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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ BOVPBAXH 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ TOY ΝλΠΟΛΕΟΝΤΟΣ

Ό  θρίαμβος τού Ναπυλέοντο; εΐ; την ’Ιταλίαν, πρώτη μεγάλη επιτυχία τής 
Γαλλική; Έπαναοτάαειυς, ήνοιξε την οδόν διά την έγκαθίδρυσιν τής πρώτης Αυ
τοκρατορίας, Τό Διευθυντήριον προκειμένου νά έπι σκίαση την σημασίαν τής νίκης 
roO αρχηγού τής ιταλική; στρατιά; διά μια; αποτυχίας, ανέθεσε ν εΐ; τον Βονα- 
;άριην την 2(>ην Όκτοιβρίου 1797 την αρχηγίαν έζστρατευτικού σώματος εναν
τίον τη; Αγγλίας. Ό  ευφυή; όμ<ο; Κορσικανό; διείδε τού; κινδύνου; τής έπι- 
ειρήπεο); ταύτης, ή οποία θά έθετε τέρμα εις τήν στρατιωτικήν και πολιτικήν 
.ταδιοδρομίαν του. Τή έπεμβάσει τού Ταλλεϋράνδον άπειρεύχθη ή σύγκρουσις Δι- 
υθνντηρίου και Βοναπάρτου, άπεφασίσθη δε ή όργάνωσι; εκστρατείας είς την 
ΐγυπτυν, βάσει τού 'Υπομνήματος, τό οποίον ο πρώην επίσκοπος τού Ώτέν είχε 
υρονσιάσει εΐ; την Εκτελεστικήν εξουσίαν τής Δημοκρατίας τήν 29ην Φεβρουα- 
ου 1798. Ούτιυ θά άπεμακρύνετο έκ τή; πρωτευούση; ο επικίνδυνος στρατηγός 

θά κατεφέρετο πλήγμα εναντίον τή; ’Αγγλίας διά τή; κατακτήσεω; σημαντι- 
*>ν στρατηγικών θέσεων τή; Μεσογείου καί διά τού ελέγχου τής οδού προς τάς 
/δίας.

Τό πενταμελές Διευθυντήριον υπέγραψε τήν 12ην ’Απριλίου 1797 τήν ά- 
φασιν συγκροτήσεως στρατιάς τή; ’Ανατολής υπό τήν αρχηγίαν τού Βοναπάρ- 
). Μετά ένα περίπου μήνα είχον συμπληρωθή αί προετοιμασίαι τού τολμηρού 
♦του εγχειρήματος καί τήν 19ην Μαΐου τό έκστρατευτικόν σώμα άνεχώρησεν έκ 
; λιμένας τή; Ί’ουλώνος. Έπΐ τριακοσίων περίπου πλοίοιν είχον έπιβιβασθή τριά- 
τα και δύο χιλιάδες άνδρες, επί κεφαλή; τών όποίιον εύρίσκοντο οί στρατηγοί 
ιέξανδρο; Μπερτιέ, Κλεμπέρ, Ντεσαίξ, Μενού, Λά\, Μυρά, Νταβού, Λανύς, 
ιλέρ και άλλοι, ώ; επί τό πλείστον νέοι, μή ύπερβαίνοντες τό τριακοστόν έτος 
• ηλικίας των1. ’Επί πλέον, εκλεκτόν έπιτελεΐον γεωγράφων, χημικών, φυσικομα- 
ιατικών, αρχαιολόγων, ιατρών, αστρονόμων, άρχιτεκτόνων, μηχανικών, γεωπό- 
, βοτανολόγιον, τοπογράφων, μεταλλειολόγων, συγγραφέων, ζωγράφιον, μουσουρ- 

διερμηνέιον καί τυπογράφων θά άνελάμβανε τήν έπιστημονικήν έξερεύνηοιν 
πλούσια; χώρας τού Νείλου.

Ό  στόλο; έφθασε τήν Ιην ’Ιουλίου προ τής ενδόξου άλλοτε πόλεως τής
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Κλεοπάτρας, άφού προηγουμένως κατέλαβε την νήσον Μάλταν, έπίκαιρον στρατη?; 
γικόν σημείον, τού οποίου ό Βοναπάρτης έσχεδίαζε την κατάκτησιν ήδη από της 
συνάφεους τής Συνθήκης τού Κάμπο - Φόρμιο\ Εντός ολίγων ημερών συνετριβετο 
ή άντίστασις των Μαμελούκοη', μετά δέ την νίκην των Πυραμίδων την 21ην Ί* 
ουλίου ήτο ελεύθερα ή οδός προς το Κάιρον, εις το οποίον τά στρατεύματα τ% 
Γαλλικής Δημοκρατίας εισήλθον την 25ην τού αύτού μηνός. Ή  κατάληψις όμωδ j 
τής Αίγυπτου δεν ήτο δυνατόν νά ικανοποίηση την φιλοδοξίαν και τά μεγάλε πήβολί I  
σχέδια τού Βοναπάρτου. Εις τό στρατκυτικόν και πολιτικόν πρόγραμμά του περί |  
ελαμβάνετο εκστρατεία εις την Παλαιστίνην, συντριβή τής τυραννίας των πασο |  
δων, άνεύρεσις κεκρυμμένων θησαυρών και πολεμοφοδίων, ώς και εισβολή εις τή |  
Κωνσταντινούπολή προς διάλυσιν τής όθο^μανικής αυτοκρατορίας και δημιουργία |  
νέας άπεράντου ηγεμονίας τής ’Ανατολής. Εντός ελάχιστου χρονικού διαστήματε j 
κατελήφθη ή Παλαιστίνη, δεν έπετεύχθη δμως ή κατάκτησις τού * Αγίου Ίωάννι |  
τής ’Ακρας, ένισχυομένου υπό τού αγγλικού στόλου. Ούτω την 14ην ’Ιουνίου ό γα« |  
λικός στρατός έπανήλθεν εις Κάιρον καί έξήλειψε την έντύπωσιν εκ τής άποτ j  
χίας διά τής θριαμβευτικής νίκης εις τό Άμπουκιρ την Την Θερμιδώρ3. Εις xi λ 
πραγματικότητα όμιυς ή νέα επιτυχία των γαλλικών οπλών ήτο δυνατόν νά συ j 
κρνθή προς τάς νίκας τού Πύρρου εις την νότιον ’Ιταλίαν. ΑΙ άπώλειαι τού γο 3 
λικού στρατού ήσαν σημαντικοί. Βεβαίως αί άπώλειαι τού εχθρού ήσαν άσυγχτ 1 
τως μεγαλύτεροι* ούδεμία ομοκ ένίσχυσις έφαίνετο δυνατή έκ τής Γαλλίας. Έ · 
πλέον, επί οκτώ συνεχείς μήνας ούδεμίαν επιστολήν έλαβεν ό Βοναπάρτης έκ ι * 
Διευθυντηρίου4, προφανώς τούτο μέν διότι ή εκτελεστική εξουσία τής Γαλλι» * 
Δημοκρατίας εύρίσκετο εις δεινήν θέσιν, τούτο δέ διότι ό αγγλικός στόλος εΐ; j 
αποκλείσει τά παράλια τής Αίγυπτου καί κατά συνέπειαν δεν ήτο ευχερής ή πρ 
έγγισις γαλλικών ή ξένων πλοίων, μεταφερόντοη' μηνύματα προς τον αρχηγόν \ ■ 
στρατιάς τής ’Ανατολής. At παρασκευαζόμενοι ενισχύσεις εις τον λιμένα τής Τ· j 
λώνος άπεφασίσθη δπο^ς παραχο^ρηθούν εις τήν στρατιάν τής ’Ιταλίας προ i j 
μεγάλου κινδύνου έκ τής συνάψεο3ς συμμαχιών τού Σουλτάνου μετά τής Ρώσο; ■ 
καί τής ’Αγγλίας, ή οποία έσπευσε νά θέση εις τήν διάθεσιν τής Πύλης τον <*» 
λον της. Ούτως ό Βοναπάρτης εύρέθη έστερημένος τών εξ χιλιάδων άνδρών, 
οποίων είχεν απόλυτον ανάγκην διά νά εξασφάλιση τά καταληφθέντα εδάφη.

Μετά τήν μάχην τού Άμπουκιρ περιήλθον εις χεΐρας τών Γάλλων 500 * 
ρίπου Τούρκοι τραυματίαι, τούς οποίους ό αρχιστράτηγος άπεφάσισε νά παρι^ 
ση εις τον αντιναύαρχον τού τουρκικού στόλου. Τής ύποθέσειος ταύτης έπελήφί^: 
πολίτης Descroches, 6 όποιος ήλθεν έπανειλημμένως εις έπαφήν μετά τών διίι*  ̂
τών τών ναυτικών δυνάμεων τής ’Αγγλίας καί τής Πύλης εις τήν Ανατολικήν 
σόγειον. Ό  σερ Sidney - Smith, προκειμένου νά έμβάλη εις ανησυχίας τον 
πάοτην, έδωκεν εις τον Γάλλον έκπρόσωπον κατά τάς διαπραγματεύσεις περι
στροφής τών αιχμαλώτων άγγλικάς έφημερίδας καί γαλλικήν εφημερίδα τής Φε y  
φούρτης τού Απριλίου», Μαΐου καί τών αρχών τού ’Ιουνίου 1799. Ό  άρχιστι·Γ? 
γος, άγνοών τά διαδραματισθέντα εις τήν Ευρώπην γεγονότα από τής άναχή' · 
σεώς του, έπληροφορεΐτο υπό τών έν λόγω έφημερίδων περί τής δεινής θέσεα): ^ j 
τήν όποιαν εύρίσκετο τό Διευθυντήριον καί περί τών συνεχών αποτυχιών ε ^  
πεδία τών μαχών. Καθ’ όν χρόνον ή στρατιά τής ’Ανατολής έδρεπε δάφ>Ό:|ν  
τήν Αίγυπτον καί τήν Παλαιστίνην, ή έσωτερική καί εξωτερική κατάστασή, 
τήν Γαλλίαν ήτο απελπιστική. Εις έπιστολήν του προς τον στρατηγόν Ντί1* 
τής 11ης Αύγούστου ό Βοναπάρτης περιγράφει ώς ακολούθως τήν έν Εύρώπ·^: 
τάστασιν συμφώνως προς τάς υπό τών έφημερίδων παρεχόμενα; είδήσεις: c. ^ 
λαβον άγγλικάς έφημερίδας μέχρι τής 10ης ’Ιουνίου. Ό  πόλεμος έκηρύχθ,-^ 
τήν Γαλλίαν ήτο απελπιστική. Εις έπιστολήν του προς τον στρατηγόν Ντ ι* ;
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Ρώσσυι δεν εϊχυν φύάσει ακόμη. Ο πρίγκιψ Κάρολος διώκει εναντίον του Jourdan 
καί ό Kray εναντίον τού Scherer. Ό  γαλλικός στόλος εξ. 22 πολεμικών π?.οίων και 
18 ηοεγατών άνεχώρησεν εκ της Βρέστης κατά τάς πρώτας ημέρας του ’Απριλίου, 
έφθασεν εις τό στενόν7, συνεκρούσθη μετά των Μ Αγγλων, οί όποιοι διέθετον 18 πλοία, 
καί εισήλΟεν εις την Τουλώνα. Ένισχύθη διά τριών Ισπανικών πλοίων. Ό  ισπα
νικός στόλος έξήλΟεν έκ του Κάδικος καί εισήλΟεν εις την ΚαρΟαγένην.. . Μετ’ ό- 

, λίγας ημέρας, νέος αγγλικός στόλος, είοελθών εις την Μεσόγειον, συνεκεντρώΟη 
\ ύπό τον Jervis καί τόν Νέλσιονα. Οί άνιοτέρω ηνωμένοι στόλοι ανέρχονται είς πε- 
- ρισσότερα των πεντήκοντα πλοίων. Οί ' Αγγλοι αποκ/^είουν την Τουλώνα και την 
\ ΚαρΟαγένην. . .  Ή  Κέρκυρα κατελήφΟη έξ αίτιας τής πεινης. Ή  φρουρά ώδη- 
■ γήθη είς την Γαλλίαν. Ή  Μάλτα έχει εφόδια διά δύο ετη.»

Είς τά ανωτέρω γεγονότα πρέπει νά προστεΟή ή άφιςις 60 χιλιάδων Κο- 
ίζάκων υπό τόν Σουβαρώφ είς τά σύνορα τών ’'Αλπεων, ή δυσχερής Οέσις του Μα- 
σενά είς την Ελβετίαν καί ή έπανάστασις τών βασιλοφρόνων τής Βανδέας είς τό 
έσωτερικύν. Ό  Ναπολέων διεπίστωσεν αμέσως δτι ή ολοσχερής καταστροφή ήτο 

* δυνατόν νά άποφευχΟή διά τής συγκρυτήσεως δύο μόνον μετώπων, είς τόν Ρήνον 
{καί εις τήν ’Ιταλίαν καί ονχί διά τής διαιρέσεως τού γαλλικού στρατού καί τής 
,κατ’ ακολουθίαν έςασΟενήσειυς αυτού. Ούδείς όμίος έκ τών άπαρτιζόντων τό Δι- 
•αθυντήριον ήτο είς Οέσιν νά έννόηση την τραγικήν πραγματικότητα καί νά λάβη 
,τά ένδεικνυόμενα μέτρα προς σωτηρίαν τής Δημοκρατίας. Ή  άπόφασις τού μέλ
λοντος πρώτου υπάτου δεν ήργησε νά λη<( ί)ή. Εις τά «Απομνημονεύματα τής ’Α
γίας Ελένης» άναγινοόσκομεν χαρακτηριστικώς: «ό Ναπολέων διήλθε τήν νύκτα 
5ντός τής σκηνής του καταβροχθίζουν τάς εφημερίδας ταύτας, καί άπεφάσισεν ά- 
:ΐεσο>ς νά μεταβή εις τήν Ευρώπην, διά νά Οεραπεύση, εάν ήτο καιρός, τάς δυστυ
χίας τής πατρίδος του και νά σοόση ταύτην»*.

Τήν ανωτέρω έκτεθεισαν έξέλιξιν τών γεγονότων, τά όποια ώδήγησαν είς 
ό πραξικόπημα τής 18ης Brumaire καί είς τήν έν συνεχεία έγκαθίδρυσιν τής 
•ρώτης Αυτοκρατορίας, δέχονται κατά κανόνα οί άσχοληθέντες περί τήν έκστρα- 
είαν τού Βοναπάρτον εις τήν Αίγυπτον καί τήν επιστροφήν αυτού είς τήν Γαλλίαν 
ηοριογράφοι0, βασιζόμενοι κυρίως είς τά ’Απομνημονεύματα τού έξορίστου τής 
λγίας Ελένης καί είς τήν επίσημον αλληλογραφίαν αυτού κατά τήν διάρκειαν 
ον πολεμικών επιχειρήσεων είς τήν Μέσην ’Ανατολήν. Άναγινώσκοντες όμως 
^τά προσοχής τάς έπιστολάς τού αρχιστρατήγου, τάς οποίας ούτος άπηύΟυνε τήν 
ΐαν Αύγουστου 1700 προς τόν στρατηγόν Κλεμπέρ καί προς τόν στρατόν, παρα- 
ίρούμεν οτι δεν υπάρχει συμφωνία <υς προς τήν αιτίαν τής έπισπεύσεως τής 
αχωρήσεως τού Βοναπάρτου έκ τής Αίγυπτου. Ούτω προς τόν άναλαμβάνοντα 
’V γενικήν διοίκησιν τού στρατού, αναφέρει ότι ή κυοέρνησις, ήτοι τό Διευθυν
τών έκάλεσεν αυτόν είς ΓΙαρισίους10. Άντιθέτως προς τόν στρατόν προβάλλει 
τά τήν ιδίαν ημέραν ιός αιτίαν τής επιστροφής του εις τήν Γαλλίαν τάς είδή- 
)ς περί τών γεγονότων είς τήν Ευρώπην11. Κατά την άφΓξίν του, τέλος, ό Βονα- 
ότης φροντίζει νά ενημέρωση τό Διευθυντήριον τήν ΙΟην Όκτο>6ρίου επί τών 
υγειών αυτού: « . . .  έπρομηθεύθην κατόπιν πολλών διπλωματικ(7)ν συνομιλιών 
» έφημερίδας τής ’Αγγλίας μέχρι τής 6ης Ιουνίου καί έπληροφορήθην τάς ήτ- 
I τού Jourdain είς τήν Γερμανίαν καί τού Scherer είς τήν ’Ιταλίαν. ’Έφυγον 
>σως μετά τών φρεγατών Muiron καί Carriere αν καί βραδύπλοοι. Λεν έσκέ- 
ήν δτι ώφειλον νά ύπο?.ογίσω τούς κινδύνους* ώφειλον νά εύρίσχωμαι εκεί 0-
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που ή παρουσία μου θά ήτο πλέον ωφέλιμος. Διαπνεόμενος υπό των συναίσθημά*; / 
των τούτων. . . θά έφευγον έπι μιας λέμβου, εάν δεν είχον φρεγάτας.»12 j

Ή  έν Ευρώπη κατάστασις άπήτει την επιστροφήν του αρχιστρατήγου εις: j 
την Γαλλίαν. Ή  παρουσία δμως αυτού εις την Αίγυπτον ήτο έξ ίσου απαραίτητος* | 
διά την έξασφάλισιν τής κυριαρχίας έπι τής πλούσιας χώρας τού Νείλου. Ό  κίν- ί 
δυνος, τον οποίον διέτρεχεν ή Γαλλική Δημοκρατία εξυπηρετεί κατ’ άριστον τρό-: » 
πον τά μεγαλεπήβολα σχέδια τού Βοναπάρτου, ό όποιος περί τήν ΙΟην Αυγού- ; 
στου έλαβε τήν ιστορικήν άπόφασιν περί επιστροφής εις Ιίαρισίους. Άνεκοίνωσε 
ιαύτην μόνον εις τον στρατηγόν Μπερτιέ, τον γραμματέα αυτού Μπουρριέν κα! 
είς τον αντιναύαρχον Γκαντώμ, ό όποιος και θά άνελάμβανε τήν προετοιμασίαν « 
τού επικινδύνου ταξιδίου από ’Αλεξάνδρειάς εις τήν γαλλικήν Κυανήν ’Ακτήν. ’C > 
αρχιστράτηγος ήλπιζεν ότι εντός 15 ημερών θά ήδύνατο νά ρυθμίση τά προβλή 
ματα τής στρατιάς τής ’Ανατολής, εις τρόπον ώστε ή επάνοδός του εις τήν Γαλ 
λίαν νά μή σηιιάνη και τό τέλος τής εκστρατείας εις τήν Αίγυπτον. Ή  αναχώρησε ι  
είχεν όρισθή διά τήν 24ην Αύγούστου και ό αντιναύαρχος ένήργησε ταχέως τδ ; 
εφοδιασμόν δύο βενετικής κατασκευής φρεγατών, ώς κα! δύο μικρών ιστιοφόρα)' j 
Αίφνης όμως τήν 17ην ό Γκαντώμ άνεκοίνωσε δΓ έμπιστου άπεσταλμένου είς τδ 
Βοναπάρτην ότι ό ηνωμένος αγγλικός και τουρκικός στόλος είχεν άπομακρυνθ ; 
έκ τής ’Αλεξανδρείας, κατευθυνθεις προφανώς προς τήν Κύπρον και Ρόδον, IV /, 
άνεφοδιασθή, προ πάντων δέ ϊνα προμηθευθή ύδωρ. Ή  μοναδική αυτή εύκαιρί , 
παρενέβαλεν έμπόδιον είς τά σχέδια τού αρχιστρατήγου, ό όποιος έπεθύμει ζω> 
ρώς, όπως ένισχύση τήν στρατιάν τής ’Ανατολής, εύρισκομένην είς δεινήν θέσ * 
ένεκα τής διακοπής τής βοήθειας έκ τής μητροπόλεως. Τήν ένάτην εσπερινήν τ  { 
Ιδίας ήμέρας ειδοποιούνται οι στρατηγοί, οΐτινες έπρόκειτο νά μετάσχουν τού τ * 
ξιδίου, όπως είναι έτοιμοι, ϊνα συνοδεύσουν τον αρχιστράτηγον είς περιοδείαν ά 
τήν Κάτω Αίγυπτον. Συγχρόνως απευθύνει ούτος επιστολήν προς τον Μέγα ί  j 
ζύρην τού Σουλτάνου, προτείνων τήν έναρξιν διαπραγματεύσεων προς διακοπ ι 
τών εχθροπραξιών, προφανώς ϊνα κερδίση πολύτιμον χρόνον. Τήν 22αν Αύγούσι 
ό Βοναπάρτης, συνοδευόμενος υπό τών στρατηγών Μπερτιέ, Μυρά, Αάν, Άντρ 
συ και Μαρμόν, φθάνει είς τήν ’Αλεξάνδρειαν. Τήν 5ην απογευματινήν συνδ- 
λέγεται μετά τού στρατηγού Μενού, είς τον όποιον εμπιστεύεται τό σχέδιόν τ<
«θά φθάσω είς Ιίαρισίους, θά εκδιώξω τό πλήθος τών δικηγόρων, οι οποίοι έμτ 
ζουν ημάς και είναι ανίκανοι νά κυβερνήσουν τήν Δημοκρατίαν, θά τεθώ έπι * 
φαλής τής κυβερνήσεως, θά συμφιλιώσω άπαντα τά κόμματα, θά άποκαταστύ^ 
τήν ’Ιταλικήν Δημοκρατίαν και θά σταθεροποιήσω τήν ύπέροχον ταύτην ά*] 
κίαν»13. Παραλλήλους απευθύνει μακράν επιστολήν προς τον γενναΐον στραττ^ν 
Κλεμπέρ, εκθέτων τούς λόγους τής άναχωρήσεώς του και τονίζουν ιδιαιτέρως 
ανάγκην κατακτήσεως τής Αίγύπτου προς μελλοντικήν εισβολήν είς τήν κα·'Γ 
ρέουσαν όθοψανικήν αυτοκρατορίαν. Δι’ έτέρας επιστολής διατάσσει τον αι]Ί . 
στρατηγόν, οπούς άναλάβη τήν αρχηγίαν τής στρατιάς τής ’Ανατολής14. Ή  *

προοίμιον τής έγκαθιδρύσεως τής Αυτοκρατορίας.
t .

Μολονότι όμως οι νεώτεροι ιστοριογράφοι, βασιζόμενοι κυρίως είς τ ά 1' 
σήμα γαλλικά άρχεία, είναι κατηγορηματικοί έπι τού θέματος τούτου, φαίνεται , 
ή άπόφασις τού Βοναπάρτου περί έπιστροφής είς τήν Γαλλίαν δεν έλήφθη έ·*1̂  
σμένως μετά τήν άνάγνωσιν τών υπό τού ’Άγγλου ναυάρχου προσφερθεισών 
μερίδων, τών οποίων αί ειδήσεις δεν θά ήδύναντο νά εξασφαλίσουν εύκόλω^Ι 
έμπιστοσύνην τού αρχιστρατήγου. Τήν ιστορικήν αλήθειαν όφείλομεν νά
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τήσωμεν εις κείμενα καί γεγονότα, συνδεόμενα μετά των έλ'εργειών του Ιωσήφ 
Βοναπάρτου, ό όποιος εϊσελθών κατά τό προηγούμενον έτος εις τό Συμβούλων των
ΙΙενιακυσιων1', ηργαςετο υπέρ των συμφερόντων του αρχηγού της στρατιάς της 
'Ανατολής. Κατά την αυτήν περίοδον τό Διευθυντηρίου, ευρισκόμενον εις δεινήν 

* Οέπιν ένεκα των αποτυχιών εις τά πεδία των μαχών καί των εσωτερικών πολιτικών 
« διαμαχών, ήσχολήθη έπανειλημμένως περί τήν τύχην τής εκστρατείας εις τήν Αί

γυπτον καί ΐδιαιτεροίς περί τον Ναπολέοντα, τον όποιον έφοβούντο τά μέλη τής 
' ^.τελεστικής εξουσίας ελεκα τού λαϊκού ερείσματος, τό όποιον άπέκτησεν ούτος 

εις τήν Γαλλίαν, μετά τάς νίκας εις τήν Ιταλίαν. Τήν 15ην Μαρτίου 1799 τά μέλη 
; τού Διευθυντηρίου παρέχουν έγγραφως οδηγίας εις τον ναύαρχον Bruix περί τής 
I προσεχούς δράσείυς τού ευρισκομένου εις τον λιμένα τής Βρέστης στόλου: εΐσο- 
ι δος εις τήν Μεσόγειον, άποβίβασις στρατού εις τάς ιταλικός άκτάς, ένίσχυσις τής 
‘Μάλτας καί τής Κερκύρας καί προσόομισις εις ’Αλεξάνδρειαν προς άποβίβασιν 
στρατού, όπλων, πνρομαχικών καί τροφίμων. Διά λόγους όμως ασφαλείας άποκρύ- 
πτεται ή αλήθεια είς έπιστολήν προς τον Βοναπάρτην τής 4ης ’Απριλίου, ή οποία 
ιένεπιστεύθη είς τον Cerfberr, έπιβιβασθέντα είς Γενούην επί τής «’Ίσιδος» καί 
ισυλληφθέντα υπό των νΑγγ?ων, πριν εκπλήρωσή τήν αποστολήν του. Π αρά  ταύτα 
b Βοναπάρτης έπληροφορεΐτο υπό διαφόρων μυστικών πρακτόρων τήν επικρατού
σαν εις τήν Ευρώπην κατάστασιν* αποστέλλει μάλιστα κρυπτογραφημένον μήνυμα, 
•διά τού οποίου άνήγγελεν εις τό Διευθυντήριον ότι εάν ή Γαλλία έλάμβανε τά όπλα 
έναντίον τών 6ασιλέο)ν, θά έπέστρεφεν είς Παρισίους10.

Οι Διευθυνταί, ώς ήτο φυσικόν, έθορυβήθησπν καί έσπευσαν, πιεζόμενοι 
<αί υπό τής κοινής γνοόμη ,̂ ή όποια έθεοόρει τήν άπομάκρυνσιν τού φοβερού Κορ
σικανού είς τήν Αίγυπτον ώς πολιτικόν έγκλημα τής εκτελεστικής εξουσίας, νά 
προτείνουν τήν άνάκλησιν τής στρατιάς τής ’Ανατολής. Ό  Bruix διατάσσεται 
ίπως μεταβίβαση είς τον Βοναπάρτην τήν ακόλουθον έπ·στολήν: «At υπερβολικά), 
τροσπάθειαι. τάς οποίας καταβάλλουν ή Αυστρία καί ή Ρωσσία, ή σοβαρά καί 
ίχεδόν τρομακτική τροπή, τήν οποίαν έλαβεν ό πόλεμος, απαιτούν όπως ή Δημο- 
ιρατία συγκέντρωση τάς δυνάμεις της. Τό Διετ'θυντήριον διέταξε κατ’ ακολουθίαν 
δν ναύαρχον Bruix νά χρησιμοποίηση άπαντα τά δυνατά μέσα διά νά καταστή 
έριο: τής Μεσογείου καί νά φθάση εις τήν Αίγυπτον επί τω σκοπώ όπως έπανα- 
»έοη τον στρατόν, τού όποιου ήγείσθε. ’Έχει λάβει τήν εντολήν νά συνεννοηθή 
εθ’ υμών επί των ληφθησομένων μέτρων διά τήν επιβίβασιν καί διά τήν μετα- 
oocK Θά. κρίνητε, πολίτα στρατηγέ, εάν είναι δυνατόν, όπως άφήσητε μετ’ ά- 
ραλεία; εις τήν Αίγυπτον μέρος τών δυνάμεων σας* καί τό Διευθυντήριον σάς 
μτρέπει είς τήν περίπτωσιν ταύτην νά έμπιστευθήτε τήν ηγεσίαν είς οιονδήποτε 
)ελ«τε κρίνει αρμόδιον. Τό Διευθυντήριον θά σάς έβλεπε ν ευχαρίστως επί κε- 
*λής τών δημοκρατικών στρατιών, τάς οποίας μέχρι τούδε τόσον ένδόξως έχετε 
Οΐκήσει»17.

j Δεν πρέπει βεβαίως νά νομισθή οτι τά συναισθήματα τών μελών τού Διευ
θυντηρίου έναντι τού Βοναπάρτου μετεβλήθησαν αίφνιδίως. Ή  δεινή θέοις τής 
/μοκρατίας ένεκα τών αλλεπαλλήλου αποτυχιών είς τά μέποπα τού Ρήνου καί τής 
αλίας κατέστησαν επιτακτικήν τήν άνάκλησιν τού αρχηγού τής στρατιάς τής 
νατολής. ό όποιος έφαίνετο μόνος ικανός νά όδηγήση νικηφόρως τον στρατόν 
'/ Έπαναστάσειος εναντίον τών συνησπισμένων εχθρών της. Ή  εν λόγο) όμως 
Ιρτολή. συγγραφείσα τήν 26 η ν Μαίου 1799 ουδέποτε έφθασεν είς χειρας τού 
'.πολέοντος, κυρίως ένεκα τών δυσχερείων τάς όποιας άντιμετώπιζεν ό Bruix 
ίά τάς διαπραγματεύσεις μετά τού Ισπανικού στόλου προς κοινήν δράσιν καί 
|κα τού αυστηρού αγγλικού αποκλεισμού είς τήν Μεσόγειον. ΟΙ αδελφοί τού 
^απάρτου, άνήκοντες είς τήν άντιπολίτευσιν, υποψιάζονται τήν πολιτικήν τού
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Ούτω
P_

Διευθυντηρίου καί θεωρούν ώς βεβαίαν την άνάκλησιν ταυ αρχιστρατήγου. C 
την 11ην Μαΐου ό Ιω σήφ  προέβαινεν εις την ακόλουθον σκέψιν: «Προβλέπω Οτι, 
εάν παραταθη ή αμηχανία του Διευθυντηρίου, θά καλέση τον αδελφόν μου νά έπι- »ς 
στρέψη είς την πατρίδα του καί νά άναλάβη έκ νέου την διοίκησιν του στρατού», 
Την τελειπαίαν ημέραν του αυτού μηνό; ό Λουκιανός Βοναπάρτης προέβλεπεν δτι ft 
θα ανεκαλείτο ο Ναπολειον έκ τής Αίγυπτου, «εάν παρετείνοντο αι άτυχίαι των Ί 
στρατιώ ν, δτι ούτος θά ύπήκουεν άνευ ενδοιασμών και δτι θά άπεδέχετο την ή-+ί 
γεσίαν τού στρατού, μόνον εάν θά έγίγνοντο δεκτοί οι δροι του. I

Την επάνοδον τού Βοναπάρτου έπεθύμει και ό πολυμήχανος Ταλλεϋράν-'ί

ενα σκοπόν, ενα καθεορισμένον σκοπόν, ενα σκοπόν μεγίστης σημασίας. Τό Διευ- 
θυντήριον γράφει μόνον μίαν λέξιν εις τον Βοναπάρτην. Στέλλω είς αυτόν μίαν 
επιστολήν τού Μπαρράς, είς τήν οποίαν εχω συνάψει ώρισμένας γραμμάς. Tori 
Διτυθυντήριον αναθέτει νμίν τήν εκθεσιν τής έσοηερικής καί εξωτερικής ήιιών * 
καταστάσεοκ. 'Επαναφέρετε τούτον. Έμπιστευόμεθα ίμ ίν  τό πλέον απόλυτον μν*/ 
στικόν τής αποστολής σ α ς » . . .18.

Ή  παραμονή τού Bm ix είς τον λιμένα τού Yado διήρκεσε μόνον τέσσα* 
ρας ήμέρας, ένεκα τής καταδιώξεως 22 αγγλικών πλοίων, επί κεφαλής των ό^ 
ποίο>ν εύρίσκετο ό λόρδος Keith. Ουτα>ς ό Γάλλος ναύαρχος ύπεχρεώθη δπο^ς έγ 
καταλείφη] τό πλέον σημαντικόν μέρος τής αποστολής του καί νά έπιστρέψη μέσ*ι 
Βαρκελώνης είς Καρθαγένην τήν 22αν ’Ιουνίου, έλπίζων δτι ήνοίμένος δ γαλλικό 
μετά τού ίσπανικ.ού στόλου θά ήδύνατο νά άντιμετοχτίση τάς πολυαριθμοτέρας άέ" 
γλικάς ναντικάς δυνάμεις είς τήν Μεσόγειον. Δυστυχούς ομιος δ Τσπανός να vat 
χος M azarredo ήρνείτο νά άναλάβη πολεμικός επιχειρήσεις είς τήν Μέσην ’Avr 
τολήν. Τήν έπομένην τής άφίξεώς του είς τήν Καρθαγένην δ Bm ix λαμβάνει κτ 
νέαν επιστολήν έκ Παρισίιον. είς τήν δποίαν οί Διευθυνταί, άγνοούντες τήν τελε·; 
ταίαν κίνησιν τού γαλλικού στόλου, έτόνιζον τήν ανάγκην ανεφοδιασμού τής Μά: J 
τας καί προσορμίσεοκ είς τον λιμένα τής 'Αλεξανδρείας. Ό  Γάλλος ναύαρχος r j  
μιλεί μόνον περί Μάλτας καί περί έπιθέσειος εναντίον μιας ναυτικής μοίρας τ 
αγγλικού στόλου, άποκρύπτιον συνετώς τό περί μεταβάσεως είς Αίγυπτον σχέδκίΙ 
πιστεύων δτι ένδεχομένη νίκη επί των "Άγγλων 9ά παρέσυρεν ευκόλως τον Ίσπ " 
νδν ναύαρχον είς τήν προς άνατολάς περιπέτειαν. Ζητεί μάλιστα τήν έπέμβαι |  
τού βασιλέως τής Ισπανίας πλησίον τού Mazarredo, ίπενθνμίζων τάς υπό τονι 
άναληφθείσας ύποχρεοόσεις έναντι τής Γαλλικής Δημοκρατίας. ’Απευθύνει έπισ 
λήν καί προς τον Βοναπάρτην, τον όποιον τηρεί ένήμερον τής καταστάσεως 
τήν Μεσόγειον, ώς και των ενεργειών του προς 'έξσσφάλι%~ιν τής συμμαχίας ' 
ισπανικού στόλον. ’Εκθέτει έν συνεχεία τό σχέδιόν του, ποοβλέπον δεινήν π<£ 
εναντίον τού εχθρικού στόλου προς άπόκτησιν ελευθερίας κινήσεων είς τήν Ά* 
τολικήν Μεσόγειον. «Δεν θά άπολέσω μίαν στιγμήν, συνεχίζει δ Γάλλος ναύαρ)*,; 
διά νά φθάσιο είς τήν ’Αλεξάνδρειαν άμέσιυς μετά τον αγώνα. Έστέ έτοιμοι h j  
μένο>ς, Τνα κρατήσητε τον ολίγο πτοον δυνατόν χρόνον τον στόλον είς τάς άκλί 
τής Αίγυπτου. Όφείλετε νά ύπολογίζητε. στρατηγέ, είς άπάσας τάς ποοσπαθε<| 
τάς δποίας δύναμαι νά καταβάλιο. ίνα ανατρέψω απαντα τά εμπόδια καί 2Λ 
δσον τό δυνατόν ταχντερον πλησίον υμών. Π αρά ταύτα εύρίσκομαι είς 
ρειαν νά σάς όρίσιο τον χρόνον τής άφίξεώς μου. Καί, επειδή ούδέν ύπαρχε1̂  
βεβαιότερον τού αποτελέσματος μιας ναυμαχίας ή τής δυνατότητος έ.τιθέσεαν^| 
ναντίον τού εχθρού πριν ένωθή πλήρως, οφείλω νά σάς ποοτρέψω, πολίτα 
τηγέ, δπως λάβητε τά τελευταία μέτρα περί τής έπιβιβάσεως μόνον, όταν θΗΡ



χητε εϊδοποιηθή υπό φρεγατών, τάς οποίας θα αποσπάσω αμέσως μετά τό γεγο
νός, περί τής προσεχούς </.φίξεο)ς των ναυτικών δυνάμευ)ν»ιβ.

ΤΙ επιστολή αυτή ένεπιστεύθη εις 'Έλληνα, ό όποιος .θά έλάμβανεν ώς α- 
i μοιβήν 500 λουδοβίκια υπό του Βοναπάρτου. Την συμφωνίαν μεταξύ Bruix και 
ι του 'Έλληνος πράκτορος ευρίσκομεν εις τό υστερόγραφου τήι* ιδίας έπιστολής προς 
ι τον αρχιστράτηγον: «'Τπεσχέθην εις τον 'Έλληνα ό όποιος θά σας προσχομίση 
; τήν επιστολήν ταύτην ότι θά δώσητε εις αυτόν δώρον 500 λουδοβιχίων. Νομίζω, 
ιπολίτα στρατηγέ, ότι παρά τό μέγεθος τού έν λόγο) ποσού, δεν θά διστάσητε, υ- 
ιποις διόσητε τούτο εις αυτόν».

Κατά τήν Μ. Άθέριοφ20 τήν επιστολήν τού Γάλλου ναυάρχου μετέφερεν 
ίεις τήν Αίγι*πτον ό 'Έλλην ναυτικός Σωτήριος Βούρβαχης. Σχεδόν πάντες όμως 
tot άσχαληθέντες περί τό θέμα τοίίτο ιστοριογράφοι αναφέρουν ότι ή έν λόγο) επι
στολή τού Bruix. εϊς τήν όποιαν θά έπισυνάπτετο καί ή επιστολή τού Διευθυντη
ρίου τής 20ης Μαΐου, ουδέποτε έφθασεν εις χείρας τού Βοναπάρτου. Έπί πλέον 
ή έπίσημος αλληλογραφία τού Ναπολέοντος μετά τής πενταμελούς εκτελεστικής 
έξουσίας ούδέν αναφέρει περί τούτοι*. Έάν ό αρχηγός τής εκστρατείας εϊς τήν 
Αίγυπτον είχε λάβει τό μήνυμα τού Bruix, δεν θά ήτο απαραίτητον, όπως δικαιο- 
λογήαη τήν ΙΟην Όκτιυβρίου 1799 έκ τής Προβηγκίας τήν άπόφασιν περί τής 
θαοτροφής του εις τήν Γαλλίαν, υπενθυμίζουν τάς αποτυχίας τού Γαλλικού στρα
τού εις τήν Ευρώπην καί τον άπειλούλτα τήν πατρίδα του κίνδυνον. Έ κ των άνοο- 
τέρω συνάγεται οτι αίτιον τής άναχο)ρήσεως αυτού έκ τής Αίγτίπτου ουδόλως ύ- 
ίήρξεν ή άπόφασις τού Διευθυντηρίου τής 25ης Μαΐου 1799, τήν οποίαν ό Βο- 
ΧΗτάοτης προφανώς ήγνόει κατά τάς πρώτας ημέρας τής άφίξεώς του είς τάς 
ίαλλικάς άχτάς, 'Όσον αφόρα εις τον 'Έλληνα, ό όποιος άνέλαβε τήν έπικίνδυνον 
•Λοστηλήν τής διασπάσεο)ς τού αγγλικού αποκλεισμού καί τής μεταφοράς τής επι
τολής τού Bruix εις τήν ’Αλεξάνδρειαν, παρατηρούμεν ότι ο ναυτικός Βούρβα- 
ης δεν ήτο ό μόνος πράχτωρ τής Γαλλίας κατά τήν περίοδον ταύτην. Κατά τό 
εύτεοον δεκαήμερον τού Σεπτεμβρίου τό Διευθυντήριον απεφάσισε τήν εναρξιν 
ιαπραγιιατεύσείυν μετά τής Πύλης περί τής Αίγυπτου. Τήν 20ήν τού αυτού 
ηνός ύπεγράφη επιστολή προς τον Βοναπάρτην, τήν οποίαν θά μετέφερεν είς 

’Αλεξάνδρειαν 'Έλλην καταγόμενος έκ Κέρκυρας καί ονομαζόμενος Βιττάλ- 
\ζ. Τό σ/έδιον προέβλεπεν ότι ό έν λόγο) πράχτωρ θά έπεβιβάζετο ελληνικού 
>οίου εί: τήν Γένουαν καί ότι θά έφθανεν είς τήν ’Αλεξάνδρειαν μέσω Κύπρου, 
jp όντι, ούτος άνεχώρησε τήν τελευταίαν ημέραν τού Σεπτεμβρίου έκ Παρισκον, 
,μίζων άντίγραφον τής επιστολής τής 20ής Σεπτεμβρίου. Ή  έξέλιξις όμως των 
,γονότιυν έματαίοωε τό τολμηρόν τούτο εγχείρημα. Τήν ΙΟην ’Οκτωβρίου έπιδί- 
!■ είς τήν Προβηγκίαν τήν έπιστολήν είς τον Βοναπάρτην και έπιστρέφει είς 
|αρισίουτ. Γίς τά Γαλλικά ’Αρχεία άναφέρεται ό εγκατεστημένος είς Γερμα- 
|ΐν Πούλιος, ό οποίος εϊχεν άναλάβει τήν όργσνωσιν επικοινωνιών οχι μόνον 
,Γαξύ τού Διευθυντηρίου καί τού γαλλικού στρατού τής Αίγυπτου, αλλά και 
Λΐξύ τής Γαλλικής Δημοκρατίας, τής τουρκοκρατούμενης Ελλάδος καί τής Ά 
βολης γενικό>τερον. Είναι τέλος γνίυστόν ότι κατά τήν διάρκειαν των ναυτικών 
|Χειρήσεο>ν είς τήν Μεσόγειον καί τού έπιβληθέντος αυστηρού ήπειριοτικού άπο
ν ο υ  πολλοί 'Έλληνες ναυτικοί μετεβίβαζον μηνύματα καί μετέφερον τρόφιμα 
I τούς άποκεκλεισμέτονς λιμένας τής Γαλλίας καί τής Λίγύπτου, συνάπτοντες 
(|θεΐς μάχας καί άποκομίζοντες τεράστια κέρδη έκ των τολμηρών τούτιον έπι- 
(ίήσεων.
! Τό μήνυμα τού Bruix, έάν έφθανεν είς τήν ’Αλεξάνδρειαν, θά ένέβα?νεν 
>ίπως είς ανησυχίας τον αρχιστράτηγον, διότι ή έπελθούσα μεταβολή είς τό 
ιθυντήριον-1 την 30ήν Πραιριάλ (19 Ιουνίου 1799) μετέβαλε τά περί ΑΙ-
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γύπτου σχέδια, ενώ ή έ'λλειι|πς συμφωνίας μεταξύ Bruix καί Mazarredo ωδήγησε 
τον γαλλικόν στόλον την ΙΟην ’Ιουλίου εις Κ άδικα καί έκείθεν είς Βρέστην την 
8ην Αύγουστου. ’Άλλωστε τά νέα μέλη τού Διευθυντηρίου εγκαταλείπουν τό σχέ- · 
διον ανεφοδιασμού τής Μάλτας και τής μεταφοράς τής στρατιάς τής Ανατολής; 
εις την Γαλλίαν, τονίζοντα την ανάγκην επιστροφής τού στόλου είς την Βρέστην 
εις έπιστολάς τού υπουργείου των ναυτικών προς τον Bruix τής 1ης και 4ης ’Ι
ουλίου 1799.

ΑΙ εσωτερικά! διαμάχαι τείνουν νά επαναφέρουν τό καθεστώς τής Τρομο
κρατίας. Τά νέα μέλη τού Διευθυντηρίου κατηγορούν αναφανδόν τούς προκατό- 
χους το3ν δτι έχουν οικειοποιηθή δημόσια χρήματα, ότι διέπραξαν εγκλήματα ε
ναντίον τής ελευθερίας των πολιτών και δτι είναι υπεύθυνοι τής δεινής θέσεως 
τής Δημοκρατίας. ’Εκθέσεις, διασαφήσεις τής πολιτικής τών κατηγορουμένου, λί* 
βελλοι καί απαντήσεις τών θίγόμενων βλέπουν τό φώς τής δημοσιότητος, ενώ οί 
Ιακωβίνοι, εκμεταλλευόμενοι τάς περιστάσεις, ανοίγουν έκ νέου τάς λέσχας των 
καί εξάπτουν τό μένος τού οχλου εναντίον τών υπευθύνων τών εθνικών συμφο
ρών. 'Ως άντίδρασις εναντίον τής τραγικής ταύτης καταστάσεως πρέπει νά θεω 
ρηθή ή έμφάνισις ενός νέου κόμματος, τού οποίου ηγείτο ό άββάς Σιεγές. Άρ 
νηθείς προ τριετίας, όπως όρισθή μέλος τού Διευθυντηρίου, διότι κατά την γνώ 
μην του δεν ήτ° txotvog διά τό μέγα τούτο πολιτικόν άξίιομα, έδέχθη, δπως διορι 
σθή πρεσβευτής εις Βερολίνου, ένθα ήργάσθη υπέρ τών συμφερόντων τής πα 
τρίδος του. Εκλεγείς Διευθυντής καί έ'χων τήν ύποστήριξιν τού Roger - Duco 
καί βραδύτερον τού Βarras, έπεχείρησεν, δπως έφαρμόση τό πολιτικόν του πρ( 
γραμμα, προβλέπον τήν μεταρρύθμισιν τού συντάγματος καί τήν τοποθέτησιν h  
κεφαλής τής κυβερνήσεως ενός στρατκοτικού, ό οποίος θά άντεπεξήρχετο νικηφι 
ρως εναντίον τών πολυαρίθμων εχθρών τής Γαλλικής Δημοκρατίας καί θά έπι 
βά?λετο έπί τό)ν εσωτερικών διαμαχών καί προσο3πικών πολιτικών φιλοδοξιών. Μ. 
ταξύ τών μελών τής νέας ταύτης κινήσειος σημαντικήν θέσιν κατέχει ό αδέλφι 
τού Ναπολέοντος Λουκιανός Βοναπάοτης. At ένέργειαι δμως τού ’Ιιυσήφ Βονι 
πάρτου υπήρξαν πλέον αποτελεσματικοί. Κατά τήν διάρκειαν τών πολιτικών δι< 
μαχών, αΐ όποίαι ήκολούθησαν τήν μεταβολήν είς τούς κόλπους τού Διευθυντήριο » 
έτόνισεν εις συνέλευσιν τών εκπροσώπων τού λαού δτι ή εκτελεστική εξουσία είχ 
εγκαταλείπει εις τό έλεος τού Θεού τήν στρατιάν τής Ανατολής καί τον άρχηγ r 
της. Τούτο άπετέλει εθνικήν προδοσίαν, διότι ή Δημοκρατία είχε μεγίστην άνά 
κην γενναίων στρατηγών και στρατού, ό οποίος άπώλλετο καθημερινώς είς τ \ 
ερήμους τής Αίγύπτου καί τής Συρίας. Λέγεται δτι τό Διευθυντήριον άπεφάσι 
τήν έκ νέου άνάκλησιν τού Βοναπάρτου22. Ούδέν δάσος στοιχείον κατέχομεν πι 
τής άποφάσεο3ς ταύτης κατά μήνα ’Ιούλιον καί Αύγουστον τού έτους 179923. Ά  ? 
τιθέτως είναι βέβαιον δτι ό Ιωσήφ, γνωρίζων τήν καιροσκοπικήν πολιτικήν τ - 
Διευθυντηρίου, έστειλεν είς τήν Αίγυπτον τον Έλληνα ναυτικόν Βούρβαχην, : * 
μίζοντα επιστολήν, είς τήν οποίαν έξετίθετο λεπτομερώς ή κρατούσα έν Γαλλία :

. τάστασις καί διερμηνεύοντο τά συναισθήματα συμπάθειας τού λαού υπέρ τού ϊ* 
πολέοντος. Είς τά «Απομνημονεύματα» τού ’Ιωσήφ άναφέρεται ρητώς: «Πάντ 
κατά τήν περίοδον ταύτην, έλυπούντο διά τήν άπομάκρυνσιν τού Βοναπάρτου * ·π 
άνεκάλουν αυτόν δΓ δλων τών ευχών των: αί νίκαι τού Μασσενά δεν ήσαν < ’ 
κεταί διά τήν άποκατάστασιν τών δημοσκον πραγμάτων. Έν μέσω τών περισ 
σεων τούτων έστειλα είς τήν Αίγυπτον ένα "Ελληνα, τον Βούρβαχην, πατέρα ί 
τέκνων άνατρεφομένων είς τό Πρυτανείαν τών Παρισίων»2*.

Τήν κατηγορηματικήν ταύτην ομολογίαν τού ’Ιωσήφ δέχεται έν μέρει μό' ι 
ό ασχοληθείς περί τό ζήτημα τούτο Boulay de la Meurthe, πιστεύων δτι ή ο’ ο 
στολή τού Βούρβαχη δεν κατέχει σημαντικήν θέσιν είς τήν ιστορίαν τής έπσ' j
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δου του Βοναπάρτου εις την Γαλλίαν. Κατά τον έν λόγω ιστοριογράφον, οΐ άδελ- 
q>oi του Ναπολέοντος εις ούδεμίαν αξιόλογου ενέργειαν πρυέβησαν μέχρι των αρ
χών του Σεπτεμβρίου, άναμένοντες έπίσημον λήψιν άποφάσεως υπό του Διευθυν- 

- τηρίου περί επιστροφής του αδελφού των. Μόνον κατόπιν προτροπών και ύπο- 
δείξεων τού παραιτηθέντος υπουργοί» Ταλλεϋράνδου, ό'στις έπεζήτει την σύναψιν 
σχέσειον μετά του πανίσχυρου στρατηγού, ό ’Ιωσήφ άπεφάσισεν όπως τηρήση έ- 
νήμερον τής καταστάσεις τον Ναπολέοντα. Ή  συνάντητις ’Ιωσήφ καί Σωτηρίου 
Βουρβαχη τοποθετείται χρονικώς μεταξύ Της καί 14ης ’Οκτωβρίου, δτε έγνώσθη 
εις ΙΊαρισίους ή άποβίβασ.ς τού αρχηγού τού στρατού τής \Α.νατολής εις την Κυα
νήν Ακτήν. Προς απόδειξη* τής άνοπέρω γνώμης ό Boulay de la Meurthe παρέ
χει τά εξής στοιχεία: «Υπήρχε τότε εις Παρισίους εις "Ελλην πρόσφυξ, ονομα
ζόμενος Κωνσταντίνος Βονρβαχης, κάτοικος τής Κεφαλληνίας· διεκρίθη εις την 

| νήσον ταύτην διά τήν άφοσίωσίν τοι* εις τήν ύπόθεσιν των Γάλλων και ύπερη- 
€  μύνθη τού επιτρόπου Pocholle έν μέσο) των ταοαχώχ, τάς οποίας έδημιούργησεν 
·· ή εμφάνισες τουρκικών καί ριοσικών πλοίων. Ό  ίδιος, λεηλατηθείς καί πληγωθείς 

εις τήν έν λόγιο στάσιν, διέφυγεν εις Κέρκυραν μετά τών υιών του Διονυσίου καί 
Ίιοσήφ καί συνέβαλεν εις τήν ύπεράσπισιν τών τειχών. Ό  πρωτότοκος υιός του 

' Ιωσήφ, ηλικίας είκοσι ετών, διεκρίθη ωσαύτως κατά τήν πολιορκίαν. Μετά τήν 
συνθηκολόγηση*, απεβιβάσθησαν άπαντες εις Άνγκώνα, τήν Ι2ην ’Απριλίου 1799,

• συγχρόνως μετά τού στρατηγού Chabot, συνεπλήρωσαν τήν quarantaine τήν 8ην 
! Μαΐου καί εφθασαν εις Παρισίους τήν 9ην ’Ιουλίου. Ευρισκόμενοι εις έσχάτην 

ένδειαν, έτυχον τήν 13ην καί 29ην ’Ιουλίου μικρός βοήθειας. Τήν 7ην Ό κτω - 
1 βρίου υπέγραψαν πάντες όμού μίαν νέαν αιτησιν: διά τον Διονύσιον, δεκατριών 

έτων, έζήτουν μίαν θέσιν εις τό πρυτανείον* διά τον Ίιοσήφ, «ικανόν προς στρα- 
τκοτικήν θητείαν, οίανδήποτε θέσιν, ή οποία θά ήδύνατο νά εξασφάλιση τήν υ- 
παρξίν του, χωρίς νά άπομακρυνθή τού πατρός του, ούτινος ή υγεία, προσβεβλη- 

ι μένη υπό τών τραυμάτιον καί τών δυστυχιών του, δεν δύναται, διά μικρόν τούλά- 
ΐχιστον χρονικόν διάστημα, νά στερηθή τής βοήθειας αυτού». Ούδέν έν παρομοίςι 
ίαΐτήσει επιτρέπει όπως προβλέψιυμεν ταξίδιον εις τήν Αίγυπτον. . . Είναι βέβαιον 
:ότι ό Βούρδαχης έδέχθη τήν επικίνδυνον αποστολήν, όπως μεταβή εις Κάϊρον. 
ΙΕϊχε τον χρόνον νά άπομακρυνθή εις άπόστασιν δρόμου ώρισμένων ημερών; Έ ξε- 
,πλάγη άντιθέτοις εις Παρισίους υπό τής επανόδου τού στρατηγού; Εις άμφοτέ- 
ΐρας τάς περιπτιόσεις δεν ήδυνήθη νά έκπληρώση μίαν ύποχρέωσιν, ή οποία είχε 
καταστή άνευ αντικειμένου»25.

Προφανώς ό Boulay de la Meurthe. ευσυνείδητος ερευνητής τών Γαλλι
κών Άρχείιυν, ήχθη εις τό άνιοτέριυ συμπέρασμα, ένεκα τής μή ύπάρξεως έπι- 
ρήμου εγγράφου περί τής αποστολής τού Βουρβαχη, πιστεύων ότι ή αίτησις τής 
7η; ’Οκτωβρίου αποτελεί αδιάσειστου απόδειξη* τής παρουσίας τούτου και τών 
γέκνων του εις Παρισίους. Είναι όμο)ς αναμφισβήτητου ότι τήν έν λόγω αιτησιν 
‘ιννέταξαν οΐ προστάται τού Έλληνος ναυτικού, προφανώς ό Ίο^σήφ Βοναπάρ- 
ης, ό οποίος καί εις τό μέλλον θά δείξη απεριόριστον ενδιαφέρον καί θά προβή 
ίς ποικίλας ένεργείας πρέ)ς ένίσχυσιν τών πολυτικών πρακτόρο)ν του. Δεν είναι 
,άλιστα απολύτως έξηκράκυμένη ή ημερομηνία άφίξεως ιής οικογένειας Βούρ- 
Όχη εις Παρισίους. Είναι όμως βέβαιον ότι ό άναλαβών τήν έπικίνδυνον απο
βολήν τολμηρός θαλασσοπόρος τήν Την Όκτο>βρίου ενρίσκετο εις τό έδαφος τής 
Όοιμανικής αυτοκρατορίας, διότι, εκπλήρωσα; τήν άναληφθεΐσαν υπηρεσίαν έναντι 
οδαράς αμοιβής, συνελήφθη υπό τού περιπολούντος τουρκικού στόλου και άφέ- 
»*| έλεύθερος μετά πάροδον Ικανού χρόνου, όταν ή Γαλλία υπέγραψε συνθήκην φι- 
Ι«ζ μετά τής Υψηλής Πύλης.
1 Έκτος όμως τής κατηγορηματικής ομολογίας τού Ιω σήφ, εχομεν καί έτέ-

*
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ρας μαρτυρίας, έπιβεβαιούσας τήν πραγματοποίησιν τής αποστολής του Σωτηρίου 
Βούρβαχη, Ουτω ό J .  Miot, μετασχών τής εκστρατείας είς Αίγυπτον, αναφέρει 
χαρακτηριστικούς εις τά «’Απομνημονεύματά» του: «έχω μίαν συγκεχυμένην Ιδέαν, 
πράγματι, δτι ήκουσα νά ομιλούν είς τό Κάϊρον περί τού μυστηριώδους ταξιδιού 
τού έν λόγω Έλληνος. Ή  επιστολή τού Ίωσήφ ήγαγε τόν Βοναπάρτην είς την 
άπόφασιν νά εγκατάλειψη την Αίγυπτον»20. Κατά τον Miot ό Έλλην ναυτικός, 
συνάψας παλαιότερον σχέσεις μετά τής οικογένειας τού Ίωσήφ Βοναπάρτου, εύ- 
ρίσκετο είς Παρισίους κατά την κρίσιμον ταύτην περίοδον. ’Εδέχθη όπως μετα- 
φέρη είς την Αίγυπτον επιστολήν καί έπιδώση ταύτην μόνον εις τον Ναπολέοντα, 
λαμβάνων ώς ανταμοιβήν 24.000 φράγκα. Ή  έν λόγω επιστολή, ύπογραφομένη 
υπό τού Ίωσήφ, περιείχε αληθή εικόνα τής πολιτικής καταστάσεως έν Γαλλία, των 
διαμαχών τού Διευθυντηρίου καί τού Συμβουλίου των Πεντακοσίων, ώς και των 
διαθέσεων τού λαού έναντι τού αρχιστρατήγου Βοναπάρτου, τον όποιον έθεώρει 
ώς τον μόνον ικανόν νά σώση τό "Έθνος έκ τού δεινού κινδύνου. Ό  Βούρβαχης 
άνεχώρησεν αμέσως έκ Παρισίων, μετέβη εις Λιβόρνον, ένθα εύρίσκετο τό πλοΐον 
του, και πραγματοποιήσας τό έπικίνδυνον ταξίδιον έωθασεν αισίως είς ’Αλεξάν
δρειαν. Την ιδίαν γνώμην άσπάζεται καί ό A - C Thibaudeau είς την «Ιστορίαν 
τής έκστρατείας είς Αίγυπτον» παρέχων μάλιστα ώρισμένας ένδιαφερούσας λεπτο
μέρειας: «Ό  Βούρβαχης έλαβεν έκ μέρους τού Ίωσήφ μίαν επιστολήν είς τρι-· 
πλούν έκρυψεν έν άντίγραφον είς τό δέρμα των υποδημάτων του, τό δεύτερον, 
έντός κοίλης ράβδου καί τό τρίτον τέλος έντός τής κόμης του, κάτω τής ταινίας: 
τής ουρίας. Φαίνεται ότι οί πράκτορες τού Διευθυντηρίου έχρησιμοποίησαν παν' 
δυνατόν μέσον προκειμένου νά έμποδίσουν τήν άναχώρησίν του καί νά αποσπά- , 
σουν τά μηνύματα· ότι, προδοθεις υπό των έργατών, τούς οποίους είχε χρήσιμο-* 
ποιήσει, ήδυνήθη νά διατηρήση μόνον τό άντίγραφον, τό οποίον είχε κρύψει έντός 
τής κόμης του. Κατώρθωσεν έν τούτοις νά έπιβιβασθή πλοίου τής πατρίδος του, 
νά διάσχιση τον τουρκικόν καί αγγλικόν στόλον καί νά φθάση είς τήν Άλεξάν- 
δρειαν»27. Προστίθεται μάλιστα ότι ό Βοναπάρτης, άναγνώσας τήν έπιστολήν 
καί έκτιμήσας ιδιαιτέρως τάς ικανότητας τού τολμηρού θαλασσοπόρου, προέτει* V 
νεν όπως έπιστρέψουν όμού είς τήν Γαλλίαν. Ό  Βούρβαχης, πλέον συνετός τοί 
αρχιστρατήγου, ήρνήθη τήν μεγίστην ταύτην τιμήν, άναλογιζόμενος τον κίνδυνοι ; 
καί προβαλών ώς πρόσχημα τάς ζημίας, τάς οποίας ύπέστη τό πλοίον του κατο 
τήν διάρκειαν τού έκ Λιβόρνου είς ’Αλεξάνδρειαν ταξιδιού. Κατά τον άπόπλουν ί 
τό Ελληνικόν πλοίον συνελήφθη υπό Τούρκων πειρατών, οί όποιοι ένήργουν προ > 
όφελος τού ηνωμένου άγγλο - τουρκικού στόλου. Ούτως ή άρνησις τού Βούρβαχη ν 
πήρξε σωτήριος διά τον Ναπο,λέοντα. . :

Ώ ς τελευταίαν μαρτυρίαν, άποδεικνύουσαν τήν έκπλήρωσιν τής αποστολή r- 
τού 'Έλληνος ναυτικού, άναφέρομεν πιστοποιητικόν, έκδοθέν κατά μήνα ’Οκτώβριε , 
τού 1830 υπό τού Pocholle τή αιτήσει τού Ίωσήφ Βούρβαχη: «ό Κ. Βούρβαχτ * 
πατήρ εΰρε τήν ευκαιρίαν, όπως παράσχη υπηρεσίαν είς τήν Γαλλίαν, ή οποία ι ?; 
γένετο πατρίς του, δεχθείς μυστικήν αποστολήν προς τον αρχιστράτηγον τής έ' ύ 
στρατείας είς τήν Αίγυπτον». Έπί πλέον ό Ίωσήφ Βοναπάρτης άπηύθυνεν έπ< r  
νηλειμμένως έπιστολάς προς τον Ταλλεϋράνδον28 τήν Ιην Μαΐου 1802, προς τι ( ϊ 
κόμητα Thibaudeau20 τήν 10η Μαίου 1820 καί προς τόν Presle30 τήν 30ήν Α \ 
γούστου 1829, προκειμένου νά συνηγορήση υπέρ τής ευνοϊκής λύσειος υποθέσει ** 
τής οικογένειας Βούρβαχη. Ό  Ναπολέων, γενόμενος αύτοκράτιορ, άπένειιιεν ( ( 
τόν Σωτήριον Βούρβαχην τόν τίτλον τού Γάλλου πολίτου, έκφράσα; ούτιο τ 
ευγνωμοσύνην του προς τόν ριψοκίνδυνον 'Έλληνα θαλασσοπόρον. Είσήγαγεν ‘ί 
οαύτως τόν υιόν αυτού Διονύσιον είς τήν Σχολήν τού Fontainebleau, ενώ τόν Ί r? 
σήφ Βούρβαχην, απόφοιτον τής περιφήμου στρατιωτικής σχολής τού Σαίν - Σΐ -



διώοισρν υποπρόξενον εις Κεφαλληνίαν.
Ό  Σωτήριος Βούρβαχης έγεννήθη εις τα Σφακιά τής Κρήτης τω 1750, 

είλν.ε δέ την καταγωγήν του έκ τής οικογένειας Σκορδύλη, ή οποία άνέδειξε πολ
λούς αρχηγούς τής Κρητικής άντιστάσειυς εναντίον των Τούρκων. *0 Εύστρά- 
τιος Σκορδύλης μάλιστα έπιονομάσθη ένεκα τής γενναιότητάς του υπό των κατα
χτητών «Βούρ - Βαχι», έκ των τουρκικών λέξεων vour καί Bachi, αΐ όποΐαι ση
μαίνουν «πλήττω» καί «"πρώτος» αντίστοιχος. Μετά το ολοκαύτωμα του Άρκαδίου 
ή οικογένεια τού Σωτηρίου Βούρβαχη κατέφυγεν εις την Κεφαλληνίαν. Κ α τά . 
την διάρκειαν των θυελλωδών γεγονότων τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, ό τολμη
ρός 'Έλλην πλοηγός διέοπασεν έπανειλημμενως τον αποκλεισμόν του αγγλικού στό
λου μεταφέρουν κρυφίως μηνύματα καί έπιστολάς εις γαλλικούς λιμένας, ιδιαιτέ
ρως δέ εις τάς άκτάς τής Αϊγύπτου κατά την διάρκειαν τής γαλλικής εκστρατείας 

• είς την χώραν τών Πυραμίδων. Εις τον εμπορικόν λιμένα τής Μασσαλίας συνε- 
t δέθη διά φιλίας μετά τού πλουσίου εμπόρου Κλαρύ, τού οποίου ή θυγάτηρ Juliette 
i έλαβεν <ύς σύζυγον τον Ιωσήφ Βοναπάρτην. Ά πό τής εποχής ταύτης χρονολο- 
■ γείται ή σύναι)»ις σχέσεων τού Σωτηρίου Βούρβαχη μετά τού αδελφού τού Να- 

πολέοντος. Κατά την διάρκειαν τής 'Τπατείας ό Βούρβαχης άπεσύρθη εις Κε- 
’ φαλληνίαν, ένθα καί άπέθανε τω 1800 είς. ηλικίαν 56 ετών. Ό  πρωτότοκος υιός 
; του ’Ιωσήφ, ύπολοχαγός τών δραγόνων τον Μάϊον τού 1800, ελαβε μέρος είς την 

εκστρατείαν τής ’Ιταλίας, άπεστάλη τό επόμενον έτος είς Ισπανίαν ινα έπιδώση 
I μηνύματα είς τον Πρέσβυν τής Γαλλίας καί τον στρατηγόν Λεκλέρ, έτοποθετήθη 
ύπό τού 'Τπουργού Άμύνης είς τό 14ον σώμα Ιππικού καί διωρίσθη την 20ήν 

ΓΙσννίου υποπρόξενος τής Γαλλίας εν Κεφαλληνία καί μετά τετραετίαν ελαβε τον 
i τίτλον τού διπλωματικού εκπροσώπου τής Γαλλίας είς την Κέρκυραν. Την 2αν 
’Οκτωβρίου 1815, υπηρετών ως υποπρόξενος εν Ζακύνθοη έ'λαβε την γαλλικήν 

•υπηκοότητα, έργασθείς μέχρι τού 1826, ότε καί ελαβε σύνταξιν.

Ό  Διονύσιος Βούρβαχης, απόφοιτος τού Πρυτανείου τού Σαίν - Σύρ καί 
|τής ειδικής στρατιωτικής σχολής τού Fontainebleau, έγένετο ύπολοχαγός τήν 11ην 
ι’ίανουαρίου 1805 καί έλαβε, μέρος μέχρι τού 1814 είς π?νείστας μάχας, τραυμα- 
ιτισθείς επανειλημμένος καί έπιδείξας άπαράμι/λον ηρωισμόν. Μετά τήν αποχώ
ρηση· τού Ναπολέοντος είς τήν νήσον ’Έλβαν παρητήθη έκ τών τάξεων τού στρα- 
ΐτεύιιατος, άναλαβό>ν έκ νέου υπηρεσίαν κατά τήν περίοδον τών Εκατόν ’Ημερών, 
ίής οποίας τραγικός επίλογος υπήρξεν ή ήττα τού αετού εις Βατερλώ. Ή  δευτέρα 
τυλινόοΰωσις τών Βουρβώνο>ν άπεμάκρυνεν όριστικώς τον Διονύσιον Βούρβαχην 
Ικ τού γαλλικού στρατού, ώς άνήκοντα είς τούς πλέον ενθέρμους όπαδούς τού «έ- 
ώρού τής Εύροόπη;» Ναπολέοντος. Ή  παράδοσις αναφέρει οτι διέμεινεν έπ’ όλί- 
/ον χρόνον είς τό Άργοστόλιυν. Βέβαιον πάντιυς είναι οτι κατόπιν περιπλανήσεως 
ίς τήν ’Ιταλίαν καί τήν ’Ισπανίαν31 έγκατεστάθη είς 'Π ώ , πρωτεύουσαν τών Πυ- 
/ηναίων. Παρέμεινε πιστός είς τον διάσημον έξόριστον τής ’Αγίας ’Ελένης και 
ξεδήλωνε δημοσίως τά συναισθήματα αυτού. Παρατηρηθείς αυστηρότατα ύπό 
ού στρατιωτικού διοικητού τού Μπορντά), έκάλεσεν είς Μονομαχίαν τον συντάξαν- 
ί  τήν αναφοράν υπάλληλον καί έφόνευσεν αυτόν. Τό εν λόγιο έπεισόδιον έσχε 
ίραστίαν άπήχησιν είς τούς πολιτικού; καί στρατιωτικούς κύκλους τής Γαλλίας, 
έησφάλισε δέ είς τον ήρωα Βούρβαχην διαμονήν επί τι να έτη είς τάς φύλακας 
ή: Λονρδης. Ά ποφί’λακισθείς κατά τό έτος τής έκ ρήξεως τής ’Ελληνικής Έπα- 
ΐωτάσειυς καί τού θανάτου τού Αιττοκράτορος, ήλθεν είς Παρισίους καί ήρχισεν 
τάζόμενος υπέρ τού απελευθερωτικού άγό>νος τής πατρίδος του, ’Ενεργεί όπως 
ποχθή έκ νέου είς τον γαλλικόν στρατόν, προκειμένου νά κατέλθη είς τήν Έλ- 
ώα, φέοων τον βαθμόν, τον όποιον είχεν αποκτήσει έπί τών πεδίων τών μαχών, 
άιοβάλλει αιτησιν προς τον βασιλέα άνευ όμιος αποτελέσματος, διότι αύτη συνε-
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?*ήψθη, πριν φθάση εις τον προορισμόν της. ’Απευθύνεται εις την Βουλήν, ή ο
ποία μεταβιβάζει την αιτησιν εις τον αρμόδιον περί τού -θέματος τούτου υπουργόν 
Άμύνης. Ούτος άρνεΐται νά έπικυρώση την ευνοϊκήν είσήγησιν τής Βουλής. ΤΕλ- 
θών εις έπαφάς μετά τής Φιλελληνικής επιτροπής των Παρισίων, ήτις αποφασίζει 
την κάθοδόν του εις την ’Κλάδα. ’Αναχωρεί έκ λιμένος των ’Ανατολικών Πυρη
ναίων την 22αν ’Απριλίου 1826, αποβιβάζεται εις Ναύπλιον και εκθέτει εις τούς 
αρχηγούς τής Έπαναστάσεο3ς την πρόθεσίν του δπως ένισχύση τάς επιχειρήσεις 
τού Καραϊσκάκη. Λαμβάνει την άδειαν δποκ συγκρότηση σώμα όκτακοσίτον άνδρών 
και εκστρατεύει κατά διαταγήν τής κυβερνήσεως εις ’Ελευσίνα, ένθα είχον στρα- 
τοπεδεύσει αί δυνάμεις τού Βάσου Μαυροβουνιώτου και τού Ίο^ννου Νοταρά. 
Έκεΐθεν εσπευσαν προς βοήθειαν τών πολιορκουμέλΐον τής Άκροπόλεως, άνέκυ- 
ψαν όμως διαφωνίαι μεταξύ τών Ελλήνων οπλαρχηγών και τού ελληνικής κατα
γωγής συνταγματάρχου τού γαλλικού στρατού ώς προς τήν τακτικήν, τήν οποίαν 
ώφειλον νά υιοθετήσουν προς αποτελεσματικήν άντιμετώπισιν τής έπιθέσειος τού 
Κιουταχή. Ό  Μαυροβουνιώτης και ό Νοταράς κατέλαβον τά πέριξ νψοδμστα, ενώ 
γο σώμα τού Βούρβαχη παρετάχθη εις τήν πεδιάδα, ύπέστη τήν έπίθεσιν τριών 
χιλιάδων άνδρών τού Κιουταχή κατά το πρώτον δεκαήιιερον τού Φεβρουάριου 
1827, άντέστη ήρωϊκώς και τελικώς ύπέκυφεν εις τήν αριθμητικήν υπεροχήν τών 
εχθρών. Ό  Διονύσιος Βούρβαχης, συλληφθείς αιχμάλωτος, κατεκρεουργήθη οικ- 
τρώς υπό τού τουρκικού ιππικού.

Τήν παρούσαν μελέτην ενδιαφέρει Ιδιαιτέρως ή αποστολή τού Διονυσίου 
Βούρβαχη εις τήν νήσον ’Έλβαν κατά Φεβρουάριον τού έτους 1815, όλίγας ημέ
ρας προ τής επανόδου τού Αύτοκράτορος εις Παρισίους. Μετά τήν υπογραφήν 
τής Συνθήκης τού Fontainebleau και τήν πρώτη\ παλινόρθιοσιν ·τών Βουρβώ- 
vcov, ό Ναπολέων περιωρίσθη εις τον τίτλον τού βασιλέιος τής Έλβας, Ώ ς  δμακ 
ό ίδιος θά όμολογήση βραδύτερου εις τήν Α γίαν  Ελένην ήδη από τής στιγμήι 
τής υπογραφής τής παοαιτήσεώς του είχεν αποφασίσει την επάνοδόν τον εις τή* 
Γαλλίαν, ή οποία έν τούτοις θά έξηρτάτο έκ τής πολιτικής τού βασιλέτος: «Έα* 
οί Βουρβώνοι έπιθυμούν νά αρχίσουν μίαν πέμπτην δυναστείαν, ούδεμία θέσις δΓ I 
μέ ί»πάρχει ενταύθα, ο ρόλος μου έχει τελειώσει' εάν ομο)ς, κατά τύχην, έπέμενο* 
όπως επανορθώσουν τήν τρίτην, δεν θά ,έβράδυνον νά έμφανισθώ έκ νέου. Θ' 
ήδύνατο νά είπη τις δτι οί Βουρβώνοι είχον πλέον εις τήν διάθεσίν των τήν μντ * 
μην καί τήν συμπεριφοράν μου* εάν ήθελον πράξει τούτο, θά παρέμενον, διά το 
κοινόν ανθροοπον. εΤς φιλόδοξος, εΤς τύραννος, είς ταραξίας, μία μάστιξ»3-. Έί 
πλέον οί Βουρβώνοι παρεβίαζον διαρκώς τάς συμφτονίας, Ή  Πάρμα καί ή Πλι 
κεντία δεν παρεχωρήθησαν είς τήν Αύτοκράτειρα Μαρίαν - Αουΐζαν, ή οποί 
έκρατεΐτο είς τήν Αυστρίαν. Τό Συνέδρων τής Βιέννης άπεφάσισεν δπιος ό πρί* 
κηψ Ευγένιος άπολέση πάσαν εξουσίαν. Είς τήν Γαλλίαν καί τήν ’Ιταλίαν έδ * 
μεύθη ή περιουσία τών μελών τής αύτοκρατορικής οικογένειας. Είς τήν Ροχιην · 
έξουσία τού Π άπα άπεκαθίστατο όσημέραι, ένώ εις τό Συνέδρων τής Βιέννης 
πολυμήχανος Ταλλεϋράνδος προέτεινε τήν άπομάκρυνσιν τού Ναπολέοντος έκ r  
Ευρώπης.

Είς τήν Γαλλίαν οί Βουρβώνοι έπεχείρουν νά έπιβάλουν τήν προ τής * 
*παναστάσεο>ς κατάστασιν. Ή  δυσαρέσκεια τού λαού ύπήρξεν έντονος καί πανί 
ηυχοντο τήν επάνοδον τού αύτοκράτορος33. Ό  Ναπολέων έτηρείτο ενήμερος, ν 
τών πολυαρίθμτον έπισκεπτών τής νήσου, περί τών προτάσεων είς τό συνέδρων τ *?· 
Βιέννης καί περί τής καταστάσεως είς τήν Γαλλίαν. Έπίστευεν δτι ή μεταφο ·■■ 
του εις τήν ’Αγίαν Ελένην ήτο ασυμβίβαστος προς τά συμφέροντα τής Άγγλί· vj 
διότι ή έν λόγω νήσος τού ’Ατλαντικού έδέσποζε τής οδού τών ’Ινδιών! Τά γ*' >5· 
νότα διέψευσαν δυστυχώς τάς προσδοκίας του. Άρχομένσν τού έτους 18'



ό βασιλεύς της ’Έλβας, βέβαιος περί των ουναισθημάτιυν συμπάθειας του γαλλι
κού λαοί προ; τον θριαμβευτήν του Άούστερλιτς, έσκέπτετο διαρκώς την επά
νοδόν του εις Παρισιού;. Το εργον του Ναπολέοντος εις την Α γία ν  Ελένην L ’ ilc 
d’ IClbc ct les Cent - jours, γράφεv και έκδοΟέν υπό του στρατηγού Bertrand ανα
φέρει ότι περί τά μέσα Φεβρουάριου εφθασεν εις Porto - Farrajo ύ Fleury de 

: Chaboulon, ό οποίο; παρέσχε λεπτομερείς πληροφορίας εις τον τέως αύτοκρά-
τορα περί της εν Ι αλλία καταστάσεως μετά την έπανόοθιυσιν των Βουρβώνίον: 
«ΚίσήλΟεν εΐ; τά; λεπτομέρειας* έγνάιοιζεν άπαντα τά ζητήματα καί την γνώμην 
τά>ν πλέον έξεχουσών προσιυπικυτήτίυν. Ο νέο; ούτος ούδενός ήτο απεσταλμένος, 
άλλ’ εσπευσε νά εύρη καταφύγιου εί; την ’Έλβαν εξ ιδία; πρωτοβουλίας, ένεκα των 
διαδοαματιζομένων γεγονότων ει; την Γαλλίαν. Προστίθεται δέ ότι «δεν ύπήρξεν 

’ , . επιστολή, επικοινωνία μεθ’ οίουδήποτε, οίαδήποτε απόπειρα προηγουμένης συμφωνίας 
:μετά τον έξο>ηρικού»31. Ε ί; τά Απομνημονεύματα^ όμως, τά όποια ό Fleury de 
Chaboulon έδημοσίευσεν είς Λονδίνον τω 1810, άναφέρεται ότι ούτος εστάλη είς 

|λ νΕλί>αν υπό του δουκό; dc Bassano, ενθέρμου ύποστηρικτού του Ναπολέοντος. 
-· Περιγράιρεται έν συνεχείφ ή συνάντησι; τού έν λόγω πράκτορος μετά του αύτο

κράτορος καί ή λήι|’ΐ; τή; άποφάσειο; περί επανόδου αυτού είς την Γαλλίαν. Νο
μίζομε ν ότι αί παρεχόμενοι λεπτομέρειαι περί τού σχεδίου τού Ναπολέοντος, προ 
πόντιον δέ ή προβαλλόμενη βεβαιότη; ότι ή άπόφασις περί ενεργού άναμείξεως του 
βασίλειο; τή; ’Έλβας εί; τά πολιτικά πράγματα τής Γαλλίας καί τής Ευρώπης 
γενικώτερον οφείλεται αποκλειστικά); καί μόνον είς την ευγλωττίαν τού νεαρού 
Fleury de Chaboulon είναι τό όλιγώτερον υπερβολικοί, άποσκοπούσαι είς την ε- 
ξαρσιν τής συμβολής τού ανωτέρω πράκτορος είς την συγγραφήν τής τελευταίας 

. σελίδο; τή; Τστορία; τού Ναπολέοντος. Φαίνεται ότι ή όλη περιγραφή προσηρ- 
ι μόσΟη έκ των ύστερων πρός τά διαδραματισθέντα γεγονότα, διότι άλλως είναι ά- 
1 δυνατόν νά νοηθή ή άποκάλυψις λεπτομερειών τού σχεδίου είς ένα μυστικόν άπε- 

σταλμένυν έκ τής Γαλλίας, καθ’ ον χρόνον ήγνόουν τά πάντα περί τής άναχωρή- 
; σεω: ό στρατάρχης Bertrand, ύ στρατηγό; Cambronne καί ό στρατηγός - κυβερ- 
, νητης Drouot.

’Ανακριβής είναι ωσαύτως καί ή πληροφορία τού L·’ ile d ’ Elbe et les 
C ents-Jours, καθ’ ήν ούδεμία υπήρξεν επικοί νο>νία αετά τού εξωτερικού προ τής 

; αναχωρήσει»); τού Ναπολέοντος έκ τής ’Έλβας την 2δην Φεβρουάριου. Είναι ο- 
μιυ; ιστορικά); έξηκριβιομένον ότι έκτος τά>ν πολυάριθμο)ν επισκεπτών, υπό τών 

;όποιων έτηρείτο ενήμερος περί τής έν Γαλλία καταστάσεως, ό βασιλεύς τής ’Έλ- 
ΐβας εύρίσκετο είς συνεχή επικοινωνίαν μετά τού αδελφού του δασιλέως ’Ιωσήφ, 
{δστις μετά την παλινόρθιυσιν τών Βουρβώνων είχεν άποσυρθή είς την Ελβετίαν. 
ΈΙς τά ’Απομνημονεύματα τού ’Ιωσήφ Βοναπάοτου άναφέρεται οτι ούτος ειδο
ποίησε τον Ναπολέυντα διά μυστικού πράκτορος περί σχεδίου τά)ν Βουρβώνων, 
ot όποιοι έπεδίωκον διά παντός τρόπου την δολοφονίαν τού Αύτοκράτορος, φοβού- 
ίμενοι την παρουσίαν αυτού ακόμη καί είς την άπομεμακρυσμένην ’Αγίαν Ελένην38.

Άναφέρεται ότι κατά την διάρκειαν θυελλώδους νυκτός τού Φεβρουάριου 
;1815 πλοιάριον, τού όποιου έπέβαινον δύο ναύται έκ Γενούης, προσα)ρμίσθη είς 
τον λιμένα τού Porto - Ferrajo. Ό  είς τά>ν δύο ναυτών παρέμεινεν επί τού σκά
φους ένώ ό έτερος κατηυθύνθη έν σπουδή πρός την κατοικίαν τού Ναπο?>.έοντος, 
1<ομίζων μήνυμα τού ’Ιωσήφ πρός τον ηγεμόνα τής ’Έλβας. Ό  Αρχιστράτηγος 
3ertrand εϊσήγαγε τον άγνο)στον επισκέπτην εις τό ιδιαίτερον γραφεΐον του Βο- 
έ'απάρτου, ό όποιος άνεγνώρισεν έν τω προσώπω τού είς ναύτην μετημφιεσμένου 
ινστικυύ απεσταλμένου τον υιόν τού γενναίου θαλασσοπόρου Βούρβαχη Διονύ
σιον37. Ούτος διεβίβασε προφορικώς την γνώμην τού βασώέως ’Ιωσήφ καί τών 
ι ιστών οπαδών τού Αύτοκράτορος, καθ’ ήν ό Ναπολέων ώφειλεν όπως έπιστρέψη
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κρυφίως και το σνντομώτερον δυνατόν εις Παρισίους, καθ’ οσον οΐ σύμμαχοι 
συνεζήιων εις Βιέννην περ'ι τής μεταφοράς αυτού εις την άπομεμακρυσμένην 1 Α 
γίαν ’Ελένην. Μετά μίαν ώραν ό Διονύσιος Βούρβαχη; έπέστρεψεν είς την ήγκυ- 
υοβολημένην felouque3*, ή οποία διέφυγε τελικώς τής προσοχής τού περιπολούντος 
είς ποικίλας ένεργείας προς ένίσχυσιν των πολυτίμων πρακτόρων του. Δεν είναι 
αγγλικού στόλου και εφθασεν εις Γένουαν. Π ερί τής μυστικής ταύτης αποστολής αί 
Ιστορικοί μαρτυρίαι είναι έλλειπείς. Τούτο οφείλεται προφανώς εις την ελλειψιν 
γραπτών κειμένων και επιστολών, ως και εις την ακραν μυστικότητα, διά τής ο
ποίας ό 'Ιωσήφ περιέβαλε το παράτολμου σχέδιον τής αποστολής πράκτορος πλη
σίον τού κινδυνεύοντας αδελφού αυτού. Π αρά ταύτα φαίνεται ότι Ικανός θόρυβος 
εγένετο περί τής μυστικής αποστολής τού Διονυσίου Βούρβαχη πλησίον τού Να- 
πολέοντος, έφ’ όσον λιθογραφία τής εποχής άναπαριστά κατά την λαϊκήν φαντα
σίαν την συνάντησιν τών δύο άνδρών εις Porto - F errajo39. Ούτως ή οίκογένεια 
Βούρβαχη συνέδεσε τό όνομά της μετά δύο κρίσιμων περιόδων τής Ιστορίας τού 

,Ναπολέοντος. Ή  αναλογία τών δύο μυστικών αποστολών τού Σωτηρίου τφ  1799 
καί τού Διονυσίου τώ 1815 είναι πασιφανής. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις οί 
τολμηροί 'Έλληνες θαλασσοπόροι εφερον, παρά τον αυστηρόν αγγλικόν αποκλει
σμόν, είς πέρας τήν άναληφθεΐσαν υπηρεσίαν έκ μέρους τού ’Ιωσήφ Βοναπάρτου. 
Διαφορά έν τούτοις υπάρχει εις τό αποτέλεσμα τών ενεργειών τού Ναπολέοντος 
μετά τήν ά'φιξιν τών Ελλήνων πρακτόρων είς Αλεξάνδρειαν καί P o rto  - Ferrajo. 
Είς τήν πρώτην περίπτοισιν ή επάνοδος τού αρχηγού τής Στρατιάς τής ’Ανατο
λής εις τήν Γαλλίαν ώδήγησεν είς τήν έγκαθίδρυσιν τής προσωπικής ήγεμονίας 
τού Βοναπάρτου. Ή  άναχώρησις αντιθέτους έκ τής Έ λβας έπέφερεν τήν τελικήν 
πτώσιν του και τήν περιπέτειαν τής 'Αγίας 'Ελένης.

ΣΗ Μ Ε ΙΩ ΣΕ ΙΣ

1. Ό  Ντεσαίξ ήτο 30 έτών, ό Λάν 29, ό Νταβού 28, ό Ζυνό 27, ό Ντυρόκ 26, ό Λουδο
βίκος Βοναπάρτης 20 και ό Ευγένιος Μπωαρναί 17.

2. 27 ’Οκτωβρίου 1797.
3. 2Γ> ’Ιουλίου 1799.
4. Κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής του είς την Αίγυπτον 6 Βοναπάρτης Ιλαβε μίαν 

μόνον έπιστολήν έκ τοϋ Διευθυντηρίου, άποσταλείσαν έκ Παρισίων τήν 2δην Δεκεμ
βρίου 1798 καί ληφύείσαν μετά τρεις ακριβώς μήνας προ τής ’Άκρας. ’Ο Ναπολέων 
απ’ έναντίας άπηύΟυνε προς τό ΔιευΟυντήριον από τής 1ης ’Οκτωβρίου 1798 μέχρι 
τής 4ης Αύγουστου 1799 δέκα καί έννέα έπιστολάς, δια τών όποίων έτήρει ένήμερον 
τήν έκτελεστικήν έξουσίαν τής Δημοκρατίας έπί τών στρατιωτικών έπιχειρήσεων είς 
τήν Αίγυπτον καί είς τήν Συρίαν.

I δ. Correspondance de Napoleon ler publiee par ordre de Γ empereur Napoleon III.
, Paris, 1860. Άρ. επιστολής 4.341.
: 6. Κήρυξις του πολέμου έναντίον του Αύτοκράτορος τής Αυστρίας.
* L Στενόν του Γιβραλτάρ.
18. Le Memorial de Sainte - Helene, Paris, Hachette, 1952, II. 264. 29 Αύγουστου
, 1816. Τά έν λόγψ ’Απομνημονεύματα κατεγραφησαν υπό τοϋ γραμματέως τοϋ Ναπολέ-
ΐ οντος κόμητος ντε Las Cases.
9. Boulay de la Meurthe: Le Directoire et 1* expedition en Egypte, Paris, 1885.Desi- 

re Lacroix: > Bonaparte en Egypte *, Paris 1899. J. Bainville: «Napoleon»,Paris,
|  1957. Benoist - Mecbin: » Bonaparte en Egypte*, Lausanne, 1966. Τήν t6(av
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γνώμην εκφράζει είς τά «Άπομημονεύματα» αυτού καί ό επιτελάρχης τής στρατιάς, έ'μ- 
πιστός φίλος τού Ναπολέοντος καί αδελφός του διοικητού των Ίονίων Νήσων Άλέξαν· | |J  
δρος Μπερτιε :« Memoires du marechal Bertrier, Campagne Γ Egypte, Paris, 1827.

10. Correspondance de N apoleon... ένθ*’αν. άρ. 4375.
11. Αυτόθι, άρ. 4380.
12. Αυτόθι, άρ. 4382.
13. Αυτόθι, τόμος 30, σσ. ί)4—95. Κατά την διάρκειαν τής εκστρατείας είς τήν Αίγυπτον, 

πολλοί "Ελληνες έδέχθησαν νά υπηρετήσουν τούς σκοπούς τής Γαλλικής Δημοκρατίας, ^  
διά τής όποιας ήλπιζον ότι θά έπετυγχάνετο ή άπελευθέρωσις τής πατρίδος των έκ τοϋν^ 
μισητού τουρκικού ζυγού. Κατόπιν διαταγής τού Βοναπάρτου τής 27ης ’Οκτωβρίου 1798; § 
συγκροτούνται τρείς ελληνικοί λόχοι έξ έκατόν άνδρών έκαστος είς το Κάϊρον, την Δα-' |  
μιέττην καί την Ρωζέττην, άναλαμβάνοντες την φρούρησιν των ταχυδρομικών μετα-r § 
φορών. ’Επί κεφαλής τών λόχων τούτων τίθενται άνδρες δε δοκιμασμένης άφοσιώσεως^ |  
προς την Γαλλίαν. Την ιδίαν ημέραν κοινοποιείται διαταγή εις τον στρατηγόν Μπερτιέ," .§ 
διά τής οποίας ώρίζετο άρχηγός τού συγκροτηθησομένου λόχου είς Κάϊρον ό διακριφ§ 
θείς κατά την τελευταίαν μάχην τής Δαμιέττης λοχαγός Νικό?.αος. Πρόκειται περΜ« 
τού Νικολάου Παπάζογ/πυ* ή Π απαδοπούλου, δστίς έγεννήθη είς Τσεσμέ την 15ην Αύ^.Γ 
γούστου 1758 καί έλαβε μέρος είς τούς αγώνας τών Τούρκων εναντίον τών Αρβανιτών;* 
είς την Πελοπόννησον καί βραδύτερον εναντίον τών Μαμελούκων είς την Αίγυπτον. *(Κ 
Βοναπάρτης έξετίμησεν ιδιαιτέρως τάς ικανότητας τού γενναίου Έλληνος ναυάρχου κατάι 
την σύγκρουσιν πλησίον τού Κάιρου την 13ην ’Ιουλίου 1738 καί έπεδίωξε νά προσελ-;^ 
κύση τούτον είς την υπηρεσίαν αυτού, δπερ καί έγένετο εντός βραχυτάτου χρονικού; J  
διαστήματος. 'Η άναγνιυρισις τής προσφοράς τού Ν. Π απαδοπού?.ου υπό τού άρχί-g* 
στρατήγου, ώς καί ή επιθυμία αυτού όπως ενίσχυση τάς στρατιωτικός του δυνάμεις διά* 
τής προσελκύσεως Ελλήνων πολεμιστών καταφαίνεται καί εκ, τού άκολούθου εγγράφου 4/ 
τής 15ης Νοεμβρίου 1798: «Λί προφυλακαί τού γαλλικού στρατού είς την Αίγυπτον
θά επιτρέψουν ελευθέρους την διάβασιν είς τον Νικόλαον ΙΙαπαδόπουλον, δστις διε*" J  
κρίθη είς Δαμιέττην, όταν ή έν λόγφ πόλις ύπέστη την έπίθεσιν τών ’Αράβων τον J 
Χασάν - Τουμπάρ καί υπήρξε ν επί επτά έτη ναύαρχος τού στόλου τού Μουράτ Μπέη.-jf 
Αί προφυλακαί τού γαλλικού στρατού θά επιτρέψου έξ ίσου την δίοδον είς τούς Έλί % 
ληνας ναυτικούς, οί όποιοι θά έγκατέλειπον τον στόλον τού Μουράτ Μπέη. Ό  άρχΐ;» 
στράτηγος παρέχει άμνηστείαν καί υπόσχεται άνταμοιβήν είς τούς ναυτικούς τούτοι*ς ^
Ό  άρχιστράτηγος υπόσχεται ωσαύτως είς τον Νικόλαον Παπαδόπουλον 1.000 τάλ |  
ληρα δι’ έκαστον κανονιοφόρον, άνήκον είς τον στρατόν τών Μαμελούκων, τό όποιο* 
θά παρέδιδεν είς τον γαλλικόν στρατόν». ΤΙ δράσις τών ελληνικών λόχων, οί οποίοι βρα ■? 
δύτερον άπετέλεσαν ελληνικήν λεγεώνα, δεν περιωρίσθη μόνον είς τήν φρούρησι· τ§, 
τών ταχυδρομικών μεταφορών, άλλ’ έπεξετάθη καί είς πολεμικάς επιχειρήσεις. 0 Ij 
συγκροτήσαντες τούτους "Ελληνες πολεμισταί άπέκτησαν στρατιωτικήν πείραν επί τώ * 
πεδίων τών μαχών καί έδιδάχθησαν τήν τέχνην τού πολέμου. Πλείστοι έκ τών άνδρώ 
τούτων θά προσφέρουν μετ’ ολίγον τάς υπηρεσίας των προς άπελενθέρωσιν τής πο $ 
τρίδος των. »

14. Άρ. 4374 καί 4375. ίΐ
15. Τό Συμβούλιον τών Πεντακοσίων άπετέλεσε μετά τού Συμβουλίου τών Παλαιών» 

Νομοθετικόν Σώμα, σνμφώνως προς τάς διατάξεις τού Συντάγματος τού 1795. Περ 
ελάμβανε 500 μέλη ήλικίας άνω τών 30 ετών καί είχε τήν πρωτοβουλίαν έπί τών σχ |ij 
δίων νόμου, τά όποια νπεβάλλοντο έν συνεχείρ προς εγκρισιν είς τό δεύτερον νομοθ 
τικόν συμβούλιον. Συνέθετε τον κατάλογον τών υποψηφίων μελών τού Διευθυντηρό Αί 
καί άπεφαίνετο περί τού εγκύρου τών εκλογών.

16. Τό μήνυμα τούτο έφθασεν είς Παρισίους τήν 12ην ’Απριλίου 1799.
17. Έδημοσιεύθ-η διά πρώτην φοράν είς τάς Victoires et Conquetes, 1818, t. Χί, :

207. Έν συνεχεία περιελήφΟη είς τήν μελέτην τού Meneval « Sur le retour du g .
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neral Bonaparte de Γ Egypte », άνάτυπον έκ του Spectateur Militaire τής 16ης 
Μαΐου 1840, 66. 4-5. Την έν λόγφ επιστολήν υπογράφουν οί ΔιευΦυνταί Treilbard, 
La Reveillere - Lepaux καί Barras.

18. Meneval, ένΟ’ άν. σ. 6.
19. Αυτόθι, σ. 7. 'Ως ημερομηνία συγγραφής τής Επιστολής ταύτης Οεο>ρείται ή 11η 

"Ιουνίου.
! 20. Μ. Averoff, Les Pnilhellenes, Bulletin de Γ association Guillaume Bude, octo- 

bre 1967, p. 321.
, 21. Έκ τοΰ πενταμελούς Διευθυντηρίου έξηναγκάσΟησαν είς παραίτησιν οί Merlin, Treil- 

hard καί La Reveillere - I^epaux. Μετά ένα ακριβώς μήνα έγένετο αποδεκτή και ή 
παραίτησις τοΰ επί τό>ν εξωτερικών σχέσεων τής Δημοκρατίας υπουργού Ταλλεϋράνδου.

' 22. A. C. Thibaudeau; Histoire de la campagne d’ Egypte sous le regtie de Napo
leon Le Grand, Paris, 1839, vol. II, p. p. 454 -455.

125, Την προς τον Ναπολέοντα επιστολήν συνέταξε τήν 18ην Σεπτεμβρίου ό άντικαταστή- 
σας τον Ταλλεϋράνδον είς τό 'Τπουργείον των εξωτερικών σχέσεων Reinhard. Είς τήν 
επιστολήν ταύτην, έπικυριοίΐεϊσαν μετά διήμερον υπό του Διευθυντηρίου, έξετίΰετο λε
πτομερούς ή εν Ενροιπη κατάστασις, έχαρακτηρίζετο ώς επιτακτική ή ανάγκη επιστροφής

» τοΰ Χαπολέοντος είς τήν Γαλλίαν καί παρείχοντο λεπτομέρειαι περί τής ένάρξεως δια- 
πραγματευσεοη» μετά τής Πύλης. Ευθύς δμως μετά τήν άναχώρησιν τοΰ "Ελληνος πρά- 

ί|Β:κτυρος τό ΔιευΟυντήριον άπεφάσισεν, όπως ό Ναπολέων διεξαγάγη αυτοπροσώπως τάς 
||||μετά  τοΰ Σουλτάνου διαπραγματεύσεις, περιοριζομένης οΰτω τής δικαιοδοσίας τοΰ πρέ- 
|§|π6ε(ΐ)ς Bouligny. Νέαι έπιστολαί άπευΟύνονται προς τόν αρχηγόν τής στρατιάς τής ’Α

νατολής τήν ΙΟην ’Οκτωβρίου 1799. Κατά τήν προηγουμένην ήμέραν, ό Ναπολέων εΐ- 
χεν άπυ(>ι(>ασΑή είς τήν Κυανήν Ακτήν!

*4. Joseph Bonaparte: Memoires et Correspondance politique et militaire, Paris, 
1856s, Vol. I, p. p. 74-75 Τά .Απομνημονεύματα τοΰ βασιλέως ’Ιωσήφ συνεγράφησαν 

• κατά τό έτος 1830.
Boulay de la Meurthe, ένΟ’ άν. σσ. 240—241.

3. J. Miot: Memoires pour servira Γ Histoire des expeditions en Egypte et en Syrie, 
j Paris, 18142, p. 268.

Boulay de la Meurthe, ένϋ’ άν. σ. 241.
. Revue des questions Historiques, Όκτό)6ριος 1880.

Le Contemporain, 1η Λύγούστου 1882.
1» Revue des questions Historiques, Όκτό)6ριος 1880.
> Ή σύζυγος τοΰ Διονυσίου Βούρβαχκ ήτο ισπανικής καταγωγής.
I Las Cases, ένΟ’ άν., I, 510, 17 ’Απριλίου 1816.
I Είναι χαρακτηριστική ή γνιόμη τοΰ Ναπολέοντος περί τής παλινορΟώσεως καί τής πο

λιτικής των ΒουρΟώνων: «είχομεν έκδκόξει τούτους έκ τής Γαλλίας* σήμερον έκδιό>κον- 
ται οί ίδιοι έκ τής καρδίας των Γάλλων· είναι δοΰλοι τής ’Αγγλίας, δέν έχουν ζωήν,» 

I είμή μόνον διά τής ’Αγγλίας καί προς οφελος ταύτης, τοΰτο δέν δύναται νά διαρκέση». 
Pous de PH erault, Souvenirs es anecdotes de Pile d* Elbe, Paris, 1897, P.365. 

Correspondance de Napoleon..., ένΟ’ άν. τόμος 31, σσ. 32—33.
j Memoires pour servir a P Histoire de la vie privee, du retour et du regne de 
» Napoleon en 1815, Londres, 1819, 2 vol.
, Josheph Bonaparte: Memoires... ISO* άν., τόμος X, σ. 209 καί 315. Τήν υπό τών 
; Βουρβιόνων μελετιομένην άποστολήν εις τήν νΕλ6αν δύο μίσθαρνων οργάνων πρός 
.δολοφονίαν τοΰ Ναπολέοντος, άπεκάλυψεν είς τόν Ιωσήφ ή συγγραφεύς De Stael, ή 
l δποία ήΟέλησε μάλιστα νά άναλάβη νά προειδοποίηση σχετικώς τόν Αύτοκράτορα. Τήν 
> τιμήν τής αποστολής ταύτης διεξεδίκησε καί ό ηθοποιός Ταλμά* τελικώς δμως έπελέγη 
,Ιμπιστος φί?.ος τοΰ ’Ιωσήφ, διότι τόσον ή De Stael, δσον καί ό Ταλμά, 6ά ήδύναντο

I .
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νά δημιουργήσουν υποψίας εΙς τον ν Αγγλον συνταγματάρχην Cambelle, ενα των τεσΗ 
σάρων έκπροσαίπων τής Ίεράς Συμμαχίας, οϊτινες Οά «έπροστάτευον» τον Ναπολέοντο  ̂
εις τό νέον βασίλειον αυτοί*. 'Η άποκάλνψις αυτή συνεκίνησε σφοδρό) ς τον βασιλέα 'If 
ο>σήφ, ό όποιος συνέθεσε καί τό κατωτέρω ποίημα:

Mais la baine qui veille et se traine dans P ombre,
Medite contre lui quelque entreprise sombre;
Mais la haine, constante en son activite,
Quand il respire encor, ne peut erte assouvie;
On trouble,son repos, on menace sa vie,
On voudrait P effacer du nombre des humains.

37. Le commandant Grandin: Le General Bourbaki, Paris, 1898, p. 3. M. Averoi £ 
ενθ. άν. 66. 323-324.

38. Μακρόστενον πλομίριον, δυναμενον, κατά τάς άνάγκας τής ναυσιπλοΐας, δπιος κινήτ? j£
διά κωπών ή δι’ ιστίων.

39. Μ. Averoff, ενΰ’ άν. σ. 323.
40. Τό ανωτέρω ανέκδοτον 

, υπό του Κρητός Ιστορικού
Bourpaki, τον όποιον καί οπό τής θέσεως αυτής 0·ερμώς ευχαριστούμο

υν γενεαλογικόν δένδρον τής Οικογένειας Βουρόαχη, συνταχΟ^ 
ικου 1. Δ. Μουρέλλου, παρέσχεν ήμίν ό κύριος G. L. Nicolaida^

ί *& ~



κ. Λ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ
ΰ. μ. τής ’Ακαδημίας Α θ η νώ ν

ΤΟ Γ  ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΕΑΑΗΝΟΜΗΜΟΝΟΣ
Ό  κ. Κων\ Δ. Μ έρτζιος, (κορυφαίος ιστοριοδίφης και Ιστορικός λό

γ ιο ς , ά.μ. τής ’Α καδημίας ’Αθηνών και τής «’Η πειρω τικής Ε σ τ ία ς » ) ,  ό ό
ποιος τόσα πολλά προσέφερεν είς την ιστορικήν ερευνάν καί τόσον έτίμη- 
σεν τό ελληνικόν όνομα εις την διεθνή β ιβλ ιογραφ ίαν , έγκ α ιν ιά ζε ι, ά πό  του 
παρόντος τεύχους, τό τρ ίτον τεύχος τού Μικρού Έλληνομνήμονος. ‘Ως γνω
στόν, τό πρώτον τεύχος έδημοσιεύθη τό 1939, υπό τής ’Α καδημίας ’Αθηνών 
είς την πρ α γμ α τεία ν: Θωμάς Φ λαγγίνης καί ό Μ ικρός Έ λληνομνήμων. Τό 
δεύτερον τεύχος, πού έδημοσιεύθη είς την « ’Η πειρωτικήν Ε σ τ ία ν » , έξεδόθη 
είς βιβλίον 6 ι’ άνατυπώσεως, τό  1959. Τώρα, τό άρχόμενον τρ ίτον τεύχος, 
τό όποιον θά δημοσιευθή καί αυτό είς την « Ή π ειρ . Ε σ τ ία ν » , θά περ ιλαμ βά 
νει διάφορα ιστορικά σ το ιχεία , άνευρεθέντα ύπό τού κ. Μέρτζου είς τά  ’Αρ
χεία τής Βενετίας, τό  όποια ένδιαφέρουν ολόκληρον τον έλληνικόν χώρον, 
περιλαμβανομένης καί τής Κύπρου, καλύπτον μ ίαν περίοδον άνω τών 300  
χρόνων. ( Είδικώτερον, δ ιά  την Κύπρον, θά δημοσιευθή ήμερολόγιον Βενετου 
ταξιδιώ του, κατά τό έτος 1671, περιέχον πολυτιμ ώ τα τα  σ το ιχε ία , άναφεοό- 
μενα είς την γενικωτέραν μορφήν τής ζωής κατά τήν έποχήν έκείνην, δεδομέ
νου ότι πρόκειται περί μοναδικού καί άνεκδότου χειρογράφ ου).

Ή  έν Κρήτη έπιδημία του 1593 
καί ή κοπή τής .. γενειάδος

Περί τά τέλη Δεκεμβρίου 1592 ε ίχεν  ένσκήψει σοβαρά έπιδημία πα- 
ίώλους έν Κρήτη. Π ερί ταύτης μας έχε ι δώσει άρκετά στοιχεία ό γνωστός 
•άγιος Μ ελέτιος Βλαστός1 Ιερομόναχος, είς τόν όποιον ε ίχεν  άνατεθή παρά 
ης Κεντρικής Διοικήσεοτς ή έποπτεία έπί δύο συνοικιών τού Χάνδακος (του 
ημερινοϋ Η ρακλείου) ήτοι τής του Α γίου  Φραγκίσκου καί τής του 'Αγίου 
ίέτρου, δπου είχον μολυνθή περί τά 200 σπίτια. I I  έπιδημία δέν περιοιρί- 
ίη μόνον είς τήν πρωτεύουσαν α λλ ' έξηπλώθη καί είς τά πέριξ χωρία, ή δέ 
ΐοίκηοις, ϊνα άνακόψη τήν έπικίνδυνον πρόοδον τής μολύνσεως, ε ίχ εν  ά- 
•θέσει τήν άνοπάτην έποπτείαν είς τόν Υ γειονομικόν ΙΙρονοητήν έκλαμπρό- 
,τον Βπζέντζον Κορνάρον, ό όποιος καί άνέλαβε τόν τομέα του διαμερί* 
ιατος τής Πεδιάδας.

Ε πειδή  όμως τά κρούσματα είς τά διάφορα χωρία έπληθύνοντο καί 
ο άδύνατον είς ένα καί μόνον άνδρα νά έπαρκέση, 6 Δούκας τής Κρήτης 
φώνυμος Καπέλλο μετά τού συμβούλου Δομηνίκου "Οριο, συνοδευόμενοι 
ί άπό τόν άνώτατον Υγειονομικόν Ε π ό π τη ν  Βιτζέντζον Κορνάρον, μετέ-

J 1) Κ. Δ. Μέρτζιου: 
1 ο.ο. 19 - 27).

«Μελέτιος Βλαστός». Πεοιοδ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (Τόμ. Δ' τευ-
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βησαν τήν ΙΟην ' Ιανουάριου 1592 (Έ ν ετ . έτος, ήτοι 1593) εις τή έν τφ  ει- 
ρημένφ  διαμερίσματι εύρισκομένην Μ ονήν τής Ά γκαράθου και άφοϋ έξή- 
τασαν έτπτοπίως την κατά στάσιν, έκριναν έπιβεΰλημένον τον διορισμόν ενός ^  
βοηθού και ώς τοιούτον έξέλεξαν τον εύγενή  ’Αλβίζε ντέ Μέτζο εις τον ό-#; 
ποιον παρέσχον εύρεϊαν εξουσίαν ΐνα  έπιβάλλη ποινας εις τούς παραβάτας ι|ί 
τώ ν διαταγών του και μεταξύ των ποινών άναφέρεται καί ή κ ο π ή  τ ή ς §  
γ  ε ν  ε  ι ά δ ο ς, ήτις καί προηγείται τής ποινής του μαστιγώματος.

Πάντα ταϋτα έρχονται τώρα εις φώς άπό έν διάταγμα έκδοθέν παρά^ 
τή ς Κ εντρικής Διοικήσεως, έκ τής Μ ονής τής Άγκαράθου. ανευρεθέν προσ-Jj 
φάτως έν  αντιγράφω  εις τήν Βιβλιοθήκην τού Μουσείου Κορρέρ Βενετίας.? 
Π ροβάλλει τώρα τό έρώτημα: Ποιος είναι αυτός ό έκλαμπρότατος Βιτζέντζος; 
Κορνέρ πού άναφέρεται εις τό Διάταγμα, ώς ανώτατος Υγειονομικός Ε π ό 
π τη ς; Κατά τήν γνώ μην μου δεν ήμπορεί νά είναι άλλος άπό τον Β ιτζέντζογ| 
Κορνάρον του Τζάκομο, τον άδελφόν τού Ά νδρέα , του οποίου τήν έκτενί ΐ  
διαθήκην τού 1611 ε ϊχεν  έκδώσει έπιστημονικώς2 ό έγκριτος Κρής ιστοριοδίί 
φ ης κ. Σ τέρ γ ιο ς  Σπανάκης. |

Μ έ τό όνομα Βιτζέντζος Κορνάρος άναφέρονται τφ  καιρφ έκείνω μ ό | 
νον  έξ, ήτοι: >

1) Ό  τού I486 — όχι τού 1476 ώς έσφαλμένως άνεγράφη εις τή} J 
Ε ίσαγω γήν τού Έρωτοκρίτου, πού έξεδόθη τό 1968 ύπό τού κ. Α. Πολίτι i  
δια τού έκδοτικοϋ Α Σ Τ Η Ρ  τών άδελφών Παπαδημητρίου. Ο ύτε καί είναι Τ.§ 
I486 έτος γεννήσεω ς. ώς ένόμισεν ό κ. Πολίτης (σ. 9 τής Εισαγωγής) άΓ| 
λά , μία άπλή χρονολογική ένδειξις. ^

2) Ό  αρχώ ν Βιτζέντζος Κορνάρος. θείος τού ειρημένου Ύ γ ε ιο ν α ^
κού Ε πόπτου . $

3 ) 'Έ ν α ς  άλλος Β.Κ. άναφέρεται άπαξ εις τούς Κώδικας Barbaro κ«|
ε ις τόν κλάδον πού έχε ι γενά ρ χη ν  τον Φραντσέσκον Κορνάρον. χωρίς χρ f  
νολογίαν. '*1

4) Ό  Βιτζέντζος Κορνέρ. νοτάριος εις τό Κάστρον (1616—1636) ί  ] 
τις  περιλαμβάν εται εις τήν Στατιστικήν τού Κρατικού 'Αρχείου ΒενετίαςΜ

5) Ό  Παπαβιτζέντζος Κορνάρος, νοτάριος, περί τό 1620, πλτ] 
άγράμματος καί

6 ) Ό  έν  λ ό γφ  Υ γειονομικός Ε π ό π τη ς Βιτζέντζος Κορνάρος.

/Ό λ ο ι-ό λ ο ι  λοιπόν οι Βιτζέντζοι Κορνάροι ήσαν έξ  (άρ. 6 )3. Καί δ|>| 
ό κ. Π ολίτης, ε ις τήν αυτήν Ε ισαγωγήν (σ. 10) γρά φ ει: «Καί τό όνομά--*'

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ τόμ. 9ος σ.σ. 379 - 496. : |
3> Και μεταξύ αϊτών τών εξ πρέπει νά άναξητησωμεν τον ποιητήν του <Εύ 

κ οίτου» Βιτξέντξον Κορνάρον. *0 γραφών τον έταυτισεν ήδη μέ τον νπ’ άρ. 2 άί 
θειον ον ομώνυμου 'Τγειο νομικοί· 'Επόπτου. Και τον έταυτισεν δταν διεπίστωσεν 
180 συμβόλαια που ήχόησαν είς φώς παρά του ίδιον και είνε δλα τον 16ον αΐώποζ ζ̂ά 
τά πρακΰπτοντα έκ τής μελέτης τούτων στοιχεία σ υ μ π ί π τ ο υ ν  α π ο λ ύ τ ω ς  ^  
τους 12 τελειταίους στίχους του ποιήματος, δπου ό ποιητής μάς λέγει ποιος είναι * ^  
έκαμεν. Ό  κ. “Πολίτης ενοχληθείς προφανώς από αυτά τά συμπεράσματα μου, ώτορι^· 
(ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τόμ. Κ' σ.σ. 206 - 212) ασυζητητί τά 180 συμβόλαια καί 
νά προβολή ουδέν άξιον λόγου επιχείρημα, δεν παραδέχεται τόν ποιητήν άρχοντα 3»

- Μ
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; κόρη Βιτζέντζος Κορνάρος π ι σ τ ο π ο ι ή θ η κ ε  πώς τό είχαν π ο λ λ ο ί  
' Έ λ λ η ν ε ς  και ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι ,  χωρίς καμμιά σχέση προς τή Β ενετία . . .

; Και ερω τώ : Πότε, πώς καί ύπό ποίου π ι σ τ ο π ο ι ή θ η κ ε  ότι τό εί
χαν πολλοί 'Έ λ λ η νες;

Άλλ* ας κυττάξουμε τί λ ένε  τά «ντοκουμέντα»* καί ταϋτα μας λ έν ε  ότι 
καί αύτό τό βαπτιστικόν Βιτζέντζος ήτο σπανιώτατον έν Κρήτη καί ίδού τά 

- τεκμήρια:
α) Εις τήν "Απογραφήν τών άρρένων, μεταξύ 14—48 έτών πού έ 

γινε στά Χανιά τό 1536, έπί 1576 όνοράτων μόνον άπαξ συνανταται τό «Βι- 
τζέντζος» μέ έπώνυμον Κονερίνι (άρχείον Κρατικόν Β ενετίας).

β) Μεταξύ τών 1248 κατοίκοιν του Μ εγάλου Κάστρου πού έπλήρω νον 
έτήοιον «λιβέλλο» εις τούς Ε νετο ύ ς  (6λ. Κώδικα Καστροφύλακα φ ύλλα  29 
—46, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Κλ. 6η - Κώδιξ 156, Τοποθ. 6005) μόνον τέσσα- 
ρας φοράς εύρίσκεται τό βαπτιστικόν Βιτζέντζος, μέ ξένα επώ νυμα: Βιτζέν- 
τζος Φράνκο — Ζόρζι — Στριντζέρι καί Τρεσσάν (άπαντες "Ιταλοί).

γ ) Καί μεταξ- τών 269 κατοίκων τών Χανίων πού έπλήρω νον «λί- 
6ελλο» (φ. 213—-218) δεν ύπάρχει Βιτζέντζος.

S
6) Ούτε καί μεταξύ τών 338 κατοίκων Λασηθίου (φ . 59—68) συναν- 
„ ,αται βαπτιστικόν Βιτζέντζος.

% ε) Καί μήπως εύρίσκεται όνομα Βιτζέντζος μεταξύ τών εύγενώ ν Κρη· 
ι ιών τοΰ Ρεθύμνου (φ. 169— 170) πού ήσαν 213;

στ) Τριακόσια περίπου είνε τά όνόματα τών ιατρών, δικηγόρων, νο- 
1 ταρίων, ζωγράφων κ.λ.π. εις τά "Αρχεία του Μ ιχαήλ Μαρά (6λ. Πρακτικά Α"
! Διεθν. Συνεδρίου σ. 248—308 - Τ. 15— 16 ύπό Κ. Μ έρτζιου) καί μόνον ένας 
ι άναφέρεται μεταξύ αυτών: ό Βιτζέντζος Ρίτσο, "Ιταλός.

ζ) Τριακόσιοι δέκα νοτάριοι Κρήτης άναγράφονται όνομαστικώς εις 
ΐτήν Στατιστικήν του Κρατικού "Αρχείου Βενετίας (σ. 260—284) καί μόνον £- 
:νας άναφέρεται μέ όνομα Βιτζέντζο, ό ύ π ’ άρ. 4 πού ανέφερα  παραπάνοτ.

τσιάνον τον θέλει 'Έλληνα! καί κόμνει λογοπαίγνια, Ισχυριζόμενος δτι άλλος είναι ό ποι
ητής καί άλλος 6 Βιτζέντζος Κορνάρος! Δικαίο>μά τον απόλυτον είναι νά άρνήται τά πάν
τα, αλλά <(Οάνει καί μέχρι σημείου νά άμφισβητή τό δτι ή γυναίκα, τοΰ Β.Κ. είναι Κορ- 
,ναροπούλα γοάφοιν δτι: τοϋτο δεν είναι «τόσο σί γουρο . »  "Ας κυττάξη προσεκτικο'ίτερα 
ιτήν έπισυνημμένην φ ωτοτυπίαν τοΰ έγγραφου εις την σελ. 208 ίπίναξ ΙΛ') καί 0ά πει- 
iiftfi οτι «βιάστηκε» πολύ, διότι τό ζήτημα τής Ινορναροπουλας είναι «σιγουρότατο» καί τα 
γραπτά τοΰ Μέρτζιου δεν αμφισβητούνται.
I Λί πολλαπλαί Εκδόσεις Βενετίας τοΰ Έρωτοκρίτου τον όνομόζουν ’«εύγενέστατον» είς 
ίΐέ Tin· 8ον προτελευταιον στίχον γράφουν καί «στην F ε ν ι ά ν Κορνάρος», μέ γάμμα 
ιεφαλαίον, ενώ ό κ. Πολίτης δεν δίδει καμμίαν σημασίαν δτι ό Βιτΐέντζος κ α υ χ α τ α ι  
τά τήν Γενιάν του καί γράη ει την λέξιν «γενιάν» μέ γάμμα μικρό, είς τάς έκδόσεις του. 
>ατά ταυτα ό ποιητής τοΰ Έοιοτοκρίτου δεν είναι δυνατόν νά ήτο άλλος από τον εύγε- 
^σιατον άρχοντα Β.Κ. τον έΗελληνισΟέντα καί άς άφίοωμεν τον κ. Πολ. νά όραματί- 
παι πολλούς Βιτζέντζους Κορνόρους, 'Έλληνας ’Ορθοδόξους! Καί μία άλλη άπορία ιέ 
,αβανίζει: έγράη η άράγε τό ποίημα μέ γράμμα τοΰ έλλ. αλφαβήτου ή μέ Ιταλικά, ώς έγράφη 
•ιί ή Θυσία του ’Αβραάμ; «Τής δι’ ’Ιταλικών γραμμάτων γραφής χρήσιν έποιοΰντο οί έξελ- 
ν̂ισμένοι Ενετοί τ, — γράφει ό ΣάΟας. Λύτην τήν γλώσσαν έγραφον καί καταλάβαιναν. Είς 

’ Κρατικόν άρχείον Βενετίας έχο) άνεύρει 50 διαΟήκας Ελληνιστί μέ λατιν. γράμματα γενο- 
Ινας έν Κρήτη (1038-48), άρα φρονώ δτι ό Έρωτόκριτος έγράφη έτσι καί «δύσκολος 
.οβαίνει ή μεταφορά είς τά Ελληνικά», ο'>ς παρετήρησεν δ καΟ. κ. Μέγας είς τον πρόλο- 
■jV τής Θυσίας τοΰ ’Αβραάμ.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ »
IΛ 
Γ

Τούτων ούτως έχόντων και έφ’ δσον έπι τεοσάρων χιλιάδων διακοσίων 
πενήντα ονομάτων (4250) (πού είναι τό άθροισμά των άνωτέρω μέ βάσιν ■·. 
τόν Κώδικα του Καστροφύλακα πού έγράφη τό 1570—1582) μόνον 5—6 φο· ** 
ράς άναφέρεται τό βαπτιστικόν Βιτζέντζος, τίνι τρόπω ώ ρ α μ α τ ί σ θ η  ό κ. 
Πολίτης την λεγεώνα των πολλών Βιτζέντζων Κορνάρων και μή, και μάλι
στα Ελλήνων όρθοδόξων;

♦ * * * * ♦ * * *

'Αλλά και μία άλλη βεβαίωσις του αύτοϋ, δτι δηλαδή: «'Όλοι οι Κορ-· 
νάροι Βιτζέντζοι και μη τής άρχοντικής Βενετσιάνικης γενιάς, γεννήθηκαν 
στη Σητεία δπου είχον και τά κτήματά τους» (Κρητικά Χρονικά Τόμ. 20ός—  > 
5.209) και αυτή ή βεβαίθ3σις δέν είναι άπολύτως άκριβής, διότι οι εννέα κλά- ; 
δοι τών Κορνάρων τής Κρήτης, τών οποίων τά γενεαλογικά δένδρα περιέ- 
χονται εις τούς Κώδικας Μπάρμπαρο, ήσαν διεσκορπισμένοι εις διαφόρους 
πόλεις τής Νήσου. Μας τό βεβαιώνει ό άναφερθείς πολύτιμος Κώδιξ τού Και 
στροφύλακα και ίδού αί λεπτομέρειαι πού μάς δίδει:

1) Nobili Veneti εις τό Κάστρον (Ηράκλειον) άναφέρονται 165, έΕ , 
ών 17 είνε Κορνάροι (φ. 90—93).

2) Nobili Veneti εις τό Ρέθυμνον έμφανίζονται 84 έκ τών οποίων 18 / 
Κορνάροι (φ. 108).

3) Nobili Veneti εις τήν Σητείαν εύρίσκομεν 59 έκ τών οποίων Γ r 
Κορνάροι (φ. 136).

Και άλλοι επτά Κορνάροι άναφέρονται έδώ και έκεϊ, διότι ό Κάστρο ? 
φύλακας δέν παραθέτει Κατάλογον Εύγενών Ενετών τής πόλεως τωί ( 
Χανιών. ί

* · ·* * · * · *

’Ά ς  έπανέλθωμεν τώρα είς τό θέμα, μετά τήν μακράν παρέκβασιν. |  
'Ιδού τό Διάταγμα τό όποιον έν άρχή τής παρούσης άναφέρεται: |

(Βιβλιοθήκη τού Μουσείου Κορρέρ Βενετίας — 'Αρχείον Μοροζίνι - |  
Γριμάνι, Δέσμη άρ. 568, τετράδιον 48). !

Άντίγραφον έν πιστή μεταφράσει: |
’4

«Ημείς: 'Ιερώνυμος Καπέλλο τής Γαληνότατης Δουκικής Αυθεντίας Δούκ*  ̂
και Δομήνικος ’Ό ριο, σύμβουλοι, και οί Προνοηται τής υγείας έν Κρήτη, J 

Επειδή έξέθηκεν ημών ό έκλαμπρότατος κύριος Βιτζέντζος Κόρνερ, Π ί * 
νοητής έπι τής υγείας και ανώτατος έπιθειορητής τού διαμερίσματος τής Πεδ' $ 
δος κατά τήν έπίσκεψίν μας ταύτην εις τό έδαφος τούτο, άναφορικώς μέ τά πε | 
στατικά τής έπιδημίας καί έπειδή εις αυτό τό διαμέρισμα μέγας αριθμός χα>ρί ά 
έκ τών όποιων τά περισσότερα έχουν πολύν πληθυσμόν, εις τινα μάλιστα έζ αντ * 
κάμνει προόδους, τό κακόν, καθημερινώς δέ παρουσιάζονται διάς·ορα περιστατί1 i  
τά όποια μόνος αυτός αδυνατεί νά άντιμεποπίση, καθόσον είναι αδύνατον νά παρ 5 
ρίσκεται εις δλα τά μέρη, τοσούτω μάλλον καθόσον μερικάς φοράς έρχεται είς ' f 
πόλιν διά δημοσίας υπηρεσίας, ούτε είναι άλλως τε δυνατόν νά παρευρίσκεται > 
δλα τά μέρη και νά λαμβάνη τά αναγκαία μέτρα και μάλιστα διότι, ώς κάτο:4̂  
είνε πολύ απειθάρχητοι καί ολίγον ένδιαφέρονται διά τήν υγείαν τού γείτονος 
αυτών τών ιδίων ακόμη, διά πάντα ταύτα ό ειρημένος έζήτησεν από ημάς νά λ*



|· .
■^•δώσωμεν ένα σύντροφον καί βοηθόν εις τούτο τό σπουδαιότατον αξίωμα και λαμ- 
Ι|6άνοντες ύπ’ mjnv αφού εΐδομεν καί μέ τά ίδια μάτια μας δτι ό διορισμός ουτος 

είναι αναγκαίος χάριν της δημοσίας υγείας, εχοντες δέ εμπιστοσύνην εις την Ικα- 
f  νότητα, την πίστιν καί επιμέλειαν υμών εκλαμπρότατε κύριε Άλβίζε ντέ Μέτζο του 
I ποτέ εκλαμπρότατου Τζάκομο, ό οποίος εις πάντα τά δημόσια αξιώματα τά όποια 
ί|σά; έχουν άνατεθή, πάντοτε έπεδείξατε πολλήν σύνεσιν, αγαθότητα κα'ι ζήλον είς 
Ιτά  ζητήματα τής Γαληνοτάτης Αυθεντίας, ήθελήσαμεν νά σάς έκλέξωμεν ώς καί 
3σάς έκλέγομεν δυνάμει του παρόντος καί σάς διορίζομεν II  ρονοητήν επί τής ύγεί- 
Ια ς καί άνώτατον έπιθεωρητήν των κάτωθι χιορίων καί παρέχομεν την έξουσίαν 
ίίνα  λάβητε πάντα τά ένδεικνυόμενα μέτρα καί δώσητε τάς διαταγάς έκείνας που 
ί ;θά κρίνητε αναγκαίας επί του ζητήματος τούτου καί έξασφαλίσητε διά παντός μέ

σου την υγείαν καί την διαφύλαξιν των έν αύτοίς κατοίκων. ’Έχετε ομοίως τό δι- 
*καίιομα νά φυλακίζητε, νά θέτητε είς τά δεσμά, ν ά  κ ό π τ η τ ε  γ ε ν ε ι ά δ α ς  
ι χαι νά μαστιγώνητε τούς παραδάτας των διαταγών σας, ακόμη δέ καί νά καταδι- 
:κάζητε τούτους είς χρηματικήν ποινήν μέχρι 50 δουκάτων καί πάντα ταΰτα τελε
ί σιδίκως καί χωρίς δικαίωμα έφέσεως.

«Έν ή όμως περιπτώσει παρουσιασθούν ζητήματα σπουδαιοτέρας σημασί
ας, θά προβαίνητε είς τον σχηματισμόν δικογραφίας καί ταύτην οφείλετε νά τήν 
;άποστέλλητε είς χεΐρας του προμνησθέντος ανώτατου έπιθεωρητου, έκλαμπροτάτου 
ΐΒιτζέντζου, ίνα ουτω δι>νηθήτε μέ μεγαλειτέραν έξουσίαν νά άσκήτε τό έν λόγω 
ράξίωμά σας ,καί νά έκτελήτε τήν ήμετέραν Πρόθεσιν έπί κοινή ωφελείς καί Ικα
νοποιήσει.

«Διατάσσομεν τούς είρημένους άξυοματούχους, Προνομιούχους, τήν έγχω- 
ρίαν πολιτοφυλακήν, τούς προϊσταμένους των κάστρο)ν καί άλλους αξιωματικούς 
ίαΐ οίονδήποτε έτερον ατομον, τόσον δημόσιον οσον καί ιδιώτην δτι οφείλουν νά έ- 
Ιιιδεικνύουν ύπακουήν καί νά παρέχουν κάθε βοήθειαν καί διευκόλυνσιν είς τά ζη- 
|ήματα τά άφορώντα τό ρηθέν άξίωμα, είς δ,τιδήποτε θά διαταχθουν παρ’ 'Τμών 
1 θα ζητηθούν, έπί ποινή τήν όποιαν υμείς θά τοίς έπιβάλητε. Είς πίστοισιν των 
?νω κ.τ.λ.,

Έξεδόθη έν τώ μνοαστηρίω τής Άγκαράθου είς τάς 10 Ίανουαρ. 15921, 
ΐιορία Ίπποδέρα2, Άλλιτσάνι3, Χουμέρι*1, Γάλαττα* καί ’Αποστόλους0 καί τά με- 
iffia αυτών, τά μοναστήρια, οι μύλοι καί τά έπακολουθουντα,

Ιερώνυμος Καπέλλο
Δομήνικος 'Ό ριο
Βιτζέντζος Κοονάρος

:τ .ς .
; τον ‘Ά γιον Μάρκον

Δούκας
Σύμβουλος
Π  ρονοητής έπί τής υγείας

1 Εις τό Διάταγμα άναφέρεται, ώς ποινή είς τούς παραβάτας, ή κοπή τής 
^ειάδος. Παρομοία ποινή δεν ύπήρχεν  έν Βενετίςι. ’Ά ρ α  ήτο Κρητική ή ου-

4) Κατά τό Ένετικόν έτος, ήτοι 1593.
| δ) Είς τό διαμέρισμα της Πεδιάδας.

C) Είς τό διαμέρισμα του Μπελβεδέρε, κατά τον Κο'ώικα Καστροφύλακα, 
j 7) Είς τό διαμέρισμα του Μπελβεδέρε,
] 8) Είς τό της Πεδιάδας.
I 9) Όιιοίο>ς. ;

ι



νήθεια νά φέρουν γενειάδας τάς οποίας έθεώρουν τιμητικάς διά χό άτομόν ^ 
τιυν τόσον, ώστε νά θεοιρήται ώς προσβλητική ή κοπή καί νά έπιβάλλεται ώς^ 
ποινή. | |

Την συνήθειαν ταύτην τήν είχον και οί ’Άραβες οι όποιοι έθεώρουν^ 
τήν γενειάδα ίεράν και άθικτον. Γενειάδα έφερε και ό προφήτης Μιυάμεθ καΐί 
σήμερον άκόμη οι Μο3αμεθανοι τηιώσι και λατρεύουσι τάς όλίγας τρίχας τή ς | 
γενειάδος του Προφήτου, αί όποίαι διεσώθησαν —ώς αύτοί νομίζουν— κα!^ 
φυλάσσονται 03ς ιερόν κεη3ήλιον. Και οί Εβραίοι έθεώρουν τήν γενειάδα ώο£ 
κάτι τό σεβάσμιον, τό δέ βιαίως έπιβαλλόμενον ξύρισμα του πώγωνος, έκ ρ ίί 
νέτο ώς άτηιωτικόν μέχρι βαθμού άπιστεύτου. Καί έχομεν περί τούτου άσφα " 
λες τεκμήριον είς τήν Αγίαν Γραφήν (Βασιλειών Δευτέρα Κεφ. ΙΟον) : '0 
βασιλεύς Δαβίδ, άναφέρει εν άρχή τό Κεφάλαιον, δταν άπέθανεν ό βασιλεύ» 
υιών Άμμων καί έβασίλευσεν ό Άννάν υιός αύτοϋ, είπεν ό Δαβίδ: ποίησα 
έλεος μετά Αννών υιού Ναός, δν τρόπον έποίησεν ό πατήρ αύτού, μετ’ έμο\< 
έλεος καί έστειλεν ό Δαβίδ προς αυτόν τούς παΤδας αυτού καί παρεγένοντ 
οι παίδες Δαβίδ είς τήν γην υιών Άμμων» (Επειδή δμο3ς οί άρχοντες το: 
Αννών παρουσίασαν αύτούς ώς κατασκόπους), «έλαβεν Αννών τούς πα: 
δας Δαβίδ καί ε ξ ό ρ ι σ ε  τ ο ύ ς  π ώ γ 03 ν α ς α υ τ ώ ν  καί άπέκοψε τού |
» μανδύας α υ τ ώ ν  εν τώ ήμίσει έως τών ισχίων αυτών καί έξαπέστειλεν ατ |
» τούς καί άπήγγειλαν τώ Δαβίδ ύπέρ τών άνδρών καί άπέστειλεν εις άπάί^
» την αύτών δτι ήσαν ανδρες ή τ ι μ α σ μ έ ν ο ι  σ φ ό δ ρ α  καί είπεν ό β{ J 
» σιλεύς: «Καθήσατε εν 'Ιεριχώ έο3ς τού άνατείλαι τούς πώγυ3νας ύμών » ·|
» έπιστραφήσεσθε. Καί είδον οί υιοί Άμμων δτι κατησχυνθησαν ό λαός Δ*
» βίδ καί άπέστειλαν οί υιοί Άμμων καί έμισθούσαντο Συρίαν καί Ροώβ εϊκ 
» σι χιλιάδας πεζώ ν...» . Μέ άλλα λόγια τό ξύρισμα της γενειάδος έθεωρ< 
θη ώς casus belli, αί δέ λεπτομέρειαι τού έπακολουθήσαντος πολέμου, πε( 
γράφονται, εν συνεχείρ, είς τό αύτό Κεφάλαιον.

Επανέρχομαι είς τήν Κρήτην, δπου ώς εϊδομεν ή κοπή τής γενε^ 
δος έθεωρεϊτο προσβλητική καί άνοίγο3 κατά σύμπτωσιν τον Τόμον 9ον Ŝ j 
di Veneziani τού ιδρύματος Cini τής Βενετίας καί βλέποι είς τήν σ. 579 H 
περιγραφήν πού κάμνει ένας Γάλλος περιηγητής είς τό δίτομον έργον τ,Ι 
«Παγκόσμιος Κοσμογραφία», ό Andre Thevet, πού είχεν έπισκεφθή τήν Κ] 
την προ τού 1575 δτε έξεδόθη εν Παρισίοις τό έργον του:

«. . . ό  λαός αύτός, γράφει ό Thevet, είναι τόσον ερωτευμένος μέ 
» ]ΐακράν γενειάδα πού φέρει, ώστε άν τού τήν κόψη κανείς, τούτο θεωΗ 
» ται οδς ή μεγαλυτέρα άδικία καί ύβρις πού ή μπορεί νά ύποστή τις είς 
» κόσμον τούτον, καί διά τούτο μετετράπη είς ποινήν, δπο3ς καί εγώ ό ΚΙ 
» είδον τί συνέβη είς ένα φαυλόβιον, ό οποίος είχε ρίξει μίαν «σαϊτιάν», 1̂ 
» τά τρόπον ύπουλον, έναντίον ενός γείτονός του καί κατεδικάσθη πάρα?Ι 
» είς τήν κοπήν τής γενειάδος καί είς τό ξύρισμα, δημοσίμ, ενώπιον του 
» ού καί ήτο τόση ή ψυχική όδύνη πού έδοκίμασεν, δπως εάν ώδηγεϊτο{5 
»τήν άγχόνην διά κρέμαοηια».

'Ως πρός τόν έκλαμπρότατον Βιτζέντζον Κορνάρον, ουτος'ήτο καί3



το την επιδημίαν του 1596 εις την υγειονομικήν υπηρεσίαν, όχι πλέον ώς ά- 
νώτατος έπόπτης ά λλ’ ώς βοηθός. Την άνωτάτην έποπτείαν έξήσκει κατά τό 
1596 ό στρατηγός Νικόλαος Donato, δστις ήτο ταύτοχρόνως καί μέγας άνα- 
κριτής. Τήν πληροφορίαν ταύτην μας δίδει ό 'Ά γ γ λ ο ς  περιηγητής Fynes 
Morvson (1566— 1614) ό οποίος άφιχθείς έκ Μασσαλίας, είσήχθη εις τό λοι- 
μοκαθαρτήριον του Χάνδακος όπου μετέ6η ό Βιτζέντζος Κορνάρος μετά του 
γραφέως Παπαδοπούλου και ενός υπηρέτου και προέβησαν εις τήν άπολύ- 
μανοιν των αποσκευών του ’Ά γ γ λ ο υ  περιηγητοϋ. (Βλ. είς τό αυτό σύγγραμ- 
ρα Τόμ. 9ος σ. 587).

Κρατικόν Άρχείον Βενετίας
Νοτάριος Νικόλαος Βέλανος —  Δέσμη Πράξεων άρ. 13573.

Δύο προικοσύμφωνα, έκ Κύπρου Ελληνιστί 
των έτών 1641 και 1649

(Πιστόν άντίγραφον)
«εις δόξαν τήν αγιοσ και ζοαρχικις τριάδοσ τές 14 Ιουνίου 1641 
εις τήν Κιίπρον Λευκοσίαν

f διά τής παρούσι μου όμολογίασ όμολογό εγω ο κατοθεν ήπογεγραμμένος οτι πος 
\ τήν σιμερον δια θελιματοσ Θεού επιδί οπού εσινεβαστίκαμεν με των σιορ Τζόρτζι 
I βραχίμι με τού οπίου το θελιμαν να έλαβα τήν γνισιαν του και προτοτοκον θηγατέ- 
ί ραν ονοματι Μαρού διά γινεκαν μου γνισιαν εις επικλισιν τησ αγίας και ζοαρχικις 
I Τριάδοσ καί κατα τους νομούς της αγίας του Θεού εκλησιασ, απο τον όπίον σιορ 
Ι.Τζοοτζη δε βραχιμι π ίατείρα  τής αυτής συνβηας μου Μαρούς είς δτι και αν μου 
: οπλιγαοίστηκεν1 κατα την υποσχεσιν του, χρισαφιν ασιιιην μαογαρίταρη μετριτά 
και σπίτια τα όπια εκαΟετον ο Παρπαρις διλοπιό καί λεγο πος τα ελαβαμεν ολα 

τεγω και ανοίΐεν σιόρα Μαρού η συνβια μου οσα μας οπλιγαριστικεν, καλά κονδι- 
,[τζιονατα· διχος κανένα κοντρεστον* και δια πιστεος αλιείας έκαμα του ανοθεν σιορ 
(Τζορτζη δέ Βραχίμι το αυτόν σχεδιον εμπροστεν τον κάτωθεν άξιόπιστον μαρτί- 
ίρον εν μινι και εν χρονιά όσ άνοθεν.
| Ο Κυπρου αρχιεπίσκοπος νικηφοροσ
’ Ο Πάφου μ(ητ)ροπολιτης μακάριος
ιό ΆμαΘούντος Γεράσιμος εγο Πέτρος δε Φραντζεσκο Χιλα ή Γιλα

στερεονο τα ανοθεν

!'·. ★  ★  ★|
j Εις δόξαν του αφεντι του Θεού ταις 25 απρηλίου 1646 
I στη κυποον εις λεκοσιαν
j δια τησ παρουσις μου ομολογιασ ομολογο εγω ο κατοθι υπογεγραμμένος 
τι πος την σιμερον δια Θελιματος Θεού επιδη οπού να εσυνόιβάστικα με τον σιορ 
Γζόρτζη δε Βραχίμι με τού οπίου το θέλημα ελαβα την Θυγατέραν του ονοματι 
Ηίλιαν δια γηνεκαν μου γνισιαν εις επικλησιν της αγίας Τριαδος απο τον οπιον 
jfOQ Τζόρτζη δε Βραχιμι καί πατέρα τις συνβιας μου σιόρα Μιλιάς εις οτι καί αν * 8

; . 1) 'ΤπεχρεοίΟη, Λνέλαβε την όποχρέωσιν (Ίτ.λ.).

ί - 2) ΕΙς καλήν κατάστασιν.
8) Άντί()ρησιν. Ίταλ. λ. είναι contrasto = άιαρισβήτησις.



ΡΠΤ1ΚΗ ΕΣΤΙΑ»
«·*

μου οπλιγαρήστικε κατα την υποσχεσιν του χρισαφην ασιμι μαργαριταρην μετριτα 
σπίτια διλοπιο και λεγιυ πος τα ελαβα ολα οσα μου οπλιγαριστικε καλα κοντετζηο- 
ναδα διχος κανένα κοντρεστον και δια νά φενετε η αληθια έκαμα του ανοθι σιορ 
Τζόρτζη δε Βραχιμι το αφτον σχεδιον εμπροστεν τον κατο αξιοπιστον μαρτηρον 
εν μινι και εν χρονιά ως ανοθι

Ο κυπρου αρχιεπίσκοπος νικηφόρος
εγω μαρκος κρομουλο εις το πάρουν μαρτις ,|||
εγω φραντζεσκος κουρευς εις το παρόν μαρτις *-»
εγο3 νικολος μιστραλης στερεονο τα ανοθε
εγω γερονιμος δε νικολο μαρτις μην εξευροντας γραμματα επαρακαλεσαί|| 

τον σιορ κουρέαν και απογραψε δια κοντον4 μου 
εγω Βραχιμις δε νικολο μαρτις 4

★  ★  *

Ε ις τό κατάστιχον των νοταριακών πράξεονν του νοταρίου Ν ικολάου^ 
Βέλανο, πού ήτο Κρής, έγνώ ριζε την Ε λλη ν ικ ή ν  κα διέμενεν έν Βενετίςςτ'^ 
προηγείτα ι των δύο έγγράφ ω ν ή κάτοίθι πράξις (φ . 196) ύπό χρονολογίαν; $ 
13 'Οκτωβρίου 1668 (Δέσμη 13573) συντεταγμένη Ίτα λ ισ τι και ή οποία πα-ii 
ρατίθεται ήδη Ε λλη ν ισ τ ί κατά πιστήν μετάφρασιν:

«Ό  κ. Τζώρτζη Βραχίμι5 τού ποτέ Βραχίμη έκ Κύπρου, αυθορμήτους πα?γ: 
ρουσίασεν εις εμέ τον νοτάριον τά κάτωθι δύο έγγραφα εις 'Ελληνικήν γλώσσαν.:^ 
έκ των οποίων τό εν είναι τής 14ης ’Ιουνίου 1641 καί τό άλλο τής 2δ ’Απριλίοχίβ 
1646 καί μέ παρεκάλεσε νά τά καταχωρήσω εις τό Κατάστιχον των νοταριακών| 
μου Πράξεων, νά τά μεταφράσιο Ίταλιστι και ακολούθως νά τού δώσω αύθενγΙ 
τικόν άντίγραφον τό όποιον έχη ΐσχύν οπουδήποτε χρειασθή. ^

»Τά έν λόγω έγγραφα τά έδειξα εις τον κ. Πέτρον Χρυσαφίδα τού ποι*& 
Ίωάννου έκ Κύπρου, κάτοικον τής πόλεως ταύτης, πολύ γνωστόν μου ώς και ε! £ 
τον κ. Τζώρτζη Ή λία τού Ή λία έκ Λεβαδειάς, διαμείναντα επί πολλά έτη ει :ί 
Κύπρον, τον οποίον μού συνέστησεν 6 έξοχώτατος κύριος ’Ιωάννης Χρυσαφίδα f  
τού ποτέ Παύλου έκ Κύπρου, διδάκτωρ - Ιατρός καί αφού έξήτασεν έπιμελώς τ ■:* 
δύο χειρόγραφα, βεβαιώνων μεθ’ όρκου ότι τό τής 14ης ’Ιουνίου 1641 ύπεγράφ j  
διά χειρός τού κ. Πέτρου δέ Φραντζέσκο Γιλά καί ιδιοχείρους παρά τού σεβάσμιο [ 
αρχιεπισκόπου Κύπρου, Νικηφόρου καί παρά τού σεβασμίου έπισκόπου Άμαθον Ι 
τος Γερασίμου.

»Ταύτα βεβαιώνουν λόγω τής οίκειότητος πού έχουν μέ τον γραφικόν χι φ 
ρακτήρα των. 'Ομοίως ό ειρημένος κ. Τζώρτζη αναγνωρίζει ώς γνησίαν την ύπ ν 
γραφήν τού κ. Μάρκου Κούμουλο λόγφ τής οίκειότητος πού έχει μέ τήν γραφι ψ 
του, όμοκυς αναγνωρίζει ώς γνησίαν τήν υπογραφήν τού σεβασμίου Μητροπολίτι γ 
Π άφου Μακαρίου. Ώ ς  προς τό έγγραφον τής 25 ’Απριλίου 1646 άμφότεροί- $ 
δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν ώς ιδιόγραφον τήν υπογραφήν τού κ. Νικολάου Κ ή 
στράλη, ομοίως οτι είναι ιδιόγραφος καί ή υπογραφή τού σεβασμίου άρχιεπισκόπ jj 
Κύπρου Νικηφόρου αναγνωρίζουν καί τάς ύπογραφάς των Φραντζέσκο Κουρέ /J 
καί Βραχίμη τού Νικολάου, διότι έχουν μεγάλην οικειότητα μέ τον γραφικόν τι r 
των χαρακτήρα. Επίσης ότι ό κ. Ζώρζη Ήλίας άναγνωρίεζι ώς γνησίαν τήν & ,·|< 
γραφήν τού κυρίου Μάρκου Κρόμουλο». j
" " ■1 " ~ ........... ~ ~ 1 i .

4) Λογαριασμόν (conto Ίτ. λ.).
5) Τό έποηυμον Βραχίμη διεσώΟη έν Κύπρο.) καί άναφέρεται ό κ. Νίκο; Βραχβ $  

λογοτέχνης: (βλ. διάλεξιν τού κ.. Ν. Κρανιδιώτη - Περιοδ. Παρνασσός, τόμος 12ος dl*> 
σελ. 236).
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ί ί';*> '
■.·?■ ’Ακολουθεί τώρα ή πιστή μετάφρασις εις τήν ’Ιταλικήν των δύο Έ λ -
- ληνικών έγγρ ά φ ω ν . . .  
ί Και εις το τέλος ό νοτάριος έγραφ ε τά κάτωθι:

% «Έδώ είναι τό τέλος τνώ είρημένων εγγράφων ίτά  οποία παραθέτει και είς 
« τήν Έλη νίκην) τά οποία κατεχιυρήθησαν και έπεστράφησαν εις τον είρημένον κ. 

Τζώρτζη Βραχίμη, εις ον έδόθη άλτίγραφον τής πράξειος».

r. Π Α ΡΑ Τ Η ΡΗ Σ Ε ΙΣ  ΚΑΙ ΣΥ Μ Π ΕΡΑ ΣΜ Α ΤΑ

Ό  Τζώρτζη (Γεώ ργιος) Βραχίμης Κύπριος ε ίχε  δύο Θυγατέρας τήν 
Μαρούν και τήν Μ ίλιαν ή Μ ιλιάν τάς οποίας ύπάνδρευσεν είς Κύπρον τήν 
μέν πρώτην με τον Πέτρον δέ Φραντζέσχο Χιλά ή Γιλά τήν δέ δευτέραν μέ 
τον Νικολον Μιστράλην. Ε ις τήν αρχήν των εγγράφ ω ν δεν γίνετα ι λόγος περ ί 

t του ονόματος, άλλ ' απλώς άναφέρεται ό «κάτωθι υπογεγραμμένος» και ύπο- 
I γράφουν εις τό τέλος διάφοροι ιός μάρτυρες, αλλά και είς τό έν καί είς τό 
■ άλλο, έπαναλμβάνεται μετά τό όνομα ή φράσις «στερεονο τα ανοθε», αύτό μέ 
> κάμνει νά πιστεύω ότι οί δύο γαμβροί είνε αύτοί πού ύπογράφουν «στερε
ί 10V0J».

Τά δύο πιστοποιητικά είναι είδος προικοσυμφώνων τά όποια παρου- 
‘χαάΓονται είκοσι καί πλέον έτη μετά τήν τέλεσιν των γόμων είς νοτάριον Βε- 
1 νετίας προς έπικύροισιν. Φαίνεται λοιπόν οτι οί δύο γαμβροί είχον ανοίξει 
συζητήσεις ,μέ τον πεθερόν, διότι δεν τούς έδιδε τά ύποσχεθέντα ώς προικώα 

t καί υστέρα από πολλάς συζητήσεις πιθανώς καί δίκας είς τά Εκκλησιαστικά 
•έν Λευκωσία δικαστήρια, έπήλθεν ό συμβιβασμός μεταξύ πεθερού καί των 
ιδύο γαμβρών καί έληξεν ή ύπόθεσις.

★  ★  ★

Ό  Τζώρτζη Βραχίμης, ό είρημένος πεθερός, ήτο έμπορος έν  Βενετίμ 
*ωί μάλιστα από τούς σημαίνοντος, διότι τον εύρίσκομεν ώς Μ έγαν Φύλακα 
(Πρόεδρον) τής Έ ληνική ς Κοινότητος τό 1674. Ό μ οίω ς μεγάλης ύπολήψεω ςι 
Εχαιρε παρά τή Ε λλη ν ικ ή  Κοινότητι καί αλος Κύπριος πού άναφ έρετα ι είς 
τήν πραξιν τού Νοταρίου καί είναι ό Πέτρος Χρυσαφίδας, ό οποίος τρεις φο- 
»)άς άνεδείχθη ώς πρόεδρος τής Ε λ λ η ν ικ ή ς  Κοινότητος, ήτοι τό 1684, τό 
1685 καί τό 1689.

★  ★  ★

Ε κείνο  πού μετά λύπης διαπιστώνομεν είναι τό χαμηλόν έπίπεδον 
,ού εύρίσκετο κατά τά μέσα τού 17ου αίώνος ή Ε λ λ η ν ικ ή  Π αιδεία είς τήν 
ίύπρον. Δεν κάμνουν δυστυχώς έξαίρεσιν ούτε οί άνώτατοι κληρικοί τής 
Ιεγαλον νήσου.

Κ. Δ. Μ Ε Ρ Τ Ζ ΙΟ Σ
?ενετία

ι



Άρχιμ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΒΙΤΑΛΗ 
Πρωτ. Ίεροκήρυκος Νικοπόλεοις

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΔΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΙΙΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΤΟΥ ΕΝ ΠΡΕΒΕΖΗ *

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Έδώσαμεν ύπόσχεσιν, δποις παρουσιάσοιμεν άγνωστους σελί 
δας έκ τής ιστορίας τής Πρεβέζης, βάσει επισήμων στοιχείων, τ ί . 
όποια έπιμελώς συνελέξαμεν έκ των διασοιζομένοιν κωδίκων τήί 
'Ιερας Μητροπόλεως Νικοπόλευις και Πρεβέζης. Καί, συνεπεί', 
πρός τούτο, έξετάζομεν ήδη μίαν ένδιαφέρουσαν πτυχήν, άφορώ 
σαν είς την άνέγερσιν καί λειτουργίαν του εν Πρεβέζη Γυμνασίου . 
ύπέρ ου, εύγενεστάτου τώ όντι σκοπού, καθ’ δ έμφαίνεται σαφώ . 
είς τά κείμενα, ή Εκκλησία ημών τής Νικοπόλεοις, διά των έκάστοτ 
άεηινήστοιν αύτής άρχιερέυιν, τά μέγιστα συνέβσλε, διά συνέχω ·ϊ 
άγώνων και διά πολλαπλών θυσιών.

θέλομεν νά πιστεύοηιεν, δτι διά τής έργασίας ήμών ταύτης, 6 # 
* συντελέσωμεν κατά τι είς τό νά γνοισθή ή όλήθεια περί τήν ίστ 

ρίαν του έν λόγοι Γυμνασίου, τήν οποίαν έτερος, άρμοδκίιτερος : 
μών, θά είναι δυνατόν περαιτέρω νά διερευνήση, και αμερόληπτα £ 
νά γράψη. ;

Έ ν τή πόλει τής Πρεβέζης έλειτούργει, κατά τήν περίοδον τής ταυρι ά 
κρατίας, εν και μόνον Σχολείον, ιδρυθέν παρά του έν ίερομάρτυσιν αγίου Κοσ ί 
του ΑΙτωλου.

Μετά ταυτα, διά τής γενναίας συνδρομής του έν Ρωσία Πρεβεζαίου * w 
ναστασϊου Θεοφάνους, ίδρυθη ή περιοινυμος «Θ ε ο ep ά ν ε ι ο ς Σ χ ο λ ή» 1 ί 
Π  ρεβέζης.

Έ ξ  άλλου, έν έτει 1006 άπαντώμεν εις τήν πόλιν ταύτην τά έξής ΣχολεΙ Q 
α) Νηπιαγοιγείον, β) Παοθεναγοιγείον, γ) Δημοτικήν Σχολήν, δ) Ελληνικήν Σ' μ 
λήν ίτ.έ. Σχολαρχείον) καί ε) Γυμνάσιον, μονοτάξιον1. |

Ή  έν λόγω Γυμνασιακή τάξις προϋπήρχε του έτους 1904, καθ’ δτι, w'ji 
τήν συνεδρίαν τής έν Πρεβέζη Άντιπροσοιπείας τής 26ης ’Ιουλίου 1004, ,:Φ 
τήν προεδρίαν του Μητροπολίτου Νικοπόλεως Δωροθέου, άπειρασίσθη, λόγω 
γίστης στενότητος χρημάτων, νά μή λειτουργήση κατά τό νέον σχολικόν έτος,

\ ί--------------
1)

120—130,
Βλ. Κ ώ δ ι ξ  Πρακτικών τής Εφορείας τών Σχολών (1900—1928), οεΧ.
132. !'«

•·!
Η



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ »

ταβληθή δμω; εντατική προσπάθεια, δπως έξευρεθυυν, πάση θυσίφ, τοιαύτα, είς 
τρόπον ιόστε εξάπαντος νά λειτουργήση τό επόμενον έτος2.

Προφανές ήτ°, κατά ταύτα, δτι υπήρχε τεθείμένον όξύτατον το πρόβλημα 
■ του χώρου. Χωρ’ις κατάλληλα κτίρια και οΐίίούσας ήτο πάντη αδύνατος ή εύρυ

θμος λειτουργία των εν λόγω Σχολείων.
Εντεύθεν εκδηλος ύφίστατο ή επιθυμία τής έπιλυσεως τού προβλήματος. 

Και διά τούτο κατά την συνεδρίαν τής Εφορείας των Σχολών, ύπό την προεδρίαν 
τού Μητροπολίτου Νικοπόλεοτς Ναθαναήλ, τή 22 Μαιου 1909, «σκέψεως γενομέ- 
νης, εγκρίνεται ΐνα προσαυξηθώσι τά κτίρια τής Θεοφανείου Σχολής, δπως δλον 
τό ανώγαιον χρησιμεύσω διά τούς μαθητάς τής τε Δημοτικής και Ελληνικής Σχο
λής, των κάτωθι άφινομένων ελευθέρων προς έξυπηρέτησιν τών αναγκών τής μα- 
θητιιυση; νεολαίας, προς τον σκοπόν τούτον κατόπιν έπισταμένης μελέτης καταρ- 
τισθήσεται προϋπολογισμός τής δαπάνης ύποβληθησόμενος δσον τάχος είς την κρί- 
σιν τής ’Αντιπροσωπείας. Και τούτο διότι κατόπιν τής έπιτοπίοΰ έξετάσεως τής 
οικίας τού κληροδοτήματος Ροίζου, εύρέθη αυτή ακατάλληλος καί διότι, είναι δύσ- 
κολον ϊνα έξευρεθή ετερον κατάλληλον οίκημα»3.

’Επί τού αυτού θέματος διεξήχθη συζήτησις εύρεία καί κατά την έπομέ- 
' νην συνεδρίαν (27.5.1909), καθ’ ήν έρρίφθη ή ιδέα καί έλήφθη άπόφασις, όπως, 

διά τε τό Σχολαρχείον καί τό Γυμνάσιον, άνεγερθή ίδιον οίκημα, εντός τού προ
αυλίου τής Θεοφανείου Σχολής, υπέρ τού οποίου έργου προϋπολογίσθη δαπάνη έκ 

; 400 περίπου εϊκοσοφράγκων.
’Εκ τού έν λόγω πρακτικού αποσπώμεν τό εξής, λίαν διαφοηιστικόν έπί τού 

ι προκειμένου, απόσπασμα:

«Ιΐροκειμένου λόγου περί τής έν τή προηγουμένη συνεδρία ληφθεί- 
: σης άποφάσεως δσον άφορςί την έπέκτασιν του άνωγαίου τής θ εοφ α νείου  
1 Σχολής, δπιος ολόκληρον το ανιυγαιον χρησιμοποιείται διά τούς μαθητάς τής 
Iτε Δημοτικής καί Ε λ λ η ν ικ ή ς  Σ χολής, του ύπ ’ αυτό χώρου χρησιμοποιουμέ- 
ινου διά τάς άνάγκας τής μαθητιώσης νεολαίας, όνεκοινώθη έν τή συνεδρίςι 
ιβτι καιά την έπιτόπιον μελέτην προεκρίθη ή γνώμη, δπως κατασκευασθή έν  
,τφ χο'ιρω ιής προς ανατολάς αυλής τής θεοφ ανείου  Σ χο λ ή ς ιδιαίτερον οίκη
μα από εξ δυιμάπα συνιοκόμενον ικανόν δέ διά τάς άνάγκας ού μόνον του 
Σχολαρχείου άλλά καί δύο Γυμνασιακών τάξεων, ούτινος κτιρίου ή δαπάνη 
ύπό ιών έπί τούτοι προσκληθέντων ειδικών τεχνιτώ ν προϋπελογίσθη είς 400 
ϊτερίπου 20 )φραγκα, τής μεν Δημοτικής Σ χο λ ή ς έγκαθισταμένης, έν ώ οίκή- 
ματι σήμερον εύρίσκεται ιό  Σ χολαρχείον  χρησιμοποιούσης τόν σημερινόν αύ- 
της χώρον κατά τά διαλείμματα, τών δέ μαθητών του Σ χολαρχείου  καί του 
Γυμνασίου χρησιμοποιούντο^ κατά τά διαλείμματα τόν μένοντα έν τή άνα- 
ίολική αυλή κενόν χώρον μεταξύ τών δύο Σ χολώ ν. Έ π ί ιή  βάσει δέ τών 
ρύτωοί αποφασισθέντοιν, ένεκρίθη ΐνα διά τής προσηκούσης έκθέσεοις ύπο- 
ίληθή τό ζήτημα εις τήν κρίσιν τής "Αντιπροσωπείας, ύποδεικνυομένου άμα 
χύτη, δτι έν περιπτο'ισει άποδοχής τής προτάσεως πρός τόν σκοπόν τούτον 
/όναται νά χρησιμοποιηθή τό κεφάλαιον τής άργούσης ήδη άδελφότητος ό 
/Άγιος Σπυρίδων»4.

( 2) Κ ώ δ ι ξ  Β' Πρακτικών Άντιπροσιοπείας τής Χριστιανικής Κοινότητος Πρεβέ-
ΐς (1903—1925), σελ. 41.
j 3) Κώδιξ* Έφορ. Σχολών, ένθ’ άνωτ., σελ. 177.

4) νΕν0’ άνωτ., σελ. 178.

k



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ »

Την τοιουτοτρόπο>ς καταρτισθείσαν έκθεσιν ή ρηθεΐσα ’Εφορεία των Σχο
λών υπέβαλε καθηκόντως, συνοιδά τώ Κανονισμώ, είς την άνωτάτην αυτής ’Αρ
χήν, την ’Αντιπροσωπείαν, ήτις και έπελήφθη τού φλέγοντος τούτου θέματος ένι 
τή συνεδρίφ τής 2ας Ιουνίου 1909. Έ ν αυτή δ’ άνεγνώσθη έ'κθεσις τής ’Εφορείας, 
των Σχολών υπό χρονολ. 1ης ’Ιουνίου, δι’ ής άπαντώσα είς την υπό τής ’Αντιπρο
σωπείας έκφρασθείσαν γνώμην περί έγκαταστάσεως τού Σχολαρχείου έν τή οίκίφ 
τού Κληροδοτήματος Ροίζου τής Δημοτικής Σχολής έγκαθισταμένης, όπου νύν το 
Σχολαρχείου, δ ήλοι ότι έξετάσασα επιτόπιους την έν λόγο3 οΙκίαν εΰρεν αυτήν δλιοο 
ακατάλληλον ΐνα χρησιμοποίησή ώς Σχολή λόγφ τής κατασκευής αυτής και άσύμ> 
φορον οίκονομικώς, ότι δυστυχούς είναι αδύνατος ή έξεύρεσις και άλλης οΙκίας και 
ότι τελευταίου κατέληξε παμψηφεί είς τήν άπόφασιν τής κατασκευής έν τώ χώρη 
τής προς άνατολάς αυλής τής Θεοφανείου Σχολής ιδιαιτέρου οικήματος εκ δώμα 
τίων εξ συνισταμένου, ικανού δέ διά τάς άνάγκας τού Σχολαρχείου και δύο Γυμνά 
σιακών τάξεων, ούτινος κτιρίου ή δαπάνη προϋπελογίσθη υπό τών έπι τούτω έπι 
τοπίως προσκληθέντων ειδικών τεχνιτών εις 20)φραγκα 400 περίπου, προς τα 
σκοπόν ϊνα ή μέν Δημοτική Σχολή έγκαταστή έν ώ ο’ικήματι σήμερον εύρίσκετα 
τό Σχολαρχείου, τού σημερινού χώρου αυτής χοησιμοποιουμένου διά τάς άνάγκα 
αυτής τής Σχολής καί κατά τά διαλείμματα, οί δέ μαθηταί τού Σχολαρχείου κο 
τών Γυμνασιακών τάξεων χρησιμοποιώσι κατά τά διαλείμματα τον άπομένοντ 
μεταξύ τών δύο Σχολών κενόν χώρον. Έ ν τέλει ή ’Εφορεία δηλούσα ότι σπουδα ι 
0)ς ήσχολήθη περί τήν έξεύρεσιν τού άπαιτουμένου διά τήν άνοικοδόμησιν ποσοί 
έχουσα ύπ’ όψει αυτής άφ’ ενός μέν τήν οικονομικήν τών Σχολών κατάστασιν μ 
έπιτρέπουσαν νά διατεθή ουδέ έλάχιστον προς τούτο ποσόν εκ τών κεφαλαίων w 
τής, έξ άλλου δέ καί τήν κατατρύχουσαν ένεκα τών γνωστών λόγων οϊκονομικί 
δυσπραγίαν τήν ήμετέραν πατρίδα καί ότι κατέληξεν είς τό σημείον, ϊνα διά τί 
έν λόγω σκοπόν διατεθή τό παρά τή ’Αθηναϊκή Τραπέζη κατατεθειμένου κεφάλο 
ον τής ήδη έν διαλύσει αδελφότητος «'Άγιος Σπυρίδων» άνερχόμενον περίπου ε 
τό διά τήν οικοδομήν απαιτούμενον ποσόν ήτοι περί τά 400 20)φραγκα. Έ φ ’ ’ 
καί παρακαλεϊ τήν Αντιπροσωπείαν ινα έγκρίνουσα τήν άνέγερσιν τού κτιρίου 
νεργήση τά προσήκοντα χρησιμοποιούσα τήν επιβολήν καί αυθεντίαν αύτοΐς πα( 
τοϊς μέλεσι τής τέως αδελφότητος προς ταχίστην πραγμάτωσιν τού έπιδαοκομέν 
σκοπού. Ή  ’Αντιπροσωπεία διασκεψαμένη εγκρίνει καί αποδέχεται τήν άνέγερε 
τής Σχολής, όσον αφορά όμο>ς τήν παραλαβήν τών κεφαλαίων τής αδελφότητος ι, 
« 'Ά γιος Σπυρίδθ)ν» θεωρεί έαυτήν άναρμοδίαν ΐνα άποφανθή ατε τής αδελφοί ' 
τος ούσης δλως ανεξαρτήτου5.

Μετά ταύτα ή Εφορεία τών Σχολών συνήλθε ν είς νέαν συνεδρίαν (9 * 
1909). Καί κατ’ αυτήν «ή Αυτού Σεβασμιότης άνεκοίνωσεν ότι ή Άντιπροσωπι 
έν τή συνεδρία αυτής ένέκρινε καί έπεκρότησε τήν περί άνοικοδομήσεως καί Ιδι } 
τέρου κτιρίου διά τήν έγκατάστασιν τού Σχολαρχείου πρότασιν τής Έφορεί» η 
δηλώσασα συνάμα ότι όσον άφορφ τήν χρησιμοποίησιν προς τον σκοπόν τού ’ 
τών κεφαλαίων τής αδελφότητος ό «'Άγιος Σπυρίδων» δέν είναι τής αρμόδιό η 
τος αυτής, ΐνα άποφασίση επί τού σημείου τούτου. Ή  Εφορεία λαμβάνουσα * ψ» 
όψει τάς δηλώσεις ταύτας τής Αυτού Σεβασμιότητος, αναβάλλει ΐνα διασκεφθή-) 
πί τού όλου ζητήματος είς προσεχή συνεδρίαν»0.

Οΰτω πως τό θέμα τής άνεγέρσεως έν ΊΙρεβέζη Ελληνικής καί Ρυμ* ^

5) Κ. ώδι ξ  Β' Αντιπροσωπείας, ένθ’ άνωτ., σελ. 145. 
C) Κ ώ δ ι ξ  Έφ. Σχολών, ένθ’ άνωτ., σελ. 181.



σιακής Σχολής, ελαβε σαφή κατεύθυνση' και επίσημον εγκρισιν, πλήν προσέκον|)εν 
εις την έλλειψιν των άπαιτουμένων χρημάτων, άνευ των οποίων ούδέ'ν ήτο δυνα
τόν νά γίνη.

Ό  Μητροπολίτης Νικοπόλεο)ς Ναθαναήλ άπεφάσισεν έξ ιδίων αύτου δπως 
συνδοάμη την τοιαύτην προσπάθειαν. ’Άτυχος όμως άποδειχθείς έν τή έν Π ρε- 
βέζη άρχιερατεία αί'τού, ήτις δεν έφθασε καν την διετίαν, άφήκεν ύστάτην αυτοί) 
θέλησιν εν κλίνη ασθένειας κατακείμένος, δπο)ς τό απαιτούμενον ποσόν των 400 
20) φράγκο) ν διατεθή έκ τής Ιδίας αυτού χρηματικής περιουσίας, τής κατατεθει
μένης εις Τραπέζας τής Κωνσταντινουπόλεο^ς, άφ’ ής εποχής υπηρετεί ως Μητρο
πολίτης Προύσης.

Ε π ’ αύτου γίνεται σαφής λόγος έν τω πρακτικφ τής παρά τή Ί .  Μητρο- 
πόλει Νικοπόλεως Δημογεροντίας, ούτω πω ς:

«'Τπολογίζω έκ τής περιουσίας μου νά έκκαθαρίση μετά την άφαίρεσιν 
των [ΐεριδαον τού Πατριαρχείου και των συγγενών μου ποσόν 400 περίπου 20) 

.φράγκων, δπερ θέλω νά χρησιμοποιηθή διά τήν άνέγερσιν Σχολής έν Πρεβέζη, 
,τήν οποίαν Σχολήν ήθελε μέν νά ανοικοδόμηση πέρυσι ή ’Εφορεία, αλλά δεν ήδυ- 
νήθη νά εύρη τό άπαιτοΰμενον χρήμα»7.

Άτυχώς δμιυς περιεπλάκη τό θέμα τής έκκαθαρίσεως τής καταλειφθείσης 
^περιουσίας τού έν λόγω 'Ιεράρχου, διότι τό αρμόδιον Οικουμενικόν Π ατριαρχεί
ων άπήτει, δπως καταβληθούν αύτω τά υπό τής επαρχίας Νικοπόλεως όφειλόμενα, 
'έκ τής αρχιερατικής έπιχορηγήσεως εις τον αοίδιμον, δπερ ή τε ’Αντιπροσωπεία 
και ή Δημογεροντία δεν ήθελον ν’ ακούσουν. Και ούτο)ς μέχρι τουλάχιστον τού έ

κτους 1018 δέν είχον εισπραχθή τά 400 ταύτα 20)φραγκα τού Ναθαναήλ.
■ft
:·' Β '.

’Ανεξαρτήτως δμως των άνω προσπάθεια κατεβάλλετο, δπως έξευρεθή τρό
πος έξοικονομήσεοίς χρημάτων προς πραγματοποίηση' των ήδη αποφασισμένων διά 
τήν άνέγερσιν τού κτιρίου χάριν τού τε Σχολαρχείου και τού Γυμνασίου. Διαβεβαι- 

I ουμεΟα δ1 επ’ αυτού έκ τής σχετικής συζητήσειυς τής γενομένης υπό τής Άντιπρο- 
; σωπείας, έν τή συνεδρίρ τής 9ης Όκπυβρίου 1914, έν ή «ό Σεβασμιώτατος Πρό- 
I εδρος εισηγήσατο δτι ή επί τού κληροδοτήματος Β. Μελά επιτροπή, δεικνύει άγα- 
; θάς διαθέσεις υπέρ τής άνεγέρσεως τού μονορόφου κτιρίου δημοτικής σχολής, τής 
’Κοινότητος έπιφυλασσομένης έαυτή τό δικαίοψα τής μετά προσθήκης έπ’ αυτού καί 
ΐτής δευτέρας οροφής ίδίαις δαπάναις και δέον νά όρισθή καί τό οίκόπεδον έφ’ ού 
:θα οικοδομηθή ή σχολή αυτή* δτι ή εφορεία ώς τοιούτον οίκόπεδον κατάλληλον με
τά τήν ίσοπέδωσιν κρίνει τό περιβόλι τού αοιδίμου Γεωργίου Γκινάκα άτε κείμενον 
ιείς τό μέσον τής πόλεως, έπειδή δμως τό κτήμα τούτο ανήκει τή ’Ιερά Έκκλησίφ 
μου Αγίου Δημητρίου ανάγκη ϊνα δι’ άποφάσεως τού αρμοδίου Σωματείου τής ’Αν
τιπροσωπείας έγκριθή και παραχωρηθή τό οίκόπεδον τούτο διά τον ώς εΐρηται I- 
ερώτατον σκοπόν. Μετά έξακρίβωσιν (δέ) των λεπτομερειών επί τής έλπιζομένης 
οίκοδομής έγκρίνεται παμψηφεί ή παραχώρησις τού οικοπέδου τούτου ανευ τού έ- 
έαιοτριβείου εϊδοποιθυμένης πρός τούτο καί τής ειδικής ’Επιτροπής τού έν λόγω 
ιερού Ναού»8..

1 7) Κ ώ θ ι ξ  Γ ' Πρακτικών τής έν Πρεβέζη Δημογεροντίας (1898—1910), σελ.
,88, πρβ. Βιτάλη Φιλαρέτου, ’Λρχιμ., Ή  τελευταία Οέλησις του Μητροπολίτου Νικοπό- 
ι«ος; Ναθαναήλ.

8) Κ ώ δ ι ξ  Β' Άντιπρ., ενΟ’ άνωτ., σελ. 242—43.
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Φαίνεται δ’ οτι ή τοιαύτη άπόφασις διεβιβάσθη άρμοδίως εις τό 'Ύπουρ- 
γειον των Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, ώς ώνομάζετο τότε 
τό νύν 'Τπουργεϊον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οπερ, μετ’ ακριβή έ* 
ξέτασιν ειδικού, άπεφάνθη, οτι τυγχάνει ακατάλληλον τό παρά του έν λόγφ ένο- 
ριακου Ί. Ναού 'Αγίου Δημητρίου προσφερόμενον οικόπεδον,® δπερ όμως μετέ- 
πειτα έθεωρήΟη καταλληλότατοι' διά νά κτισθή επ’ αύτού τό νυν ύπάρχον Β' Δη
μοτικόν Σχολεΐον Π ρεβέζης.

’Ιδού δέ τό σχετικόν απόσπασμα εκ τού πρακτικού τής 15ης Αύγουστου 1915:

« Ό  Σεβασμιώτατος Πρόεδρος άναφέρει, οτι τό Ύπουργεϊον των Ε κ 
κλησιαστικών και τής Δημοσίας Ε κπαιδεύσεω ς δεν ηύρε κατάλληλον τό οι- ή 
κόπεδον του 'Αγίου Δημητρίου (πρώην Γκινάκα), έφ ’ οΰ έμελλε νά οίκο-,'| 
δομηθή ή Σ χο λ ή  δαπάναις έν μέρει του κληροδοτήματος Β. Μ ελά προσφέ- ; 
ροντος 25.000 φράγκα ύπέρ τής Κοινότητος καταβαλλούσης τα ύπόλοιπα, δ- ! 
τι ένεκα  τούτου διέταξε τον μηχανικόν- του Νομού και τον κ. Επιθεω ρητήν f  
τών Δημοτικών Σ χολείω ν, δπως έξεύρωσι και ύποδείξωσι κατάλληλον οι-;  ̂
κόπεδον, ώς τοιοϋτον δέ ούτοι έξεϋρον και ύπέδειξαν τό οικόπεδον Έ μΐν  Ά -1  
γά  Μουσλή παρά τό Τζαμί, δι’ δπερ ή έπι τής οικοδομής Ε πιτροπή έκ τών κ.Γ 
Π αναγ. Καρυτσινοϋ, Γ. Ποταμιάνου και Γ. Τσακαλώτου μή άναλαμβάνουσαί $ 
τήν ευθύνην τής άγοράς, ήν πιθανόν νά έπιβάλη τό 'Υπουργεϊον και ήτις ά-ί| 
πορρέει έμμέσως έκ τού έγγράφου τού Κληροδοτήματος προς αυτήν μηδέΐΐ 
δυναμένη νά άποποιηθή αυτή τήν δωρεάν τού Κληροδοτήματος ώς άναρμο·ί| 
δία ένέκρ ινε  δπως παραπεμφθή τό ζήτημα τούτο εις τήν άντιπροσωπείαν τ ή ν | 
μόνην άρμοδίαν νά άποφανθή ώρισμένως έπι τούτου. Μετά δέ τήν έξιστόί j  
ρησιν και δλων τών προηγουμένων έπι τής ύποθέσεως ταύτης, ώς και τή\:|  
πληροφορίαν ήν έδωκεν ό βουλευτής κ. Βασ. λίπάλκος περί τών διαθέσεων 
τού Υ πουργείου, δπως τούτο άγοράση τό οικόπεδον Έ μΐν  ’Αγά, ή Άντιπρο;; 
σωπεία προτάσει τού Σ εβασμιωτάτου άνέβαλε νά άποφασίση όριστικώς μετό^ 
τήν ακριβή γνώ σιν τών ένεργειώ ν τού 'Υπουργείου και τών άποφάσεων αό 
τού έπ ι τού προκειμένου»9 10.

Διά πρώτην, άρα, φοράν, τφ έτει 1915, γίνεται λόγος περί άγοράς τοί 
οίκοπέδου τού Έμΐν ’Αγά Μουσλή, κειμένου εγγύς τής ιεράς ’Εκκλησίας τού *Α| 
γιου Κωνσταντίνου, προς άνέγερσιν έπ’ αυτού τού Γυμνασίου.

Ά φ ’ οΰ δ’ έχαρακτηρίσθη τό έν λόγφ οικόπεδον ώς κατάλληλον, έγένετ]

9) Πρόκειται περί τοΰ γνωστοί* ώς κήποι* Γκινάκα. Ή  ιστορία αύτοΰ περιλαμβάνω 
ται εις τό πρακτικόν της 30ης Μαρτίου 1903, ώς έξης: «Της Αύτου Σεβασμιώτητος δηλ(: 
σάσης ότι ή ένοριακή επιτροπή τής Τ. ’Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου, πρός έξόφλησιν v j 
πρός τον κ. Γ. Π ερδικάρην όφειλομένου ποσοΰ τών 204 λιρών, πρός ασφάλειαν τών όποίί 
εϊχον μεταβιβασθή επ’ όνόματί του τα γνωστά τέως κτήματα τού κ. Γ. Γκινάκα, ήτοι τό j  
λαιοτριβείον καί ό κήπος, ήλΟεν εις συνεννόησιν μετά τής επιτροπής του Καραμανείου Κλ, 
ροδονήματος καθ’ ήν αυτή έπλήρωσε τό ώς άνω ποσόν τών 204 λιρών πρός τον κ. Γ. Π* ; 
δικάρην, τά 6έ έν λόγφ) κτήματα ένεγράφησαν 6ι’ επισήμου τίτλου έπ’ όνόματι δύο έκ τ» ] 
μελών τής Καραμανείου έπιτροπής, ήτοι τών κ. Γ. Γερογιάννη καί Κ. Τόλια, ή δέ ιερά Τ] 
κλησία θέλει πληρώνει έτησίως τόκ-ον 9 % καί άνάλογον χρεωλύσιον μέχρι τελείας έξοφλήι < 
ως, οτε καί ύποχρεοΰται ή άρμοδία επιτροπή τοΰ Καραμανείου Κληροδοτήματος, νά μετά j 
βάση τά κτήματα έπ’ όνόματι τής Εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, ή 'Αντιπροσωπεία έ] 
κρίνε τήν πράξιν ταύτην (δρα Κ ώ δι ξ Β' Άντιπρ., ενθ’ άνωτ., σελ. 7).

10) νΕνθ’ άνωτ., σελ. 250.
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και ή περαιτέρω ενέργεια προς έκτίμηαιν τής αξίας αυτού. "ΟΟεν ώρίσθη δ ι’ αυ
τό τό ποσόν των 8.000 δραχμών, ώς βλέπομεν εις τα πρακτικά τής συνεδρίας τής 

1 Άντιπροσο)πείας τής 9ης Ιανουάριου 1916, ένθα ό Μητροπολίτης Πρόεδρός α- 
S νακυινοΐ αυτή, δτι «το ζήτημα τής διά τού Κληροδοτήματος Β. Μελά άνεγέρσεως 

Σχολείου έν ΙΙρεβέζη φαίνεται, δτι έληξεν εις ώρισμένον αίσιον αποτέλεσμα και 
ΐ'. δτι τδ έγγραφον τούτο ζητεί τδ μέν την αγοράν τού προκριθέντος ώς καταλλήλου 

γηπέδου τής χήρας Έμίν Ά γά  Μουσλή έκτιμηθέντος αντί 8.000 δρχ. τό δέ την 
;\ίπη|·ήφισιν καί μέρους τής δαπάνης, τού υπολοίπου ταύτης παρεχόμενου υπό τού 
■ Δημοσίου. Επειδή δέ έκ τούτων καταφαίνεται δτι ή Κοινότης θέλει άναλάβει ώ· 
ζρισμένην ύποχρέωσιν νά καταδίκη μέρος τής δαπάνης, διά ταύτα ένεκρίθη, δπως 
,^κληθώσι εις κοινήν συνεδρίασιν άπαντα τά κοινοτικά τής πόλεως Σωματεία καί 
•κοινή συσκέψει άποφασίσωσι επί τού σπουδαίου τούτου καί σοβαρού τής Κοινότη- 
;*ος ζητήματος»11.

Δυστυχώς οι σχετικοί κώδικες τής Ίεράς Μητροπόλεως δεν ομιλούν σα  ̂
ίφώς περί, τού άν όντως έπραγματοποιήθη ή κοινή αύτη σύσκεψης απάντων τών 
.Σωματείων τής πόλεως πρός λήψιν άποφάσευ^ς. Έ ν τούτοις αί κάτωθι πληροφο- 
ρίαι, έξ αυτών άρυόμεναι, μάς βεβαιούν, δτι υπήρξε πλέον ή γεγονός ή αγορά τού 
<ύπ' όψιν οικοπέδου:

α) Εις τό πρακτικόν συνεδριάσεως τής ’Αντιπροσωπείας, τής 2ας Αύγου- 
ττου 1920, άναγιγνώσκομεν τά εξής: «Ό  προδρεύων ( Πρωτοσύγκελλος Ίωα- 
ιείμ Ζαγοριανός) έπληροφόρησεν δτι τό ποσόν τού περί οΰ ό λόγος (Μητροπο- 
•Λτικού) Κηροπλαστείου άμα τή καταλύσει αυτού άνήρχετο εις μετρητά δραχμάς 
ιαταβληθείσας τή Ί .  Μητροπόλει υπό τού τότε Ταμίου κ. Γεωργίου Περδικάρη 
ήν 10 Αύγούστου 1915 2931,00, αίτινες διά τών είσπραχθεισών έκ τών καθυ- 
•τερουμένων καί ή σημευυσις δραχμών 138,25 καθό>ς καί τών πληρωθεισών έ- 
αντι τού λίσμού το>ν υπό τού Γαβριήλ Φραγκισκάτου καί Ίοπίννου Τσούτσουρα 
: δραχμών 800 άνήλθον εις δραχμάς 3870,15. Έκ τούτων δέ κατ’ άπόφασιν τής 
ιντιπροσιοπείας δαπανηθεισών δ ι ά  τ ή ν α γ ο ρ ά ν  ο ι κ ο π έ δ ο υ  Έμίν 
νγά 3047 καί ό σχετικός λογαριασμός υπολείπονται περίσσευμα έκ τού Κηρο- 
«αστιίου δρχ. 823,15»15ί.

β) Έκ τού αυτού επίσης πρακτικού πληροφορούμεθα, δτι ού μόνον είχεν 
:ορασί>ή, αλλά καί ένοικιασθή. Εντεύθεν τό ύπολειφθέν ποσόν έκ τού διαλυθέν- 
ζ τώ 1915 Μητροπολιτικού Κηροπλαστείου Πρεβέζης, έκ δραχμών 823,15 έ- 
οογγυλοποιήθη είς δραχμάς 900, «τών ύπολειπομένων πρός συμπλήρωσιν 76,85 
ιβανομένων έκ τών ένοικίιον τού οικοπέδου Έμίν Ά γά» καί διετέθη είς ένισχυ- 
ι τού τότε ύπάρχοντος έν ΓΙρεβέζη Σωματείου Φιλαρμονικής ό «Όρφεύς»13.

Πότε όμως έγένετο ή τοιαύτη αγορά; Μετά βεβαιότητος δέν δυνάμεθα ά- 
ιλώς νά εϊπωμεν. Πάντως έξ άλλης θετικής πηγής, τ.έ. έκ τού Τποθηκοφυλα* 
ν Πρεβέζης, είς ό άνετοέξαμεν, έμάθομεν τά εξής: Εις τό ύπ’ άριθ. 1837 
 ̂14ης Μαρτίου 1916 συμβόλαιον τού Συμβολαιογράφου Πρεβέζης Έμ. Τζωρ- 
*.η τεταγ. τόμ. Γ ' άριθ. 310 έμφαίνεται δτι διανεμηίΐείσης τής περιουσίας τών 
ιονόμων Μεργεμέ Σουκρή Ά μπάξ ή έκ τών κληρονόμων Χατιγιέ χήρα Έμίν 
βλή έλαβε ν έν οίκόπεδον έντός πόλεως Πρεβέζης έν συνοικία Γενί Τζαμί Ά - 
! Κωνσταντίνοι» καί δικαιούται νά είσπράξη την κατατεθεΐσαν είς τό Ταμεΐον 
(βέζης υπό τής ’Ορθοδόξου Κοινότητος Πρεβέζης άποζημκοσιν έκ δραχμών

111) ΛύτόίΙι, σελ. 255.
32) Κ ώ δ ι ξ  Β ', Μ ’ άνωτ., σελ. 273. 
ίΐδ) Αυτόθι.
t
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8.000 ή εξακολουθήσω δικαστικόν αγώνα ενώπιον του Πρωτοδικείου ΓΙρεβέζης.
Συμβόλαιον πάντως δεν φαίνεται τότε νά συνετάχθη διά την τοιαύτην α

γοράν του οίκοπέδου. Τίνι τρόπο) ακριβώς έγένετο αΰτη άγνοούμεν ήμείς. Ή  σχε- I  
τική διερεύνησις ημών επί του ύπ’ οψιν θέματος, έν Πρεβέζη και Ίο>αννίνοις, ά- I  
πέβη τό γε νυν άκαρπος. Πάντως, συμπεραίνομεν, διά νά έχη τούτο είς την πλή- |  
ρη αυτής δικαιοδοσίαν ή Χριστιανική Κοινότης Πρεβέζης και νά ένοικιάζη του-1 . 
το, θά είχεν οπουδήποτε ποιά τις ενέργεια ή πράξις επίσημος γίνει, μεταξύ του^ 
Μητροπολίτου Νικοπόλεο>ς Ίο>ακείμ, ώς εκπροσώπου τής Χριστιανικής Κοινότη-1 
τος, τών έκπροσώπο>ν τής κληρονόμου Μουσλή, ενδεχομένως δέ και τού Έ λληνι-ί| 
κού Δημοσίου, έξ ού καί κατετέθη είς τό Ταμεΐον Πρεβέζης τό ποσόν τών 8 .000 | 
δραχμών, εις την διάθεσιν καί δη έπ’ όνόματι τής κληρονόμου του Έμίν Ά γδ  
Μουσλή.

Χαρακτηριστικόν ό)σαύτο>ς είναι, δτι τή 21η Όκτο>βρίου 1923, ενώπιον 
τής γενικής συνελεύσεο)ς τών πολιτών τής Πρεβέζης, διετυπώθη, έν προκειμένφ 
ποια τις άμφισβήτησις υπό τίνος Δ. Μήλοη'ος, προτείναντος, όπως «τό ώς τοποθεν§ 
σία του Γυμνασίου όρισθέν γήπεδον τών κληρονόμο)ν Έμίν ’Αγά έξαιρεθη, κσ^ 
διότι είναι απόκεντρον, άλ/χι καί διότι ή ύπόθεσις αύτη έκκρεμοδικεί προ τού Π ρω | 
τοδικείου καί συνέστησε τήν χρησιμοποίησιν τού εις τό κέντρον τής πόλεως κετί 
μένου κήπου ’Αγίου Δημητρίου».

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης Νικοπόλειος ’Ιωακείμ, εις τήν παρατήρησιν ταΦ| 
την τού έν λόγο), δημοσίως καί έπισήμο>ς έτόνισε καί είπεν, «δτι δεν έ κ κ ρ ε μ ^ Ι  
δ ι κ ε ΐ  τό ζήτημα τής κατοχής (τού οικοπέδου), αλλά τό ζήτημα τής έκτιμήσεω^ 
δτε τών κληρονόμοι μή άρκουμένο)ν εις τό υπό τού κ. Προέδρου τών Πρωτο&| 
κών όρισθέν καί εις τό Δημόσιον Ταμεϊον κατατεθέν ποσόν τών 8.000 δραχμών

Μετά τήν επίσημον, ταύτην δήλθ)σιν τού Μητροπολίτου άπερρίφθη παμψ^ 
φεί ή πρότασις τού Δ. Μήλο)νος14.

( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )

14) *Έν0, άνωτ., σελ. 284—85.
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΥ ΛΙΑΦ ΟΤΙΣΜ ΟΥ
VII. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΙΤΗΣ
Ι Ε Ρ Ο Μ Ο Ν Α Χ Ο Σ  ΚΑ Ι Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ

«Παρ’ ημών ή Έλλος την έλπίδα τής μαθήοεως 
και γοΓ) φκοτιομοϋ αύτής ζητεί καί ελπίζει. . .»

Γρηγ. Παλιουρίτης

Γράφοντας άλλοτε « I I tot τής εν Ήπειρο) μονής ΙΙαλιουρής» είχα άνα- 
φευίΐή hi’ ολίγων καί στον επιφανέστερο από τούς κατά καιρούς μονάσαντες σ’ αύ- 
ιτή πατέρες, το σοφό ιερομόναχο Γρηγόριο ΙΙαλιιουρίτη, φωτισμένο Δάσκαλο και 
ίιηιγγμαφέα, πού έλάμπρυνε με τήν ένδεκαετή διδασκαλία του ιών αρχών τού πε
ρασμένου αιώνα τό 'Κλληνομουσείο τού λιβόρνου καί τίμησε εκεί στην ξένη όσο 
Ολίγοι τό ΊΙπειριοτικό όνομα.

Με τό Δάσκαλο αυτόν ασχολήθηκε παλιότερα σέ σχετική εργασία του (Ή π . 
Χρ. ΙΓ σελ. 173 - 181) ό Πολύκαρπος Συνοδινός βασισθείς — χωρίς και νά τό 
ινημονεύει -  σε όσα για τήν 'Κλληνική Σχολή τού Λιβόρνου είχε πριν απ’ αυτόν 
γρ«ίη»?ι ό Περικλής Ζερλέντης I ΙΙαον/σ. Θ ' σελ. 323 - 340). Στο μεταξύ όμως 
m  πτωχεία για τή ζυ>ή καί ιό έργο τού 11αλιουοίτη ήρθαν σέ φώς από μετα
γενέστερε; καί πρόσφατες στα ’Αρχεία τής Ιταλικής αύτής πόλης έρευνες, ώστε 
,ιά νέα ευρύτερη καί πιο εμπεριστατωμένη παρουσίασή του νά καθίσταται έπιβε- 
j/.ημένη. Μέ τήν πρόσφατη μάλιστα I 1 ί)ββ) συμπλήρωση 150 ακριβώς χρόνων ά- 
ό τόν ποόίορο θάνατό του ή λεπτομερειακή μέ βάση τις ύπάοχουσες ειδήσεις ά- 
αφοοά μας στον λαμπρόν Ήπειρώτη, κατέχοντα αναντίρρητα ξεχωριστή θέση 
εταξύ τών έξοχωτέρων έκπροσώπίον τού ’Ηπειρωτικού Διαφωτισμού καί τών 
$γάλων Δασκάλων πού έξέίίρεψαν παλιότερα τά Γιάννινα, άποτελεΐ χρέος ύπέρ- 
ιτο καί ελάχιστη τιμή στήν ιερή του μνήμη.

1. Ξεκίνημα

Πάνω από τήν ΓΙαλιουρή καταοραχίς προβάλλει τά λιγοστά σπιτάκια του 
άμεσα από πουρναριές καί καρποφόρα δέντρα τό χο)ριουδάκι ή Δραγουμή. Οί 
ΐτοικοί του φτωχοί ξοφιάχοι κι άνθρωποι μοναστηριακοί παλιότερα, καθό>ς κι ή 

τους, έδιναν στο μοναστήρι έκτος από τά προϊόντα τού μ όχι) ου τους τού κα- 
μερινού καί κάποιους από τούς καλογέρους του, όσο γνωρίζυη τούς καλύτερους, 
ώ γεννήθηκε ojt’ άγνωστους γονείς στά 1 778 κι ό φωτισμένος δάσκαλος κι α
ς πρόμαχος τού νεοελληνικού διαφκυτισμού Γρηγόριος Παλιουρίτης. Δέν μάς 
a άκοιβώς γνο>στό τό κατά κόσμον όνομα τού Γρηγορίου, ούτε τό επώνυμό του. 
m>, καθώς κι ό Βρεττός παρατηρεί (Νεοελ. Φιλ. Β ' σελ. 145), κρύβεται ίσως 
λ από τά αρχικά Γ.Δ. (Γεώργιος Δημητρίου;), μέ τά έ)ποία ό Γρηγόριος ύπο- 
,φεται στήν πρώτη έκδοση τής Ελληνικής του Ιστορίας (1807). Σίγουρα τό 
)6 τή: ηλικίας του τόν ήμπόδισε νά θέση υπό τό πολύμοχθο καί πολύτιμο γιά 
■ εποχή του εκείνο έργο ακέρια τήν ύπογραφή του. Τά πρώτα γράμματα διδά- 
ιε ό Παλιουρίτης στύ σχολειό τού χωριού του, πού είχε ιδρύσει καί συντηρού-
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σε μέ έξοδά της; ή μονή, συμπλήροοσε δέ τή στοιχειώδη μόρφωσή του κοντά στο 
θείο του πεπαιδευμένο μοναχό καί πνευματικό τής μονής Χατζηδιονύσιο, ό όποιος 
μέ Ιδιαίτερη στοργή και μέριμνα τον περιέβαλλε, και για τή σπάνια φιλομάθειά 
του, και για την αναπηρία του, επειδή απ’ άγνωστη αιτία «βεβλαμένον τον όφθαλ-·> 
μόν είχε. . .». «Άπό μικρό παιδί, γράφει ό Βέης (Καλβ. Μελετήματα - Ν. 'Εστία 
τ. 489 σελ. 13851 φάνηκε ό Γρηγόριος πού ήτανε για γράμματα, γοργά - γοργά 
πρόκοψε σ’ αυτά μέ τήν προστασία και τά πρόθυμα έξοδα τού θειου του πνευ
ματικού Χατξηδιονύσιου. ’Άτυχος ήτανε ό Γρηγόριος γιατί τό ένα του μάτι τόι 
δ εξ ίί;)  ήτανε βλαμμένο και μ’ αυτό δεν έβλεπε καθόλου, ωστόσο ή εξυπνάδα του 
και ή σοφία του στάθηκε τόση ώστε οί συγκαιρίτες του τον έλεγαν τεσσαρομμά- 
τη. . .». Νέος πολύ ό Γρηγόριος, δεκαπεντάχρονος ίσως, ροβόλησε κάποια μέρα, 
γιορτερή συνοδευόμενος άπό τούς συγγενείς και χωριανούς στο μοναστήρι έγκα· 
ταλείποντας παντοτεινά τό πατρικό του σπίτι, οπού σέ σεμνή χωρίς άλλο τελετή 
περί βλήθηκε τό ράσσο μ’ αυτό τό παραπάνο; όνομα1, συγκαταριθμηθείς μετάξι 
των αδερφών τής Παλιουρής2, απ’ όπου κατά τήν επικρατούσα συνήθεια και Π α  
λιουράς ή Παλιουρίτης επονομάσθηκε.

Ευθύς μετά τήν είσοδό του στή μονή, τόσο οικεία και γνώριμη άπό τι 
τρυφερά του χρόνια, χειροτονήθηκε ό Γρηγόριος διάκονος γενόμενος γνωστός πλο 
τύτερα σάν γκαβοδιάκος άπό τό χαλασμένο μάτι του, εξακολούθησε δέ γιά λίγ 
τήν σ αυτή άσκησή του ,επιδιδόμενος παράλληλα υπό τήν καθοδήγηση και έπ 
βλέψη τού διαβασμένου και κοσμογυρισμένου θείου του στήν προσφιλή του μι 
λέτη. Φλέγόμενος όμους άπό έρωτα υψηλότερης μάθησης και μέ τήν προτροπή at 
τού τού Χατξηδιονύσιου και έξοδά του, στάλθηκε ό Γρηγόριος, περί τά 1796 
1797, πιστεύουμε, στά Γιάννινα, όπου έγινε αρχικά και μάλλον γιά λίγο χρονη 
διάστημα μαθητής τής Μπαλαναίας Σχολής διευθυνόμενης άκόμη άπό τον Κοσμ 

Θά πρέπει μέ τήν ευκαιρία ν’ άναφέρουμε, πέος τήν εποχή περίπου ν  
ερχομού του Γρηγορίου στά Γιάννινα άνοίγει τις πύλες της (1796) ή επί δεκ . 
ετίες ολόκληρες άδρανήσασα Δεύτερη τής πόλης μας Σχολή, ή Μαρούτσειος, π 
δόξασε παλιότερα ό Ευγένιος Βούλγαρης, υπό τήν διεύθυνση τού μόλις άπό τ 
Ευρώπη έπιστρέψαντος Αθανασίου τού Ψαλίδα και άποτελεΐ ή νέα σχολή, ά 
τά πρώτα της βήματα έκφραση χτυπητή τών προοδευτικών άντιλήψεων και τ 
νέοον περί άγωγής και διδασκαλίας ιδεών τού Διδασκάλου της. ’Εδώ ό Ψαλίδας 
πόλυτα συνεπής προς τις άρχές του τις έθνοδιαφωτιστικές, άναπτύσσει μέ θάρι 
άξιοθαύμαστο και άποφασιστικότητα σταθερή τις νεωτεριστικές του άντιλήψι 
Ό  όπισθοδρομικός άπό τάλλο μέρος συντηρητισμός, πού μέ μεσαιωνικό φανατίί' 
πολέμησε παλιότεοα τό Σουγδουρή, τον Ανθρακίτη κι αυτόν τόν Ευγένιο, ·· 
προσοοπούμενος πάντοτε άπό τήν Μπαλάνειο Σχολή και τούς δασκάλους της, κτ|-. 
χνει ευθύς άμεσους πόλεμον αδυσώπητο κατά τού άθεου, καθώς τόν είπαν, ι » 
βολταιριστή Ψαλίδα, πού τόλμησε νά εισαγάγη στο σχολειό του τις ξένες δίΓ 
χτους και τις επιστήμες τις φυσικές κατά τό σύγχρονο ευρωπαϊκό σύστημα * 
σέ γλώσσα μάλιστα απλή, σέ άντίθεση καταφανή μέ τούς Μπαλάνους, πού εί ‘ 
αποκλείσει άπό τό σχολειό τους κάθε σύγχρονη έπιστημονική γνώση, έμμένονν 
πεισματικά στις παλιές μεθόδους διδασκαλίας, βιβλία καί μαθήματα, επειδή 
στευαν, πάις παρόμοιες μαθήσεις «κάμνουσι νά άθεΐσουν όσοι τάς μαράνουν. ν·ί 

Καί δέν είναι μόνο ό Δάσκαλος, πού δέχεται τούς μύδρους τών άντιύ', 
στικών κύκλουν τής πόλης μας άλλά και οι μαθητές τού Ψαλίδα διώκονται μέ Λ 
μέσο άπό τούς ίδιους αυτούς άνθρώπους, χαρακτηριζόμενοι σάν «άθεοι καί ά)1' -.j 
οι». Χοόρια πού κι οί μαθητές τών δυο Σχολών, άκολουθοοντας τό παράδειγμα Λ 
μεγάλων κατά τήν επί Βούλγαρη άκόμη δημιουργημένη παράδοση, «άντιζιν-» 
και άντιμάχως, καθώς λέει ό Άραβαντινός, προσεφέροντο προς τούς άνήκο4» < 
εις τήν Μαρούτσειον Σ χολήν..



§
Κι ένας πού περισσότερο ίσως από κάθε άλλ ον ύπέστη τις συνέπειες της 
μεταξύ των όνο Σχολών όξύτατης διαμάχης, (υπήρξε και ό Παλιουρίτης. Καθώς 
■ Ι'.λήδη αναδεύαμε, ό Γρηγόριος π ο οσ ήλθε αρχικά στη Μπαλάνειο Σχολή. Πολύ ό- 
|  μως νωρίς διαπίστωσε, ώριμος πια καθώς ήταν, την τεράστια μεταξύ τών δυο 
\·\ Σχολών διαφορά και διψώντας για μόρφο)ση αληθινή αποφάσισε μέ τή συγκατά- 

V θέση και τού θείοι» του — πράγμα πού τον δείχνει τό Χατζηδιονύσιο άνθρωπο 
; λ προοδευτικό κι ανώτερο—  να εγκατάλειψη την καθυστερημένη Μπαλάνειο άψηφών- 
X τα; τις συνέπειες. Ό  Ψαλίδας έδέχθηκε στο Σχολειό του μέ χαρά τό συμπαθητικό 
X και πανέξυπνο καλογεράκι, τό περιέβαλε μέ τή στοργή και τήν αγάπη του, τού- 
X διυσε τήν καρδιά του. Δεν γνωρίζουμε βέβαια τούς λόγους, πού πρόβαλλε ό Γρη- 
ν γόοιος έγκαταλείποντας τήν «ΓΙρώτη Σχολή» καί τό σεβάσμιο δάσκαλό της, παρ’ 
·. δ,τι ίεροΜίένος, και πηγαίνοντας υπό τό νεαρό Ψαλίδα, πού τόσα οί περί τούς Μπα- 
^λάνους συντασσόμενοι τού καταμαρτυρούσαν. Γιά τον απηνή όμως διο:>γμό του άπ’ 
ξαντούς τούς τελευταίους, τό ήθος καί τή συγκρότηση τού Παλιουρίτη μάς μιλούν 
έίευγλοιττα δυο γράμματα σταλμένα τό 1804 από τά Γιάννινα προς τον έν λιβόρ- 
I νω διαμενοντα Μιχ. Ζιοσιμά, πού εξουσιοδοτημένος από τήν εκεί ανθούσα έλλη- 
ί νική Κοινότητα ζητούσε πληροφορίες γιά τό Γρηγόριο, προκειμένου νά τόν κα- 
. λέση σά δάσκαλο στο Ελληνικό της Σχολείο.

* 2. Ά π ό  τά Γιάννινα ατό Λιβόρνο

^  Ί Ι  Έλλ. Κοινότητα τού Λιβόρνου ίδρυθείσα από τά τέλη ακόμα τού ΙΣ Τ ' 
t αΙώνα μετά-τήν ανακήρυξη τής πόλης ελεύθερης καί ουδέτερης, άναπτυχθεΐσα δέ 
ίταχύτατα λόγιο ακριβώς αυτής της τής ίδιύτητος, έτράβηξε κοντά της κα'ι κατά 
-καιρούς πολλούς από τούς πιο δραστήριους καί προικισμένους έμπορους τής τουρ
κοκρατούμενης ’ΡΤλλάδας, καθιος τούς Χιώτες Ροδοκανάκη, Ράλλη, Σπανιολάκη 
iκαί τού; Ίϊπειρώτες Ζυωιμάδες, Π άλλη, Πατρινό, Μοσπινιώτη3 γιά νά γίνη, ύ- 
ιστερα ϊδίιος από τά όρλιοφικά (1770), ένα από τά σπουδαιότερα κέντρα τού απο
δήμου Ελληνισμού. Κατά τό 1700 άνήγειρε δαπάναις της τήν εκκλησία τής fA- 
ιγίας Τριάδας \  ένα από τά πιο μεγαλόπρεπα κτίσματα τής πόλης, άπ’ όπου πήρε 
και τόνομα καί ή έκεί Κοινότητα τών Ελληνορθόδοξων, παρ’ αυτήν δέ και κατά 
τή συνήθεια τών άποδήμιον Έλλήνιον καί κοινό Σχολείο γιά τήν ελληνοπρεπή 
|ΐόρφωση τών τέκνων της5.
| ’Από τού 1803 όμως ή Κοινότητα στερούμενη (ραίνεται εντελώς δασκάλου 
in’ αυτό τό σχολειό της, έκάλεσε κοντά της πριοτοστατούντος τού Ά λ. Πατρινού, 
ίου τότε έπετρόπευε, τόν εις Μεσσήνην τής ’Ιταλίας Ιερομόναχο Νεόφυτο γιά τρί- 
ίον έφημέριο καί «έν ταυτώ διδάσκαλον» «διά νά διδάσκη, καθιος τού γράφει, όσα 
πιοχά ήθελεν εύρεθώσιν έδώ από τού γένους μας, οπού δέν μπορούν νά έχουσι τόν 
ρόπον. . .  Σιμά εις τά πτωχά όπου ήμπορούν νά εύρεθούν εις τό γένος μας εύρί- 
(Ζοντι/ι καί αρκετά έχοντα τήν κατάστασιν. . . καί αυτά θέλει πληρώνουν από τό 
,Ηκό τους ξεχωριστά διά νά διδάσκιυνται» (Π . Ζερλ. δ.π. σελ. 323). Ό  Νεόφυ- 
ι»ς όμως έ δήλωσε αδυναμία νά παραδίνη πλήν τών κοινών γραμμάπον καί έλλη- 
ικά καί δεν ήρθε.

Αρχές τού 1804 φθάνει εκεί ό κύρ Θεοδόσιος, Μυτιλινιός τήν πατρίδα, «ει
ρμών τή; ελληνικής γλοόσσης Ιταλικής τε καί άλλων επιστημών» πού μερικοί κά- 
‘«ΜΗ - γιατί πολλοί δέν τόν ήθελαν—  μέ αναφορά τους (Π ερ . Ζερλ. ό.π. σελ. 
*'6) ζητούν από τούς επιτρόπους νά τόν προσλάβουν γιά δάσκαλο τών παιδιών 

Μαζί μέ τήν παραπάνω αναφορά υποβλήθηκε στήν Κοινότητα κα'ι άλλη σχε- 
!'.ή πού υπογράφουν <30 έν Λιβόρνω νέοι καί Ελλήνων παΐδες» όπου διαφαίνε-

ουγκινητική ή έφεση τών νέων τή; παροικίας γιά σπουδή καί μάθηση. «Ή
θύτης αας, τελειώνουν τήν αναφορά τους, γνιυρίζετε τήν χρείαν μας άναπλη-
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ρώσατέ την μέ την άπόκτησιν ένός διδασκάλου, δν και άνά χειρ ας έχετε και πα-·| 
ρακαλούντες σας νά μην άπορρεψετε την αυτήν αΐτησίν μας διά νά σάς κράξωμεν 
υπερασπιστές του γένους και τής έδικής μας έπιδόσειος και προκοπής». Παρά τις:.* 
αιτήσεις όμως τις παραπάνω και παρακλήσεις ό Θεοδόσιος δεν έγινε δεκτός άπόΚ 
την Κοινότητα γιά δάσκαλός της και τό σχολειό της εξακολουθούσε νά παραμένηι - 
κλειστό. Ένωρίτερα ή Κοινότητα και στην προσπάθειά της πάντα ν’ άποχτήση 
δάσκαλο κατάλληλο κι ικανό γιά τό Σχολείο της δυνάμενο νά διδάσκη στους πολύ- , 
άριθμους νέους της τά κοινά και έλληνικά γράμματα, άπευθύνθηκε προς διάφο
ρους και άγνωστο από που γνιυρίζοντες οί κοινοτικοί άρχοντες τον Παλιουρίτη . 
έζήτησαν γ ι’ αυτόν πληροφορίες από τον έκει έγκατεστημένον Μιχαήλ Ζωσιμά0, ?■': 
ναν από τους αοίδιμους αδερφούς Ζιοσιμάδες, ό όποιος μέ τή σειρά του εγραψι > 
αμέσως στους οικείους του των Γιαννίνων και μάλιστα στο Χριστόδουλο Ευθυμίου 
έξέχοντα Γιαννιώτη, επίτροπο επί σειράν ετών τής Καπλαναίας Σχολής. Ό  φίλο . 
γενής άνδρας αφού ερεύνησε προσεχτικά καί έν άγνοια τού Γρηγορίου τό πράγμε * 
απάντησε στο Ζιυσιμά στις 10.3.1804 ώς εξής: «Κατά τήν διαταγήν σας βφές ν 
θην εις τον "Αγιον Οικονόμου (Κοσμάν Μπαλάνον) έγχειρίζοντάς του καί τή 
γραφήν οπού μου έσφαλούσατε καί έρωτώντες τον μυστικώς παρ’ ελπίδα uc 
είπε τά μύρια διά τό υποκείμενόν του καί δέν συμφωνώ νά σταλθή καί ώς ήθεί * 
σάς άποκριθή διά μέσου μου ούτε κάγώ δέν άνέφερα τού ρηθέντος ιεροδιακόνΐ ν 
τό μηδέν, όπου καί συνεχώς μέ έρωτά. Σ|τς γνιοστοποιώ όμως όπου αυτός κατ’ ά ; 
χάς έχρημάτισε εις τόν άγιον Οικονόμον μαθητής καί έπειτα έφυγε καί έπήν> 
υποκάτω εις τόν κυρ ’Αθανάσιον Ψαλίδαν. Τόν έκατέτρεξαν οί Μπαλαναίοι π< 
χρόνων άλλ’ ό Ψαλίδας τόν έβοήθησεν δικαίους ή αδίκως αυτό δέν τό ήξεύρω τ* 
σον μόνον οτι οί μέν Μπαλαναΐοι γενικώς καταφρονούν τούς μαθητάς τού Ψαλί 
καθώς οί τού Ψαλίδα τούς τού Μπαλάνον, ήρεύνησα μυστικώς διαφόρους καί ά ό 
ιερίομένους καί από λαϊκούς δέν τόν κατηγορούν» (Π . Ζερλ. ό.π. σελ. 32G).

Ά πό τά παραπάνω γραφόμενα τού Ευθυμίου, γνωρίζοντος άριστα τήν I·;· 
κρατούσα τότε στά Γιάννινα κατάσταση, καταφαίνεται ή μεταξύ τών δυο Σχολ*.;' 
τους ύπάρχουσα έχθρα, καθώς καί ό ευεξήγητος κατατρεγμός τού Γρηγορίου·· 
πό τούς Μπαλάνους. ’Από πού βέβαια ή Κοινότητα γνώριζε τό Γρηγόριο γιά V 
οποίο μέσω τού Ζωσιμά ζητούσε πληροφορίες δέν φαίνεται. Μάλλον θά είχε π- 
ηγηθή αλληλογραφία μεταξύ Ευθυμίου καί Ζιοσιμά ή άλλου Γιαννιώτη έμπό^ 
τού Αιβόρνου (Πάλλη, Πατρινού), ύστερα άπό αίτηση τού ίδιον» τού Γρηγορ».·
6 οποίος ζητώντας εργασία καί θέλοντας νά προσληφθή σάν δάσκαλος τής πα»· 
κίας, δέν έπαυε «συνεχώς νά έρωτά» καθώς λέγει ό Ευθυμίου, γΓ αυτή τήν ν-; 
θέση. Ή  Κοινότητα όμως, ευθύς ώς έλαβε γνώση τής επιστολής, δέν φαίνεται*1 
εδωσε πίστη στις κατηγορίες τού Μπαλάνον καί διά τού Ζωσιμά ειδοποίησαν <  
οικείους του Χριστ. Ευθυμίου καί Ίω . Σταματάκη νά συμφωνήσουν καί άποτ1-’ 
λουν τό ταχύτερο τόν ιερομόναχο Γρηγόριο στο Λιβόρνο. Παράλληλα όμιος . 
πάλι διά τού ίδιοι» Ζωσιμά έζήτησε ή Κοινότητα καί τή γνώμη τού Δασκάλου ι“*. 
λίδα, ό οποίος έσπευσε νά άπαντήση συνιστώντας θερμά τόν έξοχο μαθητή ίν 
Τού γράφει λοιπόν: «Γενναιότατε άνερ καί εύγενεστάτη \|ωχή. . . Μέ τήν πό·Π' 
τής έγραι|»α όσον διά τά βιβλία καί τήν παραλαβήν αυτών όσον καί γράμμα 
τόν Κοραήν σάς έπερίκλεισα καί μάλιστα τής έπαράσταινα διά τόν διδάσκαλον ,rt! ι 
ζητεί αυτού τό γένος. "Οτι είναι έλλην καλός, ποιητής, ρήτωρ, λογικός, μετ1̂ 
σικός, αριθμητικός ένί λόγιο μαθηματικός, έμπειρος τής λατινικής διάλεκτον^ 
’Ιταλικής όχι όμιος νά ομιλεί επειδή δέν έλαβε χρήσιν. Τόν είχα εις τό Σχο^ 
ύποδιδάσκαλον μέ μισθόν 500 γροσίων ύστερον τόν έπήρε ό άρχων λογοθώ 
τροφήν φορέματα καί 500 γρόσια τού έδιδε καί τού έδίδασκε τόν αδελφόν. .*? 
θεοσεβής, φιλόπονος, χρηστοήθης καί δέν αμφιβάλλω ότι δέν θέλει εύχαρκ^Γ 
τό γένος άπό αυτόν καί αυτός άπό τό αυτού γένος, επειδή τόν έκατάπεισα δ®--,
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1

1Κθ4 έτος
Σΐόοίου 23 - ’Ιωάννινα

γένος αυτού fig Λιθόρνον δεν πληρώνει ιούς παρομοίους κόπους άλλα τούς βρα
βεύει ώς γενναιόφρον και έλευΟεριώτατον προς τά τοιαύτα των έργων. 'Ό θεν  
και η γενναιότατη σου ψυχή δεν αμφιβάλλω ότι δεν θέλει ενεργήσει ώς επίτρο
πο: διά να του δοθή μισθός ανάλογος και <ος σου φανή εύλογος εις την γενναιό- 
φοονα ψυχήν της ώς ειδήμονα και έμπειρον και φιλέλληνα και φιλόμουσον και φι- 
λόπολι ν.

ής ειμι και έ'σομαι 
δούλος ταπεινός 

Αθανάσιος Ψαλίδας»
(Π . Ζερλ. ό.π. σελ. 328 - 9)

Ταυτόχρονα οί Χρ. Ενθυμίου και Ίω . Σταματάκης βεβαιωθέντες τελικά 
από τον ίδιον τον Ψαλίδα για την κατάρτιση και χρηστοήθεια τού Γρηγορίου, 

[ | ήρθαν σέ άμεση μαζί του συνεννόηση και αφού συμφώνησαν ύπογράψαντες καί 
σχετικό συμφωνητικό — άποκείμενο στο ’Αρχείο τής 'Ελληνικής Κοινότητας τού 

[§Λιβόρνου— τον ξεπροβόδισαν μέ τις ευχές τους αφού τον εφόδιασαν μέ τά ανά
λογα έξοδα και γράμματα συστατικά για την Ιταλική αυτή πόλη, γράφοντας 

[μαζί στο Ζωσιμά:
«Αιβόρνω
Προς τον έντιμώτατον κ. Μιχ. Ζωσιμάν

’Ιωάννινα 20)9)1804
Αφού ήξιώθημεν τής τι μίας σας από τάς δυο ’Ιουλίου δεν έλείψαμεν νά 

^έρευνήσωμεν βαθέως περί τον ίεροδιακόνου κυρ Γρηγορίου διά τον οποίον και 
Ρΐ ήκουσαμεν παρά πολλών ότι είναι χρηστοήθης έχει άρχάς εις τήν Ιταλικήν διά- 
1| λεκιον και πλουτεΐ τήν μητρικήν γλώσσαν μας κανονικώς καθί'υς μετρίως καί τήν 
r  λατινικήν όπου εις τούτο καί μάς έβεβαίωσεν ό διδάσκαλός του κυρ ’Αθανάσιος 
ΓΨαλίδας βάνοντες προ οφθαλμών καί τήν χρείαν τού αυτού γένους άπεφασίσα- 
Ιήιεν καί τον έσυμφοινήσαμεν κατά τό έσωθεν γράμμα (τό συμφωνητικό) τού οποίου 
( τά γρόσια 200 έμετρήθησαν παρά τού Χριστοδ. Ευθυμίου καί πληρούσατε τα τοίς 
* αύτόί)ι κυοίοις Αιανούση καί αδελφούς Κύθυμίδη. έπαρακινήσαμεν τον ρηθέντα 
\ καί έχειοοτονήθη όπου οίτος ήμπορεί νά χρησιμεύση καί διά ίερεύς καί διά νά 
I μισεύση κατ’ αύτάς μπαστιμέτον διά Μεσσήνην άπερνά καί ό ίδιος μέ αυτά καί 
ι άφού εύοδωΟη καί τελείωση τό λαζαρέτον του εκεί εξακολουθεί τό ταξίδιόν του διά 
! αυτόθι, είθε κατά τήν επιθυμίαν σας τά ταξίματά του καί κατά τήν μέχρι τούδε 
1 διαγωγήν του νά φερθή καί αυτού ι καί νά εύδοκιμήση τό όποιον άναμένομεν έν 
ί καιρό» νά τό βεβαιωθώμεν προς εύχαρίστησίν μας. Εις είδησίν σας οτι εδώ ήταν 
1'διδάσκαλος εις τον άρχοντα κυρ ’Αλέξιον Ίωανούτζου καί ό μισθός όπου παρ’ αύ- 
1 τού έλάμβανε έσυνίστατο είς γρόσια πεντακόσια τον χρόνον. Τό διακριτικόν σας 
λοιπόν καί τό φέρσιμόν του καί επιμέλεια όπου δείξει άς συμφωνήσουν αι’τόθι τον 
μισθόν του. Τήν παρούσαν μας σάς κάμνομεν τριπλάσιαν καί τάς μέν δύο δίδομεν 
τού οηθέντος κυρ Γρηγορίου τήν μίαν σάς πέμπομεν μέ τήν πόσταν. Κάμνομεν 
Ιτέλος καί άκριβοπροσκυ ν.ούντες σας μένομεν.
! Δούλοι σας ταπεινοί

Ίω άν. Σταματάκης 
Χριστ. Ευθυμίου.»

(Ζερλ. ό.π. σελ. 327)
Ό  Γρηγόριος, καθώς οί ίδιοι παραπάνω Γιαννιώτες πληροφορούν, έπιβι- 

|κε γιά τήν ’Ιταλική Μεσσήνη περί τά τέλη Σ)βρίου 1804 — από ποιό ’Η 
πειρωτικό σκάλωμα δεν άναφέρεται— όπου έφθασε στις 22 τού επόμενου μήνα. 
Ι'Ας σημειωθή πιυς μετά τή συμφτονία καί κατά παράκληση των Ευθυμίου καί 
-ταμο.τάκη, καθώς οί ίδιοι στο παραπάνω γράμμα τους γράφουν, χειροτονήθηκε

s
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ό Γρηγόριος ιερομόναχος, για νά μπορή νά άναπληρώνη στην άνάγκη καί τον ή 
Ιερέα τής Κοινότητας. ’Έτσι κομμένος, μ άλλο λόγια, και ραμμένος στα μέτρα ;ί 
των λιβορνήσαυν Ελλήνων, παπάς δηλ. καί δάσκαλος των κοινών καί των ελ
ληνικών γραμμάτιου, όποις ακριβώς τον έγύρευαν καί τον ήθελαν, άφησε κάποια ■ 
φθινοπωριάτικη μέρα ό Παλιουρίτης τήν πατρίδα του, πού, άλοίμονο, δεν ήταν 
γραφτό νά ματαϊδή.

Στο μεταξύ βέβαια τής αποφοίτησής του από τήν Καπλάνειο καί τής άνα- 
χώρησής του γιά τό λιβόρνο χρονικό διάστημα (1801 - 1804 περίπου), έξακο- 
λούθησε 6 Γρηγόριος νά παραμένη στά Γιάννινα χρησιμοποιηθείς αρχικά, καθώς 4  
πληροφορεί 6 Ψαλίδας, σάν ύποδιδάσκαλος στην ίδια Σχολή καί τελευταία σάν φ  
ιδιωτικός σέ διάφορα αρχοντόσπιτα τής πόλης καί μάλιστα του Ζαγορίσιου προε- a 
στού και ευνοούμενου τού Άλή Άλέξη Μούτσου σάν δάσκαλος τού αδερφού του7. |  
«Τον είχα εις τό Σχολείον ύποδιδάσκαλον, λέει ό Ψαλίδας, μέ μισθόν 500 γρ. ύ-' »· 
στερον τον έπήρε ό άρχων λογοθέτης τροφήν φορέματα καί 500 γρ. τού έδιδε' J 
καί τού έδίδασκε τον αδερφόν. . .» ’Ά λλες  περισσότερες γιά τή ζωή τού Γρηγορίου ί  
στά Γιάννινα πληροφορίες κατά τό διάστημα αυτό, έκτος από τις εις τά παραπάνω?£ 
γράμματα τών Ευθυμίου, Σταματάκη καί Ψαλίδα άναφερόμενες, δεν έχουμε. |

Φθάνοντας λοιπόν στή Μεσσήνη ό Γρηγόριος έγραψε αμέσως προς τόν;4 
Ζο^σιμ'ά έσονκλείοντας καί μιά από τις δυο εκείνες επιστολές τού Ευθυμίου. 
λαβάντας όμως απάντηση ξανάγραψε στις 13)33 τού ίδιου χρόνου πάλι στο Ζα>*.* 
σιμά τό παρακάτο) γράμμα μέ τό οποίο ζητάει νεώτερες πληροφορίες περί τοδ 3 
πρακτέου, διατυπώνοντας μαζί και τις ανησυχίες του γιά τήν έπιπολάζουσα στί J  
μέρη εκείνα επιδημία8. Γράφει λοιπόν:

«Πανευγενέστατε άρχον.
Και κατά τήν κβ' τού παρελθόντος ’Οκτωβρίου όπου έφθασα εις Μεσσή* 

νην έγραψα τής εύγενείας της έν ή επιστολή μου περιέκλειον καί μίαν επιστολής 
τών άποστειλάναυν με έπιτρόπιον κυρύυν Ίωάννου Σταματάκη και Χριστόδουλο* |  
Ευθυμίου έξ ών έγνο)τε τήν μεταξύ ημών συμηπυνίαν νύν δέ τελειώσας και κον-.| 
τομάτζιάν μου καί άποκρίσεοκ παρά τής εύγενείας της μή αξιωθείς καί πολλά πες |  
τού ενταύθα κατακυριεύοντος θανάτου καί τήν άποχώρησιν πάντιον εκ τής Λ( j 
βόρνου άκούων εις ά'κραν απορίαν εύρίσκομαι τού τί πρέπει νά ακολουθήσω τ J  
νά έλθο) το>ρα αυτού κοντά οπού θέλω γίνη ριψοκίνδυνος καί ή εύγένειά της δέ 
θέλει μοι τό επαινέσει. Λοιπόν παρακαλώ τήν εύγενείαν της νά μοί γοάψη τό ' 
πρέπει νά ακολουθήσω εδώ νά σταθώ ή νά άπεράσω εις κανένα άλλο μέρος πλι 
σιέστερον; έως ού ό θεός γένοιτο ϊλεοις καί παύση τό κακόν καί τότε νά έξακ< 
λουθήσιυ τον δρόμον μου καί νά άξιονθώ καί τής ευγενικής της προσωπικής πι . 
ρουσίας ής καί ειμί.

Π ρ ός μέν θεόν ευχέτης
1804 Νοεμβρίου 30 δούλος δέ
Έ ν Μεσσήνη Γρηγόριος διδάσκαλος Παλιουρίτης»

(Π . Ζερλ. ο.π. σελ. 320 - 30)

3. Πρωτοδάοκαλος του € Κλληνο μουσείου

Δέν γνοκϊίζουμε βέβαια πότε καί πώς κατώρθωσε νά φύγη από τή Μεσσή 
ό Γρηγόριος, όπου έμεινε κοντά δυο μήνες άγωνιώντας καί μή γνοιρίζοντας πού 
κατευθυνθή καί πώς τελικά επέτυχε νά φθάση στο Λιβόρνο καί νά συνδεθη 
τούς εκεί πατριώτες. Τό Φεβρουάριο δμιος τού 1805 εύρίσκεται έγκατεστημέν 
στήν πόλη τού προορισμού του δάσκαλος τής Σχολής τής εκεί ελληνικής κοινότηί 
γνιυστής από δώ καί πέρα σάν Έλληνομουσείον καί υπογράφοντας μέ τούς έκπι 
σώπους της τό σέ συνέχεια συμφωνητικό κατ’ αντίγραφο πιστό από τό πριοτότν
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πού βρίσκεται στο ’Αρχείο της, οπού καθορίζονται λεπτομερώς τά καθήκοντα και 
οί υποχρεώσεις και των δ\ώ μερών για ένα χρόνο: «’Επί τού παρόντος, αναφέρει 

[ το εν λόγιο έγγραφο, γίνεται δήλον ότι έ συμφώνησαν οί κύριοι έπίτροποι του Γέ
νους καί τής εδώ εκκλησίας τών Γραικών τον πάτερ Γρηγόριον καί τον έσύστη- 

. σαν κοινόν διδάσκαλον όλου τού Γένους επί τοιαύτη συμφωνίφ: α ' ) θέλει είναι 
εΐ; χρέος ό ρηθείς πάτερ Γρηγόριος νά διδάσκη όλα τά παιδιά τού Γένους καί 
όλους τούς προσερχομένους αύτώ ομογενείς κοινά γράμματα Ελληνικά, ’Ιταλικά 
καί ό,τι άλλο ήξεύρει μέ την πρέπουσαν επιμέλειαν καί προσοχήν β ' ) θέλει α
κολουθεί ή κοινή παράδοσις πάντοτε τρείς (ώρας προ τού γεύματος καί δύο μετά 

ί τό γεύμα εν οίς θέλει διδάσκονται όλοι οί μαθηταί ομογενείς όλα τά άνήκοντα μα
θήματα χο>ρίς νά ζητή παρ’ αυτών τον παραμικρόν μισθόν, γ ' ) Θέλει λαμβάνει 

I παρά τών κυρίων έπιτρόπο)ν τού γένους δώδεκα φλωρία τον καθέκαστον μήνα διά 
||μισθόν του καί κελί διά νά κατοικεί αμισθί.
^  δ ’ ) "Αν τινές μαθηταί είτε ομογενείς ή έτερογενείς ήθελον ακολουθήσει
^μαθήματα έξω τών άνω διορισθεισών πέντε ωρών τής ημέρας τότε οί μαθηταί θέ- 
I λουν άγροικούνται μετά τού διδασκάλου εις ξεχωριστήν συμφωνίαν καί π?νηρωμήν.

ε ')  'Τπόσχεται ό ρηθείς πάτερ Γρηγόριος ενίοτε καί νά ιερουργεί, όταν 
1 ήΟρλαν τον διορίσει οί επίτροποι τού Γένους καί τής εκκλησίας καί περί πλέον άν 
τό γένος ήθελε λάβει χρείαν διά εφημέριον θέλει είναι εις χρέος ή λογιότης του 
ευθύς όπου προσκαλεσθή νά έκτελή όλες τές θρησκευτικές ιεροπραξίες κατά τον 
iτρόπον τούς νόμους καί την συνήθειαν τής εδώ εκκλησίας, ό)ς θέλει λάβει τον 
■τόπον ενός τών εφημερίων χωρίς όμιυς νά ήμπορεί νά ζητήση καμμίαν προσθήκην 
ιμισθού διά τούτο αλλά μόνον νά λαμβάνη τό ανάλογου μέρος τών δίσκων καί δτ’ άλ
λων τυχερών όπου έχουν οί εφημέριοι τής εκκλησίας.

στ' )  Ή παρούσα συμφιυνία γίνεται δι’ ένα μόνον χρόνον καί μετά ταύτα 
θέλουν είναι ελεύθερα τά μέρη καί τά δυο άν δεν κρίνουν εύλογον τήν έξακολού- 
θησίν της. ΙΙρό τούτο>ν πάντχυν θέλει έγνωρίζει ιώς χρέος του απαραίτητον ό 
ίΐάτεο Γρηγόριος τήν προς τούς μαθητάς επιμέλειαν καί τό σεμνόν καί άρμόζον 
;1ς διδάσκαλον καί καλόγερο πολίτευμα τής ζθ)ής του, όμοίθ)ς τό γένος καί ot κύ- 
ηοι επίτροποι αυτού θέλουν αποδίδει τό άνήκον οέβας καί εύλάβειαν τή λογιό- 
ιητί του, ενδείξεως δέ χάριν έγιναν δύο παρόμοια γράμματα συμφωνητικά προς 
μτυχίαν έκατέρου μέρους καί έστο).
pj Γρηγόριος ιερομόναχος καί διδάσκαλος
805 Φεβρουάριου Λιβόρνω» (Π . Ζερλ. ό.π. σελ. 330 - 31)

Γιά νά λειτουργήση όμως εντελέστερα τό μέ φροντίδες τών φιλογενών έμ- 
->ρο)ν τής παροικίας Πατρινού, ΓΙάλλη, Μοσπινιώτη, Ροδοκανάκη καί Σπανιο- 
ίκη νεοϊδουμένο Έλληνομουσεΐο0 ή Κοινότητα μεοίμνησε γιά τήν εκλογή ύπεύ- 
ίνου επιστάτη επιφορτισμένου μέ τήν έποπτεία του κατά τή σέ συνέχεια κατα- 
ιρούμενη απόφασή της: «3)1Γ> Φεβρουάριου 180β. Προς τούτοις έπροβάλθη- 
ν από τό σύστημα τών δεκαέξ ένας διά νά είναι επιστάτης καί νά παραστήση εις 
ν καιρόν εις τούς έπιτροπεύοντες τά αναγκαία καί κάθε τι περί τού είρημένου 
ίολείου καί ώνομάσθησαν τέσσερα διά νά μείνη ένας από αυτούς διά ένα μονο 
όνο» (Τωμαδάκη: Ναοί καί θεσμοί. . .  ΚΚΒΣ έτ. 10 σελ. 81 - 127). Κατά 
!γκαισα δέ γενόμενη έκλογή άναδείχτηκε πρώτος επιστάτης τής Σχολής ό Μιχαήλ 
νσιμάς διαποέπιυν μεταξύ τών μελιών τής παροικίας γιά τον πλούτο, τον πα- 
ώτισμό καί φιλογένειά του μέ ψήφους 13 κατά δύο, εκλεγείς καί κατά τον έ- 
]ΐενο χρόνο 1807 κατά τήν ακόλουθη έπίσημη είδηση: «19)31 ’Ιανουάριου 1807. 
νό; τούτοις ιώμιλήΰηκεν διά τον επιστάτην τού Σχολείου μας καί έκομφερμαρί- 
IfKCV (έψηφίσθηκεν έκ νέου) διά άλλον έναν χρόνον ό κυρ Μιχ. Ζχοσιμάς όπου 
!-νεν πέρου εκλεγμένος εις τοιαύτην επιστασίαν» (Ν . Τωμ. ό.π.). Έ κτοτε καί

\



ΕΣΤΙΑ»

μέχρι τού 1809 χρόνο τού θανάτου του10 έκλέγεται συνεχώς ό Ζωσιμάς επίτροπος| 
τού Έλληνομουσείου μετ’ αυτού δέ και συγκεκριμένα την 15)27 Γενάρη 1810 μ ε- | 
ταξύ τριών υποψηφίων προταθέντων από τον Κυβερνήτη τής Κοινότητας Ροδο-§ 
κανάκη, ό επίσης Γιαννιώτης Παναγιώτης Π άλλης με ψήφους 11 κατά ένός. Ό !  
Π  άλλης αυτός πού ήταν μεγαλέμπορος πατέρας τής ποιήτριας ’Αγγελικής Πάλ-f  
λη - Βαρδο?^ομαίη παιδί δέ τού Γιαννιοπη άρχοντα Ίωάν. Π  άλλη και άδερ^ί 
φός τών Μπαλάνου, Λάμπρου και 'Αναστασίου, διορισμένος μετά την ϊδρυσυΐ 
τού 'Ελληνικού Βασιλείου πρόξενός του γενικός στο λιβόρνο, έδειχνε εξαιρετικέ» 
προς τά γράμματα και τη Σχολή ενδιαφέρον, γΓ αυτό καί εξακολουθητικά ά π ίΐ 
τότε εκλέγονταν επιστάτης της. Δείγμα τού θερμού και πάντα άμείιοτου υπέρ τή(» 
Σχο/,ής ενδιαφέροντος, πού έπεδείκνυε ό Π άλλης αυτός σάν επιστάτης της, εΙνα2 
και τό δτι στις 10 Φλεβάρη 1810 πρωτοστατεί στη λήψη απόφασης «ότι είνα* 
χρεία διά τό Σχολεΐον νά καλλωπισθή καί άνοιχθούν τά παράθυρα διά περισσό 
τερου φώς προς ωφέλειαν τών μαθητών καί τού διδασκάλου. . .» Την δέ 19)3^1 
Γενάρη 1811 επανεκλέγεται 6 ίδιος «διά νά προβλέψη καί μερικά άλλα χρειαζοΙ 
μένα βιβλία διά τό Σχολεΐον και τώ έδόθηκεν ή άδεια νά τό βάλη εις έργον. . .q  
(Ν . Τωμαδ. ό.π. σελ. 107 ) και εξακολουθητικά μετά ταύτα εκλέγονταν στη θέσ^ 
αυτή ό Π αν. Π  άλλης.

’Εκτός τού ύπογραφέντος μεταξύ τού Γρηγορίου καί τών επιτρόπων τίπ| 
Κοινότητος γνωστού συμφωνητικού πάρθηκε από τούς ίδιους ταυτόχρονα (7)191 
2 -1 8 0 5 )  άλλη απόφαση «νά δωθωσι (εις τον Γρηγόριον δηλ.) εις μισθόν πριί| 
φλωρία 12 τον καθέκαστον μήνα μέ χρέος του νά μαθαίνει όλα τά παιδιά tV’j 
γένους μας εις τό Σχολεΐον όπου επί τούτω θέλει γένει εις τά όσπίτια τής & 
κλησίας από τάς 9 (ύρας τής αυγής έως τάς 12 και από τάς τρεις ήμισυ μετά ϊ 
ήμιμεσήμερον εως τάς 5 Vz. Επειδή τις χρειάζεται όσπίτιον άνάλογον διά τ |  
διδ)λον όπου νά γένη τό αναγκαίο ν Σχολεΐον νά δοθή ή άδεια τών επιτρόπων |  
ευρουν τον τόπον νά πάρουν μάλιστα όλο τό πρώτο πιάνο (πρώτο πάτωμα) άπό 
όσπίτια τής ’Εκκλησίας μέσα εις τήν αυλήν καί οπού τώρα κατοικεί ή Ί γ γ λ έ | 
διά νά γίνεται τό αυτό σχολεΐον και κελιά οπού ήθελαν χρειασθή» (Ν. Τωμαδ" 
κη: 'Ο Άνδρέας Κάλβος άπό λιβόρνον εις Φλωρεντίαν, άφιερ. εις Κ. νΑμανι 
σελ. 172 - 3 ) \

Στήν ίδια αυτή συνεδρίαση τών επιτρόπων άποφασιστηκε νά ιδίνωνΓ 
στο Γρηγόριο τρία έπι πλέον τζεκίνια (χρυσά νομίσματα) τό μήνα γιά νά π.- 
ρώνει τούς δασκάλους του τών ξένιον γλωσσών μέ τήν ύποχρέιοση νά μεταδ» 
στους μαθητές του τού Έλλη νομουσε ίου όσα ό ίδιος έμάθαινε.

Κατά τ'ις πληροφορίες τού καθηγητή Τωμαδάκη άσχοληθέντος έπανειλ* 
μένα με τό θέμα — έφαπτόμενο συχνά προς τά εφηβικά χρόνια τού εθνικού πουί 
Κάλβου—  τό Ελληνικό Σχολείο τής Κοινότητος, λειτούργησε στήν αυλή τής * 
κλησίας της ('Α γίας Τριάδος), ή οποία, καθώς σημειώνει ό πιο πάνω έρευντμ 
(ό.π. σελ. 173), δεν έβλεπε τότε προς τό δρόμο εμποδιζόμενη άπό διάφορα ς 
σματα πού γκρεμίστηκαν τό 1908. Σ ’ ένα απ’ αυτά τά κτίσματα μή oioloj.® 
σήμερα έστεγάζονταν τό Έλληνομουσεΐο.

Πολύ νωρίς ό Γρηγόριος, παρά τή γνωστή αναπηρία του και τήν τέ' 
σχεδόν άγνοια τών ζωντανών εύριοπαϊκών γλιοσσών, κατόρθιοσε μέ σύντονη π·’ 
πάθεια νά κινεί τον ανυπόκριτο θαυμασμό μας, ν’ άποχτήση μόρφωση εύριοπ» 
και νά γίνη όχι μονάχα λαμπρός δάσκαλος τών κλασσικών γραμμάτων, τής** 
στορίας καί Φιλοσοφίας άλλα καί συγγραφέας δυο αξιόλογων ογκωδών έργων» 
'Ελλην. Ιστορίας του δηλ. καί τής ’Αρχαιολογίας, γιά τά οποία θά μιλήσ* 
παρακάτω. Πόση δέ ήταν ή εκτίμηση τής Κοινότητας προς τό νεαρό και < 
Ιερωμένο, πού προτού ακόμα συμπληρώσει δυο χρόνια παραμονής στο Atf 
καί σέ ηλικία μόλις 29 ετών είχε έτοιμη τήν πολυσέλιδη καί μοναδική γιά



εποχή του ιστορία του, φαίνεται άπό επιστολή του Παν. Π  άλλη επιστάτη της 
Σχολή; καί άπό τις μέ εισήγησή του λαμβανόμενες κατ’ έτος αποφάσεις των έπι- 
τρόπων, πού ανανέωναν τό συμφωνητικό έπαναπρόσληψής του. Σέ μια άπ’ αυτές 
τις αποφάσεις (15)27 ’Ιουνίου 1814) αναγράφεται ότι «από τον διδάσκαλον όχι 
μόνον τό γένος εύρίσκεται ενχαριστημένον άπό την καλήν του διαγωγήν κα'ι Ιπι- 
μέλειαν αλλά καί οί μαθηταί οϊτινες ευδοκίμησαν παρ’ αυτού διδασκόμενοι. . .» 
ΓΓωμαδ. ό.π. σελ. 174).

Τή Σχολή ό Γρηγόριος, πού στα χρόνια του πήρε μια ξεχωριστή, καθώς 
γράφει ό Βέης, άνύηωσε κι έφθασε νά γίνη αληθινό Έλληνομουσείο, υπηρέτησε 
επί ένδεκα συναπτά χρόνια διδάσκοντας, Ιερουργώντας καί συγγράφοντας ώς τον 
πρόωρο θάνατό του, έπισυμβάντα άπό ά'γνωστη αιτία την 4)4)1816 . Καθώς πλη

ροφορεί ό Περ. Ζερλάντης, πού ερεύνησε τό ’Αρχείο τής Έλλ. Κοινότητος τού 
. Λιβόρνου καί πού σ’ αυτόν χροιστάμε τό μεγαλύτερο μέρος των σχετικών ειδήσε
ων. τά ληξιαρχικά βιβλία όαπτίσεων καί γάμων της μνημονεύουν συχνότατα κατά τό 

^χρονικό αυτό διάστημα τό Γρηγόριο, ιδιαίτερα κατά τά έτη 1807 - 1809, πού συ- 
ν.χώς εφημέρευε καί κατά περιόδους στα μετέπειτα.

Κατά τό Μάη τού 1811, σύμφωνα μέ άποκείμενα στο ’Αρχείο τής Κοι
λ ό τη τα ς στοιχεία (Π . Ζερλέντη ό.π. σελ. 889 - 42) έζήτησε άπό τούς έπιτρό- 
>Γπους την άκύριοση τού άρθρου, πού τον ύποχρέιυνε νά ΐερουργή στην ανάγκη ό 
'Γ ρΐ|γόρ |()ς (επιστολή του τής 11.5.1811 προς Π αν. Π άλλην). Κατόρθωσε δε
||νά γίνη δεκτό τό αίτημά του, καθίος φαίνεται άπό ευχαριστήριο δικό του γράμμα 

20.5.1811) προς τον ίδιο Πάλλη. Κατά τό συνταχθέν όμως συμφωνητικό τού 
1/1814 ή Κοινότητα επεχείρησε νά τού έπιβάλη την υποχρέωση τής ιερουργίας, δι- 
! ότι δέ άρνήθηκε επίμονα ό Γρ., δυσαρεστήθηκαν οί ’Άρχοντες, τούς όποιους μέ 
I άλλη επιστολή του (προς Άλ. Πατρινόν 6.7.1814) προσπαθεί νά έξιλεώση ό 
•Δάσκαλος. Φαίνεται πό>ς τά Ιερατικά του καθήκοντα πού επίμονα προσπαθούσε νά 
1 αποφυγή ό Γρηγόριος καί στά οποία μπορούσαν νά τον αντικαταστήσουν άλλοι 
υπάρχοντες εκεί παπάδες, πού δεν ήταν καί δασκάλοι — μ’ αυτούς δεν ήθελε ίσως 

ινάρχεται σέ προστριβές— τού έ'τρωγαν πολύτιμο χρόνο άποσπώντας τον άπό τό 
κύριο διδακτικό καί συγγραφικό του έργο, πού τόσο τον απορροφούσε. Τελείωνε 
|τότε την Αρχαιολογία του καί δέν τού περίσσευε, καθώς σέ γράμμα του ομολογεί ό 
[ίδιος, χρόνος ουδέ ν’ άναπαυθή. Ό  θάνατος όμιυς τον βρήκε μεσοστρατίς καί στην 
•άκμή τής εκπληκτικής δημιουργικότητός του, μόλις 88 χρόνων, άνακόπτοντας τό 
λαμπρό παιδευτικό καί διαφχοτιστικό του στάδιο. Στο βιβλίο άποβιυπηριων πρά
ξεων τής εκκλησίας των Γραικών τού λιβόρνου σημειώνεται: «1816 Μαρτίου 28 
|(4 Απριλίου ν.ή.). Άνεπαύθη εν Κυρίω ό 'Ιεροδιδάσκαλος Γρηγόριος Α ρχιμαν
δρίτης, Παλιουρίτης Ίωαννίτης καί έτάφη έν τω κοινω κοιμητηρίου τού Γένους 
;ιαρ’ εμού ίιοακείμ 'Ιερομονάχου Βαλαμόντε εφημερίου ών χρόνων 88» (Ν . Τω- 
ιαδ. ό.π. σελ. 174).
I Ή  διαθήκη τού Γρηγορίου, πού συντάχθηκε μέ τή φροντίδα τού ίδιου 
ίαραπάνω 'Ιερομονάχου ’Ιωακείμ Βαλαμόντε Αευκάδιου μαζί μ’ ένα πλήθος έπι- 
ίτολές του απευθυνόμενες στην Κοινότητα καί άναφερόμενες σέ πλήθος μεταξύ 
5οΰ ίδιου καί αυτής ζητήματα, άπόκειται στά ’Αρχεία της καί αναμένει τον μελε
τητή καί εκδότη της1”.

Μ’ αυτή ό Δάσκαλος αφήνει τή μικρή του περιουσία σέ αγαθοεργά κατα- 
(τήματα των Γιαννίνων καί στούς συγγενείς του στό χωριό, μέγα μέρος τής Βι- 
Λίσθήκης του στην Καπλάνειο Σχολή, όπου ακόμα τότε εξακολουθούσε νά διδάσκη 
|Ψαλίδας, αριθμό δέ βιβλίων του στό μοναστήρι τής Παλιουρής. Ά πό τό σέ συ- 
ρτεια όμως καταχαρούμενο γράμμα τού εις Αιβόρνον ευρισκόμενον Γιαννιώτη 
;ώστα Δημητρίου προς τούς γνοχστότατους προεστούς τής πόλης μας Χριστ. Εύ- 
θμίου καί Σταύρο Ίωάννου (περιεχόμενο στό δημοσιευμένο ήδη Α ρχείο τού τε-

ι



λευταίου — Ήπ. Χρον. ΙΔ' σελ. 227—8), δυόμισυ περίπου χρόνια μετά τόν θάνα-||-£ 
του του Γρηγορίου, δεν είχε καταστή δυνατή παρά τις σχετικές ενέργειες των έν-̂
διαφερομένων ή έκτέλεσις αυτής τής διαθήκης του από «άνέλπιστον Ισχυρογνωμίαν»,|̂ |

I  V  I I ^  I -  f  — I  » >  I I i l f

καθώς γράφει ό Δημητρίου, των εις Λιβόρνο οφειλετών του. Και νά τό γράμμα: ||;
«23 8)βρίου 1810. Αιδόρνο. ’Από τον Κώστα Δημητρίου. ΤοΤς εύγενεστά-|||ί 

της κυρίοις μου κυρίοις Σταύρω Ίωάννου και Χριστοδούλψ Εύθυμίω προσκυνητής^^ 
Εις ’Ιωάννινα.

1816 8)6ρίου 21 Αιδόρνο. | ί
Έν καιρώ ήξιώθην το εύγενές σας 21 Ιουλίου διά μέσου του αυτού κυρ — |  

Σωτήρη μου (ίσως ό νεώτερος υιός τού Σταύρου Ίωάννου) κα'ι τά άνήκοντα γράμ-< ν 
ματά σας προς τούς εδώ επιτρόπους μακαρίτου κυρ Γρηγορίου Παλιουρίτου τά: 
οποία ευθύς ένεχείρισα και έζήτησα κατά την προσταγήν σας την βιβλιοθήκην και 
μετρητά τού μακαρίτου διά νά-πράξω τά πάντα κατά τόν διορισμόν σας και χρέ- \ 
ος μοτι οΐτινες προθύμως μου άπεκρίθησαν θέλουν τό ακολουθήσει. Έγώ δε φρον-' 
τίζοντας νά επιτύχω την ευκαιρίαν έξαποστολής πραγμάτων και έ?Λτίζοντας νά λά-t 
βω τά μετρητά διά νά σάς άποκριθώ μέ την στάλσιν και σύναξιν εσιώπησα έως 
σήμερον. Βλέποντας δμως την μή ετοιμασίαν καμμίας όκαζιόνος διά Σαλαώρας 
και διά τό Κων)πολιν κάμπιον παρ. 239 ή ρ. έβίασα μέ τάς παρακαλέσεις μου 
τούς έπιτρόπους νά μού δώσουν καν τά μετρητά διά νά μή χάσω τό άνω έπωφε?έ-ί 
στατον κάμπιον μού άπεκρίθησαν δτι οί χρεώσται τού μακαρίτου θέλουν τά πληι - 
ρώση τόν Φεβρουάριον δπου τότε τελειώνουν αΐ σκρίται. Έγώ έπρόσφερα τών §« 
πιτρόπων τό άδικον δπου κάνουν οί χρεώσται προς τούς πτωχούς και εκκλησίας μί 
τά άτοπα δικαιολογήματά των βαστώντες τά μετρητά μέ 4?ό διάφορον τού χρό
νου και εκείνοι νά πληρώνουν τό 20 νά χάσωμεν ετι και τον νυν κάμπιον έστάθτ 
ματαία ή δικαία μου πρότασις προσφέρουσα παρά τούς έπιτρόπους. Βλέπονται 
λοιπόν την έλλειψιν όκαζιόνος διά την στάλσιν ειδών και την ανέλπιστου ισχυρό 
γνωμίαν πού ήκολούθησε διά τά μετρητά κάμω τό χρέος μου σήμερον να σάς ειπέ 
οτι τυχούσα μου ευκαιρία διά Σαλαώραν και συναζόμενα τά μετρητά θέλω πράξέ ν 
εις τά πάντα κατά την προσταγήν σας μένοντας αναπαυμένος...

Ό δούλος σας πρόθυμος 
Κωνστ. Δημητρίου»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Π Τούτο συνέβη καθώς πιστεύω κατά τό 1792 επειδή σέ κτητορική της βρύσης ττ 
μονής έπι γραφή μέ ημερομηνία 30.9.1791 τό όνομα τον Παλιουρίτη δεν μνημονεύεται μ ϋ  
ταξύ τών πατέρων τής μονής, ατό δέ τό 1792 ώς τό 1803 άναφέρεται μεταξύ τών μαν« 
χών πού ενεργούσαν τις εισπράξεις κατά την ήμερα τον Πανηγυριού (8 Σεπτ.) και £vc ; 
υπό τό όνομα «διάκος» πού δέν είναι άλλος από τό Γρηγόριό μας.

Στην κτητορική άλλωστε τού καθολικού τής μονής έπιγραφή (17961 άναγράφετ p 
μεταξύ τών τότε πατέρων, τελευταίος στη σειρά, και ό Παλιουρίτης σαν «Γρηγόριος ιερ 
διάκονος», πράγμα πού δείχνει πώς ώς τό χρόνον αυτόν τουλάχιστον εξακολουθούσε ' ir 
διαβιώνει μόνιμα στο μοναστήρι. 'Από τό έπόμενο ίσως έτος (1797) μεταβαίνει στα Γιο 
νινα για φοίτηση, στις Σχολές τους, γιατί από κεί καί πέρα παύει ν' άναφέρεται στο κοι 
τών αδελφών τής μονής.

(Κοίτα καί σχετικές μέ τήν ΓΙαλιουρή εργασίες μου: Ήπ. Εστία τόμ. ΙΑ και ΙΔ .
21 Ή  ορθή επωνυμία τού Μοναστηριού δέν είναι «τών Παλιουρων» καθώς πολ. 

ερευνητές (Τωμαόάκης, Μ. Γιαννοπούλου κ.ά.) αναγράφουν, άλλα «τής Παλιυυρής ή Γ . 
λιουριώτισσας», όπως ώνόμασαν τήν Παναγιά, που εικόνισμά της βρέθηκε, κατά σιοξόμ* 
παράδοση, σέ παλιούρια (άφθονούν στον τόπο) καί στάθηκα άφορμη ν άνεγερθή εκεί ϊ ρ



λιότερα ομώνυμο έκκλησάκι. Ό  ΓΙ αλιουρίτη; γράφει συχνά · «ΓΙαλαιωρής», παράγοντας ί- 
οοι; τή λέξη από το «Παλαιόν Ώρεΐον», αρχαία κλασσική πολιτεία, που τοποθετείται έ- 
ν.εΐ κοντά. Ετυμολογία και γραφή οχι σωστή βέβαια. (Κοίτα πιο πανο) εργασίες μου και 
Ν. Hfh : Καλόικά Μελετήματα X. Εστία 1947 τ. 489 σελ. 1385 σημ. 5).

Σχετικά μέ τί| δράση τών Έλλήνυ>ν τοΰ λιόόρνου κοίτα στην παραπάνω μελέτη # 
τοί' X. Βεη καί είς Ρ. Γαρταγάνη: Άνδρ. Ιίαλβος σελ. 11 κ.κ.).

4) ’Από γράμμα τής Κοινότητας τοΰ Λι(>όρνου μαθαίνουμε πώς: ^ετει 17C0 μηνός 
’Ιανουάριου όγδοη ημέρα Κυριακή είς τάς ώρας εννέα έγινεν ή πρώτη λειτουργία (στην 
καινούργια εκκλησία τής Άγιατριάόας) καί έμοιράσθησαν λαμπάδες κοινώς όλουνών των 
αδελφών και λοιπών...» (Π . Ζερλεντη: Περί τής έν λιβόρνφ Έλλ. Σχολής - Προσθή- 
και - Δ IKK τ, 8 σελ. 109).

ό» Γνωστοί δασκάλοι τοΰ Σχολείου αυτοί* άπό του 1775 τουλάχιστον υπήρξαν δ λο- 
γιώτατος σιορ Παναγιώτης Θωμάς καί μετ’ αυτόν ό Ζακυνθιος ιερομόναχος ’Ακάκιος, ό 
όποιος τό 1792 ζητήσας αύξηση τοΰ μισθού του άπό την Κοινότητα καί μή δικαιωθείς άνα- 
χιίιρησε για τή Βενετία οπού άσπάσθηκε τον Καθολικισμό (κοίτα καί Ν. Τωμαδ.: Ναοί καί 
θεσμοί... tic ΚΚΒΣ. τ. 1ί» σελ. 100). Διδάσκαλος επίσης τοΰ κοινού Σχολείου τής Κοινό
τητας καί επίτροπος μαζί τού Χαοΰ τής Άγιατοιάδας χρημάτισε για λίγο (1803 - 4) καί 
ο Χρυσάφ. Χατζηβασιλείου ό γνωστότατος Χριστοφ. Περραιόός συναθλητής τοΰ Πρωτο
μάρτυρα καί συνεχιστής τοΰ έργου του στήν Ελλάδα (Ρ. Γαρταγάνη ό.π. σελ. 23).

(ί) Άπό τον Λΰγουστο τοΰ 1803 ό Μιχ. Ζωσιμάς μέ διάταγμα σχετικό τής Έπτανη- 
j-Φακής Γερουσίας διωρίσθηκε προξενικός πράκτορας της στο Αιόόρνο σέ αντικατάσταση 

του άπολυθέντος Βινζένζυυ Κάλβου, θείου τοΰ ποιητή. (Κοίτα Ρ. Γαρταγ. ο. π. σελ. 14 καί 
, Δ. Θερειανοϋ: Άδ. Κοραής Β' σελ. 18G).
; 7) Ό  Γοΰδας γράφοντας περί τοΰ 'Αλεξίου Νοί>τσου (Βίοι Παράλλ. Στ’ σελ, 384,
Ιάναιμ'ρει, άπληροφόρητος ίσως, ότι αυτός είχε τρεις άδε?νφές τή Σοτσάνα, τήν Αγγελική 
ίκαί τή Χρυσή, καί όχι άλλον αδελφό. Στο σπίτι τοΰ Ζαγορίσιου προεστού, μέ τον όποιον 
ΐοτενά συνδέονταν ό Ψαλίδας, θά προσλήφθηκε ό Γρηγόριος μέ σύσταση χωρίς άλλο τοΰ 
I Δασκάλου του, πού δεν έπαυε νά τον πρυστατεύη καί μετά τήν αποφοίτησή του άπό τήν 
ίΚαπλάνειο. Μεταξύ δέ τών συνδρομητών τής ’Αρχαιολογίας του Γρηγορίου περιλαμβά- 
ινεται καί ό «Κύγενέστατος ’ Αρχών λογοθέτης Ζαγορίου 'Αλέξιος Νούτζου» ( ’Η π. Χρονικ.
I σελ. J49L

8) Σέ γράμμα του ό Κοραής πρύς τον ’Αλέξανδρο Βασιλείου (5.12.1804) γράφει 
μεταξύ άλλων: «’Επειδή περί Ζωσιμά ό λόγος μή λησμονήσεις παρακαλώ νά μέ σημειώ- 
ρης το ταχύτερον, πώς έχει καί ποΰ έσώθη άπό τήν λοιμικήν νόσον τοΰ λιβόρνου. Μην έ
ρωτας πόσον μέ θλίβει ή μέριμνά του μάλιστα διά τήν αργοπορίαν είς τό νά άποκριθή είς 
άαν μου τών τελευταίοι έπιστολών.. Ν. Δαμαλά: Έπιστ. Κοραή Α' σελ. 546). Σέ άλ- 
•ην μεταγενέστερην επιστολή του προς τον ίδιον Βασιλείου ό Κοραής πληροφορεί ότι ό 
ίιοσιμάς (αρχές Μαρτίου 1805) «δέν είχε ακόμη έπιστρέψει είς Λιβόρνον.. (δ. π. 
;ελ. 580 ».

9) ’Ιδρύθηκε τό 1805 για τήν επιστημονική κατάρτιση τών πολυπληθών νέων τής 
μηνότητος καί ονομάσθηκε κατά τή συνήθεια τής έποχής Έλληνομουσεϊο (Κυδωνιές, -Πά- 
ιος είχαν όμο'ίνυμα σχολεία), ίδρυμα δηλ. όπου έθεραπεύονται οί κυνηγημένες άπό τήν 
ίλλάδα Μούσες, Ιδέα πού τραγούδησε σέ μια άπό τις ό)δές του καί ό Κάλβος. Ό  Ν. 
ΐομαδάκης στή γνωστή μελέτη του «Ναοί καί θεσμοί τής Έλλ. Κοιν. ΛιΟόρνου» (σελ.
’) δημοσιεύει φιοτογραψία, πού είκονίζει* τήν έκκλησία τής ’Λγιατριάδας καί τό Έλλη- 
ιμουσείο δίπλα της, όπως ήταν στα χρόνια τής 'Εθνεγερσίας.

10) Ό  Μιχ. Ζωσιμάς άπέθανε στο ΛιΟόρνο στίς 1.7.1809 καί θάφτηκε στό παλιό 
)φθταφεΐο τής Κοινότητος. Επιγραφή στη ταφόπετρά του γράφει: «Α)Ω Μιχαήλ ό Ζω- 
ιάς ό έξ Ίωαννίνων ενθάδε κεϊται μακάριος μέν τών πλείστων άγαθών άμα τοίς φίλοις
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άδελφοίς αίτιος "Ελλησι κατέστη φΑόνω τής τύχης αθέατος τής δσον ούκ ήδη παρούσης 
ελληνικής ευδαιμονίας τελευτήσει ηλικίας ετει μζ' α' ’Ιουλίου αωΟ'». (Κοίτα καί Π. 
Ζερλ. δ.π.). Τό θάνατο του Ζωσιμά, μεγάλου ευεργέτη καί προστάτη των Μουσών, «νάγ- ί ϊ β  
γειλε στον Κοραή μέ γράμμα του (11.7.180») ό ποιητής Κάλβος. (Κοίτα Ν. Δαμαλα δ.π. 
ϋ ' σελ. 40 - 50). - I*

11) Την έργασία αυτή του καί). Τωμαδάκη, δυσεύρετη έδώ, είχε τήν εύγενή καλώ- f-f 
αύνη νά μου στείλη ολόκληρη φοτογραφημένη δ εκλεκτός φίλος Λ. Βρανούσης, προς τον 
οποίο έκφράζοι κι από έδώ τις θερμές μου ευχαριστίες.

12) Κινημένος από τή σημείωση 1 τής σελ. 174 τής πιο πάνω έργασίας του κ. Τωμα-iU  
δάκη, δπου άναφέρει δτι κατέχει πλήθος σχετικών με τον Παλιουρίτη πληροφοριών, ?tou·;^ 
σταχυολόγησε από διάφορες πηγές κατά τις είς Λιβόρνο μελέτες του, τόλμησα νά ζητήσω
μέ γράμμα μου όλίγες, γιά πληρέστερη ένημέρωσή μου. Δέν άξιώΟηκα άπαντήσεως.

(Συνεχίζεται) :i1

m

$

fI
I
f
ιίI
ί

Β
f-
I



Δ Η Μ Ι Γ Π Μ Ο Υ  Γ.  Σ Ε Ρ Ε Μ Ε Τ Η

Δςκ,ς Δίκαιοι»

ΑΝΕΑΙΞΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ "  AUDIENTIA E P I8 C 0 P A L I8  ”
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ  

; ( ΙΔ ΙΑ  ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ 1 0 - 1 8 0 »  Α ΙΩ Ν Α Σ )*
Μετ’ ανεκδότων έγγράφων 

Α Ρ ΙΘ . 4 .

ARM. Γλ BUSTA 20 - No 382

(Δικογραφία διαζυγίου Άνεζίνας Σπυρωνή κατά Φραγκίσκου Μούσου- 
. ρα έκ φύλλων 16, έξ ών γεγραμμένα μέχρι 9α, τα 8’ υπόλοιπα λευκά).

«21: Σεπτεμβρί (ου) 17Gf>: Βενετία
Ένεφανίσίίη έμπροσθεν του πανιερο)τάτου μητροπολίτου και μέ 

την προσταγήν του εις τό όφφίίκιΐον ή Άνεζίνα θυγατέρα του ποτέ 
Ίωάννου Βαπτιστ(ού) Σπυριυνή, από τό Τζερίγο, ώς συμβία του 

; Φραντζέσκου Μούσουρα, από τους Κορυφούς, κάτοικος από πολλούς
χρόνοι*; εις ετούτην την πολιτείαν, ή οποία έφανέρωσεν ώς επακο
λουθεί.

'  ̂ Κίναι χρόνοι 25: όπου έγό) διά κακήν ιιου τύχη, έπέρασα εις γά-
μον πρώτον με τον Φραντζέσκον Μούσουρα, από τούς Κορυιρούς, ό 

Λ  όποιος μέ δλον, όπου πριν μέ εύλογηΟή, μου έδιοκε, νά καταλάβω οτι
είναι νοδάτος, καί πό>ς έχει τον τρόπον εις τό νά κυβερνά γυναίκα 
και ψαμελίαν, καί αυτός ήταν πτωχότατος, καί σολτάδος, μόνον εγώ 
έμενα ευχαριστημένη, δίδοντας, πάντα ταΐς ελπίδες μου εις τον Θεόν 
νά μάς κυβερνήση. ’Έπειτα οπού μέ εύλογήθη άπερνόντας μερικός και
ρός, έμίσεψε μέ τον καπετάνιον του διά τον λεβάντε καί έστάθη έξοι 
άπό την Βενετίαν εις τό ταξίδιον 1G: μήνας καί όταν έγύρισε, ηύρε 
γεννημένον ένα παιδίον αρσενικόν, τό όποιον είχα έγκαστρωθη μέ αυ
τόν και πάλι, ύστερα άπό ολίγον καιρόν έμίσεψε, όμοί(ο)ς), έπήγεν εις 
τόν λεβάντε, μέ τον καπετάνιον του, υ>ς καί την πρώτην φοράν και 
άπερνόντας έξ μήναις ήλΟεν και έστάθη, μέ τού λόγου μου, τρεις μή- 
ναις, έπειτα έπήγε εις τό Ροβίνιο, διά ύπόΟεσιν τού καπετάνιου του, καί
όταν ήλθεν όπίσω | ........ ] καί έσυγκατοίκησε μαζί μου επτά μήναις
εις όλο αυτό τό διάστημα, άπό την ό>οαν όπου μέ εύλογήθη, χωρίς ευ
σπλαχνίαν έγινε φθορ(εύς) τής πτον/ικής μου προικός, μην άφήνοντάς 
μου τό παραμικρότερον, τόσον όπου καί τό πάπλωμα άπό τό κρεββάτι 
μου καί αυτό τό έπήρε, άφήνοντάς με εις άκραν δυστυχίαν. Έκολλήθη

Συνέχεια έκ τον προηγουμένου, σε?.. 300.
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(φ. 5α) 
(φ. 5α)

μέ μίαν γυναΐ(κα) Λουγρέτζα τό όνομά της από την Δαλματίαν, και 
ήτον μέ αυτήν ενωμένος ία: χρόνους, χωρίς νά λάβη (την) παραμι- ■; 
κράν φροντίδα διά λόγον μου, ούτε καν νά στοχαστή ποτέ πώς είχε r 
χρέ(ος) εις εμέ τόσον διά τον δεσμόν όπου ήτον αναμεταξύ μ(ας). ; 
όσον και διατι εγώ, έμεινα υστερημένη από αυτόν και τό προικίον μου, ; 
μην ήμπορώντας [άλλεοτρόπιος], ύπόφερα, ώς ήμπόρεσα εις τό διά-· f 
στημα αυτό, άμή αυτός ποσώς δέν έμετανόησε, άλλά έμενε είς την 
κακίαν και την αμαρτίαν, ώστε όπου ή ίδια πάληο άνωθεν γυναίκα 
Λουγρέτζα, έβαρέθη νά είναι ενωμένη μέ αυτόν καί έτραβήθη, άλλ’ αύ- 
τός, καί τότε δέν ένεθυμήθη πώς έχει γυναίκα νόμιμον καί νά έλθη εις-; 
τον λόγον μου, διά νά συζήσωμε, και νά έχη την φροντίδα όπου πρέ- · 
πει νά έχη ό ανδρ(ας) προς την νόμιμόν του γυνή, άλλά ηΰρεν άλλην, * 
μία κάποιαν γυν(αίκα) Αγόμενη Ρό[σ]α, καί είναι καί συγκατοικεί 
μέ αυτήν εδώ εις τήν Βενετία εις τον Σάντι Ζάπο Κόστα Ρίκα. Έγώ 
κινημένη άπό τό παράπονο καί καταφρόνεσιν δέν έλειψα πολλαίς φο- 
ραίς νά αναφέρω τό παράπονόν καί δίκαιόν μου εις τούς κατά και-, 
ρόν εφημερίους τής έκκλησί(ας) τού 'Αγί(ου) Γεωργίου, αυτοί διιως ; 
πάντα μου άπεκρίθησαν, πώς δέν έχουν εξουσίαν, ούτε ήμπορούν νά 
βάλουν χείρας είς τέτοιαν ύπόΟεσιν, επειδή καί δέν είναι [έ'ργον] έ- 
δικόν τους καί μέ έπαρηγορούσαν μέ λόγους, λέγοντάς μου νά έχω 
υπομονήν, έως ού άν τύχη νά μετανοιώση καί αυτός καί νά έλθη είο 
αΐσθησιν. Τέλος πάντων μέ τό νά οίκονομήση 6 Θεός νά έχωμε ποι-. 
μένα καί επιστάτη εις τάς ψυχάς μ(ας) τον Πανιερώτατον, προσ-; * 
τρέχω δακρυροούσα, καί μέ ολην τήν ταπείνωσιν, είς τά σπλάχνα τής 
μητρός μου αγίας έκκλησί(ας), καί είς τήν πατρικήν προστασίαν τής 
πανιερότητός του διά ευσπλαχνίαν, νά οίκονομήση τήν κυβέρνησιν τήο · 
ψυχής μου, έλευθερώνοντάς με άπό τον άνωθεν κακοπροαίρετον Φραν·. _«
τζέσκο καί κ α τ ά ........ τού μυστηρίου μέ τό νά μου δώση τό διαζύ, ■
γιόν μου, νά άπεράσω είς δεύτερον συνοικέσιον, μήν τύχ(η) και κιν 
δυνεύσω είς κανένα ψυχοφθόρον κακόν, ά?Λά νά τό καί νά είμαι sic 
τήν χάριν τού Θεού και νά τελειώσω, ώς χριστιανή καί ώς καληότερβ r 
θέλει οικονομήσει ό Θεός.

Έρωτήθη πώς ήμπορεΐ νά γνωρίση καί νά ίδή καλεότερα ή δι t  

καιοσύνη, τά δσα, ώς άνωθεν έφανέρωσε.
Άπεκρίθη, άς έξετάση ή δικαιοσύνη τον μαστρ. ’Αποστόλη Άρ 

τινό ΙΙαπουτζή, τον Τζώρτζη Φακορέλην καί τήν γυν(αϊκα) Άντριά 
να Λεοντζήνη, συμβία τού Λυμπερίου Λεοντζίνη καί τότε ή δικαιοσν χ 

νη, θέλει ίδή βέβαια, δσα έγώ έφανέρωσα είς όλιγολογίαν καί μέ I  

λήν τήν ταπείνωσιν, είς τά οποία [απευθύνομαι] καί ζητώ νά γένη ' 1* 
έξέτασις, κατά τούς νόμους, ώς ούτως τά γραφόμενα λαμβάνοντας I r 
στερέωσαν.» i

( ’Εξακολουθούν αί εξετάσεις τών μαρτύρων, οΐτινες έπιβεβαιού' jti 
Πρώτη ή έξέτασις τής Άντριάνας τήν 1.10.1765, κατόπιν τού Άπι }[ 
στόλη Μίτζη, παπουτζή, τήν 23.10.1765 καί τρίτη τού Τζώρτζη Φί t  
κορέλη τήν 26.10.1765. Επς τάς 3.12.1765 ό Άρχιεπ. Γρηγόριος ζι i  
τεί νά γίνη πρόσκλησις τού Φραντζέσκου διά νά προσέλθη).
«1 Ημείς Γρηγόρι (ος)
Κατά τήν προσταγήν τού πανιερωτάτου μητροπολίτου Φιλαδελφ(εια:  ̂
προστάττομεν έσένα τον Φραντζέσκο Μουσούρα, άπό τό Τζερίγο, η 
τοικος είς Γαύκον τήν πολιτείαν, δτι είς διορίαν ημερών τριών πρώτα $
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άρχομένων, να ήθελε διαιρεντευτήν εις το προτζέσο όπου εκαμε ε
ναντίον τον ή Άνεζίνα συμβία του, διά ταΐς αίτίαις ώς κάτωθεν. 
Επειδή και εσύ, καταπατώντας τούς νόμους και ορούς του μυστη
ρ ίο υ )  έτόλμησες νά μιάνης την [κοίτην] τής άνωθεν όμοζύγου σου, 
μέ τό νά εύρέΟης εις τό μυσαοόν πταίσμα τής μοιχεί(ας) μέ έτερα 
πρόσωπα, γνωστά εις την δικαιοσύνην, ώς και εις τό προτζέσο, τό 
όποιον θέλεις κάμει μέ τον όληγορώτερον τρόπον και μέσα εις την 
άνοίΟεν διορίαν και τάς | ε . . . . | καί [ . . . . ] .

Έδόθη 4: Δεκεμβρίου 1765: Βενετία»
’Ακολουθεί ή καταχώριοις τής βραχείας πράξεως του υπηρέτου, δσ- 
τις βέβαιοί ότι την άνω κλήσιν παρέδωσε αυθημερόν είς χείρας Φραν- 
τζέσκου).
'Ακολουθεί καταχώριοις πράξεως 7.12.1765 καθ’ ήν σημειούται δτι 
ένεφανίσθη ή Μαρία Ρώση από την Κόστα Ρίκα ή οποία παρα- 
καλεί νά στείλη άνθρωπον τού όφφικίου εις τό σπίτι τού Φραντζέσκου, 
δστις είναι κατάκοιτος ε!ς τό κρεβάτι και νά λάθη « . . .  έκ στόματος 
τά όσον αγροίκα. . .»
Έπί τής αΐτήσεως αυτής ό μητροπολίτης άποφαίνεται καταφατικώς. 
Πράγματι την 9. 12.1765 έπεσκέφθη τον άσθενούντα* Φραντζέσκον 
άνθρωπος τής γραμματείας και κατεχώρισε την κατάθεσίν του. Κατά 

. την σχετικήν πράξιν ό Φραντζέσκος ομολογεί τά πάντα καί ζητεί καί 
αυτός τήν λΰσιν τού γάμου διά νά νομιμοποιήση τήν μετά τής Μαρίας 
Ρώση σχέσιν του δοθέντος ότι αύτη είναι και εις ένδιαφέρουσαν κατά- 
στασιν.

Επακολουθεί πρμξις τού ’Αρχιεπισκόπου:)
«10 Δεκεμβρίου 1765:

Ό  πανιερώτατος καί Θεοποόδλητος Μητροπολίτης Φιλαδελφ(είας) βλέ
ποντας καί άναγνώθοντας τό όσον ώς άνωθεν έ φανέρωσε καί έζήτησεν 
ό Φραντζέσκος Μούσσουρας, έδιόρισε νά γίνη τό διαζύγιον καί νά γρα- 
φθή ώς κάτωθεν.

12 Δεκεμβρίου 1765: Βενετία
Καθεζόμενος έν βήματι ό Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφεί(ας) 
καί διαβάζοντας τήν ιρανέρωσιν ήτοι κοστιτούτο τής Άνεζίνας Σπυ- 
ρώνη 27: Σεπτεμβρί(ου) άπερασμένου καί ταίς άκόλουθαις μ(αρ)τυ- 
ρίαις όπού έδωσε είς τήν δικαιοσύνην τής πανιερότητός του, εναντίον 
τού άνδρός της Φραντζέσκου Μούσουρα, ζητώντες τήν λύσιν τού γά
μου, όπού είναι αναμεταξύ αυτών. Επειδή καί ό αυτός Μούσουρας έτόλ- 
μησε νά πέση εις τό συχαμερόν πταίσμα τής μοιχεί(ας) μέ έτερα πρό- 
σιοπα, όμοί(ο)ς) 6λέπ(ον)τας καί τήν προσταγήν όπού έδόθη τού ί
διου 4: τρέχοντος διά νά διαφεντευτή κατά τούς νόμους, οσον ακόμα, 
καί τό όσον αυτός έπρόσφερε καί έζήτησε 9: τού παρόντος, καί θέλον
τας ή πανιερότητά του νά ελθη είς τελείας έξόφλησιν καί οικονομίαν 
τής αυτής ύποθέσείως), καλώς τά πάντα στοχαζόμεν(ος) καί τούς 
(Ιερού)ς νόμους, τήν τού Παναγίου Πνεύματος χάριν επικαλούμενος, 
διαζευγνύει καί διασπά τό αυτό συνοικέσιον ίοστε ούτε είναι, ούτε λέ- 
γεσθαι τον Φραντζέσκον άνδρα τής ’Α νεζίν(ας), ούτε τήν Άνεζίνα 
γ(υν)αίκα τού Φραντζέσκου, αλλά κεχωρισμένοι είναι από τού νύν 
μέχρι τέλους έχοντας άδειαν ή αυτή Άνεζίνα νά έλθη είς δεύτερον



(φ. 8α)

(φ. 8α) 

(φ. 8β) 

(φ. 9α)

ί Λ\·Λ

γάμον, 6 δέ Φραντζέσκος δεδεμένος είναι εο;ς και (τά έξης) διά το|-· 
έγκλημα τής μοιχεί(ας), ώς εις τό προτζέσο και [είς] ταϊς [έξοδαις]... [ |

(Υπογραφή) Ό  Φιλαδέλφειας Γρηγόριος
13: Δεκεμβρί(ου) 1765 

Έκηρύχθη ή άνωθεν επί βήματι.»
(Έ ν  συνεχεία ό Φραντζ. Μουσούρας την 15.1.1766 έστειλε άπδίΙ: 

την κλίνην του αΐτησιν, ζητών ώς έκ τής καταστάσεώς του νά τφ $■ 
έπιτραπή νά ελθη εις γάμον και παρακαλεί νά ελθη άνθρωπος εις τήν^ 
οικίαν του διά νά λάβη τό «κοστιτοΰτο». 'ί?|

Ό  ’Αρχιεπίσκοπος δέχεται και ορίζει νά μεταβή ό «καγγελλάριό^ J5 
του». |

Αυθημερόν οΰτος πηγαίνει και καταχωρεί σχετικήν πράξιν περιέ. |  
χουσαν τήν αϊτησιν του Φραντζέσκου (15.1.1765/6). . |

Έν τέλει ό ’Αρχιεπίσκοπος άποφαίνεται ώς έξής;) |
«16 Ίανουαρί(ου) 1765/6: Βενετία }

Ό  Πανιερώτατος και Θεοπρόβλητος Μητροπολίτης βλέποντας κο j 
διαβάζοντας τήν αναφοράν, παραστημένη χθες, έκ μέρους του Φρατ 1 
τζέσκου Μίκη Μούσουρα, και τό κοστιτοΰτο, όπου αυτός έπρόσθεσι > 
μέ τά όποια αυτός ζητά ευσπλαχνίαν και έλεος, επειδή και είναι κάτι: - 
κοιτος από βαρυτάτην ασθένειαν καί φοβείται μή τον προλάβη ό θι ■ 
νατος, και άποθάνη, έκτος τής χάριτος του Θεού, και κινδυνεύση κατ |  
τήν ψυχήν, νά του άσηκωθή ό [δεσμός] του γάμου, ώς εις τήν απ |  
φασιν 12 Δεκεμβρί(ου) άπερασμέν(ου [ . . . . ]  και νά του δοθή 11; 
λευθερία νά άπεράση εις γάμον, μέ τό πρόσω(πον), γνωστόν τής ί.ή 
καιοσύνης όπου από πολλού είναι ένοψένος και θέλοντας ή Πανιερι /  
τητά του νά οικονομήση τήν σωτηρίαν τού άνωθεν και διατι είναι I 
κυον και εγγύς τού τεκεΐν τό αυτό πρόσωπον, ώς είς τό άνωθεν * |  
στιτούτο, τά (π)άντα καλώς στοχαζόμενος, διά ευσπλαχνίαν καί ο!? J  
νομίαν των άνωθεν δύο ψυχών ένεργώντας μέ συγκατάβασιν 
άγίιρ πν(εύματ)ι, διορίζει τήν ενέργειαν τής άνωθεν άναφορ(άς), §' 
στε νά ήμπορή ό αυτός Φραντζέσκος νά ελθη είς γάμον τή τού νόμ 
αγία διαταγή καί τάς

(υπογραφή) ό Φιλαδέλφειας Γρηγόριος»

ΑΡΙΘ . 5.
I). B U STA  25 - No 383

(Δικογραφία διαζυγίου Ίωάννου Μπορμίρου κατά τής συζύγου j 
Μαρία Τορούτογλου — μακροσκελής—  έν τετραδίφ συνερραμμένφ διά» ^ 
φύλλων, άριθμημένων μέχρι τού 22, των λοιπών δέ φύλλων 23 - 42 λευκό

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Έ ν αρχή (φύλ. 1) παρατίθεται Ιταλιστί ή από 12.2.1766 αί* ό 
σις διαζυγίου τού Μπορμίρου, έπί έγκαταλείψει και μοιχείρ τής ytrfi 
κός του μετά τίνος νέου, (ό όποιος είχε κλέψει αντικείμενα από ι»Λή 
έκκλησίαν), τον οποίον είχε διώξει έκ τής οικίας του, άλλ’ αυτό:' 
κρύπτετο παρά ταύτα είς τήν σοφίταν τή υποδείξει τής γυναικός 
μέ τήν οποίαν τελικώς καί έφυγε.

Επακολουθεί έν φ. 2 ή μετάφρασις είς τήν ελληνικήν ταύτης. ^



συνεχείς μακραί εξετάσεις μαρτύρων και διαδίκων, παρατιθέμενων των 
καταθέσεων αυτών (μέχρι 22.4.1766) (φ. 8 - 21α). Έν τελεί πρά-
ξις - άπόφασις του ’Αρχιεπισκόπου: επί του νώτου φύλλου 21):

«17 Μαΐου 1766: Βενετία
Καθεζόμενο; επί βήματος ό Πανιερώτατος καί Θεοπρόβλη(τος) 

μητροπολίτης Φιλαδελφ< είας), κύρ(ιος) Γρηγόρι(ος), και διαβάζον
τας την αναφοράν του Ίωάννου Μπριμίρου 12: Φεβρουαρί (ου) άπε- 
ρασμένου και το κοστιτούτο του Ιδιου 14: του αυτού, όσον ακόμα ταΐς 
μ(αρ)τυρίαις όπου έδωσε ό αυτός εις την δικαιοσύνην τής Πανίερο- 
τητός του, εναντίον τής συμβίας του Μαρίας Τορούτογλο(υ), ζητών
τας μέ αυτά τό διαζύγιόν του.

’Επειδή καί ή αυτή Μ(αρ)ία, έτόλμησε νά άπεράση φεύγοντας 
εις τήν Τεραφέρμα, μέ άλλον γνωστόν τής δικαιοσύνης, τήν οποίαν 
ό άνωθεν Μπορμίρ(ος), έποόφθασε φεύγουσα (ός άνωθεν εις ενα κε- 
λέσο έξω ενός χιυρί(ου), έχουσα μέ τ(ού) λόγου της, καί πράγμα 
τού άνδοός της, καί τήν ήφερε μέ τού λόγου του εις ταύτην τήν πο
λιτείαν, καί εις τήν οικίαν του, αυτή δέ χωρίς νά ύποταχθή είς τον
άνδοα της, μίαν καί άλλην φοράν έφυγε από τό σπίτι τού άνδρός 
της, εις άλλα όσπίτια, ιός εις τό προτζέσο. Θεωρώντας ακόμα τήν 
προσταγήν 29: Μ(αρ)τίου προς τήν αυτήν Μ(αρ)ία διά νά διαφεν- 

’τευτή εις τό όσον αυτή μέ κοστιτούτο τής έπρόσφερε, 31: τού αυ
τού φανερώνουσα περιπλέ(ον), ότι μετά τήν άνωθεν φυγήν ό αυτός 
άνδρας της τήν έδέχθη καί συγκατοικεί, ό>ς πρότερον μέ αυτόν, γνω- 
ρίζοντάς την, ο>ς γυναίκα του, τής οποίας έδόθη πρόσταγμα 4: ’Α
πριλίου) διά νά προσφέρη έγγραφον διαφέντευσιν, ομ(ως) βλέ- 
ποντες τό όσον αυτή ζητά 6: τού αυτού, καί τήν εϊδησιν, όπου έδόθη 
προς τον αυτόν Μπορμίρον καί τήν φανέρωσιν καί ζήτημα όπου έ
καμε ό Ιδιος 10: τού αυτού, όσον ακόμα καί τάς δύο ακολούθους 
προσταγάς 11: καί 25: Απριλίου προς τά άνωθεν πρόσ(ωπ)α, διά νά 
ήθελε άλεγάρουν κατά τούς νόμους, καί θεωρώντας τήν αναφοράν τής 
Μ(αρ)ίας 6: τού τρέχοντος, καί τήν φανέρωσιν τού Ίωάννου άνδρός 
της 7: τού αυτού, μέ τά οποία και άνωθεν ζητούν καί οί δυό νά άπε
ράση ή δικαιοσύνη εις έξόφλησιν τής αυτής ύποθέσεως.

Διά τούτο ή Πανιερότητα του τά πάντα καλώς καί νουνεχώς στο- 
χαζόμενος καί τούς (ίερ)ούς νόμους έν άγίω πνεύμα (τι) διορίζει.

Έστοντας και ό άνωθεν ’Ιωάννης έδέχθη τήν άνωθεν Μ(αρ)ίαν 
τήν γυναίκα του μετά τήν αυτής φυγήν καί τήν κατηγορίαν, καί ένώθη 
μετ’ αυτής, συμπάθεια τε καί οικονομία χρώμενος πνευματική, τήν μέν 
Μαρίαν, άνευ έτέρ(ας) ποινής προστάζει νά εύρίσκεται εις τό εξής 
ολως διόλου ύποτεταγμένη καί ύπήκοος προς τον νόμιμον αυτής άν- 
δρα, ώς ό (ίερ)ός απαιτεί θεσμός, τόν δέ Ίωάννην αγαπάν τήν ρη- 
θεΐσαν Μαρίαν, τήν συμβίαν του, διάγειν καί πολιτεύεσθαι μετ’ αυτής 
έν όμονοίςι καί ειρήνη κατά τήν άποστολικήν διαταγήν καί εις ταίς 
έξο)δαις.

(’Τπογ.) Ό  Φιλαδέλφειας Γρηγόριος 
20: Μαίου 1766

Έκηρύχθη έπί βήματι, παρόντων τών μερών.»
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(Δικογραφία διαζυγίου Έλενας Ράντικ και του Μιχαήλ Μίλοβικ. Φύλ 
λα 30 - 54, έξ ών γεγραμμένα τά φ. 30 - 44).

Ή  Έλενα Ραντάκη διά τής από 21.3.1766 αΐτήσεως κατήγορε 
τον άνδρα της Μιχαήλ Μίλοβικι ότι την έγκατέλειψε από 4ετίας,

(φ. 30α) δόλως ένδιαφερθείς δι’ αυτήν και την διατροφήν της έκτοτε, και ζη 
τεί λύσιν του γάμου.

Κατόπιν προσκλήσειυς του ’Αρχιεπισκόπου ένεφανίσθη ό άνδρο 
(φ. 37α) της καί συνετάγη πράξις καταθέσεώς του την 21.4.1766.

Ούτος υποστηρίζει ότι άντιθέτο^ς ή σύζυγός του τον έγκατέλειι] 
διότι δεν ήθελε νά ζή υποταγμένη εις αυτόν, άλλά ελεύθερα καί 
κάνη ό,τι θέλει και ζητεί καί αυτός διαζύγιον.

’Εξακολουθούν εξετάσεις μαρτύρων ύποδειχθέντων υπό άνδρί 
καί βεβαιούντων την κατάθεσίν του:

Ουτω ό Δημήτριος Μωραίτης έκ Χίου: έν τελεί κατέθεσε:
( ’Απόσπασμα (27 ’Απριλίου 1766)

(φ. 38β) έκ τού τέλους):
«Έριοτήθη, πού εύρίσκεται (ή Έλένα), πώς ζεί καί τί έπιχεί$||? 

μα κάνει. j
Άπεκρίθη, τού θελήματος της είναι καί ελεύθερα πάγει οποί 

θέλει μέ όποιον, θέλει καί τί (όπως) μπορεί αυτή έχει πολλούς φίλοφ 
καί τήν έκυβερνούν.

Έρωτήθη, άνίσως ζή τιμημένα καί σωφρώνως.
Άπεκρίθη, τί τιμή θέλει νά φυλάξη αυτή καί νά ζήση σωφριΝί*! 

νως. *Αν ήθελε νά ζήση ετζι έκαθότουν μέ τον άνδρα της και οχι ιό 
περιπατή τόσους χρόνους είς τό θέλημά της, καί έξο) τής υποταγή 
τού άνδρός της. "Έπειτα είναι καί πτωχή, μά είν(αι) καί νέα, 
στοχαστή ό καθένας αν αυτή έμπόρεσε νά φυλάξη τιμή. Τό ϊ%® * 
δύνατον. ^

Έρωτήθη, άνίσως καί ήμπόρεσε νά ίδή κανένα σημεί(ον) άϊί 
(φ. 39α) μου έργου εις αυτήν καί οπού νά πέ(φ)τη είς τό τής μοιχείας 

κλήμα.
Άπεκρίθη, πολλαίς φοραίς τήν είδα νά παίζη μέ διαφόρους Μ 

νά κάνη πράγματα καί σχήματα όχι τιμημένης γυναικός, μά να τή 
ϊδώ νά κάνη) αμαρτίαν, ήτοι μοιχείαν καθολικήν δέν τήν είδα. Ν* 
(π)λώσουν άπάνου της ναι, καί νά τήν αγκαλιάζουν καί φιλούν να 
αυτά τά είδα πολλάκις καί τήν έμίλησα [...λη ς], μά αυτή ποτέ & 
ακούσε νά παύση.

Έρωτήθη εις τά κοινά εμπόδια καί άπεκρίθη καλ(ώς) τά οο 
τού έδιάβασα, τά έβεβαίο>σε, καί ώμοσε καί τά έτη αυτού 86.*

(Ακολουθεί ή έξέτασις τού Τζώρτζη Γούρα, ετών 40 δστις έ f 
τού έπιμάχου σημείου καταθέτει:) 3

(Απόσπασμα)
(φ. 39β) « . . .  Έρωτήθη, άνίσως καί είς τόν καιρόν δπού είναι



^ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

ψ. 40α)

41α)

'»41β)

<42α)

Μ.

από τον άνδρα της ζή τιμημένη και σώφρονα.
Άπεκρίθη, δεν είναι δυνατόν, διατι όλοι άνθρωποι είμαστε και 

ήξεύρομε τά κοσμικά πράγματα. Αυτί) αν ήθελε να ζήση τιμημένη ε- 
καθόντουν μέ τον άνδρα της, μά διά νά είναι ό άνδρας (της) γέρος 
και αυτή νέα, θέλει νά ζή του θελήματος τ (ης). Έγώ νά ιδώ νά κάνη 
μέ κανέναν, αμαρτίαν και σμΐξιν σαρκικήν δεν είδα, μά ώς καθώς πε
ρίπατε?, βέβαια, νέτα δεν είναι...............»

(Κατάθεσις τού μάρτυρος Νικολάου Σπυρώνη, έτών 48, τής 
28.4.1766).
(’Απόσπασμα)

« . . . .  Έρωτήθη ταΐς ήμέραις όπου έστ(ά)θη εις τό σπίτι του 
(σημ. τού άνδρός της) πώς έκυβερνόταν, εζη σωφρώνως.

Άπεκρίθη, κακά και ψυχρά» αυτή πάντα κουβένταις πολλαΐς και 
κρυφές είχε μέ πολλούς και διαφόρους, και ακόμα ήμπορώ νά ειπώ 
πόις ποτέ δέν τήν είδα νά πέση εις τό κρεβάτι νά κοιμηθή, καθιός δλοι, 
ή(τοι) νά γδυθή, αλλά πάντα ντυμένη, τί έκανε τήν νύκτα αυτή ή- 
ξεύρει. ’Έπειτα μία γυναίκα, οπού αφήνει τον άνδρα της και θέλει νά 
ζή έλεύθερη, πώς ήμπορεΐ νά ζή σωφρώνως. Έγό) μέ δλον οπού δέν 
είδα νά μοιχεύεται, πάλιν καλή γυναίκα και τιμημένη δέν ήμπορώ νά 
τήν ειπώ. ..»

(Επακολουθεί πράξις 28.4.1766 τού ’Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου 
ό όποιος καλεΤ τήν Έλένα νά προσέλθη «διά νά διαφεντευθή εις Ιστο
ρίαν ημερών τριών, πρώπον ερχομένων».

Ή Έλένα προσέρχεται τήν 80.4,1766 και συντάσσεται μακροσκε
λής καταχώρισις τής έξετάσεώς της):

«80: Άπριλί(ου) 1766: Βενετία
ΤΗλθε εις τό εκκλησιαστικόν όφφίκιίον) μιά γυναίκα, είς 

(σ τά ...) αρκετήν νέα τήν ηλικίαν, έως 24: χρονώγ, ένδεδυμένη 
κοντογούνιον εις χρώμα κόκκινον, μέ καρκέτα ριγάδα, μέ μία όμπίλια 
εις τό κεφάλι άπά(νο)), τό δνομα της Έλένα Ράντικ.

Έρωτήθη...............
Άπεκρίθη . . .  .προς τά οποία αποκρίνομαι ταπεινώς και ώς ήμ

πορώ. Ά ς  ήξεύρει ή δικαιοσύνη, δτι όσον διά τήν φυγήν μου, τόσον 
τήν πρώτην, όσον καί τήν δευτέρα φορά, έγό) δέν έπαρακινήθηκα νά 
κάμιο τέτοιον εργον από άλλην αιτίαν, παρά από τήν κακήν ζωήν οπού 
μού έκανε ό άνιοθεν άνδρας μου, διατι από τήν πρώτην ημέραν, ήμ
πορώ νά ειπώ, όπού εύλογήθηκα μέ αυτόν καί έσμίξαμεν ώς άνδρόγυ- 
νον, μέ έλαβε εις υποψίαν, καί εκείνο όπού τον ήφερε εις αυτό άλλο 
δέν είναι, παρά διατι έγά> είμαι νέα καί αυτός γέρος έπέκεινα από έ- 
ξήντα χρόνων, καί τά περισσότερον, όπού τον έκανε νά στερεώνεται είς 
αυτήν τήν γνώμην, είναι, επειδή καί έγό) έκανα τήν πλύτρα, καί ήρ- 
χοντουν οί σο?πάτοι μέ τό νά ήμαστε είς τό Λίδο καί μού ήφερναν 
τά σκουτιά τους, νά τούς τά πλύνω, καί πάλιν ήρχοντουν καί τά έ
παιρναν, καί από αυτούς ήτον καί πολλοί νέοι καί τούς έβλεπε ό άν
δρας μου καί έμπαινε ευθύς είς μέμψιν, καί μού έλεγε πολλά λόγια 
έντροπής καί υβριστικά....»
................................................. μετά, ήλθα εδώ είς τήν Βενετίαν μέ
γνώμην ή νά χωρίσω από τον άνδρα μου καί νά λάβω τήν ελευθερίαν 
μου, ή νά μέ πάρη μαζί του, καί έβαλα ανθρώπους καί τού έμίλησαν
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και τί έμαρτύρησε μέ δρκον πώς έστάθηκα τιμημένη κα'ι έπήγα και έγώ| 
είς αυτόν και του έζήτησα συμπάθιον και τον έβεβαίωσα πώς έστάθηκα 
μακριά από εκείνα όπου υποψιάζεται. Αυτός τότε μου είπε πώς θέλει- 
νά Ιδη αν είμαι παστρική, και νά πάμε εις τό μαγαζί είς τον s(igno)r' 
Φραντζέσκον διά νά μέ ψηλάφηση, εγώ του άπεκρίθηκα, πώς είς τόΙ 
μαγαζί δεν ήμπορώ νά πάγω, αν ήτον είς ένα (σ)πίτι βέβαια ήθελα ί 
τό κάμω και αυτός τότε έθύμωσε καί έβγαλε τό (σ)παθί καί ήθελε ναj  
μέ σκοτώση........»

(φ. 43α) « . . . .  καί διά νά καταλάβη ή δικαιοσύνη, τί άνθρωπος είναΐ^
είς καιρόν όπου έκανε μέ τού λόγου μου ως άνδρας, μου έλεγε πόσοί 
σολτάτοι, πόσοι τεμπονροι, πόσοι καπουρέλοι, καί πόσοι άλλοι νά μοΰί 
έκαμαν έμενα, ήγουν εκείνο όπου έκανε εκείνος εκείνην την ό3ρα, καΙ<* 
άλλα πολλά, τόσον οπού (πιά) δέν ήμπόρεσα νά υποφέρω καί έμίσεψφι 
από αυτόν ώς έπροείπα καί παρακαλώ νά μού δοθη ή ελευθερία μου. ί
.................................................................... » I

(φ. 43α) «. . . . Έρωτήθη, προς αυτήν ποιαν απολογίαν δίδει είς τήν̂
μ(α)ρτυρίαν όπου λέγει πώς την είδε νά κάνη σχήματα δχι τιμημένης* 
γυναικός καί νά περιπατή μέ πολλούς δθεν ήθελες καί νά σε άγκαλιά-ί.ι

(φ. 43β) ζουν πολλοί καί νά απλώνουν επάνω σου καί νά σέ φιλούν, δλα αυτά 
ΰποψ(ίαν) έργα όπου φέρνουν μιά γυναίκα νά κριθή άτιμη καί μοιχαλι 
λίς, τί λέγεις, τί αποκρίνεσαι.

’Απεκρίθη, φάλσ(ο) ώς τελείως ψευδή καί έναντιούμαι rfjv 
μ(αρ)τυρίαν αυτήν. Ποτέ κανέν(ας) δέν μέ αγκάλιασε ούτε μέ έφί* 
λησε, καί αν έσυναναστρεφόμουν μέ ποιους καί έπεριπάτησα, όμως 
πάντα έφύλαξα τήν τιμή μου χωρίς ποτέ νά δεχθώ νά άπλώση κα· 
νέν(ας) έκ τού λόγου μου μέ κακόν στοχασμόν. Είναι ψευδής, τό 
ναντιούμαι.

Έρω(τή)θη προς τήν αυτήν Έλένα, τί άπόκρισιν δίνεις εις τηι 
δικαιοσύνην, έπάνου εις εκείνο οπού εσύ ποτέ τήν νύκτα όπόταν έγν 
ρισες από τήν πρώτην φυγήν, οπού ό άνδρας σου σέ έδέχθη, δέν έ 
γδύθης ποτέ νά κοιμηθής, αλλά έπήγαινες εις τό κρεββάτι ένδυμέντς 
αυτό είναι έργον ή μέμψιν, πώς νά έβγαινες από τό (σ)πίτι τήν νυκιη 
έ(πει)δή καί ό άνδρας σου ήτον εις τό πόστο του, ώς σολτάδος.

’Απεκρίθη καί αυτά ψέμματα είναι, έγώ πάντα έπήγαινα εις τ 
κρεββάτι, καθώς κάνο\*ν δλοι οι άνθρωποι, καί από τό (σ)πίτι τη̂ . 
νύκτα δέν έβγαινα, τό έναντιούμαι, τό προτεστάρω ώς ψευδή.

Έριυτήθη προς τήν αυτήν είναι φανερωμένο καί βεβαιωμένο εΙ 
τήν δικαιοσύνη, πώς ό τρόπος καί ή ζωή όπου έκανες καί οί σννανϊ, 
στροφές, οπού είχες μέ πολλούς καί διαφόρους καί τά περιπατήματ 
όπου μέ πολλούς έκανες, ζώντας αύτοθέλητη καί μέ ελευθερίαν. U' 
ήτον τρόπος καί ζωή τιμημένης γυναικός, αλλά τέλος κακόν καί Χΐ 
κής γυναικός, τί αποκρίνεσαι, καιρός είναι νά φανέρωσης τήν άλη 
θειαν διά νά μήν πέσης εις μεγάλην παίδευσιν.

’Απεκρίθη, τί νά ειπω, έγώ βλέπω πώς δέν είναι άλλο παρά \ 
χιοριστώ τον άνωθεν άνδρα μου, καί αυτό προ πολλού τό επιθυμώ # 
αυτός τό αυτό ζητά, ή καλή ή κακή, ή τιμημένη, ή άτιμ(ος) έστάθτρ

(φ. 44α) τί τον μέλλει αυτόν; εμείς χωρίζομεν καί αυτός λαμβάνει τήν έλε 
θερίαν του, καί έγώ τήν έδικήν μου, επειδή δέν ήμπορεί ποτέ νά ον 
φωνήσωμε είς τήν ηλικίαν οπού είμαστε, έγώ νέα, εκείνος γέρος, **
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είνίαι) δυνατόν νά σταθούμε. Ετούτο μόνον πα ρα κα λώ  την δικαιο
σύνη να με έλευθτρώση, διά νά μην κινδυνεύσω περισσότερον καί 
χάσω την ψυχήν μου ή καλή, ή άτιμη είμαι, είμαι διά τού λόγου μου.

Έρωτήθη άνίσως και έ'χη νά προσφέρη κανένα άλλο πράγμα εις 
την δικαιοσύνην.

Άπεκρίθη, εγώ είπα δλον εκείνο, όπου ήταν ή αλήθεια και όπου
ζητώ.

Έρωτήθη άνίσως και θέλη νά κάμη διαφέντευσιν έγγράφ(ως) 
εις την δικαιοσύνην, άπονου εις τό άνωθεν προτζέσο.

Άπεκρίθη, έγό) άλλην διαφέντευσιν δεν ακούω νά κάμω, επειδή 
και αρκετά έφανέριυσα τής δικαιοσύνης τον σκοπόν μου καί όσα ή- 
κολούθησαν.

Έρωτήθη, τί ζήτημα κάνει εις τό παρόν από την δικαιοσύνην.
Άπεκρίθη, νά γίνη τό διαζύγιόν μου και νά μού δοθή ελευθερία 

διά νά ζήσω ιός καληότερα ήμπορέσω καί άς είναι εις (έ'ργον) τής 
δικαιοσύνης, πώς όπόταν δεν μού δίνει τό διαζύγιόν, εγώ κινδυνεύω 
κατά την ψυχήν, άλλος τρόπος δέν είναι νά φυλαχτώ παρά τό δια- 
ζύγιυν καί ή ελευθερία μου, και ούτως στεραιώνουσι τά όσα ώς ά- 
νωθεν έπρόσφερε,, (άφέθη) ......... ............................»

(Δέν υπάρχει εις τον φάκελλον πράξις λύουσα ή μή τον γάμον).

Α ΡΙΘ . 7.
ARM. I). - BUST A 20 - No 880

(Δικογρ. διαζυγίου της Χριστίνας Πολυλά κατά Νικ. Βλατά. *Η δι
κογραφία έπϊ φ. 1 - 136, έξ ών γραμμένα φ. 1 - 78).

ίιρ )

fl

Έπί τής ύποΟληθείσης λατινιστί αίτήσεως διαζυγίου από 9.8. 
1700 τής συζύγου διά τού «εύλαΟεστάτου Ά66ά Ίωάννου Βαπτιστού 
Βριγώνη Δοττόρου, ώς επιτρόπου καί διά όνομα τής κυρίας Χριστί
νας Πολυλά, γυναίκας τού κυρίου Νικολάου Βλατά...» διά κακήν 
συμπεριφοράν καί άπειλάς ό ’Αρχιεπίσκοπος συντάσσει πράξίν κλή- 
σεως ιός εξής: (έπί τού φ. 1 β ) :

«Ημείς Γρηγόριος Φατσέας θείο) έλέει Μητροπολίτης Φιλαδέλ
φειας.

Τώ άγαπητω ημών έν Χ(ριστ)ώ κυρ Νικολάω Βλατά τήν έν 
κ(υρί )ω υγείαν. Αιτήσει καί κατηγορία τής αγαπητής ημών έν X (οι- 
στ)φ κυρίας Χριστίνας Πολυλά, τής συζύγου σου, σέ κράζομεν, προσ- 
καλούμεν καί νουθετούμεν διά τήν πρώτην δικάσιμον ημέραν, οπού 
είνίαι) ή δεύτερα, ή τετάρτη, ή ή παρασκευή, ύστερα από τήν αγγε
λίαν τού παρόντος, όπου θέλει σού γένει από τον Ίωάννην Βε?ωύδον, 
υπηρέτην τής Μ(ητ)ροπόλεώς μας διά νά παρρησιασθής προσωπικώς 
καί έννόμως εμπροσθέν μας εις τήν κατοικίαν μας περί τήν τριτην 
ώραν ή ολίγον ύστερα, οπού ασχολούμεθα ακούοντας τάς διαφοράς, 
διά τά κακά, τάς σκληρότητας, τούς φοβερισμούς μέ γυμνωμένον σπαθί 
εις κίνδυνον τής ζωής της, καί άλλα οπού διεξοδικώτερον είς ( . . . ) ,  
μέ χρέος σου όμο)ς, αν έ'τζι σού φανή νά ειπής, νά προβάλλης, νά προ- 
φέρης νά άντειπής, νά έναντιωθής κάθε πράγμα όπού ( . . . ) ,  έκ ών 
καί ( . . . ) .
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(φ. 1β)

(φ. 5β)

(φ. 7α)

(φ. 8α) 
(φ. 11α)

(φ. 17α)

(φ. 20 - 69)

Έδόθη από την καθέδραν τής Μ(ητ)ροπόλεώς μας έν Βενετία ':· 
κατά την 1ην Αύγουστου αψζστ (1766) ,

τη αυτή ημέρα. \
Έπαρεδόθη ή προδιατεθεΐσα επιταγή προς τον Ίωάννην Βέλου- j ; 

δον, διά την άπαγόρευσίν της προς τον κύριον Νικόλαον Βλατά.
10 τού αυτού

Άνάφερεν ό αυτός Ίιυάννης Βελούδος υπηρέτης τούτου τού αρ
χιερατικού θρόνου, ότι έκαμε την άπαγόρευσίν τής προλεχθείσης έπι ϊ̂ 
ταγής αυτοπροσώπως, καί μέ την συντροφιάν τού ’Ιακώβου Γκαλώπΰ 
κλήτορος τής έξοχωτάτης Άββογαρίας, ώς είναι καί διάκειται, πρός  ̂
τον κύριον Νικόλαον Βλατά. Τόσον εις φως. Προσφέροντας και την ΐΦ  
δίαν άλ'αφοράν τού προρρηθέντος κλήτορος.»

(Έν συνεχεία προσέρχεται την 14.8.1766 ό Βλατάς καί ζητεί άν^ί 
τίγραφον τής αΐτήσεως τής συζύγου του. Λ

Ό  ’Αρχιεπίσκοπος αυθημερόν διά πράξεώς του «δίδει εΐδησιν*:|ί 
(επεται ή εΐδησις:). '

«’Ημείς ό Γρηγόριος Φατζέας θείφ έλέει Μ(ητ)ροπολίτης Φι-'w; 
λαδελφείας. Τή αγαπητή έν Χ(ριστ)ω Κυρία Χριστίνη Πολυλά δί-1 
δεται εΐδησις περί τής αναφοράς, προσα/θείσης παρά τού κ(υρίο)υ;, 
Κολλονέλλου Νικολάου Βλατά, τού συμβίου της, με την οποίαν απο-ζΐ 
κρίνεται εις την προλαβούσαν Κεφαλαιώδη την έδικήν της, παρρη— 
σιασμένη διά όνομά της παρά τού εύλαβεστάτου κ(υρίο)υ Άββά Βρι-;> 
γώνη Δοττόρου, δι’ αιτίαν, ότι εάν θέλη νά κάμη απολογίαν εις αυτήν* 
μέ νόμιμον τρόπον, νά τό ένεργήση αν βουληθη εις την πρώτην him·) 
σιμόν ημέραν ύστερα από την αγγελίαν τού παρόντος, αλλέως ( ...): !  
εις ών ( . . . ) .  "

Έδόθη από την κατοικίαν μας τή ηδη: Αύγούστου αφξστω. 
Έπαραδόθη τό πρωτότυπον τω ’Ιωάννη Βελούδω υπηρέτη τον · 

αρχιερατικού θρόνου διά νά τό άναγγείλη προς την κυρίαν Χριστί
ναν Πολυλά, διά ( . . . )

τή αυτή ημέρα
Άνέφερεν ό αυτός Ίο,ίάννης Βελούδος, υπηρέτης τούτοι» τον 

’Αρχιερατικού θρόνου, ότι έκαμε την άπαγόρευσίν τής προλεχθείσης 
επιταγής αυτοπροσώπως, ώς είναι και διάκειται, προς την Χριστίναν 
Πολυλά, τόσον εις φω ς...»  .

(Ή  Χριστίνα την 25.8.1766 ζητεί άντίγραφον άπαντήσεως τον
συζύγου της* ό ’Αρχιεπίσκοπος αυθημερόν δέχεται).

(Έν συνεχεία ό Βλατάς εμφανίζεται, παριστάμενος διά τού συνη
γόρου του «εύλαβεστάτου και έξοχου κυρί(ου) Κανονικού Νικόλαόν 
Βιανκίνη, Δοττόρου...».

Επακολουθεί ή κατάθεσις συμπληρωματικών δικογράφων παρά 
των διαδίκων, έκθετόντων τάς απόψεις των.

Και έν συνεχεία ό ’Αρχιεπίσκοπος «έπρόσταξε την έξέτασιν ton 
μαρτύριαν και των συμμαρτύρων, οπού ήθελαν φανεριυθή. Και vcf 
γένη ικεσία εις την προσκυνητήν εξουσίαν τού 'Τπερτάτου βουλευτή 
ρίου των δέκα, διά την άδειαν νά έξετασθή ό προβληθείς μάρτυςκανο 
νικδς πατρίνης, και κάθε άλλος ίερεύς τής λατινικής θρησκείας, Μ  
ήθελε συνεισαχθή...» ).

(Επακολουθούν α! καταθέσεις εις την ιταλικήν των εξετάζομε
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νων μαρτύρων, έξ ών τινες αποκρίνονται έφ’ ένός έκαστου των 9 ση
μείων - θεμάτων άποδείξεις κεχωρισμένως, τινές δέ γενικώς και έπ'ι 
όλίγων).

ΕΤτα έπονται συμπληροψατικαί καταθέσεις των διαδίκων κα'ι ε
πακολουθεί ή λύουσα τον γάμον πρ&ξις, άπόφασις: ίταλιστί καί έν 
μεταφράσει εις την ελληνική ή οποία ίσως είναι γεγραμμένη διά χει- 

|ϊ(φ. 70 - 7G) ρός 'Αρχιεπισκόπου Φατσέα, φέρουσα πάντως αριστερά την συντε-

;(φ. 77(3

I

I
Ι ί

:ΐ

I
!ί

φ. 78α )

Κ.

I

τμημένην διά μελάνης ένδειξίν του καί έν συνεχείμ τά στοιχεία του 
«Φιλαδέλφειας Γρηγόριος»):

«1700: έν μηνί Νοεμβρίω 11: Βενετία
Καθεζόμενος ( . . . )  6 Πανιερώτατος και Θεοπρόβλητος Μητρο

πολίτης Φιλαδέλφειας Κύριος Γρηγόριος Φατζέας, και αναγιγνώσκον
τας την Κεφαλακυδη αναφοράν 11: τού άπερασμένου Αύγούστου, 
προσφερομένη παρά τού ευλαβέστατου ίερέως Ίωάννου βαπτιστού Ά - 
ριγώνη Δόκτοοος, καθό νόμιμος επίτροπος τής εύγενούς κυρίας Χριστί- 
νης Πολυλά, μέ την οποίαν ζητεί τον χωρισμόν από τόν άνδρα της 
κύριον Νικόλαον Βλατά Κολλονέλλον.

Διασκεψάμενος δέ ομοίως την αναφοράν καί τά έριοτήματα των 
προβληθένπον μαρτύρων, οπού εις τάς 19: τού αυτού προσήχθη παρά 
τού εύλαβεστάτου 'Ιερέθ3ς Κανονικού Βιανκίνη Δόκτορος, νόμιμος επί
τροπος καί αυτός τού άνουθεν εύγενούς κ(υρίο)υ Νικολάου Βλατά Κολ- 

'λονέλλου, προσέτι δέ καί ένα καθ’ ένα τά γράμματα όλα, οπού έπαρρη- 
σίασαν τά άνωθεν μέρη, εξετάζοντας ακριβώς καί τάς καταθέσεις τών 
προβληθέντων μαρτύρων, καί συμμαρτύρων. ’Αφορώντας καί είς τάς 
έπιταγάς όπού έγιναν εις τά μέρη διά νά προσφέρουν τά δικαιολ,ογή- 
ματά των είς την δικαιοσύνην τής Πανιε.ρότητός του, καί τέλος είς τά 
Κοστιτούτα, είτε εγγράφους αναφοράς οπού έδόθησαν είς την Καγγε- 
λαρίαν τού 14: Όκτωβρίίου) άπερασμένου άπο (τού)ς αυτούς κυ
ρίαν Χριστίνα Πολυλά καί Κ(ύριο)ν Νικόλαον Βλατά Κολλονέλλον* 
προς δέ καί είς την έγγραφον υστερινήν δικαιολογίαν, όπού είς τήν 
αυτήν ημέραν έπρόσφερεν ό ρηθείς Κύριος Νικόλαος Βλατάς, μέ τά 
οποία άμφότερα τά μέρη ζητούν τήν τέλειαν λύσιν τής συζυγίας των 
μέ εκκλησιαστικόν διαζύγιον, καί ώς σαφέστερον φαίνονται τά πάντα 
είς α\»τά τά δικάσιμα γράμματα.

Ταύτα π ά ντα  καλώς καί νουνεχώς σκέψασα ή πανιερότης αυτού, 
καί τούς ιερούς νόμους τής αγίας ’Ανατολικής Εκκλησίας περί ύιπο- 
θέσεως τοιαύτΐ|ς έπιμελώς έρευνήσασα, τήν τού Παναγίου Πνεύματος 
χάριν επικαλούμενος καί.

’Αποφασίζει λελυμένον το άνοιθεν συνοικέσιον, καί κεχωρισμένον 
τό προρρηθέν άνδρόγυνον, δυνάμει τού παρόντος Διαζυγίου, εΐτε λέ- 
σευ)ς, όίστε άνίσχυρον είναι καί άκυρον πάντα δεσμόν τού γάμου, όπού 
ήκολούθησε μεταξύ τού ρηθέντος κυρίου Νικολάου Βλατά καί κυρίας 
Χριστίνας Πολυλά. καί έστωσαν ελεύθεροι άμφότεροι τής προϋπαρ- 
χούσης προς εαυτούς εκκλησιαστικής ένώσεως, ωσάν ποτέ νά μήν ήθε
λε γένη.

Ούτως έν άγίω πνεύματι άπεφήνατο, καί 
(ύπογρ.) Ό  Φιλαδέλφειας Γρηγόριος 

13: Νοεμβρίου 1766 
Έκηρύχθη επί βήματος καί».
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ΔΙΟΙΗΜΕΙΑ ή ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

I .  Γ ε ν ι κ ά

Διά πρώτην φοράν διαβάζοντας τον πρόλογον τής τρίτης έκδόσεως τού! 
συγγράμματος «ίΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ» τών χ.κ. Β. Δ. Κυριαζοπού-| 
λου και Γ. Κ. Λιβαδά μου ένεποίησαν αρκετήν έντύπωσιν τά κάτωθι:

«Συστηματικοί παρατηρήσεις μετεωρολογικών φαινομένων και χαρακτηρι-j 
σμός αυτών διά προσιοπικής έκτιμήσεως, έγίνοντο εις την 'Ελλάδα ακόμη και πρό| 
τού 5ου π.Χ. αϊώνος. Διά τών παρατηρήσεων τούτων συνετάσσοντο τά πρώτα γνω-| 
στά μετεωρολογικά δελτία τής 'Ιστορίας, τά καλούμενα «Παραπήγματα», τά Μ 
ποια έξετίθεντο εις την ’Αγοράν τής πόλεως και περιελάμβανον παρατηρήσεις έπΐΙ| 
μετειορολογικών και αστρονομικών φαινομένων, μετά τής απαραιτήτου προγνώσεως® 
τού καιρού. Αι άνευ όργάνιυν παρατηρήσεις αύται, περιορίζοντο ώς ήτο επόμενον^ 
κατά την εποχήν ταύτην, εις τήν περιγραφήν τών αισθητών εις τον α\θρωπον|| 
άτμοσηχτιρικών στοιχείων και τών καλούμενων σημείων καιρού ή Διοσημείων (ση-|̂  
μείιον τού Λιός), χαρακτηριστικών δη/., λεπτομερειών τού ορατού ατμοσφαιρικού  ̂
περιβάλλοντος, τάς οποίας ή ιθαγενής πείρα έδέχετο ότι προηγούντο συνήθως 
οισιιένης έξελίξεως τού τοπικού καιρού».

Κάποτε δέ εφθασα και εις τήν τελευταίαν σελίδα τού προαναφερθέντος συγ-JF- 
γράμματος, εις τήν οποίαν διά τά Διοσημεία ή ΣηιιεΓα καιρού είναι γραμμένα τάΐ* 
έξης: -t -

«;Τά Διοσημεία τών ’Αρχαίων είναι εμφανίσεις χαρακτηριστικών άτμοσφαι- ĵ 
ρικών φαινομένων (π.χ. μερικά! μορφα! νεφών σχηματιζυμένων εις ώρισμένα ση
μεία γειτονικής κορυηογραμμής), τά όποια άπεδείχθη έκ πείρας, ότι συνδέονται· 
συνήθως μέ γνωστός ιιεταόολάς τού καιρού εις τήν περιοχήν τής παρατηρήσεως- 
και έπομένιος αποτελούν στοιχεία παραδοσιακής προγνώσεως τού τοπικού καιρού.;.

Ούτω αί διάφοροι Μετεωρολογικά! 'Τπηρεσίαι συνιστούν εις τούς παρατη- : 
ρητάς τών επαρχιακών Σταθμών τήν συλλογήν τών υφισταμένων επιχωρίων lu; 
πει ρικών στοιχείων προγνώσεως τού καιρού, δι’ επιμόνων ερωτήσεων προς rovr; 
εντοπίους βοσκούς, τούς γεροντωτέρους ναυτικούς, ιδίως τών μικρών σκαςών το
πικής αλιείας ή συγκοινιονίας, όπως και τών μυλωνάδων τών ανεμομύλων, εάν ύγ* 
πάρχονν». %

Άναγνώσας τά ανωτέρω άφ' ενός και άφ’ έτέρον συλ'εχώς παρακι\*οΐΗΐε̂

*Τπό μορφήν προσωπικοί» ημερολογίου.
' ■ .· _ 
, β. ...

Ρ
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η. νος και καθοδ ηγούμενης υπό του πρώτου δίδαξα ντο; Μετεωρολογίαν και Κλιμα- 
X  τολογίαν εις Πανεπιστημιακόν επίπεδον εις 'Ιωάννινα Γ. Κ. Λιβαδά καθηγη- 
ΐ:; τού τη; Μετεωρολογία; - Κλιματολογίας του Μαθηματικού Τμήματος Ίωαννίνων 

και νυν καθηγητού εις την αντίστοιχον έδραν τής Φυσικομαθηματικής Σχολής 
1 του Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ήρχισα την συλλογήν πληρο
ί φοριών περί των τοπικών Λιοσημείο>ν, από τά μέσα Δεκεμβρίου του 1969.
ί

ΐ  I I ,  Τ ό  δ ιο σ η μ ε ΐο ν  το υ  κ α λ ό ν  κ α ιρ ό ν

Πριν όμως αρχίσω την παράθεσιν των συλλεχθεισών .πληροφοριών, περί 
' των Αιοσημείων του λεκανοπεδίου των Ίωαννίνων, πρέπει νά αναφέρω καί τό 
ιέξής: Κυττάζοντας κάποτε, νομίζο) τον Ιούνιον του 1967, ό κ. Λιβαδάς από τό 
-παράθυρον του γραφείου του προς τον ορεινόν σχηματισμόν του Περιστεριού - 
!Τζουμέρκων, εν μικρόν αυτοτελές σωρειτόμορφον νέφος, τό όποιον εις την επι
στημονικήν γλώσσαν τή; Μετεωρολογίας λέγεται Cumulus δηλ. Σωρείτης, είπεν* 
!<Τουτο είναι σημεΐον ί δείγμα) καλού καιρού». Εις την γλώσσαν τής Μετεωρολο
γίας ή έμφάνισις τοιούτων νεφών ύπεράνιο ιών κορυφογραμμών άναφέρεται και 
ΐμέ την Γαλλικήν φράσιν «Cumulus dc beau temp». Ταύτα τά νέφη διεθνώς κα
λούνται Cumulus Humilis και συμβολίζονται Cu (hiim). Ταύτα είναι τά καλού
μενα σωρεΤται καλοκαιρίας, είναι νέφη πολύ μικρά; κατακορύφου άναπτΰξεως, τά 
|ΐποΐα γενικώς έμφανίζονται πεπλατυσμένα.

Πράγματι οσάκις παρετηρήθησαν τοιαύτα νέφη εις τάς κορυφογραμμάς, 
Μ όποΐαι περιβάλλουν τό λεκανοπέδιον και ιδίως εις την ώς άνω θέσιν, δηλ. επί 
ής κοριφογραμμής Περιστεριού - Τζουμέρκων ό καιρός πού ακολουθεί είναι έ- 
αίρ τ̂ος.

’Λπό 1.1.70 μέχρι 30.6.1970 τό ώς άνιο Διοσημεΐον παρετηρήθη 6 (εξ) 
(ιοράς καί έπαληθεύθη και τάς εξ.

I I I ,  Σ υ μ β ο λ ισ μ ό ς  δ ιο σ η μ ε ίω ν  η α ρ α τ ή ρ η σ ις  κ α ί  κ α τ α γ ρ α φ ή  α υ τ ώ ν

"Εκαστον Διοσημεΐον συμβολίζω με έναν, ούτως ειπείν, αΰξοντα αριθμόν 
ίνοδενΐχμενον από έναν δείκτην, δστις είναι τό αρχικόν του επωνύμου αυτού τού 
ιοίου μου τά είπεν.

Ούχΐ σπανίως ό αριθμός συνοδεύεται και άπό χαρακτηριστικόν ή χαρα- 
ηριστικούς έκθέτας πρός διάκρισιν και άντιδιαστολήν, άπό παραπλήσια Δίοση- 
ία.

Επίσης πολλάκις ό αριθμός περιβάλλεται άπό έναν κύκλον. Ούτω τό προ-

Γμένως περιγραφέν, παρατηρηθεί* και έπαληθευθέν Διοσημεΐον στιμβολίζο) διά 
Λατινικού αριθμού I ^ένα) συνοδευομένου υπό τού δείκτου Λ (λάμδα) έκ 

5 Λιβαδάς — ήτοι ΙΛ ή Ι Α ή Ι λ

Κατωτέρω μέ την άντίστοιχον περιγραφήν έκάστου Διοσημείου θά δίδω- 
και τόν συμβολισμόν αυτού, μέ τήν άντίστοιχον αιτιολογίαν.

Ή παρατήρησις τών Διοσημείων γίνεται καθ’ οίανδήποτε στιγμήν καί ό>- 
εις τά άντίστοιχα σημεία τού όρίζοντος και ύπεράνω χαρακτηριστικών θέσεων 
αναγλύφου, οπού συνήθως εμφανίζονται.

Καταγράφονται δέ διά τού άντιστοίχου συμβό?νου κάτωθεν τής ήμερομη- 
; παρατηρήσεως, έπι ημερολογίου τοίχου μορτρής κάδρου. Ή  έπαλήθευσις ση- 

ται διά τού Ε τιθεμένου κάτωθεν τής ημερομηνίας έπαληθεύσεως.
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I

IV* Δ ιο σ η μ ε ΐα  Β ερ το δ ο νλο ν  - Σ αλα μά γκα  - Κ ω στή

Κατωτέρω παραθέτω τάς συλλεχθείσ*ας πληροφορίας κατά χρονολογικήν 
σειράν και μέ την σειράν μέ την οποίαν μοι ύπηγορεύθησαν. At συλλεχθεΐσαι πλη- 
ροφορίαι καί περιγραφαί Διοσημείων κατά τά μέσα Δεκεμβρίου 1969 ήσαν:

α) Σ η μ ε ί α  κ α ι ρ ο ύ :  Β ε ρ τ ο δ ο ύ λ ο υ * ,  Σ α λ α μ ά γ κ α**.
ΙαΒ «Έάν προς την διεύθυνσιν τής Βουνοπλαγιάς ((BA(NW) των Ίω- j 

αννίνοιν)) τό έσπέρας καί μέ αΐθριον ουρανόν παρουσίασή λάμψις έστω καί άσθε- * 
νεστάτη, μετά παρέλευσιν τσ βραδύτερον όκταώρου εως δεκαώρου, θά έκδηλίοθή 
καταιγις εις την πόλιν».

ΙβΒ «’Αντίστροφος έάν εις την πόλιν των Ίωαννίνων, δ καιρός είναι βρο
χερός ή υπάρχει καταιγις κλπ. και εις την <υς άνω διεύθυνσιν παρουσιασθη δια
κοπή τής νεφαισεως καί φανή τό γαλάζιο χρώμα του ουρανού, μετά όλιγόοιρονΙ 
διάρκειαν θά έπακολουθήση καλοκαιρία επί τής πόλεως».

«Τά ανωτέρω ισχύουν κυρίως κατά τήν χειμερινήν, εαρινήν καί φθινο-]| 
πωρινήν περίοδον'».

2 β «Κατά τήν θερινήν περίοδον όταν Ιδίως έκ τής διευθύνσεως τού 6-, 
ρους Όλύτσικα (Τόμαρος) παρουσιασθούν νέφη κατακορύφου άναπτύξεως και* 
διασταυρωθούν μέ ετερα τοιαΰτα έξ άλλων διευθύνσεων, ώς μέ τά των Μιτσικε-| 
λίου - Περιστεριού κλπ. τότε έχομεν απότομον καταιγίδα επί τής πόλεως (κοινώς/ 
μπόρα)». :έ

Σ η με ί ω σ ι ς: Τά νέφη κατακορύφου άναπτύξεως είναι τό Cumulus
(Σωρείται) καί τά Cumulonimbus ( Σωρειτομελανίαι). Κυρίως τό ώς άνω ΔκΚ 
σημείον επαληθεύεται όταν τά νέφη είναι Cb (Cumulonimbus), ένώ έάν τύχουν 
Cu (Cumulus) ή ανάμεικτα τότε ή εντασις του Διοσημείου έξασθενεί μέχρι τε
λείας μή πραγματοποιήσεως τής καταιγίδος. |

Άπό 1.1.1970 μέχρι καί 30.6.1970:
Τό Διοσημείον ΙαΒ παρετηρήθη 2 φοράς καί έπαληθεύθη καί τάς δύο.
Τό Διοσημείον 1βΒ παρετηρήθη 2 φοράς καί έπαληθεύθη καί τάς δύο.
Τό Διοσημείον 2Β παρετηρήθη 5 φοράς καί έπαληθεύθη καί τάς πέντε. 

όχι όμως μετά τής αυτής έντάσεως πάντοτε. „ ?
3 ή 3Β ή ΙΣ. «'Όταν έπί τής κορυφής τού Μιτσικελιού παρουσιασθή μία| 

νέφωσις (κουκούλα κατά τήν τοπικήν ονομασίαν), ή όποια δεν διαλύεται άποτε-τ* 
λεΐ ένδειξιν ότι εντός τού προσεχούς 12ώ οου ή 24ώρου θά έκδηλωθη άνεμος είς 
τήν πόλιν άποκαλούμενος βοριάς, ό οποίος είναι σφοδρότατος καί δημιουργεί τρίτ. 
κυμίαν εις τήν λίμνην καί οί πλόες λέμβων καί βενζινακάτων ματαιούνται.

ΤΙ σφοδρότης του δέ είναι τοιαύτη, ώστε προκαλεί καταστροφάς εις τήν 1 
πόλιν ήτοι: έφαρπαγήν στεγών κλπ.

Ούτος ό άνεμος προσβάλλει τά λεγάμενα ριζιά, δηλ. τά χωριά, τά οποία 
εύρίσκονται εις τούς πρόποδας τού Μιτσικελιού: Στρούνι, Περίβλεπτος, Κρανο5*ι

Β ε ρ τ ό δ υ υ λ ο ς  ’Α π ό σ τ ο λ ο ς :  Τεχνικός Δημοσίων ’Έργων. Νϋν Σννταξ·'.?
οΐιχος, προσφέροιν τάς υπηρεσίας του εις τήν Τέραν Μητρόπολιν Ίωαννίνων.

Σ α λ α μ ά γ κ α ς  Δ η μ ή τ ρ ι ο ς : Γεννήθηκε τό 1894 είς τα Ιωάννινα. Τ(
1911 άπεφοίτησεν τής Ζωσιμαίας Σχολής καί τό 1916 έλαβε τό πτυχίον τής Νομικής ·> 
■Οηνών. 'Από τοΰ 1924 ή σχολή 9η μέ λαογραφικα καί ιστορικά των Ίωαννίνων. Τό 19# Λ 
τον άπενεμήβη «"Επαινος» τής Ακαδημίας ’Αθηνών δια τήν προσφοράν του. Εις τά? 1 
Δεκεμβρίου 1965 άπεβίωσεν.
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λα, Λνκοτρίχι, Κρύα και το κάτωθεν τής τοποθεσίας του Δρίσκου χωρίον (Ά - 
δρομίστα) Λογγαδες, λόγο) τής καθοδικής του πορείας. (Εάν δέ εις τον δρόμον, 
ό όποιος διασχίζει τό Μιτσικέλι οδός Ίωαννίνων — Μετσόβου — Τρικάλων, περ
νά αυτοκίνητου, χρειάζεται προσοχή, διότι υπάρχει κίνδυνος, ανατροπής του, Ιδί- 
οι; δε των μικρών αύτοκινήτιον).

| |  Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Εις τό υις άνω Διοσημείον δίδω και τον συμβολισμόν
I  (1>Σ (Σ ~ Σαλαμάγκα), διότι μετά διαβάζοντας τό βιβλίον «Περίπατοι στα Γιάν- 

νινα» τού Λ. Στ. Σαλαμάγκα, άνέγνωσα εις τό αφήγημα: «01 θυμοί τής λίμνης» 
*1 και εις τί|ν σελ. 111 τά κάτωθι:
I «Όταν όμως ξεπρόβαλε από κάποτε στην κορυφή τού Μίτσικελιού τό μα-
φκουνό εκείνο και πουπουλένιο κάτασπρο συννεφάκι, πού όλο και σβήνει ανατολικά 
; μά φουντώνει αντίστοιχα από τό άλλο άκρρο του, θαρρείς έτσι άένναα νά ξανα- 

γιεννιέται, τότε ό κάθε νησιώτης, ανήσυχος σήκωνε κατά κεϊ τά μάτια του και 
‘|6ιαζόταν νά γυρίση γλήγορα στο σπίτι του* κι’ άν ένοιωθε πώς δεν προκάνει, ε- 
|τρεχε νά σιγουρέψη τό καΐκι του έξω στην ξέρα ή πίσω στο μικρό μακρουλό κυ
ματοθραύστη τού Μώλου.

Τό ήξερε αυτός καλά τό μακρουλό έ κείνο κάτασπρο συννεφάκι* κι’ άν 
ίτύχαινε νά βρισκόταν κοντά του, θά τον άκουγες νά μουρμσυρίζη ανήσυχος.

— Βοριάς. .. πέφτει βοριάς. . .
Ό  Βοριάς...  Κατέβαινε από τό Μιτσικέλι·, έπεφτε στους Αυγγιάδες, κάτω 

ιστό Στρούνι και στην καλαμιά, στο νησί, στην λίμνη ( . . .  στά Γιάννενα).
’Από 1.1.1970 μέχρι και 30.6.1970:
Τό Διοσημείον 3Β παρετηρήθη 2 φοράς και έπαληθεΰθη την μία και αύ- 

jv οχι μέ όλην του την εντασιν.
β ) Σ η μ ε ί α  Κα ι ρ ο ύ :  Κ ω σ τ ή*.
<4)Κ. Κατά τόν κ. Κιοστήν εάν ανιοθεν τής Παμβοότιδος παρουσιασθούν ζώ- 

κχι ομίχλης < Σ.Σ. μάλλον πρόκειται διά νέφη stratus) είς τό ύψος τού χωρίου 
|Υυγνιάδες ή καί χαμηλότερου, εντός τής ίδιας ημέρας τό απόγευμα, πρέπει νά 
'(ίναμένωμεν βροχήν εις τήν πόλιν. (’Εννοείται ότι τό ώς άνω Διοσημείον πρέπει 
ά ποοουσιασθή κυρίως τό πρωΐ).

Έκ γενομένων παρατηρήσεων τού ώς άνω Διοσημείου από 1.1.1970 έως 
αι 30.6.1970, τούτο παρετηρήθη 11 (ένδεκα φοράς) έξ ών τάς 9 έπαληθεΰθη 
κατά τήν Ιην και 11 ην έμφάνισιν έξεδηλώθη υπό τήν πλέον μικράν εντασιν) 
11 2 δεν έπαληθεΰθη.

.  Τό Ισ το ρ ικ ό ν  το ϋ  τ ρ ό π ο ν  ο υ γ κ ε ν τ ρ ώ ο ε ω ς  τώ ν  μ έ χ ρ ι  τ ο ν δ ε  δ ιο ο η μ ε ίω ν

— Τά μέχρι στιγμής άναφερθέντα Διοσημεία τά συνεκέντρωσα μέσα Δε- 
μβρίου I960 εις έν γραφείου τής Τεράς Μητροπόλεως Ίωαννίνων, όπου είχα 
ταβή προς συνάντησιν τού κ. Βερτοδούλου, καθ’ οτι έγνώριζον ότι ούτος είναι 
ειβάτης καί μανιώδης φωτογραφιστής τοπίων.

Εκεί ήτο καί ό κ. Μ. Κα>στής καί μού άνέφερεν δ,τι έγνώριζεν σχετικώς.
— Ό φοιτητής τού Μαθηματικού Τμήματος Ίωαννίνων κ. ’Ιωάννης Ξυ- 

γαλος εις σχετικήν πρότασίν μου, προθύμως άνέλαβεν νά αέ φέρη είς έπαφήν
διαφόρους γέροντας άλιείς κατοίκους τής Νήσου τής λίμνης Παμβώτιδος, δι-

* Μ ι λ τ ι ά δ η ς  Κ ω σ τ ή ς : ‘Υπάλληλος τών ’Αγαθοεργών Καταστημάτων τής
ιθς Μητροπόλεως Ίωαννίνων.
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ότι και ούτος είναι κάτοικος ταύτης, προς συγκέντρωσιν σχετικών πληροφοριών 
διά νέα τυχόν υπάρχοντα Διοσημεΐα.

— Μία φορά κατά την οποίαν τρεις σεβάσμιοι Νησιώται γέροντες άλιεΐς 
συνεκεντροιθησαν, δεν κατώρθο>σεν ό κ. Ξυνόγαλος νά μέ εύρη και μετά έπληρο- 
φορήθην υπό του Ιδιου ότι είς εκ των τριών, καλός γνώστης των Διοσημεάυν, ά- 
πεβίωσεν.

* Τστερα από αλλεπαλλήλους συνεννοήσεις, επί τέλους την 24ην Μαρτίου 
1970 και ώρα 17.15 έντός τής οικίας του ώς άνο> φοιτητού συνηντήθην μετά 
τριών σεβασμίιον γεοόντο>ν άλιέων, οιτινες μου άνέφεραν τά κάτοιθι Διοσημεΐα.

V I. Σ η μ ε ία  κ α ιρ ο ϋ  (  Δ ιο σ η μ ε ΐα  )  ά λ ιέ ω ν  Ν η σ ιω τώ ν

Ό  πρώτος γέριον μετά του οποίου συνηντήθην, έως ότου ελθοισιν οΐ έτε-« 
ροι δυο, έλέγετο Λεωνίδας Ξυνόγαλος και μέ έπληροφόρησεν τά κάτοιθι περί τών* 
Διοσημείοιν.

α) Σ ημεί α  Κάιρου:  Λ. Ξυνόγάλον:
(5Ξ)* «Είς το βάθος μεταξύ τής οροσειράς του Μιτσικελιού και τής άπέ* 

ναντι της χαμηλής τοιαύτης φαίνεται ό Σμόλικας. Ή  διεύθυνσις αυτή είναι ή W  
και XW των Ίωαννίνο;'/' όταν εκεί συννεφιάση τότε θά έ/ωμεν κακοκαιρίαν εις] 
όλην την περιοχήν τών Ίίοαννίνων και πέραν ταύτης ακόμη, ενώ όταν εκεί ΐδίω 
κατά την δύσιν του 'Ηλιου ξεκόψη και φανή κοκκινοιπόν σύννεφον (ένοείται 
ταν έχη κακοκαιρία) f τότε ό καιρός καλυτερεύει.

(Σ.Σ.: Το ώς άνο> Διοσημεΐον τού κ. Λ. Ξυνόγαλον είς πρώτην προσεκτίτ] 
κήν παρατήρησιν είναι τό Ιδιον μέ τά Διοσημεΐα ΐία> και 1(β) τού κ. Βερτοδί 
λου. 'jSjj.ii τούτο ώς γενικώτερον περιέχει τά άλλα}.

Τό ώς άνω όμως Διοσημεΐον δέν είναι δυνατόν λόγω τής θέσεοις τού Πα̂  
νεπιστημιακού κτιρίου νά παρατηρηθή, ίσοις τούτο παρατηρηθή από την στέγ 
τού πύργου, όστις τώρα κατασκευάζεται διά την έγκατάστασιν τών Μετεωρολί 
γικών όργάνοιν* πάντως ή μή παρατήρησις τού 5Ξ Διοσημείου από τής θέσε 
τού Πανεπιστημιακού κτιρίου, μάς έγέννησεν την ιδέαν ότι είς έκάστην περιοΙ 
χήν πρέπει νά έγκαθίσταται είς Μετεοιρολογικός Σταθμός υπό τής Ε.Μ.Τ. (Έ ΐ 
θνικής Μετεωρολογικής 'Υπηρεσίας), εις τοιαύτην θέσιν έξ ής νά παρατηρώ ντβ| 
άπαντα τά Διοσημεΐα μή εξαιρούμενων τών φαινομενολογικών τοιούτων (περί 
όποιων βλέπε κατοηέρω).

Περί τής θέσεοις τού ώς άνο> Μετεωρολογικού Σταθμού και τής σημασία| 
αυτού θά άναφερθώμεν κατώτεροι.

— Μετά ό γέρο - Ξυνόγαλος μού Ιστόρησε τά ακόλουθα:
«Τό 1915 όταν ήμουν στρατιώτης έπήγα είς τό Μετζιτιέ (νύν ΚεφαΜί

βρυσον) άρχάς Αύγουστου, όπου συγκεντρο/νονται πολλοί Βλάχοι τής περΐΓ*“  
διά τό πανηγύρι τού Δεκαπενταυγούστου, όπως τό λέγουν.

Παρετήρησα τότε ότι συνεχώς ένας Βλάχος τσομπάνος κάθε βράδυ 
τά μεσάνυχτα έβγαινε έξω.

Κάποτε τον έρώτησα, γιατί βγαίνει κάθε βράδυ καί μού είπεν:
«’Απόψε έλα νά σού δείξου».
’Επήγα καί μού εϊπεν: «Θά κυτΤάς, τον πολικό άστέρα καί προς ποιαν p} 

ριά βγάζει καπνό, σάν ομίχλη, θά καταλαβαίνης τον καιρό, οί μεριές είναι

* δΕα καί 5Ε6 κατά τό ΙαΒ καί 16Β άντιστοίχως.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ »

ϊ  ιχ*"
i

tH (ΙΟ)*. Δηλαδή, δταν βγάζη καπνό από τό βόρειον μέρος θά εχωμεν βοριά, ό
ταν δέ από τόν νότον, θά εχωμεν βροχή.

Έάν ό καπνό; που; βορράν είναι μαυρωπός, τότε θά εχωμεν χιόνι* και εάν 
ό ώ: άνο> καπνό; είναι στοοβιλώδη;, τότε θά εχωμεν χιόνι μέ αέρα (μπόρα).

Έάν ό καπνό; είναι νοτιοδυτικός τότε θά εχωμεν θρασκιάν.
"Οταν δε 6γ«ίνΐ| καπνό; από τόν πολικόν αστέρα από οίονδήποτε άλλο μέ- 

άπό εκεί θά εχωμεν αέρα.
’ ΊΙ ποόγνωαις αυτή ισχύει δΓ ένα μήνα».

«ΙΙράγιιατι, τά άνιυτέοω ισχύουν και διά τά Γιάννενα, διότι τά παρατηρώ 
ΙΡάπό τό νησί και επαληθεύονται».

} (Σ.Σ. Πράγματι ισχύουν και διά τά ’Ιωάννινα, διότι κυρίως ή χιών εις 
Ίοχχννινα μιΐς έρχεται έκ τού S ή SE καί ή βροχή S, έκ τού Ίονίου πέλαγους).

Τήν παρατήρησιν τού Πολικού άστέρο; καλούμεν Διοσημείον 6δΚξ καί 
ί?ει; τΐ|ν θέσιν τού εκθέτου ΔΚ, θά θέτωμεν τήν διεύθυνοιν έξ ής θά παρατηρή- 
4 ται ό καπνό; ί ή ομίχλη).

(Σ.Σ. Ούδεί; πιστεύω νά νομίζη ότι πρόκειται περί τού συνηθισμένου κα
ι πνού ή τή; συνηθισμένη; ομίχλης, άλλα εις τού; άπλοι'; καί αγνούς ανθρώπους 
:τή; υπαίθρου είναι αδύνατον άλλω; πιο; νά τά; έκφράσουν. Μάλλον θά πρόκει
ται περί μεταβολή; τή; πυκνότητο; τού ατμοσφαιρικού άέρος καί των κινητικών 
ιαυτού χαρακτήρων οπότε παρουσιάζονται αύται αί διαφοραί των οπτικών άκτίνων, 
ιλόγω διαφορετικής διαθλάσεως, διαχύσεω; κατά τά; διαφόρους διευθύνσεις, α! 
ίόποΐαι ε»; πρώτην παρατήρησιν φαίνονται ώς καπνός ή ομίχλη).

Μετά ό γέρο - Ξυνόγαλο; ήρχισε νά μού διηγήται διά τα πώς καταλαβαίνει 
τόν καιρόν από τήν παρατήρησιν τού άστέρο; Εσπέρου καί τής Σελήνης, 
j. «Παρατηοώντες προ; τό μέρος, πού πιάνεται τό Φεγγάρι ή δύει ό
Ίίλιο;, έάν Ιδωμεν τόν 'Έσπερο καθαρόν, θά εχωμεν καλόν καιρόν, έάν δέ γύρω 
ώυ υπάρχει σύννεφον (στέμμα) τότε θά εχωμεν κακόν καιρόν», 

j Διά τήν καλοκαιρίαν θέτομεν ΤΞα και διά τήν κακοκαιρίαν 7Ξβ. '
— Τήν στιγμήν αυτήν ήλθαν καί δύο άλλοι σεβάσμιοι γέροντες νησιώ- 

ες άλιεί;, πρώτο; ό κ. Ευστάθιο; Γκαρανάτση; καί μετά ό κ. Ήλίας Σκούρης. 
(I) Σ η μ ε I α κ α ι ρ ο ύ  Σ ω τ η ρ ί ο υ  Σ ί μ ο υ (τιμής ένεκεν)

Εκείνη τήν στιγμήν ό γέρο Ξυνόγαλο; μού έλεγεν διά τούς μηνίσκους τού 
γγαριού καί οί άλλοι άκούοντε; επιβεβαίωναν ταύτα, διά τούτο τά Διοσημεία 

τή; Σελήνης τά συμβολίζομεν 8 χ ν ς ς  όπου X—Ξ, (1),  (2),  (1)— (2).
Οί έκθέται θά έρμηνευθούν κατωτέρω, αλλά ό δείκτης Ν.Σ.Σ. σημαίνει: 

οσημιία Νησιωτών τό Ν προ; τιμήν δλων των άλιέων νησιωτών καί τά ΣΣ εί- 
ι τά αρχικά τού μακαρίτου γέροντος άλιέω; Σωτηρίου Σίμου, οστις κάποτε μέ 

ρίμενεν διά νά μού ειπή τήν πείραν τών παρατηρήσεών του διά τήν πρόγνω- 
/ τού καιρού, αλλά  ή συνάντησις δεν έγένετο, μετά από όλίγας ημέρας ούτος ά-

Είς τό άκουσμα των «16 μεριών» άμεσο); θυμάται κανείς τά ; 16 διευθύνσεις του 
μου καί εκπλήσσεται. ΓίαραΟέτομεν κατωτέρω τάς 16 διευθύνσεις του άνεμου μετά τής 
ιστοί χου ονομασίας των σπουδαιοτέρο>ν.

1) X ί Βορράς ή Τραμοντάνα), 2) ΝΝΕ, 8) ΝΕ (Μέσης ή Γραίγος), 4) ΕΝΕ, 5) Ε 
λιώτης ή Λεβάντες), 6) ESE, 7) SE (Εύρος ή Σιρόκος), 8) SSE, 9) S (Νότος ή 
ια), 10) SSW, 11) SW (Λίψ ή Γαρμπής), 12) WSW, 13) W (Ζέφυρος ή Πονέντες), 

WNW, 15) NW (Σκύρων ή Μαΐστρος), 1C) NNW.



ΕΣΤΙΑ»

γάρο (μηνίσκον) τού ήλλαξεν τον προσανατολισμόν καί μού ελεγεν δι’ έκάστην θέ-

έκθέται τώρα αυτονόητοι).
(Σ.Σ. ΕΓις μίαν ανάπαυλαν έρώτησα διά την κουκούλα τού Μιτσικελιού. 

οποία φέρνει, τρόπο; τού λέγειν, τον βοριά, όλοι οΐ γέροντες μού άπήντησαν ό 
πράγματι τούτο συμβαίνει).

του, δη/., τρόπον τινα ΔιοσημεΤα φαινομενολογικά.
γ) Δ ι ο σ η μ ε ί α  (φαινομενολογικά) Ε. Γ κ α ρ α ν ά τ  σ η.
9κ r Ό  Γκαρανάτσης μού είπεν: «'Ότι τά πτηνά, κουρούνες, καρακάξι 

κ.λ.π. φωνάζουν στρεφόμενα προ; τό μέρος άπό τό οποίον θά έλθη μπόρα».
Εκείνη την στιγμήν ό φοιτητή; των Μαθηματικών Ξυνόγαλος, προσέθ 

σεν «Πράγματι μία μεγάλη κουρούνα (κοινώς γκαΐλα), ερχεται εις τον πλάται 
(τον μεγάλον) και φωνάζει προς κάποιο μέρος καί μετά άπό ολίγα; ώρας ερχετι 
άπό την άνω διεύΟυνσιν μπόρα».

9μ γ  Μετά ό γέρο Γκαρανάτσης μάς μεταφέρει εις τά μυρμήγκια λέγοντας 
«'Όταν τά μυρμήγγια βγάζουν χώμα εξοί άπό τάς φωλεάς των, συσσωρεί 

ουν περισσότερον άπό την διεύθυνσιν άπό την οποίαν θά ελθη ή βροχή». ή 
δ) Δ ι ο σ η μ ε ί α  (φαινομενολογικά) Η. Σ κ ο ύ ρ η. |

10* ς  Τέλος ό γέρος Σκούρης μάς είπεν: I
«'Όταν τό μικρόν πτηνόν παπαδίτσκος συνεχώς κελαηδή επί μίαν ή δί 

ημέρας, θά εχωμεν κακοκαιρία». _ |]
’Επίσης μάς περιέγραψεν παραστατικά τάς φωλεάς τών ποντικών τού βα| 

το ν  (πέριξ τής λίμνης), τά οποία είναι μεγάλα σάν νυφίτσες. f j
10* 2 «Κάμουν, μάς είπεν, τάς φωλεάς των με δύο ή τρία πατώματα n i

άναλόγως τού κύματος τής λίμνης άνεβοκατεβαίνουν εις τά διάφορα πατώματρί 
Αυτό όμως τό οποίον μάς ενδιαφέρει κυρίιος είναι τό εξής: m

«ΕΓις περίπτοκιιν κατά την όποιαν δεν εξέρχονται τής φωλέας των ol W  
τικοί τού βάλτου προμηνύεται κακοκαιρία. Δύνασαι τότε νά τούς πλησιάσης | |  
τάς φωλέας των καί νά τούς καμακώσης. Τούτο συμβαίνει όταν προαισθάναιφ 
κακοκαιοία, ενώ όταν ποοαισθάνωνται καλοκαιοίαν ή δέν τούς εύοίσκεις ιιεσα ί |

όΞα Έπαρουσιάσθη την 5.4.70 καί έπαληθεύθη τήν 5ην και 6ην 4.7fe 
5Ξβ Διά τήν παρουσίαν του τήν 23.6.70 καί τήν έπαλήθευσίν του διί*

^ > λ  f νρούμεν επιφυλάξεις.
6ΔΚΞ Δέν παρετηρήθησαν.



7Ξα και 7Ξ6 Δέν παρετηρήθησαν.
8ΝΣΣ Τούτο παρετηρήθη την 9.4.70 και συνδιαζόμενον μέ την έμφάνισιν 

μικροί» Σεληνιακοί* στέμματος έπαληθεύθη την 11.4.70.
8(1)— (2) Παρετηρήθη την 8ην Μαΐου και ή έ.ταλήθευσίς του θεωρεί

ται αμφίβολος.
8ΝΣΣ (X—Ξ, (1 1, (2)) δέν έ'χουσι παρατηρηθή.
9κΓ και 9μΓ. Δέν παρετηρήθησαν.
ΙΟπΣ και ΙΟπ'Σ Δέν παοετηρήθησαν.

V iL  Γ ε ν ικ ά  χ ρ ή σ ιμ α  σ υ μ π ερ ά σ μ α τα

$ Ή μ ή παρατήρησις ενός Διοσημείου δέν επεται οτι δέν ένεφανίσθη, άλλα 
ίθανόν να μην ύπέπεσεν και εις την άντίληψίν μας.
"·· Τδ νά μην ύποπέση εν Διοσημεΐον εις την άντίληψίν μας, έφ’ δσον τούτο 
ύνέβη, δυο τινά συνηγορούν εις την μή παρατήρησίν του.
Τ α) 'Ότι δέν γίνεται ή παρατήρησις άνά πάσαν τουλάχιστον ώραν το 24ω- 
>ν και β) ο τόπος παρατηρήσευκ νά μην είναι ό ένδεδειγμένος.

Τδ ανωτέρω δεύτερον μέρος μάς έμβάλλει εις τάς ακολούθους σκέψεις, ή- 
ι: ότι ό Μετεωρολογικός Σταθμός ίό χαρακτηριστικός Μετεωρολογικός Στα- 
ιδς) έκάστης περιοχής, πρέπει νά ύπάρχη είς τοιαύτην θέσιν, α>στε νά παρα
τιόνται τά τυχόν εμφανιζόμενα Διοσημεΐα εις όποιανδήποτε στιγμήν.
ί Τούτο δύναται νά έπιτευχθή έάν από τάς τοποθεσίας ένθα παρουσιάζονται 
( Διοσημεΐα, φέρωμεν μετά την άναγνώρισίν των έπι τού χάρτου προς τό κέν- 
|)ν τής περιοχής ευθείας* έκεΐ δέ ένθα θά συναντηθούν αύται αΐ εύθεΤαι, συνη- 

ο̂νντες και τού υψομέτρου ώς και των λοιπών απαιτήσεων τής έγκαταστάσεως 
Μ.Σ., έκεΐ θά είναι ό καλύτερος τόπος έγκαταστάσεως τού Χαρακτηριστικού 

(Κίορολογικού Σταθμού τής περιοχής.
j Έάν δέ μερικά φαινομενολογικά Διοσημεΐα είναι αδύνατον νά παρατηρη- 
ΐΐν έκ τής θέσεως τού χαρακτηριστικού Μ.Σ. λόγο# τής άποστάσεως, τότε πρέ- 
άπαραιτήπυς νά είναι εύκολος ή μετάβασις τού παρατηρητού μέχρι τού τόπου 
παρατηρήσειυς τούτων.

Όσάκις δέ γίνεται έμφάνισις ένός Διοσημείου, καλόν θά είναι νά αρχίζουν 
Κχΐ αντίστοιχοι παρατηρήσεις (έφ’ δσον υπάρχουν τά άπαιτούμενα μέσα καί 
«οσωπικόν), μέχρι τής έπαληθεύσεοις τούτου ή μέχρι τού μεγίστου χρόνου καθ’ 
|ναι δυνατόν νά έπαληθεύθη τούτο καί δέν έπαληθεύθη, οπότε ώς είναι εύνόη- 
ρά προκόψουν χρήσιμα συμπεράσματα καθότι, «ή φύσις είς τά ελάχιστα είναι 
ιτη».
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π α ρ ο ι μ ι α ι
Π α βο ίμ ιες  π ο ύ  Skv δη μ οσ ιεύΰ ινικαν

^ λ ο ,ώ ς  κλουνϊ (κλωστή) κι άλλο.ώς κανί.
Αν δε 6ρεξ θα σταλάζ’

"Λνθρουπου πού οόϊ κι σκύλου πού μαντρί.
Απομ νε, σαν η Σσάλτου μί Τ’ν ούκνά.
Απομ νει σαν η καλαμιά στούν κάμπου.
Απο που είσι αντρα μ’, άπού κεί πουν ή γ’ναΐκα μ’.
Απ τα καλα κερδισμένα παίρν’ ού διάουλους τα μ'σά κι απ’ τά κακι] 

κι αυτόν κι αυτά.
Αύτή εινι σιγανοπαπαδιά — η ψιλή βροχή (για τήν πονηρή).
Γιώμα που χουργιό κι δείπνου πού γειτόν’ς (για άνοικοκύρευτη).;.
Γλυκός ού ύπνος τήν αυγή; οξου ού κ ........ς τήν Λαμπρή. i
Γύρο σι ή τέντζιρ κι ήβρι τού καπάκ .
^Εγώ προυσταζου τ σκύλα μ’ κι ή σκύλα μ* τ' νουρά τ’ς. 
j Εκατσι η που)ΐπή στήν πόρτα κι περγιλάει Γς διαβάτις.
 ̂ Εκατσι ή δουλειά στήν πόρτα κι κυνήγησε τή φτώχεια.
Ελιά απ τούν παππού σ' κι κλήμα τού χεριού σ\ *,
”Εφαϊ ού αρίφ’ς (ό μερακλής) ένα αυγό κι άλείφτ'κι κι ώς τ  αύπ^ 
τΗβρις φαΐ κάτσι φάι, ήβρις καυγα —ή ξύλου— σιούκ φεύγα.
Ή καλή νοικοκυρά είνι δούλα κι κυρά.
Ή νύχτα βγάζ' έπίσκοπου, κι αύγή Μητροπολίτ\
Ή πρώτ’ δούλα, ή δεύτερ’ κυρά, ή τρίτ* τρώει τού κκράλ\
Ή χώρα καίγουνταν κι ή π ........α λούζουνταν.
Ή ψυχή τ’ άνθρώπ’ εχ’ πουλλά ντουλάπια.
Καλά είν’ τά φαρδομάνικα μόν' τά φοράν οί παπόδις.
Καλή πλάστρα τού κόσκινου, καλή ζυμώστρα ού φούρνους.
Κάτσε γέρο διάτανε.
ΚΓ τ  άντιρα μέο’ τήν κ’λιά μαλώνουν.
Κι τά μκαξουτά βρακιά θέλουν πιδέξια σκέλια.
Κλέφτς χουρις κολαούζο (οδηγός) κι Δισπότς χωρίς άνήψια δε γίνι| 
Κοιλιά οάν τήν Μποϊνίκοβα (στομάχι πού χωνεύει πολλά σάν τήν κα 
βόθρα Μποϊνίκοβα - νερόμυλος Καστρίτσης).
Κύττα μι τδνα, νά σι κυττάξου μι τα δυό. ^

Λ I
Λείπ* οί) Μάρτς απ' τή σαρακουστή; (Γιά άτομο πού άναμιγνύεται|
κάθε κοινωνική εκδήλωση).  ̂ Ν ,
Λείπ’ ού γύρους, ού τριγυρους, ου γιακας κι τα μανίκια.
Λίγα άπ’ τού γουνι (γονέα) πουλλά απ τού θιό.
Λόγια καλά λ ’θάρια στούν τρουβά. ?
Λούοι μι χτενίσι μι, ξαίρου ποιος μι γένν σι.

7*.

Ιυνεχε ια  απο το τεΰχος 201 - 202, οελ. 63.
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Μάης παντάδειλ’νους κι πάλι πειναομένους.
(ίίουρνό - πουρνόπ'λου, γιώμα - γιωματόπ’λου κι δείπνο).
Μάθι τέχνη κι άστηνε, κι αν πεινάοης πιάοτηνε.
Μάρτης, γδάρτης κι κακός παλουκοκάφτης.
Μάρτη βόλι μάστουρα κι ας τον κι ας ψειρίζιτι.
Μάρτη ξύλα φύλλα, μή κάψ' τά σταλίκια.
Μάρτης γδάρτης κι οακκουλοτινάχτης. (Παλαιότερα ό έφοδιασμός γιά 
δλον τον χειμώνα γινότανε άπό τό καλοκαίρι και φθινόπωρο και τό Μάρ
τη τελειώνανε καί τιναζότανε οί σακκουλες).
Μάτ* κιουτής, κι* πλάτ’ς ντούρος.
Μαύρου είν κι τού γαρύφαλλου (μοσκοκάρφι), μόν’ π’λιέτι μΐ τού 
δράμ* (για νόστιμη μελαχροινή).
Μεροδούλ’, νυχτοφάϊ.
Μικρή βοηθεία, μιγάλ’ σωτηρία.
Μικρά τά ιτιδιά μικρά τά βάσανα, μεγάλα τά πιδιά μιγάλα τά βάσανα. 
Μι τού ζόρ* (βία) παντρειά δέ γίνιτι.
Mi τούν θ’κύ σ’ φάι κι πιέ, κι άλισβερίσ’ (δοσοληψίες) μήν έχ’ς.
Μιά στού χώμα, άλλ’ στού στρώμα.
Μιγάλ’ κόρ, μιγάλ’ τύχ\
Μι πύτ’όις τ'ς ιλιάς τού φαρμάκ’.
Μ ή στάξ’ κι μή βρέζ’ (γιά χαϊδεμένο παιδί).
Μιγάλ’ μπουκιά’ κι όχ’ μιγάλ’ κουβέντα.
Μοϋδοτκες τού μέσα τ’ς ίλιάς κι τ’ άξου τ’ς καρύδας (τά μή φαγώσιμα) 
Μ’ ξύν’σι ού μπουζάς.
Μποίν μ) τού σακκι κι βγαίν’ μΐ τού βιλόν». (Άρρώστεια).
Μπάτι σκυλιά κι άλέστι κι αλεστικά μή δίνετι.
Μπρος κι πίσου τού Χριστού εϊν’ ή καρδιά τού χειμωνιού.
Μπρός βαθύ κι πίσου ρέμμα. ("Οταν βρίσκεται κανείς πρό άδιεξόδου).

Ν

Νά δουλέψουν δυο νουμάτ’ (άτομα) νά βγή τού κουμμάτ’.
Νά γηράσης νά πής τή ψείρα μπούμπα.
Νάκαναν κι οί μυϊγες μέλ’ έτρουγα κι’ έγώ ή καϋμέν’ (γιά άνικάνους)* 
Νά κάν ή Μάνα δώδεκα, νά χάνη δεκατρία.
Νάηταν ή ζήλεια ψτίτρα, θά κόλαη τόν κόσμο ολου.
Νά φας μιά μιριά άλάτ’ νά μάθ’ς τούν άλλουν.
Νά χ—ο’κι νά μή φράν\

I Νέρατα (ς)ύκια τής λίμνης) μας δόκαταν, κακλακίδες (θήκες καρπού 
βελανιδιάς) σας δόκαμαν.
Νόμ’ δώσε μου) κυρά τούν άντρα σου κϊ πάρι σύ τούν κόπανου.
Νύφ’ γαμπρό έχασα, τά δυό μ’ παιδιά τάχοκ 
Νύφ’ κι άντραδέρφ’ κΐ τού κακό τ’ άγκάθ’.

Βιραγκινό (άδύνατο) γουμάρ*, ξιπατουμός τ’ς καλύβας.
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104 Ου βλάχους έτρουγτ. ή φουστανέλλα τ' χαίρουνταν.
105 Ον γαμπρός κι τού ταπόν’ πουλλούς όπ' άλαθών'.
106 Ου θ κός μου άντρας πέθανι καμμιανής να μην πούμαν'.
107 Ου καλός ού νοικσκύρ'ς τού χειμώνα χαίριτι.
103 Ού καλός ού νοικοκύρης άνοίγ' την πόρτα μη τούν κ __ υ. (Στα χέρι

κρατάει τά ψώνια).
109 Ού κακός ου χρόνους περνάει, ού κακός ού γείτουνας δεν περνάει.
110 Ού καλός ού μύλους (εδώ εννοεί το στομάχι) δτ' νά 6ρή αλέΟ.
111 Ού κιρός ταρνάει ία τον σκ'νί μαζών' (σκοινί = νήμα της ζωής).
112 ^Ολα τά στραβά τά καρβέλια ή νύφ' τά κάν\
113 'Ό λοι οί μήνες τρων τού κρέας κ ι ου Μάρτης τρώει τά κόκκαλα.
114 Ού λύκους στ' άναμπουμπούλα (φασαρία, ταραχή) χαίριτι. *]
115 Ό λ ' στ' Γιάνν' τ' χαρά. j \
116 Ού λόγους φέρ' αντίλογου ια άντίλουγους φαρμάκι.
117 Ό λους ού καυγάς γιά τού πάπλωμα (μύθος Ναστρατίν).
118 Όμορφη (ειρωνικά) σάν κουλουκύθ' άνάλατου.
119 Ού μ'σαφίρ'ς την πρώτ' ημέρα άξίζ’ μια λίρα κ ι τ' δεύτερ' μιά ψεή
120 Όμοιασαν κ ι συμπεθέριασαν. U
121 Ού μυλουνάς αν τ'νάξ τά γένια τ' φιαάν' τη κ'λσύρα.

Ού μυλωνάς κι αν πεινάσ' τά γένια τ' θά τ'νάξ.
(Παραλλαγή τής προηγουμένης).

122 Ού νιος τά νιάτα τ' κι ού γέρους τ' ν'αρμάτα τ .
123 Όντάπρεπι (όταν έπρεπε ) δεν έβρεχι κι τού Μάη χιόν'ζι.
124 Ού νάχας κι ού τάχας πέθανι, ού γιάτους είν' ού θ'κός μας.
125 Ό ζου απ' τού κουρμί μ' άς είν' κι τ' άδερφοϋ μ ' (εγωιστική).
126 Ό ξου απ' τού χουρό πουλλά τραγούδια λέν'.
127 Ού ούκνός πάει μακριά, ια ού φιλάργυρος πληρών' πουλλά.
128 Ό π ' ακοΰς πολλά κιράσια, τοίμασι μικρά καλάθια.
129 Ό π' ενενήντα έ\νιά  κ ι' ένα εκατό.
130 Όπ* μπαίν' ήλιους, δε μπαίν' γιατρός.
131 'Όποιους έχ' μαχαίρ' τρώει ππτόν'.
132 'Όποιους πολυδιαλέει παίρν' τά διαλιγούρια.
133 'Όποιους διαλέει τούν αιθέρα παίρ' την κακή τ' τήν μέρα.
134 "Όποιους γιννιέτι μιλαιμός, πουτέ του δεν άσπρίζει.
135 "Όποιους ντρέπιτι πουλλά καλά στειρεύιτι.
136 'Όποιους έχ' ξένου αλουγου, μ' σουδρουμις ξυπζεύεΐ-
137 "Όποιους δε θέλ' νά Γμώσ' κάθι μέρα κοσκινίζ'.
138 'Όποιους β'λιέτι (βούλεται) οπού βραδύς, στη τσέργα ξημερών'·:
139 "Όποιου δάχτυ'λου νά κόψης τού ίδιου πουνάει. \
140 Οί πουλλές οί μαμμές γκαβό τού βγάζουν τού πιδί.
141 "Όπου καπν ός εκεί φουτιά. ΐ
142 'Ό π ' ού φτουχός ία ή μοίρα τ'.
143 "Όταν μουφλίζ* (χρεωκοπεί) οί διάτανους παληά διφτέρια
144 Ό τ ' μικρομαθαίν'ς δε μεγαλαφήν'ς.
145 "Ότ' ακοΰς οπή γειτονιά σου πάντεχέτο στή γωνιά σου.
146 Οί τυφλές οί κότπς τ' νύχτα ψειρίζουνπ.
147 Ούπ ψύλλους στούν κόρφου τ'.
148 Ού ύπνους θρέφει τού πιδί, ού ήλιους τού μουσχάρι, κ ι τού 

γέροντα τούν χάνει παλλικάρι.

[ftV
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Ού ψ’λός δούλους τ' κουντού.
Ού χουρταμένους τούν νηστικό δέν τούν πιστεύει.

Π

1151 Πάντρεψέ μι μακρυά νά ξαίρου νά πινιέμι.
1̂52 Παπαντίτσα (Υπαπαντή) χιονισμέν’ κοφινίτσα γεμισμέν’.
153 Πάρι κι μή βάνς γρήγουρα τούν πάτου φτάν’ς.
151 Παρηγουριά στούν άρρουστου ώσπου νά τούρθ’ ή ώρα.
!15·5 11αιοί τ' αύγό κι έφτακι στούν ουρανό.
156 Πάτσις την πίττα.
157 Πέσι πάπα (ψωμί) νά σι φάου (τεμπέλης).
158 Πιρ’σεύει άη τού λύκου νά φάη ή άλ'πού.
159 Μίοου έχ' ή άχλάδα τ'ν ουρά τ’ς.
160 Που πας έρμου βίο; πάου νά ρ’μάξου κι άλλου.
161 Πούθ’ έχς τά μάτια σ' βγαλμένα; άπ' τούν ιθ'κός (ίδικάς) βαθύτιρα.
,62 Πόπ μήλα, πότι φύλλα (γιά άνεργία).
;63 Πολυτεχνίτ ς κι έρημοσπίτ'ς.
64 Πού σι πουνεϊ κΐ πού σι σφάζ\
65 Προίκα χίλια πέρπιρα καί κακαϊδού άν πάρης, τά χίλια παν δέν έρχουν- 

τι κι' ή κακαϊδού σου μένει.

Ρ

*6 Ράψι ξύλουσι, δουλειά μΐ σ' άπολείψ\ 
i7 Ρίξου ρίξου παλαβέ, ώσπου νάρθ' ή γνώση σου.
-8 Ρώτα παθό μή ρουτάς γιατρό.
I
1 Σ

1 Σάν τού σκ'λϊ στ' άμπέλι.
1 Σάν τήν μυϊγα μέσ’ τού γάλα.

Σάν τά πιδιά τ' λαγού (σκορπισμένα).
Σάν τήν άχιντρα (όχιά). (Ό  κακός ό άνθρωπος).
Σάν ξαναγίνου νύφ* ξαίρου πώς προσκυνάου.

} Σάν νύφ’ άπού Διφτέρα.
Σαν τ’ς κόττας τά πουδάρια (άτσαλα).
Σαράντα φάϊ, σαράντα πιέ, σαράντα κάνι γιά τήν ψ'χή σ’ 
Σ ’κτώτ’ άπού μάστ’ρα (σέ σκάζει).
Σιούκ ισύ νά κότσου ίγώ.
Σιούκ’ Παπά νά κάτσ’ ού Χότζας.
Σι χάρβαλου σακκί, θέλεις βάλε, θέλεις μή.
Σκ’λί π’ άλιχτάει κι δέ δαγκάν’, ρίξ’ τ’ κόκκαλα νά φάη. 
Σούρθι τάνα (κακό) καρτέρ' κι τ' άλλου.
Σ' φέρ’ τ' αύγό κι σ’ τρώει τήν κόττα.
Στούν μπάτου ξουρίζουν τού γαμπρού.
Στοϋ κουφού τήν πόρτα, δσου θέλεις βρόντα.
Στ’ λίμ’ νά πας νιρό δέ θά βρής (γιά άνίκανο).
Συγγενής άπ’ τής συκιάς τού γάλα.
Σύρτι μι κι άς κλαίου, κι άν κλαίου τί σάς κάνω.
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189 Τ’ Άη Λιός τού καρύδ\ τ’ς *Άη Σωτήρας τού σταφύλ’, της Παναγίας^: 
τού σύκου.

190 Τ’ "Αη Λιός γυρίζ’ ή σφαίρα άλλοιώς (άρχίζει νά δροσίζη ό καιρός).
191 Τ  "Αη Γιώργου νά ς>έξ\
192 Τ' άγώϊ ξυπνάει τούν άγουγιάτ’.
193 Τάξ’ τ’ γιου σ’ ψέμματα κι τ’ γαμπρού σ’ άλήθεια.
194 Τ  Αύγούστου οι δρϊμες τά πανιά κι τού Μαρτίου τά ξύλα.
195 Ταίριασαν κι συμπιθέριασαν
196 Τιμπέλ’ κι δέκα παραπάν’.
197 Τί τού θέλ’ς τού χ ’σό (χρυσά) τού λ’γέν (λεκάνη) κι νά φτύν’ς αίμ<̂  

μέσα. (Γιά πολύ πλούσια άτομα προσβεβλημένα άπό φθίση).
198 Τί έχ’ ή μύτ’ σ Γαμπρέ κι τρέχ’; Εϊν’ από τού χ’μώνα. —Σι ξαίρου 

άπ’ τού καλουκαίρ\
199 Τί σ’ λείπ κασιδιάρ’; σκούφια άπού μαργαριτάρ’.
200 Τί σ’ λείπ’ ζουλφιρή; φερ’τζές άπό πιρπιρί.
201 Τού φρονίμου νόγα (κάμε νόημα) κι τ’ζουρλού μουλόγα.
202 Τού φτουχοϋ τό βρέσιμο καρφί και πέταλου.
203 Τού τεχνίτ’ τά πιδιά ώς τού γιώμα θά πεινάσουν κι ώς τού βράδ’ fj 

χουρτάσουν.
204 Τού ζουρλό κι τού μιτζ’μένου (μεθυσμένον) ξέν’ πόν’ τούν γηράζου^
205 Τ’ άμορφου κριαριού έτσ’ κρηιούν τά κ’δούνια.
206 Τού παληό (ρούχο) φ’λάει τού κινούργιου.
207 Τού ζιστό τού κουλουκύθ’ πήγι στην πόλη κι ήρθε.

(Πάλι ζεστό γιατί άργεϊ νά κρυώση).
208 Τού μήλου κατ’ απ’ τη μηλιά θά πέσ\
209 Τού ένα κανένα (παιδί), τά δύο λίγα, τά τρία καλά, τά τέσσερα που5
210 Τού φαΐ τ’ σχουριμέν’ς.
211 Τού φτ’νό τού κρέας τά σκ’λιά τού τρων'.
213 Τού ψάρ’ ά π  τού κκράλ’ βρουμάει.
214 Τού μ’σιακό τού βόϊδ’ τού τρώει ού λύκους.
215 Τού ψέμμα γιουματάει, δε δειπνάει.
216 Τού σαρανταημέρου ή μέρα, καλημέρα καλησπέρα (πολύ μικρή).
217 Τού ήμερου τ’ αρνί β’ζάν ’δυο μαννάδες κι τ’ άγριου ούτι τ' μάννα i
218 Τούν έστειλαν γιά μαμμή κΓ ήρθι στά βαφτίσια. J
219 Τό κέντημα είναι γλέντημα (τό παίρνεις και πας όπου θέλεις) ή ρ<| 

είναι σιργιάνι, κι αύτός ού έρμους άργαλειός είνι σκλαβιά μιγάλη. I
220 Τ’ς "Αης ’Άννας άνασαίν’ ή μέρα. (Μέ τό παλαιό ημερολόγιο 9 ? 

κεμβρίου εορτή τής 'Αγίας ’Άννης ήτανε τό χειμερινό ήλιοστάσιοΜ.
221 Τ’ς νύχτας τά καμώματα τά βλέπ’ ή μέρα κι γιλάει.

Τ’ς νύχτας τη δ’λειά τ’ βλέπ’ ή μέρα κι γιλάει.
222 Τ’ς κάπας μανίκξ
223 Τσόπα σύ νά κρίνου γώ.
224 Τράβα τού σκ’λι μή στάξ’ ή ούρά τ’.

%

226 Υστερνή μου γνώση νά σ’ είχα πρώτα.

&
%
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Φ

Φάει νύφ’ τού ζ’μΐ καλά είν’ κι τά κουψίδια.
Φατι τζ'μπέδις, φατι ντλαμάδις (μύθος Ναστραντίν).
Φεγγάρι για κλέψ’ μου γ’ναϊκα. —X—σ άντρα μ' κι έμπα μέσα.
Φεύγ’ ού γάτους χουρεύουν τά πουντίκια.
Φιδουίραγουμένους κοιμήθ’κι, όχ’ ομους κι ού νηστ’κός.
Φίδ’ κουλουβό.
Φούρνος νά μήν καπνιό’ (κατάρα). (’Ανάγεται σέ έποχή πού κάθε σπίτι 
είχε τόν φούρνο του).
Φτ'νή στ’ν άχν’ κι άκριβή στά πίτ’ρα.
Φτύν’ς τούν άνήφουρου φτύν’ς τά μούτσ’να σ’ (πρόσωπο).
Φτυν'ς τούν κατήφουρου φτύν’ς τά πουδάρια σ’.
(Δεν πρέπει νά κατηγορής τούς δικούς σου γιά κάτι γιατί είναι καί 
δική σου ντροπή).
Φύλλαξέ μι άπού νιρό (σταλαματιά) νά σέ φυλλάξου άπό σεισμό. (Λέει 
τό πλιθάρι —τούβλο χωματένιο άψητο— οπόν νοικοκύρη).
Φύλαξ’ τού φίδ' τού χ’μώνα νά σι φάη τού καλουκαίρ’.
Φουτιά κι νιρό καρτιρηιό δέν έχουν.

X

Χάθ’κι ή πόλ’ γιά βιλόν’.
Χατήρ’ τ’ μιανού, χατήρ’ τ’ άλλ' νού ϊτσ’ κανένα πού τούν άντρα μ’. 
Χίλιους κόσμους χίλια λόγια.
Χίλιες νύφες τού γαμπρού κι χίλ’ γαμπροί τής νύφης.
Χριστός γεννάτι γιαπράκια φατι.

Ψ

3 Ψυχικό μι ξένα κόλλυβα (ταυτόσημη με τήν «Τού ξένου 6ιός ού κα
ί λόγηρους γιά την ψυχή του δίνει*),
4 Ψουμι κι τυρί άν κοηιηθη ού βλάχους κι σ’κουθή.

I °
>* Ώς τού γιώμα τού ψουφάει. (Ό  Μάρτης τό ζώο άπό τό πολύ κρύο) κι 

ώς τού βράδ’ τού βρουμάει (άπό τή ζέστη).
■ % "Ωσπου νά σκεφθή ού φρόν’μους, παντρεύιτι ού ζουρλός.
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ΔΑΣΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ1

Κ ρ ι τ σ ο τ ό π ι (τό) έδαφος πετρώδες, γυμνόν, άγονον. Άσβεστολιθικόν», 
κάρστ. Φλύσχης. Σχιστόλιθος και σχιστή άργιλος. Γενικώς τά άγονα βραχώδη μέρη.'

Κ ρ ύ φ τ ρ α (ή) ή κρυψώνα. Τόπος κατάλληλος διά νά άποκρυβούν ά^ραι- 
πο ι διωκόμενοι, ή τρόφιμα ή ν ίλ α  είδη, εναντίον κινδύνου λεηλασίας, διαρπαγής  ̂ · 
καταστροφής κλπ. Επίσης άποκρύψεοκ πολεμικών ειδών προς χρησιμοποίησιν έιί 
καιρώ. Τούτο συνέβαινε συχνά κατά τό διάστημα τών ελληνικών κινημάτων πρώ '̂ 
άποτίναξιν τού ζυγού τής τουρκοκρατίας, εντεύθεν δέ πολλαχού τπν. Ταυτόσημο1! 
προς τά α μ π ά ρ ι α  κιβώτια από σανίδας έλάτης ή άλλων ξύλο>ν, εντός τών ό|* 
ποιων έτοποθετούντο τά προς άπόκριημιν αντικείμενα.

Τά τοπωνύμια «κρύφτρες» και «αμπάρια» απαντούν πολλαχού τής υπαίθρου!' 
δπως και τον «καταφύγι» ώς άνά τον τ.δ. Άργιθέας Καρδίτσης, θέσις ΆμπάρΐιΙ 
παρά την Στεφανιάδα. Όμοια θ. εν τή Έπ. Καλαμπάκας επί τών βράχο)ν τώ{ 
Μετεώρων.

Κ τ έ ο ς  (ό) εν Ευρυτανία τό δάσος (Δ. Αουκόπουλος). Ή λεξις άκούγι| 
ται και σάν ουσιαστικόν καί σάν έπίθετον. Λέγουν «εδώ είναι κτέος» ή «ό τόπος ι \  
ναι κτέος» (δασώδης).

Κ τ η ν ο τ ρ ο φ ί α  (ή). Τό λήμμα τούτο δύναται νά άποτελέση μόνον τ<| 
ίδιον τόσον λαογοαφίας ή καί ιδίαν Λαογοαφίαν, «Κτηνοτοοφική λαογοαφίαΐ 
Π ραγματευόμενοι ενταύθα μέ γενικοπερον πνεύμα την «Δασικήν Λαογραφίαν» |  
χομεν ήδη περιλάβει λήμματα κτηνοτροφικά πολλαχού, ώς άγρίδι, άηγιωργίσιο. άί 
δημητρίσιο, βοσκός, γίδα, γάλα, γέννος κλπ. Μέ αυτά δεν εξαντλούμε ν τό θέμα r5 
κτηνοτροφικής λαογραφίας, ή οποία είναι πλουσκοτάτη. νΩστε ενταύθα θά περιθ({ 
σθώμεν άφ’ ένός εις δσα σημεία ή κτηνοτρ. λαογραφία εμπλέκεται με την δασικ| 
καί άφ’ έτέρου νά συνδέσουμεν τά μερικά λήμματα υπό μίαν ενότητα. |

*Αν καί ό όρος κτηνοτροφία δεν είναι άγνωστος εις τό δημώδες λεξιλόγι} 
τών κτηνοτροφών, δεν υπάρχει εν τούτοις ανάλογος λ. εις την δημοτικήν. Ό  δοϊ 
κτηνοτροφία έχει ύπεισέλθει εις τό λεξιλόγιον τού κτηνοτροφικού κόσμου διά τής ' 
πιστημονικοϋπηρεσιακής οδού, λόγω τής άναμίξεο>ς εις τά τής κτηνοτροφίας τ 
κτηνιάτρων, τών ζο^οτεχνών (γειοπόνων) καί τών δασικών. ’Έτσι λέγουν σήμερον 
μέ την κτηνοτροφίαν ασχολούμενοι «είμαστε κτηνοτρόφοι» γνησιώτερον δμοκ  λέγε 
είμαστε τσελιγκάδες ή τσοπαναρέοι, ή βοσκοί κ.τ.λ.

Ή λ α ϊ κ ή  κτηνοτροφία, όπιυς δηλ. διεμορςρώθη ή κτηνοτροφική οικο 
μία, έμπειρικώς διά τής μακροχρονίου άσκήσεως διακρίνεται κυρίως εις προδα 
τροφίαν καί εις αϊγοτοοφίαν. Παρ’ αυτήν υπάρχει καί ή κτηνοτροφία μεγάλων* 
ων, άλλα ή τελευταία αντιπροσωπεύει μικρόν ποσοστόν εις όγκον κεφαλαίου ενο 
τού συνολικού ζιοοκομικού κεφαλαίου πού συνθέτει τήν κτηνοτροφικήν οικονου 
εις τήν χώραν μας, από τής συστάσεως τού νέου ελληνικού βασιλείου μέχρι at 
οον. "Ωστε ενταύθα θά περιορισθώμεν νά όμιλήσωμεν μόνον για τήν αίγοτροφ.

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 308.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ »

καί την προβατοτροφίαν. Ό  πληθυσμός τής χώρας μέ την σημερινήν της έκτασιν, 
εις μικρά ζώα, ήτοι πρόβατα και αίγας, ανέρχεται σταθερώς και άμεταβλήτως εις 
12 έκατ. κεφαλάς, έξ ών είναι πρόβατα, 8 έκ. αίγες 4 εκ. κεφαλαί.

Β ο σ κ ο τ ό π ι α  ή λ ι β ά δ ι α .  Μέ τά ζώα αυτά επιτυγχάνεται ή παρα
γιογι κ η έκμετάλλευσις τών ορεινών βοσκών, ήτοι τών δασών θεωρουμένων ως βο- 
οκησίμιον εκτάσεων, τών μερικώς κεκαλνμμένων εκτάσεων διά δασικών και κτηνο- 
τροιρικών βοτάνικ. ειδών και τών ύπαλπικών έκτάσεο)ν πού καλύπτονται από κτηνο- 
τροφικά φυτά και μόνον. Μέ ιιίαν λ. οί εκτάσεις αυτές ονομάζονται βοσκές ή βοσκό
τοποι ή λιβάδια. Ή έπιφάνειά των καλύπτει τά 0.628 τής συνολικής επιφάνειας τής 
χιυοας, κατά συνέπειαν ή έκτασίς των ανέρχεται εις 82.896.000 στρέμματα έκ τών 
οποίων τά δάση είναι περί τά 16 έκ. στρ. Οί βοσκότοποι αυτοί είναι κατά ιδιοκτη
σίαν δημόσιοι και έχουν δοθή ώς έσοδον εις τάς κοινότητας. ’Τπάρχουν βεβαίως 
καί ιδιωτικά λιβάδια, αλλά αυτά κυρίως εύρίσκονται εις τά κατώτερα καί χρησι- 
μεύουν ώς χειμερινά! βοσκαί. 'Ημείς ενταύθα όμιλούμεν γιά τάς θερινάς βοσκάς, 
τά λιβάδια τών μεγάλων ύψομέτρο>ν. Διότι μόλων είς αυτά τά υψόμετρα υπάρχουν 
δάση καί δασοπονία, μέ μόνην έξαίρεσιν τά δάση τής παραλίου Πεύκης, τών ο
ποίων ή έκτασις είναι μικρά, ενώ ή έκτασις τής ζώνης τών αειθαλών πλατύφυλλων 
σήμερον δεν υπολογίζεται δασοπονικώς ώς τελείως ασήμαντος. Τά λιβάδια, τόσον 
τά χειμερινά όσον καί τά ορεινά, ενοικιάζουν οί κτηνοτρόφοι κατ’ έτος. Κάθε αυ
τοτελής κτηνοτροφική μονάς ονομάζεται τ σ ε λ ι γ κ ά τ ο  και τελεί υπό έναν τσέ- 
λιγκαν ό οποίος είναι ο μεγαλύτερος έκ τών κτηνοτροφών τής συντροφιάς, ό έχων 
δηλ. τον μεγαλύτερον αριθμόν ποιμενικών ζώων. Τά ποιμενικά ή τσοπάνικα ζώα, 
αποτελούνται κατά τά 2)3 από πρόβατα καί κατά τό 1)3 από γίδια. Μια ισχυρά 
μονάς περιέχει 1.000 πρόβατα καί 500 γίδια. ' Ωστε ή βλάχα τού δημ. τραγουδιού, 
ή ύπερηφανευομένη ώς έχουσα τον άνωτέρο) αριθμόν αιγοπροβάτων, δέν έλεγε τι τό 
υπερβολικόν. Άλλα όλα τά ζώα τής όμάδος δέν ανήκουν είς ενα καί μόνον κτηνο
τροφήν. Μέ τον τσέλιγκαν σμίγουν οί λεγόμενοι σ μ ί κ τ ε ς εχοντες μικρότερον 
Ιριθιιον ζώο>ν καί από κοινού εκμεταλλευόμενοι τό λιβάδι καταβάλλοντες την άνα- 
ογούσαν μερίδα τού μισθώματος. Ή τοιαύτη συνεταιρική έκμίσθωσις και έκμετάλ- 
ευσις τού λιβαδιού, έπιθάλλεται κυρίιος χάριν τής εύχερεστέρας παραγωγής καί. 
ιαθέσεως τού τυρού, ό όποιος είναι τό κυριώτερον προϊόν τής κτηνοτροφικής πα- 
;αγιυγής. Είναι δέ αξιοπρόσεκτος καί λίαν αξιόλογος ή όργάνιοσις από άπόψεως 
{όσιαστικής καί λογιστικής τής τυροκομίσεως ώστε νά έξασφαλίζη απόλυτον άκρι- 
(οδικαιοσύνην είς την διαχείρισιν τού προϊόντος, διότι άνευ αυτής κινδυνεύει νά 
[νατραπή ή όλη τυροκομική οικονομία. Ή  περιγραφή τής όλης αυτής κτηνοτροφί
ας δραστηριότητος από λαογραφικής άπόψεο̂ ς, δύναται νά λάβη τό κάτο)θι σχη- 
ιτικόν:

Α' Βοσκότοποι, βοσκαί ή λιόάδια.
1. Θερινά. Δασική ζώνη ψυχροβίων κωνοφόρων. Άνωτέρα ζώνη δρυμών 

καί καστανιάς. Ζώνη Ό ξυάς. Άλπική.
2. Χειμερινά λιβάδια. Ζώνη θερμοόύυν κωνοφόρων. Κατωτέρα ζώνη δρυ

μών. Ζώνη αειθαλών πλατύφυλλων. Διάπλασις φρυγάνων, ποών καί γρά- 
στεων. Γυμναί εκτάσεις περιοδικώς γεο)ργικώς καλλιεργούμενοι. Γυμναι 
εκτάσεις πάσης φύσεως.

3. Φυτικά είδη ώς κτηνοτροφικά θειορούμενα. Δημώδη ονόματα φυτών καί 
πάσης (ρύσεως λαογραφικαί ειδήσεις συνδεόμενοι προς αυτά.

4. Άνθριοποκοινωνίαι. Εγκαταστάσεις έντός τών βοσκοτόπων προς χρήσιν 
α) Ανθρώπων, β) Ζόχον. Βίοι (τσελιγκάδες, τσοπάνηδες, βοσκοί, ύπη- 
()έτες. ’Ήθη καί έθιμα περί τάς κτηνοτροφικάς εργασίας). Οικονομική 
μορφή τών κοινωνικοκτηνοτροφικών σχέσεων (Ρόγα. Σμίκτες. Χωριανή

ι
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κτηνοτροφία. Νομαδική κτλ. Έεφαλιακά ζώα, μεσιακά, χασάπικα, γι- /k 
δοβίτσες, μανάρια).

Β' Κτηνοτροφικά ή ποιμενικά ζώα.
1. Πρόβατα καί προβατοτροφία, α) Εις τά όρεινά λ. β) Εις τά χειμερινά 

λιβάδια. ’Ήθη και έθιμα ζωοκομικά. Ζωοτεχνικά. Οικονομικά έθιμα. ’Άλ
λα έθιμα.

2. Γιδοτοοφία. Όμοάος ώς άνω.
3. Βοοειδή καί ’Άλογα. *
4. Σημασία τής κτηνοτροφίας εις τάς σχέσεις της μέ α) τό έδαφος καί 

την συντήοησιν τών παραγωγικών του δυνάμεο̂ ν. β) την Γεωργίαν, γ) 
την Δασοπονίαν.

Γ' Κοινωνική ζωή τών κτηνοτρόφων καί Ιδίφ τών νομάδων.

Α' Θρησκευτικά ήθη και έθιμα. Β' Τά μνημεία του λόγου.
Δ' Ίδιάζοντες τοπικοί χαρακτήρες. Α' Κατά μεγάλας περιοχάς. Κατά μεμονω

μένος περιοχάς μικράς έξαπλώσεως.
Κ υ ν ή γ ι  (τό). Ή θήρα καί τδ θήραμα. Ή κυνηγετική λαογραφία είναι 

πλουσιωτάτη καί πρέπει νά άποτελέση άντικείμενον ίδιου κεφαλαίου αν μή ιδίας Λα
ογραφίας. Ώς λήμμα τής Δασικής λαογραφίας δεν ενδιαφέρει είμή καθ’ δσον τό 
δάσος είναι χώρος διαμονής καί διατροφής το>ν θηραματικών ζώων, ή δοθόντερον, 
τών άγρίο)ν tojojv, άσχέτοις αν ταυ ra είναι θηράματα ή μή. Άπό τής αύτής άπό- 
ψεως είναι δυνατόν νά εξετάζεται τό άγριον ζώον καί άπό ζοωλογικής απόψειος, 
ώς λόγου χάριν ή κερατοφυία τής Έλάφου καθ’ ό'σον τό έλαφοκέρατον είναι λαο-| 
γραφικόν άντικείμενον. 'Ένεκα τών λόγιον τούτων υπό τό παρόν λήμμα δεν θέλομεν| 
έκταθή εις κυνηγετικά ενδιαφέροντα, αλλά όπως έπράξαμεν ήδη, εις τά καθέκαστα] 
λήμματα θέλομεν αναπτύξει κάθε λαογραφικόν στοιχείον εν σχέσει μέ τό άντίστοι-] 
χον άγριον ζώον, ώς άγοιόγιδο, ζαρκάδι, λαγός, κούκκος, κουκκάλογο, κουρούνα,! 
λύκος, τσάκαλος, χοίρος κλπ. Σημειουμεν ακόμη οτι ή θήρα επί τών ήμερων αας< 
εχη χάσει τελείως τον οικονομικόν της χαρακτήρα. ’Ασκείται μόνον ώς άθλημα καί| 
δέν δυνάμεθα νά όμιλώμεν περί αύτής είμή άπό τεχνικής, Ιστορικής καί λαογοαφι-Ι 
κής άπόψεως.

Κ υ π α ρ ί σ ι (τό) μορφή Όριζοντιόκλαδος Cupressus sempcrvirens v.ĵ  
horizontalis κν θηλυκό κυπαρίσσι λόγο) τής μεγάλης καρποφορίας του έν συγκρίσεις1 
μέ τό Όρθόκλαδον. Ή μορφή όριζοντιόκλαδος είναι ή τυπική μορφή τού είδους 
ή όποια δύναται νά άναπαράγεται διά σπερμάτων αύτοφυόίς, ενώ ή όρθόκλαδο:̂  
είναι καλλιεργούμενη μορφή, μή άναγενντυμένη αύτοφυώς. Έν Έλλάδι ή οοιζον - 
τιόκΛαδος κυπάρισσος άπαντά αύτοφυώς εις δασικήν κατάστασιν επί μεγάλης έπι-Ί* 
φανεί ας μόνον έν Κρήτη επί τών Λευκών Όρέων κατά τήν επαρχίαν Σφακίων 
Εις τήν υπόλοιπον Ελλάδα απαντούν νησίδες τινές όριζοντιοκλάδου εις μικοάν 
τασιν, ώς έν Πελοποννήσω καί έν Θεσπριοτία παρά τήν Πάργαν.

Τό αύτοφυές κυπαρίσσι τής Πάργας ύπόκειται εις χαμηλήν διαχείρισή,, 
μέ περίτροπον χρόνον 1 β περίπου έτών καί μέ βάσιν τήν τεχνικήν ωριμότητα μι4 
κρών διαστάσεοη' ξυλείας, άποκλειστικώς στρογγύλης προς παραγωγήν δοκίδ(ι>4 
ή όροφοπήχεων, τά εις τό έμπόριον καλούμενα έλατάκια. Ή τοιαύτη άλόγιστοά 
καί κακότεχνος διαχείρισις οδηγεί τήν συστάδα τής Πάργας εις έξαφάνισιν, δ!/Ι 
δέν ληφθή μέριμνα προστασίας της. Είναι κρίμα νά έξαφανισθή αύτό τό μοναδι \ 
κόν δείγμα ένδημικού κυπαρισσιού εις τήν ’Ήπειρον.

Εις τά 1950 οπότε έπέρασα άπό τήν Πάργαν καί έπεσκέφθην τήν ονοχο
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δα, ύπήρχεν, άλλα καθένας ήδύνατο νά κόπτη εκεί άνεξελέγκτως. Δεν γνωρίζω 
% αν σώζεται ακόμη μέχρι σήμερον. Ή  Κοινότης Πάργης και τό Δασαρχείον θά 

άπρεπε νά την θέσουν υπό προστασίαν, δεν πρόκειται παρά περί μικράς έκτάσεως.
Κ ύ π ρ ο ς  (6). Λέγεται καί κ υ π ρ ί  (τό). ΤΙ κουδούνα ή όποια άναρ- 

Μ τάται εις τον λαιμόν των κριών ή των τράγων οι όποιοι χρησιμεύουν ώς οδηγοί 
;ί των ποιμνίων (6λ. γκεσέμι). Κ υ π ρ ώ ν ω  σημαίνει άναρτώ κύπρον* άντιθ. ξε- 
Sf; κυποιυνω <6λ. ό γκιόσος μου σ. 405 τεύχ. 198 - 9 τόμ IΖ Ήπ. Εστίας). νΑκυ- 
,V προς ό χωρίς κύπρον.
·|; 'Η έςάρτησις των κουδούνιών λέγεται κουδούνια (6λ. λ.). At συνηθέστε-
•% ραι είναι ή κόθρα καί τό ρέθι (βλ.λλ.). ΤΙ κόθρα λέγεται καί κουλούρι.

Οι κύπροι διακρίνονται εις διάφορα είδη: μακριιοί, κοντοί, μακρόπλατοι, 
κοντόπλατοι, στενόμακροι, κοντόστενοι, μονοί, διπλοί (διπλόκυπροι), τριπλοί ίτρι- 

|| πλόκυπροι) ήτοι μέ δύο ή τρεις π α ρ α κ ύ π ρ ο υ ς. ’Τπάρχουν καί άλλα είδη 
~ κουδουνιών, όπως τό λ έ ρ ι, τό σ κ λ α 6 έ ρ ι, τό τσάφαρο (βλ. λ.). Τό 
ό ζίλι  είναι μικρό κουδουνάκι για κατσικάκια. Τά κουδούνια λαλούν.

Κώλος ίό) καί κ ά λ ω ς, ή ρίζα τού δέντρου ή επί ύλοτομημένου τοι- 
οντου, τό πρέμνον. Τό έκ τού κώλου ή κάλου φυόμενον παραβλάστημα (περνοβλά- 
στημα ή ριζοόλάστημα) επί πλατυφύλλων ειδών (τά κωνοφόρα δεν παραβλαστά- 

ι νουν) ονομάζεται έν Ήπείρω κωλόριζον, έν Πελοποννήσω κωλοφούσι καί κωλοφυ- 
1 σίδι έν Κύπρον παραπούλι υός μαρτυρεί ό στίχος:
1 . άμμά ξερε πιός ύλαντρον άμα κοπή καβάτζι1
|ν τριγύρω του πετάσσονται τρακόσια παραπούλια.

Λαγός.  1) Τό δασικό αγρίμι lepus timidus L·. ’Από τό λατιν. όνομα 
|τού γένους ή άλόανική ονομασία λιέπουρ από την οποίαν πολλά τοπωνύμια 
<έν Ηπείρω ιός Λιεπουράρου ράχις είς την κοινότητα Μακρύνου Ζαγορίου. 
|Όμοίως Μ π ο υ κ ο υ λ ι έ π ο υ ρ ι φυτωνυμικόν τοπωνύμιον στην ίδια κοινότητα, 
ίάναφερόμενον στο δασικόν φυτόν Berberis crefica L, τό οποίον άπαντά έξελλη- 
|νισμένον ιός Λαγόφωμο. 2) Τά φυτικά είδη Delphinium agacis, D. peregrinum 
καί Scandix Pecten Veneris L.

T ο ύ Λαγού τ αυτιά ή Φ τ ι ά τ’ λαγό ύ, ονομάζεται στην 
Ήπειρο τό φυτό Hermodactylus tuberosus L.

Λ ε π έ δ α, ονομάζεται κατά τόν Θ. Χελδράϊχ κοινώς τό είδος Iris attica 
ors. et lleldr. όνομα πού ίσιος υποκρύπτει τό λατ. όνομα lepus. ΤΤ λαογραφία 

ού λαγού είναι πλουσιωτάτη, αλλά άνευ δασικού περιεχομένου, πλήν τών ανωτέρω.
Λαγκάδα (ή) Λαγκάδι (τό) ή κοιλάς τής όποιας κατά κανόνα τό 

,έσον διαρρέεται υπό χεψάρορυ ή ποταμίου. Ή  άνυδρος λαγκάδα, ξ ε ρ ο λ ά γ
ια δ ο. ΙΊολλαχού τπν. Στην Γορτυνία ή ιστορική κοινότης τά Λαγκάδια. Στην 

ρήτη άπαντά κατ’ άρσ. ό Λ α γ κ ό ς.
Λάκκος (ό) λακκιά (ή) ό χείμαρρος, ή ρεμματιά, τό ξεροπόταμο. *Τ- 

κορ. κουτσολάκκι ίτό). Έπίρ. καταλακκής, μέσα στο λάκκο.
Πολαχού τπν. καί σύνί). Βαθύλακκος. χείμαρρος στην περιοχή τής κοιν. 

,ϊλάτης (Μπούλτσι) Τιοαννίνων, στο Μιτσικέλι, πού άπό τόν δίαυλο τών Ίωαν̂  
νων χύνεται στήν λίμνη.

Λάκωμα (τό) περί τάν λάκκον βαθύπεδον:
-----------  ΐΐί

1. Καβάτζι, ή Λεύκη.
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Λ ά κ κ ω μ α  (τό). Τό περί τον λάκκον βαθύπεδον:

— Που ’ν τά χίλια πρόβατα;
— Κάπο στα λακκώματα

(παιδ. άσμα)
Λέγεται καί απλώς λ ά κ κ α  (ή). Έ ν Ήπείρω τπν. Λάκκα —  Σούλι.
Λ ά λ α  (ή), τό έντομον Κνηθοκάμπη Knethocampa pitiocampa (Σούλι).
Λ α μ π ρ ό ξ υ λ ο  (τό) καυσόξυλον προερχόμενον εξ υλοτομίας προσήλι

ου δάσους. Τά καυσόξυλα αυτά καίονται εύκολώτερα καί έχουν μεγαλυτέραν θερ
μαντικήν άπόδοσιν ή τά προερχόμενα έξ υλοτομίας σκιεράς κλιτύος (απόσκιο).

Λ α ν τ ζ ο ν ι ά  (ή) ή στενοχώρια, ή κατάθλιψις, καί ρ. λαντζοδέρνομαι, 
ήτοι βασανίζομαι είτε συνεπεία σωματικής παθησεως είτε ψυχικής. Γιά τον ετοι
μοθάνατο λέγουν δτι λαντζοδέρνεται. (Ζαγόρι).

Λ ά π α τ ο  (τό) καί λάπαθο, αλλαχού Θαλασσόγαμπρος. Τό κηπευόμενον 
φυτόν Atriplex hortensis L. Πολλαχού τπν. Έ ν Εύρυτ. «Ό  Κατσαντώνης έπιασε 
τή Σκάλα στο Λάπατο κι’ έκαρτέραε τό Βεληγκέκα». ?

Ε πειδή  έχει καί κάποιαν υπόξινο γεύσιν καί Ξ υ ν ο λ ά π α τ ο .  Χρησιμο
ποιείται στή μαγειρική γιά πίττες.

Λ α φ ύ ρ ι  (τό) τό ποώδες φυτόν τών λειμώνων καί τών δασών Silene 
Graeca Bois. Τό φυτώνυμα άπαντά σέ δλην τήν ’Ήπειρον, συμπεριλαμβανομέ- 
νης καί τής βορείου.

Λ ά χ α ν ο  (τό) κυρίους τό κηπευόμενον Brassica oleracea u. capitate. 
Λέγεται καί μ ά π α. Ποικιλίαι τού γένους τούτου είναι τά κραμπολάχανα, τά 
μπρόκολα, τά κουνουπίδια, τά σκαρολάχανα επί βράχων παραλίων τόπων, τά γερ
μανικά κ.ά.

Λάχανα επίσης ονομάζονται καί τά διάφορα χόρτα τού βουνού, τά όποια j 
διαλαλούνται στά Γιάννινα ώς μ α ζ ώ μ α τ α.

Λ α ψ ά ν α  (ή ) τά είδη τού γένους Sinapis γνωστά ώς ά γ ρ ι ο σ υ ν ά - · |  
π ι α .  Ή  S. pubescens είναι γνωστή στήν ’Ήπειρο ώς ά γ ρ ι ο λ α ψ ά ν α  ή λα- i 
ψ ά ν α τ ο ύ  β ο υ ν ο ύ, ή δέ S. incana, ώς λ ά χ α ν ο τ ο ύ  β ο υ ν ο ύ .  Πε-1 
ριληπτικώς δλα αυτά τά είδη είναι γνωστά ώς κ ο υ μ π ρ ο λ ά χ α ν α. Έκ τού-1 
των ή S. pubescens είναι χόρτον μέ καθαρτικός ιδιότητας καί τήν αποφεύγουν  ̂
ώς τρόφιμον, διότι προκαλε,ΐ ευκοιλιότητα. Καί ή ονομασία λαψάνα προέρχεται ί  
από τό άρχ. λαμπάσδιυ, σημαίνον ενεργώ, καθαρίζω.

Λ ε ι ά σ α  (ή) κρεμαστό γεφύρι ύπεράνω ποταμού στερεωμένον εις τάς 
δύο δχθας εις βράχους ή βαθύρριζα δένδρα κλπ. Κατασκευάζεται δέ ή λειάσα ώς 
έξής: Καθ’ δλον τό πλάτος τού ποταμού τοποθετούνται έναερίως εις ύψος ποικί- 
λον από 4 ή 5 μ. μέχρι 10 μ. ύπεράνω τής στάθμης τού ύδατος ακέραιοι (ατεμά
χιστοι) κορμοί δένδρων προσδεδεμένοι εις τάς οχθας μέ σιρματόσχοινα. Εγκαρ
σίου προς τούς έπιμήκεις κορμούς στερεώνονται μικράς διαμέτρου κορμίδια fj 
κλάδοι καί ή δλη κατασκευή περιτυλίσσεται μέ ευλύγιστους κλώνους. Τό πλάτος ! 
τής κατασκευαζομένης κατ’ αυτόν τον τρόπον γέφυρας είναι όλιγώτερον τού μέ
τρου. Έπί τών εκατέρωθεν πλευρών τής λειάσας στερεώνονται ό'ρθιοι κλάδοι, συν- , 
δεόμενοι μεταξύ tojv κατά τό άνώτερον άκρον δΓ άλλων κλάδων, δημ ι ου ρ γούμενοι» > 
έτσι είδους παραπέτου. Τό σύστημα δύναται νά άνθέξη εις βάρος 100 κιλών πε-,*' 
ρίπου, ώστε μόνον ένας διαβάτης δύναται έκάστοτε νά περάση, ενώ ολόκληρος fy 
λειάσα κατά τήν διάβασιν ταλαντεύεται κατά τήν έννοιαν τής κατακορύφου. Αεί·;, 
α σ ο π  ό ρ ι δέ λέγεται τό σημείον τού ποταμού δπου υπάρχει λειάσα.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ »

Λ έ λ ε κ α ς  (ό) κ. Λ ε λ έ κ ι  (το) πτηνών Πελαργός Ciconia alb. L. 
(άγγλ.) Stork, (γαλ.) Cigogne (γερμ.) Storch. (βλ. Πελαργός).

Λ ε π ί δ α  (ή) και λ ε π ί δ ι (τό) έλασμα ή τμήμα ελάσματος κοπτικοΰ 
οργάνου, ώς μαχαίρας. Ρπς τό νεροπρίονον, λεπίδα ή λεπίδι καλείται τό κυρίως 
πριόνι τό όποιον συνήθως έχει μήκος 1,5 μ. πλ. 15—20 εκ. καί πάχος 3 χλστ. Στε- 
ρεούται δε κατά τα δόο άκρα του σταθερώς εις τό μέσον του τ ε λ λ ά ρ ο υ  (βλ. 
λ .) καί κατά τρόπον ώστε νά μη υφίσταται πλευρικάς πιέσεις και κραδασμούς, οΐ 
όποιοι προκαλούν επί των έκ πρίσεως επιφανειών γραμμώσεις διά την έξαφάνισιν 
τών όποίίον απαιτείται κατόπιν πλάνισμα. Λεπίδα επίσης λέγεται είδος γής άπο- 
τελουμένης από λεπτά πλακίδια, ομοιάζοντα προς λεπίδας. Εις την Δυτ. Κρήτην 
ονομάζονται «λεπιδόγης». Χρησιμοποιείται τό είδος τούτο τής γής εις έπίστρωσιν 
:καί στεγανοποίησιν δωμάτων.

Λ έ ρ ι  καί λ ε ρ ά κ ι  (τό) μικρό ποιμενικό κουδουνάκι φερόμενον από τά 
μικρά ζώα ιδίως τά αρνάκια. Γιά τά κατσικάκια, γ ι δ ό λ ε ρ ο. Εις τό Ζαγόρι ο
νομάζεται ζ ί λ ι  (βλ. Σκλαβέρι καί Τσάφαρο).

Λ ε υ κ ά  (ή) τά διάφορα είδη του δασ. δένδρου Populus ώς alba, nigra, 
) tremula. Ή  ποικιλία πυραμοειδής pyramidalis Καβάκι (τουρκ.). Ή  δημώδης Βο

τανική θέλει την Λεύκην άνεμόφιλον είδος:

Ό  πλάτανος θέλει νερό 
κΓ ή λεύκα θέλει αγέρα.

Λ ε φ τ ο κ α ρ υ ά  καί φουντούκια (ή). Τό θαμνώδες καί πρεμνοφυές δα- 
ίσικόν είδος Corylus avelana. Οί καρποί λεφτόκαρα καί φουντούκια. Σχηματίζει 
δάση εις την μέσην καί άνο)τέραν κλιματικήν ζώνην, καλλιεργούμενου δέ τό είδος 
ιτούτο εις καλής ποιότητος έδάφη άναπτύσσεται εις δενδρύλλιον άποδίδον εύμεγέ- 
ιθεις καρπούς μεγάλης εμπορικής αξίας. Δασικούς εκμεταλλευόμενου δίδει από τούς 
'λεπτού; κορμούς του διά προχείρου επεξεργασίας τά σ ε π ε τ ό ξ υ λ α  χρησιμο
ποιούμενα εις την καλαθοπλεκτικήν. Κατασκευάζονται ούτω τά λεγόμενα σ ε π έ- 
|γι α, ήτοι κάλαθοι κατ’ αντιδιαστολήν προς τά κατασκευαζόμενα από Ιτεόβεργες 
Καλάθια ή κονίστρες κλπ.

Τά σεπέτια είναι καλάθια χωρίς χερούλι, τό χείλος όμως τής έλευθέρας πα- 
ιυφής των καταλήγει εις ένα σ τ ά ν κ ο τουτέστιν εις μίαν μαύρην βίτσαν από 
[επτοκαρυάν επίσης, με τήν όποίσν σ τ α  ν κ ώ ν ε τ ’α ι  γύρω γύρω τό σεπέτι, ώστε 
|ά μΐ| ξεφτίζΐ).

Τοπωνύμια άπαντώσι πολλαχού, έν Ζαγορίω κοινότης Λεπτοκαρυάς έκ με- 
υνομασίας τής άλβ. Λιασκοβέτσι σημαίνον λεφτοκαρυά.

Έν Σκαμνελίου τού Ζαγοοίου καί εντός τού χωρίου άπαντά είς ολίγα ά- 
ιμα τό δενδρώδες είδος Corylus columa.

> Λ ί γ ω σ η  καί λ ί γ ω ψ η  (ή ). Ή  έλάττωσις, ή άπομείωσις τού ξύλου 
άλλου προϊόντος. Κατά τήν κατεργασίαν τού χρησίμου ξύλου (τεχνόξυλου) ό 
ατέργαστος κορμός παρουσάζει σφάλμα ή κακήν διαμόρφωσιν, μέ άποτέλεσμα 

δίδει μικροτέρας διαστάσεις μή συμφώνους προς τάς απαιτήσεις πού πρέπει νά 
ηρούνται κατά τό συμπεφωνημένον διαστασολόγιον. Διά νά έξοικονομήση τά 
άγματα ό πελεκητής τής ξυλείας καί νά μή σπαταλήση τό ξύλον, κάμνει άπο- 
Λ>σιν κατά τήν κατεργασίαν, όίστε ή έλλειψις νά μή γίνεται αισθητή. Τό σφάλ- 
I δηλ. τού κορμοτεμαχίου χ ά ν ε τ α ι  διά περιτέχνου κατεργασίας. Ή  έ'κφρα- 
I Χρησιμοποιείται έπίσης είς δήλωσιν τής άπομειώσεως τού σεληνιακού δίσκου. 
Ιγουν «τό φεγγάρι είναι στή λίγωψη» (βλ. Φεγγάρι).



Λ ι Ο ο π έ τ ι (τό ). Ή  άπόστασις εις την όποιαν δύναται νά βάλη ένας ώ- ί |  
ριμος άνδρας μικρών διαστάσειον λίθον. Επίσης, ό λιθών, ή σάρα, ή χαλικαριά ή ί |  
χαλίκι (βλ. λ.).

Α ί π α καί Αιπανθιά. Τό δασικόν δένδρον Tilia argentea. 'Ονομάζεται και 51 
Φιλύρα, Φλαμουριά, Τίλιο. Πολλαχοΰ έν Ήπείρω τπν. ώς έν Ζαγορίω, περιφέ- 
ρεια κοιν. Κήπων, θέσις Λίπα παρά τά όοια μέ Τσεπέλοβον και Νεγάδες (βλ. ΐ] 
Τίλιο). I]

Λ ί σ β α ς  και λίσβος (ό). Είδος γης χρησιμοποιούμενον μετ’ άσβεστου |  
ώς επίχρισμα (σοβάς) εις τοίχους, έρυθροκιτρίνου χρώματος.

Α ο γ γ ι ά  (ή) παραποτάμιος γεωογική καλλιέργεια (χωράφι, κήπος). Α 
Π  ρμ. — «κατά πού πάνε οι λογγιές, πάνε καί τά σοδέματα» λεγομένη διά τούς με- 
ταξύ πλουσίων γάμους. Τά κατά μήκος των ποταμών επί των έκατέρωθεν οχθών ?.] 
χωράφια είναι συνήθως μεγάλης γονιμότητος συνεπεία άφ’ ενός των προσχώσεων- | 
καί άφ’ ετέρου τού ύδατος. Ως έκ τούτου οί χωρικοί ρέπουν εις την εκχέρσωσιν* 
παραποταμίιον εδαφών καταστρέφοντες ουτω την δίαιταν τού ποταμού, ό όποΐος>^ 
υποσκάπτει τάς όχθας του καί μετ’ ολίγα έτη παρσύρει καί τά χωράφια μέχρις δ-.;, 
του φθάσει εις στερεάν όχθην. Τότε άρχίζει νέα εργασία δημιουργίας παροχθίουλ- 
πεδινού εδάφους μέ τάς προσχώσεις τοχν ύπερεκχειλίσεων, άκολουθούν νέες λογ-5 
γιές καί νέες καταστροφές καί διαρκής διεύρυνσις τής κοίτης εις μέγα πλάτος. Τού-i; 
το δυνάμεθα νά ΐδοχμεν εις τον ’Άραχθον παρά την ’Άρταν, εις τον Αχελώον κατάΐί 
τό τμήμα τής ορεινής κοίτης του μεταξύ τών τ. δ. Ά ργιθέας καί Τετραφυλλίας,?: 
εις τον Αώον άπό τής εξόδου του εις την πεδιάδα τής Κονίτσης μέχρι τών ορίων; 
τής Αλβανίας καί άλλαχού.

Α ό γ γ ο ς  (ό) θηλ. λόγγα, πλ. τά λόγγα καί οί λόγγοι. Σημαίνει δάσος. 
Κατά τον φιλόλογον καθηγητήν Κ. Στεργιόπουλον «λόγγους ονομάζουν (έν Ή- |  
πείρω) τάς δασώδεις εκτάσεις αϊτινες δέν έχουν μεγάλα δένδρα, άλλά μικρά καί 
πυκνά». (Συμβολή εις τήν γνώσιν τών Ήπειρωτικοχν τοπωνυμίων. «Ήπειρ. Χρο- |  
νικά». Τόμ. 8ος σ. 124). ’Ήτοι λόγγος είναι τό χαμηλής πρεμνοφυούς διαχειρι
στικής μορφής δάσος. Τοιαύτην όμοχς ερμηνείαν δέν άπηντήσαμεν έν Ήπείρω αν 
καί μετά τών δασοβίοον πληθυσμών επί μακρόν διετρίψαμεν. 'Τπάρχει όμως εις την 
δασικήν βιβλιογραφίαν καί ή αντίθετος ερμηνεία, ήτοι λόγγος είναι τό ύφηλόν 
σπερμοφυές δάσος, ώς ή γαλλική λέξις longue ύποδηλοΐ. Άλλά δέν είναι ορθές ού
τε ή μία ούτε ή άλλη ερμηνεία. Τούτο άντιλαμβανόμεθα αν θυμηθούμε τήν προέ- 
λευσιν τού δασικού αυτού όρου. Άρχικίος λόγγος έσήμαινε λίμνη ή τόπον κατο- ·3 
κλυζόμενον άπό νερά, έκτασιν ύγράν, ή οποία συνήθως είναι καί δασώδης καλιν |  
πτομένη άπό υδροχαρή κυρίως είδη. Εντεύθεν καί Μεσολόγγι. Έ τσ ι ό όρος μετέ- 
πεσε \'ά ύποδηλώνη δάσος καί μάλιστα ύδροχαρές δάσος. Σύνθετα. Πευκόλογ- # 
γος. Έλατόλογγος. Στρόλογγος (άπό Όστρύαν ώς τό δασύλλιον τού Ά η  Γιώρ- 
γη είς τό χωρ. ’Ελάτη Ζαγορίου) Καστανόλογγος, άλλά καί βαρύλογγος (;) μονά-ν 
στηριακόν δάσος έν τή Έπαρχ. Καλαμπάκας, μαυρόλογγος (βαθέως πρασίνου χοώ- ί  
ματος ελάτινον δάσος Όξόλογγος κλπ. Καταχρηστικώς λόγγος δύναται νά λέγε- \ 
ται καί επί καρποφόρων ή όπωροφόρων δένδρων. Έ τσ ι κατά τήν τουρκοκρατίαν δ ή 
ελαίων τών Αθηνών ώνομάζετο λόγγος. Δέν είναι όμως ορθά τά νεοελληνικά, ωζι j 
λεμονοδάσας, διότι τό δάσος άποτελείται άπό δασικά δένδρα, χαρακτηρίζονται δε 
ώς δασικά τά δένδρα εκείνα τών οποίων καρπός είναι ή κυτταρίνη δηλ. αυτό τούτος 
τό δένδρον καί όχι ό καρπός του υπό τήν βοτανικήν έννοιαν τής λέξεως. 'ΕπίΟ. ·$ 
Λογγήσιος, ό τού λόγγου: «λογγήσιοι άνθρωποι είμαστε, μέ λογγήσια φαγητά ΰά;ι|  
φιλεύουμε» (X. Χριστοβασίλη, Διηγήματα τής Στάνης). |

Παροιμ. — «Αλάτι πάει στήν αλυκή καί ξύλα πάει στο λόγγο» (Άραβαν.). J



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ »

— ϊΛόγγος για κάρβουνα» ή γνωστή νοσταλγία του γύφτου.
— «Πιάνει τό λόγγο μέ τό ράμμα» (Α ραβ. 1100) έπί άγωνιζομένων σκο- 

πίμως εις ακατόρθωτα <υστε να είναι δικαιολογημένη ή αποτυχία.
— «Τό στυλιάρι τής τσεκούρας, μέσ’ από τό λόγγο βγαίνει». Τό όργανον 

καταστροφής: του παρέχει ό ίδιος ό λόγγος, όπως πολλάκις ό ίδιος ό άνθρωπος εί
ναι η υπαίτιος τής καταστροφής του.

* Λ ο γ ό ο  τε  μ α  (τό) προφορική συμφωνία, δέσμευσις διά λόγου. Αί με- 
|,ταξύ  δασεμπόροιν και δασεργατών συμφωνίαι μισθώσεως εργασίας καί ή καταβο- 
|λ ή  προκαταβολών άνευ των οποίων οι δασεργάται δεν ξεκινούν για τό δάσος, γί- 
»; νονται προφορικώς. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι λογοστεμένα. Κυρίως όμως ή εκ- 
• φραπις είναι συνήθης επί μνηστείας δπου δέν χωρεί καμμία έγγραφος ή συμβο
λαιογραφ ική πράξις. Λογοστεμένος, ό άγγαζαρισμένος, ό άρραβωνιασμένος. Στο 
ί δημοτ. τραγούδι ευρίσκουμε τήν έκφρασιν «ακόμη ό λόγος έστεκε» δηλ. μόλις 
| είχε είπωθή.

i;·. Λ α ύ ρ α  (ή) καί κατ’ άρσ. ό λούρος. Ή  βέργα, ό κλώνος, τό παραβλάστη- 
Fjia. Καί εις σύνθετα ύποδηλοΰνται τήν ύλην έξ ής είναι κατασκευασμένη ή λοΰρα, 
ώς κρανόλουρα, λούρα έκ Κρανιάς.
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ΒΑΣ. Β. ΠΑΥΛΙΔΗ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ'
( ΤΕΥΧΟΣ Β· ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ})

148) Τ ο  λ ι ά σ ι μ ο  τ ο ύ  α ρ κ ο υ δ ό π ο υ λ ο υ .
Την πρώτη μέρα τής χρονιάς δεν πρέπει νά είναι καλός' καιρός, για νά μην j 

λιάση ή αρκούδα τό άρκουδόπουλο. *Αν τό λιάση δεν θά μας πάη ευτυχισμένη ή 
χρονιά.

*
149 ) Τ ά  χ ι ο ν ι σ μ έ ν α  Φ ώ τ α .
'Ό τα ν  τά Θεοφάνεια ή γη είναι στρωμένη χιόνι, θά πάνε καλά οί σοδειές. 

'Τπό τον δρον δτι θά βρέξη καί τον» ’Απρίλη. Σχετική παροιμία, πού την λέγανε 
δλοι οί παλιοί καί την λένε ακόμη καί σήμερα καί νέοι γεωργοί (όταν δεν φοβούν
ται μήν τούς κοροϊδέψουν για καθυστερημένους), λέγει:

Νάν, τά Χριστούγεννα στεγνά 
τά Φώτα χιονισμένα 

κα ή Λαμπρή βρεχοΰμενη 
αμπάρια γιομισμένα.

*Ας βρέξ’ ό ’Απρίλης δώδεκα 
ό Μάρτης κάνα - δύο 
θά γίνη μπερεκέτι.

150) Ή  ' Τ π α π α ν τ ή .
'Ό ,τ ι  καιρός κάνει τήν μέρα τής Παπαντής (’Τπαπαντής) κρατάει σα^ 

ράντα μέρες.
151) Ό  κ ο υ τ σ ο φ λ έ β α ρ ο ς , κ α ί  ό Μ ά ρ τ η ς .
Ό  Φλεβάρης είναι κουτσός, γιατί δάνεισε δυο μέρες στον Μάρτη. Και4]

νά πώς.
Μιά φορά, μια γριά, κατώρθωσε νά φτάση ώς τις 29 του Μάρτη χωρίς.j 

νά ξεπαγιάση καί χωρίς νά τής παγώσουν τά κατσίκια της. Τήν τελευταία μέρα, 
ξεθαρρεύτηκε καί λέει:

— Π ρίτσι Μάρτη μου, τά ξεχείμασα τά κατσικάκια μου.
Θυμώνει ό Μάρτης καί παίρνει δυο μέρες από τον Φλεβάρη καί κάνει fve, 

χιόνι παχύ καί έναν παγοιμένο βοριά, πού \|>όφησαν τά κατσίκια τής γριάς, πά ;> 
γωσε καί ή ίδια καί πέθανε. Γιά τούτο καί δυο τελευταίες μέρες του Μάρτη είνα jj 
Φλεβαρίσιες καί κάνει κρύο καί κάποτε καί χιόνι. r

152) Ή  κ α λ ω σ ύ ν η  τ ο ύ  Φ λ ε β ά ρ η .
Ό  Φεβρουάριος, δσο καί αν κάμη κακοκαιρία, δεν κρατάει τό κρύο. Τ ο ν  . 

το λέγεται έμμέτρως:

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, οελ. 316.



Ό  Φλεβάρη; κΓ αν φλεβίση 
καλοκαίρι θά μυρίση.

Οί έν συνεχεία στίχοι: μά κΓ άν τύχη και κακιώση μες τά χιόνια θά μάς 
χώση, δεν λέγονται στην περιοχή μας.

153) Τ  ά ό ψ ι μ α  κ ρ 0 α.
Ό  Μάρτης δεν εχει μπέσα (εμπιστοσύνη). Αυτό λέγεται μέ δύο παροιμίες: 

Μάρτης - γδάρτης
και κακός παλουκοκαύτης. Καί ή άλλη:

Τον Μάρτη ξύλα φύλαγε,
μην κάψ’ς καί τά παλούκια.

154) Τ ό  Μ α ρ τ ί τ σ ι .
Ό  Μάρτης μαυρίζει τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους. Διά τούτο έπρεπε 

m  ξορκιστή μέ μαρτίτσι.
Τό μαρτίτσι ήταν μιά κλωστή άσπρη καί μιά κόκκινη, περασμένη σάν βρα- 

:ιόλι στο αριστερό συνήθως χέρι, είτε σάν δαχτυλίδι σέ ενα δάχτυλο. Το φορούσαν 
ιπό τό βράδυ τής παραμονής τής 1ης Μαρτίου σχεδόν όλοι. Μέχρι προ 20 ετών τό 
ϊΟρούσαν τό πλεΐστον των άγοριών καί τό σύνολον των άνυπάνδρων κοριτσιών ά- 
) βρέφη μέχρι 25 -και βάλε- ετών. Και σήμερα μέ τον Μάρτη φανερώνονται καί οΐ 
ιεγμένες κλωστές στά χέρια, μόνο πού δέν κάθονται σύμφωνα μέ τό έθιμο ώς τά 
ιλιδόνια.

Πάντως κατά την πρόληψιν, τό μαρτίτσι, πού προφυλάγει άποτε?νεσματικά 
.6 τό μαύρισμα, πρέπει νά φοριέται έως την όίρα πο\> θά δής χελιδόνι ή λέλεκα. 
jita τό βγάζεις και τό κρεμάς σέ μιά τζαναργιά (κορομηλιά) νά τό πάρουν τά χελι- 
Via, είτε τό πετάς στην φωλιά τού λέλεκα.
I Και στά μαντριά βάζανε μαρτίτσι, τό πατούσαν μέ δυο πέτρες, γιά νά 
f τό πάρουν σβάρα και τό πατούν τά ζώα.

] 55 ) Τ ό Μ ε γ α λ ο β δ ό μ α δ ο.
Γιά νά προκόψη ό κήπος, προπαντός γιά νά προκόψουν ποτιστικά κρεμμύ- 

Ικαι πατάτες πρέπει νά φυτευτούν Μεγαλοβδόμαδο.
I 156) Ή  π ρ ώ τ η  ’Α π ρ ι λ ί ο υ .

'Αμα την πρωταπριλιά μέ τό παληό βρέξη, τότε τά κλαριά δέν κρατάνε 
^αδή τά όπωροφόρα δέν δένουν καρπό).

Ή  παρατήρησις αυτή είναι σωστή, διότι ή βροχή κατά τήν ανθοφορίαν εΐ- 
έπιζήμιος, μιά και ξεπλένει τήν γύριν, εμποδίζει καί τά έντομα νά κάμουν τήν 
>νιασιν, αλλά δέν μπορώ) νά καταλάβω τήν αιτίαν του έντοπισμού σέ μιά ώρι- 
1 μέρα αυτής τής ζημιάς έκ τής βροχής.

157) Ό  Α γ ι α ρ σ έ ν η ς .
Ά μα κρατήση (άν κάμης αργία) τον Αγιαρσένη, δέν σέ πειράζει τό 

Α»
Ό  Ά γιος ’Αρσένιος έορτάζει τήν 8ην Μαίου και τον τιμούν όσα χωριά 

νται από τήν άνωθεν τού Καρυωτίου καί έπί τού όρους Γκορίλας σπηλιάν δ- 
ιόνασεν.

158) Ό  Ά η - X  α ρ ά λ α  μ π ο ς .
Αμα κρατήσης τον Άη-Χαράλαμπο (άν κάμης αργίαν τού Αγίου Χα- 

ϊους), δέν σού κάνει ζημιά τό χαλάζι.
Ή  πρόληψις γιά τον Αγιαρσέιο] έπεκτείνεται μόνο στήν κοιλάδα τής Πα-



ραμτ>θιάς, ενώ διά τον "Άγιον Χαράλαμπον σέ δλην την περιοχήν. .

Ά:

159) " Ά η λ ι ά ς .
"Όταν βρέξη τ’ Άηλιώς (του Προφήτου Ή λία) τότε θά γίνουν τά γεννή

ματα, όταν δέν βρέξη, δέν θά γίνουν.
Ή  πρόληψις έχει αρκετήν βάσιν λογικής. Ή  οικονομία τής περασμένης γε

νεάς έστηρίζετο στο ξηρικό ή ποτιστικό καλαμπόκι, τίς σκούπες, τό λιανοκαλάμπο- 
κο κα'ι τά λιανοφάσουλα, δλα δε αυτά ήθελαν θερινές βροχές, έστω κι’ αν ήσαν πο
τιστικά.

Σχετικώς, εις τό χωρίον Ξηράλοφος ακούσαμε καί την παροιμία: *
*Αν βρέξη τ’ Ά η  Λιά |

Θά γίνη στάρι στά βουνά. |
5Ά ν  δέν βρέξη |

Θά γίνη μόνο στά βαρκά.

Βαρκά λέγονται δσα κρατάνε υγρασία, βαλτώνουν. c
Κανονικά τό σιτάρι έχει πλέον αλωνιστή κΓ δλας στις 20 ’Ιουλίου, άλλα ή 

παροιμία θέλει νά δηλώση την αφθονίαν, λέγοντας στάρι στά βουνά. *

160) Δ ρ ύ μ ε ς.
’Από την Ιην Αύγουστου μέχρι καί τής 12ης συμπεριλαμβανομένης ή έ· 

ποχή λέγεται δρύμες. Σημειωτέον δτι όπως καί τά περισσότερα μετεωρολογικά, ύ- 
πολογίζονται επί του παλαιού (Ίουλιανου) Ημερολογίου.

'Ω ς προς την κηπουρικήν, κατά τίς δρύμες απαγορεύεται νά βγάζης άπί 
τον κήπο κρεμμύδια καί πατάτες γιατί σέπονται (σαπίζουν). Ως προς τον και 
ρόν, ή πρώτη Αύγούστου αντιστοιχεί προς τον μήνα Αύγουστον, ή δευτέρα προ 
τον Τρυτή (Σεπτέμβριον) ή 8η προς τον Ά η - Δημήτρη ( ’Οκτώβριον) ή 4η προ 
τον Ά ξιάρχη (Νοέμβριον) ή 5η προς τον Α ντρεία (Δεκέμβριον) ή 6η προς τδ 
Γενάρη ( ’Ιανουάριον) ή 7η προς τον Φλεβάρη (Φεβρουάριον) ή 8η προς τδ' 
Μάρτιον, ή 9η προς τον Απρίλιον, ή 10η προς τον Μάϊον, ή 11η προς τον Θερτ> 
( ’Ιούνιον) καί ή 12η προς τον Αλωνάρη ( ’Ιούλιον).

Παρατηρούν λοιπόν δλην την ήμέραν τί καιρός θά κάμη, από πού θά φι 
σήξη αέρας καί από εκεί προφητεύουν τί καιρός θά κάμη δλσν τον χρόνο. Ανι 
κυρίως τό κυττάζουν (ορισμένοι βλάχοι, άποφθέγγονται σάν σεουχισλάμιδες τής μ 
τεωρολογίας καί τά λόγια τους ξαπλώνονται, γενόμενα δεκτά χωρίς αντίρρησή 
«Τδπε ό βλάχος», λένε. Ποιος, πού καί πότε, δέν εξετάζουν.

161) Ά η  Μ η ν ά ς .
Άπό την ήμέρα τού Α γίου Μηνά, πιάνεται ό χειμώνας. Τότε πλέον δ |

πρέπει νά υπάρχουν κοπάδια στά βουνά. ^

162) Τ ό  β α σ ί λ ε μ α  τ ή ς  Π ο ύ λ ι α ς .  ^
Τής Παναγοπούλας (21 Νοεμβρίου, Είσόδια τής Θεοτόκου) πέφτει ή Πί|·

λια στην θάλασσα καί τελειώνουν άπό σπορά τά πρώιμα.
163) Ή  έ ν τ α σ ι ς τ ή ς  κ α κ ο κ α ι ρ ί α ς .
Ό  χειρότερος καιρός είναι τ’ Άη-Νικόλα. Τούτο διατυπώνεται έμ

α) Μπρος καί πίσω τ’ Άη-Νικόλα 
Ή  καρδούλα τού χειμώνα, 

β) "Άη - Βαρβάρα βαρβαρίζει
"Άγιο - Σάββας σαβανώνει,

Άη - Ν ικόλας παραχώνει.
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|Ρ  Τΰ πρώτο λέγεται κάτω από την Σκάλα της Παραμυθίας και το δεύτερο 
άπάνω από την Σκάλα.

164) Έ ξ ο ρ κ ι σ μ ό ς  κ ε ρ α υ ν ώ ν .
: Για νά έ ξορκίσης τους κεραυνύος προληπτικώς, πρέπει νά κρατάς (κάμης

"ίάργία) τί|ν ημέρα τ’ 'Αη - Κηρύκου, στις 16 ’Ιουλίου.
Ό  "Αγιος Κηρύκος τιμάται μόνον άπό Καλαμά μέχρι Κανελακίου και μό- 

•νον στα χιοριά τά δυτικώς του άξονος Ζουπάνου —  ’ Ιταμός —  Γκορίλας —  Σταυ
ρός — Φερούλι — Άηλιας —  Χόϊκας —  Φλώρι. Ή  γραμμή αυτή είναι κορυφογραμ
μή χωρίζουσα τά όρεινά άπό τά πεδινά.

Την ώραν τών κεραυνών, έ ξορκίζονται μέ τό «Πάτερ ημών».

165) Έ ξ ο ρ κ ι σ μ ό ς  μ έ τ ή ν κ ρ ε μ α σ τ ά λ α.
Ή  κρεμαστάλα, είναι ή σιδερένια αλυσίδα μέ τήν όποια κρεμούν τήν τέτζε- 

ρη, γιά νά μήν τήν βάζουν στήν πυροστιά, οπότε δέν χορταίνει ή οικογένεια φωτιά.
"Αμα πέφτει δυνατό χαλάζι ή βροχή, μέ συχνούς κεραυνούς, πού πέφτουν 

ιάπιυς σιμά, τότε ξορκίζομε τό κακό πετώντας έξο) άπό τήν πόρτα τού σπιτιού τήν 
ρεμαστάλα, κάποτε δέ μαζί καί τήν πυροστιά καί. τό σιδερένιο φτυάρι τής γωνιάς, 
ι Ή  πρόληψις αυτή έχει τήν λογικήν βάσιν ότι παν σιδηρούν είναι κα'ι εύη- 
>:κτραγωγόν.

X 166) Τ  ό π λ ά γ ι α σ μ α τ ο ύ  φ ε γ γ α ρ ι ο ύ .
"Αμα τό φεγγάρι είναι δίπλα, τότε θά κάμη κακοκαιρία, άμα όμως είναι όρ- 

!, θά κάμη καλός καιρός, 
ί Σχετική παροιμία, μάς λέγει:
I '

’Ορθό τό φεγγάρι - δίπλα τό παλληκάρι.
Δίπλα τό φεγγάρι - ορθό τό πα?νληκάρι.

167) Τ  ό α λ ώ ν ι  τ ο ύ  φ ε γ γ α ρ ι ο ύ .
"Αμα τό φεγγάρι έχει αλώνι, τότε ό καιρός θά χαλάση.

168) Ή  μ ά ν ν α .
Μάννα λέγεται άπό τούς κατοίκους τής Παραμυθιάς, τό προς τό Νιοχώρι 

μα τού όρίζοντος, τό ΒΔ.
"Οταν βασιλεύη ό ήλιος καί ή μάννα είναι κόκκινη, τήν άλλη μέρα θά κά-

Ιέρα;·
"Οταν βουρκωνη άπό τήν μάννα, θά κάνη κακοκαιρία.
"Οταν ξανοίγη (ξαστερώνη) άπό τήν μάννα, θά κράτηση (θά κάμη κα

ίρια).

169) Ό  π α τ έ ρ α ς .
Πατέρας είναι τό Νότιον τμήμα, τό πρός τό Φανάρι. "Οταν συννεφιάση 

τέρας, θά κάνη κακοκαιρία.
170) Τ ό  χ ι ό ν ι .
"Αμα πέση χιόνι μέ μούχλια (μέ νοτιά) δέν κρατάει.

Ι,Άμα ουνίζη βαθειά, χωρίς νά άκούεται πολύ (ύπόκο)φα μπουμπσυνη-
• χωρίς ν’ άκούεται μπουμπουνητό άστραπή), σημαίνει πώς θά πέση χιόνι.

171) 'Η  Σ κ ά λ α  τ ή ς  Π α ρ α μ υ θ ι ά ς .
Ή  παρατήρησις αυτή ισχύει διά τήν περιοχήν άπό Πετουσίου και Βαλα- 
μέχρι Έλεζνας —  Τσεριτσάνων καί γενικά τής κυρίως Αάκκας Σουλίου, 

ν όποιαν τό τμήμα όρίζοντος πού αντιστοιχεί πρός τά ΒΔ, ότι δηλαδή ή μάν- 
1 τον κάμπο τής Παραμυθιάς.
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'Αστράφτει από την Σκάλα της Παραμυθίας, θα κάνη κακοκαιρία, ξαστε-* 
ρώνει από την Σκάλα, θα κράτηση. J

172) Τ ό  Ζ ά λ ο γ γ ο .
Για την Ντουσκάρα, τό Ζάλογγο αντιστοιχεί προς την μάνα ή την Σκάλαέ

Παραμ\>θιάς.
Αστραπές από τό Ζάλογγο, σημαίνουν χιόνι ή χαλάζι. Υπόκωφες σημαί

νουν πολύ χιόνι. f
Π αροιμία: "Αστραψ’ απ' τό Ζάλογγο, ^

δέσε μέσα τ’ άλογο.
173) Τ ά  β α λ ά ν ι α .
"Αμα τά ποι»ρνάρια και οί βαλανιδιές δένουν πολλά βαλάνια, θά κάνη β 

ρνς χειμώνας.
174) Τ ά  γ κ ό ρ τ σ α .
"Αμα οι γκορτσιές δέσουν πολλά γκόρτσα, θά κάνη βαρύς χειμώνας 

κακοκαιρίες.
175) Τ ά  ζ ε λ ε ν ό κ ο κ κ α  κ α ι  ο ί  φ ά σ σ ε ς.
"Αμα οί ζελεΥίές κάνουν πολλά ζελενόκοκκα (καρποί μαύροι σάν σπειαώ

μαυροπίπερο) θά κάμη βαρύς χειμώνας. |
"Αμα πέσουν πολλές φάσσες, πάλι τούτο αποτελεί σημάδι πώς θά κάνη β α | 

ρύς χειμώνας.

176) Τ  ά κ α ρ μ π ο ύ σ ι α.
Καρμπούσια λέγονται τά στελέχη από τις μπουρδέγκες. "Αμα έχει ό 

πος τής Παραμυθίας πολλές μπουρδέγκες και πολλά καρμπούσια, θά κάνη βαρύ 
χειμώνας.

Ή  πρόληψις αυτή έπεκτείνεται μόνον στά έκατέρωθεν τού Κωκντού χ

177) Ο ί  μ ύ γ ε ς .
"Αμα τό μεσημέρι τσιμπούν πολύ οι μύγες, ασφαλώς θά βρέξη.

178) Ό  μ π ο ύ φ ο ς .
"Οταν ό μπούφος λαλάη (κρώζει) στο ανήλιο, προθλέπεται βροχή, σ*, 

προσήλιο, προμηνύεται ξηρασία. >
179) Ό  Ά γ ρ ι ό π ε τ ο ς .
Άγριόπετος είναι ό εποψ, ό τσαλαπετεινός.
"Οταν ό άγριόπετος λαλάει την νύχτα στο ανήλιο, τότε προμηνεύεται βρο| 

στο προσήλιο ξηρασία.

180) Ό  π ε τ ε ι ν ό ς .
"Οταν ό πετεινός λαλήσει σε ώρες μη συνηθισμένες, τότε θά άλλάξη δ # 

ρός. *Αν βρέχη θά κρατήση, αν είναι καλοκαιρία, τότε ό καιρός θά χαλαση* <
181) Κ α τ α χ ν ι ά  σ τ ο ν  Κ α λ α μ ά.
"Ο ταν στον Καλαμά καί στον Παραπόταμό του Τύρια είναι καταχϊώ 

πρωί, τότε ή μέρα θά είναι καλή.

182) Κ α τ α χ ν ι ά  σ τ ο ν  Κ ω κ ν τ ό .
"Οταν πέφτη πρω ί-πρω ί καταχνιά στον κάμπο της Παραμυθίας, καώ 

κος τού Κωκντού, ό καιρός θά χαλάση σε μιά - δυο μέρες. ί ·

&
” ‘ -' V



I H «ΗΠΕΙΡΠΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ »

183) Σ ύ ν ν ε φ ο  σ τ ο ν  Γ  κ ο υ ρ ί λ α. 
ικ "Όταν στην κορφή τού Γκουρίλα (κάποτε και μέχρι "Ιταμό καί Ζουπάνου)
Πσταθή σύννεφο, σαν καπέλλο, ό καιρός θά χαλάση.

»
184) Τ ό  ν ε ρ ό  τ ή ς  α κ ρ ί β ε ι α ς .
"Οταν προ τής Σκάλας τής Παραμυθίας, στην κορφή τής Σβάρας (σβάρες 

είναι θέσεις δλο χοντρό χαλίκι, πού πατάς και γλνστράς τον κατήφορο) βγή τό νερό 
* τή; ακρίβειας, ή «σφαίρα» (δηλαδή ή ατμόσφαιρα) δεν είναι καλή, ό καιρός θά πάχ| 

αντίθετο;, δεν θά γίνη τό γέννημα και ό κόσμος θά πεινάση. Τό νερό αυτό λέγεται 
..νερό τ’ς ακρίβειας, διότι π ά ν τ ο τ ε  ή έμφάνισίς του συνέπεσε μέ άκρίβεια και 
)δυστυχία.

Νερό τής ακρίβειας προμηνύει είτε ανομβρίαν, είτε χαλαζοπτώσεις μέ τό αυ
τό αποτέλεσμα.

185) Ό λ ο ν ν κ τ ί ε ς .
Ή  ξηρασία καταπολειιείται μέ λιτανείες και ολονυχτίες σέ έξωκκλήσια. Ά να- 

φέρονται περιπτώσεις, πού δεν πρόφτασαν νά τρυπώσουν και τούς έκαμε λούτσα ή 
βροχή ψηλά στήν λιτανεία.

186) Τ ό  Κ ύ ρ γ ι ε  β ρ έ ξ ε .
; "Οταν χρειάζεται βροχή καί ένώ συννεφιάζη δέν βρέχει, έξορκίζεται ή πρό- 

Αησις βροχής μέ ομαδικήν παράκλησιν των παίδων, άδόντων μέ στεντορείαν φωνήν:
|  Κύργιε βρέξε
|  νά γίν'ν τά καλαμπόκια

και τά παρασπόρια.
|  Νά φάνε τά ρωμιόπ'λα
|  νά σκάσουν τά τουρκόπ’λα.

Τά τουρκόπουλα (έτσι λέγαμε τά άρβανιτόπουλα) αλλάζανε τους στίχους: 
ό φάνε τά τουρκόπλα, νά σκάσουν τά ρωμιόπ’πλα.

187) Ή  π ε ρ π ε ρ ο ύ ν α .
"Οταν ήταν μεγάλη ξηρασία, τά καμπίσια χωριά, ελληνόφωνα καί άλβα- 

φωνα και οί άρβανίτες ακόμη, έντυναν ένα μικρό κορίτσι « π ε ρ π ε ρ ο ύ ν α »  τό 
όλιζαν μέ άνθη καί μετά έν συνοδεία μικρών καί μεγάλων έφερνε γύρω τδ χωριό 
j τά σπαρμένα ένώ τά παιδιά τραγουδούσαν:

Περπερούνα περπατεΐ 
τό Θεό παρακαλεί

για νά πιάση μιά βροχή.

ΤΕΛΟΣ Β' ΤΕΤΧΟΤΣ
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ΚΩΝ/ΤΙΝΟΥ ΚΙΤΣΟΥ 
ΔιευΦυντοΰ Παιδαγ. ’Ακαδημίας

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑΣ
Ε 11 Λ Γ Ω  Γ Η I

Την πρώτη ώθηση για την ερευνά του φαινομένου του πάθους τής nail 
δαγο3γίας είχαμε όπό μια επίσκεψή μας με τούς σπουδαστάς τής Ζωσηιαίαΐ! 
Π αιδαγωγικής ’Ακαδημίας σ’ ένα δημοτικό σχολείο τής αγροτικής περιοχήΙ 
των Τ οχιννίνω ν. Ε κ ε ί, ό δάσκαλος του χωρίου, χρόνια άρκετά, μοχθούσε vJ 
καταστήση μέ τό έσωσχολικό και έξωσχολικό έργο του αυτοδύναμους κι α{| 
τάρκες στη ζωή τούς κατοίκους του τόπου, νά τούς συνδέση μεταξύ το3ν μ | 
άγνή  και ολόψυχη φιλότητα καί νά τούς καλλιεργήση τη συνείδηση τής β ίΐ' 
θύτερης άνθρώπινης ούσίας το3ν. Τά χειροπιαστά αποτελέσματα των παιδαγ&|* 
γικώ ν κι εκπολιτιστικών προσπαθειών του, οί ρυτίδες του μόχθου στό npootl 
πό του, ή ταπεινή του έκφραση καί ή αισιόδοξη, ή ηρωική του, διάθεση άπ/Ι 
δείκνυαν την όφοσίίπσή του στο έργο τής παιδείας τών άνθρο3πων του χοφιο'α 

Σ ’ αύτά τά πρώτα δεδομένα μας έχουν προστεθή αργότερα παρόμοΙ 
δεδομένα από τό παιδευτικό έργο δασκάλίυν καί καθηγητών στην Παιδαγοηι 
κή 'Ακαδημία Τριπόλείος, όπου υπηρετούμε, επί τρία τώρα χρόνια, μέ έπη 1. 
ξημένη εύθύνη. Ε κπαιδευτικοί λειτουργοί, πού βρίσκουν τό βαθύτερο ν* 
ημα τής ζωής των στό διδακτικό τους λειτούργημα μέσα στη σχολική τάξΐ 
στήν ένασχόλησή τους μέ την προετοηιασία τών παιδευτικών μέσο3ν, σπ| 
όργάνωση γονίμο3ν δράστηριοτήτο)ν σχολικής ζωής, στόν έλεγχο  έργασιίΐ 
τών τροφίμονν τους καί στοιχείων τής μαθητικής αποδοτικότητος έργαζόμϊ 
νοι, προχίορημένες νυκτερινές ώρες, στό σπίτι τους, λειτουργοί, τών όποίι^ 
ή ψ υχή, σέ κάθε στιγμή τού εικοσιτετραώρου, συνειδητά ή ασυνείδητα, ποθΐ 
σκέπτεται καί διεργάζεται κάποιο αγαθό γιά τούς μαθητάς, τούς σπουδάσω]; 
καί τό σχολείο τους, δάσκαλοι καί καθηγηταί, πού αναζητούν ν ' ανανεώνο^ 
τήν τέχνη  τους καί τά δράματά τους καί ταυτίζουν τήν προκοπή τού ίδρυ]^, 
τός T03V )3έ τήν προσωπική τους άξιοπρέπεια καί εύτυχία, αύτοί οί άνθρ(% 
σού έγείρουν τό διαφέρον νά παρακολουθήσης καί νά χαρής τή θαυμαστή| 
φοσίωσή τους στήν παιδαγωγία.

Οί άμεσες εμπειρίες μας έπί τού φαινο]ΐένου τούτου τής αφοσίωσή 
στό έργο τής παιδείας δέν άπετέλεοαν μόνον μιά πολύτηιη διδαχή γιά π , 
σπουδαστάς μας, τούς οποίους προωρίζαμε γιά ένα παρόμοιο έργο, άλλά£’ 
πήρξαν καί γιά μας τά άμεσα δεδομένα καί τά πρώτα κεντρίσματα, π ο ύ ,||; 
ώθησαν καί μας έβοήθησαν στήν ανάλυση τού φαινομένου αύτού, οπως,|| 
ρουσιάζεται σ’ ώρισμένους ]ΐεγάλους φορείς του. |

Τό φαινόμενο τής άφοσιώσεο3ς στήν παιδεία άνήκει στόν τομέα τής];, 
χ ικής πραγματικότητος καί δέν έχε ι έρμηνευθή οδς φαινόμενο, πού ύφίοτβί/

___ AΊ
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καί, κατά ουνέπεια, δπως μπορεί νά συναντηθή σε πολλούς φορείς του, γ ιά  
νά εξαχθούν τά κύρια γνωρίσματά του.

’Έ χομε, βέβαια, στοχασμούς παιδαγωγών για την άναγκαιότητα άφο- 
σιώοεο>ς στην παιδεία, οί οποίοι αποτελούν προσωπικές συλλήχμεις η θεωρη
τικούς δογματιοηιούς και παραινέσεις και συνθέτουν μια ιδεατή εικόνα τής 
προσωπικότητος τού παιδαγωγού. "Ολα, όμως, αύτά δεν άναφέρονται στη συγ- 
κεκρηιένη ζιοή και στη δράση παιδαγωγών, οί οποίοι ύπήρξαν Ιστορικά καί 
γιά τούς όποιους γίνεται παραδεκτό, κατά γενικό τρόπο, ότι ήσαν άφωσιωμέ- 
νοι στην παιδεία.

"Εχομε, επίσης, μονογραφίες, πού άναφέρονται σέ μεγάλους παιδα- 
γωγούς, μέ περιγραφές των σταθμών τής βιοτικής των πορείας καί ανάλογες 
αξιολογήσεις τού έργου των. Δεν έχομε, όμως, ούτε τή συστηματική διερεύ- 

f νηση τού φαινομένου τής άφοσιώσεως στήν παιδεία γιά έναν, έστω, παιδα
γ ω γ ό , ούτε ακόμη μιά ειδική μελέτη, πού ν ' άναφέρεται στό φαινόμενο αύτό 
καί νά περιλαμβάνη ψυχολογικές αναλύσεις, συγκρίσεις δεδομένων όπό τή 

.ζωή πολλών παιδαγωγών, κοινά ψυχολογικά στοιχεία ατούς φορείς του καί 
‘ανάλογα συμπεράσματα και χαρακτηρισμούς γιά τή φύση του.

Κατά τήν ερευνητική μας εργασία, έχουν άναζητηθή μεταξύ μεγάλω ν 
«παιδαγωγών, έκείνοι, πού θά μπορούσαν νά χαρακτηρισθούν ώς φορείς αύτού 
ιτού φαινομένου, και κατόπιν έγ ινεν  ή συγκριτική μελέτη τών δεδομένων τού 
(έργου καί τής ζωής των. ’Έ τσι, καταλήξαμε καί παρατηρήσαμε συστηματικά 
;ιό φαινόμενο τούτο στή ζωή καί στο έργο τού "Ε λληνα  Σωκράτη, τού Ε λ β ε 
τού Πεσταλύτσι (Pestalozzi) καί τού Γερμανού Κερσενστάϊνερ ( Kerschenstei- 
kcrK Μέ τις σχετικές συγκρίσεις καί τήν αποκάλυψη ιδιαιτέρων χαρακτηρι
στικών, βρεθήκαμε μπροστά σέ δεδομένα, τά όποια μάς ώδήγησαν νά χαρα- 
Ιπηρίσωμε τό φαινόμενο τής άφοσιώσεως στήν παιδεία ώς πάθος παιδαγιυγίας.
; Ή  έρευνα μας έφ ερε σι ή θεώρηση τού παιδευτικού ενεργήματος αύ- 
|δ>ν ιών τριών παιδαγοίγών καί στή διαπίστωση μιας πρωτοτυπίας του, πού 
}υνίσταται στήν ένέργεια  μιας κοινής προχιορητικής πορείας παιδαγωγού καί 
ρθητών, ή οποία τελείται μέ βάση δύο χάρτες, ιόν  χάρτη τών ιδανικών ό- 
ϊων τού τελείου ανθρώπου καί τον χάρτη τών δεδομένων από τή φύση τής 
σότητος καί τις συνθήκες ζωής τών παιδαγωγουμένων. Μέ ειδική διατομή 
ιτόπιν έχει άποκαλυφθή ή ίδιάζουσα ψυχική δομή ατούς τρεις φορείς τού 
ιθους τής παιδαγωγίας, τήν οποία συνθέτουν ή έντονη διάθεσή τους γιά τήν 
ιρουσία τής ύπάρξεώς τιον, ή φιλότητά τους προς τον συνάνθρωπο, ή σύζευ- 

τής ψυχής των μέ τις ψ υχές τών μαθητών τους καί ή ήροπκή τους διάθεση.
Ά πό  τά δεδομένα τής μελέτης αυτής έξάγεται τό συμπέρασμα ότι τό

foe; τής παιδαγιπγίας είναι ή έντονη βίωση τού άνθριόπινου στοιχείου άπό 
φορέα του καί ή ζωηρή έπιθυμία νά έκκολαφθή, νά καρποφορήση καί νά 
ιονίζεται αύτό τό στοιχείο σ' όλους τούς άνθρώπους.

Μέ βάση αύτά τά συμπεράσματα, διατυπώνονται, κατά προέκταση, σκέ- 
ς γιά τό ουγκεκρηιένο περιεχόμενο τών έπιδιώξεων τού πάθους τής παι- 
ωγίας γιά τήν έποχή μας καί τή χώρα μας καί προσδιορίζεται τό αίτημα 
ίκανοποιήσεως τών δικαιωμάτων γιά τή ζο>ή καί τήν μόρφωση τού έξελισ- 

ένου ανθρώπου μέ τήν έπιστημονική πλέον όντηιετώπιση τών σχετικών 
αιδευτικών προβλημάτων.

Ή  έκπαίδευσις παιδιών, έφήβιον καί ώρίμων είναι πάντοτε δύσκολο έρ- 
Σ* έποχή, όμιος, όποτς ή ίδική μας, πού χαρακτηρίζεται άπό τήν πληθυσμι- 
έκρηξη, τήν πρωτοφανή τεχνολογική άνάπτυξη καί τή νέα κοινωνική καί

I



οικονομική διάρθρωση, τό έργο τής έκπαιδεύσεοχ; άποβαίνει δυσχερέστατο. 
ΙΥ αυτό, έάν πάντοτε χρειάζωνται οί άφωσιιπμένοι στην παιδεία έκπαιδευτι- 
κοί, σήμερα ή ανάγκη αυτή είναι πιο έπιτακτική. Τά στοιχεία, πού π ρ έπ εη  
νά ζητούμε στήν προσωπικότητα των άφωσιωμένων στήν παιδεία έκπαιδευ- ] 
τικών, άποδεικνύονται, με τή μελέτη μας αυτή, υπαρκτά στα μέτρα των άν- 
θρώποιν, οπότε, μέ τις αναλύσεις μας, προσφέρονται άσφαλή κίνητρα για τήν,ι 
άνάδειξη φορέων του πάθους τής παιδαγωγίας στήν ύλόφρονα έποχή μας. I 

Έ κτος, δμως, από τις ανάλογες υποκινήσεις καί τούς παραδείγματα ] 
σμούς, στις νέες  γενεές  των εκπαιδευτικών λειτουργών, παρέχεται μέ τ ά |  
στοιχεία, πού αποκαλύπτονται στο πάθος δημιουργίας, τό όποιο διακατείχε 1 
τον Σωκράτη, τον Πεσταλότσι καί τον Κερσενστάϊνερ, ένα μέτρο άξιολογή-1 
σεως κάθε παιδαγιπγικής προσπάθειας καί μια δυνατότητα νά ιοποθετήση κάθε I 
έκπαιδευτικός τον εαυτό του έναντι μεγάλων φορέων πάθους παιδαγωγίας;] 
πού έμόχθησαν σέ δύσκολους καιρούς. I

’Έ τσ ι, καθώς παραδίδεται στή δημοσιότητα ή μελέτη αύτή, τρ έφ ετα ι 
ή έλπίδα ότι οι άναγνώσται εκπαιδευτικοί θά έχουν κάποια στοιχεία, γιά ν ί |  
θερμανθούν στον μόχθο τους καί στούς όραματισμούς των από τήν άκτινοι 
βολία του έργου μεγάλω ν παιδαγωγών, καί οί άναγνώσται γονείς καί πολ ίΙ 
ται θά έχουν δεδομένα, για  νά έκτιμοϋν τήν προσφορά τών δασκάλων κ α | 
καθηγητών καί νά συνεργάζυινται μαζί τους γιά τήν άνθρωποποίηση τών έ |  
ξελισσομένων άνθρώπων. I

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ AON 2
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΟΓΙΑς Ι

Περιεχόμενο καί σκοπός τής έρευνητικής έργασίας. 2. Βιογραφικά δεδομένοι 
Σωκράτηο, Πεσταλότσι, Κερσενστάΐνερ. 3. Πορίσματα: Ή  εισαγωγική εννοιΐ 
καί τό άντικείμενο του πάθους τής Π αιδαγω γίας. 4. Βιβλιογραφία. I

1. Π ε ρ ιεχ ό μ ε ν ο  κα ί σκοπός τής έρ ευνη τ ική ς  έργασίας, 3

Ή  άποκάλυψη τών χαρακτηριστικών στοιχείοιν, πού συνθέτουν τό Ww 
θος τής παιδαγωγίας, πρέπει νά βασισθή κατ' αρχήν στά πορίσ)ΐατα άπά 'ΐΙ 
ζωή καί τή δράση μεγάλοιν φορέοιν αύτοϋ του πάθους. I

Γ ι' αυτό θά προτάξωμε τά δεδομένα άπό τό βίο ώρισμένοιν παιδαγοιγωΙ 
πού μπορούν νά θειπρηθούν φορείς του πάθους τής παιδαγωγίας καί θά η 
π ιχειρήσω με κατά τήν έκθεσή τους τή χρήσιμη γιά τό σκοπό μας διατοΐί 
τής ζωής των, ώστε νά φθάσωμε κατόπιν μ’ αύτή τήν πρώτη άνίχνευση σ ΐ 
συμπεράσματα εκείνα, πού θά μας διαφυπίσουν γιά τήν γενική, εισαγωγική 
έννοια καί τό αντικείμενο αυτού τού πάθους. Σ έ  επόμενα καφάλαια θά $ 
κολουθήσουν άναλύσεις τού παιδευτικού ένεργήματος, δποις έζωτερικά συ| 
λαμβάνεται, καί τού φαινομένου τής άγιπγής, δπως βιούται έσυπερικά ό% 
τούς φορείς του, γιά  νά συμπληρωθούν έτσι τά κύρια γνωρίσματα του τμ 
θους τής παιδαγωγίας. $

Τά βιογραφικά στοιχεία, πού έκθέτομε στο κεφάλαιο τούτο, βρίσκοντ$ 
άσφαλώς, σέ ειδικές βιογραφικές μελέτες άπό έκλεκτούς συγγραφείς καί 
λογά θά διετύπιπνε κανείς τή γνώμη, ότι δέν προσθέτομε εμείς κάποια ν |  
στοιχεία. Σκοπός μας έδώ δέν είναι νά ξεδιπλώσωμε δλες τίς πτυχές τής 
ής οιρισμένων μεγάλω ν παιδαγωγών, αλλά ν ’ αναλύσουμε ένα κύριο χάρακα



ριστικό της παιδαγωγικής των προσωπικότητος, την άφοσίωσή τους στήν πα ι
δεία, τή φύοη του πάθους, πού κυριαρχούσε στη ζωή τους.

*Έτσι, είναι πολύ άπαραίτητο νά έκτεθούν έδώ χρονογραφικά τά βιο- 
γραφικά τους δεδομένα. Τό νέο στοιχείο, πού προσθέτομε έμείς, είναι ή Ιδι
αίτερη δίστομη μας σ’ αύτά, ή ειδική σκοπιά θεωρήσεώς των καί οι άφορμές 
πού βρίσκομε, για την έξαγοτγή νέυιν συμπερασμάτων για τό έργο τους καί 
για ανάλογες προεκτάσεις ίδικών μας στοχασμών.

Ή  εκλογή των αντιπροσωπευτικών παιδαγωγών, τούς όποιους θεωρή
σαμε φορείς τού πάθους τής παιδαγωγίας, στηρίχθηκε στά έξης κριτήρια: Ή  
αφοσίωση στήν παιδεία πρέπει νά έκδηλοτνεται όχι μόνον μέ στοχασμούς γιά  
τήν τελειοποίηση τού ανθροπτου, ούτε μόνον μέ τή συγκέντρωση έπιστημονι- 
κών δεδομένων γιά τή φύση τής ανθρώπινης όντότητος, άλλά καί μέ τήν ά- 
παραίτητη ευεργετική, συγκεκρητένη, πράξη καί κυρίως μ* αυτή, γιά  τή δια
σφάλιση τής ζωής καί τήν έξέλιξη τού άνθρώπου. Ή  παιδαγω γία πρέπει νά 
θευιρηθή κυρίως πράξη, ή όποια είναι μέν δυνατόν νά φορτίζεται άπό τή θεω- 

, ρία, άλλά παραμένει πάντοτε πράξη ευεργετική  προς τούς άλλους, καί μά- 
' λίστα πράξη, πού έκτελεϊται άπό τον παιδαγωγό, ώς τήν ώρα τού θανάτου 
ι του, ώστε κι* αυτός ό θάνατός του νά είναι μία πράξη διδάσκουσα, μιά παι- 
δαγωγία.

ΓΥ αύτό άποκλείσαμε άπό τήν ομάδα τοίν φορέων του πάθους τής παι- 
ΐδαγοτγίας μεγάλους ϊσοτς στοχαστάς έπί τού φαινομένου τής Παιδείας, δπως 
και άφοτσιωμένους στήν καθαρή επιστημονική έρευνα ψυχοπαιδαγοτγούς. Έ -  
!πίσης έχουν άποκλεισθή καί έκεϊνοι, στο έργο καί τούς στοχασμούς, των ό- 
ποίο>ν έχει διαπιστωθή άπό τούς συγχρόνους ιστορικούς τής Π αιδείας καί μέ 
ίίς  σημερινές άξιολογικές κρίσεις σαφής άπόκλιση πρός τή διάπλαση μονομε
λών τύπο>ν άνθρώποτν ή τήν έξυπηρέτηση ώρισμένοιν μόνον άναγκών τής άν- 
3ρώπινης όντότητος.

’Έ τσι, μέ τά κριτήρια αύτά, σταθήκαμε Ιδιαίτερα στή μεγάλη μορφή 
ου Σωκράτη, τού Pestalozzi καί τού Kerschensteiner. ’Ί σ ω ς  ή θέση καθενός 
ρπ' αύτούς νά είναι διαφορετική στήν αξιολογική κλίμακα των μεγάλω ν φ ο
ρέων τού πάθους τής παιδαγωγίας (δ, σελ. 13— 20) \  ’Από τό βίο τους δμως 
\ι άπό τά γραπτά τους θά διαφανή ότι, άν δέν εύεργέτησαν ισάξια τόν δν- 
|ρωπο, είχαν τήν ίδια έσώτερη ορμή καί τήν ίδια ψ υχική  ποιότητα. Καί αυτά 
λ τελευταία στοιχεία είναι έκεϊνα, πού κυρίως μας ένδιαφέρουν. Μ ας ένδια- 
έρει, δμως, ακόμη νά έχωμε άντιπροσοτπους όλοτν τών έποχώ ν καί των τό- 
ον, έφ ’ όσον αί δυνατότητάς μας γιά τήν εύρεση στοιχείων μας το έπιτρέπουν.

Γιά νά ξεπεράσωμε τή μεγάλη δυσκολία τής έκλογής άντιπροσωπευ * 
κών μορφών στή «χώρα τών Όμοίοιν», όπ<πς θά έλεγεν  ό Β. Ο ύγκώ, ήταν 
'άγκη νά μελετήσωμε τούς Μ εγάλους Παιδαγυιγούς άπό τούς άρχαίους χρό- 
υς μέχρι σήμερα, όλοτν τών χωρών, ν ’ άναζητήσωμε δεδομένα μέ βάση τά 
ιωτέρω κριτήριά μας καί ν ’ αξιολογήσουμε τή συγκεκρητένη, τή χειροπια- 
ή, εύεργετική προσφορά τους σέ σύγχρονους καί μεταγενέστερους.

"Ετσι, καταλήξαμε καί δεχθήκαμε, ότι αυτοί οί τρεις παιδαγωγοί, μέ 
ζωή τους, τό παιδευτικό τους ενέργημα καί τά έσωτερικά τους βιώματα 

τά τή διενέργεια  τής άγωγής, θά μας έδιναν τά κύρια γνωρίσματα τού πά- 
ς τής παιδαγοιγίας. ΚΓ άρχίζομε, στύ κεφάλαιό αύτό, μέ τήν χρονογρα- 
τή έκθεση τών κυριωτέρτον βιογραφικών τους στοιχείου καί τήν έξαγω γή 
Ιιλόγιυν συμπερασμάτων.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΕΑΟΜΕΝΑ

I. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (470 - 399)
Ό  Σ ω κράτης2, τό παιδί ένός γλύπτη, του Σωφρονίοκου, και μιας μαί- 

ας, της Φαιναρέτης, άκολουθεΐ ατά νεανικά του χρόνια τό έπάγγελμα του a 
γλύπτη , κοντά στόν πατέρα του. ’Αποκτά έτσι τΙς πρώτες έμπειρίες άπό τούς A 
εργαζόμενους άνθρώπους και γνωρίζει τά προβλήματα μιας τέχνης, πού 3 
προσδίνει άνθρώτπνη μορφή στόν όγκόλιθο, την ύλική έκφραση τής άνθρώπι- η 
νης ψ υχής. ]

Π υρώ νεται μέ τή φλόγα του μεγάλου θρύλου τής Πολιτείας των Ά -1  
θηνών γ ιά  τούς πολέμους της μέ τούς Πέρσας και τρέφεται μέ τις δοξασί-1 
ες των δογματικών φιλοσοφίαν ( ’Ίο ιν ες , Ε λεατική  Σ χο λ ή ), τών στοχαστών* 1 
μέ τό κριτικό πνεύμα (Γοργίας, Προπαγόρας) και τών μεγάλων ποιητώνJ  
("Ο μηρος, Η σίοδος, Π ίνδαρος). Αύτή ή πνευματική άτμόσφαιρα τών όντχ-ί 
θέτων καί ποικίλων άπαντήσεισν σέ μεγάλα προβλήματα τής ζωής και τού* 
κόσμου έγείρει τό διαφέρον του γιά τήν έρευνα τής όλήθειας. I

Ή  παιδεία τής έποχής του ένεργείται, μεταξύ τών άλλοιν, καί άπό εί-1 
δικούς τής γνοισεως, τούς σοφιστάς. ’Απ’ αυτούς άλλοι επιδιώκουν τήν π ο ί  
λυτεχνική  μόρφωση ( 'Ιπ π ία ς  ό Ή λ ε ίο ς), άλλοι τήν τεχνική τού λόγου (Γορ* 
γίας άπό τό Λεόντιο) και άλλοι τή διάπλαση τού καλού πολίτη, τού άνθρώ ί 
που τού αγαθού (Π ρω ταγόρας)3. Ή  τρίτη μορφή παιδείας, άντιμετώπιζε τ ί ΐ  
πρόβλημα τής αγω γής μέ τήν πλατύτερη κι' άνώτερη άποψή της καί ένδ ιέ ΐ 
φ ερ ε  μιά έπείγουσα κοινωνική ανάγκη: έπρόκειτο γιά μιά κατάσταση, σ τφ ΐ 
οποία ή παράδοση ε ίχε  σαλευθή, ή κοινή συνείδηση ήταν άνήσυχη καί ή ά ι  
γοιγή ε ίχε  πάψει νά τελείται αυθόρμητα, οπότε ή ίδια είχε άποβή ένα σο| 
βαρό πρόβλημα άναφερόμενο στήν έννοια καί στόν τρόπο μορφοισεοις ά ν | 
θροιποιν τού αγαθού. Τό πρόβλημα αυτό έτράβηξε τόν Σωκράτη καί άρχισ* 
νά τό διερευνά στις συζητήσεις μέ τούς συμπολίτας του. Αύτή ή κοινή δίεΐ 
ρεύνηση αύτού τού προβλήματος, είναι ή παιδαγωγία του. |

Τόπος τής παιαδγωγίας του ήταν ή άγορά, τά γυμναστήρια, οί πλο* 
τε ίες στις ώρες πού συγκεντροινόταν ό λαός, τά μικρομάγαζα μέ τίς φιλικέ* 
συντροφιές, τά έργαστήρια, οί στοές, ή σκιά τών δένδροτν κοντά στά ιερά xcl 
στούς βωμούς. Σ υζητεί, μέ γνοκττούς καί άγνωστους, μέ νέους καί ώρίμσοι|τ 
μέ δημόσιους άνδρες καί απλούς πολίτες καί τεχνίτες, γιά τήν ανδρεία (ΑίΙ 
χ η ς ) , γιά τήν φ ιλία (Λ ύσις), γιά τήν έγκράτεια (Χαρμίδης), γιά τήν όσ#Ι 
τητα (Ε υθύ φ ρω ν), γιά τήν αρετή (Μ ένοιν), γιά τόν έρωτα ώς στόκον t  
ψυχή» (Σ υμ πόσ ιον), γιά τήν επιστήμη (θεα ίτη τος), γιά τήν δικαιοσύνη 
τήν ρητορική καί τήν αλήθεια (Πρωταγόρας, Γργίας, Ιπ π ία ς ) ,  γιά τά φα/ 
νόμενα τής γής καί τού ούρανού (Ξενοφ. Ά πομνημ.), γιά τήν πειθαρχί| 
στούς Νόμους καί γιά τό *εύ ζήν» (Κ ριτών), γιά τά οικονομικά καί κσινι| 
νικά προβλήματα (Ξενοφ. Ο ίκον.). Ή  κοινή λοιπόν διερεύνηση διενεργεί 
ται έπί ήθικών, κοινωνικών, ψυχολογικών, αισθητικών, μεταφυσικών καί 
κονομικών ζητημάτων μέ άνθρώπους διαφόρων ήλικιών καί καταστάσεων. 
Σοικράτης έπιλαμβάνεται θεμάτων τού συνόλου τής όνθρώπινης ζωής 
τού κόσμου. y

Μέθοδος κατά τήν παιδαγωγία του είναι ή διαλεκτική, πού έμ<ραί& 
ζεται σάν ένα θαυμαστό καί πειθαρχημένο «παιγνίδι» μέ τό άγνωστο, ift j  
υποκινεί τούς μαθητάς του (συνομιλητές) στήν προσωπική έρευνα. Τό ψ ί
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χικο υπόβαθρο των παιδευτικών ενεργειώ ν του είναι ό δημιουργός «έρως» 
προς τον ανθρο^πο.

Ή  προσφορά του δέν άναψέρεται μόνον στη γενική  παιδεία του άν- 
θρώπου, αλλά και στη συγκεκρητένη βοήθεια στις άτομικές περιπτώσεις τής 
ζωής τών συνανθρώπων του (οικονομικά, κοινωνικό και οικογενειακό προ- 
σίοπικα ζητήματα). Ή  παιδευτική αυτή ενέργεια  πού έπιδρα έπί του άλλου, 
όχι μόνον έμμεσα, άλλα και άμεσα στ ή συγκεκρητένη ατομική ζωή μέ τΙς ά- 
νάλογες παρεξηγήσεις, δυσαρέσκειες και εχθρότητες, άποδεικνύει τήν έν 
τονη διάθεση του Σωκράτη να συμβάλη στην ευτυχία  τού άλλου.

Ή  ενάρετη άτομική ζωή του (44—215—223) μέ τήν εγκράτεια, ό έν 
τιμος πολιτικός βίος του μέ τις υπηρεσίες του στήν πατρίδα (συμμετοχή στίς 
μάχες στην Ποτείδαια, Δήλο, Ά μ φ ίπολη) και τις θαρρετές κρίσεις του γιά  
τά σφάλματα τών πολιτικών (παράνομη ψηφοφορία για  τήν καταδίκη των 

; στρατηγών), ή διδασκαλία του χωρίς μισθό, όλα αύτα (31—35— 1, I I )  συν
θέτουν τό συγκεκριμένο υπόδειγμα όνθρώπου μέ τήν έμπρακτη συνέπεια  τής 
θεωρητικής του διδαχής.

Κατά τήν κατηγορία τών συκοφαντών του γιό  τήν ποιότητα του πα ι
δευτικού του έργου καί τών ιδεών του, ό Σω κράτης φ έρετα ι ώς «άδικων τήν 
πύλιν»1 καί καταδικάζεται σέ θάνατο. Μέ τήν άπολογία του, τήν γεμάτη θάρ- 

, ρος καί παρρησία, άπολογία πού ε ίχε  περισσότερο διδακτικό παρά Αμυντικό 
! χαρακτήρα; μέ τήν απόκρουση τών προτάσεων τών μαθητών του νό  δραπε- 
ι τεύση άπό τήν φυλακή (44— ), πίνοντας άτάραχος τό κώνειο, Αποβαίνει ό 
'πρώτος μάρτυρας τής έλεύθερης φιλοσοφικής σκέψεως. Ά ποδεικνύει άκόμη 
|δπ  είναι ό παιδαγωγός πού ρυθμίζει τις πράξεις του σύμφωνα μέ τις ένδόμυ- 
|χες πεποιθήσεις του καί διδάσκει μέ τον θάνατό του σύγχρονα τό αιώνιο έ- 
! κείνο μάθημά του, άπό τό οποίο φανερώ νεται ότι οί ύλ ικές καταστάσεις τής 
ΐόντότηιός μας ύπόκεινται στήν αιτιοκρατία καί τή νομοτέλεια τών ύλικώ ν φαί 
γομένοΛ' τού σύμπαντος ( =  σωματική καταδίκη βάσει τών Νόμων τής Π ο
λιτείας πού αποτελούν τις μηχανικές δυνάμεις της) καί δτι οί ιδέες, οί πεπο ι
θήσεις, τό πνεύμα, κινούμενα στήν Ατμόσφαιρα τής έλευθερίας, είναι αδύ
νατο να υπαχθούν σέ κάποια αιτιοκρατική νομοτέλεια, άκριβώς, γιατί είναι 
πνεύμα καί γιατί τό πνεύμα είναι έλευθερία5. Ή  σωκρατική παιδαγωγία καί 
Ιπήν τελευταία στιγμή της άποδεικνύεται ώς παιδαγωγία τής έλευθερίας τού 
[νεύματος, γ ι ’ αυτό διατηρεί αιώνια τήν έπικαιρότητά της.

Τό 1951, ό Victor Martin, καθηγητής στο Π ανεπιστήμιο τής Γ ενεύης,

Ϊ
ιακηρύσσει τήν άνάγκη νό ξαναζήση άνάμεσά μας ό Σω κράτης, μέ τό σύγ- 
ραμά του Socrate parmi nous» fed. la Bacconnierc, Neuchatel, Suisse 1951), 
ιό νό μάς διδάξη καί πάλιν ό αρχαίος έκείνος παιδαγοιγός τήν άρετή, τήν ά- 
ίγκη υποταγής τών μέσων (τής σύγχρονης τεχνικής καί τών πολιτικών δη- 
ουργημάπον) στούς σκοπούς τής Ανθρώπινης ύπάρξεως καί τήν έλευθερία  
Ό πνεύματος.

II. Ο. J. Η. PESTALOZZI ( 1746- 1827 ΠΕΙΤΑΑΟΤΣΙ)
1 Ά πό τα μικρά του χρόνια ό Pestalozzi ζή καί Αναπτύσσεται σέ μιό πτω- 
I όγροτική οικογένεια τής Ζ υρίχης καί συνδέεται σφιχτό μέ τόν άγροτόκο- 
5 καί τόν προορισμό του (6, 8— , 36— , 39— ,). Τα βάσανα τού έλβετικου λα 
οί πνευματικές συντροφιές του, οί δ ιδαχές τών δασκάλοιν του καί τό πνευ- 
ικό κλίμα τής έποχής του, διαμορφώνουν μέσα του ζωηρό διαφέροντα γιό
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τήν ύπαιθρο καί τον λαό της καί γιά την κοινοτική δικαιοσύνη (4—,). Ai- 
σθάνεται την ανάγκη νά γίνη ό έκπολιτιστής των άγροτών, συγκεντρώνει τις 
άπαραίτητες γνυισετς καί την ανάλογη έμπειρία καί προχωρεί στήν όργάνυιση 
υποδειγματικής άγροτικής εργασίας σέ ένα κτήμα πού άγοράζει μέ δάνειο 
(στο Μ ύ λ ιγκ εν). Γιά τη βελτίοιση τής κοινωνικής και ήθικής ζωής του λα- 
οϋ καί γιά τή γενικώτερη λαϊκή έπιμόρφωση, προσφέρει τά σημαντικά συγ- 
γράμματά του” καί τά άρθρα του ατά περιοδικά, τά οποία διαβάζονται άπό το 
λαό τής χυιρας του καί άλλων χοίρων, προσφέρει τις ιδέες του μέ ομιλίες και 
τη συμβολή του στη λύση κοινοτικώ ν προβλημάτων μέ τις συναντήσεις προ- 
σωπικοτήτυιν. Ό  Pestalozzi, λοιπόν, λαμβάνει ένεργό θέση έναντι των οικο
νομικών, κοινωνικών καί πνευματικών ζητημάτων καί υπηρετεί, άνάμεσα σέ 
δυσυπέρβλητα έμπόδια, τά λαό του (31 —σελ. 159— 182, 1θ—, 49—, 32—, 
24— , 50— , 16— ).

θ ε ω ρ ε ί άπαραίτητο νά έργασθή παράλληλα καί γιά τά βιοτικά καί μορ- 
φοπικά προβλήματα τής παιδικής και έφηβικής ηλικίας. Συγκεντρώ νει στύ 
Neuhof (1775) τά φτυιχά και παραστρατηιιένα παιδιά τής περιοχής καί μέ τά 
ειδικά μαθήματα και τήν άγροτική καί χειροτεχνική έργασία τους έκεί, τά ι 
βοηθεί νά γ ίνουν άνθρωποι αύτάρκεις στή ζωή καί ν ' άποκτήσουν τά αίσθημα ι 
τής άσφαλείας. Ι δ ρ ύ ε ι  'Ο ρφανοτροφείο ατά Stans (1798), στο όποιο συγκεν
τρώνει τά όρφανά καί άπροστάτευτα παιδιά, ύστερα άπό τήν καταστροφή καί ’ 
τήν δυστυχία πού έπέφ εραν στήν πόλη ή φ ιλογαλλική Κυβέρνησή της καί '  ̂
τά Γαλλικά στρατεύματα, γιά νά καταπνίξουν τήν έπανάσταση των κατοίκων j 
τής περκρερείας. Α ναλαμβάνει τήν οργάνωση καί λειτουργία σχολείου σέ I ' 
μιά συνοικία τοϋ Bcrthoud (1800), έφαρμόζει τίς διδακτικές μεθόδους τής έ - ; j 
ποπτείας καί τής έργασίας, δημοσιεύει άξιόλογες μελέτες γιά τήν μέθοδό του7 ι 
και γίνετα ι γνωστός σ’ όλη τήν Ευρώπη ώς ό μεθοδικός δάσκαλος. Στό Yver* μ 
don (1804) ιδρύει Δημοτικό Σ χολείο  και Διδασκαλείο γιά τή μόρφωση των ; 
παιδιών τής περιοχής και γιά τήν έκπαίδευση Δασκάλων, οί οποίοι σκορπί- >ϊ 
ζονται στις χώρες τής Ευρώπης, και άναδεικνύεται έκεί Μεγάλος ΓΤαιδπγοι-1?  ̂
γός (25— , ). Ή  δραστηριότητά του γιά τήν παιδική καί έφηβική ηλικία συ-1 
ναντα πολλά έμπόδια καί κυρίως οικονομικά, γιά τήν υπερπήδηση των όποί-1 
ων διαθέτει τήν περιουσία του, τήν συνεχή καί έντατική έργασία του καίό- ι ΐ  
λόκληρη τήν όντότητά του. Οί οικονομικές δυσκολίες γιά τήν λειτουργία του ? 
κάθε έκπαιδευτικοϋ του ιδρύματος καί τά ποικίλα κοινωνικά καί πολιτικά γε
γονότα, συντελούσαν στήν ματαίυιση όλοκληριυσεως τών έργων του. Σέ κόθει 
άποτυχία του ή ματαίωση τών προσπαθειών του πονεί περισσότερο γιά τά παι
διά, πού δεν μπορεί πια νά βοηθή, υποφέρει έσωτερικά καί οδηγείται σέ νέες 
τολμηρές άποφάσεις, έως οτου άλες αυτές «οί περιπέτειες τής ζωής* του* τού 
άφαιρέσουν καί τις τελευταίες δυνάμεις του. Ό  Pestalozzi, λοιπόν, προσφέ-j 
ρεται ολοκληρωτικά στήν προστασία καί στήν γενική καί πρακτική μόρφωση ι , 
τών παιδιών καί τών έφήβων.

Ή  κοινωνική δραστηριότητα ιού Pestalozzi γιά τόν φτοιχό καί άπαί- 
δευτο λαό τής χώρας του καί τό προστατευτικό καί μορφωτικό έργο του γιά 
τά παιδιά καί τούς έφήδους, συνθέτουν τήν παιδαγωγία του καί καταδεικνύω 
ουν τήν άπέραντη άγάπη του γιά τόν άνθρωπο (30— σελ. 12— 15). Ό  Pesta- 
lozzi δ ιέκρινε καί κατενόησε βαθύτατα τό βασικό πρόβλημα τής άνυφώσεως 
τής ζωής τών συμπατριωτών του μέ τή γενική καί πρακτική παιδεία τους κσί 
ά νήγαγε τή λύση του σέ προσοιπικό ζήτημα τού δικού του έπίγειου προορισμού.·

Υ πηρέτησε «μέ τά πάντα* του αυτόν τόν υπέροχο προορισμό του. Ή
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παιδαγωγία του άποτελεϊ τό υπόδειγμα1* ός)οσιώοεως στήν υπηρεσία των βι
οτικών καί πνευματικών αναγκών τού ανθρώπου. Τό 1961, ό L. Meylan, έ- 
πίπμος καθηγητής τού Πανεπιστημίου τής Λωζάννης, τονίζει μέ ολόκληρο 
ούγγραμα (L ’ actuaiitc dc Pcstalozzi, cd. du Scarabee, Paris) τήν έπικαιρό- 
τηια τού Pestalozzi. Ύποοτηρίζει ότι και σήμερα μπορεί νά διδάσκη, ότι π ρ έ
πει νά εϊμαοτε πρώτα άνθροιποι και κατόπιν πολίτες, ότι όλοι είμαστε σέ θέση 
ν ’ άναπτύξωμε την ανθρωπιά μας, ότι τα κατάλληλα μέσα άγω γής είναι ή οι
κογένεια, τό σχολείο και ή ζωή και ότι ύ Π αιδαγωγός πρέπει να πληροϋται 
άπό τήν άρετή τής άγάπης Π()ός τον άνθρωπο.

ill. Ο. GEORG KERSCHENSTEINER (1854-1932 KERRENSTAINER)
Ό  G. Kerschensteincr μεγαλώ νει οέ πολυμελή πτωχή οικογένεια μ έ α υ

στηρές ηθικές άρχές. Σπουδάζει στο Διδασκαλείο, εργάζεται κατόπιν ώς δά
σκαλοί; Kui συνεχίζει τις σπουδές του στα Μαμαθηματικά καί Φυσικά. Ε ρ γ ά 
ζεται ώς καθηγητής οέ Γυμνάσια καί Ε μπορ ικές Σ χο λ ές  καί φροντίζει νά ι
κανοποίηση τις άνησυχίες καί τά προβλήματα τών έφή6ων όχι μόνον μέσα 
οτή σχολική του αίθουσα, άλλα καί στ ή συντροφιά του μαζί τους. Έ π η ιελε ϊ- 

ι ται για τον πνευματικό άνες>οδιασμό του, άσχολείται μέ φ ιλοσοφικές καί παι- 
δαγωγικές μελέτες καί ζητεί μέ τήν θεοτρία τής παιδείας νά  κατευθύνη τήν 
μορφωτική του δραστηριότητα. ’Έ τσ ι, προσς>έρεται μέ όλη τήν ευσυνειδησία 
του κυί τήν έπίγνωση τής άξίας τού έργου του στήν άγω γή τών παιδιών καί 
τών εφήβων (1—, 18—, &—, 20— ,).

Καλείται άπό τήν Πολιτεία (1895) νά προσφέρη τις ύπηρεσίες του ώς 
.Σχολικός Σύμβουλος καί ώς Δ ιευθυντής τής Έκπαιδεύσετος στήν πόλη τού 
Μονάχου (3— ,). Α ναδιοργανώ νει τά Δημοτικά Σ χο λ εία  μέ τήν αύξηση τών 
ιέτών φοπήοευις (8ον έτος), μέ τήν είσαγυιγή νέοτν μαθημάτων (χειροτεχν ία , 
άγωγή τού πολίτου) καί μέ τήν καλλιέργεια  τών νέω ν παιδαγω γικώ ν άρχώ ν 
τού Σχολείου Ε ργασ ίας (μέθοδος έργαοίας, άλτρουϊσπκύ πνεύμα, θυσία γ ιά  
^ήν κοινωνική έργασία) (27— σελ. 60—88). 'Α ναμορφώνει τά σχολεία γεν ι- 
<ής έπηιορφώσεως μετά τό Δημοτικό καί τις έπαγγελματικές Σ χ ο λ ές  του Μο
νάχου, για ν ’ άνταποκριθή στήν κρίση τής έπαγγελματικής μαθητείας στή Βαυ- 
φία καί στήν άνάγκη γενικής μορφώσεοχ; καί κατευθύνσεως τών έργαζομέ- 
ίων καί έμπορευομένοιν πολιτών. Ε ισάγει σ’ αυτά τά σχολεία περισσότερα τε- 
νικά μαθήματα καί στοιχεία άγω γής τού πολίτου. "Ιδρύει (1900) 52 νέα  έ- 
αγγελματικά σχολεία ποικίλϋΐν τεχνικώ ν ειδικοτήτων μέ ήμερήσια καί βρα- 
υνή λειτουργία 10 καί βοηθεϊται σημαντικά στο έργο του αύτό άπό τήν Π ολι
βία. Στα σχολεία αύτά δίδεται κοινωνιστική κατεύθυνση μέ έπιδίωξη τήν 
αλλιέργεια άρετών καλού πολίτου (σεβασμός τού άλλου, άφοσίωση στά κοι- 
h ) ' \  ώστε νά καταπνιγή ό άνταγυινισμός καί ή συμς)εροντολία, πού άναπτυσ- 
άταν, τήν έποχή έκείνη, παράλληλα πρός τήν άνάπτυξη τής βιομηχανίας καί
0 έμπορίου, στή Γερμανία. Μέ τό όργανωτικό τούτο έργο του έπ ιθυμεϊ ό 
srschensteiner νά γίνη  χρήσιμος στήν έθνική ολότητα, βοηθώντας στή μόρ- 
»ση καλών πολιτών, ικανών γιά αύτατιάρνηση, καί ώ φέλιμος στά άτομο, 
•οσφέροντάς του σταθερή έπαγγελματική  μόρφωση καί καλλιεργώ ντας τόν 
ίρακιήρα του, οίστε νά μπορή ν ’ όνεβαίνη τις βαθμίδες τής κοινωνικής ίε- ' 
(ρχίας μέ τήν τίμια έργασία του καί τήν ξύπνια νοημοσύνη του.
1 Γιά νά καταστήση γνωστούς τούς οικονομικούς, κοινωνικούς καί παιδα- 
|γικούς λόγους ,πού έπέβαλαν τήν νέα όργάνοιση τών σχολείων, καί νά δια-
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οιραλίση τήν ολόθυμη συμπαράσταση των γονέων, των βιομηχάνων, των επι
χειρηματιώ ν καί των όργάνιμν τής πολιτείας καί ακόμη γιά νά διαδώση τις 
άντιλήψ εις του γιά τήν άγωγή καί τήν βαθύτερη ούσία του ανθρώπου, άνα- 
πτύσσει ένα πολύτηιο διαφοπιοτικό έργο μέ διαλέξεις, συνέδρια, συζητήσεις 
καί έκλεκτά συγγράμματα1'2.

Σ τις  προσπάθειές του συναντάει σημαντικά εμπόδια, έπικριτάς καί έχ- 
θρούς. Οί Έ ρβαρτιανοί πολεμούν τις αντιλήψεις του, στελέχη τής διοικήσεως 
τού παρουσιάζουν προσκόμματα οτήν αναδιοργάνωση τής παιδείας καί πολί
τες, έπ ιχειρηματίες καί γονείς αμφιβάλλουν γιά τά άποτελέσματα των Νέο3ν 
Σχολείίυν. Ά γίονίζεται μέ όμείωτη διάθεση έναντίον δλων των έμποδίων, κα- 
τορθυινει νά έχη  τή συμπαράσταση των εργαζομένων πολιτών, των βιομηχά- 
vo)V, των έκπαιδευπκώ ν και τής Πολιτείας καί συντελεί μέ τό ανακαινιστικό 
έργο του στήν τεχνική  καί βιομηχανική ανάπτυξη τής Γερμανίας καί στήν ό- 
νανέίυση τού πνεύματος τής σχολικής εργασίας.

Ή  εύσυνείδητη μορφωτική έργασία του στά σχολεία, ή προσαρμοσμένη 
στις οίκονομικοκοινωνικές άνάγκες αναδιοργάνωση των δημοτικών καί τεχνι
κών σχολείω ν καί τά πλούσιο διαφωτισπκό έργο του, συνιστοϋν τήν παιδα- 
γω γία  τού Kcrschonsteiner, πού σκοπεύει τήν άνάδειξη εύσυνειδήτων καί μορ- 
φωμένοιν έργατών καί τεχνιτώ ν καί καλών πολιτών, οί οποίοι μέ τό επάγγελ
μά τους καί τον έθνικό τους πολιτισμό θά ζοϋν ώς ήθικοί άνθρωποι καί θά εί
ναι προσηλωμένοι στις ανώτερες άξιες τής ζωής. ’Έ τσ ι ανταποκρίνεται μέ ό
λη του τή ζωή στα οικονομικά, κοινωνικά καί μορφωτικά αιτήματα τής επο
χής του καί τού τόπου του καί διανοίγει νέους δρόμους, τούς οποίους άκολου- 
ϋοϋν σύγχρονοι καί μεταγενέστεροί του από τήν πατρίδα του καί από άλλες 
χ ώ ρ ες11. Τό βαθύτερο περιεχόμενο τού παιδαγωγικού έργου τού Kesrchenstei- 
ner ένέχ ε ι σήμερα όλη του τήν έπικαιρότητα, γιατί, στήν έποχή μας μέ τήν 
μεγάλη βιομηχανική πρόοδο καί τις σοβαρές πολιτικές κινήσεις καί ανακατα
τάξεις, ό μεγάλος έκεϊνος παιδαγωγός μπορεί νά μας διδάξη πολλά γιά τήν 
καρποφόρο όργάνωση τής τεχνικής έκπαιδεύσεως, γιά τήν παιδεία τού πολί
του καί τού ανθρώπου, γιά τήν ανακαίνιση τού συστήματος σχολικής εργασίας 
καί γιά  τήν έκτίμηση καί ιεράρχηση τών πολιτιστικών άξιών. * 2 3 4
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Σημειοκτεις: i.
Ί. Ή  βιβλιογραφία καταχωρίζεται στο τέλος κάβε κεφαλαίου.

2. α) Ξενοφ. Άπομν. (ακριβέστερη ή συνέχεια τών σκέψεων του Σωκράτη ατά 
κείμενα τοΰ Ξενοφώντος), β) Οί διάλογοι τοΓ» Πλάτωνος (οι κα?α»τερες πήγες για τήν 
παιδαγωγική μορφή καί τόν ψυχικό δυναμισμό του Σωκράτη, ίσως ενός έξιδανικευμενου απο 
τον Πλάτιονα Σωκράτη), γ) Μελέτη επί τής ζωής καί τών Ιδεών τοΰ Σωκράτη (ο - σελ. y 
00—70, 9 - σλε. 9—39, 11—12, σελ. 1—27, 14—21).

3. ΟΙ μορφές αυτές αγωγής πηγάζουν από κοινωνικές ανάγκες καί ανταποκρίνομαι 
στήν απαίτηση μιας γενικής μορφώσεως γιά τόν μαβητευόμενο τών τεχνών ή προπαρασκενης 
γιά τή σταδιοδρομία τών πολιτικών (8 - σελ. 24—49).

4. «Αδικεί Σιοκράτης ους μέν ή πόλις νομίζει Θεούς ού νομίζων, ετερα δέ καινα δαι
μόνια είσηγούμενος* αδικεί δέ καί τούς νέους διαφβείρων» (Ξεν. Άπομν. A, I, 1).

Γ>. Κάθε κοινωνία μπορεί νά βεωρηβή σάν §να μηχανικό σύστημα σχηματισμένο άπδ 
συλλογικές παραστάσεις, όπου κάβε σκοπιμότητα καί κάβε δημιουργική έλευβερία δεν υπάρ
χουν πλέον. Ή  στερεοποίηση καί ή μηχανοποίηση αυτή αναπτύσσονται, όταν οί συλλογικές 
παραστάσεις γίνωνται καβιερωμένες αρχές (Νόμοι). Οί καθιερωμένες αρχές αποτελούν, αέ



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 479

ιικι κοινωνία, τά πράγματα, τό μέρος, το υλικά της φύσεως, που άνήκει στην κοινωνία, ένώ 
„1 πεποιθήσεις αποτελούν τι; ελεύθερες ιδέες. "Ετσι, oi Νόμοι άποτελούν τις έλεύθερες Ιδέ- 

I ί'\ f ς. 'Έτσι, οί Νόμοι αποτελούν τις μηχανικές δυνάμεις της, οί όποιες, ώς γνωστόν, λειτουρ- 
γούν με την αΐτιοκρατία τών υλικών φαινομένων τού συμπατος, ΙΊ συμμόρφωση που απαιτεί 
ή κοινωνία (στους Νόμους της), δέν ευνοεί πια τό ξεπήδημα των Ισχυρά καθαρών προσωπι- 

| |  κοτ*ήτων ιίπό την αιτιοκρατία τού συμπαντος (βλεπε 19 - σελ. <122 290). Οι Νομοί τής Α-
; §9ηναϊκής Πολιτείας, είναι οί μηχανικές δυνάμεις, πού κυριαρχούν στο σώμα τού Σωκράτη 
1  (σωματικό; θάνατος), γιατί ώς «υλικές δυνάμεις» κυριαρχούν στην υλική φύση τής όντότη- 
‘ τό: μας. γιατί οί Ιδέες είναι ή πνευματική φύση τής όντότητός μας, ή όποια πάντοτε μένει 

έλεύθερη.
^  (5. at Παρατηρήσεις για τήν βιομηχανία, την παιδεία και την πολίτικη (1822), β)
§στήν αγνότητα, στήν σοβαρότητα καί στήν ευγένεια τής ψυχής τών καιρών μου καί τής χώ- 
,^ρας μου (1815).
W  7. νΕτνοια καί σκοπός τής μεθόδου, β) ’Οδηγοί για τήν έφαρμογή τών θεωρητικών 
ρΙδεών του στήν ανάγνωση, γραφή, άρίθμηση και μέτρηση, γ) Πώς ή Γερτρούδη διδάσκει 
Γστά παιδιά της.

8. Στις μελέτες του: «01 περιπέτειες τής ζωής μου» καί «τό Κύκνειο άσμα μου»
• περιγράφονται από τόν ίδιο οί ψυχικές καταστάσεις του σε κάθε βήμα τών δραστηριοτήτων του.

9. Πολλά Ιδρύματα προστασίας καί αγωγής τών παιδιών σέ πολλές χώρες, έχουν
ι
Ι'Ιμπνευσθή άπό τό έργο τού Pestalozzi
)(βλ. Χωριό Pestalozzi, Ελβετία). Στή Ζυρίχη ιός γνωστόν λειτουργεί άπό χρόνια τό ίδρυμα 
|Pestalozzianum, τό όποιο ένδιαφέρεται για τήν διάδοση τών ’Ιδεών τού Pestalozzi 
; Ό  L. Meylan τ ρ ίζ ε ι: 'Αρκετά Ιδρύματα, άπό τά πιο σύγχρονα, κι' όχι μόνο τά Δη- 
ιμοτικά σχολεία, ένεργούν καί σήμερα άκόμη σύμφωνα μέ τό δικό του παράδειγμα καί το δικό 
|του έργο... Ό  Claparede είχε τήν περιέργεια να μετρήση (τό 1927) τίς σελίδες πού είχαν 
|άψιερο>σει για τούς 14 νεωτεριστάς Παιδαγωγούς άπό τόν ’Έρασμο ώς τόν ‘ Ερβαρτο, οι 
ήυγγρα(|είς τόιν τριών μεγάλων Παιδαγωγικών Έγκυκλοπαιδιών (Buisson, Rein, Monroe) 
\α\ τών τεσσάρων Γενικών ’Ιστοριών τής Παιδαγωγικής. Παρετήρησεν δ'τι ό Pestalozzi 
^ρχόταν πάντοτε πρώτος...» (βλ. 8 - σελ. 285—28G).

1 10. Στήν περιοχή τού Μονάχου, πού δεν έχει υπόγειο πλούτο καί θαλάσσιους δρόμους, 
ιαν απαραίτητο νά παράγοτνται άριστα προϊόντα, γιά νά βρίσκουν εύκολες άγορές. 01 έρ- 
αζόμενοι στήν βιοτεχνία καί στα έργοστάσια έπρεπε νά είναι είδικευμένοι, ένψ οΐ έμποροι 
Ιιρεπε νά ξεύρουν μεθόδους γιά τήν διακίνηση τών προϊόντων. Ή  προσπάθεια τών σχολείων 

Ιρεπε νά συνδυασθη μέ εκείνην τών έπιχειρηματιών, όίστε νά μορφιοθούν έργάτες καί ύπάλ- 
ηλοι μέ πραγματική έπαγελματική άξία.

11. Ώ ς καλός πολίτης κατά τόν Kerehensteiner θεωρείται όχι μόνον ό ευπειθής στήν 
Αιτεία, στήν έθνική κοινότητα, πολίτης, άλλα τό μέλος μιας ηθικής κοινότητος: βλέπε: 

- σελ. 89—94.
12. Οί τίτλοι ώρισμένων διαφωτιστικών έργιον του: 1) Πολιτειακή άγωγή τής Γερ- 

ίής Νεότητος (1901), 2) 'Εξέλιξη τής ίκανότητος για τό Ιχνογράφημα (195), 3) ΟΙ 
ϊείς τής όργανώσεως τών σχολείων, 4) Ή  έννοια τού σχολείου έργασίας (1912), 5) Ή  
jr<Ha καί ή διάπλαση τού χαρακτήρος (1912), 6) Ή  ψυχή τού Παιδαγωγού (1921), 7) 

Κα τής μορφώσεως (1928), 8) Θεωρία τής όργανο)σεως τής παιδείας (1982).

(Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )

<
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ B. ΠΑΤΣΕΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ*
Λαζαρίδου Κ.: Οί Τούρκοι Σπαχήδες. Ήπειρ. Έστ. Λ καί Β με αρκετά έγγρα

φα διά το Ζαγόρι.
Το δασικό πρόβλημα του Ζαγορίου. Σειρά έκ 14 άρθρων εις Η πει
ρωτικόν Αγώνα Ίωαννίνων Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 1962.

Λαμούρ Φιλ.: Διευθέτησις της περιοχής Ηπείρου. ’Αθήναι 1958. Έκδοσις ελλη
νικού κέντρου παραγωγικότητος.

Λαμπρίδου I .:  Περί των έν Ήπείρω άγαθοεργημάτων. Ά θήναι 1880.
Ηπειρωτικά μελετήματα. Άθήναι 1887. ’Ιδίως τά «Προλεγόμενα» 
τού β. τεύχους σχετικώς μέ τάς ιδιοκτησίας τού στέμματος καί την * 
Εισαγωγήν διά Σπαχήδες.

Λάμπρου Σ π .: Σελίδες έκ τής Ιστορίας τού έν Ουγγαρία καί Αυστρία Μακεδο- 
\ικού πολιτισμού. Ν. ’Ελληνομνήμων τόμ. 8. τεύχος Γ  σελ. 257 - 300. i 
Πρυτανικός λόγος 26.2.1912 κατά την έγκατάστασιν των πανεπι- ι 
στημιακών αρχών.
Το έν Θεσσαλονίκη Βενετικόν προξενειον καί το μετά τής Μακε
δονίας εμπόρων των Βενετών. Ν. Ελληνομνήμων τόμ. 8 τεύχος Β. 
σελ. 206 - 228.
Περί Καλσρρυτικής τέχνης. Ή ς άνω σελ. 440 τόμος Γ. 
Επιμνημόσυνος εις Γ. Άβέρωφ. Λόγοι καί ’Ά ρθρα σελ. 318 - 324 : 
καί Φωνή τής ’Ηπείρου 30.7.1899.
Λόγος έπί τή ανακομιδή τών λειψάνων τού Γεωργίου Άβέρωφ. 27 J  
Άπριλ. 1908. - Λόγοι καί αναμνήσεις έκ τού Βορρά σελ. 44 - 56. - ! 
Προσφώνησις έπί τή καταθέσει στεφάνου εις τον προ τού σταδίου ‘4 
άδριάντα.

Λάμπρου Παύλου: Περί τών έν Καλαρρυτών χρυσοχόων καί τής τέχνης αυτών. 
Περ. «Κλειώ», 1887 άο. 72.

Λάσκαρι Μιχ.: Σημειώσεις περί τού πληθυσμού της ΙΙάργας κατά τον ΙΖ αιώνα. < 
Ή π. Χρ. 1927 σελ. 170 - 172 συμπλήρωμα όμοιας μελέτης Α. 
Άνδρεάδη.

Leak W . Μ.: Travels in nothern Greece 1835. ’Ολόκληρος σχεδόν ό I. τόμο: · 
σελ. 463 - 527 άναφέρεται εις την νΗπειρον καί μέρος τής Άλ6α- · 
νιας.

Λελοβίτη Παύλου: Ή  στενότης τών καλλιεργουμένων έδαφών καί ή έξ αυτών προ- 
καλουμένη δημογραφική πίεσις εις την Ζώνην Πειραματισμού κώ 
έπιδείξεως ’Ηπείρου - Ινερκύρας - Λευκάδος. Ήπειρ. Έστ. τεύχος 
τεύχος 1 2 5 - 6  σελ. 733 - 747.

Livio A. Lacci: Οικονομική καί Κοινωνική Άνάπτυξις τής ’Ηπείρου. Ήπ. Ε
στία τεύχος 110 καί 111 καί έκδοσις πολυγραφημένη *Τπ. Συντο*

* νΣυνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 347.
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W  νισμού 1900, σελ. 37.
)!λάΊης  Νικ. Τα δάση της Θεσσαλίας καί της ’Ηπείρου. Ή  γεωγραφική και οικο

νομική σημασία αυτών. Άθήναι 1935. (Έ κδοσις Άκαδ. ’Αθηνών 
μετά πολλών στατιστ. πινάκων, σ. 95).

ν,Μακαοί: Ή  άνάπτυξις τής κτηνοτροφίας εις την Ζώνην Πειραματισμού καί Έ - 
πιδείξεως Ή πειροί’. Ή π. Εστία τείχος 124, σελ. 660 - 666.

* Maccas Leon: La Q uestion  Ο ιέοο - A llanaire  Παρίσιοι 1921. Ιδίως σελ. 
214 - 229.

Μαοή: Στ.: Ή  σημασία του δάσους διά την ζωήν και την ευημερίαν του τόπου. 
Άθήναι 1930 σελ. 23.

Μαρίνος I.: Ποιος απορεί νά έλευΟερώση τον αγρότη από τά δεσμά του; Ή  στυ
γνή Ιστορία ενός προτύπου τυροκομείου στους Φιλιάτες. Έφημ. «Τό 
Βήμα», 20.11.1964.

Ιαρινάτου 1. (Μητρ. Ξάνθης): Σύμβολα! εις τήν Ιστορίαν τής Μοσχοπόλεως. Ά - 
Οήναι 1939. Ιδ ίω ς αί οελ. 72 - 80 περί σπαχήδων κα! μπορτζιλή- 
δων, 110 - 112 και 163, 169 - 176 περί εμπορίου και αποδημίας 
Μοσχοπολιτών.

ιεντρα Έ ρ ρ .: Κοινωνιολογική διερεύνησις τριών πεδινών και τριών όρεινών κοι
νοτήτων τής περιοχής Κονίτσης. Ή π . Έστ. 1960.

ίρτζιου Κωνστ.: Αλληλογραφία επί τών κληροδοτημάτων μεταξύ Ίωαννίνων καί 
Βενετίας 1764 - 1796. Ή π. Χρονικά τόμος 11 σελ. 203 - 213. 
’Ιωάννινα - Βενετία. ’Κμπορική αλληλογραφία τών ετών 1723 - 
1730, Ή π. Χρον. 1936 σελ. 257 - 284.
Ή  ΙΙρέδεζα υπό τήν Ενετοκρατίαν. Ή π. Χρ. 1936 σελ. 285 - 294. 
Ή  άνασυγκρότησις τής Ηπείρου (μερικά! πρακτικαι συμβουλαί). 
Έφημ. «Καθημερινή» ’Αθηνών 30 Αύγουστου 1949.
Τό υδροηλεκτρικόν φράγμα τού Λούρου. Έφημ. «’Ηπειρωτικόν 
Μέλλον» 13 Σεπτ. 1949.
Ό  Χατζής Παναγιώτης Ζιυσιμάς. Ή π. Έστ. 1952 σελ. 650 - 654. 

μξά Α.: Ή  ηπειρωτική κτηνοτροφία. ’Ρκρημ. Έλευθέρα Γνώμη» 20.2.1936. 
Ιοπούλου Φ .: Ή  οικοδομική καί ή τέχνη τής Μοσχοπόλεως. Νέα Ε στία  ’Α

θηνών τεύχος 339 σελ. 105 - 112.
Μοσχόπολις (Αί Ά θήναι τής Τουρκοκρατίας 1500 - 1769) Ά θή- 
θήναι 1941.
’Ήπειρος καί Βόρειος ’’Ηπειρος ( ’Ιστορική καί οίκονομική ένότης 
τής χώρας). Έφημ. «’Έθνος» ’Αθηνών 11 καί 22 Αύγ. 1946.

ι Γ. Ή  ’Ή πειρος Ή π ε ιρ . Ε ργασ ία  3 Ό κτ. 1931. 
fin  J. Le V ilager de Jan ina . N otes S ta tis tiq u e s .

Ά λ .: ΟΙ ορεινοί πληθυσμοί. (Τό Ιστορικόν τής άναγνωρίσεως τών κοινο
τικών δασών τής Ηπείρου ό>ς καί τών δασοτεμαχίων. - Τά «ρόγ- 
για». - Τό μέλλον τού όρεινού κόσμου. - Ό  πλούτος τών βουνών 
μας). Ή πειρ. Εστία τεύχος 40 - 41 σελ. 815 - 822.
Γεωργική καί κτηματική πίστις. ’Τποδείξεις διά τήν όργανωσιν αυ
τών έν Ί^λλάδι. Ά θήναι 1929 σ. 84.

t Ε.: P rojet d ’ un r£seau de C hem in de je r avec p ro lo n g atio n  en Epi* 
re et T hessalie , Παρίσιοι 1880.

iCu C. C on tribu tion  h la G eologic de P E p ire  - E n v iro n s  de Ja n iu a
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Βουκουρέστι 1914.
S u r  la g£ologie du  system e des chaines ioniennes de l9E p ire g r 
m erid ionale . Βουκουρέστι 1917.
C o n strib u tio n  a la geologie du system e m ontoqueux du Pin- 
te  ep iro te  Βουκουρέστι 1907.

ΟΙκονομίδου Ά θ α ν .: Πωγο3νιακά. Εις «’Ηπειρωτικά» Μιλτιάδου Οικονομίδου (υί-| 
ού τού συγγραφέως) τόμ. Α σελ. 128 - 133. ’Απόσπασμα ανεκδό
του μονογραφίας «Ή  Παλαιά Πωγωνιανή» από τού 1770 - 1840,d 
περιεχούσης διαταγάς τού Άλή πασά σχετικάς μέ την έξάσκησιν| 
των επαγγελμάτων.
Πωγωνιακά. ' Η  Παλαιά Πωγωνιανή από 1780 - 1840. Εις ’Η* 
πειρωτικόν Ήμερολόγι >ν Μιλτ. Οικονομίδου 1911, σελ. 169 - 183Λ 
Σχετικά μέ την οικονομικήν κατάστασιν τού Πωγωνίου και τά all 
τια τής έλαττώσεοκ τού πληθυσμού και τής άπεμπολήσεο^ς των χο 1 
ρίθ)ν.

Οικονομίδου Λειυν.: Τό Ζαγόρι και τά δάση του. Εις Ηπειρωτικήν Ζωήν τεύχιί 
3 καί 4 σελ. 1 4 - 2 4  καί 7 - 9 .

Πάνου Δ.: Τό κτηνοτροφικόν πρόβλημα τής Ελλάδος. Γεωργικόν Δελτίον, ΝοέμΙ 
βριος 1936. *1

Παπαδοπούλου Χρ.: ’Ανέκδοτα ηπειρωτικά νομίσματα. Έβδομ. Έπιθ. Νεολόγά| 
Κ)λεακ 1892 σελ. 603, 618 - 62 δλα Νικοπόλεως.

Π  απαντωνίου Ζ.: Περί των εν Ή πείρφ χρνσοχόων. Έφημ. «’Ελεύθερον Βήμ 
’Αθηνών 24 φεκεμβρ. 1928.

ΙΙαπασταύρου Χρ.: Ή  "Ήπειρος καί αί πλουτοφόροι πηγαί της. Ήπειρ. Ί 
Α σελ. 39 - 40, Γ  247 - 250 μέ στατιστικούς πίνακας.

ΓΙατσέλη Ν .: Ό  Τουρισμός εις τήν ’Ήπειρον. Περ. «Εργασία» τεύχος 240, «Ί 
πειραχτικόν Βήιια;/ Αθηνών 29.7.1934, ’Ηπ. Εστίαν 1956 σε/|
741 - 743.
Ή  Οικονομική πολιτική καί ό πλούτος Άλή πασά των Ίωαννίνώΐ 
Άνάτυπον εκ τού Άοχείου Οικον. καί Κοιν. ’Επιστημών τεύχος ΐ] 
1936· '  ' ’ I
Οί Τούρκοι Σπαχήδες. Ή πειρ. Εστία τεύχος σελ. 787 - 793, &(.·
Β τεύχος Α σελ. 25 - 32. :Λ:
Τό τιμαριιοτικόν σύστημα εν Ή πείρφ επί Τουρκοκρατίας, ίΉπειροf 
τικαί Μελέται» τεύχος Β.

Παυλίδη Βασιλ.: Μέτρα καί σταθμά στήν περιοχή Παραμυθίας. Ήπειρ. Έσιί 
τεύχος 124 σελ. 635 - 642.

ΙΙα χύ  Κ.: Τό έν Ή πείρφ αγροτικόν ζήτημα. Άθήναι 1881. Προεκλογικόν πρ 
γραμμα δυνάμενον νά μεταβάλη τούς χωρικούς τής ’Άρτης εις 
διοκτήτας, άπελευθερώνον αυτούς από τούς «κυρίους τών τσιφ? 
κίων» ήτοι τον Καραπάνον. V,

Poly (Συμβούλου τού O .E .C .D .): Ή  δημιουργία γενεαλογικού βιβλίου στη Ζώί| 
Πειοαματισμού καί Έπιδείξεως Ηπείρου. ’Ηπ. Εστία, τόμ 
1.961.  ̂ .Λ

Γεωργίου Πατσούρου: Π ερί μεταναστεύσεως. (Εσωτερική καί εξωτερική μεΐ 
νάστευσις έκ τών Νομών ευθύνης τής ’Τπηρ. Περιφ. Άναι&ι, 
ξεως ’Ηπείρου). Ή πειρ. Εστία, τόμ. 13ος, 1964.

Πουλίτσα Π α ν .: Σύνοψις κωδικός Δρυϊνουπόλεως, Ήπειρ. Χρ. 1930 σελ. 76 
113 ένθα αρκετά υποδείγματα χρεωστικών γραμματίων κοινοιψ*.
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{*■11 υώ Ρενέ: 01 θησαυροί τού Άλή πασά. Έφ. Πελασγός 3 Νοεμβρ. 1920 κατά 
y μετάφρασιν εκ τού παρισινού Χρόνου.
[\Πυοσινέλα Β .: Τά άρπαγέντα υπό του Άλή πασά κτήματα των Βρετών. Ή π. 
μ * Χοον. 1938 σελ. 123 - 141.

•Ρ(απτάρχη): Ό  βαρώνος Σιμών Σίνας (μετά εΐκόνος). Περ. «Έπτάλοφος» έτος 
• Β φυλλον 45 σελ. 308 - 31 (Κωνσταντινούπολις).
Ρηγοπούλου Ά νδρ .: Λόγος εις Ιΐαντελήν Φακίρην. ΙΙά τρα ι 1868 σελ. 28. Α ρ 

κετά διά τούς ήπειρώτας εμπόρους.
Ρόδά Μ ιχ.: Τά πετρελαιοφόρα στρώματα εις την λεκάνην Ίωαννίνων. Έ φ . «Έ- 
«I λεύθερον Βήμα» 25 Μαΐου 1926.
Γίνου Ρούκη - Μπαλάνου: Σχολή Ηπειρωτικής Λαϊκής Τέχνης. Ή πειρ. Εστία  

τεύχος 39 σελ. 670 - 672.
jfoussy - Ju les: ΤΙ πώλησις τής Πάργας. (Έπεισόδιον συγχρόνου Ιστορίας), γαλ

λιστί, Παρίσιοι 1873, σελ. 200.
/ωμανού I.: Περί βουθριυτού. Λελτ. Ίστορ. Έθν. Έ ταιρ. 1896 τόμος Γ  σελ.

548 - 550. Συνοπτική Ιστορία τής πόλεως από τήν εποχήν τής προσ
φυγής εις τήν ρωμαϊκήν συμμαχίαν (229 π.Χ.) μέχρι τής άλώσεώς 
της από τον Άλή πασάν (1798 μ.Χ.).
Τό Δεσποτάτον τής Ηπείρου. Κέρκυρα 1895. Αρκετά διά τά νο- 

! μίσματα τού Δεσποτάτου.
χθα Κ.: Χρονικόν ανέκδοτον ’Ηπείρου. Εις Πανδώραν ΙΕ  1.9.1864 φυλλον 347. 
ί ’Ιδίως τό Λ μέρος «Ιστορία των έξουσιασάντοιν σπαχήδων έν τή Ή -
ί πείρω» σελ. 261 - 66 και 285 - 288.
κελλαρίδου Κ.: Περί Μοσχοπόλεως. Π ερ. Πανδώρα 1853 τόμ. Θ σελ. 344 
! καί τόμ 4 σελ. 425.
«ελλοπούλου Γ . : Ή  ’Ήπειρος ώς γεα>ργική καί κτηνοτροφική περιοχή. Ή πειρ.
» 'Εστία τεύχος Α σελ. 33 - 38.

Γενικαί κατευθύνσεις άναμορφώσεως τής αγροτικής οικονομίας τής 
’Ηπείρου. Ένθ. άνωτ. Β σελ. 158 - 260 καί Γ  σελ. 251 - 253. 
Σχέδια έπανεποικισμού καί άξιολογήσεως Ζαγορίου. Ή πειρ. Έστ. 
τεύχη 51 - 53 σελ. 735 - 740 μέ στατιστικούς πίνακας. 
Κοινοτνικοπολιτική καί οικονομική κατάστασις Η πείρου. Ή π . ’Ε
στία τεύχη 28 - 29 σελ. 850 μέ αρκετούς στατιστικούς πίνακας, 

χμάγκα Δ.: Τά Ίσνάφια καί τά επαγγέλματα επί Τουρκοκρατίας. Ή πειρ. Ά 
γων Ίοπιννίνων 25 - 30.9.1950 καί 1. 3. 5. 8 - 10. 14 καί 16.9.50.

Ι
νη Γ . : ’Ά ς  στραφώμεν προς τήν γήν. Έφημ. «Ηπειρωτικόν Βήμα» Ά θη- 
, νών 17.10.1934, αφορά τό Ζαγόρι.

[φείμ (Μητρ. ’Ά ρ τ η ς ) : Δοκίμιον Ιστορικής τίνος περιλήψεως τής ποτέ αρ
χαίας καί εγκρίτου ήπειροπικής πόλεως ’Ά ρτης καί τής ώσαύτης 
νειοτέρας πόλεως Πρεβέζης. Ά θήναι 1883. ’Ιδίως κεφάλαια ΙΗ  
«περί τροφίμων καί προιονκον», ΙΘ «περί επιτηδευμάτων καί τε
χνών», ΑΓ «περί φόρων» καί σελ. 384 - 390 καί 396 - 7 περί σπα

χήδων.
|η Σ .: Περί Ηπείρου καί Αλβανίας προς τον Γεωγραφικόν πίνακα τού Κυ

ρίου Δί Γουβερνάτη καί περί τού Αλβανικού Συνδέσμου. «Παρνασ
σός» 1883 σελ. 293 - 334.

χ Εύριπίδου: Ή  ’Ήπειρος επί Τουρκοκρατίας. Ή πειρ. Χρον. 1937 σελ. 
133 - 150. Διπλιυματική έκθεσις τού έν Ίωαννίνοις Προξένου τής 
Αυστρίας Zwiedinek 1868 περιγράφουσα τήν οικονομικήν, κοινω
νικήν καί πολιτικήν κατάστασιν τής χώρας κατά τήν τελευταίαν έ-
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κατονταετίαν τής Τουρκοκρατίας,  ̂ ί
Ιστορικά Σημειώματα. Επαρχία Κονίτσης και ’Αλβανοί μπέηδες. 
Ή πειρ. Χρον. 1937 σελ.. 151 - 15Π. Δημοσιεύονται έγγραφα σχετι- , 
κά μέ την κατάργησιν των φόρων «Ά  γαλικία» καί «Σουμπασλίκια» ί 
εις την επαρχίαν Κονίτσης.
ΤΙ ξυλογλυπτική τέχνη στην Επαρχία Κονίτσης. Ή π. Έστ. τεύχος ι 
57 σελ. 89 - 43. * I

Σπύρου Ματθαίου: Το έκκοκκιστήριον βάμβακος ΙΙρεβέζης καί ή βαμβακοκαλλι
έργεια τής ’Ηπείρου, τεύχος Η, Εστία, 132 σελ. 840 - 348 καί 
133 - 4 σελ. 420 - 434.

Σκληρού Ν .: Πειραματικά προγράμματα διά την ’Ελλάδα. Ή  άνάπτυξις τής Ή-|, 
πείρου. Ή πειρ. Έστ. τεύχος 114 σελ. 947 - 949.

Schonholzer Α .: ’Έκθεσις άναψερομένη εις την δημιουργίαν κέντρου χειμερινών 1 
σπόρ εις την περιοχήν Κονίτσης (ορεινόν όγκον τής Τύμφης). Ή4 
πειρωτική ’Εστία, τόμ. 11ος, 1902. 11

Spon  Jocob. Voyaqe d ’ H alie , de D alm atie  de Grece et du L evant fait au** 
annees 1675 - 1576. Τόμοι τρεις Ό  συγγραφεύς έπισκεφθείς xc 
’Ιωάννινα νά εύρη διαπρέποντα επί πολυανθρωπία, λαμπρόιηχ 
καί έμπορικω πλοΰτη)'.

Στασινοπούλου Κ.: ΤΙ Επίμορτος καλλιέργεια εν Ήπείρω. Πολιτική Έπιθεώρη 
σις Α. σελ. 38.

Στεργιοπούλου Κ.: Τό Συνοικιστικό πρόβλημα τής Ηπείρου. ’Ηπειρωτική Ζά 
τεύχος Λ σελ. 5 - 7 .

Στέργιος Ε. Σ .: Διοκλητιανός άλχημιστής τού Άλή πασά. Περ. «Χρυσαλλίςη ! 
τος Γ. σελ. 341 - 344.

Στεφάνου Ά ναστ.: Άναπυγκρότησις τής ’Ηπείρου. Ήπειρ. Εστία τεύχος 70 σεί, 
142 - 153. Περίληψις ανεκδότου μελέτης ύπό τόν τίτλον «Γεωγροδ 
φική έξάπλωσις των δασικών ειδών έν Ήπείρω καί Θεσσαλία κι! 
οικονομική τούτων σημασία» έπαινεΟεΐσα παρά τής Ακαδημίας V 
θηνών τδ 1932.

Στούρνα Κ.: Ή  ’Ή πειρος και ό τουρισμός. Έφημ. «Άκρόπολις» 26. 2.1935.
Σωτηριάδου Γ . : Γάμοι και γαμήλια δώρα εις τήν αυλήν τού Άλή πασά. Έπετ* 

ρις Παρνασσού, έτος 10, περίοδος Β σελ. 211 - 218 έξ άνεκδότ(| 
εγγράφου 20 -Σεπτεμβρ. 1816.

S e rjfa n i X.: V iaggio  in G reeia fa tto  nell* anno  1794 - 1795 Λονδϊνον 171 
τόμοι τρεις. ΤΙ Γαλλική μετάφρασις φέρει τόν τίτλον Voyage 
Gr£ce fait en 1794- 1795 trad u it de 1’ Italien  par J. K. j£; 
B lanv illa in  ΙΙαρίσιοι - Στρασβούργον 1801. 4

Ταγκοπούλου Δ.: Βιογραφία καί Διαθήκη τού μεγάλου εθνικού ευεργέτου Γεα 
γιου Άβέρωφ. ΆΟήναι 1899 - 8 σελ. 16. -

Τσακμάκη Σ .: Τό αγροτικόν ζήτημα έν Ήπείρω. Έφημ. «Νέα Ελλάς» 28
1914, *

Τοσίτσα Στεργ. Μετσοβίτου: Συνοπτική πραγματεία περί τής τών κληροδοττ}) i 
των και ετέρων συνεισφορών σχηματισΟείσης καί είς διάφορα uM 
ευρισκομένης περιουσίας τής Κοινότητος Μετσόβου. Άθήναι 1®!· 
σελ. 32.
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Τσαπόγια Γ. Κ.: Ή  ’Ήπειρος άνημετιοπίζει οικονομικήν κρίσιν καί ζητεί ένίσχυ- 
σιν διά την άντιμετώπισίν της, Έφημ. «Ναντεμπορική» 16.6.1954, 
Υπάρχουν δυνατότητες τονώσεοις της οικονομικής κινήσεως των 
Ίιοαννίνων. Ως άνω 17.6.1954.

ί.

.< Τσιγαρά Ν ικ .: ’Ηπειρωτικά ή περί των έν Ήπείριρ ήφαιστείιυν. Εις ’Αττικόν Ή - 
μερολόγιον Ε. Αΐαωπίου 1886 αελ. 290 - 316. Ό  συγγραφεύς δια
τείνεται την ύπαρξιν ήφαιστείιυν εις Μιτσικέλι Ίιοαννίνων, τό όρος 
’Ίσβορον (μεταξύ Κονίτσης καί Λευκοβικίου) εις Ποστένιανι, παρά 
την Πρεμετήν και Όστανίτσαν παρά την Διπαλίτσαν.

ι-,Τσόγκα Ε νθ .: Παρατηρήσεις τινές επί τής καλλιέργειας των κτηνοτρ. φυτών έν 
Ήπείρω. Ή π. Εστία τεύχος 139 - 140 σελ. 888 - 901.
Τά φυσικά κοφτολείβαδα του λεκανοπεδίου Ίο^αννίνων. Ή πειρ. Ε 
στία τεύχος 150 σελ. 753 - 763.

Τσοποτού Δ. Γ .: Γή καί γεοφ)γοί τής Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατίαν. Βόλος 
1912, ιδίοκ σελ. 189 - 214 κεφάλαιον υπό τον τίτλον «Εποχή Ά λή 
πασά των Ίωαννίνων».
’Ανέκδοτος αλληλογραφία τού Βελή πασά υιού τού ’Αλή πασά. Έ- 
πετηρίς Παρνασσού περίοδος Β ΙΟον έτος σελ. 39 - 63. Συμβολή 
είς την γεοπργικήν στατιστικήν τής Θεσσαλίας επί ’Αλή πασά κ.τ.λ. 
Τό Σουλτανικόν φιρμάνιον καί ό περιβόητος κανονισμός των γεωρ
γικών έν Θεσσαλία σχέσεων. Ό ς  άνω σελ. 64 - 98 καί Έ φ . «’Εμ
πρός» ’Αθηνών 10.2.1911.

ίασιώτου Σ π .: Τά καλλιεργητικά συστήματα έν Έλλάδι. Ά θήναι 1937 σ. 235.
Εννέα άρθρα εις έφημ. «Ήπειραπτικός Άγιον» Ίωαννίνων 10 - 23 

, Ίανουαρίου 1936 δημοσιευθέντα επ’ ευκαιρία τών βουλευτικών έκ-
λογών τής 26.1.1936 σχετικά με τον γεωργικόν καί κτηνοτροφικόν 

ί πλούτον τής Ηπείρου.
; Περί αι»ξήσεο>ς τού αγροτικού εισοδήματος τών όρεινών κατοίκων

τής Ελλάδος. ’Ανάτυπον έκ τού περιοδ. ’Αγροτική Οικονομία 1938 
καί αφορά κυρίυ>ς τήν περιφέρειαν Ζαγορίου.

τζημιχάλη Ά γγελ.: ’Ππειρο)τική Λαϊκή Τέχνη. Ή πειρ. Χρον. 1930 σελ. 253 - 
284. ΓΙρβ?ν. καί Εικόνες ’Ηπείρου τεύχη 18 - 22.

Ε
Π .: Γεοίργοοικονομική μελέτη τής πεδιάδος τού Αχελώου. Π ερ. Α γρ οτι

κή Οικονομία 1955, τεύχος 2 σελ. 41 - 62.

ωβασίλη Χ ρ .: Ή  Ίμλιακοποίησις τών Κεφαλοχωρίων τής Η πείρου κ.λ.π. 
Άθήναι 1915, σ. 23.

r/όου Μ. (Ζιτσαίου): Ήπειροπικά.
ζημιχάλη Βάννα: Ό  πανάρχαιος πολιτισμός τής Ηπείρου ^ιέ τον έντονον το

πικόν χαρακτήρα, Έφημ. «Τό Βήμα» 11.2.1962.
α Δ.: Πώς θά ένισχυθή ή άσημουργία τής Ηπείρου. Έφημ. «Τά Νέα» 11. 

4.1937.

υμοι Συγγραφείς.
Άνακάλυψις πετρελαιοπηγών είς ’Ήπειρον. Έφημ. «Καθημερινή» 
24.6.1936
Έ νω σις γεωργικών Συνεταιοισμών Ηπείρου. Έ φ. «Πατρίς» 2.3. 
1936.
Έπετηρίς τού έν Κιονσταντινουπόλει ’Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού
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Συλλόγου 1872 - 1874.
Ζιοσιμάδων ΛαμποαΙ συνεισφοοαί. Λόγιος Έοιτής 1820 σελ. 502 - ϊ  
505.
Διαρκής Έ κθεσις εις ’Ήπειρον. Οίκον. Ταχυδρόμος 2.6.1935. 
Δυνατότητες τής ’Ηπείρου. ’Ελεύθερον Βήμα 24.7.1937.
’Έκθεσις περί Γειοργίας, Βιομηχανίας, Εμπορίου έν Ήπειρο). Δε λ-1] 
τίον Τ πουργ. ’Εξωτερικών 1912, τεύχος 8ον.
Άπογραφικαί σημειώσεις ’Ηπείρου κα'ι Θεσσαλίας. Παρνασσός 1858>j 
σελ. 150 - 151. Οικονομική κατάστασις τού βιλαετιού Ίωαννίνο)ν έ> J 
τίνος έκθέσεο^ς τού έν Ίωαννίνοις Γάλον ’Τποπροξένου.
Π ερί τού πληθυσμού ’Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας. Ή ς avorJ 
σελ. 224 - 229.
Πληθυσμός τής επαρχίας Δελβίνου. ’Ίδιον σελ. 393 - 395.
Περ'ι κυρώσειυς συμβάσεως διά τήν έκτέλεσιν σιδ. γραμμής Καλαμι 
πάκας —  Κοζάνης —  Σόροβιτς —  Ίο)αννίνο)ν —  ΒΔ. 9.7.19UJ 
Έφημ. Κυβερν. άρ. 192Α τής 14.7.24. Σύμβασις 2)15 Ιουλίου Ι 9 ΐ |  
μετά τής γαλλικής εταιρίας κατασκευών Batignoles.
Στατιστική των νομών Ίο>αννίνο)ν, Μοναστηριού, Θεσσαλονίκης x ijt 
Άδριανουπόλεο)ς. Ελληνισμός 1920 ΙΓ  σελ. 248 - 250.
Π ερί τού ζητήματος τών κτημάτοιν τής ’Ηπείρου. Έφημ. Κ )λ^  
«Νεολόγος» 12 Αύγουστου 1881 άρ. 3719.
Ή  Οικονομική ’Ήπειρος. Περ. Οικονομική Ελλάς έτος Α. άρ./<*| 
σελ. 638 - 640.
Έλληνοαλβανική εμπορική σύμβασις. Οικονομολόγος ’Αθηνών 14φ  
1927.
Ό  ανεκμετάλλευτος πλούτος τών δασών τής Πίνδου. Έφημ. 
στία» 30.10.1927.
Ή  ’Αδελφότης τών Ζο>σιμάδοτν. Περ. Πανδώρα 1856 σελ. 84 
Διαθήκη Μιχαήλ Τοσίτσα. Άθήναι 1857.
Ή  διαθήκη τού αοιδίμου Παύλου Πασχάλη, Γραικού τής Ni& 
έκ τής κωμοπόλεο^ς Καπεσόβου κειμένΐ); εις τήν επαρχίαν Ίωαννίν] 
και εις τό τμήμα Ζαγορίου. Άθήναι 1853, σελ. 56.
Οί Καραπάνοι. Ιστορική σημείωσις. Άθήναι 1893 σελ. 16.
Τό 'Τδροηλεκτρικόν έργοστάσιον Λούρου. Ήπειρ. Εστία τεύχος·* 
σελ. 202 - 205. Περιγραφή τελετής έγκαινίο)ν 13.6.1954 κα'ι ixtj  
νηθεντες λόγοι. ?
Ή  διαθήκη τού Νικολάου Ζιυσιμά, εύγενονς γραικού καί Ίππό| 
τού τάγματος τού Σοηήρος. Ή π. Έστ. 1954 σελ. 1123 - 1127. |
Ή  Ίμπλιακοποίησις τών 79 κεφαλαιοχωρίων τής Ηπείρου και ο ί 
γώνες τών κατοίκων προς άνάκτησιν αυτών από τε τής Τούρκο^ 
τίας και Έλληνοκρατίας. Άθήναι 1925. Jij
Π ερί τής έν Π άργα ιδιοκτησίας. Άθήναι 1914. 'Τπόμνημα 
έπίλυσιν τού αγροτικού ζητήματος.
Π ερί τών Ιμπλακάον τής ’Ηπείρου. ’Ιωάννινα 1910. ^Τπόμνημα^ 
ρικών εις τήν Τουρκικήν κυβέρνησιν. f f
01 θησαυροί τού Άλή πασίζ. Περ. «Νέοι Δρόμοι» σελ. 39 -
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Γεώργιος Άβέρωφ ό έκ Μετσόβου. Έφημ. Νεολόγος Κωνσταντινου
πόλεως 1*878 «η. 1888.
Οί δασικές εκτάσεις τη: Ήπειροι». Πεο. Ηπειρωτική Ζωή άρ. 1 
σελ. G - 8 και 2 σελ. 15 - 18.
Οί Μπερατλίδες ή ’Επίτιμοι Διερμηνείς. ΊΙμερ. «Δωδώνη» Γ. Γα- 
γαρη 1890 σελ. 185 - 141.

ΈΙΔΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ί·
ΐΣτόρου Ματθαίος: Λύξησις τής δυναμικότητος του Συνεταιρικού εκκοκκιστηρίου 

τής Ε.Γ.Σ. Πρεβέζης κατά 50 % .
! Σπόρου Ματθαίος: Έγκατάστασις Σπορελαιουργείου εις Πρέβεζαν.
*, Σπόρου Ματθαίος: Βελτίωσις Τυροκομείου Ν. Βίγλας.
I Ducruet Pierre: Έγκατάστασις πρότυπόν Τυροκομείου εις Συστρούνι,
4Ducruct Pierre: Διενθέτησις των αποθηκών, εκσυγχρονισμός καί μηχανοποίησις τού 

 ̂ Τυροκομείου Μετσόβου.
"Ducruet Pierre: "ϊδρυσις προτυμου Τυροκομείου εις Άνθοχώρι Μτσόβου εν συν- 

δυασμω μέ κατασκευήν τυραποθήκης ώρΐμάσεοις τυρού lloque F o rt 
* διά τής χρησιμοποιήσιμος τού προσφερομένου φυσικώς ψυχρού υδατος. 

..Γελέκης Στάθης: Μέθοδος προσδιορισμού τού ζώντος βάρους των έν Ή πείρω έκ- 
τρεφομένων άγελάδιον φυλής «Φαιά των ’Αλπεων» διά σοηιατομε- 
τρήσεοις.

γελέκης Στάθης: Μέθοδος άριθμήσεοις καί έγγραφης εις τό γενεαλογικόν βιβλίον 
j βοοειδών τής φυλής «Φαιά των ’Άλπειον».
Πελέκης Στάθης: Συγκριτική μελέτη των έν Ή πείρω εκτρεφόμενων Αγελάδων «Φαιά 
J των ’Άλπεων» άναλόγως τής χώρας προλεύσεώς των. *
ψεσινός Στυλ.: ’Επί τής πλευροπνευμονίας των προβάτων, 
όνος Άνδρέας: Έπί των έλμινθιάσεων των κυνών. 
όνος Άνδοέας: Άσθένειαι των πουλερικών.
λαχοχρήστο; Κ.: Άναδάσο^σις ακτής Νικοπόλεως Πρεβέζης, αρχαιολογικών χώ

ρων Νεκρομαντείου Πρεβέζης, Διοδώνης καί περιοχής Ίχθυογεννη- 
τικού Σταθμού Λούρου.

Ιάχοχρήστο; Κ.: Έκπόνησις τοπογραφικών διαγραμμάτων διά την σύνταξιν Με
λετών στεριώσεως όλισθαινόντων εδαφών καί διευθετήσεως κοίτης 
χειμάρρων. ΓΕν συνόλω 30).

ύρου Ματθαίος: Όλοκλήρωσις τών εγκαταστάσεων καί λειτουργίας τού Συνε
ταιρικού Τυροκομείου Κονίτσης.

py/’XiOl0™: Κ .: 'Οριστική μελέτη οδού προσπελάσεοϊς εις άναδασωτέαν εκτασιν 
Καστροσυκιάς Πρεβέζης μήκους 2.500 μέτρων, 

καρί: Μελέτη οικονομικής έκτάσεως τής οικογενειακής γεωργικής εκμεταλλεύ
σεις εις περιοχάς Ζαγορίου - Κονίτσης - Περακα?.άμου. 

ίκης Στάθης: Μέθοδος έκτιμήσεως καί βαθμολογίας τής σωματικής διαπλάσεως 
τών αγελάδων «Φαιά τής 'Ελλάδος»,

Ι
χοχρήστος Κ.: Συμπληρωματική μελέτη διά τήν άναδασωτέαν Εκτασιν Νικο- 

πόλεως Πρεβέζης.
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Βλαχοχρήστος Κ .: Άναδάσωσις περιοχών Πλαταριάς - Σιβώτων Νομού Θεσπρω-- 
τίας και Πάργης, Ριζών, Καστροσυκιάς, Καναλιού Νομού Ποε-~

' _ βέζης. _ _ (  ̂ 1
Σπύρου Μ ατθ.: Άξιοποίησις αγελαδινού γάλακτος Άγραφων - Κέρκυρας. r- 
Σπύρου Ματθ.: Άξιοποίησις αγελαδινού γάλακτος Κοινότητος Βίγλας Ά ρτης. 
Βλαχοχρήστος Κ .: Άναδάσωσις 1.578 έκταρίονν εις διαφόρους περιοχάς Νομών.] 

Θεσπρωτίας και Πρεβέζης. '■
Βλαχοχρήστος Κ .: Άναδάσωσις τής θέσεως Άγριοσυκιάς - Σπυρτούλας (Π ρεβέ-ι

ζης)·
Βλαχοχρήστος Κ .: Όριστική μελέτη διανοίξεως οδού προσπελάσεως μήκους 1.000 

μέτρα εις άναδασοηέαν έ'κτασιν Καστροσυκιάς - Πρεβέζης. 
Βλαχοχρήστος Κ.: Άναδάσωσις τών θέσεων Φανερωμένο] - Φρύνη Νομού Λευκάδος, 
Βλαχοχρήστος Κ.: Δενδροφύτευσις τού υπό ΐδρυσιν Πάρκου πόλεως Ίωαννίνων.. 
Άλτιπαρμάκης Ά ρ γ . : Συμβολή εις την γεωργοοικονομικήν διερεύνησιν τού Νο-ΐ 

μού Κέρκυρας. ]
Σούλης Ν .: Έλαιοφυτεύσεις περιοχών Νομού Πρεβέζης. <
Σπύρου Μ ατθ.: Σχέδιον προγράμματος βιομηχανικής άναπτύξεως τής γαλακτοκο-ι 

μίας εις τον χώρον δράσεως τής Τ .Π .Α .Π .
Βλαχοχρήστος Κ .: Έκτελεστέαι έργασίαι εις το υπό ΐδρυσιν Πάρκον πόλεοος Ίακ 

αννίνων.
Βλαχοχρήστος Κ.: Άναδάσα>σις περιοχών Μελιγγών και Μαντείου τής περιοχής 

Α ρχαίας Δωδώνης.
Μπέγκας Κ. - Σπύρου Μ.: Μελέτη κτηριακού και μηχανικού εξοπλισμού Βιομηχα-;

νίας Γάλακτος Καλπακίου. J
Μπέγκας Κ. - Σπύρου Μ.: Μελέτη κτηριακού και μηχανικού εξοπλισμού ΒιομηχαΙ

νίας Γάλακτος Κονίτσης. |
Κατακουζινός Δ. - Καφίρης Δ.: Έδαφολογική ερευνά Ζώνης Πειραματισμού. 1 
Έξάρχου I .:  Ή  έκπαίδευσις εις τον χώρον τής Τ .Π .Α .Η . 1
Σπύρου Μ.: Τεχνικοοικονομική μελέτη έγκαταστάσεως κλιματισμού εις ΤυροκομεΐΙ 

ον Βίγλας. J
Έξάρχου I .:  Συμβολή εις την μελέτην τής Βοοτροφίας Ηπείρου. I
Σπύρου Ματθαίος: Τεχνικοοικονομική μελέτ>) Ταπητουργείου Καλπακίου. J
Έξάρχου I .:  Συμβολή εις τήν μελέτην τού Ηπειρωτικού Προβάτου. 1
Σκοτίδας - Ζούνης: Μελέτη παραστατικής παρουσιάσεως τής ύφισταμένης οΐκονί 

μικής καταστάσεως Ηπείρου.
Γεωλογικόν Τνστιτούτον: Τό υπέδαφος τής ’Ηπείρου.
Σπύρου Μ.: Διάρθρωσις τού Βιομηχανικού Δυναμικού τού χώρου Τ.Π .Α.Βί 

(Μακεδονίας).

ι



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΧΩ ΕΝΑ ΚΑΔΡΟ

*Έχω ένα κάδρο άπό τά Γ ιάννινα : 
Μιά γειτονιά μέσα στην νύχτα .
Μια νύχτα  σέ μιά γειτονιά.

'Ό π ω ς κΓ άν δεις, δτι κΓ άν πεις 
μου τ ' ομορφαίνει, 
γερό ένα δέντρο, ολάνθιστο, 
στά χείλη  ένός πεζοδρομίου, 
μπροστά άπό δυό —καί άντικρυστά— 
παμπάλαια σπίτια.

Διαβάτης είμαι, γέρος, νοσταλγός, 
μέ νέα καρδιά πού δέ γεράζει.

"Ε χω  ένα κάδρο άπό τά Γ ιάννινα : 
Ο ύρανός θαμπός, πόρτες κλειστές, 
παράθυρα μισοανοιγμένα στά σκοτάδι. 
Κάπου ένα φώς άνήμπορο, 
κάπου ένα φώς από κερί, 
και κάποια ανταύγεια  κίτρινη 
χωμένη έκεϊ στά δρόμο.

Πόσο τήν ζώ τή γειτονιά!
Πόσο προσμένω ένα φ εγγ ίτη  
ν ' άνοίξει, νά μου πεΤ ψιθυριστά 
«πέρασε μέσα, ξένε».

*Έχω ένα κάδρο άπό τά Γ ιάννινα 
πού μέ γεμ ίζει στοχασμούς 
γιά  μάταιες κλήσεις.

Τ ά κ η ς  Τ α ιά κ ο ς



ΙΟΑΝΝΟΥ N XIΚΟΛΑ Ι ΔΟΥ

Ο Β Α Μ Ρ Φ Υ Λ Η *
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

Ή  μέρα ε ίχ ε  γεμίσει φως από τό πρωί. Τα σύννεφα κουράστηκαν να ρί
χνουν βροχή, ό αέρας έπαψε νά φυσάη, τό σκηνικό άλλαξε άπότομα. Τίποτα 
δεν έδε ιχνε  την οργή τής θύελλας, πού πέρασε τη νύχτα  κυνηγημένη άπό τό 
νοτιά.

Τό πουλί πέταξε ατό δωμάτιο, άπό τό άνοιχτό παράθυρο καί κάθισε στό 
μικρό τραπέζι τής γωνίας. Ύ στερα βάλθηκε νά κοιτάζη περίεργα τούς τοίχους, 
πού πρώτη φορά έκανε τη γνωριμία τους. Σ ε  λίγο έκλεισε τα μάτια του και 
μαζεύτηκε στον εαυτό του. Ή  προσπάθεια για νά καταλάβη τούφερνε μιά γλυ- 
κειά νύστα στά βλέφαρα.

Ή  Φούλα μπήκε ανάλαφρη για νά συγυρίση τό δωμάτιο. Ό  νοικάρης 
ε ίχε  φ ύ γε ι άπό τό πρυ>ί γιά ένα πολυήμερο ταξίδι, δπου τον καλοϋσαν οί δου
λε ιές  του. Τά πράγματα ήταν σπαρμένα σ' όλες τις γωνιές, μ’ εκείνη την άτα-; 
ξία, πού είναι τό γνώρηιο χαρακτηριστικό των άνδρών. Ή  έφημερίοα τσαλα-* 
κωμένη στό πάτωμα, τό μυθιστόρημα μέ άνακατεμένες τίς’σελίδες, οί πυζάμες| 
κουλουριαο]ΐένες καί πεταγμένες σέ διάφορα σημεία. Καί τά χαλάκια οέ τέτοια ι 
κατάσταση, λες κι’ ε ίχε  δώσει ράχη μέ τελώνια καί δράκοντες, πού είχαν ερ-s 
θει τη νύχτα  γιά νά ταράξουν τον ύπνο του.

Ή  Φούλα άρχισε νά καθαρίζη τό δωμάτιο, μέ μιά διάθεση συγκατάβασης! 
γιά τις αδυναμίες των άνδρών. ΤΗταν ένα κορίτσι γεμάτο καλωσύνη, έκλεπτυ-J 
σμένη εύαισθησία καί παράξενες άντιδράσεις. Δένονταν συναισθηματικά μέ |  
τούς άνθρώπους, όταν καταλάβαινε πώς θαχε την έκτίμησή τους καί την άγά·| 
πη τους. Λυπόταν τό λουλούδι πού μάραινε στ’ άνθογυάλι, έπασχε μαζί μέ τούε| 
ήρωες των μυθιστόρημά τοτν, έκλαιε γιά τά πιο άσήμαντα παθήματα των ζώων| 
του σπιτιού. 'Έ να ς  χτύπος ήταν ικανός νά κάνη την καρδιά της νά πεταρίση |  
κΓ ένα μαραμένο φ ύλλο  τού φθινοπώρου νά τη γεμίση συναισθήματα, ποι^ 
έσταζαν μ ελ α γχο λ ία . . .  Κάποτε κλεινόταν ερμητικά στόν εαυτό της, χΤ έ / 
πα ίρνε τότε τό πρόσωπό της μιάν έκφραση οδύνης. ’Ά λ λ ε ς  φορές, πάλι, ή * 
ταν εκρηκτική στις εκδηλώσεις της, αποτέλεσμα έσοπερικής εύφοοίας χο 
χαράς πού τήν πλημμύριζε. Τότε, ήταν, πού ρωτούσε όλους γιά τήν άγάηι 
τους. «ΛΓ αγαπάτε; φώναζε πιεστικά. Κι* αλλοίμονο σ’ έκείνον πού θδχι 
άντίρρηοη νά φανεοώση τήν αγάπη του. ’Ή θελε όλοι καί όλα νά τήν άγα 
πούν, γιατί κι’ αυτή είχε γεμίσει μέ αγάπη τον κόσμο πού ήταν κοντά της.

Τό κορίτσι, συγυρίζοντας, άρχισε ένα τραγούδι, πού ήταν συτστός κτ 
λαδιομός. Ε ίχε μιά σπάνια φωνή, κι’ όταν βρισκόταν στις καλές της. γέμιζ 
τά δοηιάτια μέ τρίλλιες. Κι’ ήταν τό τραγούδι της χαρά καί πόνος μαζί, μισ 
επιβεβαίωση τής παρουσίας τής ζωής, πού ξεχείλιζε άπό κάθε μόριο το 
κορμιού της καί μιά διαμαρτυρία μαζί γιά τά απραγματοποίητα όνειρά τιμ

Τό πουλί ξαφνιάστηκε, τέντοτοε τά φτερά κι’ έτρεξε νά γκρεμίση τ 
(ρυλακή του γιά νά ξεφύγη . 'Ό μ ω ς οί τοίχοι έμειναν ορθοί κι’ ανάλγητοι στ 
θέση τους, κι’ ούτε καν ένοιωσαν τήν πυρωμένη ανάσα του. ’Αφού κουρι

ϋ
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σιτικέ νά φέρνη κύκλους στο δωμάτιο, έπεσε στο πάτωμα μ" άνοιγμένα φτε- 
ρά. σημείο υποταγής σι ή μοίρα του. Μάταια τό ανοιχτό παράθυρο τούκανε 
νεύματα και τό καλούσε. Ή  ελπίδα ε ίχε  πεθάνει πια γ ι ’ α ύ τ ό . . .

II Φούλα άφησε μια κραυγή κι* άρχισε νά μετραη ιούς κύκλους πού 
οχεδίαζε τό πουλί. 'Ό τα ν  έπεσε, έτρεξε σιμά του καί τό άρπαξε στα χέρ ια  
της. Τάφερε στον κόρφο της και τό κράτησε με τή λαχτάρα τής μάνας πού 
σφίγγει τό μωρό τπς. «'Αγάπη μ ο υ .. .  αγάπη μ ο υ .. .»  ψ ιθύριζε και τού χάϊ- 
δευε τά φτερά, πασχίζοντας νά συνταιριάση τούς χτύπους τής φοβισμένης 
ίου 'καρδιάς με τούς δικούς της. «’Αγάπη μ ο υ ...» , ξανάπε, «καλώς ώρισες 
οιό σπίτι μ α ς . . .  Μικρό μ ο υ .. .  Βαμπούλη μ ο υ ...» .

Τ ' άνομα τής ήρθε στά χείλη  απροσδόκητα. Χωρίς προσπάθεια, χω ρίς 
πρόθεση νά δώση σ’ αύτό περιεχόμενο. ’Έ τσ ι σάν αποτέλεσμα μιας ξαφνικής 
εσωτερικής διεργασίας, πού έγ ινε  στά κατάβαθα τής ψ υχής της. Ό τ α ν  αρ
γότερα προσπάθησε να δώση μιά λογική έξήγηση, κάποιες μνήμες τήν έφ ε
ραν οέ μιάν ασήμαντη μακρυνή χώρα. «Τό Μ πουρούντι δέν είναι στήν 'Α 
φρική;» ρώτησε τό νοικάρη, όταν γύρισε από τό ταξίδι του. «Τό Μ πουρούν- 
τ ι; ναι . . .  στήν Αφρική .. ν ο μ ίζω ... δέν είμαι β έβ α ιο ς ...» , άπάντησε ε
κείνος, παραξενεμένος γιά τήν ερώτηση.

‘Μ Φούλα ήταν βέβαιη, πώς τό πουλί ήρθεν άπό χώ ρες έξωτικές. ΤΗ- 
ταν ένα ζοτάκι άσυνήθιστο, πού κινοϋσεν αμέσως τή συμπάθεια καί προκα- 
λούσε τήν άγάπη. ’Ό χ ι  πώς δημιουργούσε ένδιαφέρον με τήν εντυπωσιακή 

» όμορφιά των πολύχρωμων φτερών ή τις χαριτω μένες κινήσεις μιας εύγενι- 
I κήε καταγοτγής. Ε ίχε κάτι τό ακαθόριστο στο χρώμα του, μιάν έλαφρή άπό- 
; χρώση σκούρου, έτσι σάν τή φθινοπωρινή ομίχλη. Ε κ ε ίν ο  πού έδ ινε Ιδιοι- 
I τερο τόνο ατήν εμφάνισή του ήταν τό κεφάλι του. Δυό ματάκια, γεμάτα 6ου- 
1 6ή ίκεοία κι’ αύτοεγκατάλειψη. 'Έ να  στόμα, πού έμεινε πάντα μισάνοιχτο, 
;σά νά ζητούσε βοήθεια για νά έκςτράση μέ τό τραγούδι τόν πόνο του. Καί 
1 μια κλίση τού κεφαλιού, έτσι πού νά μοιάζη σά μικρός εσ τα υ ρ ω μ ένο ς ...

ΐ Ό  Βα)ΐπούλης αναστάτωσε τή ρουτίνα τού σπιτιού κι’ έγ ιν ε  τό κέντρο 
τής ζο)ής του. Ό  πατέρας έφ ευ γε  τό προπ καί γυρνούοε τό μεσημέρι άπό τή 
δουλειά, έχοντας τό πουλί στή σκέψη του. Ή  μητέρα άρχιζε καί τέλειω νε τίς 
δουλειές ιού σπιτιού μέ τήν έγνοιά του καί τήν περιποίησή του. Κι’ ή Φού
λα, οτύ γραφείο της, χανόταν στις ονειροπολήσεις καί σχεδίαζε σέ φ ύλλα  
<αρτιού χώρες έξωτικές καί πουλιά π α ρ ά ξ ε ν α ...

τ Ηταν κι’ ό νοικοκύρης. Κι’ ό Κιπστας κι’ ή Μαρία καί τά δυό παιδάκια 
ους, (ρίλοι τού σπιτιού. Δέθηκαν κι’ αυτοί μέ τό πουλί καί προσαρμόστηκαν 
πήν ατόσφαιρα πού δημιουργήθηκε. Ό  Βαμπούλης ε ίχε  γ ίνε ι τό πιό άγα- 
ιημένο πράγμα, πού μπορούσε νά ύπάρξη. Κάτι πού τό άναζητούσαν χρο
ιά οί ψ υχές καί τό βρήκαν άνεπάντεχα. «Ά γάπη μ ο υ . . . » ,  έλ εγε  ή Φούλα 
αί τά μάτια της έλαμπαν. Κι’ δλτυν οί καρδιές γέμιζαν μέ καλωσύνη καί τρυ
φερότητα. "Ενα τόσο δά πουλάκι δονούσε συναισθηματικά τούς άνθρώπους 
ι’ έδινε φτερά στις καρδιές τους.

Τό δράμα άρχισε ύστερα άπό λ ίγες  μέρες. Τό πουλί ένοιωθε νά τό 
Ιέζη βασανιστικά ή αγάπη τών άνθρώπυτν κι’ έκανε άπεγντυσμένες προσπά- 
:ιες γιά νά απαλλαγή άπό τόν κλοιό, πού τούχαν στήσει τά σύρματα τού 
ωυβιού. Κι’ ούτε νοιαζόταν γιά τή ζοτή του. Αυτό ζητούσε τόν καθαρό αέρα 
ιϊ τίς χρυσές ακτίνες τού ήλιου, τίς δροσοστάλες τής αυγής καί τίς μ ελ ιχρ ές  
>ες τού σούρουπου. Διψούσε γιά ελεύθερα πετάγματα στό γαλανό ούρανό...

Στήν  αρχή κάτι γευόταν άπό τά πλούσια έδέσματα πού τού παρέθεταν
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και δρόσιζε μέ νερό τά φ ρυγμένα  χείλη  του. Ποτέ όμως δεν άνοιξε τό στόμα ι 
του για ένα κελαδισμό. Ο ύτε για  νά εύχαριστήση τούς καλούς άνθρώπους \ 
γ ια  την «άγάπη* το υ ς . . .

’Από την πέμπτη ημέρα τό πουλί δέ δεχόταν τίποτε πιά. Ή  μητέρα J
προσπαθούσε νά τό κράτηση μέ τη 6ία στη ζωή και τοϋβαζε σπόρους στο μι- 1
σάνοιχτο στόμα του. Αυτό άντιδροϋσε μ’ όσες δυνάμεις τού άπέμειναν κι’ αρ- I 
νιόταν κάθε περιποίηση. Τό νερό έμεινε στο φλυτζάνι άνέγγιχτο και τά χλω- ij 
ρά φ ύλλα  μαραίνονταν κάτω άπό τά πόδια του. Κι* ή Φούλα μάταια προσπα-  ̂
θοϋσε νά τό ξυπνήση μέ τά χάδια και νά τό ζεστάνη μέ την άγάπη της.

Τό βράδυ, ύστερα άπό δυο μέρες, ήταν ολοι συγκεντρωμένοι στην κου- £ 
ζίνα τού σπιτιού. Ψ ηλά  στο τραπέζι τό κλουβί κι’ εκεί σε μιάν άκρη του, ό j 
μικρός μάρτυρας ξεφ ύλλ ιζε  τις τελευταίες σελίδες άπ' τό ημερολόγιο τής |  
ζωής του. Ε ίχε  μισανοίξει τά φτερά κι’ ε ίχε  γύρει τό κεφάλι του στούς ώ- I 
μους. Κι’ έμεινε στη στάση αύτή, περιμένοντας ν ’ άναμετρηθή μέ τη μοίρα  ̂
του. Γύρω του ε ίχε  στηθή μιά παράξενη σιωπή, όμοια μ’ έκείνη πού φέρνει £ 
ό θάνατος στον ερχομό του. ΚΓ αύτός πέρασε σάν μιά πνοή άνεπαίσθητη και ί
πήρε μιά ζωούλα, πού τόσο πολύ ά γα π ή θ η κ ε ... Τά φτερά έκλεισαν άπαλά j
κΓ ό Βαμπούλης σωριάστηκε στήν άκρη τού κλουβιού. . .

Τή σιωπή έσπασαν τά δάκρυα, πού ύγραναν τά μάτια όλονών. Τίποτε ·3 
ά λ λ ο . . .  'Έ ν α  βουβό μοιρολόγι για κάτι πολύ αγαπημένο, πού μέ τόση διά- * 
κρίση σημάδεψε τό πέρασμά του.

Τ ήν άλλη μέρα ή Φούλα έθαψε τό πουλί σέ μιάν άκρη τού κήπου καί j 
γέμισε μέ λουλούδια άνοιξιάτικα τό μνήμα του. Πέρασε πολύς καιρός ώσπου ϊ 
νά ξαναπάρη τό πρόσωπό της ιή  γνώριμη έκφρασή του. Ό  Βαμπούλης είχε J 
θρονιαστή στήν καρδιά της καί τή γέμ ιζε θλίψη ή άρνησή του νά ανταποκριθή  ̂
στήν αγάπη της. ΚΓ ίσως γιά πολύ άκόμα θά τήν τυραννά ή μνήμη το υ . . .

ύ

ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΣΤΗΝ ΛΑΣΠΗ
Τά λευκά σου φτερά έχε ις  λερώσει περιστέρι μου 
πού στο ράμφο σου πέταλα ονείρων κρατούσες.

0

. ·χ-' ι

Καίει στά δάχτυλά μου τό δάκρυ σου 
τής φωνής σου τον ήχο, νά κεντρίζει τή σκέψη μου αιστάνομαί ι 
κι άναζητώ στής πολιτείας τούς δρόμους τή νεκρή σου ψ υχή .Χ *

Ή  γκρεμισμένη φωλιά σου στήν μνήμη μου 
τής ζιυής ή πορεία στά μάτια μου 
κι ή συννεφιά, ή συννεφ ιά στήν ψυχή μου.

m t

Α. ΠΩΓΩΝΙΤΗΣ ϊ-



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Τρία άρχαΐα Ελληνικά έπιγράμματα τής Παλατινής 9Ανθολογίας 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ*

Εμπνευσμένα άπό τό *Άκτιο και τον Άκτιακό πόλεμο (31 π. X . )
Μ ετάφ ραση: Β Α Σ . /. Λ Α Ζ Α Ν Α

ΤΩ ού πού κυβερνάς τούς βράχους τής Λευκάδας Φοίβε 
τούς μακροθώρητους, στητούς, πού ζώνει όλουθε γύρω  
τό κύμα του Ίο ν ίο υ  τό γλαυκό, παρακαλώ σε:
Δέξου τον άρτο αυτό ώς σπονδή κι’ αυτό τό λύ χνο  έπίσης 
πού τάμυδρό του φως τό λιγοστό τό τρέφ ει λάδι.
"Ιλεω ς γενου και ούριους άνέμους, θ ε έ  μου, δώσε 
νά φτάσουμε στο "Ακτιο με τά πανιά ύψωμένα!

(Βιβλίο ΥΙ, 251)

Για τή Λευκάδα, τήν πολύκαρπη Ά μβρακία, τό θύ ρ ρε ιο , 
τό "Αργος τό Ά μφιλόχοιο, τό 'Ανακτόριο και τις άλλες 
τις πόλεις πού τοΰ πόλεμου έχε ι έρημώσει ή δίνη, 
έμένα τή Νικόπολιν ό Καϊσαρ έχε ι χτίσει 
και στο θεό τό Φοίβο τήν άφιέρο)σε* κΓ έκεϊνος 
έδέχτη τή τιμή για τή λαμπρή στο "Ακτιο νίκη!

(Βιβλίο IX, 553)

’Έ μβολα χάλκινα, τών καραβιών νερόχωρα όπλα, 
κείμεθα έδώ, τεκμήρια τού Ά κτιακοϋ πολέμου* 
τώρα είμαστε απ’ τών μελισσών κατάμεστα τά δώρα 
και γύρω, ολόγυρα, βομβεϊ πασίχαρο τό σμάρι.
"Ας μακαρίσουμε τού Καίσαρος τήν εύνομία, 
πού τής ειρήνης τούς καρπούς κΓ έδώ χαρίζει άκόμη!

(Βιβλίο ΥΙ, 236)

* ‘Ο Φίλ. εΐνοι 'Επιγραμματοποιός τοΰ πρώτου μετά Χρίστου αΙώνα. *Η Παλα- 
‘Ανθολογία περισώζει 80 περίπου έπιγράμματα του. Τά δύο τελευταία έπιγράμμα- 
ναι έμπνευσμένα άπό τον πόλεμο στο "Ακτιο (31 π.Χ.) μεταξύ Ό κταδιου καί *Αν- 
». "Οπως είναι γνωστόν ό 'Αντώνιος κατετροπώθη.
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ΝΙΝΑΣ ΚΟΚΚΑΑΙΔΟΥ - ΝΑΧΜΙΑ

Μ6ΙΝΑΜ6 ΜΟΝΟΙ MAS ΤΗΒ
Ή  «μαντάμ» φορούσε πάντα τό ίδιο καπέλλο όταν πήγαινε στην α

γορά και κρατούσε την ίδια τσάντα. Έ ρ ρ ιχ ν ε  μιά ματιά στον καθρέφτη και 
μουρμούριζε. «Δεν είμαι οδραία;» Ή  φυτνή της δεν άκουγόταν πιά. Μέσα 
στο μεγάλο σπίτι πού ζούσε μόνο ό Τή6 κι’ αύτή δεν χρειαζόταν καμιά φωνή. 
’Ακόμα κΓ ό Τή6 πpoτηJoύσε τό κλουβί του πλάϊ στην πολυθρόνα τής «μαν
τάμ» και δεν τραγουδούσε πλέον. Ή  μαντάμ τον έπαιρνε στη χούφτα της και 
μπροστά στο καθρέφτη ρωτούσε έτσι από συνήθεια. «Δεν είμαι ώραία;» Ό  
Τήβ τότε  ταραζόταν κάπτυς, γιατί μάντευε την έξοδο τής μαντάμ κι’ έβλεπε 
μάλιστα στην άκρη τής μεγάλης τσάντας νά κρέμεται ένα μαρουλόφυλλο πού 
θά μοιράζονταν οί δυό τους. ’Έ φ τα νε . Λ ίγες μέρες είχαν περάσει απ’ τό στερ
νό ξεπροβόδισμα τού «Μουσιού». Ή  μόνη παρηγοριά τής μαντάμ ήταν πού 
τον βγάλανε άπ’ τό σπίτι σά βασιληά, παρ’ όλο πού πολλοί βασιληάδες δεν 
ήταν σάν τον Μουσιού.

«Νά χτενίζεσαι, νά ντύνεσαι και νά με ρωτάς σά νάμαι κοντά σ ο υ ... 
δεν είμαι ώραία;» αύτή την παραγγελιά  του ή μαντάμ την κρατούσε τελε
τουργικά παρ’ όλο πούβλεπε στον καθρέφτη θαμπά μιά φτερούγα πουλιού 
σάν τή μόνη ζωντανή εικόνα. «Τήβ. Μ είναμε μόνοι μας Τήβ». Και τίποτε 
άλλο.

Ή  Γεωργίτσα, ή υπηρέτρια τού διπλανού σπιτιού, κάθε βράδυ κοιμό
ταν στής μαντάμ γιά  συντροφιά. ’Έ τρ ω γε  μάλιστα και τό βραδυνό της εκεί 
κΓ έτσι γλύτω νε ή κυρά της τό φαΐ. Καμιά τύψη γιά  τή Γιωργίτσα, πού ήταν 
μάλλον καθυστερημένη κ ι’ ονειρευόταν κλουβιά με άνοιχτές πόρτες και που
λιά  ελεύθερα. Τό μεράκι της ήταν τό μεγάλο συρματένιο κλουβί τού κοττα |  
τής γειτονίας πού πολλά υδραία πουλιά στριμώγνονταν κεϊ μέσα. Λέγανε πώς * 
ή Γιωργίτσα βγήκε άπ’ τή γή. Ε ίχε  δυό σημάδια στά μπράτσα σά νδταν ρα- > 
γισμένη. Φορούσε ένα κόκκινο μπλουζάκι ξεσχισμένο και άσπριζε τό κρέας * 
της. Ή  μαντάμ. Ή  Γιτυργίτσα, καί ό Τήβ, τό αδέλφι τού κάθε μοναχικού αν
θρώπου.

Ό  Μουσιού πότε πότε έλεγε  στή Γιωργίτσα παραμύθια κΓ εκείνη τώ
ρα μέ τή σειρά της τά ξανάλεγε στή μαντάμ καί στον Τήβ μέχρι πού κι’ οί 
τρεις τους άποκοιμιόταν κοντά στο κλουβί. Ή  Γιωργίτσα τότε άνειρευόταν ? 
μιά ’Ιφ ιγένε ια  πού γ ίνε  βουβάλι καί μιά μοδίοτρα ’Ιφ ιγένεια  πούχε άκουστα 
καί πού τάχα τής έντυσε τά μανίκια άνάποδα γιά νά φαίνωνται τά σημάδια 
των μπράτσων της.

Σ τις  8 παρατέταρίΌ κάθε πρωί πήγαινε στο φούρνο. Περνούσε απ’ τόν 
κοττά καί κύτταζε τά πουλιά. Κύτταζε άγρια τόν κοττα κΓ έφευγε. Κάθε πρωί.
Ή  μαντάμ ήταν άρρωστη δυό μέρες τώρα. Δεν μπορούσε νά φέρη τόν Τήδ 
κοντά στο κρεββάτι της καί έστειλε τή Γκυργίτσα. Ή  χαζούτσικη υπηρέτρια* 
δεν φώναξε σάν βρήκε τό πουλί πεθαμένο. Τοβαλε στον κόρφο της νά τό 
ζεστάνη. Μ πορεί νάχε κρυώσει μ ό ν ο ... κρυφοκύτταζε τή μαντάμ πού λαγο
κοιμόταν, άνοιξε τήν πόρτα τού κλουβιού, άνοιξε καί τό παράθυρο ...



f  «Είμαστε μόνοι μας Τήβ. Γιατί πια δέν τρ α γ ο υ δ ά ς ... Τ ή β .. .» .
« Δεν είπε τίποτα ή μαντάμ για τήν ανοιχτή πόρτα του κλουβιού και τό
ν παράθυρο. Ούτε κΓ ή Γιωργίτσα. Κ οιτάζονταν οτά μάτια μόνο κΓ ο κόμπος 
\  πούοταζε απ' τα μάτια τους ενωνόταν στην καρδιά τους. 
ι' «11ες λοιπόν τί έγ ινε  τό πουλί της μαντάμ, τόκλεψες έ;»
I ’Έ λ ε γ ε  ή κυρά και χτυποϋοε «ή ΙΊωργίτοα στύ κεφάλι. Μ ιλιά ή χαζού-
I τοικη, μόνο από μέοα της οχεδίαζε την ανάσταση τοΰ Τήβ. Δεν τήν έννοιαζε
• άν πέθαινε κΓ ό κόρφος της πουχε θάψει τύν Τήβ. Ο ύτε κι<’ άν την έτρω γε 
J ύ λύκος στύ μεγάλο δ ά σ ο ς ... Κάποιος σίγουρα θά τήν έβαζε στον κόρφο του 

να ζεοταθή ν ’ άναστηθή και θά ζοΰσε μια άλλη ζωή. Σ ά ν  τήν 'Ιφ ιγ έ ν ε ια  τοΰ 
Μουσιοΰ.

«Μαντάμ είδα τον Τή6 στο δέντρο απέναντι, αύριο πρωί θαναι στό 
) κλουβί του».

Στή οκάλα τοΰ σπιτιού ε ίχε  μαζευτή κόσμος περίεργος. Κάποιος φώ- 
> ναζε πώς ή χαζούτσικη έκλεψ ε ένα πουλί του κοττά. Ή  κυρά της φ ώ ναζε 
τ τήν αστυνομία. 'Η Γιωργίιοα βαστοΰσε οτά χέρια της έναν τρομαγμένο Τήβ. 
, Ί ΐ  μαντάμ σηκώθηκε απ’ τό κρεββάτι αδυνατούλα καί ζαρωμένη. Τά μάτια 
ΐτης μεγάλα καί ξενικά γαλανά. ΚΓ ή χαζούτσικη ούτε άκουγε ούτε μιλούσε. 
;Ζοΰοε μονάχα τή ζωή πού ανάδευε στις χούφ τες της. Ό  άστυνόμος ρώτησε.

«Είναι δικό σας τό πουλί μαντάμ; ό κοιτάς λέει ό τ ι . . .  τό κορίτσι λ έ 
ε ι . . .»
! Η μαντάμ πήρε τό πουλί ά π ’ τις χούφ τες τής Γιωργίτσας μαζί μέ τή
«ματιά της. Τή ζέστανε πολύ ή άλυσσίδα μέ τή βέρα τοΰ Μουσιοΰ πού φοροΰ- 
ρε ο ιό λαιμό της. Ό  αστυνόμος ξαναρώτησε.

«Είναι διικό σας τό πουλί μαντάμ; Ό  κοττάς λέει πώς τοΰ τοκλεψε...». 
ί Ή  κυρα τής χαζούτοικης στεκόταν στό κεφαλόσκαλο. Π λά ϊ της ή γάτα. 
Είχαν κΓ οί δυο πράσινα μάπα. Τής γάτας ήταν πιο άμορφα. 'Α νάδευαν κι' οι 
^υό ιά )ΐουστάκια τους. "Αξαφνα ή γάτα έμπηξε μιά φωνή σάν ερωτικό κά
λεσμα κΓ ώρμηοε κατά τή Γ ιω ρ γ ίτσ α ... Ή  κυρά ώρμηοε κΓ αυτή κΓ ό ά- 
μυνύμος φώναξε. «Ά φϊστε μας νά κάνουμε τή δουλειά μας έ π ιτ έ λ ο υ ς .. .  
Ιαντάμ τό π ο υ λ ί . . .»

Κείνη τή στιγμή ήρθε κΓ ό κοττάς σκουπίζοντας τά χέρ ια  του στη μα- 
ομένη ποδιά του. Γέμισε ή σκάλα πούπουλα. Ό  κόσμος μπήκε πιά μέσα στό 
τίιι. ΤΙ μαντάμ άκούμπησε τό μάγουλό της οτά φτερά τοΰ πουλιοΰ. Κι' έ- 
ϋνο τρομαγμένο τήν τσίμπησε. Ό  Τή6 ποτέ δέν τήν τσ ιμ π ο ΰ σ ε ... μά φεύ-

ί
ιν οί άνθρωποι, έρχονται οί άνθρωποι, φ εύγουν τά πουλιά  κι' έρχοντα ι 
πουλιά. Τόσο μεγάλο τό σπίτι, τόσο μικρό τό κλουβί. Νάταν λ έε ι ή μαντάμ 

κλουβί, νάχη  νά πεθυμάει κάτι παραπάνω ά π’ τό θάνατο. Κάθησε στό 
ιλοπάπ. Κουλουριάστηκε. 'Έ γ ιν ε  μιά σταλιά. Ό  κοττάς μιλοΰσε γρήγορα 
ασυνάρτητα.

« . . .  λοιπόν κυρ αστυνόμε τοΰτο τό χαζό μπούρ μ π ο ύ ρ .. .  κατάπια έ- 
πούιτουλο, μπούρ μπούρ καινούργιο τό πουλί ότι μοΰ τό φ έρα νε τ ' άρπα- 
μπούρ μπούρ, δόοτο μου περιμένουν στό μαγαζί νά γεμίσω στρώμα πού- 
.)λα μπούρ μ π ο ύ ρ ...»

Ί Ι  μαντάμ σηκώθηκε μέ τό πουλί πάντα στό μάγουλό της κ ι' άρχισε 
δνεβαίνη ιίς σ κ ά λ ε ς ... «Ό  Τήβ, ό δικός μου ό Τή6» μ ο υ ρ μ ο ύ ρ ιζε .. . «ο,τι 
» απόμεινε σ’ αυτό τόν κόσμο κ ύ ρ ιε . . .  Ε υ χ α ρ ισ τώ ...»

Κανείς δέ μπόρεσε νά πή τ ίπ ο τ α ...  .Η μαντάμ άνέβαινε τίς μαρμα- 
μες σκάλες καί ξοπίσω της ή Γιωργίτσα μ' ένα μικρό καθρεφτάκι πού έ- 
^νε τίς γραμμές τών χειλιώ ν της όπως έλ εγε  «μ α ντά μ » ...

Ή  πόρτα τοΰ κλουβιού ήταν πάντα άνοιχτή. Τό πουλί δέν ήθελε νά
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μπή. «Μή στέκεσαι μπροστά στο σπίτι του μ α ν τά μ ... δταν ύπάρχει φύλακας 
κανείς δέν θέλει νά  μ π ή . . .  ούτε κ ι’ ε γ ώ . ..»  είπε ή Γιωργίτσα και προσπά
θησε νά κρύψη μια φτερούγα πού βγήκε άπ’ τον κόρφο της. Ή  μαντάμ έ
κανε πώς τίποτα δέν είδε. . .  ούτε ακούσε τό καπάκι του σκουπιδοτενεκιέ 
ποΰκλεινε προσεχτικά.

Ή  Γιωργίτσα τραγουδούσε μπροστά στο κλουβί τού πουλιού.
« Ό  Τήβ είναι τό άδέρφι μ ο υ . . .  τό μικρό μου ά δ έ ρ φ ι...»
«Δέν είμαι ώραία Μ ουσιού;» τραγουδούσε κΓ ή μαντάμ μπροστά στόν 

καθρέφτη καί στη φωτογραφία του.
«Τί λ έε ι ό Τήβ μαντάμ;» ρώτησε ή χαζούτσικη.
«Ή  Γιωργίτσα είναι τ ’ άδέρφι μ ο υ . . .  νά αύτό λέει» είπε ή μαντάμ.

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΦΥΛΑΚΙΟ
Π ροχωρημένο φυλάκιο.
’Ασάλευτο καί σιωπηλό.
Π έρα άπ’ τά σύνορα 
τής ζωής καί τού ονείρου.
Σ τού πυρπολημένου καιρού 
τό μεταίχμιο.
Τ υλ ιγμένο  μέ τής ποίησης τό μυστήριο. 
Τό βαθύ κι άξεδιάλυτο,
’Έ γ ιν α  κύμα νά σέ τραγουδήσω. 
Βράχος νά σέ προστατεύσω. 
νΑνεμος νά σέ πολεμήσω.
Χωρίς νά σέ κατακτήσω ποτέ.
Χωρίς ποτέ νά σέ πλησιάσω.
’Έ π ε ιτα  πήρα τη θέση σου 
καί σύ τή δική μου.
Ντύθηκα την ψ υχή  σου.
Μέ πολεμάς κι άντιστέκομαι 
μέ τή σιωπή.

Χ ρ υ σ ά ν & η  Ζ ι τ σ α ία

m

*ν: 3
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Κανένα μήνυμα στη θύελλα του χρόνου.
Μαράθηκαν στους κήπους τά λουλούδια 
άπ’ των χρωμάτων τή μαγεία ξεχασμένα 
δπως τά θεϊκά των ποιητών οράματα 
στις σκοτεινές του εμπορίου αποθήκες.

Τό φως, ναυάγησε στών άστρων τις σπηλιές.
Και άν τά περιβόλια ανθοβολήσουν πάλι, 
στις κίτρινες ανθολογίες ό νεκρωμένος λόγος 
ΦΑΝΤΑΣΜΑ
θά Ιστορεί την ματαιότητα των ΟΝΟΜ ΑΤΩΝ.

ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ

/

ΖΑΛΟΓΓΟ
s
Κ;
% '9 ™  πο^  κι* εθρεψες τής σκέψης μου τά στάχυα
;; γΛ\  έκανα λόγο τον καρπό καί σ’ έψαλα — ώ φυλή—
|  στον τόπο αύτδ^άς μιλήσουνε τά θάμνα και τά βράχια
Γ; τ ι> πιό πολλά μάς λέν αυτά στην άγια τους σιωπή. . .
‘ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΗΛ. ΠΕΤΡΟΤ



ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ
Ξεκινώντας αϊτό μιαν ανακοίνωση, πού έκαμε (αρχές Αύγουστου) 6 κ. Μ. Παλ- 

λάντιος ( Ακαδημαϊκός καί Διευθυντής του ’Ωδείου ’Αθηνών), σχετικά μέ την ίδρυση τής 
«Εταιρείας Πολιτιστικής Ένημερώσεως τής ’Επαρχίας», είχαμε δημοσιεύσει, στην έ- 
ψημερίδα «Τό Βήμα», μιαν επιστολή. ’Εκεί, έντελώς καλοπροαίρετα, έκφράζαμε τις από
ψεις μας, σχετικά μέ τήν απουσία, στά ιδρυτικά μέλη (πολλοί άκαδημαϊκοί, καθηγηταί 
πανεπιστημίων, έξέχοντες άνθρωποι τών Γραμμάτων καί τής Τέχνης, άλλα κανένας δέν 
μένει στήν έπαρχία) αυτής τής 'Εταιρείας, πνευματικών άνθρώπων τής επαρχίας. Καί, 
μέ τήν έπιβαλλόμενη σοβαρότητα ευθύνης ένός διανοουμένου, διατυπώσαμε τις αντιρρή
σεις μας (πάνω στο θέμα τούτο). ’Έ τσ ι, άλλωστε, πιστεύαμε πώς, μέ τήν ανταπόκρισή 
μας τούτη, προσψέραμε μιάν υπηρεσία, γιά  τήν καλύτερη θεμελίωση μιας τέτοιας προσ
πάθειας. "Ομως, άπ’ τήν άλλη πλευρά ό κ. Παλλάντιος, πού εκπροσωπεί τήν 'Εταιρεία' 
Πολ. Ένημερώσεως τής ’Επαρχίας, ταράχθηκε άπ’ τον αντίλογο. Καί, καθώς φαίνεται ά-< 
πό μιάν άπάντησή του στήν ίδια εφημερίδα («Βήμα» 13.8.70), έχασεν ένα μέρος άπ’; 
τήν απαραίτητον ηρεμία, πού άπαιτεϊται, προκειμένου νά στηθεί ένας έποικοδομητικός^ 
διάλογος στον Τύπο. Δυστυχώς. Τό γεγονός αυτό, πού, δσο κΓ άν δέν δείχνει νά έν-fj 
διαφέρει ευρύτερα, είναι — οπωσδήποτε—  μιά ένδειξη γιά τό πώς αντιμετωπίζεται άπ’$ 
τον έκπρόσωπο τής κίνησης αύτής (πού γίνεται γιά τήν έπαρχία), μιά έκδήλωση, που*] 
προέρχεται άπόναν πνευματικόν άνθρωπο κΓ εναν παράγοντα τής πνευματικής ζωής τής;. 
’Επαρχίας. Νομίζω πώς, ύστερα ά π ’ αυτήν τήν άπλή παράθεση του 'ιστορικού, δέν ΟάΓ. 
πρέπει νά έπεκταθούμε κΓ άλλο. Μονάχα, γιά μιάν απάντηση, στά δσα έγραφε, στήν4* 
επιστολή του ό κ. Παλλάντιος, είμαστε υποχρεωμένοι νά προσθέσουμε καί λίγα άκόμα.^ 
ΚΓ αυτό, μέ βαθύτατη πικρία, γ ιατί, άναγκαζόμαστε ν’ αντιδικήσουμε μέ τήν θέση που ^ 
πήρε, στήν επιστολή του εκείνη.

Μόνο πού, στήν προκειμένη περίπτωση, δέν γνωρίζομεν άν, ή θέση του αυτή (πον^ 
είναι θέση πρόθεσης γιά αντιδικία μέ τή γνώμη πνευματικών άνθρώπων τής επαρχίας)/*:.·, 
είναι καί θέση όλων, όσων άνάλαβαν τήν πρωτοβουλία γιά τήν ίδρυση τής 'Εταιρείας·^ 
Πολιτιστικής Ένημερώσεως τής Επαρχίας. Γιατί, γνωρίζομε άπό συζητήσεις, πουει·;^ 
χαμέ, μέ πολλούς ά π ’ αυτούς, στο παρελθόν, πώς, δέν υπήρξε ποτέ διαφωνία μαζί τους : 
(όπως λ.χ., μέ τον κ. Σωκρ. Καραντινό, πού, κάνοντας, έδώ καί χρόνια, μιά ηρωικής 
προσπάθεια γιά τήν δημιουργία μιας άνανεωτικής πνευματικής έπαφής μέ τήν έπαρχία, j 
όταν είχε ιδρύσει τήν «’Αττική Σκηνή», είχαμε προβληματιστεί πάνω στο θέμα τούτο)/Κ 
σχετικά μέ τήν οργάνωση καί τήν άξιοποίηση τής πνευματικής ζωής στήν έπαρχία. 
εΐταν, πράγματι, μιά άποθαρρυντική διαπίστωση, άν ό διάλογος (έστω αυτός ό πενι· ·Λ. 
χρός), άρχιζε μέ τήν άδικαιολόγητην ευθιξία καί μέ τήν μετάλλαξή του, σ’ ένας χάρί \  
άντιδικίας, σε μορφή κλονισμένης ψυχραιμίας. 'Έτσι, γιά τήν έποικοδομητική συζήτηση, 
κατ’ αρχήν, θά είταν καλόν, τόσον τά ιδρυτικά μέλη τής έν λόγω έταιρείας, όσο κΓ ο * 
πνευματικοί άνθρωποι τής έπαρχίας, νά διευκρινίζουν — άν νομίζουν πώς αυτό είναι ά·>Α 
ναγκαϊο—  τίς θέσεις καί τις άπόψεις τους σέ τέτοια θέματα. ν),

Έν τούτοις άπαντώντες στήν παραπάνω έπιστολή τού κ. Παλλάντιου, γιά λό X 
γους γενικώτερους, πού άναφέρονται στά όσα γράφει σχετικά μέ τίς δικές μας άιτό γ 
ψεις καί, είδικώτερα γιά λόγους ακόμα πνευματικής άμυνας, θεωρούμεν άναγκαίο 
παρατηρήσουμε κάπως είδικώτερα τό θέμα. V

Πρώτα - Πρώτα, πιστεύουμε πώς είναι όντως θλιβερό, πού, άντί οι άπόψεις
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ι νά θεωρηθούν, άπ’ τον κ. Παλλάντιο, σαν ένας ενδιαφέρων άντίκτυπος, πού προέκυψε, 
όλότελα καλόπιστα, σ ’ ένα έπίπεδο ήμερου ήθους και ευγενικής άντίρρησης ήπιου τόνου, 

;άπ’ τις ανακοινώσεις του, άντιμετωπίσθηκαν με την ένοχλημένη έκείνη ευαισθησία, πού 
(δημιουργεί, έκ προοιμίου, την στάση τού άντιδίκου. Είναι θλιβερό, γιατί στην προκει
μένη περίπτωση, ύποχρεώνεται κανείς νά διερωτηθεί : αυτή είναι ή αντίδραση τής
•Έταιρ. Πολιτ. Ένημερώσεως της ’Επαρχίας, σέ μια καλοπροαίρετη άποψη, πού προέρ
χεται απ' την έπαρχία, πού περιμένει νά βοηθηθεΐ ά π ’ την κίνηση τούτη; Δηλαδή, Θά 
‘είμασταν καλύτεροι, άν χειροκροτούσαμε μονάχα, αντί νά κρίνουμε;. . .  ‘Η άπαστοά- 
ττουσα πρωτεύουσα κι’ ή μεγαλόστομη ήχηρότητά της δέν άψήνουν περιθώρια γιά  άντιρ- 
ρήσεις; "Αν είναι έτσι, τότε, βεβαίως, είμαστε άντίδικοι. Γράψει, ό κ. Παλλάντιος, γιά  
άς συγκινητικές έκδηλώσεις, πού «άκολούθησαν την άναγγελίαν τής μελετωμένης ίδρύ- 
,εως τής Εταιρείας», χωρίς, ωστόσο, ν’ άναφέρει πώς κι’ ή δική μας είταν μιά έκδή- 
Όση, πού κάτω ά π’ το ίδιο πρίσμα αξιολόγησης, θά έπρεπε νά είταν κΓ αύτή άξιο- 
ιρόσεκτη (άν όχι ως συγκινητική, τουλάχιστον, ώς ένοχλητική). Δέν πρέπει νά κρίνει 
ρνάχα απ’ τις εκδηλώσεις αυτές, γιατί, τό ίδιο συγκινητικές έκδηλώσεις, προκάλεσε 

ή δική μας έπιστολή (μέχρι καί συνδιαλέξεις καί επιστολές, όχι μονάχα ά π ’ την έ- 
?ρχ«α, άλλά κι’ άπ’ την ίδια την πρωτεύουσα), καί πού, όταν παραστεϊ ανάγκη, είμα- 
ε σέ θέση νά τις δώσωμε στην δημοσιότητα.

Γράψει, ακόμα, πώς τά έβδομήντα πέντε (μέχρι την ώρα) Ιδρυτικά μέλη τής 
1Π.Ε.Ε. δέν έχουν άνάγκη νά έρθουν μέ τον άέρα τού μεγαλόσχημου, άφήνοντας νά έν- 
ήσουμε πώς ή άκτινοβολία, τό έργο κΓ ή θέση τους στην πνευματική, στην καλλιτε- 
'ική καί στην επιστημονική ζωή τής χώρας μας είναι τόσο μεγάλο, πού δέν έπιτρέπει 
•έναν αντίλογο, πού, έστω κΓ άν είναι άπόλυτα καλοπροαίρετος, θά είχε νά δώσει 
*ες άπόςεις, διοφορ<ετικές ά π ’ τις δικές τους. Γιά νά ξεκαθαρίσουμε, έδώ, την θέση 

δηλώνομε πώς, γιά τά πρόσωπα καί γιά  τήν άξία τους, δέν έκφράσαμε καμμιάν 
•ίρρηση. Καί, δέν καταλαβαίνομε γιατί ό κ. Παλλάντιος έθεώρησεν έπιτρεπτό νά τό 
Ιφέρει αύτό, έψ’ όσον, άλλωστε, έμείς δέν είπαμε πώς αυτοί θά έρθουν μέ τον άέρα 
\ κηδεμόνα, άλλά πώς, σέ παρόμοιες περιπτώσεις, υπάρχουν μεγαλόσχημοι πού έρ- 
foct κΓ έτσι. Δέν είμαστε, λοιπόν, έμείς πού δώσαμε αυτήν τήν πρόθεση. Καί, γΓ αύ- 
|6έν κατανοούμε γιατί ό κ. Παλλάντιος, στήν έπιστολή του, θέλησε ν’ άπομονώσει 

τίς λέξεις. "Οσο γιά τήν έπιφάνεια, γιά τό έργο καί γιά  τήν άξία τής προσ- 
|ς τού καθένα μας (βλέπετε πώς πρέπει νά βάλουμε δώ καί τούς έπαρχιώτες) στήν 
ψονη πνευματική μας ζωή, ή άποτίμηση αύτή γίνεται μονάχα ά π ’ τήν άντοχή μας 
I χρόνο κΓ άπ’ τό μέτρο τής συμβολής, γ ιά  τον καθένα πάλι, στήν γενικώτερη κλι

τού έθνικού μας πολιτισμού. Πάνω σ’ αυτό, έλπίζουμε νά μήν διαφωνούμε, όπωσ- 
•ε, ούτε μέ τον κ. Παλλάντιο. Μόνο πού, γιά  τίς έκφράσεις μας, πού έπικαλείται στήν 
ολή του: ,χύφος ένεργείας», «φτωχοί συγγενείς» (δέν ξέρω, άκόμα τί ήθελε νά 
νουμε μέ τήν δική του φράση: καί άλλα παρόμοια), θά θέλαμε νά παρατηρήσουμε 
Ιόπωσδήποτε, δέν τίς χρησιμοποιούν μονάχα άγενείς — μήπως γιά  τούς εύγενείς 
Απαγορευμένες;— , όταν, στήν θέση τους, μπορούν νά μπούν άλλες, πού θίγουν τον 
ρτή κσί πού, μέ τήν άναγωγή τους σ ’ έπικλήσεις τής ευγένειας τού ελληνικού λαού, 
\<α μήν είναι τόσο άκακες, όσο οι πρώτες.

Τέλος, ώς προς τίς άπόψεις, πού υποστηρίξαμε (στήν έπιστολή μας, πού 6η- 
|κε στο «Βήμα» τής 13.8.70 καί πού έδωσε τήν άφορμή γ ιά  τήν άπάντηση τού 
κάντιου), σχετικά μέ τήν άνάγκη νά φτιάξουμε (όχι νά βοηθήσουμε) τήν μορφή 

)ευματικής ζωής στήν έπαρχία, ό κ. Π. θέτει τό έρώτημα: γιατί δέν τήν όργανώ- 
rpiv άπ’ αύτούς. Καί συμπεραίνει, πώς άναγνωρίζοντας κι’ έμείς τήν άνάγκη αύ- 
I κίνησης, διαφωνούμε στο δ,τι, δήθεν, θά θέλαμε νά γίνουμε μέλη τής έταιρείας... 
1 πνευματικοί "Ελληνες. Στο πρώτο, θ’ άπαντήσουμε, ένώ, στο δεύτερο, έπειδή 
yro άδέξια ή άπόπειρα πνεύματος σέ βάρος μας, θά τό άντιπαρέλθουμε.
Λοιπόν, πρέπει νά πληροφορηθεΐ ό κ. Παλλάντιος πώς, άπό χρόνια πολλά, κά-
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νουμε, δ,τι είναι έφικτό μέσα στην έλληνικότατη έπαρχία μας (ευτυχώς ιτού δεν έχουμε |
τόσο ισχυρή την πίεση άτγ* τούς σύγχρονους έρεθισμούς τής μεγάλης -πάλης μέ τούς ου-· 
δέτερους κραδασμούς και τήν στιλπνότητα των προθηκών της), άναλωνόμενοι όπως οί I
καιόμενες λαμπράδες, για  να μήν είμαστε χωρίς πνευματική φυσιογνωμία. ΚΓ αυτές οί

φεϊα τής πρωτεύουσας. "Οσες φορές χρειάστηκε, κάτω άπ’ τά έρείπια τής παρακμί 
ν’ άνανεωθεί ό κόσμος, οί ήγήτορες ξεκίνησαν, όπως ό άπόστολος Παύλος, άπ’ τήν 
παρχία. Τελειώνοντας, θά θέλαμε, άκόμα να ύπογραμμίσωμε, μέ δσην αυστηρότητα έι 
τρέπει μια πολιτισμένη συζήτηση, πώς ό κ. Παλλάντιος δέν έκφράσθηκε δπως θά 
πρεπε, σχετικά μέ τήν καλοπιστία μας, όταν γράφει πώς: «καθώς θέλω νά πιστεύο 
Είναι θέμα πού, γ ιά  μάς τούς άνθρώπους τής πνευματικής επαρχίας, δημιουργεί πα| 
ξηγήσεις, για τί δέν έχουμε, πίσω άπ’ τήν καλόπιστη κριτική μας, κανέναν άλλον λό-] 
έξόν ά π ’ τήν άγάπη κι’ ά π ’ τον πόνο γιά  τον τόπο μας.

Σ η μ .: Τό κατώτερο) νεκρολογικό σημείωμα είναι απ’ τον καθηγητή καί διακεκι 
μένο νεοελληνιστή συνεργάτη μας κ. Roland Hibon.

Ό  Ά ντρέας Μιραμπέλ, καθηγητής στη Σορβόννη καί προτήτερα Διοικητι 
τής Σχολής των ’Ανατολικών Γλώσσοον του Παρισιού πέθανε φέτος στις 4 tc 
Ίούνη μετά μια σοβαρή καί σύντομη άρράιστεια. Γεννήθηκε τό 1900.

Ό  φιλελληνισμός έχει πένθος. ’Έχασε έναν από τούς πιο μορφοψένους η  
σπουδαίους υπερασπιστές του.

Είχε δάσκαλο τον Ί .  Ψυχάρη ό όποιος τόσο εκτίμησε τό φοιτητή πού :

τις υπερβολές τού δασκάλου στο γλιοσσικό ζήτημα, εκτιμούσε τον αγωνιστή καί λ > 
τρευε τό λόγιο καί τό φίλο.

Ειλικρινής δημοκράτης καί πατριώτης πίστευε δτι μπορεί ή κοινωνία 1

τα πού κλονίσανε θλιβερά τά πανεπιστήμιά μας, μου έγραφε: «Είμαι άηδιασμ 
νος». Λίγους μήνες ύστερα μπήκε σέ κλινική.

’Ανάμεσα στά έργα του πρέπει ν’ απαρίθμηση κανείς τά παρακάτω:

E tude descriptive du parler maniote meridional, 1929 
E tude de quelques textes maniotes, 1929 
Gramm aire du Grec moderne, 1939 
Introduction au Grec moderne, 1948 
Anthologie de la Prose neohellenique, 1950

Συνεργάστηκε σέ μερικά έργα — ιδιαίτερα σέ Hommage a Jean Psichfr 
1950—  καί έγραψε σέ πολλά περιοδικά.

άναμμένες εστίες, πού υπάρχουν στά έπαρχιακά κέντρα, συντηρούνται καί φωτίζουν 
τήν ισχνή άνάσα τών άσκητών τής πνευματικής ζωής στήν έπαρχία. Γι’ αυτό, έκείν 
πού ορίζει πορεία γιά  τήν πνευματική έπαρχία, δέν πρέπει νά ξεκινάει άπ’ τά γρ

Α. Μ Ι Ρ Α Μ Π Ε Λ  
("Ενας φιλλέληνας πέθανε)

ΔΗΜΟΣΘ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

γίνη καλλίτερη από φρόνιμε: μεταρρύθμισες μά όχι από τήν αναταραχή πού ξυπνά 
τά χυδαία ένστικτα και ευνοεί τούς άρριθίστες. Σχετικά μέ τά πρόσφατα συμβά

Σύμφωνα μέ τή διαθήκη του, δέν έγιναν στήν κηδεία του ούτε τελετή οί
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; λόγο:. Και δέ θέλησε ούτε άνθη ούτε στεφάνια. Μόνο στην κάσσα του μια ΕΑ- 
ϋ  Λ ίίΧ ΙΚ ΙΙ ΣΗΜΑΙΑ.
f  R. Η.
\'ϊ Avignon, 1970 (Roland H ibon)

MIA flOPEft TOY ISTITUTO SICILIANO Dl STUDI BIZANTINI E NEOELLENICI
To ISTIT l'TO  SICILIANO HI STUDI BIZANTINI E NEOELLENICI πού δι- 

: ευΟύνει- ό γνίοστός διακεκριμένος Καθηγητές και Νεοελληνιστής κ. BRUNO LAVAGNINI, 
είναι ένα απ’ τά μεγαλύτερα πνευματικά και επιστημονικά ιδρύματα που, έκτος απ’ την έ- 

ι ρευνα καί τις ειδικές σπουδές πού προσφέρει σέ πτυχιούχους επιστήμονες απ’ ολον τον κο- 
' σμο, έχει πραγματοποιήσει ως τιάρα και μοναδικές σειρές έκδόσειυν, διεθνούς κύρους, κα
ί ρίιος στον τομέα των βιΟιντινών καί νεοελληνικών σπουδών. *Έτσι, τά σπάνια καί πολντι- 
] μιότατα αυτά συγγράμματα, πού καλύπτουν την περίοδο τών δέκα τελευταίοη* αιιόνων (του- 

λάχιστον), αποτελούν, στην παγκόσμια βιβλιογραφία, ένα μεγ,άλο κεφάλαιο καί συνιστοΰν 
έναν ολόκληρο θησαυρό γιά ουμανιστικά γενικυάτερα θέματα. ΙΙράγματι, οί έκδόσεις τού 

‘ιδρύματος αυτού, πού έδρεύει στο Παλέρμο τής ’Ιταλίας, παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον ξε
χωριστής σημασίας. Καί, ιδιαίτερα, για την ελληνικήν ιστορική καί φιλολογική έρευνα και 
ιμελέτη γενικά, έφ’ οσον ή ύλη καί ή εργασία, πού απαιτήθηκε Υ·ά τήν σύνθεσή της και την 
συγγραφή της, ανήκει καθαρά στο χώρο τών ελληνικών γραμμάτων καί τής ελληνικής 
γραμματείας (βυζαντινής, μεταβυζαντινής καί νε(ότερης), ώς είναι φυσικόν, οί έκδόσεις 
είναι καί, οπωσδήποτε, κάτι το αναπόσπαστο απ’ τήν δική μας πνευματικήν υπόσταση.
■ Γιά τον' ειδικόν αυτόν λόγο, ή «Ήπειριοτική Εστία», ή οποία παρακολουθεί και ξε
χωρίζει τήν δραστηριότητα τού ISTITUTO SICILIANO, έζήτησε απ’ τον κ. BRUNO 
jwVVAGNINI, γιά ιήν βιβλιοθήκη της, (ορισμένα άπ’ τά παραπάνο) συγγράμματα, πού, 
)ατά κάποιαν εκτίμηση ενδιαφέροντος, θά τής είταν αναγκαία γιά τήν πληρέστερη έπαφή 
(Πς μέ τις έρευνες καί τά επιτεύγματα τού ιδρύματος. Καί, ό κ. Β. LAVAGNINI, προΟυ- 
|)ΐατα καί μέ πολύ ενδιαφέρον, άπέστειλε γιά τήν βιβλιοθήκη τής «’Ηπειρωτικής Εστίας», 
Ιίτελώ; δ οι ρ ε ά ν, τά βιβλία πού τού έζητήσαμε. Είναι δέ αυτά τά έξης:

1. «LES ACTES GRECS DE S. MARIA DI MESSINA» (ENQUETE SlIR PO
PULATIONS GRECQUES \Y ITALIE DU SUD ET SICILE - XI - XIV. 
PAR: ANDRE GUILLO) SECRETAIRE GEN. DE L’ ECOLE FRANCAISE 
DE ROME PALERMO 1968.

2. GIUSEPE AGNELLO: «LE ARTI FIGURATIVE NELLA SICILIA BI- 
ΖΑΝΤΙΝΑ» PALERMO, 1962.

3. ANDRE GUILLOU: «CARTES ET PLANCHES DE S. MARIA DI MESSI
NA» PALERMO 1963.

4. «TESTI NEOGRECI DI CALABRIA» (PARTE I :  INTRODUZIONE, PRO- 
LEGOMENI E TESTI DI ROCCAFORTE A CURA DI GIUSEPPE ROSSI 
TAIBBI - PARTE II: TESTI DI ROCHUDI, DI CONDOFURI, DI BOVA 
E INDICI A CURA DI GIROLAMO CARACAUSI) PALERMO 1959.

5. BARLAAM CALABRO: «EPISTOLE GRECHE» (I PRIMORDI EPISODICI 
E DOTTRINARI DELLE LOTTE ESICASTE) —STUDIO INTRTDUTIVO E 
TESTI A CURA D I: GISEPPE SCHIRO— PALERMO 1904.

6. MARGUEERITE MATHIEIJ AVEC UNE PREFACE DE M. HENRI GRE- 
GOIRE: «LA GESTS DE ROBERT GUISCARD» PALERMO 1961.

7. LEON - ROBERT MENAGER: «LEC ACTES LATIN ΕΣ DE S. MARIA DI 
MESSINA (1103 - 1250)» PALERMO 1963.

8. «EUSTAZIO DI TESSAIONICA: LA ESPUGNAZIONE DI TESSALONICA» 
(TESTO CRITICO INTRODUZIONE ΛΝΝΟΤΛΖΙΟΝΙ DI STILPON KT- 
RIAKIDIS PROEMIO: DI BRUNO LAVAGNINI - VERSIONS ITALIAN A

)
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DI VEXCEXZO ROTOLO) - PALERMO 1961.
9. VINCENZO ROTOLO: «Α. KORAIS E LA QUESTIOXE DELLA LINGUA 

IN GRECLA» PALERMO 1965.
10. «VITA DI S. LUCA» iVESCOVO DI ISOLA CAPO RIZZUTO) - TESTOj 

E TRADUZIONE A CURA: DI GIUSEPPE SCHIRO. PALERMO 1954.
11. «ΒΤΖΑΧΤΙΝΟ - SICULA* iSC R ITTI D I: G. AGNELLO, E. FOLLIERI; 

V. LAURENT B. LAVAGXIXI, A. PERTUSI, G. SCHIPO: A. TUSA. PAH 
LERMO 1966.

12. BRUNO LAVAGXINI: «GRECLV 1859 NEL DIARIO DI FRANCESCO 
CRISPI» PALERMO 1967.

14. «ELITIS» (21 POES IE) - TRADOTTE DA: VINCENZO ROTOLO. PA
LERMO 1968. ■

15. «SEFERIS» - TRADOTTE DA: BRUNO LAVAGXIXI. PALERMO 1966. i 
Τά παραπάνω 6ι6/.ία, πού, yit't τό περιοδικό μα;, άποτε/.ούν ενα πνευματικό ΰπόκτημϊ;

πολύτιμο, ενέχουν ακόμη καί τήν έννοια μια; ουσιαστική; επαφή; καί γνιοριμία; μέ τή 
προσφορά, στην επιστήμη κα'ι στην ερευνά τήν φιλολογική, τού ISTITUTO SICII.IANC 
Και τά δεχόμαστε, ως δωρεά καί ώς ανταπόκριση στην παράκλησή μας, μέ τις πιο θερμέ 
ευχαριστίες. Τέλος, 6εβαιο>νομε πο')ς, στέ^ν βιβλιοθήκη τής «Ηπειρωτικής Εστίας», τά εργ 
αυτά θά βοηθήσουν πολύ τούς συνεργάτες τού περιοδικού καί θά διαβαστούν, γενικο'ιτερα, φ» 
άναγνωστές πού είναι σέ θέση νά εκτιμήσουν τήν αξία τους.

ΤΙΜΗΤΙΚΔΙ ΣΥΝΔΡΟΜ ΑΙ
*0 Θερμός φίλος τής «’Ηπειρωτικής Εστίας» καί φιλόμουσος Ήπειρώτης δικ 

γόρος κ. Στέφανος Βασιλάκος, που, ώς γνωστόν, προσφέρει μια τιμητική εισφορά <Γ3 
περιοδικό άπό 3.000 δρχ. έτησίως καί πού, όπως Θά Θυμούνται οί αναγνώστες μας όχ\ 
τό προηγούμενο τεύχος, έδημοσίευσε μιάν έπιστολή, στην οποία προτείνει νά έκδίΙ 
ται, κάθε χρόνο, μιά ’Ηπειρωτική Γραμματολογία ( γιά τήν οποία προσφέρει 
3.000 δρχ.), καλώντας καί άλλους φιλόμουσας Ήπειρώτες νά τον μιμηθούν, τώρα, pjj 
γνωρίζει πώς, άπό τον επόμενο χρόνο, αυξάνει τήν τιμητική του συνδρομή προς 
«’Ηπειρωτική Εστία» σέ 5.000 για κάθε χρόνο. Είναι, πράγματι, συγκινητικόν ια| 
στήν αυχμηρή τούτη εποχή μέ τις λείες επιφάνειες καί τήν ήχηρότητα στήν καθημερπϊ'· 
τητα τού βίου, υπάρχουν τέτοιες έκδηλώσεις, που στηρίζουν τον παραπαίοντα άνθραί* 
τού αιώνα μας στήν πίστη των πνευματικών άξιών. Καί, δσο καί άν είναι λίγοι, 6$^ 
ουργούν μιάν άφόρμηση γιά έναν προβληματισμό καί, προ παντός, δίνουν μιά 
ρυνση. ΓΓ αυτό, ευχαριστούμε διπλά τον κ. Στ. Βασιλάκο καί τον συγχαίρομε γιά ,φ  
πρωτοβουλία καί γιά τήν θυσία, πού αναλαμβάνει καί πού πρώτος κάνει τόσο πρόΑη̂ ν 
δίνοντας ένα παράδειγμα. "Οσο γιά τήν απήχηση, πού είχε ή έκκλησή του για τήν I 
πειρωτική Γραμματολογία, είναι ευχάριστο πού ήδη καί ή κ. Ήλέκτρα Δημ. Σαί 
μάγκα (ή χήρα τού άειμνήστου Τάκη Σαλαμάγκα), άκολουθώντας·τό παράδειγμα καί * Λ 
υποθηκη τού συζύγου της, άνταποκρίνεται στήν έπιστολή τού κ. Βασιλάκου, vpop > 
ροντας καί αύτή άλλες 3.000 δρχ. γ ι’ αυτόν τον σκοπό.

"Ετσι, γίνεται ένα ξεκίνημα πού, άν συγκεντρώσει τό ίδιο ένδιαφέρον καί Γ«Γ 
άλλους, θα καταστεί δυνατόν ή πρόταση τού κ. Στ. Βασιλάκου νά γίνει πραγμαη 
τητα, πράγμα πού τόσο τό ευχόμαστε καί πού, καθώς δηλώσαμε καί στο προηγοήρ 
τεύχος, θά προσφέρουμε κΓ έμείς πρώτοι τις ύπηρεσίες μας. : <

Καί, μιά πού ό λόγος γιά τιμητικές συνδρομές, θεωρούμε υποχρέωσή μας**> 
υπενθυμίσουμε κΓ έδώ, πώς, έκτος άπ’ τον κ. Βασιλάκο, ό Μητροπολίτης Πρεβέζίΐς.; 
Στυλιανός, άπό πέρυσι προσφέρει κΓ αυτός στήν «’Ηπειρωτική Εστία» 5.000, i n 
χρόνο, (άπό τά προσωπικά του έσοδα), συνεχίζοντας τήν ευκλεή παράδοση τής 
κλησίας τής Νικοπόλεως. Τέλος, ό συνδρομητής μας κ. Κων. Έξάρχου, μαζί μέ τή»ϊ\ 
νονική του συνδρομή, προσέφερε, τιμητικά, γιά τό περιοδικό καί μιάν άλλη 
(150 δρχ.), δίνοντας έτσι ένα μέτρο των ευγενικών καί φιλόμουσων προθέσεον,



έχει γιά τό έργο τής «Ηπειρωτικής Εστίας». Ευχαριστούμε καί, για την Ιστορική 
μαρτυρία τής πράξεως αυτής, τις καταχωρουμεν έδώ. . .

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Σ ω κ ρ .  Δ. Γ ε ω ρ γ ο ό λ α :  «Λαϊκές

ζωγραφιές άπ’ την Ηπειρο», Ιωάν
νινα, 1968.

άρρίζη καί χωρίς μνήμη, έρχεται καί στήν 
επαρχία. Γι’' αυτό, ό συγγραφέας είναι ά
ξιος κι* έπαινον καί προσοχής καί βοή
θειας.

‘ Ί  Ι . Λαογραφία, που κραταει την Ιστορι- 
* κή μνήμη και την πνευματική παράδοση 
' του εθνικού μα; βίου, είναι ή Ιδια ή έ- 

Κ θνική φυσιογνωμία -πού ξεχωρίζει τον Νεο
έλληνα στην σύγχρονη εποχή. Γι’ αυτό, νο- 
μίζο), δεν χρειάζεται νά υπογραμμίσουμε 

= έδώ την αξία τΓ|ς προσφοράς, πού ό κ. 
ί  ίιοκρ. Γεωργούλας, παράλληλα μέ . τό έκ- 

; παιδευτικό του έργο (είναι δάσκαλος σ’ έ
να χωριό τής περιοχής ΓΙρεβέζης καί νΑρ- 
τη;>, κάμει, στήν σχετι/κή βιβλιογραφία 
μας. ΙΙερισσότερο θά πρέπει να σταθού
με στήν πληρότητα, στήν αύτάρκεια τής 
μελέτης καί τής συλλογής των λαογραφι- 

{ κών στοιχείιυν, που, πέρ’ άπ* τήν αξία τής 
} προσφοράς του αύτής, χαρακτηρίζουν τήν 
| έργασία του. Πρόκειται για μια εργασία,
• πού έγινε μέ τήν αγάπη, τήν θέρμη τής 
ι προσωπικής συμμετοχής στήν ζωή των κα
ί τοίκων καί, πρό παντός, μέ την άμεσότη- 
|Τα τή; επαφή; καί τή; έμπειρίας, πού δί- 
|νει στον συγγραφέα ή καταγωγή του άπ’ 
ίτήν ίδια τήν περιοχή, πού άναφέρεται ή 
Ιμελέτη του. ’Έτσι, τό βιβλίο τούτο τού 
1κ» Γεωργούλα, έκτος άπ* τήν συστηματική 
peat τί|ν μεθοδική διάρθρωση τής ύλης του, 
Λ οποία είναι αντλημένη άπ’ όλόκληρο τον 
μύκλο τή; ζωή; τής περιοχής Ξηροβουνίου 
|Άρτη;, παρουσιάζει καί τό πλεονέκτημα νά 
|ίχει έναν προσωπικό, υποκειμενικό τόνο, 
(ιού, κοντά στ’ άλλα, τού δίνει κι' ένα κλίμα 
πό βιωμένη αίσθηση. Κι* αυτό, πού, για 
ήν Λαογραφία, αποτελεί τήν ουσιαστικότ
ερη αξία τή; ίδιάζουσας μορφής της, εί- 
ιι πού τοποθετεί, εντελώς Ιδιαίτερα, τήν 
}οσφορέι του ακούραστου αυτού δασκάλου 
ύ συγγραφέα, πράγμα πού, καθώς πι- 
:εύουμε, θά πρέπει νά προσεχθεί ξεχω- 
στά. ΙΙράγματι, αν πολλοί άπ’ τούς δα- 
άλου;, πού έρχονται σέ άμεση έπαφή καί 
•ύ, ιός ένα σημείο, μοιράζονται ακόμα 
ν ζο>ή και τήν παράδοση του χωρίου, έ
ναν ό,τι κάνει ό κ. Γεωργούλας, (ό ό- 
!ος έκτο; άπ’ αυτό τό βιβλίο, έχει έκτε- 
ιένη λαογραφίκή έργασία, έκδομένη καί 
ίκδοτη καί, παράλληλα, δημοσιεύει με- 
ες του στήν «Ήπειροιτική Εστία»), θά 
ίμε κερδίσει πιο πολλά, στήν προσπά- 
1 γιά τήν άνάσχεση τού άποχρωματι- 
ύ τή; σύγχρονης ζωής καί θά είχαμε 
•κεντριόσει τό λαογραφικό υλικό, πού 
εται, καθώς ή εισβολή τής νέας ζοιής,

Τ ά σ ο υ  Ζ ά π π α :  «Στο Ίόνιο μέ μια
βάρκα» (ΕΓ έκδοση), ’Αθήνα, 1970.

Κϊναι συγκινητικό πού, έδώ καί τριάν
τα τρία όλόκληρα χρόνια, ξανάρχεται τό 
έργο τούτο τού κ. Ζάππα, χιορίς νά έχει 
χάσει τίποτα, παρ’ όλο, πού, στο μεταξύ, 
άλλαξε ή ζιοή κι’ οί άνθρωποι νοιώθουν 
πιο; τό διάστημα αυτό καλύπτει δέκα συν
ταρακτικοί); αίώνες. Κι’ αυτή ή διαπίστιο- 
ση, πού καταξιώνει τό έργο και τον συγ
γραφέα του, δίνει ακόμα κι’ ένα μέτρο 
γιά προβληματισμό, πάνο) στήν αντοχή έ
νας λογοτεχνήματος. ’Έτσι, διαβάζοντας τό 
βιβλίο τούτο, πού είναι καμωμένο μέ τήν 
αλκή τής εφηβικής γεύσης καί μέ τήν 
άσυννέφίαστη ματιά, πού ό Τ, Ζάππας περ
πάτησε στό Ίόνιο ένα καλοκαίρι, μαζώ
νοντας τήν αρμύρα, τό φώς καί κυττάζον- 
τε; τού; λυρικού; ορίζοντες, ξανάρχεται 
τώρα γιά νά δοκιμασθεϊ καί κάτω άπ* τό 
πρίσμα τής σύγχρονης πνευματικής όρα
σης, Καί, όχι μονάχα αντέχει, αλλά καί 
δημιουργεί νέες οροθετήσεις, γιά via έκτι- 
μήσουμε καλύτερα τήν προπολεμική ταξι
διωτική πεζογραφία μας. Πράγματι, στό 
«Ίόνιο μέ μια βάρκα», δεν κρατιέται μο
νάχα ή συγκίνηση κΓ ή νεανική ρέμβη 
μπρος στή θάλασσα, αλλά μεταξιώνεται 
πνευματικά καί καλλιτεχνικά, σ’ ένα λόγο 
έιπλής ομορφιά; καί εκφραστική; άνεσης 
πού, ενώ τά χρόνια πού μεσολάβησαν άνοι
ξαν χάσμα στήν ψυχή τού άνΟρο>που τών 
δυο γενεών, αυτός έμεινε απείραχτος. Κι* 
έδώ έγκειται ή ξεχυιριστή αξία τής προσ
φοράς τού συγγραφέα.

Ν ί κ ο υ  Τ ο υ τ ο υ ν τ ζ ά κ η :  «Λυρική
ζωή» (ποιήματα), ’Αθήνα, 1970.

Τριανταπέντε ολόκληρα χρόνια, ή θητεία 
τού Νίκου Τουτουντζάκη στα ελληνικά γράμ^ 
ματα, είναι ένα ξεχοιριστό κεφάλαιο, άπ’ 
τά πιο πολύτιμα, τά πιο γνήσια κοά τά πιό 
καταξιωμένα πού έχουμε στήν σύγχρονη 
ποίησή μας. Γιατί, ό αθόρυβος καί ευαί
σθητο; αύτός ποιητή; απ’ τήν Ιωνία, δεν 
είναι μονάχα ένας βαθύτατα λυρικός μιας 
ήμερης ένανθροόπισης τύ; συγκινήσεων, άλ
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λα κι’ ένας σιωπηλός καλλιτέχνης πού άγ- 
γίζπ  κάποιους όρίζοντες πέρ' fo f τήν χοϊ
κήν άνδρώ;ανη φβορά. "Ετσι, έχοντας έναν 
λόγο γιοματον άπό πυκνο/μένη αίσδηση καί 
χριστιανικήν ήρεμία ένώπιον τής άνδρώπν» 
γης υπαρξιακής μυδογονίας, στέκεται στην 
άκαδόριστην έκείνη ποιητική διάδεση, γιά 
να άπαλλοτριώσει την υλική δέσμευση και 
νά εντάξει τον άνδρωπο στην διαφεύγουσα 
άλήδεια τής ψυχικής και πνευματικής ζω
ής* Πράγματι, στο έργο του X. Τοντουν- 
τζάκη δένεται ή μεταστοιχείωση τής πρώ
της συγκίνησης σ’ έναν χώρο καδαρά πνευ
ματικά, για νά γίνει, κατόπιν, μια θεώρη
ση, άπ' τήν άκραίαν δράση του ποιητή, 
τής άνδρώπινης ύπαρξης. Γι’ αυτό, δά 
μπορούσε κανείς νά χρησιμοποιήσει ήχηρό- 
τερες λέξεις, άν ή σεμνή και ή λιτή άγάπη 
του στίχου του το έπέτρεπε. Θά έπρεπε νά 
είχε με γαλατερήν έπιφάνεια προβολής, ή 
ποίηση του Τοιπουντξάκη, διότι πιάνει έ
να μεγάλο και ορατό χώρο στήν σύγχρονη 
πνευματική μας ζωή.

Ή  «Λυρική Ζωή>, πού είναι τό τελευ- 
ταίο άπ’ τά βιβλία του, είναι μιά άντιπρο- 
σιοπειπική «εικοσάχρονη πορεία στον ποιη
τικό χώρο», καδά»ς τό σημειώνει ό ίδιος, 
άντι για πρόλογο. Και περικλείει, περίπου, 
έναν κύκλο μιας ζο/ής, κρυσταλλωμένη στά 
δικά τον αίσδήματα, στήν δική του βράση 
και στον δικό τον λυρικά μονόλογο. Ή  
προσφορά του αυτή, πού περιέχει την ά- 
πόσταξη άπ’ τήγ δική του άγωνία σ' ένα 
περπάτημα πάνο> στήν φλέγόμενη βάτο ή 
στήν άκύμαντη ρέμβη, πού ώρισαν την έ- 
σωτερική πραγματικότητα στις διαστάσεις 
ένός ονείρου, είναι πού ξεχωρίζει τό βιβλίο 
τούτο.

. ..^Απλωσε τό χέρι σου, Μάννα,
— άκούμπησέ το, προσδοκία ευφρό-

OVWb
στον γερτόν ώμο μου.

Χλόησε τό παρατημένο άλέτρι 
...ούτε μιαν άνεμώνα στο ματόβρε

χτο κάμπο

Ειρηνικά κι' άνώδυνα, Κύριε - Κύ-
ριε,

ή στερνή μου νά κυλίσει έσπέρα.

Χ ρ ή σ τ ο υ  Σ.  Σ ο λ ο μ ω ν ί δ η  : 
« Σπάρος Μελάς», 'Αθήνα, 1969.

Ό  συγγραφέας, πού έφερε κι' έμνη μεί
ωση, στην σύγχρονη γραμματεία μας την 
μεγάλη χαμένη πατρίδα τής Ίωανίας, ά- 
κοίμητος και άκούραστος κοινωνός τής 
πνευματικής μας ζωής, τώρα, μέ τό πα
ραπάνω βιβλίο του («Σπύρος

συγκέντρωσε άξιολογικά καί συνέδεσε σ' έ
ναν τόμο άπό 21 δ σελίδες, την προσωπι
κότητα και τό έργο του Σπόρου Μελά. Εί
ναι νά δαυμάζει κανείς, οχι μονάχα τήν 
ζωτικότητα και τήν άνεξάντλητη πνευμα
τική άντοχή τού Χρήστου Σολομωνίδη, άλ
λα και τήν αύτάρκεια μιας τέτοιας έργα-; 
σίας. Γιατί, πέρα άπ' τήν προσωπική έμ- 
πειρία καί τήν άμεσότητα, στήν έπι/οινω- 
via του με τό έργο τού Σίπ. Μελά, ό συγ-j 
γραφέας τών άξιών τής Σμύρνη?, χρειά-ί 
σδηκε νά άξιολογήσει, νά ξεχωρίσει καί ναι 
τοποδετήσει, γενικώτερα, τήν ζωή καί τόί 
έργο ένός πληδωρικού καί πολύεδροι· πνει 
ματικού άνδρώπου, πού ή προσφορά t<u _ 
καλύπτει ολόκληρες δεκαετίες καί φτάνειj  
ώς τά άκραία όρια τών ημερών μας. Πράπί 
γματι, τό έργο πού άνάλαβε καί πού τόι 
έφερε εις πέρας —μάλιστα τόσο σύντομα- 
είναι μιά σημαντική προσφορά στήν σχε 
τική βιβλιογραφία, πού έχομε για τά ; 
ματικά κεφάλαια τής σύγχρονης γρα, 
τείας μας. Καί, όπως σ' δλα τά βιβλί 
τον, ό Χρ. Σολομωνίδη ς, έτσι κι' εδώ ές 
γάσδηκε με κάποιον εφηβικό ζήλο, μέ ά | 
νοιχτή καρδιά γιά τήν άγάπη τού φίλι 
καί τον έργου τον, δίνοντας έναν τόνο 
στο καί μιά οικεία σκοπιά αξιολογώ 
Γι' αυτό, τό βιβ/io τούτο δεν είναι ι 
απλή άποδησαυριση καί κριτική παρόν'in 
μόνο, άλλά, πρό Γ^αντός, είναι καί j 
τοποθέτηση ένός εκτεταμένοι* έργου καί 
άς ολόκληρης ζο>ής άπόναν πνευματικό 
δροιπο, πού πάνω άπό μισόν αιώνα, έδή 
σε στά ελληνικά γράμματα κι’ άφησεν 
σημαντικό πέρασμα.

Σ ω κ ρ ά τ η  Κ α ρ α ν τ ι ν ο ύ :
τό άρχσίο δράμα», 'Αθήνα, 1969;

Ό  Σωκράτης Καραντινός, ό άνδρβα*#* 
πού έκαμε ύπόδεση ζωής τό δέατρο 
πού, διακονώντας ώς ιερέας τής σ /ϊφ ΐ 
καί ώς άφιερωμένος δάσκαλος καί έξ^ || 
διανοούμενος, άναλώδηκε κυριολεκτικά V; '< 
αυτό, συνιστώ τό μεγαλύτερο κεφάλαιο * Λ 
έχουμε σ' αυτόν τόν τομέα. Γι' αυ*4 
Σ. Καραντινός, τώρα πού οί συζητήΛΙ 
οί προβληματισμοί κι' ή βαόύτερη μ » ,  
γύρω άπ' τό πρόβλημα τής αναβίωσης *· 
άργ/χίον δέατρου πήρε κάποιο*·' δρόμο 
σιαστικώτερης έρευνας, έπρεπε νά μάήρ.’ 
Γιατί, ό άνθρωπος αυτός, πού έσκυι0* 
έλάχιστοι στον κόσμο πάνο> απ' τό 
βλήμα τούτο καί πού, δεωρητικό; Jifli ^  
τάρκης, τό έζησε καί τό έστησε erf ?* 
χαία δέατρα τής Ελλάδος μέ δικές Τ;·ν 
λύσεις, είναι όπωσδήποτε ό πιό nrte&wf 
νος νά έχει μιά γνώμη έγκυρη. 'Α*δ/£τ 
via, όταν είταν καδηγητής τής ’A f^ i
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\ |  τού Λόγοι», Σκηνοθέτης τον * Εθνικού Θε- 
I άτρου και Δ)ντής τύς Σχολής τού ’Εθνι- 

:t I  κον Θεάτρου, έκαμε κατά καιρούς σνγκι- 
Η  νητικές εξορμήσεις για νά δημιουργήσει έ- 

να νέο θεατρικό κίνημα (ποιος δέν θυμά
ται την τόσο υποσχετική εκείνη ’Αττική 
Σκηνή, που, γιά τήν έλληνική έπαρχία, εί
χε γίνει ένα ωραίο ξεκίνημα κι’ αγκάλια
σε όλους της τούς διανοουμένους;) καί μια 
λαμπρή παράδοση. Και μέχρι πού, <5>ς προ
χθές ‘ ακόμα, είπαν Γενικός Δ)ντής τού 
(Κρατικόν Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ό 
Σωκράτης Καραντινός, έγέμισε τις σκηνές 
μέ τον ίσκιο του κΓ έδωσε έναν μεγάλον ά- 

^  ριΟμό άπό καλούς και άξιους ταλαντούχους 
ηθοποιούς. νΕτσι, λοιπόν, ή μαρτυρία του, 
πού tf έρνει μέ το τελευταίο τούτο βιβλίο, 
είναι ιδιαίτερα πολύτιμη. Μάλιστα, άν λά- 

, βουμε ύπ* ΰιΐ»η |*ας ποις τό έργο του αυτό 
άποτελεϊται άπό μελέτες, κριτικές, απόψεις, 
και θέσεις πού έχει δημοσιεύσει σέ μια 

r περίοδο τριάντα και παραπάνω χρόνων τότε, 
θά δυνηίίοΓμε νά εκτιμήσουμε καλύτερα τήν 

ΐ αξία τής προσφοράς του. Πράγματι, έδώ 
ι καλύπτεται μια πορεία μιας ολόκληρης γε- 
} νεάς προ; τό άρχαΐο δράμα, πού, έχοντας 
) καί τήν δοκιμασία τού χρόνοι», κρατάει ένα 
I ειδικό βάρος σημασίας για τό θέατρο γε- 
ίνικύιτεοα καί, είδικοιτερα, για τήν προσ
πάθεια τής περιλάλητης άναβίθ)σης τού 
{άρχαίου τραγικού λόγου. Καί, ή μαρτυρία 
Ιτοΰ Σ. Κ., πού γίνεται μέ ήμερο ύφος 
ικαί άκρατη παρρησία, ενέχει πάντα τήν 
|6όνηση άπ’ τήν άγιονία του γιά τό θέμα 
τοντο καί τήν εμπειρία του άπ’ τήν δική 
jroi» διακονία. « . . .  Αυτά πού λέω τώρα,
«’ εκείνα πού θά τύποισω αργότερα, ξέρο) 
(:ώς θά πικράνοι»ν πολλούς, αγαπητούς μά- 
Ιίοτα φίλους, πού ζούν στο θέατρό μας και 
[•εληιιατικά ή άθελα, σι»νειδητά ή άσύνειδα, 
Ιναι λίγο - πολύ υπεύθυνοι, καθώς ειμα- 
Γε όλοι, γιά τυΰτο τό κακό. Καί θά κα
ψώσω μερικούς. Και θά κάνω, άν θέλετε,
Γ) ζωή μου δι*σκολ(ίιτερη. Αλλά τί νά γί- 

γράφει ό ίδιος στον πρόλογο τού 
|βλίοι*. Καί, πράγματι, τά κείμενα, πού 
ραφέρονται σέ προσπάθειες, σέ πρόσωπα 
Id «γραμιιές» έρμηνείας, πού είναι τέ- 
|ς πάντων ένας πολυσήμαντος σι'»λλα6ος 
«ιμιών καί θεοιρητικής θεμελαοσης άπό- 
jv τών πράξεων καί των λόγων γιά τό 
αιίο θέατρο, παρ’ όλη τήν ήμερη καί 

\f ευαίσθητη καρδιά τού Σ. Καραντινού, 
δημιουργεί τέτοιες δυσκολίες γι’ αυτόν. 

1ί τό γεγονός αυτό, συνδυαζόμενο μέ τις 
ητές τοΰ συγγραφέα (τον καθαρό καί ό- 
Ιληρωμένο λόγο, τήν κατοχή καί τήν 
Ιρότητα τής έκφρασης τόιν θεμάτων καί 

θεωρητική δομή τής φράσης), δίνουν
1ν προσφορά τούτη τού Σ. Καραντινού 
1» αναντίρρητη δικαίοιση τής άκτινοβο-

λίας, πού έχει απ’ τήν άνάλωσή του στήν 
υπόθεση τού θεάτρου καί, είδικ.ώτερα, στήν 
αγωνία του γιά τήν αναβίωση τού άρχαΧ- 
ου δράματος. Είναι ένα βιβλίο πού θά εί- 
ταν άσυγχιίιρητο νά περάσει χωρίς μιά γό- 
νιμη συζ'ήτηση καί χοιρίς νά προσεχθεί εν- 
τελώς ξεχωριστά.

Σ π ό ρ ο υ  Κ υ ρ ι α ζ ο τ τ ο υ λ ο υ :  «Ή
πολιτική Θρησκεία τής Ελλάδος», 
’Αθήνα, 1969.

Είναι ιδιαίτερα ένΟαρρυντικό, όταν νέοι 
καΟηγηταί Πανεπιστημίων, στήν εκπληκτι
κή τούτη εποχή τού ηχηρού αιώνα των με- 
γάλοιν επιστημονικών έπιτεύξεοιν, τολμούν 
ν’ αγγίξουν μέ καινούργια σκέψη τά μεγά
λα προβλήματα τής υπαρξιακής άγγωνίας 
κάτοι άπονα μέγιστο πρίσμα φιλοσοφικών 
διαστάσεων. Γιατί, προ παντός τώρα πού 
ή ανάπτυξη τής ανθρώπινης δυνατότητας έ
χει ξεφύγει άπ’ τον έλεγχόμενον ορίζοντα 
τής ατομικής Οεοιρησης, ό άνθρωπος τού 
αίο'ινα μας έχει ανάγκη πνευματικής χειρα- 
γοιγησης καί φιλοσοφικής συζήτησης. Καί, 
στο παραπάνω βιβλίο, ό Σπ. Κυριαζόπου- 
λος, καθηγητής τής Φιλοσοφίας στο Πα- 
νεπιστήιιιο Ίωαννίνων, αυτό κάνει, ξεκι
νώντας απ’ τήν μυΟογονία καί τήν μετάλ
λαξή της, στον ελληνικό χώρο, τής άν- 
Οροιπινης πνευματικής οντότητας, γιά νά 
ορίσει, μέ θαρραλέα κριτήρια φιλοσοφικής 
αξιολόγησης, μιά νέα καί υπαρξιακήν όρα
ση πού δίνει τις σύγχρονες έκτιμήσεις στήν 
πορεία τής άνθροιπινης ένατένισης. Τό έρ
γο του αυτό, πέραν τής έπιστημονικής του 
αναφοράς, έχει τό ζέον όνειρο τού διανο
ουμένου καί τοΰ στοχαστή καί, καθώς είναι 
έννοιολογικά καί φραστικά ένορχηστρωμένο 
μέ τήν θέρμη ένός δοκιμίου, ξεχωρίζει τον 
συγγραφέα καί στον κατ’ έξοχήν χώρο τών 
σύγχρονων γραμμάτων, ειδικά στον τομέα 
τής κριτικής σκέψης. Στο σημείο τούτο, 
ακριβώς, «’Η πολιτική θρησκεία τής Ε λ 
λάδος», παίρνει τήν θέση της στήν γενν- 
κοιτερη πνευματική μας ζωή καί γίνεται, 
μάλιστα, ένα άπ* τά πολυσήμαντα κεφά
λαια, πού έχουμε στήν νεώτερη βιβλιογρα
φία μας. Καί τό γεγονός αυτό, πράγματι, 
είναι πού, όχι μονάχα συνιστά μιά πολύτιμη 
προσφορά στο στοχαζόμενον άνθρωπο καί 
στήν φιλοσοφική σκέψη γενικά, αλλά, όπως 
τονίσαμε καί στήν αρχή, μιά συγκινητική 
ενθάρρυνση γιά τήν τύχη τής ανθρώπινης 
πορείας, ένοιπιον τών ασυλληπτών δι*νάμε- 
οιν, πού μπορεί νά έχει στά χέρια του ό 
σημερινός καί ό αυριανός άνθρωπος.

θ ε ο κ λ ή τ ο υ  Γ. Σ ε τ ά κ η ;  «*0
ύμνος τής ’Ακαθίστου ’Ακολουθίας».
Βέρροια, 1966.

Αυτό τό βιβλίο, πού, άπ* όσο γνωρίζω,
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πέρασε περίπου χωρίς νά προσεχθεί καί νά 
συζητηθεί δσο θά έπρεπε, είναι πράγματι 
ένα καλοσυγκροτημένο πρωτότυπο δοκίμιο, 
πού, κατά την γνιόμη μας, άν ύποβάλονταν 
ό»ς διδακτορική διατριβή, θά είχε νά πλου
τίσει την νεοιτερη φιλολογική έρευνα. Γι’ 
αυτό, τιμάει ξεχιοριστά, όχι μονάχα τον 
συγγραφέα, άλλά καί τδν κλήρο γενικώ- 
τερα. Γιατί, ιερωμένοι στοχαστές αυτής 
τής κλάσης, πού νά διαθέτουν, έκτος άπ’ 
τόν φιλολογικόν όπλισμό, μια πνευματική 
επάρκεια καί μιάν αναντίλεκτη κριτική σκέ
ψη κι* αίσθητική καλλιέργεια άκραίας μορ
φής, είναι πολύτιμο κεφάλαιο γιά τήν δια
κονία τής έκκλησίας στήν εποχή μας. Πρώ
τα, διότι σπανίζουν καί, δεύτερα, είναι οί 
πιο ζωντανές δυνάμεις πού, στον ταραγμέ
νο τούτον αίοινα τής επιστημονικής κατά
πληξης καί τής αποξένωσης τού άνΟρώπου 
άπ’ τόν συνό.νθρο)πο, απομένουν νά δοισουν 
τήν ένθάρρυνση καί τήν πνευματική χει- 
ραγόιγηση, πού περιμένουμε, άλληλοσφαζό- 
μενοι καί άλληλομισούμενοι πάνω στόν γήι
νο χώρυ, απ’ τήν μητέρα έκκλησία τού 
Θεού τής αγάπης καί τής ειρήνης. Κάτω 
απ’ τις σκέψεις αυτές, πού τις γεννάει ή 
προ'ίτη γνωριμία μέ τό δοκίμιο τού 'Αρχι
μανδρίτου κ. Θ. Σετάκη, ή αξιολόγηση τής 
προσφοράς του, όπως είναι έπόμενο, παίρ
νει κάποιαν ίδιάζουσαν ατμόσφαιρα, γιατί 
γιλεται μέσα σ’ ένα κλίμα. Καί, άφοϋ τό 
βιβλίο τούτο δέν είναι μονάχα έπιστημονι- 
κή έρευνα, άλλά καί λογοτεχνική έκφραση 
καί οργάνωση τής όλης δομής της, δέν νο
μίζω πό>ς, έν προκειμένω, ή αναφορά μας 
στο προσιοπο τού συγγραφέα, καί στις 
άπόψεις μας γενικώτερα νοθεύουν τά 
κριτήριά μας. Τό βιβλίο, πού, κατά 
τήν γνοΜίη μας, 0ά έπρεπε νά είχε καλύ
τερη τύχη στήν δημόσια συζήτηση (δηλ. ή 
κριτική θά έ'πρεπε νά τό είχε προσέξει ξε- 
χωριστά), είναι μια φιλολογική καί λογο
τεχνική μαζί μελέτη γιά τόν ύμνο τής ’Α
καθίστου ’Ακολουθίας. Δέν πρόκειται γιά 
κααμιάν άπ' τάς συνειθισμένες έρευνες, πού 
εξαντλούνται στήν ιστορική καί, τό πολύ - 
πολύ, στήν φιλολογική καί τήν μουσική μορ- 
φή γύροι απ’ αυτό τό ο'ιραίο ποιητικό μνη
μείο τής βυζαντινής ύμνογραφίας. Ή  με
λέτη τού κ. Θ. Σετάκη είναι μιά ευρύτερη, 
αίσθητική θειόρηση καί μιά αξιολογική ά- 
νάλυση, όπου ή ιστορική αναφορά καί τά 
δεδομένα τής φιλολογικής μαρτυρίας, με- 
τα γάμε να σ’ έναν χώρο καθαρά πνευματι
κής μετάλλαξης, όργανο'ινονται σέ μιάν αύ- 
τάρκεια ένας πονήματος, πού καλύπτει τόσο 
τις επιστημονικές προθέσεις, όσο καί τις 
λογοτεχνικές άπαιτήσεις γιά τήν έκφραστι- 
κή του ολοκλήρωση. Κι' έδώ, πού συναντά- 
ται ή πίστη τού ιερωμένου μέ δρίζοντες 
τού διανοουμένου, έχουμε —ασφαλώς— μιά

σύνθεση πού κρατάει μέσα της τήν ήρεμία, ' 
τήν πνευματική γαλήνη, τόν ήμερο λόγο j 
καί τήν άποβολή κάποιας δέσμευσης. νΕ- | 1 
τσι, 6 συγγραφέας έδώ, μέ όλ’ αυτά τά j 
προτερήματα καί, άκόμα, διαθέτοντας μιά tJ 
πάρα πολύ καλλιεργημένη λογοτεχνική γλώσ- ί ] 
σα, πού φτάνει ώς τά πιο προχωρημένα έ- j 
πιτεύγματα τής δημοτικής, κατορθώνει νά 
όργανοισει όλη αυτή τήν ύλη καί όλες τις ίι 
άπόψεις τής πιο σημαντικής βιβλιογραφίας £ 
γύρω άπ’ τό θέμα τούτο, καί να άναπτυ- 
χθεί ό>ς τήν έξάντληση τών δυνατοτήτο>ν s 
μιας τέτοιας μελέτης. Γιατί, όπως είπαμε* 
καί παραπάνο), ό κ. Θ. Σετάκης, κρατημέ
νος περισσότερο στήν ποίηση καί στήν έ- 
σωτερική διάσταση τού ύμνου αυτού, παρά 
στήν ουδέτερη έξέταση άπό κάποια έπι·* 
φτημονική θέση, καταφέρνει, χάρη στήν 
ευαισθησία, στήν λογοτεχνική υφή ενός σο-> 
βαρού στοχαστή, στόν γερό φιλολογικόν ό-, 
πλισμό του καί, άκόμα, στόν τόσο καλλιερ-| 
γημένο καί, σχεδόν, ποιητικό λόγο του, νό | 
κρυσταλλο'ϊσει τις σκέψεις καί τήν ονγκί* 
νηοή του άπό μιά πνευματική μέθεξη στή\1 
μορφή ένός καλοσχεδιασμένου δοκιμίου. "Τ Ι  
στερα, ή εκφραστική άνεση πού τού παρό! 
χει ή γλώσσα κι' ή άπελευθέρωση άπ’ τό·! 
στόμφο καί τήν κούφια ήχηρότητα, ποι| 
τού δίνει ή αναζήτηση ένός διανοούμενοί 
πού, ερευνώντας, φιλοσοφεί καί προεκτείΐ 
νεται ώς τήν απόλυτη ελεύθερη σκέψη, δίι 
νει στο βιβλίο τού κ. Θ, Σετάκη μιά διό! 
στρώση, στήν όλη δομή τής έργασίας τσιΐ 
πού τήν αίρει πάνο> άπ’ τά κοινά μέτρο! 
πού τήν κάνει μια προσωπική καί άναπο£| 
λοτρίωτη πνευματική έργασία. Κι’ αυτή*' 
τήν Ιδιαίτερη αξία, πού δέν τήν βρίσκομΙ 
παρά μονάχα όπου υπάρχουν οί προυποθ** 
σεις, πού προσδιορίσαμε σχετικά, θά θέλ<( 
με νά τονίσουυε καί νά επίσημό, νουμε |jl· 
χωριστά. Γιατί, πράγματι, συνιστά μιά θ | 
ναμη καί μιά υπόσχεση καί μιά ένθάρρνι 
ση, πού προέρχεται άπό έναν άνο'>τερον Ιί* 
ρωμένο κληρικό. Γιά τόν ίδιο δέ τόν 
γραφέα, είναι μιά θέση στα ελληνικά γρά' 
ματα, πού δίνει καί τό μέτρο τών Svf 
μειόν του. Οί σελίδες τής «ΉπειρωΤΰό 
Εστίας», πού έχουν τακτικούς καί ώτό r  ! 
άρχής της ιερωμένους συνεργάτες (fat 
τόν ιερέα Γ. Π αίσιο, τόν αρχιμανδρίτη 
Φιλ. Βιτάλη), υψηλής προσφοράς καί <η * 
κινητικής άνάλιυσης, καταχωρούν καί τ 1 
παρουσία τού κ. Θ. Σετάκη.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ^

Β α σ. Κ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ :  «Ή ΖίτΛί 
ΆΘήναι, 1970.

Οί μελέτες, πού πραγματεύονται 5 
τλητικά κάποιο είδικό θέμα, δηλαδή α&
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Κ που έχουν μορφή μονογραφίας, σπανίζουν. 
Κ  ΓΙλεϊστα όσα αξιόλογα θέματα προσφέρον- 
Β  ται. ’Ανάμεσα σ' αύτά, ξέχωρη θέσι έχουν 
Κ  οί κωμοπόλεις, οί πολιτιστικές έστίες τοΟ 
Κ  τόπου μα;, που αγωνίστηκαν σκληρά καί 
X  με αίσθησι έντονης ευθύνης στην μεγάλη 
W. ύπόθισι τη; εθνικής έπιβιώσεως καί τής 
S  εθνική; προκοπής. Στις ήμερες μας, με 
#  την σπουδή τή; φυγή; καί έγκαταστάσεο); 
Λ* στά μεγάλα αστικά κέντρα, καί οί κωμοπό- 
| J  λεις"στερήθηκαν του πληθυσμιακοΰ των δυ- 
Μ ναμικοΰ σέ ανησυχητικό 6αθμό. Μέ θυσίες 
·# τοΰ κράτους πρέπει νά κρατηθούν όχι γιά 
Μ σι*ναισθηματικούς λόγους, αλλά γιά έθνι- 
i j  κοός.
J ·  Ό  κ. Βασίλειος Κ. Οικονόμου μέ κίνη- 
>9 τρο τό πάθος γιά τήν γενέθλια γή, έργά- 
ν  στηκε πολύ καί παρουσίασε χρήσιμη μονο
ί  γραηία μέ θέμα «Ή Ζίτσα κωμόπολη τής 
j t  Ηπείρου 'Ιστορική, Κοινωνική και Λαογρα- 
’i  ηική Μονογραφία» νΕκδοσις τής έν Άθή- 

ναι; αδελφότητος Ζιτσαίων. Άθήναι 1969 
% σελ. 280. Ό  τίτλος, ό υπότιτλος καί ή πα- 

,.!§ ρενθετική επιγραμματική ύπογράμμισι του 
χαρακτήρα τής έργασίας, μαρτυρούν τον 

ίτό π ο  καί τις πλευρές τής διαπραγματεύσε
ις ώς του άπό· τον κ. Οικονόμου, 
f  Σ ’ αυτήν άσχολεϊται μέ τήν περιγραφή, 
1 χρονολογία, κτίσεως, όνομα, σύνορα, άρ- 
j χαιολογικά, γλωσσικά, ύδρευσι, φωτισμό, 
ξυλιυσι, άμπελουργία, οινοποιία. Ή  Ζίτσα 
κατά τήν Τουρκοκρατία, τά χρόνια κατο- 

iχής Μ 941 - 44), εκκλησίες, μοναστήρια, 
παιδεία, ευεργέτες, κληροδοτήματα, διαθή
κες ευεργετών, μεγάλοι άνδρες, ενδυμασίες 
κατοίκοιν, ταξίδια, ήθη καί έθιμα, έπισκέ
ψεις Αγίου Κοσμά.

Τό ανωτέρω πολύπλευρο καί ούσιολογικό 
θεματικέ) διάγραμμα ακολουθεί ό σ. στην 
μονογραφία του, πού μαρτυρεί Ιδιαίτερη α
γάπη γιά τήν γενέτειρα. Μέ άπλότητα, σα
φήνεια. καί γνωστική πληρότητα αναπτύσ
σει ό κ. Οικονόμου τά θέματά του. 'Όπου 
θεωρεί καλόν προβαίνει καί σέ παραπομ
πές. Σέ μια δεύτερη έκδοσι καλό θά ήταν 
rti άναηεοΙΙή καί ή εκτενής βιβλιογραφία, 
ιού ασφαλώς χρησιμοποίησε. Οί φωτογρα
φίες τής Ζίτσης καί των άνθροιπων της 
φοσφ έροι*ν τό κατάλληλο εποπτικό υλικό 
Ία νά σχηιιατίση ό άναγνιόστης όλοκλη- 
ίομένη εικόνα τής ατμόσφαιρας των θε- 
άτιον του.
Ί Ι  εργασία τού κ. Οίκονόμου είναι χρή- 
μη καί πρέπει νά συγκεντριυση τίς εύχα- 
στίες όλων μας.

ι ω λ ν ν ι ις  γ . θ ε ο χ λ ρ η ς

ρ ή σ τ ο υ  Π. Κ λ ε ι ώ σ η :  «Δημο-
• τική καί Κοινοτική Περιουσία». ’Α
ν Θήναι.

'Η  πολυνομία είναι ό πιο άνασχετικός 
φραγμός στην άσκηση τού έργου τής ^Δι- 
οικ'ήσεως. Τρωτό πού κατά καιρούς έχει 
έπισημανθή καί πού σπουδαία καταβάλλεται, 
τον τελευταίο καιρό, προσπάθεια γιά τήν 
ριζική θεραπεία του.

’ Ετσι έχουμε τίς συνεχείς φροντισμένες 
κωδικοποιήσεις νόμων, πού γίνονται μέ τή 
φροντίδα τού Κράτους καί τήν έπιμέλεια 
όνομαστών όργάνοϊν του. Μέ τήν κωδικο
ποίηση επιτυγχάνεται ή συγκέντρωση όμο- 
ειδών νόμων καί παρακάμπτεται τελεσφόρα 
ή δυσχέρεια στην ανεύρεση τού νομοθετι
κού υλικού. Οί κωδικοποιημένες όμως συλ
λογές παραθέτουν απλώς τά κείμενα καί 
έναπόπειται στην ικανότητα καί τήν κρίση 
τού οργάνου ή έκταση καί ή όρθότητα ε
φαρμογής. Λείπει δηλαδή άπ’ αυτές ή έρ- 
μηνεία των διατάξεων καί ή συναφής νο
μολογία πού όχι απλώς υποβοηθούν αλλά 
θετικά συμβάλλουν στήν πρόκριση (ορισμέ
νης ένεργείας.

Τό κενό ακριβώς αυτό καλύπτουν διά· 
φορές έξειδικευμένες εκδόσεις, προερχόμε
νε; από άνθριόπους πού θητεύουν σέ νευραλ
γικούς τομείς τής κρατικής δραστηριότητας 
καί διαχειρίζονται υπεύθυνα διάφορες υπο
θέσεις. Ανάμεσα σ’ αυτούς συγκαταλέγεται 
καί ό Τμηματάρχης τού 'Υπουργείου ’Εσω
τερικών Χρ. Κλειό>σης, Προϊστάμενος τώ
ρα τής 'Υπηρεσίας Έξυπηρετήσεο); καί Έ - 
ρεύνης Παραπόνονν Πολιτών τού 'Υπουρ
γείου.

'Η άναφερόμενη στήν Δημοτική καί Κοι
νοτική Περιουσία ύλη παρουσιάζει μεγάλη 
νομική πολυμορφία. ’Ακόμη πολύ έκτετα- 
μένη είναι καί ή σχετική νομολογία του 
άνωτάτου διοικητικού δικαστηρίου τής χ(ό- 
ρας. Π αρ’ όλες τις δυσκολίες ό X. Κλει- 
ώσης προσέφερε ένα εύχρηστο βοήθημα, 
χάρις στήν έπιτι^/ή παρουσίαση καί διάτα
ξη τής ύλης, τήν αναλυτική παράθεση τής 
νομολογίας καί τήν ορθή ερμηνεία τών οί- 
κείων διατάξεων.

Τό πόνημά του είναι πράγματι πολύτιμο 
γιά όσους υπηρετούν τήν Νομαρχιακή Διοί
κηση, τήν Τοπική μας Αυτοδιοίκηση, άλλα 
καί δι’ όλους τούς ένασχολουμένους μέ τά 
διοικητικά θέματα.

Θ ε μ ι σ τ .  Ή λ. Π έ τ ρ ο υ :  «Ελλάς
καί Ε.Ο.Κ.», Μελέτη, ’ΑΘήναι.

Λιόδεκα χρόνια μετά τήν ίδρυσή της καί 
τον τερματισμό τής μεταβατικής περιόδου, 
ή Ευρωπαϊκή Κοινή ’Αγορά εισέρχεται σέ 
νέα φάση εξέλιξης. Καί πρώτο χαρακτη
ριστικό οίκονομικό σημάδι είναι τό νέον 
Σχέδιον Barre, τό όποιο αποτελεί τήν βά
ση γιά τήν μέχρι τό 1978 πραγματοποίηση 
τής οικονομικής καί νομισματικής ένωσης.
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’Αλλά πέρα άπ’ τούς οικονομικούς σκοπούς, 
άπ’ την εύόδωση τών όποίιον έξαρτάται ή 
ευημερία τοΟ συνόλου των μελών, υπάρχει 
τό πολιτικό καί πολιτιστικό θέμα, για το 
όποιο μέ Ιδιαίτερη έμφαση ό διευθυντής 
Βιομηχανικών 'Τποθέσεων Ειδικής Ε π ι
τροπής τής Ε.Ο.Κ. κ. Τουλμόν έτόνισε 
πρόσφατα: «Εις έποχήν καθ’ ήν αΐ βασικαί 
άνάγκαι τού άνθρο>που έχουν ΙκανοποιηΟή ή 
πρόκειται νά ικανοποιηθούν συντόμως, κα
θίσταται όλονέν περισσότερον άναγκαία ή 
έρευνα τόσον έπί τών μεθόδου ζο)ής δσον 
καί τού επιπέδου ζωής. Γιατί βασικός σκο
πός τής Κοινότητος είναι ή δημιουργία 
π ρ ο τ ύ π ο υ  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ  Π ο λ ι 
τ ι σ μ ό  ύ».

Ποιο λοιπόν είναι τό βαθύτερο μήνυμα 
τής Ε.Ο.Κ. στον εύρο)παϊκό πνευματικό ο
ρίζοντα, δταν μάλιστα υστέρα απ' τη Συμ
φωνία τών ’Αθηνών (9 ’Ιουλίου 1961) ή 
χο>ρα μας ένετάγη είς αυτή μέ απλή άλλα 
προνομιακή σύνδεση; Μια επιστημονικά θε
μελιωμένη απόκριση στο καίριο αυτό ερώ
τημα είναι ή παραπάνω μελέτη τού Θεμ. 
Πέτρου. Οικονομικός υπάλληλος, ό ίδιος, 
μέ άριστη οικονομική έπιστημονική κατάρ
τιση, ζει πιο κοντά τήν άγωνία τής φυλής 
πού ξανοίγεται μέ τό άγροτικό ύνί στο χέρι 
καί άσβεστη πίστη για τήν πολυδυναμικό- 
τητα τού γένους, νά συναγωνιστή τούς 
μεγάλους τών συγχρόνων τεχνολογικών κα- 
τακτήσεων. Μέ μιά πρωτότυπη ανάλυση τών 
οικονομικών δεδομένο>ν καί φαινομένων, 
προχωρεί σέ μιά ορθή τοποθέτηση τού προ
βλήματος καί αναλίσκει μέ περίσκεψη τό 
μεγαλύτερο μέρος τής μελέτης στο γεωρ
γικό μας καθεστόίς πού μένει ακόμη μετέ
ωρο τής αγροτικής πολιτικής τών "Εξ, τής 
Μ. Βρεταννίας καί τών Άγκριμπίξνες. 
Π αρ’ όλα δμως αυτά μιά συγκροτημένη 
αισιοδοξία διαποτίξει δλο τό έργο. *Ίσως 
γιατί «μάς παρέχεται διά τής Συνδέσεώς 
μας μέ τήν Κοινήν 'Αγοράν μοναδική ευ
καιρία ορθολογικής άναπτύξεως καί ειδί
κευσε ως τής γεωργικής μας παραγιογής» 
ή «γιατί θα μάς προσκαλέση δλους ανεξαρ
τήτως είς ένα πάνδημον Συναγερμόν διά 
μίαν κοινωνικήν καί οικονομικήν τού τόπου 
’Αναγέννησιν».

Πέρα δμιος απ' τό πάντα έπίκαιρο έλλη- 
νικό άγροτικό πρόβλημα ή μελέτη συμβάλ
λει θετικά στην άξιολόγηση τών σκοπών 
τής Ε.Ο.Κ., όίστε νά καθίσταται ένα άξιο- 
πρόσεχτο πόνημα - βοήθημα γιά τή σπου- 
δάζουσα νεολαία καί τόν σύγχρονο προ- 
βληματιζόμενο άνθροιπο. Γιατί, σέ τελική 
άνάλυση, ή ίδρυση τής Ε.Ο.Κ. άποτελεΐ 
τήν ένσάρκωση τού ιδανικού γιά μιά 'Ε
νοποιημένη Ευρολτη μέ βάση τό ανθρωπι
στικό έλληνικό Ιδεώδες, συζευγμένο αρμο
νικά μέ τις οικονομοτεχνικές έπιτεύξεις τού

καιρού μας.

Θ ε μ ι σ τ .  Ή λ. Π έ τ ρ ο υ :  μΤρείς
Ωδές» (Ποιήματα), ΆΘήναι.

'Η ποίηση τού καιρού μας χαρακτηρίζε
ται άστόχαστα έρμητική καί άπόκοσμη. νΙ- 
σο>ς γιατί ό στίχος, καίτοι ένδοσκοπει χα- 
μηλόφιονα τήν όνθρο'ίπινη παρουσία, υπη
ρετεί μέ πάθος τήν συμβολική τεχνοτρο
πία δπου ή ’Ιδέα, έμπνευση καί ρυθμός, 
παίρνει τήν διάσταση μιας έσωτερικής μου
σικής είκονολατρείας. Μά ό λόγος γίνεται 
ποίηση μονάχα άν περάση άπ* τό θείο έρ- 
γαστήρι τής Τέχνης. Καί τότε ό τρόπος 
έκφρασης γίνεται μέσον κοινωνίας τής παν- 
ανθρο'ιπινης μεταλαβιάς, νού καί ψυχής, 
καί δχι σκοπός.

Τρεις κυρίιος Ω δές συνθέτουν τήν πα- 
ραπάνο) συλλογή. Γιά τόν ν Ανθρωπο, τόν 
’Έρο)τα καί τήν Πατρίδα. Καί σ' δλα έν
τονη διαφαίνεται ή αίσθηση τού ρυθμού, 
ή είκονογραφική δεξιότητα καί ή τεχνική, 
άρτιότητα. Στίχοι παραδοσιακοί μέ εύστο
χη χρήση τής ρίμας, άπηλλαγμένοι άπ’ τό 
βάρος ένός νοσηρού ρητορισμού:

...Ν άναι κι’ ό τόπος νειόβλαστος’ 
καί νάναι οί παπαρούνες 

ή κάθε μιά κι’ ένας καημός 
κι' ό κάμπος μιά φοιτιά 

κι' άσώπαστα, λυπητερά
τού καλπακιού οί κουρούνες 

νά κλαίνε γιά τό χωρισμό 
καί γιά τήν ξενητειά.

Ή  ξενητειά. Τό αΙώνιο θέμα πού άπά* 
σχολεί βασανιστικά τόν Ήπειρο>τη, σ' ό ; 
λες τις έκδηλοισεις τής ζωής του. Καί γιέ  ̂
τό όποιο ή ποίηση έχει δώσει, είτε μέ τί * 
λαλιά τού λαού είτε μέ τή φοΛ'ή τού τραί 
γουδιστή δ,τι καλύτερο κρύβει ή άνεξάνι 
τλητη ευαισθησία τής ψυχής του. / J

Μά ό Θεμ. Πέτρου δέν είκονοπορεϊ στόΓ 
ρυθμό τού τραγουδιού, άλλά άνεβάζει τήΐI 
εικόνα μαστορικά σέ τέτοια περιοχπή 
νά γίνη σύμβολο καί ιδανικό. Ειδικά ol <πΙι 
χοι του σιήν Ώδή προς τήν Πατρίδα Λ 
ρικλείουν μελωδικούς τόνους εθνικού μι * 
γαλείου. Καί άκόμη μιά ευφρόσυνη νοσταΓ. 
γία απαλαίνει λυτρωτικά τόν άναγνώ$|ί| 
άπ’ τό άκούσιο βάρος τής 'καθημερινόν 
τας:

...Χ άχες, Φοινίκι μου, νερό, νά Υ 
νονταν τό θάμφΗ 

άπό τήν ξενητειά }Ρ ·;
σ' ένα παγούρι θάγραφα νά |*4> 

στελναν γιά άνάμ(^ 
καί γιά μεταλαβιά. .

Ή  ποίηση τού Θεμ. Πέτρου προχο>ρΐ|ί* '

4
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σιγουριά στό άσυνόρευτο βασίλειο τής Ή- 
ραιοσύνης και αποτελεί θετική συμβολή γιά 
μια υγιΰ άνανέιοση του έλληνικού Παρνασ
σού.

ΝΙΚΟΣ Λ. ΤΕΝΤΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ
; Π. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ί. j

)τ
'.i Στις αρχές τού χρόνου τούτου, ήρεμα 
ν καί χωρίς κανένα θόρυβο στις εφημερίδες 
jv xr/i στα περιοδικά, πέθανε ό ποιητής τής 
Γ; ΙΙά.τρας II. Χρονόπουλος. Ό  λογοτέ- 
Γ χνης αυτός, πού είχε μιαν βαθύτατη άν- 

Ορο'ιπινη καρδιά και στήν ποίησή του, τόν 
*. λιτό λυρικό φωτισμό και τήν πικρία μιας 

£· πληγωμένης καλιοσύνης, άφησε στήν γραμ- 
) ματολογία τών ήμεριΰν μας ένα έργο ά- 
{ ξιόλογο και προσωπικό. Elvui ό άνθρωπος 
I πού, αφού γεύΟηκε τήν Εμπειρία μιας ό- 
ίλό/ληοης περίπου ζωής, πού έζησε χρόνια 
;στήν 'Αμερική (όπου καί σπούδασε ώς ό- 
’οδοντογιατρός) και πού, κλίνοντας βίωμα 

·|καί πνευματική συμπύκνωση όλον τόν συν- 
Ιαισθηματικό του βίο, μάς έφερε μια δική 
άου ποίηση, βγαλμένη άπ’ τόν σύγχρονον

ίάσχοντα άνΟριοπο τής ταραγμένης έπο- 
ής. Καί, ακόμα, μάς έδωσε, διηγήματα 
του γιομάτα μέ νοσταλγία καί αγάπη για 
Αν ξωμάχο τής πατρίδας καί μέ τήν έκ- 
ιληξη για τις ανακατατάξεις τών αξιών 
ής ζωής. Ί Ι  «'Ηπειρωτική Εστία», πού

i)v είχε καί συνεργάτη καί πού είχε προ- 
ίξει ξεχωριστά τήν αξία καί τήν παρου- 
ία στά γράμματά μας τού Π . Χρονό- 
)υλου, μέ πολλή θλίψη της, σημειώνει αύ- 
ΐν τήν άτόίλεια. Καί, άπευΟυνόμενη πρός 
(·ύς πιό κοντινούς πνευματικούς φίλους του, 
χεται νά άναληφθεί μιά πρωτοβουλία για 
ν συγκέντρωση καί τήν άξιοποίηση τού 
γου τού Π . Χρονόπουλου καί για τήν 
γγραψή μιάς ειδικής μελέτης γι’ αύτό 
11 γιά τόν ίδιον ώς παρουσία πνευματική, 
ατί, ή μνημείωση τών πνευματικών ά-

ξ'ών, ή τιμή πρός τούς δημιουργούς των, 
είναι, προ παντός, χρέος τών ζώντων.

Δ. Κ.

Η Λ Ι Α Σ  ΓΙ. Κ Α Τ Σ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ

Τόν ’Απρίλιο, επίσης, πέθανε, στήν Θεσ
σαλονίκη, ό γνωστός καί ήμερος λυρικός, ό 
«Χέστορας» —όπως τόν έχαρακτήρισε ό τύ
πος τής Θεσσαλονίκης— τών Γραμμάτων έ- 
κεϊ ΤΙλίας Π . Κατσόγιαννης. Ό  ποιητής 
αυτός είναι πού πρωτοστάτησε όσο κανένας 
άλλος καί πού στάθηκε σέ όλη τήν νεώτερη 
πνευματική ζωή τής Θεσσαλονίκης, ό κεν
τρικός πρωταγωνιστής γιά κάβε προσπά
θεια (εκδόσεις περιοδικών, φιλολογική καί 
λογοτεχνική κίνηση, καλλιτεχνικές έκδηλώ- 
σεις, συγέντρωση τών πνευματικών δυνά
μεων, αγώνες στο Δήμο Θεσσαλονίκης γιά 
τούς λογοτέχνες της καί για τήν Δημοτι
κή της Βιβλιοθήκη), πού θά έφτιαχνε τήν 
τόσο στέρεα καί καλή της υποδομή γιά 
πνευματική αύτοτέλεια. Ακόμα, μέχρι πού 
πέύανε, παρά τήν προχωρημένη του ηλικία, 
όχι μονάχα εξακολουθούσε νά γράφει καί 
νά κρατεί επαφή μέ πνευματικούς ανθρώ
πους άπ’ όλη τήν Ελλάδα, αλλά καί είχε, 
στό Φαρμακείο του, ένα αναντικατάστατο 
πνευματικό εντευκτήριο, πού συγκέντρωνε ό
λους τούς άνΟριόπους τών γραμμάτων τής 
Θεσσαλονίκης. ΤΙ1ταν μοναδικό καί συνέβα
λε, όσο τίποτε άλλο, στήν σύνδεσή τους καί 
στήν δημιουργία ένός πνευματικού κοινού 
οικείου περιβάλλοντος. Ή  Θεσσαλονίκη, 
βέβαια, έτίμησε τόν Ή λία Π . Κατσόγιαννη 
καί, όταν πέΟανε, ό θάνατός του ύπήρξεν 
ένα άπ’ τά σημαντικά γεγονότα τής πνευ
ματικής καί καλλιτεχνικής της ζωής, ένώ 
ολόκληρος ό τύπος της, άφιέρωσε στήλες 
καί ξεχο>ριστές συνεργασίες, σχετικά μέ 
τόν ποιητή, τήν προσφορά, τό έργο του 
καί τήν ζο>ή του (είδικοότερα, τό λογοτεχνι
κό περιοδικό «Νέα Πορεία», πού διευθύνει 
ό Χρήστος Ντάλιας, άφιέρωσε είς μνήμην 
Ή λία Π . Κατσόγιαννη, Ιδιαίτερες συνερ
γασίες καί ανθολογία απ’ τό έργο του).

Δ. Κ.

ΪΕΥΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Α Κ Η Σ  Τ Σ Ι Α Κ Ο Σ

|ναι μιά όφειλόμενη τιμή, πού έχουμε 
μας στήν προσφορά καί στις θυσίες 
πνευματικών μας άνθροίπων, καθώς 

ιιά δίκαιη ικανοποίηση, γι’ αυτούς, ή 
ιώρίσή της μ’ έναν τρόπο πού, όπωσ- 
τε. νά εξέρχεται άπ’ τήν μορφή καί

τήν έκταση τών συνηθισμένων. "Αλλωστε, 
στό τόπο μας, αυτός είναι καί ό̂  κότινος 
πού έχουν νά πάρουν, αυτοί οΐ όντως Α
φανείς σκαπανείς, πού, παλεύοντας μέ τήν 
σκληρότητα ένός τεχνοκρατούμενου αΙώνα, 
πάσχουν νά διαστρώσουν τήν ζωή μας μέ



ΕΣΤΙΑ»

την αναπνοή και μέ την ψυχή του σύγ
χρονου ανθρώπου καί νά θεμελιώσουν, μέ 
τίζ πνευματικές αξίες πού έχει ή φυλή μας, 
τον εθνικό μας πολιτισμό.

νΕτσι, ή σεμνή καί ωραία πνευματική 
γιορτή, πού οργανώθηκαν έςρέτος στο Κέν
τρο Σπουδών Γ. Δολιανίτη ό «Κωστής Πα- 
λαμάς», για νά τιμητή ό ποιητής Τάκης 
Τσιάκος καί τό έργο του, είταν μια συγ
κινητική πρωτοβουλία κι* ένα πνευματικό 
γεγονός, πού, έκτος άπ’ τήν δικαίωση καί 
τήν αναγνώριση τής καταξίωσης για τον 
λεπταίσθητο, άκρατο λυρικό καί εστεμμέ
νου μέ τήν πνευματική γύρη -ποιητή, είχε 
καί για τούς ξεχωριστούς φίλους του καί, 
γεν-κώτερα, για τούς ανθρώπους των 
γραμμάτων, τό περιεχόμενο άπονα ελάχι
στο άντίδωρο. Πράγματι, στήν γιορτή αυ
τή, πού συγκέντρωσεν ένα πυκνό καί ξε
χωριστά καλλιεργημένο ακροατήριο καί πού 
άνάμεσά του, άπ’ τούς προ^τους κι’ οί πνευ
ματικοί συναθλητές τού τιμώμενου Διαλε
χτή Ζευγώλη - Γλέζου, Γιώργος Πράτσι-ν 
κας, Γ. Σταμπολής, Κούλης Άλέπης, Γε
ράσιμος Γρηγόρης, ό αλησμόνητος τώρα 
Γιάκος Πιερίδης, Μαρία Άρκαδίου, Ή - 
λίαί Σιμόπουλος, Δημ. Γιάκος, ’Αντώνιος 
Πρόκος, Τάσσος Ζάππας, Θ. Μακρής, Γι
ώργος Πολιτάρχης, Κ. Πηγαδιώτου, Δ. 
Σταμέλλος, Ά ντ. Μπλούχας, Ά χ . Βήτας, 
Καίτη Βέλλιου - Τσουγιοπούλου, καθώς καί 
Καθηγητές Πανεπιστημίου, άλλοι έπιστή- 
μονες καί γενικά άνθρωποι μέ πνευματικά 
ενδιαφέροντα, υπήρξε μιά υπόσχεση καί 
μιά απόδειξη, πώς ό άνθρωπος τής εποχής 
μας δεν άλλοτριιόθηκε άπ’ τήν δύναμη τής 
μηχανής κι’ απ’ τήν ήχηρότητα τής υλικής 
ευημερίας. Κι’ αυτό, δέν είναι μονάχα έν- 
θαρρυντικό, αλλά καί χαρακτηριστικό μέ
τρο αντοχής, το^ρα (προ παντός) πού, κά
τω άπ’ τό πρίσμα τής αξιολόγησης τής ζω
ής μέ τά μέτρα των επιστημονικών επιτεύ
ξεων, φτιάχνουμε μιά καινούργια δράση, 
γιά νά κυττάξουμε τον σύγχρονο κόσμο.

Ή  τιμητική τούτη έκδήλωση γιά τον 
Τάκη Τσιάκο, πού έγινε μέ ομιλία τού λο
γοτέχνη Θ. Λαλαπάνο καί πού„ σ’ ένα 
κλίμα ποιητικής ευφορίας, διανθίστηκε μέ 
απαγγελίες από αστραφτερούς, κομψούς 
καί καλοχτισμένονς στίχους τού ίδιου, 
νότισε μέ τήν βαθειά καί τήν άφατη έκεί- 
νη σιωπηλή συγκίνηση πού εχει ή ωραία 
άρρενωπότητα κι’ ή μακρυνή μέθη 
τής αναπόλησης στήν ποίησή του δλο τό 
ακροατήριο κι’ έδωκε, στον αύχμό τής κα
θημερινότητας, ένα κομμάτι πολύτιμης ζω
ής. Γι’ αυτό, κοντά στον έπαινο, πού αξί
ζει σέ δσους είχαν τήν έμπνευση νά όργα
νο') σουν τήν γιορτή τούτη, νομίζω πώς θά 
πρέπει νά μάς συγχωρήσει, ή μετριοφροσύ
νη τού ξεχωριστού αυτού ποιητή, νά τονί

σουμε πώς αποτελεί καθήκον, γιά κάθε άν- | |  
θριοπο πού δέν τρέφεται μονάχα μέ «άρ- -ί1 
τον», νά χαιρετίσει τό γεγονός καί σάν ένα 
καλό σημάδι γιά τήν εποχή μας.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΤΑΚΗΣ ΔΟΞΑΣ

*1

Μιάν άλλη, παρόμοια σέ περιεχόμενο, γι
ορτή, πού οργάνωσαν οί Σχο?*ές Δημοσιο
γραφίας καί Δημοσίο)ν Σχέσεων «‘Όμη
ρος», στήν αίθουσα τού Φιλολογικού Συλ
λόγου «Παρνασσός», έτίμησε τόν Τάκη |  
Δόξα, τόν γνωστό καί ξεχωριστό λογοτέ
χνη τής επαρχίας, πού μένει μόνιμα στον 
Πύργο ’Ηλείας. Κάτω άπ’ τό ίδιο πρίσμα ; 
θειόρησης, κι’ ή έκδήλωση τούτη, αποτελεί 
ένα ενθαρρυντικό γεγονός. Γιατί, εκτός 
άπ’ τήν τιμή καί τήν άναγνώριση -τού ο
φείλεται στον συγγραφέα τούτον, έτσι τι- 
μάται καί ό μόχθος τών πνευματικών αν
θρώπων τής επαρχίας καί δικαιώνεται ή ■ 
μεγάλη πνευματική προσφορά τους, πού 
ξεκινάει καί πού φέρνει ένα νέο καί κα
θαρά έλληνικό μήνυμα άπ’ τήν ζωή πού ύ- 
ύπάρχει έξω άπ’ τό κλεινόν άστυ.

Γι’ αυτό, στήν αίθουσα τού «Παρνασ-jf. 
σού», πού γέμισε από πνευματικούς άνθρώ-1 
πους, καθώς κι’ άπό ένα άκροατήριο ύψη-λ 
λής στάθμης (έπιστήμονες, άνθρωποι τώνλΐ, 
Γ ραμμάτων καί τών Τεχνών, Ήλείοι συμ-· * 
πατριώτες καί πολλοί φιλόμουσοι άλλοι),_ί 
τόσο ή ομιλία γιά τό έργο καί τήν προσ- 
φορά τού τιμώμενου, πού έκανε ό κ, Νί
κος Τσούρας καί πού έχαιρέτισαν ό Δημ. 
Γιάκος κΓ ό Δ) ντής τού «Όμήρου» κ. Δ. 
Άβραμίδης, δσο ή άνάγνωση κι’ άπαγγε- 
λία άπ’ τά έργα του, πού άπέδωσαν οί ξε
χωριστοί καλλιτέχνες (ή κορυφαία Άλέκα 
Κατσέλη κι’ ό πρωταγωνιστής τής Εθνι
κής Σκηνής Γκίκας Μπινιάρης), έδωσαν  ̂
ένα περιεχόμενο κι’ άπ’ τήν ιδιαίτερη γεύ- >. 
ση τού έργου τού Τάκη Δόξα. ’Ακόμα, ή '|ι  
έκδήλωση αυτή, πού οργανώθηκε μέ την* . 
ευκαιρία τών σαράντα χρόνων τής πνβυά'ν· 
ματικής ζωής καί προσφοράς τού έκλεκτοδ̂ -φ 
αυτού λογοτέχνη τής έλληνικής επαρχίας, 
αποτελεί καί μιά στέψη συγκινητική, πού j 
χαιρετίζεται ιδιαίτερα άπ’ δλους τούς πνευ* 
ματικούς άνθρώπους, πού ζούν καί πάσχοιπ; Γ 
έξω άπ’ τήν μεγάλη πρωτεύουσα. Πρά
γματι, ή άναγνιόριση ενός λογοτέχνη, πού-, 
είναι τόσο γνωστός καί φίλος μέ τούς πνευ· 
ματικούς άνθριόπους τής επαρχίας καί πού ϊ; 
επί τέσσερες σχεδόν δεκαετίες, διακονείστάί 
ελληνικά γράμματα χωρίς νά εγκατάλειψη*, ' 
τήν επαρχία, συνιστά άναντίρρητα κι’ ένβ* 
μεγάλο κεφάλαιο γιά τήν πνευματική ζω4· t 
είδικώτερα τής έπαρχίας. J

"Ετσι, μέ ιδιαίτερη χαρά καί ίδιαίτεΛ^ 
ικανοποίηση, ξεχωρίζομε τήν τιμή ανι4*
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Ό  διοικητής τη; Τραπέζης τής Ελλά
δος χ. Λ. Γαλανής, κατά την συνελΟοΰσαν 
την 1 Την ’Απριλίου 1970 τακτικήν έτησίαν 
γενικήν συνέλευσιν, άνέλυσεν είς έκΟεσΐν 
το»· ένιόπιον τών Μετόχων τής έν λόγψ 
Τραπέζης, τά αποτελέσματα τής χρήσεως 
1909. Ί Ι  έκΟεσις, περιληπτικώς έχει ώς ά- 

ι κολουΟοις:
Σύμφωνο»; πρός τήν άνάλυσιν τών άπο- 

' τελεσμάτων χρήσεο»; τοΰ τους 1969, έτό- 
■νισεν ό κ. διοικητής, τά ακαθάριστα έσοδα 
τής Τραπεζης έκ τών έν γένει έργασιών 
της, άνήλΟον εις 1.093.100.58C δραχμάς. 
ΓΕντύς τής αυτής χρήσεως, αΐ δαπάναι λει
τουργίας τής Τραπεζης, συμπεριλαμβανομέ
νων τών αποσβέσεων καί προβλέψεων, άν- 
ήλδον συνολικώς είς 778.463.551 δραχμάς. 
Κατά συνέπειαν προέκυψαν καθαρά κέρδη 
κ δραχμών 314.637.735 έναντι 282.103.493 
ίραχμών τής προηγουμένης χρήσεως.
’ Έκ τών καθαρών κερδών τής χρήσεως 
♦ροτείνομεν την διάΟεσιν ποσού 15.731.850 
ραχμών είς πρόβλεψιν συμφοΜυς πρός τό 
Ιρθρον 71 τοΰ Καταστατικού. Κατ' έφαρ- 
ργήν τοΰ αύτοΰ άρθρου, ο>ς έτροποποιήθη 
ά τοΰ Λ.Χ. 278)1968, προτείνομεν πρός 
ΐ'μας, όπως έκ τών καθαρών κερδών δια- 
Κ)ή ποσόν 13.440.000 δραχμών δια την 
βρώμην προ'ιτου μερίσματος προ; 8% έ- 
\ τοΰ μετοχικού κεφαλαίου τής Τραπεζης, 
|οι 108 δρχ. κατά μετοχήν, οις καί έτε- 
W ποσόν 6.720.000 δραχμών διά την πλη
γήν προσθέτου μερίσματος πρός 4% έπί 
• μετοχικοΰ κεφαλαίου, ήτοι 84 δραχμών 
ά μετοχήν. Προτείνεται, έν αλλοις λό- 

ή διανομή συνολικού μερίσματος έκ

Ϊδραχμών κατά κεφαλήν ή 12% έπί του 
χικοΰ κεφαλαίου. Προτείνομεν έπίσης 
διάΟεσιν τοΰ υπολειπομένου έκ τών κερ- 
τής χρήσεο»; ποσοΰ, ήτοι δραχμών 

W45.185, υπέρ τοΰ Δημοσίου έναντι άν- 
Ιοίχως διατεύεντός αύτφ ποσοΰ κατά τό 
I 1968 έκ δραχ. 248.838.493.
|ί ακαθάριστα έσοδα τής Τραπεζης κα- 
ήν εξεταζομένην χρήσιν, ένεφάνισαν 
ΐν έκ 37.528.160 ’δραχμών ή 3,6%.

γίνε στον άξιο λογοτέχνη, στόν δρα- 
ο πΛ'ευματικό άνθρωπο καί στόν πι- 
τοΰ Πΰργου.
ι ευτύχημα πού, στήν τόσο έντυπω- 
στιλπνύτητα τής σύγχρονης ζωής 

πρωτεύουσα καί, γενικά στις μεγάλες 
, φτασμένοι πνευματικοί άνθρωποι μέ

ΓΙαραλλήλιος τά πάσης φύσεως έξοδα λει
τουργίας τής Τραπέζης, συμπεριλαμβανομέ- 
νιον τών αποσβέσεων καί προβλέψεων, έση- 
μείωσαν αυξησιν, έναντι τοΰ 1968 κατά 29. 
994.618 δραχμάς ή 4%. Είδικώτερον, τά 
έξοδα τοΰ έν ενεργείρ. προσωπικού ηύξήΰη- 
σαν κατά 4 έκατ. δρχ. ή 0,8?/» μόνον. Με- 
γολυτέραν αυξησιν έσημείωσαν αί δαπάναι 
δι’ άποζημκόσεις καί λοιπάς παροχάς είς έ- 
ξελύόντας υπαλλήλους. Ή  έξέλιξις αυτή 
συνδέεται κατά βάσιν μέ τήν άσκηθεϊσαν 
κατά τά τελευταία έτη πολιτικήν περιορι
σμού τοΰ αριθμού τοΰ προσωπικού. Τά άπο- 
τελέσματα τής πολιτικής ταύτης αντικατοπ
τρίζονται είς τήν κατά τήν τελευαίαν τριε
τίαν μεκοσιν τών δαπανών διά τό έν ενερ
γείς προσωπικόν κατά 14 έκατ. δρχ. ή 3/ύ 
περίπου, παρά τήν σύμφωνο*; τφ νόμφ καί 
τώ κανονισμφ βαθμολογικήν έξέλιξιν τών 
υπαλλήλων.

Είς τάς άρχάς τού τρέχοντος έτους, διά 
τοΰ ύπ’ άριί). 413)1970 Ν. Δ)τος άφ’ ένός 
παρετάΟη ή διάρκεια λειτουργίας τής Τρα
πέζης μέχρι τέλους τού έτους 2000 καί άφ’ 
έτρου ηύξήίΐη τό μετοχικόν κεφάλαιον αυ
τής, έκδοΟεισών 20.000 νέιον μετοχών συνο- 
λικής ονομαστικής αξίας 42 έκατ. δρχ. Κα
τόπιν τής αύξήσεως ται*της, τό ονομαστικόν 
κεφάλαιον τής Τραπέζης άνήλΟε συνολικώς 
είς 210 έκατ. δρχ., κατανεμόμενον είς 100. 
000 μετοχάς.

ΚΤΝΟΙ-ΚΛΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ 
ΔΙΑ ΤΟ 1970 — 

ΣΤΝΕΧΙΣΙΣ Τ1ΙΣ ΑΝΟΔΟΤ 
ΤΠΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΝ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Ή  έκ τών πλείστων ενδείξεων προκύ- 
πτουσα έδραίο>σις ευμενούς ψυχολογίας καί 
κλίματος αισιοδοξίας, ώς πρός τό οικονο
μικόν μέλλον τής χώρας, συνιστά βαρυνού- 
σης σημασίας προϋπόΟεσίν διά τήν συνέ- 
χισιν το>ν αναπτυξιακών έξελίξεων τής έλ- 
ληνικής οικονομίας. Τό κυριαρχούν κλίμα 
σταΟερότητος καί έμπιστοσύνης άποτελεί

προσόντα καί μέ έ'ργσ ακτινοβολίας, παρα
μένουν στήν επαρχία. * Αποτελούν, τό λιγώ- 
τερο, εστίες αναμμένες γιά τήν αντοχή τής 
έλληνικότητας καί γιά τήν έΟνική μας πνευ
ματική φυσιογνωμία.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ



«Η Π ΕΙΡΏ ΤΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ »

πολύτιμον παράγοντα εύνοϊκώς έπηρεάξον- 
τα την διαμόρφωσιν των άποταμιευτικών 
τάσεων καί τήν ανάληψην έπιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών καί προσφέρει, ώς έκ τούτου, 
θετικόν στοιχεΐον διά την στήριξιν αισιό
δοξων προβλέψεων ώς προς τήν περαιτέ
ρω πορείαν τής οικονομίας. Πλέον συγκε- 
κριμένας βάσεις, προς στήριξιν ευνοϊκών 
προοπτικών έξελίξεως τής οικονομίας έξα- 
σφαλίζουν α'ι ύφιστάμεναι ένδείξείς περί 
προεκτάσεως, κατά τούς πρώτους μήνας 
του τρέχοντος έτους, τών υψηλών αυξητικών 
ρυθμών, τόσον τής τρεχούσης παραγωγής, 
όσον καί τής έπενδυτικής δραστηριότητος 
είς τούς κυριωτέρους οικονομικούς τομείς. 
Χαρακτηριστικοί είναι, έν προκειμένφ, διά 
μεν τήν έν εξελίξει παραγωγικήν κινητο- 
ποίησιν, ή σημειουμένη άνοδος κυρίως εις 
τήν βιομηχανικήν παραγωγήν, τάς έξαγω- 
γάς βιομηχανικών προϊόντων, τάς κατα- 
σκευάς καί τήν τουριστικήν κίνησιν, διά δέ 
τάς διαγραφομένας προοπτικάς τών έπεν- 
δύσειον, ή παρατηρούμενη άνοδος τών έγ- 
κρίσεων άφ’ ενός διά τήν χορήγησιν μα
κροπροθέσμων τραπεζικών δανείων διά πα- 
γίας εγκαταστάσεις, άφ’ έτέρου δέ διά τήν 
εισροήν ξένων έπιχειρηματικών κεφαλαίων. 
Εϊδικώτερον άξιαι μνείας, έν προκειμένφ, 
είναι αί άναμενόιιεναι μεγάλαι έπενδύσεις 
τών έπιχειρήσεων άλουμινίου, χάλυβος, νι
κελίου καί λιπασμάτων, συνολικού ύψους ά-

νωτέρου τών 120 έκατ. δολλ., ώρισμέναι 
τών όποιων εύρισκονται ήδη έν εξελίξει. 
Ένισχυτικήν ώθησιν εις τον τομέα τών έ- 
πενδύσεων προσδίδει καί τό περαιτέρω ση- 
μαντικώς ηύξημένον κατά τό τρέχον έτος 
πρόγραμμα επενδύσεων τού Δημοσίου. Έκ- 
τεταμένην έξ άλλου διεύρυνσιν τών επενδύ
σεων έπί μακροχρονίου βάσεως, συνεπάγον
ται τά παραλλήλως προς τήν άναμενομένην 
ομαλήν συνέχισιν τών συνήθους μορφής ε
πεκτάσεων καί ιδρύσεων νέων βιομηχανικών 
μονάδων, έκτελεσΟησόμενα εκτάκτως έργα 
είς τά πλαίσια τών τελευταίως άναγγελθει- 
σών δύο μεγάλων συμβάσεων. Ή  προβλε- 
πομένη ύπ’ αυτών δημιουργία εύρέων καί; 
συγχρονισμένων βιομηχανικών συγκροτημά- 
των εις έξόχως παραγωγικούς τομείς, ώς ή 
μεταλλουργία, ή χημική βιομηχανία, ή θερ
μοηλεκτρική ένργεια, ή ναυπηγική, ή διΰ- 
λισις πετρελαίου καί ή επεξεργασία παρα- 
γιυγων αυτού, συνολικής αξίας 800 περίπου 
έκατ. δολλαρίων, συνιστά παράγοντα έντό- 
νως προωθητικόν τής οικονομίας, τόσον συ
νεπείς τού μεγάλου ύψους, δσον καί λόγφ ι 
τής φύσεως τών διενεργηθησομέλτον έπεν- 
δύσεων. Ή  έκ τούτων προωθητική έπίδρα- < 
σις θά κλιμακωθή, βεβαίως, κατά τά άμέ^| 
σως προσεχή έτη, προκαταρκτικοί έκδηλώ-Τ 
σεις αυτής όμως αναμένονται, είς μικράν» 
κλίμακα, καί έντός τού τρέχοντος έτους. Μ

!Ρ .

h ν ν

:Μ



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ
B f X H e i O N  Κ  Κ Χ Λ  Η  Μ  | Λ  C Χ Ο Η Ν ί υ Ν

ΓΟΣ Ιθ' •  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1970 ·  ΤΕΥΧΟΣ 221 *222

ROLAND HIBON

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ

ΚΛΕΜΕΝΤ ΧΑΡΡΙΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΒΙΛΗΣ
Ο νέος ‘Ά γ γ λ ο ς  μουσικοσυνθέτης Clement Hugh. Gilbert Harris πέθα- 

ye για την Ε λλά δα  και ιδιαίτερα γιά τήν απελευθέρωση τής ‘Η πείρου στις 
13 ’Απρίλη 1897.

Στο έμπα τής άγγλικής εκκλησίας στην Α θήνα, δεξιά βρίσκεται μια 
ιπιγραςπ') πού θυμίζει την ήρωϊκήν αυτή θυσία για την πιο ίερή των πα- 
ρίδων.

Το έρχόμενο χρόνο θά είναι ή εκατονταετηρίδα τής γεννήσεω ς του 
ΐάρρις (γεννήθηκε στις 8 Ιο ύ λ η  1871 οτύ W imbledon κοντά στο Λ ονδίνο). 
Τ αυτό μάς φαίνεται κατάλληλο νά άναφέρωμε μερικά ιστορικά χαρακτη- 
ιστικά στοιχεία σχετικά μέ τό νέον ’"Αγγλο και ουνάμα με τον Μ αβίλη.

Ό  Νίκος Κ ογεβίνας1 πού ή ιανε καθώς ό Μ αβίλης μυημένος στήν Ε 
ν ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α  πήγε στην Α θήνα γιά νά συναντήση τούς όρχηγούς 
ς πατριωτικής καί μυστικής εταιρείας αυτής. ’Αλλά πέθανε, γρήγορα νικη- 
Γ.νος από σοβαρή αρρώστια, το Γενάρη αύτοϋ του χρόνου 1897. Δ ε ξέρομε 
; ακρίβεια ποιά έντολή του παράδωοε το τμήμα ιής Κέρκυρας, μά πιθανό- 
τα έγινε λόγος γιά στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μέ τον Ν. Κογεβίνα, έναν 
|ό τούς πιο στενούς φ ίλους έχασε ό Μαβίλης. ’Έ μ ε ιν ε  άγρυπνος όλη τή 
•χτα, όρθιος κοντά στο πτώμα φερμένο πίσοτ ou')y Κέρκυρα-.

"Αν και σφοδρός είναι τέτοιος πόνος, σβήνεται ομυχ; μπροστά στήν έ- 
κή κακο|]θΐριά. ‘Έ π ρ επ ε  οί ελεύθεροι "Ε λληνες νά απελευθερώσουν τούς 
ιπατριώτες τής ’Ηπείρου. Και στύ τμήμα του οποίου ήτανε πρόεδρος, ό 
ιβίλης εξακολουθεί θερμά νά έτοηιάζη ένα σώμα έθελοντών γιά  τήν ’Ή - 
ρο, «μέ Κερκυραϊκύ έρανο υπό τήν Π()οεδρία τού Νίκου Κογεβίνα»3 και 
| «μ* έξοδά του καί μ’ έξοδα τής ’Ε θ ν ι κ ή ς  Ε τ α ί ρ ε  ί α ς» όπως έ-
Ιιψε ό Κώστας ΓΙασαγιάννης σιό άρθρο του των Γ ρ α μ μ ά τ ω ν  (τεϋχ .

-----------
lO Ν. Κογεβίνας (18Γ>0 - 18ί)7 μετα<(ράπτης και ποιητής, ήταν και πολύ ύερμός δη
μοτικιστής. Τό έργο του δημοσιεύτηκε στά 11)1 (ί. 
ιΟ κ. Σωκράτης Κογεβίνας, γιος τοΰ Νίκου μας τό είπε ατά 1065. 
ΐΒλ. γράμμα τοΰ Ν. Π αραμυΟιοότη (2.XI, 11)38) στον κ. Θ. Μάκρη, δημοσιευμένο στα 
( ε ρ κ υ ρ α ϊ κ ά Ν έ α  ί 29.ΧΙ.11)48).


