αί οποί 
περικλείουν τά όστρακα λιμναίων Μαλακίων. ’Τπό τάς προσχώσεις υπάρχει διω 
κομμένον σύστημα ασβεστόλιθων τής Ήωκαίνου Περιόδου μέ χαρακτηριστικά ^  
πολιθώματα κελύφη θαλασσίων μικροοργανισμών τής εποχής ταύτης, όπως εϊ\ ^ 
οί Νουμουλίται. Τούς ασβεστόλιθους αυτούς συναντώμεν καί έκτος τής λίμνης . "·ύ 
τήν ανατολικήν κλιτύν τής λεκάνης παρά τήν δημοσίαν οδόν. Κάτωθεν τών ήα».· ^
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νικών αυτών ασβεστόλιθων, ακολουθεί παχύ στρώμα ασβεστόλιθων θραυσματοπανών 
τη; Άνωτέρας Κρητιδικής εποχής τού Μεσοζωικού Αΐώνος μέ χαρακτηριστικά 
απολιθώματα λείψανα θαλασσίων ζώων τής εποχή; εκείνης (Ρουδισταί κ .ά .). 01  
ασβεστόλιθοι ούτοι σχηματίζουν, ό)ς έσημειώθη ήδη και αλλαχού, τον λόφον του 
φρουρίου (Κάστρου) και την νήσον τής λίμνης των Ίωαννίνων. 'Τπό τούς άνω- 
κρητιδικού; αυτούς ασβεστόλιθους εύρίσκεται παχύτατον σύστημα λεπτοστρωμα- 
τωδών λεπτοκόκκων ασβεστόλιθος άναιιίκτων μετά στρωμάτων κερατολίθων μεσο
ζωική; επίσης ηλικία; ( ’Άνω Τουρασικόν - Κρητιδικόν, ηλικίας 1 3 5 - 70 εκατομ
μυρίων ετών) μέ αντίστοιχα απολιθώματα. Μετά ταύτα επακολουθεί μάλλον λεπτόν 
σύστημα σχιστόλιθων < μέ απολιθώματα P osidon ia) καί κατόπιν παχύ στρώμα α
σβεστόλιθων παλαιοτέρων διαπλάσεων τού Μεσοζωικού Λιώνος (Τουρασικόν έως 

IΤριαδικόν, ηλικίας 225 - 135 εκατομμυρίων ετώ ν).
Εις τάς κλιτύας τής περιφερείας τής λεκάνης άφθονούν μεγάλοι κώνοι από 

φερτούς λίθους, τούς οποίους αφήνουν οί εκ τών πέριξ ύψεομάτων έκβάλλοντες 
χείμαρροι, ΐδίυκ εις την ΒΑ  πλευράν.

Ενταύθα θεωρούμεν σκόπιμου νά προσθέσωμεν όλίγας λέξεις και περί τής 
σεισμικότητος τής περιοχής.

Παρά τό πλήθος τών ρηγμάτων καί τών μεταπτώσεων πέριξ τής λεκάνης 
των Τυκιννίνων, ή σεισμικότης παρουσιάζεται, ευτυχώς, περιωρισμένη. Τπάρχουν 
βεβαίως σεισμικά κέντρα, ιδίως επί μιας γραμμής από Τεπελενίου μέχρις Ίωαν- 
vivojv. αλλά οί μέχρι σήμερον σημειωθέντες σεισμοί ήσαν τοπικοί έως μικροί καί 
γενικώς μικρού βάθους, έν άντιθέσει προς δ,τι συμβαίνει δταν άπομακρυνώμεθα 
,τρός τάς άκτάς τού Ίονίου Πέλαγους.

t ΕΙΔΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ
Ρ Α Α Σ Τ Η Σ Ι Σ  Κ Α Ι  Χ Α Ω Ρ Ι Σ

| ΤΙ χλωρίς τής λίμνης τών Τωαννίνο)ν, δπως γελ'ΐκώτερον καί ή  υδρόβιος 
kat ελόβιος τοιαύτη, είναι ένεκα τής ομοιομορφίας τών οικολογικών παραγόντων 
ροχή από άπόψεως φυτικών ειδών, έχουσα δμως άντ’ αυτού μεγάλην σχετικώς 
ίυκνοτητα συνοικήσειος τών φυτικών άτομο; ν, υίστε νά αναπτύσσεται μία πλούσια 
Λάστηοις υπό ζωνώδη μορφήν διαφόρου εύρους κατά μήκος τών ακτών καί παρα
ιτίων. Ή βλάστησις τής έν λόγω λίμνης άποτελείται κατά μεγαλύτερου ποσοστόν 
!πό ελόβια και κατά μικρότερου υπό υδρόβια είδη, ενώ ό μεγαλύτερος αριθμός τών 
Ιππικών ειδών ανήκει συστημα'ακώς ένεκα γεωιστορικών καί άλλων λόγων εις την 
Ιμάδα τών Μονοκοτυλήδονων. Ώ ς  προς την σύστασιν καί τον τρόπον ζωής τής 
:λαστήσεο)ς, αύτη κυριαρχείται από β ε ν θ  ο τ ι κ ο ύ ς, ήτοι από έρριζωμένους 
πί τού πυθμενος φυτικούς οργανισμούς, οί όποιοι σχηματίζουν τό καλούμενου 6 έ ν- 
ος (6. σελ. 3 5 1 ). Ούτοι είναι κατά σειράν βαθμού αφθονίας οί έξής μέ τάς 

ν παρενθέσει τοπικάς ονομασίας των, ό'σας γνωρίζομεν: Phragm ites com m unis 
καλάμι), Typha angustifolia (ψαθί ή οιγκόζι), Potam ogeton perfoliatus (νέοα- 
ϊ, άσφάλα ή καοίτσα), Scirpus lacustns (παπύρι), M yriophyllum spicatum  (κα- 
ίτσα), Alisma plantago aquatica, Nuphar luteum (νούφαρο), N ym haea alba 
(νούφαρο), Nymphoides flava (νούφαρο), είδη τού γένους Ceratophyllum , Buto- 
ius umpellatus, Iris pseudacoriis (κρίνος), Apium nodiflorum. Έ κ τών φυτικών 
ύτών ειδών προτιμώνται υπό τών Ιχθύων διά την ωοτοκίαν τά M ypiophyllum spi- 
itum καί Potamogeton perfoliatus, επί τών οποίων όμως δεν παρετηρήθησαν ώά 
;;ρι τά τέλη τού μηνός ’Ιουνίου, δτε συνελέγησαν τά φυτά.
I Έκ τών συνιστώντο)ν τό βένθος βενθοτικών φυτών, μερικά είναι έξ όλοκλήρου 
ίβυθισμένα εντός τών ύδάτων καί ζούν ύποβρυχίως έντός αυτών (π.χ. P otam oge-
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ton, Myriophyllum, Ceratophyllum, Zanichelia), έτερα έχουν τά φύλλα και τοΓ 
άνθη των επιπλέοντα έπι της έπιφανείας και ζούν έναερίοος (π.χ. Nuphar, Nymphaea, 
Nymphoides), καί άλλα έχουν τούς βλαστούς με τά φύλλα και τά άνθη ανορθωμένα 
υπέρ την επιφάνειαν των ύδάτων (π.χ. Phragmites, Typha, Scirpus, Alisma, Plan- 
tago, Butom us). Έκ των βενθοτικών και ύποβρυχίως ζώντο^ν φυτών, τό Potamo-· 
geton (νέρατα) φύεται εις μερικάς ζώνας τής λίμνης πυκνώς και άφθόνως και έχει 
σχινοτενείς βλαστούς μέχρι εξ μέτρων μήκους, συμπλεκομένους κατά τοιούτον τρό
πον, ώστε νά αποβαίνουν ενίοτε τό αίτιον πνιγμού των λουσμένων. Τά φύλλα και οΐ 
βλαστοί τού φυτού τούτου, δπως και άλλων ειδών τού Ιδιου γένους, φέρουν παχύ 
στρώμα ανθρακικού ασβεστίου, τό οποίον μέ τά άποθνήσκοντα μέρη τού φυτού βυ-> 
θίζεται εις τό έδαφος, δπου και σχηματίζουν ενίοτε παχύ καί πορώδες στρώμα. Τοι- 
αύτα φυτά μέ επίστρωμα ανθρακικού ασβεστίου χρησιμοποιούνται εις διαφόρους' 
χώρας ώς λίπασμα, τά δε φύλλα φυτών τού Ιδιου γένους και ιδίως ώρισμένων αυτού 
είδών ώς νομή τών ζώιυν (ίππων, αγελάδων, χοίρων, αΙγών) (8 ). Τό ίδιον φυτικόν  ̂
είδος, δπως καί τό επίσης βενθοτικόν και υποβρύχιον Myriophylum spicatum. άπο-Ι 
σπώνται ευκόλως έκ τού εδάφους τής λίμνης λόγω τού ασθενούς ριζικού των συστή
ματος, ιδίως μάλιστα δταν ό κυματισμός τών ύδάτων είναι Ισχυρός, και συμπλέκον- 
ται εις μεγάλην μάζαν, ή όποια μετατοπίζεται και δύναται νά άποτελή κίνδυνον διά| 
τούς λουομένους. Jj

Εις μερικά μέρη τής λίμνης συναντώνται και μερικά επιπλέοντα φυτά, δπω£ 
τά Lemna minor, L . gibba, Spirodella polyrrhiza, τά όποια σχηματίζουν τό καλούς 
μενον π λ ε υ σ τ ό ν  και μάλιστα τό μ α κ ρ ο π λ ε υ σ τ ό ν (6. σελ. 350). Τούτος 
σπανίως εύρίσκεται εις ανοικτά ύδατα, αλλά συνήθως εις τά παρόχθια, ώς μεταϊ^ 
τοπιζόμενον υπό τού κυματισμού τών ύδάτων συνεπεία έπιδράσεως τού ανέμου, οπονί 
και συγκροτείται έπι τής έπιφανείας αυτών μεταξύ επιπλεόντων φύλλων και βλα< 
στών υδροχαρών φυτών, ή εις .στάσιμα ύδατα ελωδών εκτάσεων.

Ενταύθα θεωρούμε ν σκόπιμον νά σημειώσωμεν ότι οί κλιματικοί παράγον-» 
τες έκ τών οικολογικών τοιούτων ούδεμίαν σχεδόν έπίδρασιν έξασκούν έπι τής ύδρο-ι 
βίου καί έλοβίου βλαστήσεως, έξαιρέσει τού ανέμου, 6 οποίος επιδρά έμμέσως διά): 
τού προκαλουμένου ύπ’ αυτού κυματισμού τών ύδάτων και έπιφέρει δι’ αυτού τήνμ 
έκ τού πυθμένος άπόσπασιν φυτικών ειδών μέ ασθενές ριζικόν σύστημα, ή την μετά-.) 
τόπισιν έπιπλεόντων τοιούτων. Άντιθέτως οί εδαφικοί παράγοντες και ή διαμόρ-J 
φωσις τών ακτών τών λιμνών, είναι βασικής σημασίας διά την άνάπτυξιν και το 
είδος τής ύδροχαρούς βλαστήσεως. ’Εάν έπι παραδείγματι αί όχθαι και τά παρόχθια γ* 
είναι απότομα και αμμώδους συστάσεως, τότε ούδεμία ελόβιος βλάστησις άναπτύσ- ,- 
σεται, παρά μόνον μία ύποτυπώδης ύδρόβιος τοιαύτη, ένφ άντιθέτως δταν αί ώασί1; 
είναι όμαλαί και πηλοαμμώδους συστάσεως, τότε ή άναπτυσσομένη βλάστησις είναι $ 
ελόβιος και ύδρόβιος (19). Ή δευτέρα περίπτωσις παρατηρεΐται εις την λίμνην τών $ 
Ίωαννίνων, τής οποίας αί βορειοδυτικά! και εν μέρει αί ανατολικοί άκται είναι όμα- 
λαί και πηλοαμμώδους συστάσεως, έχουσαι πλουσίαν και πυκνήν έλόβιον και ύδρό- |  
βιον βλάστησιν μέ κυρίαρχον φυτικόν είδος τό ύψίκορμον Phragmites communis 
(καλάμι). Τό είδος τούτο σχηματίζει ποικίλου εύρους και ζωνώδους άναπτύξεως̂ . 
καλαμώνας, οί οποίοι είναι φυτοκοινωνικα! διαπλάσεις μέ διάφορα άλλα είδη φυτών. . 
ώς θά ίδωμεν κατωτέρω. Ένεκα ακριβώς τού γνωρίσματος τούτου, ήτοι τής άνα* ί  
πτύξεως καλαμώνων, τών άβαθών ύδάτων και άλλων λόγων, ή λίμνη τών Ίωαν-1 
νίνων δέν είναι άλπικού χαρακτήρος. !

Μετά τήν γενικού ένδιαφέροντος σύντομον άνάπτυξιν τών ανωτέρω, προβαί * 
νομεν κατωτέρω εις λεπτομερεστέραν περιγραφήν και άνάλυσιν τής έλοβίου και ν  ̂
δροβίου βλαστήσεως και χλωρίδος τής Παμβώτιδος, διά τήν μελέτην τής όποια· ^ 
περιεπλεύσαμεν και διεπλεύσαμεν τήν λίμνην διά μηχανοκινήτου άκατίου. Διά τό $  
σκοπόν αυτόν περιωρίσθημεν λόγφ έλλείψεως συσκευών καταδύσεως και άλλων τί



ίχνικων μέσιυν εις τα; παρόχθιους περιοχάς και μέχρι του βάθους έκείνου των ύδά- 
των, οπού τούτο ήτο δυνατόν.

Κατά μήκος των ακραίων σημείων της πόλεως παρά τον «Μώλον» επί τής δυ
τικής ακτής τής λίμνης, εμφανίζονται αμιγείς, πυκνά! και έκτεταμέναι άποικίαι, 
διαστάσεων 20 - 50 τ.μ., έκ του βενθοτικον και υποβρυχίου είδους Potamogeton 
pcrfoliatus (νέρατα) μέ ενδιαμέσους αυτών μικροαποικίας έκ του επίσης βενθοτι- 
κου Potamogeton crispus, άλλα κατά πολύ άραιάς αποστάσεις. 'Ολίγον βορειότερον 
παρά τον ανδριάντα Μαβίλη συναντώνται εις άπόστασιν 50 μ. από τής ακτής καί 
κατά μήκος αυτής εις βάθος νδάτων 2,70 μ. άραιαί και διάσπαρτοι. άποικίαι υπό 
ιιορφην κηλίδιον έξ ατόμων τού Potamogeton perfoliatus, σχηματίζοντα καί ταύτα, 
υιως και τά προηγούμενα, ιδίαν φυτοκοινιονίαν. ΓΙροχωρούντες βορειότερον κατά 
ιΐήκος τής ιδίας ακτής, συναντώμεν την έλόβιον φυτοκοινωνίαν Scirpetum - Phrag- 
uitetum, ί] όποια είναι ζωνωδούς άναπτύξεο^ς και πλάτους 30 - 40 μ. Ή φυτοκοι
νωνία αύτη άποτελείταΓάφ' ενός έκ τού έλοβίου Scirpus lacustris, άναπτυσσομένου 
κατά πολύ άραιάς μικροαποικίας παρά την τοποθεσίαν «Μάτσκα», καί άφ’ έτέρου έκ 
;ού επίσης έλοβίου Phragmites communis, τό οποίον σχηματίζει προς τά ένδότερα 
ιαί βαθύτερα μέρη τής λίμνης άμιγείς καί ζωνώδους μορφής άποικίας, Γάτους 30 - 
10 μ. 'Άτομα τού δευτέρου είδους εύρέθησαν εις εν μέσον βάθος ΰδάτων από 1,60 μ. 
ιέ εν μέσον ύψος 3,55 μ., ήτοι 1,05 μ. υπέρ και 1,60 μ. υπό την έπκράνειαν των 
•δάτων. Την ώς άνω φυτοκοινωνίαν διαδέχονται παρά την περιοχήν τού Οικοτρο
φείου μικροαποικίαι έκ των ειδών Potamogeton perfoliatus καί Sciprus lacustris 
5x5 μ.), εκ τών οποίων τό δεύτερον είδος περιλαμβάνει άτομα μέ εν μέσον ύψος 
ιηό 3,22 μ., ήτοι 1,52 μ. υπέρ καί 1,70 μ. υπό την επιφάνειαν τών ύδάτων. Παρά

ών παοοχθάυν, άν καί πο?ά* σπανιως, εμφανίζονται μικροαποικίαι τής Nymphaea
Iba.
‘ Εις την βόρειον άκτήν καί πλησίον τού Περάματος, άναπτύσσεται ψυτοκοι- 
μνία έκ τού έλοβίου Phragmites communis, έχουσα εν μέσον πλάτος 5 0 -7 0  μ. 
αί άποτελουμένη άπύ μεγίστης ζιοτικότητος άτομα, ενώ εις έτερον σημειον παρά την 
ίφυραν ΙΙεράματος εύρίσκεται εις βάθος ύδατος 1,75 μ. άμιγής καί διαστάσεων 
0x20 μ. φυτοκοινωνία έκ τού Nupliar luteum, περιβαλλομένη υπό άμιγοΰς έπί- 
ης φυτοκοινωνίας τού Phragmites communis. Την φυτοκοινωνίαν τού Nuphar lu- 
flim συνεχίζει έτέρα τοιαύτη έκ τού είδους Nymphaea alba μέ διάσπαρτα φυτικά 
[ΐομα τού Ceratophyllum demersum. Παρά την σκάλαν Περάματος καί είς βά- 
ος ΰδάτο)ν 0,40 - 0,60 μ. κυριαρχεί φυτοκοινωνία έκ τών ύδροβίων βενθοτικών 
eratophyllum demersum κατά 40 % , Myriophyllum spicatum κατά 20 % καί 
[ydrocharis morsus ranae σποραδικώς. Είς έτερον σημειον τής βορείου ακτής καί 
ξ βάθος υδάτων 1,38 μ., συναντάται φυτοκοηπονία, διαστάσεων 20x20  μ., έκ του 
iyperus longus μέ διάσπαρτα άτομα εντός αυτής τών ειδών Solanum dulcamara, 
jydrocharis morsus ranae καί Sparganium erectum., είς μερικά δέ μέρη τής I- 
άς περιοχής μέ πυθμένα ίλνώδη φύεται κατά συστάδας τόι έ?ώφυτον Typha angu- 
iifolia. Έπ'ι τών ώς άνω έλοβίων καί ύδροβίο)ν αποικιών, αι όποίαι είναι ζωνώδους 
ί>ής καί πλάτους 200 περίπου μέτρων, εφάπτεται συνεχής ζώνη έλοβίων λειμώνων 
ί έδαφος τυρφώδες - ίλυώδες καί πλάτους 150 μ.
ι Έγκαταλείποντες τάς βορειοδυτικάς άκτάς τής λίμνης, μεταβαίνομεν είς 
ις έναντι βορειοανατολικάς τοιαύτας, ένθα ή πηγή Κρυονέρι (Ντραμπάτοβα). Έ- 
ΐ  συναντώμεν κατά μήκος τής άκτής τήν έλόβιον φυτοκοινιονικήν ένώσιν Scirpe- 
- Phragmitetum, ή οποία έπεκτείνεται είς πλάτος από 100 περίπου μ. καί άποτε- 

|iiai έκ τού δεσπόζοντος Phragmites communis καί τού κατά μικροαποικίας Scir-
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pus lacustris, ώς και έκ του επίσης κατά μικροαποικίας, άλλα κατά πολύ αραιότερα; 
διαστήματα συναντωμένου βενδοτικού είδους Sparganium erectum. Την έλόβιον 
ταύτην φυτοκοινοητκήν ενωσιν, διαδέχεται έπι των εξωτερικών αυτής κρασπέδων ή 
υδρόβιος τοιαύτη τού Myriophylleto - Nupharetum, άποτελουμένη έκ τού άφθονους 
φυομένου Myriophyllum spicatum, ώς και έκ των κατά μικροσυστάδας εύρισκο-< 
μένο)ν Nuphar luteum, Nymphoides flava καί Nymphaea alba. Εις μερικά σημεία 
τής ακτής άφθονε! τό κατά εκτεταμένος άποικίας άναπτυσσόμενον Hydrocharisl 
morsus ranae, ώς και τό έλόφυτον Apium nodiflorum, τό όποιον σχηματίζει την, 
φυτοκοινιονικήν ένωσιν Helosciadietum. Ή φυτοκοινωνική αύτη ενωσις άποτελεΐται| 
κατά 80 % έκ τού Apium nodiflorum καί κατά 20 % έκ των σποραδικώς εντός αύ-J 
τής ευρισκομένων άτόμούν των έλοφύτοον: Butomus umbellatus (σχεδόν εις όλην] 
την εκτασιν τής ακτής καί πολύ πυκνώς εις ώρισμένα σημεία), Alisma plantagoj 
aquatica (πυκνόν κατά τό μάλλον ή ήττον), Roripa amphibia (πυκνώς φυόμενονί 
είς ώρισμένα σημεία, ώς παρά τό εξοχικόν κέντρον Κρυονερίου) Cicuta virosal 
(σπάνιον, μονήρη άτομα), Solanum dulcamara (σπάνιον, μονήρη άτομα), Con-I^ 
volvulus sepium (άναρριχόμενον επί άλλων έλοφΰτιον), Iris pseudacorus ίάραιαΐ|[ζ: 
μικροσυστάδες), Rumex maritimus (άρκετά σπάνιον, μονήρη άτομα), Sparganiumtl/  
erectum (άρκετά συχνόν καί κατά μικροσυστάδας), Oenanthe aquatica (σποραδι-Τ 
κόν, κατά μικροσυστάδας), Stachys palustris var. angustifolia (πολύ σπάνιον καΙ|; ’ 
κατά μικροσυστάδας), Typhoides arundinacea (κατά άραιάς μικροσυστάδας). Παρα|ί 
την πηγήν Κρυονερίου εύρίσκονται μικροαποικίαι έκ τού Potamogeton perfoliatusjjf 
καί είς εν σημείον τής περιοχής εις βάθος ύδατος 1 μ. άποικίαι τών Typha angu$ p 
stifolia, Sparganium erectum, Hydrocharis morsus ranae καί Ceratophyllum de?H 
mersum. Εις άπόστασιν 70 -100 μ. από τής πηγής καί προς βορειοδυτικήν κατεφΡ 
θυνσιν, συναντώνται φυτοκοιιτυνίαι έκ τών Nymphoides flava, Myriophyllum spF| 
catum, Ceratophyllum demersum καί ολίγων σχετικώς άτόμων τού Hydrocharis/ 
morsus ranae, εις δέ τό βορείως τού Κρυονερίου κείμενον έλος άτομα τού είδους 
Rorira amphibia.

Μεταξύ Κρυονερίου καί Νήσου υπάρχει μικτή διάπλασις έκ-τών Typha· 
angustifolia, Sparganium erectum καί ένδιαμέσως αυτών έκ τού Scirpus lacustris, 
έξωτερικώς δέ τής διαπλάσεο)ς ταύτης, άμιγής ζώνη τού Phragmites communis,.; 
ενώ εις τα διάκενα καί άνοικτά μέρη (ξέφωτα) τών φυτοκοινωνιών αυτών συναν
τιόνται φυτοκοινωνίαι έκ τού είδους Nymphoides flava καί μερικώς τού Hydro-' 
charts morsus ranae.

Ή νήσος περιβάλλεται είς τήν μεγαλυτέραν της εκτασιν καί κατά τά % 
υπό καλαμώνουν έκ τού Phragmites communis μέ διάφορον εύρος άναπτύξεο^ς είς. 
τάς διαφόρους αυτής άκτάς. Οΰτω επί τών βορειοδυτικών άκτών υπάρχει αμιγής·! 
ζώνη έκ τού έλοβίου Phragmites communis, πλάτους 100 καί πλέον μέτρουν, έπε· j 
κτεινομένη εις μερικά σημεία προς τήν κατεΰθυνσιν τού φρουρίου μέχρι 300 μ. 1ί 
έπι δέ τών έξωτερικών κρασπέδουν τής ζώνης ταύτης συναντώνται κατά αραιά δια· j 
στήματα μικροφυτοκοινωνίαι έκ τού βενθοτικού Potamogeton perfoliatus. Έπι τη?/) 
άνατολικής άκτής τής νήσου κυριαρχεί επίσης ζώνη έκ τού Phragmites communis 
ή όποια δμοος καί έν άντιθέσει προς τήν προηγουμένην τοιαύτην είναι στενή μέ 
μέσον πλάτος 10 μ. Κατά μήκος τής ζώνης ταύτης συναντώνται προραδικώς η 
είδη: Butomus umbellatus. Alisma plantago aquatica. Polygonum amphibium (πο 
λύ σπάνιον), Cyperus longus (κατά συχνάς άποικίας), Roripa amhibia (σποραδι, 
κόν), Myriophyllum spicatum, Stachys palustris (σπάνιον), Apium nodiflorun 
(ολίγα άτομα), Scirpus lacustris (πολύ άραιώς), Hydrocharis morsus ranae (*c ^ 
τά μικροσυστάδας), Typhoides arundinacea. Παρά τήν ανατολικήν άκτήν τής νί ^ 
σου συναντώνται καί τά έπιπλέοντα είδη τού πλευστού Lenina minor καί Spirodell 
polyrrhiza, έκ τών οποίων τό δεύτερον ήτο μέχρι τούδε άγνωστον διά τήν Έλλάδ; ^

;ν
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Άμφότερα τά είδη ταύτα χρησιμεύουν ώς τροφή των υδροβίων πτηνών.
Έπϊ των υπολοίπων ακτών τής λίμνης, ήτοι έπί τμήματος τής δυτικής παρά 

Γην πόλιν καί προς νοτίαν κατεύθυνσιν τοιαύτης, ένθα και αί διά κηπευτικών καλ
λιεργειών στρατιοκικαί εκτάσεις, συναντιόνται τά περισσότερα έκ τών και αλλαχού 
ώρεθέντων συνηθεστέρων χλωριστικών στοιχείων καί μέ διάφορον βαθμόν πυκνό- 
ίητος εις τα διάφορα μέρη ενώ επί τών παραλιμνίων έλών (βάλτων) τής περιοχής 
ιαύτης εύρεθησαν καί ολίγα είδη φυτών, τά οποία δεν συνηντήθησαν εις ά'λλας 
ιαραλιμνίους περιοχάς, όπως είναι τά Caltha palustris, Parnassia palustris, Epi- 
lactis palustris, Galium palustre. To σπουδαιότερον φυτικόν είδος τής περιοχής 
Ιναι τό τόσον σύνηθες ελόβιον Phragmites communis, τό όποιον άλλού μέν σχη- 
,ατίζει αποικίας ποικίλλοντας εύρους, άλλου δέ καλαμώνας μεγαλυτέρας έκτάσεως 
αί ζωνιόδους μορφής. Ούτω παρά τάς στρατιιυτικάς καλλιέργειας καί νοτιώτερον 
ιναπτύσσονται επί τής ακτής άποικίαι τού Phragmites communis, έπεκτεινόμεναι 
έχρι τών 2,30 μ. βάθους ύδατος καί διακοπτόμενοι υπό μικροαποικιών ύποβρυ- 
ίων φυτών καί άλλων ύδροφύτιυν. Εις την ιδίαν περιοχήν καί εις άπόστασιν από 
ής ακτής μέχρι 200 μ. καί βάθος ύδατος μέχρι 3 μ., συναντιόνται μικροαποικίαι 
τό ιιοριρήν κηλίδων τού Potamogcton perfoliatus μέ ελάχιστα άτομα τού Pota- 
•ogeton pusillus, αί όποΐαι είναι πολύ πυκναί παρά τήν ακτήν καί πολύ άραιαί 
τό τό βάθος τών 2 μ. καί άνιο. Μεταξύ Κατσικάς καί Αγίου Ίωάννου επί τού λό- 
)υ Καστρίτσης, εύρίσκεται παραλίμνιον έλος (βάλτος), εις τό όποιον συναντώνται, 
ιτός τών άλλων άραιότερον φυομένων ειδών, καί άποικίαι έκ τού Hydrocharis 
orsus ranae, καθώς καί μικροσυστάδες έκ τού Nymphoides flava, εις μερικά δέ 
ίμεία τού ιδίου έλους μικροσυστάδες τού ελοβίου Typha latifolia, ιός καί διάσπαρ- 
. άτομα τών έπίσης έλοβίων ειδών Cypcrus fuscus, (Maltha palustris, Orchis in- 
inata, Oenanthc silaifolia. Εις τό μεταξύ τού λόφου Καστρίτσης καί τής νοτιο- 
τατολικής άκτής τής λίμνης μέ έδαφος τυρφώδες έπεκτεινόμενον έλος, έπικρα- 
r τό Hydrocharis morsus ranac καθ’ ύλην τήν έκτασιν έναντι τών κατά άποι- 
ΐζ άναπτυσσομένιον Butomus umbelatus, Nymphaea alba, Nymphoides flava, 
arex spec., Mentha viridis (εις κράσπεδα τού έλους), Glyceria fluitans (εις τά- 
ιουςί. Εις διάφορα μέρη τού ίδιου έλους συναντώνται κατά τόπους συγκέντρω
να καί επιπλέοντα επί στασίμο>ν ύδάτοιν τά είδη τού πλευστού Lemna minor, L . 
b̂a καί Spirodella polyrriza. Τήν ελώδη ταύτην έκτασιν διαδέχονται παρά τό 

ίρακμάδι - Άρδομίτσαν καλλιεργούμενοι γεωργικαί έκτάσεις, έξικνούμεναι αέ- 
καί τών άκτών άκόμη τής λίμνης, άνατολικώς δέ αυτών άπό Άρδομίτσης μέχρι 

υονεοίου (Ντραμπάτοβα) έπεκτείνεται συνεχές καί κυκλοτερές έλος, ένθα τήν 
>λυτον κυριαρχίαν έχει τό Phragmites communis, ένφ τά άλλα υδρόφυτα καί 
·6ια εΐδη είναι δευτερευούσης σημασίας ώς μέλη τής φυτοκοινωνικής διαπλάσεως 
τά ίδια μέ εκείνα τά όποια περιεγράφησαν εις τήν περιοχήν Κρυονερίου. Οί υπό 
έν λόγω έλοβίου είδους σχηματιζόμενοι καλάμωνες είναι ζωνώδους μορφής, μέ 

:τος 150 -200 μ. καί περιβάλλουν ήμικυκλοτερώς τήν λίμνην.
Περαίνοντες τήν περιγραφήν τής χλωρίδος καί βλαστήσεως τής λίμνης τών 

αννίνοιν, εχομεν νά προσθέσωμεν προσέτι ότι κατά τήν τελευταίαν διαδρομήν 
• νοτίων καί νοτιοανατολικών άκτών μέ κατεύθυνσιν τήν πηγήν Κρυονερίου καί 
ον, εύρομεν εις διάφορα μέρη τής λίμνης έρπον επί τού πυθμένος εις βάθος 
i μ. καί τό βενθοτικόν. υποβρύχιον είδος Zanichelia palustris (λινάρι).

)ΡΙΑΗΨΙΣ

Ή λίμνη τών Ίωαννίνιον είναι μία άβαθής έπίκλησις τής πεδιάδος, σχημά
τισα έξ ύπερπλημμυρίσεο)ς τών πέριξ εις αυτήν καταρρεόντων όμβριων ύδάτων 
τροφοδοτούμενη υπό τριών κυρίους πηγών. Αύτη, άποτελούσα γεωλογικώς μίαν

I
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π ό λ γ η ν, υπολογίζεται δτι έσχηματίσθη άρχικώς κατά την Μέσην έως Άνωτέ- 
ραν Μειόχαινον εως Πλειόχαινον περίοδον του Καινοζωϊχοΰ Αΐώνος, ήτοι προ 15: 
περίπου έκατομμυρίων έτών. .!

Ή χλωρίς τής Παμβώτιδος άποτελείται έχ 53 διαφόρων συστηματικών μο-’ 
νάδο^ν μακροφύτων, έχ των όποίιυν τά 27 είναι ελόβια καί τά 26 υδρόβια, ενώ τα 
30 ανήκουν είς τά Μονοκοτυλήδονα καί τά 23 εις τά Δικοτυλήδονα. Έχ των 53 
φυτών τά 17 εύρέθησαν μόνον υπό τού συγγραφέαις καί είναι συνεπώς νέα διά την 
λίμνην, τά 28 υπό τού συγγοαφέως καί άλλων καί τά 8 μόνον υπό άλλων ερευνητών

Ή βλ,άστησις είναι σχετιχώς πυκνή καί πλούσια υπό μορφήν ζωνώδη διαφό 
ρου πλάτους κατά μήκος τών ακτών και παρακτίων, σχηματίζουσα διαφόρους έλοβί 
ους καί υδροβίους φυτοκοινιονικάς διαπλάσεις, έκ τών οποίων ή δεσπόζουσα είναι * 
ελόβιος. Μεταξύ τών ελόβιων φυτοκοινωνιών διακρίνονται κυρίως δύο, αί Scirpe 
to - Phragmitetum καί Helosciadietum, υπαγόμενοι συστηματικώς άμφότεραι εί 
την τάξιν Phragmitetalia KOCH 1926, την κλάσιν Phragmitetea ΤΧ. et P R S0  
1942 (14). Έκ τών δύο τούτων φυτοκοινωνιών, ή Scirpeto - Phragmitetum (όμό 
ενώσεων Phragmition KOCH  1926) είναι ή πλέον έξηπλωμένη είς την περιοχί 
τής Παμβώτιδος, αντιπροσωπευόμενη κυρίως υπό τού υψίκορμου και άφθόνως ψυ 
μενού έλοβίου Phramites communis καί κατά δεύτερον λόγον υπό τού κατά άπε 
κίας άναπτυσσομένου Scirpus lacustris, ώς καί υπό διαφόρων άλλων πυκνότερον 
άραιότερον φυομένων δομικών στοιχείων (π.χ. Typha angustifolia, Iris pseudacon 
Butomus umbellatus, Sparganium erectiim, Oyperus longus). Ή έτέρα καί | 
κροτέρας έξαπλώσεως φυτοκοινο>νία Helosciadietum (όμάς ενώσεων Magnocarici* 
KO CH  1926) συγκροτείται υπό τού απολύτως κυριάρχου έλοβίου Apium nodiflori 
(Helosciadeum nodiflorum) καί άλλων έλοβίων καί με διάφορον βαθμόν πυκ·\· 
τητος φυτών (π.χ. Roripa ampibia, Butomus umbellatus, Alisma plantago aqi* 
tica, Typhoides arundinacea, Sparganium erectum, Iris pseudacorus). Ή υπό δ* 
φορον βαθμόν αφθονίας ύπαρξις μερικών κοινών ειδών εις άμφοτέρας τάς.τ 
λοβίους φυτοκοινωνίας (π.χ. Iris pseudacorus, Butomus umbellatus, Spargania 
erectum), δικαιολογεί την υπαγωγήν αυτών είς τήν ιδίαν κλάσιν Phragmitetea

Αί υδρόβιοι φυτοκοινωνίαι δύνανται νά υπαχθούν συστηματικώς αφ' ές 
είς τήν φυχοκοινωνικήν ενωσιν Myriophylleto - Nupharetum, καί άφ’ ετέρου ν<\ 
Potametum, άμφότεραι δέεις τήν ομάδα ενώσεων Potamion eurosibiricum ΚΟΤ 
1926, τήν τάξιν Potametalia KOCH  1926, καί κλάσιν Potametea ΤΧ et PRI^ 
1942 (14). Έξ αυτών ή πρώτη φυτοκοινωνία Myriophylleto - Nupharetum cbrr 
λεΐται έκ τού χαρακτηριστικού καί κυριάρχου είδους Myriophyllum spicaU 
εχοντος μεγαλυτέραν αφθονίαν καί έξάπλωσιν έναντι τών άλλων υδροβίων ειδών £ 
ένώσεως, ιός είναι τά κατά σειράν βαθμού αφθονίας καί συχνότητας έμφανίο* 
Nuphar luteum, Nymphaea alba, Nymphoides alba, Hydrocharis morsus ra^
Ή έτέρα υδρόβιος φυτοκοινωνία Potametum συγκροτείται έκ τού άφθονοτΗ1 
Potamogeton perfoliatus, ώς καί έκ τών άραιότερον συναντωμένων ειδών F 3* 
mogeton crispus, Potamogeton pusilus, Zanichelia palustris. Τέλος τά κατα̂ τ 
πους συγκεντρούμενα καί επί τών ύδάτων επιπλέοντα είδη Lemna minor, Le33 
gibba καί Spirodela polyrrhiza δύνανται νά χαρακτηρισθούν ώς φάσεις τής όμ^ 
ένώσεων Potamion eurosibiricum, τής τάξεως Potametalia, τής κλάσεως Ι& 
metea.
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Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ
;ΕΛΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΤΔΡΟ ΒΙΩ Ν  Φ ΤΤΩ Ν ΤΗ Σ ΛΙΜ ΝΗΣ ΤΩΝ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Α Ν 1

POLYGONACEAE
. 0 Polygonum amphibium L. In aquis stagnatibus, as fossas.
. ° Rumex maritimus L. In paludosis, ad ripas.

RANUNCULACEAE

0 0  Caltha palustris L. In paludosis.
NYMPAEACEAE

• °  Nymphaea alba L. (Castalia alba L. W ood). In aquis stagnantibus.
0 0  Nuphar luteum (L .)  Sm. In aquis stagnantibus.

CERATO PH YLLACEAE
?: A 60 Ceratophyllum demersum L. In aquis stagnantibus.
&j7. 0 C. submersum L. In aquis stagnantibus.

CRUCIFERA E
■7

* Roripa amphibia (L .) .  In paludosis, ad ripas.
9̂. 0 R. amphibia ( L . ) Bess. var. variifolia (D C ) Rchb. In paludosis, ad ripas.

ί ·4 HALORHAGIDACEAE
J 10. 00 Myriophyllum spicatum L. In aquis stagnantibus et lente fluentibus.

V HIPPURIDACEAE

11, + Hippuris wulgaris L. In aquis stagnantibus, ad ripas.
12. 00 Parnassia palustris L. In pratis paludosis.

; U M BELIFER A Et
) 18. 00 Cicuta virova L. In aquis lacus.
114 * Apium nodiflorum ( L . ) ( Helosciadium nodiflorum Koch). In palu- 
i dosis, fossis.

15.'#0 Oenanthe aquatica Lam. In stagnis, paludosis.
16; *° O. siliafolia Μ. B. var. media (G ris.) Beck. In pratis paludosis.

v  CO NVOLVULACEAE
1 · · '
j 17.*+ Convolvulus sepium L. In paludosis.
! SOLANACEAE

j 18. · β Solanum dulcamara L. In humidis, ad ripas.

LEN TIBU LA R IA CEA E

Utricularia vulgaris L. In aquis stagnantibus.
LABIATAE

20. # Stachys palustris L. var. angustifolia Vis. In paludosis, ripariis.

4 Τά δΓ ένός άστερίσκου ( ° )  σημειούμενα φυτά εύρέθησαν μόνον ύπό τού συγγραφέως
5 και είναι νέα διά την λίμνην των Ίωαννίνων. Τά διά δύο άστερισκων ( β · )  σημειού- 
\ μένα εύρέθησαν ύπό τού συγγραφέως και άλλων έρευνητών. Τά διά σταυρού ( +  ) ση- 
I μειούμενα εύρέθησαν ύπό άλλων έρευνητών.

/
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Mentha viridis L. In humidis, nemorosis.
MENYANTHACEAE «

Nymphoides flava Hill (Menyanthes nymphoides L., Limnantherumfi 
nymphoides Hoffman et Lk ). In aquis stagnantibus.

RUBIACEAE

Galium palustre L. In paludosis, ad fossas.
ALISM ATACEAE

Alisma plantago aquatica L. In aquis stagnantibus, in paludosis.
A. plantago aquatica L. var. lanceolatum Wither. In paludosis. 
Sagittaria sagittifolia L. aquis stagnantibus.

BUTOM ACEAE
Butomus umbellatus L. In paludosis, ad rip as, fossas.

HYDROCHARIDACEAE

Hydrocharis morsus ranae L. In aquis stagnantibus.
POTAM OGETONACEAE

30. +  P. pectinatus L. In aquis stagnantibus et lente fluentibus.
2d. eo Potamogeton perfoliatus L. In aquis stagnantibus vel lente fluentibuifi
31. 0 P. crispus L. aquis stagnantibus vel lente fluentibus.
32. +  P. lucens L. In aquis stagnantibus vel lente fluentibus.
33. ββ P. pusillus L. var. tenuissimus M.K. In aquis stagnantibus et lente flueijj

tibus.
34. ee Zanichelia palustris L. In aquis stagnantibus et fluentibus.

NAJADACEAE

22.

23.

24.
25.
26.

27.

18.

21.

35.

36.

37.

38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.

«β

0 0 
0 0 

0 

0

0 0 

0

0 0

Najas maior All. In aquis stagnantibus.
AMARYLIDACEAE

Leucoium aestivum L. In pratis humidis, paludosis.
IRIDACEAE

Iris pseudacorus L. In paludosis, aquis.

CYPERACEAE

Cyperus longus L. In paludosis, ad ripas, fossas.
C. fuscus L. Ad ripas, in locis humidis. paludosis.
Scirpus lacuster (L .)  Palla. In paludosis, ad ripas.
Carex spec. In paludosis.

GRAM INAEAE
m

Phragmites communis Trin. In paludosis, ad ripas. |.f|
Typhoides arundinacea (L .)  Mch. (Phalaris arundinacea). Ad rip;| 
Glyceria fluitans L. In paludosis.

ORCH IDACEAE

45. Orchis incarnata L. In pratis paludosis.
46. 00 Epipactis palustris (L ;)  Schrk. In pratis paludosis.
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LEM N ACEAE

47. ° Lemna minor L. In aquis stagnantibus. 
t 48. e L. gibba L. In aquis stagnantibus. 
i 49. ° Spirodela polvrrhiza Schl. In aquis stagnantibus.

SPARGANIACEAE

,50. ° °  Sparganium erectum L. Ad aquas, in paludosis.
*51. i- 4Sp. ramosum Huds. Ad. ripas, in paludosis.

TYPHACEAE

j 52. 00 Typha angustifolia L. In aquis, paludosis, ad ripas.
153. 00 T. latifolia L. In paludosis, in aquis, ad ripas.
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ΛΟΓΟΤΡΧΜΙΔ
Σ χ έδ ια
προσευχής-

1
Κύριε,
Ι ύ  πού <ίοκίριαθ€Γ 
τή ν η'ικρα . 
τηε τε λ ε υ τα ία ?  οΐψας·.

Κ ύ ρ ιε
' · » «παρεχοετω an εμού

II
Κύριε.
Λεν σου ρρεύω α^ο.
Κάνε να πάψη ο κα^ηασμοε 
ηού μ ακολουθεί.

fiati ηέσο Β άντερο) άνώμα 
να τρέχω μέ ρμνά ιτό<5ια 
στά καλντερίμια 
τη? na^ias Λ^ιτεία?}

11!

Mote £ί<ρει
μήτε Jiupi
μήτε άγ^όνρ.

Κ ύ ρ ιε  ,ε ί  δυνατόν, 
εν  ε ί  ρ ή ν η.. · ·

(λΐχησιτ clcJoy)

ΚώΟΐαίΠ-Βλά^οϊ

J
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Κ Α Β Α Φ Η Σ :  ΜΙ Α  Π Ρ Ο Α Ρ Ο Μ Ι Κ Η  Φ Ο Ν Η
I ’Από αφορμή μια μετάφραοης τής KagDalven)

Ή απόδοση ολόκληρου του Καβαφικού έργου, σέ μιά γλώσσα πού μ ι
λιέται από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, σημαίνει μιά δίκαιη κατα
ξίωση ίού έργου και μιά σπουδαία μεταθανάτια προσφορά ad memoriam στόν 
άνθρωπο πού ή ελληνική γραμματολογία τον γνώρισε, μέ αρκετούς μάλιστα 
διατακτικούς ή απορριπτικούς μοριρασμούς, μόλις το 1903, ένώ το πρώτο του 
ποίημα δημοσιεύτηκε στον «'Έσπερο» τής Λειψίας το 1886. Ό  ίδιος ό Καβάφης 
3ν και έτρεμε την κριτική, για λόγους ασφαλώς πού έχουν σχέση καί μέ την 
εποχή του και μέ την ιδιοσυγκρασία του, ποθούσε αύτή την άναγνώριση. Καί 
πρέπει νά όμολογηθή ότι, σχετικά νέος ακόμη, αναγνωρίστηκε σάν μιά γνή- 
ιια, μά ιδιόρρυθμη ποπμική ς>λέβα, σάν ένα μάτι πού άνίχνευε, όπως τό μάτι 
ιού Elliot, μέσα σέ ψυχικές περιοχές πού ήταν γή άβατος γιά τον λυρισμό έκ 
παραοόσεως, και τόπος υπερορίας γιά αύτοπμιορούμενους. ’Έ χουμε άπό τό 
1919 μεταφράσεις τού έργου τού Καβάφη, ολόκληρου τού έως τότε έργου του, 
)έ διάφορες εύροιπαϊκές γλώσσες. Είναι αλήθεια οτι το έργο αύτό, έστω καί 
ηψπληρωμένο, χοιράει ο’ ένα όχι και τόσο χοντρό τόμο. Είναι δμίσς έπίσης 
ίλήθεκι οτι, ανάμεσα στα λίγα όνόματά μας εργατών τού λόγου, πού μιά δί- 
;αιη αναγνώριση τά τίμησε |ΐέσα στόν εύρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, τρία, Σ ο 
λομός. Κάλβος, Καβάφης, κρατούν μιά πενιχρή σέ όγκο ποιητική συλλογή, 
ιίύτές όμως οί τρεις μορφές τής ελληνικής περιφέρειας, αν και γεννημένες 
πά περιθώρια τής ελληνικής γης, άναστημένες μακρυά άπό τήν έθνική πα- 
ιάδοση και τύν ελληνικό κορμό, μέσα σέ μορφωτικά και πολιτιστικά περιβάλ
λοντα ξένα, χάρισαν στο λαό μας, μέ τις λ ίγες σελίδες της ή καθεμιά, ένα 
ίργο πλούσιο σέ ιδιότυπη συγκίνηση και σέ έκφραοτικά μέσα νέα. Ή λιτή 
:θυς και πρωτότυπη έκφραση, πού κλείνει μιά σπάνια πυκνότητα στοχασμού 
αΐ Ενα έπίσης σπάνιο βάθος αισθήματος, ή ζωή τους, φίλη τής πικρής μόνω- 
ης και αδιάφορη στις έξαλλες ρωμαντικές κοιδωνοκρουσίες ή στά φλύαρα 
£χειλίοματα τής ανεδαφικής αύτάρκειας, ή όπέχθειά τους γιά τις ύψηλές 
α̂θέδρες καί τούς οτύμψους τού 19ου αιώνα, πού σΓάθηκε έντούτοις ή χρο- 

ική τους πατρίδα, άνάδειξαν τούς τρεις αυτούς ανθρώπους σέ προσωπικο
ύ ς  πού στέκονται όχι μόνο σιό στενό ελληνικό μας χοίρο, μά μέσα στήν 
αγκόορια γραμματολογία, μέ ένα προσωπικό ειδικό βάρος: Αύτό πού χαρί- 
£ΐ ή ικανότητα νά βλέπεις τήν εποχή σου από μιά ατομική σκοπιά, καί νά 
ΐχμαλωτίζεκ; κάποια σπάνιά της έκφανση, κάποια μυστική της ορμή, κάποια 
ρλή της όλιγοιρία, κάποια της ανομολόγητη ροπή, κάτι πού μέσα στήν πλού- 
,α ροή τού γίγνεσθαι εσύ τό έμόνωσες, καί μπόρεσες νά τό έκφράσεις. Αύ- 
X ο Ιδιαίτερος χυιιός, αύτή ή πτυχή αλήθειας ή δοσμένη μέ ένα προσωπικό, 
ιόρρυθμο, μά ελκυστικό καί γνήσιο ποιητικό λύγο, τράβηξαν τούς ξένους 
mV; τον Καβάφη. Είναι βέβαια θλιβερό τό γεγονός δτι, καί άπό δική μας εύ- 
•νη, μά καί άπό τήν ροπή κάποιων ξένιον νά θεωρούν τήν λογοτεχνική μας



παραγωγή σάν προσφορρά του περιθωρίου, ούτε ή Εύρώπη, ούτε ή Άμε£ 
κή γνώρισαν άρκετά τον Σολομό, τον Κάλβο, τον Παπαδιαμάντη, τον Ροί< 
—πού το πηγαίο χιούμορ του θά τιμούσε και τούς άγγλους ειδικούς αύτ< 
τού πνευματικού άθλήματος—, προσοπτικότητες πού ξέφυγον από τις αυΧ; 
των δήθεν σχολών, κέρδισαν τον ελληνικό τουλάχιστο σεβασμό μέ την ήθΐ| 
τους άπορροή, και ανάγκασαν την ελληνική γλώσσα νά δώση σημεία τ; 
πανάρχαιας της άκμής, και νά έκφράσει μέ νέους τρόπους και νέο πλοία 
τήν θερμή άνατριχίλα τού παρόντος, σάν ποίησης και κράτους ιδεών. Οί σύ- 
χρονοί μας, άπό δίκαιο φόβο μήπως ή υστεροφημία τούς αδικήσει, δποχ; σ- 
κησε τούς παλαιούς, φροντίζουν τώρα μόνοι τους νά βγαίνουν άπό τά παρ· 
σκήνια καί νά προωθούνται προς τό γλυκύ φώς τής ράμπας, προς τήν παγ*- 
σμια δηλαδή σκηνή, προς τό μεγάλο διεθνές κοινό, πού είναι ό έπαινός "υ 
ένα βραβείο γεμάτο ποικίλες γλύκες: προσφέρει άναγνώστες, τιμές, θώκο:, 
ικανοποιήσεις, πού ή στενή και δύσκολη άγορά μας δύσκολα προσφέρει σν 
έργάτη τού λόγου. Πρέπει όμως νά παραδεχτούμε ότι ή μεταθανάτια όι- 
γνόίριση τού λογοτεχνικού έργου είναι, εξ άντικειμένου, ένα τεκμήριο ά\> 
χής άσφαλέστερο άπό όποιοδήποτε άλλο, γιατί σ' αύτήν τήν περίπτωση νν 
χωρεϊ παρεμβολή τής ουράς τού Σατανά, ύπό κάποιο προσωπείο, ύπό μορή 
φιλίας, γνωριμίας, καί άλλων τεχνασμάτων τού διαβόλου, αν καί γιά τόν a- 
βάφη, γιά τήν καταπληκτική καλλιτεχνική ευθιξία του, τήν πνευματική 
εντιμότητα, τήν άριστοκρατική του ενατένιση τής ζωής, θά ήταν κάτι τώ- 
διανόητο. Αυτή ή απόδοση δίκαιης τιμής σ' αύτήν τήν σπάνια σε μέτcAc 
προσωπικότητα πρέπει νά χαιρετιστεί άπό τόν λαό μας, σάν μιά άναγνώρτι 
τής σημαντικής προσφοράς του στήν περιοχή τού πνεύματος καί τής τέχ|ς;

Ή Κα Rae Dalven έγνώρισε σάν μεταφράστρια τού Καβάφη σημανηέ* 
εύκολίες, πού τής χάρισαν ή καταγωγή της, ή ζωή της, καί ή φύση τού έρ#υ 
Ξέρει άρκετά καλά τά ελληνικά, πού στάθηκαν ή μητρική της γλώσσα,fen 
ξέρουμε πόσο άνετα χωνεύεται καί καρποφορεί τό γλίησσικό μάθημα στίμι· 
κρό παιδί. Ξέρει επίσης λαμπρά τήν γλώσσα, πού σ' αύτήν αποδίδει τό fcc 
κείμενο, αφού χρόνια τώρα ζή καί διδάσκει στήν 'Αμερική. 'Έχει, ύστερι:τ< 
προνόμιο νά αποδίδει τόν ελληνικό λόγο σε μιά γλώσσα κατά κανόνα oi#e 
μικώτερη σε αριθμό συλλαβών, άπλούστερη στήν γραμματική καί τήν σύν̂ ξ: 
της, καταπληκτικά όμο̂ ς πλούσια σέ εκφράσεις, πού διευκολύνουν τόν 
φραστή στο νά βρεί τόν ορθό τόνο καί τήν σωστή απόχρωση. Οι όγγλικέ&έ 
ξεις είναι κατά κανόνα συντομώτερες άπό τις ελληνικές, πράγμα πούίπ 

ττπ στον μεταφραστή νά διατηρή καί νά τονώνη τό νεύοο τού κειμένονπ*' 
άποδίδει, καί νά άποφεύγη τις άηδεϊς σφήνες ή τις άπαράδεκτες παραλεέκ 
Οί νΑγγλοι, σάν λαός έρπόοων, άπόφυγαν τήν σπατάλη ακόμη καί στή *»#><· 
σα τους, τήν έκαμαν δηλαδή έμπορικώτερη, συμφιυνότερη μέ τά αίτήματτί* 
οικονομίας, αυτό όμως έοχ; τώρα δεν έχει εμποδίσει αύτή τήν γλώσσα νά&^ 
μιά θαυμάσια λογοτεχνία, πού άπεχθάνεται τήν ευφράδεια καί τόν cniq 
καί πού κινείται πάντα in medias res, πάντα ιδιόρρυθμη καί έλκυστικέίϊ^ 
μπορεί κανείς νά πή ότι καμιά γλώσσα δεν εκφράζει άδρότερα τόν λα·^: 
τήν γέννησε, όσο ή άγγλική γλώσσα τόν αγγλικό λαό. Δυστυχώς τώοα τ^ι 
ταϊα. ιδιαίτερα στήν Άυεοική, ή οικονομία άρχίζει νά κερδίζη στή γλώε* 
προβάδισμα, αν όχι στή λογοτεχνική παραγωγή, τούλάχιστο στήν καθημ#\ί 
ζωή, ιδιαίτερα στήν πεοιοχή τού τύπου, όπου διαβάζοντας κανείς τίτλ«0· 
καί κείμενα, έχει συχνά τήν έντύπωση ότι βρίσκεται μπροστά άπό έναν 
τηλεγοαφημάπον. Έν πόση πεοιπτώσει ή γλώσσα εύνοεϊ τήν προσπάθε·'?1 
Κας Dalven, ιδιαίτερα στήν άπόδοση έργου σάν τό καβαφικό, όπου τό π#;1 
έχει αύστηρά άπολακτισθή, καί όπου βασιλεύει ένας λόγος στεγνός, π€ΤΓ*

ΕΣΤΙΑΝ
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συνταρακτική γοητεία του την οφείλει σέ μια μονότονη, μά ακατάλυτη ύπο- 
. βλητικότητα. Ούτε μέ την τεχνική του την μετρική γεννάει ό Καβάφης προ
βλήματα στην μεταφράστριά του. Πλούσιες ομοιοκαταληξίες, τομές, άριθμός 
i συλλαβών στόν στίχο, είναι για τον ποιηιή μας, όποτς καί για τόν Verlaine, 
Ncet ail de basse cuisine». Ούτε άπό τον γούτο άπό στολίδια ακριβά λόγο του 
ίάναβλύζει ίχνος από την περίφημη εκείνη μουσικότητα, πού στάθηκε πάντα 
|ό πονοκέφαλος των μεταφραστών. Λυτή ή περιβόητη μουσικότητα έχει δη
μιουργήσει τέτοιες δυσκολίες στους κύκλους των άνθρώποτν των γραμμά- 
|γο»\\ πού ασχολούνται μέ τήν μεταφορά κειμένων, ιδιαίτερα ποιητικών, άπό 
ίμια γλώσσα σέ μιάν άλλη, έχει γεννήσει τόσες συζητήσεις, σέ τόνο μάλιστα 
;ιδιαίτερα οξύ, ώστε ώδήγησε συχνά σέ συμπεράσματα ακραία ή ανεδαφικά. 
’Πολλοί, υπερβάλλοντας τήν αξία τήν μουσική συλλαβών καί λέξεων, κον
τεύουν νά φτάσουν στό συμπέρασμα ότι ό Μπετόβεν θά μπορούσε νά γράψη 
«μιά συμφωνία του, αντί μέ νότες, μέ ειδικά προικισμένες λέξεις , πού μπο- 
ίροΟν νά γίνουν τά μουσικά αντίστοιχα τών πρώτων. ’Ά λλο ι αποδίδουν σέ 
τέτοιο βαθμό πρωταρχική σημασία στήν μουσική άξια τού στίχου, ώστε έ- 
μόρφωσαν τήν γνώμη ότι στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει νά άποφεύ- 
\χτω ή απόδοση σέ ξένη γλώσσα τού ποιητικού λόγου. Α λλά  εκτός τού ότι 
άύτό θά στερούσε, όσους ξέρουν μόνον τήν γλώσσα τους, άπό όποιαδήποτε 
£παφή μέ τόν ξένο κόσμο, ειδικά στον τομέα τής ποίησης, λύσεις τέτοιες, πού 
?)ά στηρίζονταν σέ φλύαρες μεταφυσικές αναλύσεις τής μουσικής ύφής τών 
πίχων, θά στηρίζονταν σέ ανεδαφικές ύποβολές τού διασκεπτικού νού καί 
*ίχι στήν απτή πραγματικότητα. Ζωηρές διαμάχες δημιούργησαν συχνά οι 
;ΐεταφράσεις τού έργου τού Πόε, ιδιαίτερα τού περίφημου ποιήματος: Τό 
Κοράκι, καί αυτό από τήν έποχή τού Baudelaire καί τού Mallarme. Καί πολ- 
ινοί κατάληξαν στο συμπέρασμα ότι ή μοναδική λύση θά ήταν ή απόδοση στί- 
Ι:ο προς στίχο τού ποιήματος χιυρίς τις ρίμες, καί ιδιαίτερα τις εσωτερικές 
(κείνες ρίμες πού μ’ αυτές ό Πόε, αύτός ό μάγος τού στίχου, ύφαίνει τήν 
ΐαυμαστή ύποβλητικότητα τού Κορακιού.

Ή Κα Dalven τέτοια μουσικά θέματα δέν ε ίχ ε  ευτυχώς νά όντιμε- 
Ιωπίοη, επειδή ό Καβάφης στάθηκε πάντα άθώος άπό φραστικές μουσικότη- 
!ες. Εννοούμε μέ αυτό τά φτηνά παιγνίδια τής harmonie imitative καί τής 
ηΧής παρήχησης, γιατί σέ ολόκληρο σχεδόν τό τόσο γυμνό άπό στολίδια 
ιαβαψικό έργο, μιά χαμηλόφωνη μά ύποβλητική μουσική υπόκρουση φαί- 
|ειαι πώς συνοδεύει τόν ξερό λόγο. ’Αλλά ούτε καί τό οπλοστάσιο τών ποιη- 
Ιΐκων εικόνων θέλησε νά χρησηιοποιήση. Λυτές λείπουν σχεδόν τελείω ς άπό 
b έργο του. Είναι πάντα στυγνά ολιγόλογος καί αδιάφορος στις στιλπνές 
ν'ΐυπώσεις τών μεταφορών, τών συνεκδοχών, τών αλληγοριών, τής κατά- 
ρησης καί τής μετωνυμίας, όλου δηλαδή ιού όπλρστάσιου τού ρητορεύον- 
>ς λυρισμού. Δ έν αντιμετώπισε λοιπόν δυσκολίες ή μεταφράστρια, πού έ- 
μ μάλιστα στό ενεργητικό της άλλες παρόμοιες έργασίες, όπως ή άπόδοση 
;ά άγγλικά τού άγνού καί γνήσιου ποιητή Γ. Έ λ ιγ ιά ; Κάθε άλλο. Ε ίναι 
)αγματικύ τόλμημα τό νά προσπαθήση κανείς νά δώση σέ ξένη γλώσσα 
α ποιητικό έργο πού φαινομενικά ζυμώθηκε μέ τήν αφόρητη πεζολογία, 
ιί πού μοιάζει νά σκοπεύη μόνον σέ μιά επαγγελματική χάραξη ιδεών, πού 
μίζουν ουχνά κοινούς τόπους, περιφρονώντας τά φτερά τού άρχαίου Πη- 
ιοου καί τό γνωστό του οπλοστάσιο. Γιατί ό ποιητής αύτός, πού μισεί τό 
ριπό, κατορθώνει νά δίνη μέ άπλοχεριές πεζότητας καί κοινών τόπων, μέ 
η του τήν περιφρόνηση τών σκευοποιημάτων τού κατά παράδοσιν λυρι- 
οΰ, εκείνη τήν ιδιότυπη καβαφική μαγεία, όλην έκείνη τήν βαρειά καί 
ραθλιππκή άτμόσφαιρα, πού τόν έπνιγε σέ όλη του τήν ζωή. Αύτήν πού
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πνίγει τόσους άνθρώπους του νέου μας πολιτισμού, αύτήν πού ίσως, μόνο 
ό Καβάφης μέσα στην παγκόσμια λογοτεχνία, μπόρεσε μέ τό άπέριτο μινόρ 
του νά τούς την ξηγήση σιγά στο αύτί. Αύτός ό άνθρωπος στάθηκε σέ δλ* 
του τη ζωή ό μαρτυρικός φορέας μιας πικρής αντίφασης. Φύση άριστοκρο 
τική, άναγκασμένος από την άγωγή, την οικογενειακή του παράδοση, τή 
κοινωνική του θέση νά θέλη νά είναι κόσμιος ατενίζοντας πάντα μέ 60c 
τον κανόνα των χρυσών επών: π ό ν τ ων  δέ  μ ά λ ι σ τ’ α ί σχ ύ ν  ε:
σ α υ τ ό ν, έβλεπε μέ άγωνία την εσώτερη φύση του νά κυβερνάη την κ* \ 
θημερινή του ζωή, και νά τον μεταβάλλη σέ ένοχο πολίτη τής πολιτείας τι 
παρακμής. "Ολη του ή ποίηση μοιάζει μέ στυλιζαρισμένο μυρολόϊ, ένα μ 
ρολόϊ πού άπαγγάλεται από μιά σχισμή άνοιγμένη στήν θύρα τής Κόλ 
σης άπό κάποιον πού βρίσκεται έκειμέοα. Άπαγνέλεται μέ μιά επιμονή, nr 
φανερώνει δτι γιά τον Καβάφη ή ποίηση δέν είναι σκοπός, είναι ξέσπασι ι 
πάθους, δπως, —καθώς λέει ό ίδιος σέ μιά είσανωγή του στο: The Raven a j 
other Poems—, ουνέβαινε καί μέ τον Πόε. Τό ξέσπασμα όμως αύτό δέν άτ - 
σκοπεί δπως στήν καθαρή ποίηση, στήν δημιουργία ομορφιάς, άποβλέπει στ j 
προσωπική λύτρωση. ΓΤ αύτό δέν κατεβαίνει στον διονυσιακό του χώρο κρ ι 
τώντας άρχαγγελική ρομφαία, μέ συνοδεία μουσικής ύπόκρουσης καί μέ ot 
τά παραφερνάλια του καταχτητή, λυρισμού. Στέκει μπροστά μας ντυμέχ; 
μέ ράσο άσκητή καί κρατώντας τό κομπολόι τού άμαρτωλού. Δέν ρητορεί’ 
ύποτονθορίζει. Δέν κοιτάζει νά κατακτήση τούς άλλους, θέλει νά αύτεξ»- 
σιάζεται, γιά νά μπορέση νά.λυτρωθή, όπως εκείνοι, πού στά παλαιά μο- 
στήρια ύπόμεναν τήν άγέρωχη ακαμψία ενός δίκαιου, μά άκαμπτου κανό:, 
γιά νά κερδίσουν τήν ψυχή τους. Πού βρίσκεται λοιπόν ή μοναδική σέ ίο 
ποίηση αύτού τού άνθρώπου; Τί είναι εκείνο πού σαγηνεύει τήν ψυχή μα 
στις ξερές έξομολγήσεις του; Είναι τό δτι αύτός ό άνθρωπος τού 19ου αιία 
έκοψε τις ψυχικές γέφυρες πού τον συνέδεαν μέ τήν εποχή του. μέ τις ί- 1 
δηλώσεις της τής καθημερινής ζωής, μέ τήν άνεδαφική αισιοδοξία της, πού ν 
εξέφραζε μέ μεγαλόστομη εύφράδεια, καί μέ κείνες άπό τίς ιδέες της :ύ 
είχαν γίνει ιδέες τής άγορας, ένώ φαινομενικά ακολουθούσε τό ρεύμα ς, 
σάν καλοαναθρεμένος άστός. Ή άπαισιόδοξη φύση του πρώτα αισθάνθηκεαί 
υστέρα έζησε τό προανάκρουσμα τού θανάτου μιας εποχής, μέ δλες τίςβ* 
κτρές αύταπάτες της. Καί έσπρωξε προς τό φώς μαυροντυμένες καί κατα> 
πτικές, κάποιες ιδέες, όχι βέβαια νέες, μά κλεισμένες στο βάθος τής ύπαρΟ, 
μέσα σέ μιά φυλακή ύφασμένη άπό σκοπιμότητες καί υποκρισίες. Τίς εκτά
σεις αύτές σκοτεινών πόθων τίς προσφέρει μέ τήν θαυμάσια έκείνη έλλε*  
κότητα, πού δίνει δλο τό μέτρο τής άξίας του σάν καλλιτέχνη. Σ ’ αύτό>ν 
βοηθάει καί τό γλωσσικό μας όργανο, πού βρίσκεται πάντα στο νεκρό σηίο 
μιας διελκυστίνδας άνάμεσα σέ εκφραστικά μέσα νεκρά γιά τήν ζωή, ζων**̂  
όμως άκόμη γιά τον γραπτό λόγο, καί τής γεμάτης χυμό δημοτικής γλώθ£ 
πού άγωνίζεται γιά οριστική έπικράτηση, πού δέν κατορθώνει όμως έως iXf 
νά άπαγκιστρωθή οριστικά άπό τήν πρώτη, άπό αύτήν πού σέρνει μαζί|Κ 
πανάρχαια εκφραστικά μέσα, πού μπορούμε άκόμη τώρα νά νοιώσουμεΦ* 
δραστικότητά τους, γιατί δέν μπορούμε νά βγούμε από τήν σκιά τής 
δόσης.

Τρεις μεγάλοι συγγραφείς, ό Κάλβος, ό Παπαδιαμάντης καί ό Καβά£· 
έτράβηξαν ό καθένας τό κράμα του άπό αυτή τήν έπαφή ζωής καί παράδ*?[ 
μέσα στο γλωσσικό μας όργανο, γιατί άκριβώς ό καθένας άπ* αύτούς ζτ^ 
ζωή διπλή, τήν ζωή τής αγοράς, πού είναι ύποχρεωμένος νά ζήση, καί τήν^ι 
τού σπηλαίου, πού είναι γ ι  αυτόν ό πρυμνήτης άναξ, ό κόσμος των βιωμ̂ ν· 
πού κυβερνάει τήν ευαισθησία του. Αύτή ή τελευταία στάθηκε πάντα ή 9̂
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h τίμηση του Καβάφη γιατί στέκεται σαν στέρεο υπόβαθρο στήν άπατηλή καί 
φτηνή επίφαση. Τάνοιωσε πια κι* αύτός τά βήματα των Έριννύων, δπως οί μι- 
voni Λάοπτες στο περίφημο ποίημα «Τά βήματα». Αυτό στάθηκε ή πηγή τη'' 
άκοίμητης άπαισιοδοξίας του, τής πίστης του στήν ματαιότητα κάθε άγώνα. ή 
ειρωνία του για κατεστημένους θεσμούς, ή αηδία του για δ,τι τόν άγγίζει καί 
τόν περιβάλλει, και ή καρτερική καί ακοίμητη προσπάθεια νά λυτρωθή μέ 
τήν ανάμνηση. Τ ί τού μένει λοιπόν από τήν έποχή του; Τίποτε. Ό  Μπρυνε- 
τιέρ, νομίζω, ε ίχε δογματίσει δτι, γιά νό πεισθή κανείς δτι κάποιος ποιητής 

1 είναι μεγάλος ποιητής, πρέπει νά ιδή πώς μίλησε για τή φύση, τόν έρωτα καί 
τό θάνατο. "Αν τώρα ό δικός μας ό Καβάφης δοκιμαστή μέ αυτήν τήν λυδία 

! λίθο, θά μείνη δχι μεγάλος ποιητής, μά ούτε καν ποιητής, άφοϋ μέ τό τρίπτυ- 
,ιχο τού γάλλου τεχνοκρίτη δέν ε ίχε σχεδόν σχέση καμία. Αύτός ε ίχε σχέση μέ 
ιτή ζωή, μονάχα μέ τή ζιυή, φυσικό τή δική του. Τ ί σχέση μπορούσε νόχη μέ 
,ιίς τρεϊς θεότητες τού Μ πρυνετιέρ αυτή ή βαριά πληγωμένη άνθρώπινη μο
νάδα, πού άποζητοΰσε πάντα τήν σκιά για να στεγάση τήν ύπαρξή της, πού 
.σέρνοντας πάντα στα μεταίχμια, γιατί ε ίχε νοιώσει βαθεια τήν άγιάτρευτη πα
ρακμή ενός άνθρώπινου τύπου, πού ό 19ος αιώνας στάθηκε ό τάφος του; Ε 
νός τύπου πού ό Καβάφης τόν έκπροσωπεϊ, καί πού έχει καί τήν ειλ ικρ ίνεια  
καί θαυμαστές ικανότητες γιά νά τόν έκφράση. Γιατί άνήκει στήν όμοτεχνία 
τους, όλων αύτών των άνθρώπων, πού δέν πάσκιζαν να σχίσουν τό πλήθος, 
γιά νά προβάλλουν τήν μορφή τους στο προσκήνιο. Είναι αύτοί πού ό Δάντης, 
λάτρης των ρωμαλέων έκδηλώσεων τής όνθρώπινης προσωπικότητος, μέ μιό 
Ικδηλη περιφρόνηση παρουσιάζει στόν τρίτο κύκλο τής Κόλασης.

Questi non hanno speranza di morte,
!.»■ e la lor cieca vita e tanto bassa,
\% che ’nvidiosi son d' ogni altra sorte.
1  Tamma di loro il mondo esser non lassa;
f  misericordia e giusticia li sdegna;

non ragionam di lor, ma guarda e passa.

Τέτοια δμως όξιολόγηση είναι τελείοτς άπαράδεκτη γιά τήν έποχή μας. 
Ο θάνατος τού άνθρώπινου τύπου πού άναφέραμε παραπάνω ήταν ουσιαστι
κό άπλή νεκροφάνεια. Γιατί μέσα στά γουδιά τού χρόνου, σ' αυτό τό τέλος τού 
(9ου αιώνα πού στάθηκε ή χρονική του πατρίδα, δέν έπλάστηκε ουσιαστικά 
ίνας καινούργιος άνθρωπος, μά ένα παράδοξο κραμα, πραγμα πού χαρακτη
ρίζει όλες τίς μεταβατικές έποχές, ένα κραμα δπου ό τύπος πού φαινομενικά 
ίποχωρεϊ από τήν σκηνή τού κόσμου, διατηρεί ώς προς τίς άναλογίες, μιάν 
σημαντική παρουσία, καί ίσως νά έδωσε τήν μεγαλύτερη εκατοστιαία ποσότητα 
’τή σύνθεση. Ό  Λεοπάρντι έλεγε, on δέν ύπάρχουν μεταβατικές έποχές, καί 
Π όλες άποτελούν έναν σταθμό άνάμεσα στό χθές καί στό αύριο. Αύτό δμως 
Συμβαίνει, δταν στήν πορεία της έπάνω στήν τροχιά τού χρόνου ή ανθρωπό
τητα δέν συναντάει έκπλήξεις, πού γεννιώνται άπό τήν ίδια της τή δράση, δ- 
ίως άκρι6ώς αύτή τού τέλους τού 19ου αιώνα. Τότε ό τεχνικός πολιτισμός 
ανήθηκε μέ ταχύτητες ιλίγγου, ένώ ή κουλτούρα, συνηθισμένη στό παλαιό 
Ιήμα, καί σέρνοντας μαζί της τίς παλαιές της άποσκευές, δοξασίες, αισθήμα- 
μ, πίστεις, πεποιθήσεις προλήψεις, ε ίτε έκανε πώς δέν βλέπει καί έξακολου- 
ρϋσε νά ρητορεύη, νά κηρύσση καί νά άπαγγέλη, κοιτάζοντας ψηλά, γιατί δέν 
θελε νά Ιδή πού πατάει, είτε έμάντευε ή έβλεπ ε τήν άναπόφευκτη ύποταγή 
αί παραδίνονταν μέ άσκητική όλιγάρκεια στόν άσκητισμό τής μοναξιάς, μέ 
$  εύπρόσδεκτη πρόγευση τού νέου πού έδειχνε ό όρίζοντας, καί πού ό Κα-
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βάφης μέ ολόκληρό του το είναι τό έπεσήμανε. Ή ρωμαντική ποίηση του Bru 
netiere εξακολουθούσε νά μεγαληγορή πιστή σας παρωπίδες της και ό θάνο 
τος, δπως αύτή τον έδ ινε μεταβάλλονταν στις γραμμές της σέ έπος ηρωικό, ο* 
στόμφο, σέ κάλπικη άνατριχίλα, ποτέ όμως σέ άγωνία ύπαρξιακή, αύτήν πο* 
σφ ίγγει την καρδιά κάθε άνθρώπου, όταν μια πραγματική και άμεση απειλή το; 
πολιορκεί τήν ύπαρξη.

Αύτής τής ποίησης τον θάνατο άγνοεί ό Καβάφης, γιατί ζή συνεχώς το * 
άλλο, τόν γνήσιο θάνατο, πού μ" αυτόν ήταν διαποτισμένη ή ύπαρξή του. Δέ 
τον εκφωνεί, γιατί δεν είναι γ ι' αύτόν θεατρικό τερτίπι, πού τού έπιτρέπει \  
άσκή μιαν εύφράδεια γεμάτη σχετλιασμούσ και νά φορή πόζες καμποτίνο* 
Ε ίνα ι γιαυτόν τό τέλος μιας άθλιότητας, ή κατάλυση μιας πεζής, άχαρης, γ 
όδυνηρής πραγματικότητας. Ό  νέος δέν βλέπει τόν θάνατο, γιατί ενώ δ? 
γύρω του του τό δείχνουν, δέν μπορεί ποτέ νά πιστέψη, τόσο πειστική είν* 
ή ροή τής δροσερής άκόμη ζωής-, ότι θά τόν κοιτάξη μιά μέρα και αύτόν τι j 
ίδιο, κρατώντας μιά άνέκκλητη άπόφαση. Ό  ήλικιωμένος πασκίζει νά τόν λ j 
σμονήση ή νά τόν ξορκίση. ’Ά λλο ι, δπως ό Montaigne, ό μεγάλος διανοητ j 
τής γαλλικής Α ναγέννησης, αισιόδοξος στοχαστής, πού πίστεψε δτι ό άνθρ 1 
πος μπορούσε νά συνηθίση σ’ αύτόν, αν τόν ανακαλούσε συνεχώς ρτή μνή]* 
του, ’ίδιος Μιθριδάτης πού πάσκιζε νά συνηθίση στά δηλητήρια, κατάληξε στ' 
περίφημο άφορισμό: ce n’ est pas la mort que je crains, c’ est le mourir, πού δ> 
είνα ι παρά ένα δραματικό ύποκατάστατο τής άγωνιας του. Ό  Καβάφης δ* 
καταφεύγει σέ φάρμακα και μαγγανείες γιά νά τόν λησμονήση. Δέν τόν άι- 
σχολούν οι τελευταίες ώρες πού θά βάλουν τελεία  στήν ύπαρξη. Ούτε ή άν 
νία τού έπέκεινα τόν συνέχει, γ ι’ αύτό δέν καταφεύγει κάτου άπά καμιά πρ - 
τατευτική σκιά, πού τήν άπλώνει τό ύπερπέραν. Τόν βλέπει μέ αμίλητη δέ., 
σάν καταλύτη προσώπων ή εποχών πού νοσταλγεί, και βαδίζει μέ καρτερά 
υποταγή κάτου άπό τά φτερά του, χωρίς γοερές διαμαρτυρίες, πάντα ομς 
κυριευμένος άπό μιά σιωπηλή μά σπαρακτική απελπισία. Αύτή τήν θολή μκ 
φή τού θανάτου εκφράζει ό ποιητής μας, γνήσιος πρόδρομος και σ’ αύτό ς 
νέας εποχής, τής δικής μας. Αύτής, πού, δπως ό μαθητευόμενος μάγος ύ 
Γκαϊτε, μέθυσε άπό τήν ξαφνική της δύναμη, και δέν μπορεί μέ όρθολογιώ 
νά τήν χρησιμοποιήση ούτε και νά καθορίση στόχους σαφείς, πού θά npooir 
γουν τόν άγώνα της γιά μιά πιο άνεκτή και πιο δίκαιη ζωή. ’Άβουλη και cfc 
ποφάσιστη, τρέμοντας κάτου άπό τό βάρος μιας ακοίμητης άπειλής θανάτοιή 
μεγάλη μάζα στενάζει κάτου άπό τόν ϊδιον εφιάλτη. Και τον εκφράζει μέ fV 
μυσταγωγική λέξη άγχος, πού βρίσκεται σέ όλων τά στόματα, σέ ιατρικές £ 
γνώσεις, σέ νομικά κείμενα καθώς και στά άφελέστερα χείλη, και έκφριει 
τήν απελπισία γιά μιάν άφόρητη ψυχική πίεση πού οδηγεί σ’ ένα θάνατο, 
είνα ι δμως τελεία  και παύλα. Είναι τό άγχος τού ’ Ιούδα, πού «άπελθων 
ξατο».

Τήν ίδια άπουσία στο καβαφικό έργο σημειώνει καί ή φύση, μέ |Υ 
έ'ννοια πού δ ίνει στή λέξη ό Μ πρυνετιέρ, δηλαδή τό τοπίο, τό δάσος, ό ψ* 
πος, το ποτάμι, ό έ'ρωτας τών ρωμαντικών καί τών ιμπρεσιονιστών. Αύτή ώ 
θηκε οτούς νεώτερους χρόνους, άπό τά χρόνια τού Ρουσώ, άστείρευτη ιν*! 
έμπνευσης γιά τούς ποιητές, καταφύγιο στήν άπελπισία τους, χώρος γιά'ο 
στεγάσουν τή χαρά τους, διάκοσμος στις τερπνές εύωχίες τους, όπως <>ν 
περίφημο πίνακα τού λ ία νέ: Le dejeuner sur Γ herbe, μάρτυρας τών έρώ>ν 
τους. Ποιος δέν θυμάται τή Λίμνη τού Λαμαρτίν, πού έγ ινε κάποια enox.w 
έγκόλπιο τών έραστών. Γιά τήν ποίηση εκείνη, πού έφτασε ώς τό κατώφλι^' 
αιώνα μας στις μεγάλες εύρωπαϊκές χώρες, ή φύση δέν είναι ένας πα θη^ 
δέκτης τής άνθρώπινης χαράς ή τού άνθρώπινου πόνου, ένας καθρέφτης, ον
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I · αντανακλά αδιάφορα την ξένη χειρονομία, μά πλάσμα που πλέκει την ζωή του 
μέ την δική μας, ένας συνομιλητής, ένας φίλος, ένας σύντροφος. Αύτή ή φύση 

! πού βλέπει και συμπάσχει, ύρίζεται θαυμάσια στό περίφημο Sonnet des Corre- 
i spondances τού λίπωντλαίρ. Και ενώ στάθηκε τό χόμπυ πολλών γενεώ ν άν- 
| θρώπων, ήλθε ή εποχή ματ* νά την άπολακτίση. Ή νέα τέχνη σχεδόν τήν ά- 
j γνοεί. Και ό μέσος πολίτης, όταν την αποζητεϊ, δεν το κάνει γιά νά ίκανοποιή 
1 ση μέ τις ομορφιές της αισθητικές ανάγκες, ούτε για νά θαυμάση τνή  ποικι- 
ι λία τών χαρίτων της, μά γιά νά θεραπεύση κάποιες απαιτήσεις πού τού δημι- 
I ούργηοε ή νέα του έρτομένη, ή πόλη, τήν ανάγκη γιά κίνηση, γιά άσκηση, 
j γιά καθαρόν αέρα. Είναι πολύ πεζές σήμερα οί σχέσεις μας μέ τό ύπαιθρο, 
f γιατί μάς έχει άφιονίσει ό βαρύς αέρας τών μεγάλων οικισμών, ό κορεσμένος 
[ άπό αγωνίες γιά απτά συμφέροντα. Ό  Καβάφης τη\ ςιύση τήν άρνήθηκε 
} κι αύτός, πολύ πριν από τή δική μας γενιά. Στό έργο του δεν παρουσιάζεται 
: σχεδόν ποτέ, γιατί αύτός άγάλλεται μέσα στους κλειστούς χώρους τών πό- 
} λέων, και τρέφεται άπό τήν νοσηρότητά τους, πρόδρομος και σ’ αύτό μιας έπο- 
; χής οάν τή δική μας, πού νίκησε τήν άσιτία καί τήν γύμνια, και τής χάρισε, 

σαν ώραΤα υποκατάστατα, τήν κάθετη πτώση του ψυχικού τόνου, τήν έκτόνω- 
: ση πανάρχαιων δεσμών, πού ένοιναν συναισθηματικά τούς άνθρώπους, τον έ- 
ίξωοτρακισμο τής ντροπής άπό τήν χορεία τών ρυθμιστών τής ηθικής πράξης,
■ καί τήν τόνωση τού έγωϊσμού απέναντι τής κοινότητας.
; 'Όσο γιά τύ τρίτο κριτήριο, τον ’Έρωτα, τί μπορεί κανείς νά βρή όπ’ 
<αύτον στό καβαφικό έργο; Άπό τήν κλασική τοσ, τήν ρωμαντική όψη, ασφα- 
ίλώς ούτε ίχνος. Πού είναι έκείνη ή θεωρητική λατρεία, δλη έκείνη ή φαντα- 
(χτερή προίκα τού πόθου, πού συνοδεύει τήν όρμή γιά ικανοποίηση τού γενε- 
ίτήσιου ενστίκτου στήν Εύρώπη άπό τήν εποχή τής προβηγκιανής ποίησης ώς 
μά τέλη τού 19ου αιώνα; Illico post cohitum cachinus auditur diaboli, λ έ ε ι ό 
ΐδυτικός πατέρας τής εκκλησίας. Ό  διαβολικός αυτός καγχασμός, πού άκολου- 
θεί τήν επαφή τών δύο φύλτυν, άπευθύνεται οχι στήν φυσιολογική πράξη τήν 
j!6ia, μα ασφαλώς στήν ποιητική της έξιδανίκευση. Τέτοιες δμως μασκαράτες 
b δικός μας Καβάφης τις αγνοεί. Δ έν  ύπάρχει ή λέξη έρωτας στό έργο του* 
ριάρχει μονάχα ή λέξη η δ ο ν ή ,  πού τακτικό ξαναγυρίζει στά σχετικό μέ 
ίΐς αγάπες του ποιήματα, μαζί μέ έκείνο τό 23, τόν μοιραίον αριθμό έτών, πού 
είναι γιά τόν Καβάςιη ή ώρα τής ακμής τής ομορφιάς. Ξαναγυρίζει συχνά στήν 
|ποίηοή του, γιά νά θυμίζη πάντα οτι γι αύτόν, σέ ολόκληρη τήν διαδικασία 
του λεγάμενου έρωτα, μέ τούς λυρικούς προλόγους του και τήν τελική χαύ- 
'̂ οιση, μόνον μιά στιγμή έχει σημασία: ή στιγμή τού σαρκικού σπασμού* ό έ 
ρωτας, δηλαδή, δπως τόν αισθάνεται ολόκληρη ή φύση, πού δέν τόν στόλισε, 
,/ιατ! δέν ήξερε νά τόν στολίση, μέ δλην έκείνη τήν σαγηνευτική πανοπλία, 
ίιού έχάλκευε γι αύτόν, γιά λόγους δχι βιολογικούς, μά καθαρά κοινωνικούς, ό 
Ανθρώπινος πολιτισμός. ’Έτσι ό Καβάφης, ύστερα άπό τριακόσια σχεδόν χρό- 
iia έρχεται σάν αντίλαλος τού Theophile de Viau, τού παράξενου έκείνου Ού- 
ενότου ποιητή, πού τόν καιρό τού Λουδοβίκου τού δεκάτου τρίτου έδωσε τόν 
Λρακάτου ορισμό τού έρωτα:

L ’ amour est une affection
qui par les yeux dans le corps entre,

J et qui sous forme de fluxion.
\ s ecoule par le has du ventre.t · _
I Δέν έστάθηκε δμοις έδώ, στα νόμιμα δηλαδή μέτρα, ό άλεξαντρινός. Σάν 
Ιιολιασμένος άπό κάποια άρχαία παράδοση, ζητάει τήν ηδονή του στόν παρά
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φύσιν έρυπα, αυτόν πού άγνοεϊ την κατηγορική προσταγή τού είδους, πού 
άγωνίζεται για την διατήρησή του. Και σ' αυτό άκόμη ή φωνή του Καβάφη 
μοιάζει σάν προανάκρουσμα του κόσμου μας* τού κόσμου πού δεν καταδικά
ζει, μά δικαιολογεί, και τώρα μάλιστα, στις μόρες μας, φαίνεται νά έπιθυμή 
και νομικά άκόμη νά κατοχύρωση κάθε σεξουαλική έκτροπη. Ό  Theophile, με
γάλος άθυρόστομος, πού περιόριζε όμως πάντα τις ορμές του μέσα στά όρια 
του θεμιτού, έσωσε, φεύγοντας, τήν ζο̂ ή του άπό τήν οργή τής τακτικής δι
καιοσύνης. Μέσα στον Parnasse Satyrique (1623) φέρεται ως έκτελεσθείς τΙς ; 
18 Αύγούστου του ίδιου χρόνου. Τον έκαψαν όμως φαίνεται μόνον έν άπει- · 
κάσματι: « νΕτσι τούς έσυραν εις τήν Πλατείαν τής Γρέβης, όπου ό είρημέ- 
νος Θεόφιλος κάηκε ζωντανός και έγ ινε στάχτη πού σκορπίστηκε στον άνε
μο*. Τ ο ύ ς  έσυραν, έπειδή ή απόφαση αφορούσε όχι μόνον στον Θεόφιλο, 
μά και «σε άλλους κατασκευαστάς άσεβών στίχο^ν*. θάνατος λοιπόν γιά κά
ποιες φραστικές ύπερβολές. Φαντάζεται κανείς τί θά περίμενε στήν παληά 
έκείνη  κοινοτνία τον δικό μας ποιητή, πού δεν άναφέρει σέ ολόκληρο τό έργα 
του άνομα γυναικείου πλάσματος πού μπόρεσε νά έλκύση τόν πόθο του. "Ολο 
γιά νέους μ ιλεϊ, αύτούς των είκοσιτριών έτών, μέ τήν σπάνια ομορφιά τους. 
’Ακόμη καί στήν αρχαία ’Αθήνα δέν θά γλύτωνε άπό τό χέρι τής δικαιοσύ
νης, σ’ αυτήν τήν Αθήνα πού τήν θεωρούμε άνεκτικά μητρική γιά όλες τις 
σεξουαλικές παρεκτροπές. Ε ίς τόν «Κατά Τιμάρχου* τού Αισχίνη, βρίσκεται 
ό νόμος πού άναφέρεται στήν ομοφυλοφιλία, καί πού δέν έτπβάλλει μόνον 
τήν ποινή τού θανάτου στον ένοχο, μα καί τήν ποινή τής άτιμίας. «Έάν τΐ( 
Αθηναίος έταιρήση, μή έξέστω αύτω των έννέα άρχόντων γενέσθαι, μήδ’ άρχήν 
άρχέτω μηδεμ ίαν.. . Έάν δε τις ταύτα ποιή, καταγνοτσθέντος αύτού έταιρείν 
θανάτω ζημιούσθαι».

Φύση, λοιπόν, θάνατος καί έρωτας, μέ τό περιεχόμενο πού είχαν αύτέ> 
οι έννοιες στήν ρωμαντική ορολογία περασμένων αιώνων, καί ιδιαίτερα τοί 
19ου, δέν εύδοκιμούν στήν καβαφική ποίηση. Δ έν είναι λοιπόν ό Καβάφη 
ποιητής; Ά ν  ρωτήσουμε τόν Μπρυνετιέρ, πιθανόν άχι. Άπό τήν εποχή το 
όμως ως σήμερα, πολύ νερό έχ ει κυλήσει κάτω άπό τις γέφυρες, καί μάλ [  
στα μέ σημαντική έτητάχυνση. Ή έποχή του χαίρονταν τά κατορθώματά τη« ); 
έβλεπ ε μέ ύπεροψία τήν ύπαρξή της καί περιχαρακωμένη "μέσα στά νέα έπ r 
στημονχκά της επιτεύγματα θωρούσε σάν έτοιμο μπροστά της τό μέλλον κ< ♦ 
τό διαλαλούσε μέ τις προφητείες της. Δ έν  μπόρεσε όμως νά ίδή ότι τήν ϊδι 
ώρα πού χάριζε στόν άνθρωπο πιο άνετα, πιο άκοπα, τό ψωμί, μέ μιά διαδι» 
σία τόσο συνοπτική, ό ψυχικός κόσμος τού άνθρώπου καί ή συνάρτησή το 
ή ψυχική του δηλαδή αντοχή, δέν ήταν βολετό νά άλλάξουν μέ τήν ίδια τ 
χύτητα καί νά συζευχθούν τήν νέα τεχνολογία. Αυτή, μέ βάση τά μαθημ /  
τικά καί τήν έφεύρεση, επηρέαζε άποφασισπκά καί άμεσα τίς εξωτερικές συ 
θήκες ζωής καί πρόσφερε στον άνθροπτο άπότομα μιά πολύ άποτελεσματικ , Λ 
τερη λαβή έπάνω στόν ύλικό κρσμο, δέν μπορούσε όμως μέ κανένα τρόπο ' ^ 
έπηρεάση μέ τόν ίδιο ρυθμό τήν ψυχική του ιδιοσυστασία, τήν συνισταμέ' ί 
μυρίων πανάρχαιων έπιδράσεων, γιά νά τήν μεταμορφώση σέ κατάλληλο t , 
κτη των έπιτευγμάτων της. Αυτή ή διχοστασία μεταξύ ύλικής προόδου πρωί * 
φάντης καί ενός κλίματος ψυχικού πού μεταβάλλεται μόνον μέ μιά πολύ βς 
δυκίνητη διαδικασία στάθηκε ή άφορμή, το τέλος τού περασμένους αιώνα, \ 
μάδες ή άτομα, πνευματικοί άνθρωποι, καλλιτέχνες καί θεωρητικοί τής πο , 
τικής καί τής οικονομίας επειδή ένοιωσαν τήν άγωνία τού βρόγχου πού I 
χισε νά σφίγγεται γύροτ άπό τόν λαιμό τού σύγχρονου ανθρώπου, άρχισαν 
άντιδρούν ό καθένας μέ τόν τρόπο του. Λυωμένα στις δικές τους κάψουλ 
Ιδανικά έπιπόλαια, φρούδες Ιδέες καί άνεδαφικές αισιοδοξίες έδιναν χημι
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προϊόντα πού θύμιζαν όχι τα χάπια τής ευτυχίας, μά γνήσια δηλητήρια. Ο! 
μαγικοί κήποι τής Άρμίδης πού έδειχναν στο γένος των άνθρώπτυν οι εύφάν- 
ταστοι καί οί άφελεϊς και οί αισιόδοξοι, μεταβάλλονταν σιγά - σιγά, μπροστά 
στο αδυσώπητο μάτι του χρόνου, σέ άκαρπη γή τριβόλατν και άγωνίας, γ ι αύ- 
τούς τούς λίγους μά οξυδερκείς άνθρώπους, πού τούς φώτισε ή άνησυχία τής 
καρδιάς. "Αλλοι παρουσιάστηκαν ομαδικά, μέ μανιφέστα και κραυγαλέες στά
σεις, όπο;ς ή ομάδα των Καταραμένων Ποιητών στη Γαλλία, οι Έξπρεσιονι- 
στές, οί Φώβ, οί Κυβιστές στη ζωγραφική καί, τελευταία απ’ όλους, είδος μ ε ι
κτό, οί Νταντά του Τριστάν Τσαρά μέ τό βροντερό, καταλυτικό, μά συγχρό
νως ανεδαφικό, πιστεύω τους. "Αλλοι μεμονωμένοι. Σ ’ αυτούς άνήκει και ό 
Καβάφης. Προβαίνει δειλά - δειλά, σαν νά τον λυγιζη τό βάρος μιας άμαρ- 
τίας, πού πληρώνει τά πλούτη της μέ τήν ηθική κάμιτ;η. Βγαίνει στή σκηνή 
σέρνοντας μαζί του τον αέρα τής παρακμής, χο>ρισμένος άπά τούς άνθρώπους 
καί τή (ρύση, καί ψάχνοντας γιά καταφύγιο μέσα σέ παλιές γωνίες τής ιστο
ρίας, πού κΓ αύτές είχαν προσφέρει στον άνθρωπο κάποιο άπατηλό καταφύ
γιο, δίνοντας πολλά στή σάρκα του, καί γυμνώνοντας τήν ψυχή του. Σ * έναν 
τόνο έλάσσονα, το άκρως αντίθετο του τόνου των ντανταϊστών, πού έκπροσω- 

ι πούσαν τήν δύναμη τής όμάδος, μέσα στήν άνεκτίμητη γΓ αύτόν πνευματική 
ι μοναξιά, δίνει ό ποιητής μέ έκφραστικά μέσα νέο οάν σέ ούβερτοϋρα δραμα- 
,τική, τήν πρόγευση μιας εποχής, τής έποχής μας, πού τρέμει έκεϊνο πού έχ ε ι 
ή ίδια δημιουργήσει: Quod finxere timent, όπως έλεγ ε  γιά τούς συγχρόνους 

ιτου ό αρχαίος Λουκάνός.
Αύτή τήν παράξενη φωνή, παράξενη σαν ουσία και σάν έκφραση, ά- 

ιγωνίστηκε ή Κα Dalvcn νά τήν μεταφέρη σέ ξένο γλωσσικό κλίμα, όχι σέ 
ιπεριθάλλον αντιθέτου ψυχικού τόνου. Ό  Καβάφης, παρά τήν έκφραστική ι 
διορρυθμία του, παρά τήν φαινομενική προσκόλλησή του σέ ώρισμένες γωνιές 
Τής Υής ή τής ιστορίας, έπειδή έκφράζει ανάγκες τού σημερινού άνθρώπου, 
καί θέτει καί συζητεϊ προβλήματά του μέ μια αγοτνία ύπαρξιακή, είναι ουσια
στικά ένας ποιητής κοσμοπολίτης. Καί αύτο ακριβώς στάθηκε ή αίτία τής δί
καιης αμοιβής τού μόχθου τής μεταφράστριας, δηλαδή τής επιτυχίας της ατό 
ινά είσαγάγη τον αναγνώστη στον ιδιότυπο κόσμο τού στοχασμού καί τής ά
γωνίας του. ΊΠς προς τήν γλώσσα, θά ήταν δθλος άνώτερος καί άπά τούς ή- 
ράκλειους τό νά δώση στόν ξενόγλωσσο αναγνώστη τήν ικανότητα νά βρή 
τήν ιδανική γεύση τού καβαφικού λόγου, πού έχ ει τήν δύναμη, μέ τήν έμ- 
,πλοκή δύο διαφορετικών ήλικιών τής ίδιας γλώσσας, νά γεννάη σπινθήρες έξι- 
Ρΐασμένης συγκίνησης, καί ένα κλίμα κορεσμένο μέ παράξενες ύποβολές. Ή 
Κα Dalven δέν θά μπορούσε, όποτς καί κανείς άλλος, νά μεταφέρη στή γλώσ- 
κι τής μετάφρασης αύτή τήν άλχημεία. Αύτό όμοτς δέν μειώ νει καθόλου τήν 
ίξία τού μεταφραστικού της έργου, πού παρουσιάζει στούς ξένους τον Κα- 
ίάφη άπό τήν όσο τό δυνατόν πλησιέστερη σκοπιά. Καί δίκαια άπόσπασε τόν 
ίπαινο τού κ. W. Η. Auden, έπαινο ενός άνθρώπου, πού ή ύψηλή του τοπο- 
έτηση μέσα στήν άγγλική λογοτεχνία. —τό 1937 ίού δόθηκε άπό τόν Βασι- 
νέα Γεώργιο τό χρυσό Μετάλλιο γιά τό ποιητικό του έργο,— καί ή βαθειά 
ιριτική του σκέψη «ικανή νά ύποβάλλη συνεχώς κάθε λογής νέους καί ση- 
•ανπκούς τρόπους γιά νά κοιτάξη κανείς τά έργα πού κρίνει», όπως γράφεται 
τό σχετικό μέ τόν κ. Auden άρθρο στήν Βρεταννική ’Εγκυκλοπαίδεια, κάνουν 
V κρίση του πολύτιμη καί αδιάβλητη. Γιατί ένώ προσφέρει ολα τά έχέγγυα 
ρς κριτικής έντητότητας, δίνει στόν ξένον άναγνώστη, σέ μιά γλώσσα λιτή  
ιί συγκροτημένη, τή γλώσσα τής πλούσιας καί γόνιμης πείρας, πού άπο- 
ίψέφεται τά φούμαρα καί τούς γρίφους, σέ λ ίγες  γραμμές τήν γνήσια ού- 
α τού καβαφικού έργου.
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ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ
( Δ Ι Η Γ Η Μ Α )

’Ακόμη ή σκέψι μου μέ κρατάει ατό σπίτι των απέναντι. "Αν και σήμερα 
έμαθα πώς τό κορίτσι τελικά σώθηκε, ή ανησυχία μου όσο πάει και μεγαλώνει. 
'Όταν σκέφτωμαι, δτι πατέρας και κόρη σέ λίγες μέρες θά πρέπει νά κυτταχτουν 
στά μάτια ή, ακόμα χειρότερα, νά ζήσουν άποφεύγοντας ό ένας τό βλέμμα του 
άλλου, νά ξαναρχίσουν πάλι τά ίδια σάν εχθροί κΓ άς μπήκε γιά μιά στιγμή άνά- 
μεσά τους ό θάνατος, μουρχεται νά ξανακάνω την έπίσκεψί μου, οσο είναι καιρός. 
Πολύ φοβάμαι δμως πώς αυτή τή φορά —  τώρα μάλιστα πού δεν θάχω δικαιολο- | 
γία, δπως έχτές μετά την άναχώρησι τού νοσοκομειακού αυτοκινήτου —  δ κύριος 
τού σπιτιού θά μου κλείσει τήν πόρτα στά μούτρα. Τ ί κρίμα νά μην αφήνουμε νά 
μάς πλησιάσουν, όταν λυγίζουμε κάτω απ’ τό βάρος πού πάμε νά κρύψουμε! Απο 
τότε πού πήδηξα στο δρόμο άπ’ τό παράθυρο των γειτόνιον μου, όλο αυτό τό έρώ- ■* 
τημα στριφογυρίζει στο μυαλό μου. Γιατί διπλοκλειδώνονται οί άνθρωποι μπροστά 
σ’ αυτούς πού είναι ή πού θέλουν νάρθούν κοντά τους;

Θά μού πήτε, άλλαξαν τά πράματα και κανένας σήμερρα δεν έχει ανάγκη 
τον διπλανό του, αφού ή ζωή στηρίζεται στούς μακρινούς, πού δέν τούς ξέρουμε ή 
στις επιχειρήσεις, πού δέν μάς ρωτάνε. Άντίρρησι βέβαια δέν έχω, είμαι όμως τη; 
γνώμης, πώς αν ό ά\*θρωπος αποφεύγει τον άνθρωπο τότε πού τον χρειάζεται, θά

νΕτσι, μέ τον γόνιμο κάματο τής Κας Dalven, παρουσιάζεται ξανά μπρο
στά στο διεθνές κοινό αύτός ό 'Έλληνας, ό δικός μας, μέ τον άποίκιλτο. μό 
τόσο εντυπωσιακό λόγο, σάν προπομπός συνοδείας ψυχών, πού γίνεται πυκνά |  
τερη οσο τά χρόνια περνούν. Γιατί τό πέρασμα τού χρόνου κάνει τον Καβάφτ 
πιο νέο. Αυτό είνα ι φυσικό, αν σκεφτή κανείς δτι άνήκει στην χορεία εκεί 
νων, πού άρχισαν νά ζοϋν, πολύ πριν άπό τήν γενεά μας, τήν άγωνία τής ση |  
μερ ινής ζωής και νά τήν προδιαγράφουν στό έργο τους, ε ίτε μέ αναρχικέ» 
έξάψεις, είτε, και αύτύ συμβαίνει μέ τόν δικό μας ποιητή, σάν ύπό τήν έπή ϋ 
ρεια μιας μόνιμης άγοραφοβίας, πού δέν έχει καμιά σχέση μέ τις παθολογικέ· $  
ιδεοληψίες, άλλά ρίζωσε από τό καθαρό προαίσθημα, γιά φύσεις μέ σπάν» φ 
ευαισθησία, τού άγώνα πού περίμενε στά χρόνια μας τόν άνθρωπο, τής πό \ 
λης άνάμεσα σέ δυο ρυθμούς έξέλ ιξης: τόν αργό ρυθμό έξέλιξης τής ψυχ 
κής του ύφής, κάτι πού συντελεϊται μέσα στήν ιστορία σύμφωνα μέ κανόνε λ 
πού μας είνα ι ακόμη άγνωστη ή νομοτέλειά τους, και πού ή βούλησή μας δέ jj 
έχ ε ι τήν δύναμη νά έξουσιάση, και τόν γρήγορο ρυθμό τής ύλικής του προ< 
δου, πού άπαιτεϊ καινούργια ψυχική τάση γιά ν ' άπορροφηθή και νά άξιοπο :k 
ηθή. Τήν αίσθηση αυτής τής σκληρής πάλης μας δίνει τό έργο τού Καβάφι f? 
Τι αυτό καί γίνεται κάθε μέρα πιο ζωντανό καί πιά νέο. Ή Κα Dalven άφτ 
ρωσε στήν απόδοση τού έργου αύτού στήν αγγλική γλώσσα, σέ μιά δηλαί Ιϊ 
έργασία πού τιμάει τήν λογοτεχνία μας, πολύν κόπο. νΟχι δμως μόνον κόη - 
μά και έξαιρετικό μεταφραστικό ταλέντο. Γιατί χωρίς τό ταλέντο αύτό, ό \j 
Auden, πού δέν ξέρ ε ι ελληνικά, δέν θά μπορούσε ποτέ νά καταλάβη τόσο κα? 
τόν Καβάφη, ώστε νά τόν παρουσιάση στό ξένο κοινό στήν ώραία του είσ  ̂
γωγή μέ τόση ένάργεια καί τόση σαφήνεια.
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νοιάίθπ μέσα του μια ντροπή και πάσχει νά την κρύψει. Νά έχασε άραγε στην πόλι 
την σιγουριά των συγγενών του; Νά νόμισε πώς τώρα πούχει χρήματα, μοιάζει μ’ 
αυτού; πού θαύμαζε άλλοτε, χωρίς στο βάθος νά τό πιστεύει; Νά ζή σ’ ένα κόσμο 
πού δέν τον ξέρει και νά κυττάζει, τί κάνουν οί άλλοι, γιά νά τό κάνει κι’ αυτός; 
Νά βλέπει μπροστά του κάθε μέρα τούς σπουδαίους —  τις εικόνες, τά λόγια και τά 
κατορθώματά του; — και νά σιχαίνεται την μικρότητά του; *1-1 μήπιος έχασε την 
Εμπιστοσύνη του στον εαυτό του από τότε πού υπακούει στη μηχανή, πού ξέρει πώς 
από μέρα σέ μέρα μπορεί νά τον διώξουν απ’ την δουλειά του, πού κανείς δέν τον 
κρίνει.απαραίτητο στη θέση του, μιά και \θά την έπαιρναν τόσοι άλλοι, πού και τά 

, παιδιά του άκόιια δεν τον άκούν. αφού μαθαίνουν πιο πολλά στο σχολεία και στο 
δρόμο η δουλεύουν καί μπορούν νά ζήσουν χιυρίς νά τον χρειάζονται;

Έδώ νομίζω βρίσκεται καί ή αιτία τής συμφοράς στο γειτονικό μας σπίτι.
' Μιά παρεξήγησι στην οικογένεια, πού άγγιξε τον θάνατο. Βέβαια δέν φτάνουν πάν- 
| τότε τά πράματα ως εκεί. Παύουν μονάχα οί γονείς νά ξέρουνε μιά συμβουλή γιά 
·. τά κορίτσια καί τού; γιού; τους, οί άντρες νά νιώθουν τις γυναίκες τους κ ι’ αυτές 
1 Αρχίζουνε νά ψάχνουν — θά μου πήτε στο περιοδικό τις πιο πολλές φορές ή στον 
, κινηματογράφο — γ ι’ άλλους άντρες. Στο τέλος φυσικά όλοι συνηθίζουν στη μονα-
; ξιά τής κοινής ζωής καί μάλιστα κυττούν μή σκοντάψουν ό ένας στον άλλο. Γ ι ’ αυτό,

'λόγο, μόλις φερθούν κι1 οί άλλοι μέ τον ίδιο τρόπο.
’Έτσι έγινε καί μέ τού; απέναντι. Τό κορίτσι άρχισε μιά μέρα νά γυρίζει 

σπίτι. ό,τι ώρα ήθελε κι’ ό πατέρας νά νομίζει πέος όλο τό ζήτημα ήταν ή ύπόληψί 
,τον. Έδώ βέβαια έπαιξε μεγάλο ρόλο τό γεγονός, πό>ς 6 πατέρας άφησε στο χωριό 
ίιά χτήματά του καί κουβάλησε μαζί του τό πνεύμα τους. Νόμισε πώς οί γείτονες 
ήταν αστυφύλακες στην ιδιωτική συμπεριφορά καί δέν είδε πέος οί ά'νθρωποι στην 
άόλι, όταν δέν λύνουν τις έννοιές τους οί νόμοΊ, είναι μόνοι κι’ έρημοι. Είδε λοιπόν 
την κόρη του, όπιο; θά την έβλεπε στην επαρχία, ουσιαστικά όμως κύτταξε τον έαυτό 
του. Λεν νοιάστηκε γιά τό ζήτημά της, αλλά γιά τό δικό του όνομα στη γειτονιά 
Λ* ας μην είχε αλλάξει μέ τούς γείτονες — όσου; ήξερε —  πα$ά μιά καλημέρα. Γιά 
/ά λύσει λοιπόν τύ πρόβλημα, βάλθηκε νά δέρνει την κόρη του ελπίζοντας νά την 
ώνει νά ζήσει, όπιο; όταν θά τής έφερνε στο σπίτι τον γαμπρό πού θά την πάρει. 
Που φτάσανε τελικά τά πράματα, δέν ξέρω. Πάντως, ούτε ή μάνα τά κατάφερε ν’ 
ρνοίξει την καρδιά τού κοριτσιού καί νά κάνει τον άντρα της νά σκεφτεί λογικά, ού- 
-ε κανένας άπ’ τούς διπλανού; ένδιαφέρθηκε νά μάθει, τί τρέχει. Οί περισσότεροι 
ίιάλιστα, είμαι βέβαιος, τώρα πού είδαν τό αποτέλεσμα, χάρηκαν πού τό είχαν προ- 
ίλέψει. Γιά νά πώ την αλήθεια κι’ εγώ είχα φοβηθή πιο; σέ κακό θά έβγαινε αυτή 
ί| Ιστορία, αλλά νά χτυπήσω την πόρτα, όπιο; τό έκανα έχτές κατόπιν εορτής, ούτε 
ού μου πήγε στο νού.

"Οπως καί νάναι, κεντρικό πρόσοδο τού δράματος είναι ή Ρίτα, κάπου δε- 
άξι - δεκαεφτά χρόνων. Πολλά γιά τή ζωή της δέν έχο> νά σάς πώ, γιατί έφευγε 
ρωί - πρωί γιά τή δουλειά της καί γύριζε αργά τό βράδυ. Τυχαία μόνο την είχα 
ώ κι’ άν τον τελευταίο καιρό δέν γινόταν φασαρία στο σπίτι τους, όταν Ερχόταν, 
3τε καί θά την είχα προσέξει. Μιά ομιυς καί δέν ξέριο τίποτα σχεδόν γ ι’ αυτή, βλέ- 
■ΐ) τώρα πέος έχω λάθος νά νομίζω, ότι παίζει στην ύπόθεσι τον κύριο ρόλο. "Οπως 
ίι δήτε, μονάχα μέ τον πατέρα της μίλησα κι’ απ’ αυτόν έμαθα τά καθέκαστα. Στη 
(ζήτησι έλαβε μέρος καί μιά θειά της, αλλά δέν είπε παρά μιά - δυο πικρές κουβέν- 
ς πάνιο στον τρόπο πού χειρίστηκε τό θέμα ό κύριος τού σπιτιού. Πιο σωστό λοι- 
W θάταν, αν έλεγα πως ή κοπέλλα —έκτος από την πράξι πού έκανε—  μου είναι 
ότελα άγνιοστη κΓ ότι τί> μόνο πού ξέριο γύρω άπ’ την ύπόθεσι είναι τά λόγια

ί[
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του πατέρα της. Θά περιοριστώ λοιπόν στα γεγονότα, όπως μου τα παράστησεν εκεί
νος. Μπορεί νά σχηματίσετε μάλιστα τη γνώμη πό>ς τό πρόβλημα τελικά δεν είναι 
τό κορίτσι, άλλ’ αυτός πού τού παραστέκεται στην κοινωνία.

’Εδώ λοιπόν καί μερικούς μήνες άκούγαμε σχεδόν κάθε βράδυ τις φωνές τους 
—  βρισιές καί κλάμματα. «Πάλι ξυλοδαρμού; έχουν οι γείτονες», λέγαμε καί μέ τά 
συλλυπητήρια τέλειωνε τό θέμα. Ξαφνικά έχτές τό πρωί αναστάτωσε τό δρόμο μας 
ή οειρήνα τού αυτοκινήτου τών Πρώτων βοηθειών. 'Όσο πήγαινε κι’ ερχόταν πιο 
κοντά, έφτασε μπροστά στην πόρτα μας καί καθώς περί μένα νά ξεμακρύνει, κόπηκε 
απότομα. Τρομαγμένος έτρεξα στο παράθυρο κι’ είδα δυο νοσοκόμους μ’ ένα φορείο 
νά μπαίνουν στ’ άντικρυνό μας σπίτι. Σχεδόν αμέσως βγήκαν σηκώνοντας την Ρίτα. 
Δέν πρόλαβα νά δώ καλά - καλά τό πρόσωπό της, μου φάνηκε δμο)ς κάτασπρη σάν 
τό σεντόνι πού κρατούσε ή μάνα της, καθώς πήγαινε νά την σκεπάσει. «Ρίτα, ζωή 
μου, γιατί μάς τόκανες αυτό;» ήταν τά μόνα λόγια πού ακόυσα, καθώς τό αυτοκίνητο 
ξεκινούσε κι’ ή σειρήνα του ξανάρχισε νά ουρλιάζει. Οί δυο τρείς περαστικοί πού 
στάθηκαν νά μάθουν τί συμβαίνει, γρήγορα σκόρπισαν. Μερικοί πού κύτταζαν από 
τις πόρτες τους, τις έκλεισαν μουρμουρίζοντας. Τραβήχτηκα κι’ εγώ άπ’ τό παρά- j 
θυρο, άναρωτηθηκα τί νάγινε, πήγα μιά στιγμή νά κάτσω, τά πόδια μου δμως μέ j 
τράβηξαν προς την πόρτα. Βγήκα έξοη πέρασα γρήγορα τό δρόμο, αλλά γιά κακή 
μου τύχη βρήκα την πόρτα τών γειτόνων μας κλειστή. Χτύπησα τό κουδούνι καί πε- τ 
ρίμενα. Κανείς δέν κουνήθηκε. ’Αμήχανος έκανα μερικά βήματα στο πεζοδρόμιο κι* ί 
έφτασα στη γοη'ία τού σπιτιού. Ό  άλλος δρόμος ήταν ένα σοκάκι, έρημο εκείνη την 7 

ώρα. Είπα νά προχωρήσω, δταν τά μάτια μου έπεσαν σ’ ένα παράθυρο τού σπιτιού |  
πού ήταν κλεισμένο μόνο μέ τά πατζούρια. Τό μάνταλο φαινόταν καθαρά καί χωρίς! 
νά σκεφτώ έβαλα τό δάχτυλό μου καί τό σήκωσα. Κύτταξα γύρω μου μή μέ δεί κα-1 
νας, έσπρωξα τά παραθυρόφυ?^α και πήδηξα μέσα. 'Ένας άντρας ‘κρυβόταν πίσω| 
άπο μιάν έφημερίδα καί μιά μεσόκοπη γυναίκα έκλαιγε στον καναπέ. "Έκαναν κι’ οί 
δυό τους πώς δέν μέ είδαν, καθά>ς δμως δέν μιλούσαν, μού φάνηκε σά νάξεραν πώς 
κάποιος θαρχόταν σπίτι τους.

Έκατσα χωρίς νά μού πει'κανείς καί περίμενα. «Ό  Θεός νά μίας συχωρέ 
σει», στέναξε σέ μιά στιγμή ή γυναίκα σκουπίζοντας τά δάκρυα της. «Π ες καλύτεροι 
νά τής βάλει μυαλό, γιατί μ’ αυτό ποΰχει, θά ρίξει φωτιά νά μάς κάψει!» τήν άπο 
στόμωσεν ό άντρας δείχνοντας τό πρόσωπό του. «Τ ί συμβαίνει λοιπόν; Κάνει νά μά 
θω;» τόλμησα νά ρωτήσω. «Καί νά θέλαμε νά κρυφτούμε, μάς ρεζίλεψε ή προκομέ * 
νη! Αύριο θά τό γράψει κ ι’ ή έφημερίδα πώς ήπιε φαρμάκι», μέ πληροφόρησε άγρκ |  
ό γείτονας πετώντας τήν εφημερίδα. «Φαρμάκι; Καί γιατί;» ρώτησα. «Μακάρι να|ε 4 
ρα’ Φαίνεται ομο̂ ς πιός δέν τής άρεσε νά είναι τίμια κι’ επειδή πήγα νά τήν κρο ? 
τήσω στον ίσιο δρόμο, βρήκε τρόπο νά ξεφύγει, νά μάς ντροπιάσει πιο πολύ», ήτα * 
ή άπόκρισι. «Μά καλά, πώς σας ντρόπιασε; ’ Ιδέα δέν έχω», απάντησα μέ τή σειρ 
μου. «’Ιδέα δέν έχετε; Δέ βλέπετε τί ώρα γυρίζει τό βράδυ στο σπίτι, ενώ ή δουλει 
της τελειώνει στις έξ ι;»  μού είπε σά νά μέ μάλωνε γιά δική μου απροσεξία. «Οί σ’ I: 
θρο>ποι έχουν σήμερα τις έννοιες τους, γείτονα. Πάει ό καιρός πού κύτταζε ό ένι ! 
τί κάνει ό άλλος. Βέβαια κάτι γινόταν τά βράδυα στο σπίτι σας, αλλά τίποτα παρι >λ 
πάνω δέν ξέρω», παρατήρησα οσο μπορούσα πιο ήσυχα. «Κάτι γινόταν; Έτσι h (j 
εσύ τήν οργή τού πατέρα πού θέλει νά βάλει, τάξι στή φαμίλια του —  πού μάχεται1 r; 
κρατήσει τό μέτωπό του ψηλά, τήν κόρη του άσπιλη;» ήταν ή πρόκλησι. «Γιά στ 
θείτε! Τ ί εκανεστό κάτω - κάτω ή κοπέλλα;» είπα γιά νά δώ τά πράματα πιο καθαρ jij 
«Τί έκανε τό παιδί. . . Νά, δέν ερχόταν κάπου - κάπου μετά τή δουλειά της άμέσι 
στο σπίτι. Έγώ λέω θά πήγαινε βόλτα μέ καμμιά φίλη της. Αυτό είναι δλο κι’ & -η 
Έσύ βάζεις αμέσως τό κακό στο νού σου. Στο είπα καημένε κι’ άλλοτε. Μην άγριι | 
εις έτσι. Πιάστην μέ τό καλό. Ρώτησέ την. Κάτι θά είχε νά σού πει. Τίποτα δμι 
Φωνές καί ξυλοκόπημα. Σάν τον μακαρίτη τον πατέρα μας, δταν ξεμυτούσα c J
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τό σπίτι. Μην πάει, λέει και μάς κακολογίσει ή γειτονιά. Ή γειτονιά δμως δεν θά- 
ξερε τίποτε, αν δεν φερνόσουν έτσι», παραπονέθηκε ξεσπάζοντας ή αδελφή του.

* «Ό χι κυρά μου! Δεν είναι για τή γειτονιά, μά για την τιμή! "Ας πει ό κόσμος δ,τι 
θέλει. Έμενα μ’ ενδιαφέρει ή παράδοσι του τόπου μας!» «Μια στιγμή, γείτονα»,

} τον έκοψα, «είναι παράδοσι στον τόπο μας νά στέλνουν οί πατεράδες τά κορίτσια 
. τους νά δουλέψουν σε ξένα χέρια;» «Τί έκανε λέει; Και πώς δηλαδή θά την έτρεφα, 
αν δέ δούλευε;» άποκρίθηκε σαστισμένος. « ’Άλλο αν δούλευε ή όχι κι’ άλλο νά την 

\ στέλνεις νά ζητήσει την τύχη της μακρυά σου. Ή παράδοσι αυτό δεν τό ξέρει. Κ ι’
: ύστερα, πώς λές πώς την «τρέφεις», αφού έργάζεται ή ίδια;» τον προκάλεσα με τή 
ίσειρά μου. «Και νομίζεις δτι τής φτάνουν αυτά πού κερδίζει, γιά νά ζήσει;» έκανε 
σά νά μέ συλλυπόταν γιά την αφέλεια. «’Ά  έτσ ι. . . Δηλαδή άν τής έφταναν, θά 

ιήταν εντάξει απέναντι σου! "Ας πούμε όμιυς πώς κέρδιζε περισσότερα. Θά τήν ά- 
ιφηνες νά κάνει αυτό πού θέλει;» συνέχισα τήν πρόκλησι περίεργος ν’ ακούσω τήν 
ιάπάντησι. «Τί θέλετε δηλαδή νά μάς πήτε;» μέ ρώτησε τονίζοντας τον πληθυντικό 
'μήπως καί πάρω τό λόγο μου πίσιυ. «'Ό τι όποιος κερδίζει τή ζωή του μέ τή δου-' 
λειά του, δέν μπορεί νάχει αφέντη πάνω άπ’ τό κεφάλι του κι’ αν έχει, είναι δού
λος», ξεστόμισα χο^ρίς νά νοιαστώ γιά τή συνέπεια. «Τώρα μάλιστα! Ή κόρη μου σά 
νά λέμε είναι δούλα, επειδή τή συμβουλεύω! Έτσι δέν είνα*;» μέ ειρωνεύτηκε ξανα- 
ταίρνονιας τό θάρρος του. «Τή λέξΐ) «συμβουλή», τήν ακούω γιά πρώτη φορά», τού 
απάντησα. «"Αν τή συμβούλευες, όπως λές, δέ θά χαροπάλευε αυτή τή στιγμή στο 
/οσοκομείο», συμπλήρωσε σά νά συμμαχούσε μαζί μου ή θεία τής Ρίτας. «Μέ άλλα 
.όγια έγό) φταίο) γιά όλα! Είσαι τώρα ευχαριστημένη;» τήν αγρίεψε έτοιμος νά 
ιρυφτή στήν προσβολή, πού τού γινόταν. «Ευχαριστημένος δέν είναι κανένας, γεί
τονα, όταν πεθαίνουν άνθρωποι», είπα μέ χαμηλή φωνή. « ’Εμένα φυσικά», πρόσ
δεσα, «δέ μού πέφτει λόγος. Μονάχα μιά έρώτησι ήθε?.α νά σάς κάνω». «Γιά ν’ ά- 
ΐούσουμε», μού έδωσε τήν άδεια συγκεντρώνοντας τά μάτια του στό στόμα μου. «Τ ί 
;ης δίνετε τής κόρης σας γιά προίκα;» Δέν μού άπάντησεν εκείνος. «Τί νά τής δώ- 
,συμε τής κακομοίρας. Κάτι χωράφια βρίσκονται στό χωριό, χρόνια τώρα πού μέ- 
ουν χέρσα. Ποιος τά θέλει σήμερα; Τούτο δώ τό σπίτι είναι μέ νοίκι». «"Ωστε δέν 
αίρνει τίποτα;» έβγαλα τό συμπέρασμα τή στιγμή πού ό γείτονας έκανε νά πιάσει 
ήν έφημερίδα, τάχα πώς τό θέμα δέν τον εννοιαζε. «Έ χει κάτι χρήματα στήν Τοά- 
εζα, ό,τι τής μένει κάθε μήνα απ’ τό μισθό της», συνέχισεν εκείνη. «"Αν κατά- 
μ.6α καλά, ή κοπέλλα θάχει δυσκολίες γιά νά παντρευτή», παρατήρησα κυττάζον- 
ις ερωτηματικά τον άδε?νφό της. «Δέ θά βρεθή δηλαδή κανένα καλό παιδί γιά νά 
ήν πάοει;» αρπάχτηκε απότομα εκείνος παρατώντας τήν έφημερίδα. «Τής τό εύ- 
ρμαι δλόι|»υχ«. Τό καλό παιδί όμως θά πάρει r/ύτή τήν ίδια κΓ οχι τήν προίκα πού 
ενέχει. Θά πάρει τήν ομορφιά της καί τό χαραχτήρα της, έτσι δέν είναι; Καί κάτι 
Uo; Θά πάρει τή δουλειά της, όχι τήν αξία πού δέν μπορείτε νά τής δώσετε μέ 
ι χτήματά σας», ξεσπάθιοσα χο>ρίς νά κρατηθώ. «"Ωστε έτσι. . . Αυτά λοιπόν ήρ- 
ίΐτε νά μις πήτε;» μέ ρώτησε μέ περισσότερη ταραχή παρά ειρωνεία ό πατέρας, 
ΐύτά, γείτονα καί πού σάς κακοφάνηκε λυπάιιαι πολύ. Ή κόρη σας όμως, άν ζή- 
Λ καί παντρευτή, θά παντρευτή χωρίς νά τής βρήτε εσείς τον άντρα και τό χει- 
[Τερο είναι πώς τήν αφήνετε ολομόναχη εκεί πού σάς έχει πιο πολύ ανάγκη». Λέ- 
ι\τας αυτά τά λόγια τράβηξα προς τό παράθυρο. Ε κεί σταμάτησα γιά μιά στιγμή 
\ καθώ: μέ κύτταζαν κι’ οί δυό τους αμίλητοι, ντράπηκα. «Λέν ήθελα νά σάς πι
άνω», έκανα νά δικαιολογηθώ, «όμως ή προξενιά είναι γ ι’ αυτούς πούχουν δικό 
(ι; σπίτι, χωράφια πού σπέρνονται καί γυναίκες πού γιά νά ζήσουν, στηρίζονται 
;)ύς άντρες. Εκείνοι πού συμπλήρωναν τό έλ?^ειμμα, μπορούσαν νά προστάζουν, 
οοι δμως έχουν παιδιά πού δέ χρειάζονται συμπλήρωμα, δίνουν συμβουλές. Αύ- 
ι πού συμβουλεύουν, ανοίγουν δρόμους γιά τή ζωή —  όχι γιά τό θάνατο». *Τσως 
« νά μην ακόυσαν τά τελευταία μου λόγια, γιατί τά είπα πηδώντας στό δρόμο.

ι
Μ . .
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Πανεττιστήμιον Νοτίου Ίλλινόις Η.Π.Α.

“ ΗΠ6ΙΡΟΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ,
Ό  χ. Μάριος Β. Ραΐζης, τον οποίον ή «Ηπειρωτική Εστία» ευχάριστους £ 

καταχωρεί τήν κατωτέρω ενδιαφέρουσα εργασία, είναι καθηγητής τής Άγ-4 
γλικής και Συγκριτικής Φιλολογίας στο Πο.νεπιστήμιον SOUTHERN ILLINOIS, j 
των Ηνωμένων Πολιτειών καί ή επιστημονική του σταδιοδρομία τιμάει ιδι
αίτερα τό ελληνικόν δνομα. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών 'Αγγλική 
καί Κλασσική Φιλολογία. Τό 1959 μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συ
νέχισε τις σπουδές του στα PURDUE U N IV ER SIT E , COLUMBIA U N IV E R p ' 
S IT T  L IB R A R T , IN ST IT U T E  OF WORLD A FFA IR S, Νέα 'Τόοκυς 
UNI V E R S. To 1955 - 56 έγινε καθηγητής στο W ICHITA STA TE UNIV.. 
K A N SA S καί από τό 1967 είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο τού Νοτίου Ίλ- 
λινόϊς. Μέ αυτήν τήν τόσο πυκνωμένη επιστημονική θητεία, ό κ. Ραΐζης (axb 

μεταξύ έχει λάβει οκτώ απ' τις πιο σοβαρές υποτροφίες, εκ των όποίιον μίαΐ 
FU L B R IG H T  καί μία DAN FO RTH ), συνιστά για τά νεοελληνικά γράμματα, 
μιαν άντιπροσιόπευση κι' ένα κεφάλαιο έξω απ’ τά γεωγραφικά μας σύνοραΛ 
Καί, γ ι’ αυτό, ή συνεργασία του στήν «Ήπειριυτική Εστία», πού αρχίζει 
τήν παρουσίαση τής ακτινοβολίας καί τής ψυχικής δόνησης 'Αμερικανών ά χΐ 
τήν ’Επανάσταση τού 1821, αποτελεί μαζί καί μιάν υπόσχεση γιά τήν πρόσφορή 
τού κ. Ραΐζη γιά μιά σύνδεση μέ τήν πνευματική παράδοση τής Άμερικής| 
’Ακόμα, πρέπει νά τονίσουμε εδώ τήν ανάγκη ν’ άποθησαυρίσουμε, στήν Νεο 
ελληνική Γραμματεία, δλα τά ποιήματα, τά κείμενα κι’ δ,τι άλλο ένέπνευσ 
στους ξένους τήν αγάπη, τήν συγκίνηση καί τήν έξαρσή τους γιά τον Μεγάλα  ̂
’Αγώνα των Ελλήνων. Είναι ενα χρέος ιερό πού πρέπει νά τό έκτελέσουμι^

Δ. Κ.

Κάθε μορηχυμένος Έλληνας ξέρει πώς αρκετοί ξένοι ποιητές καί διάνου 
μενοι βοήθησαν τό σκοπό τής Έπαναστάσεοις τού 1821 μέ τήν πέννα τους, έν 
εκατοντάδες άλλοι ήρθαν καί πολέμησαν γιά τήν έ/ιευθερία τής 'Ελλάδος. Τά όν 
ματα τού Βύρωνος, τού Σέλλεϋ, τού Ούγκώ, τού Σατωμπριάν και άλλων διατ .. 
ρούνται ζηωρά στή συνείδηση τού Ελληνισμού. Ωστόσο ελάχιστοι γνωρίζουν ο 
στο πρώτο τέταρτο τού δέκατου ενάτου αιώνα τό ελάχιστον σαράντα Άμερικαι 
ποιητές καί ποιήτριες έγραψαν από ένα ή περισσότερα ποιήματα χαιρετώντας 
έθνοσοπήριο ξεσήκωμα τού 1821.

Μέ τήν εξαίρεση των IV. (Λ Bryant, .J. G. Percival, F . Halleck, J. μ 
Brooks, οί υπόλοιποι είναι αφανείς καί λησμονημένοι πιά ερασιτέχνες τής λο* fc 
τεχνίας, προερχόμενοι από τις τάξεις των κλασσικών φιλολόγων, κληρικών, έκπ 
δευτικών, στρατιοιτικών, ιατρών, φοιτητών, καί γενικά λογίων, ακόμη δέ καί * jj 
ριών καλών οικογενειών, οι όποιες μέ τήν ευαισθησία πού χαρακτηρίζει τό φΛ ψ 
τους έγραψαν μέ ρεαλισμό καί θέρμη γιά τήν ανάγκην εθνικής καί πνευματυ η 
ανάστασης τού 'Ελληνισμού, καί ιδίως τής Έλληνίδας γυναίκας, τής μεγάλης  ̂
τής καί αφανούς ήρωίδας.

Τό φιλελληνικό αυτό λογοτεχνικό κύμα στήν ’Αμερική ήταν αποτέλεσμα
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νιχά φιλελεύθερης πολιτικής ιδεολογίας των τότε ’Αμερικανών, αλλά και δια- 
φο>ν μορφωτικών έπιδράσειον, καί άκόμΐ) και προσφάτων γεγονότων, όπως ό θά- 
τος τού Βύριονος στο Μεσο/νόγγι, καί ό αφάνταστος ήρωισμός καί ot θυσίες 
V lvh]V(ov αγωνιστών. Ή κλασσική παιδεία αποτελούσε τότε την σπονδυλικήν 
ήλην τή; άνθριοπιστικής μορφώσετυς ihumanismus) στη νεαρή ’Αμερικανική δη- 
κρατίαν. II φαντασία των διανοουμένων ηλεκτρίστηκε αμέσως από τά ευπρόσ
ιτα νέα ότι οί σύγχρονοι Έλληνες επιτέλους έσπασαν τά δεσμά τους καί άπο- 
Γουσαν μιά θέση στον ήλιο. Σ ’ ενίσχυση των κλασσικιστών ήρθε καί ό τότε διά
κος κλήρος, που με άποστολική πίστη είδε στο ξεσήκιυμα των Χριστιανών Έίλλή- 
ν τήν απαρχή τοΰ θριάμβου του Σταυροί» καί τήν δίκαιη τιμωρία τής διαβόητης 
•υσουλμανικής ημισελήνου.

’Από τό 1801 - 1805 οί ’Αμερικανοί είχαν προστριβές μέ τις Μουσουλμανι- 
χώρες τής τότε Μπαρμπαριάς < Ι3ορ. ’Αφρικής) πού τρομοκρατούσαν τήν Με- 

/ειο μέ πειρατικές επιδρομές, αιχμαλωσίες γυναικοπαιδών, σκλαβοπάζαρα, καί 
πράξεις κυριολεκτικής θηριιυδίας. Τελικά δέ μιά στρατιωτική δύναμη, πού περι- 
ίβανε καί αρκετούς "Κρήνες μισθοφόρους, σέ συνδυασμό μέ ναυτικό βομβαρδι- 
·« άπό τόν ’Αμερικανικό στόλο τής Μεσογείου, κατέστρεψε τή δύναμη τού βαρ
ίου Πασά τής Τριπόλεως καί έθεσε τέρμα στήν τρομοκρατία του. Ή νίκη αυτή 

’Αμερικανών τότε δίδαξε καί στούς Έλληνες ναυτικούς ότι οί Μουσουλμάνοι 
ί είναι αήττητοι ούτε στήν ξηρά ούτε στήν θάλασσαν. Μετά άπό λίγα χρόνια, 
jl82l - 1828, οί 'Έλληνες κατάφεραν αποτελεσματικά κτυπήματα στις ενωμένες 
|τικές δυνάμεις τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας πού συντέλεσαν τά μέγιστα 
-,ν τελικήν επιτυχία τού αγώνα.

Παράδοση λοιπόν, άλλά καί πρόσφατα γεγονότα, έκαναν τούς ’Αμερικανούς 
έρμους συμμάχους τών Έλλήνοιν. Στά λυρικά, επικά, ή καί δραματικά ποιή- 
α πού γράφτηκαν τήν δεκαετία 1820 - 1830 μπορεί κανείς νά ξεχωρίση τρεις 
\ύς κατηγορίες. 1) Αυτά πού έχουν έμπνευστή άπό, ή άναφέρονται σέ, προ- 
•μχότητες καί γεγονότα τής "αρχαίας 'Ελληνικής Ιστορίας καί λογοτεχνίας. 2) 
ά ποί» αποτελούν απομιμήσεις τών διαφόρων Βυρωνικών φιλελληνικών ποιημά- 
j ή εδαφίων, καθώς καί εκείνα πού ασχολούνται μέ βαθύτερα, φιλοσοφικώτερα, 
τέρα ζ πνοής έργα, σύν τό έμμετρο δρ>άμα Ε λ λ ά ς  (1822) τού Σέλλεϋ. 3) 
ί  πού είναι έλεύθεοες αποδόσεις ή απομιμήσεις Ελληνικών παιάνων τής έπο- 
στούς οποίους πρέπει νά περιληφθή ό «Θούριος» τού Ρήγα καί ό «"Τμνος» τού 

ώμου — έογιχ πού κυκλοφορήσανε μέ επιτυχία στο εξωτερικό, σέ πεζές καί 
ίτρες αποδόσεις, και πού τά Ελληνικά τους ακόμη ήταν προσιτά στούς ένθου- 
Μίς Ελληνομαθείς κληρικούς καί λογίυυς τής ρομαντικής εκείνης εποχής.
! ’Ανάμεσα σ’ αυτά τά στιχουργήματα ιδιαίτερη θέση κατέχουν τά ποιήμα- 
ffov ασχολούνται μέ τούς αγωνιστές καί τις θυσίες τής μαρτυρικής ’Ηπείρου, 
jivo πού κάνει δέ εντύπωση είναι τό γεγονός ότι οί διάφοροι αυτοί ’Αμερικανοί 
μές ήσαν τόσα καλά πληροφορημένοι γιά τόν Μάρκο Μπότσαρη, τόν Σαμουήλ, 
ίούλι, τό Κιούγκι, τήν Πάργα, καί τά περιέγραψαν όλα μέ τόση ζωντάνια καί 
|ισμό, σάν νά είχανε ζήσει τά γεγονότα αυτά οί ίδιοι. Γιά μάς, ύστερα άπό 
μση αΙώνα, βεβαίως τά ονόματα αυτά έχουν γίνει μέρος τού θρύλου, τής ήρωι- 
|παράδοσης, πού συχνά γράφει τήν ιστορία μέ τήν Τδια πέννα πού γράφει καί 
ημοτικό τραγούδι.
1 ΟΙ προεπαναστατικοί αγώνες τών Σουλιωτών, τό Κιούγκι μέ τόν ηρωικό 
ουήλ, καί ή καταστροφή άπό τις ορδές τού Άλή Πασά τό 1803, μνημονεύονται 
λληλα καί παίρνουν τή θέση τους ανάμεσα στα δημιουργήματα τής φιλελεύ- 
!: καί νεαρής Άμεοικανικής Μούσας. Έδώ πρέπει να άναφερθή τό μακρο- 
»στατο ποίημα «Ό  Σουλιώτης πολέμαρχος» τού S . Fairfield πού δημοσιεύτηκε 
$28, καί περιγράφει μέ λεπτομέρειες τον αγώνα στο Κιούγκι, τά υπερήφανα

/
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Σαμουήλ, και τό ηρωικόν ολοκαύτωμα. Ή θυσία τού Σουλιού ένέπνευσ|| 
ουλάχιστον ανώνυμον ποιητήν, όπως βλέπει κανείς στο ποίημα «Ή θριβ

λόγια τού
και ένα τουλάχιστον
αμβεύουσα Ελλάς» τού 1828. Ή προδοτική καί απάνθρωπη, κατά τούς Άμερι^ 
κανούς, παραχώρηση τής ωραίας Πάργας από τούς νΑγγλους στον Άλή Πασαή 
τον Μάϊο τού 1819, έναντι χρημάτων — μια κυνική πράξη πού έπρόκειτο νά έπα§Γ 
ναληφθή, δυστυχώς, μέ μοιραία επακόλουθα στην περίπτωση τής Κύπρου τό 1879-f 
ένέπνευσε τό συγκινητικό λυρικό ποίημα «Στούς εξόριστους τής Πάργας» άγν<5@ . 
στου έπίσης συγγραφέα, αλλά πού δημοσιεύτηκε έκ των πρώτων τό 1822. Ή εξοδόςΐ; 
από την Πάργα άναφέρεται, αποσπασματικά, και σε μερικά άλλα ποιήματα, γενΐΐ 
κωτέρου φιλεΑληνικού χαρακτήρα. Όπιοσδήποτε τά έργα αυτά αποτελούν uiait 
ένδειξη τής ’Αμερικανικής συμπάθειας γιά τούς ξεσπιτωμένους αθώους πρόσφίΜ 
γες —  ενα γεγονός πού είχε συγκινήσει βαθειά καί τον Σολωμό.

’Αποκορύφωμα στον ποιητικόν αυτό κύκλο αποτελούν τά έργα πού άσχοί 
λούνται μέ τούς αγώνες και τον θάνατο τού Μάρκου Μπότσαρη. Ό  αφιλοκερδής 
αδέκαστος και απλός χαρακτήρας του, ό ασύγκριτος ηρωισμός του, τό νεαρόν τ% 
ηλικίας του, και τό γεγονός δτι πεθαίνοντας άφησε ορφανά τά παιδάκια του m 
την νεαρή σύζυγο, συνεκίνησε τήν ’Αμερικανική κοινή γνώμη κα'ι τήν ποιητική φαν 
τασία που τον περιέγραψε σάν ιδανικό παράδειγμα γιά μίμηση. Μέχρι προσφά 
των — γιατί τά καλλιτεχνικά γούστα και κριτήρια έχουν αλλάξει πολύ στήν fere 
χή μας—  σχολικές και κολλεγιακές ανθολογίες περιείχαν τήν περίφημην ωδήν «Μίφ 
κος Μπότσαρης» τού Fitz - Green .Halleck, πού άρεσε πολύ και στον Αλέςανδρ 
Ρίζο Ραγκαβή, αργότερα πρεσβευτή τής 'Ελλάδος στις Η .Π .Α ., ώστε τήν μετι 
φρασε σέ αρχαϊκή και πομπώδη καθαρεύουσα ή οποία βέβαια καταδίκασε τό δμορψ 
ποίημα σέ μαύρη λησμονιά και άφάνεια. Τό μεγάλο αύτό ποίημα, πού γράφτψ 
αμέσως μετά άπ’ τή μάχη στο Καρπενήσι (1823) άπόσπασε ευμενή σχόλια yjiJ, 
παίνους από πολλούς λογίους τής εποχής. Ό  Ελληνικής καταγωγής καθηγητής Γ.γ/| 
Κανάλε περιέγραψε τον Μπότσαρη ώς εξής:

"Απ’ όλους τούς ήρωες της αναγεννημένης Ελλάδος ό Μπ, 
τσαρης «μ ένει άφθαστος στη δόξα του.» Τά τολμηρά κατόρθωμα; 
του δεν έχουν προηγούμενο στήν ιστορίαν τής εποχής μας. ’ 
αθλος μέ τον όποιον τελείωσε τήν σταδιοδρομίαν του διακρίνει 
γιά άκοα τολμηρότητα αλλά και λεπτομερή φροντίδα. Δεν f t l  
φύλλαξε τόν εαυτόν του, αλλά τούς άνδρες του. Γιά τίιν έππ.̂  
χίαν τού σκοπού του δέχτηκε μόνον τριακοσίους. Γιά νά βεβακο 
γιά τόν ήρωισμό τους τούς έβαλε νά κοινωνήσουν, σάν νά έπ/ 
κειτο νά πεθάνουν. Γιά νά τούς έμπνεύση έμπιστοσύνη τούς έκο 
νά όρκισθοϋν δτι θά σώσουν τούς λαβωμένους άπό τό αίσχος 1 
τουρκικής αιχμαλωσίας. Γιά νά εξίσωση τήν τύχη του μέ τήν δ' 
τους, έσκισε τό (στρατηγικό του) δίπλωμα, καί, σαν τούςΆμ* 
κανούς Putnam και Warren ζήτησε τά ποονόμια τού άπλοϋ στ 
τιώτη. Χωοις τύμπανα και σημαία, οι Σουλιώτες και Παργιώτες’ 
άρχισαν τήν πορεία τους, άφοϋ πρώτα χόρεψαν τόν πυρρίχιο 
τραγούδησαν τό κύκνιο άσπα του δεσποτισμού, σάν τόν παιανα *7 
αρχαίων 'Αθηναίων του Αισχύλου.

Ό  ήοωι/ός θάνατος τού Μπότσαρη, μπορεί νά πή κανείς, συνεκίνησε 7|ΐ 
διανοούμενη Άμεοική άπ* άκρο σ’ άκρο. ’Απαγγελίες καί παραστάσεις δοαμσν* 
μέ θέμα τόν Σουλιώτη ήρωα έγιναν σέ διάφορες πόλεις, θέατρα και κολλέγω5̂  
σκοπό τή συλλογή χοημάτων γιά τόν άπελενθεοο>τ»κόν αγώνα. Τό ωραίο μελο^ι 
μα «Ελλάς και ’Ελευθερία» ποίγτηκε στήν Νέαν ‘Τόρκην τόν ’Ιανουάριον τού 1 
σύμφωνα μέ τήν εφημερίδα The Albion, πού στο φύλλο τής 10ης ’Ιανουάριου
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καί μιάν έμμετρη μετάφραση ένός Ελληνικού ποιήματος με τον τίτλο «Στή μνήμη 
τού Μάρκον Μπότσαρη». ’Επίσης ένα δραματικό έργο «Μάρκος Μπότσαρης» πρέ- 
»ιει νά γράφτηκε την εποχή εκείνη άπό τον Augustus Julius Requier, αν καί τό 
ιωζόμενο κείμενο είχε τυπωθή πολύ αργότερα, τό 1800. Θεατρικό έργο είχε γρα- 
ρτη επίσης καί για τούς αγώνες τών Σουλιωτών κατά τού Άλή Πασά, παίχτηκε 
ύ  καί στο Λονδίνο καί τυπώθηκε τό 1820. ’Άρθρα στο ίδιο θέμα δημοσιεύτηκαν 
ίτήν North American Review ( ’Ιανουάριος 1824) καί σέ άλλα σοβαρά έντυπα.

Ποιήματα, ή αποσπάσματα, γιά τον Μπότσαρη γράφτηκαν καί από τον 
Γ. G. Brooks, πριν τον χαμό του (1822), καί από τον J .  Η. Β . Latrobe, μετά την 
ινροειο νίκη στο Καρπενήσι. Τό ποίημα τού Iialleck όμως αποτελεί άριστούρ- 
Γημα τής φιλοηπειρωτικής καί γενικά φιλελληνίκης Αμερικανικής ποίησης τής έ- 
ίοχής. "Οταν πριυτοδημοσιεύτηκε, τον ’Ιούνιον τού 1825, οί εκδότες τού περιοδι- 
ίου New Tork Review and Atheneum Magazine τό επαίνεσαν μέ ενθουσιασμό:

Θά ήιο  πράξη; μεγάλης αδικίας διά τον συγγραφέα τού άνω- 
τέρω μεγαλοπρεπούς λυρικού ποιήματος αν αποφεύγαμεν νά έκ- 
φράσιυμεν τον Θαυμασμόν μας διά την έξαιρετικήν του όμορφιάν. 
ΕϊμεΘα έπίσης βέβαιοι, τουλάχιστον εις αυτήν την περίπτωσιν, δτι 
έχομεν κάμει κάτι τύ σπάνιον εις τά χρονικά τής κριτικής —  έξε- 
φράσαμεν μίαν γνώμην μέ την οποίαν ούδείς αναγνώστης θά αί- 
σθανθή τήν ανάγκην νά διαφωνίση.

| Γνώμες ανάλογες μέ τήν παραπάνω εκφράστηκαν καί από τούς γνωστούς συγ- 
ραφε.ίς καί λόγιους Ε. A. Poe, W. ( \  Bryant, R. Dana καί πολλούς άλλους. Ό  
ko; ό Halleck έγραψε στην αδελφήν του ότι ό «Μάρκος Μπότσαρης» του είχε άνα- 
ημοσιενθή, άπαγγελίϊή, καί έπαινεθή περισσότερες από χίλιες φορές στις Η .Π .Α ., 
ιγγλία, Σκωτία, ’Ιρλανδία κ.τ.λ., καί είχε μεταφρασθή Γαλλικά καί Ελληνικά, 
<όμη δέ είχε άναφερθή καί από ιερωμένους από τούς άμβωνες διαφόρων εκκλησιών.

* * *
•  *  *  *  *  *ί«ί ;· ·

Ιφ Παραθέτω μιά μετάφραση τού ποιήματος αυτού, καθώς καί μερικών άλλων, 
ενθυμίζοντας στον συμπαθή αναγνώστη δτι πολλή από τήν ομορφιά τού πρωτο- 
|*ου χάνεται στη μεταφορά άπ’ τή μιά γλώοοα στήν άλλη. Όπιοσδήποτε, προσπά-' 
|σα νά παραμείνω πιστός στο νόημα τού κάθε στιχουργήματος, μεταχειριζόμενος 
X Ιδιες.εικόνες, σχήματα λόγου, καί εκφραστικά μέσα άπεικονίσεως έν γένει. Μι- 
ίοαλλαγές, ίδίιος λέξεων, ήταν απαραίτητες γιά νά έπιτευχθή τό μέτρο, ή όμοιο- 
(Ταληξία, καί τό Ελληνικόν ιδίωμα.
; Βιβλιογραφική, φιλολογική, καί ιστορική πηγή τής εισαγωγής αυτής είναι 
ίτά κύριον λόγον, ή αγγλική διατριβή τού ομογενούς καθηγητού κυρίου Άλεξάν- 
ρυ Πσπαδοπούλου «Αμερικανοί Ποιηταί καί ή Ελληνική Έπανάστασις, 1821 - 
128», πού γράφτηκε τό 19Π2 στό Πανεπιστήμιον Ρούσβελτ τού Σικάγου. Στον 
1 Παπαδόπουλον εκφράζω έδώ δημοσία έπαινον γιά τήν λεπτομερή καί πρωτο- 
ϊ>ιακή μελέτη του. Έλπιζα) δέ δτι σύντομα θά καταστή δυνατόν νά έκδοθή μία 
Ρ)ρης ανθολογία τών φιλελληνικών αυτών έργων, καθώς καί μία ευρύτερη φιλο- 
ρική μελέτη μέ βάση τήν έξαίρετην εργασίαν τού φιλοπόνου καί άφοσιωμένου αύ- 
p φιλολόγου καί έκπαιδευτικού.
; Professor Μ. Byron Raizis
j Department of English
I Southern Illinois University

' Carbondale, Illinois 62901
U.S.A.
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by Fitz - Greene Halleck (1823)
Μάρκος Μπότσαρης

Σ τή  σίγουρη του τη σκηνή βαθειά μέσ* τά μεσάνυχτα 
ό Τούρκος ονειρεύεται την ώραν εκείνη 
πού ή Ε λλά δα  τρέμοντας την τρομερή του έχθρητα 
ίκευτικά τό γόνατο θά κλείνει.
Μέσα σέ στρατόπεδα και παλάτια ονειρεμένα 
του νικητή τά τρόπαια τά έχ ε ι ήδη στημένα- 
θριαμβευτικό στ’ όνειρό του τραγούδι άγρικάει, 
κι* ύστερα του μονάρχη τη βούλα φορώντας 
καλοκαθίζει στό βασιλικό του θρονί — ρήγας όντας 
κι' ό νους του ό άχαλίνωτος χαρούμενα πετώντας 
ήταν σάν τό πουλί πού στής Έ δέμ  τον κήπο φτερουγάει.

: i

Μέσα στού δάσους τίς σκιές, νυχτερινό καρτέρι 
στήνει ό Μπότσαρης μαζύ μέ τούς Σουλιώτες 
παλικάρια μέ καρδιά και γερό χέρι 
δοκηιασμένους στό σπαθί, άξιους πατριώτες.
Έ κ ε ϊ οί Περσικές ορδές είχαν σταθή, 
έκ ε ΐ χαρούμενη ή γή τό αίμα τους ε ίχ ε  γευθή 
των αρχαίων Πλαταιών την ημέραν έκείνην* 
καί τώρα έκ ε ϊ άνέπνεαν τον στοιχειωμένο άέρα 
τέκνα προγόνων πού κερδίσανε τη νίκη εκ ε ί πέρα, 
μ* έτοηιο χέρ ι καί ψυχή πού δέν ξέρει φοβέρα, 
σβέλτοι όπως κι* έκεϊνοι.

Μιά ώρα πέρασε — ό Τούρκος ξυπνά.
Τό λαμπρό εκείνο όνειρο ήτανε τό στερνό του* 
ξύπνησε άκούγοντας τούς σκοπούς πού σκούζαν:
«Στά  όπλα! Οί 'Έ λληνες, οι 'Έ λληνες πλακώσαν!»
Ξύπνησε —  μέσα σέ φλόγα και καπνό νά 6ρή τό θανατά,
σέ κλαγγή σπαθιών, κραυγές καί βογγυτά,
σέ γρήγορη φωτιά από πυκνά βόλια θανάτου
πού σάν άστροπελέκι άπ* τή βουνίσια νεφέλη πέφτει
κι* ακούσε, μέ φωνή σάν βούκινο πού ηχεί,
τον Μπότσαρη τούς άνδρες του νά παρακινή:
«"Ωσπου ό τελευταίος εχθρός ξεψυχήσει, κτυπάτε* 
ύπέρ βωμών καί εστιών, κτυπάτε*
γιά τούς χορταριασμένους των προγόνων σας τάφους, κτυπάτε 
γιά τον θεό , καί γιά τήν πατρική σας γ ή !»

' ι
Παλικαρίσια πάλεψαν, σκληρά καί γενναία* 
μ' έχθρούς νεκρούς καλύψανε τής μάχης τό πεδίο, 
νικήσανε, μά ό Μπότσαοης χτυπιέται μοιραία, 
καί απ’ τό αίμα του αδειάζει τής ζωής τό δοχείο.
Οί λ ίγο ι πού γλυτώσανε σύντροφοι του νά δούνε προφτάξαν 
τό χαμόγελό του σάν τό πεοήφανο «ζήτω» τους φωνάξαν 
πού τό πεδίο τ’ άλικο τό είχανε κερδίσει! 4
κι* ύστερα είδαν στό θάνατο τά μάτια του νά σφαλούν |j
μ έ γαλήνη, τή νύχτα γιά ν' άναπαυθούν, ρ\



σάν αγριολούλουδα στού ήλιου τή δύση.

’Έ λα, θάνατε, στό νυφικό τό δώμα! 
έλα στής μάνας πού για πρώτη φορά άγαπημένα 
νοιώθει τήν πνοή άπ' του πρωτόγεννου της τό στόμα* 
έλα όταν τά δεσμό τά ευλογημένα 
πού κρατούνε τό θανατικό τσακίσουν 
και πολιτείες πολυάνθρωπες τό κτύπημα θρηνήσουν* 
έλα μέ του χτικιού την παλερή μορφή 
τού σεισμού τή δόνοση, τού ώκεανού τήν ορμή 
έλα σάν ή καρδιά κτυπάει γοργή καί θερμή, 
σέ συμποσίου τραγούδι, και χορό, καί οινοποσία* 
τί τρομερός πού είσαι έσύ — ό θρήνος, 
ή καμπάνα ή νεκρική, τό σάβανο, τό κιβούρι, ό βόγγος* 
κι* δλα δικά σου είναι δσα μας φέρνει ό φόβος 

\ ΐ τής άγωνίας ή ή γνώση, ή τ ’ όνείρου ή όπτασία.

r ~
Ι’δν
ι·
ί

Α λλά στον ήρωα, δταν μέ τό σπαθί του 
των έλευθέρων ή μάχη έχει τπά κερδιθή, 
ή φωνή σου άντηχεί σάν λόγος προφήτου* 
καί άκούγονται στόν τόνο του κτύπου 
οι εύχαριστίες μυριάδοιν πού δέν έχουν γεννηθή.
’Έ λα , δταν τής φήμης τά έργα είναι τελειω μένα —
έλα, μέ τά δαφνόφυλλα τ' αίματοκερδισμένα —
έλα σάν ή ώρα τού όποκορύφου κτυπα —
τότε των σβησμένων )ΐατιών σου ή άπόγεια λάμψη
γ ι’ αύτόν είναι εύπρόσδεκτη σάν τήν δψη
τ’ ούρανού καί των άστρων σ’ αυτούς πού ζούν στά δεσμό,
τ’ άρπαγμά σου καλόδεχτο οποίς τ* άδελφικό
τό χέρι σέ τόπο ξενικό*
εύπρόσδεκτο τό κάλεσμα σου σάν τήν κραυγή 
πού έλεγε  δτι των ’ Ινδικών νησιών ήταν σιμά ή γή 
στον Γενοβέζο0 πού τόν άγνωστο κόσμο έρευνοΰσε, 
καθώς ό άνεμος ό στεριανός, άπό φοινικόδασα τής άμμου, 
καί πορτοκαλεώνες καί άγρούς βαλοάμου, 
πάνω άπ’ τίς θάλασσες τής Ά ΐτη ς  φυσούσε.

Μπότσαρη! μέ τά γενναία παλικάρια τά τρανά 
πού ή Ελλάδα άνάθρεψε στής δόξας της τήν ώρα, 
άναπαύσου — μνήματα δέν ύπάρχουν πιό λαμπρά, 
πουθενά σ’ δλην αύτή τήν ένδοξη χώρα.
Πένθιμα δέν έφόρεσε αύτή γιά σένα πέπλα
ούτε έκανε τή μαύρη νεκροφόρα νά κουνά τά λοφία τού ζόφου
οάν κομμένα κλαδιά άπ’ τού θανάτου τ’ άφυλλα δένδρα
μ* έπίδειξη θλίψης καί πομπή άδεια,
άκαρδη πολυτέλεια τού τάφου:
Ά λ λ ’ αύτή έσένα οάν ένα πολυαγαπημένο θυμάται 
πού γιά λίγο κοντά άπ’ αύτούς πού άγαπάει άποσπάται* 
γιά σένα τού ποιητή ή λύρα έβραβεύθη

Χριστόφορο Κολόμβο,



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ EZTIi

ιό μάρμαρο σκαλίστηκε, ή μουσική ένεπνεύσθη* 
γιά σένα ή Ελλάδα κτυπά γεννέθλια καμπανάκια* 
γιά σένα των νηπίων τά πρώτα ψευδά λογάκια* 
γιατί γιά σένα λέγεται ή βραδινή προσευχή 
σέ παλατιού ανάκλιντρο ή σέ φτωχικό στην έξοχή* 
τό παλικάρι της σιμώνοντας τον εχθρό, 
γιά σένα δίνει κτύπημα άκόμη πιό φοβερό* 
δταν γι' αύτόν φοβάται ή κοπέλλα μέ τά πλεγμένα 
μαλιά, τή χαρά της άπ' τά χρόνια τά περασμένα, 
άναλογιέται τή μοίρα σου, και στεγνώνει τά μάτια τά βουρκωμέν^

Κι* αύτή άκόμη των αγοριών σου ή μάνα ή πονεμένη, 
άν και στά μάτια της καί τά μάγουλα τά σκαμμένα 
διαβάζεται ή θλίψη, λόγια δεν θά πεΤ λυπημένα, 
γιά τήν άνάμνηση, τή χαρά της τή θαμμένη, 
άκόμη κΓ εκείνη πού σ’ έχει γεννημένο 
κοντά στο τζάκι του σπιτιού τό πολυσυχνασμένο 
θά μίλα γιά τό χαμό σου χωρίς στεναγμό: 
γιατί τώρα έσύ στή Λευτεριά και στή Φήμη άνήκεις* 
ένα άπ τά λίγα τ’ άθάνατα ονόματα τής νίκης 
πού γεννημένα δεν είναι γιά ξεχασμό.

’Απόδοση Μ. Βύρωνος Ραΐζη 
Καθηγητού Συγκριτικής Φιλολ.

κείμενο από τον τόμο:
Fitz - Greene Halleck, P oetical W orks (New York: Redfield, 1852), pa|
16 - 21.

«Γραμμές στο θάνατο τού Μάρκου Μπότσαρη» I f

νΕτσι λοιπόν πορεύτηκε ό Μπότσαρης γοργά καί Θαρραλέα, 
ή έλπίδα ψύχωνε τό χέρι του, κι ή δίκη τή ρομφαία.
Ψηλά στ’ άγέρι έσειε λάβαρο περήφανο, τρανό, 
καμάρι του παλικαριού, μά και σύντομα σάβανο του στερνό.
Σά βολίδα μέ βιάση σκίζοντας τό ζόφο τής νυχτιάς 
πού μέ μεγάλη λάμψη σκάζει στο τέλος τής τροχιάς, 
έτσι πάν* άπ' τά κατσάβραχα σάν γέρακας ό Μπότσαρης πετά 
και στοΰ ύπνου τήν ξάπλα ξένοιαστο τον Τούρκο συναντά. If 7 
Τήν βροντερή του σέρνοντας πολεμική κραυγή ώρμησε στόν exOpi 
μ’ άφοϋ τή νίκη κέρδισε, χτύπημα δέχτηκε σκληρό. t
Στερνά, τήν παντιέρα του σφιχταγκαλιάζοντας τήν χιλιοτρυπημέν j 
ξεψύχησε, Ελλάδα καί Λευτεριά κράζοντας, μέ τήν πνοή σβυσμέν, *

by John Η. Β. Latrobe ί
απόδοση: Μ. Βύρων Ραΐζης ·ΐ

published in
John Ε. Semmes, Jo h n  Η . B. L a tro b e  an d  his T im es, 1803 - 1891.

Baltimore, 1917. page 112.
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ΙΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

«Ό  Σοιώιώτης πολέμαρχος»

(απόσπασμα)
του S. L. Fairfield

«νΕλα! θά ο' άνταμώσουμε όπως ό σκλάβος 
συναντά άπελπισμένα τήν τυραννία! 
κι ή Κιάφα θά γίνη του Σουλιώτη ό τάφος, 
ή του Άλή Άσλάν ή στερνή κατοικία.»

’Έτσι του Σουλιου οί γκρεμοί Kai τά βράχια γενήκαν 
μιά άπαίσια μάζα άπό φωτιά καί αίμα, 
έκεί δπου χαλάσματα και φλόγες πεταχτήκαν 
ή Λευτεριά είχε παραδώσει τό πνεύμα.

Έκεί τυράννοι δέν θά τολμήσουν ποτέ νά σταθούνε, 
οσο τά Σουλιυπόπουλα άψηφοϋνε τή μπάρα, 
στή Γή τήν άγια, τήν περήφανη, πού δλοι τήν Ιστορούνε, 
δπου ή Δόξα λαμπυρίζει στοϋ θανάτου τήν ώρα.

απόδοση: Μ. Βύρων Ραΐζης

ϋ^θσιεί*θ·ηκε στή
Philadelphia A lbum , an d  L a d ie s  L iterary  G agette , III (Oktober 22, 1828),

f

απόδοση Μ. Βύρωνος Ραΐζη 

ανωνύμου «Στους έξωρίστους τής Πάργας»

(απόσπασμα)

Παιδιά τής Πάργας, ή πατρίδα σας ήταν ώραία, 
κοντά στό γαλάζιο γυαλό μέ τά πράσινα φύκια, 
δταν περήφανα κυμάτιζε ό Σταυρός στή σημαία, 
και στίς έπάλξεις, των γενναίων τά στήθια!

Πόσο βαθειά μέσ’ τήν λύπη oi καρδιές σας θέ νδν βουτηγμένες, 
καθώς άποχαιρετούσατε τΙς γαϊες τΙς πατρικές· 
ένώ πάνω άπ’ τ' όμορφα στέρνα συννεφοσκεπασμένες 
ήταν τής Λευτεριάς οί νεκρικές πυρές!

"Αν καί περιπλανιέστε, ανώνυμοι χωρίς πιά κατοικία, 
θέ νδσθε πάντα οί έξόριστοι τής Λευτεριάς, 
ή δόξα θά σάς άκολουθή παντού χωρίς άργοπορία, 
καί θά λάμπη σάν φάρος άδέσμευτης παληκαριάς.

Κι άν ροβολάτε στ* άγρια τά βράχια, ή σάς δέρνει τό κύμα, 
ή ό δρόμος σάς φέρνει στήν έρημη γή,

rι
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περήφανοι θά αίστάνεσθε πού δέν γίνατε των έχθρών σας κτήμα| 
στήν δμορφή σας πατρίδα δπου τό φως του ήλιου προίτοείχατε

M inerva, I (November 9, 1822), 248.

’Απόδοση Μ. Βύοίυνος Ραίζη

άνιονΰμου «Ή  θριαμβεύουσα Ελλάς»
(άπόσπασμα)

Σούλι, σήκωσ* τα δλα περήφανα τα λάβαρα στόν αέρα, 
μείνε πιστό παντοτινά στη πίστη σου και τό νόμο.
Στη μάχη θέ νά σέ καθοδηγά ή σκιά του πατέρα, 
κι ή άνδρέία του θάναι ψύχωμα γιά σέ στής λευτεριάς τό δρί

The P h iladelph ia  M anthly M agazine,
I (February 15, 1828), 230 - 231.

u

απόσπασμα έγράφη τό 1822

«Στο τουρκικό μισοφέγγαρο» του Jam es G. Brooks

Ποιος βιάζεται τόσο σάν άγριωπός κυνηγός 
σκεπασμένος μ’ Ιδρώτα καί σκόνη;
Είναι ό έξολοθρευτής, ό Σουλιώτης αρχηγός 
ποΰρχεται 6 η  τά ψηλά βουνά μέ τό χιόνι.
Μ' άκράτητη ορμή καταφτάνει διά μιας,
μέ νικητήρια χαρά καταφτάνει,
σάν άγγελος καλπάζοντας στή θύελλα τής νυχτιάς
μέ τό χέρι έτοιμο τον έχθρο νά μαράνη.
Άντηχάει άρμάτων κλαγγή κι ή άγρια κραυγή του απ’ τό 
Δές, δές τό τρανό μισοφέγγαρορ πεταγμένο πατιέται στό

T h e R iv als o f  E ste  an d  other poem s. New York, 1829.
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TiTOY Π. ΓΙΟΧΑΛΑ

"ΣΕΛ ΙΔΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΛΙΛΣ 
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. BRUNO LAVAGNINI,,

Τον ’Ιούλιον του 1969 έτυπώθη εις την σειράν των «Le letterature del 
mondo» του έκδ. Οίκου Sansoni/Accademia διά τρίτην κατά σειράν φοράν ή Τ- 

ϊ στορία τη; Νεοελληνική; Λογοτεχνία; του Καθηγητού κ. Bruno Lavagnini1.
To εργον τούτο αποτελεί άνατύπωσιν τής δεύτερα; έκδόσεως, βελτιωμένης 

εις ώρισμένα σημεία, έπηυξημένης δέ διά προσθήκης δύο νέων κεφαλαίων (13ου: 
Γενική έπισκόπησι; τή; νέα; ποιήσεοις, και 15ου: ΤΙ λογιστής, ή Ιστορία, ή κριτι
κή), ως καί διά μια; έκτενεστέρας, συστηματικής, βιβλιογραφίας έν τελεί. Επειδή ή 

.νέα αυτή εκδοσις διατηρεί τάς βασικά; κατευθύνσεις και απόψεις τής δευτέρας έκ- 
ίδόσειος, (διά την όποιαν έγραφησαν από ελληνική; πλευράς σχετικά άρθρα”, δεν προ- 
. τιθέμεθα νά παρουσιάσου μεν έκ νέου τό εργον κριτικώς.
I Δέον, παρά ταύτα, νά αημειωθή ότι τούτο χαρακτηρίζεται διά μίαν προσω
πικήν ερμηνείαν τού συγγραφέω; των διαφόροιν φαινομένων και προβλημάτων τής 
•Νεοελληνική; Λογοτεχνία;, διά μίαν ισορροπίαν και διά μίαν αρτιότητα, διά την 
■ οποίαν δύναται, άνευ δισταγμού, νά θεοτρηθή (ό; τό πληρέστερου εργον εις τό εί- 
ιδος το\', γραφέν είς ξένην γλώσσαν.
! Τό πράγμα δεν εκπλήσσει όσους έγνώρισαν τον συγγραφέα του. Γεννηθείς 
*ις Σιένα, έσπούδασε Κλασσικήν Φιλολογίαν προκαλέσας την προσοχήν καί τό έν- 
διαφέρον τού επιστημονικού κόσμου μέ τάς γνωστάς μελέτας του επί των Ελλήνων 
λυρικών, τή; ελληνικής ιστοριογραφίας, ιδία δέ μέ το γνωστότατου εργον του: 
<Le origini del romanzo Greco». Άλλ’ ή εύρεΐα διανόησις τού φιλλέληνος καθη- 
/ητού κατώρθωσε συν τώ χρόνιο νά καλύψη καί γνωρίση έπισταμένως όχι μόνον τήν 
Ελληνικήν αρχαιότητα, άλλ* επί πλέον τούτου, τον κόσμον καί τά Γράμματα τού 
Βυζαντίου καί τής Νεωτέρας 'Ελλάδος.
' Εις αυτόν κυρίως οφείλεται ή στερέωσις τού ’Ιταλικού ’Ινστιτούτου ’Αθη
νών, διά τήν θεμελίωσιν τού οποίου προσιοπικώς ειργάσθη επί σειράν ετών, κα- 
ρρθώσας είς μίαν τόσον δύσκολον περίοδον, ο>ς ήτο εκείνη τού μεταπολέμου είς 
|ήν Ελλάδα, νά γε(ρυρώση τό χάσμα, τό οποίον ήνοιξεν ό πόλεμος μεταξύ των δύο 
|αών, αποκαθιστών τούς πνευματικούς των δεσμούς καί σχέσεις, 
ΐ Καθηγητής τής Κλασσικής καί Νεοελληνικής Φιλολογίας είς τό Πανεπι- 
(τήμιον τού Palermo, κατώρθωσε νά ίδρυθή εις τήν πόλιν εκείνην ’Ινστιτούτου Βυ- 
αντινών καί Νεοελληνικών ερευνών, τήν σοβαρότητα τής εργασίας τού οποίου έ- 
νώρισεν έκ τού πλησίον ό γράφων επί τρία συνεχή ετη.

ΤΙ Ιστορία τής Νεοε?Ληνικής Λογοτεχνίας τού κ. Lavagnini συμπληρώνει 
ις συλλογάς του «Trittico Neogreco» καί «Arodafnusa», έργα διά τά όποια Ιλαβε

| Τό έργον <tjm  τον τίτλον: LA LETTERATURA NEOELLENICA. Ή πρώτη έκδοσις 
! έγινε τό έτος 1954, ή δέ δεύτερα τό 1959.
ί Ό X. Μελας έγραψεν είς την Ε σ τ ί α ν  (τής 18ης Ιουλίου 1955), ό Μ. Μανούσακας είς 
I HELLENISM E CONTEMPORAIN, (τόμ. IX, Ν 4, Ιούλιος - Αύγουστος 1955, σελ. 
? 257 . 279) και ό Π . Καλονάρος είς M ESSA G ER D’ A TH EN ES (τής 30 Νοεμβρ. 1955).

j
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τό έτος 1957 το βραβείο ν «Marzotto».
Έπιθυμούντες νά δώσωμεν εν μικρόν δείγμα τής κριτικής ευαισθησίας του 

συγγραφέως, μεταφράζομεν εις την ελληνικήν τό μεγαλύτερον τμήμα έκ του προσ- jt .a  
τεθέντος νέου (13ου) κεφαλαίου* αν δε ή άπόδοσις και ή μορφή δεν είναι δπως 
ακριβώς θά έπεθύμει 6 ελληνιστής Καθηγητής, άς μάς τό συγχοορήση, διότι ιδική · β ; ΐ  
μας πρόθεσις ήτο νά τιμήσο3μεν απλώς τό όνομα και την προσφορά του εις τά νεο- ψ 
ελληνικά Γράμματα, έκφράζοντες συνάμα ευγνωμοσύνη διά τήν αγάπην, με τήν δ- Jljir 
ποιαν περιέβαλλε τον γράφοντα, και τό ενδιαφέρον τό όποιον έπέδειξε διά τάς μετα-η®^

|τγπτυχιακός του σπουδάς.
Τ. Π . Γ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Π01ΗΣΕΩΣ

Ή  νέα ποίησις

.Ή  πολύχορδος άρπα του Κωστή Παλαμά έλίκνισε τον ελληνικόν λαόν κατάί 
τάς πρώτας δεκαετίας τον παρόντος αιώνος συνοδεύουσα τούτον ακόμη και εις τήν, 
κοπιαστικήν του πορείαν προς τήν όλοκλήρωσιν τής εθνικής ένότητος. Αυτός άνε-| 
κάλεσεν — εις τήν Φ λ ο γ έ ρ α  τ ο ύ  Β  α σ ι λ ι ά—  τήν μεγάλην σκιάν τού Βα-η 
σιλείου Βουλγαροκτόνου και παλαιάς δόξας τού Βυζαντίου, κατά τήν διάρκειαν των 
βαλκανικών πολέμων τού 1912 και 1913. Κατόπιν έσίγησε διά νά έπιστρέψη είς§ 
τήν «ασάλευτη ζωή» του, εις τάς λυρικός διαχύσεις μι)ας ψυχής δονουμένης από τάς|; 
καθημερινός συγκινήσεις, τάς ύποβολάς τής σκέψεως, τάς ανακλήσεις τής ίστορίας.4_ 
Κατά τήν περίοδον μεταξύ τών δύο πολέμων, αΐ νέαι γενεαί άπεμακρύνθησαν άπό§ 
αυτόν, άναζητούσαι άγωνιωδώς νέας εμπειρίας. Παρά ταύτα ούτος είχε δώσει εις?: 
τήν 'Ελλάδα — επί τής οδού τής δακτυλοδειχθείσης υπό τού Σολωμού— μίαν νέαν  ̂
ποίησιν, άποχωρισμέγην από τάς αντηχήσεις τού δημοτικού τραγουδιού και έλευ-· 
θερωμένην από τήν σκωρίαν τής καθαρευούσης. Έν τω μεταξύ, μετά τό «δελφικό ι 
μήνυμα», ό ’Άγγελος Σικελιανός, αγωνιών νά επιβεβαίωση πάλιν τάς αιωνίους α
ξίας τού 'Ελληνισμού, συνεκέλφρωνεν εις τό άνήσυχον και παθητικόν του πνεύμα? 
τάς μυστικός φωνάς τής αρχαίας θρησκευτικότητος. ΙΙροητοιμάζετο τοιουτοτρό-Λ 
πως διά τό χρέος του, τού εθνικού προφήτου. Αυτός ύπεκίνησε, μέ τά «Άκριτικά;[ 
τραγούδια» του τό πνεύμα τής άντιστάσεοος και ανταρσίας τού ελληνικού λαού κατά 1 
τά έτη τού πολέμου εις Αλβανίαν καί κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής τής χώραζά 
υπό τού εχθρού. Ό  ίδιος κατώρθωσε μάλιστα νά έκφραση εις τάς διαδοχικός τρα-?| 
γωδίας — Ιδίρ μέ τον Θ ά ν α τ ο  τ ο ύ  Δ ι γ ε ν ή —  τάς αγωνίας άνανεώσεως του |  
έλληνικού λαού κα'ι τάς ελπίδας του κοινωνικής δικαιοσύνης και άδελφότητος καθο- § 
λικής. Έν τώ μεταξύ τό πολύμορφον πνεύμα τού Ν. Καζαντζάκη, διψών νέας πάν-1 
τότε πνευματικός περιπέτειας, αφού έδιοσεν εις τήν Ελλάδα μίαν εκτενή Ό δ υ ·|  
σ ε ί α ν φαουστικής έμπνεύσεως, έστρέφετο προς τήν λυρικήν τραγωδίαν και ιδι· J  
αιτέρως προς τό μυθιστόρημα. >|

Εις τό πλαίσιον τής ελληνικής ποιήσεως τού πρώτου ήμίσεως τού αιώνος, 3 
μία ιδιαιτέρα θέσις αρμόζει εις τον Κ. Καβάφην (1833 - 1933). Δίχως νά έξελθτ] 
εκ τής πραγματικότητος καί έκ τής παραδόσεως τής ελληνικής κουλτούρας, ευρί
σκει εις τήν ποίησίν του τόνους παγκοσμίου ανθρωπισμού καί έμφανίζεται ώς 9αρν| 
ραλέος νεωτεριστής, ώς δημιουργός νέας φόρμας. Οίκοδομεΐ μίαν νέαν τεχνικήν 
έκφράσεως, διατρέχων μίαν οδόν εσωτερικούς έλληνικήν. Εις τό τέλος μίας βραδεία:.] 
και βασανισθείσης αναζητήσεως .έπιτυγχάνει, περί τό 1903, μίαν νέαν ποίησιν, ιΝ 
οποία απορρίπτει τήν ευκολον ομοιοκαταληξίαν καί τον ρευστόν στίχον, άλλ’ άνσ 
νεώνει μέ μίαν σοφήν εκλογήν καί τοποθέτησιν τών λέξεων τήν έκφραστικήν των ά 
ξίαν, παραμένουσα μακράν κάθε ερμητισμού. Οι στίχοι του άλλοτε μέν άκανθώ

η
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δεις καί τραχείς, άλλοτε δέ φαινομενικώς πεζοί, ενίοτε πλούσιοι ε!ς εσωτερικήν μου
σικήν και πλήρεις άντιχήσεων, με νηφάλιον, δηκτικήν δύναμιν ερμηνεύουν είς τάς 
καθολικός αξίας των και αξίας τού συμβόλου μορφάς τής Ιστορίας ή τού έλληνικού 
μύθον, ή μέ λαμπρόν σαφήνειαν ανακαλούν στιγμάς τής ζωής, αισθήσεις καί ψυχι
κός καταστάσεις, τάς οποίας έπαναζή (ό ποιητής) έντόνως εις τήν άνάμνησιν. Ά λλ’ 
δ Κα6άφης αποχωρίζεται εις τήν ’Αλεξάνδρειαν τον, διανέμει εις τούς φίλους τά 
λυρικά τον εις ιδιαίτερα φύλλα χάρτου. ’Ακόμη καί αν τό περιοδικόν «Νέα Εστία», 
ΐνημονεύον τήν απώλειαν τού ποιητού, παρουσιάζη έκ νέου μίαν μεγάλην δέσμην, 
ίκ των λυρικών του, μόνον μετά τήν «editio princeps» τής ’Αλεξάνδρειάς (1936) τό 
;ό ποι»)τικόν και ανθρώπινον μήνυμα τού Καβάφη γίνεται κατά κάποιον τρόπον κτή- 
ια τού λαού.

’Από ιδιαιτέραν οδόν καί ό'χι πεπατημένην προχωρεί, από τά πρώτα άκό- 
ιη λυρικά του (περί τό 1915), καί 6 Τάκης Παπατσώνης, ποιητής θρησκευτικής 
ιαί καθολικής έμπνεύσεως. Γεννηθείς εις ’Αθήνας τό 1894, έκρυψεν επί μακρά έτη, 
άδα σχεδόν κάτω από τον μόδιον, τήν μυστικήν φλόγα τής ποιητικής έμπνεύσεως, 
πηρετών μέχρι τάς ύψηλοτέρας βαθμίδας οικονομικών δημοσίων υπηρεσιών τήν 
ιοίκησιν τής χώρας του. Άπό τό έτος 1955 ανήκει μόνον εις τάς Μούσας. Είναι 
έλος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Ή μυστική πείρα τού καθολικισμού, τήν οποίαν 
^ησε, και μία μακρά επαφή μέ τον t δικόν μας Δάντην καί μέ μοντέρνους ποιητάς 
μεταφραστής μεταξύ τών άλλων τού Baudelaire, τού Proust, τού Edgar Poe, ίδι- 
ιτέρως δε τού Paul Claudel καί τού Τ. S . Eliot) τον (ώθησαν επ’ αρκετόν εκτός 
ιύ «Hortus Conclusus» τής νεοελληνικής ποιήσεο^ς εις άναζήτησιν νέας οδού. Είς 
)ν πρώτην συλλογήν του ( Ε κ λ ο γ ή  α', τού 1934), είς τήν οποίαν συγκεντρώ- 
ι λυρικά γραμμένα κατά τήν εικοσαετίαν 1914 - 1934, υπάρχουν ποιήματα δπως 
< B e a t a  B e a t r i x  (1920), R a p i n a  S a b i n a r u m  (1921) Π ρ ό  
ης έ λ ε ύ σ ε ω ς  (1925), τά οποία έγγίζουν κορυφάς τής τέχνης καί έξασφα- 
ζουν είς τον Παπατσώνην μίαν άναμφισβήτητον θέσιν νεωτεριστου είς τό πλαί- 
ον τού καιρού του.

p I N A  SA BIN A R U M

Πείτε μου, νάματα παραποτάμια, κάτω άπό σύσκια φυλλώματα 
πυκνών πλατάνων, πίσω άπό θάμνους άρωματικούς, πόσες Νηρηίδες 
ήρθαν έγγύς τό μεσημέρι νά λουσθούν. Καί τό τραγούδι 
τών κρυστάλλινων φωνών τους, πού συμμιγνύετο, καθώς τον 
γλιστερό δυο καί τρείς κατέβαιναν δασώδη λόφο, 
μέ τών νερών τό γοργό ρεύμα καί μέ των κρυμμένων 
στά πυκνά φύλλα τραγουδιστικών πουλιών.

I Π είτε μου, πώς ή παραποταμία έχταση μέ μιας έξαίφνης κατοικήθη
άπό λευκότατα καί άχτινοβόλα σώιιατα, πού λάμψη 
σκορπίσανε τής πιο λαμπρός πού έμεσουράνησε Πανσελήνου, 
στήν υγρή, στήν σκιώδην έχταση, πού*ήλιο δέν γνοόρισε ποτέ της, 
καί πού ή πλήθια πρασινάδα, σέ μαυρίλα γύρισε σκοταδερή.
Τά γέλια έκεΐ άντηχούσαν δροσεροπερα καί άπό τό ρεύμα, 
τών κοριτσών, πού μ’ έκπληξη άντίκρυζαν ή μιά τής άλλης 
τήν εύμέλεια καί τήν γυμνότητα τήν όλυμπία.
Κάθε κορμός, κάθε φύλλωμα, κάθε θάμνος, ριγούσε 

| στο άγκάλιασμα ή στο άγγιγμα τών άνέγγιχτων παρθένων.
I Πείτε μου, πώς, ποιά σκοτεινή ανδρική δρμή,
| έστειλε πειρατείας βάρκες νά σέ πλεύσουν, ποταμέ,
| οί ηρωικοί άγριάνθρωποι, πού δνειρευόνταν I

II
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στην κάθε ποταμίσια άχτή πού διάβαιναν, 
όνειρα μέ παρόχθιες ακακίες, χιονισμένες με άνθη!
Πώς cl κωπηλάτες παρατούσαν τά κουπιά και άφήνοντο στο ρέμα 
και τά δόρατα παρατούσαν οι Πολεμιστάδες και τές σαγίτες, 
στην έκσταση παραδομένοι δλότελα τού θείου τους πλού.
Ώσότου άνάλαμψαν τά μάτια, στην καμπή τού ποταμού 
στη σκοτεινήν, απόμερη μεριά καί ξαφνικά οΐ αχτίνες 
τούς θάμπωσαν τού σεληνόλονστου μεσημεριού, 
κι’ ενώθηκαν σέ μιά κραυγή, σέ ήρωϊκό παιάνα θριάμβου 
μέ τή γαμήλιο συνοδεία των πουλιών, μέ τά χαμόγελα 
τού ανάλαφρου πού φύσαγε καί ολους έθώπευεν ανέμου, 
ενώθηκαν σέ μιάν ιαχή, καί τών Νυμφών ή έκπληξη 
καί» τών ορμητικών άνδρών το πρώτο θάμπωμα.
Π είτε μου, πώς, οι πριν πειρατικές Σχεδίες 
μέ δώρα λαμπρά τών ανθισμένων παραποταμίιον φυτειών, 
ανθώνες ταξιδεύαν τώρα, έν μέσω ποτάμιο 
μέ τό ρυθμό τών τραγουδιών υπέρτατης χαράς,
Χαράς, πού ήτο ή Γοργόνα τής κάθε σχεδίας, 
στό καταπληχτικό ταξίδι, πού μετάθεσε γήινους ανθρώπους 
απ’ τό νεφέλωμα τής τεφρής γής μας, 
στον καταγάλανο, τον τρίτο Ουρανό, μέ την αιώνια 
λάμψη καταμεσής τού ’Τπέρτατου "Ηλιου;

(1921)

’Ιδού τώρα πώς ό Παπατσώνης εκφράζει έν σύμπλεγμα ενοχής, την αίο 
σιν εκείνου δ οποίος είναι αποκλεισμένος από τον ουράνιον κήπον:

Π Ρ Ο  Τ Η Σ  ΕΛ ΕΤΣΕΩ Σ

Μ 

ι
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ΑΙσθάνομαι κηλιδωμένος άνθρωπος νά είμαι,
μερόνυχτα νά περπατώ έξω από Κάγκελα
πλουσίου Περιβολιού μέ άνθη και στέρνες
καί νά μή βλέπω νά ξανοίγεται ή Μεγάλη Πόρτα γιά νά μπώ.
Καί έχω μιά κούραση, μόνο μέ την ανάμνηση
τής κακίας πό'χα ζήσει ώς τά σήμερα ζωής!
Καί μιά δυσθυμία, γιατί μ’ έμποδίζουν, τώρα πού επιθύμησα, 
νά ξαπλωθώ κάτου άπ’ τά φυλλώματα τής Ισκιερής Καλωσύνης.
Κα'ι τά κουτά τά ζώα, Λαγοί καί Νυχτερίδες,
Κότες καί Περιστέρια, ελεύθερα γυρίζουν στούς Θάμνους. 
Τραγουδάν τά Μελίσσια. Καί τά Σαλιγκάρια, 
ΰστερ’ απ’ τή βροχή, πηγαίνουν αμαξάδα Πασχαλιάτικη.
Μονάχα εγώ, στά Κάγκελα, σά Λαθροθύρας, σά Ζητιάνος, 
διωκόμενος απ’ τούς Περιβολάρηδες καί τις 'Τπερέτριες 
πλησιάζω νά πεθάνω, στην υγρασία την πνιγερή, 
νυχτών ολόκληρων χειμωνιάτικων καί στούς παγερούς Βοριάδες^ 
Ούτε νά φύγω πού ξαναμπορώ στην Πολιτεία τού Θορύβου, */.· 
νά βλέπω την αγκάλη τής Κακίας, σέ θερμήν υποδοχή 
νά μού ξανοίγεται. Άλλ’ αηδία 
σφιχτά μέ περιζώνει, στό μόνο άντίκρυσμά της.
Φωνάζω, φωνάζω, στό κατώφλι τής Όξώπορτας, 
φωνάζω, σάν Ψευδοπροφήτης, καταφρονεμένος άπ’ ολους:

ψ ι
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Τουλάχιστον στην ’Εκκλησίαν, ανοιχτέ μου νά διευθυνθώ, 
εκεί πού δέχεσθε τούς Πλανώμενους ’Αλήτες των βουνών.

Μ  Καί δεν άκοΰγεται ευσπλαχνία στην δεητική φωνή.
Ή τιμωρία μέ κολαφίζει σά Χειμώνας χιονοδαρμένος, 
σαν άνυπόφορη Παγωνιά, δίχως οίκτο καί συχώρεση.
Πλησιάζουνε τά Χιονισμένα Χριστούγεννα, 
ξεκρεμάνε τά Φλάουτα οί Ποιμένες, ξεσκονίζονται ’Όργανα 
στις εκκλησίες, καί οί Μάγοι νυχτόημερα κοιτάζουν τό στερέωμα, 
τού Νέου Μικρού Θεού το ’Άστρο ν’ άνακαλύψουν.
Μικρήν ’Αχτίδα ζωής καί ζέστας, πίσιούε από Φράχτη, 
σαν Πυγολαμπίδα, σέ βαθιά Μεσάνυχτα Αγρυπνίας, 
έφτασε, ώς εμένα. Μήπως έρθουν καί για ιιένα 
οί ’Άγγελοι, οί ’Επισκέφτες των χωρικών, μέ τά χαρούμενα τά Κάλαντα;1

§
" Εις αυτόν τον ποιητήν, άπομεμονωμένον εις τον μυστικισμόν του, άλλα 
ιρά ταύτα "Έλληνα εις τήν έπιβεβαίωσιν των άξιων τής επιγείου ζωής, ή κριτι- 
ρ,.άνεγνώρισε έναν άντιπρόσιοπον «avant lettre» τού υπερρεαλισμού, ή τεχνική 
D οποίου είναι περισσότερον κατάδηλος εις την άκολουθήσασαν U r s a  Μ i- 
)Γ  (1944), συμπεριληφθείσαν κατόπιν είς τήν δευτέραν έκδοσιν τής Έ κ λ ο -  
\ς  a (19G2). Τού αυτού έτους είναι καί ή δημοσίευσις τής . Ε κ λ ο γ ή ς  β ', 

τήν οποίαν είναι συγκεντρωμένου τό παραμένον ποιητικόν έργοΛ' τού συγ- 
άφέoJς τούτου.

Ή νέα γενεά, ή οποία περί τό 1930 ένεφανίζετο εις τήν πνευματικήν ζωήν, 
.·» ,έποόσεξεν ούτε τό δίδαγμα τού Καβάφη. ούτε τό παράδειγμα τού Παπα- 
όνη. Έξερχομένη εκ δύο βασανισθεισών δεκαετιών έθνικής ζωής —  μέ τήν 
^εμβολήν τής Ασιατικής καταστροφής — έστρεφε τά βλέμματά της «προς τήν 
,)ώπην». Αφού ύπερενικήΟη 6 συνήθης έπαρχιωτισμός τής Ελληνικής κουλτού- 
ι;, οί νέοι προσεπάθουν νά παρεμβληθούν εις τά ρεύματα —  ώς καί είς τήν 
•ολογικήν μόδαν — τού καιρού των. Κατ’ αυτόν τον τρόπον ό συμβολισμός, 
ΤΟ>ς επίσης ύ έρμητισμός καί ό υπερρεαλισμός έδοκιμάσθησαν είς τήν Ελλάδα.

Λί νέαι τάσεις ένεστευνίσθησαν από τό περιοδικόν «Τά νέα γράμματα» 
36- 1940), διευθυνόμενον υπό των λογίοη* Γ . Κατοίμπαλη (γεν. τό 1899) καί 
Καραντώνη (γεν. τό 1910). Ό  τελευταίος, κριτικός ιδιαιτέρας ευαισθησίας 
ταλέντου, υπήρξε, τρόπον τινά, ό πνευματικός οδηγός τής νέας γενεάς. Είς 
σελίδας τού περιοδικού ένεφανίσθησαν από τό 1935 ονόματα, τά οποία έπέ- 

»το νά λάβουν τά προ)τεΐα εις τά ελληνικά Γράμματα των ακολούθων τριάκον- 
έτών, έκ των κορυφαίων Γ . Σεφέρη καί Ό . Έλύτη, εις τον Ά . Εμπειρικόν 
Ν. Έγκονόπουλον, εις τον Ν. Βρεττάκον, τον Γ. Ρίτσον. Μία ιδιαιτέρα θέσις 
τήν ιστορίαν τής νεωτέρας ποιήσεως αρμόζει είς τον Γ . Σαραντάρην (1908-
I). Διαμορφωθείς είς τό περιβάλλον τής ιταλικής παιδείας (εις Macerata καί 
ogna), έθαύμασε τον ίδικόν μας Ungaretti καί μετέφερεν είς τήν Ελλάδα τό 
2 τήν εμπειρίαν τού ιταλικού Ερμητισμού. Πνεύμα στοχαστικόν καί άνήσυχον 
πήρησε τήν αγωνίαν των προβλημάτων τής ύπάρξεως. Ό  πρόθ)ρος θάνατος 
1941 έκ κακουχιών τού πολέμου) τού άπεστέρησε τήν δυνατότητα νά τυπώση 
βαθύτερα είς τον ελληνικόν Παρνασσόν.

Άπό τον Ρ . Valery, τον Τ . S . Eliot, τον A . Breton ήλθον περισσότερον 
ί 'άπό τήν ’Ιταλίαν, οί προσανατολισμοί καί αΐ παρορμήσεις προς μίαν νέαν 
πκήν. Ό  ελεύθερος στίχος, ή άπόρριψις τής ρίμας καί τής ήχηρότητος (ένί-

* ποίημα τούτο παρατίθεται είς την Ιταλικήν μετύφρασιν, είλημμένην έκ του έργου τοϋ 
1ARIO V IT T IiP O E S IA  GRECA D EL ’ 900, RARMA, GUANDA, 1966, σελ. 247-249.
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οτε δέ και του ρυθμού και τής αρμονίας) μετά τής τεχνικής' τής αναλογίας καί 
του υπαινιγμού χαρακτηρίζουν την νέαν ποιητικήν γλώσσαν. Ή εμπνευσις περιω-· 
ρισμένη —  έκτος τής πεοιπτώσεο)ς σοβαρών ποιητών — είς τον στενόν ορίζοντα 
τής ατομικής προσωπικότητος, γίνεται συνήθως καθρέπτης, εις ποικίλας άποχρώ-Ι 
σεις και τόνους, τής αυτής υπαρξιακής αγωνίας. Ή τάσις προς τήν μονολογίαν .̂ 
καί ή σκοτεινότης, επακόλουθο; τής νέας τεχνικής έκφράσεο);, αναγκάζουν καί- 
είς τήν Ελλάδα τήν νέαν ποίησιν νά ταξιδεύση, ούχί σπανίοις, μεταξύ τών βοοό| 
χοη' τής ξηρασίας και τών σκοπέλου τού ερμητισμού. Δέν άιφνιδιάζει λοιπόν tfc 
γεγονός δτι, ώς εις ά'λλας χώρας, ή νέα ποίησις απομακρύνεται από τον συνήθη 
καί μή μεμυημένον αναγνώστην. Παρά ταύτα εις τούς επιφανέστερους - άντιπρο* 
σώπους της ήδυνήθη αύτη νά έκφραση μέ τόνους νέους ιό δράμα τής ζωής καί. 
τής Ιστορίας ή το αίσθημα και τό φώς τού ελληνικού τοπίου, ή νά έξάρη μέ τόνους 
λειτουργικής αι^στηρότιμος τήν θυσίαν καί τήν δόξαν τού λαού εις τον πρόσφ% 
τον πόλεμον.

ΣΕΦΕΡΗΣ
i*
Ρ

Το βρεβείον Nobel καθιέρο)σε τό 1903 τήν ποίησιν τού Γ . Σεφέρη k 
τήν διεθνή του φήμη. Γεννηθείς εις τήν Σμύρνην τό 1900, μετεφέρθη τό 1914 είςΐ 
’Αθήνας, όπου ό πατήρ του Σ . Σεφεριάδης ήτο καθηγητής τού διεθνούς δικαίου εΙς|| 
τό Πανεπιστήμιον εκείνο, αλλά διήλθεν ε!ς τό Παρίσι από τό 1918 εως τό 1928* 
τά ετη τής περισσότερον εντόνου πνευματικής του συγκροτήσεο>ς. Εις τό Πα 
άπερρόφησε καί αφομοίωσε τάς πλέον προσφάτους τάσεις τής συγχρόνου ποιή^ι 
σεως, από τον Mallarme εις τον Ρ. Valery. Πλούσιος εις αύτάς τάς εμπειρίας καί 
κάτοχος τής νέας τεχνικής επανήλθε μεταξύ τών ετών 1920 καί 1930 είς τό έλ )̂· 
νικόν περιβάλλον. Ό  μικρός τόμος στίχων του δημοσιευθείς εις ’Αθήνας τό 193Γ 
υπό τον τίτλον Σ τ ρ ο φ ή  έχαιρετίσθη από τούς κριτικούς ώς μία «στροφή» είς 
τήν έλληνικήν ποίησιν διά τήν επιτυχή έπαφήν μέ τάς εκφραστικά; ύποβολάς τον 
συμβολισμού καί τού ερμητισμού. Μεταξύ μιας δαώεκάδος μικροτέριον λυρικδνι 
του διακρίνονται τά 18 τετράστιχα τού Ε ρ ω τ ι κ ο ύ  λ ό γ ο υ .  Εις τό λυρικόν 
ποίημα ανακαλείται καί μεταγράφεται εις συμβολικήν κλείδα μία σύντομος αίσθηί· 
τική ύπόθεσις:

Τά μυστικά τής θάλασσας ξεχνιούνται στ’ άκρογιάλια 
ή σκοτεινάγρα τού βυθού ξεχνιέται στον άφρό* 
λάμπουνε ξάφνου πορφυρά τής μνήμης τά κοράλλια. . .
” Ω μή ταράξεις. . . πρόσεξε ν’ άκούσεις τ ’ αλαφρό 
ξεκίνημά τ η ς . . .  *·

Τό λυρικόν Ή σ τ έ ρ ν α, τό όποιον ήκολούθησε τό 1932, είναι μία ficjjj 
κρά αλληγορία. Ή  στέρνα είναι τό σύμβολον τής συνειδήσεως, ή οποία είς τό σκι |  
τεινόν βάθος τού είναι συγκεντρώνει καί διατηρεί έντυπώσεις καί άναμνήσεις: 4j

Έδώ, στο χώμα ρίζωσε μιά στέρνα j
μονιά κρυφού νερού πού θησαυρίζει.
Σκεπή της βήματα ηχερά. Τ ’ αστέρια 
δέ σμίγουν τήν καρδιά της. Κάθε μέρα
πληθαίνει, άνοιγοκλεΐ, δέν τήν αγγίζει. . . )ι

. Άλλ’ ό Σεφέοης, ό όποιος από τό 1928 είχεν είσέλθει είς τό διπλοπιατικ 
σώμα τής Ελλάδος, άπεστάλη είς τό έλληνικόν προξενείον τού Λονδίνου. Είναι $ 
ευκαιρία διά τον ποιητήν νά γνωοίση τήν ποίησιν τού Τ. S . Eliot. Άπόδειξίν ( ^ 
τής τής προσεκτικής μελέτης άποτελεΐ ή μετάφρασις εις τήν νεοελληνικήν τού Τ * 
Waste Land, τήν όποιαν ό Σεφέρης δημοσιεύει είς 'Αθήνας τό 1936. Καρπέ 
τής τής νέας έμπειρίας έμφανίζονται τά λυρικά τής συλλογής Μ υ θ ι σ τ ό ρ
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(Άθήναι 1935), εις την οποίαν ό ποιητής Εγκαταλείπει την πλεκτήν όμοιοκαταλη- 
*ξίαν καί πάσαν αναζήτηση· μουσικότητος διά μίαν Εκφραστικήν ούσιαστικότητα, ή 
ίόποία συναινεΐ εις τήν βασανιζομένην και ρωμαλέαν ποιητικήν του σκέψιν. Τά 
•λυρικά τής συλλογής αυτής λέγουν μέ ποικιλίαν tovojv και μορφών τήν νοσταλγικήν 
λύπην μιας όχθης άπωλεσθείσης, τό πονεμένο αίσθημα τής έλληνικότητος εις τάς 
περιπετείας τής χιλιετούς ζωής της, ή οποία άντικατροπτίζεται είς τό αυτό τοπίον, 
'ξηρόν, ανώμαλον, καμμένον. Βαρύνει τον συγγραφέα αιώνια ή θλΐψις διά τήν 
ίάπιολεσθεΐσαν Ίοννίαν ίτον Παράδεισον τής παιδικής του ηλικίας), δταν τό 1922, 
ιμέ τήν’ καταστροφήν τής Σμύρνης, εκείνη ή γή άπωλέσθη διά τον £?Αηνισμόν διά 
παντός. Τό λυρικόν Α ρ γ ο ν α ύ τ ε ς  προβάλλει είς μίαν μυθικήν προοπτικήν 
μορφάς και αναμνήσεις τής πρώτης νεότητος τού ποιητσύ, εις τάς άκτάς τής γενε- 
θλίου ’A aiac:

■ V

Καί ψυχή
ει μέλ?£ΐ γνώσεσθαι αυτήν 
είς ψυχήν 
αυτή βλεπτέον:
τον ξένο και τον εχθρό τον είδαμε στον καθρέφτη.
Ειτανε ν.αλά παιδιά οί σύντροφοι, δέ φώναζαν
ούτε από τον κάματο ούτε από τή δίψα ούτε άπό τήν παγωνιά,
είχανε τό φέρσιμο των δένδρων και των κυμάτων
πού δέχουνται τον άνεμο και τή βροχή
δέχουνται τή νύχτα και τον ήλιο
χωρίς ν’ αλλάζουν μέσα στήν αλλαγή.
Ειτανε καλά παιδιά, μέρες ολόκληρες 
ίδρωναν στο κουπί μέ χαμηλωμένα μάτια 
άνασαίνοντας μέ ρυθμό
και τό αίμα τους κοκκίνιζε ενα δέρμα υποταγμένο.
Κάποτε τραγούδησαν, μέ χαμηλωμένα μάτια 
δταν περάσαμε τό Ερημόνησο μέ τις άραποσυκιές 
κατά τή δύση, πέρα άπό τδν κάβο των σκύλων 
πού γαυγίζουν.
Ε! μέλλει γνόίισεσθαι αυτήν, έλεγαν 
εις ψυχήν βλεπτέον, έλεγαν
και τά κουπιά χτυπούσαν τό χρυσάφι τού πελάγου 
μέσα στό ήλιόγερμα.
Περάσαμε κάβοιις πολλούς πολλά νησιά τή θάλασσα 
πού φέρνει τήν άλλη θάλασσα, γλάρους καί φώκιες. 
Δυστυχισμένες γυναίκες κάποτε μέ όλολυγμούς 
κλαίγανε τά χαμένα τους παιδιά 
κι’ άλλες αγριεμένες γύρευαν τό Μεγαλέξαντρο 
και δόξες βυθισμένες στά βάθη τής ’Ασίας.
’Αράξαμε σ’ ακρογιαλιές γεμάτες αρώματα νυχτερινά 
μέ κελαϊδίσματα πουλιών, νερά πού άφήνανε στά χέρια 
τή μνήμη μιας μεγάλης ειιτυχίας.
Μά δέν τελειώναν τά ταξίδια.
Οί ψυχές τους έγιναν ένα μέ τά κουπιά καί τούς σκαρμούς 
μέ τό σοβαρό πρόσοιπο τής π?νώρης 
μέ τ’ αυλάκι τού τιμονιού 
μέ τό νερό πού έσπαζε τή μορφή τους.
Οί σύντροφοι τελείωσαν μέ τή σειρά,
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μέ χαμηλωμένα μάτια. Τά κουπιά τους |
δείχνουν το μέρος πού κοιμούνται στ’ ακρογιάλι. *
Κάνεις δεν τούς θυμάται. Δικαιοσύνη. *§

Τό πονεμένο αίσθημα τού ελληνισμού έπεκτείνεται εις υπαρξιακήν άγωνίαν| 
είς τό λυρικόν Ό  β α σ ι λ ι ά ς  τ ή ς  Ά  σ ί ν η ς. Πίσω από την χρυσήν μά-ή 
σκαν δ ποιητής αναζητεί τό άσύλληπτον πρόσωπον τού Βασιλέως των Μι>κηνών.| 
Πίσω από τήν μάσκαν δεν υπάρχει παρά μόνον τό κενόν. . .  Επάνω εις την έρη*| 
μον Άκρόπολιν ό ποιητής πλανάται αβέβαιος μεταξύ των ερειπίων και των τάφω\| 
και αναζητεί τά σημεία τής αρχαίας ζωής κυριευθείς από τήν υποβολήν ενός δμη$
ρικσυ στίχου:

Άσίνην τ ε . . .
ΙΛΙΑΔΑ

Κοιτάξαμε ολο τό πρωί γύρω τό κάστρο 
αρχίζοντας από τό μέρος τού ίσκιου εκεί πού ή θάλασσα 
πράσινη και χωρίς αναλαμπή, τό στήθος σκοτωμένου παγονιού |  
μάς δέχτηκε όπως ό καιρός χωρίς κανένα χάσμα.

Ό  βασιλιάς τής Άσίνης ενα κενό κάτω απ’ τήν προσωπίδα 
παντού μαζί μας παντού μαζί μας, κάτω από ενα δνομα: 
«Άσίνην τ ε . . .  Άσίνην τ ε . . . »

καί τά παιδιά του αγάλματα 
κι’ οι πόθοι τον φτερουγίσματα πουλιών κι’ δ αγέρας 
στά διαστήματα των στοχασμών του καί τά καράβια του 
αραγμένα σ’ άφαντο λιμάνι* 
κάτω άπ’ τήν προσωπίδα ένα κενό.

Άσίνη, καλοκαίρι ’38 - Αθήνα, Γεν. ’40 
Γρ.αμμένος μεταξύ των ετών 1939 καί 1940 αυτός δ Β α σ ι λ ι ά ς  τ S  

Ά  σ ί ν η ς δύναται νά θεωρηθή ώς μία πεμπτουσία τού λυρισμού τού Σεφέόί 
Ένώ πασχίζη νά σ\»λλάβη τον ελληνισμόν είς τήν ιστορίαν του, δ ποιητής αίσθόί 
ται τήν άβυσσον, τό κενόν, τό όποιον συνδέει τό παρόν μέ τό παρελθόν. Μετο  ̂
τών αρχαίων Ελλήνων καί τών μακρυνών επιγόνων ύπάρνει ενδιαμέσως τό Η 
ζάντιον, δ χριστιανικός έλληνισμός τού Μεσαίωνας, άλλ’ ό ποιητής δεν δύνα** 
ή δεν θέλει, νά τον ίδή, είς τήν προσπάθειάν του νά επανασύνδεση τήν σημιί 
νήν ζωήν μέ τήν Ελλάδα τών τεθραυσμένων μαρμάρων καί τών συντετριμμέ^ 
είδώλων.

Ξύπνησα μέ τό μαρμάρινο τούτο κεφάλι στά χέρια ?■ 3
πού μού εξαντλεί τούς αγκώνες καί δεν ξέρω πού νά τ’ άκουμπτ<ί| 
Έ πεφτε στο όνειρο καθώς έβγαινα από τό όνειρο i ff
έτσι ενώθηκε ή ζωή μας καί θά είναι πολύ δύσκολο νά ξαναχωο»|| 
Κοιτάζω τά μάτια* μήτε ανοιχτά μήτε κλειστά *
μιλώ στο στόμα πού όλο γυρεύει νά μιλήσει S
κρατώ τά μάγουλα πού ξεπέρασαν τό δέρμα. Ή
Δέν έχω άλλη δύναμη* jl
Τά χέρια μου χάνουνται καί μέ πλησιάζουν ακρωτηριασμένα. H

Μετά τό Μ υ θ ι σ τ ό ρ η μ α  (μετά τό όποιον, τό 1940, έδωσε τό Τ ε τΦ 
δ ι ο Γ  ν μ ν α σ μ ά τ ω ν) τό διαδοχικόν λυρικόν εργον τού Σεφέρη συνεκεντ#*- 
το είς τό συνεχισθέν πνευματικόν του ημερολόγιου τό: Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  κεπι
σ τ ρ ώ μ α τ ο ς )  (I, 1940* II, 1945* III, 1955), τό όποιον συνοδεύει τον

ί ί
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Φ ' κατά τά ετη τού πολέμου και μετά τον πόλεμον, κατά τά έτη δηλ. τά τεταοα- 
γμένα καί πλήρη περιπετειών, τά όποια τον είδαν πρόσφυγα είς "Κρήτην και έκεΐθεν 
είς Αίγυπτον, κατόπιν είς ι\\ Αφρικήν και τελικώς έκ νέου εις την 'Ελλάδα τό 

ϊ  1944, μετά από μίαν στάσιν είς την ’Ιταλίαν, ακολουθούντο είς την εξορίαν την 
§ Ιλληνικήν κνβέρνησιν. Ιδού, άπό τό λυρικόν Τ ε λ ε υ τ α ί ο ς  σ τ α θ μ ό ς ,  μία 
j5 φιων τής Cava dei Tirreni υπό τό σεληνόφως:

>; 4 Λίγες οί νύχτες μέ φεγγάρι πού μ’ άρεσαν.
I  ·- Τ ’ αλφαβητάρι των άστρων πού συλλαβίζεις
|  όπως τό φέρει ό κόπος τής τελειωμένης μέρας
Η ΐ  καί βγάζεις άλλα νοήματα κΓ άλλες ελπίδες,

πιο καθαρά μπορείς νά τό διαβάσεις.
Τώρα πού κάθομαι άνεργος και λογαριάζω 
λίγα φεγγάρια άπόμειναν στη μνήμη* 
νησιά, χρώμα θλιμμένης Παναγίας, αργά στη χάση 
ή φεγγαρόφωτα σέ πολιτείες του βοριά ρίχνοντας κάποτε 
σέ ταραγμένους δρόμους καί μέλη ανθρώπων 
βαρεία μιά νάρκη.
Κ ι’ όμως χτες βράδι, εδώ σέ τούτη τή στενή μας σκάλα 
όπου προσμένουμε την ώρα τής επιστροφής μας νά χαράξει 
σάν ένα χρέος παλιό, μονέδα πού έμεινε για χρόνια 
στην κάσα ενός φιλάργυροι*, καί τέλος 

' ήρθε ή στιγμή τής πλερωμής κ ι’ άκούγονται 
νομίσματα νά πέφτουν πάνο) στο τραπέζι*
σέ τούτο τό τυρρηνικό χωριό, πίσω άπό τή θάλασσα τού Σαλέρνο 
πίσω άπό τά λιμάνια τού γυρισμού, στήν άκρη 
μιας φθινοπο^ρινής μπάρας τό φεγγάρι

».·■ Μ

ςεπερασε τα σύννεφα, και γιναν 
τά σπίτια στήν αντίπερα πλαγιά άπό σμάλτο.
Συυπές άγαπημένες τής σελήνης. . .

Cava dci Tirreni, 5" ’Οκτωβρίου ’44
Τα λυρικά ταύτα ποιήματα γεννηθέντα όπως τό προηγούμενον κατά τά έτη 

της *ιριπλανήσεως φέρουν συχνάκις την υποβολήν καί τό άρωμα χωρών άπομεμα- 
χ ί̂όμκων. Τό τρίτον βΐβλίον του: Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  κ α τ α σ τ ρ ώ μ α τ ο ς ,
.ηΑνονμπεριληφθή εις τον γενικόν τόμον Π ο ι ή μ α τ α  (Ά θηνα ι, 1964), έδη- 
μοσιεύθη ΐδιαιτέριυς μέ ένα έλληνικόν τίτλον ύπαινισσόμενον τον αγώνα διά την 

( θηθερίαν είς Κνποον, έκ τής όποιας έχουν έμπνευσθη ώρισμένα έκ των λυρικών 
j τούτων ποιημαηον (Κύπρος, ού μ’ έθέσπισεν. . . ) .
| Ό τόμος μέ κριτικά δοκίμια συγκεντρωμένα είς τό: Δ ο κ ι μ έ ς ,  Κάϊρο,
11944, μας δεικνύει, όπως άλλως τε άνεμενε κανείς, ένα Σεφέρην λεπτόν κριτικόν 
καί γνώστην των προβλημάτων τής ποιήσεως καί τής λογοτεχνίας. Ό μ ιλεΐ έκεί διά 

ί τον Καβάφην, τον Κάλβον καί άλλους. ’Αξιοσημείωτοι οΐ δύο διάλογοι διά την ποί- 
, ησιν. Είς την ε'κδοσιν τού 1963 συμπεριελήφθη καί έν δοκίμιον διά τον Έρωτό- 
, κριτον.

jE ΑΥΤΗΣ
\ Παρά τον Σεφέρην μία ιδιαιτέρα θέσις μεταξύ τών εκπροσώπων τής νέας 
|*οιήσεως είς τήν Ελλάδα αναγνωρίζεται εις τον Όδυσσέα Έλύτην (καλλιτεχνικόν 
ψευδώνυμον τού Ό . Άλεπουδέλη). "Ελκων τήν καταγωγήν του έκ Λέσβου, έγεν- 
,»ή6η είς Κρήτην τό 1911. Έπραγματοποίησε καί αύτός τήν πρώτην έμφάνισίν του



είς τον κύκλον των Ν έ ω ν  Γ ρ α μ μ ά τ ω ν  το έτος 1935. Ή  πλούσια ποιητή 
προσωπικότης του ωρίμασε διά μέσου τής έμπειρίας του υπερρεαλισμού. Τό 19$ 
συνεκέντρωσεν υπό τον τίτλον Π  ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ι  την πλονσίαν συγ* 
μιδήν τής πρώτης ποιητικής του περιόδου, λυρικά διαπεπερασμένα από τον αλί* 
ρόν άνεμον τού Αιγαίου, πλήρη τρωτός και τοπίων ■ θαλασσίων, πάντα δονούμε 
από την ελληνικήν φύσιν, από την ευτυχίαν του νά ζή κανείς εις τον γοητευτΐ'| 
κόσμον τής νεότητος: |

2 4 2 > A A A A A A A A A A / V W W W W W W W W V W S ^ HnEl PQTIKH EZTIi
i

Η  Μ Α ΡΙΝ Α  ΤΩΝ ΒΡΑ ΧΩ Ν 1
’Έχεις μιά γεύση τρικυμίας στά χείλη - Μά πού γύριζες % 
Όλημερις στη σκληρή ρέμβη τής πέτρας και τής θάλασσας:'! 
'Αετοφόρος άνεμος γύμνωσε τούς λόφους ;
Γύμνωσε τήν επιθυμία σου ως τό κόκαλο J
Κ ι οί κόρες των ματιών σου πήρανε τη σκυτάλη τής Χίμαιρας 
Ριγώνοντας μ’ άφρό τή θύμηση! I
Πού είναι ή γνοόριμη άνηφοριά του μικρού Σεπτέμβριοι»
Στο κοκκινόχωμα όπου έπαιζες θωρώντας προς τά κάτω 
Τούς βαθιούς κυαμώνες των άλλων κοριτσιών 
Τις γωνιές οπού ο! φίλες σου άφηναν αγκαλιές τά δυοσμαρΚ 
—  Μά πού γύριζες
Όλονυχτ'ις τή σκληρή ρέμβη τής πέτρας κα'ι τής θάλασσας 
Σου ’λεγα νά μετράς μέσ* στα γδυτό νερό τις φωτεινές του 
Άνάσκελη νά χαίρεσαι τήν αυγή των πραγμάτων 
*Η  πάλι νά γυρνάς κίτρινους κάμπους 
Μ’ ένα τριφύλλι φως στο στήθος σου ήρωίδα Ιάμβου.

’Ακούσε, ό λόγος είναι των στερνών ή φρόνηση 
Κ ι ό χρόνος γλύπτης των ανθρώπων παράφορος 
Κι 6 ήλιος στέκεται από πάνω του θηρίο ελπίδας 
Κι εσύ πιο κοντά του σφίγγεις έναν έρωτα 
Έχοντας μιά πικρή γεύση τρικυμίας στά χείλη.
Δέν είναι γιά νά λογαριάζεις γαλανή ώς τό κόκκαλο άλλο 

καλοκαίρι1

Η  ΛΙΚΙΑ Τ Η Σ  ΓΛ Α ΤΚ Η Σ Θ ΤΜ Η ΣΗ Σ
Η

Ελαιώνες κι αμπέλια μακριά ως τή θάλασσα 
Κόκκινες ψαρόβαρκες πιο μακριά ώς τή θύμηση 
’Έλυτρα χρυσά τού Αύγούστου στο μεσημεριάτικο ύπνο i  
Μέ φύκια ή ό'στρακα. Κι εκείνο τό σκάφος ■
Φρεσκοβγαλμένο, πράσινο, πού διαβάζει ακόμη στήν εί- j 

ρήνη τού κόλπου τών νερών Έ χ ε ι  δ Θ ε ό;ι 
Περάσανε τά χρόνια φύλλα ή βότσαλα 
Θυιιάμαι τά παιδόπουλα, τούς ναύτες πού έφευγαν 
Βάφοντας τά πανιά σάν τήν καρδιά τους i
Τραγουδούσαν τά τέσσερα σημεία τού δρίζοντα 
Κ ι είχαν ζωγραφιστούς βοριάδες μέσ’ στά στήθια.

ποιήυατοζ είς τήν ιταλικόν έλήφθυ έκ τοΓ» Ιογου tfLTTIS. 21 P*?Jr 
V. ROTOLO. PALERM O, ISTITU TO  SICILIA N O  D I ψ

1. Ή  »*eTr»(roa^ic του π 
TPA D O T T E DA 
B IZ A N T IN I E N E O ELLE N IC I, 1958, σελ. 39 - 41.

ii
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5 V
■ V

Τί γύρευα δταν έφτασες βαμμένη απ’ την ανατολή τού ήλιου 
Μέ την ηλικία τής θάλασσας στα μάτια 
Και μέ την υγεία τού ήλιου στο κορμί - τί γύρευα 
Βαθιά στις θαλασσοσπηλιές μέσ’ στα ευρύχωρα όνειρα 
'Όπου άφριζε τά αίσθήματά του ό άνεμος 

- ’Άγνωστος και γλαυκός, χαράζοντας στα στήθια μου τό
πελαγίσιο του έμβλημα

Μέ την άμμο στα δάχτυλα έκλεινα τά δάχτυλα 
Μέ την άμμο στά μάτια έσφιγγα τά δάχτυλα 
Ήτανε ή όδύνη -
Θυμάμαι ήταν ’Απρίλης όταν ένκοσα πρώτη φορά τό αν

θρώπινο βάρος σου
Τό ανθρώπινο σώμα σου πηλό κι αμαρτία 
'Όπως την πρώτη μέρα μας στη γή 
Γιόρταζαν τις αμαρυλλίδες - Μά θυμάμαι πόνεσες 
Ήτανε μια βαθιά δαγκωματιά στά χείλια 
Μιά βαθιά νυχιά στο δέρμα κατά κεί πού χαράζεται παν

τοτινά του ό χρόνος 
Σ ’ άφησα τότες
Κα'ι μιά βουερή πνοή σήκο̂ σε τ’ άσπρα σπίτια 
Τ' άσπρα αισθήματα φρεσκοπλυμένα έπάνο)
Στον ουρανό πού φώτιζε μ’ ένα μειδίαμα.
Τώρα θά χω σιμά μου ένα λαγήνι αθάνατο νερό 
Θά ’χω ένα σχήμα λευτεριάς ανέμου πού κλονίζει 
Κι έκεΐνα τά χέρια σου όπου θά τυραννιέται ό ’Έρωτας 
Κι εκείνο τό κοχύλι σου όπου θ’ αντηχεί τό Αιγαίο1.

|  Τής αυτής γραμμής είναι και τά λυρικά τής μεταγενεστέρας συλλογής Ή - 
h o ; ό π ρ ώ τ ο ς  (1943). Ά /λ ’ ή έμπειρία τού πολέμου είς Αλβανίαν, εις τον 
δ#ϊον ό ποιιμής συμμετέχει cog Άνθυπολοχαγός, προσθέτει εις τήν άνάμνησιν εύ
ηχων στιγμών μίαν εμπειρίαν πόνου και θανάτου. Α1 ταλαιπωρίαι τού έλληνικού 
λαού —κατά τήν διάρκειαν τής καταλήψεοίς τής χοόρας υπό τού έχθρού και τής 

στάσεως κατά τού κατακτητού— έχαράσσοντο βαθέως είς τήν ψυχήν τού Έ- 
ifog, ΑΓ εκείνον 6 όποιος τά έζησεν είς τήν Ελλάδα — τά έτη από τό 1940 έως τό 
ΙΪ44~~. είναι έτη, τά όποια αφήνουν ίχνη βαθέα. Ό  Έλύτης έζησε τήν δοκιμα- 
oicfy τη; γενεάς του καί άπετύπωσε τά πεπρωμένα της είς τήν εκτενή έλεγείαν του 
μέ τόν τίτλον Ά σ μ α  ή ρ ω ϊ κ ό  κ α ί  π έ ν θ ι μ ο  γ ι ά τ ο ν  χ α μ έ ν ο  
Ά νθ υ π ο λ ο χ α γ ό τ ή ς  Α λ β α ν ί α ς :

Ήταν οόραίο παιδί. . .
Ήταν γερό παιδί.. .
Ήταν γενναίο παιδί. . .
Τώρα κειτεται απάνω στήν τσουρουφλισμένη χλαίνη 
Μ’ ένα σταματημένο αγέρα στά ήσυχα μαλλιά 
Μ’ ένα κλαδάκι λησμονιάς στ’ αριστερό του αυτί 
Μοιάζει μπαξές πού τού ’φυγαν άξαφνα τά πουλιά 
Μοιάζει τραγούδι πού τό φίμωσαν μέσα στη σκοτεινιά 
Μοιάζει ρολόι αγγέλου πού σταμάτησε 
Μόλις είπανε «γειά παιδιά» τά ματοτσίνορα

U Μετάφρασις tig την Ιταλικήν τοΰ έργου του MARIO VITTI. POESIA GRECA DEL 
$ 000, σελ. 309 - 811.
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Κι ή απορία μαρμάρωσε... |
'Ήλιε, δεν ήσουν σύ λοιπόν αιώνιος; Πουλί δεν ήσουν σύ ή στιγμή τήι- 

χαράς δίχως σταματημό; ■ '$
Άλλα τό μακρόν θρηνώδες άσμα τελειώνει μέ μίαν έλπίδα άναστάσεως: ::

Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ’ όνειρο μέσ’ στο αίμα ?;
Του κόσμου ή πιο σιοστή στιγμή σημαίνει:
Ελευθερία,
'Έλληνες μέσ’ στα σκοτεινά δείχνουν τό δρόμο:
Ελευθερία
Για σένα θά δακρύσει από χαρά ό ήλιος 
Γιά σένα θά δακρύσει από χαρά ό ήλιος

„;ί·
’ it

·<·

Μέ βήμα πρωινό στή χλόη πού μεγαλώνει 
Όλοένα εκείνος ανεβαίνει*

Γϊ

Πουλιά τον χαιρετούν, τού φαίνονται άδερφάκια του 
Άνθρωποι τον φωνάζουν, τού φαίνονται σύντροφοι του 
«Πουλιά καλά πουλιά μου, εδώ τελειώνει ό θάνατος!» 
«Σύντροφοι σύντροφοι καλοί μου, εδώ ή ζωή αρχίζει!» ·:' 
’Αγιάζι ουράνιας ομορφιάς γυαλίζει στά μαλιά του ^
Μακριά χτυπούν καμπάνες από κρύσταλλο *;
Αύριο, αύριο, αύριο: τό Πάσχα τού Θεού! I

Έπί τής γραμμής τού ατομικού βιώματος, έκ τής οποίας έμπνέεται τό Ά 
σ μ α  η ρ ω ι κ ό  κ α ί  π έ ν θ ι μ ο ,  ό ’Ελύτης έστοχάσθη καί έπραγματοπούε 
μίαν σύνθεσιν περισσότερον εύρεΐαν, όπου εις συγκροτημένην επίσημον έκκλησια*,- 
κήν προσευγήν και εις βιβλικόν τόνον ιερουργεί καί ύπεραινεί τήν ταλαιπο)ρίαν·>{» 
ελληνικού έθνους όχι μόνον εις τάς πλέον προσφάτους δοκιμασίας αλλά και είς αν 
εύρεΐαν προοπτικήν αίώνοη'. Τό κείμενον έγράφΐ] τό 1949, άλλ’ ό ποιητής άπεσύΗ) 
(αίφνης) καί έσιώπησε. Μόνον μετά μακρά έτη σιωπής, τό 1957, έπεξειργάσθίέ* 
νέου τό κείμενον διά νά τό δημοσιεύση έπί τέλους τό 1959. Τό έργον, τό οτ\ον 
ακόμη καί εις τον τίτλον ’Α ξ ι ό ν  έ σ τ ι ν _ ανακαλεί είς τήν μνήμην Ιερατήν 
ατμόσφαιραν ζωηρώς άναπαριστφ μέ επικό - βιβλικήν πνοήν τά «πάθη» τού ί.η- 
νικού λαού κατά τά έτη τού πολέμου καί τήν πρώϊμον μεταπολεμικήν περίοδον, ηΐ 
ρημένον είς τρία μέρη μέ αυστηρόν σύλληψιν συμμετρίας τό έργον άπετελέσθέ 
30 ποιητικών τμημάτων (12 ώδάς καί 18 ψαλμονζ) τά οποία ΙνσωματώνοντοΦ 
εξ πεζά κείμενα όνομασθέντα Ά  ν α γ ν ώ σ μ α τ α. Τά τμήματα τής τριλι^Κ 
άνταποκρίνονται είς τάς τρεις κυρίας στιγμάς τού πολέμου είς ’Αλβανίαν.:ή- 
εχθρικής κατοχής καί τού εθνικού διχασμού. Είς έκαστον των τριών τμημάτ'?ι 
άνάκλησις είς τήν μνήμην τών γεγονότος γίνεται έν συντομίρ, είς δύο πεζά ή'να- 
γνώσματα, πέριξ τών οποίων διατίθενται συμμετρικώς at 4 ώδαί καί οι 6 
Ή πρόζα είναι λιτή καί ισχυρά, έχει τόνους αποκαλυπτικούς καί συχνάκις ά*9' 
λεΐ εκτός τών Γραφών τήν πρόζα τού Σολωμού είς τό απόσπασμα Ή γυν.;(*ΐα 
τ ή ς  Ζ ά κ υ ν θ ο ς .  Έκ τής ταλαιπωρίας καί τού αίματος θά πρέπει νά dffi’r 
δήση τό φώς. Τό έκτον καί τελευταίου ανάγνωσμα είναι έν « Π ρ ο φ η τ ι κ ό ν ^ "  
προφητεία. Προλέγεται εκεί ή άφιξις μιας αλλαγής, συμφώνως προς τά μέτρτί; 
δικαιοσύνης καί τήν αξίαν ενός έκάστου ανθρώπου. ’Ακολουθεί είς ύμνος δόξ. n 
Ά ξ ιο ν  έστι: ποάνιια άξιο είναι ή ζωή, πράγμα άξιο είναι τό φώς, άξιος ό άγ< 
ή ανταμοιβή τής θυσίας1.

1. Δυστυχώς λόγφ έλλείψεως χώρου δεν δυνάμεβα νά παρουσιάσωμεν όλόκληρον τό ^° 
λαιον. Έ ν συνεχεία 6 σνγγραφεύζ άσχολεί^αι μέ τόν Ρίτσον, Βρεττάκον, Έμπ**"· 
Έγκονόπουλον, Γάτσον, τόν λυρικόν ρεαλισμόν καί τούς ποιητάς τής ΘεσσαλονδΝ
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Ε Ι Ρ Η Ν Η
Καί όταν δλα σώπασαν χωρίς απαντοχή 
ό ’Άρης έπυρπόλησε του χαλασμού τά τύμπανα 
και στην φωτιά έχώνεψε τις οίμωγές τής Εύας 
τά Ιοβόλα τού Άδάμ καί ’Αμαζόνων βέλη.
’Από την στάχτη σπίθισεν ’Ολύμπια έλπίδα 
καί σάλεψε με νιό παλμό την κουρσεμένη Πλάση.
Χαράς τραγούδι ή ζωή τά πέρατα βιγλίζει 
κυκλογυρίζοντας γλυκά τους άπιαστους αιώνες 
μέ όδηγό θεήλατο τό χέρι τής αγάπης 
τό χέρι σου μητέρα γή, γυναίκα κι’ άδελφή μου 
πού μέ τό δάκρυ μπόλιασες τήν βία σέ συμπόνια.

ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ

ΜΙΣΟΤΕΛΕΙΩΜΕΝΑ

Ταγμένη μέ τό γέλοιο
δίπλα στή θάλασσα μέ τό λουλάκι καί τόν άνεμο 
άλλο μή θέλοντας παρά τήν ευτυχία 
που δέν μπορεί νά βρει χρώμα στα μέτρα της 
για νά πλαγιάσει τό λιγνό κορμί της.
Αυτό τό κα?νοκαίρι
δέν έχει λύπηση για τίποτα.
κανένας ήχος δέν τελειώνει
κανένα χρώμα καμιά λέξη
καί μόνο ή σιωπή λειαίνεται
στά κούφια στρείδια τής φυρονεριάς.

MIX. ΓΚΑΝΑΣ



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

Γ ε tt ρ γ  ί ο u Σ . Π λ ο υ μ ί  δ η :  Τό
Βενετικόν Τυττογραφεΐον του Δη μη
τριού και του Πάνου Θεοδοσίου 
(1755  - 1824) Άθηναι 1969 (σσ. 
16 +  181). (Δ ια τρ ιβή  έττϊ διδακτό· 
ρίςι υπσβληθεΐσα εις την Φιλοσοφικήν 
Σχολήν του Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης).

Τρία ήσαν κατά τον 17ον καί 18ον αιώ
να τά Ελληνικά Τυπογραφεία έν Βενετίςι. 
Και τά τρία είχον ίδρυση από "Ιωαννίτας 
εμπόρους, ήτοι των Γλυκέων ή Γλνκήδονν, 
του Ν. Σάρρον καί τού Θεοδοσίου.

Καί περί μεν του πρώτου καί αρχαιότε
ρου είχε γράψει προ 35 ετών μίαν πραγμα
τείαν ό γράφων, την οποίαν είχε βραβεύ
σει ή "Ακαδημία ’Αθηνών ( ’Ηπειρωτικά 
Χρονικά, τόμ. 10ος, 1935 (σσ. 1-181) υπό 
τον τίλον Ή οικογένεια τών Γλυκέων ή 
Γλυκήδων).

Μέ τό τυπογραφείο ν Νικολάου Σάρρου 
ούδείς ήσχολήθη ειδικώς μέχρι σήμερον καί 
μένει τό τρίτον κατά χρονολογικήν σειράν 
τυπογραφείον μέ τό οποίον άσχολείται ή 
άνω άναφερθεΐσα διατριβή επί διδακτορίςι.

Ό  κ. Πλουμίλης εις τάς πρώτας σελί
δας όμολεΐ .περί τής Τυπογραφικής Τ έ
χνης έν Βενετίςι καί περί τής 'Ελληνικής 
εν τη πόλει ταύτη τοπογραφίας ώς καί περί 
τής Ελληνικής "Αδελφότητος τών Ε λλή 
νων (σσ. 1 . 12).

To Β ' Κεφάλαιον είναι άφίερωμένον είς 
τήν οικογένειαν Θεοδοσίου. ΟΙ Θεοδοσίου 
δπως καί οί Γλυκείς καί ό Σάρρος, ήσαν 
έμποροι εξ "Ιωαννίνων καί ηύρίσκοντο είς 
εμπορικήν επικοινωνίαν μέ άλλους Ήπειρώ- 
τας εμπορευόμενους έν Βενετίρ, ώς οί 'Ιε- 
ρομνημονες, οί Σουγδουρήδες, οί Πουλημέ
νοι, οί Κοθωναίοι κ.ά.

Ό  κ. Π λ. -χωρίζει τούς Θεοδοσίου είς 
τρεις περιόδους. Πρώτη περίοδος (1650 - 
1750): άναφέρεται ό Πάνος Θεοδοσίου καί 
οί αδελφοί του "Ιωάννης καί Κωνσταντίνος. 
Είς τήν β" ανήκουν οί υιοί τού Πάνου: Δη- 
μήτριος καί Άνδρέας. *0  πρώτος έξ αυτών 
είναι ό Δημήτριος Θεοδοσίου, ό ίδρύσας τό 
ομώνυμον Τυπογραφείον τό 1755. Εις τήν 
γ" τέλος περίοδον ανήκουν τά πέντε τέκνα 
τού προμνησθέντος "Ανδρέα ήτοι: Πάνος, 
Διαμαντίνα, "Αλέξανδρος, "Αλέξανδρος καί 
'Αγγελική. Ό  πρώτος έκ τών πέντε, 6 Π ά

νος Θεοδοσίου είναι ό συνεχιστής τής τ ; 
πυγραφικής έργασίας τήν οποίαν είχεν ό 
χίσει ό θείος του Δημήτριος (σσ. 12 - 18);

Καί ταύτα μέν είνε, έν συντομία, τα *>; 
νεαλογικά τά όποια αναφέρει λεπτομερώς ΐ 
κ. Π λ. Διά τον Δημήτριον γράφει δτι;» 
γεννήΟη είς τά "Ιωάννινα τό 1704. Είς .? 
1726 έμφανίζεται έν Βενετίςι ώς μέλος ηί 
αδελφότητος τών 'Ελλήνων καί εύρίσκε >1 
συνεχώς έγγεγραμμένος μέχρι καί του 17η 

Κατά τά πρώτα έτη τής έλεύσεώς του ς·.* 
Βενετίαν, έφιλοξενήθη είς τό σπίτι ν ΐ  
Μαρουτσαίων πού ήσαν συγγενείς τής ο·- 
γενείας τών Θεοδοσίου. Τό 1745 ό κ. ]** 
τον εμφανίζει ώς διευθυντήν τοϋ τύπον* 
φείου τών Γλυκήδων, προσληφθέντα, ^ 
υποθέτει ό σι^γοαφεύς, κατόπιν παρεμβφ 
ως τών Μαρουτσαίων.

Έπί τού σημείου τούτου έχω μερικά^ 
πιφυλάξεις τάς οποίας θά αναπτύξω είιή 
τέλος τής παρούσιις βιβλιοκρισίας. : *

Προ τού 1755, ο>ς αναφέρει ό ίδιος 
201 ό Δημήτριος Θεοδοσίου είχεν ύποβφ 
«Γτησιν είς τάς αρμόδιας Άρχάς ζητών^Ι 
άδειαν νά ίδρυση Τυπογραφείον ιδικόν·4$ 
αλλά δεν τό κατο^ρθωσε κατόπιν άνΛ #  
σεως του Νικολάου Γ/.υκη ο οποίος δίΛ- 
θελε νά δημιουργήση ανταγωνιστήν. m

Τέλος τό 1755 έλαβε τήν άδειαν τήι-S 
ρουσίας καί ίδρυσε τυπογραφείον. Τό if 
πρώτον του βιβλίον πού έξετύπωσε "Jf  
Φΐέρωσε είς τούς εύεργέτας του M»i§- 
τσαίουτ.

Τό 1769 ό Δημήτριος παραμείνας am%f 
καί θέλων νά άφίση κληρονόμον τή:^*· 
χειρήσεως, ύπέβαλεν αϊτησιν δπως * f 
πιτραπη νά παραλαβή ώς σννιδιοκτήττ®| 
ανεψιόν του Πάναν, υιόν τού Άνδρέι ί  
Δημήτριος τότε ήτο 65 ετών καί ό ά»^: 
του 15 έτών. Ή αίτησις έγένετο άπε^, 
καί τέλος τήν 11ην Μαρτίου 1782 p f '  
τρησε τό ζην ό ιδρυτή; τού Τυπογρι Bf-’ 
καί έξηκολούθησε τήν έπιχείρησιν 
ψιός του Πάνος. ■

Τό Τυπογραφείον Θεοδοσίου, πλήΤ®; 
ελληνικών βιβλίων, έτύπωνε καί έξέδ ι#  
βιβλία Σλαβικά καί "Αρμένικά. Τό 
μα τού Θεοδοσίου ήτο ό δικέφαλος Χ̂ ·  
ένθεν δέ καί ένθεν υπάρχουν τά άρχι 
φαλαία τού ονόματος τού ίδρυτοΰ * £ ·  
(Δημήτριος Θεοδοσίου) μετά δέ τ« Τ ' 
νατον τούτου, τά βιβλία φέρουν τι^χ 
έμβλημα αλλά τά δύο κεφαλαία είνε * *  
(Πάνος Θεοδοσίου).

f t
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 ̂ Κατά το διάστημα τών όγδοήκοντα ετών 
·ΛΪι Τυπυγραφεϊον Θεοδοσίου έξέδωκε 410 
.ί/.ληνικά βιβλία. Ό  κ. IIλ . παραθέτει πλή
ρη κατάλογον με τού; τίτλους μόνον τών 
βιβλίων (σσ. 121 - 143) τούς οποίους παρέ- 
in6fv άπό την Ελληνικήν Βιβλιογραφίαν 
τοι» Γάλλου Λεγκράν, άπό την Βιβλιογρα
φίαν τών Γκίνη καί Μεξα καί άπό άλλους.

Αί σλαβικοί εκδόσεις πού παρελήφΟησαν 
άπό τι'ιν Σερβικήν Βιβλιογραφίαν τοΰ Γε- 

ι ιβργίου Μιχαήλοβιτς καί του Τσεχοσλοβά- 
‘ xov Σάί(αρικ είνε όγδοήκοντα καί τέλος αί 

?ί; Άρμενικήν γλώσσαν εκδόσεις είνε 13 
ι «J. 149).

i Νέα; άγνιόστους μέχρι τοΰ νΰν εκδόσεις 
I ovfi'Qf ν ό κ. Π λ. καί περιγράφει λεπτομε
ρώς <σ.σ. 151 - 161) είνε αί ακόλουθοι 28: 

ήτοι Παρακλητική (1771), Αί Οείαι λει- 
ιβιργίαι Χρυσοστόμου, Βασιλείου καί Γρη- 

* YQpioi' τοΰ έτους 1773, Τριώδιον ψυχωφε- 
ίΰοιατον τοΰ 1777, Ψαλτήριον τοΰ 1782, 
Πανουργία Μπερτόλδου (178ο), *Η Θυ- 
ηία τοΰ Αβραάμ τοΰ 1791, Εύχολόγιον το 

- Μέγα (1792), .Θεοδιόοου τοΰ Γαζή γραμ
ματική; είσαγοΐγής βιβλία τέσσαρα (1792), 
ΆχολοιΌία τοΰ ‘ Ιερομάρτυρος Χαραλάμ- 
,.τονς, (1793), Εύαγγελιστάριον τοΰ 1793, 
ίθιϊον καί ‘ Ιερόν Εύαγγέλιον τοΰ 1793, Κων 
ίΛίαντίνου Άρμενοπούλου ή Έξάβιβλος τοΰ 

Βίβλο; ενιαύσιος τοΰ 1795, Βιβλίον 
χαλούμι νον Γεοιπονικόν τοΰ 1790, Νέον 
ΙΧτΜΓτολάριον τοΰ 1796, Λίσοιπου τοΰ Φρυ- 
Κ  Βίο; καί μΰΟοι - 1801, Είρμολόγιον σύν 
,βεφ Άγίιο 1800, Σταχυολογία τής Γραμ- 
ιΐίΐιχή; Ί’έχνης υπό Βησσαρίωνος Μάκρη 
ιο6 έξ Ίιοαννίνων - 1800, Ώρολόγιον τό 
ΜΙγα . 1804, ‘Αμαρτωλών Σωτηρία - 1805, 
♦ lfcdwou Δαμασκηνού ’Οκτιυηχος - 1807, 
ft  τέσοαρα Θεία καί ‘ Ιερά Ευαγγέλια - 
i.lKW, ΜΰΟοι Αισώπου μεταγλωττισΰέντες 
τιφά του ‘ Ιεροδιδασκάλου ’ Ιωάννου Πα- 
ί^Λ, "Εκδοση προιτη —  1813, Πρακτι- 
,ή όιά κάθε λογαριασμόν - 1813, Ώρολό- 
pnxb  Μέγα - 1813, Ά?.εξάνδρου του Μα
σόνος Βίος πόλεμοι καί θάνατος - 1820, 
ίδίοι Αίσωπου, νΕκδοση δευτέρα - 1820 
ΐΐ Σύνοψις ’ Ιερά περιέχουσα ’Ακολουθίας 
ί ί . τ .  · 1820.

* * *
ιΕΕπον άνοιτέρο) δτι άποΟανόντος τοΰ Ιδρυ- 
h Αημητρίου Θεοδοσίου τό 1782, ή Τυπο- 
Vtttfia περιήλΟεν είς τόν ανεψιόν του Πά- 

ό όποιο; έκράτησε τήν έπιχείρησιν μέ- 
)’· τοδ J824 οτε καί έπώλησε τό Τυπογρα- 
ίον (Πλ. σ. 30), άπέΟανε δέ τήν 29 Νο
τίου 1835 εις ηλικίαν όγδοήκοντα καί έ- 
- έτους.

# * *
έν περιλήψει είναι ή άξιόλογος έπί

διδακτορίρ διατριβή του κ. ΙΙλουμίδη καί 
Οεοιρώ καθήκον μου ώς συντοπίτης τών 
Θεοδοσίου, νά τφ απευθύνω θερμά συγχα- 
ρηιήρια. ’Αγνοώ άν ό κ. Π λ. ήρεύνησε τα 
Αρχεία δΓ έξεύρεσιν διαθήκης τοΰ Δημη- 
τρίυυ καί Πάνου Θεοδοσίου ή άλλου τί
νος τής οικογένειας Αί διαΟήκαι Οά ήσαν 
πολύ διαφωτιστικαί, ϊνα γνωρίσωμεν καλ- 
λίτερον τούς δύο Ίωαννίτας τυπογράφους. 
Είς τήν Βενετίαν οσοι ήρχοντο άπό τά μέ
ρη μας, ολοι σχεδόν έκαμνον διαθήκην, δι
ότι τό θαλάσσιον' ταξεϊδι μέ τά ιστιοφόρα 
τοΰ καιρού εκείνου ήτο έρμαιον δχι μόνον 
θαλασσοταραχής, άλλα καί πειρατικής έπι- 
δρομής. ,Ενθυμούμαι, όταν έγραφον τήν ι
στορίαν τών Γλυκέων ή Γλυκήδων είχον 
καταβάλει έξαιρετικήν προσπάθειαν ΐνα άν- 
εύρω τήν διαθήκην τοΰ ίδρυτοΰ Νικολάου 
Γλυκή, διότι ούδαμοΰ άνεφέρετο ή ύπαρξίς 
της καί δτι, έπί τέλους, κατόπιν πολυμή- 
νων κόπων, άνευρέΰη, έΰεοΰρησα ταύτην ώς 
απαραίτητον συμπλήρωμα τής βιογραφίας.

* * *
Καί το)ρα 9ά μοΰ έπιτραπή να έπισημάνω 

μερικά λάθη:
1) ’Επανέρχομαι είς τό ζήτημα άν ό Δ. 

Θεοδοσίου είχεν άναλάδει τήν διεύΟυνσιν 
τής Τυπογραφίας Γλυκή τό 1745, ώς Ισχυ
ρίζεται ό κ. Π λ, Κατά τό έτος αυτό ό Ν ι
κόλαος Γλυκής (έγγονος τοΰ όμωνύμου ί 
δρυτοΰ) έζέδοίκε έν σύγγραμμα Ίταλισά 
υπό τόν τίτλον «ό Βίος τοΰ Μωάμεθ» (σσ. 
364 339). Είναι τό πρώτον καί τελευταίον 
βιβλίον πού έξεδόΟη είς τήν ’ Ιταλικήν. ‘Ο 
Γλυκής δέν είχεν ’ Ιταλικά τυπογραφικά 
σιοιχεία ούτε καταλλήλους στοιχειοΰέτας 
καί είναι πολύ πιθανόν νά έξετυπιόΟη είς τοΰ 
Θωμά Μπετινέλλη, πού ήτο καί αυτός 6ι- 
βλιοπώλης καί Τυπογράφος. Καί εδώ q>Dά
νομε ν είς τήν «πέτραν τοΰ σκανδάλου», πού 
είναι μία είδοποίησις τοΰ τυπογράφου είς 
τό τελευταίον φύλλον τοΰ βιβλίου είς τήν 
όποιαν αναφέρεται δτι έπερατώΟη ή έκδο- 
σις τών παραδόσεων καί τών μαΟημάτοκν 
τοΰ έν Παδούη ΚαΟηγητοΰ τής Θεολογίας 
Γάλλου μοναχού ‘ΤακίνΟου Σερρύ (ό Φραγ
κίσκος . ’ Ιάκωβος - 'ΤάκινΟος Σερρύ έδί- 
δαξεν έν Παδούη άπό τοΰ 1697 μέχρι τοΰ 
θανάτου του έπισυμβάντος τό 1738. Τό δέ 
πεντάτομον σύγγραμμά του έξεδόΟη τέσσα
ρα έτη βραδύτερον, 1742, άπό τόν Τυπο
γράφον Θωμάν Μπετινέλλι καί είνε οί 5 
τόμοι είς σχ. 4ον, σελίδες έν δλη» 2632), 
εις πένετ τόμους καί είς σχήμα 4ον, πρα- 
γματοποιηΟείσα είς τό Τυπογραφεΐον τοΰ 
Θωμά Μπετινέλλη, δτι ή έκδοσις αυτή πε
ριήλΟεν είς τήν κατοχήν τοΰ κ. Δημητρίου 
Θεοδοσίου διευΟυντοΰ τοΰ Τυπογραφείου 
τούτου καί δποιος θέλει νά άποκτήση Εν τό
σον πολύτιμον έργον δύναται νά άποταΟή ή
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εις τον αυτόν διευθυντήν κατοικοϋντα είς 
την ενορίαν του 'Αγίου Λορέντσου ή είς τόν 
είρημένον Μπετινέλλι (6λ. βιογραφίαν Γλυ
κέων σσ. 85 - 88).

Αυτά λέγει ή δήλωσις του τυπογράφου 
τήν οποίαν άνεδημοσίευσα είς τήν βιογρα
φίαν των Γλυκέων ή Γλνκήδων (ένθ. άν.) 
καί έγραψα τότε οτι ό Δ. Θεοδοσίου ήτο 
Διευθυντής του τυπογραφείου Θωμά Μπε- 
τινέλλη. ’Έρχεται τώρα ό κ. Π λ. καί μέ 
ελέγχει, λέγων δτι έσφαλμένως έφερα τόν 
Θεοδοσίου ώς διευθυντήν του Μπετινέλλι, 
ένφ κατ’ αυτόν ήτο διευθυντής του Γλυκή. 
Τό πεντάτομον όγκωδέισταταν σύγγραμμα 
διά τήν έκτύπωσιν του οποίου φαίνεται δτι ό 
Δ .Θεοδοσίου κατέβαλε σημαντικόν ποσύν 
εξ ίδίιον του, διά ποιον λόγον θά διετίθετο 
είς τήν κατοικίαν τοϋ Θεοδοσίου καί δχι είς 
τό βιβλιοπωλειον Νικολάου Γλυκή;

Κατά τήν γνώμην μου ή προμνησθεϊσα 
είδοποίησις τοϋ τυπογράφου κατεχωρήθη 
κατόπιν παρακλήσεως τοϋ Μπετινέλλι έν 
είδει δημοσιεύσεως (ρεκλάμας) μέ τόν σκο
πόν δπως προσελκυσθοϋν άγορασταί.

Ά λ λ ’ έχομεν καί άλλο δεδομένον άξιον 
λόγου. Καί τοϋτο είναι δτι ό Ν. Γλυκής 
τόν «Βίον τοϋ Μωάμεθ» τόν άφιέρωσεν είς 
τόν έκλαμπρότατον ιατροφιλόσοφον Ά λέ- 
ξανδρον Καντσελλιέρη ή Καγκελλάριον 

καί γράφει μεταξύ άλλων είς τήν άφιέρω- 
σιν: ύμείς ύπερησπίσατε καί έπροστατεύσα- 
τε τό Τυπογραφεϊον μου ( . . . )  οϋτω καί 
τώρα έπαγρυπνεΐτε ίνα έκ των τύπων μου 
έξέρχωνται διωρθιομένα τά Ελληνικά βι
βλία είς τήν γλώσσαν είς τήν οποίαν εί- 
σθε τόσον έντριβής ( . . . )  άν λοιπόν τόσα 
σάς οφείλει τό Τυπογραφεϊον μου, τ ί άλλο 
«ήμπορώ νά κάμω έγώ παρά νά δηλώσω είς 
δλους δτι αισθάνομαι προς 'Τμάς υποχρεω
μένος άπείρως, δτι διατηρώ είς τήν ψυ
χήν μου ευγνωμοσύνην ου τήν τυχοϋσαν καί 
οτι μέ τιμά ή παρουσία σας ώς δ ι ε υ θ υ ν- 
τ ο ϋ τοϋ Τ υ π ο γ ρ α φ ε ί μ ο υ  μου.. .  3 
(βλέπε βιογραφίαν Γλυκέων, ένθ. ανωτέρω 
σ. 85).

Εφόσον λοιπόν ό Γλυκύς είχε τό 1745 
διευθυντήν είς τό Τυπογραφεϊον του τόν 
ιατροφιλόσοφον ’Αλέξανδρον Καγκελλάριον, 
πώς ήτο δυνατόν νά έχη καί δεύτερον δι
ευθυντήν, τόν Δ. Θεοδοσίου, τόν όποιον, 
δπως γράφει ό κ. Πλουμίδης, δέν ήθελεν 
έπ’ ούδενί λόγψ νά γίνη εκδότης - τυπογρά
φος καί έκαμε τό πάν ινα άντιδράση είς 
τήν είσοδον τοϋ Θεοδ. είς τήν Συντεχνίαν; 
(σ. 40 καί 42 τοϋ συγγράμματος του).

'Ως προς τήν ύπόθεσιν τοϋ κ. Π λ. δτι ό 
Θεοδ. είσήλθεν είς τό Κατάστημα Γλυκή 
ώς διευθυντής μέ τήν ύποστήριξιν των 
Μαρουτσαίων, παραμένει μόνον ώς ύπάθε- 
σις, έφόσον δέν παραθέτει ό συγγραφεύς

τήν πηγήν όπόθεν ήντλησε τήν πληροί 
ρίαν, ή οποία καταντά β ε β α ι ό τ η ς  ΐ  
τόν γράψαντα, έφόσον είς τό τέλος 3 
σ. 38 άναφέρει: «Είς τό τυπογραφικόν 
τόσιημα τοϋ Νικολάου Γλυκύ ε ί σή λ ι *  
μc τήν ύποστ’ήριξιν τής οικογένειας ]*- 
ρυύτση.»

2) ό κ. Π λ. τήν λατινικήν λέξιν quoncr 
τήν μεταφράζει (σ. 23 καί αλλαχού) : ι- 
καρίτης· καί γράφει: ό Δημήτριος ΘεοΗ- 
ου υιός τοϋ μακαρίτου Πάνου, ενώ ή πτ:ή 
μετάφρασις τοϋ παρατιθεμένου έν ύπωα. 
2 κειμένου είναι: ό Δημήτριος Θεοd aw  
τού ποτέ Πάνου.

3) σ. 23 : έλαβον έγώ Φ ά ν τ ε Φρ«ί- 
σκος - Μαρία Άρμάνος, πρώτος νεωκ>0Γ 
τών 'Αγίων Ίο>άννου καί Παύλου ύπόοΰ 
κυρίου Μάρκου ’Αντωνίου Μανφρέ κ.1.

Είς ταϋτα έχω νά παρατηρήσω α) λ ή 
λέξις φάντε δέν είναι δνομα κύριον καιρέ· 
πει νά.γραφή μέ «φ» μικρόν. Σημαίνει 
ή λέξις «κλητήρ». Φάντε κυρίο>ς εΚ ό 
στρατιώτης τού πεζικού (φαντερία) rrc 
δέ τήν έποχήν τής Βενετικής Άριστρα- 
τίας, ή λ. ήτο εν είδος τιμητικού τίτλο^δι- 
ότι «φάντι» ώνομάζοντο καί οί κλήρε 
τής περιφήμου Δεκαρχίας, οι όποιοι έφ»ν 
μακράν τήβεννον μαύρην καί περρσα' 
Φάντι ώνομάζοντο καί οί δικαστικοί (ολε 
γομεν σήμερον) κλητήρες, β) δσον 
είς τό «ελαβον . . .  υπό τοϋ κύριο#. 
το υπό είναι σόλοικον, διότι λαμβάμ 
ή παρά τού τάδε ή από τόν τάδε, όχφ(. 
υπό τοϋ τάδε. ^

4) Είς τα ’Ηπειρωτικά Χρονικσζό' 
15ος σ. 19 είχον δημοσιεύσει π ε λ ' ΐ  
Ψ ε ι ς τριών πιστοποιητικών έξ Ίχ^ 
νων άνευρεθέντων είς ’ Ιταλικήν *τ  
φρασιν, διά τών οποίων προσδιιίζε τ 

πότε περίπου ό Ευγένιος ΒούλγαρμΦ/ 
αποχωρήσει από τά Γιάννινα. Τό δι·όρΓ 
πιστοποιητικόν, έγραφα τότε, μαρτυίϊό 
ό Άνδρέας Θεοδοσίου υιός τοϋ Π άθθ 
οδοσίου, δ ι έ λ υ σ ε  « τ όν  ά ρ ρ α ώ 
μί τήν Ευφροσύνην τοϋ ποτέ Άλε?*δ(^ 
Παπαλέκκα καί τής ποτέ Διαμάντωςώΐ' 

τοϋ ποτέ ’Αναστασίου Μαρούτση.Φ^ΰ 
χρονολογίαν 9 ’ Ιουνίου 1749 καί τάκ(Γ 
θι «ύπογραφάς έν αίς καί τήν τοϋ ΕΊνέ 
Βουλγάρεως». Έδημοσίευσα δηλαδτ 
συντομωτάτην περίληψην τοϋ πιστοπμ^ 
χωρίς νά είσέλθω είς λεπτομερή »w 
τού έγγράφου διότι μέ ένδιέφερε μ<* λ 
ι-όνον ή παρουσία τοϋ Βουλγάρεως.&α 
άλλο.

’Έρχεται τώρα ό κ. Πλουμίδης 
φει: «ό κ. Κ. Μέρτζιος δημοσιεύει 11 
λ η π τ ι κ ώ β τό έγγραφον. «Τό Φ 1' 
ή κεπίνι είναι παραφθορά τής τουρίΰ? 
ξεως Καβίη, ή όποια σημαίνει προ R

ί *ί
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ιό χρηματικόν ποσόν ιό όποΓον ό γαμβρό; 
ίντύσχεται κατά τήν σύναψιν τοΰ γάμου ε ί; 
τί,ν \rq ην καί τό  όποιον παραμένει εις την 

;τ;λε·ταίαν, εις περίπτυισιν διαζυγίου. Ευχα
ριστώ θερμότατα τον Τουρκολόγον κ. Β. 
Λιμιητριάδην διά την πληροφορίαν. *0  Κ. 
Μερτζιο; ε ρ μ η ν ε ύ ε ι  λ α ν θ α σ μ έ -  
γ to ;  τό έ γ γ ρ α φ ο  ν.» (σ. 25 ύποσ. 5). 
i Είπα και Επαναλαμβάνω ότι δέν είσήλθον 
Η; την έξέτασιν τοΰ εγγράφου, διότι δέν 
μί ίνδιέφερε τότε. "Εγραψα μόνον μίαν 
φρί/ίτι ν « δ ι έ λ υ σ ε  τ ο ν  α ρ ρ α β ώ ν α »  
χαί τίποτε άλλο. Ιίλην ό κ. Πλουμ. ό ύ- 
;:οίο; Εμφανίζεται καί ως Τουρκολόγος, ή
θελε νά κατάληξη ό π ω σ δ ή π ο τ ε  είς 
ιό ό π λ α ν θ α σ μ έ ν ο ς  ε ρ μ η ν ε ύ ε ι  
& Κ. Μ έ ρ τ ζ ι  ος τό έγγραφον! ‘ Η 
μομφή του μέ αφήνει τελείως άδιάφορον! 
ΔιεΗερχόμενος τό σύγγραμμά του, διεπί- 
ct(οαα on  πλειστάκις αναφέρει τά συγγράμ
ματα μου: «Ή  Οικογένεια των Γλυκέων η 
Γλυ/.ήδων» καί «τό έν Βενετίφ ’Ηπειρωτι
κόν Άρχεΐον» καί παρέλαβεν έξ αυτών άρ- 
χετιί στοιχεία, τά όποια κατά τάς έρευνας 
τον είς τά ’Αρχεία, τά εύρήκεν αδιάβλητα. 
Έτρεπε λοιπόν κάτι νά βρή, κάποιο λάθος 
νΰ διαπίστωση καί έχρησιμοποίησε τό «Κεμ- 
,τίνι η Κεπίνι», τό όποιον ούτε κάν έσκέφΟην 
νά ί)ί;ο>, διότι ήτο έκτος του θέματός μου.

5) ο. 27 τό έπίΟετον illustrissimo πρέπει 
\α μεταφρασΟη: Εκλαμπρότατος καί όχι ε
σώτατος διότι έξοχώτατος είνα ι: eccel- 7

| katissimo.
ι 6) ο. 28 γράφει ό κ. Π λ. δουκάτα 1656 
| m  γρόσια 9. Παλαιότερα τό δουκάτον ύπο- 

διηρείτο είς 24 grossi, συνεπώς πρέπει να 
γράφομεν ελληνιστί: «γκρόσσι» καί όχι
γρόσια. «διότι γίνεται σύγχυσις μέ τά Τουρ* 
»χά γρόσια.

7) Πραγματικά ώνομάζοντο τά δουκάτα, 
κοτ* άντίθεσιν προς τα τρεχούμενα πού ή
ραν εικονικά δηλαδή μονάς λογαριασμού. 
Τά πραγματικά (effettivi) ήσαν αργυρά καί 
ζξιζον τότε (1782) λίρας Βενετικός όκτυ'), 
ίνφ τά τρεχούμενα ύπελογίζοντο λίρας 6 
καί σόλδια 4 (σ. 29 ύποσ. 3).

I 8) σ. 30 γράφει ό κ. Π λ. «Ό  Παναγιώ
της Θεοδοσίου . . .  έτών 81 άπέθανεν έν 
Βενετία . . .  έκ πλευροπνευμονίας είς τά 
κάτω π λ ε υ ρ ά  μετά 15 ήμερών κατά- 
ικλισιν.>

Τό ’Ιταλικόν κείμενον πού παραθέτει έν 
ηκοσημ. 2 αναφέρει «πλευροπνευμονίαν spil- 
;r®> (σπυύρια) όχι όρΟώς μετέφρασεν ό κ. 
;Πλ.: «τά κάτω πλευρά». Τό έπίΟετον τοΰ- 
jo σημαίνει: νόΟον, ψευδή. Μέ άλλα λόγια 
\) Πόνος Θεοδοσίου ύπέφερεν από ψ ε υ δ ό -  
Ό ι π ν ε υ μ ο ν ί α ν. Ή  περιπνευμονία 

χωρίζεται σέ έπάνο) καί κάτω πλευρά!! 
j 8) σ. 32 δημοσιεύεται ή ληξιαρχική πρά-

ΐις  τοΰ θανάτου ένός παιδιού δύο έτών του 
Άνδρέου Θεοδοσίου, τοΰ 1762 καί ότι θά 
ταφή «συμμετεχόντων Ιερέως καί β ο η θ ο ύ  
ίερέως είς την ’Εκκλησίαν τών Γραικών.»

Τό ’Ιταλικόν κείμενον αναφέρει την * έ
ξι ν zago ή όποια δέν σημαίνει τόν β ο η θ ό ν  
ίερέως, αλλά τόν μικρόν υπηρέτην ό όποι
ο; κομίζει τά άμφια καί τά άλλα χρειώδη 
τοΰ ίερέως. Σήμερον τόν μικρόν υπηρέτην 
είς τάς Καθολ. Εκκλησίας τόν όνομάζουν 
zaghetto.

10) σ. 33 πράξις θανάτου τοΰ 1852: ή 
κυρία αγγελική Θεοδοσίου θυγάτηρ τοΰ θ α- 
ν ό ν τ ο ς ’Ανδρέου Θεοδοσίου καί τής θ  α- 
ν ο ύ σ η ς  Ευφροσύνης Παπαλέκα κλπ.

Τό ιταλικόν κείμενον εις την ύποσημ. ύπ’ 
άρ. 2 αναφέρει.' fig lia  del fu A nbrea e 
della  fu E u rossin a . T o  fu είνα ι όπως 
τό λατινικόν quondam καί ή κυριολεκτική 
μειάφρασις είνα ι: ή θυγάτηρ τοΰ π ο τ έ  
Άνδρέα καί τής π ο τ έ  Ευφροσύνης όχι 
Οανόντος καί θανούσης.

11) σ. 62 ό κ. Π  λ. αναφέρει τά τοΰ 
προσωπυκοΰ τοΰ Τυπογραφείου Θεοδοσίου 
άπό ποιους άπετελείτο ήτοι στοιχειοθέτην 
καί βοηθόν στοιχειοθέτην καί έργάτας.

Λυτόν πού όνομάζει βοηθόν στοιχειοθέτην 
τό ’ Ιταλικόν κείμενον τόν όνομάζει torcolei 
δηλαδή τόν χρησιμοποιοΰντα τό «τόρκολο» 
• Ί τα λ ισ τι: Τόρκαο), τούτέστι τό χειροκίνη
τον πιεστηρίου καί συνεπώς ό Τορκολέρ εί- 
\ui ό πιεστής. ”Λν έλάμβανε τόν κόπον νά 
κ.υττάξη τό Βενετικόν λεξικόν τοΰ Μποέριο, 
ί)ά την ευρισκε τήν λέξιν «Τορκολέρ».

* * Ρ
’ Εδώ τελειώνει ή βιβλιοκρισία μου καί μοΰ 

δίδεται ή ευκαιρία νά συγχαρώ καί πάλιν 
τόν κ. Γ . Π?.ουμίδην διά τό άξιόλογον σύγ
γραμμά του καί τοΰ εύχομαι νά Εξακολούθη
ση τό ιστοριοδιφικόν του έργον καί νά μάς 
φέρη είς τήν δημοσιότητα καί άλλας ένδια- 
φερούσας πραγματείας.

Κ. Δ. Μ ΕΡΤΖΙΟΣ  
ά.μ. τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 

Βενετία 1 Μαρτίου 1970

★
Ζ α ψ ε ί ρ η  Σ τ α λ ι ο ύ :  «Βραζιλιανή

γή», (ποιήματα), ’Αθήνα, 1969.
Ά π ’ τίς άκρατες καί πυκνές πυρακτώ

σεις, πού μπορεί νά ζητήσουμε άπ’ τόν ποι
ητικό λόγο, είναι ή ποίηση τοΰ Ζαφείρη 
Σταλιού. Σπάνια αύτάρκεια ευαισθησίας καί 
χωνεμένη πνευματική μετάλλαξη, οΐ στίχοι 
του, έχουν ένα τραγικό λυρικό απόσταγμα, 
πού μένει στις αισθήσεις άπ’ τήν διήθηση, 
σ’ έναν υπαρξιακό χώρο. Κ ι’ αυτήν τήν 
σύζευξη, ό ποιητής τήν κάνει έφικτή μ' ένα 
κλίμα, μέθεξης, στήν άκραίαν ένταση, πού
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έρχεται απ’ την αμεσότητα επαφής μέ την 
€λλ θρώπινη παρουσία πάνω στη γη. Ή  «Βρα
ζιλιανή γή» είναι μια μετουσιωμένη ευαι
σθησία τοΰ Ζ. Σταλιού, που έφερε από πι
κρή γεύση μιας συγκλονιστικής εμπειρίας. 
Κ ι’ έχουν την αίσθηση, πού δίνει ή τροπι
κή νύχτα κι’ οί άνθρωποι πού δεν άποκολ- 
λήθηκαν άπ’ τήν φύση κι’ απ’ τήν μυθογο- 
νία ενός άπωθημένου ανθρωπισμού, φορτω
μένη τήν γή καί τήν παράδοση μιας Βρα
ζιλιανής γής πού δέν είναι απ’ δλονς ό- 
ρατή :

. . .  μέ τό μαγνάδι τών μύθων, μέ τούς 
(στροβίλους τών 

βουβών παιάνων καί τά φλέβαρα τής
(σιωπής,

άκατάλυτε σταυρέ τοΰ νότου

Τάμ, ταμ ταμ τάμ, τάμ, τάμ, τάμ, 
στήν τικρλή αγωνία τοΰ δάσους μέ τ’ 

(άμίλητα χ έρ ια .. .

’Ακόμα, ό Ζ. Στάλιες, ένας ευαίσθητος 
τραυματισμένος απ’ τον ανθρώπινο πόνο, 
αίρει τον λόγο ώς τούς ορίζοντες της πά- 
οχουσας ψυχής καί γίνεται μια συγκλονι- 
στική συνείδηση:

. . .ο ί  νέγρικες φλέβες τών σκλάβων 
• · .τά πλοία μέ ιό  λάβαρο τών κρε- 

(μασμένων έφεραν 
στούς γιαλούς τό μήνυμα τών κα

ί τέργων.

ΤΩ μεγάλες καί παράξενες λευκέ;
(γυναίκες

. . .  ή φτηνή νέγρικη σάρκα τών ά-
(μοιρών.. .

. . .  ταπεινωμένη άπ* τήν περιφρόνη- 
ίση, άπό τήν άσπρη 

σελήνη, άπό την δυναστεία της ωχρής
(σας φυλής,

θά σμίξη μαζί σας τό λερωμένο πε- 
(τσι τοΰ φθόνου.. .

Β α σ ί λ η  Ε. Τ σ ι ά τ η :  «Πεζογρα
φήματα», ’Αθήνα, 1969.

Μέ ήρεμο λόγο καί σ’ έναν οικείο χώρο 
θεματογραφίας, ό Βασ. Τσιάτης δίνει έναν 
αξιόλογο τόμο, πεζογραφήματα (διηγήμα
τα) ,πού έχουν τις αξίες απ’ τήν παράδο
ση κι* άπ’ τις άνθρώπινες συγκινήσεις τής 
καθημερινότητας. *Έτσι, τό ήθογραφικό 
στοιχείο άξιοποιεϊται, γίνεται ύλη πού μ* 
αυτή χτίζονται οί απλοί άνθρωποι καί, στις 
καλύτερες έπιτεύξεις, έκφράζουν μιαν ανό
θευτη μορφή ζωής. *0  συγγραφέας έδώ, 
κρατημένος σέ μιαν όμαλή αναζήτηση, ά-

νασύνθεση τής πραγματικής δράσης, κατορ-$ 
θώνει νά ξεχωρίζει τά στοιχεία πού έχοιη^ 
τήν δύναμη τής κατάφασης και νά στήνε# 
κομμάτια άπ* τήν χαμηλόφωτη αλήθεια! 
μιας όντως σχεδόν άκύματης, βιωμένης αιι' 
οθητικότητας καί στοχαστικής ενατένισης|

ί
X p ι σ .τ ο φ. Γ. Λ α ζ ά ρ η : «Τά λειτί

καδίτικα» (έτυμολογικόν καί έρμι; 
νευτικόν λεξιλόγιον τών γλωσσικά 
ιδιωμάτων τής νήσου Λευκάδος), *... 
ωάννινα, 1970.

*Η αποθησαύριση τής γλωσσικής φυσυ,̂  
γνωμίας ενός τόπου, στήν εποχή τοΰ μηχθ 
νοκρατούμενου τούτου αιώνα, είναι πάντί 
τε μια υπηρεσία ύψιστης αξίας. Γιατί, |  
κτός άπ’ τήν συγκράτηση, κατ’ αυτόν τ;ϊ 
τρόπο, τών άξιων καί τοΰ ήθους τής πνι| 
ματικής καταβολής καί παράδοσης, ή προτ 
φορά αυτή ενέχει (καθ' έαυτήν) καί τ | 
βαθύτερη διάστρωση τής αντοχής στήν 
άρκεια, για τήν πάρα πέρα έπιβίοίση καί] 
νέλιξή του, ανάμεσα στούς άλλου; λαοί 
Συνεπώς, ή οντότητα και τά προσφερό$ 
να περιθώρια για καινούργιες διαστάσι}?. 
εν πολλοίς, κρινεται άπ’ αυτήν την άξιοιΙ 
ηση τής θησαυρισμένης πνευματικ.ής φυ« 
γνωμίας. Καί τό βιβλίο τοΰ Χρ. Λαζσβ 
κρατημένο ακριβώς μέσα στον κύκλο I  
τής τής προσφοράς, είναι άπ’ τά πιο ά€ 
λογά, τά πιο ενδιαφέροντα καί, προ γ§ 
τός, άπ’ τά πιο έγκυρα. Πράγματι, 
Λευκαδίτικα» είναι μια πραγματεία άπι^ 
κείνες πού, για νά ολοκληρωθούν, χρ& 
ξονται κόπο, χρόνο, μόρφωση καί πάνω 
ολα μια σύνδεση '«μητρική» —άν πάει ή4· 
ξη—  μέ τό θέμα. Γιατί, τό ιδίωμα# 
γλωσσικό υλικό, πού εκτείνεται στήν tfr- 
γραφ(α καί στήν φιλολογία, απαιτεί ε ί$  
προσόντα καί βιωμένη σχεδόν αγάπη 
νά γίνει άναγώγιμο στον πνευματικό 
Ό  Χρ. Λαζάρης, πού τά διαθέτει όλ’ te 
καί πού, ακόμα, διαθέτει καί μια σπάγιι:υ· 
οισθησία κριτηρίων, έπέτι»χε νά έπιτ&ί*» 
εναν άληθινόν άθλο. *Έτσι, τά «ΛευΙέ- 
τικα» δέν αποτελούν μονάχα μια πολιΐ$Γ 
αποθησαύριση τοΰ γλωσσικού Ιδιώματθδ% 
Λευκάδας, άλλα καί μιαν αυτάρκη έπΐη- 
μονική μνημείωση, ή οποία δίνει στή·& 
ληνική βιβλιογραφία μας ένα κεφάλα!** 
ξεχωριστό βάρος. Διότι, 0 συγγραφέ J  
δώ δέν «περιορίζεται μονάχα στις α ιΦ  
σεις τής «παραδεγμένης μεθοδολογίας ‘•Τ 
κέντροίοη, ερμηνεία, ανάλυση καί Jif* 
σίαση). Συμπληρώνει —περίπου έξαν~*Γ~ 
τήν συλλογή του καί μέ τον ετυμολΜ̂  
προσδιορισμό τής κάθε λέξης, μέ •Wi 
έγκυρη καί τεκμηριωμένη περιγραφικά

Λ
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I <ώ:ο, v m  : ά  t ijv γνώμη μας, το βιΟ?.ίο τούτο 
\ ί'ά πok-,fi νά ξεχωοιστί ί, να πρυοεχΟεϊ ϊδ.- 

ιιί.ρρα και να καταξιωθεί, ως ειδική προσ- 
| αυρά, πράγμα πού, άλλωστε, θά δικαίωνε 
; YUί τον μόχθο τού συγγραφέα. Γιατί, οί 
ί τέτοιες προσπάθειες, στις πιο πολλές περι- 
! πτώσεις, είναι άνάλιοση ζο)ής.

!· Λέων. Σ π α ή: «Πενήντα χρόνια στρα- 
( τιώτης», (Απομνημονεύματα), Άθή-
/ ναι, 1970.
<ι Ία ποόαιοπα, πού ή ζωή τους κι* ή δρά- 

οη τοί’ς συνυφάνθηκαν μέ τά γεγονότα και 
ιΐ; ορατές τομές τής ιστορίας ένός έθνους, 
έχουν νά διόσουν στην ιστορία έναν απολο
γισμό. ’Έτσι, άλλωστε, θά όλοκληροϊθει κι’ 
ή δική τους προσφορά. Γιατί, χωρίς την κρι
τική στην δημοσία συζήτηση καί την πρό- 
ΰηση ένός διαλόγου πού νά ξεκινάει άπ’ 
την προσωπική ευθύνη, οί μαρτυρίες γίνον
ται άπό κάποιαν ουδέτερη απόσταση. Δεν 
νκάρχει, δηλαδή, ό υποκειμενικός τόνος, 
m, όσο κι’ άν εμποδίζει την έν ψυχρφ ά- 
τβοχοπή, είναι απαραίτητος για την συγ- 

I 'κράτηστι τού ιδιάζοντας κλίματος, προκει- 
I ιιένοι» νά αξιολογηθούν τά πρόσοιπα, οί πρά- 
j ίτις καί τά γεγονότα. Γ ι’ αυτό, νομίζομε 
j πώς ό Λεωνίδας Σπαής, πού ή ζωή του συν- 
| δέθηκε μέ Ιστορικά συγκλονιστικά έθνικά 

περιστατικά στις κρίσιμες χρονικές έξάρ- 
σεις τής /μόρας μας, ήταν τιάρα καιρός νά 
δώοη κι* αυτός τά δικά του απομνημονεύ
ματα, Καί, μέ τό παραπάνω βιβλίο του 
ΐτού, καΟόις σημειιόνεται, αποτελεί τον 
πρώτο τόμο», αυτό κάνει. Τά απομνημονεύ
ματα τούτα, πού δίνονται μ* έναν τόνο φυ- 
αχης απλότητας καί παρρησίας, έχουν ά- 
Μ?ιδώ; τό βάρος τής υπεύθυνης υποκειμε
νικής μαρτυρίας, πού τά ξεχωρίζει. Πρά
γματι, ό Λ. Σπαής, ώς γνωστόν, έζησε ά- 
πίι έπεύίΚ'νη θέση τά γεγονότα, καί ιός συγ 
Γ,Όοςέα; εδώ, δεν στέκεται μόνο στην ά- 
[πρόσωπιι θεώρηση. Πιο πολύ, αξιολογεί καί 
Ιφίνει, μέ ακαμψία θάρρους, τις δικές του 
ρυιεφίες, πού αποτελούν (περίπου αφηγη
ματικά) καί τον κύριο κορμό τής πραγμα- 
τίας του. ’Έτσι, έχομε, οπωσδήποτε, μίαν 
«τορία προσωπικής ευθύνης, ή όποια είσ- 
’ίρει, έκτος άπ’ την πληΟοόρα τό)ν γνω- 
τών καί ό.γνόιστων στοιχείων, καί είδικά 
Κριτήρια αξιολόγησης. Καί, ακόμα, μέ τον 
Ιρόπο τής ατομικής θέσης, δλ’ αυτά πού 
Μστούν μέρος απ’ τις περιπέτειες τού ϊ· 
ΜπκοΟ μας βίου μέσα στα πενήντα - έξήντα 
ά,ενταϊα χρόνια, δεν είναι απογυμνωμένα 
$  τό χρονικό κλίμα κι’ άπ’ την άτμόσφα*.- 
μ πού τά περιέ6αλε. Γ ι’ αυτό, άσχετα μέ

την συγκατάθεση ή μέ την αντίρρηση, πού 
ί’.ά δύνονιαν νά έχει κανείς, έν προκειμένψ, 
πρέπει νά αναγνωρίσουμε στον συγγραφέα, 
όχι μονάχα την τόλμη καί την ευρύτητα έ- 
;α<πτείας πάνω στα ιστορούμενα, άλλα καί 
την ίδιάζουσα εξομολόγηση τής γνώμης του 
για πρόσωπα και για πράξεις πού φτάνουν 
(είτε ώς συνέπειες είτε ώς αντανακλάσεις) 
(ός την δική μας αντίληψη, πράγμα πού 
δίνει την ευχέρεια για συνάρτηση ένός δια
λόγου. Λύτη ή μορφή τής ιστορίας, πού 
προσφέρει ό Λ. Σπαής, έχει όντως ένα α
πρόοπτο ενδιαφέρον. Γιατί, δεν είναι λίγες 
οί περιπτοόσεις, δπου, μέ την αυστηρότητα 
των διαστάσεων, πού δίνει ό προσωπικός 
τόνος, κρίνονται καί -θεωρούνται πρόσωπα 
καί γεγονότα, πού έχουν, για τόν καθένα, 
διαφορετική έπιφάνεια ή πού, συχνά, είναι 
ουναρτημένα μέ κάποιαν ιστορική αναφορά. 
Γενικώτερα, τό βιβλίο τούτο, πού είναι γραμ
μένο μέ απλότητα ύφους, μέ ανεπιτήδευτη 
φυσική διάθεση καί απαλλαγμένο άπό κά
θε βάρος λεκτικού στόμφου, αποτελεί μια 
βιογραφία ένός ανθρώπου καί μιας έποχής, 
πού συνάπτεται οργανικά μέ γεγονότα, πρό
σωπα καί πράγματα τής ζωής τού έθνικού 
μας βίου. Ξεκινάει, μέ αυτήν την μορφή, απ’ 
τίς αρχές τού αιώνα μας, καί ακολουθών
τας τόν συγγραφέα (πού είναι ένας απόγο
νος τής προκριτικής οικογένειας των Σπα
θιών, πού έχουν καί μια τιμητική θέση 
στούς χρόνους τού 182) καί μέχρι τήν άπε- 
λι-υΟέρωση τής ’Ηπείρου), καλύπτει τούς 
δυο παγκοσμίους πολέμους, τήν Μικρασια
τική Εκστρατεία καί φτάνει όίς τήν έπο- 
χή μας, συγκροτώντας έτσι ένα όλόκληρο 
κεφάλαιο, στήν σχετική νεοελληνική βιβλίο - 
νραφία. Καί, έπειδή είναι ιστορική μαρτυ
ρία, γραμμένη μέ τόση συμμετοχή άτομι- 
κής ευθύνης, είναι ευτύχημα πού ό συγγρα
φέας τήν έφτιαξε καί τήν έθεσε στήν δη
μοσία κριτική ζωντανός. Γιατί, έτσι, θα εί
ναι δυνατόν καί νά τήν συνεχίσει, μ’ έναν 
διάλογο, δταν χρειασθεί. Καί, κατ’ αυτόν 
ιόν τρόπο, όλοκληρώνονται πιο καλά τά τέ
τοια κείμενα.

Ε ρ α τ ο σ Θ .  Γ. Κ α ψ ω μ έ ν ο υ :  «Ε!-
σαγωγή στη λυρική σκέψη τον Σικε- 
λιανού», (δοκίμιο), ’ Ιωάννινα, 1969.

Είναι πολύ ένθαρρυντικόν, δταν νέοι φ ι
λόλογοι μέ ανησυχίες, ευρύτερες προοπτι
κές έπιστημονικής έπίδοσης καί οπλισμόν 
όχι τυχαίο, οΙκειο>νονται μέ τίς καθιερωμέ
νες αξίες στά νεοελληνικά γράμματα. Πολύ 
περισσότερο, μάλιστα, δταν οί φιλόλογοι αύ. 
τοί, έχοντας είτε μιά έδρα, είτε μια Ιδιότη-

II
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τα διδασκαλική, μπορούν τις άνησυχίες και 
τους προβληματισμούς τους να τις κάνουν 
εναν διάλογο ανάμεσα στην σπουδάξουσα 
νεολαία. Τότε, ή προσφορά τους είναι α
ναντίρρητα πια ένδιαφέρουσα. Ό  Ε. Κά· 
ψο>μένος, ένας απ’ αυτούς άκριβώς τους 
νέους φιλολόγους, αποτελεί μια τέτοια πε- 
ρίπτιοση (υπηρετεί, ευτυχώς, ώς βοηθός στο 
II ανεπιστήμιο Ίωαννίνων) καί, μέ τό πα
ραπάνω δοκίμιό του, δίνει μια λαμπρήν υπό
σχεση, πού τον ξεχωρίζει και πού, μαζί, 
βάζει για τον ίδιον οπωσδήποτε μακρυνούς 
στόχους. Τό δοκίμιό του, έξειδικευμένης φι
λολογικής θεό)ρησης, είναι μια καλοσυγκρο. 
τημένη μελέτη, για την προσπέλαση στην 
ευαισθησία τού Σικελιανου, &  έναν χώρο 
ουσιαστικής αποτίμησης τής φύσης και τού 
βάρους τής οριακής προσφοράς τού ποιητή. 
Καί —πρέπει νά ομολογήσουμε— μια τέ
τοια προσπάθεια, ή όποια απαιτεί, προ παν
τός, άκρατο ιδεαλισμό καί λυρική κράοη 
για νά επιτευχθεί μια εγγενής συνάρτηση, 
δεν είναι μικρό άθλημα. Γιατί, στο κάτω - 
κάτω, ό Σικελιανός είναι μια οντότητα, πού, 
για τήν άξια της, τήν έπιφάνειά της καί 
τον ίσκιο της στα γράμματά μας, έχουν 
γράφει τόσα πολλά, ώστε νά μήν προσφέρει 
παρά δύσκολες καί, πολλές φορές, ίσως ρι
ψοκίνδυνες ευκαιρίες γιά εναν μελετητή. 
Καί, στήν προκειμένη περίπτωση, ό Ε. Κα
ψωμένος κατορθώνει να δίνει μια θέση, έ
ξω άπ* τήν πεπατημένη. Πράγματι, μ’ έ
ναν καλλιεργημένο λόγο καί μέ ήρεμία σκέ
ψης, πού βοηθάει στήν ανέλιξη έσωτερικής 
προσέγγισης ,κατορθώνει νά συνθέσει μιά 
έπόπτευση τής λυρικής διάστρωσις τού Σι- 
κελιανού Λόγου. Στή  μελέτη τούτη ό 
συγγραφέας είσφέρει ακόμα καί τήν ά- 
διάλλακτη αγάπη του γιά τήν προσωπικό
τητα καί τό έργο τον Σικελιανου, πράγιια 
πού, και δταν δημιουργεί τυχόν άντιρρή
σεις, συμβάλλει πιο πολύ σ’ εναν έποικο- 
θομητικό διάλογο. Πρόκειται γιά έξοχη έρ- 
γασία.

Q uinti H oratii F la c c i :  « C A R M E N  
S A E C U L A R E  E T  D E  A R T E  PO E- 
T IC A  ».

( Είσαγωγή, έμμετρη απόδοση, καί 
σχόλια : Δημ. Σιωμοπούλου ).

’ Ιωάννινα 1969

Ή  μεταφορά στήν σύγχρονη γλώσσα μας 
κειμένων άπ" τήν κλασσική λατινική γραμ
ματεία , είναι πάντοτε μιά δύσκολη δοκιμα
σία, ή όποια άπαιτεΐ δχι μονάχα φιλολογική 
συγκρότησι καί κατοχή τών λατινικών, αλ
λά καί λογοτεχνικήν ικανότητα. Γιατί, ή α
πόσταση καί ή διαφορά τής αίσθητικής καί

πνευματικής έν γένει θεώρησης, πού χωρΐ 
ζου/ τά κείμενα τούτα άπ τήν έκφραση 
τήν ψυχική καταβολή ιού σύγχρονου άνθρι^ 
που, δημιουργούν τέτοια προβλήματα, πτ* 
δεν αφήνουν περιθώρια γιά εύκο/.α έπιτεί 
γματα. Ωστόσο, ή ανάγκη τής επαφής ^ 
τΤ άρχαϊα γενικά κλασσικά κείμενα, είν 
όπαραίιητη, αφού τό αρχικόν ύπόστραη] 
τής ανθρώπινης πνευματικής ζωής, άπο·; 
λεϊιαι απ’ αυτά. Γ ι αυτό, τό παρα* 
νω βιβλίο τού Τάκη Σιωμόπουλου, πα: 
νει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα * 
γα αυτής τής κατηγορίας. Καί, είναι, ά 
μα, μιά προσφορά πού έχει ένα ειδικό φι- 
λογικό καί λογοτεχνικό βάρος, τόσο γιά Ί  
ούτάρκεια τής εισαγωγής στήν εποχή, ά  
γεγονότα καί στο ήθικό κλίμα τών χρό*¥ 
τον Όρατίου, δσο καί γιά τήν λογοτέχνη 
απόδοση τών στίχων' (ό έκατσνταέτηροςί- 
μνος καί οί ποιητικοί άφορισμοί τού *Οι- 
τίου) στην γλώσσα μας. Πράγματι, ό 
Σιωμόπου/^ος, πού έχει μια λαμπρή θηία 
κι* ένα σημαντικόν όνομα στα σύγχροναΙ- 
οελληνικά γράμματα, ασυμβίβαστος ®ΐ 
ήρεμος λυρικός φιλόσοφος, στοχαφς 
καί ποιητή; μέ ανόθευτη ευαισθησία, π$- 
φέρει κι’ εδώ μιά πρωτότυπη εργασία. H- 
τί, δεν περιορίζεται μόνο στο διάγρτρι 
τής φιλολογικής αναφοράς καί στήν πα
τητά τής μετάφρασης, άλλα συνθέτει, £- 
ναν ευρύτερο συσχετισμό καί μέ τήν ν ί ί  
ληνική ποίηση (Σολωμός, Παλαμάς),#\ 
προοπτική ανάπτυξης τού θέματος. Καίΐά- 
τω άπονα τόσο προσωπικό καί ύπεύθυνορί- 
σμα, στήνει τήν μετάφραση. Ή πλη#η 
τα αυτή κι’ ή καλοχτισμένη άπόδοση, «έ
ναν ιεροπρεπή ανεπιτήδευτο καί λιτό- to. 
πού είναι απαλλαγμένος άπ’ τήν κουφοη 
τών επιφωνημάτων καί τήν ήχηρότητ^
στόμφον σέ πολλά παρόμοια άλλων, κ<Η 
εδώ αφομοιώσιμη τήν μεταφορά καί • Ου’· 
κάτι τό οικείο, μιά πνευματική γεύστΦ’1 
γιά τούς αμύητους ακόμα, είναι ένα&V 
θινό πλησίασμα, μιά επαφή μέ τό λςνό 
κείμενο .Πρόκειται, αναντίρρητα, γ ιp  
προσφορά απ’ τις σπάνιες, πού πλσυτίξ**"· 
νεώτερη βιβλιογραφία μας σ’ αυτόν τ Τ-- 
μεα. Καί, γι’ αυτό άκριβώς, πρέπει ■* ί?Υ· 
ξεχωρίσουν καί νά τήν προσέξουν ίδι**ί 
οΓ φιλόλογοι καί, γενικώτερα, οί πντ·*1· 
κοί άνθρωποι στόγ τόπο μας.

Π α ν α γ .  Ε. Σ τ έ α :  «Νεοελληντίμ
(Διοττύττωσις —  Σύνταξή — 
Θρογραψία), Ιωάννινα, 1969. * 

Ό  Παν. Στέας, φιλόλογος και / ·: 
κτορας Νεοελληνικών στο ΠανεΛ^; 
Ίωαννίνων, μέ τόν «Νεοελληνιστή 0iJ 
πρότυπη καί καλοδιαταγμένη γραμμή 1 
δικής μορφής), δίνει ένα έγ χ ε ιρ ίδ ί^
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ρετικά χρήσιμο, τόσο για τούς σπουδαστές, 
δοο και για την γενικώτερη έποπτεία τής 
σιοστής γλιοσσικής κατάρτισης στα γρα
πτά κείμενα. Πράγματι, τό πρόβλημα τού
το στην δική μας όρθρογραφία είναι απ’ 
*  οΰΛκυδέστερες'όργανικές δυσκολίες, δ- 
χι μόνο για την σωστή έμπέδο>ση των κα
νόνων, αλλά και για την ανάπτυξη τής 
γραπτής εκφραστικής Ικανότητας. Καί, γ ι’ 
αύιό, δεν θά ήταν υπερβολή, άν λέγαμε 
χώς, Μ εργασία του Παν, Στέα, αποτελεί 
μιά προσφορά ευρύτερης ωφελιμότητας, ή 
δποίιι, παρά τόν κόπο πού χρειάστηκε για 
νά γίνει, δεν είναι και τόσον όρατή. Διότι, 
χρόκειιαι γιά έντελώς πρωτότυπη έργασία, 
m, γιά νά γίνει, χρειάστηκε προσωπικός 
«ροβληματισμός, συγκέντρωση ύλικοΰ (κυ
ρίως απ’ τά λάθη των υποψηφίων φοιτη- 
νον) καί, προ παντός, μελέτη βαθύτερη καί 
οννάρτηοη μέ τά δεδομένα τής γραμματι- 
raj; δυσκολίας πού αντιμετωπίζεται σέ γε- 
ηχώτερη κλίμακα. "Ολ’ αυτά, ό Παν. Στέ_ 
ας, ιά άΗιοποίησε κατά τόν πιο εύχρηστο 
τρόπο, δίνοντας την δυνατότητα ένός έλέγ- 
X0U μέ την άναγωγή τους σ’ ένα είδος έ
μβιων κωδίκων πού εδράζονται περισσό- 
«ρο στο αποτέλεσμα. ’Έτσι, επιτυγχάνεται, 
ce γλώσσα καλλιεργημένης δημοτικής καί 
Utfj; σαφήνειας, ή συμπλήροιση τής γραμ- 
μρίικής κατάρτισης κι ή κατανόηση τής 
δφην,τη; —άλλοιώς— δυσκολίας, πού, ό- 
.τβκώήποτε, είναι ουνυφασμένη μέ την όρ- 
Ιρογραφία.

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Τάχη Σ ω τ ή ρ χ ο υ :  «Χρυσή βροχή»,
(ποιήματα), ’Αθήνα, 1969.

•tone' απ’ τίς « ’Οχτάδες» καί την «Με- 
toiwoift/, ό Τάκης Σωτήρχος, κρατημένος 
οφ λυρική υπαρξιακή αγωνία καί στην 
εσώτερη ίτήν περίπου βιβλική) ποιητική 
ίφαση. μάς δίνει, στην «Χρυσή βροχή», 
μια ίΐοίηση βαθύτερης ασκητικής ευφροσύ
νη χαί ήρεμου πνευματικού στοχασμού, Ό  
ποιητής, πού ξεχιορίζει γιά την άνθρώπι- 
rtjv Ωριμότητα καί την χριστιανική εύαι- 
U|dia καί πού, ακόμα, περιτέμνει τίς ώ- 
Πς γιά νά φτάσει στην έκσταση τής βιω
ματικής πυράκτο>σης άπό τόν ήδη συντε- 
ιοθέντα λύγο, είναι μιά κράση ψυχικής 
Ιιοσυγκρασίας ιδιαίτερης άξίας. Γιατί, τά 
οιήματά του, οριακοί διάλογοι μέ δεκτι- 
fjr ύφη καί ύποβάλλουσαν άκτινοβολία έ- 
Ιίπερική; συγκινησιακής απόσταξης, φέρ- 
wv Ινα μήνυμα καί μιά γεύση άναζή'η- 
); τής πνευματικής καταβολής τού άν- 
*ώαου. Πράγματι, ή διαρρέουσα αίσθηση 
ός πόνου αυτογνωσίας κι’ ή πυκνωμένη 
.fp<wri| της σ’ έναν μεταρσιωμένον λόγο, 
νσίζουν τούς στίχους τού Τ. Σωτήρχου

μέ κάποιαν άναβλύζουσα ψυχικήν ήμέρωση. 
Καί οί προεκτάσεις, πού αγγίζουν έναν φω. 
τισμό σκυθρωπής πνευματικής γοητείας, 
έρχονται ό>ς την μοναχική καθημερινότητα 
τής έποχής τούιης.

Ευλογημένη νάναι ή νύχτα ή τρισμα
κάριστη

. . .  Το φως* καί την δόξα ώς ίμάτιο.

πού φέρνει την έτοιμασία τού θανάτου
πού φέρνει τό τραγούδι τής ευδοκίας

στα σπλάχνα

Ή φωνή τού ποιητή, πού γίνεται άπ’ 
αυτήν την μετάλλαξη τής πνευματικής ά- 
ναχιόρησης σ’ έναν χώρο αποβολής τού 
χοϊκού βάρους, έχει την οικουμενικότητα 
άπ’ την αξία πού δίνει ή άνθριόπινη ανά
ταση, σέ ώρα ακύμαντης ένατένισης τής 
ψαύσης καί τής αναζήτησης. Ωστόσο, ή 
μ επίφαση τούτη, παρ’ ολο πού ξεκινάει άπ’ 
την πεπερασμένην άψόρμηση τής ανθρώ
πινης φύσης, γίνεται δώ μέ την αδιόρατη 
λυρική εκείνη κρυστάλλωση, πού χαρακτη
ρίζει καί όλη τήν βαθύτερη ψυχική διά
στρωση τής ποιητικής Ιδιοσυστασίας τοΰ 
Τάκη Σοίτήρχου. ’Έτσι, στην ταραγμένη 
καί κάπως αυχμηρήν αισθητική άντίληψη 
τού συγχρόνου ανθρώπου, ή ποίηση τούτη 
έχει νά δώσει έναν λόγο σχεδόν πραϋντι
κής ευφορίας, χιορίς νά φέρνει, έν τού- 
τοις, το βάρος τής ατομικής έγκαταβίωσης. 
Γ ι’ αυτό, ή βιβλική προσογένεια, πού αΐω- 
οεΐτϋΐ πάνω άπ’ τίς είκόνες καί τήν γενι- 
κιότερη αισθητική άρθρωση στούς στίχους 
τοΰ Τάκη Σωτήρχου, είναι μιά Ιδιάζουσα 
έκφραση, ένα ύφος προσωπικής καχακύρω
σης, πού ξεχωρίζει τήν «Χρυσή βροχή» στά 
σύγχρονα νεοελληνικά γράμματα.

Λυτός ό μικρός άνθος πού λικνίζεται
μέσα στην σιωπή τής χαραυγής.

είναι τής μνήμης, είναι των αδικημέ
νων παιδιών

ό ήχος ό άγιος άπό τό άγγελικό τους
αίμα.

Κ ω ν. Π ε τ ρ ο ν ι κ ο λ ο ύ :  ^Προσκυ
νητής στο Μεσολόγγι», Ιωάννινα, 
1969.

Μέ κάποια καθυστέρηση, έρχόμαστε νά 
παρουσιάσουμε τό παραπάνω βιβλίο του 
Κ. Πετρονικολού. Είναι μιά, άπ’ τίς πολ
λές οφειλές, πού, δυστυχώς, οί έπαγγελμα- 
τικές απασχολήσεις δεν μάς άφήνουν περι- 
θαόρια τάξης. ’Έτσι, ανάμεσα στά τόσα ά- 
ξιόλογα βιβλία, πού θά έπρεπε —άν είχα-
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«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

I συνενώνει ήρωες καί δημιουργούς. Ταυτί- 
I ιει τον παιάνα μέ το κλέος. Έ τσ ι «Τό τρα. 
ί γουδί τής Λευτεριάς» πού κυκλοφόρησε σέ 
■ δεύτερη έκδοση —μάλιστα αύτή την φορά 
\ γ»ή φιλανθριοπικό σκοπό, μια καί δλες οί 
| εισπράξεις θά διστεθοϋν για την ανέγερση 
| τού Μητρυπολιτικοΰ Οίκου Παραμυθίας—
J αποτελεί μια αξιοθαύμαστη πνευματική 
ι προσφορά για τον τόπο μας. Στόχος τού 
| ανθολόγου, δεν ήταν μονάχα ή παρουσία- 
' ση των στίχιον πού γράφτηκαν για την ά- 
j πελευΟέριοση των Ίωαννίνων. Κάτι παρα- 
I πάνω: σκιαγραφώντας μέ λυρική διάθεση 
| tijv ιστορική πορεία τής πόλης αγγίζει την 

th’/.’l τοϋ γένους στήν επική του μάχη για 
τήν απελευθέρωση των σκλά6θ)ν χοίρων 
του. Λαός καί ιστορία, αγοτνιστές καί ποι- 

$ ητές, ευρίσκουν στο νέο αύτό έργο τοϋ 
γνωστού Ήπειρώτη ποιητή καί πεζογράφου 
.Βασίλη Κραψιιη τήν έΟνική του δικαίωση. 
Τό «Τραγούδι τής Λευτεριάς» είναι μια 
Ανθολογία μόχθου. Ευσυνείδητη έργασία μέ 
διώ κυρίως προσόντα: τήν παρουσίαση ό
λα»· των ποιημάτων τής εποποιίας τοϋ 

j 1912 - 1913 πού στιχουργήΟηκαν Από μι- 
ί ίφοί’ς καί μεγάλους, από γνιοστούς καί Α-

! γνώστου;, μά όλα μέ μια τέτοια τάξη δο- 
Ομενα πού λες καί φέρουν τήν προσωπική 
Οφρι/γίόα τοϋ συγγραφέα, όντας ό μεστω- 

| μένος λυρικός του λόγος συνταιριάζει τις 
έ*οχε; καί συνενιόνει τούς παρόντες τού 
Ιφάμβοΐ’ μέ τούς μεταγενεστέρους υμνητές. 
Ό Βασίλης Κραψίτης, μέ τήν προσωπική 

I Τον δημιουργική παρεμβολή ώρσιοποιεί τον 
uvlo, άνεδάζει ψηλά το ηθικό δίδαγμα τοϋ 
αγών», ιάι περισσότερο εισφέρει στη νεο- 
ώ,ηνικίι γραμματεία ένα πόνημα πού πε- 
φηλείει όλε; τις δυνάμεις τής έθνικής Α-

Ινέιαοη; στον κραδασμό τοϋ μεγάλου του 
ταλέντου. Γιατί ό δικός του λυρικός οί- 
ΦΤΟος άνεδάζει τήν στάθμη τής Ανθολο- 
»γίας σέ τέτοια πνευματική περιιοπή πού 
j μόνο, c,y ευτυχισμένες στιγμές, λίγοι, σχε- 
jWv μετρημένοι, πνευματικοί εργάτες στά- 

μπορετό νά μαγνητήσουν τον “ψυχικό 
|*όομο με τά φωτεινά ορόσημα τον παρελ- 
Μηος καί τήν Ανανεωτική θαλερή 6λάστη- 
R  τοΰ παρόντος. Καί Ακόμη τό πόνηιια αύ- 
|ώ Ιχει μια ιδιότυπη αξία, γιατί είναι α- 
ΗΜρωμένο κυρίως στά Γιάννινα, τήν πο- 
Γ4ΐεία πού ή ιστορία της ξεπέρασε τον ή- 
Λφωτι/ΰ χώρο καί έγινε σύμβολο καί 
σρϋλος.

1 ·
V* *1 Ρ· Έ μ μ .  Έ μ μ α ν ω λ ί δ η  
ί «Μπροστά στή Δύση» καί «"Ω! Κύ- 
! ριε» (Ποιήματα), ΆΘήναι, 1970.
| Μια. πνπΜατική πανδαισία συνιστούν οί 
-Ημιπάνιυ ποιητικές σΐ'λλογές τοϋ γνιοστοϋ 

Λ. Έμμανωλίδη. ’ Ιδέα, έννοια καί

ρυθμός παίρνουν πολυδυναμικά τήν σκυτά
λη τοϋ χρέους στήν λαμπαδηφορία τοϋ 
πνεύματος μέ Οερμογενή βιούματα - μηνύ
ματα. Τό τραγούδι του γίνεται ό παλμο
γράφος τής ψυχής τής έποχής μας. Είναι 
ή ζώσα, τηλοψία πού συλλαμβάνει μέ τρυ
φερή ιερότητα οχι μονάχο τήν αναπνοή τοϋ 
αγωνιώντος ανθρώπου άλλα τήν καυτή α
νάσα ενός κόσμου πού υπάρχει, έλπιζει καί 
προσεύχεται για ένα ειρηνικό έν «αγιοσύ
νη» μέλλον. Κινείται αρμονικά στον χώρο 
τής τέχνης μέ μιά πρωτεϊκή σεισμική ο
πτασία πού συγκλονίζει καί συγκινεϊ, γιατί 
έχει τό πλησίασμα τοϋ πρώτου κοσμογονι- 
κοϋ σκιρτήματος, πού είναι αντάμα χαλα
σμός καί ανάσταση. *0  ποιητής, δέν σφυ- 
γμομετρεΐ Απλώς τήν ζιοτικότητα τής Αν- 
Οροιπινης στιγμής, αλλά συλλαμβάνει τον 
μεγάλο ρόλο τής δημιουργίας όπως ακρι
βώς τύν γαλούχησε ή άείζωη χριστιανική 
ορθόδοξος μητροδόχος αρετή.

Καί γινόταν ένα 
Περιστέρι ό νους 
τής Οικουμένης, Κύριε, 
μέ τό συλλογισμό Σου 
—πεΟυμιά σφοδρή— 
τής άνοχής
—στο σιγανό, τ’ ολόγυμνο 
κι’ όλόφεγγο φτερούγισμα 
τής δόξας Σου— 
τό χέρι νά μ’ άπλώσης.

Ή ποίηση τοϋ Δημ. Έμμανωλίδη είναι 
ή έξιοτερίκευ'τη χοϋ υπερφυσικού μέ μιά 
ρυθμική αναδίπλωση στή ζείδωρη σφαίρα 
τοϋ έσιοτερικοϋ. "Ενα γεφύρι Ανάμεσα στην 
ψΐ7ή καί τό πνεϋμα πού καθιστά καταλη
πτή κάθε νοητική έννοια.

. ..Ν ά  γίνη ή θλίψη αστερισμός, 
φως Παραδείσου, 
τής άπληστης βουλής ό νοϋς 
ό δοξαστής Σου.

"Ολοι οί στίχοι καί των δύο συλλογών 
είναι δρώντα σύμβολα μέ απέραντη συν
θετική ικανότητα. ‘ II  λεκτική ση··ασία ανα
βρύζει τήν αρχέτυπη είκόνα τοϋ *Οντος ταυ 
τισμέ^η μέ τήν ’Αγάπη, πού είναι ή πρώ
τη καί ή τελευταία έντολή τής υπαοξής μας. 
Είναι ένας θείος όοα"ατισμός στήν «Απο
κάλυψη» τοϋ ρυθμοϋ. Μιά πανανθροόπινη λυ 
οική ’Οδύσσεια στον ιοραίο —καί Αληθι
νό— σκοπό τής πνευυατικής δημιουργίας. 
Γιατί ή ζεστή καί ξεχωριστή φωνή τοϋ 
Έοαανο)*'ίδη είναι, δπιος θά έλεγε καί δ 
B E R K E LE T , ή γλώσσα πού «τό νΑπειρο 
πνεϋμα μιλά στά πεπερασμένα πνεύματα».

•
«Θεία άποκάλυψις καί δικαιοσύνη». ’Επι

μέλεια Σωκρ. Κ. Δημαράτου, ΆΘή- 
ναι, 1970.

Ή Αμφιβολία είναι ή δημιουργική δύνα-
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μη πού συγκλονίζει τον σκεπτόμενο άνθρω
πο. Θέλγει τον πιστό καί μαγνητίζει τον 
άπιστο. Μά δταν την θέση τής αμφιβολίας 
πάρει ή πίστη, ή ζωή παύει νά είναι τό 
MTSTERIUM MAGNUM. Γίνεται ή γέφυ
ρα δλων των γκεμνών καί αποκαλύπτει την 
θεία χάρη μέ την άπλότητα τής Σοφίας 
τού Άναρχου νΟντος.

Αυτήν τήν πίστη προσφέρει στον δια
στημικό άνθρωπο ή «Χαραυγή τής ’Αλή
θειας», ή πνευματική έπιθεώρηση μιας 6- 
μάδος έλλήνων πιστών ορθοδόξων διανο- 
ουμένο)ν, στήν όποια οφείλεται ή παραπά
νω έκδοση. Δεν πρόκειται για μελέτη μυ
στικής θεολογίας άπευθυνομένη απλώς είς 
τούς «δυνάμει» μεμνημένους. Είναι κυρίως 
μια πνευματική προσφορά προς διεύρυνσιν 
τού όρίζοντος τού άνθρο'ίπου «ίνα ούτος* ά- 
φού κατανόηση τήν διαθήκην τού Χριστού, 
τήν τόσον μεστήν άληθειών, δοξάση έν έ- 
πιγνώσει πλέον τον Θεόν».

Τό πιο συνταρακτικό γεγονός τής έκδο
σης είναι δχι τόσο ή δομή τής έννοιας πού 
μέ μια υπερβατική προσπάθεια ταυτίζει τήν 
γνώση μέ τήν αγάπη, άλλα ή υπερκόσμια 
παρουσίαση τού λόγου διά τού πνεύματος, 
τού θείου αυτού σπινθήρα τής ύπαρξης κά
θε ατόμου. «*Ας έλπίσο)μεν δτι πολλοί των 
υλιστών θέλουσι παραδεχθή τά σωτήρια η
μών διδάγματα καθ’ δσον . . .  δέν έξέρχον- 
ται από τής έμπνεύσεο>ς έπιστήμσνος, ού
τε γράφονται μέ τήν άφαιμάσσουσαν γρα-

-- ΐ
φίδα διαπρεπούς φιλοσόφου ή πρακτικού* 
έμβριθούς μελετητού, άλλα χαράσσονται 
πό τής χειρός είκοσιτετραετούς νέου, ούδέν 
φιλοσοφικόν ή επιστημονικόν σύγγραμμα ά; 
ναγνοισαντος και μή διαμορφωθέντος έν έγ· 
κυκλοπαιδική τουλάχιστον παιδείφ, άλλ* 2-J 
χοντος μεγάλην υπό τού Δημιουργού ήμωΐ$ 
δωρεάν, τής επικοινωνίας αυτού μετά τώ,1 
αληθών πνευμάτωνι .  Είναι λ 
απόκρυψη τής ’Αλήθειας διά τού πνευμοί 
τισμού. Ή Ιερή έπικοινωνία τού άνθρό· 
που μέ τό ακατάλυτο πνεύμα τής Δημιουρ
γίας, μέ μοναδικό σκοπό νά άνυψθ)ση αι; 
τον είς τήν άνωτάτην του καταγωγή dJ 
τήν οποία κατέπεσε.

ΤΙ «θεία άποκάλυψις καί δικαιοσύνη» ί'ή 
σταλάζει τήν πίστη στον προβληματίζομε 
άνθρωπο, ώς βασική προϋπόθεση γιά τήν 
θική του τελείωση. Τού ανοίγει τίς πύ> > 
τού Ουρανού, μέ τήν γοητευτική δύνστ 
τής ’Αγάπης. Γιατί αυτό άκριβώς, πο: 
τίς ί'Φιστάμενες δογματικές αντίρρησή 
είναι τό υπέρτατο μυστικό πού πάνω ) 
στηρίζεται ό κόσμος. «Είναι ή μέλλω*· 
θρησκεία τών Εθνών καί ό πρόδρομος ; 
αναμενόμενης Βασιλείας τού Θεού». Ή ο* 
τεινή οδός, στήν όποια ή διδασκαλία ν. 
Θεανθρώπου Ιησού, βρίσκει τήν άπόλη 
δικαίωσή της καί καθιστά ζώσα φωνή & 
’Εκκλησίας uac.

ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ·*ίU-
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