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Ή  έπίσημος έναρξις της: Ελληνικής Έπαναστάσεως του 1821 συνετάίξε 
τους αντιπροσώπους; των Μεγάλων Δυνάμεων, ήτοι τής Αγγλίας, Ρωσσίας, Π<ϊο* 
σιας και Γαλλίας, οΐτινες συνεδοίαζον εν Laibach περί του προβλήματος τής ]**· 
πόλεως. Ή  απελευθερωτική ελληνική έξέγερσις. ήτο αντίθετος δχι μόνον πρότο 
γενικόν πνεύμα τής Ίεράς Σνμμαχίας, αλλά καί τής προσφάτου άποφάσεως=% 
Αυστρίας, Ρωσσίας και Π ρωσσίας χατά την διάρκειαν του εν Troppau συνετόν 
περί άμεσου έπεμβάσεως προς καταστολήν πάσης εξεγερσεως έν Ευρώπη.

ΤΙ Γαλλία του Λουδοβίκου ΙΗ ', έξησθενημένη εκ των μακροχρονίων U- 
μων και των περιπετειών του Ναπολέοντος, προσαρμόζει την πολιτικήν της, τ*- 
αλλωστε εναρμονίζεται πλήρως προς τά πατροπαράδοτα φιλικά προς την ίσέ- 
ληνον συναισθήματα, προς την κατευθυντήριον γραμμήν του συνεδρίου έν ap
pall. Ή  ’Αγγλία, φοβούμενη τήν έπέκτασιν τής Ρωσσίας προς τον Εύξεινον όν· 
τον, τάσσεται υπέρ των δικαιωμάτων τής 'Τψηλής Πύλης προς άποσόβησιΊμ* 
πολέμου καταστάσεως εις τήν ’Ανατολήν, εκ τής όποιας ό τσάρος θά ήδύναΊΜ 
άποκομίση μεγάλα Οφέλη.

Διαφορετικήν όμως υποδοχήν έπεφύλαξεν εις το άγγελμα τής έλληνι»; * 
ξεγέρσεως ή κοινή γνώμη των κρατών τής Δύσεως. Ούτως εις τήν Γερμανέ; 
δρύονται ήδη τον Αύγουστον τού 1821 Φιλελληνικοι Σύλλογοι τη υποκινήσω 
έλληνιστού Thiersch και τού φιλοσόφου Krug προς ένίσχυσιν τού άγώνος τώ®·' 
λήνων. Εις τήν Γαλλίαν ή Φιλελληνική κίνησις λαμβάνει τέσσαρας μορφά:®’* 
πρώτοις ή διά των ές^ημερίδων έξύμνησις τού αρχαίου ελληνικού μεγαλείου κ ^  
ιστόρησις των ταλαιπωριών και μαρτυρίων τών υπό τον τουρκικόν ζυγόν 
λούντων ομοθρήσκων άδεληπον, προς ευμενή διάθεσιν τής κοινής γνώμης υπί^ 
έπαναστάσεως τιον Ελλήνων1. Δευτέραν μορφήν αποτελούν οί εκουσίους άφιχ^·; 
εις τήν έπαναστατημένην Ελλάδα και ήρωικώς άγωνισθέντες προς άπόσεισ 10 
τουρκικού ζυγού Γάλλοι φιλέλληνες. Ενωρίς ωσαύτως ήρχισεν ή συγκρότη<π£ν· 
λόγων και 'Εταιρειών κατ’ άπομίμησιν τών Συλλόγων τής Γερμανίας καί 
τίας, προς υλικήν και ηθικήν ένίσχυσιν τών 'Ελλήνων. Ούτως έν ετει 182/*" 
κρατείται εις τούς κόλπους τής Εταιρείας τής Χριστιανικής Ηθικής «Έπιέ^ί
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( των Έλλήντον», της οποίας προΐσταται ό δούξ La Rochefoucauld, ό Guizot, ό στρα
τηγός Sebastiani και ό συγγραφείς Benjamin Constant, όστις συνέταξε την «*Εκ- 

I κλησιν προς τά Χριστιανικά έθνη», διά τής όποιας εξετοξεύοντο πύρινα βέλη κατά 
1 τού τουρκικού ζυγού έν Έλλάδι. Πλέον σημαντική όμτος ύπήρξεν ή μετά εν έτος 
. βυσταθείπα «Φιλανθρωπική Εταιρεία προς βοήθειαν των 'Ελλήνων», έκπροσωπου- 
\ μένη υπό τού Σατιυβριάνδου, τού Casimir - Pcrier, τού Villemain και τού έκδοτου 
1 Firmin - Didot, έκ των τυπογραφεκυν τού οποίου έξεδίδοντο άδιακόπως αρχαίοι 

Έλληνες συγγραφείς, φιλελληνικά κείμενα των ιιελών τής Εταιρείας και τά «Do- 
j cumcnts relatifs a Γ etat present de la Grecc», άανα περιέλαθον πλήθος άρθρων 
► και απομνημονευμάτων περί τής Ελληνικής Έπαναστάσεως2.
ί Την τελευταίαν μορφήν Φιλελληνισμού έν Γαλλία αποτελούν αι λογοτεχνι- 
ι και Εκδηλώσεις ποιητών και συγγραφέα.) ν υπέρ τού άνίσου άλλα δικαίου άγώνος 
των 'Ελλήνων. Έκτος των «ρθρογράφοιν των καθ’ έκάστην κυκλοφορουσών εφημε
ρίδων, οϊτινες εβλεπον τήν Έπανάστασιν έκ πολιτικής συνήθως άπόψεως, τά ήρωι- 

' κά κατορθώματα των Ελλήνων κατά τά πρώτα έτη τού Άγώνος συνεκίνησαν σφο- 
\ δρ(5ς τού; ποιητάς και ιδιαιτέρτος τούς ανήκοντας εις τον κύκλον τών Ρωμαντικών.

Ό Σατωθριάνδος ήδη προ τής Έπαναστάσετυς εκδηλώνει τήν λατρείαν αυ
τού προς τήν ελληνικήν αρχαιότητα και τήν συγκίνησιν αυτού έκ τής δυστυχίας 
ιών Έλλήντον υπό τον τουρκικόν ζυγόν εις τό «.'Οδοιπορικόν»3 τώ 1806, ενώ μετά 

- τήν έναρξιν τής Έπαναστάσετος συγγράφει τήν «Note sur la Grece»4, διά τής 
οποίας περιορίζει τήν φαντασίαν τού ρωμαντικου ποιητού και επιδεικνύει τήν πο
λιτικήν αυτού όξυδέρκειαν τονίζτον ιδιαιτέρως ότι ή άπελευθέρτοσις τών 'Ελλήνων 
Μναται όπτος συντελεσθή εντός βραχύτατου χρονικού διαστήματος δΓ άπ?̂ ής ομα
δικής έ/δηλώσεως τών Δυνάμεων τής Ευρώπης υπέρ τού δικαίου αιτήματος τού 
δεινώς άγωνιζομένου λαού, άνευ ποοκλήσεεος πολεμικών συγκρούσειον καί έξεγέρ- 
ισεων τών λαών τής Ευρώπης.

Ό Βερανζέοος έν «Psara ou Chant de victoire des Ottomans» υπενθυμίζει 
ιάριονιν.ώ: τήν επιτυχίαν τών Τούρκων και έκφράζει έν έπωδω τήν δργήν αυτού 
διά τήν έγκατάλειψιν τών Ελλήνων έκ μέρους τών χριστιανικών κρατών τής Λύ- 
,αεως. Τήν καταστροφήν επίσης τών Ψαρών και τον θάνατον τού Λόρδου Βύ
ρωνος θρηνεί ό Jules Lefevre - Daumier εις το ποίημα «Le Clocher de Saint 
Marc», τό όποιον συνέθεσε τώ 1824 εις Βενετίαν. Ό  Casimir Delavigne δημοσιεύει 
rijv ποιητικήν συλλογήν «Des Messcniennes», σύμβολου παντός ύποτεταγμένου καί 
δεινοπαθούντο; λαού, ένώ ό Piebald αναβιβάζει έπί τής σκηνής τού Theatre - 
Fran̂ ais τήν 26ην Νοεμβρίου 1825 τήν τραγωδίαν «Λεωνίδας», ή οποία αποτε
λεί ύμνον εις τήν γενναιότητα τών 'Ελλήνων5.
ΐ Αί φιλελληνικαι εκδηλτόσεεις αΰται είχον ιός αποτέλεσμα όπο)ς ύπερνικήσωσι 
>νν τη παοόδω τού χρόνου τήν άντίδρασιν τών κυβερνήσεων καί όδηγήσωσι τάς 
Ιενιίλας Δυνάμεις τής έποχής εκείνης είς τήν Συνθήκην τού Λονδίνου τήν 6ην 
Ιουλίου 1827, διά τής οποίας αι ύπογράι|>ασαι ταύτην Γαλλία, 'Αγγλία και Ρευσ- 
ία, έκηρύσσοντο αναφανδόν υπέρ τής 'Ελλάδος και μετά τρίμηνον περίπου έλάμ- 
tavov Ενεργόν μέρος είς τάς πολεμικάς επιχειρήσεις, καταναυμαχήσασαι τον τουρ- 
*ο-αΙγυπτιακόν στόλον είς Ναυαρίνον. ’Έκτοτε ή άπελευθέρτοσις τής 'Ελλάδος έ- 
Ηϊίνετο έργον ευχερές. Περί τής έπιτεύξεως τής έν λόγω άπελευθερώσεως ό θου- 
ι·Τ’τή; I/ion de Mellcville, πλεκτόν τό έγκώμιον τού μεγάλου φιλέλληνος J. G. 
iynard, αναφέρει χαοακτηριστικώς εντόπιον τής Βουλής τώ 1846 ότι «δέν διέ- 
,ιισαν τήν Ελλάδα α\ κυβερνήσεις τής Ευρώπης: ή κοινή γνώμη, είς απλούς πο
ινής της Γενεύης, ό Μ. Eynard έκάλεσε ολόκληρον τήν Ευρώπην είς βοήθειαν τής 
Αλάδος»0, . 1 |
) 'Απλοί πολίται και διαπρεπείς ποιηται καί λογοτέχναι έπέτυχον, όπως άφυ-



πνισθή το θρησκευτικόν συναίσθημα τής κοινής γνώμης υπέρ των άγωνιζομένω: 
ομοθρήσκων 'Ελλήνων και στραφή ή πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων κατά ίβ | 
μοίρας, πραγματοποιουμένης τοιουτοτρόπως τής σωτηρίας τής 'Ελλάδος.

'Ως κύριον εκπρόσωπον τού λογοτεχνικού Φιλελληνισμού εις την Γαλλία 
θεωρούμεν γενικώς τον έκ των μεγίστων ρωμαντικών ποιητών Βίκτωρα Ούγκ* 
Ποία όμως ή πραγματική συμβολή τού ποιητού τών «Ενατενίσεων! εις τήν Ιερό 
ύπόθεσιν τών Ελλήνων;

Λαμβάνοντες ύπ’ οψιν ότι κυρίαν φιλελληνικήν έκδήλωσιν τού Ούγκώ άπ 
τελεί ή ποιητική συλλογή «Orientates», είμεθα υποχρεωμένοι νά παραδεχθώμεν ί 
ή συμβολή τού ποιητού τούτου εις τήν μεταβολήν τής πολιτικής τών κυβερνήσει 
τής Ευρώπης έναντι τής Ελλάδος και εις τήν έν γένει διάδοσιν τού φιλελληνικ 
πνεύματος εις τήν Δύσιν ύπήρξεν ασήμαντος, διότι ή πρώτη έκδοσις τής έν λότ 
ποιητικής συλλογής πραγματοποιείται μόνον κατά τον 'Ιανουάριον 18297, ότε 
χεν ήδη λάβει χώραν ή Ναυμαχία τού Ναυαρίνου και συντελεσθή τρόπον τινά 
άπελευθέριοσις τής 'Ελλάδος. Καίτοι ό Ούγκώ ανήκεν εις τον φιλελληνικόν φίλο* 
γικόν κύκλον, ούτινος προΐστατο ό Κάρολος Nodier, ήδη από τού 1824, εις ου - 
μίαν έκδήλωσιν υπέρ τού ελληνικού απελευθερωτικού αγώνας προέβη, έξαιρσυ- 
νης τής δημοσιεύσεο ς̂ ενός ποιήματος. Περί τών αίτιων όμως τής συνθέσεως ν 
«Orientates» καί τών φιλελληνικών συναισθημάτων τού ποιητού ανάγκη όποος I- 
τάσωμεν τον Πρόλογον τής πρώτης έκδόσεως τής ποιητικής ταύτης συλλογής

'Ως ό τίτλος δηλοί, έπίκεντρον τής έν λόγω ποιητικής συλλογής είναη 
’Ανατολή έν γένει και ουχί ή Ελληνική Έπανάστασις. Άλλωστε έκ τών τεσσο- 
κοντά καί ένός ποιημάτων, ατινα απαρτίζουν τάς «Orientates», μόνον εξ άν#- 
ρονται εις τον εθνικόν Απελευθερωτικόν αγώνα τών 'Ελλήνων. Τήν ιδέαν τής </- 
θέσεο>ς τής ποιητικής ταύτης συλλογής συνέλαβεν ό ποιητής κατά τό προηγιν 
τού έτους τής έκδόσεως θέρος, παρατηρών ημέραν τινά τήν δύσιν τού ήλίοΛΟ 
Πρόλογος αποτελεί μανιφέστου τού Ρωμαντισμού καί όχι Φιλελληνισμού, διά ο 
ποιητής δεν έχει ώς σκοπόν νά διακηρύξη τό δικαίωμα τών 'Ελλήνων προς ά* 
κτησιν τής ελευθερίας των, αλλά τό δικαίωμα τών ποιητών όπως άποτινάξωσιάν 
ζυγόν τής κλασσικής γαλλικής ποιήσεως διά τής άρνήσεως παντός περιορισμοί^ 
τήν τέχνην. Ό  ποιητής είναι έλεύθερος τόσον εις τήν έκλογήν τού περιέχομε 
όσον καί εις τό είδος τής μορφής τών ποιημάτων αυτού. «Δέν υπάρχουν είςΠν 
ποίησιν ούτε καλαί ούτε κακαί υποθέσεις, αλλά καλοί καί κακοί ποιηταί»9.

Εις τον Πρόλογον τών «’Ωδών» τώ 1S22 τονίζει ότι ή έκτασις τής ρή
σεως είναι απεριόριστος, ενώ εις τον «Έρνάνην» διακηρύσσει οτι ό Ρωμανού 
άποτελελεί φιλελευθερίαν εις τήν Λογοτεχνίαν.

Τήν φιλελευθερίαν ταύτην ήθέλησεν ό ποιητής όπως έξάρη εις τάς «O-J* 
tales» διά τής εκλογής ώς θέματος τού τζαμιού10 καί τών ζωηρών χρωμάτων'£ 
’Ανατολής καί διά τής εισαγωγής νέων ρυθμών καί ομοιοκαταληξιών εις τό'0' 
μέα τής μορφής.  ̂ _ t

Τώ όντι ό ποιητής, ένισχυόμενος υπό τών προσφάτων μελετών, τα?^' 
τικών εντυπώσεων καί άρθρων περί ’Ανατολής11, αποφασίζει όπως χρησιμοπΐ  ̂
τά έντονα, ποικίλα καί πρωτότυπα χρώματα τής Αίγυπτου, Τουρκίας, Έλλάδ^ 
'Ισπανίας, τήν οποίαν θεωρεί ώς άνήκουσαν εις τον κόσμοι' τής ’Ανατολής ^  
σύνθεση τοιουτοτρόπως ποιητικόν πίνακα, αντάξιον ιής «Σφαγής τύς ΧίσιΤ<; 
Delacroix καί τής υπό τού Gros άπεικονισθείσης μάχης τού Ναπολέοντος ε A 
γυπτον. Εις τό κεφάλαιον τής μορφής ή έπίδρασις τών 'Ελληνικών Δημοτικών §?' 
γουδιών, τά οποία διά πρώτη ν φοράν έδημοσιεύθησαν έν συολλογή μετά γί?̂ »~ 
μεταφράσεως υπό τού φιλέλληνος Claude Fauriei (1824 - 1825) είναι καται'Τυ 
Ή  μπαλλάντα μιμείται τήν παραλογήν τών Δημοτικών μας τραγουδιών, ένφί^
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χναι επαναλήψεις:, οί τέλειοι στίχοι, ή ομοιόμορφος γλώσσα, αί ζωηραί περιγραφαί 
της φνσευ>ς και τό πλούσιον λεξιλόγιον αντιγράφουν την τεχνικήν των πνευματικών 
έκδηλιόσεων τού έλληνικού λαού. Ματαάος ομω; έπιχειρουμεν νά άνεύρωμεν έκδή- 
λωσιν τών φιλελληνικών συναισθήματος τού Ούγκώ εις τον Πρόλογον, ό όποιος 
άντιύέτως μεταβάλλεται εις ύμνον τής δολιότητος τού Άλή Πασά τών Ίωαννίνων, 
δστις χαρακτηρίζεται υπό τού ποιητού ώς μεγαλοφυία, ώς κολοσσός, δυνάμενος ό
πως παραβληθή πρός τον Βοναπάρτην.

’Απομένει όπιος έξετάσυ)μεν τά άναφερόμενα εις την Ελληνικήν Επανά
σταση* ποιήματα τών «Orientates», ϊνα επακριβώς καθορίσιομεν τον φιλελληνισμόν 
τον Ουγκιό.

Είναι άναμφισβήτητον ότι ό γενναίος πυρπολητής τών Ψαρών έθεωρήθη 
υπό τού Βίκτοιρος Ουγκιό ιός ό πλέον διακεκριμένος έκ τών ηρώων τής Ελληνι
κής Έπαναστάσειος, τόσον ένεκα τό)ν ηρωικών αυτού κατορθωμάτων, όσον και διά 
την αποχήν αυτού έκ τού εμφυλίου πολέμου. Αί εφημερίδες τών ετών 1824 καί 
1825 ομιλούν συνεχώς περί τών προσωπικών ηρωικών ενεργειών τού Κανάρη, θεω
ρούσα ι αυτόν ώς σωτήρα τής Ελλάδος, ενώ πολλαί σελίδες τής «Histore de la re
generation de la Cirece» τού Pouqueville, είναι άφιερο)μέναι εις τον έκ τών ήγε- 
τών τού θριαμβευτικού κατά θάλασσαν άγώνος. Τοιαύτη είναι ή έκτίμησις τής γεν- 
ναιότΐ|τος καί τής πολιτικής σννέσεως τού Κανάρη, τήν οποίαν έτρεφεν ό Ούγκώ, 
ώστε βραδύτερον θά απευθύνη εις τον θαλασσομάχον δύο έκ τών «Chants du 
Crepuscule». ·

Τό χειρόγραφον13 τού ποιήματος «Κανάρης» φέρει ώς ημερομηνίαν τόν μή
να Νοέμβριον τού 1828' κατά συνέπειαν ό ποιητής μετά πάροδον αρκετού χρονικού 
διαστήματος ύμνεΐ τά κατορθώματα τού ήρωος, ούδαμώς διατελών ύπό τήν άμεσον 
έπίδρασιν τών διαδραματισθέντων έπικών γεγονότων. Εις τάς έξ πρώτας τετρά
στιχοί’; στροφάς περιγράφεται κατά τήν μέιίοδον τών Ρομαντικών ή καταστροφή 
τού καταύληθέντος πλοίου, τό όποιον μεταφορικώς συμβολίζει τόν βίον τών έμψυ
χων δντοιν. Αί τέσσαρες επόμενοι στροφαι απευθύνονται εις τήν δόξαν τού νικη- 
ιού, όστις επιχειρεί νά κυριεύση τό άκυβέρνητον έχΟρικόν πλοΐον καί άναρτήση έπί 
ιού ίστού τήν σημαίαν τής παταίδος αυτού.

Tel un aigle puissant pose, apres le combat,
Son ongle sur la proie!11

Εις τούτο σύγκειται άπασα ή προσπάθεια τών άντιμαχομένων κρατών κατά 
ούς ναυτικούς αγώνας. Έκ τής γενικής ταύτης σκέψεως λαμβάνει αφορμήν ό ποι- 
)τής, ΐνα περιγράψη εις οκτώ στροφάς τάς σημαίας καί τά οικόσημα τής Βενετίας, 
,ής Νεαπόλειος, τής 'Ισπανίας, τής Ρώμης, τής Γαλλίας, τής Τουρκίας, τής Αύ- 
ιτρίας καί τής ’Αγγλίας. Πρόκειται περί αληθούς πίνακος ζωγραφικής, εις τόν ό- 
οίον δ ποιητής ένδιαφέρεται διά τήν ζωηρότητα καί αρμονίαν τών χρωμάτων, οχι 
αως καί διά τήν ιστορικήν ακρίβειαν. Άναφέρομεν χαρακτηριστικούς ότι ή σημαία 
,<£ ’Αμερικής κατά τόν Ούγκιό άποτελεί χρυσούν ουρανόν κατάσπαρτον ύπό κυα- 
>ον άστέρο)ν, ενώ γνωρίζομεν ότι από τής ανεξαρτησίας τών Ηνωμένων Πολι
τών ή σημαία αυτών είναι κυανή μετά λευκών αστέρων.
f Έργον τών βασιλέων, συνεχίζει ό ποιητής, είναι ή κατάκτησις τών άντι- 
ίλων πλοίιον καί ή έπ’ αύτών άνΰψωσις τής σημαίας τού θριαμβευτού, ήτις άπο- 
ιίνει σύμβολον τής κατακτήσεως, τής δυνάμεως καί τής υπερηφάνειας τών κρα- 
ί'ιν. Ό γενναίος Κανάρης όμως

Sur les vaiseaux qu* il prend, comme son pavilion, 
Arbore Γ incendie.
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Οι δύο άνο3τέρο3 τελευταίοι στίχοι τού ποιήματος προδίδουν την πρόθεσιν τσϊ 
ποιητού, ήτοι την μακράν προετοιμασίαν τής τελικής άντιθέσεο3ς, χαρακτηριστικοί 
στοιχείου τού Γαλλικού Ρο>μαντικοΰ. Οί νικήτα! των κατά θάλασσαν αγώνων κατβ j 
κανόνα ικανοποιούνται διά τής άναρτήσείος τής σημαίας αυτών έπ! των κυριευθέν j 
των πλουον, ένώ ό Κανάρης περιορίζεται εις την πυρπόλησιν των εχθρικών πλοίω > 
ή άκριβέστερον εις την άνάρτησιν έπι των καταλαμβανόμενων πλοίων τού πυρός δί f 
κην σημαίας.

Ή  ειδησις περ! τής ήρο3ΐκής εξόδου τού Μεσολογγίου έδημοσιεύθη από τώ 
στηλών τών γαλλικών έφημερίδθ3ν την 15ην Μαίου 1826. Ή  γενναία αντίστασή 
τής πόλειος και ή τελική τραγική καταστροφή ενέπνευσαν πλήθος ποιημάπον, or 
θρο3ν και ιστορικών περιγραφών εις τήν Γα1λία\'. Τήν 13ην Ιουνίου τού ιδα 
έτους ό Ούγκο3 δημοσιεύει εις τήν εφημερίδα Journal des debats τό ποίημα «L 
tetes du Secrail», εκμεταλλευόμενος τήν τραγικήν εθνικήν συμφοράν τών 'Ελλ ϊ 
νων, ΐνα περιγράψη τάς φυσικάς καλλονάς, τήν αρχιτεκτονικήν και τον έν γέ> 
ανατολικόν χαρακτήρα τής Κθ3νσταντινουπόλεο3ς16.

Μεταξύ τών έξ χιλιάδο3ν κεφαλών, αϊτινες απεστάλησαν υπό τού Ίμπρα' 
προς τον Σουλτάνον, έξέχουσαν θέσιν κατέχουν τρεις, άνήκουσαι ε!ς διακεκριι 
νους ήρο3ας τού άγώνος τού Μεσολογγίου. Πρόκειται περ! τού Κανάρη, τον- 
ποιον ή εφημερις Journal des Debats τής 21ης Μαίου 1826 άνέφερεν ώς ήν 
θέντα υπό τού τουρκικού στόλου και φονευθέντα εντός τού πυρπολικού του, τ , 
Μάρκου Μπότσαρη, τον όποιον ή τουρκική βαρβαρότης~ έξήγαγεν έκ τού τάφ 
κα! τού επισκόπου Ιωσήφ, θρησκευτικού ηγέτου τού άγώνος τού Μεσολογγίου.], 
φωνή τού Κανάρη όμιλεΐ πρώτη και εκφράζει τήν άπόφασιν τού ήρο3ος, όπως;·, 
ταβή προς βοήθειαν τών πολιορκουμένων και τήν επιθυμίαν αυτού, όπως εις πι- 
πτουσιν νίκης άνεγερθή περικαλλής ναός χριστιανικός, ενώ είς περίπτο3σιν ήττης:· 
φή τό σώμα αυτού είς ελεύθερον τόπον. Είς τό σημεΐον τούτο ή έπίδρασις τών *- 
ληνικών Δημοτικών Τραγουδιών είναι καταφανεστάτη. Ό  Μπότσαρης εγείρω 
έκ τού τάφου εις τό άκουσμα τής φιονής, ή οποία άνήγγελλε τήν υπό τών Τά- 
κο3ν πολιορκίαν τού Μεσολογγίου καί σπεύδει είς βοήθειαν τής φιλτάτης πατρίί 
του. Αί ψυχαι τών ήροχον εξέρχονται έκ τών τάφο3ν και αναμειγνύονται μετά ifVj 
πολεμιστών. Τήν ιδίαν εικόνα είχεν ήδη χρησιμοποιήσει ό Σολωμός κατά τήν λι-’ 
γραφήν τής μάχης τής Τριπόλεως εις τον «?Τμνον είς τήν ’Ελευθερίαν». Ό  ώ 
σκοπος ’Ιθ3σήφ τέλος υπενθυμίζει ότι ή ’Εκκλησία είναι άρρήκτως συνδεδεμένη |'ά 
τού Έθνους είς τον κοινόν αγώνα έναντίον τών απίστων. Στρέφεται μάλιστα 
τήν χριστιανικήν Ευρώπην, τήν οποίαν καλεί όπως μ:μηθή τό παράδειγμα του!* 
γιου Λουδοβίκου και έκλέξη όριστικώς μεταξύ τού Χριστού κα! τού Όμάρ,# 
Σταυρού και τού ξίφους, έπαναλαμβανομένων ουτω τών στίχων 50 - 53 τού Χ· 
μνου είς τήν Ελευθερίαν» τού Εθνικού ήμών ποιητού. Καίτοι ή ωδή δεν στερ^ 
δραματικής πνοής κα! υψηλών Ιδεών, ό ρητορισμός, αί αντιθέσεις, αί μακρα! Jr 
γραφαι τού τοπίου περιορίζουν αίσθητώς τήν εξαρσιν τών ηρωικών γεγονότα)^ 
καθιστούν άνίσ^υρον τήν έσο3τερικήν φωνήν τού ποιητού.

Πλέον ειλικρινής είναι ό ένθουσιασμός τού Ούγκώ είς τον «Ενθουσίασα 
σύντομον ποίημα, τό οποίον αποτελεί νειυτερισμόν ε!ς τήν συλλογήν τών «Ο*11' 
tales», διότι τον άπρόσο3πον χαρακτήρα τών προηγουμένων ποιημάτων διαδέ(ία 
ή εκφρασις τών προσο3πικών συναισθημάτων τού ποιητού. Τό χειρόγραφον το» °1' 
ήματος τούτου άπο)λέσ&ηφ έξ εσωτερικών όμο3ς στοιχείων τού κειμένου δυνά’̂  
όπως θεο3ρήσιυμεν ώς χρόνον συγγραφής τού «Ενθουσιασμού» τό φθινόπωρο;^1 
1828, διότι είς τό ποίημα άναφέρεται ώς όρμητήριον τών Γάλλων προς 
τού άγώνος τών Ελλήνων ό λιμήν τής Τουλώνος. Είναι δέ γνωστόν ότι έ*01' 
άνιοτέρω λιμένος άνεχώρησε τον 'Ιούλιον τού 1828 τό έκ Γάλλων στρατιωτί

ν



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε Σ Τ ΙΑ »

στρατευτικόν πώμα προς έκκαθάρισιν της Πελοπόννησου έκ των ορδών του Ίμ- 
ποαημ. Λί δυο πρώται στροφαί τού ποιήματος αποτελούν εγερτήριον σά?αησμα πρός 
προετοιμασίαν τής επειγουσης άναχωρήσειυς διά την Ελλάδα. Έν συνεχεία πλέ
κει τό έγκώμιον ίου γενναίου φιλέλληνος Καρόλου Φαβιέρου, τον όποιον θεωρεί ά- 
ξιον ηγέτην ώργανιομένου κατά την εύρυυπαϊκήν τακτικήν στρατού καί εκφράζει 
την επιθυμίαν του όπο)ς διεξαχθώσιν έπικαι μάχαι. Τό δεύτερον όμως μέρος τού 
ποιήματος εγκαταλείπει τον φιλελληνισμόν και στρέφεται προς την διατύπωσιν των 
προσιοπικών σκέψεων του ποιητού, όστις άν και θαυμάζη τά ήρωϊκά στρατιωτικά 
κατορθώματα, είναι ανίκανο; όπιος μετάσχη πολεμικών επιχειρήσεων. Ή  άντίθε- 

. σις αυτή προσδίδει ρωμαντικόν χαρακτήρα εις τό ποίημα. ’Η δημιουργική φαν
τασία τού ποιητού έχει ανάγκην τής ηρεμίας τής φύσειος, των καθρεπτιζομέ-vojv 
έντό; τής λίμνης νεφών καί τής σελήνης, ερυθρές εντός τής πυκνής ομίχλης, λευ
κής δέ εις την άκρην σκοτεινών νεφών.

Μέχρι τής Ναυμαχίας τού Ναυαοίνου ό Ούγκώ έν μόνον ποίημα σναφε- 
< ρόμενον εις την Ελληνικήν Έπανάστασιν είχε συνθέσει. Ή  συναφθεΐσα όμως συμ- 
φωνία μεταξύ Γαλλίας, Αγγλίας καί Ρωσσίας πρός τερματισμόν του Έλληνο - τουρ
κικού πολέμου δίδει αφορμήν εις τον ποιητήν νά εκδήλωσή συναισθήματα συμπά
θειας ποός τούς υπέρ ελευθερίας άγιυνιζομένους 'Έλληνας. Πάντες οί Γάλλοι φιλ
έλληνες ποιηταί καί συγγραφείς ήογάσθησαν διά τήν μεταβολήν τής πολιτικής τών 
Μεγαλιυν Δυνάμεων έναντι τής 'Ελλάδος. Ό  Ούγκώ περιορίζεται είς έξύμνησιν τής 
συμφωνίας τού Λονδίνου καί τής αποφασιστικής σημασίας επιτυχίας τού συμμα
χικού στόλου έπίτού τουρκο - αιγυπτιακού εις Ναυαρίνον. Αί εφημερίδες τών Πα- 

ιρισίιον ανήγγειλαν τήν νίκην τήν 9ην Νοεμβρίου, ενώ μετ’ όλίγας ημέρας έδη- 
μοσίευσαν επίσημον αναφοράν τού Κοδριγκτώνος. Την προότην τού επομένου μηνός 

ιδ Ούγκώ δημοσιεύει εις Journal des Debats εν απόσπασμα τού ποιήματος «Ναυα- 
ΐρΐνονϊ καί αγγέλλει συγχρόνο>ς τήν έκδοσιν ολοκλήρου τού ποιήματος έκ τού τυπο- 
.γραφείου τού A. Dupont. Δυστυχώς ή έκδοσις αύτη έματαιώθη, διότι προφανώς 
•δ ποιητής δεν έπέμεινεν επί τού ζητήματος τούτου καί τό ποίημα περιελήφθη βοα- 
ίδύτεοον είς την συλλογήν τών «Orientales».

Είς τό πρώτον μέρος τής ωδής ό ποιητής θλίβεται ένεκα τής απουσίας τού 
Κανάρη έκ τής θαλασσίας ταύτης συγκρούσεο ς̂ καί λαμβάνει τοιουτοτρόπως αφορ
μήν, ϊνα περιγράψη τήν υπό τού ηυωος τών Ψαρών πυρπόλησιν έχθρικών πλοίων. 
Είς τό δεύτερον μέρος εξαιρεί τήν συμβολήν τών Μεγάλων Δυνάμεων εις τήν άπε- 
λευθέρωσιν τής 'Ελλάδος, ενώ εις τό τρίτον παρέχει ώραίαν περιγραφήν τού Ναυα- 
ΐρίνου και τών άντιπαραταχθέντων στόλιον. Έν συνεχεία διεξάγεται ή δεινή σύγ- 
κρουσις, κατά τήν οποίαν δεσπόζουσαν θέσιν κατέχουν τά πυρπολικά. Είναι προ
φανές δτι ή φαντασία τού ποιητού, θελγομένη υπό τών ζωηρών εΙκόνων τών πυρ- 
μολήσειον τού Κανάρη, έλάχιστα ένδιαφέρεται διά τήν ιστορικήν ακρίβειαν. Ή  εί- 
κών μάλιστα τών καιομένων έχθρικών πλοίων δεσπόζει καί τού επομένου τμήματος 
ιής ωδή;:

1 Tout s’ embrase. Voyez! Γ eau de cendre est semee,
! Le vent aux mats en flamme arrachc la fumce,
i Le feu sur les til lacs s' abat en ponts mouvant.

Deja brulent les nefs; deja, sourde et profonde,
La flamme en leurs flanes noirs ouvre un passage a Γ onde,

Deja, sur Jes ailes des vents,
L’ incendie, attaquant la fregate amirale,
Dcroule autour des mats son ardente spirale.. .le

Είς τό ποίημα «Κανάρης», ώς ήδη εϊδομεν, ό Ούγκώ περιγράφει τάς ση-

Μί
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μαίας κρατών και τά οικόσημα ήγεμονικών οίκων τής Ευρώπης. Εις «Ναυαρΐνονι 
παρέχει πλήρη πίνακα των πλοίων τού τουρκο - αίγυπτιακού στόλου και τής όνο-' 
μασίας αυτών ώς και τών ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών τών υπέρ τά είκοσι είδη 
περιγραφομένων σκαφών17.

Ή  ναυμαχία τού Ναυαρίνου δεν σημειοι διά τον ποιητήν μόνον την άπελευ* 
θέρωσιν τής 'Ελλάδος, αλλά και την συμφιλίωσιν τής πατρίδος αυτού μετά τής 
’Αγγλίας, διά τής οποίας επιτυγχάνεται ή άνύψωσις τού γοήτρου τής Γαλλίας ευ 
την Ευρώπην μετά τάς ταπεινώσεις, αί όποιαι ήκολούθησαν την πτώσιν τού Ναπο 
λέοντος. 'Ως προς την ελληνικήν ύπόθεσιν, επιδοκιμάζει τήν μεταβολήν τής Ευ 
ρωπαϊκής πολιτικής. Οί εκπρόσωποι τής Εκκλησίας καί οί βασιλείς δεν είναι πλέο- 
κωφάλαλοι και ή άπελευθέρωσις τής Ελλάδος δεν συγκινεί μόνον τήν καρδίαν τώ 
ποιητών. Τήν ιδέαν όμως ταΰτην είχεν ήδη διατυπώσει ό Delavigne εις τήν «Μσί 
senienne a lord Bayron», δημοσιευθεΐσαν εις τον Constitutionnel τής 1ης Αύγοτ 
στου 1824.

«Τό Ελληνόπουλο»18, τό πλέον γνωστόν σήμερον έκ τών ποιημάτων tc 
Ούγκώ περί Ελλάδος, σύγκειται έκ δύο αντιθέσεων. Τήν πρώτην αποτελεί τό ψ 
σικόν κάλλος καί ή ακμή τής Χίου, περί τής οποίας ομιλούν συνεχώς είς τάς τι 
ξιδιωτικάς εντυπώσεις οί Γάλλοι έπεσκέπται τής νήσου εν άντιθέσει προς τήν γ 
νικήν καταστροφήν τού 1822. Ή  δευτέρα άναφέρεται εις τήν νεαράν ήλικίαν ν  
διαφυγόντος τήν εκδικητικήν μανίαν τού κατακτητού παιδός καί τήν περί πολέμι 
σφοδράν επιθυμίαν αυτού προς έκδίκησιν τής δεινής καταστροφής καί άπόκτηο 
τής ελευθερίας. Δυστυχώς δμως ούτε ή περίφημος άπόκρισις, τήν οποίαν δίδει 
Έλληνόπουλον εις τήν έρώτησιν τού ποιητού πηγάζει έκ τής ρομαντικής φανι 
σίας τού Ούγκώ. Πρόκειται περί ιστορικής άποκρίσεως, τήν όποιαν έδωσαν Έλ/ 
νες, άφιχθέντες εις τήν Ρωσσίαν τφ 1791 καί έρωτηθέντες υπό τής Αύτοκρατ 
ρας Αικατερίνης Β ' περί τών συμφορών τής 'Ελλάδος19.

Ή  έπίδρασις, τήν οποίαν ήσκησεν έπί τού Ούγκώ ή δημοσίευσις ύπό ά 
Fauriel τής πρώτης συλλογής Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών καταφαίνεται; 
τό ποίημα «Lazzara». Ή  έλευθέρα ζωή τών κλεφτών άνά τά δρη με τό δπλον ά 
χεΐρας καί μόνην περιουσίαν τον ουρανόν καί τον άμόλυντον αέρα παρέχεται l· 
γραμματικώς, ΐνα άποτελέση έντονον άντίθεσιν προς τήν μακράν περιγραφήν J 
πλούτου, τής χλιδής καί τής δυνάμεως τού Τούρκου πασά. Τό γυναικεΐον όμως- 
νομα Lazzara άποδεικνύει δτι ό Ούγκώ εύρίσκετο μακράν τής έλληνικής πραν·· 
τικότητος καί δτι ένδιεφέρετο πρώτιστος διά τήν άνάγλυφον περιγραφήν τής ν  
ράς κα?ά.ονής εντός τής μαγευτικής φύσεως.

Έκ τής ανωτέρω βραχυτάτης άναλύσεως τών εις τήν 'Ελληνικήν Έπ̂ * 
στάσιν άναφερομένων ποιημάτων τών «Orientales» καί τών συνθηκών ύπό τά<>" 
ποιας ταύτα έγράφησαν, καταφαίνεται δτι ό Ούγκώ δέν διαπνέεται ύπό άδί1* 
φιλελληνισμού κατά τήν διάρκειαν τού Άγώνος. 'Ωρισμένα μόνον γεγονότα ··'“ 
αρπάζουν τον ποιητήν, δχι διότι συντελούν εις τήν ανεξαρτησίαν τής 'Ελλά* 
αλλά διότι συγκινούν τήν ρομαντικήν του διάθεσιν καί παρέχουν πλουσίαν *Ίν 
διά πρωτοτύπους περιγραφάς καί συμπλήρωσιν τού [.ιεγά?.ου πίνακος, τον 03iJV 
ό ποιητής ήθέλησεν δπως σύνθεση διά τών «Orientales».

Νομίζομε ν δτι πλέον ειλικρινής είναι ό Λαμαρτίνος, ό όποιος, καίπερ τρε°ν 
φιλικά προς τήν Τουρκίαν συναισθήματα, ενθουσιάζεται ύπό τών ηρωικών xcQ* 
θαυμάτων τών 'Ελλήνων καί κατακρίνει έντονος τήν απραξίαν τών ’Ιταλών:

Je vais chercher ailleurs (pardonne ombre romaine)
. Des hommes, et non pas de la poussiere hummaine20.

01 "&ληνες είναι διά τον ποιητήν αληθείς δνδρες, ένφ οί ’Ιταλοί 
λούν άνθρωπίνην κόνιν.

ι
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τής Γαλλικής Λογοτεχνίας κατά τον 19ον αιώνα, ώς δέ ήτο επόμενον τα έργα αυ
τού διεδύθησαν ταχέως άνά τήν ύφήλιον καί διέφυγον την λήθην, εις την οποίαν 
περιέπεσαν τά πλεΐστα μεμονωμένα ποιήματα των λοιπών ποιητών, καίτοι ταυτα

λευΟερίας άγωνιζομένους 'Έλληνας είναι πλέον ειλικρινείς και ούσιαστικαί. Τφι-

ένθοναιάζεται μόνον υπό γεγονότων μεμονωμένων, τά όποια εξάπτουν την φαντα
σίαν του ποιμαντικού ποιητου, οχι όμως και τά φΕλληνικά συναισθήματα αύτοΰ, 
έφ’ όσον δεικνύει ενδιαφέρον, διά ποιητικά μόνον θέματα προς συμπλήρωσιν τής 
είς την ’Ανατολήν άναφερομένης συλλογής του και ουχί διά τά διαδραματιζόμενα 

! Ιστορικά έλληνικά γεγονότα. Συνελόντι ειπείν πιστεΰομεν οτι τά φιλλεληνικά ποι- 
: ήματο του Ούγκώ είς τήν συλλογήν «Orientales» αποτελούν απλώς υπέροχα έξώ- 
I φύλλα διά τό όιβλίον τής αθανάτου Ελληνικής ’Εποποιίας του 1821.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

1. 'Ey, των Εφημερίδων των Παρισίοιν ό Courrier Frangais καί δ Constitutionnel ύπεστή- 
ριξαν εξ αρχής ένΟέρμως τήν ελληνικήν ύπόΟεσιν, ένφ ή Gazette de France καί le 
Drapeau Blanc, πιστοί ΰεματοφύλακες των δικαιωμάτων τής άπολύτου Μοναρχίας, έτά- 
χβησαν υπέρ τής Πύλης.

i 1 Λεπτομερή πίνακα των δημοσιευμάτων υπέρ τής ’Ελλάδος άπό τοΰ 1821 καί έντεΰθεν 
| παρέχει ό Beniesco έν Essai d’une notice bibliografique snr la question dO rient 
» Παρίσιοι, 1897.
. 8. Itineraire de Paris δ Jerusalem et de Jerusalem a Paris, Παρίσιοι, Lenormant, 

1811 2α έκδοσις.
4. 1825, Paris, Lenormant.

, δ. Τον έπιόνυμον ήρωα ύπεδύΰη δ ήΟοποιδς Talma, έκτιμηθεί; Ιδιαιτέρως ύπδ του Ναπο- 
λεοντος.

, 6. Ch. Eynard, Notice sur J. G. Eynard, Geneve, 1863.
1 7. ΟΙ 6ροι τής συμφιονιας μεταξύ του ποιητου καί τού Εκδότου Bossange ύπεγράφησαν τήν 
ΐ ΙΟην Νοεμβρίου 1828. Ή  έφημερις Journal des Debats τής 19ης ’Ιανουαρίου 1829 άγ- 
! γέλλει έπισήμως τήν πώλησιν τής έν λόγω συλλογής έκ των Βιβλιοποίλείων Gosselin 
I καί Bossange. Ή  νέα ποιητική συλλογή καταλαμβάνει τον τρίτον τόμον τών ποιητικών 

Ιργιον τού Ούγκα).
!Β. Πρόλογος τής πρώτης έκδόσεως, Oeuvres poetiques de V. Hugo, Bibllotheque de 
1 la Pleiade, Patis, 1964, 1. 578.
9. Αυτόθι, σ. 577.
0· Αντύΰι, σ. 579.
1 Άναφέρομεν τό Itineraire de Paris δ Jerusalem τοΰ Σατωβριάνδον, τό Voyage 
{ dans la basse et haute Egypte pendant la campagne du gendral Bonaparte τοΰ 
, Vivant Denon, τά έργα τοΰ Πουκεβίλ, τα M0moires sur la Ceece et 1 Albanie

\



12.

13.

14.

pendant le gouvernement d'AU-Paeha του lrnbrahim-Manjour, τάς μελετάς του: 
Ohampollion περί τής ιερογλυφικής γραφής και τής εφημερίδος Journal asiatique,: 
ίδρυθεΐσαν τφ 1822 και δημοσιεύσασαν άρθρα και μελετάς περί τής ιστορίας, γλώσ  ̂
σας καί φιλοσοφίας των λαών τής ’Ανατολής.
‘Ο Alfred de Vigny εν Cinq - Mars αναφέρει δτι «ό 'Ισπανός είναι άνθρωπος τής;/ 
’Ανατολής, είναι ένας Τούρκος καθολικός». Oeuvres Completes, Paris, 1912 - 1922, ( 
Τ. 3. p. 214. 1 “Λ
Τό χ.φ. των Orientales, συγκείμενον εξ εκατόν δώδεκα ήριθμήμένων φνλλωΥ, κατε-'^Ι 
τεθη είς την Εθνικήν Βιβλιοθήκην των Παρισίων την 29ην ’Οκτωβρίου 1892, Col- 
lection V. Hugo, departement des manuscrits de la Bibliotheque Nationale, n°. 1: 
Oeuvres poetiques de V. Hugo... ενθ’ άν. σ. 596.

15. Οί Ρωμανικοί ποιηταί παί περιηγηται έξαίρουγ ούχί την στρατιωτικήν καί εμπορικής 4? 
σημασίαν τής πόλεως, άλλα την φυσικήν καλλονήν του τοπίου, τους κήπους τής Π ικ ί, 
λης καί τά τόξα των τξαμίων.
Oeuvres poetiques de V. Hugo... ενθ* άν, σ. 611.
Είναι τελείως αδύνατος ή συμμετοχή είς τήν ναυμαχίαν πάντων των υπό του ποιιγ |  
του περιγραφιηιενων πλοίων, διότι ώρισμένα είδη ουδέποτε έχρησιμοποιήθησαν υπό το* |  

τουρκο - αιγυπτιακοί» στόλον, ένφ ετέρων ή χρήσις ανάγεται μόνον είς τον ΙΖ ' κα I 
άρχάς του ΙΗ ' αίώνος.

18. Έγράφη μεταξύ τής 8ης καί 10ης ’Ιουνίου 1828 καί έκδίδεται υπό τον τίτλον 
Enfant».
G. Isambert, L ’independance greque et 1* Europe, Paris, 1910, p. 231.
L e D ernier C hant Du Peleriuage d* H arold  (1825). ’Ιταλός άξιωματικός, 
ωρήσας τους στίχους τούτους προσβλητικούς, έκάλεσεν είς μονομαχίαν τον ποιητή  
καί έτραυμάτισεν αυτόν. 'Υπηρεσιακοί λόγοι —ήτο γραμματευς τής έν Φλωρεντίρ Dtfjj 
λικής Πρεσβείας— ύπεχρέοκταν τον Λαμαρτίνον νά δηλώση δτι έπρόκειται περί σ κ β  
αισθημάτων τον Βύρωνος καί όχι του ποιητοΰ. Μα

16.
17.

19.
20.



ΗΛ1Α ΒΑΣΙΛΑ

ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

’Από το παλιό και άζιόλογο ιστορικό έργο του Μητροπολίτου ’Άρτης 
και Πρεθέζης Σεραφείμ Βυζαντίου (Ξενόπουλος είναι τό πραγματικό του 
επώνυμο) μαθαίνουμε πολλά σχετικά με την 'ίδρυση και τήν Ιστορία των έκ- 
κληοιών τής πατρίδος μας. Μπορεί πολλές από τις ειδήσεις αύτές νά μην 
όνταίιΌκρίνωνται τέλεια στην ιστορικήν αλήθεια, γιατί έγιναν κάπως βιαστι
κά οί παρατηρήσεις τοϋ συγγραφέα ή μπορεί σήμερα μιά καλύτερη έρευνα 

I και νέες Ιστορικές πηγές νά διορθώνουν ή συμπληρώνουν τό βιβλίο, αλλ" έν 
| τούτοις οις βάση και άφορ]ΐή νέων άναζητήσεοτν είναι πάντοτε άξιόλογον. Ό  
ι τίτλος τοϋ βιβλίου είναι: «'Ιστορικόν Δοκίμιον περί "Άρτης καί Πρεβέζης»
« καί έκδόθηκε τό 1884 στήν #Αθήνα.

Ό  γράφων τό σημείωμα τοϋιο άπό καιρό έχει συλλέξει διάφορες εί- 
i δήοεκ; γιο τις εκκλησίες καί τά μοναστήρια τής Πρέβεζας καί τής περιοχής 

της καί ένόμισε ότι θά προοφέρη κάποια μικρή συμβολή στήν παλιότερη ί- 
I στορία τοϋ τόπου μας πού ξετυλίγεται καί περιοτρέφεται συνεχώς καί στόν 
καιρό τής Τουρκοκρατίας καί σήμερα ακόμη γύρω άπό τούς ναούς μας. Τά 

i άφιεμώματα, ή έκπαίδευση, ή φιλανθρωπική δράση, ή Εκκλησιαστική ιστο
ί ρία σιά χρόνια τά παλιά, ή κοινωνική ζωή, ή Πολιτική δράση, συμπίπτουν καί 
ι συμπορεύονται κατά τό μεγαλύτερο μέρος τους καί κέντρο τους είναι οί ιεροί 
ί ναοί. Τοϋτο πιστοποιεί καί ή έρευνα τών κωδίκων τής Τέρας Μητροπόλεως 
! Πρεβέζης πού δημοσιεύει στήν «ΤΙ. Έοπτία» ό λόγιος Πρωτοσύγγελος κ. Φι
λάρετος Βπάλης. Τί σπουδαία προσφορά θά ήταν άν μερικά κείμενα τά έδη- 
μοσίευε ολόκληρα, δχι περιληπτικά. . .

Μέ βάση λοιπόν τό ώς άνω ιστορικό δοκίμιο τοϋ Μητροπολίτη Ά ρτης 
{Σεραφείμ θά προχωρήσω στήν έξιστόρηση των σχετικών μέ τούς ναούς τής 
;Πρέ6εζας συμπληρώνοντας ή διορθώνοντας όπου έχω κάτι έξακριβωμένο καί 
νεώτερο νά προσθέσω.

II Πρέβεζα διαιρείται σέ δέκα θέσεις, μαχαλάδες τουρκιστί, καί ένορί- 
ες έκκληοιαοτικές ένδεκα δηλ. 1) Παληοσάραγα ή συνοικία τοϋ 'Αγίου Κων
σταντίνου ή Τσεκούρι - Μαχαλά, 2) Προύσα ή 'Αγίου Βασιλείου, 3) Γεφυρό- 
,παλον ή Χρυσοστόμου, 4) Όμέρ Παοσά ή Αγίας Παρασκευής, 5) Αγορά ή 
;Έ6ραίϊκα μαγαζιά, 6) 'ίΐρολόγιον ή "Αγιος Χαράλαμπος, 7) Τσαβαλοχώρι, 
3) Καςκρενέδες καί 9) Μεχτέπ ή "Αγιος "Αθανάσιος. Μεχτέπ λέξις τουρκι
κή σημαίνει σχολεϊον, είναι τό σημερινό οίκημα τοϋ Σπύρου Φωκά πού τό ά- 
γόρασε ό Κεφφαλωνίτης ούτος μέτοικος τής Πρέβεζας τό 1922 καί τό έπε- 
ικεύααε.

Οί συνοικίες αύτές ήταν τότε, τό 1884 πού έγραφε τό βιβλίον του ό Μη
τροπολίτης Σεραφείμ. "Από τό 1924 όμως μέ τήν έλευση τών προσφύγων άπό 
ήν Μ. "Ασία καί Θράκη άναπτύχθηκαν δύο ώραιόιατοι καί υγιεινότατοι μον- 
,έρνοι συνοικισμοί, ένας στόν δροσόλουστο Παντοκράτορα μέ άποψη πρός



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»
-ϋ;

τό Ίόνιο και την Λευκάδα και ένας στην θέση Πουρή, δηλ. στις παρυφές τής 
τάφρου από τό κάστρο του 'Αγίου Γεωργίου έως την πόρτα του Προφήτη Ή- 1 
λία. Ό  συνοικισμός αυτός δεν έλαβε επίσημο όνομα, οι συντοπίτες μας δ- <ί |  
μως τον ώνόμασον Κοκκινιά. Λύτου κάποτε έπηγαίναμε παιδιά να στήνουμε \ |  
τϊς κλαρίδες από κλωνάρια ελιάς και νά πιάνουμε στις ίξόβεργες τά γαρδέ- |  
λία και τούς τζάρατους (φλώρους). 'Αρχηγός των επιχειρήσεων ήταν ό τώρα Λ  
οδοντογιατρός Β. Σατηρέλης. 'Όμορφα χρόνια πού δεν ύπήρχε ποδόσφαιρο!... j

Ό  συνοικισμός του Παντοκράτορος από ιό φρούριο, δπου οί φυλακές, J 
φθάνει έως την Παργηνόσκαλα. 'Ονομάσθηκε πολύ ορθά έτσι άπό τον όμώ- |  
νυμο ναό του Παντοκράτορος πού είχε κτισθή στο σύντομο διάστημα τής Γαλ- · '£ 
λοκρατίας στην Πρέβεζα ('Ιούλιος 1797 - 14 'Οκτωβρίου 1798 π. ήμ.) και jj 
κάηκε κατά τον περίφημο χαλασμό τής Πρέβεζας. Τό σχετικό ιδρυτικό τού ι ? 
ναού έδημοσίευσα άλλοτε στην «Ηπειρωτική Εστία» τομ. 1952 των 'Ιωαννί- · ν 
νων. Άρχίζιο άπό τον ναόν τού άγιου Νικολάου πού είναι ό πιό παλιός τής ? 
Πρέβεζας.

Ό  Σεραφείμ γράφει τά εξής:
«Ή επ' όνόματι τού 'Ιεράρχου Μεγάλου Νικολάου άρχαιοτάτη έκκλη-ι 

σία ώς δ' έκ τούτου καί παλαιά επονομαζόμενη (καί μάλιστα διότι μετά ταύ-· 
την έκτίσθη έτέρα εκκλησία επ' όνόματι τού άγιου Νικολάου Νέα όνομασθεί- 
σα, ήν κατηδάφισεν ό Άλή Πασσας καί ής ή θέαις έκειτο εντός τού ήδη στρα- 
τώνος των Παλαιοσαράγων) κεϊται εις την συνοικίαν Παλαιοσάραγα, οίκοδο- 
μηθεισα μετά τό 1530, παρά τής τότε Χριστιανικής 'Ορθοδόξου Κοινότητος· 
δτε ή Πρέβεζα κατείχετο ύπό των 'Οθωμανών· καί κατά τον 16ον αιώνα & 
σφαλισθεϊσα δι' Αύτοκρατορικοϋ φιρμανίου, δΓ ού κατεκυρώθησαν αύτή διάι 
φορά προνόμια καί αί περί αύτήν γαϊαι, άλλά έμηδενίσθησαν αύται αί προ 
νομίαι, άπολεσθέντος ένεκα τών καιρικών περιπετειών, τού περιέχοντος ταύ 
τας ΑύτοκραΓορικοϋ φερμανιού. Αυτή έχει παρεκκλήσιόν τι, έξω τής πόλεω 
εις τούς ελαιώνας, επ' όνόματι του 'Αγίου Πνεύματος, τής Φανερωμένης, 
ή την δευτέραν τής Πεντηκοστής συντρέχει άπασα ή πόλις σχεδόν, πανηγν 
ρίζουσα. Ή ενορία αυτή έχει δύο ιερείς καί οικογένειας 170 (σελ. 252). '( 
ναός τής Θεοτόκου Φανερωμένης εις Πρέβεζαν έξουσιάζετο έπ' έσχάτω 
παρά τίνος οικογένειας Λεκατσά 'Ιθακήσιας, περιελθών αύτή έκ κληρονομία 
τινός ίερομονάχου Νικηφόρου, κατέχοντος αύτήν επί Ενετοκρατίας ώς μι 
ναστήριον. Έκτίσθη επί παναρχαίου κτιρίου. Τώ 1845 παρεχώρησε τούτον 
οικογένεια αυτή επί χρηματική άποζημιώσει προς τον έν Πρεβέζη ναόν tc 
'Αγίου Νικολάου» σελ. 395.

Ό ταν άρχισε νά συνοικίζεται ή σημερινή πόλις Πρέβεζα κατά τό 12<
-1300 άπό τούς ψαράδες τής έρημουμένης καί έγκαιαλειπομένης ένδοξης Γ> 
κοπόλεως καί από αυχοδιώκτας Βενετούς ψαράδες, τούς μπουρανέλους, πι 
άπέβλεπον στο μεγάλον άλιευτικόν πλούτον τού Άμβρακικού, φυσικό ήτ< 
οάν θαλασσινοί οι πρώτοι αύτοί οικισταί νά κτίσουν εκκλησία στήν μνήμη τ 
προστάτη τών θαλασσών καί τών ναυτικών, γενικά. Οί μεγαλέμποροι καί * 
πλούσιοι έφοπλιστές τής μεγάλης πόλεως άρχισαν νά φεύγουν στήν Ά » 
τα καί Γιάννινα ιδίως μετά τήν κατάληψη τής πόλεως άπό τούς Βουλγάρο1· 
τού φυλάρχου Βούλαρου Δελεάνου, τό 1034. Τά ναυπηγεία τής άρχαίας J* 
κοπόλεως ύφίσταντο καί τότε δηλ. επί Βενετοκρατίας καί άργότερα έπΐ Τον 
κοκρατίας στον άσφαλή καί ύπήνεμον δρμον τής Μαργαρώνας. Υπάρχει r 
ποια συνθήκη πώκαναν ρεταξύ τους οί σταυροφόροι τής Δ ' σταυροφορ*
(1204) όταν κατέλυοαν τήν Βυζαντινή Αύτοκρατορία μέ τήν οποίαν οί άκ’ 
τής Ηπείρου καί φυσικά καί τού ίχθυοβριθούς Άμβρακικού περιήρχοντο σ '



Βενετία. ’Έτσι μέ τον συνοικισμό των ψαράδων τούτων καί άλλων Νικοπολι- 
ί των ατό υγιεινότατο και ευάερο μεσημβρινό μύρος τής νοτιοπάτης ακτής τής 

’Ηπείρου κτίσθηκε και τύ θρησκευτικό τους κέντρο. Κι’ δλοι μας ξέρουμε πώς 
ή πιο πολυάριθμος συνοικία τής Πρέβεζας παλιότερα, έως τό 1924, όποτε- 
λουμένη από ναυτικούς καί ψαράδες είναι ή του "Αγίου Νικολάου. Καί δτι 
είναι πολλοί μεταξύ τους μέτοικοι Βενετικής καταγοτγής άποδείχνεται άπό τά 
ξενότροπα ονόματα Σκούρος, Φονταράς, Βενετσιάνος, -Μαμφρέδας, Ματζαμόρ- 
τος. Βεντούρας και άλλα πού ένοριακώς ανήκουν στον ναό του "Αγίου Νικο
λάου. 'Υπάρχει και μιό άλλη πληροφορία, δτι από τήν "Αγια Μαύρα ήρθανε 
στις απέναντι ακτές τής Ηπείρου και στήσανε τις ψαροκαλύβες τους οι ξένοι 
βενετοί και δαλμαιοί ψαράδες, οί Μπουρανέλοι. Γνωστό είναι πάλι πώς καί 
οί Λευκαδίτες τούς ελεύθερους ψαράδες τους ονομάζουν τό ίδιο Μπουρανέ- 
λους καί θέλουν να φανερώοουν μέ τήν λέξη τούς φτωχούς, τυχοδιώκτες ψα- 

I ρόδες. Μπουράνο είναι ένα χωριό οτήν θάλασσα τής Βενετίας (Burano) άπό 
10 χιλ. κατοίκους πού ασχολούνται μέ τήν ψαροσύνη. ’Απέναντι είναι τό Μου- 

pfp6vo πού βγάζει περίφημα γυαλικά. Τήν τέχνη αυτή τήν δίδαξαν στους Βε
ι νειούς Βυζαντινοί τεχνίτες.

’’Αλλοι δύο ναοί οτήν μνήμη τού άγιου Νικολάου, κεϊνται στήν περιοχή 
τής Νικοπόλεως. Τό μικρό εκκλησάκι επάνω στύ δημόσιο δρόμο, τρία χιλιό- 

ι μέτρα άπό τύ Μάζοηια, πού τό λένε ό "Άγιος Νικόλαος στούς Λάτες, κτίσμα 
i τοϋ κοπετόν Νόστου Τζοβάρα στα 1745 (διασώθηκε ή έπιγραφή στό μουσείο 
Ιτής Νικοπόλεως) καί ένα άλλο ναΰδριο, ϊοως μοναστήρι, στήν άπέναντι, τήν 
«δεξιά άχθη, προς τήν έκβολή τού Λαυρίου ποταμού, παλιότερο, πρό τοϋ 1200.

"'Οταν λοιπόν πρώτοι οί Νικοπολϊτες ψαράδες μετέφεραν τα σπίτια τους 
jκαί τίς τέχνες τους στό σημερινό μαχαλά τής Πρέβεζας, φυσικό ήταν νά κτί- 
ίοουν καί ένα ναό στον προστάτη τους άγιο "Ιεράρχη Νικόλαο. Κοντό σ’ αυ
τούς προστέθηκαν καί οί βενετοιάνοι Μπουρανέλοι καί οί άγιομαυρίτες καί 
οί ’Ανακίύριοι (Βονιτσιάνοι) ψαράδες καί άλλοι έπτανήσιοι. "Οταν μάλιστα 
οί Τούρκοι κτίσανε καί τό πρώτο φρούριο κατά τό 1500-30 στήν Μπούκα 
,γιά τήν υπεράσπιση τοϋ κόλπου άπό έπιδρομείς πειρατές, τότε άρχισε ό συν
οικισμός των ψαράδοτν να έξελίσοεται σέ ναυτικό καί έμπορικό κέντρο σέ άν- 
ίιικατάοιαοη τής άλλοτε ένδοξης Νικοπόλεως, τής οποίας καί ή έκκλησιαστι- 
κή μητρόπολις μεταφέρθηκε στήν Ναύπακτο πρώτα (1200 - 1250) καί μετά 
(στήν ’Άρτα.

"Οπως συνοικίσθηκε ή λιμνοθάλασσα τοϋ Μεσολογγίου άπό Βενετούς 
Καί ’Ιταλούς ψαράδες κατά τό ίδιο τρόπο συνοικίσθηκε καί ή ακτή ή δική μας, 
πήν είσοδο τοϋ Άμβρακικοϋ. Αύτά τά έχω διαπραγματευθή άλλοτε έν έκτά- 
)ει άλλου καί τελευταία οιύ «’Ηπειρωτικόν Μέλλον», ήπειροττική έφημερίδα 
•ης ’Αθήνας (’Οκτώβριοί; 1961). .

Καί ό καθηγητής μου ’Άμαντος καί ό καθηγητής τής "Ιστορίας κ. Ζα- 
ώθηνός παραδέχονται πώς οί ονομασίες Πρέβεζα καί Μεσολόγγι είναι σλα- 
χτδαλματικής ρίζης. Σ ’ ένα ρωσσοελληνικόν λεξικόν τοϋ 1869 έκδομένον στήν 
Λόσχα ή λέξη Πρέβεζα ερμηνεύεται περαίωσις, μετοίκησις καί τό ρήμα πε- 
'οιοΠμαι, διαβαίνω, μετοικώ, αποικώ. Καί τώρα ξανάρχομαι στό ναό τοϋ "Αγίου 
Νικολάου, τον σημερινό, πού προσονομάζεται καί παλαιός, κατ’ άντίθεση προς 
'dv άγιο Νικόλαο τον νέον, κτήμα τοϋ Παπαλιθία, καταστραφέντα κατά τόν 
'.αλασμό τής Πρέβεζας άπό τόν Άλή Πασά τής ’Ηπείρου στις 12-14 Όκτωβρ. 
(798, Κάποιο μικοό ναΐδριο θά ήταν στήν άρχή —έτσι συμβαίνει πάντοτε— 
έπειτα μετά τό 1530 οίκοδομήθηκε ο σημερινός ναός πιο μεγάλος, μέ σουλ- 
ρνικό φιρμάνι πού καθόριζε καί τό οικόπεδο καί τάλλα προνόμιά του καί τά 
ίοοδήμαιά του.



ΕΣΤΙΑ»
ψ;

Δυστυχώς αύτό τό φιρμάνι χάθηκε, μας πληροφορεί ό συγγραφέας μη-|ί 
τροπολίτης Σεραφείμ.

Και κάτι άλλο ξέρουμε βάσιμο. Στον Γεωγραφικό "Ατλαντα του 6ε-1: 
νετού κοσμογράφου (γεωγράφου) Κορονέλλι έκδομένον στα Γαλλικά τυπο-f 
γραφεία του Βασιλέως τής Γαλλίας Λουδοβίκου 1Δ' τό 1687, όπου σχεδιά
ζεται ή πόλις τής Πρέβεζας και τό στην σημερινή βάση τουρκικό φρούριον,Η 
εκεί μόνη εκκλησία πού σημειώνεται είναι τού άγιου Νικολάου. "Αλλες έκ- φ 
κλησίες δεν ύπάρχουν. Τώρα ας μεταφέρουμε εδώ εις παρατηρήσεις πού έ- · |  
κάμε ό αρχαιολόγος Άλεξ. Φιλαδελφεύς τό 1914 — Πρακτικά Άρχαιολογι- |ι 
κής Εταιρείας. «Περί χριστιανικών μνημείων Πρεβέζης». «Ό ναός τού άγιου- |  
Νικολάου τής Πρεβέζης έν τή όμωνύμω συνοικίςι, έπί πλατείας έφ' ής και τό: ] 
Ελληνικόν Σχολείον, αρχαιότατος. Μόνον ό ύπερβάς τον ούδόν τού ιερού! j 
βήματος και είσελθών είς τό ιερόν θά παρατηρήση τό πρώτον ϊχνη τού αρ-? · 
χαίου κάλλους τού ναού, θά ικανοποιηθή και ό μάλλον αύστηρός εκτιμητής - 
τής τέχνης. Ή άμουοία τών ανακαινιστών επιτρόπων έφείσθη τής γωνίας ταύ- » 
της τού ιερού χώρου και έσταμάτησεν ή βέβηλος χειρ τού άσβετοχρίστου μό
νον προ τού αδύτου τού ναού. Όλόκληρος ό ναός έκοσμεϊτο άλλοτε με άγιο·; ; 
γραφίας τοιαύτης τέχνης και κάλλους. Οι τρεις τοίχοι τού ναού γεμάτοι one 
τής οροφής μέχρι τού εδάφους μή άφήνουσαι ούδέ έκπτοστόμετρον χώρου κε ν 
νυν. Εις τον ανατολικόν τοίχον παρίσταται ό Χριστός ιώμενος τυφλόν, ή Ά > 
νάληψις, ό προφήτης Δαυίδ, ή Παναγία Τριάς, ή Πεντηκοστή, ό προφήτη*/» 
Τωήλ, ή παραβολή τού άφρονος πλουσίου. Δευτέρα ζώνη. Ό  έπιτάφιος, ΜΙ 
τρα Άρχιερέως, ό Χριστός εύλογών τό θυμίαμα, τό θυσιαστήριον. Οι άγγελος 
δεχόμενοι τά δώρα τής θείας μεταλήψεως.

Τρίτη ζώνη. Ό  Χρκπός φανείς επί τής θαλάσσης. "Αμφια. Ουσία τό i 
'Αβραάμ. Πλατυτέρα τών ούρανών. Φιλοξενία ιού 'Αβραάμ. Οι άγιοι ΒασΤ 
λείος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος, 'Ιωάννης θεολόγος κ,λ.π. Κάτω τής πλατι ί  
τέρας ό άγιος Ιάκωβος ό άδελφόθεος. Κάτω τών άγγέλων ό Χριστός ίώμ ΐ̂ 
νος τον παράλυτον καί κάτωθεν ό "Αγιος 'Ιγνάτιος καί πλάγι του ό άγκ $ 
Κύριλλος.

Έπί τού βορείου τοίχου κατά ζώνας οριζοντίους. Εωθινόν Γ '. "Αγγ£ 
λος έπί τού τάφου. Εωθινόν Δ '. Αί μυροφόροι. Εωθινόν Ε '. Δείπνον εις Έφ 
μαούς. Καί καθέτως κάτω από τό Εωθινόν Γ '. Εωθινόν Ζ ', ή ένταφίασφ 
Κάτω από τό Εωθινόν Δ ', εωθινόν Η ', ή Μαγδαληνή. Κάτω από τό έωθιν j  
Ε ', έωθινύν θ ' ,  Άνάστασις. Καί κάτωθι καί καθέτιος άλλαι εικόνες άγιων γ 
ξαφανισθεϊσαι.

Έπί τού μεσημβρινού τοίχου. Παρίσταμαι ή παραβολή τού Σαμαρ' 
του καί ό Χριστός ιώμενος ύδρωπικόν. Τά επιγράμματα διά κάθε εικόνα 
ναι σχεδόν σβησμένα.

Κάλλος περιγράμματος, λεπτότης σχεδίου, σεμνότης διακρίνουν τό σ* * 
δίαν τών εικόνων. Αί τοιχογραφίαι τού άγιου Νικολάου είναι ύδρογρα^? 
(άκουαρέλλες). Άνήκουσιν εις τήν 16 εκατονταετηρίδα.

Είς τό δάπεδον τού έξωτερικού αύλείου διαδρόμου πού έφερνε oV̂ 
ναόν ήτο εντοιχισμένος τεράστιος δικέφαλος άετύς, άρίστης τέχνης καί )ν: 
έπηιελοϋς επεξεργασίας. Αληθές μνημεϊον τέχνης. νΕχει διάμετρον 1,18 
xoc 0,34. θά ήτο κτισμένος εις τό κέντρον τού δαπέδου τού ναού, ώς εϊθι*11 
είς πλείστους όρθοδόξους ναούς».

ΑύΓά γράφει ό Φιλαδελφεύς. Ό  μακαρίτης καθηγητής Γ. Σωτηρίου^ 
ελεγεν οιι ϊοως προέρχεται από κάποια βασιλική τής Νικοπόλεως. Καίτι 
είναι βυζαντινός τού 14ου αίώνος δείχνεται από τό ράμφος καθενός των άε,ν 
πού άκουμπάει επάνω στήν κορυφή τών φτερών τους. Τώρα εναπόκειται :*ν



περίβολον του ναού, πού έχρησίμευσε και ως νεκρό ταφεϊον μέχρι τού 1924.
Τά κτήματα και τά αφιερώματα από ευσεβείς ενορίτες στόν ναόν έφερ

ναν εισόδημα μέγα, άλλα τις πιο πολλές φορές κατεσπαταλάτο άνοήτως ή έ- 
μοιράζετο φιλοτίμως μεταξύ των επιτρόπων, πού έπολεμοϋσαν άγρια μεταξύ 
τους στο καιρό των αρχαιρεσιών διά τάς έφορο - έππροπείας σχολών καί κλη
ροδοτημάτων. «Τίς δέν απορεί άκούων ότι ή επ' όνόματι τού αγίου Νικολάου 
έκκλησία, περί τάς 18000 γρόσια έσοδεύουσα είναι κατάχρεως», Περί άγα- 
θοεργημάτων έν 'Ηπειρο). Λαμπρίδου 1880.

Λί καταχρήσεις στο ταμεϊον (κάσα) των έν Γίρεβέζη άγαθοεργημά- 
των (ί)δήγηοαν κάποτε (εκεί) στην αυτοκτονίαν ενός ταμίου. Ό  πατήρ Φιλά- 

, ρετος πού διάβασε τά σχετικά ξεύρει περισσότερα.
ΐ Έιτι πολλά έτη έκήρυττε άπό τού άμβωνος τού ναού τούτου ό έξαιρε- 

τικύς φιλόπατρις Άθ. Άθανασιάδης, τού οποίου ό πατέρας Κωνσταντίνος ύ- 
ι πήρςε ύ πρώτος διδάσκαλος καί ιδρυτής τής θεοφανείου Σχολής. Ό  Άθαν.
< Άθανασιάδης ένήργησε καί διά τήν ϊδρυσιν τού Παρθεναγωγείου. Τό κτήριο 
'έλεπούργει ώς Παρθένα γωγεϊον άπό τού 1872, κατηδαφίσθη τό 1956 γιά νά 
γίνουν λουτρά Δημοτικά. Ό  Γεώργιος Κονεμένος 6έης προσέφερε διά τό 

I Παρθέναγωγεϊον 1000 γρ. Ποια και πόσα είναι σήμερα τά κληροδοτήματα καί 
ίαί δωρεαί στον Ναόν δέν γνοτρίζω. ’Ίσως ή ιερά Μητρόπολις νά κατέχη τά 
ισχετικά έγγραφα.

Γιά τούς Άθανασιάδες καί τά άλλα κληροδοτήματα καί έλεοθέτας στήν 
;Κοινότητα τής Πρέβεζας καί τά σχολεία της, ίσως νά έπανέλθω κάποτε, άν 
κ έχω γράψει άλλοτε σημείωμα σχετικό.

Ό ναός τού Άγιου Νικολάου είναι μικρός παραλληλεπίπεδος σέ σχή
μα απλώς βασιλικής πού έχει σήμερα μήκος περίπου 25 μέτρα καί πλάτος 
περί τά 9 -10. Τό σεισμοπαθές τού εδάφους τής Πρέβεζας δέν έπέτρεπε κα- 
ΐτασκευήν τρούλλου.
ΐ Μεταφέρω έδώ μια ένθύμηση τού υπηρέτου (ίερέως) τής έκκλησίας 
Κωνσταντίνου Δ. Λαχανα γιά επισκευή της.

«1875 Όκτωβρίου 3, επί επιτροπής τών Κυρίοιν Επιτρόπων Αθανασίου 
(Αθανασιάδου καί Άριστείδου Ήλία καί Χρήστου ΤΙλατίκα έγινε τό δμοιον γυ- 
Λίικεϊον έκ θεμελκυν. Επίσης τό πάτωμα καί δαβάνι. Γράφεται δΓ ένθύμησιν 
■ων μεταγενεστέρων. Ακολούθως το κάγγελα τού κήπου. Οί αυτοί Έπίτρο- 
ιοι 'Ιανουάριου 10 έ ν. Ό  Γράψας Κωνσταντίνος Δ. Λαχανας ύπηρέτης τού 
εροΟ Ναοϋ Αγίου Νικολάου, 1876 ,Ιανουάριου 10 έτος νέον.» Ή  ένθύμη- 
ιΐς Αναγράφεται στο μηναϊον Δεκεμβρίου 1843. ’Έκδ. Κυτνστ)λεως. Τυπογρ. 
|\νδρέου Κορόμηλά.

Ό ίδιος ίερεύς σημειώνει στό μηναϊον Ιουλίου 1862 έκδοσις Βενετίας 
$ έξης γιά τήν έπίσκεψη στήν Πρέβεζα τής περίφημης Αύτοκράτειρας Ε 
λισάβετ τής Αυστρίας 1888 Σεπτεμβρίου 29. «τΗ λ θ ε ν  ή β α σ ί λ ι σ σ α  
Λ ς Α υ σ τ ρ ί α ς  έ ν τ α ύ θ α ρ έ 3 ύ π α ο π ι σ  τ ά ς τ η ς  κ α ί  μ έ 

ν μ ε γ ά λ η ν Κ υ ρ ί α ν  τ ή ς  Α υ λ ή ς  κ α ί  έ 6 γ α ί ν ο ν τ α ς 
|Π0 τ ο ά γ μ ό π λ ο ι ο ν έ μ 6 ή κ α ν ε ι ς  τ ή ν  ά μ α ξ α ν  μ α ζ ί  μ έ 
ή ν Κυ ρ ί α ν  τ ή ς  τ ι μ ή ς  σ υ ν ο δ ε υ ο μ έ ν η  μ έ τ ο ύ ς  ύ π α σ π ι -  
ΐάς της  καί  μέ  τ ο ν  Μ ο υ ρ τ α σ α ρ ί τ ρ η ν  κ α ί  λ ο ι π ο ύ ς  
Ροξένους  κα ί  ό ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ ς  κ α τ ά  τ ά ς  6 ώ ρ α ς  κ α ί  
ιπήγεν ε ι ς  Ν ι κ ό π ο λ ι ν  κ α θ ή σ α σ α  σ χ ε δ ό ν  2 ώ ρ α ς  κ α ί  
;* π σ τ ρ έ ψα σ α  έ π ή γ ε ν  ε ι ς  τό Α ύ σ τ ρ ι α κ ό ν  Π ρ ό ξ ε ν ε  ϊ- 
ip KCJ1 ρ ε τ ά  τ α ύ τ α ε ι ς  τ ό ν Κ ι ο λ ά  ( Π α λ α ι ο σ ά ρ α γ α ) .  
^πειτα έ π ή γ ε  ε ι ς  τό *Ά κ τ ι ο ν σ υ ν ο δ ε υ ο μ έ ν η  μ έ  τ ο ύ ς



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ*

ύ π α α π ι σ τ ά ς  τ η ς  κ α ι  μέ  τ η ν  μ ε γ ά λ η ν  Κ υ ρ ί α ν  κ α ί  Αύ-νΤ 
σ τ ρ ι α κ ό ν  Π ρ ό ξ ε ν ο ν  κ α ι  έ π ι σ τ ρ έ φ ο ν τ α ς  ε ι ς  τό ά τ μ ό- ’ 
π λ ο ί ο  ν». Ό  Γ ρ ά ψ α ς  ι ε ρ ε ύ ς  Κ ο; ν σ τ α  ν. τ ί ν ο ς  Λ α χ α ν α ς :  
Μ η ν α ϊ ο ν  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  1 8 6  8 . ’Έκδ. Βενετίας. Κιουλας ή Κού- : 
λια, είναι ό πύργος, τό σπίτι όπου κατοικούσε οτά Παλιοσάραγα ό Τούρκος» i 
φρούραρχος τής πόλεώς μας. Προφορική παράδοσις άναφέρει δτι έδεξιώθηκε  ̂
την Αύιοκράτειρα στο κτήμα του ό Γεοίργιος Κονεμένος Βέης καί έξέφρασε * 
μάλιστα την επιθυμία της ν’ άγοράση τό ώραϊο τοπεϊο, τό Ψαθάκι.

Νά και μιά άλλη ενθύμηση τού αύτού προνοητικού ίερέως. «1884 Ή 
ουλίου 17. 'Αγίας Μαρίνας. Είς τάς 8/2 μ.μ. ήρχισεν ή βροχή και άστροπελέισ » 
ώστε οί άνθριυποι δεν τό ενθυμούντο άλλοτε καί έβάσταξε έοτς τάς 1 0 ’i ά 
στροπελέκι και βροχή ραγδαία συγχρόνως και χάλαζα καί μάλιστα τόσον χον 
δρά ώστε οί ανθρο^ποι τήν άλλην ημέραν ήφεραν άπ’ έξω τού έλαιώνος εί« 
τό μανδύλιον χαλάζι και μάλιστα είπον οτι ήτο χονδρόν δράμια 50. Καθώ 
και τού Χριστάκη Γερογιάννη τό κατέστρεψε τό άμπέλι δλον καί τόσην KC 
ταστροφήν ώστε καί οί άνθρωποι του όλοι έφυγαν καί ήλθαν ένταύθα...» '( 
γράφων Κοτν)νος Δ. Λαχανας ύπηρέτης τού ιερού τούτου Ναού Αγίου Ν' 
κολάου. Μηναϊον Η ουλίου 1862 ’Έκδ. Βενετίας.

’Άλλη ένθύμησις άνοτνύμου, ϊσυ3ς τού Άθανασιάδου, πού έχρημάτιο 
πολλά χρόνια έπίτροπος τού ναού Άγ. Νικολάου. «1852 Φεβρουάριου 9 ήμ 
ραν Σάββατον. Είς τήν μέση τής νυκτός έπεσεν κεραυνός καί έκαψε τόν χ 
ναρέν τού τζαμιού και στο κάστρο τού Αγίου Άνδρέου». ’Άλλη ένθύμηο 
τού Άθανασιάδου, προφανώς, άπό τό βιβλίον πράξεων καί λογαριασμών τι 
Άγιου Νικολάου. «Τόν Μάρτιον 1856 έσυστήθη ενταύθα τό δεύτερον σχ 
λείον τών κορασπυν. Τά προς διατήρησίν του έξοδα έλήφθησαν έκ τών ίερτ 
άδελφάτων τών εκκλησιών τών ιερών άλλων ενταύθα ναών, τών δύο μο> 
στηρίοτν καί τής συνεισφοράς τών άγαθών καί φιλοπατρίδων Χριστιανώ 
Πρόκειται γιά τό λεγόμενον Παρθένα γωγεϊον διά τό οποίον λέγομε καί 
παραπάντο καί ϊσο3ς άναφέρομε άλλοτε περισσότερα. Ό  Σεραφείμ γράφει ο 
βιβλίο του πώς ένίσχυσε τήν οικοδόμηση τού Παρθεναγωγείου καί ή τότε l· 
τοκράτειρα τής Ρο3σσίας θεοδωρόβνα.

Προκάτοχος τού Κωνστ. Λαχανα εφημέριος στόν άγιο Νικόλαο ήΐΡ 
Παρθένιος Ιερομόναχος Βασιλείου Λαχανα.

Τό βιβλίον θανάτων τού ναού αναγράφει τά έξης:
«1865 Απριλίου 28. Άπεβίωσεν ό Παρθένιος Ιερομόναχος Βασίλη 

Λαχανα ετών 30 έτάφη ενταύθα. Σπυρίδων ιερεύς Κότσις έφημέριος. Έ ζε 
4 έτη είς τόν άγιον Νικόλαον έφημέριος καί έκάρη τήν ίερωσύνην παροΗ 
03ς τέσσαρα έτη έφημέριος τής ένταύθα έκκλησίας».

Μετά από τόν παραπάνω έχρημάτισαν έφημέριοι τού ιδ*ου ναού ί*' 
κονόμος Παππά Γεώργιος Λάππας, ό Σαμουήλ ιερομόναχος Φαγής. Ό  Λάτ# 
μετετέθη από τόν άγιο Νικόλαον είς άγιον Χαράλαμπον τήν 1 Αύγ. 1870.01 
τότε προστέθηκε στον άγιο Νικόλαον ό Γεώργιος ιερούς (Δημήτριος) Σά£· 
Παλαιότερος έφημέριος τού άγιου Νικολάου ήταν ό ’Ιγνάτιος Τερομόν·1*! 
Βέμης. ’Ιδού τί γράφει τό βιβλίον θανάττυν γιά τούτον. Δ ι α θ ή κ η .  >ιε' 
βίοίσεν ό ’Ιγνάτιος Ιερομόναχος Βέμης ών ετών 75 πρώην έφημέριος έϋυ 
Νικολάου νύν δέ τού άγιου Δημητρίου ζήσας ζωήν εύχάριστη καί μετά Γα; 
τον αείμνηστος, ό όποιος άφησε 14 χιλιάδες γρόσια διά άπορα κορίτζια 
τά πανδρεύουν καί νά μοιρασθούν πάλι αύτά είς 14 κορίτζια. Καί ένταφυ?' 
εις τό ένταύθα νεκροταφεϊον Άγιου Νικολάου άφήσας έτι 140 ρίζες ialLi 
λάσον. Αίωνία ή μνήμη αύτού.



Οί Εφημέριοι Σαμουήλ ιερομόναχος Φαγής καί Γεώργιος ίερεύς (Δη- 
Ι^τριος) Σάφης.

Άπό τις πολλές καί ποικίλες ένθυμήσεις που γράη>ονται στό βιβλίον 
;av0Ttijv του ναού του αγίου Νικολάου παραθέτω μερικές, 
ft Άπεβίωσεν ό πλοιάρχης Δημήτριος Τσακαλώτος έτών 50 καί ένταφιά- 
ίη εις τό ένταυθα Νεκροταφείον 'Αγίου Νικολάου. J872 'Ιουνίου 3, ό έψη- 
έριος Σαμουήλ ιερομόναχος Φαγής.

ΆπεΟπυσεν ό Βασίλειος Τσακαλώτος έτών 75 έτάφη ένταυθα 4 Νοεμ- 
οίου 1867. Σπυρίδων Ιερεύς Κότσης.

Ό  Βασίλειος Τσακαλώτος μέ τον I. Καραβέλαν ήταν οι έπίτροποι του 
ϊγίου Χαραλάμπους όταν κατασκευάσθηκε ό θαυμάσιος ξυλόγλυπτος καί έπί- 
ρυσος αρχιερατικός θρόνος του ναού τού 'Αγίου Χαραλάμπους, ώς γράφει 
d ή σχετική σέ ταινία ξύλινη επιγραφή έπάνω στόν θρόνο.

Μια άλλη ένθύμησις ένδιαφέρουσα.
1892 Αύγουστου 7. 'Η ώρα μ.μ. έδουλοφονήθη δηλ. αύτοχειριασθείς έν- 

ς τού πλοίου του ό Αθανάσιος Τζακαλώτος έτών 40. Τραγικός θάνατος. Ό  
«Ουράνιος θεός νά φυλάττη κάθε άνθροίπον καί έτάφη ενταύθα άλλά χω- 
; κηδείαν.. .  άλοίμονον.

Ό έφημέριος ιερεύς Κωνσταντίνος Λαχανάς (σελ. 159). Τό δτι ό 
*δτος Τσακαλώτος. πού ήρθε στήν Πρέβεζα, ήταν έμποροπλοίαρχος, φαίνε- 
ί άπό τούς δ.ύο παραπάνω. Ό  γιατρός Γερογιάννης μου έλεγε δτι ό πρώτος 
αοπής —αν υπήρξε καί άλλος άδελφός του δεν ξεύρω— ήλθεν έκ Ρωσσίας 
*αξύ των έτών 1820 -1830. ΓΤοιό ήταν τό μικρό του δνομα, άν ήταν ένας 
mo πολλοί οί οίκισταί τής πολυάνθρωπης καί εύδόκηιης αύτής Πρεβεζιά- 
$ς οίκογενείας δυστυχώς ούτε καί οι ση]ΐερινοί άπόγονοι, πού τούς ήρώ- 
α̂, τό ξεύρουν.

Τό 1894 Νοεμβρίου 22. Άπεβίωσεν ό Σαμουήλ Ιερομόναχος Φαγής έ- 
> 70 καί ένταφιάσθη εις τό ένταυθα Νεκροταφείον τού 'Αγίου Νικολάου ό 
\ έφημέριος τής αυτής έκκλησίας. Υπογραφή ό έφημέριος ίερεύς Κωνστ. 
χανας.
I 1885 Τανουαρίου 12 έχειροτονήθη ίερεύς, έγώ ό ύποφαινόμενος παρά 
’ *Αρχιερέυ>ς Αμβροσίου ό όποιος ζήσας ένταύθα Μητροπολίτης 4 έτη άνήρ 
ΐάσμιος ήθικώτατος τής άρετής καί μέ μεγάλην παιδείαν καί άπό μεγάλην 
ργένειαν Κωνσταντινουπολίτης. Αιωνία του ή μνήμη. Κωνσταντίνος ίερεύς 
<ανας.
: ν"Λς κλείσο3 τό παρόν μέ τό εξής:
;;: 1889 Νοεμβρίου 25. Άπεβίωσεν ό Παναγιώτης Κρόκος έκ Λευκάδος 

Οίκος δέ Πρεβέζης (Πλοίαρχος) έτών 68 καί ένταφιάσθη είς τό ένταυθα 
ίροταφεΐον 'Αγίου Νικολάου. 'Ο έφημέριος ιερομόναχος Σαμουήλ (Φα- 
ή Φαγής).

ι Για τούς άλλους ναούς τής Πρέβεζας ο’ Αλλο σημείωμά μου.
1
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΙΣ Τ, 
ΠΕΡΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Μετά προσοχής διεξερχόμεθα το ογκώδες και λεπτομερές εργον «Σα(>. · 
κατσάνοι» της ψήστου Έλληνίδος Αγγελικής Χατζημιχάλη καί θαυμάζομεν r  j 
υπομονήν καί τό ενδιαφέρον της διά την ζωήν των νομάδων αυτών 'Ελλήνων.

Είναι περισσότερον αξιοθαύμαστοι» τό εργον της, άφ’ ενός μέν διότι ■ 
τείνεται είς ολον τον Έλλαδικόν χώρον, άφ’ ετέρου δέ επειδή τό αντικείμενου ν 
μελετών της δεν ήτο στατικόν αλλά φερέοικοι». Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, ι , 
χωρίς τήν Άγγελ. Χατζημιχάλη μέγα μέρος τού άναφερομένου είς τούς Σαρα- 
τσάνους υλικού θά έ.χάνετο διά παντός μαζί με τήν σύντομον, κατά τήν τελευτάν 
εικοσαετίαν, άφομοίωσίν των. Είς τούτο συνετέλεσαν, μεταξύ άλλων, οι έξης,*;■ 
γοι: α ') Ό  κατακερματισμός τών μεγάλων χειμερινών βοσκοτόπων, συνεπείαις 
έγκαταστάσεως είς αυτούς τών έκ Μ. ’Ασίας προσφύγων, και ή επακολούθησα 
διάλτππς τών τσελιγκάτων, β ') Ή  άνάπτυξις τής έγχωρίου ήμιοικοσίτου κτ> 
τροφίας, γ ')  Ό  ευεργετικός, έστω και άρνητικώς διά μερικούς νομάδας, Α„ι\ 
1223)1938 «Περί άποκαταστάσεω; άκτημόνων κτηνοτροφών» καί δ ') Ό  :ι- 
μοριτοπόλεμος τών ετών 1947 - 1949, συνεπεία τού οποίου ύπεχρεώθησαν οί .-Ι
στοί τών Σαρακατσάνων νά παραμείνουν είς τά χειμαδιά καί κατά τούς θεριίς 
μήνας καί τοιουτοτρόπως νά εξοικειωθούν κλιματολογικώς καί ψυχολογικώς ό: 
τήν ζωήν τών μονίμων κατοίκων, τήν όποιαν έθεώρουν πολλοί ώς αφόρηταν.

Ή  Χατζημιχάλη τούς έζησε καί τούς έγνώρισε κατά τήν δύσιν τού ια- 
δικού των βίοι», αν καί πολλοί έκ τούτων δεν ύπωψιάζοντο καθόλου δτι συντϊξ 
θά υποχρεωθούν νά εγκαταλείπουν τον νομαδικόν καί κτηνοτροφικόν βίον. 
λοιπόν φυσικόν καί ανθρώπινον κατά τήν διαδρομήν τής γνωριμίας της μέ 
Σαοακατσάνους νά ύποπέση άκουσίως είς λάθη, διότι εύρέθη έν μέσω άκατοτί* 
στων πληροφοριοδοτών καί άλληλοσυγκρουομένης βιβλιογραφίας ήμετέρων νχ^
νων

Γνωστοί είναι αί απόψεις τών Ρουμάνων Capidan. Τ. Papahagi, Ν. «Πί 
κ.α. οτι οί Σαρακστσάνοι είναι Άροηιούνοι έξελληνισθέντες, άλλα αι προί '̂ 
τών 6ορεί(ον γειτόνων, ομόρων καί μή, είναι γνωσταί άφ’ ής ένεψανίσθησε ά: 
τήν Βαλκανικήν Χερσόνησον. Εκείνο όμως τό οποίον προκαλεί κατάπληξιν, ^  
τό γεγονός, ότι καί Έλληνες ήμφεσβήτησαν τήν εθνικήν γνησιότητα τών .'μ- 
κατσάνων.

Ούτω ό ’Αντώνιος Θ. Σπηλιωτόπουλος1 2 * έγραφε περί τών ΣαοακατΡ*  ̂
μεταξύ άλλων, τά εξής: «Τάς δύο άλλας τάξεις τών Βλάχων άποτελούσι 
οί Κατσαουναΐοι ή Ινατσαούνιδες, τήν δέ οί Σαρακατσαναΐοι ή Σαοακατσ*^

1. Άθηνά: τόμος ό7ος σελίς 242, 19lu> - 1904. Δίκαιον Β. Βαγιακάκου Τοπιονύμια- *V" 
{Ιρωπωνύμια: «'Όλοι σχεδόν οί έρευνηταί θεωρούν αυτούς "Ελληνας χωρίς
να λείπουν καί μερικοί, οί όποιοι έκαμαν εθνολογικόν ζήτημα τήν καταγωγήν τ *·· 
ρακατσανων, ώς είναι οί Ρουμάνοι συγγραφείς Ρ. Papahagi, Τ. Capidan καί  ̂
pahagi, καί αρνοΰνται τήν Ελληνικότητά των».

2. ’Λ. Θ. Σπηλιωτοπουλον, Οί Βλαχόφωνοι "Ελληνες και ή Ρουμανική Προ***5
ΆΟήναι 1905, σελ. 21.
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"fΆμιμότεραι αί τάξεις αύται διάγουσιν έν τοις ό'ρεσι, ζώσι βίον ποιμενικόν, είσί 
;κατά τό πλεϊστον νομάδες και σκηνίται και διακοίνονται απ’ άλλήλων έκ τής Ιδι
αιτέρας ενδυμασίας. Οί νομάδες ούτοι εν Ήπείρω καλούνται και Άρβανιτόβλαχοι, 
καθό λαλούντες συν τή Ελληνική και Βλάχικη και την ’Αλβανικήν».

Έγράφησαν δέ τά ανωτέρω έν ετει 1905, όταν δηλ. ή Ρόυμανική Προπα- 
γάνδα (οργίαζε διά τον έθνικόν .προσηλυτισμόν των υποδούλων Ήπειρωτών καί Μα- 
κεδόνοίν. Τά περαιτέρω σχόλια περιττεύουν.

Έξ άλλου, κατά τον Χρυσόν Εύελπίδην\ οί Σαρακατσάνοι είναι έλληνοαλ- 
ίδανικής καταγωγής.

Διά την εθνικότητα των Σαρακατσάνων εχομεν νά παρατηρήσωμεν, δτι εί
ναι Ελληνικής καταγωγής, (ός προκύπτει και από τό τοίπτυχον γλώσσης, θρησκείας 
και εθνική; συνειδήσεως. 'Τπό τούτων όιιιλείται αμιγής ή 'Ελληνική γλώσσα, ή ό- 
νπο(α περιέχει καί άρκετάς λέξεις τής αρχαίας, ώς: άπεικάζω, λιμασμένος (πεινα- 
,σμένος), αγγεία (οικιακά σκεύη), δίμιτον (ύφασμα έχον διπλόν στημόνι), μιτάρι, 
»δομός, πυροστιά, ξυθάλι κ.λ.π.

«’Ημείς, παιδί μ’, ξέρουμε καί λέμε δ,τι λέει 6 παπάς μέ τά γράμματα τής 
.Εκκλησίας» μάς είπεν απαντών εις σχετικήν έρώτησιν προ Ιίετίας ό τότε όγδοη- 
κοντούτης Βασίλειος Λαδιάς, εις τό Μονοδένδρι τού Ζαγορίου.

Κλείοντες τήν ό>ς άνω παρέκβασιν, έπανερχόμεθα εις τό έργον τής Χατζη- 
μιχάλη καί ιδιαιτέρως εις τούς στατιστικούς πίνακας, οί όποιοι «έχουν καταρτισθεΐ 
σύμφωνα με πίς πληροφορίες πού δίνουν οί ίδιοι οί Σαρακατσάνοι τής κάθε πε
ριοχής», δπως ή ιδία γράφει*. Παρατηρούμεν δτι εις τούς στατιστικούς πίνακας 
τών Σαρακατσάνων τής ’Ηπείρου έχουν εΐσδύσει πολλαι άνακρίβειαι, διότι άναφέ- 
3θντοι ιός Σαρακατσάνοι κάτοικοι τού Συρράκου, των Ζαγοροχωρίων, των Βλα- 
{οχωρίων τής Π ίνδου, των Σουλιωτοχιυρίων κ.λ.π.

Βάσει προσωπικής πείρας ιύς Σαρακατσάνου τής ’Ηπείρου, κατά παρασχε- 
ίίίσας, προ ΙΟετίας, πληροφορίας υπό τού θείου μου Γεωργίου Δελημήτρου, τού 

Σωτηρίου Πάσχου προσφάτως και άλλιον Σαρακατσάνων, έπισημαίνομεν τάς 
πί των στατιστικών πινάκιον ανακρίβειας, έπαναλαμβάνοντες οτι δεν άποδίδομεν 
ίρόθεσιν παραποιήσεως τής αλήθειας εις τήν Άγγ. Χατζημιχάλη, ή όποια έσφαλ- 
ϊένως ενημεροίθεϊσα ύπέπεσεν εις ώρισμένα λάθη.

Έξετάζοντες τούς σχετικούς στατιστικούς πίνακας, παρατηρούμεν δτι άκρι- 
:έ<ττερα είναι τά στοιχεία των όροσειρών τού Σμόλινα, τής Τύμφης καί τού Μητσι- 
ιελίου. Τούτο καθίσταται εύνόητον, αν ληφθή ύπ’ δψιν τό γεγονός, δτι ή Χατζη- 
*χάλη ειργι/σθη εις τό κέντρον τών ανοπέρω όροσειρών καί συγκεκριμένως μεταξύ 
5ν παραθέριζαντων Σαοακατσάνοιν είς τά κεντρικά χαιρία τής περιοχής Πάπιγ- 
)V, Κουκούλια ν, Βραδέτον, Τσεπέλοβον κ.α.
• Κατόπιν έπισταμένης μελέτης τών στατιστικών πινάκιον επέρχονται, βάσει 
ον Εξακριβώσεων μας, αί κάτιοθι διαφοροποιήσεις.

Ό άναφερόμενος αριθμός τών 328 τσελινκάτων, συνολικού αριθμού 1875 
»κογενειών\ αναλύεται ο>ς άκολούθιος:

Λ') 130 τσελιγκάτα 1102 οικογενειών, Σαρακατσάνοι.
’ ΓΓ) 8 τσελιγκάτα 90 οικογενειών, Κτηνοτρόφοι διαφόρων χωρίων.

Γ'ί 73 τσελιγκάτα 134 οικογενειών, Κτηνοτρόφοι Βλαχοφώνων χωρίων.
 ̂ Δ ') 1 τσελιγκάτον 7 οικογενειών, Άρβανιτόβλαχοι.

.* Ε') 111 τσελιγκάτα 552 οικογενειών, ’Άγνωστοι ώς Σαρακατσάνοι τής ’Η
πείρου.

C. Evclpidi, Les etats balkaniques, Paris 1930, σελ. 42 σημ. 3.
 ̂ Άγγ. Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, ’Αθήνα 1957, μέρος Α' σελ, 2.
1 Αγγ. Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, μέρος Α' σελ. 52.
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Ά ν α λ υ τ ι κ ώ τ ε ρ ο ν :
Α' )  Χ ω ρ ι κ ο ί 6 ασχολούμενοι μέ την κτηνοτροφίαν είναι οί εξής:
1) Ζαρμπαλίας Χρίστος έκ Γοτίστη; Ίωαννίνων.
2) Δώδος Γεώργιος έκ Σκαμνελίου Ζαγορίου.
3) Ντόντος Χριστόδουλος εκ Σκαμνελίου Ζαγορίου.
4) Μήτσης Γεώργιος εκ Κρυόβρυσης ’Ιωαννίνων.
5) Λιόγκας Δημήτριος έξ Έλαφοτόπου Ζαγορίου.
6) Τζόκας ’Αγησίλαος έξ ’Ελαφοτόπου Ζαγορίου.
7) Σακαρέλης και Κουτούπης έξ ’Αγίας Κυριακής Παραμυθίας.
8) Ζαρκάδα αδελφοί έκ Πλατανούσης Κατσανοχωρίων. |

Έκ τούτων οί Δώδος και Ντόντος (πρόκειται περί του ίδιου επωνύμου) ε |  
χον ώς σμίχτσς και ποιμένας αρκετούς μικροκτηνοτρόφους Σαρακατσάνους καί ο,| 
έκ τούτου δεν δύναται να έξακριβωθή ό αριθμός των. ’Επίσης δεν είναι ΣαρακατσΓ i  
νοι δλοι οί άναφερόμενοι εις την σημείωσιν: Βόρεια ’Ήπειρος (Α' μέρος. σελ Λ 
52). Έκ τούτων: οί Βασδέκης ’Ανάστασης και Βαταβάλης Γιάννης είναι έκ Ε | 
τσης Ζαγορίου, οί Σκλάθης Νικόλας και Βασδέκης Γιάννης κατάγονται έκ Σκ* 
μνελίου Ζαγορίου και ό Κολοβός Βασίλης έκ Σωτήρας Β. ’Ηπείρου.

Β ') Β λ α χ ό φ ω ν ο ι  κ τ η ν σ τ ρ ό φ ο ι  έκ των χωρίων τής ΠίνδΙΙ 
Συρράκον, Βαθυπεδον (Προσβάλα) και Φούρκαν είναι οί Ιχοντες τά εξής έπ 
νυμα:

1) Άβδίκος7 8̂
2) Γκαρτξονίκας
3) Γκετρίμης
4) Γκίζας 
δ) Γείτονας
6) Ζιώγας
7) Εύαγγέλοχ»
8) Ζώνιος3
9) Θάνος

10) Κακοδήμος
11) Μάκης
12) Μπέλλος
13) Μουστακλής
14) Μ αγάρας

15) Μπάζιος
16) Μπούτζικος
17) Μπρίκος
18) Ν ταλαούτης
19) Παπουτσής
20) Σούλτσης
21) Σκαμνέλος
22) Σιόρεντας
23) Σόγιας
24) Τίκας
25) Τσόκος
26) Ψαλίδας
27) Ψόχιος
28) Χαμπέζης

3
έκ Συρρά^Ι

>
>

»

29) Φοοφόλιας9 Γεώργιος έκ Φούρκας Κονίτσης.
30) Μπόνιος
31) Βασιλείου
32) Θεοδώρου
33) Καράλης
34) Μίχας
35) Μπάφας

36) Νίτσης
37) Νάκας
38) Π λατσούκας
39) Πουλιάνος
40) Στεργίου
41) Σκαμαντζάρης

έκ Βαθ\»«ί

ϊ ;?

ι Ί% «

6. Αυτόθι* τά ονόματα ταΰτα άναςρέρονται εις τάς σελίδας: 42 (αύξ. αρ. 3), 44 
45 (α.ά. 16), 46 (α.ά. 30 και 35), 47 (α.ά. 37) και 51 (α.ά. 5 καί 6).

7. Ά γγ. Χατξημιχάλη, Σαρακατσάνοι, Α' μέρος σελ. 47. .
8. Αυτόθι, σελ. 48.
9. Αυτόθι* σελ. 42.

(α*
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Τά ανωτέρω έπώνυμα ασκούν εις 71 οικογένειας έκ Συρράκου, 4 έκ Φούρ
κας Κονίτσης και 43 έκ Βαΰυπέδου, φέρονται δέ άπαντα υπό της Χατζημιχάλη, 
εις τούς σχετικούς πίνακας, ώς άνήκοντα εις Σαρακατσάνους. (Άγγ. Χατζημ. έ. ά. 
σε λ. 50).

Είναι γνωστόν ότι μεταξύ Σαρακατσάνων και κατοίκων των Βλαχοχωρίων 
|$φίοτανται διαφοραί ηθών, εθίμων και γλιόσσης. Διαχωρισμόν μεταξύ τούτων κά- 
^ivn καί ό έκ Συρράκου ποιητής Κ. Κρυστάλλης ε?ς τάς έργασίας του «01 Βλάχοι 
$τη; Πίνδου»10 καί «Ό γάμος της στάνης»’1.

Έξ άλλου μεταξύ τούτων δεν ύφίσταντο συγγενικά! σχέσεις ούτε έξ αίμα
τος, ούτε έξ αγχιστείας. Έπί πλέον οί Συρρακιώται. ήσαν καί είναι κάτοικοι τού 
ΙΣυοράκου, τό όποιον παλαιότερον είχεν ανθήραν οικονομίαν. Σήμερον πολλοί έκ 
* τούτων είναι εγκατεστημένοι εις πόλεις καί χωρία τής ’Ηπείρου, όπου εύημερούν οΐ 
!περισσότεροι, φιλοπρόοδοι καί εργατικοί όντες.

Κατά πληροφορίας τού έκ Κράψης Τζουμέρκων κ. ’Αποστόλου Γκατζέλη, 
προέδρου τής ΙΙαγκτηνοτροφικής ένώσειος Ελλάδος, καί άλλων, οί κάτοικοι τού 

ΓΒαύυπέδου (Προσβάλας Περιστεριού) ομιλούν, έκτος των 'Ελληνικών, τά Βλά
χικα. ασχολούνται δε ώς έπί τό πλείστον μέ την κτηνοτροφίαν. Έσφαλμένως λοι- 
‘ιών άναφέρονται καί ατ>τοί ό)ς Σαρακατσανοι. Έκ τής προσεκτικής έξετάσεως 
•ΐδν σχετικών πινάκο)ν διαπιστούται ότι πρόκειται περί μεμονωμένων μικροκτηνο- 
ιτρόιμσν μετακινουμένοον κατά μόνας, προς έξασφάλισιν χειμερινών βοσκοτόπων.

Γ ') Ά ρ 6 α ν ι τ ό 6 λ α χ ο ς κτηνοτρόφος τής Ηπείρου φερόμενος ώς 
Σαρακατσάνος είναι, κατά πληροφορίαν τού κ. Κων)νου Θ. Μακρή, ό Άράπης Θό
δωρος’".

Είς την ’Ήπειρον υπάρχουν καί άλλοι Άρβανιτόβλαχοι, οί οποίοι καλούν
ται καί Καραγκούνηδες, χιορίς νά έχουν σχέσιν μέ τούς Καραγκούνηδες τής Θεσ- 
ίκιλίας.

Οί Σαρακατσανοι καί οί Άρβανιτόβλαχοι οόνομάζοντο καί σκηνίται, έπειδή 
m<t τά; μετακινήσεις m>v έχρησιμοποίουν είδικάς σκηνάς (τέντες). Σημειωτέου 
ίτι νπο των Άρβανιτοβλάχων όμιλεΐται, έκτος τής Ελληνικής γλώσσης, ένα κράμα 
Αρβανίτικης καί Βλάχικης. Μέ τούτοτις συγχέει ό Ά. Σπηλιοπόπουλος τούς Σαρα- 
ατσάνου; εις τό μνημονευθέν ήδη εργον του «Οί Βλαχόφο)νοι "Ελληνες καί ή Ρου- 
|Λνικί| Προπαγάνδα». •jil ’^i

Λ ') Μ ε τ α ξ ύ τώ ν Ή π ε ι ρ ω τ ώ ν  Σαρακατσάνων, τούς όποιους συν- 
ίεον στενοί κοινωνικοί καί επαγγελματικοί δεσμοί, δεν θεωρούνται ώς Σαρακα- 
ρανοι τής Ηπείρου οί παραύε ρίζοντες εις την Β.Α. Πίνδον καί παραχειμάζοντες 
[ς Μακεδονίαν ή Θεσσαλίαν, ούτε οί παραΟερίζοντες είς τά Τζουμέρκα, άνεξαρ- 
ήτως αν είναι ή όχι καί μερικοί έξ αυτών Σαρακατσανοι. ’Ιδιαιτέρως πρέπει νά 
ΜίσΟή ότι, συμφώνους προς ύπαρχούσας οίκογενειακάς παραδόσεις, οί πλείστοι τών 
(ίπειροιτών Σαρακατσάνοιν κατάγονται από τάς περιοχάς Τζουμέρκο>ν, Άγράφων, 
ίάλτου, Ξηρομέρου καί Σουλίου. Τούτο προκύπτει από την διασταύρωσιν τών πλη- 
)̂φοριών αρκετών γερόντων, αγραμμάτων ώς έπί τό πλείστον. 'Ως λόγους ψυγα- 
ίύοεώ; των αναφέρουν τό παιδομάζωμα άρχικώς καί την φυγοδικίαν διά τά με- 
|ΐγενέστερα έτη. Συμφώνοις προς τάς παραδόσεις αύτάς ή αρχική κοιτις τών Σα- 
'ικατσάνιον πρέπει νά άναζητηύή μεταξύ τών μή Βλαχοφώνων χωρίο)ν τών Τζου-

|  Κ. Κρυστάλλη "Απαντα, έκδ. Μ. ΠεράνΟη ΆΟηναι 1952, σελ. 307 κ. έ. 
W; Κρυστάλλης έ.ά. σελ. 586.
[τ: Άγγ. Χατζημ. Σαρακατσανοι, μέρος Α' σελ. 45 (α.ά. 27).
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μέρκων και χών χωρίων των άναφερθεισών περιοχών. : 'Ά
Ε ' ) Ε Ι ς  τ ο ύ ς  π ί ν α κ α ς  δεν άναφέρονται ώρισμένα έπώνυμα Σαραί 

κατσάνων, επειδή ήσαν σμιχτές ή τσοπαναραιοι τσελιγκάδιον είτε διότι διέφυγον τήί: 
προσοχής τής Χατζημιχάλη. Ένδεικτικώς άναφέρομεν προχείρους τά κάτωθι έπά 
νυμα: Άθανασούλας (Βλάχος), Δόσης, Καραφέρης, Καπρινιώτης, Κολιός, Κώτσηο 

Άνακεφαλαιούντες παρατηρούμεν δτι άπαντες, σχεδόν, οί ασχολούμενοι μ 
την νομαδικήν κτηνοτροφίαν είς τήν Β.Α. Πίνδον και Ιδιαιτέρως εις τα Τζοι 
μέρκα, έξελήψθησαν εσφαλμένος ύπό·τής Χατζημιχάλη ώς Σαρακατσάνοι. Συνέ6 
δηλ. τό αντίθετον άπδ δ,τι συμβαίνει μέ τούς αδαείς, οί οποίοι χαρακτηρίζουν τοί 
Σαρ., τούς Άρβανιτοβλάχους και τούς κτηνοτρόφοί’ς κατοίκους χωρίων άδιακς 
το̂ ς βλάχους μέ τήν σημασίαν τού κτηνοτρόφου, του μετακινούμενου προς έξασφ 
λισιν χειμερινών βοσκοτόπου.

Σήμερον τά 90 % περίπου τών Σαρακατσάνων έχουν αύτοαποκατασταθή υ 
νίμως είς ολόκληρον τήν νΗπειρον, ενώ εις τήν Β. νΗπειρον δεν εύρίσκεται κάνε 

Αί όλίγαι αύταί παρατηρήσεις, επί τού ειδικού θέματος τών στατιστικ* 
πινάκων, έγράφησαν δι’ άποκατάστασιν τής αλήθειας καί προς αποφυγήν μελλο 
τικών παρεξηγήσεων καί παρερμηνειών.

Έλπίζομεν δτι τά ανωτέρω θά αποτελέψουν ερεθίσματα καί κίνητρα, μέ 1*; 
σημασίαν τής επαγγελματικής μας ορολογίας, διά περαιτέρω έρευνας του δλου 
τήματος υπό τών Ήπειρωτών, τουλάχιστον, Σαρακατσάνων επιστημόνων.

Τέλος εύχαριστούμεν τον αίματολόγον - ιατρόν κ. Μικέ Παϊδούση καί ^  
φιλόλογον σύζυγόν του διά τήν παρότρυνσιν έκθέσεως τών έξακριβώσεων καί 
χόμεθα νά ιδουν συντόμο>ς τό φώς τής δημοσιότητος τά επιστημονικά του συμπε^ 
σματα τής διεξαγόμενης αιματολογικής έρεύνης καί έπί τών Σαρακατσάνων. φ
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:ΤΕΦ. ΜΠΕΙ ΤΗ

ΙΤΜβΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΙΑΦίΙΤΙΣΜ ΟΥ*
VI. Δ Ο Υ Κ Α Σ  ΚΑΙ ΚΟΡΑΗΣ

\ ( Έ ρ ι δ ε ς  κ α ι  δ ια φ ο ρ έ ς  τ ω ν  δ υ ο  κ ο ρ υ φ α ίω ν  τ ο υ  Δ ι α φ ω τ ι σ μ ο ύ )

ί) Τα μετά τή σύγκρουση

Αυτά για τη μεταξύ των δυο μεγάλίυν λογιών και έθνοφωτιστών φιλολογική 
οώα, που βάσταξε δεκαπέντε περίπου χρόνια, ο>ς δηλ. την (ύρα, καθώς είπαμε, 
3V άναψε ή Μεγάλη μας Εξανάσταση, οπότε κατά τή γνωστή φράση του Θε- 
λιανού «ύπενέδωκεν (ή ερις) εις άρρητον τινά και άμοιΰαίαν των έριζόντων εύ- 
ίβειαν». Και το παράδειγμα, καθώς είδαμε, τό έδωκε πρώτος ό Δ. ’Αργότερα, δταν 
καπνοί τή; γλωσσικής μάχης είχαν κοπούς διαλυθή και δυνήθηκε κι ό Κοραής 

4 διαπιστιόση πώς στην καρδιά τού σεβάσμιου αντιπάλου του καμμιά έχθρα έναν- 
ον του ή δόλος δεν έκρύβονταν, κατάλαβε τό μάταιο και επιζήμιο αυτού τού άλ- 
ο̂σπαραγμού. Στή σύντομη αυτοβιογραφία τον μάλιστα, πού σύνταξε τό 1829, 

ιολογεΐ ανοιχτά τό λάθος γιά τή συμμετοχή του σ’ αυτόν τον πόλεμο, πού μέ τόση 
ση καί πάθος κατά των κάθε είδους άρχαϊστών διεξήγαγε: «Μετανοώ, λέγει, ότι 
ί*ς άντιπολέμησα και εγώ* φρονιμώτερα ήθελα, πράξειν άν ακολουθούσα τό σοφόν 
,ραγγελμα τού Επίκτητου "’Έδοξεν αύτώ’’>> ("Απαντ. Α' σελ. 8). Παρά ταύτα 
περίοδος εκείνη τής γλωσσικής μεταξύ των λογίων μας διαπάλης χαρακτηρίζεται 
.νίκα σαν μια από τις πιο ευτυχισμένες των γραμμάτων μας γιά τήν ποσότητα 
ΐ ποιότητα τής πνευματικής της παραγωγής.

Ίον ίδιο παραπάνω χρόνο (1829) πάλι πρώτος, καθώς πάντοτε, ό Δ. διευ- 
ντή: τού πρώτου μεγάλου σχολείου τής ελεύθερης πιά Πατρίδας, τού Όρφανο- 
πρείου τή: Αίγινας, πού σύστησε ό Κυβερνήτης, απευθύνει στον Κοραή θραύον- 
ζ τή μεταξύ τους μακρόχρονη σκοπή τό ακόλουθο γράμμα, πού δείχνει τό υψηλό 
)ς και τον άγνό πατριωτισμό τού έξοχου ΉπειροΊτη. Μέ τό γράμμα αύτό παρα- 
Α  ό Δ. τον Κοραή, τον οποίον ουδέποτε έ'παψε νά τιμά και υπολήπτεται, νά 
•Πτήση κι αυτός, σάν άναγνο)ρισμένος πιά πρύτάνις των ψιλολόγα)ν καί Διδασκά- 

τού Γένους, στούς νεοέλληνες λογίους τούς κοραιζοντες τή σπουδή τής αρχαίας 
Μοας. «Μ ή θαυμάσης, οποκ, γράφει εκεί, τοσαύτης ούσης ύμΐν έν λόγοις προς 
ιήλους διαηοράς, ήκα) άξιαΊσοι τι παρά σού ού μικρόν ούτε γάρ εγώ, οίος περί 
ίονος φιλονεικίαν ιδίαν ποιήσασθαι των κοινών, καί ό παρέαν καιρός, καινουργύς 
|καί των άλλων ήμΐν πραγμάτο)ν (συν θεώ ειρήσθυ)) καί άμ’ ελεύθερον υπαγ
όμενος βίαν, απαιτεί παρ’ ήμίν νυν γε μάλλον καί λέγειν καί φρονείν αυτά, έν οίς 
ισθ’ όμότεχν’ όντες, συμπροθυμούμεθα αεί τά 6ελτίο>. . . Ένιοι γάρ τών νεω- 
ον λογίων άηδώς, ούκ οίδ’ δπιυς, προς τήν έλληνικήν φιλολογίαν διά τό έπίπο- 
) σχόντες καί από μικρών αφορμών τών σών όρμώμενοι λόγων, ούκ οίδ’ όπως 
όι νοός, μετελθόντες έπισταμένο>ς, τούτους αυτούς διαστρέφουσι και τούς αλ-

Συνέχεια l·/. τοΰ προηγουμένου, σελ. 152.
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λους πείθειν πειρώνται προς άλλοκότους έννοιας* ει γάρ άλλοτρίας γλώσσας ή 
ρατραπέντες, αυτοί τε της ελληνικής κατεφρόνησαν, και τούς άλλους ού παύοντ ■ 
παραπείθοντες Ισχυρώς, γνώμην σήν είναι φάσκοντες τούτην, ράον είναι πολλω: ; 
άλλοτρίαις γλώσσαις θηράσθαι φιλοσοφίαν τούς Έλληνας, καθώς τα σά άναγνόνΤ; 
ή μάλλον μηδ’ άναγνόντες οί πλείους κατ’ επιστασίαν άλλ’ άλλος παρ’ άλλους ! j 
βόντες, διέδιοκαν φήμην ι|;ευδή περί σου όλεθρίαν έσομένην τής πράγμασι. Ταυ |  
τοίνυν καί τα τοιαύτα έπεισαν με γράψαι σε την αλήθειαν τούτην κάπΓ σοι ι J 
κεΐται εσχάτως θεραπεύσαι το πράγμα έκδόντα τι πεοί μαθήσεως τής έλληνώ 'ζ 
γλώσσης καινότερον και έπαναλαβόντα τάς των νέων όρμάς άξίως των νυν π( 
γμάτων...  Π λείο) δέ σοι γράψει περί τούτων καί την έμαυτού άποφήνασθαι γ  * 
μην δπο)ς ή τ’ αρχαία καί ή νεωτέρα διάλεκτος έν μέρει έν τοίς Γυμνασίοις δΐ |  
σκοιν τ’ άν το τε μέτρον τής επιστολής ύπερβήσεται καί την σήν ίσως κρίσιν xc'-j 
νοχλήσει· είη δ’ ούν σοι καί ταύτα ειλικρινώς καί αδελφικώς άποδέξασθαι. 5Έρ?-' 
σο.» Γ'Απαντ. Β2 σελ. 592 - 3).

Δεν γνωρίζουμε αν καί τι ακριβώς απάντησε γτο γράμμα τού Δ. ό Κορε..}/ 
Καί μάλλον δεν απάντησε. Γιατί μεταξύ τών γνωστών έκδομένων επιστολών του- 
τοια έπιστολή απαντητική στο Δ. δέ βρήκα. Νά διατηρούσε τάχα μέσα του ϊφ 
μνησικακίας από την παλιά τους σύγκρουση ή παρεξήγησε τα γραφόμενά του.ΰ 
μή θέλοντας νά άναξέση παλιά πληγή, άπόφυγε νά άπαντήση; Δέν μπορούμε*̂  
ξέρουμε. Πάντως από την πλευρά του ό αγαθός Ήπειρώτης έξακολουθούσεα 
τρέφη τά ίδια πάντα αισθήματα τιμής καί θαυμασμού απέναντι του. Τραν& 
απόδειξη γούτου είναι το γεγονός, πό)ς κατά τή υανή τού Κοραή «ούδείς δ* 
καταλήγει ό Θερειανός, ούτε έθρήνησεν ούτε ένεκο)μίασεν μετά μείζονος ή>ώ 
ειλικρίνειας καί θαυμασμού, άνακηρύξας αυτόν πάντων τών νεωτέρων tE3Aii>r 
σοφώτατον καί έτερον Σωκράτην.. .»

Δώδεκα δέ ακριβώς μέρες μετά το θάνατο τού Κορ. (18.4.1833) Ιγψ* 
στην Αίγινα καί τύπωσε τό επόμενο έτος από την τυπογραφία τού Ά. Κορολέ 
εγκώμιο αληθινό στη μνήμη τού μεγάλου Χιώτη, πού δείχνει την έντιμότητοοί 
χαρακτήρος καί την απέραντη αγαθότητά του μέ τίτλο: «’Ανδρών αγαθών^# 
Άδ. Κοραή καί Κυβερνήτου τής Ελλάδος Ίω. Καποδίοτρια, οίς άφιέρωται > ί 
βίβλος υπό Νεοφύτου Δούκα» (Τό σπάνιο αυτό έργο τού Δ. ανακάλυψε καί 1·ί» 
σε φως ό Στ. Μακρυμίχαλος - Πρβλ. Ή. Εστία 1955 σελ. 28).

’Αλλά καί στο εκδομένο τον ίδιο παραπάνο) χρόνο (1834) πάλι στην 
να βιβλίο τΟυ «Ξυνωρίς» (Φυσική καί Μεταφυσική) προτάσσει ό Δ. σύντομοί* 
ους τού Κορ. καί Καποδίστρια (άν είναι οί ίδιοι μέ τού γνωστού ξεχιο μιστού 4  
λαδιού) προς τούς οποίους αφιερώνει έπίσης κι αυτό τό βιβλίο του. Β ι ο γ ρ α φ ώ ;  
τον πρώτον (σελ. στ' - ια ') αναφέρει καί τά ακόλουθα, πού αποτελούν υμν  ̂
ληθινό στον άλλοτε σφοδρόν αντίπαλό του' «Άποχαιρετίσας λοιπόν (ό Κ.)/?' 
φει εκεί, τήν σημαντικήν τών Άσκληπιαδών επιστήμην έχαιρέτησε μετά πλ,ν̂  
ζήλου τήν κοινωφελεστέραν τών ι|π»χών σωτηρίαν’ άναδέχεται μάλλον έκ ψ  
τών έπιστημών τήν φιλολογίαν έξ ής άποδρεψάμενος τό άκρον άωτον τών^Λ 
φαρμάκων, έκ πάσης τής ηθικής σιοτήρια παραγγέλματα, μετεχειρίσθη αύ 
οτσχώτατα εις άνάρρωσιν τής ηθικής καί πολιτικής υγείας τού γένους τών^' 
νων. . .» «Εντεύθεν λοιπόν, συνεχίζει, όρμώμενος έκ τών Παρισίιον ήρχισε * ' 
δίδη συγγραφείς παλαιούς συνοδευμένους μέ άξια παραγγέλματα μεταφράσω Χί) 
αναγκαιότερων βιβλίων καί άλλα συγγράμματα ίδια, ώς μορφωτικά τής ήθιν 
τής παιδείας τών νέων Έλλήνιυν καί προπαρασκευαστικά τής μετ’ ού ποί & 
μένης μεταβολής, τών όποίιυν τήν άπαρίθμησιν εάν έπιχειρήσιο ενταύθα έ 3#  
μοι ό χρόνος διηγούμενου* έπειτα τις αγνοεί τον αριθμόν τούτων; ή τίς έστιΡ 
σούτον αφιλόκαλος, δστις δένέχει εις τήν κεφαλήν τής εαυτού βιβλιοθήκηοανΓ 
ώς άέναον θησαυρόν; φαίνεται δέ δτι φύσις και έπιμέλεια ένωθείσαι είς f.0*
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φόν τούτον άνδρα αντεφιλοτιμήθησαν προ; άλλήλας να παρευδοκιμήση ή έτέρα 
τήν έτέραν, συνεισφέρουσα εις αυτόν έχατέρα τό έαυτής δώρον μετ’ αφθονίας* και 

«§! ουτο) κατ’ ρύκληρίσν ευνοούμενος παρ’ άμφοτέοων ό ήμέτερος ήρως συνέλαβεν έν 
/  εαυτω ευτυχώς πάσας τάς ένεργείας τής ψυχή; εντελείς, νουν λέγω διαβατικόν,
£ κρίσιν ενστοχον, διάνοιαν απλανή, αϊσθησιν όξεΐαν, προσοχήν επίμονον, μνήμην 
H πλούσιαν, φαντασίαν πολύγωνον και άλλα τοιαύτα αρωγά καί συντελεστικά προς 
H οικοδομήν έπιστήμης* των οποίων το άθροισμα κατασκευάζει τό άγλαώτερον άγαλ- 
%_ μα των άνθρώπο>ν? τον όποιον καλούμεν εύδαίμονα ή άλλως άνδρα δαιμόνων, ως 

ό Πλούταρχος αυτός ώνόμασεν εύστόχως τον Ι1λάτο)να. 'Όθεν ή φήμη δικαίως 
| |  ναι έκ των έργων αυτού δεν έπαυσε νά τον παραβάλλη μέ τούς αρχαίους ηθικούς 
Μ φιλοσόφους έπονομάσασα αυτόν Σωκράτη ν των νέων Ελλήνων. ..»

Και τελειώνει: «Ό δε σεβαστός γέρων πλήρης ού μάλλον ήμερων άλλα

f xai αρετών ήδη γεγενημένος έπλήρωσε τό κοινόν χρέο; κατά τα ογδοηκοστόν καί - 
πέμπτον έτος τής έαυτού ηλικίας χοωίς νά παραβλάψη ό χρόνος τάς ψυχικάς αυτού 
^δυνάμεις εις τό παντελές. ’Αλλ’ εΐη σου ή μνήμη αθάνατος σοφέ ’Αδαμάντιε καί ή 

β ο ή  ποός πάντας ευεργεσία άποκεισομένη εις τό γένος άνάγραπτος έμοί δέ παρά 
ΡίσοΟ ευχή καί συγχώρησις εί τι με έλλειπώς εΐρηται προς τό μέτρον τής αρετής 
•νλκαί αξίας σου. . .»Κ. Δεν παραλείπει έν τούτοι; ό Δ. στή βιογραφία αυτή νά στη- 

λιτεύση καί τήν άντικαποδιστριακή στάση τού Κορ. καί τά προκύψαντα απ’ αύτή 
κακά γιά τήν οποία θά γίνη ιδιαίτερος παρακάτο) λόγος. Έπιστέλλοντας ακόμα ό 
Δ. ποός κάποιον Κωνσταντίνο μετά τήν είδηση, καθώς εικάζω, τού θανάτου τού 
Κόρα ή, γράφει: «Τά καλά καλώς μεν γιγνόμενα επαινείται μη καλώς δέ ψέγεται 
ύπο πάντίυν ούτυ) δ’ ακούω καί παρ’ ήμΐν των σπουδής άξίο>ν τι πράττεσθαι* τι- 
μήσαι γάρ σπεύδετε τον αοίδιμον Κοραήν* τούτο μέν καί τοίς 'Έλλησι καλόν κα- 
κείνο μάλιστα όφειλόμενον άξια γάρ ών εί πεποίηκε παρ’ αυτών άπολήψεται* αλλ’

» δσω τοιούτον τοσούτω έμοιγε δοκεί μή κατά τρόπον σπουδάζεσθαι* γλίσχρον γάρ 
• τονογον καί ούκ ευκλεές έξ εράνου ούτω γιγνόμενον καί έλέω προσεοικός* ειγε τάς 
I χών φίλων ένδίας ούτιο τοίς προγόνοις ημών σύνηθες ήν θεραπεύειν τοίς δέ εύ- 
\ εργέτας σιτίσει έν Πςιυτανείω καί άτελείαις είκοσι τε καί άνδριάσι καί τοίς τοι- 
( ούτοις δημοσία έτίμων νύν δ’ ώς έχει ταύθ’ ύμΐν, δοκώ μοι όράν τον άνδρα προ- 
t τιθέμενο ν νεκρόν καί οίον προσαιτούντα παρ’ έκάστω των παριόντων αργύρων 
I προ; κηδείαν. Ό  Κοραής έξ εράνου; μήτι έρ^ώδες έστί τούθ’ ούτοι γενέσθαι παρά 
ι φίλων καί αύτοΐς τοίς κακούργοις» (Ν. Δούκα: Έπιστολαί. Αίγινα 1835 Β ' σελ.

90 κ.κ.). Καί εξακολουθεί στή συνέχεια τής επιστολής ελέγχων δριμύτατα τούς 
ι συγχρόνους του γιά τήν αδιαφορία τους νά τιμήσουν καθώς πρέπει τούς ήρωες 
\ καί ευεργέτες τής πατρίδος. Ευθύς δέ μετά τήν παραπάνο) επιστολή (σελ. 9 3 - 4 )
\ καταχιορείται τό ακόλουθο υπέρ τού Κοραή ψήφισμα τού Δούκα:

«Ψήφισμαι
I ’Επειδή ό αοίδιμος Άδ. Κοραής άνήρ άγαίίός καί εύνους τοίς Έλλησι γενόμενος ότι 
* μάλιστα διετέλεσε τά άριστα αύτοίς είσηγούμενος καί βίβλους τών τε αρχαίων καί 
(των νεοπέριον έκδιδούς καί οίκείοις αεί στοίχε*ών αύτοίς ποός βελτίωσιν τών πρα- 
ΐγμάτων σοφοΐς παραγγέλμασιν επί τε παιδείαν κινών καί σχολεία άνεγείρειν παν
ί τίως παρακαλών καί εις ομόνοιαν συνάγον τό στασιάζον προς τό κοινώς συνοΐσον 
,καί άλλ’ όσα λόγω συντόμω περιλαύεΐν ού πάνν τι ράδιον διά τούτο δεδόχθο) τοίς 
«Έλλησι τιμήσαι τον άνδρα κενοταφίω παρά τφ τού Θησέως ναφ Άθήνησι δημο
σία από δραχμών δισχιλίων. Τό δέ ψήφισμα έξειναι καταγράψαι παρά τώ τάφο) 
ίΐπίστήλης λίθου λευκού ϊν’ ίδωσι άπαντες όπο)ς ή ’Ελλάς τοίς άξίοις τούς εύ ποι
ώντας αμείβεται. Τον δέ γραμματέα τού Κράτους ένενεγκόντα ταύτα είς τον Βα
σιλέα τών Ελλήνων έξαιτείσθαι τήν έπικύρ<υσι\ παρ’ αυτού. Είπε τήν γνώμην 
ιΝεόφυτος Δούκας. Έν μηνί Ίουνίω αωλγ'».

I
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Δέν παοαλείπβ) να προσθέσο) εδώ κστακλεί όντας τό κεφάλαιο για τη γ?ποσ- 
σική μεταξύ Κορ. και Δ. διαμάχη, πώς στο γνοωτό μέ τον τίτλο «Τετοακτύς» έργο 
του ί) τελευταίος, πού τύπο)σε τον ίδιο μέ την «Ξυνο)ρίδα» χρόνο στην Αίγινα και 
σέ προτασσόμενο σ’ αυτό λόγο του «Περί γλοόσσης ελληνικής» τον όποιον απευθύνει 
«Τοΐς απανταχού τών Ήλλήνοη' σοφοΐς» επανέρχεται στις γνωστές γλωσσικές του 
απόψεις σέ καθαροότερη αυτί] τί| φορά και μετριοπαθέστερη διατύπωση και σέ αν
τιπαραβολή μέ 'κείνες τού Κοραή. Στην αρχή αυτού τού λόγου μετά τήν εισαγωγή 
αναμιμνησκόμενος μέ απέχθεια τις παλιές σχετικές έριδες γράφει: ?Κα'ι πρώτον’ 
περί τής γλώσσης εις ήν στρέφεται πάσα παιδεία και φιλοσοφία, σύ δέ ποόσθεις 
και πάσα ενέργεια. Γενέσθοι δέ τούτο ούχ'ι κατά πάθος και πρόληψιν όίσπερ έτυχεν 
έκαστος προστεθείς έξ αρχής εις αϊρεσιν οίανδήποτε κατά τάς παρελθούσας λογο- ' |  
μαχίας, των όποιων τό τέλος ούδέν πλήν νεοκερισμών αηδών των όποίθ)ν οδηγός |  
και διδάσκαλος έν τοϊς πλείστοις ητον μάλιστα πάθος και πρόληψις* άλλα πρύς έν; |  
τρέχοντες τέλος, ένα άφορώντες σκοπόν πάντες, τον άπλούν τόν ορθόν τον άγιον,: |  
τής πατρίδος τί|ν δόξαν και ευδαιμονίαν, πάντα καινά, πάντα ελεύθερα, πάντα-of 
ανάλογα προς τάς παρούσας ελπίδας· τά δέ παρελθόντα πάθη τα σκοτεινά κα'ι ζο- - ί 
φώδη εκείνα έρρέτοισαν μετά τής δουλείας ώς ανάξια και μνημονεύεσθαι νύν έν · J 
τφ φωτεινώ τούτο) τής ελευθερίας όρίζοντι...» (ό.π. σελ. γ ') . Και ευθύς παρα-> 
κάτω σημεαύνει: « Ο σοφός Κοραής πρώτος είπε περί τής γλώσσης ότι πρέπει νά;φ 
σταθώμεν εις τό μέσον, όπου ϊσταται τής αρετής ό ναός. ’Αλλ’ ούκ οίδα αν τό |  
αξίωμα τούτο τό επί τών ηθικών αρετών όρθιος έννοούμενον αληθεύει όμοίοις και έ*πΙ?§· 
τάιν τεχνών και επιστημών λαμβανόμενον. επειδή ό άνθρο>πος όρεγόμενος φύσει τόδίη 
ειδέναι τι περισσότερον καταιρρονεί μέν αεί τό παρόν τρέχει δέ δρόμω προς τό άπόν 
έπαιρόμενος πτήσει νοός νά φθάσΐ] ει δυνατόν και αυτό τό απόλυτον έξ ου έφθα-ts) 
σαν αί τέχναι και έπιστήμαι έν τώ ένεστώτι αιώνι εις τοιούτον βαθμόν τελειότητος j* 
ίοστε οί προ ημών ποτέ ζώντες νομίζο)σιν ήδη τούτο ώς θαύμα τής νυν ζιύσης μετ' u 
αυτούς γενεάς. Έάν τότε λοιπόν ήσαν τινές νά προβάλωσι τό αυτό καί περί τούτων 
άξόυμα τής μεσότητος ώστε και νά είσακουσθώσι, πού άν ήμεν ήμείς κατά τό π<Κ 
ρόν; άραγε έγίνοντο τά εις τούς προότους εκείνους δοκούντα θαύματα εις τούς 
πειτα κατορθώματα; Τό μέσον λοιπόν φυλάττειν θεωρείσθω μόνον είς τάς τέλειός 
τητας έν αίς ότε ύπερβάλλων και ό έλλειπόμενος έξολισθαίνει εκατέρωθεν εις t i j  
χείρον ώς συμβαίνει εις τάς ήθικάς άρετάς' τό δέ ατελές ή τοιούτον πώς άν είι $ 
μεσότης έλλειψιν εχον; ούκ έστιν. Δαοκτέον άρα ενδελεχώς τό ευτελές ώς προς αί : 
τήν τήν σταθεράν και αληθή από τής σαλευομένης καί δοκούσης μεσότητος ημάς i - : 
ποφέρον ένθα κείται αληθώς τής αρετής ό θρόνος. . .» Καί συνεχίζει στην ίδια στ 
μείιοση: «"Αλλως ό σοφός Κορ. διώρισε όρια μεταξύ τών δύο διαλεχτών, άποδ “ 
δούς (ώς έκ παραδείγματος) εις μέν τήν άρχαίαν τό έπιτρέπειν τό κρείτον, τό βέί ( 
τιον, τό φρυάττειν είς δέ τήν νεωτέραν τό συγχιορείν, τό κατώτερον, τό φοβείσθτ : 
καί τά τοιαύτα. ’Αλλά τις κυριαρχία ηθική θέλει εγκρίνει βουλεύματα «ύτοσχέδ» * 
καί μάλιστα μονοθέλητα; άφίνω τά άλλα τά έκ τών διαφόρων αρχών τών γραμμ» 1 
των φίλοτιμήματα και τούς άλλους τούς προς καιρόν εκείνο) όμοφρονήσαντας. Αλ/ 
αυτός ό Οικονόμος (ό Κωνστ. δηλ.) ό μάλιστα μέν θυμιάσας έκείνον μηδαμού »*: 
θυμιασθείς, είσήγαγε (καλώς ποιήσας) είς τήν φιλολογικήν του βίβλον λέξεις μ, /: 
καρονικάς (ώς αυτοί τερατεύονται) υπέρ τάς χιλίας καί ταύς μή έξ ανάγκης μή λ 
ώς όρους τής πραγματείας* άλλ’ άπολύκος όσας μάλιστα υπαγόρευσε ή περίεργ ώ 
λαλιά* τό αΐηυ 8έ ί)έλει ακολουθήσει και παρά πάντα)ν έξ έπιδείξεως* καί ούδι - , 
Ικανός νά βάλη όρους είς πράγμα άνατρέχον ευτυχώς είς τήν αυτού τελειότηώ; 
κατ’ ανάγκην καί κατά φύσιν' καί μάλιστα άφού μετά τήν ειρήνην άποκαταστυ - 
τό γένος καί έλθη είς φιλοτιμίαν τών έφ η μερίδων καί τών θεάτρων ώς πρέπει τ· - 
έλευθέροις. ..» (ό. π. σελ. στ').

Σέ άλλο σημείο τού ίδιου περί γλώσσης λόγου του ό Δ. άνακεφαλαιώνει >Λ
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έξης τις περί τής όμιλουμένης και αρχαίας γνώμες του: «Ταύτα μέν, ώ άνδρες σο
φοί, είναι τα φρονήματα μοι» περί «μφοτέρων τών διαλέκτων άπο6?̂ έποντα τής μεν 
την βελτυυσιν και αναδρομήν τής δέ την ευκολίαν και έκτασιν εις πολλούς οΐον 
περί τής όμιλουμένης:

Λ' Να γράφωμεν κατά την τυχούσαν ύλην προβαίνοντες επί το κομψότε- 
ρον κατά την δύναμιν τών διδασκόμενων.

Β' Είς την ερμηνείαν τής αρχαίας νά μή άπομακρύνωμεν πολύ τον χαρα- 
I χτήρα τής προφερομένης.

Γ' Νά προσέ/ωμεν έν τω μεταφράζειν νά μην παρεισάγωμεν ξένα τινά 
ιδιώματα.

* Λ' Τάς έκ τής αρχαίας εΐσαχύείσας φράσεις ού μόνον νά φυλάττωμεν αυ
τά; αλλά και άλλα νά προσαρμυζοηιεν εύφυώς είς αυτήν.

Ε' Τό λαλεΐν καί γράφειν έν τοΐς σχολείοις ελληνιστί προς διόρθωσιν και 
τής νεωτέρας. Ταύτα μέν περί αυτής. Περί δέ τής αρχαίας αύθις έκεΐνα.

Α. Τό προμανθάνειν εντελώς τά παιδαγο^γικά.
Β. Τό άποστηθίζειν έκ διαλειμμάτων.
Γ. Τό απαγγέλλειν καί γράφειν την γλώσσαν ελληνιστί.
Δ. Τό τιμάσΟαι άξίως τούς λαλούντας καί γράφοντας αυτήν μαθητάς.
Ε. Είς τήν φιλοσοφίαν καί άλλα τινά είς τήν άρχαίαν γράφειν».
’Αμέσως δέ παρακάτω διατυπώνει τις σκέψεις του γιά τήν αναβίωση τής 

,γλώσσης τό)ν προγόνων: «Τό νά όμιλεΐται, λέει, η αρχαία ελληνική πάντες οί πε
παιδευμένοι ού μόνον οι τεθνεώτες αλλά καί οι ζώντες έτι ιός θειον αγαθόν είς τό 
γένος σνμφώνως έξεθείασαν πάντες, Κοραής, Κούμας, Βάμβας, Οικονόμου, άλλα 
ρυμφώνω; αύθις τό έκριναν καί αδύνατον <5>στε ό σοφός Κοραής καί ύπερέβαλεν 
•ίπών ότι χρεία τών 'Αποστόλων νά τό κατορθώσωσι διά τών θαυμάτων* εγώ δέ 
λέγω ότι, όσην αηδίαν έχει ή υπερβολή αύτη τοσαΰτην ευκολίαν επιδέχεται τό πρά
γμα όπόταν λάβει τήν προσήκουσαν πρόνοιαν* ποία δέ έσται αύτη; δέν είναι τού 
παρόντος καιρού, εικάζω δέ ότι είς μίαν δεκαετίαν θέλομε ν έχει τουλάχιστον ώς 
:ξ άπάντων τών Σχολείων χιλίους μέν γράφοντας πεντακοσίους δέ καί άπαγγέλ- 
Λντας τήν έκθειαζομένην ταύτην φωνήν τούτου δέ γενομένου τό παν συμπληρούται, 
ίλλω; δέ φόβος μή είς τήν αυτήν προθεσμίαν συνεκλείψει τό πράγμα παντάπασιν* 
ιέχρις ότου άλλοι τινές *μεθ’ ημάς κινηθέντες από αισθημάτων φιλογενεστέρων λά- 
ιωσι άλλα μέτρα. . . »

Καί τελειώνει τον περί τής αρχαίας γλώσσας λόγο του ό Δούκας με τόν 
ίχόλουθο προς αυτήν ύμνο: «’Ώ πατρώον κεψήλιον θειον καί πράγμα καί όνομα, 
ίοιμί σε καί άπολαύσαιμι* σύ γάρ γεννηθεισα ποτέ έν βαλανοτρώκτοις άνθρώποις, 
ίρθασας είς ακμήν, έξευγενίσθης καθ’ υπεροχήν, {γέννησα; τήν φιλοσοφίαν είς τής 
ίλλάδος τούς κόλπους, έπολίτισας τούς κατοίκους αυτής, εξημέρωσα; τής ’Ασίας 
«ί έθνη, έξέτεινας τό καλόν είς τήν Αίγυπτον, Ινεφύτευσας τούς λόγους είς τήν 
Ηβύην, μετέβης αύθις είς τήν Ευρώπην, έκόσμησας τούς θρόνους τών ηγεμόνων 
ί νόμου;, έστεφάνωσας τάς καθέδρας τών Άκαδημιών μέ κλάδους ελαίας, έχορή- 
ίΐοας τά; έλευθέρας τέχνας είς τούς λαούς, μετέβαλες τό άγριον τών έθνών είς 
Λανθριοπίαν καί νά είπο̂  κάγώ μέ τό στόμα τού φιλέλληνος Δεβράδου, σύ ώ φιλ- 
•τη θειά αύδή έγέμισας τόν μέν ουρανόν μέ θεότητας τήν δέ γην μέ νόμους 
$ έπιοτήμας. ..»
|  Κυβερνήτης

Δεύτερο μετά τό γλωσσικό έθνικό πρόβλημα μπρος στο όποιο οΐ δυο μεγά- 
\ι του Διαφωτισμού βρέθηκαν πάλι αντιμέτωποι υπήρξε ό Καποδίστριας καί ή
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πολιτική του στη νεοσύστατη ελληνική Πολιτεία, μόνον πού εδώ δεν ήρθαν με έπΗ·· 
θέσεις καί αντεπιθέσεις, καθοςς άλλοτε, στα χέρια, επειδή οί σχετικές, οσο ξέρω*|ί 
επικρίσεις του Δ. κατά του Κορ. δημοσιεύτηκαν μετά τό θάνατο του δεύτερου. Δέ 
θά ασχοληθώ βέβαια με τήν έκθεση καί κριτική τής πολιτικής τού Κυβερνήτη στην 
Ελλάδα ή τούς αγώνες τού Κοραή εναντίον του, πράγματα πού έκφεύγουν άτό -τι 
δρια σύτής τής έρευνας, αλλά μέ τό πώς είδε καί έκρινε τήν αντικαποδιστριακτ 
στάση τού Κοραή ύ Δ., παραθέτοντας δσα σχετικά κείμενά του δυνήθηκα νά βοώ 

"Ηδη συντάσσοντας ευθύς μετά τό θάνατο τού Κορ. τή βιογραφία του ό Δ 
τήν οποία, καθώς είπαμε, έδημο'σίευσε μαζί μ’ εκείνη τού Καποδίστρια στήν Ξυ 
νοςρίδα του Γ1834> Τ μετά τούς ύμνους καί τήν έκφραση τού θαυμασμού του πρόί 
τό έργο τού μεγάλου Χιώτη, «ίεράς μνήμης σοφόν διδάσκαλον καί πάσης τιμής κα 
ευγνωμοσύνης ά'ξιον ευεργέτην τού "Εθνους», καθώς τον λέγει, τού δίνεται ή εύ 
καιρία νά έλέγξη πικρότατα τήν εχθρική έναντι τού Κυβερνήτη στάση του, ή οπού 
υπήρξε κατά τή γνώμη του, ούτε πολύ ούτε λίγο, μιά από τις αίτιες πού όδήγτ 
σαν στο σκοτωμό του. «Μετά τήν βεβαίωσιν τής έ/ευθερίας, γράφει εκεί ό Δ., νχ 
τήν εκλογήν τού αγαθού κυβερνήτου Ίος. Καποδίστρια αναλαμβάνει ό σεβάσμιέ 
γέρων τά περί πολιτικής δημοκρατικής παραγγέλματα εναντίον καί τής φύσεοςς τα \ 
πραγμάτων διά τό ετι άπαίδευτον .των 'Ελλήνων καί παρά τήν γνώμην των <JVf 
μανικών ψηφίσματοςν ώς εις τά πρωτόκολλα φαίνεται* καί ενταύθα εμπίπτει ρ» 
γδαίως ό ρύαξ νά έκτοπίση τον Νείλον από τό ρεύμα του. Ό  δε Κυβερνήτης συ f 
ιδών τό αδύνατον πανταχόθεν κατ’ ανδρα πολιτικώτατον καί διαβατικώτατον .a i 
τοίς μάλιστα άπεφάσισε νά τρέξη τήν μέσην οδόν προς επιτυχίαν μέν τής δυνατ-ϊ 
ευδαιμονίας αποφυγήν δέ των από δύο άκροιν εναντίον μελλόντοςν συμβήσεσθϊ i 
Έκ τούτος ν λοιπόν πειράζεται ό φιλόπατρις γέρων, έξαπατηθείς δέ έν ταυτώ * g 
υπό τινων πλαστογράφων (εις τών οποίων τήν κεφαλήν καί τήν ασυνείδητον σι j 
είδησιν μέλλουν νά πέσουν δλα) έγραψε κατά τά τού αγαθού Κυβερνήτου άπερ |  
δέσποινα ’Αθήνα άύτώ ούκ έπέτρεπε* καί ταύτα καί ζώντος καί άποθανότος έκε« I 
ευθύς άδοκίμως καί ού κατά τρόπον* τά όποια νύν άμεινον συγκαλύψαι τή λήθί)( J 
δημοσιεύειν..

Καί συνεχίζει: «Καί τούτο λοιπόν έπρεπεν ό φιλόσοφος ό μακρόθεν βλέ^Λ 
τά πράγματα νά περιορισθή εις τό σπουδαστήριόν του φρονών μέν αυτός δ,τι θέλ 
παραχωρών δέ εις τον μέγαν πολιτικόν νά πράττη τό δυνατόν, δστις καί αλί*' 
πολλών πείραν εχων πολλήν έφιλοσόφησε καί αύτοψεί μάλιστα περί τής παροόΕ 
καταστάσεοςς τών Ελλήνων* συνάγεται λοιπόν δτι ό σοφός γέροςν ό εις πάντα*; 
άλλα φανταστικούς υπό τού θεού κινηθείς, εις τούτο μόνον παρεβιάσθη πρακτι&ς 
ώς έκ Νεμέσεοςς υπό τινων ιδιορρύθμοςν καί Ιδιοτελών ισχυρογνωμόνοςς δούλε*'"., 
των τοίς πάθεσι διό καί τά έκ τούτος ν αποτελέσματα ήκολούθησαν τοιαύτα δεινυ*' 
ποία δεν ήλπιζεν ή Ελλάς νά πάθη αυτή ύφ* έαυτής πώποτε. . .» (Ξυνοςρίς ·;< 
ι - ια' ) .  Στη δέ ακολουθούσα βιογραφία τού Κυβερνήτη πάλι βρίσκει τον και<* 
φιλογενης Ήπειρώτης νά ψέξη τήν εμπαθή προς αυτόν τον τελευταίο στάσή-'ή. 
Κοραή: «Έν δέ τούτος, λέγει, έρχεται έκ τών Παρισίων καί τό πικρόν εκείνο  ̂
βλιάριον μέ τό πικρότερον δρέπανον τού Πανταζίδου βιβλίον δλως βδελυρόν  ̂
πλήρες αναίσχυντων συκοφαντιών καί διάβολων. Ταλαίπωρε 'Ελλάς, έμελλες 
νά πάθης τι καί ύφ’ ών πεφίλησαι μάλιστα. Τοσαύτα έτη έζωογόνει ό κάλαμος̂ , 
σοφού έκείνου άνδρός τήν δεδιψασμένην καρδίαν σου* άλλ’ ό αυτός νύν έσχ»,3ί 
εχυσε τό μέλαν πικρότατον εις τον στόμαχόν σου καί κατήντησας έκ τούτοι 
γίνης γή Μαδιάμ, ζλλλά σύγγνωθι, ώ πατρίς. Σύγγνωθι τώ υιφ σου ύφ’ ου πε*·Τ 
oat μάλιστα* σύγγνωθι αιτώ διά τά πρώτα τά δεύτερα' σύγγνοςθι τά έξ fcjf 
καί διαβολής διά τά κατά προαίρεσιν καί φιλόστοργα εκείνα δέ άποδος εις ^  
μιαρούς πλαστογράφους. . .  > (Ξυνωρ. σελ. κη'). 5

Λίγο προτύτερα καί ένα περίπου χρόνο μετά τήν έμφάνιση στήν Έτ* ι
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, **
: τού άντικαποδιστριακού διαλόγου, πού έγραψε ό Κοραής μέ ιό ψευδώνυμο Παν- 

j ·ταζίδϊ|ς,Η έπιστέλλοντας ό Δ. προς κάποιον Μανουηλον (ίσως τον Μανουηλον Χα- 
ίΐρισίου Κοζανίτην μεγαλέμπορο της Βιέννης) γράφει: «’Ιδού σοι και έτερον και
νοφανές και τούτο από τού ήμετέρου όρίζοντος και όμοιον γ’ οίς ούπο) πάνυ πρώ

ην σοι γέγραφα' πέρυσι γάρ διάλογός τις έκ Π αριοίων έλθιον έπιγραφήν μεν έ- 
χων ΙΙανταζίδου τό δ’ αληθές τού κόρακος ών κακόν ώόν. Τούτο δέ τό βιβλίον 
έλθόν .πολύ διηρέΟισε την των κακοβούλων θρασύτητα τό τού Ζαχαρίου δρέ- 
ΐπανον φέρον επί τον αγαθόν Κυβερνήτην διηκονημένον* δ και πλεΐστον εις την έ- 
,ίχείνου αναίρεσιν συνετέλεσε* προς τί δέ τό δράμα τούτο τώ σοφω εκείνο) πρεσβύ- 
Μτη τετόλμηται, έγωγε μέν ούκ οίδα* δοκεΤ δέ οτι δαίμο>ν τις τή ύπαρχούση αύτω 
ίδόξη επί σοφία νεμεσήαας, εις τούτο συνήλασε τό γερόντιου έξελών αύτω πρώτον 
τόν νουν, ώστε παρά πάντα λόγον προσποιήσει δέ μόνον ακράτου ελευθερίας οΤαν 
ιούδ’ άν παρά τοίς ούρανίοις άγγελοις εύρεΤν δυναιτό τις τοιαύτην εις ανθρώπους 
Ιτ’ αγρίους εισάγων έγραψε κατά τού κοινού πατρός των Ελλήνων οΓ άν γράψοιε 
πολιτικών λόγο)ν άνήρ παντάπαοιν άπειροι φασί δέ και έτερον ύπάρξας αύτφ προς 
{κείνον διάφορον περί Χίων. Έγυ> δέ ούκ οίδ’ ο,τι ποτέ τούτ’ έστί. Τούτο ούν τό 
βιβλίδιον, (ός μηδέν εχον νιγιές, περιόντος μέν έτι τού Κυβερνήτου κατεφρονήθη 
ύζ υπό γέροντος δις παΐς ήδη έν γήρως ούδω γεγονότος και μηδεμίαν γνώσιν των 
Ισωτερικών σκευιοριών, όις πολλών τούτων υπό των Φαναριτών ύπενεργουμένων, 
ίχοντο;· ώς δέ συνέβη και ό βίαιος θάνατος κραυγή πολλή ήν συμπατροκτόνον αύ- 
cov απάντων καλούντοίν καί τούτ’ ήν μέν ισχνόν άλλ’ έν άναστροφαΤς όλίγων τε καί 
%  ιός δέ άνεκαλύφθη καί έτερον βιβλιάριου παρά τού αύτού ψόγου τού Κυβερ
νήτου, ή φασί (έγό) γάρ ούπω άνέγνων) περιέχον οσα καί οΐα ούδ’ οναρ εκείνα) 
ΐράττειν έ π ήλθε ποόποτε, εντεύθεν ούκετ’ ήν φορητά* συνελθόντες γάρ ot έκ παν- 
;δς τού Γένους έν Ναυπλίω διατρίβοντες άντιπρόσο)ποι και άναγνόντες τό βιβλίον 
ιύχ όλον ώς μή ανεχόμενων των πλειόνιον ακούειν τά βλάσφημα παρέδθ)καν αύτω 
ψ πυρί άπειπόντες έκαστος ανάθεμα τρις, καί ταύτ’ έκ ψηφίσματος. Έγώ δ’ ούν 
φριξα άκούσας* καίτοι γάρ ήν μοι ποτέ απέχθεια προς εκείνον αλλά νυν γε γεγη- 
Κιν.ότος συναπεψύγη καί τό πάθος τή ηλικία* καί τιμώ γε τον άνδρα ει κύτος* διό καί 
ελύπημαι την των πραγμάτοιν μεταβολί)ν λογιζόμενος καί περί έμαυτω δεδιός νυν 
αλούντο; τού Χάρωνος* πολύ γάρ μεταξύ χειλέων καί κύλικος καί πείθει γε τό 
αράδειγμα* ός γάρ γέρας τι ήλπιζεν έφ’ οίς έπόνησε λήψεσθαι, ούτος νύν δη- 
οσίρ παοαδέδοται παρά πάντων τώ ιναθεματι. Τό δέ χείρον ότι καί ό χρόνος έξης 
,'ΐν άοάν αύτω, έπειδάν νεκρο)θώοι ιά πάθη, επιμαρτυρήσει. Άλλ’ ϊλεως μοι εϊη ό 

μηδ’ έξέλοι μου ούτο) τάς φρένας. ’Έυροωο» (Ν. Δούκα: Έπιοτολα'ι Β ' σελ. 
>5-8). Σέ επόμενο τέλος γράμμα του προς τον ίδιον αυτόν Μανουηλον άχρονολό- 
Γ̂το κι αυτό (έπιατολ. ό.π. σελ. 74-5) επιτίθεται πάλιν κατά τού Κοραή ό Δ. 
t δσα εναντίον τού Κυβερνήτη ιύπερβολικά έγραψε <ώξαπατηθείς, ώς εοικε, καθό)ς 
ά̂φει, παρά τών έπιστελλόντιον αύτω ούχ ά έποάτετο παρ’ εκείνου προς βελτίω- 

-ν των κοινών, άλλ’ α έ,βούλετο πράττειν αυτόν, ΐνα έχοιεν ό,τι καί λοιδοροΐεν ίδια 
δ̂η έπιδιώκοντες* ά εϊπερ ό σοφός γηραιός καταμάθη ποτέ ψευδή είναι <7>σπερ 

)ί είσίν, ούκ άν οίμαι έπισχοίη εαυτόν τού ιιή καταπηδήσαι επί κεφαλήν είς τον 
£νναν, Τνα μηκέχι βλέπει τό φό>ς, έφ’ οίς τοσαύτα κατεψεύσατο τεθνεώτος άν-* 
j6c, ώ ή Ελλάς οφείλει τά σώστρα* τό δέ θσυμαστότερον, οτι κακείνο λέληθε τό 
ρόντιον, είγε ον νομίζει θρίαμβον τής δολοφονίας, ούτος ανήκει μάλλον τοίς έκ 
μορίου, ούς αυτό; παντούος καταδιώκει. . .»

Αυτά γιά τις έριδες καί διαφορές τών δυο κορυφακον τού Διαφωτισμού 
Ιραή καί Δούκα, όπως περίπου παρουσιάζονται μέσα από τά ίδια τά γραφτά τους, 
α̂κινηιιένες οί άλληλομαχίες αυτές στην περίοδο τών μεγάλιον όραματισμών καί 

♦ρμήσεοίν τού Γένους κατέδειξαν πέρα από τον αγωνιστικό δυναμισμό, την πνευ- 
<ΐκή ωριμότητα καί την έντονη διάθεσή του να απαλλαγή από την τουρκική σκ?να-

ϊ



βιά, την ικανότητα και ροπή τής πνευματικής του ήγεσίας νά άντιμετωπίζη μέ f 
θάρρος και ανιδιοτέλεια τά ζεστά προβλήματα του και νά συμβάλη στην ανόρθωση 4' 
και προκοπή του. Καί οι Δούκας και Κοραής -καί έρίζοντες καί διαφερόμενοι ακόμα, μ 
έστάθηκαν υπεράξιοι πνευματικοί ταγοί τού Γένους σέ μιά από τις αποφασιστικό- ·» 
τερες καμπές τής μακραίωνης Ιστορίας του.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

17. Άποτιμο'νντας μάλιστα σέ μεταγενέστερη επιστολή του (Έπιστ. Α' άρ. 673) το έργο ; 
του Κοραή και Κοσμά τοϋ Αίτωλού σαν κορυφαίων Δασκάλων του Γένους γνωμάτευε · 
ό Δ .: «Αντίκα γάρ Κοσμάς ό 'Ιεροκήρυξ έξηκοστφ ήδη έτει γενόμενος προ ημών (1839 
1779) και 6 καθ’ ημάς σοφός Κοραής, ούτοι έν μεγίστη) άξιοήιατι άμφότεροι, ό μέ> ? 
εύσεβείρ ό δε παιδείφ παρά των Ελλήνων γενόμενοι, εΐ μέν έκέχρηντο τφ εύτυχήμαυ | 
δεξιόίτερον ό μέν προς τό των Ελλήνων τό δεισίδαιμον άπαλειψαι, δ δέ πρδ τό έπιρ> .
ρώσαι αυτοίς την άρχαίαν άνασο)σασθαι γλώσσαν, μεγιστ’ αγαθά άν ήσαν ήμΐν διαπε d
πραγμένοι..

18. Γιά δσα ακριβώς μ’ αυτό τό ψευδίόνυμο είτε ό Κυρ. κατά του Κυβερνήτη, συμπατριά ;
της καί φίλος του (ό Ν. Παγκαλάκης) του έγραφε (10.9.1832) από τό Ναύπλιο: «*( 
Πανταζίδης σου είναι κηλίς τής άμωμήτου ζωής σον την όποιαν όφείλεις νά έκτρ ;·'
■ψης...» ( Π ρβλ. κα'ι Ά . Δασκαλάκη: Ό  Κοραής κα'ι ή ’Ελευθερία των Έλληνα .>i
Άθ. 1965 σελ. 594).

«ά



AHMHTPIOY ΤΡ. ΠΑΓΙΑΖΗΣΙΙ

Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ  Μ Υ Σ Τ Α Κ Η Σ
Ο ΕΚ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Ό  έκ Μετσόβου Σέργιος Μυοτάκης, διετέλεσεν έν Βουκουρεστίω μα- 
θη*ής τοϋ Λάμπρου Φωπάδου έπί πενταετίαν μέχρι του 1805 ώς ό Τρ. Εύαγ- 
γελίδης λέγει (Παιδεία επί Τουρκοκρατίας ο. 399).

Έν συνεχείςι αναφέρει ότι τό 1806, προσελή(|>θη διδάσκαλος των τέ
κνων ίου Ήγεμόνος της Βλαχίας Κο>ν)νου Ύψηλάντου δν άνακληθέντα ύπό 
τής Πύλης ήκολούθησεν εις Κίεβον, παραμείνας διδάσκαλος των τέκνων του 
μέχρι το 1813.

Ά γιο το Κίε6ον ήλθε εις Ίάσιον όπου έδίδαξεν εις την εκεί Αύθεντι- 
κήν σχολήν μέχρι τό 1817 ώς ό Άθαν. Σταγειρίτης γράφει (Περιοδικόν Καλ
λιόπη Βιέννης 1819 ο. 33, 58) «ό Σέργιος Μυστάκης έκ Μετσόβου έδίδαξεν 
είς τό Έλληνομουσεϊον Τασιού».

Εις την ιδίαν σχολήν έδίδαξαν π()ύ αύτοϋ οί έπίσης Μετσοβίται Νικό- 
1 λαός Τζαρτζούλης και Τριαντάφυλλος Κύρκου Στάνου.

Έν Βλαχίςι ευρισκόμενος έπμήθη παρά του Ήγεμόνος της Τωάννου 
ι Καρατζά μέ τό άξίτομα τής Καμιναρίας. Έκείθεν μειέβη εις Κων)λιν καί άνέ- 
ί λαβε τήν διεύθυνοιν τή(; Πατριαρχικής Ακαδημίας μέχρι τής 6.9.1820.

Έπιοιολή προς έκδότας Λογίου Έρμου αναφέρει
«ΙΙρός τούς φιλογενεϊς έκδότας του Λογίου Έρμου άπό Τασιού

τή ε ' Όκτο)βρίου 1817.
Άποκατεστάθη τέλος πάντοτν είς ιό ένταύθα Αύθεντικόν σχολεϊον δι- 

jδάσκαλος αύτοϋ Γεώργιος ό Θεραπειανός, ό δέ προκάτοχος αύτοϋ Κύριος 
Σέργιος άπήλθεν εις Βλαχίαν και έκεΐθεν τιμηθείς παρά τοϋ μεγαλοπρεπε- 
οτάτου Ήγεμόνος μέ τό αξίωμα τής Καμιναρίας, έστάλη εις Βασιλεύουσαν 
άντί τοϋ ζητουμένου Γετοργίου θεραπεία νου.

Μανουήλ Βερνάρδος Κρής»
ΙΙερί ιό τέλη τοϋ 1820 ή Έτμορεία της έν Όδυσσω σχολής τόν προσε- 

κάλεοεν <ίις σχολάρχην, ώς αναφέρει ό Βουλόδημος (πρώτη 50ετηρ1ς τής έν 
Όδυοοώ Έλληνοε|ΐπορικής σχολής ο. 3J ) είτ; λόγον τόν οποίον έξεφώνησεν 
ένοίπτον ιής Εφορευτικής επιτροπής «Προσκαλείται δέ δια τοϋ Ε. Περσιάνη 
ώς διδάσκαλος τής πρώτης τάξεοκ; έπί έν έτος ό έν Κο)ν)λει διατριβών Σέρ
γιος Μυοτάκης, ό μετά ταϋτα καθηγητής τής Ελληνικής Φιλολογίας έν τω 
Ιΐανεπιοιημίο) Κοζάνης» καί ώς έμφαίνεται άπό τήν παρ’ αύτοϋ σταλείσαν 
Επιστολήν τιρός τόν Περσιάνην (ήν κατωτέρο) παραθέτω). Έν Όδυσσω έδί- 
)αζεν έτι'ι βραχύ χρονικόν διάστημα, μεθ’ δ παρητήθη, άναλαβών τήν διδα- 
ρκαλίαν τοϋ Καλληιάχη γαμπρού τοϋ Σκαρλάτου, παραμάνων έν τή οίκίςι των 
Καλλι μαχών.

Ακολουθίας διετέλεσε καθηγητής τοϋ Ροτσσικοϋ Πανεπιστηιιίου τοϋ 
ναζόν ώς ό Γηδεών άνας>έρει (Πατριαρχικό Γράμματα σ. 189 καί 217) ιος 
:αί Εύαγγελίδης (ώς ανοπέροτ).

Ο Μυοτάκης ήτο άνήρ ικανής παιδείας καί μορφώσεως πλήν όμως α
φανής, δια τον λόγον τοϋτον δεν ήδυνήθη παρά τήν παιδείαν του να έπί-



«Η Π ΕΙΡΩ ΤΙΚΗ  Ε Σ Τ ΙΑ »

τύχη την άνόρθωσιν τής Πατριαρχικής σχολής ήπς άπό τό 1815 ήρχισε πα- 
ρακμάζουσα.

«Ή Σχολαρχία τού Σέργιου Μυστάκη ούδαμώς προεβίβασε τήν εΰ- - 
κλειαν τής 'Ακαδημίας, ής ό άριθμός των μαθητών ήλαττώθη λίαν, έπί δέ 
τού Σαμουήλ άπό 1820 - 1825 περιορίσθη εις δέκα όκτώ». (Γηδεών ώς άνω- 
τέρω). Ό  Γηδεών άναφέρει οτι έζη κατά τό 1845, επίσης δέ δτι είχεν μαθη
τήν τον έκ Κύπρου Όνούφριον δστις έγινε καλός γραμματικός παραφράσας 
αρχαίους συγγραφείς. -

Ό  Χαρ. Βουλόδημος (ώς άνο3τέρο3 ο. 58) άναφέρει οτι ό Μυστάκης 
προοέφερεν δωρήματα είς τήν σχολήν κατά ιήν περίοδον τής I Εφορείας 
(1827 - 28).

Του Μυστάκη έσώζοντο 36 έπιστολαι παρά τώ Σοφοκλή υίώ τού Κ. 
Οικονόμου τού εξ Οικονόμων καθώς και υόδή εις Αύτοκράτορα τής Ρωσσίας 
Νικόλαον τον Α' (Ν.Δούκα έπιστολαι Τ. Β' σ. 111).

Παραθέτω μία των άνωτέρω επιστολών (Χαρ. Βουλόδημος ώς άνωτέ- |  
ρω σ. 137) καθώς και έτέραν τού Επισκόπου Σταγών Παϊσίου πεπαιδευμένου» j  
Ιεράρχου συγχαίροντος τον Σέργιον (Στέργιον) επί τώ διορισμώ του ώς |  
καθηγητοϋ τής Πατριαρχικής Ακαδημίας. m

9Ε π ισ τ ο λ ή  Σ έ ρ γ ιο ν  Μ υ σ τ ά κ η  π ρ ό ς Π ε ρ σ ιά ν η ν . Μ
«Τώ έξοχωτάτω και εύγενεστάτω αρχοντι Γενεράλη Κυρίω μοι Κυ- {* 

ρίω Έμμ. Περσιάνη τώ τής έν Όδυσσω καραντίνας ίνσπέκτορι προσκυνητή * 
κώς είς Όδέσσαν.»

«Τήν ήμετέραν φιλόμουσον εξοχότητα ταπεινώς προσκυνώ.
Τό τής εύγενούς υμών έξοχότητος ποθεινόν γράμμα, γεγρ,αμμένον μέν 

τή α ' Δεκεμβρίου τού παρελθόντος έτους, σταλέν δέ μοι διά θαλάσσης καί; 
διά τούτο ϊσως άργοπορήσαν είς χειμέριον ώραν, περιχαρώς έδεξάμην τή 4ιί 
τού τρέχοντος Φεβρουάριου καί μαθών μέν τον πολύν ζήλον δν ύπέρ τήέ 
βελτιώσεως τής αύτόθι νεολαίας σώζει, γνούς δέ τήν πρός με καθήκουσαΥ ■» 
ύπόληψιν καί προτροπήν τής αύτόθι άφίξεώς μου, πληροφορηθείς δ' δτι έί $ 
αυτού, δτι έμέλλετέ μοι γράψεινέκτυπώτερον διά τής πόστας, ούκ άπεκρινό 
μην μέχρι τούδε, περιμένων αύτό τούτο, ϊνα μή παρά τό δέον δίς ένοχλι ) 
περί τών αύτών τώ πολυχώρω αύτής κεφαλή: χθές δέ κομισάμενος τό άπ , 
6ης τού παρόντος μηνός καί αύθις ίδών τήν πρός με ευνοϊκήν αύτής διάθε 
σιν καί τήν τών έφορων τού αύτόθι Έλληνομουσείου έπιθυμίαν τού έχει 
με, αρχιδιδάσκαλον αύτού, εύκαίρως άπαντώ, γνώμην άποφαινόμενος, δ 
άναρριυσθείς μέν τήν διάνοιαν ύπό τών προτέρων αύτής ειλικρινών καί <ρ 
λικώλ' πρός με προτροπών, έπαρθείς δέ θεάσασθαι τήν περιώνυμον Όδησοί 
καί τούς πάλαι πρός με εύνοϊκώς καί άγαπητικώς διατιθέντας άνδρας. θε 
χθείς δέ τήν καρδίαν ύπό τής φιλογενούς διαθέσεως τών φιλομούσιον αυτί > 
έφορων, πεισθείς δέ τελει>ταΐον ύπό τών ένταύθα έμπορευομένων ^ταρίμι 
μου Κυρίου Τυράννου Μπάρμπα καί Κυριάκου Σ τόμου, έγχειρισάνπυν j 
τήν τελευταία\' ύμών έπιστολήν, καί πολλά προτρεψαμένων είς τό μή άπ ι 
πασθαι τήν πρόσκλησιν, παρασκευασθήσομαι, άναδεχόμενος άφίξεσθαι ήρ ? 
φαΝ'έντος. Εί καί έν Ίασίω μέν διδάξας τον υιόν τού Ύψηλοτάτου αύθέντ ? 
κυρίου Σκαρλάτου Καλλιμάχη, έν Βυζαντκϋ δέ νύν τον γαμπρόν αύτού * <
βάσκων τον "Ελληνα λόγον, ήν όπωσουν αφωσιωμένος τή έκπλάμπρω αύ  ̂
οίκίςι καί έν τή νυν είς τον ηγεμονικόν θρόνον τής Βλαχίας άναβάσει ήλ 
ζον ώφεληθήσεσθαι παρ' αύτού είς τά ίδια πολλαχώς. 'Αλλ' ώς φθάς εϊιυ 
ή τε ειλικρινής άγάπη καί προτροπή τής ήμετέρας έξοχότητος καί ή έπιθιύ



roO κατιδεϊν αύτοίς όφθαλμοϊς τούς πάλαι φίλους και ετέρους καί αυτήν τήν - 
',Ελληνικήν πάλιν, έπί πασι δέ ό έρως του παλλαπλαοιάζειν τοίς των λόγων 
φασιοΐς τό δτυρηθέν μοι ταλάντιον, πείθει με δεύτερα θέσθαι τά ’«δια, τό 
ίΟίνω συμφέρον των οίκίων προελόμενον, και προθυμούμενον εις τό κοινόν 
ιυμδάλλειν τό κατά δύναμιν, δπερ και θεώ φίλον! ύπολαμβάνω γόρ αύτός, 
Ιμαι δε καί πας εύ ήκων φρενός, ότι όταν έκαστος έργάζηται προθύμως τό 

*υνατά, και φέρη εις τό κοινόν τη πατρίδι, ό,τι άν δυνατοί χρηστόν, τότε δή- 
Ρυ καί τό κακό απεσπ καί αί πόλεις εύτυχούσιν, έλασσόνων πειρώμεναι ξυμ- 
Κφών έν τοοούτω δέ άποκρινόμενος, εις τα ύμέτερα γράμματα καί ένδει- 
Μμενος τής έμαυτοϋ γνώμην, πέπεισμαι ότι του θεού ημών συνεργοϋντος 
αί συναιρομένου έξω, παραγενόμενος αύτόσε, την τε καλήν κατοικίαν καί 

ξύλα καί τό ύδωρ μετά τοϋ μισθού, δν ένταυθα έλάμβανον έν τφ τέλει έ- 
,,άστου μηνός.
(ένω δέ τής εύ γένους καί φιλομούσου αύτής έξοχότητος ταπεινός δούλος.

Σέργιος Μυστάκης 
1821 Φεβρουάριου 21 έν Κωνσταντινουπόλεί*.

ϊη ια ιο λ ή  Π α ϊα ίο υ  Σ χ α γ ώ ν  π ρ ό ς Μ ν σ ζ ά κ η ν ,

«Ό αριστος των άπάντοτν φυτουργύς καί φυτοκόμος, ό παντεπόπτης, ώς 
ίότανις τού Παντός, κρείττονι προμήθεια καί θεία έπινεύσει, μετεκόμισε τό 
ικαρπον αύτής φυτόν καί τή παιδείρ πολύκοσμον αύτής ύποκείμενον, άπό 
ς ξένης καί αλλοδαπής γής, έπ’ αύτήν τήν εύγεον καί μέσην τής οίκου-
|νης.; .

εγώ δέ προ πόντιον καί υπέρ πάντας χαίρω καί άγαλλιώμαι ότι ό κα- 
γητής τοΰ Οικουμενικού Σχολείου τής μεγαλουπόλεως έστίν έμός συμπα- 
ιώτης καί γνώριμος.*

Εις τήν χορείαν των διδασκάλων τοϋ Γένους καί πεπαιδευμένων άν- 
<&ν, οϊτινες διά τής αγάπης των πρός τήν πατρίδα Ελλάδα, έδίδαξαν καί 
ώτιοαν Χριστιανικώς καί Έθνικώς γενεάς ολοκλήρους, συγκαταλέγεται καί 
Εέργιος Μυστάκης ό τελευταίος τής πλειάδος ιών πνευματικών άνδρών 
5 Μετσόβου.
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ΑΜΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ AUDIENTIA EPISCOPALIS"  
ΚλΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΥ ΕΜ ΒΕΝΕΤΙΑ 

( ΙΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ 10 - 1 8 ° ”  α ΙΟΝΑΣ )*
Μ ε τ ’  ά ν ε κ δ ό τ ω ν  ε γ γ ρ ά φ ω ν

ΜΕΡΟΣ Β'
 ̂ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(ανέκδοτα έγγραφα)**

ΑΡΙΘ. 1.
(Έτη ψύλλων, ψερόντων άριθμησιν άττό ψ. 105 - 110, διαδικασία# 

ρηγήσεως άδειας γάμου εις Θεοχάρην Βιολάντη).

(φ. 105α) ARM. I). - BUST A 2 f> - No 380 
«13 Σεπτεμβρίου 1761: Βενετία 
Ένεφανίσθη έμπροσθεν του πανιεριυτάτου καί θεοπροβλήτου Μι.κ>* 
πολίτου κυρί(ου) Γρηγορίου Φατσέα ό Sig(nior) Θεοχάρης to* 
λάντης, του ποτέ Γεωργίου από την ’Αθήνα, κάτοικος από 
χρόνους εις ταύτην την κυριέβουσα, ό οποίος έφανέρωσε ώς && 
λουθεί...

Είναι τρεις μήνες καί ώς [περισσότερ (ο) ], οπού ήλθα ειςψ- 
φωνίαν και έδωσα λόγον καί ύπόσχεσιν βεβαίαν τής γυνής 
Τουρκέτας, από την Κώ δια νά την εύλογηθώ καί λάβτο οδς vc10) 
μου συμβίαν, καί επειδή καί τώρα εις την παρούσαν εβδομάδα μ·Φ 
νά γένη τό μυστήρι(ον) του γάμου προστρέχω εις την εξουσία̂ * 
πανιερότητός του διά νά λάβω την ά'δειαν προς τους εφημέριοι1̂  
εκκλησίας του 'Αγί (ου) Γειοργίου διά νά με ευλογήσουν.

Έρωτήθη πόσοι χρόνοι είναι όπου είναι εδώ κάτοικος εις ττη* 
την πολιτείαν — άπεκρίθη είναι δεκάξι χρόνοι όπου είμαι εδώ ε^1 
Βενετίαν.

Έρωτήθη πόσων χρόνων ήτον όταν ήλθε εις την Βενετίαν 
κρίθη ήμουν 15 χρόνων —

Έρωτήθη άνισοκ καί έλαβε γάμ(ον) άλλην φοράν καί

* Συνέχεια έκ του προηγουμένοπ, στλ. 139.
** - Τά έγγραφα άπόκεινται εις τά ’Αρχεία του Ελληνικού ’Ινστιτούτου Β φ ιν̂ ' 

καί Μεταβυζαντινάη’ Σπουδών (Βενετία), ή παραπομπή δε εις αυτά γίνεται κατι  ̂  ̂
αύτοίς ακολουθούμενον σύστημα φακέλλιον. Ταύτα παρατίθενται κατιοτεοιο ακριβό)  ̂
χουν, μέ έλαφράν διόοΟωσιν της ορθογραφίας των προς ευχέρειαν τής άναγνώσεώς τ(



! (φ. 105(3)

φ 106α)

γυναίκα και εδώ ή εις άλλον τόπον, ή αν έδωσε ύπόσχεσι ποτές νά εν- 
λογηθή γυναίκα — απεκρίθη, είμαι ελεύθερος γάμου επειδή καί άκό- 
μη δεν έλαβα γυναίκα εύλογητικήν, ούτε έδωσα ποτέ λόγον εις άλλο 
ποόσωπον, εϊμή τώρα τής άνωθεν Έλέν(ας).

Έρωτήθη ή άλτοθεν 'Ελένα ποιας τάξεως είναι, των χηρευόμε
νων ηθών παρθένων — απεκρίθη, αυτή ήτον πάλιν πανδρεμένη εις τούς 
Κορυφούς, τό όνομα τού άνδρός της Άθανάσι(ος) ό όποιος κατά τό 
παρόν είναι αποθαμένος άνγκαλά ή Έλένα έμίσεφε από αυτόν [ζών- 
τος του] επειδή καί εκείνος ήτον εξήντα χρονών καί ή 'Ελέλ'α δεκα
τρία), καί μέ τό νά μεν έσυμφωνήσουν, άνεχώρησεν από τον άνωθεν 
Άθανάσι(ον) ά'νδρα της, καί μετά ταύτα ήλθε εδώ εις τήν Βενετίαν, 
καί εύρίσκεται εδώ 9 χρόνους. 'Ο άνωθεν άνδρας τής άνωθεν 'Ελένας 
Άθανάσιίος) καί πριν ακόμα άποθάλ'η [...οτέρω] πανδρεύτη καί Ε
λαβε άλλην γυναίκα —

Έρωτήθη πώς ήμπορεί νά βεβαιώσι τήν δικαιοσύνην καλύτερα 
είς όσα ό>ς άνο)θεν έφανέροισε, τουτέστι πώς ό άνατθεν Άθανάσι(ος), 
έπανδρεύτη ύστερον όπου ή 'Ελένα άνεχώρησε από αυτόν καί πώς 
κατά τό παρόν είναι αποθαμένος —

’Απεκρίθη από τον S(ignor) Cap(ita)n Sepachi Marinichi, καί 
από τον S(ignor) Φιλιππή Τρήμην, αυτοί ήμπορούν νά βεβαιώσουν 
τήν δικαιοσύνην καί διά τήν ύπαντρείαν καί διά τον θάνατον τού Ά- 
θανασί(ου) καί [έτζι] παρακαλώ νά μου δοθή ή άδεια διά νά γένη ό 
γάμ(ος) καί ούτοι τά γραφόμενα λαμβάνονται έ(ς) στερείωσιν.

Αυτής
Ό  πανιερώτατος καί θεοπρόβλητος μητροπολίτης Φιλαδελφ(είας) ά- 
ναγνώθοντας τήν άνωθεν φανέρο)σιν καί ζήτημα τού άνωθεν κυρ Θεο
χάρη Βιολάντη, έπρόσταξε νά όρισθή ή άνωθεν γυνή 'Ελένα διά νά 
costituirist· παρουσιασθή καί τά εξής διά . . .

ΓΤπογρ.) ό Φιλαδέλφειας Γρηγόριος

τή αυτή
Έπεδόθη προσταγή τού Ίο)άννου Βελούδου, υπηρέτη έτούτου τού 
αρχιερατικού θρόνου νά όρίση τήν άνωθεν 'Έλενα Τουρκάτα όδιά:
'Ανέφερε τή αυτή ό άνωθεν υπηρέτης ότι έκαμεν ώς άνωθε —

τή αυτή
Ήλθεν εις τούτην τήν αρχιεπισκοπικήν καγγελαρίαν ή 'Ελένα Τουρ
κάτα από τήν Κώ, κάτοικος εις τούτην τήν Κυριεύουσαν από χρόνους 
τήν οποίαν, κοστιτουίροκάς την μετά:

Έρωτήθη άνίσιυς καί είναι πο?ά> καιρός όπου εύρίσκεται εις τού
την τήν πολιτείαν — απεκρίθη είναι 9 . χρόνοι —

Έοίοτήθη πού έστάθη πριν έλθη εδώ εις τήν Βενετίαν — \Απε- 
κρίθη, έστάθη(κα) εκ τούς Κορυφούς. επειδή καί μισέβοντας άπό 
τήν πατρίδα μου τήν Κώ, ήλθα εις τούς Κορυφούς καί έκεΐ έβαπτί- 
σθηκα, επειδή καί προτύτεοα ήμουν Τούρκα καί έπειτα έδώ έβαπτί- 
σθηκα καί έγινα Χριστιανή, έλαβα καί άνδρα εναν κάποιον Άθανά- 
σιίον), άπό τήν Κωνσταντινούπολή, καί έστάθηκα έναν χρόνον 
c(irca), μέ δαύτον καί άπόκης, έτραβήθηκα άπό αυτόν καί έμεινα 
εκεί c(irca) 6: χρόνους, καί μετά ταύτα ήλθα έδώ καί είναι 9: χρό
νοι —
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(φ. 106β;

(φ. 107α)

Έρωτήθη τί αιτία έλαβε νά τραβηθή άπό τον άνωθεν άνδρ 
τη? και νά τόν άφήση — άπεκρίθη ή αιτία και άφορμή ήτον έπει* 
και εγώ τον έλαβα χωρίς την θέλησή μου, αλλά έστενδότηκα άπό τ 
0hz)jpm μου Δανιήλ, καί άπό τον Ίωαννην Νπάτον, νουνόν μου, ήτ 
άνάδοχον, διά νά τον έστεφανο/Οώ εις καιρόν όπου εγώ ήμουν 13 
χρόνων και εκείνος ήτον 60; και μέ τό νά ήτον εις τέτοιαν ήλικί 
εγώ δέν έδεχόμουν οΰτε νά κοιμηθώ μέ αυτόν, όθεν έτραβήχί 
από αυτόν, καί έπειτα έπήγα εις τον πρώην Πρωτοπαπά, όπου τ 
6 παπά ί Σ ) πυρίδων Βουλγαρης, και έζήτησα την χώρησίν μου, κ 
πάλιν έματαπήγα, ώστε όπου ό πραττοπαπάς μάς έχώρισε και ό 
όρος μου έλαβε άλλην γυναίκα, άνγκαλά λέγουν πώς νά άπόθο
κι’ όλα. _ 3Έρο/τήθη άνίσως και έχη γράμμα άπό τον πρωτοπαπά όπου r  
διαλσμβάνη την χώρισίν της —

Απεκρίθη δέν εχω διότι δεν έζήτησα νά τό λάβφ,
Έρωτήθη άνί.σο>ς καί έχη μαρτυρίες όπου νά ήξεύρσυν πώς 

χωρίσθη άπό τον άνδρα της καί πώς ό άνδρας της είναι πανδρεμένος 
'Απεκρίθη, είναι ό Sr: (Signior; Καπετάν Στεπάκης - Mr 

νίκης όπου ήξεύρει την ύπόθεσιν όλην. Μάλιστα αυτός μου είπε 
άπέθανε κι' όλα, καί ό Sr: ί Signior; Φιλιππής Τσήμης. Αυτοί 
μαρτυρήσουν τά όσα έγόι έπρόσφερα.

'Ερωτήθη άνίσο>ς καί είς τό παρόν έμελέτησε νά έπεράση 
γάμ(ον) καί μέ ποιόν —

Απεκρίθη, έχο> λόγον καί ύπόσχεσιν δοσμένην νά ευλογηθώ . 
Sr: (Signior) Θεοχάρη Βιολάντε καί παρακαλώ νά δοθη ή 5* 
διά νά έμπω είς σκέπη άνδρός καί διά νά μη κιντυνευσ(ω) κατά 
ψυχήν καί οδτοι τά γραφόμενα λαμβάνονται έστερέωσιν. j

αυτής
Ό  πανιερώτατος καί θεοποόβλητίος) μητροπολίτης άναγνώθοντα$ 
ανο>θεν κοστιτίτα καί ζήτημα τών άνωθεν Θεοχάρη καί Έλέναώ 
πάντα δεχόμενοι: έπρόσταξε την έξέτασιν τών μαρτύρων καί 
μαρτυρούν όπου ήθελαν έλθη. . ,

ΓΤπογρ.) Ό  Φιλαδελφείας Γρηγόριος £

a . Σεπτεμβρίου 1767
Προσεδόθη πρόσταγμα το> Ίωίάννη) Βελουδψ νά όρίση τους 
μάρτυρας διά όσα:

τη αυτή
τΗλθεν εις τούτην την αρχιεπισκοπικήν Καγγελλαρίαν: ό S (igjft} 
Capiitajn Στέπας Μαζηνίκης του Sr (Signior ) Capn: 
τά [ΊΙεράστφ] κάτοικος άπό πολλους χρόνους είς τούτην την κ ι^ ? 
ουσαν ιιάρτυς ώς άνοιθεν προσφερμένος ορισμένος γνο>ρισμένος  ̂
τον άνωθεν υπηρέτην νουθετημένος διά τον όρκον είς το τέ) 
έξεταζόμενος —

Έρο>τήθη άνίσω: καί γνωρίζη την Έ/ένα Τσυρκέτα —’ 
'Απεκρίθη, την γνωρίζω πολλά καλά, επειδή κι' έγώ όντά1? 

Σμύρνην μέ τό [παστιμέντο], όπου τότες έταξίδευα ώ; καπε*ίί|§£ 
την ίμπαρκάρησα άπό Ικεί άντάμα μέ την μητέρα της καί evttMfjj 
άδελφόν, ήτον όλοι Τούρκοι καί τους ήφερα είς τους Koo(pob$f® 
έκεί έβαπτίσθησαν, είναι τώρα 22; χρόνοι. |fii

Έρωτήθη άνίσοις καί ήξεΰρη ότι ή αΰτή Έλένα, άπέρασβίθj
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εις γάμον και με ποιον και εις ποιον τοπον
Άπεκρίθη, ακόυσα δη νά έπαντρεύθη εις τούς Κορυφούς με έ

ναν Κρητικόν, τον όποΤον τον έγνώρισε επειδή κα'ι έκουβάλει νερό 
εις τα όσπίτια και μου ήφερνε και έμενα εις το σπίτι, όπου έκάθομουν 
εις τούς Κορνιρούς και ακόυσα πάλιν πιος έματαπανδρεύθη, κα'ι πάλιν 
ακόυσα πιος άπόθανε. —

ΈριοτήΟη άνισιος και ήξεύρη πώς και διά ποιαν αιτίαν έδευτε- 
J(cp. Κ)7β) ροπαντρεύθη, επειδή και ήτον παντρεμένος ώς είπε με τήν ά- 

νιυθεν Έλένα. —
Άπεκρίθη ή αίτια ήτον, ώς ακόυσα, επειδή καί νά έχωρίσθη- 

σαν, από τον πριοτοπαπά τού τότε καιρό.
ΈριοτήΟη άνίσως και ήξεύοη διά ποιαν αΙτίαν έχωρίσθησαν. — 
Άπεκρίθη, τήν αιτίαν δεν τήν ήξεύρω.
Έρωτήθη, άνίσως και ήξεύρη, εις ποιαν ηλικίαν ήτον ή Έλένα, 

όταν εύλογή»)η τον άνωθεν διά άνδρα της καί εις ποιαν ήλικίαν ήτον 
εκείνος. —

Άπεκρίθη, έτότες ή Έλένα έμπορε! νά ήτον c(irc)a 13 χρόνων, 
μά ό άνδρας της ήτον στοχάζομαι περασμένος από πενήντα. — 

Έρωτήθη από ποιον ακόυσες πώς ό αυτός άνωθεν άνδρας τής 
•άνωθεν Έλένας, άπόθανε. —

Άπεκρίθη το ακόυσα από έναν κάποιον Πάνον Φρέσκο από τούς 
Κορφούς, ετούτο μου το είπε στοχάζομαι νά είναι Ca: (τσίρκα) δύο 
χρόνοι. —

Έρωτήθη άνίσως και ήτον άλλος πάρουν όταν ό άνωθεν Πάνος 
Φρέσκος τού είπε πώς άπόθανε ό άνδρας τής άνωθεν Έλένας. — 

Άπεκρίθη δέν ενθυμούμαι.
Έρωτήθη άνίσο̂ ς και είναι βέβαιον πώς άπόθανε ό άνδρας της, 

καί άνίσο>ς καί εις τούτο βεβαιώνει τήν δικαιοσύνην. —
Άπεκρίθη, δέν τό ήξεύρο), εκείνο μόνον όπου άκουσα από αυ

τόν τον Πάνο Φρέσκο εκείνο ήξεύρω. —
Έρωτήθη πώς καί άπό ποιόν (μέρος) ήξεύρει πώς ό έκει τότε 

πρωτοπαπάς, έχώρισε τήν άνωθεν Έλένα άπό τον άνωθεν άνδρα της 
και εκείνος έδευτεροπαντρεύτη. —

Άπεκρίθη άπό τον άνωθεν Πάνο Φρέσκο, ό οποίος είπε πώς 
. έδευτεροπαντρεύτη καί πώς έχωρίσθη τήν Έλένα, καί διά άπό άλλο
V· 108α) μέρος δέν ήξεύρω, εκείνος μου τό έβεβαίωσε. —

Έρωτήθη πού είναι κατά τό παρόν ή Έλένα Τουρκέτα, εις ποιον 
| H μέρος κατοικεί. <—

Άπεκρίθη εδώ εις τήν Βενετίαν είναι, κατοικεί εις την Κον- 
τράδα τού Sn Anton». ·—

Έρωτήθη εις τά (κοινά) καί άπεκρίθη καλώς τά δσα τού έδιά- 
βασα, τά έβεβαίωσε καί ώμοσε τά διά έτη 75:

(‘Τπογραφή Ιταλιστί)

i f .
4ΓΤ;
%

τή αυτή
Ήλθε εις τούτην τήν Καγγελαρίαν ό Sr: (Signior) Φίλιππος 

Τρήμης ποτέ Αντωνίου, άπό τήν Χίο, κάτοικος άπό πολλούς χρόνους 
εις τούτην τήν κυριεύουσαν, μάρτυρας ώς άνωθεν προσφερμένος, ο
ρισμένος, γνοίρισμένος άπό τον άνωθεν Βελούδο νουθετημένος είς 
τον όρκον εις τό τέλος καί εξεταζόμενος. —

’Ερωτήθη άνίσως καί γνο^ρίζει τήν ‘Ελένα Τουρκέτα. —
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Άπεκρίθη την έγνωρίζω από τούς 1758: Έδώ εις την Βενε
τίαν

Έρο>τήθη από ποιόν τόπον είναι ή αυτή Έλένα. Άπεκρίθη el-ί 
ναι από την Κώ —

Έρωτήθη όταν ήλθεν έδώ εις την Βενετίαν άπό που ήλθεν 
Άπεκρίθη, αυτή ήτον Τούρκα, και έπηγε εις τους Kooucf ούς 

την μητέρα της και εναν της αδελφόν και έβαπτίσθησαν εις τούς/ 
Κορυφούς και έπειτα ήλθεν έδώ εις ιούς 58: όπου έγό> την έγνώρισα^ 

Έροηήθη άνίαως καί ήξεύρη ή αυτή Έλένα άπέρασε ποτέ είύ 
γάμ(ον) και είς ποιον τόπον και μέ ποιόν.

Άπεκρίθη, έχω ακοήν από διαφόρους, τούς οποίους καταλεπτακ;
- δεν ενθυμούμαι, ότι εις τούς Κορυφούς ό S(ignior) Σταμάτης Ρ σύϊ 

φες τήν έπάνδοεψε μέ έναν όπου έπήγαινε νερό είς τά όσπίτια, τό δ ΐ  
(φ. 108β) νομά του δεν τό ήξευρω [ . . . ] ,  |

Έρωτήθη ανίσως και ήξευρη ότι τό αυτό άνδρόγυνον έξακολο&| 
θησε νά είναι ένωμένον μετά ταύτα. |

Άπεκρίθη, από εκείνο όπου έχω ακοήν, έπειτα από ολίγον κα^| 
ρόν ή αυτή ’Ελένα τάν άφησε τον άνδρα της και έφυγε άπό αύτό:| 
καί έπειτα ήλθεν είς τήν Βενετίαν όπου καί επί τήν σήμερον είνιή| 
έδώ. — |

Έρωτήθη άνίσο>ς και ήξευρη τήν αιτίαν δια τήν οποίαν ή 
λένα άφησε τον άνδρα της καί έφυγε — άπεκρίθη άπό εκείνο οπέ? 
έχο> ακοήν ή αιτία ήτον επειδή καί τήν έδερνε. |

’Ερωτήθη άνίσοίς καί ήξεύρη νά ακολούθησε κανένα έργον d t |  
μεταξύ τής Έλένας καί τού άνδρός της άπό τον [έκεϊσε] τότε προWif 
παπά, κα· άνίσιυς ό άνδρας της έδευτεροπανδρεύθη —

’Απεκρίθη δεν έχο> καμίαν εΐδησιν —
’Ερωτήθη ανίσως καί ήξευρη νά είναι ζωντανός ό άνδρας 

άνωθεν Έλένας καί ανίσως καί ήξεΰρη πως είχε όνομα —
Άπεκρίθη δεν έχω καμίαν εΐδησιν ή ζωντανός είναι ή άποθα^Ι 

νος, άλλ’ ούτε ήξευρω τί όνομα έχει — |
Έρωτήθη είς τά κοινά εμπόδια καί άπεκρίθη καλώς τά όσα ή  

έδιάβασα, τά έβεβαίωσα καί ώμοσε τά έτη αυτού 57. — . I
[Φιλιππής Τρήμης, βεβαιώνω] (γραφή δι’ άλλης χειρός)

Γ: Σεπτεμβρί(ου)
Ένεφανίσθη ό κυρ Θεοχάρης Βιολάντης, ό όποιος προσθέτεί4 

τήν άνωθεν ύπόθεσιν διά μάρτυρα τον Sr (Signior) Ίω(άνν)ί 
Τζουκαλά, διά όσα:

τη αδτη '
Ό  Πανιερώτατος βλέποντας τον άνωθε μάρτυρα όπου έποσ# 

σεν ό άνωθεν Βιολάντης, έπρόσταξε νά ίντζαμιναρισθή και αυτός 
(’Τπογρ.) ό Φιλαδέλφειας Γρηγόριος 

(φ. 109α) Γ: Σεπτεμβρί(συ) 1697
ΤΗλθε ν εις τούτην την αρχιεπισκοπικήν καγγελλαρίαν ό S (igp)f 

Ίω(άννης) Τζουκαλάς τού ποτέ Μιχαήλ άπό τά Ιωάννινα, κάτ*  ̂
εις τούς Κορυφούς καί κατά τό παρόν ευρισκόμενος είς ταύτηνν 
κυριεύουσαν, μάρτυρας ώς άνωθεν προσφερμένος, ορισμένος, 
τημένος διά τον όρκον εις τό τέ(λος) καί εξετάζομε (νος) — *

Έρωτήθη άνίσιος καί έγνώρισε είς τούς Κορυφούς έναν κά*** 
Άθανάσι(ον) κρητικόν — άπεκρίθη, τόν έγνωρίζω καλότατα,



:ΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

ί;109β

κουβαλεί νερά εις τά σπίτια, εκεί εις τούς Κορυφούς. —
Έρωτήθη ανίσως και ήξεύρη νά ελαβε γάμον ό αυτός Άθανά- 

σι(ος) και μέ ποιαν — άπεκρίθη, ήξεύρω, οτι αυτός πρώτα είχε 
στεφανωθή μια κάποια Ελένη Τουοκάτα, μέ την όποιαν εστάλη 
c(irc*a υ>ς έναν χρόνον, και μετά ταύτα διατί δεν ήξεύρω ή Ί£λένα 
έτραβήθη από αυτόν και έμίσεψε από εκείνον τον τόπον, και ό Άθα- 
νάσι(ος) έπειτα έλαβε άλλην γυναίκα, μίαν κάποιαν Ίάννου το δνομά 
της από τά Ίυπίννινα, μέ την όποιαν έχει δύο παιδιά καί είναι έ- 
τούτα αληθέστατα —

Έροπήθη άνίσιο; και έγινε κανένα [έργον] από τον έκεΐσε πρω- 
τοπαπά αναμεταξύ τού ΆΟανασί(ου) και Έλένας πρίνο Άθανάσι (ος) 
λάβη την δεύτεςην γυναίκα —

Άπεκρίθη, καθολικά δέν ήξεύρω, μά επειδή ό γάμ(ος) έγινε μέ 
όλες τές τάξεις και τρόπους όπου [άπάρτε...] εις τέτοιαν ύπόθεσι 
ανάγκη νά έγινε ό,τι ήτον χρειαζούμενου. —

Έρωτήθη ανίσως ό αυτός ’Αθανάσιος είναι ζωντανός — 
Άπεκρίθη, τον ’Απρίλιον έμίσεψα από τούς Κορφ(ούς) καί τον 

άφησα ζωντανόν και ελπίζω νά ζή και επί την σήμερον —
- Έροπήθη εις τά κοινά και άπεκρίθη καλώς τά όσα του έδιάβασα 

και ώμοσε τά έτη 28: —
[’Ιωάννης Τζουκαλάς τού ποτέ Μιχαήλ έξ Ίωαν(νίνων)] 

(γραφή δι’ άλλης χειρός)

ARM. D - BUSTA 26 - No 380
No 380: «7 Σεπτεμβρίου 1767:

Ό  πανιερώτατος και θεοπρόβλητος μητροπολίτης Φιλαδελφ(είας) 
βλέποντας και διαβάζοντας, τό όσον έπρόσφερε ό Θεοχάρης Βιολ,άν- 
της 3: τού τρέχοντος, [όμοιους] εις τό κοστιτούτο τής Έλένας Τουρ- 
κέτας, [παρμένο] τή αυτή ήμέρφ, κα'ι τάς καταθέσεις τών προβληθέν- 
πον εξετασμένων (μαρ)τύρων), καί βλέποντας την αύτήν Έλένα έ- 
λεύθερη γάμου, οός διαζευγμένην, ό>ς δευτεροπανδρεμένον τον άνδρα 
τη; ’Αθανάσιον Κρητικόν καί ώς καληότερα είς τό [προτζέσο] διά νά 
λειψή εις τό έξης ή άνωθεν Έλένα από ψυχοφθόρα πάθη, όπου έως 
τώρα εύρίσκουνταν, έδιόρισα νά δοθη ή άδεια προς τούς έφημερίους 
τού ’Αγίου Γεωργίου νά άρραβωνοστεφανώσουν τον άνωθεν Θεοχά
ρην Βιολάντην μετά τής άνιοθεν Έλένας καί φυλαττομένης τής τά- 
ξεως όπου τυγχάνει εις τά συνοικέσια κατά τούς νόμους.

(υπογραφή) ό Φιλαδέλφειας Γρηγόριος»

(Τό χειρόγραφον άνορθόγραφον - υπογράφεται υπό του ’Αρχιεπισκό
που Γρηγορίου και είναι προφανώς γραμμένον 5Γ άλλης χειρός (γραμμα- 
τέως τινός). Ενδεχομένως νά παρίστατο ό ’Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος κατά 
την έξέτασιν τών μαρτύρων καί νά υπέβαλε έρωτήσεις, 6 δέ Γραμματεύς νά 
έτήρη πρακτικά έν 6iqt, διότι υπάρχουν πολλά όοθογραφικά λάθη. ’Ίσως 
δμως ό άρχιεπίσκοπος νά υπέβαλε προφορικώς έρωτήσεις καί είτα ό μάρτυς 
καί ό γραμματεύς, άπεσύροντο είς τό γραφείον τής Γραμματείας διά νά 
μή ένοχλουν τον ’Αρχιεπίσκοπον).



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙ,

(φ. Ια)

ΑΡΙΘ. 2.
ARM. D. - BUSTA 26 - No 389

Έ πί αίτήσεως τής Άννης θυγ. Γεωργίου Μασέλου τής 2.8.1! 
μετά την έξέτασιν μαρτύρων ό ’Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος Φατσέας γρά^

«τή αυτί) (3.8.1766)
Ό  Πανιερώτατος και θεοπρόβλητος μητροπολίτης Φιλαδ(ελφεί 

βλέποντας και διαβάζοντας την άνωθεν πρόσφ[ερσιν] κα'ι ζήτημα 
άνωθεν ’Άννας και ταίς μ(αρ)τυρίαις, οπού έδόθησαν εις τάς κψΐ 
θέσεις των αυτών, και βλέποντας δτι ή αύη] Άννα εϊν(αι) ρωμαία!] 
νημένη από γονείς ρωμαίους και βαπτισμένη από (ιε)ρέα ρωμόό] 
καί εις τό έθος των ρωμαίων, έδιόρισε νά γένη ή πίστις οπού ζητ|ί| 
αυτή ώς άνωθεν ’Άννα καί νά τής δοθή διά καί τάς . . .

(υπογραφή) Ό  Φιλαδέλφειας Γρηγόριος» ;
(ακολουθεί ή «πίστις»)

« εις δόξαν Χ(ρισ)τού —Βενετία—
'Πόστις βεβαία καί ασφαλής γίνεται τοΐς πάσιν οτι ή Άννα 

γάτηρ νόμιμος του, ποτέ Γεωργίου Μασσέλου, καί Ειρήνης τής σι] 
γου του, άμφότεροι1 ρωμαίοι, έβαπτίσθη εις τον Ιερόν Ναόν τονιΐ 
γιου Γεωργί(ου), κείμενον εις τό Τζερίγον εις τό Χωρίον Καρί| 
νάδες παρά του τότε Εφημερίου του ρηθέντος ναού παπά κυρ j 
μητρί(ου) Μασσέλου κατά τήν τάξιν τής άγί(ας) μας ανατολή 
’Εκκλησί(ας), καί τήν άναδέχθη από τό άγιον βάπτισμα ό Ίωά\ϊ 
Μασσέλ(ος) ποτέ πα(πάς), καθώς πληρέστατα εϊν(αι) άποδεδειγμί 
εις ταύτην τήν αρχιερατικήν καγγελλαρίαν, ή οποία Άννα φυλε’Ι 
έως τήν σήμερον τό δόγμα τής Ανατολικής Εκκλησίας, διάγει 
[Π .,.ν ία ]  καί βίω σεμνώ, πλήν είναι ενδεής καί πτωχή.

Ή  παρούσα γέγονε αιτήσει τής προρρηθείσης Άννας καί 
αυτή διά νά τήν μεταχειρισθή δπου [. . .]
Έδόθη από τήν Αρχιερατικήν Καγγελλαρίαν τή κ: Αύγουστου αψίι

(176*

ΑΡΙΘ. 3,
D - 26 - No 381

(Έ π ί τετραδίου έκ συνερραμμένων 20 ψύλλων, άριθμημένων μέ) 
καί υπόλοιπα 9 λευκά, δικογραφία διαζυγίου ΖαΦείρη Περιστιάνου),

«1765 ’Ιανουάριου 28:
Προσήλθεν έμπροσθεν του πανιερωτάτου Μ(ητ)ροπολίτο1 

λαδελφείας Κ(υρίο)υ Κ(υρίου) Γρηγορί(ου) ό Ζαφείρης ΠεςΓ| 
νος ποτέ Ίωάννου έκ Κεφαλληνίας ζητών παρά τής αυτού Πανι#| 
τος νά άποφασίση έπάνω εις τον αρραβώνα όπου έδωσεν μέ ί:*| 
γίαν τής Μαρίας θυγατρός τού ποτέ Γεωργίου Φωνάκη, όσάν (£■' 
αυτή Μαρία, προστρέχουσα εις τό προσκυνητόν Κριτήριον τού%] 
χωτάτου Κ(υρί)υ Άλοϋζίου Κουερίνη. Άββογαδόρου, έζήττ 
γίνη διαζύγιον εις τον αυτόν αρραβώνα μή θέλουσα πλέον 
φανωθή τον αυτόν Ζαφείρην διά άνδρα της καί ή αυτού 
έπεμψεν άμφότερα τά μέρη εις τήν αυτού πανιερότητα, διά



τάση και να άποφασίση κατά τους εκκλησιαστικούς κανόνας
την αυτήν ώραν

IIροσήλΟεν ή άνωθεν Μαρία Φωνάκη προς τήν αυτού Πανιερότητα 
ζητούσα διαζύγιον, διά νά χωρισΟή και να χαλάση τον άνωθεν αρρα
βώνα όπου έγινε μέ ίερολογίαν παρά του Ευλαβέστατου Παπιά κυρ 
Άντωνίίου) ΓΙαπικυνού, μη θέλουσα πλέον νά λαβή διά άνδρα της 
τον ρηΟέιαα Ζαφείοην Περιστιάνον, διά την οποίαν αΙτίαν έπαρρη- 
σιάσθη εις τον Έξοχώτατον Κ(ύριο)ν Άλοϋζιον Κουερίνη Ά66ογα- 
δόρον, και παρά της αύτου έξοχότητος έστάλΟη και αυτή προς την 
αυτού Πανιερότητα διά . . .

την αυτήν ημέραν
Ό  ΓΙανιερώτατος Μ(ητ)ροπολίτης Φιλαδέλφειας κυρ Γρηγό- 

ρι(ος) — Θειυοώντας τάς αναφοράς διά ζώσης (ρο)νής τού Ζαφείρη 
Περιστιάνου ποτέ Ίο^άννου έκ Κεφαλληνί (ας) καί Μαρίας, θυγατρός 
τού ποτέ Γεωργίου Φιονάκη, και ακούοντας πιυς ό έξοχώτατος1 Κς 
(Κύριος) Άλοϋζιος Κουερίνης ’Α66ογ«δόρος έστειλε τά μέρη προς 
τήν αυτού Πανιερότητα, διά νά άποφασίση έν άγίω πν(ευματ)ι ε
κείνο οπού έπρόσταξεν ή αυτού Πανιερότης νά δοθή ορισμός παρά 
τής ίεροκαγγελαρίας τού ευλαβέστατου παπά κυρ Άντωνί(ου) Παπι- 
κυνού νά ήΟελεν εύβγάλη ϊσον από τό άρραόώνισμα όπου έκαμε μέ 
ίερολογίαν εις τά άνωθεν μέρη έκ τού βιβλίου εις τό οποίον τά ση
μειώνει και νά τό πυοοφέρη εις την ίεροκαγκελλαρίαν διά ( . . . )

έν ταύτώ
Κατά την προσταγήν έγινεν ό όοισιιός προς τον Εύλαβέστατον 

παπιά κυρ ’Αντώνιον Παπικυνόν, καί έδόθη τώ Ευταξία διά:
Φεβρουαρί(ου) 1

Ό  άνωθεν ευλαβέστατος εφημέριος Παπικυνός έπρόσφερεν εις 
τήν ίεροκαγγελλαρίαν τό ίσον τού αρραβώνας ώς άνωθεν . . .

Επακολουθεί εις τό 3ον ψύλλον τό άπόσπασμα του ίερέως):
«Κόπια εύγαλμένη από τήν βίβλον των στεφανωμάτων τής πα- 

ρούσης Σεβασμίου Εκκλησίας τού 'Αγίου Γεωργίου των Γραικών, εις 
βενετίαν. —

1764 = ’Απριλίου 4 — Ε.Π.
Ζαφείρης Περιστιάνος έκ Κεφαλληνίας άρραόωνίσθη εις πρώ

τον γάμον τήν κυρίαν Μαρίαν θυγάτηρ τού π(οτέ) Γεωργίου Φω
νάκη, παρ’ εμού Άνπονίου ίερέοις Παπικυνού εφημερίου τού 'Αγίου 
μεγαλομάρτυρ(ος) Γεωργίου τών Γραικών, κουμπάρος ό Κύριος ’Ιω
άννης Περιστιάνος έκ Κεφαλληνί (ας)

Έδόθη από τήν παρούσαν εκκλησίαν 7 Φεβρουάριου 176 4/5 ’Αν
τώνιος) ιερεύς Παπικυνός εφημέριος 6ε6αιώνο)»

( ’Επακολουθούν λεπτομερείς έξετάσεις τής αίτούσης ’Άννας Μαρίας 
θυγατρός τού ποτέ Γεωργίου Φωνάκη καί τών μαρτύρων/ έν οΐς καί των 
«κουμπάρων}) Ίωάννου Περιστιάνου καί Καπ. Άλεξ. Γκολμά.

Ή ’Άννα Μαρία είς τήν κατάθεσίν της υποστηρίζει ότι ό εύλογήσας 
τον άρραβώνα Ιερεύς Άντώνης Παπικυνός τής παρουσίαζε τον γαμβρόν ώς 
εύκατάστατον καί «νοβαρνιμένον καί όχι πτωχότατον, καθώς είναι» καί κατά 
τήν τέλεσιν τού άρραβώνος δέν άπηυθυνε τάς σχετικάς έρωτήσεις, &ν τον 
θέλη αυτή ή όχι, διότι:)



(φ. 6β).

(φ. 8α)

(φ. 8β)

(φ. 9α)

(απόσπασμα)
«. . .  αυτοί φοβούμενοι μην ετυχε και εγώ έμαθα από άλλο μέρος 
την πτώχειαν τον αυτού Ζαφείρη. έσιώπησε την ερώτηση, όπου είναι 
αναγκαιότατη, εις εκείνην την ώραν αλλά έκαμε τον αρραβώνα, καί 
τό χρέος του τό άφησε, διά τούτο λοιπόν εγώ δεν στέργω ποτέ νά > 
τελειώση τό αυτό συνοικέσιον, ώσάν όπου έπατέθηκα καί βλέπω πώς 
πρέπει νά ζήσω μίαν ελεεινήν ζωήν, όθεν είναι καλεώτερον νά συγκα- 
τέβη ή δικαιοσύνη νά ?νύση τον αρραβώνα παρά νά γένη ό γάμ(ος) 
και έπειτα νά κινδυνεύσω εις κανένα ιίτυχοφθόρον πάθος παρακινημένη 
και στενοχωρημένη από την πτωχείαν καί τό κυριώτερον επειδή καί 
εις εκείνην τήν ώραν δεν έζητήθη. άλλ’ ούτε έδόθη ή εγκάρδιός μου \ 
θέληση...»

('Ακολούθως έξετάζεται ό κουμπάρος Ιωάννης Περιστιάνος, 30 έτών, f 
πρώτος έξάδελφος του γαμβρού, δστις καταθέτει τά ίδια, έπιβεβαιώνων τήν| 
αΐτίασιν τής "Αννης και μεταξύ άλλων): | |
«. . .  Άπεκρίθη, τάξις είναι τής εκκλησίας καί νόμος ότι χωρίς τήνί| 
έρώτησιν τού [ίερέως] εμπρός τό ένα καί άλλ ο πρόσωπον, τουτέστι i 
γαμβρόν καί νύμφη καί τήν άπόκρισιν καί εγκάρδιον θέλησιν, τών δύο γ 
αυτών όπου παρησία πρέπει νά δώσουν συνοικέσιον νά μήν γίνεται, |  
όμως ό παπά κυρ. ’Αντώνιος, αυτό τελείως τό έπαρέτησε, καί έγώ| 
όχι μόνον πυρά, αλλά από τήν ίδιαν εκείνην ώραν έθαύμασα καί έφ
λεγα πάντα τί είναι ή αφορμή καί ό ί(ερεύς) ελειψε τό χρέος του καΓ| 
θαυμάζο) διά ποιαν αιτίαν τό έκαμε. — |

Έρωτήθη εις τά κοινά εμπόδια τού όρκου καί άπεκρίθη ότι ό 
άνωθεν Ζαφείρης είναι έξάδελφος του, πλήν όλο έκείνο όπου είπε εί
ναι αληθέστατοι καί ούτως άφέθη χο̂ ρίς νά όμώση διά τήν συγγένειαν.»

(Επακολουθεί ή έξέταοσς του άλλου «κουμπάρου» Καπετάν 'Αλεξά*»> 
δρου Γκιόλμα του ποτέ Αημητρίου. Ουτος (47 έτών) μεταξύ άλλων κατα-r 
θέτει):
«. . .  Άπεκρίθη ό εφημέριος τής έκκλησί(ας) τού άγί(ου) Γεωργίου,f 
παπά Αντώνιος Παπικυνός, αυτός ήτον όπου έκαμε τήν (ιερ)ολογίαν 
αυτήν, πλήν δέν ακολούθησε τήν τάξιν καί τά πρέποντα, εις αυτήν 
τήν (ιερ)οπραξίαν, καί μά (τήν) αλήθειαν), έθαύμασα εκείνην τήν 
ώραν νά ίδώ ένα τέτοιο πράγμα, επειδή καί ελειψε τό άναγκαιώτερον.»

Έρωτήθη τί είναι έκείνο οπού τον έκαμε νά θαυμάση καί ποιοι 
είναι έκείνο τό άναγκαιώτερον οπού έλειψε από τον αυτόν αρραβώνα

Άπεκρίθη, τάξις είναι τής εκκλησίας μας, αν δέν σφάλλω, Sr 
όταν μέλλει νά γένη συνοικέσιον καί αρραβώνας ό (ίερ)εύς οπού μέλ 
λει νά κάμη τήν (ίερ)οπραξίαν αυτήν, πριν άρχίση καί πριν κάμ) 
ευλογητόν, έχει νά έραιτήση τόσον τον γαμβρόν, όσον καί τήν νύμφην 
καί αυτοί παρησία νά δώσουν τον λόγον τους καί τήν έγκάρδιον αί -/$ 
τών θέλησι, ότι στέργουν καί θέλουν νά γένουν άνδρόγυνον, καί τόι j j  

ό (ιερ)εύς έλεύθερα ήμπορεί νά εύλογήση τον γάμον ή τον άρρο 
βώνα, μά ό πα(πά) κυρ Αντώνιος ετούτο τό έσιώπησε παντελώς &  ̂
χρέος νά κάμη τάς έρωτήσεις κατά τό χρέος του, εύλογήση τον & όί 
ραβώνακ ως πρέπον, οπού [ . . . ]  καί πάντα έθαύμαζα ποία είναι 
αιτία, μά δέν έμπόρεσα ποτέ νά τήν Ιγνωρίσω.»
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{.♦ m

'φ. Μβ)

φ« 10α)

ι. **£>■
Γ

ίΐοβ)

("Εττίται μικρά ττράξις τού Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου, όρίζοντος νά 
κληθή αυτοπροσώπως ό Ζαφείρης Περιστιάνος.

’Εμφανίζεται ουτος την 11 ην του αυτού μηνός και καταθέτει):

«τΗλθεν εις; το εκκλησιαστικόν όφφίκι(ον) ό Ζαφείρης Περιστάνης 
(τού) ποτέ Ίωάννου, από την Κεφαλληνίαν, μα ευρισκόμενος, από 
«περασμένους χρόνους, εις ταύτην την πόλιν.

Έρωτήθη ποία είναι η αιτία οπού τον έπαρακίνησε νά έλθη εις 
τό όφφίκιον και ποιον είναι τό ζήτημά του.

Άπεκρίθη, ή αιτία οπού εγώ ήλθον εις τό όφφ(ίκιον) είναι μέ 
τό νά έπροστάχθηκα μέ προσκηνητόν πρόσταγμα, δίδοντας μου εΐδη- 
σιν εις την σκριτουρα και μάρτυραις όπου έπαράστησε ή αρραβωνια- 
στή μου ’Άννα Μαρία Φιυνάκη, όσον ακόμα και ταίς αποδείξεις, όπου 
έκαμε, διά τούτο ήλθα και έγώ νά άποκριθώ καί νά ειπώ ταπεινώς, ε
κείνο, όπου είναι ή καθολική μου γνώμη καί θέλησις επάνω είς όσα 
αυτή έπρόβαλε καί ζητεί. 'Όλα αυτά στοχαζόμενος καί εγώ καί βλέ
ποντας φανερά είς τον ολίγον καιρόν οπού μέ αυτήν έγνωρίστηκα μέ 
τό μέσον τού άρραβώνος, οπού έγινε αναμεταξύ εμού καί αυτής, έσυμ- 
πέρανα καί καθολικά έγνώρισα, ότι έπειτα από όλίγαις ήμέραις τής 
άρραβοόνας μ (ας), εύρέθη μετανοημένη, ωσάν όπου έπατήθη από ταίς 
πολλαΐς παρακινήσεις τού παπά κυρ ’Αντωνίου Παπικυνού, ώσάν ο
πού μέ έπαράσταινε διά άνθρωπον νοβερνιμένον, πλήν αφού αυτή έ- 
γνώρισε τήν κατάστασίν μου, άρχισε νά θλίβεται καί νά πικραίνεται 
καί νά παραπονείται είς τό γέλασμα όπου τής έκαμεν ό αυτός (ίερεύς) 
[. . .]  παρακινημένος αυτός νά μέ παρασταίνη, ως καθώς δεν ήμουν, 
δέν ήξεύρω. Μάλιστα καί τήν ώραν όπου ό αυτός ευλόγησε τον αρρα
βώνα μας, δέν έκαμε ταίς ερωτήσεις, οπού πρέπει καί νά πάρη τόσον 
τήν έδικήν μου θέλησιν, όσον καί τής ’Άννα - Μ(αρ)ίας.
'Όθεν, συντρέχοντας καί εγώ, όμογνώμως, είς τό ζήτημα τής αυτής 
’'Αννα - Μ(αρ)ίας καί [δέομαι] ταπεινώς τήν ευσπλαχνίαν καί έξου- 
σίαν τής Πανιερώτητος του, τώρα οπού ακόμη δέν ήλθαμε είς τό τέ
λειον τού μυστηρίου νά διορίση τήν διάλυσιν τού αιΥτού άρραβώνος, 
χαρίζοντάς μου τήν ελευθερίαν, διά νά έπεράσω είς δεύτερον συνοικέ
σιο ν, όταν ό Θεός εύδοκήση, τόσον παρακαλώ ταπεινώς καί ώς καθώς 
ή άνωθεν ’Άννα Μαρία έζήτησε . . .

τή αυτή
Βλέποντας καί άναγνώθοντας [ή πανιερότης του] τό άνωθεν κοστι- 
τούτο καί ζήτημα όπου κάνει ό άνωθεν Ζαφείρης Περιστιάνης, όμο- 
γνοφόντας καί αυτός είς δ,τι ζητεί ώς άνωθεν ή γυνή ’Άννα - Μαρία, 
βεβαιώνοντας ό ίδιος τό όσον αυτή έπρόσφερε καί άπόδειξε, έδιόρισε 
νά γένη τό διαζύγιον τού άρραβώνος, άφήνοντες έλεύθερα τά μέρη 
διά νά άπεράσουν είς έτερον γάμον, φυλαττομένη ή Πανιερώτητά του 
εναντίον τού άνωθεν παπά Άνπονί (ου) Παπικυνού, διά καί τά έξής 

ΓΤπογρ.) ό Φιλαδέλφειας Γρηγόριος 
Ό  πανιερώτατος μητροπολίτης Φιλαδελφ(είας) κς (κύριος) κς (κύ
ριος) Γρηγόρι(ος) βλέποντας τήν αναφοράν τού Ζαφείρη Περιστιά- 
νου (τού ποτέ Ίωάννου) καί ταίς μαρτυρίαις (τής) θυγατρός τού 
ποτέ Γεωργί(ου) Φωνάκη είς τάς 28: τού άπερασμένου Ίανουαρί(ου) 
μέ τήν οποίαν, μέ τήν οποίαν έφανέρο>σαν πώς έπαρρησιάσθησαν άμ- 
φότερα τά μέρη, προς τον έξοχώτατον κύριον Άλοΰσιον Κουερίνην 
άββογαδόρον, ζητούντες ή αυτή γυναίκα νά εΐν(αι) άπείρακτος καί
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Ηί«1.31λελυμένη από τον δεσμόν τον άρραβώνος, όπου έδόθη μέ ευλογίαν,! 

//ατά την τετάρτην ’Απριλί(ου) 17G4: ώσάν όπου λέγει πώς ήπατή ι̂ 
θη κα'ι φοβούμενη μη τής άνέβη χειρότερον κακόν, δέν στέργει κατ,#! 
ούδένα τρόπον νά λάβη διά άνδρα της τον ρηθέντα Ζαφείρην, διά την 
όποιαν αιτίαν, έπρόσταξεν ή έξοχότης του, τον αυτόν Ζαφείρην, μέ 8» 
ρον του προσκυνητού αυτού (του) βήματος, 5: Φεβρουαρί(ου) νάΐΐΕ· 
άπέχη από την αυτήν Μαρίαν Φωνάκη, μέ ποινήν ώς εις αυτήν, άφήή 
νοντες εις τον εκκλησιαστικόν φόρον τήν άδειαν νά έπιτελέση τά drj 
ναγκαια διά τήν λύσιν του αυτου άρραβώνος μέ γράμμα τής αυτού] 
έξοχότητ(ος) 22: του τρέχοντος κα'ι θεωρώντας πώς άμφότεοα τμ 
μέρη ζητούν το διαζΰγιον, ή μέν ώς άπατημένη κα'ι φοβούμενη, ό δί 
ώς τεταραγμένος εναντίον της κα'ι μή Κοντές λαβεΐν αυτήν εις γό 
ναΐκα, κάνοντες σκέψιν προς τούτοις πώς πρ'ιν τής άκολουθί(ας) τόί:| 
άρραβώνος, δέν έγινε παρά του (ίερ)έ(ως) ή συνηθισμένη ερώτησή 
αν άμοιβαί(ως) στέργουν νά συζευχθοΰν είς νόμιμον γάμον, καθφι! 
μαρτυροΰσιν οΐ παραλώμφιοι και αυτά τά ίδια μέρη κα'ι καθώς εϊι 
τάς άναφοο(άς) άμφοτέρων σαφέστερα φαίνεται. »

Ή  αυτου Πανιερότης επικαλούμενη τό άγιον όνομα του κ(υρίο)ό 
Ίησοΰ, παρά του οποίου έχει λελυμένον και χωρισμένον, τον αύτό̂  
άρραβώνα, όπου μέ (Ιερ)ολογίαν έγινε, ώς άνωθεν μεταξύ τού Ζι 
φείρη Περιστιάνου κα'ι Μαρί(ας) Φωνάκη, διά τάς προρρηθε® 
αίτιας καί διά νά έμποδίση μέ τήν εκκλησιαστικήν οικονομίαν τά > 
τοπα, όπου ήθελαν συνέβη δίδοντας ελευθερίαν κα'ι εις τά δύο με£ 
νά άπεράσουν εις νόμιμον γάμον μέ άλλα πρόσωπα, νομίζοντας; 
άνωύεν [παντελώ(ς) θέσιν] άκυρον κα'ι άνενέργητον, ούτως εν άγ 
πν(εύματ)ι άπεφήνατο:

Έδόθη κατά ιβ Φεβρουαρί(ου) αψξδ/ε:
(ύπογρ.) Ό  Φιλαδέλφειας Γρηγόριος»

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι

Η
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ΔΑΣΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ*
Κ ο υ ρ α μ ό φ υ λ λ ο  (το) φύλλον απροσδιορίστου είδους (ρυτού. Άπαν-

ΙΙαλίουοο; Paliuros australis άπαντ. Παλιούρι. ’Ίσιος πρόκειται περί τού 
ιύτού φυτού. Ή έννοια είναι ότι μέ καλά υλικά γίνονται νόστιμα καί κατωτέρας 
χξίας εδέσματα. Μετφ. οτι χάρις εις τον πλούτον καί ό άσχημος φαίνεται ωραίος 
ΐαί ό ίίλάξ ευφυής και ό υπόπτου έντιμότητος λευκή περιστερά.

Κουρί  καί κατά συγκ. κρ ί (τό). 'Τποδηλούται τό υπό προστασίαν καί 
ιατά συνέπειαν, ιό άπηγορευμένον δάσος ή τμήμα δάσους, χάριν ώρισμένου σκο- 
ον. Συνήθως κεφαλάρια χωριών, βακουφικά κλπ. Τοπωνύμια καθ’ άπασαν την 
υκιροπικήν 'Ελλάδα. Συνηόεστάτη ή τοπωνυμία έν Ήπείρω, ώς:

— Κουρι τού *Αγ. Κώσταντίνου, εις τό χιορίον Καλέντζι, έπι λόφου ελθα 
αΐσν.ο; τού Άγ. Κωσταντίνου.

— Κ’ρί καί Γκρεμός στό κρί, είς τό χωρίον Κωστήσι των Κατσανοχωρίων.
— Κουρι εις τό χ. Πλαίσια (Κατσανοχώοια). Όμοίοις, Κουρι τού Μή- 

Ιί(ου). Κουρι τού Αάτ(ου) μικρά δασώδης έκτασις άνήκουσα είς τον ναόν Φα- 
κκομένης τού χ. Φορτώσι όπόθεν έξυλεύετο παλαιότερον τό χ. Αάτου (ΊΊπειρ. Χρ.

τεύχη Α -Γ  σ. 103 κ.έ.ΐ. Κατά τον συλλογέα καί). Κιοσυ. Στεργιόπουλον, ή λ. 
ναι τουρκική καί σημαίνει χώρον ή δάσος ένθα άπηγορεύετο ή υλοτομία. 01 συλ- 
γεΐς συνήθως παραλείπουν νά αναφέρουν τό είδο; των δένδρων από τά όποια α
μελείται τό κουρί. Εις τάς περισσοτέρας όμιος τών περιπτοόσεων άποτελείται από 
νδρα δρυό; πλατυφύλλου, όλιγώτερον δέ άλλων ειδών, ώς άεκρύιλλθ)ν δουών. κω- 
ιφόριον, ή άλλων φυλλοβόλων πλατύφυλλων, ώς Όξνας, Πτελέας, Σφενδάμνου κλπ. 
I λέξις καθ’ ημάς είναι έλληνικοντάτη, άπαντώσα παρά Θεοφράστο) (Φυτ. *Ιστ. 
{ 2, 2 I, ό οποίος αναφέρει τήν έν Τάρρα (Σφακιά Κρήτης:) κ ο υ ρ ι ζ ο μ έ ν η ν  
;,'πάριττον. Είναι δηλ. αυτή αύτη ή λ. κουρά, κουρεύει ν ή δέ έρμηνεία τού πρά- 
«ατος ενχερεστάτη. Περί αυτού βλ. τήν εκτενή πραγματείαν μου «Τό κουρί στήν 
Iπείρο» έν Ηπειρωτική Εστία ’Έτ. λ ' τεύχη 2 καί 3.

Ενταύθα περιορίζομαι νά ύποιινήσω τά επόμενα. Κουρί είναι μικρόν δάσος 
αυστά; δένδρων ή τμήμα δάσους άποτεμνόμενον τού ολου δάσους δι’ ώρισμένον 
ί>πόν, Ό σκοπός ούτος άρχικώς ήτο ή προμήθεια καί έξασφάλισις κλαδονομής 
ιτά οίκόσιτα ή ήμιοικόσιτα ζώα τών κατοίκο)ν τών χωράον προς διατροφήν αυτών 
:ά τον χειμώνα. Μέ άλλας λέξεις, τό κουρί είναι δασύλλιον κλαριζόμενον, ήτοι 
υττάμενον κλάραν  προς τον σκοπόν προμήθειας ειδικού προϊόντος τού κλα- 
ν, Ή έκτασις τού κουριού, έξαρτάται από τον αριθμόν τών διατρεφομένο)ν ή δια- 
μαζομένων ζώων, τό είδος τών δένδρων έξ ών άποτελείται τούτο, τήν άλλην πα- 
κιμένην εις τά ζώα τροφήν καί άλλους δεύτε ρεύοντας παράγοντας. Μέ βάσιν τήν

Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 185.
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άπόδοσιν του κουριού εις κλαδοφύλλωμα, καθορίζεται ό περίτροπος χρόνος του κλα-1 
ρίσματος, κυμαινόμενος μεταξύ 3 και 7 έτών, άναλόγως αν τό δένδρον κατά till 
κλάρισμα άποκλαδίζεται πλήρως, οπότε ή κλαδϋτομή επανέρχεται ένωρίτερον ή δν ] 
άποκλαδιζεται μερικώς, οπότε ή κλαδοτομή επανέρχεται βραδύτερον.

Ή  πράξις τής κλαδοτομής ή κλαδονομής, λέγεται κλάρος. Λέγουν: «πάμει] 
για κ?αχρο» ή «έχουμε κλάρο» ή «ό κλάρος θά άρχίση την πρώτη τού Όκτώβρη» κλιί;| 
Συνήθως 6 κλάρος αρχίζει μετά τάς πρώτας φθινοπωρινός βροχάς γιά νά ξεπλιπ 
θή το φύλλο>μα από τον κονιορτόν τού θέρους, άλλά πριν άρχίση τό κιτρίνισμα και] 
ή φυλλοβολία.

Εις τά χωριά τού Ζαγοριού, ιδίως εκείνα πού δεν διέθετον μεγάλης έκτά| 
σειυς δάση, ή δημογεροντία διώριζε «σημειωτή» ό όποιος έσημείωνε τούς απαξ κλα; 
δονομήσαντας (όστε νά μή επέρχεται κατάχρησις. Ληξάσης τής κ?ωιδονομής δι’ ο 
λους τούς κατοίκους, άπηγορεύετο τού λοιπού, οχι μόνον καθ’ δλον τό έτος, άλλ ] 
μέχρι, τού νέου περιτρόπου χρόνου ή υλοτομία ή οίαδήποτε άλλη πράξις δυναμέν 
νά προξενήση φθοράν ή βλάβην εις τό κουοί, τό όποιον ούτω άπηγορεύετο ή έτ 
θετό υπό προστασίαν κατά πάντα τρόπον. 'Ώστε κουρι είναι δάσος ή τμήμα δάσοι 
άπηγορευμένον διά πάσαν άλλην χρήσιν, πλήν τής κλαδονομής. Πολλάκις τό κουη 
ετίθετο υπό την προστασίαν τού θείου, άφιερούμενον εις ναΐδριον εντός αύτού 
γειρόμενου καί ούτω έ'χομεν: τό κουρι τής Παναγίας (Κήποι Ζαγορίου), τό κα 
ρί τ’ Άηγιώργη (Μπούλτσι Ζαγορίου), τό κουρι τού ’Αγίου Κωνσταντίνου κλ

’Ενίοτε τό κουρι καθηγιάζετο διά τής «ύψώσεως» οπότε έχομεν xov*j 
μέ ύι|»ωμένο δέντρο, έν Γρεβενιτίω τό «Έφτάπαδο δάσος» κλπ. Τό κουρι (κο 
ρού) άνεγλτορισμένο υπό τής τουρκικής περί γαιών νομοθεσίας, ως κατ’ έξ |  
χήν ιδιωτικόν δάσος, οι δε όροι κουριτζής (δασοφύλαξ) καί κορού άγαλαρή ί 
γάδες των δασών) μόνον εις τά ιδιωτικά δάση άναφέρολπαι τών δημοσίων < |  
σών, μέχρι τής ιδρύσεοχ Δασικής 'Τπηρεσίας δηλ. μέχρι τού 1886 παρακολουθώ 
των την τύχην τών νεκρών γαιών (έραζίι μεβάτ) καί τών κοινών όρέων (τζιπ 
μουχαπά) επί τών οποίων φύονται. Ή  ελληνική δασική νομοθεσία άπαγορεύει * υ 
κλαδονομήν καί δεν άναγνωρίζει δασύλλια λόγω κλαδονομής ώς ιδιωτικά ή καί |  
πλώς οίονει δουλείαν κλαδονομής. |

Τό διά κλαδονομής λαμβανόμενον κλαδοφύλλωμα διαφυλλάσσεται κατά>Ι- 
διάστημα τού χειμώνος εις κ λ α δ α ρ ι  ές. Ή  κλαδαριά είναι είδος ειδικής- 
ερίου θημωνιάς ιδρυόμενης είτε πλησίον τής οικίας τού χωρικού, είτε έξωθι 
χωρίου όμού μετά τών λοιπών ολοκλήρου τού χωρίου, είτε επί τόπου εις τό κλαδ^ 
μούμενον δάσος. Χρησιμοποιείται προς τούτο ένα έκ τών κλαδονομημένων δένδΓά 
ή άλλως στύλος ύψους περί τά έξ μέτρα, άπό τού μέσου τού οποίου προς τά ΰ 
μέχρι τής κορυφής στοιβάζονται οι κλάρες εις σχήμα πυραμίδος ή κώνου μέ Ινό| 
κορυφήν προς τήν κορυφήν τού δένδρου ή τού στύλου. Ή  στοίβαξις γίνεταΐι1'^ 
δεξκος όίστε τό φύλλο̂ μα νά άερίζεται καί νά στεγνώνη βραδέως χωρίς νά σσ·Γ#τ 
καί χωρίς νά χιυνεύη, άλλ’ απλώς νά άφυδατώνεται. Ταυτοχρόνως προστατεύω? 
άπό τής βροχής ή τής χιόνος διότι δεν διαπεράται υπό τής υγρασίας χάρις είςΊ'ί j 
τεχνικήν τής στοιβάξεως, ή δε λήψις τού φυλλώματος γίνεται ολίγον κατ’ όί0** 
έκ τών κάτω χωρίς νά βλάπτεται ή κλαδαριά. Όλιγώτερον επιμελής τρόπος? 
τηοήσεως τού κλαδοφυλλώματος είναι ή άποθήκευσις τούτου εις κατώγια τα '̂ 
κιών ή εις χορταποθήκας εντός τών χωρίων.

Εις τήν παρατιθεμένην εικόνα έμφαίνεται ή μορφή τήν οποίαν προσλαμ^1 
τό κλαδονομούμενον δένδρου, έν προκειμένω φυλλοβόλου δρυός, συνεπεία rfjĝ a“ 
δονομής. Ή  κόμη τού δένδρου έχει μορφήν άτρακτοι».

(Πάσαι αί ειδικαί λέξεις τού παρόντος ?α'}μματος, κουρι, κλάρος, κλάβ*α 
κλαδονομή, κλαρίζω, κλαδαριά, άθησαύριστοι λεξικογραφικώς).
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Κο ύ ρ ο ς  (ό). Τό κούρεμα των προβάτων δ ήλοι ή λ. Είναι ό κυρίως κού
ρος. Κατά Μάϊον η Ιούνιον μέ την έ'ναρξιν τού ξηρού θέρους (πιάνει τό κάμα), 
τά ποιμενικά ζώα, πρόβατα καί γίδια, θέλουν κούρεμα. ’Έχει δμως προηγηθη, ήδη 
από τά χειμαδιά, τό κ ο ν λ ο υ κ ο ύ ρ ι ο μ α, ήτοι τό κούρεμα των μαλλιών, πού 
εύοίσκονται εις την κοιλιάν, τά πισινά καί τά πόδια. Κουλουκούρισμα γίνεται μό
νον είς τά πρόβατα, τά γίδια τά κουρεύουν μια καί καλή.

Κλαριζ*'μενα άτομα δρυός εις τήν περιοχήν 
Κήπων Ζαγορίου

< Ό κούρος γίνεται μέ τήν βοήθειαν τού π ρ α τ ο τ|> ά λ ι δ ο υ (προβατο-
Ιψαλίδος> από τούς κουρεΛάδες, πού είναι οί ίδιοι οί τσοπάνηδες. Πιάνουν τό 
ζώον. τό άνασκελιόνουν καί αρχίζουν τό κούρεμα άπό εκεί πού έχει μείνει τό κου- 
λονκούοισμα. Τελειώνων τό κούρεμα ό τσοπάνης, κτυπά τό ζώον μέ τό ψαλλίδι καί 
τό απολύει μέ τήν ευχήν «νά μή βασκαθής».
, Αποφεύγουν νά αρχίσουν τον κούρο Τρίτην ή Παρασκευήν. Τό Σάββατον 
δεν είναι δυσμενές αλλά δεν αρχίζουν πάντως τήν ημέραν αυτήν διότι ακολουθεί ή 
Κυριακή, ημέρα αργίας. ’Έτσι αρχίζουν κατά προτίμησιν Δευτέραν. Εις περίπτω- 
μν·δμως εμποδίου ό κούρος ήμπορεί νά άοχίση Τετάρτην ή Πέμπτην.
. Προσέχουν επίσης πολύ, τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν θά πέση ή πρώτη 
ίκιλιδιά, νά είναι ό ουρανός ξάστερος. "Αν ύπάρχη κανένα συννεφάκι διαβατά- 
(ΐκο, περιμένουν νά περάση καί έπειτα αρχίζουν. ’Ακόμη περισσότερον δμως φο
βούνται τήν βασκανίαν. Για τούτο ό κούρος γίνεται κάπου απόμερα, σέ καμμιάν 
μκκαν, μακράν άπό τον συχνάζομενον δρόμον και γενικώς εις μέρος μάλλον από- 
ρυφον.

Τά έκ τής κουράς προκύπτοντα μαλλιά, συσσοίρεύονται εις π ο κ ά ρ ι α  του- 
ώτιν εις σιυρούς σφαιρικούς, σχηματίζουν φορτώματα καί μεταφέρονται προς ά- 
ρθήκευσιν. ’Αποθηκεύονται είτε εις κατώγια, αν ό τσοπάνος είναι χωρικός, είτε 
( κανένα γ ρ α σ ε ρ ό σπήλαιον άν ό τσοπάνος είναι σκηνίτης. ’Ενδιαφέρει ή 
Ωοθήκη νά είναι υγρά για νά πάρουν βάρος τά μαλλιά, διότι μέ τό βάρος πω- 
(Ονται.

Γιά τον κούρο των γιδιών, τον γ ι δ ό κ ο υ ρ ο, δέν είναι αρκετόν έργα-
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λειον ενα ψαλίδι. Χρειάζεται ακόμη και ή γ ι δ ο κ ο υ ρ ε ύ τ ρ α άνευ τής οποίας 
δεν είναι δυνατόν νά πειθαναγκασθή το γίδι νά δεχθή ψα?άδι. Ή  γιδοκουρεύτρα 
είναι τεμάχιον ξύλου πού έχει μήκος ίσον μέ τό ανάστημα τής γίδας. Τό κάτω 
άκρον του είναι οξύ και μπήγεται στο έδαφος στερεώς, τό άνω άκρον απολήγει 
εις διχάλαν. Μέσα εις αυτήν την διχάλαν τοποθετείται ή κεφαλή του ζώου χωρίς 
νά είναι δυνατόν νά μετακινήται, διότι τά δύο άκρα της ένώνο\παι μέ μίαν βέρ
γαν ξυλίνην ή οποία διέρχεται διά μέσου των οπών τάς οποίας φέρουν άντικρυστά 
τά τ σ α ρ π ό λ ι α  τής διχάλας. Καί ενώ έτσι μαγκωμένον τό ζώον τρέμει άπε 
τον φόβον του ενώπιον τού αγνώστου, οι κουρευτάδες μέ τό τ ρ α ο ψ ά λ ι δ ( 
αρχίζουν ψαλιδίζοντας από τά κιολομέρια καί προχωρούν προς τά πλευρά καί τή1 
ράχιν. Πίπτουν επί τού εδάφους τά μαλλιά, λάγια, κανούτα, καστανά, ψαριά κλπ 
αλλά δέν σχηματίζουν ποκάρι. Είναι τρίχες μοναχές τις όποιες μαζεύει καί στοι 
βάζει σέ σάκκους ή τσοπάνισσα. Τό κορμί τού ζώου γίνεται ψαλιδιές ψαλιδιές 
μιά αηδία νά τό βλέπης. Λέγουν: «σάν κουρεμένο γίδι» έμπαικτικώς, Ιδία γιά τοι 
νεοσυλλέκτους. Θέλουν νά πούν ότι καί ή λ. κορόϊδο σημαίνει εν κυριολεξία κω 
ρόγιδο.

Γιά τούς τσοπάνηδες καί έν γένει γιά τον κτηνοτροφικόν κόσμον ή φ 
«σ το ν  κ ο ύ ρ ο» είναι χρονικός προσδιορισμός. Ό  κούρος είναι μιά περίοδος τί 
κτηνοτροφικών εργασιών από τάς σημαντικωτέρας καί πολυασχολωτέρας διότι κα 
αυτήν συντελείται ή άπόληψις ενός έκ τών κυριωτέρων προϊόντων τής κτηνοτροι 
κής παραγωγής. Τά άλλα προϊόντα είναι τό γάλα (τυρί), καί ό γέννος. ''Ωστε ά 
άπόψεως ασχολίας αν ό γεωργός ήμπορή νά εΐπη σπορά - θέρος - τρυγός, πόλεμ 
ό τσοπάνης μπορεί επίσης νά είπη, γέννος - κούρος - τυροκόμιση, πόλεμος.

Παροιμ. «Πού γροίκαε κούρευε, δέν κωλοκούριζε», λεγομένη δι* εκεί1 
ό όποιος ήμπορεί νά εκτίμηση κατ’ αξίαν.

«Στον κούρο» ή «θά τά πάρης στον κούρο», επί χρέους ή ύποσχέσεως 
φιβόλου φερεγγυότητος.

«Τον κουρεύουν» συνών. προς τήν «τον μαδούν», τού τρώγουν χρήματε 
ναντι εύτελών ανταλλαγμάτων.

Κατά μεταφοράν λέγουν «κουρεύουν τά μελίσσια», ήτοι μελισσοκομούν.
Τπν. «Στις κουρεύτρες», μέρος ένθα συνήθως κουρεύουν γίδια ή οποί 

χουν άπομείνει κουρεύτρες μετά τήν χρήαιν των.
Κ ο ύ ρ π ι ν ο  (τό), κοινή ονομασία διά τινα είδη τού φυτού ΑΙγόκλ 

ώς τό Περικλύμενον (periclymenum) καί Περίβλαστος (implexa), άνευ δασ 
νίκης σημασίας. Ενίοτε χρησιμοποιείται εις φράκτας διακοσμη.τικώς μετ’ α 
αναρριχητικών ειδών.

Κ ο υ τ ο ύ κ ι (τό). Ή  κυρία σημασία τής λ. είναι τικρλός. Εις τήν δαι 
ορολογίαν ύποδηλοί κοντόχονδρον στρογγύλον τεμάχιον κορμού, άκατέργαστον. 
το έχει πολλάς έφαρμογάς ως εις τά κρεοπωλεία ώς κρεατόξυλον, κατά Τσάκτ 
χρησηιοποιείται έν Πάργα εις τά ελαιοτριβεία. Κουτούκια όμως λέγονται κ 
έκ λαθροϋλοτομίας ή λαθρομεταφοράς προερχόμενοι κορμοί, άλλως στραβά ή 
βά, καθ’ ο ασφράγιστοι (ανεξέλεγκτοι) υπό τής δασικής Υπηρεσίας.

Κ ο ύ τ ο υ λ α ς (ό) καί κατά συγκ. κ ο ύ τ’ λ α ς, ύποκ. κουτλόπουλο 
Χαλκιοματένιον άγγείον γανιομένον, είδος κατσαρόλας. Τό σπουδαιότερον ά*) 
πού δέν λείπει από κανένα τσοπάνικο νοικοκυριό. Χρησιμεύει διά μαγείρευμα, 
σιμόν γάλακτος, πιάσιμον νερού κλπ. Κ ο υ τ λ ο χ ο ύ λ ι α ρ ο δέ, κουτάλι ; 
μοποιούμενον εις τον κούτουλαν. Ό  κούτουλας είναι έν από τά οικιακά σκεύ 
τσοπάνου τά περιλαμβανόμενα υπό τήν κατηγορίαν κ α ρ δ α μ π ί κ ι α .

Κ ο υ τ σ ο ύ μ π ι  (τό). Καί έπιθ. κουτσουμπός. Κορμοτεμάχιον ή 
στελέχους, μ ή άπολήγον εις οξύ άκρον. Μέ άποκεκομμένον τό λεπτόν άνω άκρ(

ι
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Κο ύ τ σο υ  πας  (ό). Mr/.ρόν τεμάχιον ξύλου κουτσουπιάς (6λ. λ.), χρη- 
ιοποιούμενον εις κατασκευήν παγίδων προς σύλληψιν μικρών πτηνών. Πρόκει- 
ι μάλλον περί παιδικής παιδιάς.

Κο υ τ σ ο υ π ι ά  (ή), τό δασικόν είδος Cercis siliquastrum. Δενδρυλλιον 
ς ζώνης τών αειθαλών πλατυφι''λλων άπαντώμενον κατά την πεδινήν καί παρά- 
ν Ήπειρον, κυρίως κατά τάς άκτάς επί τού Ίονίου. ’Απαντούν όμως καί νη- 
$ς τής ζώνης ταύτης εις τό εσωτερικόν τής Ηπείρου, ώς κατά μήκος τού ’Α
ώου μεταξύ τών νομών Καρδίτσης καί ’Άρτης (τ.δ. Άργιθέας καί Τετραφυλ- 
ς), καθώς καί έν Ζαγορίω κατά μήκος τών οχθών τού ποτ. Βάρδα, Ιδία από 
Ί συμβολής τούτου εις τον νΑραχθον μέχρι Καβαλλαρίου καί Λεπτοκαρυάς καί 
περί τον συνοικισμόν Τσίπιανης καί τό Χάνι Καμπέρ ’Αγά. Τά φύλλα τής κου- 
ιυπιίς χρησιμοποιούνται από τούς τσοπάνηδες κυρίως στά χειμαδιά ώς ύπόστρω- 
;Ιπί τών πυρωμένων πλακών τής φιυτογωνιάς γιά τό ψήσιμο τού χαμουκουκιού, 
':ε τό χαμοκούκι νά μην έγγίζη άπε\»θείας στις πλάκες* τό σκεπάζουν επίσης μέ 
πσουπόφυλλα καί τό παραχώνουν μέ άνθρακιάν (σπούρνη) γιά νά ψηθή. Τά 
λα τής κουτσουπιάς δίνουν μιάν ιδιάζουσαν γεύσιν στο χαμοκούκι. Τόχουν νά 
νέγουν οί τσοπαναρέοι γιά την νοστιμιά του «χαμοκούκι μέ τά κουτσουπόφυλλα».

Κο ύ τ σ ο υ ρ ο  (τόί. Κορμοτεμάχιον δένδρου, ιδίσι δασικού σχετικώς με- 
ης διαμέτρου. Τούτο μετά την υλοτομίαν άποκλαδούται καί άποφλοιούται καί 
εται είτε εις δύο ήμίση κατά τον κύριον άξονα, καλούμενα π λ ά ν τ ρ ε ς, είτε 
τλάκας ή καί- σανίδας Ιχονδροεπεξεργασμένη ή πλήρως επεξεργασμένη ξυλεία). 
υλοτόμοι λέγουν: «Θ’ ανοίξουμε δρόμο νά κατεβάσουμε τά κούτσουρα». Ή  «θά 
,υμε τά κ. στο ποτάμι». ’ΤΙ «θά κουοιάσουμε τά κ.» τουτέστιν θά τά τεμαχί- 

Γενικώς τό κούτσουρο είναι τό πρώτον προϊόν τής υλοτομίας εις κατάστασιν 
Της ύλης. ’Από τό κ .διαδοχικώς προέρχονται αι πλάκες, καί έν τέλει αΐ σανίδες.

Κούτσουρο, χαρακτηρίζεται τό ένα καί μοναδικόν άπομένον έπί τού ύλοτο- 
(δένδρον άνυλοτόμητον ή κορμοτεμάχιον έγκαταλειφθέν άνεπεξέργαστον. Έντεύ- 
ιτπν. ώς ιό δάσος Κούτσουρο έπί τού ορούς ’’Ιταμός, κατά τά δρια Ευρυτανίας 
Καρδίτσης. Μεφ. ό μοναχός* (βλ. Παπαδιαμάταη τό δ. «Τά δυό κούτσουρα»). 
>ίως καί τό δ. Ζαχ. Παπαντωνίου «Ή πέτρα τού Γριβόδημου»: «Κ?ιαρί πάς 
ίγάλης από μαύρο κούτσουρο;» Προς κούτσουρο παραβάλλεται καί ό άμόρφω- 
ϊνθριυπος καί έπί μαθητών ό αμελής.

Πρμ. «Τό ποτάμι κάθε μέρα δεν κατεβάζει κούτσουρα», λ,εγομένη έπί χα- 
ν ευκαιριών.

Έν Ήπείρω συνήθης τοπίονυμία, ώς «τά Κούτσουρα» εις την περιφέρειαν 
Μουργών καί αλλαχού.

Έν Κρήτη ό κ ο ύ τ σ ο υ ρ ο ς, καί διά την ρίζαν αμπέλου, ή άμπε-  
ουτ σ ο ύ ρ α.
. Κουφάλα ίή). Κοιλότης κορμού δένδρου όφειλομένη εις σήψιν τού ξύ- 
«ννεπεία μηκυτολογικής ή εντομολογικής προσβολής. Εις αυτήν δυνατόν νά 
Μφάσει καί ό άνθρωπος διά τραυματισμού. 'Υπάρχουν δασικά είδη περισσό- 

ή όλιγοκερον πρόσφορα εις κουφάλιασμα. ’Εκ τών μάλλον επιδεκτικών είναι 
άτανος. Περισσότερον ανθεκτικά είναι τά διαθέτοντα έπου?̂ ωτικάς ύλας, ώς 
ύκη τό ρετσίνι, ή Σχίνος τήν μαστίχην κλπ. ’’Αλλα είδη <υς ό Πρίνος, ό Κέ- 
δ "Ιταμός, έχουν φύσει σκληρόν ξύλον συνεπεία μεγάλης πυκνότητος τών ξυ- 
ι στοιχείίυν. Ή  Λρύς είναι είδος μετρίως ανθεκτικόν εις κουφάλιασμα. Γρά- 
ιΧριστοβασίλης, «έχει στη ρίζα του ό δένδρος μιά μικρή κουφάλα» (δ. «Ή- 
^δθεού»). Καί ό Μαβίλης τραγουδάει τήν γέρικιαν ’Ελιάν γιά τήν κουφάλα

&



κουφάλα της δπου έφώλιασε μελίσσι. Συνήθης και φυσική κυψέλη ή κουφάλα τδ| 
δένδρο)ν προς χρήσιν των αγρίων σμηνών.

Κ ο υ φ ο σ κ ε π ά ρ ν η  καί κουφοσκεπάρι (τό). Είδος σκεπαρνιού χρ] 
σιμοποιούμενον εις την βαρελοποιίαν διά τδ εσωτερικόν κούφωμα των βαγενίπ 
μετά την διαμόρφωσίν των μέ τις δοΰγες καί τό ενα των φουντωμάτων. Διά Τι 
άλλου ανοίγματος, προ τής τοποθετήσεως και του δευτέρου φουντώματος, δ βαγένι 
επεξεργάζεται συμπληρωματικώς τό έσοντερικόν τού βαγενιού με τό κουφοσκεπό| 
(6λ. Βαγένι, τά εργαλεία. Ήπ. Εστία τ. 191 σ. 122 ετ. 1968).

Κ ο φ τ ή ς  (δ). ’Επί τουρκοκρατίας τά χωριά είχον διά τάς άνάγκας !« 
λεύσεο̂ ς δάση λεγόμενα μπαλταλίκια (βλ. λ.). Ή  δημογεροντία κάθε χωρίου δρ | 
τόν χρόνον καί τήν διάρκειαν ξυλεΰσεως καί τον αριθμόν των φορτίων που θά» 
πεκόμιζε κάθε οικογένεια γιά τάς άτομικάς της άνάγκας του έτους. Διά τδν.| 
λεγχον των ξυλευομένων ώρίζετο σημειωτής, δπως καί επί τής κλαδονομής Γ 
κουρί) αλλά εις πολλάς περιπτώσεις δεν επετρέπετο ή άπ’ ευθείας υπό τού ξυλε̂  
μενού άπόληψις τής καυσίμου ύλης, ώστε νά μή έπέλθουν ζημίαι εις τό δάσος λ(; 
κακής υλοτομίας. Π ρός τούτο διωρίζοντο κ ο φ τ ή δ ε ς, ήτοι ξυλοκόποι, d·, 
ποιοι επί πληρωμή από κάθε κάτοικον παρέδιδον κομμένα τά ξύλα εις τό δκ'] 
τού δάσους παρά τήν δδόν μεταφοράς. Διά τήν τοιαύτην ρύθμισιν τής ξυλεύσ* 
πολλάκις έξεδίδετο ρυθμιστική διάταξις από τήν δημογεροντίαν τήν δποίαν δ ?ι< 
τόγερος διαλαλούσε άνά τό χωρίον εγκαίρως.

Κ ό φ τ η ς  (δ). Τό έργαλεΐον κοπής, τό οποίον εντούτοις ουδέν κόπτει, 
εμποδίζει τό γάλα πού βράζει νά κόψη. Τό χρησιμοποιούν οί τσοπάνηδες. Λέγ*Ι 
καί τρίφτης καί ξύστρα στά ’Άγραφα. Είναι άπλούν πελεκημένον ξύλον.

Κ ό φ τ η ς επίσης λέγεται μεγάλος κάδος χρησιμοποιούμενος εις την? 
μαδικήν γαλακτοκομίαν, χωρητικότητος 20 ή 30 δκ. γάλακτος.

Κ ό φ τ ρ α  (ή). Πρίων μεγάλου σχετικώς μήκους συρόμενος υπό δύο: 
νάδο>ν εργαζομένων εκατέρωθεν τού ύλοτομουμένου δένδρου ή τού τεμαχιζορ 
κορμού. Λέγεται καί σάρα.  Χρησιμοποιείται κυρίως προς ρΐψιν ίσταμένων 
δρο>ν. Πρμ. «Ή κόφτρα βρήκε ρόζο», ή προσπάθεια προσέκοψε εις άντίσται 
άρνησιν* ή δουλειά βρίσκει δυσκολίες.

Κ ο ψ ο ύ ρ ι  (τό). Έκτασις δάσους ή συστάδος ύλοτομουμέ\η ή προώ 
μένη προς υλοτομίαν. ’Άλλως τό υλοτόμων. Εις τό ύλοτόμιον ή υλοτομία γί
1) α ρ ά δ α  (βλ. λ.), ήτοι άποψιλωτικώς, συνήθως μέ παρακρατήματα (δρο 
σοτεχνικός) ή ανευ παρακρατημάτιον. 2) κ ο υ κ κ ι σ τ ά, ήτοι κατ’ επιλογήν, 4 
άτομον ή κατά μικράς επιφάνειας. Γίνεται ακόμη «τούφες - τούφες» ή «φω·  ̂
φωλιές» ήτοι κατ’ επιλογήν λοχμών ή επιφανειών (κακότεχνος υλοτομία). !(?| 
άναγεννήσεως τού ΰλοτομηθέντος δασοτεμαχίου απαγορεύεται επί 5 - 10 *
βοσκή ζώων εντός αυτού. Φρ. «τό κοψούρι είναι άμποδεμένο από γίδια κι’ άπΐ'φ 
βατα». ’Ή  <ττό κ. είναι άμποδεμένο μόνο από γίδια. Άπό πρόβατα είναι άβέρ\ψ

Κ ρ α ν ι ά  (ή). Τό ήμιδασικόν καί ήμικαρποφόρον δένδρον Κράνεια C‘4 
Διακρίνονται δύο είδη. Ή  άρρην C. mas· καί ή θηλυκρανεία ή αιματώδης C;â j 
guinea.

ΤΙ δευτέρα ονομάζεται κν. καί Βουζοκρανιά. Ό  καρπός τής Κ. (τι*# 
να) είναι δρύπη προμήκης μέ ώραΐον κόκκινο χρώμα, τό όποιον κατά τήν πλ*1 ■

' ι έ
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γουν νηστικοί λίγα κράνα, πιστεύοντας οτι τούτο τούς ποοφυλάσσει από διαφόρους 
νόσους και ϊδίρ, παλαιότερα, από την Ελονοσίαν. Οί χωρικές κατασκευάζουν κρα
νοπελτέ, ό οποίος θεωρείται αποτελεσματικόν φάρμακου εναντίον τής εύκοιλιότητος.

Τό ξύλον τής Κρανιάς είναι άσαπεστατον και άνθεκτικώτατον είς κάμψιν 
ικαί έφελκισμόν. ’Από κρανόξύλον κατασκευάζονται τά γκλιτσόκλιτσα και αι ράβδοι, 
'Ιδία αί ποιμενικαί. Άντιθέτως τό κέλυφος τού καρπού είναι εύθραυστον διά τούτο 
τά παιδιά πατώντας τό σάπιο δόντι τής πρώτης οδοντοφυΐας εις την στέγην τού 
* σπιτιού, τό παραβάλλουν μέ κρανοκόκκαλο, λέγοντας την επωδόν: «Πάρε τά κρα- 
ινοκόκκαλο και δόσ’ μου σιδερένιο» (’Άγραφα. Σ. Τσιτσάς).

Αίνιγμα. «Τινάζου τή ματσούκα μου κι κουκκινίζει ου τόπους» διότι, πρά- 
ιγματι, υπό την πλουσίως καρποφορούσαν Κρανειάν, ό τόπος είναι γεμάτος κράνα 
τά οποία ευκόλως άποπίπτοτ»ν είς την παραμικρόν κίνησιν.

Καθαρογλώσσημα. «Αούρα κρανόλουρα κι’ από κρανιά λούρα». (’Άγρα
φα. Τσιτσάς).

«Κρανοέλατα» ονομάζονται από τούς υλοτόμους τά έλατα εκείνα των ο
ποί ojv τό ξύλον είναι πολύ σκληρόν συνεπεία είτε έλλείψεως υγρασίας εις τό εδα- 
ρος, είτε εντόνου σκιάσεως καί κατά συνέπειαν μεγάλης πυκνότητος ετησίων δα
χτυλιών. Κρανιάς, έπώνυμον χαρακτηρίζον τύν σκληρού χαρακτήρος άνθρωπον δχι 
ίμως τον πείσμονα συνεπεία στενής άντιλήη»εο̂ ς, ό όποιος παραβάλλεται προς πουρ- 
/αρίσιο ξύλον. Εντεύθεν δέ έπώνυμον Πουρνάρας.

Τόπων. Γκορτσοκρανιές. Θέσις έν Δικορύφω Ζαγορίου (Ζονδήλα) όπου 
ρύονται Κρανιές μέ Γκορτσιές.

Ζαρκοκρανιές, ήτοι γυμνός τόπος μέ άραιώς φυόμενες Κρανιές, ομοίως έν 
Ιΐκορύφω.

Βλαχοκρανιά, ή κοινότης Κρανιάς έν τή Έπ. Καλαμπάκας.
Τουοκοκρανιά. Κοινότης έν τή Επαρχία Γρεβενών.

^  Π αλλαχού τπν. Κρανιά. Κρανιές. Κρανούλες. Στις Κρανιές.
Κι; την κουτσοβλαχικήν διάλεκτον ή Κρανιά, λέγεται Κόρνο.
Κρ ε β β ά τ ι  (τό) καί κρεββάτα (ή). Τό ξύλινον ικρίωμα κατασκευαζό- 

«νον έν τώ δάσει ή καί έκτος αυτού, τό χρησιμοποιούμενου υπό των πριονάδων 
υρίως προς πρΐσιν των κορμοτεμαχίων ή των πλακών διά την παραγωγήν έπεξερ- 
ασμένης ξυλείας (σανίδο̂ ν κλπ.) τή βοήθεια χειροπρίονος.

Κρεββάτι έπίσης λέγεται καί τό φορείου επί τού όποιου τοποθετούνται τά 
ρός πρΐσιν κορμοτεμάχια εις τό ύδροπρίονον.

Ώσαύτιος κρεββάτι λέγεται καί ό κλαδόδρομος (βλ. λ.).
Ώσαύαος καί τεμάχιον δέρματος (πετσί) τό οποίον συνδέει τά δύο άκρα 

ίς ζ έ β λ α ς ή κουλούρας καί από τού οποίου άναρτάται τό γαλαροδούκουνον 
ς το ρ έ θ ι (βλ. λ.).
« Κ ρ έ μ α σ η (ή) ή ύδατόπτιοσις, ή τεχνητώς δημιουργουμένη προς παρα- 
νγήν κινητήριοι» δυνάμεως. Άπό δασικής άπόψεως ή χρησιμοποίησις τής κινητη- 
ρυ ταύτης δυνάμεο>ς ενδιαφέρει είς τά ύδροπρίονα ή νεροπρίονα (βλ. λ.). Τό 
ιγαΐον ή ποτάμιον ύδωρ συλλαμβάνεται εις την δ έ σ ι ν καί διά καταλλήλως 
α̂σσομένου αύλακος, μέ μικράν κλίσιν ώστε νά εξασφαλίζεται συνεχής ροή, αλλά 

' μή υποσκάπτεται ό αύ?ναξ είς τον πυθμένα ή τά τοιχώματα αυτού, παροχετεύε
ι είς την κ ά ν α λ η ν ή τό βαγένι τού νεροπρίονος. Ή  κρέμαση δημιουργεϊται 
'ό τού στομίου τής κάναλης μέχρι τού κάτω άκρου αυτής κα?νθυμένου σ ό π ι έκ 
t όποιου έξερχόμενον τό ύδιυρ προσκρούει επί των πτερών στροφάλου, καλούμενου 
:ερωτή.  Τό σύστημα τής φτερωτής υπάρχει καί είς τούς υδρόμυλους οπού 

ή άλεσις δημητριακών. Τό ύδο)ρ τής κάναλης διοχετεύεται είς την φτερώ
ν διά σειράς κωνικών δοχείοη» (βαγενίων) ύδατοστεγώς συνδεδεμένων μεταξύ
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των κα'ι στενουμένων έκ των άνω προς τά κάτω. Ή  δύναμις πτώσεως έξαρτάται gj 
έκ τής ποσότητος του ΰδατος καί τής κλίσεως τής κάναλης. Ή  κλίσις αυτή δύναται | 
νά είναι κατακόρυφος, έπιτυγχανομένη δι’ Ικριώματος, ή πλαγία επιτυγχανόμενη. ί  ̂
εϊτε δι’ υποστηριγμάτων είτε δι’ έπακουμβήσεο)ς έπί του έπικλινούς έδάφους. Ή | 
γωνία προσπτώσεθ3ς ή σχηματιζομένη μεταξύ του οριζοντίου έπιπέδου καί του κε- ·;  ̂
κλιμένου τής κάναλης αποτελεί την κ ρ έ μ α σ ι ν.

Κ ρ ι ν ι  (τό) ή κυψέλη. Εις δλα σχεδόν τά ορεινά δασικά διαμερίσματα ι 
τής χώρας ήτο διαδεδομένη ή κατασκευή κυψελών από «καπάκια» φλοιού δένδρων. , 
Τά καπάκια άπετέμνοντο από τά κατώτερα σημεία των μεγάλων δένδρων και είχσν ι 
διαστάσεις περίπου 40 έκ. ύψους μέ 30 πλάτους. Δυό τέτοια καπάκια άποτελοΰσαν»; 
ενα πλήρη κύλινδρον κυψέλης. Κατά προτίμησιν τά καπάκια έλαμβάνοντο από κορ- 
μούς Έλάτης, είς την Κρήτην από κορμούς όριζοντιοκλάδου Κυπαρίσσου. Προσφάι. 
ροπέρα εποχή διά τό ξεκόλλημα των καπακιών από τό δένδρον ήτο ή ανοιξις οπότε \ λ 
ή έντονος κυκλοφορία των χυμών καθιστά τό ξεκόλλημα εύκολώτερον. Ή  τοιαύτη ά-ί < 
ποφλοίωσις άπέβαινε καταστρεπτική γιά τό δένδρον, Ιδία όταν από τό αυτό δένδρονI 
έλαμβάνοντο δύο καπάκια εις τό αυτό ύψος από τού έδάφους. Διότι έτσι ή κύκλο-ί,: 
φορία των χυμών διεκόπτετο. ’Αλλά και άν δεν έλαμβάνοντο δύο καπάκια πάλιν ή / 
ζημία τού δένδρου ήτο σοβαρά διότι μέ τήν άποφλοίωσιν έξετίθετο τό δένδρονεϊς^ 
τον έκ κρυπτογαμικών ασθενειών κίνδυνον.

Καπάκια επίσης έλαμβάνοντο έκ δένδρων Έλάτης κατά τόν αυτόν τρόπον 
άπό τά τσοπανόπουλα προς άπομύζησιν τού υπόγλυκου χυμού τών άνερχομένο̂ ν θρε-ΐι 
πτικών αλάτων τού δένδρου. Τά δένδρα τά όποια παρέμενον έτσι τραυματισμένα;'! 
οόνομάζοντο «βουλωμένα». , ,

Κ ρ ί π ν α  (ή). *Τπό τό δημώδες όνομα αυτό άπαντά έν Ήπείρω ή Μακει 
δονική Δρυς Quercus macedonica DC. Τό είδος τούτο σχηματίζει δάση επί τατ 
χαμηλοτέροη' υψομέτρων τής οροσειράς τού Σουλίου καί επί τών δυτικωτέριυν κλι 
τύων καθ’ δλην τήν Θεσπρωτίαν καί πέραν αυτής προς Β. έν μίξει μέ Άρία*.Η 
δρύν, Πρίνον καί αειθαλή πλατύφυλλα ευρίσκει δέ τό νοτιώτερον οριον (θερμό 
όριον) τής έξαπλώσεώς του εις τόν Ν. Ίωαννίνων καί τήν Θεσσαλίαν βορείους το* 
Πηνειού. Εις τήν Θεσσαλίαν ονομάζεται Μ π ο υ λ γ ά ρ ι  ή Μπουλγκάρι. Τό ξύλο 
του ευρίσκει έφαρμογήν ώς καυσόξυλον καί εις τήν άνθρακοποιΐαν.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι  ί

ΕΣΤΙΑ» | | |  ^
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i ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*
( ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΙΙΔΑΙΜΟΝΙΑΙ)

104) To α κ ούλα ρ ί κ ι.
'Όταν ενός δεν του ζούνε τα παιδιά και νομίζουν πώς είναι από μάτι η 

η̂λοφτόνια η κατάρα, τότε πηγαίνουν στην εκκλησία ένα σκουλαρίκι (όχι ζευγάρι) 
sat το βάζουν την ημέρα του Πάσχα κάτω άπό τό άντιμήνσιο να λειτουργηθή 40 
ιέρες. Μετά την λειτουργία τής Άναλήψεως παίρνουν τό σκουλαρίκι, τρυπουν τ ό 
ί ρ ι σ τ ε ρ ό αυτ ί  τού μικρού και του τό φορούν. ’Έτσι ξορκίζεται τό κακό 
άτι και όποιαδήποτε άνθρωπίνη έπενέργεια.

Λυτό γίνεται σέ όλη την περιοχή, αλλά προ πάντων στην Παραμυθία (προ 
άντιον συνοικισμοί Σιαμέτια, 'Άγιος Νικόλαος, Καλύβια), Πόποβο, Σέλλιανη και 
3λευθεροχώρι.

10.5) Τό μανόγαλο .
'Όταν ή λεχώνα, εΐτε γενικά ή γυναίκα πού βυζαίνει, έχει κόρη παντρε- 

ένη καί γεννημένη, πού βυζαίνει καί ή κόρη, τότε τό γάλα της λέγεται μανό-  
αλο καί παίρνουν άπ’ αυτήν λίγο νά κάνουν μάγια και νά καταφέρουν κάποιον 
κάποιαν νά έρωτευθη καί νά παντοευιή αυτήν ή αυτόν, χάριν των όποιων γίνον- 
ιι τά μάγια.

100) Σ τ α υ ρ ό ς  άπό μ ο λ ο κ ο κ κ ι ά.
Γιά νά μην παίρνουν τά μωρά ή και τά μεγαλύτερα παιδιά άπό μάτι, τούς 

(εμοΰν ένα σταυρό άπό ξύλο μολοκοκκιας. Τό ξόρκι αυτό συνηθίζεται στα χωριά 
ΐρόλοφος, Κυραπαναγιά, Ραχούλι, Σκάνδαλο, Καρβουνάρι, Σεβαστό, Παγκρά- 
! Δράγανη, Κάϊτσα, Γκρίκα, Ψάκκα, Νικολίτσι καί στούς μουσουλμάνους (όταν 
ν είχαν ακόμη φύγει) τού Βραχωνά, Κουτσίου, Νεοχιορίου, Βρατίλιας, μέ τήν 
ιφορά ότι τύν φορούσαν κρυφά και εντός φυλαχτού οί απόγονοι έξισλαμισθέν- 
ν πού δεν είχαν άπιυλέσει τις παλιές προλήψεις, όπιυς π.χ. τό νά σταυρώνουν 
ι λειψό μέ τά δάχτυλα.

107) Π λ ύ σ ι μ ο  μ έ μ α υ ρ ο φ ά σ ο υ λ α (γυψ/υοφάσουλα).
'Όταν ένα παιδί είναι άρρωστο άπό μάτιασμα, τού πλένουν τά σκουτιά 

ιν ιματισμό του) μέ ζουμί άπό γυφτοφάσουλα, γιά νά πάη εκεί ή άρρώστεια. 
τά τού φορούν φυλαχτό.

108) Τά φυλαχτ ά .
Αυτά είναι πολλών ειδών. ’Ήτοι:

. α) Παίρνεις χώμα άπό εκκλησία (προτιμητέον άπό τον 'Άγιον Σπυρίδωνα 
\ Κέρκυρας ή τον τάφο τού Άγιώργη τών Ίωαννίνων) κα- τό κάνεις φυλαχτό 
ίστό έξιο μέρος του ράβεις ένα δόντι αγριογούρουνου. Τό δόντι τού άγριογού- 
νου θεωρείται πολύ Ισχυρό φυλαχτό καί είναι περιζήτητον.

Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 169.
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β) Κάνεις τό ίδιο φυλαχτό με χώμα εκκλησίας* καί άπ’ εξω ράβεις νύχι 
χαμόραγκα (χαμόραγκας εκ του χάμω κα'ι ορύσσω = ό άσπάλαξ, ό τυφλοπόντικας), 

γ) Τό ίδιο, χωρίς τίποτε άπ’ εξοο. 
δ) Τό ίδιο (με χώμα εκκλησίας) και απέξω κεντημένες μικρές χρωματιστές ; 

χάντρες ή πούλιες.
ε) Μαγκούρα (μακρύ κολλιέ) από δυο σειρές τρύπιες δεκάρες, σταυριοτές ; 

σαν φυσεκλίκια παληών κλεφτών.
στ) Φυλαχτό μέ ό,τιδήποτε περιεχόμενο (κοκκαλάκι νυχτερίδας, τετράφυλλο, 

τριφύλλι, τιμιόξυλο, ξηρό αφαλό αρσενικού βρέφους κλπ.) μέ κεντημένο πάνω τουΐι 
κάποιο γεωμετρικό σχέδιο και ραμμένο φιδοκέρατο.

Τώρα τό πού βρίσκουν τό φιδοκέρατο και πώς εγώ πού έχω σκοτώσει έκα-ι 
τοντάδες φιδιών μικρών και μεγάλων, εϊτε μέ ξύλα και πέτρες, είτε μέ περίστροφο 
και έχω άντικρύσει λαφίτη τριάμιση μέτρων ακριβώς, δέν είδα φίδια μέ κέρατα, εί- 
ναι άλλο ζήτημα. Πάντως κανείς δέν άμφιβάλλει οτι αυτό πού είναι στο φυλαχτό 
του είναι φιδοκέρατο.

ζ) Φυλαχτό από χώμα εκκλησίας και φιδορούτι (ποκάμισο φιδιού). Παίρ-t 
νουν πρώτα ενα ολόκληρο φιδορούτι, πού στα χωριά μας βρίσκεται εύκολα κάθψ 
Μάη και τό περνούν τρεις φορές, ολόκληρο, από τον λαιμό τού παιδιού. Μετά κο*. 
βουν ένα κομμάτι του και τό βάζουν μέσα στο φυλαχτό.

η) Φορούν στά παιδιά ματόχανδρες πού τις αγοράζουν από τούς χρυσοχό 
ους, είτε καμωμένες από χρωματιστές πέτρες ή γυαλιά, είτε από σκαλιστό ασήμι 
χρυσάφι ή άλλο τι.

θ) Ματόχαντρες από γκουράτσες (θαλασσινά κοχύλια). Τά κοχύλια τά μι 
κρά, μέ τά όποια σήμερα συνηθίζουν και φτειάνουν κομπολόγια ήταν τά προτιμώ fj 
τέρα. ’Ακολουθούν οΐ πορφύρες καί τελευταία τά κόκκαλα τής σουπιάς, τά οποί 
προτιμώνται ως φάρμακον κατά τής οφθαλμίας.

ι) Τό καθαυτό φυλαχτό τού βασκάματος, γενόμενον ως ακολούθως από τι 
είδικές μάγισσες:

Παίρνεις θ υ μ ί α μ α  από έ ξ α ι ρ έ τ ω ,  δηλαδή από τό θυμιατό μ ] 
λις πή ό παπάς «καί έξαιρέτως τής ύπεραγίας υμών Θεοτόκου κτλ.», σκόρδ 
τ ρ ί α  σ π ε ι ρ ι ά  κ α φ έ  ά ψ η τ ο  ή ψημένο ,  ένα κομματάκι από φ 
ρ ε μ έ ν ο  σώβρακο ,  τόσο δά μικρό κομμάτι αλλά ν ά ε ί ν α ι  ά π λ υ τ * 
καί ξ ύλ ο  ά γ ρ ι ο  κ ε ρ α σ ι ά ς  από τά Τσερίτσανα.

Πριν φορέση τό παιδί (είτε καί ή μάννα του ή καί μεγάλος ακόμη) 
φυλαχτό, πρέπει νά πλυθούν τά ρούχα τού παιδιού είτε αύτου»νού πού θά τό q £ 
ρέση, γιά νά φύγη τό κακό. J

109) Τά μ α λ λ ι ά  καί  τά ν ύ χ ι α  τ ού  ά χ ρ ό ν ι γ ο υ .  * 
Δέν πρέπει νά κόψης τά μαλλιά καί τά νύχια άχρόνιγου παιδιού γιατί * |· 

ν ε τ α ι κ λ έ φ τ η ς  (Σέλλιανη καί τά πέριξ), γ ι α τ ί  ε ί ν α ι  κ ά κ ό (ft I 
λοιπή περιοχή). :

‘Όταν λένε κλέφτης δέν εννοούν άντάρτης, ή ληστής, αλλά οτι άποκτα 
συνήθεια τού κλέπτειν.

*> υ

110) Τ ό σ κ ο ύ π ι σ μ α. - ' j
Πρέπει νά προσέχης νά μην σκοπίσης παιδί, ού'τε κατά κάποιον τρόπο* : : 

τό γκίξη ή σκούπα, διότι πιάνει σκουλήκια (Ραχούλι, Ξηρόλοφος, Κυραπανα1—; 
Σεβαστό), δ ι ό τ ι  γ ί ν ο ν τ α ι  κ ο ν τ ά  σάν τ ην  σ κ ο ύ π α  (Πολύ* ] i 
ρον, Γρανίτσα, Λάλεζα), δ ι ό τ ι  γ ί ν ο ν τ α ι  κ ο ν τ ά  (υπόλοιπη περιοχή)' r < 

Γιά νά ξορκίσης τό κακό, πρέπει νά πατήση τήν σκούπα αυτός πού crV 
πίστηκε, πού γκίχτηκε άπ’ αυτήν.



Μια από τις ωφέλιμες προλήψεις, διότι οί νοικοκυρές τής περασμένης έπο- 
yz ήσαν κάτι παραπάνω από άθλιες.

111) Ό  κ α 0 ρ έ φ τ η ς.
Ή λεχώνα δεν κάνει νά δή καθρέφτη πριν κλείση 40 μέρες κα'ι τό μικρό 

•ιν χ ρ ο ν ί σ η γ ι α τ ί  ε ί ν α ι  κ α κ ό.
112) Τ ό μ ύ ρ ι σ μ α  του λ ο υλ ο υ δ ι ο ύ .
Τά βρέφη πριν κλείσουν χρόνο, δεν πρέπει νά μυρίζουν λουλούδια, δεν κά- 

. ε ί ναι  κ α κ ό.
118) Τ ό κ α β α λ ι κ ε υ τ ό  πόδι .
'Όταν τό βρέφος βάζει τό ένα του πόδι ψηλά στο άλλο, τότε αυτό είναι 

φαλής «πόδειξις ότι ή μητέρα του σε σύντομο διάστημα θά έτοιμάση άλλο.
114) Τ ό κ ο ύ ν η μ α  τ ής  κ ο ύ ν ι ας .

 ̂ 'Όταν τό μοορό κουνάει την δική του σαρμανίτσα (κούνια), τότε ή μάννα 
ι θά κάμη άλλο γρήγορα.

115) Τ ό κ ο ύ ν η μ α  τ ής  κ ο ύ ν ι α ς  από ξένον .
'Όταν κάποιος --εκτός από τό ίδιο τό μωρό— κουνάει την σαρμανίτσα 

ώνια) αδειανή, τότε τό μικρό Οά πεθάνη.
116) Τ ό σβύ σ ι μο  στα κ ά ρ β ο υ ν α .
"Οταν ένα παιδί, μικρό ή μεγάλο, παθαίνει από μάτι, έστω καί μεγάλος 

ρας ή γυναίκα, ακόμη και ζώο (φοράδα, άλογο, γελάδι, μελίσσι) σβύνομε κάρ- 
*ya μέσα σέ ενα ποτήρι πού έχει αμίλητο νερό καί τρεις σταγόνες λάδι. Σ έ 
|θ ε κ ά ρ 6 ο υ ν ο λ έ μ ε κ α ι έ. ν α όνομα.  'Τπεύθυνος τής άρρώστειας 
επείρ ματιάσματος είναι έκεΐνος πού τό κάρβουνο μέ τό όνομά του θά πάη στον 
ο τού ποτηριού. Λένε δέ τά ίδια λόγια πού άναφέραμε γιά τό ξεμάτιασμα έ- 
;ης πού δεν συλλαμβάνει ή δεν τής ζούνε τά παιδιά έξ αιτίας τής βασκανείας.

Βασικό στοιχείο πού δείχνει ότι κάποιος είναι ματιασμένος είναι δτι τά μα- 
ιίνορά του είναι κλωσμένα.

Έάν παρά τό ξεμάτιασμα ή βασκανεία επιμένει, τότε παρακολουθούμε τον 
ίτιον καί π α ί ρ ν ο μ ε  χ ώμ α  από τ ην  π α τ η σ ι ά  του,  τό πάμε 
/ μάγισσα ή οποία κάμνει την διαδικασία τού ξεματιάσματος, χωρίς πλέον νά 
η κάρβουνα, διότι πλέον ό υπαίτιος είναι γνωστός. Ρίχνει όμως τό χώμα αύτό 
ποτήρι μέ τό αμίλητο νερό καί τις τρεις σταγόνες λάδι καί ξορκισμένο μέ την 
' «"Αγιοι ’Ανάργυροι, βόηθα κτλ.» και ποτίζει τό άρρωστο παιδί, ή γενικά τόν 
μσμένον, έστω κι’ άν είναι ζώο.
I *Αν παρά ταύτα έπιμένη ή βασκανεία, τότε παρακαλεΐς τόν υπαίτιο νά 
,η τό ματιασμένο και ώς ύστατο μέσο τού ζητείς λίγο σάλιο καί μ* αυτό φτειά- 
ι τό ποτήρι μέ τό μαγικό νερό, όπιος άναφέραμε προηγουμένου.
' 117) Δεν κάνει τό μικρό αλλά ούτε και ό μεγάλος νά πλυθή καλά σέ ολο 
-ό κορμί, διότι τού φεύγει τό λάδι από τή βάφτισι καί γίνεται Τούρκος. Πρέ- 
ιπωσδήποτε ενα μέρος τού σώματός σου νά μείνη άπλυτο.
( 118) Ά π λ υ σ ι ά  με τ ά  τό β ά φ τ ι σ μ α .
f "Οταν βάφτισης τό παιδί σου, πρέπει νά μην τό πλύνης επί 12 μέρες μετά 
βάφτιση. Μετά τις 12 μέρες θά τό κολυμπήσης (θά τό βουτήξης δηλαδή σέ ά* 
ο νερό) σέ λεκάνη μέ κ α τ α κ ά θ α ρ ο ν ε ρ ό, τό όποιο πρέπει νά τό χύ- 
)) στό χο̂ νευτήριο τής έκκλησίας, είτε σέ καθαρό μέρος, οπού δέν υπάρχει κίν- 
: νά ούρήση ή νά άποπατήοη άλλος, είτε οπωσδήποτε νά μαγαριστή τό μέρος.



Στο ίδιο νερό πού θά πλυθή τό νεοφώτι στο ν (νεοβαφτισμένο), θά πλν 
και οί πάνες τής βαπτίσεως (Σέλλιανη, Λαμπανίτσα, Πόποβο, ’Ελευθεροχώρι ή  
τά πέριξ).

119) Α ε χ ω ν ι κ ά ή μ π α κ α ν ί κ ι α .
Λεχωνικά λέγονται στη Σέλλιανη, Πόποβο, Ελευθεροχώρι, Έλαταριά (Af

μπανίτσα), Τσούριζα, Βρυσοπούλα, Πετροβίτσα, Πλακωτή, Πέντε Έκκλησιέ 
Βλαχώρι και τά χωριά τής Σκάλας Φιλιατών, μπακανίκια δέ στά άλλα χωριά. Κ 
την διαφοράν δτι είναι γνωστές και οί δύο ονομασίες, μόνο τίθεται ζήτημα &ι 
κρατεστέρας.

Βασικόν στά μπακανίκια είναι ή πίττα, κυρίως τό ρύζι και κρέας. 1 
μπακανίκια πηγαίνουν γιά νά τραφή τό παιδί και ή μάννα, συμπίπτει δέ πρόί 
ψις καί πράγματικότης.

'Τπάρχει ή πρόληψις δτι στά μπακανίκια, ή γυναίκα πού τά πηγαίνει, ί 
πρέπει νά έχη ενα μόνο πράγμα, π.χ. μόνο πίττα άλλά καί κάτι τι άλλο, έστω ? 
ασήμαντο. Τούτο σημαίνει την αφθονίαν πού πρέπει νά μπή στο σπιτικό.

'Όταν γυρίση ή γυναίκα από τό σπίτι τής λεχώνας, τότε ή λεχώνα πρέ 
νά τής έπιστρέψη ένα κομμάτι τής πίττας πού έφερε, σχήματος ί σ ο σ κ ε λ ο * 
τ ρ ι γ ώ ν ο υ  ά π. α ρ α ι τ ή τ ω ς. ’Εκτός τούτου πρέπει νά προσθέση καί I: 
κομμάτι από δ ι κ ό  τ η ς  ψ ω μ ί, σ χ ή μ α τ ο ς  έπίσης τ ρ ι γ ών ο υ .  Τσ 
δέ γιά νά γίνη και τό μικρό χ ε ι ρ ο δ ό τ ι κ ο  και  δχ ι  σ φ ι χ τ ο χ έ ρ η

120) Α ύ γ ο π ί τ τ α στά  λ ε χ ων ι κ ά .
Στά λεχωνικά, τά χωριά τής Ντουσκάρας καί σπανιώτερα τά άλλα

θέτουν καί μιά μικρούλικη αύγοπίττα γ ιά  ν ά κ ρ ί ν η (μιλήση) γ ρ ή γ ο* 
τ ό πα ι δ ί .

121) Ξ ό ρ κ ι σ μ α  άφθας .
'Όταν ενα παιδί έχει καύτρες (άφθες) τό ξόρκισμα τό κάνει ή πρωτόυ] 

θειά του (αν ύπάρχη) ώς εξής: Περνάει την κοτσίδα της τ ρ ε ι ς  φορές  
πονεμένο στόμα λέγοντας: « Πά ρ ε  θ ε ι ά  τ ην  κάφτρα».

122) Τά β α φ τ ι σ ι ά ρ ι κ α .
Τά βαφτισιάρικα ρούχα, κοινώς λεγόμενα φ ωτ ί κ ι α ,  όταν είναι γιί] 

γόρι πρέπει νά είναι φορεσιά καί λουρί Ινώ σέ τσιούπρες στέλνουν φορεσιά καί 
κώμα (ταψί, τέτζερη, ζάνι). Ζάνι είναι τό χάλκινο πιάτο.

Στη Σέλλιανη μέχρι τό 1920 έστελναν καί ένα φέσι.
123) Τό χ έ ρ ι  τ ού  ν ουν  ο ύ.
Ένα παιδί (αγόρι) καί μιά τσιούπρα (κορίτσι) δεν κάνει νά παντρι1 

ται άμα είναι από ενα χέρι βαφτισμένα, δηλαδή άμα έχουν τό ίδιο πρόσωπο ν
124) Τ ό ν ε ρ ό τ ή ς  β ά φ τ ι σ η ς .
'Άμα ένα παιδί καί μιά τσιούπρα βαφτιστούν στό ίδιο νερό,

παρθούν (παντρευτούν). Διά τον λόγον αυτόν, δταν πρόκειται νά βαφτιστούν 
ετερόφυλα, χύνουν τό πρώτο νερό καί ετοιμάζουν άλλο, ένώ αν πρόκειται 
κολουθήση παιδί μετά από παιδί καί τσιούπρα υστέρα από τσιούπρα, άητήνο φ 
ίδιο. Μέ τον τρόπο αυτόν προλαμβάνουν τυχόν μελλοντικά έμπόδια γάμου.

125) Τό γ ύ ρ ι σ μ α  τ ών  ρούχων .   ̂ ‘
'Όταν πλένουν τά ρούχα άχρόνιγου παιδιού, δεν τά γυρίζουν στό

από την μέσα μεριά, όπως συνηθίζουν στον τόπο.
Αυτό γίνεται διότι πιστεύουν δταν δν γυρίσης ά ν ά π ο τ α  (άναποέ 9] 

ρούχα, γίνεται καί τό παιδί ά ν ά π ο τ ο, δηλαδή κακότροπο, κακοαναθρεμ* ϊ
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126) Ν ά μην ν υ χ τ ώ ν ο υ ν  τ ά ρούχα.
Τά σκούπα (ρούχα) τού άσαράντιγου μικρού (πού δέν είναι ακόμη . 40 

μερώνΚ δεν κάνει νά ν\»χτωθ·οΓ»ν έξιυ άπύ τό σπίτι, γιατί β γ ά ζ ε ι  σπυ ρ ι ά .
127) Το δ έ σ ι μ ο  τ ων  ποδ ι ών .
Τά πόδια τών βρεφών πρέπει νά τά δένομε σφιχτά γιά νά μην γίνουν

στραβά.
128) Σ κ έ π α σ μ α  μέ τό έ π ι τ ρ α χ ή λ ι .

• 'Όταν Ενα παιδί είναι κακότροπο, δλο κλαίει, λένε πώς είναι σκυλ ι α-  
σ μ έ ν ο. Γιά νά ξεσκυλιαστή τά β ά ζ ο υ ν  κ ά τ ω  από τό π α τ ρ α χ ή- 
λι (έπιτραχήλιον) του παπά,  είτε κάτω από τδ Εύαγγέλιον, όταν τό δια- 
βάζη στην 'Ωραία Πύλη. Ζητούμε επίσης λίγο θυμίαμα από Έ ξ α ι ρ έ τ ω  (από 
τό θυμιατό όταν έκφωνή τό έξαιρέτως κλπ.) καί μέ αύτό τά -θυμιατίζομε δταν 
Εχουν νευρικές κρίσεις καί ταράζουν τό σύμπαν ατό κλάψιμο.

120) Ή  άδ ε λ φ ο π ο ί η σ ι ς.
’Αδερφοποιτός καί άδερφοποιτή, είτε άδερφοποιτή μέ άδερφοποιτήν, ή βλά

μης μέ βλάμη δέν κάνει νά μαλλώνουν, ούτε νά κόβουν την κρίση (την κουβέντα) 
6 ένας τ’ άλλουνού.

Επίσης αδερφοποιτός καί σταυραδέρφι] δέν κάνει νά στεφανωθούν, άλλα 
ούτε καί τά παιδιά τους κάνει νά παρθούνε.

Ό  αδερφοποιτός λέγεται και βλάμης έκ τού αλβανικού βλά - άδερφός ένώ 
ή άδερφοποιτη στους αλβανόφωνους λέγεται μότριμα κατά παραφθοράν τού ελ
ληνικού ομότιμη.

Ό  πατέρας τού βλάμη ή της μότριμας ή τού αδερφοποιτού, άποκαλείται 
σταυροπατέρας καί ή μητέρα του σταυρομάνα. Συνηθέστερα χρησιμοποιείται τό 
σταυρομάνα στά χωριά τής Λάκκας Σουλίου καί τής Νουσκάρας, οπού καί τό ω
ραιότατου αλλά μέ δύσκολο σκοπό τραγούδι:

Θέλω νά σού πώ μωρ’ σταυρομάνα 
καί πάλε άντρέπομαι

| 130) Ή σούφρα.
! Ή σούφρα είναι άρρώστεια πού προσβάλλει τά παιδιά. Γίνονται κίτρινα, μι-
ίκρόσιομα, ζαρωμένα, μέ πρόσωπο σάν γέρου. Καί πιστεύουν οτι την άρρώστεια 
ιαύτή δέν την ξέρουν οί γιατροί καί ούτε μπορούν νά την γιατρέψουν.

Την γιατρεύουν οί μάγισσες καί οί εμπειρικές μέ άλοιφή από σο υ φρ ο -  
•χ ό ρ τ ι, ένα είδος λάχανο πού λέγεται καί μ ο σ κ ο λ ά χ α ν ο  μέ ταξιανθίαν κατά 
ίσκιάδιον, λευκού χρώματος, πού κλείνει πολλές φορές δταν τού ρουφούν τό χυμό 
(Εντομα ή κάμπιες.

Τό σουφροχόρτι καίγεται καί την σκόνη την κάνουν άλοιφή μέ μέλι καί 
λάδι καί μέ αυτήν ά?̂ είφουν τό παιδί. Έπί πλέον εκείνες τις ήμερες τό ταγίζουν 
ιιέ μέλι.
> Δηλαδή πίσω άπό τήν πρόληψιν υπάρχει καί λογική, αφού καί τό μέλι Εχει 
ούσίες πού 
)έρμα.

131) Τό χ ώμ α  σ τ ό ν  κόρφο.
'Όταν κόβεται τό γαΐμα (αίμα) τού παιδιού, τού ρίχνουν χώμα στόν κόρ- 

'κ> (κόλπος - μασχάλη), νά ξορκίσουν τό κακό. Τό παιδί λιποθυμάει είτε άπό φόβο, 
it« άπό παιδικούς σπασμούς, πολύ συνηθισμένους παλιότερα, μέ τήν κακή δια- 
ροφή τού πληθυσμού. Σήμερα δέν παρατηρώ παιδικούς σπασμούς, παρά σπανίως, 
ι̂αντό καί αχρηστεύονται οί σχετικές προλήψεις.

<:

ασφαλώς λείπουν άπό τό καχεκτικό παιδί καί τό αγνό λάδι τονώνει τό
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Γεωγραφική έπέκτασις τής προλήιμεο>ς το τετράγοτνον: "Οχθη Καλαμά από 
Μενίνας μέχρι Πέντε Εκκλησιών, έκεΐθεν προς Ααμπανίτσα (’Ελαταρια) έκείθεν I 
Σέλλιανη και έκεΐθεν κλείνει πάλιν Νεοχώρι — Μενίνα (νύν Νεράιδα). |

132) To α ν α μ μ έ ν ο  δαυλί .
Χά μην κουνούν τά παιδιά αναμμένα δαυλιά και κοιτάν την πύρινη γραμ

μή ίεστο) και νά μήν τήν κοιτάν τό Ιδιο κάνει) διότι κ α τ ο υ ρ ι ο ΰ ν τ α ι  στόν 
ΰπνο.

Αύτδ ασφαλώς κάποιος τό επέβαλε διά τον φόβον τής πυρκαγιάς, διότι 
πολλές φορές οΐ μικροί βρυκόλακες γίναν αίτια νά καούν καλύβια προ πάντων, αλ
λά καί σπίτια.

133) Τ ό κ α τ ο ύ ρ η μ α  στ ον  δρόμο.
Δεν πρέπει νά κατουράς στον δρόμο, γιατί δεν γλυτώνεις άπό τόν καπνό. ϊ\ 

"Οπου κι’ άν καθήσης σέ τζάκι ή σε γο>νιά, ό καπνός θάρχεται πάνω σου.
Σοφή έφενρεσις διά νά κάμη μικρούς και μεγάλους νά είναι κόσμιοι.
134) Τό κ ύ τ τ α γ μ α  τού  φ ε γ γ α ρ ι ο ύ .
Νά μήν κυττάζης τό γεμάτο φεγγάρι, γ ι α τ ί  π α θ α ί ν ε ι ς  λ ι ό κ ρ ο ° 

(ίκτερο - χρυσή).
135) Τό κ α τ ο ύ ρ η μ α  τού φ ε γ γ α ρ ι ο ύ .
Είναι πολύ επικίνδυνο νά κατουράς προς τήν διεύθυνσιν τού γεμάτου φεγ

γαριού είτε κυπάζοντας τό φεγγάρι, είτε μή κνττάζοντάς του, διότι οπωσδήποτε̂  
θά πάθης λιόκρο.

’'Αν τό κυττάζης απλώς επιτείνεις τόν κίνδυνον τού λιόκρου.
136) Τό κόψ  ι μ ο τού  λ ι όκρου.
"Αμα πάθης λιόκρο, π ρ έ π ε ι  νά τ όν  κόψης .  Θεραπεύεται όμως 

και με άλλον τρόπον, μέ τό λιοκρονέρι.
Τό κόψιμο γίνεται άπό εμπειρικούς τεχνικούς είτε μέ βελόνι πού τρυπάει 

ενα νεύρο κάτο> άπό τό πάνο> χείλος, είτε μέ τό χαράκωμα ενός νεύρου στον κρόταφο.
"Ολοι σχεδόν οί ειδικοί τεχνίτες σήμερα συνηθίζουν τό βελόνι καί μόνον 

κάποιος άπό τό Ζονηκό άποτολμάει τό χαράκωμα.
Σημειώνιο ότι ή θεραπεία τού λιόκρου θειορείται ώς λειτούργημα, ώς ν- 

ποχρέωσις διά τόν μύστην πού κατέχει τήν τέχνη τού κοψίματος και ό ίδιος θεω
ρεί τόν εαυτόν του ώς έκτελούντα διατεταγμένην υπηρεσίαν και πιστεύει εις τήν 
άποστολήν του. Σπανίιος καπηλεύεται τό κόψιμο.

Τό λιοκρονέρι είναι ε’ιδική πηγή, όχι και καλού υδατος. Όνομαστώτερη 
θεο)οεϊται (ή μάλλον πιο άποτελεσματική), ή εύρισκομένη εις τήν αυλήν τής ο ι- ί 
κίας Μπάρμπα στήν Παραμυθιά, κάτο>θεν τής πηγής Καρκαμίσι. Παίρνουν λοι- V 
πόν νερό άπό λιοκρονέρι καί τό βάζουν σέ ποτήρι, προσθέτουν ενα χρυσό σέ σχήμα ίΐ 
φλωριού χΐυρίς γράμματα καί τό εκθέτουν στο φεγγάρι μέ διαδικασίαν πού δπ L 
τήν μαρτυρούν, διότι μετά χάνει τήν ίσχύν του ό μάγος. "Οταν τό λιοκρονέρι έ Μ 
τοιμαστή ποτίζουν τόν άρρο>στο καί γερεύει. Π

Καί πράγματι γέρευε πάντοτε κατά τόν παλαιότερο καιρό, διότι μέ τήν νχο η 
βολή άνοιγε ή όρεξις, ετρωγε καί κοκκίνιζε τό μάγουλό του. *

137) Τ ό τ σ ά χ α λ ο τ ή ς ά σ φ ά κ α ς. - '
Συνηθισμένο πράγμα ήταν νά πηγαίνη στο μάτι χνούδι άσφάκας καί σπο μ

νιώτερα πλατάνου. Το μάτι πονούσε και δάκρυζε. Τό ξόρκιζε ένας π ρ ω τ ά ρ η * ^  
προπ:ογεννημένος δηλαδή, πού γεννήθηκε πρώτος χωρίς νά εχη προηγηθή avrc 
οχι μόνο έν ζωή, αλλά ούτε θανών άδειός ή αδελφή, ούτε κάν άποβολή έμβρόοψίμ



«Η ΠΕΙΡΩ ΤΙΚΗ

Έπρεπε δέ να μην είναι και γρουσούζης, δηλαδή νά ζούν ot γονείς του και νά 
ιμήν τούς «εχει φάει».

Ελλείψει πρωτάρη, το ξόρκισμα τό έκαμε κα- κάθε παρατυχών, άλλά θεω
ρούσαν αμφίβολη την έπιτυχία, έγίνετο δέ κατά τον παρακάτω τρόπον. ’Άρχιζε 
6 έξορκιστής:

— Τί σου πάει στο μάτι;
— Τσάχαλ’ άπ’ άσφάκα.
— Φτού, φτοΰ, φτοΰ.
Αυτό έπανελαμβάνετο τρεις φορές καί ή θεραπεία έπήρχετο.

Στα αλβανόφωνα χωριά είναι άλλο τό ξόρκισμα, ήτοι:
’Άρχιζε ό έξορκιστής, πλησιάζοντας πολύ τό πονεμένο μάτι.
-— ’Άμ - άμ κάθιν (γάβ - γάβ αγκάθι), 

σόντε πάτσια (σήμερα σέ είδα) 
νέστρ μός σέ πάτσια (αύριο νά μή σέ δω).

Sal τό έπανελάμβανε τρίς. Ό  παθών δεν ε'λεγε τίποτε.
Ό  υποφαινόμενος κατά τά παιδικά του χρόνια ήτο περιζήτητος έξορκιστής 

ιέ απόλυτον επιτυχίαν.
138) Θ ε ρ α π ε ί α  κ ρ ι θ α ρ ί τ σ α ς .
Κριθαρίτσα είναι σπειράκι στο βλέφαρο ή καί μέσα στο μάτι, συνήθως 

Λίνεπεια μολύνσεως. Παλαιότερα ήταν συνηθέστατο φαινόμενο. Την κριθαρίτσα 
λυχτούσε (υλακτούσε - γαύγιζε) πάντα ένας πρωτάρης (καί ποτέ άλλος από πρω- 
άρη) λέγοντας τρεις φορές:
! ’Άμ - άμ κριθαρίτσα
1 σήμερα νά σέ Ιδώ

αύριο νά μην σέ δω (τρίς).
Τά αλβανόφωνα χωριά ξορκίζουν καί την κριθαρίτσα με τό άμ - άμ κάθιν, 

ρντε πάτσια κλπ.
Στην Πραδαλίτσα, Βαλανιδιά, Καταμάχη καί στά ριζά τής Ντουσκάρας, 

τό Σαλονίκης μέχρι Κάτω Ζαλόγγου, την σπάζουν μέ έν σπειρί κριθάρι, πού τό 
μουν άμέσιος έν συνεχεία πίσω από τό αριστερό τους ώμο.

139) Τ ό τ ρ ύ π ι ο  λ ι θ ά ρ ι .
"Οταν τά παιδιά αρρωσταίνουν από θέρμες (μετά τό 1945 ή ελονοσία εί- 

ι απλώς κακή άνάμνησις των παλαιοτέρων), είτε γενικά είναι αρρωστιάρικα, τά 
ρνούν κάτω από (ορισμένα τρύπια λιθάρια. Εκεί τά ξεντύνουν, αφήνουν στον 
το τά παλιά τους ρούχα καί φορούν άλλα πού έχουν φέρει μαζί τους καί φεύγουν.

Μέ τον τρόπο αυτόν ξορκίζονται ο! άρρώστειες καί πηγαίνουν στά δρη καί 
ά βουνά.
ί Άπό τά λιθάρια αυτά, πιο όνομαστά είναι ένα μεταξύ Παραμυθίας καί 
'ρυωτίου, παρά τήν πηγήν Γκογκού, στήν θέσιν Σταυρός, όπως πηγαίνει ό δρό- 
; για τά σουλιωτοχώρια, τού Άγιαρσένη, παρά τό σπήλαιον όπου έμόνασεν ό ά- 
ς, στήν ράχη ψηλά άπό τό Καρυώτι καί άλλα.

140) Έ ξ ό ρ κ ι σ μ ό ς  Ι λαράς .
Γιά νά έξορκίσωμε τήν Ιλαρά (κοκκινίτσα) δέν δίνομε φωτιά εξω άπό τό 

u καί πλένομε τά ρούχα έπί 40 μέρες μόνο μέ κρύο νερό.

141) Κ α ρ κ α λ έ τ σ ι  (κοκκύτης).
Τό γεμάτο φεγγάρι, δυναμώνει τον καρκαλέτσι. "Οταν χάνεται τό φεγ- 

Λ χάνει καί ό καρκαλέτσης τήν δύναμί του. Ό  καρκαλέτσης βαστάει έ ν ν ι ά  
Ύγάρια.

ί



Ό  έξορκισμός γίνεται όταν δώσοιμε στον άρρωστο να πιή έπί τ ρ ί α  Σ ά ι 
6 ατ  α γάλα γομάρας, μέσα στο όποιο έχομε ρίξει ξύσμα Από έλαφοκέρατο,

142J Έ ξ ο ρ κ ι ο μ ό ς π α ρ ο> ι ί τ ι δ ο ς,
Ή  παροηίτώα (μαγουλήθρες ή μαγουλάδες) έξορκίζεται μέ την κατασκε̂  

ήν ενός σταυροί· από μέλι και κατράμι στο άρριόστο μέρος,
143) Τό π ρ ώ τ ο  δόν τ ι ,
'Όποιος προττοδή τό πρώτο δόντι ενός βρέφους, τό πατά μέ τό δάχτυλο J 

γοντας «Νά γίνη σιδερένιο* καί υποχρεώνεται νά του φτειάση ένα φουστάνι, φόρεμ 
υποκάμισο (κοντό) ή κάτι παρόμοιο,

Ή  πρόληψις έπεκτείνεται στά πέριξ τής Παραμυθίας, Πέραν του 
τουσίου είναι άγνιοστη καθιυς και στους αλβανόφωνους,

144) Τ ό δ ό ν τ ι  πού π έ φ τ ε ι .
Ό ταν ένα παιδί άλλάζη τά δόντια του, (χαζεύει τό πεσμένο δόντι καί τό π|] 

τάζει ψ η λ ά  στ ά  κ ε ρ α μ ί δ ι α ,  λέγοντας: «Νά γουρουνοκόκκαλο καί 
μου σιδερένιο», Μέ τό ξόρκι αυτό τό καινούργιο δόντι βγαίνει γερό,

145) Τ ό β ο υ β ό  π α ι δ ί,
"Οταν ένα παιδί, άν καί μεγάλωσε κάπως, παραμένει βουβό, δεν κ ρ έ ν|; 

τό βάζουν στην ποδιά τυλιγμένο στά μαύρα, χωρίς νά πούμε τί έχομε έκεί ι 
Μετά τό φέρνουν γύρα στην αγορά τής Παραμυθίας, ή έστω καί γύρω τό χι 
καί γυρνώντας στο σπίτι τού δίνουν νά πιή νερό μέσα σέ έναν κόπρο (κουδο 
λέγοντας: «Όπως λαλάει ό κόπρος νά λαλήσης καί σύ>,

146) Έ ξ ο ρ κ ι σ μ ό ς  π α ι δ ι κ ώ ν  σ π α σ μ ώ ν  Α β ά π τ ι σ τ ο  
Γιά νά έξορκίσιομε τους παιδικούς σπασμούς σέ αβάπτιστο, παίρομε 0

νομέ) τό παιδί καί τό περνούμε κρυφά άπό τό Ιερό τής έκκλησίας, χωρίς νά 
δή κανείς. Έπειτα τό φέρνομε στην 'Ωραία Πόλη καί τό δρασκελάμε τρεις (pojfoJ 

Σημειωτέον ότι ό παπάς Απαγορεύει την είσοδον Αβάπτιστου στην 
σία, έχει δέ μαζί του καί την κοινήν γνώμη, Ίσιος γιά τόν λόγο αυτό νά μπάζί 
κρυφά τό βρέφος,

147) Έ ξ ο ρ κ ι σ μ ό ς  π α ι δ ι κ ώ ν  σ π α σ μ ώ ν  6 α π τ ι σ μ έ Vfj 
Φέρνομε τό παιδί μέ την κούνια στην εκκλησία καί βάζομε τόν παάί

τό δρασκελίση, άκουμπώντας μπροστά του την κούνια καί κατά την μικράν 4 1 
Ιδία την μεγάλην Είσοδον. Μετά τόν βάζωμε νά τού διαβάση εόχή.

ΤΕΛΟΣ Α' ΤΕΧΧΟΤΣ
Σ η μ ε ί ο) σ ι ς : Όταν δεν άναφέρεται ή γεο>γραφική έπέκτασις τής προλή^Ι 

ή τού δεισιδαίμονος εθίμου, σημαίνει ότι έπεκτείνεται σέ όλη την 
γραφομένη περιοχή.

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ*

Π■KJ.



BJYPOY ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ

TO ΠΟΠΟΒΟ*
T ά δ α> δ ε κ ά η μ ε ρ α.
Τα δοώεκάημερα δεν καν’ νά βγαίν’ κα’ένας δ|ω τη νύχτα γιατί τον παίρ’ν 

ϊ  ξωτ κα.
Μια θολά ή τσούπρα τού Γιανν’ Γιώτ’ Σοζωλή είχε χάσ’ τά γελάδια τά 

Μεκάημερα κι’ δλ’ τη νύχτα χάλευε νά τά 6ρεί.
’Εκεί πού χάλευε πάτ’σε τδ μεσάλ’ ποτροΓαν ι|*α>μι τά ξωτ’κά. Την παίρ’ν 

ιβάλαπισωκάπ’λα και την παιν’ν στην Κακή Ράχ', Έκεΐ την κατάβασαν. ’Άνα- 
ιν μεγάλ’ στιά και χόρευαν.

’Εκεί πού χόρευαν λαλ’σ’ ό πέτος.
— Λαλεί ξελαλεί, άσπρο; είναι κΓ άς λαλεί, είπαν τά ξωτ’κά, γιατί από 

ν άσπρο πέτο δέ σκιάζ’νται.
Λάλ’σε πάλε.
— Άς λαλεί, είπαν, κόκ’νος είναι κΓ άς λαλεί. Ούτε κι* από τό κόκ’νο 

ιάζ’νται.
Αάλ’σε και τρίτος.
— Τώρα, είπαν τά ξωτ’κά τσή τσούπρας, λάλ’σε μαύρος πέτος κι’ έμείς 

;φύομε. Αύριο νά'ρθ’ς πάλ’ εδώ. ΚΓ έ'φ’γαν.
r  ̂Τό πουρνό χαλεύοντας ηύραν οί δικοί τ’ς στην Κακή Ράχ’ την τσούπρα.
\ Ή μάνα μ’ τά δοώεκάημερα, εκεί πόγνεθε τή νύχτα μέ τή ρόκα ήκ’ξε τ’ς
i άπό δώ πού φώναζαν και ύάρειαν νταούλια και καρνέ τα.

Τά ξωτ’κά σού παίρ’ν και την κρίσ’. Φωνάζ’ν τή νύχτα —ώρ’ Ρίνα, ώρ’ 
^νάγκι).. . κΓ άν τύχ’ κΓ «πολο’η^εΐ κα’ένας τού κ,λειέτ’ ό λαιμός.
: Ή Πανάγιω τού Κούρτ’ ή σχωρεμέν’ τ’ς ήκ’σε πού τσή φώναζαν.

— Ώρ’ Πανάγιω! θά κάμεις φέτο Πασχαλιά; Χά, χά, χά και τσή χτύπ’σαν 
* πόρτα.

Άπό τό φόβο τ’ς ή Πανάγιω άρρώστ’σε, τσή κόπκε τό αίμα, κΓ όπου πάει 
άνα τ’ς και ρώτ’σε, τ’ς είπαν νά μή ξοδιάζ’ται γιατί τή βάρεσ’ άπόξω, εντεσε,
1 Τά δοώεκάημερα δεν κάν’ νά πίν’ς νερό πού κά’εται ξήσκεπο τή νύχτα όξω
\  τύχ’ν μαγαρισμένο τά παγανά. ΚΓ άν πιείς, πρώτα νά τό σταυρώ’εις τρεις 
% μέ τό χέρ’ καί νά είπείς:

«Πίν’ ό Χριστός, 
πίν’ ή Παναΐγια 
πίν’ν χίλια πρόβατα 
πίνω κι’ εγώ κοντά».

Μ νά πιείς. "Αν πιείς άσταύρωτο θά σε πιάν’ κολιανίτσα. 
ί ΚΓ όντας τυχαίν’ ή βουτσέλα μέ τό νερό όξω νά τήν πέρας πρώτα άπάν’ άπό 
ίΐάή νά ρίν’ς ενα κάρβουνο αναμμένο μέσα, νά παίρ’ν τά κακά, κι’ άπε νά πίν’ς.

* Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου, σελ. 177,



ΕΣΤΙΑ»!

Τ ό ρ ο υ γ κ ο ύ λ η μ α .
Τά παιδάκια δεν καν’ νά ρουγκουλιούνται στο χώμα ή στον πλίχουρα για* 

πεθαινισκ’ ή μάν’ τους ή ό πατέρας.
*Ότ αν  λ α λ ή σ ε ι  χότα.  ;
'Όντας λαλήσ’ κότα άνθρωπος του σπιτιού θά πεθάν’. fj
' Ό τ α ν  ά ρ γ ο υ λ ι σ θ ε ΐ  σκυλί .  Π
'Όντας άργουλιστεΐ σκυλί καταστροφή του σπιτιού μελετάται. ι |
'Ό  τα ν  σ τ ρ ί ξ ε ι ή γ ρ α ντ ά. 1
'Όντας στρίξ’ ή γραντά στο σπίτ’ κάπιος δικός θά πεθάν’. : ]
'Ό  τ α ν σ ε ι θ ε ΐ κ ό τ α .  11
'Όντας σειθει κότα φίλος θάρθ’. I
' Ό τ α ν  λ α λ ε ΐ μ π ο ύ φο ς ,  γ ι ώ ρ γ ο ς, γ κ ι ώ ν η ς .  |
'Όντας λαλει μπούφος, γιώργος, γκιών’ς στ’ απόσκιο θά βρέξ’ κι’ αν σ | 

προσήλιο θαειναι καλός καιρός. ; 1
Τ ά χ ε λ ι δ ό ν ι α. 1
'Όπου φκιάν’ν φωλιά τά χελιδόνια είναι χρήματα θαμμένα. 1
Ο τ α ν  σ ε ι έ τ  η γ η ; .  9

'Όντας οι άνθρώπ’ κάν’ν μεγάλα κακά ό Θεός γυρίζ’ άγριο βλέμμα κι J

'Όντας λαλήσ’ ό πέτος από βράδι ς θ’ άλλάξ’ 6 καιρός. 
' Ό τ α ν  λ α λ ή σ ’ ή κ ο υ κ ο υ β ά γ ι α .
"Ο vrnr λπλήίτ’ τι νίγηκπυβάνια καοτέο’ βοΟΥΟ.

θά πεθάν’.



Τά παιδάκια όντας δουν κόρακα φωνάζ’ν:
— Κόρακα, το τσεφάλι σου νά φας, κόρακα τό τσεφάλι σου να φας. Έτσ’ 

τον τσακίζ’ν και δεν πεθαινίσκ’ κα’ένας.
' Ό τ α ν  κ υ λ ιέ τ α ι τ δ σκυλί .
"Οντας κυλιέται τό σκυλί θά βρέξ’.
Τ ά μ ε λ ί σ σ ι α .

’ "Οντας βγαίν’ν πολλά μελίσσια από τό κρηνί θά πιάκ’ βροχή.
Τ’ ά τ υ χ α π α ι δ ι ά.
Τ’ αγόρια πού γεννιούνται τό Νέβρη είν’ άτυχα, κάτως και τά κορίτσια 

τον Μάρτ’ καί τόν Αύγουστο.
Ή  μ έ ρ α τ’ ά η - Θ 0) δ ώ ρ ο υ.
Ή  μέρα (γιορτή) τ’ άη - Θιυδώρ’ είναι σημαδιακή. "Αν τή μέρ’ αυτή στο 

παζάρ’ τά γεννήματα είναι φτινά, φτίνια θάειν’ δλο τό χρόνο, κι* αν ακριβά, σκυ
λιά πού θά φαν τόν κόσμο από την ακρίβεια.

Ή  μέ ρα τ' ά η - Β α σ ι λ ι ο υ.
Τό πουρνό τ’ άη - Βασιλείου όποιος μπαίν’ στο σπίτ’ θάχ’ κλάρα πουρνάρ’ ή 

κέδρου. Θά τή βάλ’ στή στιά καί κάτως έκείν’ θά πριτσαλάει, αυτός θά λέει —τόσ’ 
άρνιά τόσα κατσίκια (όσες τσίκες τόσ’ άρνοκάτσικα).

Ή κ α ρ κ α κ ί δ α.
"Οντας λαλήσ’ ή κρακακίδα (βάτραχος των δένδρων) θά βρέξ’.

Ή κ α ρ δ ι ά  τού σ φ α χ τ ο ύ .
"Οντας σκίζετ’ ή καρδιά τού σφαχτού καί πετάζεται μαύρο αίμα, μαύρος 

ικι’ αμαρτωλός είναι καί κείνος πού τόσφαξε, ά δέ καί βγαίν’ κόκ’νο αιμα καλός 
;κι* αγαθός.
j ' Ό  π λ ά τ η ς  τ ων  ζ ο> ω ν.
! Στον πλάτ’ τού ,ζώου ή τό στιθάμ’ τσή κότας είναι γραμμένο ο,τι μέλλ’ νά 
:γέν’ στο νοικοκΰρ’ σέ τρίγια χρόνια κι’ ο,τ’ γίν’κε μπροστά πό τρίγια χρόνια.

Στ’ ’Αχούρια τού Φιλιατιού ήταν ί11® βάβω, ή κοκαλού πούβρισκε στό στη- 
θάμ’ τσή κότας ο,τ’ είχε γέν* στό νοικοκΰρ*. Τό στηθάμ’ θάηταν ανάλατο.

Πάησαν δυο νο τή ροηήσ’ν καί στό δρόμο ηύραν μιά χηλώνα κι’ είπαν 
μοναχοί τ’ς.

— Δεν παίρομε καί τή χηλώνα νά τήν πάμε πεσκέσ’ τσή βάβως;
! Ή βάβω τόβρε στό στηθάμ’ και τ’ς είπε:
; — Γιατί δέ φέραταν καί τή χηλώνα παιδιά;
; Τ ό μάτι .

Μερικοί άνθρώπ’ έχ’ν μάτ. Ζηλεύ’ν κακή τ’ς μέρα, κι’ ό,τ’ κοιτάν ματιά
ζεται. Τό μάτ’ σκάζ’ πέτρα.

ΤΙ 6άβ(ο Τούσιο) είχε μάτ’ καί κάτως είδε τό φουροκάζανο τσή Λέν’ς, πό
δενε στό λάκο, φράπ’ γίν’κε κομμάτια.

Για νά σ’κωθεί τ’ άρρωστο παιδί από μάτ’ ρίν’ν τά κάρβουνα. Παίρ’ν ά- 
ριντο νερό από τή βρύσ’ ή τό πηγάδ’ καί ρίν’ν μέσα αναμμένα κάρβουνα. Σέ κάθε 
μρβουνο άνβάν’ν τ’ όνομα κείνου πόχ’ μάτ’. Τά κάρβ’να στέκουνται στην κορφή, 
ά* άμα τύχ’ καί βρεθεί κείνος πού μάτιασε τό παιδί, τό κάοβ’νό τ’ παίν* στον πάτο, 
« ν  τό παιδί μέ τό καρβουνονέρ’, τού δίν’ν καί πίν’ κι’ ίσια σκώνεται.
| Είναι καί κάποιο χορτάρ’ πού φυτρών’ στό βουνό τσή Αεύκας στό Σούλ’ πού
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; i]

το ξέρ’ ή βάβω Μπολοαίνα από τήν Κορύστιαν’. Τό καιν και τή στάχτ’ πίν’ν μέ 
νερό κα- γερεύ’ν πό τό μάτ\

’Άλλ’ πάλε ρωτάν τ’ άρρωστο ποιος τοειδε στο δρόμο και κουτσοκεφαλήθ’κε. ·;'{ 
Παίν’ν κοντά τ’ και παίρ’ν σιάλ’ από τό στόμα τ’ στο φιτζάν’. Πίν* τό παιδ'ι τό 
σιάλ’ μέ νερό και γερεύ’.

Και χώμα νά πάρ’ς κρυφά από τήν πάτ’σια τ’ αφορεσμόν* και πιει μέ νερό ‘ 
ό ματιασμένος γένεται καλά.

Στην Παραμυθία ήταν ή Τάση Λίμπαινα. Έρ’νε μέσα σέ ποτήρ’ μέ νερό ί] 
λάδ’. ’Ά ν τό λάδ’ στέκουνταν στην κορφή καλά α δέ και πάαινε στον πάτο, ό αρρω- 'j 
στος ήταν από μάτ’. Αούζ’νταν μ’ αυτό, έπ’νε κιόλας κα'ι σ’κων’νταν.

Ή  ι | *υχή τ ο υ  π ε θ α μ έ ν ο υ .  S
Ή  ψυχή του πεθαμέν’ γένεται φουρνταλίδα και γυρίζ’ στά περιβόλια και τά ^ 

λειβάδια. ί

Ό  κ ο ΰ κ ο ς.
Ό  κούκος σέ τόπο ποχ’ γίν’ αφορεσμός δέν πατάει τρίγια χρόνια. Κι’ ανΛ|  

πάει, δέ λαλεΐ. ' ρ%

' Ό τ α ν  λ ο ν ζ ε τ’ ή γ ά τ α .
'Όντας λούζετ’ ή γάτα θά βρέξ’.

* ι
' Ό τ α ν  δ ε ι ς  μ α ρ μ ά γ κ α .
''Οντας δεϊς μαρμάγκα σπίτ’ φίλος θάρθ’.
Ο ί Τ ο ύ ρ κ ο ι  δ τ α ν π ε θ α ί ν ο υ ν .
ΟΙ Τούρκ’ όντας πεθαίν’ν γέν’νται γουρούνια. Γι’ αυτό και δέν τά τρων.
Κυνηγοί σκότωσαν ένα γουρούν’ κι* ηύραν δαχτυλίδ’ στο ποδάρ’. *Ηταν 

από Τούρκο που τδχε όντας έζηε και τό γρών’σε ό αδερφός τ’.
Οι Τουρκ’ βράζ’ν κουρκούτ’ καί τό βάν’ν απόξω από τή θύρα τό βράδ’ για 

νάρθ’ τή νύχτα ό πεθαμένος γουρούν’ νά φάει.
Τ ό  φ ί δ ι  τ ο υ  σ π ι τ ι ο ύ .  i
Κάθε σπίτ’ έχ’ κι’ από ένα φίδ’ πού τό φυλάει. Αυτό τό φίδ’ δέν τρώει αν 

δέν τό πειράξ’ς. *Αν τό σκοτώ’εις χάνεται τό σπίτ’. Κάποιος πού δέν ήξερε σκότωσε 
τό φίδ’ τού σπιτιού καί πέθανε ύστερα.

' Ό π ο ι ο ς  σ τ η ε ΐ  δ έ ν τ ρ α .
'Όποιος στηεΤ δέντρα ή μπολιάζ’ κλαριά πεθαινίσκ’ όντας τό δέντρο ή τ< 

μπόλ’ χοντρήν’ ίσια μέ τή μέσ’ του. Κάποιος στο χωριό μ’ πέθαν’ όντας γίν’κα’ |  
οΐ καρυές π’ έστ’σε χοντρές ίσια μέ τή μέσ’ του. |

' Ό τ α ν  γ ε ν ν η θ ε ί  μ π α σ τ ί. ί
'Όντας γενν’θει μπαστί καί τό χουμπώσ’ν ό Θεός καν* κιαμέτ’ δσο πο 

τό βγάζ’ν οι κατηβασιές. j;* ι
Ο ι μ a ν τ ρ α β ί τ σ ε ς. j ι
Δέν κάν* νά μετράς ή νά δείχν’ς μέ τό δάχτ’λο τ’ άστρια, γιατί φυτρών! |ί 

μαντοαβίτσες (δροτσιλάκια) στά χέρια. * |
Ο I μ ο ί ρ ε ς. *
Κάθ’ άνθρωπος έχ’ καί τή μοίρα τ’. Τού πλούσιου ή μοίρα είναι φτα>; j 

καί τού φτωχού πλούσια. 'Ένας τζομπάνος εμπλαξ’ τή μοίρα τ’ στό δρόμο ξυπόλ?  ̂
γυναίκα. Δέν τή γρών’σε. Τή λυπήθ’κε. Έβγαλε τά τσαρούχια τ’ καί τσή τάδωκ*.  ̂
μέσως ή μοίρα έγιν’ άνάφαντη.

’Από τήν ώρ’ εκείνη τό βιό τού τζομπάν’ κίν’σε τον κατήφορο. ' Μ

1ί



' Ήλ ι ο ς  και  ' βροχή.
Ήλιος και βροχή του Θεού εύκή, 
ήλιος κι’ αντάρα του Θεού κατάρα.

Τό δ α ν ε ι κ ό  τ ής  π ρ ω τ ο μ η ν ι ά ς .
Την προπομηνιά δέν καν’ να δίν’ς άλεύρ’ δαν’κό κι 5,τ’ άλλο γιατί δλον 

ν μήνα θά δίν’ς.
Τ ό ζ α χ ά ρ ω μ α.
'Όντα; μικρό παιδί πριοτοπάει σέ συγγεν’κό σπίτ’ ή νοικοκ’ρά του ζα

βών’ τό κεφάλ’. "Αν δέν τσή λάχ’ ζάχαρη του ρίν’ άλεύρ’.
Τ ά μ α ρ τ ί τ σ ι α .
Τό βράδ’ τσή πρωτομαρτιάς οι μάν’ς βάν’ν στα χέρια των παιδιών λιάρια 

Λίνιά, τά μαρτίτσια, για νά μη τά πιάκ’ ό μάρτ’ς καί μαυρίσ’ν.
' Ό τ α ν  γ έ ν ο ν τ ’ α ρ ά δ α  τ σ ο ύ π ρ ε ς .
'Όντας γέν’νται αράδα τσούπρες, για νά σταματήσ’ν, ή μαμή παίρ* τή 

τσιώρο) και την παίν’ σέ σταυροδρόμι. Κρτ'ιβεται καί καρτερεί ποιος θά περάσ’. 
'Όποιος πρωτοπεράσ’ τον σταματάει και του λέει:
— Στάσ’ νουνέ νά σταματήσ’ν τά παιδιά τσή μάν’ς. Έκεΐν’ς γιά τ’ ά- 

ψ’ γεν’ται κουμπάρ’ς και βαφτίζ’.
’Όνομα στις τέτιες τσούπρες δίνεται «Σταμάτω» γιά νά σταματήσ’ν, νά 

•ί γέν’ν άλλες.
Γ ιά  ν ά μ ή μάς τ σ ι μ π ο ύ ν  τ ά κ ο υ ν ο ύ π ι α .
Τσι πρώτες τρεις μέρ’ς τσή μεγάλ’ς σαρακοστής, τού καθαροβδόμαδ’ δέν 

ί1 νά νιβομέστε γιατί θά μάς τσιμπάν τά κουνούπια.
! Τ σ ί κ ι τ σ ί κ ι π έ ρ δ ι κ ά .

Την καί̂ αρή δευτέρα τηοιέται αυστηρή νηστεία άπόλη την οίκογένεια, ά- 
β και στά μικρά παιδιά οί μανάδες δέν τους δίνουν νά φαν. Γιά νά τά ξεγε- 
ουν, νά μή γηρεύουν νά φαν, τά στέλνουν στο βουνό νά πιάσουν πέρδικες χτυ
πάς τό γόνα μ’ ένα λιθάρι. Τά παιδάκια χτυπώντας τό γόνα προσκαλουν τις 
ίικες μέ τό τραγουδάκι:
1 «Τσίκι τσίκι πέρδικα

έγώ βαρώ τό γόνα μου 
και σύ νά πιεις τό αΐμα μου».

Π Α Ρ Α Λ Ε Ι Μ Μ Α Τ Α  Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν
ι
j *Αγκαθος μαράγκαθος, άραγκαθένιο τό μαντρί και κόκκινα τά γίδια. — Τό
ο.
ι

’Ανάμεσα από δυο βουνά αέρας μπουμπουνίζει. — Ή  πορδή.

Γιατί κυρά ·ι’ σ’ αγόρασα 
' κι’ Ιδωκα τον παρά μου;

νά σέ γυρνώ τ’ άνάσκηλα 
νά κάνω τή δουλιά μου.

ί Ή  σκαφίδα πού ζυμώνομε τό ψωμί, ή πλένομε.

Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ »

!

Πέρασα άπ’ τά πράδαλλα 
άρχισαν τά ντράβαλα 
έπεκα καί τ’βγαλα



Ιπαψαν τά ντράβαλα 
πάλι μέσα τάβαλα.

322Α Λ Λ Λ Α ^ Α Α Α ^ ν ν ^ Λ Α Α Α Α Α Λ Α Α Α ^ ν ν ν ν ν ν ν ν ν  «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΜ

ράνε 
σμένο
χά μαστάρια καί βγαίνει τό γάλα.

Πορτοκάλια καί λεημόνια 
χίλια μιλιά ναπολιόνια 
και στη μέση δυο μεγάλα 
που νικάνε δλα τ’ άλλα.

Τ' αστέρια, δ ήλιος καί τδ φεγγάρι.
Ο ΚΟΚΟΡΑΣ

Ό  κόκορας .  ( Παίζεται από δυο παιδιά ώς Ερωταπόκριση. 
Ινα Αποκρίνεται και τό άλλο έροχιάει).

— Κικιρίκου!
. — Τί Εχεις κόκορα;

— Με σκότωσαν οί γυναίκες.
— Πού είν’ οί γυναίκες;
— Πήγαν για ξύλα.
—  Που είναι τά ξύλα;
— Τάκαψ’ ή φωτιά.
— Που είν’ ή φωτιά;
— Την εσβησ’ ή βροχή.
— Πού είν’ ή βροχή;
— Την επιε τό βόί.
— Πού είν’ τό βω;
— Πήγε νά σπείρει ρίζι.
— Πού είν’ τό ρίζι;
— Τδφαε τό πουλί.
— Πού είν’ τό πουλί;

* — Μέσ’ στά βατιά.
— Πού είν’ τά βατιά;
— Τ’ αφαε ή γίδα.
— Πού είν’ ή γίδα;
— Την Ιφαε ό λύκος.

' — Πού είν’ ό λύκος;
— Πιάσύηκε στό πάτωμα καί τσερλίσθηκε.

Φ ϊ 4



ΝΙΚΟΥ ΧΡ, ΤΣΑΚΑ

πΑΡΓΑ - ΣΤΕΡΙΑ*
( Λ Ε Ξ Ι Λ Ο Γ Ι Ο Ν )

Α '  Β ρ α β ε ΐ ο ν  τ ή ς  έ ν  Ά θ ή ν α ι ς  Γ λ ω σ σ ι κ ή ς  Ε τ α ι ρ ε ί α ς
Υ

ν πέ κ ε ι ο (to), συνήθ. σέ πληθ. 
πιέκεια (τα) = παράλογες και άδι- 
«ηολόγητες απαιτήσεις* πρβλ. «αφού 
ίδκανα όλα τά ύπέκεια, βρίσε με κι’ δ- 
;ες>.
I υσκνα (ή) = λειχήνα των δεν- 
ριον πού οί τσομπάνηδες, μετά από 
ράσιμο πολύεορο σέ άλυσίβα, χρησι- 
ιοποιούν για έναυσμα.

Φ

I φάβα (ή) και φαβέτο (το) = Ίτ.
fava - veta φαγητό φτιαγμένο από 

εφλουδισμένα κουκιά και βρασμένα πο
ύ ώστε να γίνουν μιά μάζα.
; φ α ( γ ) ο υ λ ά τ ο (τό) = εκλεκτό 
■αγητό ή γλύκισμα, πρβλ. «έχεις κανέ- 
|Ζ φαουλάτο γιά νάρθω απ’ αύτούθε;». 
· φ ά ( γ ) ο υ σ α  (ή) = άρρώστεια 
>ύ κατατρά)γει τά χείλη* προφανώς ή 
ίφιλις. πρβλ. «νά σέ φάη ή φσουσα». 
φά ( γ ) ο) μα (τό) = διάβρωσι έ- 
«φικού τμήματος από χείμαρρο, άλ
ως νεροφάγο>μα (τό). 
φαερόπι  (τό) = *Άγγλ. λ. κατα- 
οξι, διωγμός* πρβλ. «τούδωκα τό φα- 
ιόπι», «τό πήρε κι* αυτός τό φαερόπι 
•ν και πάει στόν κόρακα».
;*φαϊντές (ό) = τουρκ. λ. ώφέ- 
α, κέρδος.
?φαίνο) (ρ) = υφαίνω, φαντός (ό). 
Φ α κ ι ό λ ι (τό) = λεπτοϋφασμένο 
ίντήλπ του κεφαλιού, 
φαλι μέντο (τό) = Ίτ. λ. fal-

ΐννέχεια {/. του προηγουμένου, σελ. G2.

limento χρεοκοπία, πρβλ. «του τοδοοκε 
τό φαλιμέντο ή γυναίκα μέ τις άσωτεΐ- 
ες της», «έβάρεσε φαλιμέντο (έκήρυξε 
...)». νΑλλ. λ. φαλίρω (ρ), φαλίρημα 
(τό), φαλιρημένος (ό).

φ ά λ τ σ α  (ή) = τμήμα του σφα
χτού μετά τή νεφραμιά. Διακρίνεται σέ 
δεξιά ή «δεξιά φάλτσα» καί «ζερβιά 
φάλτσα» ή «σκίντα (ή)».

φ α λ τ σ ο γ ω ν ί α  (ή) = σταθερή 
γωνία τού ξυλουργού (τό ένα σκέλος 
από αλουμίνιο ή χαλκό γιά χερούλι καί 
τό άλλο από λεπτή λάμα γιά νά προσ
αρμόζεται εύκολα), ανοίγματος 45°.

φ α λ τ σ α δ ο ύ ρ α  (ή) = Ίτ. λ. 
παραφιονία. *Άλλ. λ. φάλτσος, φαλτσά
ρω, φάλτσο, φαλτσάρισμα (falso—Isa- 
re).

φ ά λ τ σ ο  (τό) = Ίτ. λ. συμπλή
ρωμα λεπτό πετσί ή χαρτόνι κάτω από 
τη σόλα τού παπουτσιού./παραφωνία.

φ α μ ε λ ι ά (ή) = ή σύζυγος, πρβλ. 
«τί κάνει ή φαμελιά σου».

φ α μ ί λ ι α  (ή) = ή  οικογένεια. Ίτ. 
famiglia.

φ ά μ π ρ ι κ α (ή) = Ίτ. λ. fabbri- 
ca εργοστάσιο, βιοτεχνία./ ραδιουργία, 
μηχανορραφία, πρβλ. «μάς στήσανε 
φάμπρικα».

φ ά μ π ο ο ς (ό) = Ίτ. λ. fabbro, 
σιδηράς, σιδηρουργός.

φ ά μ φ α  (ή) = φαγητό τζάμπα, 
αμάκα. πρβλ. «μπήκε σώγαμπρος γιατί 
βρήκε γερή φάμφα».

φ α ν ά ρ ι  (τό) = κιβώτιο μέ τσίγ- 
γινο σκελετό. κνισμένο μέ τσίπα γιά
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να συντηρούνται τά φαγηταά.
* φ α ν έ σ τ ρ α  καί φ ε ν έ σ τ ρ α  

(ή) = Ίτ. λ. finestra παράθυρο. νΑλλ. 
λ. φενεστρόνι, φενεστράκι, φανεστρά- 
κι, φενεστρίνο (τδ) κλπ. κλπ.

φ ά π — φ ά π = έπιρρ. με σημασία 
άλλεπα?λήλων καί γρήγορο>ν ενεργειών, 
πρβλ. «τού μπήκε φάπ-φάπ-φάπ στις 
γλήγορες». Τδ ίδιο καί φάτ-φάτ, τάκα- 
τσκα, πάτα-πάτα, καπ^κάπ, τάπ-τάπ, 
γκάπ-γκάπ κλπ. κλπ.

φ α ρ α σ ά ν ι  (τδ) = τσίγκινο 
τρτυάρι μέ τδ δποϊο μαζεύονται τά σκου
πίδια. Τδ ίδιο καί φαράσι (τδ).

φ α ρ ί ν α (ή) = Ίτ. λ. farina στα
ρίσιο άλεύρι καί εΐδικώτερα τδ ψιλαλε- 
σμένο, τδ κατάλληλο για φύλλα καί γλυ
κίσματα.

φ α ρ μ α κ ο ΰ λ ι  (τδ) = βοτάνι κα
τάλληλο γιά τη θεραπεία πολλών ασθε
νειών και εΐδικώτερα τής ελονοσίας.

φ α ρ φ α λ ι ά ρ η ς  (δ) = Ίτ, λ. 
farfalone κουτός και φαντασμένος.

φ α ρ φ α ρ ά ς  (δ) = περήφανος ε
γωιστής. πρβλ. «κουρουμπέτσι φαρφα- 
ρά, φάε αγγούρια καί σκατά».

φ α σ ί ν α (ή) = Ίτ. λ. fascina κομ
μάτι καννάβινο ή άλλο ύφασμα χρησι- 
μιποιούμενο γιά σφουγγάρισμα κλπ. 
άλλ. πατσα(β)ούρα (ή).

φ α σ κ ι ά  (ή) καί φάσκια (ή) = 
Ίτ. λ. fascia πλατεία πάνινη λουρίδα 
με την δποία περιτυλίγουν τά βρέφη. 
Ρ. φασκιώνω, φασκιωμένος, ξεφά- 
σκκοτος (δ).

φ ά σ σ α και φ ά ρ σ α  (ή) = είδος 
άγριων περιστεριών.

φ α σ τ ά ρ 0) και φ α σ τ έ ρ ν ω (ρ) 
= καταφέρω, χτυπώ, πρβλ. «του φα- 
στάρο> μιά στα μούτρα», «δεν χάνο) κι* 
εγώ καιοδ και τού φασταίρνω μιά χε- 
ροκωλιά». νΑλλ. φαστάρισμα (τδ).

*φ α τ ι χ ά ς (ό) = τουρκ. λ. ευχή, 
έπιμνημόσυνη δέησι.

φ α τ ο ύ ρ α  (ή) — Ίτ. λ. fattura 
εργασία, τιμολόγιο.

φ α φ ο ύ τ η ς  (δ) = χωρίς δόντια, 
φ έ γ γ ο ς  (τδ) = τδ φως, των Α

στεριών, αστροφεγγιά, πρβλ. 
στο φέγγος τη χτενίζει 
στ’ άστρι καί στδν Αύγερινδ 
τής πλένει τά μαλλιά της».

φ έ ( γ ) ω (ρ) = φεύγω, φέω,-εις^ 
-ει, -ουμε, -είτε, φέουνε. παρατ. &ρε(γ)α| 
μέλλ. θά (φύ(γ)ω, άδρ. 2φυ(γ)α.

φ ε ι δ ο κ ρ δ μ μ υ δ ο  (τδ) = άγριο] 
είδος σκόρδου ή πράσσου.

φ ε λ έ ( γ ) κ ι  (τδ) = κομμάτι ξυ 
λου. Φράσι «μου γίνηκε φελέ(γ)κι» »j 
κόλλησε κοντά μου, μου εγινε ένοχλη 
τικδς.

φε λ ι  (τδ) = Sva κομμάτι πήττας 
μπατσαριάς, μπομπότας κλπ. Ίτ. J 
affela.

φ έ λ π α (ή) = Ίτ. λ. felpa βελω 
δο.

* φε ν έ σ τ ρ α  (ή) 6λ. φανέστρα. 
φ ε ν ε σ τ ρ ό ν ι  (τδ) = 6.λ. φαν 

στοά.
*φ ε ρ μ έ ν ο ς  (δ) = επίθετο μέ' 

όποιο οί παργινοι άποκαλούσαν πες 
φοονητικά τούς έπήλυδες. Δεν είχαν I 
καί Ο) μα να συζητάνε γιά τοπικά ζητ 
ματα κοινού ενδιαφέροντος (δεν το ) 
«επεφτε λόγος»), ήταν σέ μειονεκτι· 
θέσι πάντοτε και κατελάμβαναν τδ & $ 
στερδ μέρος στις έκκλησίες. |

φ έ ρ μ ο ς  (δ) (έπίθ.) = Ίτ. ί 
fermo σταθερός, σίγουρος, πού μπορ |  
να βασίζεσαι σ’ αύτδν πρβλ. 'γιά 
Γιάννη δέ λέο) τίποτα αλλά ό Κώσ* ί 
είναι φέρμος άνθρο>πος». Ρ. φερμο ^
~ άκινητώ, σταθεροποιώ. :

φ έ σ τ α (ή) = Ίτ. λ. festa γιορ < 
πανηγύρι. Ρ. φεστετζάρο). ·;

*φ ε σ τ ό ν ι (τδ) = ΓΑπδ την , 
festone) ρούχο τής παλαιάς πσργι* 
στολής. ί

*φ ε τ φ ά ς (δ) = τουρκ. λ. άπέ'Η 
σ·. τούοκου ίεροδικαστή /  ψεύτικα)'^ 
τκί, πλαστογραφίες. ]3

φ ι ά ν - κ ο  (τδ) — Ίτ. λ. fianc^l 
παράπλευρες πρδς την ραχιαία odl· 
τού σακκακιού.

φ ι ά σ κ ο  (τδ) = Ίτ. λ. fiV ‘ 
στρογγυλή γιάλινη μπιϊυκάλα πει : j
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βλημένη μέ ειδικό χόρτο για νά στηρί- 
* ζεται και προστατεύεται /  παταγώδης 
αποτυχία.

φ ι λ έ τ α (ή) = χτένισμα μέ άνα- 
ίδί.τλιοσι τόη' μαλλιών πάνω από τό μέ- 
τωπο. πρβλ. «μούμεινες νά φτιάνης τή 
φιλέτα, σου μύρισε άνοιξι (αισθάνεσαι 
•όργασμό)».

φ ι λ ή ν ω (ρ) = φιλώ. παρατ. έφί- 
ληνα. }ΐέλλ. άόρ. ομαλοί.

φι λί  κι  (τό) = δ,τι σερμεντζέλα 
και χρυσό ξύλο (βλ. λ.).

φ ι λ ( τ ) ι σ τ ό κ α  (ή) = αποβο
λή από κάπου, έκδιιοξι. «Παίρνω» ή 
ψού δίνουνε» τή φιλιστόκα.

φ ί ν τ α  (ή) = τό περίσσευσμα του 
τεντονιού πού γυρίζουν οι γυναίκες κα- 
;ά τό στρώσιμο των κρεββατιών πάνω 
ΐπό τις κουβέρτες. Συνήθως στολίζε
σαι μέ διάφορα κεντήδια /  τό ύφασμα 
πό οποίο κουμπώνονται τά μπροστινά 
,ουμπιά τού παντελονιού. /  κομμάτι, ύ- 
,όλοιπο από ύφασμα ή αντικείμενο οΐ- 
βήποτε. Ίτ. λ. finta. 
ΐ φι όρο (τό) = Ίτ. λ. fiore λου- 
b05t / μικρό μπουκετάκι από λουλού- 
α πού φτιάχνεται από την κλησάριο- 
ti ή τό νεωκόρο καί προσφέρεται κατά 
ς γιορτές σέ όσους γιορτάζουν. Τό 
[όρο πληρό>νεται στο νεωκόρο άνάλο- 
ji μέ τή διάθεσι καθενός καί τοποθε- 
ίται στο είκονοστάσι τού σπιτιού άν- 
καθιστώντας τό παλαιό τής προηγου- 
\νης χρονιάς.
φιρί  (έπίρ.), επαναλαμβανόμενο 
ρί - φιρί = μέ έπιμονή, προσπαθών- 
ς νά έπιτύχω κάτι, πρβλ. «πάει φιρί 
Ηρί νά του πάρη τό σπίτι», αφού πή- 
m  φιρί - φιρί δέν τουφταιξε κανέ-

'φίσκα (έπίρρ.) = πολύ γεμάτο. 
'$λ. «γιόμισε τό καντούνι κόσμο φί- 
ι», «γιόμισέ μου τό ποτήρι φίσκα», 
ΐφισκάριο, φισκαρισμένος καί φισκά- 
I (ό), φισκάρισμα (τό).
Η φ ί τ α (ή) = πνευστή φυσαρμό- 

άλλ. σονέτο (τό).
μκυάρι  (τό) = πτύο. Ρ. φκυα-

ρίζω. σκατύφκυαρο (τό) — παληάν- 
θρωπος. φκυάρισμα (τό), φτυαρισμέ
νος (ό).

φ λ α ο ύ ν α (ή) βλ. λαγάνα. j
φ λ έ μ ο ν α ς  (ό) = φλέγμων.
φ λ έ ν τ ζ α  (ή) = φλούδα, κομμά- * ['

τι αυτοτελές τού εσωτερικού των έσπε- 
ριδοειδών* πρβλ. «βγάλε τή φλέντζα 
τσή πορτοκαλλιάς γύρω - γύρω νά τήν 
ξεράνης», «νόμου καί μένανε μιά φλέν
τζα άπ’ τό μανταρίνι».

φ λ ο ΐ τ σ ο (τό) — ξερό καί συνε
στραμμένο έληόφυλλο. Λόγφ τής με
γάλης ποσότητος λαδιού πού περιέχει 
καίγεται μέ δυνατή φλόγα. ’Αποτελεί 
τήν κυρία ύλη γιά τό άναμμα των λαμ- 
πατήνων τό βράδυ τής παραμονής τού 
Άϊ - Γιαννιού τού Ριγανά.

φ λ ο κ ω τ ή  (ή) = ή μεγάλη μάλ
λινη κουβέρτα από τή μιά δψι τής ο
ποίας είναι ραμμένα μικρά κομμάτια 
μάλλινων σπάγγο^ν, τά φλόκια (από τά 
όποια καί τό όνομα). Άλλ. φλοκιαστή 
(ή) (βελέντζα).

φ λ ό μ ο ς  (ό) = δηλητηριώδες φυ
τό μέ κίτρινο λουλούδι πού χρησιμοποι
ούν γιά νά σκοτώνουν ψάρια στα πο
τάμια.

φ λ ο μ ώ ν ω  (ρ) μετβ. καί άμετβ.)
= ζαλίζω, ναρκώνω, δημιουργώ ατμό
σφαιρα άποπνικτική. Πρβλ. «σβύσ’ τή 
φωτιά καί μάς φλόμωσες», «φλομώσα
με στον καπνό».

φ ό ( γ ) κ ο ς  (ό) = Ίτ. λ. fuoco, 
φωτιά, σέ περίπτωσι πού θέλει κανένας 
νά χρωματίση έντονα μιά περιγραφή 
ή νά χαρακτηρίση μιά μεγάλη πυρ- 
καϊά. Πρβλ. «τοΰβαλε φόγκο πού μπου
μπούνισε ό τόπος», «πήρε φόκο όλη ή 
«Βάλτσα» καί ποιος ξαίρει πού θά φτά-

φό λ α  (ή) μπάλωμα ρούχου και κυ
ρίως παντελονιού στο πίσω μέρος.
Πρβλ. «κι’ ό κώλος του γιομάτος φό
λες» (είρων.) / μπάλωμα παπουτσιού.
Πρβλ. «ρίξ’ τους δυο φόλες νά βγάλω 
τό χειμώνα» / δηλητηριασμένο κομμά
τι σπλάχνου γιά τή δηλητηρίασι σκυλι
ών ή άγριμιών.

φ ό ν τ ε ς  (χρον. έπίρρ.) (άφ’ δ-



«Η Π ΕΙΡΩ ΤΙΚΗ  Ε Σ Τ ΙΑ *

του) = δταν, τη στιγμή που..., μό
λ ις ... πρβλ. «φάντες εΐδηκα τό Λευ- 
τέρη γωρις μουστάκι είπα: θά χαλάση 
ή πλάσι».

φ ό ρ α  (ή) = ή λ. φορά άνατονι- 
σμένη, μέ την ίδια σημασία / φόρα 
(στα) = έπίρρ. δημοσίους, είς έπήκο- 
ον. Πρβλ. «τουβγαλε δλα τά μπουκλί- 
κια στα φόρα». ’Από την Ίτ. fuori. 

φο ρ α ί ν ο μ α ι  (ρ) = ντύνομαι, 
φοράρ ο )  (ρ) = Ίτ. λ. fuori ά- 

νακοινώ, βγάζο) στα φόρα (βλ. λ.). 
Πρβλ. «τότες φοράρησέ το κι* δποια- 
νσυ κοτάει ας σου κρίνη», «τήνε φορά- 
ρησε την παντρειά τσή κοπέλλας του».

φ ο ρ τ έ τ σ α  (ή) = Ίτ. λ. fortez- 
za τό γέμισμα τού έσωτερικσύ τής κα
μάρας τού παπουτσιού μέ χαρτόνια ή 
πετσιά γιά νά ισχυροποιηθή. = φρού
ριο. όχυρή τοποθεσία. ,

φ ό ρ τ ι (το) = Ίτ. λ. forte τό μέ
ρος τού παπουτσιού που περιβάλλει τη 
φτέρνα, ένισχυμένο έσωτερικά μέ σκλη
ρό πετσί ή τσίγγο κλπ.

φ ό ρ τ σ α  (ή) (καί έπίρρ.) = Ίτ. 
λ. forza μεγάλη δύναμι, δραστηριότης. 
Πρβλ. «πήρε μιά φόρτσα και τον έ- 
βγαλε τόν ανήφορο μονορούφι», «έ
λα α α φόρτσα όλοι μαζύ», «στα φόρ
τσα νά νεταίρνουμε». ’Άλλ. λ. φορτσά
ρω (ρ), φορτσάτος και φορτσάδος (6), 
φορτσάρισμα (τό) κ.λ.π.

φ ό σ σ α  (ή) = Ίτ. λ. fossa μεγά
λη υπόγεια δεξαμενή των λιουτρουβιών 
πού υποδέχεται τις μούργες, δ.τι καί 
μπάμπω (βλ. λ.).

φ ο υ λ τ ά κ α (ή) και φούλτακας 
(ο) = φλύκταινα. Πρβλ. «μούπεσε ζε
ματιστό νερό και μού σήκο>σε φουλτά- 
κες». Ρ. φουλτακιάζιο, φουλτάκιασμα 
(τά), φουλτακιασμένος, φουλτακιάρι- 
κος (ό).

φ ο υ μ ά δ α  (ή) — Ίτ. λ. fuma- 
ta άναψοκοκκίνισμα τού προσώπου από 
ζέστη, θυμό κ.λ.π. Συναφής λ. κάπνι
σμα (τό).

φ ο ύ μ ο  (τό) = Ίτ. λ. fumo κα
πνός /  μαύρη μπογιά. Πρβλ. «τά βρε- 
χάμενα τά έκανα μέ φούμο».

φ ο υ ν τ ά κ ι  (τό) = Ίτ. λ. fon-

dace τό κατακάθι και ιδυυς τό κατα 
κάθι τού καφέ.

φ ο υ ν τ α ν έ λ α (ή) = Ίτ. λ. fottnl 
iana παλαιό γιατροσόφι γιά τό οποίοξ 
έπίστευαν δτι καθάριζε τό αίμα. ΣυνΛ 
ί στα το σέ δυνατό δέσιμο πάνο> στό κρέ4 
ας, στό έξο>τερικό μέρος τή; γάμπας,! 
ενός ρεβυθιού. Μετά άπό λίγες μέρε$| 
τρυπούσε τό κρέας άνοίγοντας πληγι! 
άπό τήν όποια έτρεχε υγρό και πύα! 
^Αλλαζαν τό ρεβύθι και ή ροή κρατούν 
σε αρκετόν καιρό. Έθεωρείτο αποτελώ! 
σματικό γιά ρευματικά και άλλες &Q 
ρώστειες των ποδιών'. Τό έφήρμοζα 
κάθε άνοιξι, πού ήταν ή πιό κατώι 
ληλη εποχή γιατί τότε «αλλάζει* (άν* 
νεο>νεται ό οργανισμός) επειδή έπίση 
«αλλάζουν και ζουμιά τά δέντρα».

φ ο ύ ν τ ι  (τό) = Ίτ. λ. fondo 4 
καπάκι τού ξύλινου βαρελιού (καί 
πάτος του). νΑλλ. λ. φουντί(ά)ζο> (ρ 
φούντισμα (τό) /  δ,τι και ψίδι (βλ. λ.

φ ο υ ρ κ ο> τ ή ρ α (ή) και φουρκ 
τήρας (ό) = μακρύ καί ίσιο ξύλο 
διχάλα στήν άκρη δεμένο πάντοτε 
ένα σκοινί στό σαμάρι, μέ τό ό» 
ό άγίυγιάτης υποβαστάζει τά φορτ 
στό φόρτιομα καί ξεφόρτοιμα, ιδίως* ι 
ταν είναι χωρίς βοηθό. Ίτ. forca. $ 

φ ο υ ρ λ α ί δ α (ή) = έπιπόλι |  
γυναίκα, έτοιμη γιά κάθε άπερισκεψ φ 

φ ο υ ρ ν έ λ λ ο (τό) = σιδερέ & 
σχάρα πού δέχεται τή φωτιά στό :4 
γειριό /  διάτρημμα γιά έκβραχισμι ^ 
Ίτ. fornello.

φ ο υ ρ ο ύ ζ ι  (τό) = ξύλινο ή y u  
τονένιο ή σιδερένιο υποστήριγμα έ '| |  
στη, μπαλκονιού κ.λ.π. | |

φ ο ύ σ κ α  (ή) = ή ούροδόχη 
σφαγία>ν, πού παλαιότερα χρήσιμο 
ούσαν τά παιδιά γιά μπαλόνια στά ^  
γνίδια τους.

φ ο υ σ κ α λ ή θ ρ α  (ή) = 
φουλτάκα (βλ. λ.). >f 1

φ ο υ σ κ ώ ν ω  (ρ) = γεμίζω μέγ* j 
ρα (καί άμετβ.) /  γεμίζω μέ άέρα'8; 1 
τό στόμα ή φυσούνι) τόν μεταξύ;'· < 
μαριού καί κρέατος χώρο τών ^ ; 
ων γιά νά διευκολυνθή στό γδάρ»°< 

φ ο υ φ ο ύ  (ή) = σιδερένια σ * ;) 
πού υποδέχεται τή φωτιά στό μη'



mo (6λ. και φουρνέλλο).
φ ρ α γ κ α λ ι ά  (ή) = δυνατό χα- 

ίτουκι ατό σβέρκο.
Ψ ο ά γ κ ο ς (ό) = Ευρωπαίος, άν- 

i Γάλλος πού ακριβώς σημαίνει, 
t φ ρ α κ α τ σ ά ν ι (τό) = είδος πρά- 
ινου σύκου.
ι φ ρ α ν τ ζ ά τ ο (τό) Ίτ. λ. fran- 
ia σκίαστρο μέσα σέ αυλή κατασκευα- 
αένο μέ ψάδες ή κλαδιά αναρριχητι
κό φυτού.
ι φ ρ έ σ κ ο ς (ό) = Ίτ. λ. fresco 
μισερός, νωπός, πρόσφατος, 
j φ ρ ο ξ υλ ά ν θ η  (ή) = θάμνος μέ 
ιύφιο κορμό και κλαδιά γι’ αυτό και 
ιυφοξυλιά (ή).
<φ ρ υ γ α δ έ λ ι (τό) (από τό φρύ- 
) = μικρό κομμάτι έντοσθίου ψημέ- 
ι στα κάρβουνα και κυρίσ>ς τό φτια- 
ιένο από γλυκάδι αρνιού, 
φρύμα (ή) = αναπνοή, προσωρι- 
\ ξεκούρασμα. Πρβλ. «στάσου νά πά- 
ιυμε μια φρύμα». ’Από την Άλβ. λ. 
Μίμ.
φτάνω (ρ) (φθάνω) και σέ κά
ρες πρβλ. λ. «πού νά μή φτάκης», 
it μην έφτανες νά γενόσουνα». Π σ
τατικός έφτανα κ.λ.π. φτάσιμο (τό), 
ραμένος (ό).
φτελι ά-  μ α χ α λ ά ς  (ό) = συν- 
ία κοντά στο κάστρο, πάνω από τό 
αμίνι», από μεγάλον φτελιά (δέν- 
;) πού υπήρχε πα?.αιότερα. 
ρτενός (ό) (έπίθ.) λεπτός, λ ια-

;?τέρνα (ή) = πτέρνα, 
ί) τ ι α σ ί δ ι (τό) = κάθε καλλυν- 
’> τού προσοόπου. /  Ή  διάδοσι ένός 
ιτικου συνοικεσίου πού δήθεν έτοι- 
εται νά γίνη και χωρίς οί ένδια- 
ύμενοι νά γνωρίζουν τίποτε. Ό  
;ώς των φτιασιδιών είναι διπλός: 
Ιός: Σκοπεί στο νά κινηθή τό έν- 
?έρον των μερών πού ίσως δέν εί- 
ίσκεφθή τό συνοικέσιο αυτό, οπότε 
ρχει πιθανότης νά καταλήξη σέ γά- 
•ΤΡπουλος: νά δημιουργηθή συζή- 
|» νά προκληθοΰν αντιδράσεις, νά 
ΐΥορηθούν τεχνηέντως τό ένα ή τά 
μ̂έρη και νά άποτύχη 6 γάμος αύ- 

Ι-

φ τ ύ σ ι μ ο  τ ής  μ ύ γ α ς  (τό) 
= ή έναπόθεσι τών αυγών από τή μαύ
ρη μύγα τών κρεάτων, επικίνδυνη γιά 
την ύγεία. Ρ. φτύνω. Πρβλ. «σκέ- 
πασ’ τό κρέας μπάς και τό φτύσουνε 
οί μύγες» (μπάς = μήπως).

φ υ ρ έ τ ο  (τό) = εργαλείο τού 
τσαγγάρη πού χρησιμοποιείται στο ξε- 
φουμάρισμα (βλ. λ.). Μ’ αυτό κατα
σκευάζεται τό αυλάκι γύρω από τό 
βάρδουλο τού τακουνιού.

φ ύ σ ι (ή) = τό πέος τού άνδρός. 
Πρβλ. «έβγαλα ένα σπειρι στη φύσι 
και μού πρήστηκε».

φ υ σ ο ύ ν ι  (τό) = όργανο τών σι
δεράδων γιά νά ανάβουν τή φωτιά, 
τών χασάπηδων γιά νά φουσκώνουν τά 
μεγάλα σφάγια πού δέν φουσκώνονται 
μέ τό στόμα / είδος χορού άλλ. σέρ
βικος (ό) ή χασαποσέρβικος (ό)/ 

φ ύ τ ρ α  (ή) = σπορά, καταγωγή. 
Πρβλ. «έβαλα φύτρα γιά ντρομάτα», 
«είναι τος κι’ αυτός φύτρα τού διαύ
λου».

φ ώλ ι  και π ρ ο σ φ ώ λ ι  (τό) — 
παλαιό αυγό ή πέτρινο ομοίωμά του πού 
τοποθετείται στο κοττέτσι γιά νά μή 
ξενογεννάνε οί κόττες /  κοντός ά'νθρω- 
πος.

φ ω τ ί κ ι α (τά) = τό σύνολο τών 
δώρων πού στέλνει ό νουνός στον α
ναδεχτό του (μέσα σέ ένα δίσκο πού 
τόν πρωτοπάει ένα παιδί) γιά τό βά 
φτισμα (φώτισμα).

X

χ α β α λ έ ς  (ό) -  τουρκ. λ. ένό- 
χλησι, φορτικότης, έπιβάρυνσι. Πρβλ. 
«μου γίνηκε χαβαλές», «μοΰβαλε τό χα
βαλέ».

χ α β ά ν ι  (τό) = τουρκ. λ. σύστη
μα από μεγάλη κοφτερή λεπίδα γιά τό 
κάψιμο τού καπνού / γουδί.

χ α β ά ς  (ό) = ό σκοπός, ό ήχος 
ένός τραγουδιού. Πρβλ. «στάκα νά 
πάρουνε τά βιολιά τό χαβά κι* άπε τρα
γουδάμε».

χ α β ο ύ ζ α  (ή) = τουρκ. λ. υπό
γεια δεξαμενή, χτιστή τρύπα, θόλος. 

χ ά β ρ ο ς  (ό) = σιδεράς, παρα
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φθορά τής λ. φάμπρος (Ίτ. fabbro).
χ α γ ι ά τ ι  (τό) = τουρκ. λ. υπό

στεγο σέ αυλή ή παράπλευρος διάδρο
μος σπιτιού.

' χ α ζ ι ν έ ς  (ό) = τουρκ. λ. θη- 
σαυροφυλάκειο.

χ α ζ ί ρ η ς (ό) =τουρκ. λ. προετοι
μασμένος, έτοιμος. Πρβλ. «δεν γίν- 
γκα ακόμα χαζίρης». ’Άλλ. λ. χαζίρι 
(τό) καί έπίρρ. χαζίρικος (ό) κλπ.

χ α ϊ β ά ν ι  (τό) = τουρκ. λ. γάι
δαρος.

χ α ϊ μ α λ ί  (τό) = τουρκ. λ. φυλα- 
χτό*χ α ϊ ρ έ τ ι (τό) = τουρκ. λ. ή κό- 
λασι. Πρβλ.

«έδίψασα παρα πολύ 
από τό χαϊρέτι, 
μου κόπιασαν 'να μαστραπά 
γιομάτον μέ σερμπέτι».

χ α ί ρ ι και χ α ι ρ ι (τό) = τουρκ. 
λ. καλό, καλωσύν*η, ωφέλεια. Πρβλ. 
«φέρτε ν’ άπογράψω, για χάϊρι νάει- 
ναι», «ποτές του δε θά ίδή χαΐρι καί 
προκοπή».

χ α ϊ ρ λ ί τ ι κ α = ευχή (τουρκ. λ.) 
πού δίνεται σέ συναλλαγές, αρραβώνες 
κ.λ.π. μέ τή σημασία νά είναι γιά κα
λό, ωφέλεια, προκοπή. Πρβλ. «χαϊρ-. 
λήτικα και στά στεφανώματα νάχουμε 
γειά».

* χ α ΐ ρ ν τ ο υ α τ ζ ή ς  (ό) = τουρκ. 
λ. ό προσευχόμενος γιά κάποιον, ευχέ
της, υπήκοος, αυτός πού κάνει ντου
ν ιά  γιά χαΐρι (βλ. λ.).

χ ά κ ι  (τό) = τουρκ. λ. άχτι, καη
μός, έκδίκησι. Πρβλ. «νά τόν πετά- 
ξουνε νά πάρω κι’ εγώ τό χάκι μου», 
«τόν σκοτώσανε καί πήρανε τό χάκι 
τους» /  τό δίκιο. Πρβλ. «δέν μου δί
νει τό χάκι μου».

χ α λ ά λ ι  = έπίρρ. ευχή νά χαρή 
κάποιος κάτι πού παίρνει ή έχει, δι- 
όδι (ό ευχόμενος άναγνο)ρίζει πώς) τού 
αξίζει ή διότι (πάλι ό ευχόμενος θεω
ρεί δτι) έμεινε Ικανοποιημένος γιά κά
ποια ευεργεσία. Πρβλ. «χαλάλι τά λε
φτά πού μού πήρε γιατί μόκανε δου
λειά σάϊκη», «χαλάλι του ή γυναίκα πού 
πήρε», «τού «τάκανα δλα χαλάλι», «δέν

του τό κάνα> χαλάλι γιατί μέ κορ»|| 
δεψε». Γιά τούς Τούρκους ήταν σπά 
δαιο στοιχείο μιας συναλλαγής νά t!l 
κάνη ό πουλητής χαλάλι τό πράμμα τ\ί 
αγόραζε. ’Έφτανε μέχρι άκύρωσι iJ 
συμφωνίας αν δέν τού τό έ/αλάλιζύ] 
συμβαλλόμενος, γιατί θεουρούσε ότι Λ 
θά τούβγαινε σέ καλό. Γι’ αυτό καΐι! 
λεγόμενο: «τό χαράμι χαλάλι δέ γί-1 
ται». ’Άλλ. λ. χαλαλίζω (ρ), χαλί-Ι 
κος, χαλαλισμένος (ό). 1

χ α λ έ ς  (ό) = τουρκ. λ. αποχών 
τήριο / χαλές τού καμπάση ('ό) = J  
ρίφημος χαλές (τής συνοικίας 
κουβάλα) γιά τις διαστάσεις καί πυ* 
εχόμενό του. Χύνεται στον κεκαλυ|:«Ι 
νο τώρα χείμαρρο 'Αγίου Νικολάου J  
ερχόμενος κάτω από τό σπίτι τούί-Ι 
βδούλ Χήλιου. Έτσι έχαρακτήραΙ 
παλαιότερα έλεεινούς άνθριυπους. |  

χ α λ ε ύ ω (ρ) = αναζητώ, γυρ^ι 
Πρβλ. «καί νά μού χαλέψη δένν* 
δίνο;», «μέ τό τρίο καρρό καί 
χαλεύη». χάλεμα (τό). {

χ άλ ι  (τό) = τουρκ. λ. πά4^ 
συμφορά. Πρβλ. «έχει τά χάλια 
«τά χάλια του δέ μολογιούνται»«ή 
θά γένη μέ τό χάλι μας;»

χ α λ ί ζ ι κ ο ς (ό) = τουρκ. λ. 
σιος, καθαρός, καθαρόαιμος. 
«γύφτος χαλίζικος».

'χ  α λ ν τ ο ύ π η ς (ό) = Χαλί^ 
Μέ τήν ονομασία αύτή όλοι οι fe  
δες πού ερχόταν γιά νά πουλήσο ^ 
ρώματα, λιβάνια καί διάφορα μ(̂ ι 
μπίδια πού έφερναν από τήν άνιι4 

χ α μ ά λ α (ή) = χαμηλό τ ε τ ^  
χο κάρρο σερνόμενο από atoyo ^  
λούς χαμάληδες γιά κοντηνή μετ*0? 
εμπορευμάτων.

χ α μ α σ κ α κ ί δ ι  (τό) = 
θάμνος πού τά φύλλα του είναι, 
ληλα γιά φτιάξιμο ροφήματος ^  
χτικού.

χ α μ ο υ ρ κ ι ά ρ η ς  (ό) =?*Γ 
της ειδικός στά χαμούρια (ζυμ^*;

' χ α ν τ ζ α τ ά ρ η ς  (ό) τω·λ 
ταμίας. ,

χ α ν τ ο ύ μ η ς  (ό) = τουρκ * * 
νούχος, ευνουχισμένος, 

χ ά π α  (ή) = μεγάλο βήμα.

Ι ϋ
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«μέ πέντε χάπες τον έφτακα».
χ α ο α ή  (ή) -  χαραυγή / χαοαή 

i|O V  '/α[ Χάραμα (το) (από το χαρά- 
ν*|ζω) τό χτύπημα τής μυλόπετρας μέ κο- 

" πίδι για να άλεθη καλλίτερα αλλά και 
IJto πρώτο άλεσμα, μετά την εργασία 
!r.'. αυτή στις μυλόπετρες, πού έχει ώς συ- 
Ιξύνέπεια νά μένουν στο αλεύρι μικρές πε- 
·|"τρίτσες και νά γκριτσανάη τό ψωμί 

στό στόμα. Πρβλ. «άσε νά άλεση άλ
λος μπρίτερα γιατί είναι ό μύλος από 
χάραμα», «τό αλεύρι είναι από χαραή».

χ α ρ i  μ ι (τό) = τουρκ. λ. αντί
θετο από τό χαλάλι (6λ. λ.) άδικα.* 
νΛλλ. λ. χαραμίζω (ρ) = καταστρέ- 

. φω, πάω κάτι χαμένο, χαραμισμένος 
‘ (ό), χαραμοφάης (ό) = αυτός πού 
ι τρώει έτοιμα, χαράμικος (ό), χαραμής 
ι (ό) ~ ό ληστής και αυτός πού έπιζη- 
; τεΐ αδικίες.
 ̂ χ α ρ 6 ά λ ι (τό) = μπακιρένιο δο- 
ιχεϊο, μπραγάτσι (βλ. λ.) /  αντικείμε
νο έΕαοθοωμένο, διαλυμένο (τουοκ.

XI
χ α ο 6 α λ ό σ τ ο μ ο ς (ό) — αυτός 

ιπού λέει βρυψερές κουβέντες, βρισιές, 
ι πού έχει χάρβαλο (χαλασμένο) τό στό
μα.
£ χ α ρ ί σ μ α τ α (τά) = τά δώρα 
ιπού ανταλλάσσουν οί μελλόνυμφοι.
1 *χ α ρ μ π ι (τό) = τουρκ. λ. μα
κρύ μαχαίρι μέ στενό και πολύ κοφτε
ρό λεπίδι πού έκρυβαν μέσα στό σε- 
%  ή τό είχαν βιδωμένο μέσα στό 
σκόπι / ράβδος, βέργα γιά στίβαγμα 
*«δν έμπροσθογεμών οπ?ω)ν.

*χάρτζι  (τό) = τουρκ. λ. δαπά
νη, έξοδο.
ι χ α ρ τ ζ ι λ ή κ ι  (τό) = τουρκ. λ. 
φιλοδώρημα.

χαρχάλα (ή) = πρόστυχη, κα- 
εστραμμένη.
j χάσια (έπίρρ.) = ενδεικτικό δια- 
ιαρτυρίας, έκπλήξεως. Πρβλ. «χάσια 
,τό Θεό κι’ άπε τοξερα κυρ Άλιστεί- 
φ.
ί χα σ ι ά (ή) = μάλλινη μεγάλη κου- 
!ψτα μέ κοντό τρίχωμα, 
τXd σ (ι) κος (δ) = έπίθ. μόνο γιά
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τό άσπρο, ψιλαλεσμένο σταρίσιο αλεύ
ρι και τό ψωμί πού γίνεται άπ* αυτό.

• χ ά σ ι λ ι  (τό) τουρκ. λ. προσ
τασία.

χ α σ μ ι λ ι κι (τό) = τουρκ. λ. ε- 
χθρα μεταξύ ατόμων ή οικογενειών α
πό έγκλημα ή άλλο σοβαρό ζήτημα η
θικής. νΑλλ. λ. χάσμης (ό). Πρβλ. 
«έχουνε χασμιλίκι», «είναι χάσμηδες» 
(βεντέτα).

*χ α σ ν ά ς (ό) = τουρκ. λ. χρή
ματα.

χ α σ ο λ ο γ ι έ μ α ι (ρ) = άφαιρού- 
μαι, χαζεύω, χάνο> τό μυαλό μου. ’Άλλ. 
λ. χασολόγημα (τό), χασολογισμένος
(ό>:

*χ α τ ά ς (ό) = τουρκ. λ. λάθος, 
παράπτωμα, αμαρτία. Πρβλ. «έπεσες 
σε μεγάλο χατά πού ό Θεός νά σέ σχω- 
ρέση».

*χάτμα (τό) — τουρκ. λ. νεκρώ
σιμη ωδή τών μουσουλμάνων.

χ ά ψ ι  (τό) — τουρκ. λ. φυλακή, 
χ ε ι μ ω ν ι κ ό  (τό) = τό καρπούζι, 
χ έ ρ ι και μ α χ α ί ρ ι  (έχει) = 

φράσι πού λέγεται γιά κάποιον πού έ
χει τά μέσα (δεσμεΐν και λύειν).

χ ε ρ ο κ ω λ ι ά (ή) -  δυνατό χτύ
πημα μέ τό χέρι στό πισινό.

χ ε ρ ο μ ά ν τ η λ ο  (τό) = μαντήλι 
γιά τή μύτη και τά χέρια.

χ ε σ ο π α τ ο ύ ν α (ή) = έπίθ. α
κάθαρτη και άνοικοκύρευτη γυναίκα, 
(χέζω + πατούνα = πέλμα), 

χ έ σ τ ρ α  (ή) = αποχωρητήριο. 
*χι σέν ι  (τό) « τουρκ. λ. μερίδιο, 
χ ί σ ν ι  (τό) (πρόφ. hiovi) = ά

δεια, συγκατάθεσι. Πρβλ. «έχω τό χίσ
νι του», «πήρα χίσνι από τό νοικοκύ
ρη».

χ ι ώ τ ι κ α (τά) — αμύγδαλα μέ 
λεπτό περίβλημα, πού σπάει μέ τό χέ
ρι /  μεγαλόσωμα πρόβατα /  φρ. «την 
έπαΟε χιώτικα» κλπ.

χ ό β ο λ η  (ή) — στάχτη μέ μισο- 
καμμένα καρβουνάκια, ξεθυμιασμένη 
φωτιά.

*χ ο υ κ ι μ έ τ ι (τό) = τουρκ. λ. δι
καστήριο.

χ ο υ λ ι α σ ά ς  (ό) (πρόφ. χουλια-

II
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οΐιάς) = τουρκ. λ. περίληψι, συμπέ
ρασμα, έκκαθάρισι. Πρβλ. «μάσ’ τό 
χουλιασά και μή παντεχαίνεις πώς θά 
περάση τό δικό σου».

*χ ο υ μ α ΐ (τό) = είδος άσπρου 
κολλαρισμένου υφάσματος. Άλλ. χασές 
(ό) και καμπρί (τό).

χ ο υ ν έ ρ ι  (τό) = τουρκ. λ. πρά- 
ξι πού δεν τιμάει εκείνον πού την Ι
κανέ. Π ρβλ. «τί χουνέρι ήταν και τού
το;» «μάς τόκανε κι’ αυτό τό χουνέρι», 

χ ο ύ ν η  (ή) = χαράδρα, λακκιά. 
* χ ο ύ ν τ ι  (τό) = τουρκ. λ. έξαι- 

ρετικής ποιότητος λιβάνι, προερχόμενο 
από τά Ιεροσόλυμα.

χ ο υ σ μ ε κ ι ά ρ η ς (ό) = τουρκ. 
λ. υπηρέτης, υπάλληλος.

* χ ο υ σ μ έ τ ι  (τό) = τουρκ. λ. ύ- 
πηρεσία, έξυπηρέτησι, έκδούλευσι.

χ ο υ τ ζ έ τ ι  (τό) = τουρκ. λ. τί
τλος Ιδιοκτησίας. k *

*χ ο υ τ ζ ι ο ύ μ ι (τό) = τουρκ. λ. 
έπίθεσι.

* χ ο υ τ ζ ι ο ύ τ ι  (τό) = τουρκ. λ. 
ό'ρεξι, διάθεσι.

χ ο ύ χ λ ο ς (ό) = κοχλασμός.
Π ρβλ. «άμα πάρη δυο - τρεις χούχλους 
κατέβασε την κατσαρόλα». *Α)1. λ. 
χουχλάζοί (δ), χουχλαστός (δ) = πο
λύ βρασμένος, καυτός.

χ ρ υ σ ό ξ υ λ ο  (τό) = βλ. φιλίκι.

UI
ψ α ρ I (τό) = χρώμα άλογου διά

σπαρτο άπό άσπρα στίγματα.
ψ α ρ ή ς  (δ) = τό άλογο χρώμα

τος ψαρί. Τ

ψ α ρ ο ν έ φ ρ ι  (τό) — τό εκατέ
ρωθεν και έσοπερικώς της σπονδυλι
κής στήλης κρέας των σφαγίων, τό 
τρυφερώτερο διότι δεν κινείται για νά 
σκληραίνη.

ψ ες  (χρον. έπίρρ.) = χθες (τό 
βράδυ), με σύνθεσι προς διάφορες προ
θέσεις παραγ. λ. προψές, άντίπροψες, 
άπόιμε. Πρβλ.

«πουεισουν εψές, πουεισον προψές 
καί που θά πας απόψε; ι
—εψές ήμουν στη μάνα μου, J 
προψές στην αδερφή μου, I
κι’ απόψε ήρθα σέ σένανε 
νά φλμε και νά πιούμε», 

ψ ι ά και ψ ί χ α  = ποσοτ. έπίρρ; 
λίγο, ελάχιστα. Πρβλ. «νόμου ψιά ψω
μί», «σδφερα ψίχα κανέλλα», «ρίξε ψιά - 
σκόρδο παραπάνου νά νοστιμίση».

ψ ί δ ι  και φ ο ύ ν τ ι  (τό) (άπατή 
λ. άψις) = τό μέρος τού παπουτσιού ι 
πού σκεπάζει τό μετατάρσιο τού ποδίτ» 
ού (φούντι άπό την Tr. fondo).

ψ υ χ ο μ ο ΐ ρ ι  (τό) = μέρος περι
ουσίας πού κληροδοτούσε κανένας σέ 
φτωχά άτομα ή κοινωφελές ίδρυμα γιο 
την ψυχή του («σώσμα τής ψυχή? 
του»).

ψ ω μ ά ς  (ό) = στάσι τού κο>τ<Λ 
ού στο όμώνυμο παιγνίδι. Μέ τή λέ| 
ι|>ωμάς (φούρναρης) πολλές σύνθετε*; 
π.χ. ψωμοσάκκουλο (τό) = στομάχι η 
ι|χομοδότης, ψοψοζήτης, ψωμαπάτη ] j 
(δ) = άχάριστος σέ κείνον πού τον 
δωκε ψο>μι κι εφαγε κλπ. |

ψ ω ρ ί λ ι (τό) = φαγόσιμο άγρκ 
χορτο. ’Αλλ. χεροβότανο (τό).
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ΣΩΚΡΑΤΗ Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
Λημ)λου

ΣΡΑΑΝΤΖΑ - SPIAGGIA - ΑΜΜΟΥΔΙΑ*
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Οί οικογένειες παλαιότερον άπετελούντο από «πολλές ψυχές» (πολλά ά-

α ετεχειρ ίζετο  κ ά θ ε  μέσον, τό οποίον έκρινεν προς τούτο κατάλληλον, μη έξαι που
ρνού και του ξυλοδαρμοί’. Ή σύζυγος δεν έπιτρέπετο να συνομιλή μετά του συ-

ιΐέφευγεν τον άφανισμόν, πράγμα πολύ σπάνιον, την άπεκάλουν «άτιμασμένην» 
αί δεν έπιτρέπετο εις αυτήν πλέον νά έξέλθη έκ τής οικίας της. Ό  εραστής της 
Ιχεν σννήίΐίος την ιδίαν μοίραν. Τό βάρος όμως τής άνηθικότητος έδίδετο εις την 
υναίκα. Και σήμερον την οικονομικήν διαχείρισιν και τήν κοινωνικήν ευθύνην 
.χωρίζεται ό αρχηγός τής οικογένειας. Ό  καλός ή κακός χαρακτηρισμός μιας 
ίκογενείας, έχει άμεσον συνέπειαν έφ’ ολοκλήρου τής συγγένειας της «τό σόϊ». 
ά άρρενα μέλη τής ο’ικογενείας ασχέτους ηλικίας δέν χαρτοπαίζουν παρουσία του 
ρ'/ηγου των.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

«’Άλλαξαν δαχτυλίδια» θεωρείται ευτυχές διά τούς μελλονύμφον>ς γεγο- 
ζ, ως ή καλλίτερα εποχή τής ζωής τα)\\ Συνήθως συνοδεύονται υπό συμποσίου, 
' τό οποίον παλαιότερον, καθ’ ότι έγίνετο εις τήν οικίαν τής νύμφης, δέν έλάμ- 
•νεν μέρος 6 γαμβρός. Εις τό τέλος τού συμποσίου, τήν ώραν πού ή νύμφη προσ- 
,ρει καφέ, οί συνδαιτυμόνες «δωρίζουν τήν νύμφην» (θέτουν εις τον δίσκον χρη
στικά ποσά κατ’ εύχαρίστησιν). Ή  εκλογή συζύγου, παλαιότερον εξ ολοκλήρου 
i σήμερον συνήθως, είναι θέμα τής αρμοδιότητας τού αρχηγού τής οικογένειας. 
►;τά τήν άπόφασιν, υπό τού αρχηγού πάλιν, άπεστέλλοντο «οί προξενήτριες γιά νά 
<τοποιήσουν τή δου/^ιά» ή άπεφασίζετο, πράγμα όχι σπάνιον, ή ακούσια άπα- 
γή τής νέας. Άπήγοντο κόρες έ;στω καί άν ήσαν αύταί μεμνηστευμέναι. Αιά 
»σταυρό)σεο̂ ς πληροφοριών είκαζον περί τής άγνότητος τής νύμφης, τό σπου-

Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 72.
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δαιότερον προσόν τής όποιας ήτο νά κατάγεται «από σόϊ», ενώ σήμερον νά έχη 1 
προίκα. Ό  αρραβών εις εξαιρετικός περιπτά>σεις μόνον, έκρατεΐτο μυστικός. 
γαμβρός έχει τό δικααυμα νά επισκέπτεται τούς οικείους τής μνηστής του «τά πε-j 
θερικά» πλήν όμο>ς, ούδεμίαν έχει μετ' αυτής επαφήν. Ή εγκαταλειμμένη έθεύ 
ρεΐτο και «ατιμασμένη». Σπανίο>ς ή μνηστή έγκατέλειπε τον μνηστήρα της. Στουςj 
μεμνηστευμένους εύχονται «καλά στέφανοί. Κατά την μνηστείαν τηρείται σειράν 
Πρώτα τά θήλεα και μετέπειτα τά άρρενα κατά σειράν γεννήσεό)ς τ<»ν. ΟΙ δίδυ-:| 
μοι έχουν την Ιδίαν προτεραιότητα.

ΓΑΜΟΣ

Ό  γάμος πλήν των εκτάκτων πεοιπτώσεοον τελείται Κυριακήν. Πριν έπτέ 
ημέρας «κόβουν τήν εβδομάδα» (ορίζουν τήν ημέραν τελέσεως τού μυστηρίου) 
Τότε ό γαμβρός ετοιμάζει «τα γαμπριάτικα» και ή νύφη τά «νυφικά» της. Τή* 
Τετάρτη μοιράζονται οί προσκλήσεις («τά καλέσματα»)t ol όποιες σήμερον είνα 
γραπτές παλαιότερον δέ έστέλλετο τό «κουλούρι». Ό  νουνός προσκαλείται ύπ 
τού γαμβρού δι’ αύτοπροσώπου προσκλήσεως. Τήν Πέμπτην, δείγμα ότι ό γάμο 
ήρχισεν, ό «βλάμης» τού γαμβρού «ρίχνει τήν τουφεκιά» και οι συγκεντρωθώ ντε 
τραγουδούν:

Ρίξε βλάμη τό τουφέκι.
αύριο ή μεθαύριο
θά σου τό ριξιό δάνειο (δανεικό).

Τά «γλέντια» (συμπόσια) διαδέχονται τό έν τό άλλο. Μετά τήν «τουφ j 

κιά» έτοιμάζεται ή πομπή των ξύλων. Επικεφαλής τής πομπής αυτής τίθεται ; 
γόρι, τό όποιον αν πρόκειται περί των «φίλθ)ν» τού γαμβρού κρατεί σημαίαν. \  ι 
κολουθσύν κόρες, οί οποίες τραγουδούν και ή πομπή διευθύνεται προς τό δάσι |  
στο βουνό. ’Εκεΐ ετοιμάζουν δέματα έκ καυσοξύλθ)ν και τά μεταφέρουν εις τ 
οΙκίαν των μελλονύμφου. Τήν μεσημβρίαν τού Σαββάτου οι καλεσμένοι τής  ̂
φης πηγαίνουν «τά δώρα», τά οποία έν τω συνόλιο των υπερβαίνουν τήν άξί: 
μικρας περιουσίας. Τήν ιδίαν στιγμήν οί συγγενείς τής νύφης επιδεικνύουν : 
τους συγκεντρο^θέντας τήν πρίκα «μέχρι βελόνι». Μετά τήν έπίδειξιν έτοιμάζο  ̂
τά σφαχτά και τό γλέντι αρχίζει μέ τήν συνοδείαν λαϊκής ορχήστρας. Τήν Κυρ ί 
κήν πρωί κόρες στολίζουν τήν νύφη, ή όποια φορεί τον Ιματισμόν της παρουι 
των γυναικών, οί οποίες τραγουδούν:

Βάλε τά ρούχα τά καλά σου |j
ποτέ δέν γίνεσαι κόρη πιά. f.

Στο σπίτι τού γαμβρού τό γενικό πρόσταγμα εχει ό βλάμης. "Οταν φ#ιι || 
ό νουνός και ό «παρακούμπαρος» (συνοδός του) ξυρίζουν τον γαμβρό ένφ rgay 
δουν: '  '  I]

«Ξυράφια ’πό τά Γιάννενα...» U
καί !'

"Ολ* ή βδομάδα τού γαμπρού φ?
μά ή Κυριακή τής νύφης. ij

* <
Τό δειλινό συνήθο>ς, σχηματίζεται ή γαμήλιος πομπή, τής όποιας προΐΓ 1 

ται ή σημαία καί ακολουθούν «οί συμπέθεροι». "Οταν πλησιάζουν τήν οικίαν τής', j 
φης τρέχουν οί «σχαριτσιαραίοι» (αγγελιοφόροι), οί οποίοι ορίζονται έκ των ;}4r :·. 
τέρο>ν καί άγγέλουν ότι οί συμπέθεροι φθάνουν. Οί αγγελιοφόροι λαμβάνουν ν/ > 
ένα μανδήλιον καί τρέχουν πάλιν εις τούς συμπεθέρους. Ό  γαμβρός πορεύεται 
μέσφ των γυναικών. "Οταν φθάσουν οί συμπεθέροι πίνουν σταυροειδώς μετά?ν ;

iί
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ισυγγενών τής νύμφης*και ακολουθεί ή υποδοχή τού γαμβρού. Ό  πενθερός ή άλλος 
'»Αντιπρόσωπός του, υποδέχεται αυτόν επί τής Αύρας και αφού ρίψη έπί τού ώμου 
αυτού εν προσόψιου τον εισαγάγει έντός τής οικίας του. Επίσης προ τής εισόδου του 

^έντός γης οικίας, ραίνουν αυτόν δι’ όρνζης. Τότε ακούονται εξω αι εύχαΐ «καλά 
«τους στεφανα», «και στα δικά σου», «καί στα σπίτια σας». Ό  βλάμης έν τω μεταξύ 
ιείσήλθεν έντός τής οικίας και φόρεσε τά υποδήματα ατά πόδια τής νύφης, δώρον 
τούτο τού γαμβρού. Την στιγμήν εκείνην οί φρουροί τής νύφης, μόνον γυναίκες, 
ιρίπτουν επί τής ράχεώς του μερικά αθώα, αλλά γερά γρονθοκοπήματα. Παρουσιά
ζουν τ»|ν νύμφην καί μετά τήν τέλεσιν τού μυστηρίου άκούμε τήν ευχήν, «νά σου 
ζήσουν νουνέ καί μέ λάδι». Μετά τήν στέψιν ετοιμάζεται ή πομπή τής επιστροφής. 
Ή νύφη «προσκυνά» (υποκλίνεται ρυθμικά μέ χάρι) σταυρωτά άνά τρεΤς, πρίν 
Αναχώρηση έκ τής πατρικής της οικίας. Τήν νύμφην συνοδεύουν οί «φυλαχτιάρη- 
5ες», ενώ ό γαμβρός φεύγει μέ τούς συμπεθέρους. Περί τήν δύσιν τού ήλιου, δι’ 
ϊλλης οδού, ή πομπή φθάνει εις τήν οικίαν τού γαμβρού. Τότε ή συνοδεία τής νύμ- 
ρης «οι μότρμες» τραγουδούν»:

Έβγα πεθερά στ ή σκάλα
μέ τό μέλι μέ τό γάλα.

ΤΙ νύμφη ρίπτει φρούτα καί «καραμέλλες» σταυροειδώς ενώ οί συμπέθεροι 
Ιαίνουν αυτήν δι’ όρίζεως «γιά νά ριζώση». Τελικώς προβάλλει ή πεθερά, προσ
φέρει μέλι καί γάλα εις τήν-νύμφην, ή οποία σχηματίζει δι’ αυτού σταυρόν επί τής 
ύρας τής νέας της κατοικίας. Ή νύμφη έν συνεχείφ διέρχεται άνωθεν ζώνης, δει- 

,ΐια τούτο ότι θά μείνη δλη της τήν ζωήν άρρήκτως ένιομένη μετά των μελών τής 
ίας της οικογένειας. Παρατίθεται όλονύκτιον συμπόσιον περί τό τέλος τού όποιου,
,άνεμε τα ι τό «κανίσκι» (ψητό κρέας καί οίνος). Οί συνδαιτημόνες ρίπτουν είς τόν 
ίσκον τού νουνού χρηματικά ποσά κατά προαίρεσιν. Τό ποσόν τούτο ανήκει είς τόν 
ιυνόν, ό όποιος συνήθιος «διορίζει» αυτό είς τούς νεόνυμφους μέ τήν ευχήν «και #ρ- 
*ντες». Ό  νουνός τρώγει τήν κεφαλήν τού ψητού. Ή  οικογένεια τού γαμβρού δίδει 
ς τόν νουνόν δώρον τό «πεσκέσι». Τήν Δευτέραν τό γλέντι συνεχίζεται μεταξύ των 
«ενών συγγενών είς τήν οικίαν τής νύμφης. Τήν Τρίτην ή νύμφη «μοιράζει δώρα» 
ούς συγγενείς τού γαμβρού καί «στις προξενήτρες», δίδει «τροβάδες», κάλτσες, 
ϊοσόψια, υποκάμισα καί άλλα παρόμοια. Τήν πεθεράν καί οί δύο σύζυγοι αποκα- 
&ν «μάνα». Ό  παράνυμφος προσκαλεί μετ’ όλίγας ημέρας τό ζεύγος είς τήν οικίαν 
ο καί παραθέτει εις αυτούς δείπνον. Είς τά συμπόσια σήμερον λαμβάνουν μέρος 
I οί γυναίκες. Ή  μητέρα τής νύμφης είς τήν οικίαν τής κόρης της θεωρείται «μου- 
φίρης».

ΠΡΟΙΚΑ

Είς πολύ παλαιάν εποχήν ή νύμφη δέν έλάμβανε διόλου προίκα. Άργότερον ε
ίδανε προίκα, τήν οποίαν όμως έχρηματοδότει ό γαμβρός. Σήμερον δέ, λαμβάνει 
*ίκα, αγρόν (10) στρέμματα, κατοικίδια ζώα, πλούσιον ρουχισμόν καί είς μετρητά 
ιετάς χιλιάδας, άναλόγως τής κοινωνικής θέσεο)ς τού γαμβρού.

I ΔΙΑΖΥΓΙΟΝ

i Σπανίως σύζυγοι διεζευγνυοντο δι’ άλλην αίτίαν, έκτος, πρώτον άν ή σύζυγος 
(Απιστος καί «ντρόπιαζε τόν άντρα της» καί δεύτερον άν ή σύζυγος ήτο «στείρα», 
ίτήν περίπτωσιν αυτήν ήκολουθείτο ή ακόλουθος διαδικασία: Μετά τό τρίτον έτος 
*μου βίου, εάν δέν άπέκτα, είχε τό δικαίοηλα ό σύζυγος νά τήν «δίωξη». Είχεν έ-



πίσης τό δικαίωμα νά συζήση μετ' αυτής επί πλέον τρία ή εξ έτη. Μετά παρέλευσινΗ 
δμως, ατέκνου δωδεκαετούς συμβιώσεως, τδ διαζύγιον και διά κοινωνικούς λόγουζι 
καθίστατο άναπόφευκτον.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Πλήν τής συγγένειας, την σύναψιν γάμου εμποδίζουν ή ήλικία, ή οποία εχΜ 
έλάχιστον δριον τά (12) ετη, εάν οι μελλόνυμφοι είναι ομογάλακτοι και άν έχουν τδνϊ 
Ιδιον νουνόν ή εάν έβαπτίσθησαν εις τό «ίδιο λάδι».

— Ή  αρκετά ηλικιωμένη κόρη πέραν των (30) ετών θεωρείται γεροντοκόρηΙ
«εμεινε στο ράφι». Οί αρρενες δεν έχουν δριον ηλικίας. 5

— ΟΙ χήροι και οι χήρες και αν ακόμη έχουν ηλικιωμένα τέκνα, δεν θεά| 
ρειται προσβλητικόν νά έλθουν εις δεύτερον ή καί τρίτον γάμον, είτε μεταξύ των εϊ«| 
με άτομα διά πρώτην φοράν ερχόμενα εις γάμον.

ΕΣΤΙΑ»

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

1. — Ντύσου στολίσου λυγερή καί φόρα τά καλά σου
σε περιμένει 6 γαμπρός και τά συμπεθεριά σου.
Ό  κόσμος είπανε1 πολλά ας πούνε κι* άλλα τόσα, 
φίδι νά φάη τά χείλη τους καί ή οχιά τη γλώσσα.
Έχω δύο γαρύφαλλα τά δυο σ’ ένα κλωνάρι, 
έχω ελπίδα στο Θεό νά γένουμε ζευγάρι.

2. — Έχεις μαλλιά τετράξανθα στις πλάτες σου ριγμένα,
σου τά χτενίζουν άγγελοι μέ τά χρυσά τους χτένια.
Ή  μάνα σου σέ γέννησε καί σ' έκανε μεγάλη, 
μά τώρα ήρθε ό καιρός νά σέ χαρουνε άλλοι.

3. — Χαρά σέ τούτο νιόγαμπρο μέ τις πολλές κουνιάδες!
Ή  μιά κρατά τό άλογο, άλλη τό χαλινάρι 
κι* ή τρίτη ή μικρότερη αυτή τον κατεβάζει.
Τού κάνουν ψάρια στο νταβά, αυγά τηγανισμένα 
τού ψήνουν καί κοτόπουλο μεζέ γιά τό κρασί του.

4. — Σήμερα εξημέρωσε μιά θλιβερή ημέρα,
σήμερα ξεχωρίζεται μάνα καί θυγατέρα.

Σήμερα στεφανώνεται αετός καί περιστέρα.
’Αετός ήταν περήφανος κι ή πέρδικα γραμμένη.

— Πού ήσουν μο̂ ρή πέρδικα τόσον καιρό χαμένη;
— ’Ήμουν ψηλά στήν πιπεριά καί μάζευα πιπέρι 

νά πιπερώσω τό φαί νά φ£ν οΐ συμπέθεροι.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ — ΛΟΧΕΙΑ — ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΕΚΝΟΥ — ΑΝΑΤΡΟΦΗ Λ;
* <

Ή  έγκυος σεβαστόν' μέλος τής οικογένειας της, δέχεται τάς περιποιήσεις^ 
οικείων της ενώ ή Ιδία εις ουδέ να προσφέρει υπηρεσία. Διά νά μαντεύσουν τό 
τού έμβρύου, τοποθετούν νεφρό ν ζώου εις αναμμένα κάρβουνα, αφού προΐ)γουμ'·̂ | 
τό σχίσουν στά δύο. *Αν κλείση θά γεννηθή αγόρι, άν τό αντίθετον θά γεννηίΚ-* 
ρίτσι. Προς τον σκοπόν αυτόν «οί μαμές πού είδαν πολλά τά μάτια τους» παι
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. 2 ρούν την θέσιν και τό σχήμα τής κοιλιάς τής εγκύου. Καλόν θά είναι «νά δώση ό 
'  ̂ Θεός αγόρι».

Την έπώδυνον ώραν τού τοκετού και άργότερον την λεχώ, παραστέκουν «οί 
- μαμές» και ή μητέρα της, άν είναι νέα και μπορεί νά προσφέρη υπηρεσίαν είς αυτήν. 

’Αφού ετοιμάσουν τό μωρό, αρχίζουν αμέσως ο! επισκέψεις. Γυναίκες πάσης ηλικίας, 
άδιακρίτιυς συγγενικού δεσμού, μέ δώρα διά την λεχώ φαγώσιμα «πίττες μέ τσιόλια 
και τηγανήθρες», ιός και «ασήμι» διά τό νεογέννητον, καταφθάνουν καί αφού παρα- 
τηρήσουν τό μωρό, λένε ευχές: «νά σάς ζήση ό μουσαφίρης» και αποχωρούν συνή- 

• θως κατά μικράς ομάδας. Κατά την επιστροφήν γίνεται συζήτησις μέ θέμα: «τίνος 
I μοιάζει τό μικρό». Ή  οικογένεια τής λεχούς τεσσαράκοντα ήμερες δέν δίδει δανεικά. 
Ι.Εις τον κοιτώνα τής λεχούς απαγορεύεται ή είσοδος μετά ή κατά την δύσιν τού ήλιου. 
Μετά παοέλευσιν τεσσαράκοντα ήμερων, ή λεχώ κρατούσα το τέκνον της καί συνο- 

1 δευομένη υπό συνοδού, μεταβαίνει κατά τον εσπερινόν εις τον Ναόν καί «παίρνει 
Iευχές». Τά νόθα «οι μπάστοι» είχον σκληράν τύχην, έστραγγαλίζοντο καί έρρίπτοντο 
έντός τού «βάλτου». Τό τέκνον ή μητέρα μεγαλώνει μόνη της ή μέ την βοήθειαν τής 

ιπενθεράς της. Τά θήλεα είναι αγαπητά είς τον κύκλον τής οικογένειας των. Τά έκ 
! γεννετής ανάπηρα τέκνα αγαπούν οί γονείς των καί μεταχειρίζοντοι αυτά ώς καί τά 
,άρτιμελή. Παραδέχονται την βασκανίαν και φοβούνται τά μάγια.

Οί γονείς φροντίζουν τά θήλεα εως την ήμέραν τού γάμου των, τά ά'ρρενα 
ίπάντοτε, έφ’ δσον δύνανται νά βοηθούν αυτά. Τά «άτακτα» τέκνα των καί τά άπεί- 
ίθαρχα, ουδέποτε έ'καμνον «άπόπαιδα».

"Οτα.ν οί μητέρες λικνίζουν τά μο)ρά των, τραγουδούν:

1. Νάνι, νάνι, νάνι του 
ώσπου νάρθ’ ή μάνα του 
άπ’ τό Δώνο1 ποταμό
κι από την κρρόβρυση 
νά τού φέρη λουλουδάκια 
μόσχο τριανταφυ?Αάκια.

2. Νάνι, νάνι, κουτσονάνι 
τό παιδάκι μου νά κάνη.

3. Νάνι, νάνι, νάνι το2 
τό παιδί θέλει χορό, 
μά βιολιά δέν είν’ εδώ. 
"Οποιος πάη νά τά φέρη 
ενα τάληρο στο χέρι.

4. Οί δουλειές νά πνίγωνται 
τά παιδιά νά γένιονται3.

5. Νάνι, νάνι τό παιδί 
σαρμανίτσ’ από φλουρί

i καί τριχιά μεταξωτή.

I Παρ’ δλον δτι καί ό πατήρ έξ ίσου ήγάπα, ώς καί ή μήτηρ, τά τέκνα του
--- :---------- --------

ίΔφνος * Άϊδωνευς 'Αχερων.
|Αύτό.
^Μεγαλ(όνουν.
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και έφρόντιζε περί αυτών, εν τούτοις δμως παλαιότερον έθεωρείτο «έντροπή» νά 
φέρη εις την αγκάλην του τέκνον. Τούτο έξελαμβάνετο, ώς αδυναμία τούτου και έ- 
νομίζετο, οτι ή γυνή διηύθυνε τά τού οίκου το)ν. Τά θήλεα έκ τής σχολικής αυτών 
ηλικίας άπηγορεύετο νά συναναστρέφωνται μετά τών αρρένων.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ

Έπεκράτει ανέκαθεν δ νηπιοβαπτισμός. Την θέσιν τού άναδόχου δι* όλα τά 
τέκνα ενός ζεύγους έλάμβανεν δ νουνός τού πατρός των, διότι Λν  καταραστή δ νου- 
νός τά παιδιά, δεν ζούν και προκοπή δεν γίνεται». Ή μητέρα δεν παρευρίσκεται εις 
την βάπτισιν τών τέκνιον της. ΤΙ βάπτισις γίνεται εις την οικίαν τού βρέφους, a v j  
τδ ζητήσουν οί γονείς του. Ή  μητέρα «διορίζει», οποίον θά τής άναγγείλη τό όνομα: 
τού τέκνου της. Τό πρώτο άρρεν λαμβάνει τό όνομα τού έκ πατρός πάππου. Τά λοιπά 
δέ τέκνα ονόματα τής οικογένειας τού πατρός των, είτε έν ζωή ευρισκομένων, είτε.» 
αποθανόντιυν. Μετά τό μυστήριον παρατίθεται γεύμα εις τό οποίον πολλάκις κα
λείται και λαϊκή ορχήστρα. ’Εάν τά τέκνα ενός ζεύγους «δεν ζούν», τότε τοποθε-- 
τούν αυτά αμέσως μετά την γένησίν των εις σταυροδρόμιον και όποιος διέλθη από 
τό σημείον εκείνο και τά άνευρη γίνεται νουνός των άμέσυος και ονομάζει τά άρρε- 
να «Σταύρος», τά θήλεα «Σταυρούλα». Είναι προσβλητικόν νά κληθή κάποιος «νά 
βάφτιση καί νά άρνηθή τούτο».

' 1
ΑΕΡΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ 1 ΐ

Είναι γνο)στδς καί τελείται κατά τά έκκλησιαστικώς παραδεδεγμένα.
ΘΑΝΑΤΟΣ /
Κατά τό ψυχορράγημα λέγουν: «tani - del spirti» (το>ρα βγαίνει ή τ|*υχή) 

Τον ψυχορραγούντα, δ δποίος καί μεταλαμβάνει, παραστέκουν συγγενείς καί φιλ φ 
κά του πρόσο̂ πα. Μετά τήν έκπνοήν ειδοποιούνται οι μεν συγχωριανοί του διά τί I 
πένθιμου κο)δθ)νοκρουσίας τού κώδιυνος τής εκκλησία:: ίάν είναι πρόσωπον 5yc |  
μεγάλην ηλικίαν καί κοινής έκτιμήσεοις, τότε κρούεναι επί οιοας ολοκλήρους, αν 8; 
μόνον όλίγας φοράς), διά παντός δε μέσου φίλοι και συγγενείς του κατοικούντες ε 
άλλα χωρία. Ό  νεκρός παραμένει εις τήν οικίαν του εϊκοσιτέσσαρας ώρας καί φ |  
λάσσεται άγρύπνοις «μήν τον πατήση γάτα και δρυκολακιάση», τότε θά περιφέρ |  
ται εις τήν γήν επί εν έτος. «*Αν είναι «αδικοχαμένος» προξενεί κακά ιδυος εις τσ < 
οικείους του αν δεν εκδικηθούν τον θάνατόν του. Πριν τής εκφοράς ?<.αμβάνει χώρι ·! 
«το στόλισμα τού νεκρού» καί υπό τούς ήχους πένθιμου κωδωνοκρουσίας σχήμα 1 
ζεται ή νεκρική πομπή, τήν όποιαν ακολουθούν και οί εχθροί τού νεκρού ή τής | 
κογενείας του.

Κατά τό «σήκιυμα» σπάζουν πήλινον άγγείον «γιά νά άπομακρυλΌή δ ) « 
ρος από τό σπιτικό». Ό  νεκρός μεταφέρεται έντός νεκροφόρου υποβαστάζομε*1 |ί 
υπό τεσσάοιυν άνδρών. Οί αύτόχειρες δέν τιμώνται νεκροί, τό ίδιον γίνεται προ>τ|| 
μενού περί νηπίων άβαπιίστιον. Τήν στιγμήν πού δ νεκρός έναποτίθεται έντός *  ̂
τάφου του ρίπτουν έΐς αι»τόν άνθη καί καρπούς. Έντός τού ναού κατά τήν άκολ 
θίαν άνάπτεται τό «ψυχοκέρι», τό δποίον είναι αρκετά μακρόν καί έχει κατασκε $ 
σθή έκ κηρού μελίσσης. Τούτο κρατείται διαδοχικώς υπό τού έκκλησιάσματος 
κλήρου καί τελικώς τίθεται επά τών κολλύβων. Μετά τον ενταφιασμόν συλλυπούύ ; : 
τούς οικείους τού άποθανόντος, μοιράζονται τά κόλλυβα καί ψάλλεται τρισάν  ̂
έπί τού τάφοι» τών νεκρών. Έν συνεχεία οί άκολουθήσαντες τήν εκφοράν έπισ"̂  
φουν καί πάλιν εις τήν οικίαν τού ένταφιασθέντος, πλύνουν τά δάκτυλα τών χειΛ,,ί 
των καί ρίπτουν σταγόνας ύδατος όπισθέν των, διά τήν άπομάκρυνσιν του κιύ1;.̂

i
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$ $ i-;
jlfcc τής οϊκίας. Ό  νεκρός ένεταφιάσθη εις τον οικογενειακόν του τάφον. Τά δστα 
!ΐϊών προ αυτού άποθανόντιυν συνθάπτονται μετ’ αυτού.
1; Την κηδεμονίαν τής οικογένειας τού άποβιώσαντος αναλαμβάνει ό πλησιέ- 
’στεοος συγγενής του. Τά ένδύματά του διανέμονται εις πτωχούς «για συχώριο», 
ίοι συγγενείς τού μακαρίτου φανερώνουν τό πένθος των φορώντες μαύρα ένδύ- 
ματα. Έπι τεσσαράκοντα ημέρας παραμένουν αξύριστοι και δέν φροντίζουν τον 
ίαυτόν τους. Δέν βάφουν κόκκινα αυγά, αποφεύγουν τις χαρούμενες συντροφιές καί 
$εν ανταλλάσσουν έπισκέψεις κατά τάς έορτάς επί τρία έτη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Γίνονται μετά τρεις, εννέα καί τεσσαράκοντα ημέρας. Μετά τρεις, εξ καί 
«Υνέα μήνας. Μετά εν έτος, τρία καί εννέα έτη. Επίσης γίνεται «40)λειτουργό» 
ίιά νά συγχωρηθούν αί άμαρτίαι τού άποβιώσαντος. Κατά τά μνημόσυνα ot γυναί- 
ιες τής συγγένειας του, έπι τού τάφου μοιρολογούσαι, υμνούν τάς άρετάς τού άπο- 
α̂νόντος. Κατά τά μνημόσυνα γίνομαι «τά ζιαφέτια» (συμπόσια λύπης) καί ά

γονται εύχαί ως: «Θεός μακαρίζει την ψυχήν του,\ «καί σέ χαρές». Εις την χή- 
τζν τού νεκρού εύχομαι «καλή υπομονή».

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Μετά τον θάνατον ενός ατόμου, τό οποίον κατεΐχεν περιουσίαν, αυτή περί
δετοι εις ό'λους τούς οικείους του ή κατά τον ορισμόν τής διαθήκης του είς άτο- 
DV τής άρεσκείας τού μακαρίτου. Μετά τον θάνατον των γονέων «χωρίζουν* οί ά- 

«;λφοί. Ό  νεώτερος παραμένει εις τήν πατρικήν οικίαν, ένω οΐ μεγαλύτεροι κτί- 
ρυν νέας οικίας. Ή  περιουσία των γονέων διανέμεται μεταξύ των αδελφών εις ισα 
μάχια.

Π Ρ Ο Λ Η Ψ Ε Ι Σ

«ΠΑΓΑΝΙΕΣ» (ΔΑΙΜΟΝΕΣ)

! «Κακά πνεύματα, διάβολοι, φαντάσματα». Πολλάς διηγήσεις φανταστικάς 
(θύμε παρά των ενηλίκων. Κατ’ αυτής «01 παγανιές» παρουσιάζοντο υπό διαφό- 
υς μορφάς: άλλοτε <υς γυναίκες μαυροφόρες, αδύνατες, έντελώς μαύρες, εύκίνη- 
;, μέ σουβλερούς όνυχας καί όδόντας έξω των χειλέο̂ ν, μυτερούς, αραιούς. Μά- 
\ θολά, αυτιά πεσμένα ποός τά'κάτω, μαλλιά μακριά καί αχτένιστα, γνέθουν καί 
άι έτοιμες τήν κάθε στιγμή νά προξενήσουν κακό σέ κάθε ζώσαν ύπαρξιν. "Αλ
ί ώς «βιολιντζήδες», κουρι λήδες, κουτσοί ά?̂ λά ευκίνητοι, μαύροι καί δόλιοι, 
όποιοι φέρουν ουράς καί άλλοτε ο>ς «ρασοφόρους» ή άλλόμορφα τέρατα. Δέν κι- 
ίνται δμο̂ ς παντού, αλλά ακολουθούν «τις διάβες» (οδοί δαιμόνο^). Ώ ς τόποι 
ίοικιας των θεωρούνται: ό «βάλτος», τά έρημόσπιτα, τό ποτάμι, τά σπήλαια τής 
μίσσης καί κυρία>ς «τά Στίγκια». Προς έκδίωξίν των ή ερριπτον είς τήν φω- 
V άλας, πυρίτιδα καί θυμίαμα ή ελεγον:
ί Κάηκε τό βουνό,
ι κάηκε ή σπηλιά,
ί πάνε τά παιδιά σου
ι μωρ’ κυρά παγανιά.
I .
j ΑΛΛΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ
I
\ - — 'Όποιος τρώγει μυαλό ζώου χάνει τήν έξυπνάδα του.
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— 'Όταν τοποθετούν τά αυγά νά τά «κλωσσήση ή κλωσσαριά> λένε: ||
Δέκα κότες νά γεννουν 
μαζί κι’ ενα κοκόρι, 
γιά νά το φάη ό τάτας ( = πατέρας)

— "Αν σφυρίζη ή φωτιά του φούρνου βέλη πίττα.
— "Αν παίζη στη φωτιά ή στάχτη ή λαλούν άποβραδύς κοκόροι ή μπ 

βρέχει την άλλη μέρα.
— "Αν καθίση πάνω σου αράχνη επιστολή περίμενε.
— "Αν μπη αγκάθι στο σπίτι περίμενε κακόν επισκέπτην.
— "Αν καίγωνται ot κάπνες στην πυροσιά κάποιος μάς «τρώγεται».
— "Αν ή φποτιά σφυράη στο τζάκι κάποιος «μάς λογοπιάνει».
— "Αν €τρώη» τό δεξί χέρι «λεφτά θά πάρης*, αν τό αριστερό «)Μ

θά δώσης». φ
— "Αν καθίση στο «μούτρο» (πρόσωπο) άλογόμυιγα, θά σέ φιλήση &

σωπον τού αντιθέτου σου φύλου. #
— "Αν δής κουκουβάγια κατάματα, χάνεις τό φως σου, τό ίδιο θά σφ 

αν καθρεπτίζεσαι βράδυ με τη λάμπα.
— .'Όποιος πάτε! ορνιθοσκαλίσματα «άρρωστάει».
— 'Όποιο; μετράει τ άστρα «τού βγαίνουν στά χέρια». .1
— ’Αλλοίμονο σου αν άκούσης τον κούκκο πρώτη φορά και είσαι νησφ
— "Αν οί κόρακες τρώγωνται «κάποιος χωριανός θά χαθη>.
— Τό σπιτικό τριγυρίζει δ χάρος αν κάνεις πλυθη «ήλιόγερμαι> ή 

ή κουκουβάγια στην σκέπη τής οικίας του ή άφήοη γυναίκα ξέπλεκα μαλλιά 
την πλεξούδα της.

— "Αν φάη κανείς μάτι ζώου θά πεθάνη ό αδελφός του.
— "Αν δ νεκροθάπτης την στιγμήν πού ανοίγεται δ τάφος «πιάση το?

πί* θά άκολουθήση ενταφιασμός άρρενος, αν τό πτύον γυναικός. *

Σ Τ Ο Λ Α I |
Γ Εφορου ντο κατά τό παρελθόν)

Α' ΑΡΡΕΝΩΝ
4

Έ π  ί σ η μ ο ς: «Φέσι» (σκουφάκι) κόκκινο, τό δποΤον εφερεν μαύρηνι* 
ταν. Οί γέροι έφόρουν λευκό φέσι ανευ φούντας καί πέριξ αυτού έτύλιγσν 
ρον μανδήλιον. ’Αντί περιλαίμιου έφόρουν κόκκινον παραλληλόγραμμον μανδ*13 
Έφόρουν φουστανέλλαν λευκήν καί μαλλιών «ζώνην» την «ζώστραν». Τά «τί 
(λευκά, υφαντά, μάλλινα σωληνοειδή, τά όποια έκάλυπτον τούς πόδας από p 
μέχρις αστραγάλου). Έπ’ αυτών δέ προσεδένοντο μαύρες μάλλινες, πλεχτές Ι 
ατρέ;*, οι όποιες εφερον επίσης μαύρην φούνταν. «Τσαρούχια» (κόκκινα 
τα μέ μαύρην σφαιροειδή φούνταν επί τού προσθίου των άκρου. Πάνω άπ« 1 
«ζώστρα» τής φουστανέλλας έδένετο τό <σιλιάφι» (πλατεία έκ δέρματος ζώ$ 
πολλά; θήκας). Έξ αυτής έκρέμοντο: τό «χαρμπί» (ράβδος 0.30 μ. έκ πολι̂ £ 
μετάλλου), τό πιστόλιον καί ή μάχαιρα εντός αργυρά; θήκης. Έφόρουν έπίω Τ 
«φανέλλαχ» (υφαντή, μάλλινη, λευκή), επ’ αυτής τον «κοντέ» (ύποχάμισον 
τείας λεύκάς μάνικάς), συνήθως μετάξινος. Έπ’ αυτού τό «γιοξάριοχ» (κειΤ|ρ 
γιλέκον) καί έπ’ αυτού τό «μπεσίλι». £

Ε ρ γ α σ ί α ς :  «γιοξάριον», ανευ κεντησμάτων, «μπουραζάνα» εδί*ϊ 
σιώτικης βράκας μάλλινη, λευκή, ή όποια εφθανεν ολίγον κάτωθεν τού γόν^ρ 
Τά «τίρκια» καί τις «πίγκες» (υποδήματα έκ δέρματος χοίρου, χειροποίητα *ο^| 
λαίσθητα). . . -j



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

Κό μμωσ ι ς :  01 νέοι εκοπτον τά μαλλιά των, ως και σήμερον, £φερον δέ 
|8παραιτήτως μύστακα. 01 γέροι δεν Εκοπτον τα μαλλιά των και τά έχτένιζον 
i;Ιΐρος τά όπίσω καί ελεγον τό κτένισμα αυτό «τεεπρέ», επίσης δεν έξυρίζοντο, έξ οθ 
*§καί τό τραγούδι:

Θ’ άφησα) γένεια και μαλλιά γιά νά με λένε γέρο, 
τον πόνο πούχω στην καρδιά, μονάχος μου τον ξέρω.

Β' ΘΗΑΕΩΝΊ
I Ε π ί σ η μ ο ς :  «Φουστάνι» (πλατύ, μονόχρωμον, ζωηράς άποχρώσεα>ς).

[«Τσαρούχια λουστρίνια», ώς καί των άρρένων, έφερον όμως «πούλιες» (μετάλλινα 
στολίδια). «Τλέστα» (μέλινες λευκές ή κεντητές κάλτσες). Έφόρουν τό «ζωνάρι» 
{(μάλλινο κεντητό) καί την «ποδιά», ή οποία ήτο επίσης μάλλινη, υφαντή, κεντητή 
Καί έφθανεν κάτω του γόνατο;. Την «σίτα» (συγκούνι», έπανωφόριον άνευ μανι- 
κίων κεντητόν καί άναλόγου προς την ηλικίαν άποχρό^σεως καί κατασκευής. Την 
κεφαλήν έκάλυπτεν, πλήν τού προσώπου «ή μανδήλα».

f Τ ής ν ύ μ φ η ς :  Τά ώ; άνω μέ όιραιότερον διάκοσμον καί ο*>ραιοτέρας 
οιοχρώσεις. ’Επί πλέον δέ τά «σούμπολα» (άσημοκούμπια). ’Αντί μάλλινης ζώνης 
έφόρει την «πρέζα» (ασημένια ζώνη). ’Αντί τής «σίτας» την «γκοντζιόμα» (σίτα 
ένοικτή εμπρός). ’Αντί μάλλινης ποδιάς την «ρεπινη» (ποδιά μέ κρόσια έξ υφά
σματος άνωτέρας ποιότητος καί πλούσιον διάκοσμον). ’Αντί τής «μανδήλας» έφό- 
ΐει τον «μπροχραμάν» («όμπόλια», μετάξινη, διαφανής), ή οποία έκάλυπτεν τό πρό- 
ιωπον τής νύφης. μέχρι την στιγμήν τής στέψεως μόνον καί ήτο χρώματος άνοι- 

, που καφέ.
Έ ρ γ α σ ί α ς : Φουστάνι άνευ κεντησμάτων, τλέστα, πίγκες, καί μαύρο

ιανδήλιον.
Κό μ μ ωσ ι ς :  Τά μαλλιά έπλέκοντο δύο πλεξούδες. 01 κόρες έρριπτον 

ήν μίαν «κότσαν» έμπρός. Ή  νύφη μόνον έφόρει επί τής κεφαλής της τήν «κόπι- 
σα» (ασημένια καί έφερεν πετράδια). ’Εφόρουν δέ ένώτια (τά «σκουλαρίκια») 
ννήθιος χρυσά.

Γ' ΠΑΙΔΩΝ (μέχρι 12 έτών ήτο κοινή).

(rJ «Πίγκες», «φουστάνι» (μονόχρωμο, έξ υφάσματος αντοχής). Τά θήλεα έ- 
ίίρόυν επί πλέον ζώνην στενήν.
ι Κό μμωσ ι ς :  Των άροένων τά μαλλιά έκόπτοντο. Τά θήλεα έπλεκον τά 
Μια των «κοτσίδες» καί εΤχον τήν κεφαλήν των ακάλυπτον.
; ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΜΜΟΥΔΙΩΤΩΝ 01 ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΣΧΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

j ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΜΕΑΕΤΗΣ

.’Αναστασίου Κωνσταντίνος 
ί. Γκόγκας Ιωάννης 
ί. Πανούσης ’Ιωάννης 
λ Παπά Παρασκευή 
I* Πασχάλης ή ’Αθανασίου Σπυρίδων 
* 4*Πλιάκας Ευάγγελος 
t Τάσσης Γεώργιος Ιερεύς 
γ· Τούλιας ’Αναστάσιος 
ι Χρήστου ή Παπαγεωργίου Δήμητροΐ 
|  Χρήστου ’Ελευθέριος

έτών 70
» 58
» 62
» 68
» 68
» 52
» 63
» 40
> 101
» 42
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ B. ΠΑΤΣΕΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τώ 1934, προ)ΐο6ουλίςι του ρέκτου Μητροπολίτου τότε Ίωαννίνων κ< 

μετέπειτα 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών και πόσης Ελλάδος, άειμνήστου Σπυρ 
δωνος Βλάχου και τη συνδρομή και συνεργασία έπιλέκτων μελών της έν Ί 
θήναις Ηπειρωτικής παροικίας, ίδρύετο ΣωματεΤον ύπό τον τίτλον «Ήπε 
ρ ω τ ι κ ή  Ε τ α ι ρ ε ί α » .  Κατά τό αρθρον 2ον του Καταστατικού τής έν λ 
γω Εταιρείας, σκοπός τής ιδρύσεώς της ήτο «ή μελέτη τής ιστορίας και λα 
γραφίας τής 'Ηπείρου, ή έρευνα των διαφόρων ζητημάτων καί ή θεραπε 
των αναγκών αύτής, γενικώς δε ή πνευματική ένίσχυσις και παντοία προαγ 
γη τών άπανταχοϋ Ήπειρωτών.»1 Αί διατάξεις αΰται του άρθρου 2 του Και 
στατικού, λαμβάνουν περισσότερον συγκεκριμένην μορφήν είς τό II  κε<£< 
λαιον του αύτοϋ Καταστατικού, δπου άναλυτικώτερον κατονομάζονται οι σι 
ποί ουτοι, καλύπτοντες κάθε πεδίον πνευματικής, λαογραφικής, ιστορικής : 
ρεύνης.

*0 0 0
0 0

0
0 0

Έν τώ πλαισίω τής έπιτεύξεως του σκοπού τής ίδρύσεως τής 
Έταιρ. περιλαμβάνεται και «ή μ ε λ έ τ η  ι ώ ν  π λ  ο υ τ ο π α ρ α γ ω 
κ ώ ν  δ υ ν ά μ ε ω ν  τ ή ς  ' Η π ε ί ρ ο υ ,  ή φ ρ ο ν τ ι ς  δ ι ά  τ ή ν  
π α ύ ξ η σ ι ν  α ύ τ ώ ν  κ α ι  ή ϊ δ ρ υ σ ι ς  ε ι δ ι κ ώ ν  φ ρ ο ν τ ι σ ν  
ρ ί ω ν  έ ν  ο ί ς  ν ά  ά ν α π τ ύ σ σ ω ν τ α ι  τά π ο ρ ί σ μ α τ α  τιΜ 
έ ρ ε υ ν ώ ν  τ ή ς  Ε τ α ι ρ ε ί α  ς.»2

Προς τον σκοπόν τούτον συνέστησεν ή Εταιρεία ολιγομελή Έπη? 
πήν, τής οποίας μέλος άπετέλει και ό γράφων τήν παρούσαν, ύπό τήν 
εδρίαν του άειμνήστου καθηγητοϋ και ύπουργού Γεωργ· Χαριτάκη πρός^ 
ταρτισμόν βιβλιογραφίας σχετικής με τον οικονομικόν και πλουτοπαραγωγι^ 
τομέα τής 'Ηπείρου και τήν οποίαν βιβλιογραφίαν θά έξέδιδε καί έκυκλ(>*|; 
ρει ή έν λόγω Εταιρεία.

Ή 'Επιτροπή έκείνη καθώς και αί παρά τής ίδιας Εταιρείας κατο̂ ί 
σθείσαι διάφοροι άλλαι διά τον καταρτισμόν άναλόγων βιβλιογραφιών ίστ1*! 
κών, φιλολογικών, λαογραφικών δεν έπέπροίτο νά φέρη είς πέρας τό εήν|; 
της. 'Όπως συμβαίνει δυστυχώς παρ' ήμϊν εις πολλάς περιπτώ«<$ 
παρόμοιοι 'Επίτροποί καταρτίζονται καί κατόπιν μεταβιβάζουν είς

1.

2.

Τό πρώτον Δ.Σ. τη; Ήπ. Έ τ. συνεκροτηΟη έκ τών Ιδρυτών ως ακολουΟιος: f 
αννίνων Σπυριδογν ’Επίτιμος Πρόεδρο;, Γεώργιο; Δούγια; Πρόεδρο;, Β. Μελδ-^ 
Άντ. Π άλλη; ’Αντιπρόεδροι, Άριατ. Βρίκοσι; Γεν. Γραμματεύς, Νικόλ. Γεω ργ^β  
Τ α μ ία ς  καί Σύμβουλοι οί κ.κ. Δ. Μπαλάνος, Γ. Άναγνωστόπουλος, Κίμων Παντ^ 
Ήρ. Άποστολίδης, Β. Δημάρατο;, Κ. Κατσάρης, Κ. Σταυρόπουλος, Άλέξ. ΤρΓ*|
Γρηγ. Τσανάκας καί ’Ιωάννης Χαδέλης. f t*
Καταστ. σελ. 20. |*ί



four; ιός εύθύνας και οχεδόν ουδέποτε φέρουν εις πέρας τήν άναλαμβανο- 
Ιένην προσπάθειαν. Παρο)ΐοία τύχη έπεφυλάσσετο και εις τήν ώς άνω Ε 
κτροπήν. Μειά τινας συσκέψεις κατά τάς οποίας συνεζητήθη ή μέθοδος τής 
έργαοίας, και τον έπελθόντα κατά το 1943 θάνατον του προέδρου της αυτή 
ίιελύθη.

Παρά τό άδοξον όμως τέλος τής Επιτροπής έκείνης 6 γράφων τήν πα- 
•ούοαν λαμβάνοιν ύπ* όψιν τήν οπουδαιότητα του καταρτισμού παρόμοιας 6ι- 
λιογ()αφίας, έθεώρησεν έπιβεβλημένον νά συνέχιση τήν συμπλήροίσιν του 
αταρτιομού της καί τήν δημοοίευσιν διά των φιλοξένων σελίδων τής Ήπειρ. 
3στίας.

*  *  *
*  *  *  *  *  *

Ή λέξις «6 ι 6 λ ι ο γ ρ α φ ί α» απαντάται τό πρώτον είς τόν Διοσκο- 
ίδην και Διογένη τόν Λαέρτιον καί κατ’ άρχάς έσήμαινε τήν γραφήν καί τήν 
νιιγραφήν τών βιβλίων (ί)ς επίσης καί κάθε έρευναν περί των βιβλίων καί 
ίν βιβλιοθηκών καθώς καί τήν τεχνικήν καταρτισμού καταλόγων βιβλίων, 
1 καί ιήν γραφολογίαν, ιήν παλαιογραφίαν τήν όποιαν ό άείμνηστος Λάμ- 
')ος (.ονόμασε «γραφογνωσίαν». Σήμερον όμως ό όρος «βιβλιογραφία» περι
παθή tic; τήν σημασίαν ιών καταλόγιυν, οί όποιοι περιλαμβάνουν τήν συστη- 
ιπκήν αναγραφήν βιβλίων, διατριβών, άρθρων καί παντός έν γένει έντύπου 
ϊλετήμοιος επί ώρισμένου θέματος. Τήν μέθοδον τής βιβλιογραφίας έδίδα- 

πρώτος ό χαρακτηριοθείς ώς βιβλιοφάγος τής άρχαιότητος Ά  ρ ι σ τ ο τ έ- 
ς, τόν όποιον ό Πλάτων άπεκάλει ώς τόν κατ' εξοχήν μελετηρόν «ά ν α- 

)  ώ ο τ η ν».
Πρώιος μετά τήν όπελευθέρωσιν τού ’Έθνους βιβλιογράφος είναι ό 

^δρέας Βρεττός (1800 - 1876), δημοοιεύσας τό 1854-7 εις δύο τόμους κα- 
\ογον ιών έκτυπωθέντο)ν έν Έλλάδι βιβλίων από τής πτώσεως τής Κ)λεως 
<ρι τήί; έγκαθιδρύσεως έν Έλλάδι βασιλείας. Τόν Βρεττόν συνεπλήρωσεν 
ίολός Λεγκράν (1842-1903) μέ τήν πολύτομον Ελληνικήν Βιβλιογραφίαν 
ΐτήν όιιοίαν περιέλαβεν ούτος καί τό είς ξένην γην γεγραμμένα ύπό Έλ- 
Wov τής ξένης βιβλία. Άμφότεραι αύται αί βιβλιογραφίαι είναι γενικωτέ- 
( μορφής.  ̂ \
I Σιτουδαίαν συνδρομήν είς τήν γενικήν ηπειρωτικήν βιβλιογραφίαν πρό
ωρόν παρ’ ήμίν τά Ήπειρ. Χρονικά, όπου έδημοσιεύθησαν βιβλιογραφίαι 
Λ Ηπείρου παρά τών άεηινήστων Βέη, Βιζουκίδου, Βιλαμόβιτς, Κουρίλα, 
►αλοπούλου κ.λ.π.

Έκτος τών ανώτερων βιβλιογραφιών ό πολύς Λεγκράν έδημοσίευσε 
Ιδίτομον ογκώδες έργον περιλαμβάνον περί τούς τέσσαρας χιλιάδας τί- 
ός έντύποτν Τονικής βιβλιογραφίας (Bibliographic Ionienne) ή οποία άνα- 
Ρηθεϊοα άρχικώς ύπό τού μαθητου τού Λεγκράν καί διαδόχου του είς τήν 
*λήν Άνατολ. Γλ'ωοοών Περνώ, καί αυτή ύπό τού κερκυραίου Νάκη Πιέρ- 
(έξεδόθη τό 1967, άποτελούσα σήμερον πνευματικόν θησαυρόν, διά τούς 
Λουμένους μέ θέματα τών έπτά Νήσων3.

Ή βιβλιογραφία αποτελεί σήμερον τήν βάσιν κάθε έπιστήμης. Ή  6ι- 
ίγραφία, όπως πολύ όρθώς έλέχθη, άποτελεϊ τό ήμισυ έκάστου θέματος, 
|θά άναλάόη κανείς νά άναπτύξη, έφ* όσον βεβαίως αυτή γίνεται μέ κάθε 
μήν πληρότητα, ήτοι τήν πιστήν αναγραφήν, όσον τόν δυνατόν περισσο- 
|ν σχετικών έντύπυτν καί τήν έπιδίωξιν διαφυγής όσον τό δυνατόν όλι- 
φον μελετημάτων, διότι ή πείρα άπέδειξεν ότι είς παρόμοια ζητήματα, 
0ιε κάπ διαφεύγει.
?* Δημαρας εις έφημ. «Τό Βήμα» 2C Μαΐου 1907.



Καίτοι όμως ώς έκ των άνωτέρω λόγο)ν, άτελής ή εργασία μας αΰτη^
ημείς νομίζομεν δτι διαρκώς συμπληρουμένη αυτή, ϊσισς χρησιμεύση μία>
ήμέραν ο̂ ς πυρήν διά την συγγραφήν τής οικονομικής ιστορίας τής Ήπείροι
και τής έκμεταλλεύσεο;ς των πλουτοπαραγωγικών της πόρων και περιοχών?!

I]
Δημ. Άθανοσοπούλου: Ή  πολιτική περιφερειακής άναπτύξεο ς̂ έν Έλλάδι. Ήπειρί] 

Εστία, Τόμ. 12ος, 1963.
Άθανασάκου Στρ.: Τά πετρέλαια τής Ηπείρου. Εις έφημ. «’Ηπειρωτικόν Με 

λον» Αθηνών 9.8.1962.
Άλεξιάδη Γεωογ.: Γεωοικονομία και γεο>πολιτική των ελληνικών χωρών. 01 ίΰνύ] 

κές μας διεκδικήσεις. Άθηναι 1945.
’Αλεξίου Νικ.: Λαϊκή Τέχνη στα Γιάντα να (Τά μνημεία πού εξαφανίζονται). Έφημ j 

«Τό Βήμα». 4 Μαΐου 1958.
Άλεξούδη Ανθίμου: Σύντομος ιστορική περιγραφή τής Τέρας Μητροπόλεως Βί 

λιγράδων και τής υπό τήν πνευματικήν αυτής δικαιοδοσίας ύπαγίπ 
μένης χώρας. Κέρκυρα 1868. Ιδίως σελ. 154 - 157, ελάχιστα 70$ί 

- ' έμπορίου και βιομηχανίας τής επαρχίας.
Άλιβιζάτου Μπ.: Τό πρόβλημα τής αγροτικής πίστεο̂ ς από βαλκανικής άποιμεω* | 

Εις Άρχ. Οίκον, καί Koivojv. ’Επιστημών 1934 τεύχος Β. σελ. 16!
- 222 καί Γ. σελ. 223 - 331. Βλ. καί περιοδ. «Εργασία» πέντε 
θρα. 1933 ίδιου.
La raforme agraire ea Grece au point de vue 6cono- 
mique et Social Παρίσιοι 1932.

Άλτιπαρμάκη Ά ργ.: Στοιχεία επί τού ορίου τού βιώσιμου αγροτικού κλήρουΓ ι 
Ήπείρω. Εις Ήπ. Έστ. τεύχη 125-6 σελ. 748 - 757.
Ή  βαμβακοκαλλιέργεια εις τον νομόν νΑρτης. ΕΓις ’Ηπειρ. Έ( 
τεύχος 142 σελ. 333 - 340.

’Αλτιπαρμάκη Άργ.: Μελέτη επί τής συστηματικής άξιοποιήσεως των βρώσιμη 
έλαιών περιοχής Λάκκας Θεσπρωτίας Νομού Πρεβέζης, ’Ηπ. j 
στία, τόμ. 11ος, 1962.

Άμάντου Κ.: Ή  άναγνώρισις υπό τών Μοχιμεθανών θρησκευτικών καί πολιτιχ] 
δικαιωμάτων τών Χριστιανών καί ό ορισμός τού Σινάν πασά. Γ 
Ήπειρ. Χρον. 1930 σελ. 197 - 210.

Αναγνοστοπούλου Π .: Ποια δέον να είναι ή γεωργική πολιτική τού κράτους* λ 
περιοδ. ’Αγροτική Ζωή 1928 τεύχος 11, Άθηναι.

’Αναστασίου I. Ε,: Ή  οικονομική κατάστασις στα Γιάννινα μετά τόν πόλεμον^ 
1897. Είς Ήπειρ. Έστ. τ. 26 σελ. 586 - 7. Πρόκειται περί ά 
φοράς τού τότε άγγλου προξενικού πράκτορος εις ’Ιωάννινα Η 
berto δημοσιευΟείσης είς τό ετήσιον δελτίον τού *Τπ. τών Έϊ |> 
τής ’Αγγλίας υπό τόν τίτλον «Διπλωματικοί καί Προξενικά! άνσ*. 
ραί> Λονδίνον 1898, κατατεθείσης είς τήν Βουλήν τών Κοινοτήύ] 
τό 1898 ύπ’ άρ. 2111.

Άντωνοπούλου Σταμ.: Ό  Δομπόλης καί τό κληροδότημα αυτού. Είς Δελτίον -] 
πουργείου Έξοπερικών.

Άποστολοπούλου Θ. - Μπατιστάτου Ν.: Έκθεσις περί Γεωργίας, Εμπορίας, 
μηχανίας καί Ναυτιλίας έν Άλβανίρ κατά τό έτος 1910. Είς 
*Τπ. Έξο>τ. Ελλάδος τεύχος δον.

Άραβαντινού Π .: Τστορία Άλή πασά τού Τεπελενλή. Άθηναι 1895. ’Ιδίως *4ΐ 
347 - 366 «Οικονομικοί πόροι τού Άλή» καί 601 - 604 «Τά 1 ̂  
φλίκια τού Άλή πασά καί τών υιών αυτού». μ



ΙΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

Χρονογραφία τής ’Ηπείρου. Τόμοι δύο. Έκ τού Α τόμου σημ. σελ. 
239 περί σπαχήδων και κεφαλ. ΙΣΤ τού Β' τόμου «Περί των κατά 
καιρούς φόρων ούς ή πόλις και επαρχία των Ίωαννίνων παρείχε», 

Γ$ σελ" 285 - 200.
:ϊργυριάδου I.: Λόγο; εις το μνημόσυνου των Ριζαρών. Περιοδ. «Πανδώρα», 
%" 1850 σελ. 218 - 22G.
'ίνδριανοπούλου Άντ.: Το δάσος, ή γειοργία καί ή κτηνοτροφία. Παράρτημα τού 
|   ̂ Ζ γεωργ. δελτίου Ίουλ. - Σεπτ. 1931’ ’Αθήναι 8ον σελ. 20.
|̂νδρεάδη Άνδρ.: ΙΙερι της οικονομικής διοικήσεως τής 'Επτάνησου επί Βενε- 

τοκρατίας. ’Αθήναι 1914. 4'όμοι δυο. ’Ιδίως τό Δ κεφ. τού Β. τό
μου «Ή φορολογία έν Πάργα» (σελ. 85 - 96) και «Αί προς βοροάν 
της Πάργα; ήπειρωτικαϊ κτήσεις» (σελ. 97 - 107) και σελ. 227 - 
232 περί ΓΪρεβέζης και Βονίτσης. Βλ. καί «Παναθήναια» 1909, 
σελ. 208 - 210.
Ali pacha de tepelin. economiste ct financier: En la Revue 
des etudes grecques τόμ. XXV τού 1912 σελ. 427 - 426 καί εις
έφημ. Αθηνών Εστία τήι 12|12]1913, διάλεξιν επί ίδιου ιΟέμοτος 
Ό  πληθυσμός τής Ι'Ιάργας επί Β ενετοκρατίας. Περ. «Ελληνισμός», 
Όκτ. 1911 σελ. 631 - 634 καί Οικονομική Ελλάς 15.10.1911.
L’administration financ!erede la Grece sous la domination 

. turque ( εις την Revue des Etudes Grecques Μάρτιος — 'Ιού
νιος 1912 ).

|ρέτσου Γ .: Ή ’Ήπειρος άλλοτε καί τώρα από πλουτοπαραγωγικής άπόψεως.

I  ’Αθήναι 1929. (Διάλεξις δοθείσα την 19.4.29 εις την αίθουσαν τής
’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας).
Τό έμπόριον μεταξύ 'Ελλάδος καί Αλβανίας καί ή έξωτερική πολι- 
τική μας. Περιοδ. Β. ’Ήπειρος τεύχος 9 - 1 0  του 1936. 

ΐΡουνιώτη Ληιι.: Οί Οησαυοοί τού Άλή πασά (Ήμερ. Κ. Σκόκου 1924 - σελ. 
[ 364-368) .'σώα Ήλ.: Ό  έλαιών τής Ποεβέζης. Ήπ. Εστία τεύχος 26 σελ. 606 - 620. 
(ηλειάδη Κίμων: Τό πρόγραμμα άναπτύξεως τής Ηπείρου καί ή κοινοτική ά- 
g; νάπτυξις. Ήπ. 'Εστία τεύχος 103 - 104 σελ. 952 - 959.
ίηξου Ά χ.: Χαμμένοι Θησαυροί. Οι ύδε>̂ φοΙ Πασχάλη. Ήπειρ. Εστία τεύχος 

36 σελ. 342 - 344.
tderplas (UNESCO): Έκθεσις περί Ηπείρου. Ήπειρ. Εστία, τόμ. 9ος, 1960. 
ϊΐζου Γ.: Ή  αγροτική οικονομία καί ή αγροτική πίστις έν Ήπείρω καί γενι- 
’ κώτερον. Εις Τραπεζιτικήν. Μάρτιος 1937.
\ 44 οικονομία έν Ήπειρο). Εις Ήπ. Εστίαν τεύχος 6, σελ. 605 - 609.
ί>: Ό  δασικός πλούτος τής Ηπείρου. ’Ίδιον περ. τεύχος 7 σελ. 740 - 3.
' t Ό  ορυκτός πλούτος τής Ηπείρου. Τεύχος 17 σελ. 970 - 975.
j > Άναδιοργάνωσις τής δασοπονικής πολιτικής τού κράτους - Είδικαί
1, συνθήκαι των δασοκτημόνιυν κοινοτήτων τής Ηπειρωτικής Πίνδου.

Εις ’Ηπειρ. Μέλλον 9 Αύγουστου 1962.
Φορέσου Κ.: Γεωγραφική άπογραφή τού έτους 1911 Α τεύχος (Θεσσαλία - 
! : Άρτα).
ιανίτη Θεοδ.: Τά Ιωάννινα. Ήμερ. Μ. 'Ελλάδος 1923 σελ. 231 - 251. Πρβλ.

■ καί Ήμερ. «Δωδώνη» X. Κατσαλίδη 1931 σελ. 96 - 112 (μίαλλον 
από φιλολογ. καί ιστορικής άπόψεως καί έλάχιστα από οίκονομικής). 

'ύπουλος Κ.: Ό  πειραματικός αγρός. ’Ιωάννινα 1921.
ζ.ν·
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Δέ Βιάζη Σπ.: Ή  χρυσοχοϊκή τέχνη έν Ζακύνθφ (οπού είχαν καταφύγει οι Kr 
λαρυτιώται μετά την Έπανσστασιν). 'ίστορ, Πινακοθήκη 1904.

Βιίουκίδη Περ.: Οι έξάδελφοι Ζάππαι. Θεσσαλονίκη 1047.
Bodoz Jean: ΑΙ δυνατότητες άναπτύξεως τής βιομηχανίας του ξύλου έν Ήπεί 

ρω. Εις Ήπ. 'Εστίαν τεύχος 102 σελ. 832 - 846.
Βόρειου Σ .; Για μια Νεοελληνική Οικονομική Ιστορία. Έγγραφα και στοίχε!//, 

Γαλλικές πηγές. (Εις Ν. 'Εστίαν τεύχος 372 σελ. 1246 - 1251).
Boue Ami: La turquie d’ Europe. Παρίσιοι 1840 σελ. 1 - 14. (Ό  Γ\ τόμος π 

γεωργίας, βιομηχανίας, εμπορίου κ.τ.τ. j .
Βορύλλα - I. Ζούκη: Γενικά χαρακτηριστικά προ/τογενούς παραγο/γής τού χώς

Ήπείοου, Κεοκύρα?, Λευκάδor. ί Εις Ήπ. 'Εστίαν τεύχοτ 142 σε)| 
176 - 180).

Βούρη L: Έξηγηματικοί λογαριασμοί των έν Άθήναις εισοδημάτων τής έν Ήπε»| 
ριρ κοινότητας Δελβινακίου, από των κληροδοτημάτο/ν των Δελβινυ] 
καυτών κ.λ.π. Άθήναι 1881.

Βρέκοση Α.: Ή  συνθήκη τής 21 Μαρτ. 1800. Ήπ. Χρον. 1928 σελ. 272 - 29d 
σχετικά μέ τά φορολογικά προνόμια και σ.σ. 293 - 294 διά πλτ 
σμόν Πρεβέζης.

Βρέλη Π .: Ή  άνάπτυξις τής οικοτεχνίας έν Ήπείρη). Ήπ. Έστ. τ. 62 σε/.. 343 -4··]
Βρεττού I.: Ζο/σιμάδαι (Λεξ' Ίστ. καί Γεωγραφίας Στ. Βουτυρά τόμ. Β. 187 

σελ, 1217 - 1222).

Γαβαλά Γ. Ν .: Ή  αγροτική οικονομία τής Ηπείρου (Δεδομένα γεωργικού 
1953 - 4) Άθήναι 1956.

Γαζή Άλεξ. Γ ,: Ή  σπορά ώς μία έκ των σπουδαιότερων γεο>ργικων έργασίί|
(Ταχυδρόμος Κωνστα ντι νουπόλεο/ς 1903).

Γενναδίου Π .: Μέτρα διά την σιτάρκειαν τής χώρας. Άθήναι 1917.
Ή  άπαλλοτρίωσις των τσιφλικίων καί ή διανομή αύτών είς Χΰ̂  
άκτήμονας καλλιεργητάς. ΆΟήναι 1917.
Ή  βιομηχανία και ή γεωργία ώς μία οίκονομική κοινότης. ’At; 
ναι 1917.'

Γαρουφαλιά Π .: Τό μέλλον τής Ηπείρου. Περ. «Νέαι Χώραι» άρ. 3.
Γεωργαλα Γ .: At έν Ήπείριρ εμφανίσεις ΰδρογονανΟράκων καί αί επ’ αιτιών  ̂

ρευνητικαί έργασίαι. Δημοσιεύματα τού γεωργικού γραφείου Ί  
*Τπ. ΈΟν. Οίκον. άρ. 6. ΆΟήναι 1922. Περ. «Τό Μέλλον» 
νών, έτος Γ  άρ. 28 Άπριλ. 1921.

Gauvain Auguste: Ή  συνθήκη Ιταλίας καί Αλβανίας. Έφημ. «Ελεύθερον I 
μα>, 16 Δεκεμβρ. 1927.

Γεο/ργιάδη Ά θαν.: Χρυσεΐα, Άργυρεία κλπ. Μεταλλεία έν Μακεδονίρ - *Ά 
ρω καί ταΐς νήσοις των αρχαίων έκμεταλλευθέντα. Άρχαιολσγί 
95 σελ. 220 - 228.

Γκατσοπούλου Στ.: Ή  έμποροπανήγυρις «Πωγο/νιανή» καί ή πάλαι ποτέ Αγ»  
σασα πόλις «Διπαλίτσα». Ήπειρ. 'Εστία τεύχος 94 σελ. 142 - 48 Hf 

, Μάρτιος 1958.
Γεο>ργούση Εύστ.: Τό διεθνές πρόγραμμα καί ή έλληνική μελέτη δια την μεθ'ί 

κήν άνάπτυξιν τής Ηπείρου. Τρία άρθρα είς έφημ. «Τό 
’Εφημερίς 1915 περ. III σελ. 692 έπ. ^

Γουδα Ά ν.: Βίοι παράλληλοι των άνδρών τής έπαναστάσεο/ς, Ίδίο/ς τον Γ, ι**!| 
ένθα περιλαμβάνονται οί Ήπειρώται μεγάλοι εύεργέται Ζωσιμά;|ί 
Ριζάραι, Ζάππαι καί Δ. τόμον διά Γ. Σπαν. Γ. X "  Κώσταν notify 
Τσίτζαν, II
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«Γρίσπου II.: Για την έκμετάλλευσι των δασών. Έφημ. «Ήπειρ. Μέλλον», 14 Μαΐ- 
.ου 1958.

\ Daltni Constibution a Γ etude des terrais tertiaires de la
Tliessalie et de V Epire. Bull de la Sle geologique de Franse 

%  4llje Serie τομ. XXIII ΓΙαρίσιοι 1928.
I
Ι&αυΐδ E. Μ.: Αί υδραυλικοί δυνάμεις της ήπειρ. 'Ελλάδος, Οίκονομ. Ταχυδρόαος, 

26 Άπριλ. 1937.
(Δεκάζος Παν.: Αί γεωργικά! σχέσεις της Μακεδονίας, Άθήναι 1914.
Δεματάκη Γ.: Τά ποτάμια. ’Ανεκμετάλλευτη δύναμη. Ήπειρ. Ζωή τεύχος 3. 
Δεληγιάννη Άντ.: Τά πετρέλαια τής ’Αλβανίας (Δημοκρατική Έπιθεώρησις, Ά- 

θήναι 1945, τεύχος Α).
Δημ—ς Θ.: Στο δάσος τής Πίνδου εις άναζήτησιν κρυμμένων -θησαυρών τού ’Αλή 

πασά. ’Εφημ. «Άκρόπολις», 2 Νοεμβρ. 1936.
Δραγούμης Στ.: Ίοπίννη:; Μπάγκας ΚοριτσαΤος. Μακεδ. Ήμερολόγιον 1908 σελ. 

287 - 292.
Oucrct Pierre: Ή  όελτίωσις τής τυροκομίας είς τήν ζώνην πειραματισμού καί 

έπιδείξεως Ηπείρου. Ήπ. ’Εστία τεύχος 117 σελ. 55 - 64, 118 σελ. 
148 - 60 καί 119 σελ. 246.

3uual: Expose Faits qui onte precete et Suivi la cession de parga,
* Παρίσιοι 1820.

Ελλην στρατιώτης: Ό  θησαυρός τού Άλή πασά (εις τιμαλφή καί μετρητά). Περ. 
«’Εστία» 1887 τόμ. Γ. σελ. 348.
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ΦΑΝΗ I. ΚΑΚΡΙΔΗ
Καί)ηγηιη τοΰ Πανεπιστημίου Ίιοαννίνων ίϊ.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΙΑΑΣΚΑΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ

’Έχω στα χέρια μου έναν χειρόγραφο κώδικα του 18. αιώνα, πού μου τον 3 
παραχώρησε νά τον δημοσιέψω - και τον ευχαριστώ θερμά γι αυτό - ό σεβαστός μου ι 
συνάδελφος και φίλος Δημήτριος Λουκάτος. Ό  κώδικας βρέθηκε στα κατάλοιπα'; 
τού πατέρα του, τού Σωτηρίου Δουκάτου (t 1944), πού ήταν πρωτοψάλτης orfjyj 
Κεφαλλονιά* κάποιος θά τού τον χάρισε γιά τά εκκλησιαστικά πού περιέχει.

Στις τετρακόσιες τριάντα οκτώ σελίδες του βρίσκει κανείς γραμμένα με τήί 
χαρακτηριστική μικρογράμματη πυκνή γραφή τού 18. αιώνα ένα πλήθος κείμενα? 
αρχαία ελληνικά και βυζαντινά, εκκλησιαστικά κα'ι δχι, ποιητικά και πεζά. Τό έν-ί 
διαφέρον δμως τού κώδικα δεν εντοπίζεται στά κείμενα, πού τά περισσότερά τους| 
είναι πασίγνωστα και ό γραφέας θά τά άντίγραψε από άλλους σύγχρονους του ή πα· 
λαιότερους κώδικες ή - γιά τά πιο σημαντικά - και από κάποιο τυπωμένο βιβλί<) 
τής εποχής1. Πολυτιμότερη είναι μία οπωσδήποτε πρωτότυπη μετάφραση όλων τω*ΐ 
κειμένων πού βρίσκουμε γραμμένη πλάι τους σε πλατύ περιθώριο με γράμματα μι 
κρότερα. Ή  πρόθεση τού γραφέα νά μεταφράση τά κείμενα πού άντίγραφε πρέπει 
νά υπήρχε από τήν πρώτ)) στιγμή πού άρχισε νά γράφη* ή συνήθεια των παλιά)1"] 
δασκάλων νά απαρτίζουν ένα μ α θ η μ α τ ά ρ ι ο, νά συγκεντρώνουν δηλαδή σ 
έναν κώδικα τά κείμενα πού δίδασκαν προβλέποντας νά ύπάρχη στό περιθώριά 
ή ανάμεσα στούς στίχους χώρος αρκετός γιά μιά μετάφραση ή καί σχόλια, μάς είνο.| 
γνωστή κιόλας από τούς πρώτους μεταχριστιανικούς χρόνους2.

Ή  μετάφραση τού Μαυρομάτη μάς ενδιαφέρει από πολλές απόψεις. Μό 
ενδιαφέρει γλωσσικά, γιατί παρόλη τήν αδιαμφισβήτητη λογιότητά του ό γραφέο 
μεταφράζει σέ γλώσσα δημοτική τής εποχής του* τά λίγα λόγια στοιχεία πού χρι 
σιμοποιεΐ περισσότερο πλουτίζουν τή ζωντανή γλώσσα παρά πού τή νοθεύουν. Me
1. νΕτσι π.χ. τό κείμενο της ομηρικής Βατραχομυομαχίας συμφωνεί μέ τον κώδικα I 

τής όμάδος j (Vulg. — Allen) καί Οά προέρχεται ή από χειρόγραφο ή από μιά ά: 
τις πολλές εκδόσεις χειρογράφων τής ομάδας αυτής (δες γιά τις εκδόσεις αυτές: F 
bricius BGr 1, 414-421 καί κυρίως 338- 340)* πβλ. καί τή σημείωση γιά τό κι; 
μενο του Λουκιανού, σελ. 351.

2. Δες π.χ. Ρ. Boudreaux, le texte d* Aristophane et ses eommentateurs, Pai
1919, σελ. 92 κ. καί 165. Αυτή ή συνήθεια, πού αναπτύχτηκε δ'σο οΐ ερμηνευτικές I ί 
σκολίες των αρχαίων κειμένων μεγάλωναν, άποτέλεσε παράγοντα σημαντικό στή μει ϊ 
τροπή των αλεξανδρινών ύ π ο μ ν η μ ά τ ω ν (πού αποτελούσαν χωριστά από τά X Ιί 
μένα βιβλία) σέ συλλογές σχολίων ενσωματωμένων στά χειρόγραφα των αρχαίων > 
μένων. ‘Ότι στις συλλογές αυτές τά λόγια επιστημονικά αλεξανδρινά σχόλια πλον ^ 
στηκαν σέ γραμματικές κι ερμηνευτικές παρατηρήσεις σέ καθαρά μαθητικός έπίπε Ο 
μαρτυρεί τον έκπαιδευτικό τους προορισμό. Γ;

£



ένδιαφέορι ακόμα ιστορικά, γιατί ελέγχοντας την ποιότητα τής μετάφρασης καί 
τής ορθογραφίας κ,αθώς και τή στάση τού μεταφραστή άπέναντι σε χωρία κατα- 

j, στραμμένα από την παράδοση τοΓ» κειμένου μπορούμε νά διαπιστώσουμε, τί  γνώσεις 
ι φιλολογικές πρέπει νά υποθέσουμε πώς εχει την εποχή αυτή στήν τουρκοκρατού

με νΐ] Ελλάδα3 ένας πού άσχολείται μέ τά αρχαία γράμματα καί πού, όπως θά 
ί δούμε, χαρακτηρίζεται διδάσκαλος και αναγνώστης. ’Ιδιαίτερο τέλος ένδιαφέρον πα- 
ι.! ρουσκίζουν οι μεταφράσεις κειμένων εκκλησιαστικών, κι αυτό όχι μόνο γιατί τε- 
ιτοιες μεταφράσεις σπανίζουν, όσο ξέρω* 1, άλλα καί γιατί ή ισότιμη παράθεση χρι- 
4στιανικών καί κλασσικών κειμένων καί ό ομοιόμορφος χειρισμός τους, φανερώνουν 
; θρησκευτικό φιλελευθερισμό καί πνεύμα διαφωτισμού αξιοπρόσεκτα ακριβώς στα 
}χρόνια μέσα τά σκοτεινά, όταν ή εκκλησία έδινε σχεδόν μόνη της τον αγώνα καί 
•για τή δική της μά καί γιά τού ελληνισμού τήν επιβίωση5.

Τον κώδικα, ξέρουμε από τις «σφραγίδες» πού υπάρχουν στο τέλος κάθε 
ιχειμένου σχεδόν, πέος τον έγραψε ό Δημήτριος Μαυρομάτης από τήν Κατούνα 
ίτης 'Ακαρνανίας. Μεταφέρω έδώ τήν πιό αναλυτική: τέλος της γαλαιωμνομα- 
χίας χειρί γραφείσης έμοϋ τον δημητρίον έ'γγονον τον μαχαρίτον γέροντος 
ηαναγιώζον, παιδός μανρομάτον τε τον έκ κατοννης (ο. 428). Ένας από 
τούς πρώτους κτήτορες τού κώδικα μετά τό θάνατο τού γραφέα, ό αναγνώστης 
Μπαρλάς0 σημειώσει στή σελ. 28: 1 7 9 9  α ν γ ο ν α τ ο ν Ί Ο  έγώ ό άναγνώστης
ιΐηαρλξίς γράφω διά ένϋ'ήμισει ό'στις έτοϋτω τώ παρόν βιβλίω είναι τον 
Ιψιτρίον διδασκάλου νίοϋ τοϋ σιμού1. Μιά άλλη σημείωση στή σ. 128 — 1 7 6 5  
Ηπιεμβρίον·10  έπλήρωσε τό κοινόν χρέος ό δοϋλος τοϋ ϋ'εοϋ άναγνώστης 

Μνρομμάτον*. δεν είναι υποχρεωτικό, είναι όμως πιθανότατο νά άναφέρεται

8. Γιά το σύγχρονο καί φιλολογικά πολύ πιό αξιόλογο μεταφραστικό έργο των λογίων 
i οτά ‘Επτάνησα, δες Φ. Μπουμπουλίδου, ΛΙ υπό των έπτανησίων νεοελληνικαί μετα-
• φράσεις κλασσικών συγγραφέων, Άθήναι 1964.
ί» Λες τά πολλά διαφωτιστικά στο θέμα αυτό πού παραθέτει ή Ε. Δ. Κακουλίδη στήν 
j υποδειγματική μελέτη της: Γιά τή μετάφραση τής Καινής Διαθήκης, Θεσσαλονίκη 1970.
5. Τό 18. αΐ. καί στο χώρο τής Δυτικής Ελλάδας, όπου ζεΐ ό Μαυρομάτης, εχει κιόλας
• | |  προστεθή στο μακρινό απόηχο τής διδασκαλίας τών Τριών ‘Ιεραρχών τό άναζωογο- 
&& νητικό πνεύμα του Ευρωπαϊκού Διαφίοτισμοΰ. Τήν ίδια έποχή (1714 - 1779), ώς^ένα 
| σημείο καί στον ίδιο χώρο, ξεΐ καί διδάσκει ό "Αγιος Κοσμάς ό ΑΙτωλός.
14 ‘II οίκογένεια τών Μπαρλαίων έξακολουθεΐ να ύπάρχη καί σήμερα στό γειτονικό χω- 
ί Αριό τής Κατούνας, τό Στάνο - βάλτο (πληροφορία Ν. Π. Μαυρομμάτη).

Πβλ. από κάποιο άλλο χέρι στή σελ. 278: ε τ ο ύ τ ο  τό  π α ρ ό ν  β η β λή ο ν  ε ίν α ι  τ ο ν  κ υ ρ  
μ ίτ ζ ιο ν  μ α β ρ ο μ μ ά τη . Προσέχουμε, πώς στις σημειώσεις αυτές, δποκ καί σέ όσες θά 
παραθέσουμε πάρα κάτω τό όνομα του γραφέα μας όοθογραφεϊται μέ δύο μί, δπο)ς 

i προτιμούν νά τό γράφουν και σήμερα οί απόγονοι τής οικογένειας Μαυρομμάτη. Εμείς
I προτιμήσαμε νά σεβαστούμε τήν ορθογραφία του ίδιου τού γραφέα.

"Οπως παρατήρησε ό φιλόλογος κ. Ν. Χιονίδης, πού τόν παρακάλεσα νά συγκρίνη τούς 
\ γραηικους χαρακτήρες τών διαφόρων σημειυισεοιν, ή σημείοιση αυτή είναι άπό τό ίδιο 
; χέρι μέ μιά ταυτόσημη στή σελίδα 288: 1 7 6 5  ο ε μ τ ε β ρ ίο ν  - 1 0 , έ π λ ή ρ ο σ ε ν  τό κ ο ιν ή ν  
ί Χρέος ό δονλος το ν  & εον α να γνώ στη ς  μ α ν ρ ο μ μ ά το υ , ΰ ε ο σ ν χ ω ρ έ σ τ ο ν , καί μέ τήν
| ένυπόγραφη σημείωση πού τήν ακολουθεί: 1 7 6 5  σ ε μ π ζ ε β ρ ίο ν - 2 5  έ τ ε κ ν ο π ο ίη σ ε ν  ή
I . νύφη το ν  μ α υ ρ ο μ μ ά τη  κ α το χ ια ν ή  ( — άπό τό χωριό Κατοχή, στον ’Αχελώο) κ α ι  
I j έστω ε ίς  εν& ύ μ η ο ιν , τή  χ ρ ο ν ιά  α υ τή  έκ α μ α ν  ε ίς  τό ν  κ υ ρ  π ά ν ο  α ε ρ γ ο ν ν ι ( =  6ta’
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στο γραςρέα μας, πού ή δράση του πρέπει έτσι κι αλλιώς νά τοποθετηθη γύρω στάί 
μέσα τού 18. αι., δπως μάς δείχνει ή χρονολόγηση στη σελ. 126: έτελειώ&η έι>| 
Μτει χίλια έπτακόσια πενήντα έν μηνί δέ Νοεμβρίφ αη.

Δέ θά ασχοληθούμε εδώ αναλυτικά με τό πρόσωπο καί την οικογένεια το 
γραφέα. Στην Κατούνα, δπου μέ οδήγησε πριν από λίγα χρόνια ή θλιβερή έπικαΐΛ 
ρότητα των σεισμών, είχα τή χαρά νά γνωρίσω δύο έγκριτους απογόνους του, τδυ| 
κ. Ν. Π. Μαυρομμάτη και τον κ. Γ. Ε. Μαυρομμάτη. ΟΙ πολλές και σημαντικέ*! 
πληροφορίες, πού μου έδωσαν μέ υποχρεώνουν νά ερευνήσω πρώτα αρχειακά καί 
βιβλιογραφικά στοιχεία και νά ασχοληθώ μέ τό θέμα αυτό σέ άλλη ευκαιρία. ScJ 
σημερινό ά'ρθρο περιοριζόμαστε στην περιγραφή τού κώδικα καί τήν έκδοση 
μετάφρασης τού Ενυπνίου τού Λουκιανού* 9.

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ

Κώδικας από χαρτί (χωρίς υδατόσημο), διαστάσεων 0,15x0,20. Τό δέ(Ι 
μάτινο δέσιμο είναι μισοκαταστραμμένο, ό κώδικας δμως διατηρείται σέ καλή καυ| 
στάση, αν εξαίρεση κάνεις μερικά φύλλα, πού κάποτε άποσπάστηκαν καί χάθϊ 
καν. Περιέχει:
σ. 001 — 00910 Μύθοι τού Αισώπου 1 ακέφαλο 1

9Εκ των του άγιου Γρηγορίον του Θεολόγο Γνωμικά 
ατιχα.
Τον αύτοϋ είς τόν μέγαν Βασίλειον 9Επικήδεια , είτε 9Eij 
τάφια.
Τον έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου του Χρυσοστόμου *£{ 
χιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως λόγος περί προσευχή 
Αονκιανον Σαμοσατέως περί τον ένυπνίον$ ήτοι βίος Αν 
κιανον,
9Επιστολαϊ άμοιβαΐαι Βασιλείου τον μεγάλου καί Αιβο'\ 
ον τοϋ σοφιστοϋ (καί διάφορες άλλες επιστολές τού Βασίλειο·] 
Πλουτάρχου, περί παίδων αγωγής (ακέφαλο καί μέ ενα εν<< 
μέσο χάσμα).
"Εκ&εσις κεφαλαίων παραινετικών, σχεδιασΦεΐσα παρά ά 
γαπητοϋ διακόνου τής άγιωιάτης τοϋ &εοϋ μεγάλης 
αίας, ών ή άκροστιχίς ώδέ πως έ'χει* Τφ ϋ'ειοζάτφ καίι'ί 
σεβεστάτφ βασιλεΐ ήμών ’Ιονστινιανφ, 9Αγαπητός ό 
στος διάκονος·

191 — 192 Τέλος έκΰ'έσεως παραινετικής 9Αγαπητόν διακόνου.*4

017 — 023 

024 -  027 

029 — 041 

04ο — 054 

057 -  126 

129 — 168 

169 — 191

πόμπευση ) α π ό  τή ν  π α το ύ να  κ ά π ο ιο ι  άΧΧόφιΧοι κ α ι τ ιν έ ς  χ ρ ισ τ ια ν ο ί* άνασΛ 
τ ο ν  ζ α φ ίρ η . ^

9. "Αν καί ό κώδικας περιέχει άλλα κείμενα σπανιότερα, προτιμήσαμε νά έκδώσουμε ^
συνηθισμένο στα μαΟηματάρια κείμενο, διευκολύνοντας μέ τόν τρόπο αυτό τό μι 
τικό έρευνητή στο συγκριτικό του έργο. ^

10. Ή  παλαιότερη αρίθμηση των σελίδων έχει λάθη πολλά. ’Ακολουθώ τήν άρίΟμηο  ̂
κ. Λουκάτου. Σελίδες, πού δεν άναφέρονται στον κατάλογο των περιεχομένων, 
χουν διάφορες σημειώσεις, λογαριασμούς, πρόχειρα Ιχνογραφήματα, δοκιμές τη ^  
νας κλπ.



’Ιουστινιανόν Ι 'Ιπποκράτους ό'ρκος.
193 —246 Λουκιανού διάλογοι (ακέφαλο, μέ ένα ενδιάμεσο χάσμα, καί 

κολοβό.
247 — 343 Κανόνες των Χριστουγέννων, των Φώτων, του Ευαγγελισμού, 

των Βαΐων, του Μεγαλοβδόμαδου κα'ιτου Πάσχα.
345 — 352 Μεγαλννάρια ψαλλόμενα κατά τάξιν είς ζάς δεαηοτικάς  

έορτάς.
353 — 402 Κανόνες τής Κυριακής τον Θωμά, τής Άναλήψεως, τής Πεν

τηκοστής και τής Κοιμήσεως.
403 — 410 Γρηγορίου τού Θεολόγου Γνωμολογία τετράστιχος, (ακέφαλο 

κα'ι κολοβό )♦
411 — 428 Υ π ό δ ε σ ι ς  τής γαλέομνομαχίας . Γαλέομνομαχία.
429 —438 'Ομήρου βατραχομνομαχία. .

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ

Παραβάλλοντας το κείμενο του Ενυπνίου τον Λουκιανού όπως το Jtajoa- 
ίδέτει καλογραμμένο και όρθρογραφικά σχεδόν άψογο ό Μαυρομάτης μέ τό ίδιο 
κείμενο στην έκδοση του Jakobitz* 1" εύκολα διαπιστώσαμε πώς, όπου οι γραφές 
όποκλίνουν, ό Μαυρομάτης ακολουθεί πάντα σχεδόν13 τις παραλλαγές ν του κριτι
κού υπομνήματος. Δυστυχώς ο Jakobitz, άν και κατ’ αρχήν χρησιμοποιεί το σύμ
βολο αυτό για την έκδοση των Hemsterhuys - Reitz1 \  σημειώνει (σελ. xxxviii) πώς 
ώ ίδιο σύμβολο αντιπροσωπεύει και όλα τά χειρόγραφα, που λαβαίνει υπόψη της 
 ̂ έκδοση αυτή και πού δεν τά μελέτησε ό ίδιος. 'Έτσι αναγκάστηκα νά παρακα
λώ  τό λατινιστή φίλο Dr. Η. Chelius στό Mainz νά παραβάλη καί την έκδοση 
jfemsterhuys - Reitz και τόν ευχαριστώ πολύ πού τό έκανε. 'Όλες οι γραφές ν τού 
fakobitz βρίσκονται στό κείμενο Hemsterhuys - Reitz. Στό υπόμνημα σχολιάζον
ται τρείς μόνο, πού οι δύο τους άναφέρονται ώς παραλλαγές χειρογράφων* μόνο ή 

άναφέρεται ώς διόρθωση τού Gronovius13. Νά υπήρξε ένα χειρόγραφο πού 
ji ταυτίζεται μέ την έκδοση Hemssterhuys - Reitz καί νά περιέχη ώς κανονική 
ραφή τή διόρθωση τού Gronovius είναι τελείως απίθανο. Διαπιστώνουμε έτσι μέ 
Ι̂ ετική βεβαιότητα πώς ό Μαυρομάτης άντίγραψε τό κείμενο από την Όλλανδική 
ύτή έκδοση και μέ τή διαπίστωση αυτή χρονολογούμε τή μετάφραση στό διάστημα 

τό 1743 (TPQ) ο>ς τό 1750, τό χρόνο πού από τή σχετική σημείωση (δές πα- 
ϊπάνω σελ. 350) ξέρουμε πώς ό Μαυρομάτης βρίσκεται στό τέλος των έπιστολών 
Φ Μ. Βασιλείου.

1· Την ταύτιση τή χρωστώ στην έμπειρία του συναδέλφου κ. Μ. Π αναγιωτάκη.
1 Leipzig 183G = Hildeshcim 1961».
I Οί ελάχιστες διαφορές — π.χ. ά δ ε τα ι αντί δίδεται — είναι ασήμαντες καί μπορούν 

έδκολα νά έξηγηί)οΰν όλες ώς ορθογραφικές αβλεψίες τοΟ Μαυρομάτη.
Amsterdam 1743* δές Fabricius BGr V 350.
i  15 i  σ π έρ α ν  Gronovius>H. - R.> Μαυρομάτης, ε σ π ε ρ ία ς  codd. *0 Jacobitz άπο- 

i δίδει στον Gronovius καί μια δεύτερηί;) διορΟοιτική προσπάθεια: τά έ σ π έ ρ ια . Ή  έκ- 
: δόση τοΟ Gronovius είναι του 1G87* δές Fabricius BGr V 349.
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Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

’Αναλυτικός γλοωσικό; σχολιασμός τής μετάφρασης που άκολουθει θά ήταυ 
έργο ειδικού. 'Ως φιλόλογος περιορίζομαι σέ λίγες μόνο - παρατηρήσεις λεξιλογικέ# 
και ακόμα λιγότερες φωνητικές. Πολύ περισσότερο προσπαθήσαμε με παρατηρήι· 
σεις ή και μέ απλή παράθεση τού αρχαίου κειμένου1 β, οπού μάς φαινόταν σκόπιμα 
νά διαφωτίσουμε τη μεταφραστική ικανότητα και τήν έρμηνευτική μέθοδο τσί)| 
Μαυρομάτη. if

λ ο υ κ ι α ν ο ΰ  σ α μ ο σ α τ έ ω ς  π ε ρ ί  τ ο υ  έ ν υ π ν ί ο υ ,  ή τ ο ι  β ίο ς  λ ο υ κ ια ν ο δ  '»
1. ο) άκροατή, τώρα προ ολίγον έπαυσα όπου νά πηγαίνω είς τά σπουδαστί |  
ρια, ώντας τότε κατά τήν ήληκίαν πολλά νέος ( πρόσηβος), καί ό πατέρο I 
μου έστοχάζουνταν αντάμα μέ τούς φίλουςτου τί λογής τέχνην ήθελεν μ |  
μάθη. τό λοιπόν είς τούς περισσότερους φίλους έφάνη ή μάθησις νά χρευ 
ζεται και πολύν κόπον και πολύν καιρόν, και πολλά έξοδα, καί καλήν τύχι \ 
(δηλαδή καλόν διδάσκαλον)* 17 18 19 καί τά έδικάμας ήτον καί όλίγα καί νά έγ« i 
ρευαν κάποιαν όγλύγορον βοήθειαν, και άνίσως ήθελα μάθη καμίαν τέχνι ; 
άπό ετούταις ταίς χονδρότεχναις ( των βαναύοων) έν πρώτοις και άρχής! \ 
παρευθύς ήθελα έχει εγώ τά αρκετά διά τήν τέχνην, καί νά μήν είμαι πλέ?| 
σπιτοθρεμένος ( οίκόσιτος ), ώντας τέτοιος μεγάλος καί είς όλίγον καιρόν * 
χαροποιίσω καί τον πατέραμου, έστωντας καί νά φέρνοι πάντοτε έκεΐνο όπ |  
γίνεται (δηλαδή τήν ρόγανμου). 2. τό λοιπόν έβάλθη άρχή δευτέρου στο*·\ 
σμοϋ, ποια άπό ταίς τέχναις είναι εξαίρετος, καί εύκολη νά τήν μάθη τι\; j  
καί όπου νά πρέπη είς άνθρωπον ελεύθερον, καί όπου νά έχη τό δόσιμό 
εύκολα, καί νά ήναι αρκετή κατά τήν πληρωμήν (  Φ πρόχειρον Αχούσα V* 
χορηγίαν καί διαρκή τόν πόρον), τό λοιπόν άλλος άνθρωπος έστοιντας ί)' 
νά έπαινουσαι άλλην καί άλλην τέχνην καθώς είχεν κάθε ένας κατά τήν γ- jj 
μην του, ή κατά τήν δοκιμήν (έμπειρ ίαν). όπατέραςμου κοιτάήο>ντας ; ij 
τόν θείον μου (διότι ήτον παρών ό θείος άπό τήν μητέρα μου έστοιντας ;ij| 
νά έφαίνετον νά ήναι έξαίρετος λιθαροπελεκιτής καί είδοιλοκατασκευαοζ^ 
άνάμεσα είς τούς κατά πολλά προκομένους) είπεν δέν είναι πρέπον νά έΓφ 
σιάση άλλην τέχνην έστωντας καί νά ήοαι εσύ παρών, άμή έπαρε10 αίν* 
(δείχνωντας εμένα) καί πέρνοιντάς τον δίδασκέτον νά ήναι καλός δουλειά Ί 
των λιθαρίων καί συφηλιαστής20 (  σνναρμοστήν )  καί είδωλοκατασκυφ

1C. Χρησιμοποιήσαμε τό σύμβολο τής άνισύτητας δταν ή μετάφραση ήταν σφαλερί ·ί
17. Αυτή ή ερμηνεία τού κ α ί τ ύ χ η ς ·  . . λα μ π ρ α ς  μπορεί να μή συμφονή μέ τη 

τού Λουκιανού* συμφωνεί δμο)ς τόσο μέ τήν πραγματικότητα, ώστε ευχάριστά^ j 
δεχόμαστε.

18. Νά £να ακόμα τυποποιημένο άντισυμμετρικό ταυτολογικό ζευγάρι σαν αυτά πού?, j 
γράφονται στή μελέτη αου «Άντισυμμετρία», ένας ρυθμικός νόμος στά έλλην»*·^ 
ρατακτικά ζεύγη (ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 19, 1966, 244 - 253). Στο αρχαίο κείμενο ύπαρχε^!! 
τό μ ό ν  π ρ ώ το ν  πρβλ. τό ίδιο καί § 10. Ό  συνάδελφος κ. Α. Θαβώρης παρ«^| 
πώς έχουμε παραφθορά τού λογίου ά π ό  π ρ ώ τη ς  ά ρχής  ή συμφυρμό τού εν π ρ ώ ι ^  
έ ξ  ά ρ χή ς  Πρβλ. Ά ρ% . Π ο ν τ .  2 3  ( 1 9 5 4 )  13.

19. Ό  τύπος διατηρεί τό τονισμένο ε τής προστακτικής τον έ π α ίρ ω  άπ’ δπου χρα&Ψί

τό  ρήμα. Πρβλ. τά σημερινά έ μ π α  ( έ  μ  β α ίνω  ) ,  έβ γα  (  ίκ β α ίν ω ) .  5
20. Σ ν  - φ ιλ ιά ξ ω  είναι ό σω στός τύπος τού σημερινού σ ο φ ιλ ιά ξ ω  πρίν νά έπιδι^ ί

«
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fc. διότι ήμπορεί να κόμη και αυτό καθώς ήξυύρεις Πατώντας καί νά έχη 
κηδείαν φύσιν. και υπολάμβανε ( έτεκμαίρετο )  χά παιγνήδια όπου έκα- 
3 άπο τό κηρί. διότι όπόταν ήθελα όπολυθη από τούς διδασκάλους, μαλά- 
νκας (4= άποξέων)*1 * τό κηρί έπλαθα, η βόδια, ή άλογα, ή καί μά τήν
.̂ θειαν ( νή Δία ανθρώπους, πρεπόντοτς (  είκότας ) t καθώς έφαίνουν- 
ϊ εις τον πατέραμου. διά τά οποία άπό τούς διδασκάλους έδέρνομουν. άλλά 
ε ήτον και αύτά έπαινος εις τήν έπιτηδειότητά μου. και είχον καλαίς ταϊς 
ιντοχαϊς εις ιού λόγουμου άπό εκείνην τήν πλαστικήν, ότι θέλω μάθη τήν 
ινην πολλά όγλύγορα. 3. τό λοιπόν και αντάμα ( &μα τε οϋν) έφαίνουνταν 
:ήδειος ήμερα νά αρχήοω τήν τέχνην, και έγώ έπαραδύθηκα εις τόν θειον 
, μά τήν αλήθειαν μήν ί [παιδειάν τινα]]~3 λυπού]τενος καταπολλά εις τήν 
Λεσιν. άμή έφαίνουνταν εις τού λόγουμου να έχω κάποιον παιγνήδιον 
ούμενον ( ούχ άτερπή )**, καί καύχησιν εις τούς συνο|ΐιληκούς μου, καί 
κος έφαίνομουν όπου νά σκαλίζω καί θεούς, καί όπου νά κατασκευάζω 
οΐα μικρά εΐδωλάκια, καί διά λόγουμου, καί διά εκείνους, τούς οποίους 
κούπα, καί έγίνουνταν έκεΐνο τό πρώτον καί συνιθισμένον εις έκείνορς 
3 αρχίζουν τήν τέχνην, διότι ό θεΐύς μου έστωντας καί νά έδωσε εις τού 
ουμου μέ έπρόσταξε νά κατεβάζω έπάνω εις τήν πλάκαν τό κοπήδι ήσυχα, 
) εύρίοκουνταν25 εις τήν μέσην, έστιπντας καί νά ήπε ετούτον τόν κοινόν 
j>v, νά ήναι εις τού λόγουσου ή αρχή τό ήμισυ τού παντός καί έγώ έ- 
χ̂ας καί νά έκατεύασα τό σφηρί δυνατώτερα άπό τήν αμάθειάν μου, έτζα- 

η2* ή πλάκα.- καί ό θείος μου έστωντας καί νά αδημόνησε (  άγανακτήαας )  
'ωντας κάποιαν τζομά[ [γ]1καν27 ( σκυτάλην)  όπου εύρίσκετον [[έδεκεϊ]] 
ί δρχησε έναντίονμου νά μέ δέρνη όχι ήμερα μήόε νουθεπκά (προτρε- 
ιφς) εις τόσον όπου αί άρχαί τής τέχνης ήτον δάκρυα εις τού λόγουμου.

ί
•άπανο) του πα»ετυμολογικά τά ίσ ο  - ή εσω  - :δές Ν. ’Λνδριόίτη, Ετυμολογικό λε- 
.ξικό τή: ν ια ς  ελληνικής (Θεσσαλονίκη 1967), οπού καί παραπομπή στον Γ. Χατξι- 
|5άχη, ΆΟηνά 20, .554.
Ό Μαυρομάτης δέ φαίνεται νά ήξερε πώς στον αρχαίο κόσμο τά σχολικά πινάκια 
μαν στρωμένα μέ κερί* έτσι αντικατέστησε τό ά π ο ξ έω ν  μέ τό μ α λά ξω ντα ς  πού τού 
,φάνηκε λογικά τό φυσικότερο.
ΐΕκφράσεις τής καθημερινής κουβέντας πού ή έννοια τους δέ Οά ήταν στην έποχή 
ου φανερή παρά μόνο στους διαβασμένους ό Μαυρομάτης τις αντικαθιστά συστημα- 
:ικά με τις αντίστοιχες νεοπερες.
ίΙαραί)έτο»·ιιε σέ αγκύλες μερικές (bio τις διαγραφές τού Μαυρομάτη, τίς πιό χαρα
κτηριστικές, που φανερό)νουν πώς ή μετάφραση είναι πρωτότυπη κι δχι άντιγραμμέ- 
η* τό ίδιο άλλωστε άποδεικνυει κι ή απόλυτη αντωτοιχία τού κειμένου μέ τή μετάφραση.
Οχι σπάνια ό μεταφραστής καταργεί τή λιτότητα τού κειμένου, π .χ.: μ ή  α π ισ τ ή σ α τ ε  
f  π ισ τενο ετέ  το  ( 14), ονκ  α γενή  as κα ι ε π ι τ ή δ ε ιο ν  ( 18).
'ρίτο ενικό πρόσωπο (πρβλ. έ δ ιη γ ο ν ν τ α ν § 17)· λίγο πιό κάτο) χρησιμοποιεί τό 
ργΐότερο ε ύ ρ ίσ κ ε το ν  (πρ6λ. έ φ α ίν ε το ν  % ή το ν  κ. ά .).
p Μαυρομάτης γράφει (καί προφέρει;) πάντα τξ, οπού ή κοινή νεοελ?.ηνική ύά είχε τσ: 
Ι*ακίζω , τζ α /ιπ ο ύ ν ια μ α , τ ζ ιμ π λ ια σ μ έ ν ο ς .
* λέξη τσο (ν )  μ ά κ α  χρησιμοποιείται καί σήμερα στή Δυτική Ελλάδα καί σημαί- 
|ι 6οσκορά6δι. Στά «Λευκαδίτικα» (Γιάννινα 1970) ό X. Λάζαρης μαρτυρεί τόν τύπο 
^μάνικά. Ό  τύπος αυτός στή φωνητική του έξέλιξη μπορεί θαυμάσια νά δικαιολο- 
,Ρη τό γ πού εγοα^ε αρχικά - καί μετά άποφάσισε νά διαγράιμη - 6 Μαυρομάτης.
Γ

I
kii



συχνά, ώνιας γεμμάτος από δάκρυα κατά τά όμμάτια, και έδιηγήθηκα<ίΙ 
τζομάκαν και έδειχνα ταίς πληγαϊς, και έκατηγορουσα κάποιαν πολλήν ο» 
ρότητα, αόγατιζοιντας ( προσ&είς)  ότι έκαμε αύτά άπο τον φθόνοντου. μ»? 
ήθελα έξαπεράση αύτόν είς την τέχνην, και ή μητέραμου έστωντας καί 
άδημόνησε, και έστωντας και νά ηβρησε** f λοιδορησαμένης )  καταια* 
τον άδελφον της, έπειδή και έφθασε νύκτα έκοιμήθηκα άκόμι ώνιας δαβ 
ομένος, και συλλογιζόμενος 3λην την νύκτα, 5. τό λοιπόν έως έοω έ η  
όπου υπώθηκαν ήταν άξια γέλωτος, και παιδιάρικα ( μειρακιώδη) καί ι1 
στερινά ώ άνθρωποι, θέλετε τά άκοόση όπου νά ήναι όχι εύκολοκ/αταφ^Ι 
μένα ( εύκαταφρόνητα) ,  αλλά και όπου χρειάζονται άκροατάς καταη™ 
φιλακροάμονας, διότι διά νά ήθελα ειπη ομοια μέ τον ποιητήν^ άμηρση 
θεν είς τον ύπνον μου το θεϊκόν άνειρον την θαυμαστικήν ( άμβροσίηφΛ 
κείνην νύκτα, έτοιας λογής φανερόν, είς τόσον όπου μήτε τίποτες λείπφ* 
την άλήθειαν (μηδέν άπολε ίπεσΰα ι  τής άληΦείας). τό λοιπόν άκόμι Μ  
στερα από τόσον καιρόν και τά σχήματα έκείνων όπου έφάνικαν ε&Ι 
λόγουμου, στέκουν (  παραμένει )  είς τά όμμάτιάμου, και ή φοινή έ »  
όπου άκούσθηκαν είναι μέσα είς τά αότίαμου (  άναυλος) ,  τέτοιας λογΐ 
τον άλα φανερά. 6. Δύο γυναίκες έστωντας και νά** μέ έκρατουσαν ά?| 
δύσ χέρια έτραβουσαν έμένα είς τού λόγουτης, ή μία και ή άλλη (έκαΜ 
κατά πολλά βιαστικά ( β ια ίω ς)  καί ανδρειωμένα, τό λοιπόν ολίγον im 
νά με ξεσχίσουν έστωντας και νά έφιλ^ον>ικούσαν (φιλοτιμούμεναι}Μ 
μεσόν τους, έπειδή καί τώρα έκυρίευσεν έμένα ή μία καί μέ έκρατοβ» 
μένα ολόκληρον καί τοιρα πάλιν έκυριεύωιιουν άπο τήν άλλην, καί έφφβ 
άναμεταξύτους ή μία καί ή άλλη, ή μία ήθελεν νά άποκτήση έμένάμΐ 
όπου εϊμουν έδικός της. και ή άλλη άτι οίκειοποιουνταν ματαίως άπό τίβ 
πράγματα, καί ή μία ήτον έργάτησα καί ανδρειωμένη (άνδρικη) κο<Ι

28. "Ασχετα μέ τήν ορθογραφία, ή τονισμένη χροηκη αδξηση είναι σωστή:

28. Τό κείμενο τού Λουκιανού γράφει μόνο "Ομηρον. Συστηιιατικά ό μζταφρ<φι 
συμπλήρωνε 1 στα κυρία όνόματα που υποπτεύεται νά μην είναι γνωστά ο τους I 
του τη χαρ ακτή ρ·.στική τους ιδιότητα: ζόν &εόν ζόν Δία . . ,ζήψ &εάν την m$. ί  
6 Φ ίλιππος 6 βασιλεύς, ζδν ρήτορα Αημοο&ένη ( 12 )' μια φορά λα#ίέ,| 
φιλόσοφον Αίσχίνην  { 12 ), I

ΗΟ. Τό εσζωντας (  έστω ) fj, καλύτερα ίσιος, εστοντας καί νά  . . . είναι τήν few I
συνηθισμένος έκαρ αστικός τρόπος: περιορίζοντας τή μετοχική διάσταση στό ί«  
Απελευθερώνει τό κύριο ρήμα, έτσι που ή χρήση του νά άποτελή στάδιο ένδιάμΙ 
μέσα στις πάμπολλε; μετοχικές συντάξεις τής Αρχαίας γλώσσας και τι; 6ετ«η 
προτάσεις που τις έχουν αντικαταστήσει στη νεοελληνικέ». *0 Μαυρομάτης 
μοποιεί στερεότυπα κάθε σχεδόν ηορά που στό κείμενο τοΓ Λουκιανι/ϋ άπαΠί Μ 
Στο δέμα των τροπικών μετοχών —που μόνες αυτές διατηρήθηκαν και στη ν «  
σα— ό μηχανικός αυτό; μεταφραστικό; τρόπος συναγωνίζεται τήν ορδή 
νεοελληνική μετοχή: δ ε ίξα ς  έ μ έ  ~ δ ε ί γ ν ω ν τ α ς  έμ εν α  (2), άλλα δείξασα την 

ίσ τα χντα ς  κ α ί νά έ δ ε ιξ ε  . ,.ί I I ) Για τή χρήση τουέστοντας τήν ίδιο έποχή*£



%
$  «ΗΠΕΙΡΠΤΙΚΗ

; νιοκτησμένη31 (  αύχμηρά) κατά τά μαλία, ούοα γεμάτη από ρόζους κατά 
τά δυο χέρια, και έπαναζοομένη επάνω κατά τό φόρεμα (διεζοισμένη τήν έ- 

> a&tjta), ουοα γεμάτη από ασβέστην ότι λογής ήτον ό θείος μου όπόταν έ- 
ξούοε τά λιθάρια, και ή άλλη, ήτον καταπολλά εύμορφωπρόσωπος (εύπρό· 

ύσωπος), καί κατά το σχήμα εύτρεπισμένη (  εύπρεπής), και τακτική κατά 
τά φορέματα, καί τό λοιπόν εις όλον τό ύστερον (  τέλος 6* οϋν )  μέ άφησαν 

'>να κρίνω μέ ποιαν από αύταΐς θέλτπ νά συγκατοικίσοτ (συνεΐναι) , καί [[πρώ- 
ι τον]] ή προτέρα έκείνη τραχεία είπεν καί ανδρική (  άνδρώδης ) .  7. έγώ ώ 
ήγοπημένονμου παιδίον είμαι ή τέχνη ή ειδωλοκατασκευασπκή, τήν οποίαν 
άρχηαες νά τήν μάθης χθές, καί είμαι έδική σου καί συγγένεισάσου άπό τό 

ίόσπήτισου, διότι καί ό πάππόςσου (έστωντας καί νά είπε τό άνομα του πατοός 
ίόπό τήν μητέραν μου ήτον λιθαροπελεκιτής) καί οί δύο σου θείοι, καί καταπολ- 
,λά έπρόκοπτον άπό λόγουμας. καί άνίσως θέλεις νά άπέχης άπό τά τζαμπου- 
‘νίσματα καί άπό ταίς φλυαρίαις (  λήρων τε καί φληνάφων ) όπου λέγονται 
άπό αυτήν (έσττοντας καί νά έδειξε τήν άλλην γυναίκα) καί νά άκολουθή- 
σης καί νά συ γκατοικίσης άντάμα μέ λόγου] ίου πρώτον θέλεις θραφή ανδρειω
μένα (γεννικώς) -καί θέλεις κάμη ταίς πλάταιςοου δυναταϊς, καί θέλεις γεν- 
ίνη ξένος άπό κάθε φθόνον, καί μήτε καμίαν φοράν θέλεις υπάγει εις τήν ξε- 
ινιτείαν, άφίνοτντας τήν πατρίδα σου καί τούς έδικούςσου. μήτε δλοι οί άν
θρωποι θέλουν έπαινέση έοένα εις τά λόγια (αλλά εις τά έργα)32. 8. άλλά μήν 
ήθελες μισήσει τό ταπεινόν μου κορμίον, μήτε τό λερωμένον μου φόρεμα, 
διότι άπό τα τέτοια έργα έστοτντας καί νά ώρμησε ( 4= όρμώμένος) καί έκεϊ- 
νος ό φειδίας έφανέρωσε τον θεόν τον δία, καί ύ Πολύκλειτος έκαμε τήν θεάν 
ίήν ήραν, καί ό μύρτον έδοξάσθη, καί ό Πραξιτέλης έγκωμιάσθη. τό λοιπόν 
αύτοί προσκυνοϋνται άντάμα μέ τούς θεούς, λοιπόν άνίσως ήθελες γένη ένας 
ino αυτούς, πώς δέν ήθελες γένη εσύ σιμά είς όλους τούς άνθρώπους έσύ 
ίνδοξος; καί θέλεις δείξει καί ιόν πατέρασου ζηλευμένον ( ζηλωτόν) καί 
)έλεκ; φανέρωση καί τήν πατρίδασου όνομαστήν. αυτά καί ακόμη άπό έτουτα 
ιεριποότερα λέγουοα (ή= διαπταίονσα) καί 6αρ6αρίζουσα, είπεν ή τέχνη πολ- 
ΐώτακι (πάμπολλα), λοιπόν ·μέ περισσότερην έπηιέλειαν συναρμόζουσα καί 
ίστωντας καί να έδοκίμασεν εμένα νά μέ καταπίοη αλλά πλέον δέν ένθυ- 
ΐουμαι. διότι τά περισσότερα έφυγαν άπό ιήν ένθύμησίνμου άπό προτήτερα 
$δη). καί λοιπόν επειδή (  Φ έπεί)  έπαυσεν, άρχησεν ή άλλη τέτοιας λο- 
Ί|ς. 9. καί εγώ ώ παιδί μου είμαι ή μάθησις (παιδεία) συνηθισμένη είς του 
/όγουσου άπό προτήτερα καί γνώριμη, αν καλά καί δέ μέ έδοκίμασες έως 
ίς τό τέλος, τό λοιπόν ποταπά33 ( ήλίκα ) ήθελες άποκτίση τά καλά έστων-

r Ίο ρήμα κ ο ν ιο ρ κ τ ί ξ ω  άναφέρεται ατό Λουκάγγιο ώ; κ ο ν ι ο ρ κ τ ί ζ ε ι ν  (πρ6λ. 
j κο ρ ν ια χτό ς  >  κ ο υ ρ ν ια χ τ ό ς  από τό παλαιότερο κ ο ν ιο ρ κ τ ό ς  >  κ ο ν ιο ρ τ ό ς  που πρόσεξε 

ό συνάδελφος κ. ’Λ. Θαδώρης πώς άπαντά στο απόκρυφο πρωτοχριστιανικό έργο^ό 
) Ποιμήν (Hermac pastor), όρασις Λ'. Τά νειότερα λεξικά δεν τό αναφέρουν· τήν έ- 
 ̂ ποχή όμως του Μαυρομάτη πρέπει νά υποθέσουμε πώς ζεϊ ακόμα και ιιάλιστα μέ τό 
ί φωνητικά πα?.αιότερο τύπο - ο ρ κ τ ί ζ ω  ( δχι ·  α ρ χ τ ί ζ ω ) .

• ’Απόλυτα εύστοχη συμπλήρωση του μεταφραστή: ό Hourdelot σημειώνει χάσμα στα 
! χειρόγραφα, όπου οί φιλόλογοι υποθέτουν νά έχη έκπέσει το ·< άλ* έπ*  ε ρ γ ο ι ς ^ .

■ "Ηδη στα χρόνια τής Κοινής τό π ο τ α μ ό ς  έχει πάρει τυ σημασία «τί λογής» (τήν 
ί Ιδια σημασία παρουσιάζει άλλωστε ήδη στα κλασσικά χρόνια μερικές φορές ή λέξη



ΕΣΤΙΑ»

τας καί νά γένης πετροπελεκάνος:Η. αυτή είπεν προτήτερα* διότι τίποτες άλ-ί 
λο θέλεις γένει πάρεξ δουλευτής, κοπιάζωντας κατά τό κοριιί, άν καλά καΙ|1 
βάνωντας είς αύτό το κορμί δλην τήν άπαντοχήν τής ζωής οου. ώντας έσύί] 
άφανέρωτος (  άφανής ) ,  έοτυιντας καί νά πέρνης ολίγα καί αχρεία ( άγεννή )/| 
μικρός κατά τήν γνοίμην, και ολίγος κατά τό ουνέμπαομα ( Φ πρόοδον ))\ 
μήτε κριτής είς τούς φίλους οου ( έπι δικάσιμος) 9 μήτε τρομακτικός είς τοίχά 
έχθρούς οου, μήτε είς τούς καστρινούς (πολίταις) ζηλευμένος, άμή έτουτοί 
μονάχα δουλευτής, καί ένας άπά τό πολύ πλήθος (  δήμου ), έστωντας κα:̂  
νά φοβάσαι πάντοτε τον προεστόν (προύχοντα), καί έσππντας καί νά ύπη» 
ρετής έκείνον όπου ήμπορή νά λέγη, ζώντας ζωήν λαγοιού, έστυτντας καί vc 
είσαι άνεπάντοχον διάφορον ( ϋρμαιον / του καλητέρου. άμή άνισιπς ήθε 
λες γένει όισάν ό φειδίας, ή ώσάν 6 Πολύκλειτος, καί ήθελες κόμη πολλ< 
τεχνητά άξια θαυμασμού, τήν τέχνην όλοι θέλουν τήν έπαινέση καί δέν είνο 
κανένας άνθρωπος άπά έκείνους όπου νά τήν ίδούν, ό όποιος ανίσοις ήθελε 
έχει γνώοιν, ήθελε παρακαλέση νά γέννη όμοιος μέ λόγουσου. διότι ότι λο 
γης ήθελες είσαι, θέλεις λογιαοθή χοντρότεχνος ( βάναυσος ) καί χειρα 
νακτικός ( χειρώναξ )<, καί όπου νά ζής μέ τά χέριάσου ( άποχειροβίωτος #
10. καί άνίοως ήθελες καταπεισθή είς τού λόγουμου, έν πρώτοις καί apxr 
θέλω ς)ανεροτοη είς τού λόγουσου, πολλά καμώματα παλαιών άνθρώπων, κ* 
έργα άξια θαυμασμού, καί έστωντας καί νά σου μηνύω ( άπανγελώ ) οιηγ> 
σεις αυτών, καί καθολικά νά είπώ έσππντας καί νά σε φανερόσοι μαθηματικά 
όλων. καί θέλω στολήσει τήν ψυχήνσου (το όποιον είναι είς τού λόγουσου ’ 
καθολικώτερον μέρος) μέ πολλά καί καλά στολίσματα (λέγω) μέ τήν σωφρ ; 
σύνην, μέ τήν δικαιοσύνην, μέ τήν ευσέβειαν, μέ τήν πραότητα, μέ τήν ήμ 
ρότητα (έπιεικεία)ι μέ τήν σωφροσύνην, καί μέ τήν άνδρείαν (φ  καρτερίφ Γ 
μέ τήν άγάπην των καλών πραγμάτων, μέ τήν κίνησιν είς τά πολλά τίμ ι 
πράγματα ( xfj πρός τά σεμνότατα όρμγ} ). διότι αυτά είναι κατά αλήθεια |  
ύ άφθαρτος στολισμός τής ψυχής, καί δέν θέλει σέ λαθεύση( λήσει ) μή I 
κανένα, μήτε παλαιόν, ούτε έκείνο όπου είναι πρέπον νά γένη τώρα, άλ |  
θέλεις έγνωρίοη άντάμα μέ λόγουμου καί έκείγα όπου είναι πρέπον (φ τά  μι 'H 
λοντα ). καί καθολικά νά είπώ άλα όπόσα είναι καί τά θεία, καί τά άνθρώπϊ*| 
είς ολίγον καιρόν θέλω σέ διδάξη, 11. καί έσύ όπου είσαι τώρα πτωχός ό V φ 
τού όδείνος™, όπού έσυμβουλεύθης ( φ  βουλενσάμενος) κάτι τί διά τέτστ 
λογής άχρείαν τέχνην, καί είς όλίγον υστέρα θέλεις γένη ζηλευμένος, * 34 35

'!*» ........... ,Τ > -------------- > · — r.
ουοο μεγάλος». Για τή σημασιολογική 
η Bcflcutungsvcrscliiobunjf ini iMittcl * ‘·ή|

π ο δ α π ό ς ,  fab οπού καί προέρχεται: δες τη μεγάλη συζήτηση στό Θησαυρό rod /:« 
φανού στη λέξη π ο τ α π ό ς )* τήν ίδια σημασία τής δίνει καί ό Μαυρομάτης μετσά*|| 
ζοντας στην $ 1ί» τί> οία. Έ δ ώ  όμως, όποις καί στην § 12, τό π ο τ α π ό ς  μεταφρ'{ fe 

τύ ή λ ίχ ο ς  και πρέπει νά έξη γη 0 ή «πόσο 
λιξη δες Κ. Dietrich: Akzent ntnl 
Neugrieehisclien ( Iwl. Korsclnmgen 10,1901,13), πού παραθέτει αρκετά χο1·*? 
ανάμεσα τους τό χαρακτηριστικό : χαράν  γάρ  ε ί χ ε  π ο τ α π ή ν ,  χαράν π ο λλή ν  μ εγ?  \
( Βελισσάριος 430' Wagner ).

34. *Η λέξη χρησιμοποιείται ακόμα στην Ή  τειρο καί δέν είναι όπωσδήτότε ύτοτιμη'1, .?
35. Τό τ ο υ  δδ ε ΐν ο ς  πρέπει, νομίζουμε, νά ΰεωρηΟή λάΟ( ς γραφής από έπίδραση το δ*,0 ί 

νικοΰ άρχαίου κειμένου : ό το υ  δε ινός .



ίέπιθυμιτός (έπίφΰ·ονος) εις δλους, έστωντας και νά τηιάσαι, καί Πατώντας 
Ifs και να εγκωμιάζεσαι, και έστωντας [|καί]] νά ήσαι προκομένος άνάμεσα είς 
ρ τούς καταπολλά προκομένους (έν τοΐς άρίστοις εύδοκιμών), και έσττυντας
' και νά αποβλέπεσαι (άποβλεπόμενος) άπά εκείνους όπου ύπερέχουν κατά 

τήν γεννεάν, καί κατά τον πλούτον, έατωντας καί νά ένουθής τέτοιον φόρεμα 
(έστωντας καί νά έδειξε το έδικόντης, διό π έφοροϋσεν καταπολλά λαμπρόν 

Iφόρεμα) καί έστιυντας καί νά κρίνεοαι άξιος εξουσίας καί προτοκαθεδρίας 
>:( προεδρίας ) άνίσως ήθελες μισεύση πουθενά, μήτε εις τήν ξενιτείαν, θέλεις 
είσαι αγνώριστος ( άγνώς ), μήτε άψανέοοπος ( αφανής ), τέτοια σιμάδια 
θέλω θάλει ολόγυρα είς του λόγουσου, είς τόσον όπου κάθε ένας από έκεί- 
ινους όπου σε Βλέπουν, ταράζωντας εκείνον όπου είναι σιμάτους θέλει δείξει 
ιέσένα μέ τό δάκτυλόν του, λέγωντας ετούτος είναι έκεϊνος. καί άνίσυις 
Ιήθελεν είοται30 κανένα άξιον πράγμα έπιμελείας, ήθελε περιέχη ( καταλαι - 
φάνη ) τούς (ρίλους σου, ή καί δλον το κάστρον ( πόλιν ), είς έσένα θέλουν 
χοπάξη, άνίσως ήθελες τύχη πουθενά, εοτωντας καί νά λέγης τίποτες, οι 
περισσότεροι άνθροτποι θέλουν σέ άκούοει χάσκοντες, έστωντας καί νά σέ θαυ
μάζουν, καί έσκυντας καί νά σέ καλοτυχίζουν διά τήν δύναμιν των διηγημά
των ( λόγων ) σου, καί τον πατέρα διά τον καλόν του θάνατον ( =μ ενποτμ ί-  
ις ). καί εκείνο όπου λέγουσιν, όπ τάχα κάποιοι όπό τούς άνθρώπους γίνον
ται αθάνατοι, ετούτο θέλω σου τό απόκτηση ( σοί περιποιήσω  ). έπειδή καί 
ίνίσως ήθελες μισεύση άπό ετούτην τήν ζοιήν (δηλ. νά άποθάνης) δέν θέ
τεις παύση όπου νά ήσαι αντάμα μέ τούς μαθηματικούς ( πεπαιδενμένοις  ), 
;αί όπού νά εύρίσκεσαι αντάμα μέ τούς καταπολλά έξαιρέτους. βλέπεις έκεϊ- 
fov ιόν ρήκορα δημοσθένην, τιλ'ος υίος έστωντας καί νά ήτον, εγώ ποταπόν 
ήλίκον ) έκα)ΐα. βλέβεις (sic) τον ςτιλόσοφον αισχύνην, ό οποίος ήτον υιός 

ΐργανισφίας ( τυμπανιοτρίας  ), άμή μέ δλον τούτο ό φίλιππος ό βασιλεύς 
(τίμηοεν αύτον διά λόγουμου; καί αύτύς ύ σοτκράτης έστωντας καί νά άνα- 
ράη>π υποκάτω είς αυτήν τήν είδοιλοκατασκευασπκήν τέχνην, έπειδή έγνώ- 
αοε πολλά όγλήγορα ίο καλήτερον, καί φεύγωντας άπό αυτήν ήλθεν μέ τό 
ίλημά του ( ηντομόλησε  ) είς εμένα, ακούεις πώς εύφημίζεται σιμά ( #<5ε- 
π παρά.' . . ) είς δλους τούς άνθρόιπους; 13. καί έστοτντας καί νά άφήσης 
μτούς τύοους μεγάλους, καί τέτοιους θαυμαστούς άνθρώπους, καί έργα καλά, 
,ΐί λόγια τακτικά, καί σχήμα εύπρεπές, καί τηιήν, καί δόξαν, καί έπαινον, 
ιί προποκαθεδρίαν, καί δύναμιν καί εξουσίας, καί τό νά προκόπτης είς τά 
ργια, καί τό νά καλοτυχίζεσαι διά τή σύνεσίνσου, θέλεις ένδυθή λερομένον 
5ρεμα, καί θέλεις πάρη σχηματισμόν δουλικόν, καί θέλεις απόκτηση είς τά 
•ο χέρια, καί σφιράκια, καί σμιλαράκια, καί κοπήδια, καί σκαληστήρια, ών- 
ς σκυ)ΐένος κάτοτ είς τό έργόχειρον καί καταφρονεμένος, καί ευτελής, καί 
κάθε λογής τρόπον ταπεινός, καί μήτε καμίαν (ροράν σηκόνωντας τό κεφά- 

bou, μην στοχαζόιιενος μήτε τίποτες, μήτε κανένα ανδρικόν, μήτε εύγενι- 
'ν, άμή έστοτντας καί νά προστοχάζεσαι ( προνοής ) είς τού λόγουσου τά 
|γα πώς θέλουν γέννη τακτικά καί καλοσχημάτιστα ( εϋρν&μα καί εύσχή* 
y a ), καί πώς θέλεις γένει έσύ εύπρεπής καί τακτικός παντελώς <ζ =  κα
λού , (ήκιστα) έστωντας καί νά φροντίζης. άλλά έσιωντας καί νά κάμης I

I Συνηθισμένο «λάθος» άπό έπέκταση του τύπου τού β' πληθυντικού (εΙσΟε) και <ττά 
* δλλα πρόσωπα.
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του λόγουσου χειρότερον από τά λιθάρια. 14. αυτά άκόμι έστοιντας καί νά 
έλεγε αύτή* έγώ ]ΐήν καρτερώντας τό τέλος τών λόγων της, σικονόμενος ά- 
ποφάσισα (νά πηγαίνω μέ την μάθησιν)37 και έστωντας καί νά άφησα έκεί- 
νην την άσχυμον και έργάτησα, έπήγα εις την μάθησιν καταπολλά χαρού-j  
μένος και τό περισσότερον έπειδή ήλθεν εις τον νοϋνμου (δηλαδή ένθυμί-·ϊ 
θηκα) την τζομάκα, και ότι εδισσε είς του λόγουμου παρευθύς έχθές όπου *1 
άρχησα την τέχνην πολλαίς ραβδιαίς ( σχληγάς ). και έκείνη (δηλαδή ή τέ^{ 
χνη) έστοίντας και νά ύπέμεινε μοναχή, είς τήν άρχήν άδημονοϋσε και έκ-·1 
τυπούσαι τά δύοτης χέρια, και έτριζε τά όδόντιά38 της, καί εις δλον τό ύστερον*! 
έπιξε ( έπεπήγει ) και έμεταδάλθη39 εις λιθάρι, καθώς άκοόομεν νά έπαθεν·  ̂
ή νιόβη, άμή άνίσοτς έπαθε παράδοξα πιστεύσετέτο. διότι τά όνείρατα είναι 
θαυματοποιό. 15. και ή άλλη έστωντας και νά είδε είς έμένα, τό λοιπόν είπε 
θέλω όνταμείψη είς έσένα διά αυτήν τήν δικαιοσύνην, διατί έκρινες τήν κρί-. 
σιν καλά και τώρα έλα άνέ6α έπάνοτ είς έτοΰτο τό αμάξι, έστοτντας και νά» 
έδειξεν κάποιον άμάξι κάποιων άλογων όπου είχαν πτερά, έστωντας καί νά 
έφαίνουνταν νά ήναι παρόμοια μέ τον πήγασον ίππον, διά νά ήθελες [[γεν]} 
ίδή τί λογής καλά και ποταπά ( ήλίκα ) έμελλες νά μήν ήξεύρης ’έστωντας; 
καί νά μήν ακολουθούσες έμένα. και επειδή (Φ έπεί  ) άνέβηκα έπάνο) f[dcj 
ετούτο τό άμάξι]] αύτή έδκοχνε καί έκυβερνούσε ( ήλαννε καί ύφηνιόχεί \  
τό άμάξι. και εγώ έστωντας και νά έσυκόθηκα είς ύψηλά, άρχίζιοντας από τήν 
άνατολήν έοτς είς τήν δύσιν ηύλεπα κάστρη ( πόλεις  ), και έθνη, και πλήθιϊί 
( δήμους ), ρίπτωντας κάτω είς τήν γην κάτι τί ώσάν εκείνος ό τριπτόλεμο* 
όμως πλέον δεν ενθυμούμαι, ότι οί άνθρωποι βλέπωντας υποκάτω μέ έπαι̂  
νούσαν, και μέ έσυμπροβοδούσαν αντάμα ]ΐέ έγκώμια είς έκείνους όπού ήθε̂  
λα πηγαίνει μέ τό άπέταμα, 16. και έσππντας και νά έδειξε είς τού λόγουμο^ 
τά τόσα, και έμένα είς έκείνους όπού μέ έπαινούσαν πάλιν έγύρησα όπίο*
( φ  έπανήγαγεν  ). μήν όντας άκόμι πλέον ένδυμένος έκείνο τό φόρεμα, Vi 
οποίον είχα όπόταν άπετούσα. άμή έφαίνονταν είς τού λόγου μου νά έγί j 
ρησα όπίσω κάποιος λαμπροφορεμένος10 ( ενπάρυφός τ ι ς ), τό λοιπόν έστοΡ ι 
τας καί νά έφθασα τόν πατέρα μου, καί όπού έκαρτερούσεν έδειχνα είς αύτά 
έκείνο τό φόρεμα, καί έμένα τί λογής έγύρησα. καί έξαναθύμησεν κάτι * 
ποταπά όλίγον προτήτερα έσυμβουλεύθηκαν διά λόγουμου. αύτά ένθυμούρι

37.

38.

39.

40.

Τό αρχαίο κείμενο έχει μόνο άπεφηνάμην' πολλές φορές όμως ό Μαυρομάτης %Β> 
θαρίζει σέ παρένθεση — προτάσσοντας συχνά τό δηλαδή — τό νόημα, όταν τό κεή« 
η ή μετάφρασή τον του φαίνονται δισήμαντα.
Τά άτονα φο>νήεντα στην αρχή τής λέξης δέν έμ.ρσνίζουν άκόμα, στο γραπτό Τ 
λάχιστο λόγο τήν τάση νά άποσιωπηΟονν: ό ο π ί τ ι ,  όπου, 6 μ  μάτια . 'Αγαπητά ff’ fj 
τήν έποχή αυτή καί τά προθετικά φωνήεντα πού δέν ανήκουν άρχικά στό θέμα μά πρ 
τέθηκαν από συνεκφορά ή αναλογία: εδικός, όγλήγορος, ετούτος, εγνωρίζω, & ^  
ταμα, εξαηερνώ , ήξενρω  (από έπίδραση του παρατατικού). Φυσικά διατηρείται άκέ 

καί ή άτονη συλλαβική αύξηση. '[!
Νόθος τύπος μέ στοιχεία λόγια καί λαϊκά ανακατωμένα* πρ6λ. έβάλ&η (1), axovtr £* 

καν  (5), ένδυμένος  (16), χάστρη  (16).
'Αξιοσημείωτο είναι πόσο συχνά ή μετοχική κατάληξη - μένος χρησιμεύει στό Ϋ  .%* 
ρομάτη γιά τη μετατροπή άρχαίων σε νεοηερα έπίύετα: ευκαταφρόνητα =  ευχο Ιι\$  
ταφρονημένα  (5), ευπ ρεπ ή ς  =  ευτρεπ ισμένη  (6), ζηλωτόν =  ζηλευμένον \8, 9). $

ν» ι



u'WVkk; και νά τά ήδά, ώνιας άκόμι μικρόν παιδίον, φαίνεται είς του λό- 
ιψου &ηοητας και νά έσυγχίσθηκα από τον φόβον των ραβδιών. 17. καί 
,άρεοα όπου έλεγα, κάποιος είπεν, ώ τού θαύματος ( Ή ράκλνς  )» ότι τό 
*jipov είναι καταπολλά μεγάλον και δικαοτικόν. καί ύστερα άλλος έναντίον 
ΐζν (ύηέκρονσε) χειμονιότικον είναι το oveipov, οπ αί νύκταις είναι κα- 
ολλά μεγάλαις ή άν τύχη πουθενά και αύτός είναι φίνυκτος ( τρ ιέσπε-  

ώοάν ό ήρακλής, καί τό λοιπόν τί ήλθεν εις αυτόν νό φλυαρήση ( λη-  
αι ) αυτά είς ημάς και νά ένθυμηθη παιδιακήσιαν νύκτα, καί παλαιό Γ [ό- 

Ίοατα]] όνείρατα, και ύποΰ έγήραοαν άπό προτήτερα. διότι ή πολυλογία 
, ψυχρολογία ) είναι μάταια ( φ  έωλος ) μήπως έλογίασεν ήμας κάποι- 

ήόποκρπάς κάποιων όνειράτων. όχι ώ καλέ, (είπον) διότι μήτε ό ξενοφών 
όντας καί νά έδιηγουσαι’1 μίαν φοράν τό άνειρον καθώς έφαίνουνταν είς 
tor4’ καί εις τό πατρικόν όσπήτι, καί τά άλλα τής διηγήσεοις. διότι ήξεύ- 
ι τό άνειρον νά μην είναι τίποτες άνάπλασμα ( νπόκρισιν  ). μήτε άστων- 
»καί νά ήξεύρης ότι νά φλυαρή έδιηγοϋνταν αυτά, καί μάλιστα είς τόν 
όν ιού πολέμου, καί είς άπελπιομόν ( άπογνώοει  ) πραγμάτοιν, όπου 
ί·όλύγηρα εχθροί, άμή ή διήγησις είχεν καί κάποιον ώφέλιμον. 18. τό λοι- 
•.:καί εγώ έδιηγήθηκα ετούτο τό όνειρον είς τού λόγουσας διά έκεϊνον, διά 
j νά ήθελαν γυρίοη ( τρέηωνχαι ) τά παιόία είς τά καλήτερα, καί νά 

,ώνται από ιήν μάθηοιν. καί τό περισσότερον άνίσως τινάς άπό αύτούς 
rai θεληματικά κακός, καί γέρνει είς τά κατώτερα άπό την πτωχίαν £- 

'ίΐας καί νά φθείρη έπιτηδείαν φύσιν. ήξεύρω καλά ότι έκεΐνος όπου νά 
οη τόν λόγον θέλει δυναμωθή, έ'σττυντας καί νά βάλλμ είς του λόγουτου 

1 τόν παράδειγμα έμένα. συλλογιζόμενος τί λογής έστωντας καί νά εϊμουν 
>οα εί<; ιά καλώτατα καί έπεθύμησα ιήν μάθησιν έστωντας καί νά μην 
ηίασα παντελώς είς την πτωχίαν όπου είχα έκεϊνον τόν καιρόν καί τί λο- 
ιγύρηαο άν καλά καί μήτε τίποτες άλλο, τό λοιπόν μήτε κανένας άνθρω- 
Ιναι ατιμότερος άπό τούς λιθαροπελεκιτάς43 τέλος

Ό έκπαιδετικός --καμιά φορά καί τυποποιημένος— χαρακτήρας τής μετά- 
ς είναι φανερός, δπο̂ ς κι ή κάποια εκφραστική —φωνητική καί μορφολογική 
;— λογιότητα του μεταφραστή. Τό ίδιο όμως φανερή είναι καί ή έλλειψη κάθε 
Μοτικης ή λογιοτατικής δουλοπρέπειας απέναντι στο κείμενο: ό Μαυρομάτης 
?εται ελεύθερος νά τοποθετή στή σωστή νεοελληνική σειρά τις λέξεις καί τά 
;α, νά καταργή τά παλιά ή νά δημιουργή δικά του σχήματα, νά αντικαθιστά 
( καί έκφράσεις παλιές μέ νεώτερες, νά έρμηνεύη ή καί νά συμπληρώνη δ,τι 
ίμενο τού φαινόταν σκοτεινό. Ελεύθερος αισθάνεται καί νέες λέξεις νά πλά- 
|άρχαΐες νά άναστήση μεταφέροντάς τις στο τυπικό τής γλώσσας πού μιλά.

yw>S ενεργητικό άπό Επίδραση της αντικανονικής πάλι μα συνηθισμένης (;) μετοχής 
[φτας;
ι μετάφραση είναι τυπικά σωστή, έτσι πού στα χειρόγραφα σώζεται καί £ν τη  πα-  
$$ οΐχία αντί για τό σωστό <Ζ κεραυνός έμ π εσ ώ ν >  κα ίε ιν  την πατρω αν ο ί- 
I (λρβλ. Ξενοφ. Άνο6. 3, 1, 11). Τό χάσμα του κειμένου δυσκόλεψε τό Μαυρομάτη 
ίκαταλάδη σωστά καί τή συνέχεια.
I τελευταία πρόταση έχει παρεξηγηθη τελείως.

ί



ΛΟΓΟΤΕΧΠΙΔ
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Δ Ω Δ Ω Ν Η
Τό ’Επύλλιο, πού δημοσιεύουμε πο.οαχάτο) δεν μας ήλθε άπδ τά παλαιός 

γάλα χρόνια, δεν γράφτηκε λοιπόν από κανένα από τούς άντρες έκείνους, πού σί· 
την την μικρή yoma τού κόσμου έκαλλιέργησαν κατά τρόπο μοναδικό την ν  
και την θειορητική επιστήμη και έστησαν μέ τούς αγώνες τους φαεινή την ί 
πίδα τής ελευθερίας. Τό έγραψε ένας σύγχρονος γερμανός φιλόλογος, ένας <5ΐ 
καθηγητής γυμνασίου, του γυμνασίου τής Στουττγάρτης. Είναι ήλικιο>μένος, 'η 
μάλιστα συνταξιούχος. Είναι λαμπρός λατινιστής. Αυτό, φυσικά, δεν τό ξαήί 
Ιίϊναι όμως και λαμπρός ελληνιστής* αυτό και άν δέν τό ξαίραμε από τούς  ̂
χους του, πού έχουν κατά καιρούς δημοσιευθή στον «Πλάτωνα», τήν περιοδικ 
δόση των έλλήνιον φιλολογούν, θά μάς τό μάθαινε τώρα τό ώραίο του έπύλλιι

Ό  κ. Κουχενμύλλερ έχει' μαγευθή από τήν αρχαία παράδοση, τον άιί 
λόγο καί τό ελληνικό τοπίο. Γι’ αυτό είναι φίλος αυτής τής γής καί των κ 
κ<ον της. ΤΙΙλθε πολλές φορές στήν Ελλάδα, καί μόνος, και συνοδεύοντας 
τάξη μαθητών του, γιά νά τούς χαρίση μιά ζωντανή έποπτεία τού τόπου μάςι 
γιά τά θαυμαστά του επιτεύγματα ποιος ξέρει μέ ποιά συγκίνηση θά τοί| 
λούσε στήν βόρεια τους πατρίδα. Τό ’Επύλλιο δείχνει μέ πόσο ανοιχτή καρδίό 
τά ψημένα από τον ήλιο χώματά μας καί τις γυμνές μας πέτρες, καί ποιά ( 
νησί) γεννάει μέσα στήν ψυχή ένός ευαίσθητου ανθρώπου ή θέαση ενός άρμί 
λιτού τοπίου, όταν ή παιδεία του μέ ένάργεια τού θυμίζει, ότι μέσα σ’ αυτό i 
ρηση καί ό τραχύς αγώνας γιά μιά πενιχρή ζο>ή δέν έμπόδισαν τον λαό π 
κατοικεί νά δημιουργήση πνευματικές αξίες μέ παγκόσμιο τοπικά και χρονιά
0°ζ·

Ό  κ. Κ. είναι, καθ/ύς τό έπύλλιό του τόν παρουσιάζει, οχι μόνον; 
λαμπρός κλασικός φιλόλογος, μά καί μιά αγνή ψυχή, γεμάτη ευαισθησία 
είναι τιμή γιά τόν ελληνικό πολιτισμό τό ότι, σάν φίλτρο μαγικό, διαποτίί 
θρώπινες μονάδες τόσο δραστικά, όίστε νά μένουν σέ όλη τους τή ζωή κυ( 
νες από κάποιες πλούσιες σέ έμβέλεια ιδέες, από κάποιες άλήθειες, κατά τί*| 
τερική έκφραση, δυσθήρατες, πού μόνον σ’ αυτές μπορεί ό πολίτης τής ) *> 
στηριχτή, γιά νά στήση έναν πολιτισμό πανανθροόπινο, άσχετα άν ή δύσκ̂ Ιί 
ποχή μας καμώνεται συχνά πώς δέν τις βλέπει, παραδομένη σέ στενόκαρδ

Ή  αδέσμευτη ελληνική γλωσσική του συνείδηση τού δίνει τή δυνατότητα σέΗ 
γλωσσικής κατάπτωσης νά γράψη μιά γλώσσα καθαρή από τούρκικες, σλά<|1 
φράγκικες προσμίξεις* μιά γλώσσα τόσο κα θ α ρή ,  πού νά καθιστά περιτ ® 
τόν 18. αΙώναΜ τήν κ α θ α ρ ε ύ ο υ σ α .  I]

44. Τό πώς ό Μαυρομάτης δέν είναι άπομονωμένο φαινόμενο τό μαρτυρούν οΐ πάμπ(:*$ 
τΙς δικές μας ταυτόσημες παρατηρήσεις πού ίίκανε ό Ι \  Βαλέτας στό κείμ % 
Χρονικού τοΟ ΓαλαξειδιοΟ (δ. π. σελ. 180 κκ.). J
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πολογισμού; καί σκοπεύοντας προς ταπεινούς στόχους.

καί καμία καταδρομή, καμία πνευματική άφηνίαση δεν θά μπόρεση νά σβήση τά 
ονόματα τους από τις σελίδες τής πραγματικής ιστορίας. Και αυτό είναι περισ
σότερο ευχάριστο νά τό άκούμε από τούς άλλους παρά από μάς τούς ίδιους, πού 
έχουμε κάποια έμφυτη ροπή καί πρός τήν βροντερή μεγαληγορία καί προς την 
πνευματική έπαρση. Ό  κ. Κ. μέσα σ’ αυτούς τους άλλους είναι από τούς πιο συμ
παθητικούς, γιατί δεν άρκείται στο νά διαπιστιόνη καί νά καταγραφή, σαν καλός 
λογιστής, μά μάς δείχνει συγχρόνιος, σάν άνΟριυπος, πόσο αποφασιστική έπίδρα- 
ση είχαν επάνω στήν ι|»υχική του συγκρότηση οί γεμάτες ανεξάντλητο δυναμισμό 
ιδέες πού δημιούργησε ό αρχαίος ελληνισμός. Στάθηκε απέναντι τους, ό γερμανός 
καθηγητής, σάν χάρτης ευεργος εις άπογραφήν, καί τυπωθήκαν αυτές βαΦειά 
στήν καρδιά του, έτσι ιόστε έ'γινεν όχι μόνον επιστημονικός τους κήρυκας μά, καί 
τό σπουδαιότερο, ένας εξαίρετος άνθριοπος. Αύτό, 5 λόγος του τό φανερώνει, ό 
λόγος, πού δεν είναι «έργου σκιή» πάντα, μά συχνά ό ειλικρινής καί ασφαλής κα
θρέφτη; τής ψυχικής δομής μιάς προσωπικότητας. Καί έκείνο πού κάνει ιδιαίτερη 
Ιντύπωση σχετικά μέ τον ξένο λόγιο είναι, ότι ενώ έζησε, μέσα στήν ΐδια του τήν 

ζ· εστία τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τό δραματικώτερο γεγονός τής σύγχρονης 
ι̂στορίας, ούτε οί σκοτισμοί, ούτε τά σκοτεινά κηρύγματα, ούτε ή απάνθρωπη σκλη
ρότητα, πού πέρασε στά μάτια του μπροστά, είχαν τήν δύναμη νά κόψουν τήν 

ΥΙπαφή του μέ τον αρχαίο κόσμο, σάν πρότυπο ζα>ής. ’Έτσι, παρά τήν μεγάλη του 
* ηλικία, πού συχνά δοκιμάζει τήν ψυχική αντοχή, διατήρησε μέσα του ζωντανό καί 

ανέπαφο τό συγκρότημα ιδεών καί ηθικών κανόνων, πού στάθηκαν πάνω από τό 
λίκνο τού ελληνικού λαού.

Τό κείμενο τού Έπυλλίου μού έστειλε ό παλαιός φίλος κ. Π. Γεωργούντζος, 
1 μέ μιάν πιστή μετάφραση. Προτίμησα νά τό δώσω, μέ τήν δική του συγκατάθεση, 
ι σέ μιάν ελεύθερη απόδοση μέ τον σκοπό νά διατηρήσω κάπως τό ποιητικό του 
: άροηια, πού γεννιέται από μιάν αθέλητη εξέταση κατ’ άντιπαράστασιν τού κόσμου 

μας καί τής ζιοής μας καί τής ζοιής των παλαιών εκείνων προγόνων, πού αν καί ή 
ι μοίρα τούς γέννησε στις ίδιες τις ρίζες τής ιστορίας, τό έργο τους έξακολουθεΐ ά- 
\ κόμη νά τιμάη καί νά γονιμοποιή τό έργο τού ανθρώπου.
ί :·
I * -
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Θέσφατον έρρήθη μάντει όπό φηγού 
«Τήνδε πόρος πλήθειν μήνην, ύποδέξει Αχαιούς». 
Ταϋθ' ό θεός, δεινώς δέ καραδοκεί Άμφιάραος, 
ός ρ* ήδη τριτάτη γενεά Δωδώνι Πελασγών 

5 χρησμωδών ύποη)ητεύει, συνίησι γάρ οίος 
τής ιερός πηγής όμφήν, οίος δρυύς δοσαν. 
ποιον καί πόσον είσ’ έθνος; πώς δεϊ οφε δέχεσθαι; 
δρ’ άνακοιγήτ' έοτ’ αισυμνησήρι τά κρυπτό; 
έννήμαρ πολύφρονπς έχει φυλακήν, ένότψ δέ 

10 έξ δρθρου μένει έστηκώς άποτος καί άσιτος
φυλλάδ* ύπό σκιερά* νυν εις σκοπιάν άναβαίνων 
(πόμπαν των θαλπών όλιγωρεϊ καί του άνόντους)
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έγγύς δή καθορςί στόλον άνθρώπων προσιόντα 
και προβάτοιν τε 6οών τ’ άγέλας καί οχήματα πολλά,

15 οΐον ύπερμεγέθης δέ δράκων είλίσσεται αίνώς
Δωδώνης δι’ αγρούς πλήθος* παρά δ’ είσίν ’Αχαιοί, 
ένθ’ ό κατά σκοπιάς βαίνει βραδέοις θεόμανπς 
πρώτον θ’ άγνεύων κρήνης άπο νίζεται υμμα 
και χείλη — κεράτων κλαγγήν άφόβητος άκούει —

20 είτ’ ένέδυ νκρόεντα χίτων’, ώ ρ’ ούπο3 έχρήτο 
εί μη θεσπίζων, και στέμμ’ έπεθήκατο κρατί.
’Έ κγοοΘ’ ώς δέ κεράς καναχοϋν έστησεν όμιλόν, 
οι μάλα θαυμάζουσ’ άλσος λαοί τε και άρχοί, 
άζονται δέ μάλιστα γέρονθ’ έστώθ’ υπό φηγψ

25 στεπτόν, γυμνωθέντα πόδας και λευκοχίτωνα.
Άλλ’ έτέρωθεν άναξ ώκνει πώλον τ’ έχαλίνου 
Πύρρος εις τε τοσόνδ’ έτλη δίψαν κάματόν τε, 
έσθ’ ίππου καταπηδήσας ήυσε δι’ οργής*
«Που ’σπν, δς άρχει τώνδε τόπιον; πού κοίρανος ύμών;»

30 Τον δ' ό γέρων πρόσφησι, θεός δ* οί θάρσος έδωκεν, 
«Χαϊρέ μοι, ώ βασιλεύ, δασιλεί γάρ έε όμματ’ έοικας, 
χαίρετε πάντες, όσοι γ’ άλσος τόδ’ έπήλθετ’ άθικτον 
ευσεβές ήθος έχοντες». . .  «νΑλις κεκμηκόσιν είπας* 
νυν γ’ έθέλο; πίνειν σής πίδακος», —«Ού θέμις έστίν

35 τής πηγής οε πιείν ίερας* πολυπίδακες υμιν
αί περί Δωδώνην βήσσαΐ.» — «Μη δή μ’ έρέθιζε 
τειρόμενον δίψη, λαοί διψώσι και οϊδε, 
είμι γάρ ούχ ικέτης μετανάστης ών περ έπηλυς 
ούδέ πτωχεύειν εϊωθ’ έγώ άλλά κελεϋσαι. .

40 ήματα πεντήκοντ’ ήδη νύκτας τ’ έμογοϋμεν,
μάκρος άφ’ ού στόλος ώρμήθη πανδημεί άπαντες,

. γής εκ Παιονίας* διεκόψαμεν ούπερ ανάγκη».
—«Καίτοι γ’ ήγήτωρ μείζων σέθεν ήγεμόνευεν 
και διά τραχυτάτων άναφάνδ’, ώ κοίραν’ ’Αχαιών*

45 ού γάρ ακήρυκτοι μοι άφϊχθε». —«Τις άν προτερευσαι 
τοϋδ’ ίππου σθεναρού;» —«Δωδωναϊος θεός αυτός' 
μήνην τήνδε πόρος πλήθειν ήξειν έ'φη υμάς.»
—«Οϊμ’ ώς ήπείλησα κενώς οργή τε ταραχθείς 
και λήθη θνήσκων, εύ γ’ ϊσθ’, ήνίξαθ’ ό μάντις*

50 «’Έσται Δωδωνις πολύγλωσσος τέρμα πορείας», 
τοϋτ’ άνελών έθανεν Κάλχας* και έθάψαμεν αύτόν 
Λάκμω επ’ άκροτάτω, Ζηνός πιθανόν θεράποντα».
—«’Αλλά που ήδε θεού τε πολύγλωσσον στόμα Φηγός 
Δωδωνις τ’ έτύμως. Τοίγαρ ξένε, χαϊρε μάλ’ αύθις*

55 εύθαρσής δέ γένοι’, ούκ άξενοι είοι Πελασγοί», 
ή και χείρας άνασχόμενος δρυός είς κνέφας αγνόν 
εύχεται* «ώ θεός, ειλικρινές δός σήμα, μέγιστε, 
ει δεξώμεθ’ ές εύτυχίαν τόν λαόν ’Αχαιών 
κλήρους ληψόμενόν τ’ ίσους ημών τε μέτοικον».

60 Τί1δ’ αιτεί, πάντες δέ χέρας σιγώσ’ άνέχοντες.



βφνω δ’ οία καταρράκτης πηγής προχέονται 
ύδατα δρυς δ’ ίεραϊς γλώσσαις φωνουσ' άναροιζει, 
υψιστος δύ κατ’ άνεφέλου βροντά Τομάρου Ζεύς.
£νθ’ ό γέρων ένέπλησε δέπας παρά ι ' έσχεν άνακτι.
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1 -  0 Μουρμούριζε ή όξυά στον μάντη τούτον τον χρησμό: «Στην φάση 
αυτή τού φεγγαριού, πριν να γέμιση ό κύκλος του, θά ύποδεχτής 
τούς ’Αχαιού;».
Είπε ό Θεός· και ό Άμφιάραος, πού τώρα στην Δωδώνη, στήν τρί
τη πια των Πελασγών γενεά τό νόημα έρμηλ'εύει των θείων χρη
σμών, γιατί μονάχα εκείνος ξαίρει τής ιερής βρύσης τη φωνή και 
τού ιδρυού την γλώσσα, αγωνία γεμάτο; καρτερεί.

8 Σαν τί έθνος τάχα νά είναι αυτό; πόσο {ΐεγάλο; πώς πρέπει έδώ 
νά τούς δεχτώ; πρέπει νά φανερώσω στον ταγό τους την μυστική 
βουλή τού Θεού;

ti. 9-1G Γεμάτος έγνοιες καρτερεί μέρες εννιά. Καί την ήμέρα τή στερνή, 
άπ’ τό χάραμα, άσιτος και άπιστος, κάτου απ’ τον ίσκιο δέντρου με- 

λ· γάλου στέκει. ‘Ύστερα γιά ψηλή βίγλα κινάει, καί ούτε τό κάμμα
τού ήλιου τον κρατεί ούτε ή ανηφόρα. Και νά! βλέπει νά φτάνη έ- 
κεΐ κοντά μια συνοδεία μεγάλη ανθρώπων, —μέ κοπάδια προβάτων 

και διοδιών και αμάξια πολλά και βαρυφορτωμένα—, πού φιδοσέρ- 
’ νεται, πελώριος δράκοντας πού γεννάει τον τρόμο, μέσα στής Δω

δώνης τό κάμπο. ’Έφτασαν οί ’Αχαιοί.
. 17-21 Τότε ό θείος μάντης αργά κατεβαίνει απ’ την σκοπιά. Καί ευθύς 

γιά ν’ άγνιστή, μάτια καί χείλη νίβει μι τής πηγής τό κρύο νερό, 
καί άφόβητος ακούει τά κέρατα πού αχούν. 'Ύστερα ρούχο κα'τά- 

f λευκό φορεί, χρησμοδοσίας χιτώνα, καί άποθώνει στήν κεφαλή στε
φάνι.

122 - 25 Καί καθώς πιο κάτου έσήμανε στάση τό στόμα τού βούκινου, μέ 
σεβασμό ταγοί καί λαός κοιτούν τής Δωδώνης τό σύδεντρο, καί τόν 
γέρο πού στέκει κάτου άπ’ την όξυά, λευκόντυτος καί γυμνοπόδης 
καί στεφανωμένος.

ί 26 - 29 Μά, κεφαλή τής φάλαγγας, ό βασιλιάς ο Πύρρος, κράτησε τό ά'λογο, 
γιατί δέν ήξαιρε τό τί ν’ άποφασίση. Μά δταν ό κόπος πιά τόν νί
κησε καί ή δίψα, πέζεψε καί μέ δργή φώναξε μεγάλη: «*Έ! ποιός 
στον τόπο τούτο ορίζει; Ποιός σάς κυβερνάει;» 

yf30-42 Καί μέ τό θάρρος πού τού χάρισε ύ Θεός, 6 γέρος τού άποκρίθη: 
«Χαίρε ώ βασιλιά, γιατί σαν βασιλιάς αλήθεια στέκεις στά μάτια 
μου μπροστά. Χαίρετε καί όλοι εσείς, πού σ’ αυτό έφτάσατε τό άλ- 

. σος τό Ιερό, μέ τήν εύλάβεια στήν καρδιά σας». «Πολλά σέ άπο-
σταμένο κόσμο λές. Τώρα θέ?̂ ω άπ’ τή βρύση σου νά πιώ». «Δέν 

ι τό θέλει ό Θεός άπό ίερή νά πιής πηγή. Μά στήν Δωδώνη γύρω οί
λαγγαδιές είναι γεμάτες βρύσες». ιΤόσο μή κεντρίζης τήν όργή μου. 

I Μέ ψένει ή δίψα, καί δλον αυτό τόν κόσμο πού στέκει έδώ μπροστά
ϊ σου. ’Αλήθεια ξένος είμαι, φερμένος άπό πέρα^ μά όχι ζητιάνος' ’Έ

μαθα νά άπαιτώ καί όχι νά γυρεύω. ’Από τήν ώρα πού άπ* τήν χώρα 
τής Παιονίας ό λαός μας ξεκίνησε μέ όλο του τό έχει, πενήντα μέρες

ν·Μ
V



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙ>

και πενήντα νύχτες περπατάμε με λιγοστούς σταθμούς, που δι 
ρισε ή ανάγκη.

Στ. 43 - 52 «Μά φανερό είναι, ώ κεφαλή το>ν ’Αχαιών, πώς κάποιος από σε*.
πιο τρανός τάς κυβερνούσε, γιατί, εμπόδια νικώντας πιο τραχιά 
θε και μου πρωτόμαθε τον ερχομό σας». «Και ποιος πιο γρήγορα ν£ 
τρέξη θά μπορούσε απ’ τό ατι αυτό, πού τ’ όμοιο του δεν εχει;» «Λ 

* Δωδο^ναΐος Θεός ό Ιδιος μάς εμαθε, πώς θά είστε εδώ πριν νά 
μίση τό φεγγάρι». «Αλίμονοί πόσες κούφιες ξεστόμισα φοβέρες, i  
την οργή συνεπαρμένος. Πώς μούφυγε απ’ τον νού τού μάντη 
προφητεία στην κλίνη τού θανάτου: «Τής Δωδώνης ή γή ή ποί! 
γλωσση τό τέρμα τής πορείας σας θά σταθή». Καί μεΐς στον Λάκ  ̂
τον θεώρατο τού ανοίξαμε τον τάφο, εκείνου τού πιστού τού Θερ 
υπηρέτη». ξ,

Στ. 53 - 59 «Τής Δωδώνης τη γή πατεϊτε τώρα αληθινά. Καί νά ή όξυά, ή  
λύγλωσσο τού Δία στόμα. ΤΩ ξένε, καλώς ώρισες' στο λέω μέ Ά  
καρδιά μου. Σέ μάς μπιστέψου. Τού ξένου φΟ-οι είναι οί Πελφ 
γοί». Αυτά είπε. Καί, σηκώνοντας προς τά ψηλά τά χέρια, δεήθφ 
στού Ιδρυού την ιερή σκιά: «ΤΩ Θεέ τρισμέγιστε, μέ δικό σου δ ήλο* 
σημάδι τώρα, άν γιά καλό μας θά δεχτούμε εδώ τούς ξένους, καί ί 
πρέπει αυτοί πού κίνησαν γιά δώ, κομμάτια γης σάν τά δικά fir 

. νά ποχτήσουν».
Αυτά είπε' και όλοι αμίλητοι, ύψωσαν στον ουρανό τά χέρια. Καί » 
ξάφνου πλούσια νερά απ’ τήν πηγή άναβλύζουν* και τά κλαδιά jr 
ιδρυού ψηλά στηλώνονται, σάν ιερές γλώσσες πού μιλούν. Kill 
Δίας βροντάει στον Τόμαρο, τον καθαρό από γνέφια. Καί ό γέά
τας ποτήρι έγέμισε νερό και τδδωσε τού βασιλιά, νά πιή. 5

ί .
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Τί σέρνεις μέσα σου! Τί σέρνεις! 
Όράματα άπό κόσμους άγνωστους 
πού, ώς τόσο, κάποτε τούς είδες.
Μορφές πού βουλίαξαν σέ τέλματα 
πανάρχαιων οριζόντων, 
φωνές πού σκίζουν τούς όρίζοντες 
καί τϊς άκοϋς άπό βαθειά 
σόν άπό χείλη όβύσσων.
Κι' άβυσσοι μέ άπροσμέτρητους βυθούς.

"Ολα τά ξεχωρίζεις κάποια ξημερώματα, 
σέ πόρτες αμυδρών έσπερινών, 
πριν τά καλύψει ή νύχτα.

θέλεις τό φως, άλλά θά ζήσεις χωρίς φως.

Βγάλε άπά μέσα σου, άν ιστορείς, 
τό βάρος της κληρονομιάς σου, 
κι* έλα νά ίδοϋμε τί σου άπόμεινε.

Βγάλε άπό μέσα σου, άν ιστορείς,
τό κάθε έρώτημά σου,
κι' έλα γυμνός σάν ό πρωτόπλαστος.

Θά ίδοϋμε τότε πώς θά μείνεις, 
πώς θά φαίνεσαι, 
καί πώς θά ζεις.
"Οταν δέ σέρνεις.

ΤΑΚΗΣ ΤΣΙΑΚΟΣ



ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΤΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Π Α Π Α Ρ Ο Υ Ν Ε Σ
Μέρα πρώτη. Μεσημέρι.

λο μακριά.
Ό  πρώτος τράβηξε μια χαρακιά ατά σημάδια τής άμμου. Πέταξε τδ |  
>ιά.
— Οί λογαριασμοί είναι σωστοί, είπε μέ φανερή ικανοποίηση. ΟΙ

ρούνες είναι πίσο> απ' τούς λόφους. 'Ακριβώς στα μεγάλο λιβάδια.
— Ποιά ή απόσταση; ρώτησε ό δεύτερος.
— Πέντε μέρες. *Αν, όμως, βιαστούμε, υπάρχει πιθανότητα νά κατεβί

στις τέσσερις. Όπιοσδήποτε, πρέπει νά ξεκινήσουμε αμέσως. 4
Ό  τρίτος είχε αντιρρήσεις.

— Οί λογαριασμοί είναι λαθεμένοι, τόνισε κυττάζοντας προσεχτικά τά
μάδια. Ή  τέταρτη γραμμή, ή πιο σπουδαία πέφτει πάνω στον κύκλο. Ό  κΰϊ 
δέν εχει αρχή και τέλος. Έχουμε πάρει ακριβώς τον αντίθετο δρόμο.

— Λεπτομέρειες χωρίς ιδιαίτερη σημασία, εκανε πειραγμένος ό πρδ
'Τπάρχουν αποδείξεις χειροπιαστές. Οί λόφοι είναι πράσινοι. ji

Ό  τρίτος τον κύτταξε στά μάτια.
— Παραίσθηση! είτε σοβαρά. Βλέπεις εκείνο πού θέλεις νά δεις. Μ'ί 

ράει καμιά αμφιβολία. Λαθέψαμε. Τό ποτάμι είναι πίσω μας.
— Και τί σχέση εχει τό ποτάμι; ί
— Έχει. Μόνο εκεί ίσιος υπάρχουν ακόμη / ίγες παπαρούνες. Ακοί]

λέει σχετικά, μεταξύ τών άλλων, ή τελευταία εφημερίδα. \
Και χωρίς να χάσει στιγμή, ξεδίπλωσε κείνη*την εφημερίδα πού κρααΐ

«Τά καυσαέρια, τά παραγόμενα εκ τής αλογίστου χρήσεως τού πετρελαίσιΗ 
καί ετερα έπιβλαβή χημικά προϊόντα, χρησιμοποιούμενα κατά κόρον παρά !

στείο)ν, περιορισθεΐσα εις ένίας περιοχάς, κειμένας έκατέρο>θεν τών ποταμών, 
λεπάλλη/α  συμβούλια λαμβάνουν χώραν, προς λήψιν μέτρων».

Ό  πρώτος σοβαρεύτηκε.
— 'Τπερβολές τού συντάκτη, παρατήρησε. Στά δάση τών δυτικών] 

νών, βρεθήκανε χιλιάδες παπαρούνες. Βγήκε, μάλιστα, και άνακοίνιοση του ί  ] 
γείου μέ λεπτοαέοειεζ.

-  Την ξέρω την περίπτιοση αυτή, είπε ατάραχα ό τρίτος. ’Ασφαλώς j

είχαν ενα χρώμα άρριοστιάρικο. Κάτι μεταξύ κίτρινου καί άσπρου. Τό ύποι* ί 
σε νεοκερη άνακοίνο>σή του, τόνισε πώς οί παπαρούνες αυτών τών βουνώ* J  
ίκφυλισμέ νες σε μεγάλο βαθμό, άπ’ τά χημικά κατάλοιπα τών γύρω βιομηχΐ 

Ό  πρώτος κάτι πήγε νά πεί, μά δεν πρόλαβε. Μπήκε στη μέση ξ ι ί

δώ λαθεύεις. Οί παπαρούνες αυτές δέν είχαν καθόλου φύλλα, καί τά λουλούδι**
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ό δεύτερος. Πού ώς τότε καθόταν αμίλητος οτήν άκρη, κι’ άκουγε προσεχτικά.
— Χαμένος κόπος! πέταξε μέ βιάση. Λεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. ΟΙ 

καπνάς των εργοστασίων έχουν κλείσει τό δρόμο. Μόνη μας έλπίδα τά μεγαλα 
λιβάδια.

Κυττάξανε κ’ οί τρεις τούς λόφους. Ό  ήλιος έπεφτε πάνω τους κατακό- 
ρυφα. Ή γραμμή τού ορίζοντα έτρεμε, σέ κίνηση ακανόνιστη. Κίνηση σπασμω- 
δική, μεθυσμένου χορευτή. Στο τέλος, έβαζες τά κλάματα. ΟΙ λόφοι ήταν και δεν 
ήταν.

Μέρα δεύτερη. Μεσημέρι.

— Μ’ αρέσουν, ξέρετε, οι παπαρούνες, είπε σέ μιά στιγμή ό δεύτερος. 
’Έρχουνται ξαφνικά, μιαν αυγή τής άνοιξης. Χορεύουν. Χαμογελούν. Κα'ι φεύγουν 
πάλι ξαφνικά. Χορεύοντας. Χαμογελώντας πάντα. Κι’ άς μην υπάρχουν έραστές. 
Κι’ άς είναι τ’ ακρογιάλι από πίκρα μόνο και λυγμό. Κι’ άς πεθαίνουν τά παιδιά, 
πάνω του, πριν από τούς γέρους. ΚΓ άς τά σκοτώνουν μέ χειροβομβίδες στις πλα
γιές.

— Τί μοναξιά! μουρμούρισε ό πρώτος. Τί μοναξιά!
— ’Όχι! τον έκοψε απότομα ό δεύτερος. Δέν είναι μοναξιά. Είναι δύναμη, 

Και δύναμη άλλαότικη. ’Άρνηση στην άρνηση. Πήδημα ορμητικό. "Τψος ατέ
λειωτο. Καί νοιώθεις έντονα τον πόθο νά τρέξεις στο παράθυρό της. Νά σταθείς 
σ’ ένα χαμόγελο δίχως ανάμνηση, πολύ απλό, πολύ σίγουρο, όλότελα δικό σου.

ΙίΜόνο λίγο,- όσο κρατάει ή αστραπή. ’Έτσι, νά ξαποστάσεις. Καί δέν μπορείς νά 
^τρέξεις. Τό παράθυρο είναι ψηλά. Τρέμουν τά γόνατά σου. Λυγίζεις, μένεις γονα- 
ίτιστό; στα μισά τής σκάλας. ’Ασήμαντο σκουπίδι.
•Λ Σώπασε. Ή λάμψη έπαιζε, τρεμόσβηνε στά μάτια. Σαν κάποιος άγέρας νά
^περνούσε κλεφτά τις χαραμάδες, και πάσχιζε νά σβήσει τό κερί.
H — Είναι τρέλλα, πρόστεσε σέ λίγο. Πεθαίνεις μέ τά μάτια ανοιχτά.

Γύρισε στον τρίτο αργά, τον κύτταξε. Άπόμεινε ακίνητος πάνω του. Ζη
τώντας ίσιος μιαν απάντηση, μιά λέξη, ένα χέρι για νά πιαστεί.

— Όπιοσδήποτε, τό λάθος είναι δικό μας, είπε ήσυχος ό τρίτος. Ή  φωνή 
μας έγινε κραυγή. Κι’ όμως, δέ λέμε νά σιοπάσουμε.

— Νά σωπάσουμε! ταράχτηκε ό δεύτερος. Ανώφελο κι* αυτό. Αλλοίμονο,
8,τι κΓ άν κάνουμε, πάντα κάτι μένει στην άκρη, κάτι πού δέν μπορούμε νά κά
νουμε. Κι' αυτό είναι τό φοβερό. Γιατί αυτό πού μένει στην άκρη είναι ή ά?<.ήθεια. 

|Πού πάντα μάς ξεφεύγει. Καί πού πάντα τήν κυνηγούμε, 
j Ό  πρώτος έκανε δυο - τρία βήματα, στάθηκε στη μέση τών άλλων,
ι — Δέν καταλαβαίνω τίποτα, παραπονέθηκε. Για μένα τό πράγμα, νομίζω, 
ρώς είναι άπ?.ό. Θά χαρίσω παπαρούλ'ες σ’ αυτούς που έρχουνται.

— Κο?νθκύθια! χαμογέλασε πικρά ό τρίτος. Δέν πρόκειται νά σέ βρούνε ποτέ. 
*0 αγέρας τό βράδι είναι δυνατός. 'Όταν φτάσουμε στά μεγάλα λιβάδια, ή σκόνη 
ράχει σκεπάσει τά βήματά σου.

— Θά φροντίσο) νάναι βαθιά τά σημάδια.
— Δύτό θάναι ή τελική καταδίκη σου. Θά μείνεις για πάντα στο δρόμο, 

χ̂άβοντας μέ τά νύχια. Άνοίγοντας τρύπες.
— Καλύτερα. Θά μέ συναντήσουν πιο εύκολα έτσι.
— ’Ανώφελη συνάντηση. Δέν πρόκειται νά σέ προσέξουν. Τά χέρια σου 

«ι άδεια.
Ό  πρώτος έσφιξε μέ δύναμη τις γροθιές του.

| ,  - - Τότε, δέν έχεις παρά νά αύτοκτονήσεις! φώναξε.
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— Δεν μπορώ, είπε ήρεμα ό τρίτος. Ή  αυτοκτονία είναι πιό δύσκολη άπ* 
τή ζο*ή.

Δέ μίλησε άλλο. ’Εσκυψε, πήρε μια πέτρα. Την Εριξε μέ δύναμη στά βρά
χια. Ό  ήχος πήδησε πάνω, χτύπησε δεξιά. Ξέφυγε μπροστά, χάθηκε στά βάθος 
τρέμοντας. Ξεκινήσανε πάλι. Οί λόφοι ήταν σ’ απόσταση μιας μέρας.

'Μές^α τρίτη. Προ)ί.

Προχο^ρούσαν γρήγορα. Κ’ ή αγωνία τους δλο και μεγάλωνε, σέ παράλλη
λο βηματισμό πήγαινε. Κ’ ήταν αυτό αναπόφευκτο. Σέ λίγο θά Εφταναν στους λό
φους. Κ’ εκεί, ή θά τελείωνε τό ταξίδι τους, ή θά συνεχιζόταν μέ πιότερη Ενταση. 
Ό  πρώτος, γιά νά ξεχαστεΐ, άρχισε νά σιγοτραγσυδάει ενα παληό τραγούδι. Κι’ ό 
δεύτερος, ακολουθώντας το παράδειγμά του, σάν άπό κάποια μυστική συνεννόηση, 
άρχισε νά παίζει την ίδια στιγμή, χτυπώντας τις πέτρες του δρόμου μέ την άρ- 
βύλα του. Μόνο ό τρίτος δεν Εκανε τίποτα γιά νά πέσει στάχτη στά μάτια του, 
Π οοχ/υροΰσε αμίλητος, καρφοηιένος δυνατά πάνο> σέ σκέιμη σκοτεινή. Λες κ’ ή
ξερε, μέ σιγουριά, πώς τούτη περιπλάνηση ήταν ανώφελη, Κ* Εψαχνε νά βρει την 
αίτια. Έτσι, πέρασε κι’ άλλη ώρα. Ό  ήλιος, σιγά - σιγά, άνέβηκε, σκάλωσε στό 
καταμεσήμερο. Και πριν πάρει τό δρόμο γιά τ’ άπόγεμα, πατούσαν κ’ οι τρεις στό 
λόφο. Και τότε, άρχισαν νά φοβούνται πολύ. Τό χορτάρι, άντί νά ζο) η ρεύει, αδυ
νάτιζε, καί πρός στη μέση τού λόφου χανόταν σχεδόν τελεθυς. ’Εδώ κ’ εκεί μόνο 
λίγα φύλλα κίτρινα, ανάμεσα σέ ξερά ξύλα. Τρέμοντας σκαρφαλώσανε στην κορφή, 
"Ισιος άπό κεί καί πέραν νάταν αλλιώτικα, Μά φτάνοντας έκεί άπομείνανε κ’ οί 
τρεις ακίνητοι. Πέτρες άπό αλάτι καί γύψο. Τό χρώμα πού απλώθηκε μπροστά 
τους ήταν απροσδόκητο. Παράξενο. Μαύρο κι’ άσπρο. ’Άσπρο και μαύρο. Γκρίζο, 
Σέ μιαν ενότητα άπροσδιόριστη. Σέ μιαν ακινησία άμετάκλιιτη. "Ολα καμένα σάν 
άπό κάποιο παντοδύναμο όξύ. Ερημα πιά. ’Όρθια σχήματα στό άνελέητο μάκρος 
μιας άγονης άπόστασητ, δίχως τέλος. 'Ωστόσο, ό πρώτος συνήρθε γρήγορα. Έ 
κανε μερικά βήματα αδέξια, στάθηκε, κύτταξε τούς άλλους. Χαμογέλασε. Σοβαρεύ
τηκε. Έκανε πάλι μερικά βήματα, πιο σίγουρα τώρα, ξαναστάθηκε.

Περίεργο, είπε σιγά. Μυρίζει, δυνατά, καμένο πετρέλαιο καί χυμένο
βιτριόλι.

— Είναι φανερό, πρόστεσε αμέσως ό τρίτος. Μάς προλάβανε οί άλλοι, 
Κι’ δλα τά κάψανε πάνο> στην τρέλλα τους. Έτσι, πού τά μάτια σου νά μή σκαλώ 
νουν πουθενά. Έτσι, πού νά μακραίνεις απεριόριστα. Νά γίνεσαι ποντίκι. Μύγα 
Σκουλήκι. Νά τουπώνεις βαθιά. Νά μην άκούς. Νά μή βλέπεις. Νά γυρνάς m  

μιγτέοα πού σέ ξέρασε δίχως νά σέ ροπήσει. Στην σκόνη.
— Φοβάμαι πώς πάς πολύ μακριά αδικαιολόγητα, μουρμούρισε ό πρώτο? 

Ό χ ι,  δεν συμφο>νώ. Τούτος ό τόπος δέν είναι τό τέλος μας. Ό  προορισιιός, πο 
λένε. Είναι ενα γεφύρι μόνο. Θά προχωρέσουμε γιά τά μεγάλα λιβάδια. Είμαι σ 
γουρος πώς οί λογαριασμοί είναι σο>στοί. 'Οπωσδήποτε, θά βρούμε τις παπαροι 
νες. Τά λόγια του είχαν μιά γεύση ξένη. Ό  χώρος τάδιιυχνε. ’Έρχονταν at ■ 
χείλη, κρέμονταν στην άκρη. Στριφογύριζαν, γυρνουσαν πίσω, χάνονταν δλόί^ 
λα. Χο>ρίς σημάδι.

"Τστερα μίλησε ό δεύτερος.
— Συμφωνώ κ’ Εγώ, είτε σταθερά. ’Ό χ ι πανικός. Είμαστε ζωντανοί &* jpj

μα. Αυτό είναι σημαντικό. ,-j
Γύρισε στόν τρίτο, τόν κύτταξε έρο>τηματικά. ’Εκείνος δψωσε τό κεψίί ·Η 

του, μισόκλεισε τά μάτια του. Καί μες σ’ ενα όνειρο άπό γυάλινο φως κι* 
μένο δίχτυ, μουρμούρισε.
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ill — Το παώι ήταν στην άμμο. Στα χέρια του κρατούσε τρία λιθάρια άπό 
jlitu λίμνη μακρινή. Γεμάτα στρείδια και πρασινάδα ξερή. Τό ρωτήσανε για τή 
έλίμνη. Τους έδειξε τά τρία λιθάρια. Εκείνοι έπιμένανε. Τό παιδί θύμωσε. Μά 
Ι^ναι απλό, τον; φώναξε. ΤΙ λίμνη ξεράθηκε.. 
t V — ’Ανοησίες! φώναξε ό πρώτος.
I — "Οπως πάντα, συμπλήρωσε αμέσως κι’ ό δετίτερος. Θέλει νά μάς πείσει 
;|ίέ γρίφους πώς πρέπει νά γυρίσουμε πίσω. ’Ή  νά μείνουμε δώ νά πεθάνουμε.
\:· Ό  τρίτος τον κύτταξε στά μάτια.
j — ’Όχι, είπε σταθερά πολύ. Ό  ήλιος καίει. Θά προχωρέσουμε. Δεν υ
πάρχει άλλη, για την ώρα, λύση.
•ί
. Μέρα τέταρτη. Μεσημέρι,

t
i ' — Δεν μπορώ ά'λλο, παραπονύθηκε ό δεύτερος και σωριάστηκε κάτω. Π ε
θαίνω απ’ την κούραση. ΚΓ αυτός ό ήλιος κοντεύει νά με τρελλάνει.
’ — Κουράγιο, μουρμούρισε ί> πρώτοςκάπως ανόρεχτα, και βάλθηκε νά κυτ-
)άζει τον ορίζοντα. 'Όπου νάναι φτάνουμε στά μεγάΛα λιβάδια.

— Είμαστε κιόλας, μπήκε στη μέση ξερά ό τρίτος. Κι’ αυτό δέ λέει τίποτα, 
.έν βλέπω πουθενά τις παπαρούνες. Μόνο ή γύμνια κ’ έδώ, πάντα ή γύμνια, τά 
ήα ξεθεμελιωμένα σπίτια στις άκρηες, τ’ ά'δεια από ζονή. Κ’ ή σκασμένη γης. 
Ιαίρνο) όρκο πέος έχει νά βρέξει από χρόνια.

Ό  πρώτος έκαψε ένα κομμάτι άπ’ τον διπλανό του θάμνο. Τδβαλε στη 
ώ̂σσα του, τό στριφογύρισε μέ τά δόντια του. Τδλυιοσε.

— Δεν είναι καί τελείως στεγνό, είπε σε λίγο, προσπαθώντας νά κρύψει 
jy αηδία τής πίκρας του ξύλου. Εχει ακόμα νερό. Κ’ είναι καλό σημάδι αυτό, 
άπου έδώ γύρω θάναι κ’ οί παπαρούνες.
j — Κύτταξε λοξά τον τρίτο.
ί — Ά ν , φυσικά, είμαστε στά μεγάλα λιβάδια, συνέχισε αμέσως,
j — Δεν υπάρχει αμφιβολία καμιά, είπε σίγουρα ό τρίτος. Άπό δυο ώρες
ρ̂α είμαστε. Μπορείς νά συμβουλευτείς καί τά χαρτιά σου, άν έπιμένεις ακόμα. 

I Ό  πρώτος έφτυσε πέρα τό μασημένο ξύλο,
i — Τότε, προτείνω νά ψάξουμε μέ προσοχή.

ί Μέρα πέμπτη. Άπόγεμα.
I
! Οί ελπίδες, οσο πήγαινε, χάνονταν. Είχαν ψάξει σχεδόν όλη την γύρω πε- 
χή. Όμιυς, πουθενά οί παπαρούνες. Παντού ή έρημιά στις ίδιες παραλλαγές.
1 ρωγμές άπ’ τό βιτριόλι, τά σημάδια απ’ τό καμένο πετρέλαιο. Καί μια δίψα πού 
i άνέβαινε, μά καί πού όλο δεν έλεγε νά ξεσπάσει. Ό  τρίτος, τόνισε, πώς όλα 
| είχαν τελειώσει. Πώς έπρεπε, επιτέλους, νά τό χωνέψουν αυτό. Τού απαντήσανε 
ί αυτό ήταν αδύνατο. ’Ακόμα στίς φλέβες τους έτρεχε τό αίμα. ’Όρθιοι Θά 
ανε, λοιπόν, Κι* όρθιοι θά πεθαίνανε, στο τέλος, ψάχνοντας πάντα γιά τή ζωή. 
>λωστε, δεν είχαν χαθεί τελείως όλα. Άπόμενε άψαχτο έκεΐνο τό κομμάτι δε- 
S άνάμεσα στον ανεμόμυλο καί στη σωριασμένη δεξαμενή. ’Άρχισαν πίσω τό 
jiqiQ. Ό  αγέρας έπαιρνε νά χαμηλώνει, νά σα?νεύει τά μαλλιά τους. Δέν ακόυ
αν φοονή.
j

j Μέρα έκτη. Μεσημέρι.

ί Ξαφνικά ό δεύτερος ύψωσε τά χέρια του, τά κούνησε ζωηρά. "Τστερα τούς
Γ ’ ■■ *
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φώναξε νά πλησιάσουν. Τον πλησιάσανε γρήγορα. ΚΓ αμέσους σταθήκανε κ’ | 
τρεις ακίνητοι. Κανείς δεν τό παρίμενε. Κι’ όμως, ήταν άλήθεια. Πέρα άπ’ τΡ  
τελευταία στάχτη των ξύλων, κάπου εκεί, πού γυμνό κι’ αθώο ήταν τό χώμα ν 
γης, μια παπαρούνα έστεκε όρθια. Και στον αγέρα έγερνε άδολα. Καί χόοεή 
Και τραγουδούσε. Κατακόκκινη σαν τό αίμα παιδούλας. Λεύτερη σαν κάτι ταΐ 
6έν γεννήθηκε ακόμα. Μια ζωγραφιά αλλιώτικη, δυνατή ζο>γραφιά. Ένα ρίγ^ί 
μια σπίθα ζωής στην απελπισία τής εγκατάλειψης.

Ό  πρώτος έσκυψε αργά. Τά χέρια του τρέμανε. Γονάτισε. Κάτι πήγε 
πει, δεν μπόρεσε. Κόλλησε ή γλώσσα του, στεγνοδσανε τά χείλη του. Άκουστήκά] 
μόνο άταχτα λόγια. Λόγια ακατανόητα. Έσκυψε ακόμα. ’Αγκάλιασε τό λουλοτ̂  
μέ τά δάχτυλά του. Τό χάιδεψε. Στάθηκε στο λαιμό του, στα φύλλα του, σΐά 
τια του. Πού τόσο αντιστέκονταν ακόμα. "Υστερα τραβήχτηκε πίσω. Χαμήλα̂  
τό κεφάλι του. Έμεινε γονατιστός.

— Τί κρίμα! κατάφερε τέλος νά ψιθυρίσει. Μιά παπαρούνα μόνο. 5ΉρΗ 
με πολύ αργά. Πολύ αργά.

Ό  δεύτερος έσκυψε δίπλα του, βυθίστηκε σε σκέψη μεγάλη.
— Κι’ όμιος, υπάρχει ελπίδα, είπε σε λίγο πολύ σοβαρά. Αυτό τό λουλάς

δεν είναι ένα λουλούδι μόνο. Είναι ή ίδια ή ζο>ή στην πιό αληθινή μορφή της. % 
χαμόγελό της. Καί τούτο τό χαμόγελο θά βρει τή δύναμη νά νικήσει. Νά xovm\ 
τριγύρω στήν ερημιά. Νά θεριέψει ανάμεσα στους ξερούς θάμνους. Στα 
σμένα γεφύρια. Στή φωτιά τού πετρέλαιου. Σ ’ δ,τι έρχεται γιά νά κάψει. Σζ1 
φεύγει γιά νά γίνει τέφρα πικρή. ^

Ό  πρώτος σήκο)σε τό κεφάλι του. Ό  αγέρας είχε δυναμώσει. Τό λου/ί 
χτυπιόταν στις πέτρες. Πολεμούσε νά σταθεί όρθιο. Χαμογελαστό, όποκ πάντα

Ό  πρώτος δεν άντεξε. "Απλωσε τό χέρι του, άρχισε νά σκάβει στή - μ
Ό  δεύτερος έπεσε άμέσιος πάνω του. Τον τράβηξε πέρα.
— ’Όχι! τού φοδναξε μέ δύναιιη. Δεν μπορείς. Δεν έχεις τό δικαί») 

Αυτό τό λουλούδι είναι ή μοναδική μας ελπίδα. *Αν τό κόψεις, δλα χάθηκα
Ό  πρώτος τον κύτταξε σά χαμένος.
— Δεν μπορώ! ψιθύρισε καί τό στήθος του ταράχτηκε. Φοβάμαι.
— Μπορείς! ξαναφώναξε ό δεύτερος. Σκέψου αυτούς πού έρχουνταμ 

παιδιά μας. Τί θά τούς πούμε δταν μάς δούνε μέ χέρια άδεια; Ποιά θάναι f'A 
νή μας;

Ό  πρώτος δεν άποκρίθηκε. Μαζεύτηκε στήν άκρη, κύτταξε φοβι 
γύρο) του. Άπόμεινε έτσι.

— Είναι ή πρώτη έντύπο)ση, είπε ό τρίτος πσδστεκε συνέχεια όρθιοι 
λίγο θά τού περάσουν δλα.

Ό  δεύτερος κούνησε καταφατικά τό κεφάλι του, άρχισε ύστερα νόΧ 
πάζει τις άπογυμνο)μέ·νες ρίζες τής παπαρούνας.

— Βέβαια, είναι μόνο ένα λουλούδι, ξανάπε ό τρίτος. Έχ/ο, δμω£  ̂
στοσύνη στή δύναμή του. Συμφωνώ μαζί σου. Μόνο... μόνο. ..

Ξαφνικά στάθηκε, κύτταξε πέρα τον ουρανό. "Υστερα χαμήλωσε, 
νε κεί, στή γύμνια τού πετρέλαιου.

— Μόνο πού ή τρέλλα θέριεψε γιά καλά, πρόστεσε σέ λίγο. "Ολοι ^  
ουν πιά πώς τό πετρέλαιο είναι νερό απ’ τό ποτάμι. Καί ποτίζουν, συνέχειας 
τό τά λουλούδια.

Ό  δεύτερος τόν κύτταξε μ’ απορία,
— Δηλαδή; ρώτησε.
— Είναι πολύ απλό, εξήγησε ό τρίτος καί πλησίασε τήν κόκκη 

ρούνα. Δεν έχω έμπιστοσύνη σέ κανένα. . ; Μ
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Και σωπαίνοντας, πήδησε στο λουλούδι. Τόκοψε. "Αρχισε νά τρέχει. Ή  
ίνηση ήταν απροσδόκητη τελείοις. Κάνεις δεν μπόρεσε ν’ άντιδράσει αμέσως, 
[είνανε ν' οί δυύ ακίνητοι. "Αφωνοι. Κυττάζοντας τ’ όνειρο να χάνεται, κόκκινη 
>πμμή στην έρημο των οξέων. ΚΓ ό τρίτος πέρασε, τούς φράχτες, τή σωριασμένη 
ΐξσμενή τού νερού, τον ανεμόμυλο μέ τά σπασμένα φτερά. "Εφτασε στήν άκρη 

τρύπας. Δεν είδε τίποτα. Ή τρύπα ήταν απότομη, κρυμένη. Συνέχισε άφοβα, 
έπεσε. Και σωριάστηκε στό βάθος μέ δύναμη, κρατώντας πάντα τδ λουλούδι 

ρά χέρια του. ’Αφήνοντας κραυγή τρομαγμένη. Τότε μόνο κινηθήκανε ot άλλοι, 
ιδιαίτερα ό δεύτερος, πού ορμησε, τινάχτηκε σαν άλογο άγριο. Μά ήταν ά|ργά 

"Οταν φτάσανε στό βάθος τής τρύπας, ό τρίτος ήταν πάνω στα κοφτερά 
ϊάχια νεκρός. Και τό λουλούδι, ή άδολη άλικη παπαρούνα, μερικά ζαρωμένα 
ληά φύλλα, μες στα ματωμένα δάχτυλά του.

Α Π Ο Κ Α Λ Υ Ψ Η

Χρόνια καί χρόνια οί σοφοί, σάν άλλοι τυμβωρύχοι, 
’Αναζητούν στα ίσκιόφωτα τού Κόσμου τήν "Αρχή 
Σε βάρβαρο ξεφάντωμα, τής Πίστης μας μοιχοί,
'Όλο μετρούν τ’ άμέτρητα στής λογικής ιόν πήχυ.

Σκυφτό κρατούν τό μέτωπο, μέ κρύα τήν ψυχή 
ΚΓ άς πλημμυρίζουν τό κενό γλυκοί καμπάνας ήχοι*
Ή Σκέψη όλη δόθηκε στήν ξελογιάστρα Τύχη 
Και ξέχασαν τά χείλη τους τήν κάθε προσευχή.

Άλλοιώς έδώ τά ταίριασε καλοθελήτρα Μοίρα 
ΚΓ άπ’ τή φτωχή μας τή ζωή, φως γαλανό - πλημμύρα, 
Τον πόθο, ή πίκρα κΓ χαρά, βυζαίνουν τόν κρυφό.

"Ολα τ’ άνθρώπινα λαμπρό όγάπης νόημα δένει,
Τό Ουράνια καί τό έπίγεια κΓ ή Πλάση ώμορφαίνει,
—Ξένε, μ* δλα τά πάθη σου, σέ νοιώθω γι' άδελφό,

ΑΛΚΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ



ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΕΕ ΜΗΝΑ

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

Τό παρόν τεύχος έξεδόθη τη χορηγέ του ’Εθνικού Ιδρύματος. Ή συμβολή αύι 
εις την επίμοχθον καί οίκονομικώς άστήρικτον προσπάθειαν, την οποίαν κάμνομεν διά τ > 
διατήρησιν καί την άνάπτυξιν τής πνευματικής φυσιογνωμίας τού τόπου μας, εΐναι όντ 
μία δικαίο:σις καί μία ένθάρρυνσις, πού, εις τούς καιρούς τούτους τού τεχνοκρατουμέν , 
αίώνος μας, έχει ένα ίδιάζον βάρος. Σήμερον, περισσότερον άπό όποιανδήποτε άλλην έπο; 
εΐναι ανάγκη νά κρατήσωμεν τάς ίδικάς μας πνευματικός άξίας καί νά διαστρώσωμεν · , 
σύγχρονον βιβλιογραφίαν μας μέ την παράδοσιν καί την Ιστορικήν μνήμην τού Γένους. . 
ότι, αί τεχνικοεπιστημονικαί επιτεύξεις, τό άνοιγμα των γεωγραφικών συνόρων καί ή. συ 
πείς* τούτων, διεύρυνσις των πλαισίων τής πνευματικής επικοινωνίας ένός έθνους, εις 
ηθικήν συγκρότησιν καί τήν πνευματικήν φυσιογνωμίαν ένός λαού, θά άξιοποιηθούν έπω· 
λώς. Καί ή βοήθεια τούτη (20.000 δρχ.), πού παρέσχε τό Εθνικόν Ίδρυμα διά τό πα< 
τεύχος, υπό τό πρίσμα τής θεωρήσεως ταύτης, ένέχει τήν αξίαν τής συνειδητοποιήσεως ; 
άνάγκης νά ένισχύσωμεν τά εγγενή πνευματικά κεφάλαια τού έθνους μας. Καί, ως τέτχ 
άκριβώς, τιμά ξεχωριστά τό Εθνικόν "Ιδρυμα καί προσφέρει εις τήν όντότητα τής 
καί Αδιαιρέτου Ηπείρου. Καί, διά τούτο, τήν καταχωρεί, ή «Ηπειρωτική Εστία», ί 
ιστορική μαρτυρία. Καί ευχαριστεί.

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Α. ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ή έκτεταμέΐ'η μελέτη τού κ. Κόκκινη: «Βιβλιοθήκες και ’Αρχεία στήν βΕ 

εΐναι σαν μια πραγματική φωνή άγωνίας ένός τίμιου ανθρώπου, πού έζησε τό !'<*{■ 
πού τον άπασχολεί, δχι μόνον σαν υπάλληλος πού έκτελούσε τυπικά κάποιο καθήκον)^ 
σαν συνειδητός πολίτης τής πολιτείας των γραμμάτων καί σαν ^Ελληνας, πού ά γα ^  
τον τόπο του καί σέβεται τήν μεγάλη πνευματική του παράδοση.

Στήν Ελλάδα έχουμε καί Βιβλιοθήκες καί Αρχεία, Γιατί όμως τά έχουμε;·^ 
πως γιατί νοιώθουμε τήν ανάγκη τους; Μήπως γιατί καταλαβαίνουμε τήν παιδεί'ή*. 
τους σημασία ή έκτιμούμε τήν έκπολιτιστική ένέργεια, πού μπορεί, άκτινοβολώντας ^  
τούς χώρους τους, νά άνεβάση τήν πνευματική μας στάθμη, νά τονώση τον άνθρωιι^ 
μας καί νά μάς κάμη ικανούς νά αντιμετωπίσουμε τον αγώνα γιά τήν ύπαρξη, μτ<| 
κριτήρια πού συνεχώς διαμορφώνει ή νέα πανανθρώπινη κουλτούρα; ’Ασφαλώς 6χι..®1 
τί, άν συνέβαινε αύτό, καί οι βιβλιοθήκες μας θά λειτουργούσαν δπως σε άλλα iftr!‘ { 
σμένα κράτη τού ευρωπαϊκού μας κόσμου, καί οι χώροι τους θά παρουσίαζαν κι1̂ ;· 
minimum κοσμιότητας, καί ή ένημέρωτή τους θά ήταν διαφορετική καί, ίδιαίτερι11̂ 
ευρύτερο κοινό δεν θά άγνοούσε τήν ύπαρξή τους. Αυτή ή τελευταία διαπίστωση^ 
σημασία νευραλγική γιά τό μέλλον τού λαού μας, έπειδή δ̂ ν άρκεΐ νά θρηνούμε γιο^ 
άνούσιο, τό άχαρο ή τό επικίνδυνο άνάγνωσμα έχει κοχτακτήσει τήν ψυχή τής μάζας, 
τήν μάζα αυτή ούτε νά διαλέξη τήν μαθαίνουμε, ούτε τήν έλκυστική ευκαιρία τής ^  
χουμε νά δημιουργήση νέες περιέργειες καί νέα διαφέροντα. Γιατί λοιπόν έχουμ,4?·* 
μείς βιβλιοθήκες αφού βασικό αίτημα γιά τήν ύπαρξή τους είναι ή ούσιαστική;^.!
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ίριροσφορά στον άγώνα για την άνύψωση της πολιτιστικής στάθμης του λαού; 
a Φαίνεται, —και αυτό είναι θλιβερό να τό διαπιστώνη κανείς—, πώς τις έχουμε
fia λόγους καθαρά τυπικούς* για να μπορούμε δηλαδή και με?ς, μέσα σέ μια στιγμή 
Γης ιστορίας όπου ή απομόνωση είναι κάτι τό αδιανόητο. και ηλίθιο, να κατέχουμε 
κάποιον ίώκο μέσα στήν παγκόσμια συγκέντρωση πού καταγράψει τον άγώνα για τήν 
ϊΐτίτευξη μιας άνώτερης ικανότητας εις τό νά προωθηθή τό βασικό αίτημα του λαού για 
Via παιδεία, πού νά υπηρέτη ουσιαστικά τίς ανάγκες τής δύσκολης έποχής μας. Θέλουμε, 
<αί αυτό είναι φυσικό καί νόμιμο, νά κατέχουμε καί μεις τήν θέση μας σέ διεθνείς θε
τούς, όπως ή Ούνέσκο καί νά άραδιάζουμε, όπως οί άλλοι, στά κατάστιχά της άρι- 
μούς, όπως π.χ.: τόσες Βιβλιοθήκες, τόσα Γυμνάσια, τόσα Γυμναστήρια. Πρέπει όμως 
ϊ  προσέχουμε νά μή μεταβάλλωνται οί έπιβλητικοί αριθμοί σέ έπιβλητικό προσωπείο ά- 
ίίμικής ουσίας. Σ’ αυτό μάς βοηθάει δυστυχώς ή προτίμηση τού ανθρώπου ή μάλλον 
f τρυφερότητά του για κορακοζώητες έννοιες, Οί ίδιες λέξεις έκφράζουν τό χθές καί 
) σήμερα, είναι συνάρτηση έννοιών πού τό περιεχόμενό τους δέν είναι καθόλου στα- 
ίρό, άποδίδουν δηλαδή δυστυχώς μέ τά ίδια γράμματα διαφορετικά πράγματα. Ή 
ϊ§η "Υλη, π.χ. πού βρίσκεται στά άνθρώπινα χείλη άπό χιλιάδες χρόνια, έξακολουθεί νά 
ημημεύη σάν ένδυμα μιας έννοιας, που, άπό τήν έποχή τού Δημόκριτου, ώς τίς σύγ- 
Όνες θεωρίες τής Μικραφυσικής. άλλαξε μορφές περισσότερες άπό τον μυθικό Πρωτέα. 
ιί μέσα στήν περίοδο τής ζωής τής ανθρώπινης κοινωνίας πού διανύουμε τώρα, καί 
ν είναι κράμα όλων τών άνθρώπινων τύπων άπό τον πρωτόγονο ώς τον άτομικό έπι- 
ήμονα, αυτή ή επιμονή μας σέ παλαιά καί έφθαρμένα φραστικά σύμβολα μπορεί νά γεν- 
ιη μιά πολύ θλιβερή σύγχυση, άψού ή ίδια λέξη άλλο σημαίνει γιά τον άνθρωπο τής 
ορός καί άλλο γιά τον άνθρωπο τού έργαστηρίου τής φυσικής καί τής χημείας. ‘Η 
ίη: Βιβλιοθήκη τώρα, είναι ασφαλώς άπό τίς πιο πολυσήμαντες, γιά νά μήν πούμε 
9 τίς πιο πολύπαθες, καί αύτό άκριβώς τήν κάνει ίκανή νά έξυπηρετήση όσους έπι- 
ίουν νά κρύψουν τήν θλιβερή άλήθεια. Ή άμερικανίδα Κα Μάθιους χωρίζει, καθώς μάς 
ί ό κ. Κόκκινης, τίς Βιβλιοθήκες σέ τοείς κατηγορίες. Ή πρώτη περιλαμβάνει έκείνες 
•U φυλάγονται βιβλία, πού ό άναγνώστης ή ό έρευνητής πρέπει νά άναζητήση 
* νά βρή μέ άτομική του προσπάθεια, άσχετα άπό τήν έπιτυχία πού θά έχη καί 
f άπό τον χρόνο πού θά Ουσιάση. Στήν δεύτερη κατηγορία υπάγονται οί Βιβλιοθή- 
| πού δέν είναι πιά άπλές βιβλιαποθήκες. Αύτές άπαρνούνται τήν μακάρια στατικο
ί*/ καί αναλαμβάνοντας μέ κάποιο σχετικό δυναμισμό τον ρόλο τους, προσπαθούν 
βοηθήσουν τήν προσπάθεια τού έρευνητή. Στήν τρίτη κατηγορία άνήκουν τά Ιδρύματα, 
ί έχοντας συνειδητοποιήσει τούς σκοπούς τού έργου πού έπιτελούν, όχι μόνον γί- 
|βι δασκάλοι καί τεχνικοί σύμβουλοι έκείνων πού ζητούν νά λύσουν τίς άπορίες καί 
ρροβλήματά τους μέσα είς τούς τοίχους τους, μά έχουν καί τήν δύναμη, μέ τήν έλκυ- 
£τητα τών χώρων τους, τήν όργάνωση καί τήν ενημέρωσή τους, νά προκαλούν, όπως 
ΐΡχαίες σειρήνες, όσους διψούν γιά μόρφωση, Φυσικά καί τά τρία αυτά εϊδη, αν καί 
ώρονται στήν έποχή μας, έχουν καθαρά Ιπτορική προέλευση καί τό καθένα άπό αυτά 
ει σέ μιά ορισμένη χρονική περιοχή. Έάν τώοα στήν έποχή μας συμφύρονται, αύτό 
[ ριά άπλή άπόδειξη τού ότι όλες οι άνθρώπινες ομάδες δέν έχουν τον ίδιο ρυθμό 
ρος στήν πορεία τους προς ένα πιο δίκαιο μέλλον. Οί χρονολογίες είναι άπλοι τύ- 
5Τθ 1970 μπορεί γιά άλλους λαούς νά δηλώνη τήν άκραία στιγμή προόδου στον 
;® Υ*ό τον πολιτισμό, γιά άλλους όμως τον Μέσον Αιώνα ή τήν έποχή του ξεστοΟ 
ί· ·διο συμβαίνει καί μέ τον όρο: Βιβλιοθήκη. Μέ τήν ϊδια λέξη, καί αύτό ό- 
ραι στήν άδυναμία τού άνθρώπου νά έπιμένη σέ μιά στιμμένη ορολογία, έκφράζει 
Ι«ς διαφορετικά πράγματα, όπως άκριβώς θά έκανε κανείς έάν όνόμαζε σήμερα Χάνι 
|V Τ© ομώνυμο ξενοδοχείο. Φυσικά πρέπει νά ομολογήσουμε ότι παρά τονς κινδύ
νου δημιουργεί στήν έποχή μας ό συμφυρμός τους, στάθηκαν όλα τά εϊδη βιβλιο- 
ί ιπστά στήν άποστολή τους, σέ κάποιες περιόδους τής Ιστορικής ζωής του άνθρώ- 
ιύρο στούς χρόνους τής έθνεγερσίας μας, τό πρώτο είδος τής Κας Μάθιους έκάλυψε
Ίt
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μια ζωτική έθνική ανάγκη, και στάθηκε, παρά την ένδειά του, τις οργανικές του άτέ 
λείες, το αμέθοδο τής συγκρότησης, καί την έλλειψη οικονομικών πόρων, δργανο μάχη' 
για το "Εθνος, καί πολύ πιο κοντά προς τούς έκπολιτιστικούς στόχους πού είχε τάξε, 
ό λαός μέσα στην μέθη τής έπαναστατικής του ορμής, άπό δ,τι είναι σήμερα.

Αν τώρα εισχωρήσουμε βαθύτερα ατήν σάρκα τής ’Ιστορίας, θά συναντήσου  ̂
άνθρώπους δπως ό Du Cange πού δημιούργησαν τεράστιο καί γόνιμο έργο, προι \ 
φέροντας την άκαταπόντητη δραστηριότητά τους καί φδείροντας την ζωή τους μέο 
στη σκόνη βιβλιακών συλλογών, εντευκτήριο τών ποντικών καί τών μικροβίων, δπου 
έπιοητημονική κατάταξη τών βιβλίων ήταν κάτι τό σχεδόν άγνωστο. Καί γιατί νά 
θυμηθούμε, τηρουμένων βέβαια τών άναλογιών, τον δικό μας ’Άγγελο Καλογερά, τ 
χαλκέντερο ιστοριοδίφη, πού άφησε πίσω του πεθαίνοντας ένα τεράστιο, μέτριο ίσι 
σέ ποιότητα, πάντως όμως χρησιμότατο έργο. ΟΙ δυσκολίες δχι μόνον τρέφουν tc 
πραγματικούς δημιουργούς, τούς ειδικά προικισμένους ανθρώπους, μά καί τούς ώθε 
προς την δράση καί τούς μεταβάλλουν κάποτε σέ εργάτες θαυμάτων. Δέν πρέπει 
ξεχνούμε δτι άπλοι έθελοντές τής ιδέας τής άνδρωπιστικής παιδείας, παιδιά τών 
σαιωνικών Πανεπιστημίων καί τής Σχολαστικής, έδωσαν, κατά την χαραυγή τών Νί 
Χρόνων, τήν θαυμαστή εκείνη ώθηση στις κλασικές σπουδές, πού στάθηκαν τό ύπόβάΐ» 
τής κουλτούρας μας.

’ Ισως νομίση κανείς δτι φύγαμε άπό τό θέμα μας' δμως οχι. Γιατί ό παράγ^ 
άνθρωπος, σάν δύναμη καί σάν πρόθεση παίζει ρόλο βασικό σέ κάθε δημιουργική πρ- 
πάθεια. Καί έάν θεωρήται δημιουργική προσπάθεια έκείνη πού αποβλέπει στο νά Η  
διάση τον πολίτη μέ δπλα φωτός γιά νά μπορέση νά αντιμετώπιση καί νά λύση 
νοποιητικά τά προβλήματα μιας δύσκολης, μά μεγάλης έποχής, ό αγώνας γιά μιά 1*· 
γματικά συγχρονισμένη βιβλιοθήκη, δπου θά καταγράφεται ή πνευματική ιστορία  ̂
άνθρώπου, καί ειδικότερα τού "Ελληνα, καί θά πρωτοχολλήται, μέ ευσυνειδησία, έπ^ 
λεία καί μέθοδο, κάθε νέα στιγμή τού αγώνα γιά τον πολιτισμό, δέν θά είναι τό έργο}$ 
υπαλληλικής μακαριότητας, μά άνθρώπων πού θά τούς κινή τό πνεύμα μιας νέας *h 
γέννησης, άπαλλαγμένο «άπό πάσης εύρεσιολογίας καί γλωσσαλγίας σεκρετικής». J|| 
αυτό, γιατί, παρά τούς ολοφυρμούς, πού ακούονται άπό νέες Κασσάνδρες, καί τά Sfti 
καί τις έσχατολογικές προρρήσεις, κατώφλι μιας νέας Αναγέννησης είναι ή στρ*β 
έποχή μας. Υπάρχει τώρα στον τόπο μας ή πρόθεση νό άξιοποιηθουν, αφού φϋ*ί 
προηγουμένως συγχρονισθουν, οί Βιβλιοθήκες σάν παιδευτικό μέσο; *0 κ. Κόκκινης·^ 
φέρει στο βιβλίο ίου κάτι πού άποδεικνύει δτι, στο τελείως πρόσφατο τουλάχιστο!% 
ελθόν, τέτοια πρόθεση δέν υπήρχε. Ή Ούνέσκο, μάς πληροφορεί ό συγγραφέας, σίιψ 
της προκήρυξη, πού αποτελεί ένα είδος καταστατικού χάρτη τών Βιβλιοθηκών, όνο^ 
τήν δημόσια βιβλιοθήκη, τήν συγχρονισμένη, έννοείται, γέννημα τής σύγχρονης ^  
κρατίας, καί άπόδειξη τής πίστης της στήν μόρφωση σάν μέσο προόδου. Μέ βάσ*{ 
σικά αυτή της τήν πίστη, ή ίδια Ουνέσκο χρηματοδότησε μερικά χρόνια άργότερα* 
ερευνά στον τόπο μας, σχετική μέ τήν κατάσταση τών δημοσίων βιβλιοθηκών μο 
ερευνά κατάληξε σέ δυο έκθέσεις. Ή μία είναι τού ’Αμερικανού Leon Carnousky ( u 
καί ή άλλη τού Δανού Preden Kirkegaard (1964). Καί οι δύο διαπίστωσαν μί$ 
κινητική ομοφωνία τήν άθλιότητα τών βιβλιοθηκών μας, *0 δεύτερος μάλιστα, πθ**Ι 
τον κάνει ιδιαίτερα συμπαθή ή συνωνυμία του μέ τον μεγάλο ύπαρξιστή φίλι^ί 
χαρακτηρίζει τήν κατάσταση τών Βιβλιοθηκών μας σάν πρωτόγονη. Καί πώς β Η  
ρούσε νά τις χαρακτηρίση αλλιώς, άφού τις είδε νά περιορίζουν κατά μέγα νχπ 
τήν δράση τους στο όνομαζόμενο δανειστικό τμήμα, που προσφέρει μόνον εύπεπτη^ 
νιά νεκοές ώρες; Πώς άντέδρασε τώρα τό έλληνικό κράτος καί ή αρμόδια ύπα ί̂?; 
εις αυτόν τον εύγενή κόλαφον; Ανασκουμπώθηκε γιά νά διορθώση τά κακώς κεν̂ ι 
Μπήκε στο νόημα τής λαϊκής παροιμίας: Τό ένα χέρι νίβει τ* άλλο καί τά δυο 
σωπο; ’Ασφαλώς οχι. Καί γΓ αυτό έπροτίμησε τήν πολιτική τής στρουθοκαμήλοι^Γ
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I t  έντολή νά καταχωνιαστούν οΐ ένοχλητικές έκθέσεις στους κρατικούς άποθέτες, στα 
$ρχεία δηλαδή κάττοιου Υπουργείου. Και έκει έπί χρόνια παραμένουν φυλακισμένες, 
έπως τό τελώνιο τής Χαλιμάς, κλεισμένο σε σφραγισμένη μπουκάλα, μέσα στον βυθό 
'όΰ ώκεανού. Και έδώ ό κ. Κόκκινης παρουσιάζεται φοβερά έπιεικής. Λέει δτι δεν ξαίρει 
ίν υπάρχουν υπεύθυνοι λαθών, τής άδιαφορίας και των παραλείψεων, όπως τις σκιά- 
/ραφουν οί έκθέσεις των έμπειρογνωμόνων τής Ούνέσκο. Και όμως τό ξαίρει, άφού, σάν 
ύ̂φυής και ευσυνείδητος παλαιός υπάλληλος, είναι άδύνατο νά μην εχη διαπιστώσει, 
τι για κάθε ανθρώπινη πράξη, και για κάθε παράλειψη, κάποιος πάντα εύθυνεται, και 
$ιαίτερα μέσα στον κυκεώνα τού κρατικού οργανισμού, όπου, πίσω άπό τό προπέτα- 
ιμα καπνού τής συλλογικής ευθύνης, πολλές παραλείψεις καί μεγάλη μάζα άδιαφορίας 
Λίορεί νά έπιτρέψη στον έαυτό της ή γραφειοκρατική μακαριότητα. Τώρα, ό,τι εγινε, 
ΙΤίνε, και δέν θά ώφελήση σέ τίποτε ή άνάξεση παλαιών πληγών. Εκείνο όμως πού είναι 
,παραίτητο είναι νά αντιμετωπίσουμε μέ νέα μυαλά τό ζήτημα τών Βιβλιοθηκών, και 
ιτα νέα μυαλά περιλαμβάνει πρώτα - πρώτα μιά τελείως διαφορετική οικονομική ύπο- 
ιμή. Γιατί, ένας πού τρέφεται μέ λάχανα, δέν μπορεί άσψαλώς νά βελτιώση την δίαιτά 
ιυ ξοδεύοντας τά ίδια χρήματα. "Υστερα, πιθανόν νά χρειαστή νά άλλάξουν και τίτλο 
I, συγκεντρώσεις τών βιβλίων, γιά νά μπή στο περιθώριο ό άμαρτωλός όρος Βιβλίο- 
κη, άφού στά χρόνια μας οί συγκεντρώσεις αύτές άποκτοΰν όλοένα διαφορετικό νόημα,
:ί στο πολύ προσεχές μέλλον θά αποκτήσουν τεράστια μορφωτική έπιφάνεια. "Οπως νέ- 
ισαν κάποτε τά μεσαιωνικά Πανεπιστήμια, έτσι γεράζουν και τά σχολεία μας τώρα. Γε
λούν γιατί τά πνίγει ή νέα ύλη πού μπαίνει σάν ορμητικό ρεύμα στους τοίχους τους, 
ί καταβροχθίζει τίς λίγες ώρες διδασκαλίας μέ πολύ πενιχρά άποτελέσματα. Γερά- 
W μέρα μέ τήν ήμερα γιατί ό τεχνικός τους έξοπλισμός ή είναι προκατακλυσμαίος ή ά- 
σαρκτος καί τά πενιχρά τους διδακτήρια, ανίκανα νά στεγάσουν τήν μαθητική μάζα, 
έκονται μέσα στις αύλές τους σάν παροπλισμένα θωρηκτά μέσα στους ναυστάθμους,
V αύτό ακριβώς, όσο ό καιρός περνάει, βλέπουμε νά άναζητάη ή νέα γενεά, άν όχι τήν 
βφωση, τουλάχιστο μιά πρόσβαση προς τήν μόρφωση, σέ φροντιστήρια, Ιδιωτικά μα- 
Ίατα καί, τό σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ο  στ ην  κ α τ α β ο λ ή  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  μό- ,  
ου. ’Από αυτήν ακριβώς τήν τελευταία κατηγορία νέων άνθρώπων θά βγουν στο 
ίσο μέλλον οί δυναμικώτεροι παράγοντες προόδου τής νέας κοινωνίας, πού βρίσκεται 
ήιη στά σκαριά. Καί ή έποχή μας, που θυμίζει τήν Αναγέννηση, σάν υλικό ύπόβα- 
', πού εύνοεί καινούργιους τρόπους τού σκέπτεσθαι πολύ δημιουργικότερους καί στον 
ιέα τών υλικών επιτεύξεων, μά καί στον άγώνα γιά τό στήσιμο ένός νέου άνθρωπι- 
Ό, έχει τήν υποχρέωση νά στηρίξη καί νά σπρώξη προς τό προσκήνιο όλες έκεΐνες τίς 
ϊ/ματικές δυνάμεις, όλους έκείνους τούς έλεύθερους σκοπευτές τής μόρφωσης, πού άν 
1 μπόρεσαν νά άνεβούν γιά χίλιες καί μιά αιτίες τον κλασικό δρόμο τής στρατευμέ- 
' τής οργανωμένης παιδείας, ζητούν νέους τρόπους καί νέες βοήθειες γιά νά κα
ι νά καρποφορήση τήν πνευματική τους δύναμη. Σ’ αυτούς, όχι ή έπιβολή 
1 γονέων, όχι ή λυσσασμένη βουλιμία γιά τό χρήμα, μιά βουλιμία πού κατορθώσαμε, 
i χρόνια μας, νά μπολιάσουμε μέ αύτήν τήν ψυχή τών παιδιών άπό τά πιο τρυφερά 
\ χρόνια, όχι ό πόθος γιά κοινωνική άνωση, μά τό γνήσιο πάθος γιά τήν πνευματική 

μιά άσυγκράτητη έσωτερική παρόρμηση προς τήν κατάκτηση τού πνευματικού δ- 
># πού είναι ή έλπίδα τού κόσμου μας, είναι τό μόνο κίνητρο πού κατευθύνει τήν 
ίία τους. Καί έπειδή, όπως στά λαμπρά χρόνια τής ’Αναγέννησης, σ’ αυτούς τούς 
(ύπους, πού ή πνευματική άθληση τούς είναι μιά άδάμαστη ανάγκη έσωτερική, καί 
'ριηγάζει από έξωτερικό καταναγκασμό, καρποφορεί έγκυρότερα ή γνώση, άπό ό,τι 
φίνους πού μαθαίνουν υποχρεωτικά τά γράμματα, ή κοινωνία έχει τήν υποχρέωση νά 
(ύνη τον δρόμο, γιά τό δικό της πρώτα - πρώτα συμφέρον. ‘Η καλή βιβλιοθήκη θά 
 ̂γιά τούς άνθρώπους αυτούς ή πιο σημαντική προσφορά τής Πολιτείας, άν τήν κινή 
Γμβτικά ή λαϊκή άνάγκη. Καί όχι μόνον γ ι’ αυτούς, μά και γιά όλους έκείνους πού 
καγμένοι σέ πενιχρά διδακτήρια, μαζί μέ πολλούς άλλους, συχνά τελείως άπρό-
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σίτους στην θεωρητική γνώση, δέχονται παθητικά μια σχηματοποιημένη φτωχή μόρφω) 
ση, συχνά ξένη προς τά πραγματικά τους ένδιαφέροντα, αχρηστεύοντας έτσι ή νοθεύ 
όντας ‘έξαίρετες φυσικές καταβολές. I

Γιατί δσοι έδίδαξαν σέ σχολεία ξέρουν πόσο τό κοκτέιλ των σχολικών προγραμί ; 
μάτων άδικεί μιά μερίδα μαθητών, ειδικά προικισμένων, καί πού. σέ τελευταία άνάλυστ 
άποτελουν μαζί μέ τούς αυτοδίδακτους, που άναφέραμε παραπάνω, τήν εκλεκτή ζύμ» 
πού μέ τήν πνευματική της δύναμη «άπαν τό φύραμα ζυμοί» μέσα στο κοινωνικό σώμο 
καί άπαρτίζουν τήν αριστοκρατία του πνεύματος, πού, δταν συμβή νά στηρίζεται ο « 
ηθικό έδαφος, προάγει καί τον τεχνικό πολιτισμό μά καί γενικώτερα τήν άνθρώπιν 
κουλτούρα. Σ ’ αυτούς ιδιαίτερα τούς αυτοδίδακτους ή γνώση τοκοψορεί, γιατί δέν προι 
λαμβάνεται υποχρεωτικά στίς αίθουσες διδασκαλίας, γίνεται δεκτή σάν ίκανοποίηο ι 
μιας φυσικής δίψας γιά μόρφωση, σάν μιά εσωτερική απαίτηση γιά πληρέστερο κατατ 
πισμό στά προβλήματα του κόσμου. Ή ανάγκη γιά προέκταση τής σχολικής μόρφωσι 
μέ μέσο τήν Βιβλιοθήκη γίνεται ακόμη έντονώτερη από τό γεγονός δτι στήν έποχή μι 
έχει πυκνώσει τόσο ή μάζα τών γνώσεων, ώστε ή μόρφωση πού παρέχεται από τό σχ 
λείο, καί ειδικά όπό τό Γυμνάσιο, ή περιβόητη γενική ή έγκυκλοπαιδική μόρφωση, εΤν 
μιά συρραφή κομματιών πού άπαρτίζουν ένα ρούχο μέ παραπολλές τρύπες. Πέρασε* ' 
έποχή δπου θά μπορούσαμε νά έπιθυμούμε νά τά  ξ έ ρ ο υ μ ε  δλα , όπως ό Βάγκν 
του πρώτου Φάουστ. "Ετσι, μέσα στον κυκεώνα τού έπιστητοΰ. πού αρχίζει νά παίρ 
διαστάσεις πρωτόφαντες, προς ελάχιστες μόνον γωνιές μπορούμε νά κατευθύνουμε 
ένδιαφέροντά μας. Καί έπειδή ό πνευματικός κόπος, δταν δέν κινήται άπό πράγματι - 
ένδιαφέρον γιά τό θέμα πού τον άναλίσκει, είναι άγονος, καλό εΐναι νά κατευθύνει 
έξ άρχής καί κατά προτίμησιν προς τις περιοχές πού ενδιαφέρουν πραγματικά έκειι ί 
πού τον καταβάλλει. Αυτό δέν μπορεί νά γίνη στά σχολεία, πού άναγκάζουν νά σκσπι { 
προς ποικιλίαν στόχων μιάν μάζα άνθρώπων νέων, πού ή καθαρή τύχη τήν μορψοπο 
χωρίς κόσκινα έπιλογής, χωρίς έξέταση τού πνευματικού προσανατολισμού τού καθει 
άπό τά μέλη της. Αυτήν ακριβώς τήν απαράδεκτη πραγματικότητα εκφράζει καί άπο 
κιμάζει ή ύπαρξη πλάι στά δημόσια διδακτήρια κάθε λογής ιδρυμάτων, πού συγκεντ· 
νουν τον μαθητόκοσμο μέ τήν υπόσχεση νά τον κατατοπίσουν, δχι σάν άμορφη όμσ 
μά σάν άθροισμα συγγενών πνευματικά μονάδων, σχετικά μέ τήν ειδική ϋλη, πού ή ΐ· 
μέρωσή τους σ’ αυτήν θά τούς άνοιξη τις πύλες μιας ανώτερης μόρφωσης. Εννοεί 
δτι μέσα σ’ αυτό τό πλήθος τό μεγαλύτερο ποσοστό αποβλέπει στήν κατάκτηση 
περιβόητων τυπικών προσόντων, που άνοίγουν μιά κάποια σταδιοδρομία, εξασφαλίζω 
τον έπιούσιον καί, σέ άρκετές περιπτώσεις, καί οικονομική άνεση καί κοινωνική r  
φάνεια σημαντική. Φυσικά ή λατρεία τών τυπικών προσόντων είναι γέννημα τής π 
ματικής νωθρότητας, ένα εύκολο καταφύγιο γιά κείνους πού, άν καί ή κρίση τους r  
νεΐ, δταν άντιμετωπίζουν προβλήματα ουσίας, καί ιδιαίτερα τό σοβαρό πρόβλημα ·|· 
λογής τών ικανών άνθρώπων γιά έναν όποιονδήποτε θώκο, έν τούτοις άναλα).'  ̂
νουν συχνά τήν βαρύτατη ευθύνη νά προωθούν προς τήν διοίκηση, τήν παιδεία καί 
τις δημόσιες υπηρεσίες έκείνους πού σέ μερικά χρόνια θά γίνουν στελέχη ηγετικά 
στο σώμα τής πολιτείας. Ή τυπολατρεία, ένας νόμος δηλαδή γραμμένος στο ποδάρι,'*·; 
πού άπαιτεί α π λώ ς  γιά προσόν ένα χαρτί, άπαλάσσει άπό κάθε φροντίδα τήν μ«Η 
ριότητα τών υπευθύνων γιά τήν ποιότητα τών στελεχών τού κρατικού οργανισμού.'  ̂ 1 
παλαιότερα μάλιστα χρόνια, επειδή ό διάβολος έχει συνηθίσει νά χώνη τήν ουρά $1 
στήν διοικητική μας οργάνωση άπό τήν έποχή πού ή έλληνική πολιτεία ήταν ένα <*ί 
βρέφος, καταρτίζονταν νόμοι μέ εμφανή τήν πρόθεση νά έξυπηρετηθούν ομάδες ή φ  
πρόσωπα μέ γερό κομματικό σκελετό. Οί πραγματικές ικανότητες ήταν άμελητέα 
τητα. Καί όμως ξέρουμε πόσο τιμάει ή άδέκαστη ιστορία τούς ήγέτες λαών, πού 
τήν ικανότητα νά έπιλέξουν τούς κατάλληλους άνθρώπους γιά τις νευραλγικές θέσειΗ^ 
πολιτείας. Δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό τών καταλλήλων αυτών άνθρώπων δέν ^  
χησαν, γιά πολλούς καί διάφορους λόγους, πού ό σπουδαιότερος είναι ή οικονομική**»
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νότητα, νά άποχτήσουν το περιβόητο Χαρτί. Παρ’ δλα αότά ένα μέρος άπό αυτούς, τό 
I-πλουσιότερο σε ουσιαστικό προσόντα και ατομικό δυναμισμό, κατορθώνουν μέ σκληρό 
ι,κόπο νά φτάσουν καμία φορά σέ πνευματική συγκρότηση πού, παρά την έλλειψη μεθό- 
* δου και μενιόρωι και προγραμμάτων, προξενεί κατάπληξη. Αυτούς τούς άνθρώπους ή 

Πολιτεία έχει την υποχρέωση, την ήθική μά και σκόπιμη, νά τούς άναζητή μέ κάθε τρόπο, 
ι και νά τούς παρέχη την δυνατότητα, γιά τό συμφέρον τού λαού, και όχι βέβαια μέ κόλπα 
c ταχυδακτυλουργού, νά αποκτήσουν τό άπαραίτητο χαρτί, τό μαγικό κλειδί πού θά τούς 
^άνοιξη ,τήν Ούρα προς μία σταδιοδρομία σύμφωνη μέ τά ούσιαστικά τους προσόντα. ‘Η 
καλή Βιβλιοθήκη είναι αύτο τό μαγικό κλειδί.

Ή παιδεία μόλις τά τελευταία χρόνια άρχισε νά θεωρήται στον τόπο μας σάν 
ιδασικό έργο υποδομής καί τού πνευματικού καί τού υλικού πολιτισμού. ’Αρχίζει δηλαδή 
ή εννοιά της νά γίνεται μόλις τώρα clara ct distincta, όπως τό άπαιτεί ή λογική. "Εως 
τώρα ήτα/ ένας φτωχός συγγενής στο κρατικό τραπέζι. Τήν τιμούσαν βέβαια πάντα μέ 
στεφάνια πλεγμένα μέ άνθη ρητορικά, πάντα όμως μέ τήν έμπορική διάθεση νά θεω
ρούνται τά'έξοδα πού γίνονται γ ι’ αύτήν σάν περιττό βάρος, άφού οί μετοχές της δέν 
Ιδιναν μέρισμα, πού νά μεταφράζεται εις αυτούσιο χρήμα. Τί σημασία είχαν τό σχο
λικό κτίριο, ή βιβλιοθήκη, τό γυμναστήριο, μπροστά στο δρόμο, τήν γέφυρα, τό άρδευ- 
<ικό έργο; Καί όμως ή παιδεία στον τόπο μας. όπου οί πρώτες ύλες δέν προσφέρονται 
ιυτε σέ μεγάλη ποικιλία, ούτε σέ ικανοποιητικά μεγέθη, άν πιστέψουμε τουλάχιστο τις 
Λνιχρές γεωλογικές μας ανιχνεύσεις, έχει τον μεγάλο στόχο νά άξιοποιήση, γιά τό 
μιμφέρον τού ελληνικού λαυύ μιά πρώτη ύλη λαμπρή: τό άνθρώπινο δυναμικό τής χώρας, 
ώρα πια έχουμε καταλάβει ότι ό λαός αύτός, πού δέρνεται άπό τη μοίρα έπϊ χιλιάδες 
ΐρόνια, βασανισμένος άπό ξεριζώματα, έχθρούς, έκπατρισμό καί ξένους ζυγούς, μπό- 
τσε νά έπιζήση, γιατί οί άγώνες καί οί άγωνίες του τού χάρισαν μιά φυσική πνευμα- 
ΙΚη εύελιξία, για μιά δύναμη προσαρμογής στις άνάγκες των καιρών τέτοιας, πού τον 
ivouv ικανό νά άντιμετωπίση τον άγώνα γιά τήν πρόοδο. Οί ξένοι αύτό τό κατάλαβαν, 
φού χιλιάδες "Ελληνες σταδιοδρομούν σ’ όλη τη γή σάν στελέχη στη βιομηχανία, τό 
ιπόριο, μά καί τήν έπιστήμη. ’Εδώ άργήσαμε νά καταλάβουμε ότι δέν είναι όρθολογι- 
Πκή τακτική τό νά άγοράζης άτμομηχανές καί βαγόνια, πριν στρώσης τήν σιδηροδρο- 
|κή γραμμή. Αύτό τό τεράστιο σφάλμα τακτικής, άναχαιτίζει άκόμη καί σήμερα τήν 
ομηχανική μας έξέλιξη.

Δυναμικό σχολείο καί δυναμική βιβλιοθήκη 8ά πρέπει νά είναι στο μέλλον τά 
σκέλη πού Οά στηρίξουν τό οικοδόμημα τής νέας παιδείας, καί αύτό κατ’ άνάγκην,

\ 6έν θέλουμε νά μείνουμε ύποανάπτυκτοι. Καί πιστεύουμε άπόλυτα ότι ή άνισότητα 
ί προς τήν σημασία, πού χαρακτηρίζει σήμερα τούς δύο αυτούς μορφωτικούς πα- 
Ϋοντες, θά έλαττώνεται μέρα μέ τήν ημέρα, όσο τό σχολείο θά βραδυπορή καί 

μεγαλύτερη μάζα σύτοδημιούργητων νέων θά παρουσιάζετοι στό προσκήνιο τής 
ϊς διεκδικώντας δικαιώματα πού στηρίζονται στήν πνευματική υπεροχή καί τον άκοί- 

μόχθο, καί όχι σέ άλλους χάρτινους τίτλους. Αύτήν τήν μεγάλη ζήτηση σέ πνευ- 
Vli«| τροφή, βασικά μόνον τό Κράτος διά τών Βιβλιοθηκών μπορεί νά τήν ίκανοποι- 
V Πρώτα - πρώτα όμως πρέπει νά μετατόπιση τον τομέα: Παιδεία άπό τά σύγνεφα 
| γή. "Ετσι θά τον άναγνωρίση σάν τομέα καθαρά καί άμεσα παραγωγικό καί δέν θά 

\ όποιαδήποτε έπένδυση. "Υστερα θά πρέπει νά έπιλέξη τά κατάλληλα πρόσωπα 
ιγιά τον προγραμματισμό καί γιά τήν εφαρμογή. Αύτό ισχύει είδικά γιά τις βιβλιο- 
,ς, οπού τό εύριπίδειο «έν τώ φρονείν γάρ μηδέν ήδιστος βίος» είχε γίνει κανόνας 
Πιστέψουμε τον κ. Κόκκινη. Καί, τελευταία, νά παρακολουθή μέ άγρυπνο, μά καί 
Ισμένο μάτι ολη τήν έργασία πού θά γίνη γιά νά δούή καί στον έρευνητή, καί στον 
Πικό άναγνώστη, καί στον διψασμένο γιά μάθηση έφηβο, τό βιβλίο πού τούς χρειά- 
I1# βτόν πολιτισμένο χώρο πού εύνοεί τήν μελέτη, καί σγίς ώρες καί μέρες πού άφή- 
* έλεύθερες τό σχολείο καί ή βιοπάλη. "Ετσι μόνον θά σφραγισθή τό ρόγχος τού 
Πι πού καταπίνει έκθέσεις, σάν έκεΐνες τών κ.κ. Carnousky καί Kirkegaard,

i



■sti

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

μειώνοντας έτσι την εθνική μας υπόληψη καί έμποδίζοντας την προκοπή του λαού.
Τό 1905 6 Αρχιτέκτονας Παιονιδης πού Αναστήλωσε την Μονή των “Ιβήρων που -jf ι 

τήν είχε καταστρέψει σεισμός έχάραξε τις λέξεις ^Ψυχής Ίατρειον» στήν θύρα τής 
Βιβλιοθήκης της. Τις λέξεις αυτές τις είχε πρωτογράψει σέ βιβλιοθήκης θύρα ό *Oau--J 
μανδύας, βασιλιάς τής Μέμψιδας, έδώ καί χιλιάδες χρόνια. “Άν τώρα, στή φωτισμένη^ 
μας έποχή δέν μπορούμε νά συνειδητοποιήσουμε το νόημά τους, αυτό θά πή πώς έχει *| 
πέσει πολύ χαμηλά ή ευαισθησία μας.

ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Τ Ο Υ  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

Κ ώ σ τ α  Κ α ρ α χ ά λ ι ο υ :  «Πόλη Ά- 
βόρ» (ποιήματα), “Αθήνα, 1970.

Σαν λιγόστεψε τό νερό 
στήν άλωμένη Άβόρ 
φυλάξαμε μόνο 
λίγες γλάστρες μέ πολυτρίχι 
καί μερικά σκλαβωμένα πουλιά. 
“Έπρεπε νά μή λησμονήσουμε 
τά δάση καί τις πηγές. ι?

Κρυσταλλωμένη λυρική καθαρότητα, ή 
ποίηση του Κώστα Καραχάλιου, κρατάει 
μιά συγκίνηση ένοραματικής ασκητικής, πού 
γίνεται απρόσιτη μέσα σέ μιά έ?νεγειακή 
σκηνογραφία, Είναι δ,τι άπόμεινε από τήν 
άπείραχτη\ άνοιξη μπροστά σ έναν ορί
ζοντα πού γιόμισε κάποτε μέ τόν ίσκιο τής 
πορείας για τήν ανατολή.

Λυτήν την ποιητική ευφορία, ό Κ. Καρα- 
χάλιος τ*»\ μετάλλαξε σ' έναν πνευματικό 
χώρο, διηθισμένη καί πυκνωμένη μ1 έναν 
άποκεκαθαριιένσν λόγο, πού ξεχωρίζει στο 
κλίμα τής σύγχρονης ελληνικής ποίησης. 
Γιατί, δέν είναι μονάχα μιά εσωτερική έκ
ταση κραυγής. Προ παντός, ενέχει μιά γεύ 
ση ήμερτς πνευματικής ρέμβης. Πράγματι, 
οί στίχοι του κ. Καραχάλιου είναι μιά καλ
λιτεχνική χάραξη, πού δέν δίνει μονάχα 
τήν ποιητική δράση, αλλά καί τις διαστά
σεις από κάποια μυΟογονική δόνηση, πού 
έχει διαστροόσει τήν αίσθηση τής ζωής στον 
χώρο καί στον χρόνο.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Ε Π Ι Σ Τ Ο Α Α Ι
ΣΤΝ ΕΧΙΖΟΜ ΕΝ Η ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΗ 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΛΑΟΣΙΣ
I. ΤΙ τεχνολογική πρόοδος τών ημερών 

ημών άνήγαγεν τον αγαθής πίστεως τύπον 
είς πρόχειρον, δσον καί εύκολον, μέσον δια- 
δόσεως πάντων τών πρεσβευομένων, είς 
δλα τά σημεία τής πνευματικής ζωής (έ- 
πιστημονικής καί μή τοιαύτης) δράσεως 
καί άποδόσεως καί συντελεί είς τήν άνύ- 
ψωσιν τής έκπολιτιστικής στάθμης ένός

“Έθνους, ένός Κράτους, μιας περιοχής καί* 
μιας πόλεως ακόμη.  ̂ *

'Τπό τάς συνθήκας αύτάς ήμείς, οι 1- 
δόντες τό φώς τής ημέρας είς “Ιωάννινα 
(άλλα καί είς οίονδήποτε σημείον τής ό* 
ρεινής καί αγόνου Ηπείρου), πού υπήρξε* 
πόλις «Πρώτη στ’ άρματα, στά γρόσια κά 
στα γράμματα» καί κάτοχοι οιασδήποτι; 
γραμματικής μορφώσεως ή καί απλής άν 
τιλήψεως τών περί ήμάς, πιστεύω δτι έχσ 
μεν υποχρεώσεις έναντι τού ορεινού έκεί*̂  
νου τόπου τών προγόνων ημών, ό όποια 
έγέννησε μοναδικάς έθνικάς φυσιογνωμία?

Όφείλομεν ν’ άναμνησθώμεν δλων έκε 
νο>ν οί οποίοι συνετέλεσαν είς τήν δημιουΐι 
γίαν καί τον θρύλον τής ανωτέρω φρι 
σεως, από τού μεσαίωνος μέχρι τών ήμ< 
ρών ημών, είτε γράφοντες οί ίδιοι, είι 
εν ταυΓφ καί γενόμενοι χορηγοί τής διί 
δόοεως τών άρχαιοτέρων ή νεωτέρων κι 
μένων τού πνευματικού κόσμου. “Οφείλομε 
νά θαυμάζωμεν ίδιαιτέρο)ς εκείνους οί > 
ποιοι δέν είχον οί ίδιοι τήν άνάλογον πνι 
ματικήν άνάπτνξιν ΑΛΛΑ, διά τού πατι 
ωτισμού των, διέβλεπον τήν αξίαν ν  / 
γραμμάτων καί ήρχοντο ουσιώδεις οίκο’ 
μικοί χορηγοί τής διαδόσεως αυτών, ί 
τής έκδόσεως βιβλίων κλπ. Όνομαστοί 
μεγάλοι τού γένους διδάσκαλοι, Ψαλλίδΐ 
Δούκας, Μπαλάνοι κλπ., άλλα καί μονο 
κοί διά ιό Ελληνικόν στερέωμα οί aJ 
ράμιλλοι Ήπειρώται Ζωσιμάδαι, οί όπο 
χωρίς νά είναι κάτοχοι μεγάλης μορψώσι 
καί νά γράφωσιν οί ίδιοι, διά τών χρη 
τικών αυτών εισφορών καί μέ τά σχε 
πρωτόγονα τότε τυπογραφικά μέσα ε { 
καν - έδημιούργησαν τον πυρσόν τής jt'J 
ματικής άνατάσεαις τού γένους, την ό 
αν ήκολούθησεν καί ή άνάστασις αυτού,, 
τάς άρχάς τού παρελθόντος αϊώνος.

Πολλά, διαφόρου φύσεως, εθνικά, l*jj 
ρικά, επιστημονικά, πατριδογνωστικά, * 
γοτεχνικά, γράφονται υπό πολλών, 
πολλοί οί γράφοντες είτε διά τής έκδοΓ 
βιβλίων, είτε διά δημοσιεύσεως τών 
φομένων υπό τύπον μελετών, άρθρων, lj 
τριβών κλπ., είς περιοδικά ή εφημερία! 
είτε τής Πρωτευούσης τού Κράτους, 
τών “Ιωαννίνων, είτε καί Αλλαχού, " f



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

)*χώ; διά τήν ’Ήπειρον άρκετοί οί γράφον- 
jistr; κ«t είς καλήν στάθμην τά γραφόμε- 
[f Vfi άνά τύ ΓΙαΛελλήνιον, ανέκαθεν έως καί 
νσημερον.

’Κν Ίωαννίνοις: Χρηστοβασιλης, Χατζής 
«Γεώργιος, Τζάλλας Ευθύμιος, Σουλης, Σα
λαμάνκας, II απαγεωργίου, Γεοιργιος Θ. 

Οικονόμου κλπ.
’Κν ’ΛΟήναις: Κρυστάλλης, Γάγαρης,

θάρρος, Καλιάφας, Σκενδέρης, ’Αριστοφά- 
,ίνης Ί’ζά/./.ας κλπ. Εννοείται δτι πρόκει
ται μόνον περί των άποβιωσάντων καί ούχί 
ιιων εν ζωή ευρισκομένων. *Ίσως έπρεπε 
ιάχόμη να γίνη άναδρομή καί είς το παρελ- 
!θόν υπό των χρόνων του Λίσωπίου, Ψαλ- 
λΐδα, 1 'ραμματικοΟ, Ν. Δούκα, Γενναδίου 
κλπ.

II. Τό έτος 19.Γ»Γ», μερίμνη τού σεμνού 
«αί εκλεκτοί· Ήπειρώτου λόγιου κ. Βρα- 
ίαύση, έξεδόθη τιμητικός τόμος είς μνήμην 
Χρήστου 2ούλη. Εκεί είναι λεπιομερώς 
ίαταχωοημέναι όλαι αί Εργασίαι, τά άρθρα 
d διατριβαί κλπ., ό>ς καI βιογραφίαι τού 
ίποΓικόοαντος.

"Ε/ιο ύπ’ υψιι ΰτι ό πρό τίνος άπο- 
ίιώοας καΟηγήτης Γεώργιος Οικονόμου,
Ις Ήπειρο) Γΐκάς εφημερίδας, καί πρό τού 
940, εδημοοίευσε πολλά Ιστορικά περιστα- 
ικά, σχέσιν έχοντα καί μέ τούς Εθνικούς 
γώνας εν Ήπείρω πρό τού 1912.
ΡΕξ ά»( ορμής τών ανωτέρω σημειουμένοτν 
ά μέ γνοηιονα τόν σχετικώς εύκολον κα- 
«τοπ;ομόν παντός ένδιαφερομένου καί 
Μπον τινά διατηρήσεως - συνεχείας - έ- 
<φης τμς Πνευματικής Ηπειρωτικής πα- 
χδόοειος, αλλά καί προς παραδειγματι
κόν τιόν νεωτέρων, θά Επρότεινον όπως, 
ίρίμνη τίις «Ηπειρωτικής Εστίας», ή 0- 
ία άξιεπαίνως συνεχίζει την άξιοπρεπή 
«υματικην Ηπειρωτικήν παράδοσιν, νά 
αληφΟΠ ή έξης Εργασία, έάν βέβαια καί 
Λ)σις τής «Τίπειρ. Εστίας» συμμερίζε- 

τάς απόψεις μου.
Νά γίλΐι είς πίναξ των μέχρι τούδε θα- 
Γΐων καί κάπως γνωστών Επιστημόνων, 
ίητών, λογοτεχνών, δημοσιογράφων κλπ. 
Τροπών, οΐτινες εΓχον καί σχετικό)ς εύ- 
$ραν πνευματικήν άπήχησιν, άνά τό 
’̂ νελλήνιον καί τών έν ’Ηπείρφ καί τών 
ΙέΑθήναις καί τών άνά τό Πανελλήνιον 
Ιδρωτών, οϊτινες νά έγραψαν καί ή νά 
δωσαν Εφημερίδας, βιβλία ή νά έδημο- 
|«σαν εργασίας των, μελέτας, ποιήματα, 
tyd, διατριΓιάς κλπ., όπουδήποτε. Καί 
Iί̂ νεχείρ νά Εκδοθή είς τόμος περιέχων 
1' σελίδας τήν ζωήν καί τήν δράσιν 
<̂ον καί έν συνεχείρ εις άναλόγους σε
ίς ν’ άναγραφώσιν αί Επικεφαλίδες (ί- 
I μέ 2 - 5 σειράς σχόλια), τών έκδο- 

βιβλίων ή έφημερίδονν ή δημοσιευ- 
ποιημάτωΥ, άρθρων, διατριβών,

λογοτεχνικών κειμένων κλπ., τών Εν λόγφ 
αειμνήστων πνευματικών άνΟροόπων, ώς φο
ρέων τής έ\ γένει Ηπειρωτικής πνευματι
κής εμφανίσεοκ, ζοιής, δράσεως καί κινή- 
σειυς είς τούς νεωτέρους χρόνους.

Βάσει τής σκέψειος καί αφετηρίας ταύ- 
της ή «Ηπειρωτική Εστία» νά ποιήσηται 
μίαν εκκληυιν - πρόσκλησιν προς τούς 
συγγενείς ή φίλους τών θανόντων, οϊτινες 
νά άποστείλωσιν τά σχετικά στοιχεία. Καί 
βάσει τούτων νά ίκδοθώσιν είς ή δύο τό
μοι, οί οποίοι Οά πιοληΟώσιν, περίπου είς 
τήν τιμήν, είς ί·γ θά στοιχίσουν, διά τούς 
συντηρητικούς καί οικονόμους. . .  άγορα- 
στάς. (Εφεξής δέ κατ’ έτος νά έκδίδεται 
εν ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ τεύχος περιέχον τάς Ερ
γασίας κλπ., τών κατά τό προηγούμενον 
έτος θανόντιον, έν μέρει, έάν ύπάρχη δυ- 
νατότης οικονομική, δαπάναις καί τών κλη
ρονόμων* τού άποβιώσαντος).

III. Δεί, δή, χρημάτων καί άνευ 
αυτών ούόέν έστίν γενέσθαι δια τήν Εργα
σίαν καί τήν έκδοσιν τού ανωτέρω τόμου 
ή ίσως καί δύο τόμων. Μάλιστα. Πολύ 
όρθώς. Λ) Οί συγγενείς καί φίλοι τό)ν θα- 
νόντιον, οί πλείστοι τών όποίιον πιστεύω 
ότι δύνανται. Β) 'Ο Δήμος Ίωαννίνων. 
Γ) Ή Μητρόπολις Ίωαννίνων. Δ) ΟΙ φί
λοι τής ’Ηπειρωτικής πνευματικής παρα- 
δόσιοις, είτε '«υγγραφεϊς, είτε άρθρογρά- 
φοι κλπ., είτε μή τοιούτοι, Ε) Εί τίς έτε
ρος εκ τών αναγνωστών, εί βούληται. καί 
ΣΤ) Συμβολικούς καί πραγματικώς δ υπο
φαινόμενος έχει είς τήν διάθεσιν τής «Ή- 
πειροϊτικής Εστίας» διά τήν έν λόγφ αΐ- 
τίαν, χωρίς νά κέκτηται καί μεγάλην ευ
πορίαν, έν συγκρίσει πρός πλείστους άλλους, 
εξ ιδίων του Δραχ. 3.000. Καί ΟΤΤΩ ΔΤ- 
ΝΑΤΛΙ νά έκδοΟή είς τόμος καί διά προ- 
εγγραφών εισέτι.

Ό  γραφών, πολλαχού («Έφημ. Έλ. Νο- 
μικών», «Εθνική Άνασυγκρότησις», «’Η
πειρωτικών Μέλλον», «Δικηγορικός Ά 
γιόν»), ποιείται νύξιν, θεμάτων, Επικαλού
μενος τήν υπερηφάνειαν, τήν καλήν πί- 
στιν, τήν σοφίαν καί τήν καλήν πρόθεσιν 
τών Επαίονιων καί ιιρμοδίων.. . (Άλλα 
πολλάκ.ις είς ώτα μή άκουόντων),

Καί άπό τών ίερό)ν καί προσφιλέστατων 
αυτών στηλών εκτίθεται ή άνωτέρω άπο- 
ψ ις... *Άς ίδωμεν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΣΙΛΑΤίΟΣ

Σ.Σ. Συγχαίρομεν —κατ’ άρχήν— τόν 
κ. Στέφανον Βασιλάκον, γιά τίς Εποικοδο
μητικές σκέψεις καί γιά τήν έμπρακτη βο
ήθεια, πού πάντοτε προσφέρει γιά τήν δια
τήρηση τής πνευματικής παραδόσεοκ στήν 
"Ηπειρο. Πράγματι, είναι συγκινητικό πού, 
στήν αυχμηρή τούτη Εποχή τών άποστρα- 
πτόντων είδώλων άπ’ τήν αντανάκλαση τής

k
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υλικής εύηαερίας, υπάρχουν τέτοιες έκδη- 
λϋ)οεις. Δεν είναι λοιπόν, νά άπαισιοδοξού- 
με, παρά τήν τραχύτητα καί τήν οικονο
μικήν αβεβαιότητά πού αντιμετωπίζουν, ό
σοι αγωνίζονται για τήν πνευματική οντό
τητα και για τήν Ιστορική φυσιογνωμία τών 
Ηπειρωτικών Γραμμάτων. Έν τούτοις, ό
μως, είμαστε υποχρεωμένοι νά ομολογήσου
με πο')ς, άπ’ τήν πικρότατην έμπειρία, πού 
έχομεν έν οχέσει fit όσα προτείνει, στήν 
παραπάνοι επιστολή ό κ. Βασιλάκος, δέν 
πιστεύομε πώς είναι δυνατόν νά γίνει μια 
τέτοια ’Ηπειρωτική Γραμματολογία, χωρίς 
νά βρείουν πάρα πολλοί σάν τον ίδιον έν- 
θουσιώντες. Δέν γνωρίξομεν, έν προκειμέ
νη), αν πρέπει ν’ αναφέρουμε έπ* ευκαι
ρία— πώς ή «Ηπειρωτική Έστία>, πριν 
από 16 ολόκληρα χρόνια, είχεν έπιχειρήσει 
κάτι παρόμοιο, δίνοντας έτσι, τον Α' τό
μο τής '«’Ηπειρωτικής ’Ανθολογίας» (έκδο
ση 1955), στον οποίο περιλαμβάνονταν οΐ 
I. Βηλαράς, Γ. Ζαλοκώστας, Άρ. Βαλαω- 
ρίτης, Έλ. Αάμαρη, Σπ. Λάμπρος, Χρ. 
Χρηστοβασίλης, Γ. Χατζή - Πελλερέν, Δ. 
Σάρος, Σωτ. Σκίπης, Τέλος νΑγρας, Γιω- 
σέφ Έλιγιά, Κων. Καζαντζής, Κων. Ρά- 
όος, Σεραφ. Άρκυυμάνης, Μ. Αλεξίας καί 
Γ. Άράπης.

Ή  «Ήπειρο)τική Εστία» είχε ακόμα τήν 
πρόθεση, νά συνεχίσει, μέ αυτήν άκριβώς 
τήν μορφ/η, τόν σχηματισμό καί άλλων τό
μο) ν, ώστε νά φτιάξει, κατ’ αυτόν τόν τρό
πο, μια πλήρη, σοβαρή καί υπεύθυνη —ό
σο γίνεται— ’Ηπειρο3τική Γραμματολογία, 
πού νά καλύπτει τήν πνευματική φυσιογνο)- 
μία τής Ηπείρου (τής Ενιαίας καί ’Αδι
αιρέτου ’Ηπείρου, φυσικά), ώς τις ημέρες 
μας καί ποέ, ακόμα, νά συνεχίζεται πα
ράλληλα μέ τήν σύγχρονη ζωή. Δυστυχώς, 
όμως, παρά τήν ουσιαστική ανάγκη, πού 
ήρθε νά καλύψει μιά τέτοια έκδοση καί πα
ρά τήν αναντίλεκτη χρησιμότητά της στήν 
βιβλιογραφία μας γενικώτερα, ή «Ηπειρω
τική ’Ανθολογία» αύτή παραμένει, αδιάθε
τη καί, περίπου, άζήτητη, στις αποθήκες 
τού περιοδικού. νΕτσι, οί κόποι, ή φρον
τίδα, οί ύποχοκόοεις καί ή οικονομική Ου
σία (βέβαια, ή έκδοση ενός βιβλίου δέν 
είναι κάτι τό ανώδυνο καί τό έφικτό για 
ένα περιοδικό τής κλάσεως καί τής μορφής 
τής «Ηπειρωτικής ’Εστίας»), πού χρειά
στηκαν καί πού προσφέρθηκαν γι’ αύτό, έ
μειναν χωρίς τήν άναγκαίαν άνταπόκριση, 
πράγμα πού, κοντά στ’ άλλα, είχεν ό>ς συ
νέπεια νά μάς αποθαρρύνει για νά δώσου
με συνέχεια.

Μέ τήν παραπάνω έκφραση τής άπογοη- 
τεύσεο>ς μας, βέβαια, δέν θέλομε νά προ
δικάσουμε καί τήν τύχη, πού μπορεί νά έ
χει ή όντως συγκινητική πρόταση τού κ. 
Βασιλάκου. Τήν άναφέραμε άπλώς, μόνο

γιά τήν ιστορία, ή όποια θά κρίνει, κόπο- j 
τε, αν κάναμε καλά ή όχι τό καθήκον μας \ 
ώς πνευματικοί άνΟρουτοι. ’Αντίθετο);, εύ-1; 
χόμαστε ολόψυχα ν’ άνοίξει ένας καινούρ-μ 
γιος δρόμος, γιά μιά πιο έπιτυχημένη προσ-̂  
πάΟεια, ξεκινώντας άπ’ τις απόψεις τού κ. ■ 
Βασιλάκου. Καί θά προσφέρουμε πρό>τοι - , 
πρώτοι, ό,τι ιιάς είναι δυνατόν. γ

Πρός
τόν κ. Διευθυντήν του Περιοδικού 

«’Ηπειρωτική Εστία»
είς ’Ιωάννινα

Φίλε π. διευθυντά,
Δέν συνηθίζο) να μετέρχομαι τόν κριιιέ 

κόν, διότι καί εγώ ό ίδιος δέν κατέχω ν  
περίφημο παπικό «άλάθητον» άλλα διαβό 
ζοντας εις τό 207-208 (σελ, 310) τεύχο' 
τής Ήπ. Εστίας τήν έρμηνεία πού δίν* 
ό κ. Κ. Βελιαρούτης σέ μιά ενθύμηση το 
έτους 1650, τήν όποια πρωτοδημοσίευσε * 
αείμνηστος X. Σούλης στα Ήπ. Χρονιά 
τού έτους 1934 σελίς 90 (καί όχι 19ft 
σελ. 81 πού γράφει ό κ. Βελιαρούτης) yjt 
σύμφωνα μέ τήν όποια φέρει ώς διδάσκί 
λον τής έποχής εκείνης στο Γραμμένο %t 
Τόλη Δημητρίου, κατέληξα στο συμπέρ» 
σμα ότι σφάλλεται, διά τούς έξη; λόγους

"Ας παραθέσιομε πρώτα τό κείμενο *ό 
ένύυμήσεως. «έτούτο τό έβακαίλιο ένε %· | 
άγιου Νικολάου μαναστίρ Γραμένον 650 γ 
ναρίου πρότι δήπιμιλι τού άγιου ήπιτρόπ», 
παπαναστασι διαμάντι αβτί (Λύδή) 'ίύ  
ανου Οεοπιστου πουστρου (Βούσρου) β 
χειρος τόλης Διμίτρι δασκάλου Καλαριτ 
της».

Ή  ενθύμηση αύτή έπάνιο στήν άργυ* 
επένδυση τού ευαγγελίου, όπως άναφέι 
ό X. Σούλης θά ήταν ασφαλώς ΧΑΡ 
ΓΜΕΧΗ μέ άσημουργικό καλέμι (διότι 
μελάνη δέν γράφεται ούτε διατηρείται 
πάνω στό ασήμι). Γεννάται λοιπόν τό Ι( 
τημα «Ποιος τήν έχάραξε»;

’Ασφαλώς ό κατασκευαστής τής άρ* 
ρής έπενδύσεο);, δ όποιος κοντά στα 6 
ματα των τότε έπιτρόπων άποθανάτισε 
τό δικό του, όπως συνηθίζουν οί καλλι > 
χνες, ζωγράφοι, άσημουργοί, ξυλογλυπ ή 
κ.λ. Έξ άλλου αύτό φαίνεται καθαρά 
από τήν έννοια τής έπιγραφής* «διά X 
ΡΟΣ (κατεσκευάσθη ή έπένδυση) Τό! 
Διμίτρι δασκάλου Καλαριτότης». Οί 2 
λαρρυτιώτες γνο>ρίζομε όλοι μας ότι ή' 
άριστοι άσημουργοί. Ό  τεχνίτη; της" 
λόγο) ένθυμήσεοις λοιπόν, φαίνεται 
ότι λεγόταν Τόλης καί ήταν γυιός τον ' % 
μήτρη δασκάλου. ^

Τό έπώνυμο «Δάσκαλος», ήταν <pofo‘|j



(νή αιτία που έκανε τον κ. Βελιαρούτη νά 
\$:iv.)A6i] τύν τεχνίτη τον άσημουργό ώς δά- 
||σκαλο. Τό έπιόνυμο «Δάσκαλος» όμτος είναι 
ϋ?πολΰ κοινό γ>:(· δλη την *Ί1πειρο καί άλλα-

ty.of·. Λεν αποκλείεται βέβαια ό πατέρας η 
ό παπποΰς ιού άσημουργού νά ήταν δάσκα- 

||λος, άλλ’ υχι και ό ίδιος ό όποιος εβαλε 
ώζ* όνομά του στο έργο του όπως ακριβώς 
&ύπέ γράφε με τα ολίγα κολυβογράμματά του,

tTo/.i] (top Λιμίτρι δασκάλου (ή δάσκαλου).
Γράφοντας τα ανώτερος δεν έχομε ού- 

Ρ)ένα σκοπόν η πςόΟεση νά άμφισβητήσωμε 
$.*1ς ιστοριοδιφικές Ικανότητες του κ. Βε- 
-:̂ ι«ρουτη, άλλα απλώς καί μόνον νά έπι- 
:̂ τ?)σωμε την προσοχή όλιον τών άσχολου- 
φένιον με τά παλαιά έγγραφα, ένΟυμήσεις 
&λ.π. νά προσέχοι*ν πολύ τόσο στην άνά- 
!γνωση όσο και στην ερμηνεία των. ’Εννο- 
•έται βέβαια ότι τής συστάσεως αυτής δέν 
$|αιροΰμε τον εαυτόν μας, διότι και έμείς 
ίβίοπίπτομε σέ Ιστοριοδιφικά ή έρμηνευτικά 
Λάθη τά οποία έν τώ μέτρφ των δυνάμεών 
ΐμς επανοοΟιόνομε.
f*-v Μετά τιμής

’Αναστάσιος Ευθυμίου.

Η Ι Β Λ Ι Α  Π Ο Υ  Ε Λ Α Β Α Μ Ε
Ψή·

m  ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΛΑΟΓΡΛΦΙΚΛ
εν ι κ ο ΰ Ε π ι τ ε λ ε ί ο υ  Σ τ ρ α τ ο ύ

4; ' ■ Δ) ν σ ε ω ς ' Ι σ τ ο ρ ί α ς  Σ τ ρ α 
τού:  1) «’Ανεφοδιασμοί καί Μεταφο
ρά! κατά την Μικρασιατικήν ’Εκστρα
τείαν (1919 - 1022)», Σχ. 8ον μεγ·, 
σελ. 320 (μετά χαρτών καί σχεδια- 

: γραμμάτ(ον), ΆΟήναι 1969,
2) «Επιχειρήσεις είς Θράκην (1919 - 
1929)», Σχ. 8ον μεγ., σελ. 228 (μετά 
χαρτών καί σχεδιαγραμμάτων), ΆΟη- 

* ναι, 1969.
ί ω ρ γ ί ο υ X. X ι ο ν ί δ η : «Ιστορία
\ τής Βέροιας» (Τόμος Δεύτερος), Σχ. 
I 8ον μεγ., σελ. 248, Θεσσαλονίκη, 1970.
Ηστ ο φ .  Γ. Λ α ζ ά ρ η :  «Τά Λευ-
» καδίτικα», Σχ. 8ον μεγ., σελ. 212, Ίω- 
ί άννινα, 1970.
if ο στ. 17. Πα π α Οε ο δ ο ό ρ ο υ :  1) 
'< «Αραμεοίπκα», Σχ. 8ον, σελ. 160, Ά- 
)ΰηναι, 1970
η2) «'II 'Ιερά Μονή τής Γεννήσειος τής 
ίθεοτόκου Λραμεσών Δωδτόνης καί ά?.- 
Ιλα ίεοά ιινηιιεία καί κειμήλια», Σχ, 
)8ον, σελ. 48, ΆΟήναι, 1969.
■·. Π. Λ ρ λ ι α λ ή : «ΔιαΟήκαι εύερ-
fte τών τή: π όλε ως Κοζάνης», Σχ. 8ον 
|«εγ., σελ. 98, Θεσσαλονίκη, 1970.
I ρ ο υ Κοκ κ ί ν η : «'Ιστορικά μνη-
ptla καί Λαϊκή Αρχιτεκτονική στή 
Χαλκίδα» (νΕκδοσις Εταιρείας Εύβοϊ-

κών Σπουδών), Σχ. 8ον μεγ., σελ. 88, 
Εύβοια, 1970.

Κ ά> ο τ α I ί . Λ α ζ α ρ ί δ η : «Ό δά
σκαλος Κωστό.κης Ήλ. Π απαγεωργίου 
κα! τό Ιίαπέσοβο - Ζαγορίου», Σχ. 8ον, 
σελ. 40, Γιάννινα, 1969.

Γ ε to ο γ ί ο υ X, X ι ο ν ί δ η : «Σχεδία
σμα περί τού Γέρο - Καρατάσου» (ά- 
νάτιπον έκ τού Θ.' Τόμου τών «Μα
κεδονικών») (*Έκδοσις Έταιρ. Μακε- 
δονικών Σπουδών), Θεσσαλονίκη, 1969.

Λ ε ω ν ί δ α  Σ π α ή :  «Πενήντα χρόνια
στρατιώτης», Σχ. 8ον μελ. σελ. 370, 
ΆΟήναι, I960.

*-Ε τ α ι ρ ε ί α ; Ε ύ 6 ο ϊ κ ώ ν Σ π ο υ- 
δ ώ ν : «Άρχείον Εύβοϊκών Μελετών» 
(Τόμος ΙΕ '), Σχ. 8ον μεγ., σελ. 310, 
ΆΟήναι, 1969.

Κ ω ν. I. Κ ί τ σ ο υ - X ρ. Δ. Μ α ρ ι- 
ν ο π ο ύ λ ο υ : «'Ιστορία τού Διδασκα
λείου Πελοπόννησου καί τής Παιδα
γωγικής ’Ακαδημίας Τριπόλεως», Σχ. 
8ον μεγ., σελ. 210, ΆΟήναι, 1970.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Σ π ό ρ ο υ  Κ υ ρ ι α ζ ο π ο ύ λ ο υ : «'Η πο
λιτική θρησκεία τής 'Ελλάδος», Σχ. 
8ον μεγ., σελ. 280, Ιωάννινα, 1969.

Σ τ α ύ ρ ο υ  ’ Τ ω σ. Π α π α δ ά τ ο υ : «Τό 
πρόβλημα τού άβάτου τού * Αγίου "Ο
ρους», Σχ. 8ον μεγ., σελ. 160, Θεσσα
λονίκη, 1969.

Ί ω ά ν ν ο υ  Ό  ρ. Κ α λ ο γ ή ρ ο υ :  κ<Τό 
Τριαδικόν Δόγμα κατά τόν Δ' αιώνα», 
("Εκδοσις Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης), Σχ. 8ον μεγ., σελ. 102, Θεσσα
λονίκη, 1969.

Σ π ό ρ ο υ  Κ ο κ κ ί ν η :  «Βιβλιοθήκες καί
’Αρχεία στην 'Ελλάδα», Σχ. 4ον, σελ. 
210, ΆΟήναι, 1969.

Γ. Π. Σ α β β α ν τ ί δ η :  «’Από τή χει
ρόγραφη παράδοση τής Πολιτείας τού 
Πλάτωνος», Σχ. 8ον, σελ. 44, ^Ιωάν
νινα, 1970.

Σ π. Δ. Κ ν ρ ι α ζ ο π ο ύ λ ο ν : «Ενώ
πιον τού τετάρτου κοσμοιστορικού γε
γονότος» Γ'Εκδοσις Έλλην. ΆνΟρο)- 
πιστικής 'Εταιρείας), Σχ. 8ον μεγ., 
σελ. 26, ΆΟήναι, 1970.

* I ω ά ν ν ο υ Ό  ρ. Κ α λ ο γ ή ρ ο υ :  «Κοι
νωνία Αγίων» (άνάτυπον έκ τού πανη
γυρικού τόμου έπί τή 125ετηρίδι τής 
Ριζαρείου Σχολής), Σχ. 8ον μεγ., σελ. 
24, ΆΟήναι, 1970.

Δη;ι.  Π α ν  τ ε λ ο δ ή μ ο υ :  «Ένέργειαι 
τού Βολταίρου πρός άπελευΟέρωσιν τής 
Ελλάδος κατά τήν διάρκειαν τού ρο>σ-



σο - τουρκικοί» πολέμου 1768 -1774» (ά- 
ντάυπον έκ τής «Ήπειρ. Εστίας»), 
Σχ. βον μεγ., σελ. 24, ’Ιωάννινα, 1969.

2  ή φ η Κ ά λ λ ι α :  «Βασίλειος Βέλλας»,
Σχ. 8ον ιιεγ., σελ. 32, Άθήναι, 1970.

2  π. Δ. Κ ν  ρ ι α ζ ο π ο ύ λ ο υ : «'Ιστο
ρίας κατόρθωμα» (άνάτυπον έκ τής 
«Ήπειρ· Εστίας»), 'Ιωάννινα, 1969.

Ε ύ α γ γ. Κ. Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ :  «νΑν
θρωπον νίητώ», Σχ. 8ον, σελ. 16, Ά- 
θήναι, 1970.

Δ η μ ή τ ρ η  Γ ι ό κ ο υ :  «Παρουσία», Σχ. 
8ον, σελ. 118, Άθήναι, 1970.

Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Π υ ρ ο υ ν ά κ η :  «Μέ τούς
νέους», Σχ. 8ον, σελ. 176, Άθήναι, 
1970.

Δ η μ. Τ. Ν ό τ η Μ π ό τ σ α ρ η : «Σού
λι και δηιιοτικό τραγούδι», Σχ. 8ον, 
σελ. 32, Άθήναι, 1970.

Μ ι χ α ή λ  Π ε ρ ά ν 0 η : «νΗπειρος λί
κνο των θρύλων», Σχ. 8ον, σελ. 32, 
’'Αρτα, 1970.

Β α σ ι λ. I'. Β ε τ σ ο π ο ύ λ ο υ : «01
δάσκαλοί μου τής Πόλης» (άνάτυπον 
έκ τον 34ον Τόμου του ’Αρχείου Θρά
κης), Σχ. 8ον, σελ, 40, Άθήναι, 1969.

Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς  Π α ρ α φ ε ν τ ί δ ο ι ν Γ  
«Ό λαϊκός μας πολιτισμός ώς τεκμή- 
ριον ένότητος τον έθνους», Σχ. 8ον 
μεγ., σελ. 30, Φλώρινα, 1969.

Ά  ρ σ έ ν η Γ ε ο ο ν τ ι κ ο ν : «'Ιστορία:
ένας δχι καί τόσο άμεμπτος παιδαγω
γός» (ανάτυπο απ’ την «Ηπειρωτική 
Εστία», τόμ. 1969), Σχ. 8ον μεγ., 
σελ. 16, Γιάννινα, 1969.

Ά  ρ σ έ υ η Γ ε ρ ο ν τ ι κ ο ύ :  «Καβάφης: 
μια προδρομική φωνή» (ανάτυπο από 
την «’Ηπειρωτική Εστία», τόμ. 1970), 
’Ιωάννινα, 1970.

Τ ί τ ο υ  Γ ι ο χ ά λ α : «Σελίδες έκ τής
ιστορίας τής Νεοελληνικής Λογοτεχνί
ας τον καθηγητον κ. Br. Lavagnini», 
(άνάτυπον έκ τής «’Ηπειρωτικής 'Ε
στίας», τόμ. 1970), Σχ. 8ον μεγ., σελ. 
16, ’Ιωάννινα 1970.

Δ η μ. Π α ν τ ε λ ο δ ή μ ου: «Ό  ποιη
τής Πεύκος ’Ορεινός (Διαμάντης Πα- 
παγιάννης)» (ανάτυπο άπό τήν «Η 
πειρωτική 'Εστία», τόμ. 1970), Σχ. 
8ον μεγ., σελ. 20, ’Ιωάννινα, 1970.

Μ ά ρ ι ο υ  Β ι» ρ. Ρ α ΐ ζ η :  «’Ηπειρωτι
κοί άγώνες καί Αμερικανοί ποιητές», 
(ανάτυπο άπό τήν «’Ηπειρωτική Ε 
στία»; τόμ. 1970), Σχ. 8ον μεγ., σελ. 
16, ’Ιωάννινα, 1970.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ 
Π ε ζ ο γ ρ α φ ί α

Τά σ ο  υ Ζ ά π π α : «Στό Ίόνιο μέ
βάρκα», Σχ. 8cv, σελ. 216, Άθήνο 
1970.

Γ. Μ. Π ο λ ι τ ά ρ χ η :  «Γνώρισα τό
Πειραιά», Σχ. 8ον, σελ. 116, ΆΜ. 
να, 1970.

Γ ι ά ν ν η  Μ π α ρ μ π α γ ι ά ν ν η :  «Me 
χωρίζουν τά σύννεφα», Σχ. δον, σεΗ 
144, ’Αθήνα, 1970.

Β α σ ί λ η  Ε. Γ σ ι ά τ η :  «Πεζογραφ
ματα», Σχ. 8ον, σελ. 168, Άθήν 
1969.

Δ η μ ή τ ρ η  Σ α α μ έ λ ο υ  (Δ/νση) * 
«Ρουμελκότικο 'Ημερολόγιο 1970», 5 
8ον μεγ., σελ. 176, ’Αθήνα, 1970.

Κ ώ σ τ α  Σ α ρ δ ε λ ή :  «Τό Σύναξή
το») Γένους», Σχ. 8ον μεγ., σελ. 3. 
’Αθήνα, 1969.

Β α σ ί λ η  Κ ρ α ψ ί τ η :  «Τό τραγρι
τής Λευτεριάς» (νΕκδοση I. Μη^ 
πόλεως Παραμυθίας), Σχ. 8ον, « 
192, Άθή-σ, 1970.

’Ι σ α β έ λ λ α ς  Σ ι κ ι α ρ ί δ η  - Μβ^.  
β ρ ο ύ β α :  «Διηγήματα», Σχ.·1*^
σελ. 64, ’Αθήνα, 1970.

X α ρ α λ.. λ. Π έ τ σ κ ο υ : «Ταβ*ο
ή "ευτυχία,,» (διηγήματα), Σχ. fi 
σελ. 194, ’Αθήνα, 1970.

Τ ά κ η  Σ ω τ ή ρ χ ο υ :  «*Ένας
γελαστός» (χρονογραφήματα), Σ χ^ | 
σελ. 160*, ’Αθήνα, 1970. ~ 1

Ά  λ κ ν ό ν η ς : «Χωρίς έτικέτα» W j
λα), Σχ. 8ον, σελ. 92, Αθήνα, Φ

Σ π ό ρ ο υ  Μ ο υ σ ε λ ί μ η : «Ά*1
χρόνια τής σκλαβιάς» (διηγήμ^ 
Σχ. 8ον, σελ. 48, Γιάννινα, 191

Π ο ί η σ η

Τ ά κ η  Σ ω τ ή ρ χ ο υ :  «Χρυσή β*
Σχ. 8ον μεγ., σελ. 64, Αθήνα**

Ζ α φ ε ί ρ η  Σ τ ά λ ι ο ν  : «Βρς
γη», Σχ. 8ον, σελ. 96, Άθήν

*0 λ γ α ς Β ό τ σ η :  «Κρύπτη
ορο», Σχ. 8ον μεγ., σελ. 9$,? 
να, 1970.

Ή λ ί α  Π. Κ α τ σ ό γ ι α ν ν ηί d 
ληγικό», Σχ. 8ον μεγ., σελ. 
σαλονίκη, 1969. ^

Κ ώ σ τ α  Π η γ α δ ι ώ τ η :
διαμονής», Σχ. 8ον μεγ., σελ.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 

ϋήνα, 1070.
I φ ά ν η Μ α τ σ ό π ο ν λ ο υ : «Παιδική
L ραψωδία», Σχ. 8ον μεγ., σελ. 114, Ά- 
[' Οήν.ιι, I960.
|ΐ3. Η. Β ο γ ι α τ ζ ό γ λ ο υ : «Οί̂  έ|ό-
r  ριστοι», Σχ. 8ον μεγ., σελ. 64, ΆΟή- 
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ BBYPBAXH 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ TOY ΝΑΠΒΑΕΟΝΤΟΣ

Ό θρίαμβος του Ναπολέοντος εις την ’Ιταλίαν, πρώτη μεγάλη επιτυχία τής 
Λαλλικής Έπαναστάσεως, ήνοιξε την οδόν δια την έγκαύίδρυσιν της πρώτης Αύ- 
:οκρατορία;. Τό Διευι)υντήριον πρυκειμένου να έπισκιάση την σημασίαν τής νίκης 
ον» αρχηγού της ιταλικής στρατιάς δια μιας αποτυχίας, ανέθεσε ν είς τον Βονα- 
«ρτην την 2<>ην ΌκτοΦρίου 1797 την αρχηγίαν έκστρατευτικού σώματος ένα ν
αόν τη; Αγγλίας. Ό  ευφυής οιιιυς Κορσικανός διείδε τους κινδύνους τής έπι- 
ι̂ρήσεως ταυτης, ή οποία ί)ά έθετε τέρμα είς την στρατιωτικήν καί πολιτικήν 

ίαδιοδρομίαν του. Τή έπεμύάσει τού Ταλλεϋράνδον άπεφεύχύη ή σύγκρουσις Δι- 
*θνντηρίου καί Βοναπάρτου, άπεφασίσΟη δέ ή όργάνωσις εκστρατείας είς τήν 
ίγυπτυν, δάσει τού Υπομνήματος, τό οποίον ό πρώην επίσκοπος τού Ώτέν είχε 
φουσκίσει είς την Εκτελεστικήν εξουσίαν τής Δημοκρατίας τήν 25ην Φεβρουα- 
ου 1798. Ούτω ί)α άπεμακρύνετο έκ τής πρωτευούσης ο επικίνδυνος στρατηγός 
ί δα κατεφέρετο πλήγμα εναντίον τής ’Αγγλίας διά τής κατακτήσεις σημαντι- 
•ν στρατηγικών ύέσειυν τής Μεσογείου καί διά τού ελέγχου τής οδού προς τάς 
ιδίας.

Τό πενταμελές Διευθυντήριον υπέγραψε την Γ2ην ’Απριλίου 1797 τήν ά- 
ρασιν συγκροτήσεως στρατιάς τής ’Ανατολής υπό τήν αρχηγίαν τού Βοναπάρ- 
. Μετά ένα περίπου μήνα εϊχον συμπληρωΟή αί προετοιμασίαι τού τολμηρού 
του εγχειρήματος καί τήν 19 η ν Μαΐου τό έκστρατευτικόν σώμα άνεχωρησεν έκ 
ι λιμένος τής Τουλώνος. Έπί τριακοσίαη» περίπου πλοκυν είχον έπι6ιβασι1ή τρια- 
τα καί δυο χιλιάδες άνδρες, έπί κεφαλής των όποιων εύρίσκοντο οΐ στρατηγοί 
έξανδρος Μπερτιέ, Κλεμπέρ, Ντεσαίξ, Μενού, Λάν, Μυρά, Νταβού, Λανύς, 
,λέρ καί άλλοι, ώς έπί τό πλεΐστον νέοι, μ ή υπερύαίνοντες τό τριακοστόν έτος 
i ηλικίας των1. Έπί πλέον, εκλεκτόν έπιτελεΐον γεα^γράφων, χημικών, φυσικομα- 
μιικών, αρχαιολόγων, ιατρών, αστρονόμων, αρχιτεκτόνων, μηχανικών, γεωπό- 
βοτανολόγων, τοπογράφων, μεταλλειολογίαν, συγγραφέων, ζωγράφων, μουσουρ- 

\ διερμηνέων καί τυπογράφων ί)ά άνελάμβανε τήν επιστημονικήν έξερεύνηοιν 
πλούσιας χώρας τού Νείλου.

Ό στόλος έφθασε τήν Ιην ’Ιουλίου προ τής ενδόξου άλλοτε πόλεως τής


