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ΗΠΕΙΡΙ5ΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΘΩΜΑΣ Π ΑΣΧΙΔΗ Σ

Οί δεσμοί του τόπου μας μέ τη Βλαχιά έχουν ιστορία αιώνων. Είναι πι
θανόν, αν όχι και βέβαιο, να ξεκίνησαν από τό έμπόριο, την πρωταρχική 
τούτη μορφή ή αφετηρία στις σχέσεις των ανθρώπων των διαφόρων περιο
χών του πλανήτη μας. Μέ τον καιρό η και παράλληλα είταν φυσικό ν ’ άνα- 
πτυχθοϋν και σέ άλλους τομείς. Ρουμάνοι ιστορικοί έπισημαίνουν τήν πα- 
ρουοία Ίίπειρωτών Δασκάλτον στις Αυλές των αυτοχθόνων Βλάχτυν Ήγεμό- 
νων τον 17ο αιώνα. Άλλα και πολύ ένωρίτερα σημειώνεται ή παρουσία Ή- 
πειροπών σέ ανώτερες ηγετικές θέσεις, στον διοικητικό μηχανισμό, στή 
Βλαχιά.

Τήν έποχή τής ηγεμονίας των Φαναριωτών, είναι φανερό ότι ή δραστη
ριότητα τού ελληνικού στοιχείου, στήν ολότητά του, γνώρισε μεγαλύτερη ά
νεση κινήσεων καί μπόρεσε να έπεκταθεϊ και σέ άλλους τομείς, δπως γιά πα
ράδειγμα, ό μορφωτικός. Ή  ακτινοβολία και ή άμεση επίδραση τού Οικουμε
νικού Πατριαρχείου, ή μαζική παρουσία Ελλήνω ν κληρικών στή Βλαχιά, ή 
χρήση και διάδοση τής ελληνικής στα ανώτερα κοινοτνικα στρώματα πρέπει 
νά θεοτρηθούν αποφασιστικοί παράγοντες στο ρυθμό επέκτασης τής δραστη
ριότητας τού ελληνικού στοιχείου σχεδόν σέ όλους τούς τομείς.

Ή  αποτυχία τού έπαναστατικού κινήματος τού Ύψηλάντη, πού είχε σόν 
πρώτη συνέπεια τήν άμεση τουρκική κατοχή των Πριγκηπάτων, άνέτρεψε 
τήν κατάσταση και έθέρμανε τήν άφύπνιση τής εθνικής συνείδησης των Ρου
μάνων, πού είχεν αρχίσει να διαφαίνεται πριν τήν έπανάσταση τού ’21, ή 
όποια είχε τόσο θλιβερό τέλος στή Βλαχιά. ’Έτσι, για πολλά χρόνια, ή δρα
στηριότητα τού ελληνικού στοιχείου είχε περτοριοθεί σημαντικό και δέ θά 
είταν υπερβολή νά λεχθεί ότι είχε περιπέσει σέ κατάσταση χεηιερίας νάρκης.

Ή  πτοόση των Φαναριωτών παρέσυρε καί τις δυο περίφημες Η γεμονι
κές Άκαδημίες, τού Βουκουρεοτ ίου καί τού Ίασίου, πού τόσο σημαντική ύ- 
πήρξε ή συμβολή των στή διάδοση καί τήν προβολή τού ελληνικού πνεύμα
τος, τής ελληνικής παιδείας στή Βλαχιά.

Χρειάστηκαν ολόκληρες δεκαετηρίδες γιά τήν άνασυγκρότηση τού ελ
ληνικού στοιχείου καί τή συνέχιση τών παιδευτικών του παραδόσεων.
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Σημειώνονται αρχικά μεμονοτμένες προσπάθειες, ιδιωτικές πρωτοβουλίες 
για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολείοτν σέ διάφορες περιοχές μέ 
αρκετό ελληνικό πληθυσμό καί μέ άνθηρότερη εμπορική δραστηριότητα, δπως 
στις παραδουνάβιες πόλεις. 'Όμως, των σχολεππν αύτών ή δράση είταν πε- 
ριωρισμένη. Ωστόσο, βοηθούσε νά διατηρηθεί άναμμένη ή δάδα τής έλληνι- 
κής παιδείας άνάμεσα στους ξενητεμένους καί αιώνιους νοσταλγούς τής πάν
τα άγαπημένης γενέθλιας γής.

Ό  ρόλος του Τύπου ήρθε αργότερα. 'Όπως έγραφε σ’ ένα άρθρο του τό 
1945 στο Βουκουρέστι ό ιστοριοδίφης κ. Νέστωρ Καμαριανός, οι Φιλικοί είχαν 
προσπαθήσει νά ιδρύσουν την πρώτη ελληνική έφημερίδα στο Βουκουρέστι 
ένα χρόνο πριν τήν Επανάσταση. Τό εγχείρημα ματαιώθηκε άπό τή ραδιουρ- 
γική επέμβαση τού Αύστριακού Καγκελλαρίου Μέττερνιχ και τής Τουρκίας.

Επειδή μέ τον καιρό τό ελληνικό στοιχείο άρχισε νά κερδίζει κάποτς με
ρικές άπό τις παληές του θέσεις, στο εμπόριο τούλάχιστο, ό Ρουμάνος δημο
σιογράφος Έλιάντε Ραντουλέσκου σκέφτηκε να προσθέσει στήν έφημερίδα 
του «Ρουμανικός Ταχυδρόμος» ένα 15θήμερα παράρτημα στήν Ελληνική. Φαί
νεται οτι τεχνικοί λόγοι δεν έπέτρεψαν τήν πραγματοποίηση του σχεδίου του. 
Μόνο υστέρα άπό μια ολόκληρη εικοσαετία σχεδόν άπό τήν αποτυχία τής 
Επανάστασης, καί συγκεκριμένα στις 30 Αύγούστου 1840 ένας εκπαιδευτικός 
άπό τή Σιάτιστα τής Μακεδονίας, ό Δημ. Άργυριάδης, μέ τήν ενίσχυση του 
Ρουμάνου Ηγεμόνα Άλεξ. Γκίκα, έκυκλοφόρησε στο Βουκουρέστι τήν πρώ
τη ελληνική έφημερίδα, πολύ μικρών διαστάσεοτν, μέ τον τίτλο «Ό Ζέφυρος 
του ’Ίστρου». ("Ιατρός είταν τό άρχαίο όνομα του Κάτο) Δούναβη). Άλλα 
όποίς έγραφεν ό κ. Νέστωρ Καμαριανός ή ζωή της ύπήρξε πολύ σύντομη. Δέν 
μας είναι γνωστό ποιά άλλη ελληνική έφημερίδα τήν διαδέχτηκε καί πότε. 
Μπορούμε, οχττόσο, νά ύποθέσουμε ότι έκυκλοφόρησαν καί άλλες ελληνικές 
έφημερίδες, χωρίς να μπορέσουν να επιβιώσουν γιά οικονομικούς, άλλα πε
ρισσότερο για τεχνικούς λόγους, πού άνάμεσά τους κυριώτερος είταν ή έλ
λειψη τυπογράφων, τεχνικού προσωπικού. Ή  άδυναμία αύτή βασάνιζεν δλους 
τούς έκδοτες ελληνικών εφημερίδων στή Ρουμανία πάντοτε, ώς τό τελευ
ταία χρόνια. Πάλι άπό τον κ. Νέσιορα Καμαριανό μαθαίνομαι δτι τό 1860. δη
λαδή είκοσι χρόνια ύστερα άπό τήν έκδοση τής πρώτης ελληνικής έφημερί- 
δος ιού Άργυριάδη, κυκλοφορούσε σιό Βουκουρέστι μια δίγλωσση έφημε
ρίδα (στήν Ελληνική καί τή Ρουμανική), ό «θεατής» κάποιου Α. Μπακό- 
ηουλου. Σύμφωνα μέ στοιχεία πού είχε συγκεντρώσει ό μακαρίτης Κλεόβου
λος Τσούρκας, (έκδοτης έφημερίδος στο Βουκουρέστι καί τελευταία τού μη
νιαίου περιοδικού «Μακεδονική Ζο)ή» στή Θεσσαλονίκη) για τήν «Ιστορία 
τού Ελληνικού Τύπου στή Ρουμανία», πού δέν πρόφτασε να πραγματοποιή
σει, άπό τήν έποχή πού έκδόθηκε ή πρώτη ελληνική έφημερίδα στή Ρουμανία, 
ως τή μέρα τού τελικού ξερριζωμού τού Ελληνισμού τούτης τής χώρας, εί
χαν κυκλοφορήσει εκεί 40 ελληνικές έφημερίδες.

Ή  έμφάνιση Ήπειρωτών δημοσιογράφοι σημειώνεται τό 1865 μέ τήν 
έκδοση τής έφημερίδος «’Ίρις», πού κυκλοφόρησε στις 14 ’Οκτωβρίου 1865. 
Καί οί δυο έκδοτες της Ήπειρώτες. Ό  θωμάς Πασχίδης άπό τα Γιάννινα, 
γιός άγωνιστού πού πολέμησε στήν Επανάσταση κοντά στον Καραϊσκάκη καί 
έγγονος άπό τό μέρος τής μητέρας του τού έφημερίου τού Αγίου Νικολάου 
Αγοράς, Παπαγεώργη, καί ό Ζαχαρίας Σαρδέλλης, Ζαγορίσιος άπό τό Πά- 
πιγκο.

Ή  συνάντησή ττον δέν θα έπρεπε νά θεωρηθεί τυχαία. Στο σύνδεσμό τους
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Οά μπορούσαμε ν ’ άναζηιήσουμε κάποια άδιόρατη πνευματική συγγένεια. Νε
αροί; άκόμα απόφοιτος τής Ζωοι μαίας ό Πασχίδης, έγινε Σχολάρχης στό Βε- 
ράιι. 'Αργότερα θά συμπληρώσει τις σπουδές του στήν ’Αθήνα καί στ ή Νεά
πολη τής ’Ιταλίας. "Υστερα θά ιδρύσει τή δική του Έλληνογαλλική Σχολή 
ατό Βουκουρέστι, πού δυστυχώς δέν κατώρθωσε νά έπιζήσει παρά τίς δρα
ματικές του προσπάθειες και θυσίες.

Ό  Ζαχαρίας Σαρδέλλης, πτυχιοϋχος τής Φιλοσοφικής Σχολής ’Αθηνών, 
θά διδάξει πρώτα στο 'Ελληνικό Σχολείο, στό παραδουνάβιο λιμάνι τής ’Ό ρ- 
οιοβα, στή Βλαχιά.

Ή  έκπαίδευση δέν τούς κράτησε γιά πολύ. Μέ τίς έμπειρίες πού τούς 
είχεν εξοπλίσει, διαισθάνθηκαν φαίνεται ότι ό διαφωτισμός, ή διάδοση των 
αγαθών του ελληνικού πνεύματος πρέπει νάχει ευρύτερα περιθώρια. ΚΓ έ- 
στράφηκαν προς τή Δημοσιογραφία. Τί άκριβώς έπεδίωκαν καθρεφτίζεται στήν 
άναγγελία γιά τήν έκδοση τής «’Ίριδος».

«Τά tv Έλλάδι σήμερον διαδραματιζόμενα, - Εγραφαν - και αί δοκιμασίαΐ, δς 
το νΕθνος; ημών ικρίσταται, κρατούσιν έκαστον "Ελληνα, παρεπίδημον έν Ρουμα
νία, έναγώνιον δπως μάθη τά εκεί συμδαίνοντα, «τι να άιμυδρώς πως πληροφορεί
ται ένεκα των παρεμπιπτόντων καί παρεμδαλλομέντον άπειρων προσκομμάτων.

Τοόττυν ένεκα καί διότι ή έ'λλειψις ελληνικού δημοσιογραφικού οργάνου έν 
Ρουμανία κατήντησεν έπαισθητοτάτη, έπιχειρούμεν την έκδοσιν έφημερίδος ύπο 
τον .τίτλον «’ Ιρις», δι’ ής Θέλομεν κοινοποιεί έκ τε τού Ελληνικού Τόπου καί ίδι
οι τερών τηλεγραφημάτιον τά σπουδαιότερα και άξιοσημειωτότερα έγκαίρως καί έκ 
πηγών όσον ενεστι Θετικών, 017,’ ήτταν δέ και περίληψιν τών περιεργοτέρων τού 
εγχωρίου τόπου.

Θεωρούντες δέ ότι οί λαοί τής ’Ανατολής εισίν αδελφοί υπό πολλάς έπόψεις 
καί διά διαφόροιν δεσμών συνδεόμενοι προς άλλήλους, τό κυριώτερον μέλημα ημών 
εσεται ή ίσχυροποίησις αυτών καί ή από κοινού τάσις πρός άποκατάστασιν καί βελ- 
τίο)σιν τής τύχης: αυτών καθόσον αί ασθενείς ημών δυνάμεις έπιτρέπουσι τούτο.

Άμεροληφία, δικαιοσύνη καί τό κοινόν απάντων συμφέρον, πρός δέ, καί α
ποχή παντός έσωτερικού διαπληκτισμού έσονται αί άπαρέγκλητοι ημών άρχαί».

Είναι συμπτοηιατικό δτι τρείς όπό τούς έκδοτες έλληνικών έφημερίδων 
στή Ρου)ΐπνία, προερχόταν άπό τόν έκπαιδευτικό κλάδο. ’Αργότερα θά συ
ναντήσουμε καί άλλους έκπαιδευτικούς νά συνεργάζωνται καί νά ένισχύουν 
ιόν άπόδημο Ελληνικό Τύπο, σά μαρτυρία δτι ή αποστολή τών δύο αύτών 
κοινωνικών λειτουργιών είναι πολύ συγγενής.

ΙΤυοο κράτησε ή συνεργασία Πασχίδη — Σαρδέλλη, δέν μάς είναι γνω
στό. Βέβαιο είναι, άπό τά ύπάρχοντα στοιχεία, δτι οί φιλικές των σχέσεις δέν 
διακόπηκαν ποτέ.

Ο Πασχίδης, πνεύμα άνήσυχο, συνείδηση ελληνική, πάντα άγρυπνη, μά
χεται στή Ρουμανία γιά τίς περιουσίες τών Μετοχίων τών Έλληνικών Μονα- 
σιηρίων, πού έ:δήμευσε ό Ήγεμών Άλεξ, Κούζα, καθώς καί γιά τήν άφύπνιση 
καί συνένωση τών Λαών τής ’Ανατολής, άκολουθώντας τό κήρυγμα τού Ρή- 
γου, τού οποίου ξανατύπωσε τή «Μεγάλη Χάρτα» τής Ελληνικής ’Ανατολής, 
πού θεωρείται μνημείο Πατριδογνωοίας.

Τον άπαοχολεϊ διαρκώς ή λύοη τού ’Ανατολικού Ζητήματος, δηλαδή ή 
απελευθέρωση καί ιών άλλων άλυτρώτων άδελφών, καί γράφει είδική πραγ
ματεία, πού δταν έκυκλοφόρησε στά Γιάννινα, κατασχέθηκε άπό τίς Τουρκι
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κές άρχές. Δεν αποκλείεται τούτο νά υπήρξε και ή βασικώτερη αφορμή των 
μετέπειτα δειλών και του μαρτυρικού του θανάτου.

Ή  πνευματική του καλλιέργεια του έπέτρεπε νά προσεγγίζει μέ ευχέ
ρεια τα διάφορα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, πολιτικά και δλα τά εθνικά προ
βλήματα τής εποχής. Δίδει διαλέξεις στη Ρουμανική; γράφει διάφορες πραγ
ματείες, πατριωτικούς και θρησκευτικούς στίχους, ταξιδεύει, διενεργεί έρά- 
νους, δταν πρόκειται νά ένισχυθεί μιά πατριωτική προσπάθεια, άντικρούει 
κάθε δυσφημιστικό σε βάρος τής 'Ελλάδος δημοσίευμα στον Ρουμανικό ή και 
τον ξένο Τύπο και διατηρεί φιλικές σχέσεις μέ προεξέχουσες πολιτικές καί 
θρησκευτικές προσωπικότητες τής Ρουμανίας, όπως ό Κωνστ. Ρωσέτι, πού 
είταν συναρχηγός του Ιστορικού Κόμματος των Φιλελευθέρων’ και εϊχε χρη
ματίσει πρωθυπουργός και υπουργός των έξωτερικων τής Ρουμανίας, καθώς 
και εκδότης πολλών έφημερίδων. Είναι άκαταπόνητος και οί δραστηριότητές 
του τον τοποθετούν' στήν πρωτοπορία τής έποχής του.

Τον 'Απρίλη τού 1874 εκδίδει πάλι δική του εβδομαδιαία έφημερίδα, τον 
«Δικέβαλο». Ό  τίτλος τής έφημερίδος του είταν μιά φιλοφρόνηση προς τούς 
τότε ελληνομαθείς Ρουμάνους, γιατί αντιπροσώπευε τη μεταγλώττιση στήν 
'Ελληνική τού ονόματος DECEBAL, άλλοτε βασιλέα τής Δακίας.

θερμός συνήγορος τής χειραφέτησης τής γυναίκας, προς τις ικανότητες 
τής οποίας εκδηλώνει και εμπιστοσύνη και έκπμηση. ξεπερνούσεν έτσι τήν 
εποχή του. Στή Βερολίνειο διάσκεψη τού 1878 διερμηνεύει τά δίκαια και τις 
προσδοκίες τών άλυτρώτων άδελφών, και συγκεντρώνει τις ελπίδες καί τήν 
εκτίμηση τών συμπατριωτών' του τών' Γιαννιωτών.

Τον διακρίνει ή δημοσιογραφική ευψυχία δταν .πρόκειται νά υπερασπί
σει μιά δίκαια ύπόθεση, όπως στήν περίπτωση τής έξορίας τού Ζαχαρία Σαρ- 
δέλλη άπό τή Ρουμανία, και δέ διστάζει ν ’ άπαντήσει στις άπειλές ρουμανι
κής έφημερίδος μέ τούτα τά θαρραλέα λόγια!

<...........διακηούττοιιεν δτι. ώς ευσυνείδητοι δημοσιογράφοι, εχσμεν καθήκον
ΐνα έπαινώμεν τά καλά και ψέγωμεν τά κακά, έστω και αυτού τού Άνωτάτον ^Αρ
χοντας τής Πολιτείας, έσμέν δέ πρόθυμοι Τνα και εξορίαν νποστώμεν, αν ή Κν- 
δέρνησις εύαρεστηται τού λοιπού νά μή καλήται συνταγματική καί φιλελεύθερα, 
«λ ας πράγματι οφείλει νά ή. αλλά δικτατορική. τούθ’ δπερ απαγορεύει το Σνν- 
ταγιια τού 1866».

Πρόκειται γιά jua παραδειγματική έκδήλωση συναδελφικής άλληλεγγύ· 
ης καί γιά μιά όχι κοινή επαγγελματική παρρησία, αν ληφθεϊ μάλιστα ύπ' όψη 
ό χρόνος και ό τόπος τής εκδήλωσής των’.

Ό  Πασχίδης είταν πολυτάξιδος. Πέρασε πολλές φορές άπό τήν Πόλη, 
δπου γνώρισε τον διακεκριμένο συμπατριώτη μας. τον Ηρακλή Βασιάδη. μέ 
τον οποίο συνεργάστηκε στήν ίδρυση τού «Ήπειροπικού Συλλόγου».

Τό 1888 βρίσκεται πάλι στήν Πόλη, αρχισυντάκτης τής εφημερίδας «Ε
πιθεώρηση». Τον 'Ιούνιο τής ίδιας χρονιάς συλλαμβάνεται άπό τή σουλτα- 
νική άστυνομία και φυλακίζεται. Δέν είναι φτυστή ή κατηγορία πού τον βά
ραινε. 'Αλλά γιά μιά προσωπικότητα, μέ τήν εθνική και άγωνισηκή δράση ιού 
Πασχίδη. δέν είταν δύσκολο στήν τουρκική άστυνομία ν ’ άνεύρει ή νά χαλ
κεύσει κατηγορίες γιά νά τον εξοντώσει.

Τήν ίδια περίοδο βρισκόταν στις ίδιες φυλακές και ό καθηγητής Νικ. Φι
λιππίδης. Ή  επικοινωνία τους είταν άπαγορευμένη. Τούς είχαν απομονώσει
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και άργότερα τούς έξώρισαν, χωρίς τή νόμιμη δικαστική διαδικασία, δπως συ
νηθιζόταν τότε, καί δυστυχώς δπως συνηθίζεται και σήμερα στα κάθε μορφής 
ολοκληρωτικά καθεστώτα. Τόπος εξορίας των τό Φεζάν (περιοχή τής σημε
ρινής Λιβύης), δπου βρίσκονταν και άλλοι εϊκοοι περίπου εξόριστοι. Δυο χρό
νια διαρκεϊ ή έξορία τους και τά μαρτύριά τους, γιατί τό 1890, υστέρα από δια
βήματα τής Ελληνικής, τής ’Αγγλικής και τής Ρωσσικής Κυβέρνησης θά πει- 
σθεϊ ή Πύλη νά διατάξει τήν απόλυσή τους. Ό  καθηγητής Φιλιππίδης κατώρ- 
θωοε, υστέρα από δραματικές περιπέτειες, νά φθάσει στήν Ελλάδα. Ό  Πα- 
σχίδης έμεινε γιά πάντα στήν έρημο. Ύπέκυψε στις κακουχίες ή. κατά τή 
μαρτυρία του συνεξορίστου καθηγητή Φιλιππίδη, δολοφονήθηκεν ύπουλα άπό 
τούς σουλτανικούς φρουρούς του, επειδή, παρά τις συνεχείς πιέσεις των, είχε 
άρνηθεΐ νά έξισλαμισθεϊ. ΕΙταν μόνο 54 χρόνων. ’Έτσι, ένα πνευματικό καί 
έκλεκτύ τέκνο τής ’Ηπείρου και του Ελληνισμού τής Διασποράς, μέ τή θυ
σία τής ζωής του, κατέβαλε τον ύπέρτατο φόρο στο βυηιό τής ελευθερίας και 
τών ώραιοτέρων άνθρωπίνων ιδανικών.

Ζ Α Χ Α Ρ ΙΑ Σ  ΣΑΡΔΕΑΑΗ Σ

Προτού άρχίσει τή δημοσιογραφική του σταδιοδρομία μαζί μέ τον Πασχίδη, 
είχε συνδεθεί μέ τον Βαγγέλη Ζάππα καί έγινε έμπιστος και γραμματικός του, 
αφού είχε όποχωρήσει άπό τό Σχολείο τής ’Όρσιοβα. Ή  θέση του τού έπέ- 
τρε'πε νά έπηρεάζει τόν μεγάλο άρχοντα και νά τού εμπνέει ώφέληιες γιά 
τήν Πατρίδα πρωτοβουλίες, δπως υπήρξε ή χρηματοδότηση τής έκθεσης τών 
’Ολυμπίων, δηλαδή τής άφετηρίας γιά τήν ανέγερση τού σημερινού Ζαππείου. 
Ή  διαθήκη τού Ζάππα είναι έργο τού Ζαχαρία Σαρδέλλη, δχι μόνο σέ δ,τι 
άφορα ατό συντακτικό μέρος, μά και στήν δλη σύλληψή της. Και πρέπει νά 
θεωρηθεί εύνοια τής τύχης τό γεγονός δτι ό Σαρδέλλης βρισκόταν έκείνη τήν 
έποχή κοντά στόν μεγάλο εύεργέτη. Μετά τό θάνατο τού Ζάππα, στράφηκε 
πρύς τή δημοσιογραφία, χωρίς νά δεχθεί τήν προσφορά τού φίλου του ’Ιόν 
Μπρατιάνου, πρωθυπουργού τής Ρουμανίας καί ισχυρού πολιτικού ήγέτη, πού 
τού εξασφάλιζε τήν έδρα τής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο 
τού Βουκουρεστίου, μέ τόν δρο καί σύμφωνα μέ τά καθιερωμένα, νά πολιτο- 
γραφηθεί Ρουμάνος πολίτης.

Γιά τόν Σαρδέλλη, ή έγκατάλειψη τής έλληνικής ύπηκοότητος είταν α
διανόητη καί έπαιρνε τό νόημα καί τήν έκταση έθνικής προδοσίας.

Αύτή ή πίστη, πού φώλιαζε στις ψυχές τών άποδήμων έκείνη τήν έποχή, 
στάθηκε άποφασιστικός παράγων γιά τή διατήρηση τής έθνικής των συνείδη
σης καί γιά τήν ένότητα καί έπιβίωση τού Γένους.

'Όταν έξέδωκε μέ τόν Πασχίδη τήν «’Ίριδα», βρέθηκε aro στοιχείο του. 
θά  συνεχίσει τήν έκδοσή της καί μετά τήν αποχώρηση τού Πασχίδη, ώς τήν 
ήμέρα τού θανάτου του.

Άπό τά δημοσιεύματά του φαίνεται δτι εϊταν γεννημένος δημοσιογράφος 
στήν πλατειά έννοια τού δρου. ’Έ χει άκριβή συναίσθηση τής άποστολής του. 
Τά πνευματικά του έφόδια τόν βοηθούν και τόν έμπνέουν στήν έκπλήρωσή 
της. Σκοπεύει εύστοχα, καταγγέλλει κάθε αύθαιρεσία ή καί όλιγωρία τών 
Ελληνικών Προξενικών ’Αρχών καί κάθε κοινωνική άσχημία, μέ τίμια αγω
νιστική διάθεση, πού θά τού στοιχίσει δυο φορές τήν έκτόπισή του άπό τή
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Ρουμανία. "Ομως ούτε αύτό, ούτε οι πολλές δυσχέρειες πού συναντούσε στήν 
έκδοση και επιβίωση της έφημερίδας του θά κατορθώσουν νά τόν λυγίσουν. 
Μά δεν είναι μόνον ό αύστηρός επικριτής των κακώς κειμένων ώχυρωμένος 
οπτόν άρνητικό ρόλο του. νΕχει δημιουργικές εμπνεύσεις και τις προβάλλει μέ 
συνέπεια. Ταξιδεύει στην Ελλάδα για νά ενημερώσει την Κυβέρνηση γιά τό 
θέμα τής διαθήκης του Ζάππα, τήν έποχή πού είχε ξεσπάσει ή διένεξη μέ τη 
Ρουμανία, καθώς και αργότερα και άποποιείται τήν παρασημοφόρησή του μέ 
τήν πεποίθηση δτι δέν έτατελεΐ παρά τό καθήκον του.

Γιά τή συγκρότηση Ελληνικών Κοινοτήτων και τήν ίδρυση Ελληνικών 
Σχολείων, ό Σαρδέλλης, αγωνίζεται μέ μιά έπηιονή πού έχει δλα τά χαρα
κτηριστικά μιας έμμονης ιδέας. Σ ’ ένα άρθρο του τό 1872 τόνιζε:

«Σώσωμεν έαυτονς άπό τή; άρνησιεθνίας και τής καταισχύνης διά τής συστά- 
σεως Εκκλησίας, Σχολής, Π αρθεναγτογείον και παντός δ.τι συντελεί εις τόν σύν
δεσμον κα'ι τήν ισχυν ημών».

Και ό λόγος του δέν έπεφτε πάντοτε στο κενό. Οι Παπιγκιώτες τής Ρου
μανίας ιδρύουν στή γενέτειρά τους Παρθεναγωγείο. Στο Βουκουρέστι συγ
κροτείται Ελληνική Κοινότης. Οίκοδομεϊται τό μέγαρο τής Ελληνικής Πρε
σβείας και τό παρακείμενο παρεκκλήσι. Στο Δραγατσάνι θεμελιώνεται τό μνη
μείο τών "Ιερολοχιτών. Καί σέ δλα αύτά ή συμβολή τού Σαρδέλλη και τής έ
φημερίδας του ύπήρξε ούσιαστική. Προπαγανδίζει μέ φανατισμό γιά τή συγ
κρότηση τού Εθνικού μας Στόλου, υποστηρίζει, όπως και ό Πασχίδης, τή σύ
σταση «’Ανατολικής "Ομοσπονδίας* τών Χριστιανικών Κρατών και άντιδρα α
προκάλυπτα σέ κάθε ενέργεια τής ξένης έλληνομάχου προπαγάνδας. Αύτό 
προκάλεσε, εκτός από τις εκτοπίσεις και μιά δολοφονική άπόπειρα εναντίον 
του, πού τού έστοίχισε τό ένα του μάτι. Το 191-3 τόν βρίσκει πάλι εκτοπισμένο 
στή μικρή κωμόπολι Γκαέστι. Προαισθανόμενος τό τέλος του αποφασίζει ν ’ 
άποσυρθεϊ από τή διεύθυνση τής έφημερίδας του, ύστερα από μισόν αιώνα πε
ρίπου, αγώνων και μόχθου σκληρού γιά τά αιώνια ιδανικά πού γαλούχησαν 
τόν απόδημο Ελληνισμό. Δημοσιεύει οτήν «νΙριδα» ένα συγκινητικό άποχαι- 
ρετιστήριο γράμμα προς τούς άναγνώστες της. Στο ίδιο γράμμα έκφράζει τήν 
ικανοποίησή του πού έζησε νά χαρεϊ τήν πραγμάτωση τών ιδανικών του, δη
λαδή τή συγκρότηση τού Εθνικού μας Στόλου και τή σύσταση τής «’Ανατολι
κής "Ομοσπονδίας», δηλαδή τής Βαλκανικής Συμμαχίας, διατυπώνει δμως τό 
παράπονο δτι δέν κατώρθωσε νά έκπληρώσει τόν διακαή του πόθο και νά με
ταφέρει τήν εφημερίδα του στήν άπελευθερωμένη νΗπειρο, στο αγαπημένο 
του Πάιυγκο, όπου διατηρούσε άκόμα τό πατρικό σπίτι καί τά κτήματα μέ τήν 
πεποίθηση δτι ή γενέθλια γή θ’ άπελευθερωθεϊ κάποτε.

Αύτό ύπήρξε πάντοτε τό νοσταλγικό δραμα τού ξενητεμένου ’Ηπειρώτη: 
νά ξαναγυρίσει και νά ϊδεϊ τόν καπνό άναθρώσκοντα άπό τό παληό τζάκι τού 
πατρικού σπιτιού. Είναι τό δραμα πού εξασφαλίζει και θεμελιώνει τή φυλετική 
μας διάρκεια.

Εξόριστος, ό Ζαχαρίας Σαρδέλλης, μακρυά άπό τήν οίκογένειά του, πε
θαίνει μοναχός στόν τόπο τής έκτόπισής του, τό Γκαέστι, τόν Σεπτέμβρη τής 
ϊδιας χρονιάς (1913) μέ τήν πεποίθηση δτι έξεπλήρωσε τό καθήκον του σάν 
έλεύθερος και πνευματικός άνθρωπος καί σά δημοσιογράφος.
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ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Σ Κ Α Ι ΑΡΙΣΤΟ ΤΕΛΗ Σ ΣΑΡΔΕΑΑΗ Σ

Ή  οικογένεια Σαρδέλλη είταν μια οικογένεια δημοσιογράφων. Τό παρά
δειγμα του ΙΙατέρα ακολούθησαν και οι δυό του γιοί. Μεγαλύτερος ό ’Αλκιβι
άδης, σπούδασε ιατρική, τήν έγκατέλειψεν δμως για χάρη τής δημοσιογρα
φίας. Γεννημένος στη Ρουμανία είναι ένθερμος θιασώτης τής έλληνορουμα- 
νικής φιλίας. Ταύτόχρονα άμείλικτος διώκτης κάθε άνθελληνικής προπαγάν
δας πού την ύποδαύλιζαν κυρίως ύποπτα στοιχεία πού έμφανίζονταν σά ρου- 
μανίζοντες κουτσόβλαχοι. Αύτό τού στοίχισε την έκτόπισή του άπό τή Ρουμα
νία τό 1894. Καταφεύγει τότε στην Ελλάδα και διαμένει ώς το 1897. Παίρνει 
μέρος στον άτυχο εκείνο πόλεμο, μά αρρωσταίνει και αναγκάζεται νά γυρίσει 
κοντά στούς δικούς του, στή Ρουμανία. Οι σκοτεινές δυνάμεις πού δέν λεί
πουν άπό κανένα τόπο και άπό καμμιό εποχή πετύχανε μια νέα έκτόπισή του 
μακρυα άπό τό Βουκουρέστι, στήν περιοχή Μπρασόβ, ύπου καί πέθανε νέος α
κόμα, σέ μια καλύβα, άπό φυματίωση.

Ό  άλλος άδελφός, ό ’Αριστοτέλης, βρισκόταν τότε στήν ’Αθήνα καί πα
ρακολουθούσε μαθήματα νομικής. Γύρισε στή Ρουμανία για να σταθεί παρά
πλευρα στον πονεμένο τότε πατέρα. Καί όταν έ'λειιρε καί έκεϊνος συνεχίζει 
τήν έκδοση τής «’Ίριδος» μέ τό ίδιο πάθος τού πατέρα καί τού αδελφού του. 
Δέν περιορίζεται μόνο σ’ αύτή. Εκδίδει κατά καιρούς καί άλλες, όπως τις ρου
μανικές «REALITATEA» (Πραγματικότης) καί «ORIENTUL» ( ’Ανατολή), 
καθώς καί σέ συνεργασία μέ άλλον Ζαγορίσιο, τον Κώστα Βελέντζα, τήν «Πο
λιτική καί Οικονομική Επιθεώρηση» καί τήν έφημερίδα «Άκρόπολις».

Ό  ύπογραφόμενος είχε τήν εύκαιρία να γνίορίσει άπό κοντό τον ’Αριστο
τέλη Σαρδέλλη καί να συνεργασθεϊ στις εφημερίδες του. Είχε τό ίδια χαρα
κτηριστικό γνωρίσματα τού πατέρα καί τού άδελφού του. Φανατικός πατριδο- 
λάτρης, μέ φωτεινή έπαγγελματική συνείδηση, σταθερός στήν ύπεράσπιση των 
άντιλήψεών του, στό πιστεύω του, καί τόν διέκρινε ό μποέμικος έκεϊνος ιδεα
λισμός πού έροττεύεται τό άμορφα ιδανικό καί μάχεται για τήν πραγμάτωσή 
των, χωρίς να ύπολογίσει τίς δυνατότητες τού έφικτού.

Νέος άκόμα, μετά τό θάνατο τού πατέρα του, τό 1915, δταν στή ρουμανική 
έφημερίδα «SEARA» δημοσιεύτηκε ένα άρθρο - λίβελλος έναντίον τού Ε λ λ η 
νικού Λαού, έπειδή είχε δώσει τήν εκλογική νίκη στον Ελευθέριο Βενιζέ- 
λο, πού είταν τότε τό ίνδαλμα των άποδήμο)ν, δέν έδίστασε καθόλου νά παρα- 
λάβει τόν άρθρογράφο, κάποιον Καρναμπότ (τό άνομα τόν παρουσιάζει ξενι
κής προελεύσεως) στή δική του ρουμανική έφημερίδα «REALITATEA» καί 
να τόν «ξετινάξει γερά», κατά τή δημοσιογραφική ορολογία, καί νά τού έπι- 
βάλλει τή σιωπή.

’Αργότερα, γιό να μπορεί νό συνεχίσει τή σταδιοδρομία του, υποχρεώ
θηκε άπό τή ρουμανική νομοθεσία να πολιτογραφηθεϊ Ρουμάνος πολίτης καί 
να έκπληρώσει δλες τίς ύποχρεώσεις πού τού επέβαλε ή νέα του ίδιότης, χω
ρίς αύτό νό τόν έμποδίσει νό εκδίδει τίς έτρημερίδες του καί νό υποστηρίζει 
τό δικαιώματα τού άποδήμου Ελληνισμού.

Ενεργό μέλος ιού Εθνικό - αγροτικού Κόμματος τού Ίούλιου Μανίου, 
τοποθετείται στή θέση τού Γεν. Γραμματέως τού Υπουργείου Εργασίας, δταν 
τό κόμμα τούτο όνέλαβε τή διακυβέρνηση τής χώρας κατά τήν περίοδο 1928 
—1930. Καί άπό τή θέση αύτή προσέφερε πολύτιμες ύπηρεοίες στούς "Ελλη
νες εμπόρους καί έπαγγελματίες, έπειδή ή ρουμανική νομοθεσία είχεν άρ- 
χίσει νό έπιβάλλει περιορισμούς στή δραστηριότητα των ξένων, μέ σκοπό νά
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προωθήσει τή δραστηριότητα των αύτοχθόνιπν εμπορικό - οικονομικών παρα
γόντων καί νά τούς προστατεύσει άπό τον συναγωνισμό.

Ή  δραστηριότητα του Σαρδέλλη (για τον ’Αριστοτέλη πρόκειται πάλι) 
ένοχλοϋσε τούς Ρουμάνους, ή άλλα στοιχεία πού άντιπαθοϋσαν τούς 'Έλλη
νες, και κάποιος έτόλμησε νά του ύπενθυμίσει, μέ γράμμα του δημοσιευμένο 
σέ ρουμανική εφημερίδα, τήν ιδιότητα τού Ρουμάνου πολίτη και μάλιστα έφέ- 
δρου άξιωματικού. (Ό  Σαρδέλλης είχε ύπηρετήσει σαν άξιωματικός σέ έπί- 
λεκτο σώμα και είχε διακριθεί). Εκείνος δμως μέ τό θάρρος πού τον διέκρινε, 
άπάντησε στην ίδια εφημερίδα τονίζοντας:

«Κάθε τίτλος πού μου δόθηκε θέλησε νά μέ τιμήσει για τις υπηρεσίες κα«. τήν 
αγάπη μου προς τή ρουμανική πατρίδα (είταν γεννημένος στή Ρουμανία δπως και 
οί άδελφοί του), άλλα δέ θά εΐμουν άξιος κανενός τίτλου άν έπαυα έστω και γιά 
μιά στιγμή νά μή θεο)ρώ τον εαυτό μου υπερήφανο γιά τήν ελληνική μου καταγοογή».

Πρέπει νά όμολογηΘεί δτι μιά δμοια στάση φανερώνει έντονο τό αίσθημα 
τής άξιοπρεπείας καί τής άγάπης γιά τήν Μητέρα Πατρίδα, γιά κάθε τι τό ελ
ληνικό.

Ή  μεταπολεμική καθεστωτική μεταβολή στή Ρουμανία καί ή διακοπή τών 
έπικοινωνιών μας έστέρησε κάθε πληροφορίας σχετικής μέ τήν τύχη του ’Α
ριστοτέλη Σαρδέλλη. 'Όμως, ή προηγούμενη του ενεργός άνάμιξη στήν πο
λιτική, ώς μέλος τού ’Εθνικό - άγροτικοϋ Κόμματος μας ύποβάλλει τή σκέψη 
δτι ακολούθησε τή μοίρα του πατέρα καί τού άδελφοϋ του, άλλά καί τών πε
ρισσοτέρων Ελλήνω ν δημοσιογράφων τής Ρουμανίας.

Έδώ ή στοιχειώδης ηθική τάξη μάς υποχρεώνει ν ’ αναφέρουμε δυό άλ
λους 'Έλληνες δημοσιογράφους τής Ρουμανίας, πού δέν είναι Ήπειρώτεο, μά 
πού ακολούθησαν τήν κοινή μοίρα τών συναδέλφων τους, πιστοί τής επαγγελ
ματικής δεοντολογίας καί τής εθνικής άξιοπρεπείας.

Ό  ένας, ό Τιμολέων Ρουμπινής, εκδότης τής εφημερίδας «Οί Σύλλογοι» 
πέθανε εξόριστος καί λησμονημένος στο κρεββάτι ενός φτωχικού ξενοδοχείου. 
Ό  άλλος, έκδοτης καί διευθυντής τής εφημερίδας «’Έθνος», ό άείμνηστος φί
λος Λεωνίδας Κωστομύρης, πέθανε στή φυλακή, οπού τον έρριξαν οί Ναζί 
δταν κατέλαβαν «φιλικά» τή Ρουμανία, πριν προφθάσει νά χαρεϊ τή μεγάλη 
συμμαχική νίκη, στήν οποία τόσο πίστευε καί γιά τήν οποία προπαγάνδιζε μέ 
πάθος.

Σ Π 7Ρ 0Σ  ΣΙΜΟΣ

Μιά έξέχουσα προσωπικότης άνάμεσα στούς Ήπειρώτες δημοσιογράφους 
τής Ρουμανίας. Ό  μόνος ίσως γνωστός καί στήν Ελλάδα, έπειδή ή έφημερίδα 
του ή «ΓΙατρίς», μετά τήν έκτόπισή του άπό τή Ρουμανία, συνέχισε έπί ολό
κληρες δεκαετηρίδες τήν έ'κδοσή της στήν ’Αθήνα, καί επηρέασε τά γεγονότα 
τής εποχής έκείνης.

Ό  Σίμος γεννημένος στήν περιοχή τής Λάβδανης τού Πωγωνίου, βρέ
θηκε άπό τά μικρά του χρόνια στον Πειραιά, δπου ό πατέρας ή κάποιος θείος 
του διατηρούσε άρτοποιεϊο, ένα άπό τά πιό συνηθισμένα έπαγγέλματα τών α
ποδήμων Ήπειρωτών τής έποχής έκείνης. Ό  νεαρός Σπύρος δμως δέν θ’ ά- 
κολουθήσει τήν παράδοση. Έστράφηκε προς τή δημοσιογραφία καί εικοσάχρο
νος άκόμη είταν συντάκητς τής «Έβδομάδος» στόν Πειραιά. Τό 1890 θά ιδρύσει
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τή δική του εφημερίδα «Αττική». Πολέμιος του παληοκομματισμού κινδύνευσε 
να χάοει τή ζωή του, οέ δολοφονική άπόπειρα πού έγινεν εναντίον του, δπως 
αναφέρει ό Νικ. Πατσέλης. Ο έκπατρισμύς καί ή εγκατάστασή του στή Ρου
μανία δεν φαίνεται νά είναι άσχετος μέ τά γεγονότα αύτά.

Στή Ρουμανία θά εγκατασταθεί αρχικά στο παραδουνάβιο λιμάνι τής 
Βραΐλας, δπου θά διδάξει στο έκεϊ Ελληνικά Λύκειο «Φως». Δύσκολα όμως ό 
δημοσιογράφος ν' αλλάξει έπάγγελμα. Σέ κάθε άλλο χώρο, μακρυά άπό τά 
δημοσιογραφικά γραφείο και το τυπογραφείο νιώθει άβουλα, κινείται μέ δυσκο
λία. Ή  όσμή τής τυπογραφικής μελάνης του προκαλεϊ μιά πνευματική εύφο- 
ρία, τον έμπνέει. Γιά τούτο και ό Σϊμος γύρισε στή δημοσιογραφία. ’Έ γινε  
συντάκτης στήν έφημερίδα «Πατρίς», πού έξέδιδε στο Βουκουρέστι μιά ομάδα 
’Ιθακήσιων. Σέ σύντομο χρονικά διάστημα θ’ ανέβει δλη τήν ίεραρχική κλί
μακα γιά νά καταλήξει Διευθυντής και τελικά ιδιοκτήτης τής έφημερίδας.

Τήν έποχή έκείνη, έκτος τής «’Ίριδος» τού Σαρδέλλη, έκδιδόταν καί «Οί 
Σύλλογοι» τού Ρουμπινή, πού άργότερα διέκοψε ή συγχωνεύτηκε στήν «Πα
τρίδα».

Ή  παρουσία τού Σίμου στο χώρο τής έλληνικής δημοσιογραφίας στή Ρου
μανία σημειώνει μιά πραγματική επανάσταση. Πνεύμα οργανωτικό καί έπι- 
χειρηματικό, γρήγορα κατορθώνει ν ’ άνανειδσει τήν κάπως αναιμική ώς τότε 
ελληνική δημοσιογραφία καί νά καταστήσει τήν «Πατρίδα» εφημερίδα κύρους, 
πού ξεπερνώντας τούς στενούς κύκλους τών Ελληνικών Κοινοτήτων θά γίνει 
γνωστή καί πέρα από τά ρουμανικά σύνορα, δπως άλλοτε οί εφημερίδες τής 
Βιέννης. Διευρύνει τά πλαίσια τού πληροφοριακού του δικτύου μέ άνταποκρι- 
τές σέ δλες σχεδόν τις Βαλκανικές χώρες καί στή Δύση, δπως αναφέρεται στήν 
« Ιστορία τής Δημοσιογραφίας» τών λίύταλη καί Μάγιερ, δπου παρέχεται μιά 
πληρέστερη εικόνα τής δραστηριότητός του στήν Ελλάδα. Στή Ρουμανία ο 
Σίμος θά μείνει 15 περίπου χρόνια, γιά ν ’ άκολουθήσει ύστερα τήν ’ίδια μοίρα 
τών άλλοιν συναδέλφων του, δηλαδή τό δρόμο τής έξορίας. ’Έτσι, στίς 8 Νο
εμβρίου 1905, ή έκδοση τής «Πατρίδος» σταμάτησε στο Βουκουρέστι. Ε ίχε μεί
νει ακέφαλη, γιατί είχε προηγηθεϊ ή έκτόπιση ομαδικά τού Σίμου, τού ’Αρ
χισυντάκτη καί τού διαχειριστή της καί επειδή δέν τού είχεν έπιτραπεϊ ή δέν 
είχε κατορθώσει νά πάρει μαζί του παρά μόνον 800 ρουμανικά φράγκα, άπό 
δλα τά περιουσιακά του στοιχεία. ΕΙταν ακόμα νέος καί μέ τή χαρακτηριστική 
του δραστηριότητα κατώρθωσε νά έπανεκδόσει τήν «Πατρίδα», μετά ένα μήνα 
περίπου, στήν ’Αθήνα.

’Από έδώ αρχίζει μία νέα καί γόνιμος περίοδος αγώνων γιά τήν «Πατρί
δα» καί τον ιδρυτή της, πού συνδέθηκαν μέ τήν εξέλιξη τών πολιτικών μας 
πραγμάτων τής έποχής έκείνης καί πού τήν έπηρέασαν σέ μεγάλο βαθμό. ’Εδώ 
πρέπει νά προστεθεί δτι άφορμή τής έκτοπίσεως τού Σίμου, μαζί μέ τό κύριο 
προσιοπικό τής έφημερίδας του είταν, δπως είχε καταγγελθεί στήν ίδια του 
τήν έφημερίδα, έκτός από τή διένεξη γύρω στό θέμα τής διαθήκης τού Ζάππα, 
πού τόσο έταλαιπιίιρησε τήν τότε Ελληνική Κυβέρνηση, καί τό γεγονός δτι 
ή Ελλάδα δέν δεχόταν τή Ρουμανία συγκυρίαρχο στή Μακεδονία. Έπρόκειτο 
πάντοτε γιά ένα άλλο θέμα, τό «Κουτσουβλαχικό», πού έγινεν άφορμή νά διω- 
χθούν οί περισσότεροι 'Έλληνες δημοσιογράφοι τής Ρουμανίας καί νά γευθεϊ 
πολλές πικρίες τό έκεϊ ελληνικό στοιχείο.

Στήν Ελλάδα ή «Πατρίδα» τού Σίμου γνώρισε πολλές καλές μέρες. Διέ
κοψε δμως τήν έκδοσή της τό 1920, ύστερα άπό τήν άναπάντεχη πτώση τού
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Βενιζέλου, τόν όποιο ακολουθούσε ό Σϊμος μέ άφοσίωση. Έπανεκδόθηκε τό 
1927, γιό νά διακόψει οριστικά τό 1935, μέ τήν άποχώρηση του ιδρυτή της άπό 
τό δημοσιογραφικό στίβο, πού τόν έτίμησε πάντοτε μέ τήν παρουσία καί τούς 
αγώνες του.

Είναι γνιπστό δτι ό Σιμός υπήρξε καί πολιτικός. Γιά τούτο έχομε τή γνώμη 
δα τό έργο του, καί σά δημοσιογράφου και σάν πολιτικού, πρέπει νά έρευνη- 
θεί πλατύτερα καί νά τού δοθεί ή θέση πού τού ταιριάζει.

’Εκδότης καί Διευθυντής τής έφημερίδος «Μέλισσα» πού έμβλημά της 
είταν ή κυψέλη, γιά νά συμβολίζει προφανώς τήν έργατικότητα. Έκδόθηκε 
τό 1908 καί συνέχισε τήν έκδοσή της έπί μιά ολόκληρη περίπου εικοσαετία. Ό  
Οικονόμου είταν, δπο>ς καί ό Σαρδέλλης, άπό τό Πάπιγκο. Είχαμε τήν ευκαι
ρία νά τόν γνιορίσουμε προσωπικά και νά συνεργασθούμε στήν έφημερίδα του, 
στό πρώτο στάδιο τής θητείας μας στή δημοσιογραφία.

Τύπος καλοκάγαθος, μέ τό γενάκι του καί τό σκληρό κολλάρο, πού δί
νανε σέ δλη του τήν έμφάνιση κάτι άπό τήν παληά διδασκαλική έπισημότητα. 
ΤΙροερχόταν άπό τήν οικογένεια τών εργατών Τύπου, είταν άφοσιωμένος στή 
δημοσιογραφία και είχε τή φιλοδοξία νά ύπηρετήσει τήν Ελληνική ’Ιδέα στήν 
ξένη.

Φιλοπαίγμο3ν καί πνευματώδης είχε κερδίσει τή συμπάθεια ιών άναγνω- 
στών του, πράγμα πού τού έπέτρεψε νά συνεχίσει γιά δυο δεκαετηρίδες σχε
δόν τήν έκδοσή της, παρά τά πενιχρά μέσα πού τού παρείχε.

Χαρακτηριστικός γιά τήν πνευματώδη διάθεσή του είναι ό ύπότπλος τής 
έφημερίδος του : «Όμιλεί ή Μέλισσα; και όμως όμιλεί», πού προδιέθετε τούς 
άναγνώστες του.

Ή  πολύχρονη έκδοση τής έφημερίδος του, βοήθησε, μαζί μέ τϊς άλλες 
στή διατήρηση τού εθνικού φρονήματος τών άποδήμων καί τής άγάπης γιά τή 
γενέθλια γή, γιά τό μακρινό τους χωριό, προς τό οποίο είταν πάντα στραμμέ
νος ό νοσταλγός τους καημός. Καί άπό τής πλευράς αυτής ή ύπηρεσία πού 
προοέφερε δέν πρέπει νά θεωρηθεί άσήμαντη.

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΕΝ ΤΖΑΣ

'Εκδότης καί Διευθυντής τής έφημερίδος «Εθνικός Φάρος». Ζαγορίσιος, 
άπό τούς Κήπους, όπου σώζεται καί σήμερα τό αρχοντικό τής οίκογένειάς του.

Έδώ πρέπει νά σημειωθεί ότι άνάμεσα στούς Ήπειρώτες δημοσιογράφους 
τής Ρουμανίας, οί Ζαγορίσιοι κατέχουν τήν πρώτη θέση, άριθμητικά τουλάχι
στο, έπειδή γιά μιά λεπτομερειακή άξιολόγηση δέν μπορεί νά έχει άξιώσεις 
τούτη ή σκιαγραφία.

Τελειό<ροιτος τού Γυμνασίου Σάμου, ό Βελέντζας, έσπούδασε οικονομικές 
καί πολιτικές έπιστήμες στή Ζυρίχη. Τόν τραβούσεν δμως ή δημοσιογραφία 
και παρά τό γεγονός δτι είναι υποχρεωμένος νά παρακολουθεί τϊς έμπορικές 
έπιχειρήσεις τού πατέρα του, συνεργάζεται άπό τού 1925, στόν «’Ηπειρωτικό 
’Αγώνα» τών Γιαννίνων, στή «Μέλισσα» τού Οικονόμου, καί στό «’Έθνος» τού 
Κωστομύρη. ’Εκδίδει τήν «Πολιτική καί Οικονομική ’Επιθεώρηση» μέ τόν ’Α
ριστοτέλη Σαρδέλλη και άναλαμδάνει τή διεύθυνση τής έφημερίδος «Άκρό- 
πολις», δλο τού Σαρδέλλη.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Τον «’Εθνικό Φάρο» έξέδωκε τόν Μάιο 1934 και καθώρισε τούς σκοπούς 
του στό πρώτο κύριο άρθρο στο οποίο τόνιζε, άνάμεσα στ’ άλλα:

« .. .έπιδιώκομεν νά δώσωμεν ένα μορφωτικόν όργανον, αφού γνωστόν τυγ
χάνει δτι ή έφημερίς αποτελεί τό μόνον σχεδόν μέσον μορφώσεως των Ελλήνων του 
εξωτερικού. Νά δώσωμεν τέλος ενα εθνικόν ό'ργανον έμπνέον και τονώνον τό τόσο 
χαλαρωθέν εθνικόν αίσθημα των Έλληνοπαίδων προ πάνπυν, των παιδιών αυτών 
από τά οποία έξαρτάται τό μέλλον τής φυλής μας».

Ό  Βελέντζας, τόν οποίο είχαμε την εύκαιρία νά γνο>ρίσουμε και νά συν- 
εργαοθούμε μαζί του, συνδύαζε τον έπιστήμονα μέ τά δημοσιογράφο καί οι 
δημοσιογραφικοί του αγώνες γίνονταν από περιωπής και μέ μιά ιδιαίτερη 
καί όξυδερκή θεώρηση των πολιτικών, κοινωνικών καί οικονομικών προβλη
μάτων. Είχε άνεπτυγμένο τό αίσθημα τής έπαγγελματικής ευθύνης, τής δη
μοσιογραφικής έντιμότητας καί τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Πρώτη του σκέψη μετά την έκδοση του «Εθνικού Φάρου» είναι νά όρ- 
γανώσει μιά εκδρομή - προσκύνημα στό Δραγατσάνι καί νά φροντίσει νιά 
τήν άναστήλωση τού Ηρώου των Τερολοχιτών, πού είχεν άνεγερθεϊ μέ πρό
ταση καί πρωτοβουλία τού Ζαχαρία Σαρδέλλη.

Μέ τήν εύκαιρία αυτή δημοσιεύτηκε στόν «Εθνικό Φάρο» τό παρακάτω 
ποίημα τού μεγάλου μας Παλαμα, πού τό είχε γράψει κατά παράκληση τού 
Βελέντζα:

Δ Ρ Α Γ Α Τ Σ Α Ν Ι

Μούσα κΓ αν είμαι, είναι Δόξα 
Τό δικό μου τόνομα κι’ είναι 
Πάντα ή Ελλάδα μεγάλη 
Στην ιερή γή πού μέ στέλνει 
Για τά ιερά θερισμένα 
Στάχυα τής νιότης νά πλέξω 
Καί τό πανίερο στεφάνι.
Δεν είν’ άπ’ άνθια, απ’ των άστρων 
Είναι τό φως τό στεφάνι 
Μέ τή μιά λέξη κι’ έκείνη 
Φωτοχυτή: ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙ.

Ό  Παλαμας συνώδευσε τό ποίημά του καί μέ ένα χαρακτηριστικό γράμ
μα του:

«Φίλε κ. Βελέντζα,
’Άρρωστος καθώς είμαι, δεν κατώρθωσα νά σας άποκριθώ έγκαιρα. Σήμερα 

μόλις πρωί πού ξύπνησα καθώς είδα στόν ύπνο μου πώς είχα γράψει δυο ποιή
ματα πού τά διάβαζα κι’ απορούσα πώς έγιναν τόσο άρμονισμένα. Τά ποιήματα 
δέν τά θυμούμαι πλέον, αλλά μου ήρθαν στό νού αυτοσχέδιοι οί στίχοι αυτοί καί 
σάς τούς στέλνω μή γνωρίζοντας αν ταιριάζουν, αλλά είναι αύτοί. *Αν θά τούς 
δημοσιεύσετε, φροντίστε νά μή έχουν λάθη, γιατί τά λάθη είναι μαχαιριές».
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Σά σέ παρένθεση θά σημειώσουμε κι’ έδώ οτι όταν ξαναεπισκεφθήκα- 
με άργότερα τό Μνημείο των Ιερολοχιτών, βρισκόταν σέ αξιοθρήνητη κα
τάσταση. Ή  θύελλα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και οι συνέπειές του, πού 
ανάμεσά τους είταν και τό τραγικό και οριστικό ξερρίζωμα των Ελλήνων τής 
Ρουμανίας, δέν έπέτρεψαν ν ’ άναληφθεί άγώνας για τη διάσωσή του.

Μια πρότασή μας νά συμπεριληφθεί στον ετήσιο εορτασμό των 150 χρό
νων του εθνικού μας ξεσηκωμού και ένα εύλαβικό προσκύνημα στο Δραγα
τσάνι, στον τόπο δπου πρώτα τά έλληνικά νιάτα πότισαν μέ τό αίμα τους τό 
δένδρο τής λευτεριάς, δεν στάθηκε δυνατόν νά πραγματοποιηθεί. ’Έτσι, τό 
Μνημείο τών Ιερολοχιτών στο Δραγατσάνι, περιμένει ακόμα τούς άναστηλωτές 
του. Ή  ζωή ιής εφημερίδας του Βελέντζα δέν είταν μακροχρόνια. Τά γεγο
νότα πού είχαν άρχίσει νά διαγράφονται στον ευρωπαϊκό ορίζοντα, σάν προ- 
μήνυμα τής τραγωδίας καί τής θύελλας, πού θ’ άκολουθοϋσε, και ή δική του 
άσθένεια συνετέλεσαν στην πρόωρη διακοπή τής έκδοσής της. Κι’ είταν κρί
μα γιατί τό ξεκίνημα είταν τόσο ώραϊο.

Έκτος άπό τούς έκδοτες ελληνικών εφημερίδων, πού προαναφέραμε, ή 
παρουσία Ήπειρωτών δημοσιογράφων στον Ελληνικό Τύπο τής Ρουμανίας, 
είναι συνεχής. Ή  δημοσιογραφική δεοντολογία μάς ύποχρεώνει νά τούς ά- 
ναφέρουμε. ’Αρχίζουμε άπό τύν Κωνστ. Ράδο, πού γιά ένα χρονικό διάστημα 
έγινε αρχισυντάκτης τής εφημερίδας «Οι Σύλλογοι» του Ρουμπινή. ’Ακολου
θούν ό θοηιάς Μουδόπουλος, άπό τήν Άρίστη Ζαγορίου, τακτικός συντάκτης 
του «’Έθνους» του Κωστομύρη, ό καθηγητής Χρήστος Τσούλας, άπό τήν Πα- 
ραμυθιά, πού έγραψε σέ περισσότερες εφημερίδες καί ιδιαίτερα στον «Ε
θνικό Φάρο» του Βελέντζα, ό γιατρός Γραμματόπουλος, τακτικός συνεργά
της τής «Νέας Ελλάδος» του Τσούρκα καί τέλος ό ύπογραφόμενος πού ζητεί 
συγγνώμη γιά τήν αύτοπαρουσίαση πού τήν επέβαλε ή χρονογραφική αν 
όχι καί ιστορική ακρίβεια.

Ό  κύκλος τής Ελληνικής Δημοσιογραφίας στή Ρουμανία, έκλεισε μέ 
τήν εφημερίδα «Νέα Ελλάς» του άειμνήστου φίλου, λογίου καί δημοσιογρά
φου Κλεοβούλου Τσούρκα, άπό τό Βογατσικό Καστοριάς. Έκδόθηκε στίς 22 
’Οκτωβρίου 1944, όταν άρχιζε νά γλυκοχαράζει ή νίκη πάνω στίς δυνάμεις 
του κακού καί σταμάτησε τον Σεπτέμβριο 1946 μέ διαταγή τής ρωσσικής λο
γοκρισίας, πού είχαν έγκαθιδρύσει τά σοβιετικά στρατεύματα κατοχής, στή 
Ρουμανία.

Ωστόσο, παρά τό βραχύβιο της, ή έφημερίδα αύτή άπετέλεσε τον ωραιό
τερο έπίλογο τής Ελληνικής Δημοσιογραφίας στή Ρουμανία, τόσο μέ τήν 
έμφάνιση, δσο καί τήν πληρότητά της. ’Αρκεί νά σημειωθεί 8τι στο συντα
κτικό της έπιτελεϊο ή άνάμεσα στούς συνεργάτες της μετείχαν άνθρωποι τών 
Γραμμάτων, καθηγητές Πανεπιστημίου κ.ά. επειδή δύο σελίδες γράφονταν 
στή Ρουμανική.

'Ό ταν έγινε γνωστό στούς ηπειρωτικούς κύκλους τού Βουκουρεστίου 8τι 
κατά τή διάρκεια τού Έλληνοϊταλικοϋ πολέμου είχε βομβαρδισθεί καί ή γε> 
ραρά Ζωσιμαία Σχολή δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο τού 1945, στή «Νέα Ε λ 
λάδα» μια ενθουσιώδης έκκληση τής Επιτροπής ’Εράνου γιά τήν ανοικοδό
μησή της, ένισχυμένη άπό ένα έμπνευσμένο άρθρο τού διευθυντοϋ τής έφη- 
μερίδας Κλεοβ. Τσούρκα.

Παραθέτουμε ολόκληρο τό κείμενο τής έκκλήσεως γιά τήν ιστορία:
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«Τά πλήγματα τού πολέμου ύπήρξαν βαρεία διά την Ελλάδα, διά κάθε πό- 
λιν, διά κάθε χωριό, διά κάθε οικογένειαν.

Κατεπατήθησαν ολοι οΐ νόμοι του πολέμου — καί γραπτοί καί άγραφοι — 
κατεστράφησαν Έκκλησίαι, νοσοκομεία, σχολεία.

Μεταξύ των πληγέντο)ν ιστορικών ιδρυμάτων είναι καί ή Ζωσιμαία Σχολή 
Ίιοαννίνων.

Ή  ελληνική διανόησις των χρόνων τής δουλείας τής Ήπειροι* καί εν γένει 
ή Ιστορία των Ελληνικών Γραμμάτων καυχάται μέ τό ένδοξον παρελθόν τής Σχο
λής ταύτης, προπορευομένης πάντοτε εις τήν έξέλιξιν τής Ελληνικής Παιδείας. 
Σήμερον ή Ζωσιμαία Σχολή επαυσε νά υψώνει τις υπερήφανες κολώνες της. πού 
μετατράπηκαν σέ θρύμματα από εχθρικές βόμβες. Ή  συνεισφορά μας διά τό άνορ- 
θωτικόν έργον υπέρ τού ενδόξου αυτού βωμού τών ελληνικών Γραμμάτιου, τής Ζω- 
σιμαίας Σχολής, νά μ ή γνωρίσει κανένα περιορισμό, διότι όσα καί άν συνεισφέ- 
ρα>μεν ημείς από εδώ δέν διίνανται νά παραβληθούν ιιέ ό',τι προσέφερον εκείνοι 
διά τήν ύπαρξιν όλων μας. Σήμερον μάς δίδεται ή ευκαιρία νά έπιβληθώμεν είς 
τήν συνείδησιν δλο)ν τών Ελλήνων, ιός άνθρωποι μή λησμονήσαντες τήν πατρικήν 
γήν καί τά ελληνικά ιδεο>δη.

Μαθηταί, φοιτηταί, Μορφωτικοί Σύλλογοι, επιστήμονες, έμποροι, έργάται καί 
Κοινοτικοί ’Οργανισμοί βοηθείστε διά τήν ανοικοδόμηση' τής Ζωσιμαίας Σχολής.

Ή  επί τών εράνων Επιτροπή: Δημ. Γραμματό>πουλος, ιατρός, Νέστωρ Κα- 
μαριάνός, Ιστοριογράφος, Δημ. Οίκοναμίδης, καθηγητής, wΑλκής Μάνθος, λογο
γράφος, Κ. Γραμμάτικας, δικηγόρος, Τωάν. Παπαιωάννου, δικηγόρος, Δημ. Νι- 
κολαΐδης, ζωγράφος».

Τό έργο τής Ερανικής Επιτροπής ματαιώθηκε όπό τήν καθεοτοπική με
ταβολή πού έπακολούθησε στή Ρουμανία καί υπήρξε ή άφετηρία του ξερρι- 
ζωμοϋ τού Ελληνισμού τής χώρας αύτής.

Αυτό είταν τό χρονικό τών Ήπειρωτών δημοσιογράφων στή Ρουμανία, 
πού δέν έδίστασαν νά θυσιάσουν κάθε προνόμιο μέ τό οποίο τούς είχε προι
κίσει ή φύση καί ή πνευματική τους κατάρτιση, για νά ύπηρετήσουν τήν Ε λ 
ληνική Τδέα καί νά έπιβεβαιώσουν τή χαρακτηριστική διαπίστωση κάποιου 
ξένου μελετητή, πού είπε: «Οι 'Έλληνες δέν έκπατρίζονται ποτέ. "Οπου κι’ 
άν πάνε φέρουν μαζί τους, στήν ψυχή τους τήν Ελλάδα».

Γιά τούς Ήπειρώτες, τούς αίωνίους "Ελληνες τού Βενιζέλου, αυτό ύ- 
πήρξε πάντοτε ύπέρτατος, Ιερός Νόμος.



ΣΤΕΦ. ΜΠΕΤΤΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΙ 0 ΧΥΓΓΡΑΦΕΑ! ΤΗΣ
« Έ ! πόσον γλυκύ πράγμα είναι νά όμιλη τινάς 
την άλήθειαν! Γλυκύτερον όμως καταπολλά είναι 
νά έκφέρη εις φως άληθείας έπωφελεΐς ».

'Ανώνυμος ό Έλλην

α) * Αντιρρήσεις γιά τήν ύποψηφιότητα τον ’Aft. Ψαλίδα

Κατακλείοντας πρόσφατη, έμφανισθείσα από τις στήλες τής «Ήπ. Εστίας» 
μελέτη μου περί του Μιχ. Χρησταρή, διαπρεπή Γιαννιοπη ιατροφιλόσοφου καί φι
λικού Γ1773— 1851), διατύποηπχ τη γνώμη, πώς πιθανόν υπό το μχιστηριώδη Α 
νώνυμο σΐ’γγραφέα τής Ελληνικής Νομαρχίας, του γνιοστου προεπαναστατικού κα
τά το χρόνο και επαναστατικού κατά το περιεχόμενο βιβλίου, νά κρύβεται ό Χρη- 
σταρής μου αυτός, γιά τις πολλές σημειουμενες εκεί ομοιότητες τους. Όλίγο αρ
γότερα, ό καθηγητής τής έδρας τής Παιδαγοιγικής στο Πανεπιστήμιό μας κ. Χρ. 
Φράγκος, δημοσίεψε παλαιότερη, που παρακολούθησα, διάλεξή του, ανάτυπο τής 
όποιας έκ του Α' Τόμ. τής Δί,οδώνης (’Επετηρίδας τής Φιλοσοφ. Σχολής του Πα- 
νεπιστημίου Ίοχαννίνίυν) είχε την καλο>συνη νά μου στείλη, δπου υποστηρίζει την 
άποι|*η, πέος συγγραφέας τής Νομαρχίας είναι όπιυσδήποτε ό σοφός Άρχιδιδάσκα- 
λος τής Καπλανείου ’Αθανάσιος ό Ψαλίδας (1767— 1829).

βά πρέπει νά σημειώσο) μέ την ευκαιρία, πέος τη σχετική γνώμη, εικασία μάλ
λον, είχε διατυπιόσει πρώτος προ δοχδεκαετίας (i960), ό φιλό/νογος Ρήγας Γαρτα- 
γάνης και την ανέπτυσσε μάλιστα διεξοδικά σε τέσσερες πυκνοτυπωμένες σελίδες, 
τις οποίες επιοι^'α^ε όχς Παράρτημα στη μακρά εισαγωγή των 'Απάντων του του 
Κάλβου (σελ. 252—5), όχι χωρίς λόγο, επειδή ή ποίηση του ΖακυνΟίου ποιητή, 
είναι βαθειά διαποτισμένη από το πνεύμα τής Νομαρχίας, εύχονταν δέ εκεί ό Γαρ- 
ταγάνης, κέ/ποιος άξιώτερός του νά καταπιαστή μέ το πρόβλημα. ’Ακριβώς τήν 
ευχή αυτή, χωρίς νά τή γνχορίζη, αλλά από καταδική του σκέψη, ήλθε νά έκπλη- 
ρο̂ ση ό κ. Φράγκος, προβάλλοντας τά αποκλειστικά δικαιοόματα του Ψαλίδα στή 
συγγραφή τής Νομαρχίας.

Ό  αξιωματικός έν τούτοις και σχεδόν απόλυτος τόνος μέ τον οποίο ό κ. κ«- 
θηγητής παρουσιάζει τή γνώμη του, σέ τρόπο χύστε νά θεχυρή λελυμένο ήδη το πρό
βλημα. που έπι εκατόν είκοσι τόσα χρόνια (άφ’ δτου δηλ. πρώτος το εθεσε στη Ν. 
Φιλολογία του ό Ά. Παπαδόπουλος Βρεττός) ταλανίζει χωρίς αποτέλεσμα τή νεο
ελληνική επιστημονική ερευνά, μέ κινεί νά διατυπχόσχυ κάποιες γιά τό πρόσχοπο του 
Ψαλίδα αντιρρήσεις, μέ μόνο σκοπό νά βοηθήσχο κατά τις δυνάμεις μου καί τονς 
δυο πιο πάνο> ερευνητές, πού υπόσχονται νά έπανέλθουν, αν έπανέλθουν, (ό πρώτος 
πέρασαν δώδεκα χρόνια και δέ ν ακούστηκε) διαφχοτιστικχυτεροι. Περιττό νά ύπο-



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

μνήσω, πώς δέν είμαι ειδικός, άλλ* ή μακρόχρονη εξ αιτίας τού Χρησταρή σέ βά
θος καί έκταση αναστροφή μου μέ το θέμα, μου επιτρέπει νά λάβω μέρος στη συζή
τηση. ΙΙαρά ταύτα δέν θά ασχοληθώ μέ την ανακοίνωση αυτή καθ’ έαυτή του κ. 
καθηγητή, τή δομή καί τά συστατικά της, γιά νά μή φανή πώς αντιδικώ μαζί του, 
αλλά θά έκθέσο) μόνο αυτές μου τις αντιρρήσεις - ερωτήματα, πού θά πρέπει νά τύ- 
χουν, δ'ταν χρειασθή, μιας απάντησης, άν την αξίζουν.

Γ) Ό  Άγγ. Παπακώστας (Ν.Ε. ΜΕ' σελ. 409—410) αναιρώντας την αρ
χαιότερη γνωστή μαρτυρία (τού Άνδρ. Παπαδ. Βρεττού), πού φέρει ώς συγγρα
φέα τής Νομαρχίας το Γιαννιώτη έμπορο στήν Όλλάνδα Σπόρο Σπάχο, γράφει 
κοντά στ’ άλλα: «’Ά ν ό Σπύρ. Σπάχος είναι ό άνάηυμος συγγραφέας τής Έλλ. 
Νομαρχίας, πολύ πριν από τον 'ϊδρωμένο δέν θά τό είχε μάθει ό Άθ. Ψαλίδας,
(> περίφημος διδάσκαλος τού Γένους, πού είχε πεθερό τό Σπάχο; (ό πεθερός τού 
Ψ. λέγονταν ’Απόστολος Σπάχος καί όχι Σπύρος - Πρβλ. Δ.Ι.Ε.Ε. 1962 σελ. 380). 
Κι’ άν τό έγνώριζε ό ψαλιδύγλωσσος Ψαλίδας, πού έ'λεγε ξέφραγα τή γνώμη του 
ακόμα καί στο Μαυροκορδάτο, θά τό κρατούσε μυστικό καί δέ θά ερριχνε κάπου 
δυο λέξεις αυτός ή οι μαθητές του οι τόσοι και τόσοι, πού είχε στά Γιάννινα, στους 
Κορφούς καί στή Λευκάδα; Τί νά υπόθεση κανείς; Ή  σιωπή τού Ψαλίδα γαιιπρού 
τού Σπάχου προσθέτει μιά ακόμη βασική αντίρρηση, πού δέν επιτρέπει βασιζόμενοι 
στά γνωστά δεδομένα νά θεωρήσωμε τό Σπάχο (ός συγγραφέα τής Έλλ. Νομαρ- 
χίας».

Πολύ περισσότερο προσθέτουμε εμείς θά ΐσχυαν τά παραπάνω άν ό Ψ. έγραφε 
ό ίδιος τή Νομαρχία. Στο ένα τέταρτο περίπου αιώνα, πού μεσολάβησε από την έκ
δοσή της (1806) ώς τό θάνατό του (1829), θά βάσταγε τό μυστικό της τόσο καλά 
ό αθυρόστομος καί γλωσσαλγός Ψαλίδας; Θά προσθέσω ακόμα, πώς αρκετά αργό
τερα κι ακριβώς γι’ αύτό του τό κουσουρι καί τούς στενούς μέ τον Άληπασιά δε
σμούς του (τό 1814 έγιναν καί συμπέθεροι), οί απόστολοι τής Φιλικής δέν έκριναν 
φρόνιμο νά τον εισαγάγουν στά μυστικά τής Εταιρείας τους. Στούς γνωστούς κατα
λόγους των Φιλικών τό όνομά του καθώς κι* εκείνο τού φίλου καί «κατά γνώμην α
δελφού» του Βηλαρά δέν άναφέρεται, αντίθετα προς άλλους επίσημους Ροηιιούς 
Άληπασαλήδες (Μάνθο Οικονόμου, Άλέξη Νούτσο, Ίω. Κολέτη κ.ά.).

2) Ό  Ψαλίδας υποστηρίχτηκε ώς γνωστό (Πρβλ. Βρανούση: Άθ. Ψαλίδας 
1952 σελ. 45—7) καί χρησιμοποιήθηκε από τον Ά?,ηπασιά σέ λεπτές διπλωματι
κές άποστο?.ές κι’ άλλες έμπιστευτικές τού κράτους του υπηρεσίες. Θά τολμούσε 
ύστερα απ’ αυτά ό ευνοούμενος καί ί'πό τή σκιά πάντοτε τού φοβερού ’Αρβανίτη 
ζώντας Δάσκαλος, νά γράψη γι’ αυτόν τις τόσες βρισιές καί κατηγορίες, πού τού 
καταμαρτυρεί ό ’Ανώνυμος; (Α 90—2: Θά παραπέμπω στο κείμενο τής έκδοσης 
Βαλέτα τού 1957, όπου τό γράμμα δηλώνει τό κεφάλαιο, ό δέ συνεχόμενός του α
ριθμός την παράγραφο).

3) Ό  Ανώνυμος ύπερεπαινει καί προ6ά?,λει <ύς παράδειγμα ένάρετου καί σο- 
φώτατου άνδρα τό διδάσκαλο Κοσμά Μπαλάνο (Δ 3, Δ 32). Ό  Ψ. όμως, καθώς 
ξέροιψε (Πρβλ. Βραν. δ.π. σε?ν. 43 κ.κ.), δέν τώφαγε ποτέ μέ τούς συντηρητικούς 
καί ξενόφοβους Μπαλάνους, πού καί γι’ άθεο καί Βολταιριστή τον κατηγόρησαν 
καί δέ θά γλύτωνε από τήν καταδρομή αυτών καί τού Γιαννιώτικου Ιερατείου, πού 
επηρέαζαν, άν δέν προσοικειώνονταν στενά τον παντοδύναμο Βεζύρη. Επαίνους 
λοιπόν γιά τούς Μπαλάνους τέτοιους, σά δύσκολο πολύ νάγραφε ο Άθ. Ψαλίδας.

4) Ή  Νομαρχία γράφτηκε κατά τήν ομολογία τού ίδιου τού Ανώνυμου (ΣΤ
11) «διά πολύν βέβαια καιρόν» μάλιστα δέ, καθά)ς ό προσεκτικός μελετητής της δια- 
πιστώνει, μεταξύ τών ετών τό πολύ 1804 καί 1806 χρόνο, πού έκδύθηκε. Κατά τήν

IL
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περίοδο όμως αυτή και πρωτύτερα ό Ψ. είναι δοσμένος ολόκληρος, πέρα από τις άλ
λες ποικίλες εξωσχολικές και έσο>σχολικές δραστηριότητες, στην προσπάθεια κατο
χύρωσης καί ανάδειξης τής νεαρής Καπλανικής Σχολής του καί τό φωτισμό γενι- 
κώτερα τού Γένους. Συγκεκριμένα την εποχή αυτή εχει ν’ αντιμετώπιση τις δεινές 
σκευιορίες και καταδρομές των αντιπάλων του μέ επικεφαλής τό Δεσπότη Ιερόθεο, 
πού μέ ανώνυμα καί πολυώνι*μα, καθώς τά λέει, γράμματα προς τον άγαθώτατο ι
δρυτή καί χορηγό της Πικροζώη Καπλάνη (1736—1806), έμάχονταν νά τού αρ
πάξουν από τά χέρια τή διαχείριση τού λάσσου. (Πρβλ. γράμματα τού Ψ. προς 
Καπλάνη τής 1.12.1805 Δ.Ι.Ε.Ε. 1962 σελ. 322—8). ’Από τό 1799 ακόμα ό ψ. 
άσχολείται εντατικά μέ τήν έκδοση πολύτομου έργου, καθό)ς σέ σχετική προς τούς 
απανταχού φιλομούσους των Ελλήνων (25.10.1799) προκήρυξή του αναφέρει, ενα 
είδος δηλ. συναγωγής όλων των επιστημών «εις εν φιλοσοφικόν σύστημα ευτελές 
διά νά χρησιμεύση εις άνάπτυξιν καί παράδοσιν εις δλα τά Σχολεία τής ταλαίνης 
Ελλάδος» γιά τό όποιο έργο, «δέν άψυχη σα, συνεχίζει, ούτε κόπον ούτε καιρόν ούτε 
αγρυπνίαν καί τέλος πάντων τό έφερα εις τήν επιθυμητήν του έκβασιν» ό πρώτος 
δέ τόμος του «περιέχων λογικήν καί Μεταφυσικήν» θά ήταν έτοιμος τον ’Ιούλιο τού 
1800 καί θά έπονταν αμέσως οι υπόλοιποι (Πρβλ. Δ.Ι.Ε.Ε. ο.π. σελ. 305—6). Τέ
λος τό 1805, ένα περίπου χρόνο πριν φανή ή Νομαρχία, χάνει τή γυναίκα του τή 
δεύτερη (Ζαχαρούλα τό γένος Κοντοβασίλη), πού τού αφήνει τρία ορφανά ηλικίας 
από λίγων μηνών ώς τέσσερα χρόνων. 'Ένας λοιπόν πολυάσχολος, καθώς ό Ψ., άν- 
θριοπος, άφοσιωμένος πάνο> άπ’ ολα στήν Ιδέα τού εθνικού διαφωτισμού, θά μπο
ρούσε νά γράψη βιβλίο έθνεγερτικό καθώς ή Νομαρχία;

5) Τό πλήθος τών λεκτικών καί έννοιολογικών ιδιωματισμών, πού εγκατα
σπείρει σ’ όλο τό μήκος τού έργου του ό ’Ανώνυμος αλλά καί τών έξ Ισου αμέτρη
των βαρβαρισμών καί σολοικισμών του (γραμματικών δηλ. καί συντακτικών λαθών) 
δέν παρατηρεΤται, καθώς εύκολα μπορεί ό καθένας νά διαπιστώση, στά γνωστά προ- 
νομαρχιακά τουλάχιστον ψαλιδικά κείμενά. ’Αναφέρω μερικούς, τούς χτυπητότεροχις 
από τούς λεκτικούς μόνο αυτούς ιδιωματισμούς του. Γράφει: «άείμνητος, άθανάσι- 
μος, αιιονιάζιο, άναμνήει, άνδρότητα, άντλίζω, άνότης, αυτόματος, άπόλια, άρετοδο- 
χεΤον, άσπάζουσα, άτελειότης, αύτόκτονες, άναμφιβολία, άναζητήτως, γιδοκέφαλος, 
δυσαρέσο), διαυθεντει'ω, δισχυρογνώμων, εί,λικρινότης, έξακολούθιος, έξατμούμαι, 
έσβήνω. έσφαγιασθείς, έφημίζιο, θηριότης, καλότατα, καλοποιΐα, κεχαυνώνεται, κα- 
ταπρααίνεις, κυβερνήτης, λεηλατεύω, λεξολάτραι, μεταλλένιος, μονομάχεται, νομο
δότης, πλάτανες, πολυχρονιότης, προσπάθησιν, σχεδόν - σχεδόν, χαμερά, τεχνεύε- 
ται, τραγώδιον κ.π.ά.

6) Ό  ’Ανώνυμος είναι ξενιτεμένος, ζή στο εξωτερικό, κάπου στήν ’Ιταλία, 
όπως εκτός από τον τίτλο τού βιβλίου («λόγος... Συντεθείς τε καί τυπωθείς... 
έν ’Ιταλία» γράφει), κι από πολλά άλλα σημεία τού έργου φαίνεται, γνωρίζει αρ
κετούς 'Έλληνες τού εξωτερικού, τή ζωή καί τις συ\τ|θειές τους, τούς ομογενείς φοι
τητές, πού σπουδάζουν στά Πανεπιστήμιά της (Δ 71). Λέει σ’ ενα σημείο (Γ 
16) : «Άλλ’ επειδή, ώ αγαπητοί μου, τά περιστατικά μ’ εμπόδισαν από τό νά έκτε- 
λέαο) τήν θέλησίν μου, καί νά περιδαβάσω τήν Ελλάδα καί όλην τήν ’Οθωμανικήν 
επικράτειαν, διά νά έπαριθμήσω μόνος μου καί καθώς πρέπει τούς έν αυτή κατοι- 
κούντες, διά τούτο συντρέχο) εις τούς πλέον νέους καί πλέον αξιόπιστους γεωγρά
φους. νά αντλήσω καν άπ’ αυτούς εκείνο, οπού μόνος μου δέν ήδυνήθην νά απο
λαύσει)».

Δέν συμβαίνει όμ(ος παοάμοιο πράγμα μέ τον Ψ., πού και πολλά μέρη τής Ελ
λάδας περιηγήθηκε καί Γεωγραφία ό Ιδιος, καθώς είναι γνιοστό, συνέγραι|*ε. Γρά
φει σέ υπόμνημά του ό Ψ. προς τον Καποδίστρια (Βραν. ό.π. σελ. 140): «Τού-
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τους τούς; τόπου; έξοχά>τατε τούς έπέρασα καί των δύο επαρχιών Ηπείρου και Θεσ
σαλίας δχι ό>ς απλούς θεο)ρητής άλλ’ ώς διωρισμένος παρατηρητής και μέ την εϊ- 
δησιν τής Παλαιάς Γεωγραφίας και μέ την γνώσιν τής νέας έλληνικής γλά)οσης».

Λέει, σ’ ένα σημείο τού λόγου του (Δ 65—6) ό ’Ανώνυμος: «Τί στοχάζεστε 
αδελφό μου Έλληνες διά τούς ομογενείς μας οπού πόρρω τής Ελλάδος εύρίσκον- 
τα ι;. ..  Οι περισσότεροι από αυτούς ούτε καν σάς ενθυμούνται. ..  Γ ν ω ρ ί ζ ω  
μερικούς οπού σχεδόν - σχεδόν έντρέπονται να λέγωσιν ότι είναι Έλληνες. . .».  
Και παρακάτω (Δ 90 και 99) απευθυνόμενος προς τούς ξενιτεμένους: «’Τ π ά 
γ ε τ ε »  λέει (όχι ελάτε) νά προητοιμάσητε την έπανόρθωσιν των συμπατριώτων 
μας», ή « μ ι σ ε ύ σ ε τ ε  παραχρήμα διά την πατρίδα σας» (Δ 63). Θά μπορούσα 
νά αναφέρω και πλήθος άλλες ομολογίες τού ’Ανώνυμου έμμεσες, πέος είναι δηλ. 
ταξιδεμένος, άλλ’ οί παραπάνω μου φαίνονται αρκετές.

7) Ό  άγνωστος συντάκτης τής Νομαρχίας φαίνεται θερμός φίλος, θαυμα
στής και οπαδός τού Ρήγα, «εις τον τύμβον, άλλωστε, τού μεγάλου καί άειμνήτου 
αυτού Έλληνος τό πονημάτιόν τοι* άνατίθησι», ολοφάνερη είναι ή στενή σχέσις τού 
έργου του μέ τά γραπτά και τις ιδέες τού Πριοτομάρτυρα, φανατικός δέ δημοκρά
της, πού δέν έχουμε αποδείξεις άν ήταν τέτοιος τότε ό Ψαλίδας. Άντιθέτως μά
λιστα και ιδιαίτερα γιά τά χρόνια τής παραμονής του στή Βιέννη (1787— 1795) 
ό Ψ. έδο>κε απτά δείγματα άντιδημοκρατισμού καί σφοδρής αντίθεσής του πρός 
τις ιδέες πού σκόρπισε στήν Ευρώπη ή Γαλλική Επανάσταση, μέ τήν κατάδοση 
στις Αινττριακές αρχές τού συνοίκου του (Στο σπίτι τού πρώτου πεθερού του Βί
ε ννέζου καλτσοποιού Ίοισήφ SOHICKTANZ) γαλλόφρονα στρατιοπικού γιατρού 
LK KOUX και τό φτλομοναοχικό (29.1.1793 ) προς τόν Αύτοκράτορα τής Αυστρί
ας υπόμνημά του, οποί» ό κατόπι άκρος προοδευτικός κα'ι έπαναστάτης Δάσκαλος, 
δείχνεται στυλούάτης τής μοναρχίας, βασιλικότερος κι’ από τούς ανώτατους υπεύ
θυνους φρουρούς της. (Πρ6λ. Γ. Λάιου: ό Ψ. άντιδημοκράτης «Ήπ. Έστ.» 1957 
σελ. 214 κ.κ.).

Ώ ς πρός δέ τις πιθανές πρός τόν Π ρωτομάρτυρα σχέσεις του, ό ίδιος Γ. 
Λάϊος, αυτός πού ξεσκέπασε τήν αχαρακτήριστη, χωρ'ις υπερβολή, διαγωγή τού 
Ψ. στή Βιέννη, συμπεραίνει (ο.π. σελ. 215): «Δέν μπορεί νά ευσταθή ή ύπόθεσις 
γιά μιά επαναστατική επαφή μεταξύ Ρήγα — Ψαλίδα, πού κάνουν άλλοι κατά τά 
άλ?α δόκιμοι ερευνητές καί βιογράφοι τους. Διότι τό 1790, πού ήρθε 6 Ρήγας στή 
Βιέννη, ό Ψ. ήταν άντιδημοκράτης».

8) Ό  Άνά)νυμος χρησιμοποιεί κατ’ αποκλειστικότητα, μπορώ νά πώ, τό έθνι- 
κό «Έλλην» καί έτσι άποκαλεί σ’ ολο τό μήκος του λόγου του τούς ομογενείς. Ένώ 
ό Ψ. παραπαίει, καθώς βλέπο), στά γραφτά του ανάμεσα στά ονόματα Γραικός, 
"Ελληνας, Ρωμαίος, Γένος καί μόνο στά μετά τό 1823 κείμενά του (Γράμματά 
του πρός Μαυροκορδάτο) γράφει συχνότερα Ελλάς, "Ελληνες, έλληνικά, ελληνικόν 
καί Γένος, άκολουθάιντας προφανώς τόν άποδέχτη των επιστολών του Μαυροκορ
δάτο κα'ι τούς περισσότερους λογίου; τής εποχής τού ’Αγώνα (Πρ6λ. Βρανούση 
ο.π. σελ. 11G κ.κ.).

9) Ή  καταγιυγή τού ’Ανώνυμου (Γιαννιώτικη ή τό πολύ ’Ηπειρωτική, χωρίς 
αντίρρηση), κάποια στοιχεία τού ύφους (χρήση των ?νέξεων τινάς, όπου, ουτιδα
νός. λέγω, άνθρωπότης, αισθαντικός κ.ά.), ή άρχαιογνο>σία, ή πατριδολατρεία κι* 
ό άντικληρισμός του, μάς φέρνουν βέβαια — ώς ένα σημείο — κοντά στον Ψαλίδα. 
’Αλλά κατοπινά μετανομαρχιακά δημοσιεύματα τού τελευταίου, δέν πρέπει, γιά 
κάποιες τέτοιες όμοιότητές τους, νά προσάγιονται γιά αποδείξεις ταυτότητας τό>ν 
δυο, επειδή ό αμοιβαίος γενικαπερα έπηρεασμός μετανομαρχιακών δηλ. κειμένων
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προς τή Ν ομαρχία και αυτής προς αρχαιότερα της παραπλήσιου περιεχομένου, είναι 
εξακριβωμένος.

Ό  Κ. Παπαχρήστου μάλιστα (Πρβ,λ. Άφιερωμ. εις "Αμαντον 1940 σελ. 
400) θεο)ρεί τό ρήμα «λέγω» σαν χαρακτηριστικό γνώρισμα των ψαλιδικών κειμέ
νων (σ’ δλο τό κείμενο τής Νομαρχίας τό βρήκα όκτό) φορές περίπου), ό ίδιος 
όμως σέ παλαιότερη αξιόλογη, καθώς την είπαν, ανακοίνωσή του, που παρουσίασε 
στην ’Ακαδημία ’Αιτνών (10.5.1944) ό Δάσκαλός του αείμνηστος Ν. Βέης (Πρ6λ. 
Πρακτ. Άκ. ’Αθηνών ΙΘ ' (1948) σελ. 303—7), υποστήριζε, πό>ς συγγραφέας 
τής Νομαρχίας είναι ό Κορίνθιος γιατροφιλόσοφος φίλος καί ομόγνωμος του Βη- 
λαρα Γεώργ. Καλαρας.

10) Ό  ’Ανώνυμος ψέλνει τον αναβαλλόμενο στους απόδημους ομογενείς πού 
παντρεύονται ξένες, αλλογενείς γυναίκες (Δ 74, 76), κι’ ό Ψ., καθώς ξέρουμε, 
ήταν άνάμεσά τους αφού ή πρώτη του γυναίκα, ή Ζο^σεφίνα, πού την παντρεύτηκε 
στη Βιέννη στις 5.5.1793 καί τού πέθανε τον άλλο αμέσως χρόνο (18.4.1794), 
ήταν Αυστριακή καί καθολική τό θρήσκευμα ίπρβλ. Γ. Λάϊος δ.π. σελ. 215). Νά 
τοκανε κι’ αυτό από σκοπιμότητα, πού συχνά στή περίπτο>σή μας προβάλλουμε δταν 
δεν έχουμε άλλα ούσιαστικώτερα στοιχεία, έτσι δηλ. για νά παραπλανήση καί συγ
κάλυψη τήν άνυ)νυμία του;

11) ’Επεισόδια τής αρχαίας 'Ιστορίας άναφεοόμενα στη Νομαρχία παραποιη
μένα, καθώς εκείνο τής Λάκαινας πού παραδίδει τήν ασπίδα στο γυιό της (Α 126), 
τού Κυναίγειρου (Α 155), τού Λεωνίδα (Α 70—3), οί λαθεμένες χρονολογίες ανάρ
ρησης στο θρόνο τού Φιλίππου Β ' τής Μακεδονίας (Β 31) καί τής διανομής τής 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σέ Δυτική καί ’Ανατολική (Β 33), καθώς καί τόσες άλ
λες για πρόσωπα, τόπους καί πράγματα μικροανακρίβειες, πού κατά τις συχνές πε
ριδιαβάσεις μου στο κείμενο τού έργου έπεσήμανα (Α 89, 92, 94, 95 κ.ά.) μάς 
οδηγούν μακρυά από τον Ψαλίδα, τον άκριβολόγο ιστορικό καί τό σοφό Δάσκαλο.

12) ’Αλλά καί «τά χαρτία τά γεγραμμένσ», δσα ό έλ'θουσιασμός καί ή αλήθεια 
τού πράγματος τού υπαγόρευαν, αυτά δηλ. από τά οποία έσύνθεσε κατόπι τον περί 
ελευθερίας Λόγο του ό ’Ανώνυμος, τά είχε «άλλα ιταλιστί, άλλα γαλιστί καί άλλα 
εις τήν γλώσσαν μας καί δλα τόσον κακώς γεγραμμένα, λέει, οπού μόλις ήμπορούσα 
νά τά άναγνώσω. . . δεν είχον δέ τήν παραμικρόν ευταξίαν» (ΣΤ 10, 11). Γλώσ
σες ξένες, καθώς ξέρουμε, στις όποιες ό Ψ. έγραφε καί μιλούσε μ’ ευχέρεια, γιατί 
τις είχε σπουδάσει καί γιά τις όποιες συχνά τον χρησιμοποιούσε ό Άλής ώς διερ
μηνέα μέσα κι’ έξοι από τό Κράτος του, ήταν ή Ρωσική καί ή Γερμανική καί λιγώ- 
τερο ή Ιταλική καί Γαλλική, πού δεν τις σπούδασε ούτε τις οικείες χώρες είχε έ- 
πισκεφθή. ’Ακόμη τά χειρόγραφα τού Ψ. κατά μαρτυρίες αυτών πού είδαν τέτοια, 
μελέτησαν καί εις φώς έξέδωκαν (Βρανουσης, Παπακοόστας, Διαμάντης), δέν δια- 
κρίνονται, καθώς τού ’Ανώνυμου, γιά κακσγραφία καί ακαταστασία αλλά γιά τήν 
καλαισθησία καί τήν τάξη τους.

13) Ή  Νομαρχία ώς γνιοστόν απευθύνονταν σ’ δλο τό Γένος. Νά τ’ άχρελήση 
ήθελε, νά τό παρακινήση. νά έξάψη τον πόθο του γιά τήν ελευθερία. Γιατί ό Ψ. 
ό από πεποίθηση δημοτικιστής καί τών ακριον μάλιστα (άπό τον καιρό — 1795 — 
των Καλοκινημάτιου του ακόμα διαφαίνεται πάνο> του ή επίδραση τών γλωσσικών 
άντιλήι|*ο)ν τού Καταρτζή καί ή στροφή του προς τή Δημοτική) νά μή γράψη 
τό έργο του στήν απλή καί φυσική τού λαού γλώασα γιά νά τον συγκινήση περισ
σότερο;

14) Τό δτι ό ’Ανώνυμος λέει τήν περίφημη Γραμματική τού Θ. Γαζή (Ε 23) 
συντακτικόν, καί τό τρίτον τού Γαζή αντί τό τέταρτον, δηλ. τήν υπομνηματισμένη 
μεγάλη έκδοση τού Δασκάλου τής Πάτμου Δανιήλ Κεραμέως στο Λ' βιβλίο τής
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Γραμματικής του Γαξή, σημαίνει ότι δεν ήξερε καλά τά σχολικά πράγματα, δεν ήταν 
δηλ. ό ίδιος Δάσκαλος.

15) Άναφερόμενος ό ’Ανώνυμος στους Σουλιώτες καί στους πολέμους τους 
με τον Άληπασιά (Α 87—96) στέκεται περισσότερο στους δυο πρώτους (1789 καί 
1792) κι’ όχι τόσο στον τρίτο και σκληρότερο (1800—3), πού τέλειωσε με την κα
ταστροφή του Σουλίου. "Αν 6 Ψ. έγραφε τη Νομαρχία, γιατί νά μή μνημονεύση 
καί έξάρη, αφού τάζησε από κοντά, τά συνταρακτικά ολοκαυτώματα στο Κούγκι, 
στο Ζάλογγο, στού Δημουλά τον Πύργο και τής μονής τού Σέλτσου; Μήπως δεν 
τού χρειάζονταν; Χώρια πού ό φίλος του Βηλαράς έγραψε καί ποίημα γιά νά ύ
μνηση τον ’Αλή, τον πορθητή τού Σουλίου!... (Πρβλ. Ν.Ε. ΛΕ' σελ. 456 καί Σο
λωμού 'Άπαντα Άθ. 1957 σελ. 89 σημ. 1).

16) Ό  ’Ανώνυμος ζή καί κινείται στην ’Ιταλία, μετέχει, καθώς από π^είστα 
σημεία τού έργου φαίνεται (Δ 99, Ε 39, 41, ΣΤ 14, 15 κ.ά.), στη συνωμοτική ένι- 
σχυμένη από τον Καρβοναρισμό κίνηση των ελληνικών παροικιών αυτής τής χώ- 
ρας, σ’ ένα είδος δηλ. προφιλικής μυστικής εταιρείας, πού ξεκινάει άπ’ αυτόν τον 
Π ριοτομάρτυρα, γνωρίζει τά φλέγοντα τής εποχής προβλήματα τού Ιταλικού λαού 
(απελευθερωτικό Λ 92, γλωσσικό Ε 22), θαυμάζει τούς άξιους πνευματικούς του 
ηγέτες (ποιητή Άλφιέρι Δ 13) καί παίρνει σέ συνάρτηση με τά συναφή προβλή
ματα τού δικού του λαού, τήν ένδεδειγμένη γνήσια πάντοτε αντιστασιακή θέση. Τέ
τοιο πράγμα γιά τον Ψαλίδα τής ίδιας εποχής (αρχών δηλ. τού περασμένου αιώνα) 
τον αυλόδουλο — πώς νά τό κάνουμε — και Άληπασαλή Ψαλίδα, δεν μπορεί κα
νείς σοβαρά νά υποστήριξή.

17) Ό  ’Ανώνυμος τέλος συσταίνει ατούς απανταχού ομογενείς ν’ άκροασθούν 
«τάς συμβουλάς τού νέου Τπποκράτους, τού ενάρετου φιλοσόφου 'Έλληνος τού έν 
ΓΙαρισίοις, λέει, κυρίου Κοραή» (Δ 58), κάτι δηλ. πού σέ καμμιά περίπτωση δέν 
μπορούσε νά κάνη ό δεδηλοηιένος άντικοραϊστής καί καταφρονητής τής αξίας τού 
μεγάλου Χιώτη Άθ. Μ'αλίδας. (Πρβλ. Βραν. ό.π. σελ. 101—3).

Αυτές ήταν οΐ. αντιρρήσεις μου οί ισχυρότερες κατά τής υποψηφιότητας τού 
Ψ. ώς συγγραφέα τής Νομαρχίας. Θά μπορούσα ν’ άραδιάσο) κι' άλλες μικρότερης 
αξίας, πιστεύο) όμως, πώς οί πιο πάνω είναι αρκετές γιά νά στηρίξουν καλά τήν α'- 
ποψή μου.

Προσωπικά πολύ θά ήθελα, έτσι γιά νά δοξασθή περισσότερο καί θά χρω
στούσα χάριτες σ’ αυτόν πού θά μ’ έπειθε, ό μυστηριώδης συντάκτης τής Νομαρ
χίας νά είναι αυτός ό άξιάγαστος καί σοφός <'Τω όντι» Άρχιδιδάσκαλος τής Κα- 
πλανείου. Άλλα δεν είναι. Αλλού λοιπόν θά πρέπει ν’ άναζητηθή ό άγνωστος μά 
γνωστικός καί μέγας πατριώτης Ανώνυμος, όχι όμως έξω από τον κύκλο των Ή - 
πειρωτών λογιών τής διασποράς καί μάλιστα τής ’Ιταλίας.

β) "Ενας Άλλος άνώννμος

Καί επειδή ό λόγος γιά τή Νομαρχία καί τον άγνωστο συντάκτη μας, θά έπι- 
στήσω τήν προσοχή τής έρευνας σ’ έναν άλλο ανώνυμο, πού συνάντησα αυτές τίς 
μέρες ιχνηλατώντας τό θαυμάσιο Ήπειρώτη λόγιο πραματευτή πιστό δέ φίλο καί 
επί μιά εικοσαετία όλη συνεργάτη τού Κοραή Αλέξανδρο Βασιλείου.

Είναι εποχή τών δεινών μεταξύ Κοραϊστών καί άρχαΐστών γλωσσικών ερίδων 
καί τά δημοσιεύματα τών άντιμαχόμενιον αυτοτελή ή από τίς στήλες τού Αάγιου 
Έρμη ελληνικού περιοδικού τής Βιέννης, πού διηύΟυνε τότε (1811— 1813) ό ’Ά ν 
θιμος Γαζής, δίνουν καί παίρνουν. Σέ φύλλο του λοιπόν τής 1.5.1811 δημοσίευε-



548 «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

ται επιστολή του Βασιλείου μέ την οποία ό συντάκτης της έκρινε και κατέκρινε τις 
υπερβολές των άρχαϊστών και ξεχωριστά τού αρχηγού της επίσης Ήπειρώτη Δά
σκαλοι» Νεόφυτου Δούκα. Σ ’ αυτήν την επιστολή τού Βασιλείου απάντησε (Ό - 
κτώβρ. ΐΨ ίΙ )  Κωνσταντινονπολίτης λόγιος κρυπτόμενος υπό το στοιχείο Ν., απάν
τηση όέ προς αυτόν τον τελειααίο μέ ημερομηνία 9.11.1811 και τίτλο «Παρατηρή
σεις τινές εις τήν τού Ανωνύμου επιστολήν προς τον κύριον ’Αλέξανδρον Βασι
λείου» δημοσίευε (1812 σελ. 14—22) άλλος ανώνυμος από τήν Ίτα?άα ομόγνωμος 
τού Βασιλείου υπογράφομενος μέ τό γράμμα Ξ.

Τό κείμενο τής επιστολής αυτού τού τελευταίου άνώ\υμου, τού Ξιώνυμου θά 
έλεγα, παρουσιάζει κατά μιά μέ κείνο τής Νομαρχίας πρόχειρη, παρά τή δυσανά
λογη έκταση καί τό διαφορετικό περιεχόμενό τους, σύγκριση, πολλές ομοιότητες ώς 
προς τό ύφος καί τούς λεκτικούς ιδιωματισμούς κυρίως, φανερώνει δέ αρκετά κοινά 
των συντακτών τους γνωρίσματα, ώστε αν δέν ταυτίζονται οί δυό τους, νά βρί- 
σκωνται πολύ κοντά ό ένας στον άλλο.

Κι αυτός, καθώς εκείνος τής Νομαρχίας ό ’Ανώνυμος, ζή φαίνεται στήν Ιτα 
λία, τή Δυτική μά?.ιστα, γιατί γράφει: «ήμείς βλέπομεν τούς Μιλανέζους, Ναπο
λιτάνους και Γενοβέζους νά γράφουν τοσκανικώς». Είναι κΓ αυτός, καθώς εκείνος, 
θαυμαστής τού Κοραή, «και ό πολιφαθέστατης, λέει, Κοραής έμφανώς τό κηρύττει 
διά των αυτοσχεδίων του στοχασμών», και οπαδός τής θεωρίας του γιά διόρθωση 
καί καλλωπισμό τής γ?νώσσας.

νΑλλο)στε κΓ ό ’Ανώνυμος τής Νομαρχίας στή διάρκεια τού μακρού εξημμέ
νου περί ελευθερίας λόγου του δέν λησμονάει καί τό πρόβλημα τής γλώσσας, τά ο
ποία τά δυό μαζί θά σύνθεση σέ σύμπλεγμα ιδανικό καί επιγραμματικά θά έκφραση 
αργότερα ό εθνικός μας ποιητής («Μήγαρις έχω τίποτε άλλο στο νού μου πάρεξ έ- 
λευθερία καί γλώσσα;»). Γράφει δηλ. ό ’Ανώνυμος τής Νομαρχίας (Ε 16α). «*Ω 
πόσον ταχύτερα καί εύκολώτερα ήθελε φωτισθώσιν οί παίδες τών Ελλήνων, αν αί 
παραδόσεις τών επιστημών έγίνοντο εις τήν απλήν μας διάλεκτον! ’Άμποτες λοι
πόν, νέοι συγγραφείς νά πλοιπίσωσι και τιμήσοχπ τήν γλώσσαν μας μέ τά πονήμα- 
τά των, καί ή Ελληνική ίδηλ. ή αρχαία) νά μείνη μία μάνθησις ξεχωριστή, καί 
νά νόμιζε ται ιός ένας στολισμός κατά μέρος ενός μαθητού, καί δχι ποτέ άναγκαίον 
μέσον, καθόίς ήτον, έως τήν σήμερον, εις τό νά σπουδάση τινάς τάς έπιστήμας». 
Κοί παρακάπο: «άς έλπίσωμεν εις τό έξής αυτήν τήν διόρθωσιν από εκείνα τά 
άξια υποκείμενα οπού ήμπορούν αφού τό ειπώσι, νά τό κάμωσιν εν ταυτώ, εγώ δέ 
σκοπώ έξ αιτίας τής συντομίας οπού είμαι στενοχωρημένος νά φυλάξω». Αυτά δηλ. 
πού αναπτύσσει στήν επιστολή του κι ό Ξιώνυμος.

Γράφει τέλος 6 νεώτερος ’Ανώνυμος, καθώς ό παλαιός: όπου, τινάς, άτελειό- 
τητες, τήν σήμερον, υπόχρεοι, ορθός λόγος, λαλώ, άγκαλά, μιλλιούνια ανθρώπων, 
θέλει είναι, θέλει συνθέσουν, Λεξογενεαλογίαν (κατά τό λεξολάτραι) έκλεξε, ου
τιδανός, ιλαρόν, άλλος άλλως κ.ά. καί τελειώνει ό πρώτος τό λόγο του: «Ά  μ πότες 
λοιπόν όλοι μας νά κινήσωμεν προς άπάντησίν της καί νά άξιωθώμεν ταχέο>ς νά 
δοξάσωμεν τό όνομα τής Ελλάδος, καί σκιρτίζοντες νά άλαλάξωμεν: Ζήτω ή ’Ελευ- 
θερία τών 'Ελλήνων εις αιώνας αιώνων. Γένοιτο, Γγένοιτο!». ΚΓ ό δεύτερος τις 
γλωσσικές του «Παρατηρήσεις εις τήν τού ’Ανωνύμου επιστολήν προς Άλέξ. Βα
σιλείου: «άμποτε λοιπόν ταχέως καί μέ καλήν γλώσσαν καί καλούς λόγους νά λαλή- 
σωμεν. Γένοιτο, γένοιτο!».

Δυστυχώς 6 άγνωστος Ξ, πού φαίνεται φωτισμένος άνθρωπος εγκρατής τών 
ελληνικών γραμμάτιο ν, θερμός δέ πατριώτης καί εραστής τής ελευθερίας, έκτος από
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τήν άνωνυμία του δεν αφήνει στο κείμενό του ουδέ υποψία σχεδόν για τον τόπο τής 
καταγωγής του, τήν πατρίδα του1.

Ό  έντοπισμός του έν τουτοις στην περιοχή αυτή τής ’Ιταλίας κατά τό 1811 
έτος και ή δυνατή μεταξύ των έκει τότε διαβιούντων ομογενών λογίων2 αναγνώρι
σή του3, θά βοηθήση, πιστεύω, στήν αποτελεσματική ανίχνευση και τού Άνύνυ- 
μου τής Νομαρχίας, πού κατορθώνει, προς δική του δόξα βέβαια, νά διατηρή τόσα 
χρόνια τώρα απαραβίαστη τήν άιτονυμία του, όχι όμως και προς δόξαν τής ελλη
νικής έπιστήμης, πού δεν μπόρεσε ακόμα νά τήν αποκάλυψη.

1) Μια μόνο, πώς πιθανόν να είναι Ήπειρώτης, διαφαίνεται στό σημείο πού λέει; «Ευ
χής άξιον ήθελεν είναι μαζί μέ τάς τοιαύτας λέξεις (δηλ. τάς κακάς) ν ’ άποβάλαι- 
μεν καί μερικά κυρία ονόματα, ώς Π αναγκότης, Γκίκας, Ράϊκος, Ζώης καί Ζωίτσα, 
Χάΐδω, Κόμνω, Ζαχάρω», έπειδή στήν Ή πειρο περισσότερο συνηθίζονταν τά ονόματα 
αυτά.

2) Και &ν μέν τό γράμμα Ξ, μέ τό όποίο 6 άγνωστος ύπογράφει τήν έπι στολή του, Εχει 
κάποια σχέση μέ τό έπιυνυμό του τό πραγματικό — τό αντίθετο φαίνεται άπίθανο — 
Δμογενή έξέχοντα κρυπτόμενο ύπ’ αυτό, πού ζούσε στήν περιοχή αυτή τής ’Ιταλίας 
τότε, δέν ύποπτεύομαι άλλον από τον στό Μιλάνο διαμένοντα ΙνερκυραΙο Ιστορικό 
Άνδρ. Μουστοξύδη, φίλο καί θαυμαστή τού Κοραή. Διαφορετικά ό δυσδιάγνωστος 
συντάκτης τής έπι στολής θά πρέπει ν’ άναζητηθή κυρίως μεταξύ των λογίων τής άν-

. θηρότατης έλληνικής παροικίας τού Λιβόρνου, οπού διαλάμπει, ώς διευθυντής τού 
Έλληνομουσείου της, ό Ήπειρώτης Δάσκαλος Γρηγόριος Παλιουρίτης ή μέσα στον 
κύκλο των πολυάριθμων ομογενών κοραϊζόντων σπουδαστών τού Πανεπιστημίου τής 
Πίζας, δπου ανήκαν λίγο προτύτερα ό δικός μας Κολέτης (όχι Κοίλέττης) καί ό 
Ζακύνθως ποιητής Ούγος Φώσκολος. Αυτός μάλιστα δ δαιμόνιος Συρρακιοντης, ά- 
ληθεΰιι ή έκδοχή δτι έπέστρεψε στά Γιάννινα τό 1813 καί οχι τό 1810, πιθανό καί νά 
τήν έγραψε, καί τό σημείο Ε νά άποτελή ίσιος σύνθεση τού πριότου καί τελευταίου 
γράμματος τού έπωνύμου του.

3) Σάν ένδειξη ακόμα, δτι πιθανό ό ’Ανώνυμός μας αυτός νά είναι έμπορος, μπορεί νά 
θεωρηθή ή στό γράμμα του υποσημείωση (α) τής σελ. 16, πού λέει; «La Borsa έπι 
παραδείγματι τών ’Ιταλών μεταφρασθεϊσα είς τήν γλώσσαν μας, ήθελεν έξηγεί κα
λύτερα τό σημαινόμενον Έμποροσύναξις ή Έμποροσυνακτήριον, άν ή έξ όκτωσυλλα- 
6ία δέν ήμπόδιζεν ήμπορούσε νά όνομασθή Έρμεϊον (ή άλλως πως) από τού Έρμου 
ώς ύπερασπιστού τών έμπόροη»* τάχα δέν έχει περισσοτέραν αναλογίαν παρά τών ’Ι 
ταλών la Borsa

Άναφερόμενος στό σημείο ακριβώς αύτό στό ΙΙροοίμιο τής Γραμματικής του 
Τερψιθέας (Βιέννη 1812) 6 Νεόφ. Δούκας γράφει; «Οί έν Βιέν\ηι έμπορικοί καί οί έν 
Ίταλίρ είσίν ικανοί έπανελθόντες είς τήν Πατρίδα νά φέρωσιν τον τοιούτον κατα
κλυσμόν (τών ξενικών δηλ. λέξεων) είς τήν γλώσσαν έκ τής Γερμανικής καί ’Ιτα 
λικής ώς άναγκαζόμενοι νά παραστήσωσι πράγματα περί ών πραγματεύονται, οίον έστί 
τό Μπόρσα (Bursa) περί οδ έν τφ Λογ. Έρμ. είρηνται γνώμαι διάφοροι, τού μέν 
Βύρσην τού δέ έμποροσύναξιν είπόντος καί άλλου άλλως...» δ ίδιος προτείνει τή 
λέξη καταλλακτήριον τό σημ. δηλ. Χρηματιστήριο).



Χ ΡΙΣΤ . ΠΑΝΟΥΣΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΣ ΣΧΟΑΗ
«Τό γένος χρειάζεται πεντήκοντα τουλάχιστον ετών παιδείαν διά νά ελθη 

εις κατάστασιν νά κατορΌώση τίποτε «ύτοκινήτοις και αύτουργώς».

'Έτσι εκφράζεται εξομολογούμενος και δικαιολογώντας τον αγώνα του 
ό Άδ. Κοραής, ό μεγάλος Διδάσκαλος, πού μέ τον άσίγαοτο πόθο του για την 
έλευθερία τής Ελληνικής πατρίδος, αφυπνίζει την Εθνική συνείδησι και δίνει 
μέ τό παράδειγμα και τη δρασι του τό ρυθμό πού οι καιροί άπαιτοϋσαν, εις 
τον άγώνα διαφωτίοεως του δουλωμένου Ελληνικού λαού.

Προγενέστεροι, σύγχρονοι του 1821 και μεταγενέστεροι, μέσα στο διά
στημα ενός αιώνα, μια ολόκληρη πλειάδα φωτισμένων πνευμάτων του Γέ
νους, διαλάμπουν, σαν μορφές μεγάλοι Διδασκάλων του Γένους, μεγάλων 
εύεργετών, πού μέ ύπομονή, μέ λόγους και έργα, καλλιέργησαν, άφύπνισαν 
του Γένους τήν Εθνική συνείδηση προπαρασκεύασαν και έστερέωσαν τό έργο 
τής Μεγάλης Έπαναστάσεως του 1821.

Δέκατος όγδος αιώνας. Ό  αιώνας του Ελληνικού Διαφωτκηιού.
Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική ή ενότητα στις αντιλήψεις και τις προσ

πάθειες τού πνευματικού κόσμου στήν αντιμετώπισι τού προβλήματος, για τήν 
καθολική αγωγή τού 'Έθνους πού θά ώδηγούοε στήν Εθνική άποκατάστασι 
τού σκλαβωμένου Γένους.

Είναι άναντίρρητο ότι ή Μεγάλη τών Ελλήνων Έπανάστασις τού 1821, 
σε πολλά Ιστορικά αίτια οφείλεται, αλλά ανάμεσα σ’ αυτά ίδιάζουσα σημα
σία και σπουδαιότητα κατέχει τό έργο τού Διαφωτισμού, τής παιδείας πού έ
φερε τό ξύπνημα τών σκλάβων.

'Έ να δυνατό και νεογόνο ζύμωμα συντελεϊται εις τούς κόλπους τού σκλα
βωμένου γένους.

Και ό σπόρος του και οί καταβολές του δίκαια ανάγονται καί άνευρίσκον- 
ται στις πηγές τού κλασσικού Ελληνικού πνεύματος, στις Διδασκαλίες τών 
πατέρων τής Εκκλησίας, στή Βυζαντινή εύποιία και στή Φαναριώτικη φιλαν
θρωπία καί στήν οικονομική άνθησι τού άνησύχου και τολμηρού Ελληνικού 
στοιχείου τών έμπόρων.

Είναι κατά πραγματικόν κανόνα, ό έμπορος, ό κατ’ εξοχήν άνθρωπος τής 
πράξεως, τής συναλλαγής διά τον πλούτον, ό άνθρωπος πού ύποτιμα τόν λό
γον και τήν συναισθηματικήν κατάστασιν.

'Ο άνθρωπος πού δέν μπορεί νά έννοήση τά εμπόδια τών πολιτικών συνό
ρων τής κάθε ξεχωριστής Έθνότητος στήν άσκησι τού έργου του.
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Άλλα ό 'Έλληνας έμπορος τής περιόδου του 18 αιώνα, άντίθετα, άνα- 
δεικνύεται, πλούσια συναισθηματικός τύπος, εραστής και έκτιμητής του λόγου 
καί αίματοδότης χορηγός του.

Μια ψυχική δομή του μας δίνει τόν τύπο του: Ξεκινάει άπό τή σκλαβιά 
καί τή φτώχεια του χωρίου του, κατατρεγμένος τής μοίρας χωρίς πνευματική 
ύποδομή, μέ συναισθηματική λιτότητα, στεγνότητα, στήν οποία τόν άναγκάζει 
ή άσκησι ού έργου του μέ μοναδικό σκοπό νά πλουτίση.

Τόν διακρίνει μια δύναμις έγκαρτερήσεως, μιά διάθεσις μαρτυρική πού 
πηγάζει άπό μιά πίστι, σαν τή μαρτυρική διάθεσι των μαρτύρων τής χριστια
νικής πίστεως.

Απόδημοι, μετανάστες, έμποροι, επιστήμονες, κτηματίες, παρακολουθούν 
μέ θαυμασμό τήν πρόοδο των έπιστημών και των γραμμάτων είς τήν Ευρώπην, 
τάς ιδεολογικός έξελίξεις και επέρχεται βαθμιαία μιά διαφοροποίησις πού πα
ρακινεί τάς σκέψεις των σέ πράξεις πού θά ωφελήσουν τή δουλωμένη πατρίδα.

Πτωχοί και άγευστοι παιδείας στήν άρχή, θέλουν γιά τά παιδιά τους δι
καιώματα στήν περιοχή τού πνεύματος.

Γοητεύονται από τά φώτα τής παιδείας, τούς γοητεύει εσωτερικά ή προσ
πάθεια γιά τή διάδοσι των φώτο>ν καί τής παιδείας στήν πατρίδα.

’Αποτελούν τό πρώτο φέγγος στο στερέωμα τής άναφαινομένης Ε λλη νι
κής άναγεννήσεως, τών έμπόρων οί άοτερισμοί σέ μιά έπιτυχή σύγκραοι τών 
έμπόρων τού κέρδουί; και τών έμπόροιν τής φιλογενείας καί τής Εθνικής ευ
εργεσίας.

Εκκλησίες, ίερά σκεύη, νοσοκομεία, προικοδοτήσεις και έλεοδοτήσεις ι
δρυμάτων, σχολεία μεγάλα, σχολεία μικρά, είναι έργο τών Ελλήνω ν έμπό
ρων τής φιλογενείας καί τής Εθνικής Ευεργεσίας, τό οποίον είς άριθμόν καί 
αποτέλεσμα υπερακοντίζει καί τήν πιό τολμηρή προσδοκία καί δημιουργεί με
γίστη ν καί τεραστίαν σέ διαστάσεις δύναμιν, τήν δύναμιν τής παραδόσεως τών 
Ελλήνων εύεργετών.

Ή  ψυχική καί πνευματική δύναμις τής Φυλής μας πού δέν έσβησε χά
ρις στή διατήρησι καί τή συγκρότησι τής θρησκευτικής καί Κοινοτικής ζωής, 
έγγενεϊς άδυναμίες τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας, συνετέλεσαν στήν έπι- 
βίωσι τού Ελληνικού λαού.

Καί τώρα ό Ελληνικός διαφωτισμός, σάν πίστι στήν αναγκαιότητα δημι
ουργίας Εθνικού πολιτικού Κράτους, μέ τήν έπίδρασι καί τών ίδεών τής Γαλ
λικής έπαναστάσεως καί τήν οικονομική άνοδο καί άνθησι τών Ελληνικών 
Κοινοτήτιον τού ’Εξωτερικού καί Εσωτερικού, συντελούν στήν ένίσχυσι τής 
Εθνικής συνειδήσεως.

Οι έμποροι πρώτοι έγκολπώνονται τίς Ιδέες καί τά κηρύγματα τής άνα- 
στάσεως τού γένους καί όποβλέπουν στήν παιδεία σάν οέ δύναμι θερμουργό 
πού άπεργάζεται μέ σιγουριά τήν έλευθερία.

Γιατί τό πνεύμα τής ελευθερίας ζωογονεί τίς καρδιές έκείνες, πού φώ
τισε καί ζέστανε τό φώς τής Παιδείας.

Γιατί ή έλευθερία μόνον μέ τήν παιδεία όποκταιαι καί μόνον μέ τήν παι
δεία διατηρείται.

Καί ή παιδεία πρέπει νά είναι παντοτινή φροντίδα καί συνεχής μέοηινα
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γιατί καί οι έλευθεροι μέ τήν παιδεία, στή δουλεία ξαναπέφτουν μέ την περί- 
φρόνησι τής παιδείας.

’Έτσι δημιουργείται μια πνευματική πυρετική κατάστασις μέ πνευματικά 
αϊτια καί πνευματικά άποτελέσματα.

Καί πραγματοποιείται ή προσφορά των Ελλήνων έμπόριυν καί εύεργε- 
τών, ή προσφορά των Κοινοτήτων, σε ιδρύσεις σχολείων, ή οποία προπαρα
σκεύασε καί επέσπευσε μέ τήν παιδεία καί τό διαφωτισμό των ύποδούλων τήν 
έπανάστασι, διετήρησε τό πνεύμα της, ύποκαίουσα τον έρωτα προς τήν έλευ- 
θερία καί τήν τάσιν νά μεταπυρσεύεται τό φως τής παιδείας είς τις έπερχό- 
μενες γενεές.

Φαινόμενο μοναδικό οι Ήπειρώτες έμποροι, φιλογενείς καί ευεργέται. 
’Από τή φρικτή άπόγνωσι τής φτώχειας μέ τό μόχθο καί τή στέρησι άνέβηκαν 
τόσο ψηλά, γιά νά γίνουν τόσο ώραίοι, μορφές οσίων καί άγιων, μέ βαθύτατη 
τή συνείδησι τού ήθικοϋ χρέους καί βαθύτατο τό ήθικό συναίσθημα στή ζωή.

Σ ε  τούτο τό ιστορικό περίγραμμα, οέ τούτο τό κλίμα τής φιλογενείας των 
έμπορων καί εύργετών, άναφαίνεται καί ή μορφή τού ’Αναστασίου Γεωρ
γίου θεοφάνους άπό τήν Πρέβεζα.

Μέ τή φιλοπατρία του καί τήν αϊσθησι τού χρέους έρχεται νά πληρώση 
τήν έλλειψι διδακτηρίων στή γενέτειρα πόλι.

Πτωχός ξεκίνησε μέ τά Ηπειρωτικά καραβάνια, γιά τή μεγάλη Ελλάδα 
τού Βορρά.

Μέ τήν έργατικότητα, μέ τή στέρηση τό πνεύμα τής οικονομίας πού χα
ρακτήριζε κάθε Ήπειρώτη, εγκαθίσταται έμπορος στή Μόσχα δπου γρήγορα 
καί προ τής έπισήμου έμφανίσεώς της, μυείται στό πνεύμα καί τούς σκοπούς 
τής Φιλικής Εταιρείας.

Μέ τήν άρωγή του στήν αρχή λειτουργεί στήν Πρέβεζα τό πρώτο Ε λλη
νικό σχολειό, ή θεοφάνειος Σχολή, τό 1803.

Ή  αρωγή εξασφάλιζε τούς μισθούς των Διδασκάλων καί τό οίκημα πού 
χρησίμευε γιά Διδακτήριο. Καί πολλές άλλες μικρότερες δωρεές εθελοντών, 
έμπιστευμένες στήν 'Ιερά Μητρόπολι καί στή Δημογεροντία τής πόλεως, συν
τηρούσαν καί τα άλλα ίδρυθέντα σχολεία μέχρι τήν άπελευθέρωσι τής πό
λεως τό 1912, μέ τόν τίτλο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ. ΘΕΟΦΑΝΕΙ- 
ΟΣ ΣΧΟΛΗ». Κατά τό 1809 ό Λόρδος Βύρων, περνώντας άπό τήν Πρέβεζα, 
έκαμε έπίσκεψι στή θεοφάνειο Σχολή καί διέθεσε γιά τήν Εστία αύτή των 
γραμμάτων 60 δίστηλα.

«Δεδώρηται τή Θεοφανείω ταύτη Σχολή ό αείμνηστος Λόρδος Βύρων εξή
κοντα δίστηλα, καταλιπών κατά τήν ενταύθα προ τεσσαρακονταετίαν ως έγγιστα 
περιοδείαν του». «Πρέβεζα 10)22.5.1849».

Τις έθνικές τύχες καί δοκηαασίες άκολούθησαν καί οί τύχες τής Σχολής 
καί έτσι δέν υπάρχουν σήμερα τά βιβλία. νΙσως μερικά νά σώζωνται στό Γυ
μνάσιο Πρεβέζης.

Κατά τό έτος 1814, 11 Νοεμβρίου, συντάσσεται άπό τόν Θεοφάνη ιδιόγρα
φος ή Διαθήκη του μέ τήν όποία έπίσημα πλέον γίνεται ό ιδρυτής τής θεο-
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φανείου Σχολής, μέ ποσόν 62.450 ρουβλίων κατατεθειμένων ατό Εθνικό - Γα- 
ζοφυλάκειον τής Μόοχας.

«"Ισον απαράλλακτου του πρωτοτύπου τής; Διαθήκης τού Μακαρίου ’Αναστα
σίου Θεοφάνους, γεγραμμένη παρ’ αύτού εν Μόσχο; κατά το 18] 4 Νοεμβρίου 11.

»Είς το όνομα τού πατρός καί τού υίού καί τού ’Αγίου πνεύματος, Αμήν. Έν 
ετει τώ σωτηρίω χιλιοστώ οκτακοσιοστού δεκάτω τετάρτω, μηνός Νοεμβρίου 11 έν
δεκα, εγώ ό ’Αναστάσιος Θεοφάνης, εκ πόλεως ΙΊρεβέζης καί έγκάτοικος τής Μό
σχας, έχοντας θείω ελεεί τον νούν μου σώον καί τάς φρένας μου υγιείς καί τάς 
αισθήσεις μου άπάσας, στοχαζόμενος διά την παρρησίαν τού θανάτου καί απροό
πτου καί φοβούμενος μην ήθελε μού συμβή αίφνιδίως ό θάνατος καί ήθελεν (ΐείνη 
αδιάθετα τά υπάρχοντά μου, διά τούτο αναθέτω την παρούσαν μου έαχάτην δια
θήκην .......... εκείνο όπου μοί έχάρισε ή άκρα εύσπλαγχνία τού παντοδυνάμου Θεού
έκ των Ιδίων μου προς άνάπαυσιν τής ταπεινής μου ψυχής.

Α) Έν πρώτοις μεν άφίημι πάσι τοΐς άδελφοίς μου χριστιανοί; την όφει- 
λομένην συγγνώμην παρακαλών αυτούς εξ όλης μου \|ωχής καί καρδίας ινα συγχω- 
ρήσιοσι καί έμοί τώ άμαρτωλώ όσα ώς άνθρωπος προς αίνους ήμαρτον.

Β) ’Αποκαθιστώ επιτρόπους μου καί έκπληρωτάς τής παρούσης μου Διαθή
κης τούς πραγματευτάς Γραικούς τής Νίζνης, Κύριον ’Αντώνιον Ίιοάννου Θεσσα- 
λονικέα, Μιχαήλ ’Αγγέλου Σαντοριναΐον, καθώς καί τον κύριον Ίωάννην Μπου- 
γιοι*κλήν, τούς οποίους παρακαλώ θερμώς ν’ άναδεχθώσι ταύτην μου την επιτρο
πείαν καί νά εξακολουθήσω σι μετά φιλαγάθου χριστιανικού ζήλου καί καθαρά; συν- 
ειδήσειος όλον εκείνο όπου διορίζω μέ την παρούσαν μου διαθήκην, εις τούς όποι
ους δίδω κάθε πληρεξουσιότητα διά νά έκτελέσωσι εκείνα όπου διορίζω εις την πα
ρούσαν μου διαθήκην, χωρίς νά έ'χιοσι νά δώσουν λογαριασμόν εις κανένα των συγ
γενών μου ή τινά άλλον, αλλά όσα ήθελον άποφασίση έστιασαν καλώς τελεκαμένα.

Γ) Παρακαλώ τούς άνω είρημένους κυρίους ’Επιτρόπους μου όπως μετά τον 
θάνατόν μου λάβιασιν υπό την εξουσίαν των τά οσα μετρητά ήθελαν περισσεύση
από την θανήν μου ................. Παρακαλώ νά λάβωσι την φροντίδα νά συνάξοωι
τά όσα έκ τών βερεσιδιών μου εύρεθούν (ώς τό κατάστιχόν μου διαλαμβάνει) έτι 
δέ νά πωληθώσι καί ότι άσημικόν καί φορέματά μου...................

Δ) ’Αφού δέ τά κάματοι εις μετρητά τούς παρακαλώ νά στείλωσι εις την πα
τρίδα τά όσα ακολούθως διορίζω. Τά δέ όσα περισσεύσωσι νά τά βάλουν εις τό εδώ 
Βασιλικόν Όρφανοτροφεΐον αιωνίως, ό δέ τόκος αυτών κατ’ έτος νά έξαποστέλληται 
είς την πατρίδα μου ινα πληρώνηται ένας Διδάσκαλος διά νά διδάσκη Γραμματικά 
τά πτωχά παιδιά τής πατρίδος μου καί άν ήθελε περισσεύση τί από τον μισθόν του 
νά μοιράζεται εις τούς μαθητάς του.

Κ) Λι’ όλα αυτά όπού διορίζω νά δοθούν είς την πατρίδα μου αφήνω κυρίους 
’Επιτρόπους μου εκεί τούς συγγενείς μου ’Αναγνώστην Άδάμ, Πανταζήν Άδάμ, 
καί Σπύρον Τσανόν ............... οίτινες νά άγροικούνται μετά τών έν Μόσχα επι
τρόπων μου καί αφού ?νά6ωσι τά μετρητά νά τά δώσουν εις τά πρόσωπα καί μέρη 
όπού έφεξής διορίζω, χωρίς τυχόν προσθήκας καί αφαιρέσεις διά μίαν καί μόνην 
φοράν.

ΣΤ) Άηήνω νά δώσουν τού αδελφού μου Πάνου Γεωργίου Θεοφάνους καί 
υιούς αύτού ρούβλια Δύο χιλιάδες Ν. 2.000.

Ζ) ’Αφήνω νά δώσουν τού υίού τής Μακαρίτισσας αδελφής μου Χρηστίνας, 
όνόματι Δημητρίου, ή του υίού αύτού ρούβλια Διακόσια Ν. 200.
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Η) Αφήνω νά δώσουν τού πρώτου μου έξαδέλφου ’Αναγνώστου Δημητρί- 
ου Άδάμ, ρούβλια Ν. 500.

Θ) ’Αφήνω είς τάς πρώτας μου έξαδέλφας, θυγατέρας τού μακαρίτου Ίω- 
άννου Άδάμ, ρούβλια Ν. 200 τής κάθε μίας από δσας ήθελε ζούν.

I) Άφήνο) εις τάς εκκλησίας πού έτάφησαν οί γονείς μου ρούβλια εξακόσια 
Ν. 600 διά νά άγορασθη ένας τόπος καί το εισόδημα αυτού του τόπου νά λάβωσι 
κατά καιρόν οι εφημέριοι, διά νά μνημονεύουν τούς γονείς μου και εμένα παντοτινά.

ΙΑ) Άφήνο) νά δώσουν είς το ’Όρος τού ’Άθωνος είς την Μονήν των Ί -  
βήρων ρούβλια Ν. 200.

ΙΒ) ’Αφήνω ρούβλια χίλια Ν. 1.000 διά νά ύπανδρεύσουν από την συγγέ
νειαν μου ή άν δεν εύρίσκονται έξ αυτής ξένα πτωχά κοράσια.

ΙΓ) Άφήνο) νά δώσοοσι είς οσας εκκλησίας εύρίσκονται είς την πατρίδα μου 
είς την κάθε μαν από ρούβλια 10.

ΙΔ) ’Αφήνω ρούβλια χίλια 1.000 διά νά άγοράσουσι εν όσπίτιον νά κατοική
ό Διδάσκαλος οπού διορίζω νά διδάσκη τά Γραμματικά.

ΙΕ) Ταύτην μου την Διαθήκην κυρίαν και βεβαίαν βούλομαι είναι επί παν
τός Δικαστηρίου καί πάσης εξουσίας, ό δέ επιχείρων αυτήν άνατρέπειν δώση .λόγον 
έν ήμερα χρίσεως τώ άπροσωπολήπτω κριτή καί τάς άράς εξει των Άγιων Τοια- 
κοσίων δέκα καί όκτά> θεοφόρων πατέρων. k

Διό αύτη χειρί τή έμή έβεβαιώθη καί με τήν ιδίαν μου βούλαν έπεκυρώθη.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Σ  ΓΕΩ ΡΓ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Άντίγραψον τής Διαθήκης έκ τού εις τά ’Αρχεία τής Ίεράς Μητροττόλεως Νικοττό- 
λεως καί Πρεβέζης ύττάρχοντος Χειρογράφου.

Λόγοι προνοίας και συνέσεως δέν έπέτρεψαν τήν ϊδρυσιν τής θεοφανείου 
Σχολής αμέσως μετά τήν έκδήλωσιν τής έπιθυμίας καί τής χορηγίας του 
θεοφάνους. Ό  Ά λής είχε καταλάβει τήν Πρέβεζα τό 1798. Κατέσφαξε τή 
Γαλλική φρουρά τής πόλειυς και τόν πληθυσμό της. "Οσοι άπέμειναν ξερρι- 
ζωμένοι έφυγαν στήν άπέναντι Αίτωλική γή. Οί περιουσίες των έπεσαν στά 
χέρια τού Άλή.

Συνετοί και μυαλιυμένοι πατριώτες, πού άπετέλεσαν τή Δημογεροντία 
τής πόλεως, μόλις και πάλιν άρχισε ό έποικισμός καί ή έπάνοδος στήν πόλι 
συσπειρωμένοι γύρω άπό τήν Μητρόπολη μέ σθένος καί δραστηριότητα έρ- 
γάσθηκαν γιά νά προασπίσουν τά συμφέροντα τής Χριστιανικής Κοινότητος 
άπό τήν άρπακτική διάθεσι τού Άλή, νά διατηρήσουν άλώβητα τά έκκλησια- 
στικά προνόμια και τήν έκκλησιαστική περιουσία, νά διατηρήσουν τήν παι
δεία, τή θρησκεία καί τό ’Εθνικό αίσθημα των κατοίκων.

Άνδρέας Κονεμένος, ’Αναστάσιος Γερογιάννης, ’Ιωάννης Γενοβέλης (δια
χειριστής του Ά λή Πασσα), Κωνσταντίνος Λευκαδίτης, Γεώργιος Μπάλκος, 
Απόστολος Βαρζέλης, Σπυρίδων Καραμάνης, Αθανάσιος Μάνος, Κ. Κακαμ- 
πίνης καί άλλοι είναι φυσιογνωμίες έπιφανών τής πόλεως πού έργάσθηκαν
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σκληρά στην περίσΓασί τους, για τον Εθνικό σκοπό, τήν θρησκεία, τήν Παι
δεία και τό Εθνικό αίσθημα.

Ό  Ιω άννης Γενοβέλης γνωρίζοντας τό κληροδότημα τοϋ ’Αναστασίου 
θεοφάνους στη Μόσχα, άλλα καί τις διαθέσεις του Άλή για τήν άρπαγή του, 
διέσωσε τό Κληροδότημα, άφου κρυφά από τόν Άλή συνεννοήθηκε μέ τούς 
έκτελεστάς τοϋ κληροδοτήματος καί όνέστειλε την έκτέλεσιν τοϋ σκοπού τοϋ 
κληροδοτήματος μέχρι τού θανάτου τοϋ Άλή.

Μετά τόν θάνατον τοϋ Άλή μέ τά χρήματα τοϋ θεοφάνους πού τμημα
τικά έρχονταν στήν Πρέβεζα έκτίσθη καί έλειτούργησε ή θεοφάνειος Σχολή 
οποία παρέσχε άνεκτίμητες ύπηρεσίες στήν Πατρίδα.

Σάν έτος άνεγέρσεως άναφέρεται τό έτος 1825, τό 1836—1837, τό 1844. 
’Ίσω ς σέ συνέχεια οί χρονολογίες αύτές άναφέρονται στήν άρχή και άποπε- 
ράτοισιν τοϋ Διδακτηρίου.

Βίαιοι πολεμικοί, πολίτικοι κλυδωνισμοί πού άλλαζαν τήν τύχη τοϋ κό
σμου διέκοψαν τήν έξακολόύθησιν των έμβασμάτων τοϋ κληροδοτήματος άπό 
τό 1850 περίπου.

Τά χαγιάτια καί οι περίβολοι των έκκλησιών άπό τό 1718 καί έδώθε άπο- 
τελοϋσαν τά πρώτα Σχολεία στήν πόλιν τής Πρεβέζης καί οί ενορίες των εκ
κλησιών τά συντηρούσαν καί πλήρωναν τούς δασκάλους.

Ό  Κωνσταντίνος Κραπάνος, άπό τήν Αιτωλία, ό Παναγιώτης Άραβαν- 
τινύς άπό τήν Πάργα πού άναδείχθηκε άργότερα ιστορικός Συγγραφέας, άνα- 
φέρονται μεταξύ των πρώτων διδασκάλων τής πόλεως.

Ή  θεοφάνειος Σχολή και ή χορηγία τοϋ θεοφάνους ήλθε νά πληρώση 
τό μεγάλο κενό καί νά δημιουργήση κλίμα έφέσεως πρός τά γράμματα.

Δύο διδάσκαλοι έδίδασκον εις τήν θεοφάνειον, ό ένας είς τό ισόγειον τό 
Δημοτικόν, ύ άλλος είς τόν πρώτον δροςιον, τό Ελληνικόν.

Πρώτος άναφέρεται δπ  έδίδαξε είς τήν θεοφάνειον ό Σακελλάριος άπό 
τό Ζαγόρι, μετά ό Χρ. Γερογιάννης πολλά χρόνια καί άπό τό 1865 έδίδαξε ο
λόκληρα 40 χρόνια ό σπουδασμένος Φιλοσοφία εις τό Πανεπιστήμιον των Α 
θηνών Ιω άννης Παχούμης.

Μέ τήν συγκρότησίν του, τή σοφία του, τήν άφοσίωσίν του είς τήν Παι
δείαν καί τό κύρος του ζωντάνευε τήν έννοιαν τοϋ μεγάλου Διδασκάλου τοϋ 
Γένους.

Ή  πόλις εύγνωμονοϋσα διατηρεί τήν μνήμην του μέ τό όνομά του σέ 
μιά της οδό.

Φ. Δημάρατος, Μαυροκέφαλος, Τούμπας, Μανοϋσος, Ν. Πρωτοπαππας, 
Άπόστ. Μπιτζιλέκης καί Ν. Μπιτζιλέκης, έδίδαξαν είς τήν θεοφάνειον. Στα
ματώ οτούς έπιζώντας. Δέν ύπάρχει ή εικόνα τοϋ θεοφάνους στή Σχολή. Καί 
δέν ύπάρχει προτομή του. Μιά έπίμονος έρευνα μεταξύ των οικογενειών πού 
φέρουν τήν έπωνυμίαν Άδάμ είς τήν Πρέβεζα καί άναφέρονται στήν Δια
θήκη σάν συγγενείς τοϋ θεοφάνους, δέν άπέδωσε τίποτε.

Σώζεται στήν Σχολή σταλμένη άπό τόν Θεοφάνη άπό τήν Μόσχα μιά μ ε
γάλη εικόνα τοϋ Παντοκράτορος.

Άπό τήν ϊδρυσι καί λειτουργία τής Θεοφανείου Σχολής καί συνέχεια μέ
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την ίδρυση του Παρθεναγωγείου τής πόλεως τό 1860 καί ήμιγυμνασίου μέχρι 
των Βαλκανικών Πολέμων του 1912—1913 έψάλλετο ύπό των μαθητών ή 
προσευχή:

«Τό κλεινόν ονομά σου Θεοφάνη 
γεγραμμένον εις πάσας σελίδας 
με στεφάνους τιμής και εύκλειας 
άμαοάντους, θαμμένη αγαστόν».

Εις τό κτίριον τής Θεοφδνείου Σχολής, τό οποίον ριζικώς έπεσκευάσθη 
με άφαίρεσιν τών ξύλινων πατωμάτων του τό έτος 1959, έστεγάζετο μέχρι του 
έτους 1965 τό Α ' Δημοτικόν Σχολείον Πρεβέζης (θεοφάνειος Σχολή) μέ 
500 μαθητάς.

Μέ τούς πόρους του, πόρους προερχομένους άπό τήν διασωθεΐσα περιου
σία τής Χριστιανικής Κοινότητος κατά τήν Τουρκοκρατία, ή οποία κατά τό 
1932 είχε μεταβιβασθή εις τά Σχολεία τής πόλεως, αγοράσθηκε νέο οικόπεδο 
καί μέ δαπάνη τού Δημοσίου άνηγέρθη νέον διδακτήριον του Α ' Δημοτικού 
Σχολείου Πρεβέζης. ’Αλλά εξακολουθεί νά λειτουργή άκόμη ή θεοφάνειος 
μέ τρία τμήματα - τάξεις, του Α ' Δημοτικού Σχολείου καί μέ αίθουσα θεάτρου, 
εορτών και διαλέξεων εις τό ισόγειόν της.

Μέ δεδομένα τήν θέσιν τής θεοφανείου Σχολής εις τό κέντρον τής πό
λεως καί τήν Τεχνικήν καί μελετημένην άξιοποίησιν του χώρου της, τό θεο- 
φάνειον αύτό ίδρυμα μπορεί νά άποβή διά τήν πόλιν τής Πρεβέζης, ίδρυμα 
έπωφελέστατον διά τούς σκοπούς τής Παιδείας.

(Ύποτροφίαι σπουδών ’Αναστασίου θεοφάνους). Δέν έπεκτείνομαι πε
ρισσότερον.

«Τό τιμάν τούς αγαθούς πάτριον τή Έλλάδι».
«Έαν ή φιλοπατρία καί ή φιλογένεια καί ή ευεργεσία καί πάσα άλλη αρετή 

έχουν Πατρίδα τήν ΕΛΛΑΔΑ καί ή ευγνωμοσύνη καί ή τιμή προς τούς εύεργέ- 
τας τήν ΕΛΛΑΔΑ έχουν Πατρίδα».

«Μέτρον τού ιστορικού Μεγαλείου λαών καί άνδρών αποτελούν οΐ αγώνες για 
τήν πνευματική πρόοδο τής άνθροιπότητος».

Χ ΡΙ Σ Τ ΟΦ Ο ΡΟΣ  ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

1) ’Αρχεία Θεοφανείου Σχολής.
2) ’Αρχεία Τέρας Μητροπόλεθ)ς Νι/οπόλειος καί Πρεβέζης.
3) «’Ηπειρωτικός ’Αγών» Πρεβέζης.
4) «Ήπειρ. Εστία», |  Σπυρίδωνος ’Αρχιεπισκόπου. Είς Μνημόσυνον αιώνιον, τ. 43)1955.
5) «Ήπειρ. Εστία», Ή ρ. Άποστολίδη, Ζωσιμα έπαινοι, τ. 19) 1953.
6) Δ. Σαλαμάγκα, «Ήπ. Έστίά», Ή  Θεοφάνειος Σχολή.
7) Συμβολή τών Ήπειρωτών είς τήν Ιξέλιξιν τής χώρας, Ν. Πατοΰλη, «Ήπ. Έοτία», 

τ. 29)1954.



ΣΤΕΛΙΟΥ Κ. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 
Δ ι κ η γ ό ρ ο υ

Η.ΚΑΪΑΣΪΡΟΦΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ*
( 167 η .  X . )

ΙΑ*

" Q P A  Μ Η Δ Ε Ν ”

* Η  μ ο ι ρ α ί α  α έ ν τ  ο λ ή » κ α ί  ο I έ κ δ  ο χ ές τ η ς
Δεν ξέρομε τί εισηγήθηκε στη Σύγκλητο για τό καυτό θέμα τής πληρω

μής των στρατιωτών, όπως και για κείνο πού έγινε στην ’Ήπειρο, ό Αιμ. Παύ
λος σαν άρμόδιος, όπως και ή Επιτροπή των 10 συγκλητικών πού ήρθε και τον 
βρήκε στη Μακεδονία. Οί συγκλητικοί αύτοί, άλλοτε 5 καί άλλοτε 10, άνάλογα 
μέ τη σοβαρότητα τών περιστάσεων, στέλλονταν, «καθάπερ είώθεσαν επί τοϊς 
λήγουσι πολέμοις»11" κοντά στον κάθε στρατηγό, άπ’ τό ένα μέρος για νά 
ρυθμίζει τούς όρους τής αποκατάστασης τής ειρήνης (τουλάχιστον αυτό γρά
φουν οί πηγές), κι’ όπό τό άλλο, όπως πιστεύουμε, για νά ελέγχει τη δύ
ναμη του στρατηγού, ό οποίος δεν έπρεπε νά ξέχνα ότι είναι άπλός έντολο- 
δύχος τής Συγκλήτου.

"Αν κρίνουμε άπ’ τό γεγονός, on κυρίαρχη μορφή στ ή Σύγκλητο την έ- 
ποχή έκείνη ήταν ό σοφός Κάτων ό πρεσθύτερος, μέ τη βαθειά του Ελληνική 
μόρφωση καί την επίσης βαθειά του περιφρόνηση γιά τούς συγχρόνους 'Έ λ 
ληνες, πού δεν ήταν καί άδικαιολόγητη, δεν είναι δύσκολο νά συμπεράνουμε 
ότι δεν θά ύπήρξε εκεί σοβαρή άντίδραση στήν ψήφιση τού σχεδίου γενοκτο
νίας πού εφαρμόσθηκε* 112 113.

"Οπως κι’ άν έχει τό πράγμα, γνωστό είναι ότι τό 167 π.Χ. πιθανώτατα 
τό φθινόπωρο, ό τέως ύπατος Λεύκιος Αιμίλιος Παύλος, έχοντας μόνον τον τί
τλο τού στρατηγού, καί τόν τιμητικό τίτλο τού «ΕΧ CONSUL» «άνέζευξεν έπί 
τήν ’Ήπειρον» μέ τήν εντολή νά τήν «πλιατσικολογήσει» κατά τό νεώτερο, 
Άρβανίτικο, ορισμό τής λεηλασίας. Γιά τήν έκτασή της έδώ, έχομε δύο έκ- 
δοχές: Κατά τον Τίτο Λίβιο ή εντολή λεηλασίας άφορούσε τις πόλεις πού 
«τάχθηκαν» μέ τόν Περσέα, αόριστα καί νεφελώδικα. κατά τήν κρίση, όπως 
φαίνεται, τού στρατηγού.

* Συνέχεια έκ τού προηγούμενοι', σελ. 444.
112) Apianus Lib. IX, I) και Παυσανία: ’Αχαϊκά 10,7. Τό σοφό αυτό μέτρο δεν ξέρομε 

ατά πότε έφαρμόσΰηκε. Τό συναντήσαμε δμως γιά πρώτη φορά στο τέλος τοϋ Άντιο- 
χικοΰ πολέμου.

113) Ό  Κάτων, ό έπιλεγόμενος «περσβυτεοος», Όεοίροϋσε του; Έλληνες τής έποχή; του 
«διεφθαρμένους κι’ αδιόρθωτους» (Κ. Η. Barron: The Romans. Pelikan book No 
196, σελ. 65).
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Κατά τόν Πλούταρχο, ή εντολή τής Συγκλήτου ήταν γενικώτερη καί πιό 
άόριοτη: Νά «ικανοποιήσει τό στρατό άπό τις έκεϊ πόλεις». Ή  διαφορά μεταξύ 
τους είναι σοβαρή, και είναι φανερό άπό τά αποτελέσματα ότι στο κείμενο του 
Τίτου Λίβιου σοβαρό ποσοστό βαρύτητας έχει ή σκοπιμότητα, μέ τόν έντονο 
τονισμό του ανταποδοτικού (εκδικητικού) χαρακτήρα τής λεηλασίας. Την 
πλευρά τούτη φαίνεται νά ενισχύει και ή παραπάνω, κολοβωμένη, μαρτυρία 
τού Πολύβιου, οτι οι περισσότερες άπό τις πόλεις πού κατεστράφηκαν ήταν 
Μολοσσικές. Αύτό σημαίνει ότι κατεστράφηκαν και άλλες μη Μολοσσικές. 
Μήπο)ς δμυος αυτή ή μολοσσική προτίμηση οφείλεται όχι στους λόγους πού έ- 
πικαλειται ό Τ. Λίβιος, δηλαδή στήν τηπυρία, αλλά σέ πολιτική σκοπηιότητα; 
θ ά  τό έρευνήσουμε παρακάτω. Έκτος άπ’ όλα αύτά, έχομε και τό διαπιστω
μένο ιστορικά γεγονός, ότι άφέθηκαν και πόλεις άθικτες στήν ’Ήπειρο, άλλά 
όπως γράψαμε και στον πρόλογο, αύτές άφέθηκαν γιά τήν ικανοποίηση των 
μεταπολεμικών αναγκών τών Ρωμαίων.

’Ανεξάρτητα άπό τήν άμέσοις παραπάνο) σοβαρή καί ούσιαστική διαφορά 
πρέπει νά παρατηρήσουμε ότι και ό Πλούταρχος, πού είναι φανερό ότι στη- 
ρίχθηκε σέ άλλη πηγή, καί οχι στόν Πολύβιο, άλλά καί ό Τίτος Λίβιος, συμ
φωνούν ότι ή έντολή τής Συγκλήτου (δόγμα), άφοοούσε ΜΟΝΟΝ ΛΕΗΛΑ
ΣΙΑ,  ή οποία μοναδικό σκοπό είχε τή (σύμμετρη) ικανοποίηση τού στρατού, 
κατά τό γνωστό άπ’ τόν Πολύβιο σύστημα διανομής τών λαφύρων. Είναι όμως 
πασίγνίπστο. ότι ό Αιμίλιος Παύλος δέν περιωρίσθηκε στή λεηλασία, άλλά προ
χώρησε σέ ολοκληρωτική καταστροφή τών πόλεοης τουλάχιστον εβδομήντα, 
καί σέ μεταφορά τού πληθυσμού τους. Μήπως ό στρατηγός έκανε ύπέρβαση 
τών ορίων τής εντολής τής Συγκλήτου; Δηλαδή μήπως ένήργησε αυθαίρετα; 
Ούτε σκέψη γιά κάτι τέτοιο.

Δέν είχε φθάσει άκόμα γιά τή Ρώμη ή εποχή τής αυθαιρεσίας τών λογχο
φόρων, κι’ ό Λεύκιος Αιμίλιος Παύλος δέν ήταν άπό κείνους πού θά σήκωναν 
ιό  κεφάλι τής άσέβειας. νΑλλο)στε ήταν ό ’ίδιος φορέας τού πνεύματος τής 
άριστοκρατικής δημοκρατίας τής Συγκλήτου κι’ ήταν φυσικό νά φροντίσει νά 
κατοχυρώσει άπό πριν τήν λεπτή θέση του114.

"Αλλιοστε, ή ρωμαϊκή ιστορία τής δημοκρατικής περιόδου, είναι γεμάτη 
άπό παραδείγματα δικαστικής τιμωρίας καί δημόσιου διασυρμού στρατηγών ή 
άλλιον άνοπάτων άξιωματούχτυν, πού αύθαιρετήσανε σέ βάρος λαών ή καί ά- 
πλών ιδκοτών, μέ τό πρόσχημα πολέμου, φανταστικού ή πραγματικού. Ή με
λέτη τής ιστορίας τής περιόδου αύτής πείθει άπόλυτα ότι ήταν άδιανόητο, καί

114) Γιά τή διάγνωση αυτών τών αρχών τού εμπρηστή τής ’Ηπείρου, σημευόνουμε οτι πριν 
άπδ 20 χρόνια, κάποιο; ύπατος, Λεύκιος Μάνλιος, κατηγορήύηκε έντονα στή Σύγκλητο 

άπ’ τον ήρωά μας. οτι έξόνποσε μια φυλή Γαλατών στή Μ. Άσία χωρίς τήν άδεια τής 
Συγκλήτου, κι’ οτι ένεργώντας έτσι ό Μάνλιος έκανε Ιδιωτική ληστρική επιχείρηση 
(privatum latrocinium). Καί ροηήΟηκε τότε ό άτυχος Μάνλιος άπ’ τόν κατήγορό του: 
«Γιατί εξαπάτησες ένα λαό ολόκληρο καί τόν έσυρες στή δουλεία χωοις κήρυξη πο
λέμου;»

"Αν καί. αύτά ύά είχαν θέση σέ μιά βιογραφία καί όχι εδώ, κρίναμε σκόπιμο νά 
μ ή τά αποσιωπήσουμε, σάν ενδεικτικά τής στυγνής και υποκριτικής νοοτροπίας του 
άνΟροίπου, ή οποία, όταν τά περιστατικά μέ τά όποια έκδηλίονεται είναι εξακριβωμένα, 
αποτελεί πολύτιμο βοηθό στήν έρευνα. Τό περιστατικό τού Μάνλιου, τού ήριοα τής 
μοναδικής «’Ανάβασης τών μυρίοιν» τής Ρο>μ. Ιστορίας, μάς διεσώύηκε άπ’ τόν Τίτο 
Λίβιο (Lib. ΧΧΧΤΙΙ, LV ).
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σέ παράφρονα ακόμα, νά διατάζει γενοκτονία, και μάλιστα σέ τέτοια τερατώ
δη έκταση, χωρίς εντολή τής Συγκλήτου, ή οποία άπ’ τή φύση του όργάνου 
άπ’ τό όποιο έκπορεύονταν, ήταν πάντα έγγραφη.

Συνεπώς καταλήγουμε στο άβίαστο και αναγκαίο συμπέρασμα ότι τό συγ
κλητικό «δόγμα» (διαταγή), πού δέν διεσώθηκε, ϊσως λόγω τής μυστικότητάς 
του, καθώριζε σέ γενικές γραμμές την τύχη τής Ηπείρου.

Τό  σ χ έ δ ι ο  κ α ί  ή έ κ τ έ λ ε σ η
Ή  έκτέλεση τής απόρρητης εντολής απαιτούσε σωφροσύνη κι’ ό Αιμίλιος 

πού είχε την ευθύνη της είναι φανερό ότι δέν θέλησε νά μπλέξει μέ τούς ο
πωσδήποτε όχι άοπλους Ήπειρώτες στα βουνά τους. Είχε προσωπική πείρα 
από τήν πρώτη του ύπατεία τής παληας ’Ισπανικής τακτικής του άνταρτοπο- 
λέμου πού «ρεζίλεψε» αρκετούς στρατηγούς, Άπείράοισε λοιπόν νά ένεργή- 
σει μέ πανουργία πολύ προπότυπη. Κάλεσε τις πόλεις νά του στείλουν άπό 
δέκα άντιπροοώπους, καί μάλιστα τούς «πρώτους έξ έκάστης πόλεως». Φυσικά 
δέν ήταν δυνατόν νά άρνηθούν οί Ήπειρώτες μιά τέτοια ειρηνική, πού μπο
ρούσε νά θεωρηθεί και φυσική, αποστολή σέ κείνον πού είχε στά χέρια του 
τήν τύχη ολόκληρης τής Ελλάδας, και φυσικά καί τή δική τους. ’Εκείνος τούς 
ζήτησε, ούτε λίγο, ούτε πολύ: όλο τό χρυσάφι καί όλο τό ασήμι τους, τό ιδιω
τικό καί τό δημόσιο! Ή  απαίτηση ήταν βέβαια σκληρή, ύποστηρίζονταν όμως 
τή δύναμη των όπλων. Ή  έποχή του «μολών λα6έ» είχε περάσει. ’Ά ς  μή ξε
χνάει ό αναγνώστης ότι ολόκληρη ή Ελλάδα, από χρόνια τώρα ραδίουργοϋν- 
ταν καί διαλύονταν συσΓηματικά άπό τή Ρώμη, όποις εύστοχα παρατηρεί ό ι
στορικός μας Κ. Παπαρρηγόπουλος115 116.

Πρίν λίγα χρόνια «μερικοί» Ήπειρώτες μαζύ μέ θεσσαλούς είχαν ζητή
σει τή διαιτησία των Ρωμαίων κατά του Φιλίππου τής Μακεδονίας, γιά διαφο
ρές πού δέν ξέρομε, καί οι Ρωμαίοι πρόθυμα είχαν στείλει τό Μέτελλο μέ 
πρεσβεία να δικάσει τή διαφορά. Ή  αποστολή αυτή του Μέτελλου στήν ’Ή 
πειρο έγινε αφορμή κακών γιά ολόκληρη τήν Ε λλάδα ,1ίι.

Οί Ήπειρώτες αντιπρόσωποι λοιπόν ύποσχέθηκαν νά δώσουν ό,τι ζήτησε 
άπ’ αυτούς ύ Λίμ. Παύλος. Ό  στρατηγός έτσι έξασφάλισε εκείνο πού ζήτησε 
άπό αυτόν ή Σύγκλητος, τουλάχιστο κατά τό μεγαλύτερο μέρος του. Δέν είχε 
παρά άπό μιά δεύτερη όντιπροσωπεία τους, νά ζητήσει καί τά γίδια τους, καί 
τά όπλα τους, κι’ όλα τους τά υπάρχοντα, μέ απόλυτη σιγουριά ότι θά γίνον
ταν τό θέλημά του.

Συνεπώς ποιός ό λόγος νά καταστραφεί ή ’Ήπειρος, άφοϋ ή ικανοποίηση 
τού στρατού ήταν πιά κατά τρόπο έμπρακτα βέβαιο, ότι μπορούσε νά έξασφα- 
λισθεϊ μέ ειρηνικό τρόπο; Είναι άναντίρρητο ότι τό πρόσχημα δέν στηρίζεται 
στήν κοινή λογική. Απλώς ή Σύγκλητος συνεδύασε τό άναγκαίο μέ τό ώ- 
φέληιο.

Ή  κοινή πείρα είχε διδάξει τούς λαούς ότι όταν ύ νικητής απαιτεί άπό 
μία πόλη νά τού παραδοθή όλος ό χρυσός καί ό άργυρος τών άνθρώπων καί 
των δημοσίων κτιρίων, είναι βέβαιο ότι δέν πρόκειται ή πόλη αύτή νά λεη
λατηθεί, ή νά καταστραφεΐ ή στή χειρότερη περίπτωση ότι δέν πρόκειται οί

115) ‘Ιστορία Έλλ. ΈΌνους, *Έκδ. Σεφερλή τόμ. 13' σελ. 274.
116) Παυσανία 'Αχαϊκά: 8, 6 «δπόσα δ& η Θεσσαλοις ή τών έξ 'Ηπείρου τισιν έγκλήματα 

ήν ές Φίλιππον, ταΰτα ήκον οί όμοΰ Μετέλλω κρινοΟντες».

I
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άνθρτυττοί της νά έξανδραποδισθούν, διαφορετικά δεν έχει νόημα ή απαί
τηση. Σαν παράδειγμα τής χειρότερης ή μάλλον τής αύστηρότερης αύτής 
περίπτωσης θα φέρομε τον ’Αννίβα, ό όποιος πριν από 50 χρόνια (218 
π.Χ.) είχε ζητήσει από τους κατοίκους τής Ζάκανθας νά του παραδώσουν τό 
δημόσιο και ιδιωτικό χρυσάφι και άσήμι τους και νά φύγουν από την πόλη 
μέ 2 ίμάτια ό καθένας τους. Οί Ζακανθαίοι, σύμμαχοι των Ρωμαίων, άρνήθη- 
σαν καί επακολούθησε αύτό πού ό Τίτος Λίβιος άποκαλει «ό Ζακανθαίος όλε
θρος» («SA GUNTINA CLADES»), χαρακτηρισμό πού ποτέ δέν έδοισε, γιά 
ευνόητους λόγους στην καταστροφή τής Ηπείρου117.

Οί Ήπειρώτες, παρά την εύλογη έκπληξη γιά την άκατανόητη άπαίτηση 
γιά πράγμα πού δέν ζητήθηκε ούτε από τούς Μακεδόνες, ήταν φυσικό νά πι
στέψουν ότι παραδίνοντες τό χρυσάφι τους, διασώζουν τήν ύπόλοιπη περιου
σία τους καί την έλευθερία τους.

"Οπως κι’ αν έχει τό πράγμα τά γεγονότα έγιναν ώς εξής:
Στρατιωτικά τμήματα συνώδεψαν τούς άντιπροσώπους των πόλεων στις 

πατρίδες τους, μέ τό αύτονόητο πρόσχημα τής επιστασίας γιά τή συγκέντρωση 
καί τή μεταφορά τού χρυσού. Κατά τον Τίτο Λί6ιο έστειλε μαζύ τους, εκατόν
ταρχους (λοχαγούς) οί όποιοι, όπως είπε ό στρατηγός στούς Ήπειρώτες, θά 
άπέσυραν τις ρωμαϊκές φρουρές πού ήταν εγκατεστημένες στις πόλεις τους, 
ώστε οί Ήπειρώτες νά γίνουν ελεύθεροι,.«όπως οί Μακεδόνες»! ! ! Ό  Λεύκιος 
Αιμίλιος φρόντισε ώστε νά βρίσκονται στις διάφορες ηπειρωτικές πόλεις, κον
τινές καί μάκρυνες, οί στρατιώτες του τήν ίδια μέρα. Κρυφές έντολές οπούς 
«επί κεφαλής» είχαν δοθεί, μόλις συγκεντρωθεί τό χρυσάφι οπό κέντρο κάθε 
πόλης, τό προπ, τής ίδιας γιά όλες, μέρας, αυτοί, νά όρμήσουν όλοι ταυτό
χρονα καί νά λεηλατήσουν τις πόλεις.

Ή  «δουλειά» έγινε μέ μεθοδικότητα καί πανουργία τέτοια πού κατέπληξε 
τον κόομο. Ό  Πλούταρχος γράφει γιά «φθορά καί πανωλεθρία» καί όπως εί
δαμε συνεχίζει : «φρίξαι δέ πάντας ανθρώπους τό τού πολέμου τέλος..........
έθνους όλου κατακερματισθέντος».

Είναι φανερό ότι ό Πλούταρχος έννοεί πώς αύτός ήταν ό έπίλογος τού 
πολέμου μέ τόν Περσέα, καί δέν έχει άδικο.

Ό  Τίτος Λίβιος χωρίς νά σχολιάζει τά γεγονότα, άναφέρει ότι τά τείχη 
τών πόλεων πού λεηλατήθηκαν, κατεδαφίσθηκαν. Ό  Ρωμαίος ιστορικός όχι 
άπλώς άνακριβολογεί, αλλά ψεύδεται άδίστακτα στο σημείο αύτό. Είναι έξω 
από κάθε αμφιβολία ότι δέν κατεδαφίσθηκαν μόνον τά τείχη, αλλ’ ότι καί οί 
πόλεις ισοπεδώθηκαν. Ό  Τίτος Λίβιος, ύμνητής τού μεγαλείου τής Ρώμης, 
δέν βλέπει σκιές. ’Ακόμα κι’ εκεί πού είναι έξώφθαλμες καί δέν μπορούν νά 
κρυφτούν, ό συμπαθής κι’ άδιόρθωτος αύτός τροβαδούρος, τις σκεπάζει όπως 
μπορεί. Ό  ίδιος ιστορικός προσθέτει ότι οί πόλεις αύτές ήταν περίπου 
(CIRCA) εβδομήντα. Αύτό τό «περίπου» φαίνεται πώς άνταποκρίνεται πε
ρισσότερο προς τά πράγματα. Ποιές είναι αύτές οί πόλεις;

’Απ’ τό Ρωμαίο ιστορικό δέν είναι δυνατό νά περιμένουμε τέτοιον πίνα
κα, ούτε απ’ τούς ιστορικούς πού πήραν άποσπάσματα άπ’ τά χαμένα βιβλία 
τής ιστορίας τού Πολύβιου. Μάς έντυπωσιάζει όμως ή άπόλυτη σιωπή τού 
Πλούταρχου. Ούτε τό όνομα μιας πόλης άπ’ αύτές πού κατεστράφηκαν δέν 
θέλησε νά διασώσει, ούτε στοιχεία τού άρπαγμένου πλούτου τής ’Ηπείρου 
θέλησε νά δώσει, ούτε τις διαστάσεις τού ανθρώπινου δράματος θέλησε νά

117) Tit. Liv. XXI, XXII (εν.δ. Hachette. Paris 1889).
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σκιαγραφήσει, αυτός, ό λαλίστατος ιστορικός, πού άσχολείται άκόμα καί μέ 
τό σκυλάκι τής κόρης του Αίμ. Παύλου.

Στο πρόβλημα των πόλεο)ν θά έπανέλθομε.
Τό άν ή έπιχείρηση έκτελέσθηκε μέσα σέ μια μέρα, είναι άμφίβολο.
Γράψαμε τί λένε οί πηγές, οί όποιες άπηχοϋν τή Ρωμαϊκή παράδοση. Τό 

βέβαιο είναι δτι ή έπίθεση κατά των πόλεων έγινε ξαφνικά καί μέ δόλο, καί 
τό τέχνασμα τοϋ στρατηγού προοφέρονταν, όμολογουμένως, γιά άπόλυτο αι
φνιδιασμό.

Ή  έννοια τής «πόλης» είναι, όπως όλοι ξέρομε, ρευστή. ’Ακόμα καί σή
μερα, «οικισμός», «χοιριό», «κωμόπολη» ή «πολίχνη», «πόλη», είναι όροι πού 
συγχέονται μέ τούς διπλανούς τους εύκολα. 'Ό λοι οί άρχαΐοι συγγραφείς, 
όπως είδαμε, γράφουν ότι ή καταστροφή βρήκε 70 «πόλεις». Εξαίρεση άπο- 
τελεϊ ό Τίτος Λίβιος ό όποιος δεν χρησιμοποιεί τον όρο URBES - πόλεις, άλ- 
λά όποις φαίνεται οτό κείμενο τό όποιο παραθέσαμε παραπάνω «OPPIDA» - 
πολίχνες. Επειδή όμαις ή θέση τής λέξης βρίσκεται σέ έπεξηγηματική φράση, 
ή όποία είναι άπόλυτα, φραστικά, δεμένη μέ τήν προηγουμένη της, στήν ο
ποία αναφέρει ότι τά τείχη των λεηλατημένων πόλεων (URBES) κατεδαφί- 
σθηκαν, δέν υπάρχει άμφιβολία ότι ή καλλιέπεια επέβαλε στόν ιστορικό τήν 
άλλαγή τού όρου, και όχι ή ουσία. ’Άλλωστε μόνον οί πόλεις είχαν τείχη, 
στά όποία κατέφευγαν σέ ώρα ανάγκης καί οί κάτοικοι των γύρω κατοικημέ- 
νων περιοχών. Γιά τά πληθυσμιακά τους στοιχεία πρέπει νά γίνουν άλλου 
είδους έρευνες.

Συνεπώς μπορούμε νά δεχθούμε, μέ βεβαιότητα, ότι πρόκειται γιά 70 
περίπου πόλεις, μέ τή γενικά παραδεκτή γιά τήν ’Αρχαιότητα έννοια τού όρου, 
κι’ ότι για τά χωριά καί τούς κατεστραμμένους οικισμούς δέν ύπάρχουν στοι
χεία, πράγμα άλλωστε φυσικό.

Η OR A Q U A R T A . . .
Ό  αναγνόκττης πού δέν είναι βιαστικός, είναι πιθανόν νά σκοντάψει στό 

θέμα τής ώρας έφόδου. "Οπως βλέπομε στά παραπάνω κείμενα ό Τίτος Λίβιος 
τή συγκεκριμενοποιεί γράφοντας, ότι νωρίς τό πρωί μαζεύθηκε σέ κάθε πόλη 
ό χρυσός κι’ ό άργυρός, άπό τούς κατοίκους, (φυσικά γιά εύκολία τών Ρω
μαίων) καί ότι στις τέσσερες ή ώρα (IIORA QUARTA), έγινε ή έφοδος γιά 
λεηλασία καί καταστροφή. Άπό πότε άρχιζε τό υιράριο τής ήμέρας;

Ή  άφήγηοη αύτή δίνει τήν εντύπωση ότι τό ώράριο άρχιζε τήν αυγή, καί 
Ορθά, άλλοιώς ή σημείοιση ότι προηγήθηκε. καί τούτο ήταν άπολύτως λογικό, 
«ενωρίς τό προπ», όπως βεβαιώνει κι’ ύ Άππιανός (όρα προηγούμενο κεφά
λαιο), ή συγκέντρο>ση τών πολύτιμων ειδών, θά ήταν άκατανόητη. Τό ρω
μαϊκό όμως ώράριο άρχιζε στή μία τά μεσάνυχτα, όποις καί σήμερα στους πε
ρισσότερους λαούς τής γής, καί όχι τήν αυγή. Τουλάχιστον αυτό πληροφορού
μαστε άπό τον AULUS GELLIUS στή συλλογή τών σημειώσεών του μέ τό 
γενικό τίτλο «NOCTES ATTICAE» (Αττικές νύχτες)118.

Επειδή ύποθέσαμε ότι είναι δυνατό ό GELLIUS νά φιλολογεί στό θέμα 
τής άρχής τού ήμερονυκτίου, άναγκασθήκαμε νά καταφύγουμε σέ νομικές πη-

118) (Liber Tertius, 11, 7). « Populum  autem  Romannm ita, u ti V arro d ix it, dies 
singulos adnutnerare a media n o tta  ad mediam proxim an m ultis argum entis 
ostenditur»  . Ό  A. Gellius ήταν Ρωμαίος δικαστής πού σπούδασε φιλοσοφία στήν 
’Αθήνα καί ?ζησε τον Β ' αίώνα μ.Χ.
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γές, οι όποιες, μέ γνώμονα τή σοβαρότητα των συνεπειών πού έχει ό άκρ 
βής προσδιορισμός της άρχής της ημέρας στις καθημερινές σχέσεις των ανθρό 
πων, μεταξύ τους η προς την Πολιτεία, ήταν φυσικό νά άντιμετωπίσουν τ 
θέμα μέ σαφήνεια. Δέν κατωρθώσαμε, ομολογούμε, νά βρούμε νομοθετικό npoc 
διορισμό τού ημερονυκτίου των Ρωμαίων, αλλά μόνο μιά γνωμοδότηση ένά| 
άπό τούς τρεις κορυφαίους Ρωμαίους νομικούς, τού JULIUS PAULUS, το] 
γνωστού Παύλου των Βυζαντινών κώδικαν, ή οποία περιελήφθηκε στούς Πα\ 
δέκτες τού ’Ιουστινιανό ύσάν νόμος τού Κράτους του. Γράφει λοιπόν ό Πατ; 
λος (Πανδέκτης (D) 2, 12, 8) : «Κατ’ έθος ρωμαϊκόν ή ημέρα άρχεται άπό το 
μεσονυκτίου καί λήγει εις τό μέσον τής επομένης νυκτός κλπ.»119.

Συνεπώς, δέν μένει παρά νά δεχθούμε, οτι γράφοντας ό Ρωμαίος ιστορι 
κός δτι ή έφοδος, έγινε στις τέσσερες τό πρωί, είναι βέβαιο οτι έννοούσε δχ 
τή ρωμαϊκή, αλλά την τοπική, ελληνική, ώρα, ή οποία άρχιζε μέ την άνατολι 
τού ήλιου, πέρνοντάς την άπό "Ελληνες ιστορικούς, ίσως άπ’ τά χαμένα βι 
βλία τής ιστορίας τού Πολύβιου ή τού Ποσειδώνιου. Δέν είναι ή πρώτη φορΐ 
πού ό εθνικός ιστορικός τής Ρώμης παρέχει στούς άναγνώστες του στοιχεία ά 
διευκρίνιστα110.

ΙΕ '

Γ Ι Α  Ε Ν Τ Ε Κ Α  Δ Ρ Α Χ Μ Ε Σ
Δέν «έφριξαν» όμως οι άνθρωποι μόνον γιατί «κατακερματίσθηκε έθνοί 

ολόκληρο». ’Έφριξαν και γιά κάτι άλλο: Γιά τήν αιτία τού «κατακερματισμού», 
άκόμα και γιά τό φτωχικό της άποτέλεσμα. Τό προϊόν τής άχαλίνωτης αύτής 
λαφυραγωγίας μοιράσθηκε άφού ρευστοποιήθηκε, στούς στρατιώτες. Οι γνώ
μες τών δύο ιστορικών (Πλούταρχου και Τίτου Λίβιου) καί στο σημείο αύτό 
είναι όλύτελα αντίθετες και τό συμπέρασμα είναι δύσκολο.

Κατά τον Τίτο Λίβιο, δπως είδαμε, τόσα πολλά ήταν τά λάφυρα, ώστε 
μετά τή δημόσια εκποίησή τους, απέδωσαν 400 δηνάρια γιά τον κάθε ιππέα καί 
200 δηνάρια γιά τό κάθε πεζό. Σύμφωνα λοιπόν μέ τά παραπάνω, ή αμοιβή 
του στρατού ήταν ικανοποιητική.

Ή  πληροφορία όμως αύτή τού Τίτου Λίβιου πού περιλαμβάνεται στο 40 
(XLV) βιβλίο τής ιστορίας του (κεφάλ. 34), χάνει τήν άπόλυτη αξία της, άπό 
άλλα αντιφατικά στοιχεία πού μάς παρέχει ό ’ίδιος στο αύτό βιβλίο του, λίγα 
κεφάλαια πιο κάτω.

Στο 40ό (XL) κεφάλαιο (παρ. 5) άναφέρει δτι από τή στρατιά τού Λ. 
Αιμ. Παύλου κάθε πεζικάριος πήρε 100 δηνάρια, ό κάθε λοχαγός τό διπλάσιο 
καί ό κάθε ιππέας τό τριπλάσιο (pediti in singulos dati centeni denarii, duplex 
centurioni, triplex equiti), προσθέτοντας μάλιστα καί τίς παρακάτω «έπεξηγή- 
σεις», πού όμως κάνουν πιο σκοτεινή τήν πληροφορία του. "Οτι θά έπαιρνε τό

119) CORPUS JU R IS  C IV IL IS : Κατά μετάφπιισιγ Ή?.. Λιακοπουλον ?κδ. Β \  Άΰηναι 
1930, τόμ. I, σελ, 252 (D, 2, 12, 8).

120) Ό  ’'Αγγλος Ιστορικός Μ. CART στη «Ρωμαϊκή Ιστορία» του (μετάφρ. Αίκ. Στα9ο- 
πούλου έκδόσεις «Μινώας» Άθήναι 1960, τόμ. II, σελ. 287) άσχολουμενος με τήν Λα
τινική πεζογραφία τής έποχής τών πρώτων αυτοκρατόρων παρατηρεί καυστικά γιά 
τον Τίτο Λίβιο και τά παρακάτω: «Στερούμενος νπευΟννου γνώσεως τών νομικών και 
στρατιωτικών λεπτομερειών, καθώς και ιστορικής φαντασίας, όπως οί περισσότεροι 
Ροηιαΐοι συγγραφείς, βρίσκονταν στό £λεος τών πηγών του».
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διπλάσιο από τό παραπάνω ποσόν ή κάθε κατηγορία στρατιωτών και οί λοχα
γοί, αν έρριχναν καταφατική ιμήφο στην ψηφοφορία γιά το θρίαμβο του Λ. 
Αίμ. Παύλου, ή άν ύποδέχονταν μέ εκδηλώσεις χαράς τήν ανακοίνωση των 
ποσών πού τελικά τούς κατεβλήθηκαν, δηλαδή ότι άν ζητωκραύγαζαν μόλις 
τούς άνακοινώθηκε δτι θά πάρουν τά παραπάνω ποσά, τότε ή Σύγκλητος θά 
τά . . .  διπλασίαζε!

Είναι φανερό δτι ό Τίτος Λίβιος έχρησιμοποίησε απρόσεκτα καί άκριτα 
δύο διαφορετικές πηγές πληροφοριών.

’Έτσι ξεκινώντας γιά τήν ανεύρεση του ποσού πού άπέδωσε στόν κάθε 
στρατκύτη ή Ηπειρωτική λεηλασία από δύο άντικρουόμενες πληροφορίες του 
αύτοϋ ιστορικού, προαισθανόμαστε τό αδιέξοδο, τό οποίο καί ολοκληρώνει ό 
Πλούταρχος, ό οποίος δπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο θρηνεί καί ό- 
δύρεται δτι έγινε στήν ’Ήπειρο μεγάλη ζημιά γιά τό τίποτε, καί δτι άπό τόση 
φθορά καί πανωλεθρία τό μερίδιο τού κάθε στρατιώτη δέν ήταν μεγαλύτερο 
άπό 11 δραχμές. Πού βρίσκετε ή αλήθεια; Υπάρχει τρόπος άν δέν μπορούμε 
νά τή δούμε, τουλάχιστο νά τήν μαντέψουμε; Νομίζουμε ναί, άν ρίξουμε μιά, 
έστοι καί βιαστική, ματιά οτά στάση τού ρωμαϊκού στρατού μετά τήν καταστροφή.

Ή  διαφορά μεταξύ τών τριών αυτών εκδοχών γιά τό πολεμικό μερίδιο εί
ναι τερατώδης, καί κάθε προσπάθεια γιά συσχέτισή τους, δπως έχουν, είναι ά- 
διανότη καί ή προτίμηση προς όποιαδήποτε, θά είναι αύθαίρετη.

. Άπό τήν έρευνα άλλων περιστατικών θά προσπαθήσουμε νά βρούμε τεκ
μήρια, έστω καί μαχητά, τά οποία θά μάς βοηθήσουν νά δώσουμε στίς πληρο
φορίες αυτές τήν πραγματική τους θέση, γιά τήν ικανοποίηση τής φυσικής μας 
περιέργειας γιά τήν απόδοση τού «πλιάτσικου».

Γιά νά δώσουμε, πριν προχωρήσουμε μιά εικόνα τής άντιστοιχίας τής 
δραχμής προς τό ρωμαϊκό δηνάριο, καί προς τά σημερινά νομίσματα, σημειώ
νουμε δτι ένα δηνάριο ήταν μιά αττική δραχμή παρά κάτι (0,82 δρχ .)121.

Ή  έσωτερική άξια τής αρχαίας δραχμής ( ’Αττικής ή Μακεδονικής) ήταν 
ίση περίπου μέ τήν αξία τής ασημένιας δραχμής τού βασιληά ’Όθωνα τού νε- 
ώτερου Ελληνικού Κράτους. "Η κάτι άλλο: 'Ένα δηνάριο τής έποχής τής ρω
μαϊκής δημοκρατίας, πού ίσοδυναμούσε μέχρι τό 123 π.Χ. μέ 10 άσοάρια, θεω
ρείται στήν Α γγλία ισοδύναμο μέ ένα σημερινό σελλίνι122.

Ό  AULUS GELLIUS στίς «’Αττικές νύχτες» του, άνας>ερόμενος στή γνω
στή εύθυμη συνομιλία τού Αθηναίου ρήτορα καί πολιτικού Δημοσθένη μέ τή 
Λαΐδα τής Κορίνθου, γράφει δτι ή έταίρα τού ζήτησε, γιά νά τού χαρίσει τή 
συντροφιά της, «μ υ ρ ί α ς δ ρ α χ μ ά ς» (στό λατινικό κείμενο είναι 
γραμμένο ελληνικά). Καί έξηγεϊ ό Ρωμαίος ιστοριογράφος, δικαστής καί γραμ
ματικός οτούς αναγνώστες του : «σέ δικά μας νομίσματα αυτά κάνουν δέκα χ ι
λιάδες δηνάρια». Δηλαδή στήν έποχή τού AULUS GELLIUS, έχομε: δραχμή 
ίσον δηνάριο123.

Γιο τήν ’Ηπειρωτική δραχμή δέν βρήκαμε σιοιχεϊα, τουλάχιστο γιά τήν 
έποχή τούτη, πού μας διέσωσε καί τά άφθονώτερα ηπειρωτικά νομίσματα, τά 
γνωσιά «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ». 'Ά ν λάβουμε δμως ύπ’ δψη τά Κορινθιακά πρότυπα

Ι2ΐ) ΙΓ. Τσαχαλοϊτου: Λατινοελληνικδν Λεξϊκόν Έπίμετρον, ΆΟήναι 1920, σελ. 780.
122) Chambers: Encyclopaedia vol. IT. στη λέξη: DENARIUS.
123) Noctes Atticae lib . 1, viii, 5 «At Lais μυρίας δραχμάς proposit - hoc facit 

nummi nostralis denarium decern milia».
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τής δραχμής του Πύρρου, μπορούμε νά δεχθούμε πλήρη ισοτιμία μέ την άτ- 
τική δραχμή.

Ή  ορεινή λοιπόν αύτή γωνιά τής Ελλάδας, δικαίωσε άκόμα μια φορά τή 
δόξα τής φτώχειας της.

Ή  διανομή των χρημάτων, δσων κι’ άν ήταν, μή νομισθεί δτι έγινε στήν 
’Ήπειρο. Ή  έκποίηση των λαφύρων και ή διανομή του έκπλειστημιάσματος 
άπαιτοϋσε χρόνο και αύστηρά τυπικές διατυπώσεις, πράγματα πού δεν ήταν 
δυνατό νά γίνουν «έπί τόπου», εξ αιτίας των ειδικών συνθηκών κάτω από τις 
οποίες διεξήχθηκε ή δλη επιχείρηση, και τών πρωτοφανών γιά τή Ρωμαϊκή ι
στορία περιστατικών τά οποία τή συνώδεψαν, δπως ή άνάγκη άμεσης μεταφο
ράς 150.000 άνθρώπων στήν παραλία και επιβίβασης, αύτών και τών δεκάδων 
χιλιάδων του στρατού στά διάφορα πλωτά μέσα πού περίμεναν κ.λ.π.

’Άγνωστο λοιπόν γιατί ύποδέχθηκαν οι μάζες τού στρατού μέ έκδηλώσεις 
δυσφορίας τό Λ. Αίμ. Παύλο στήν παραλία τού Ώρικού, δταν ήρθε, τελευ
ταίος. νά έπιβιβασθεϊ στο πλοίο του, φωνάζοντάς του δτι δέν πήραν μερίδιο 
από τά λάφυρα τού βασιληά σάν νά μή κέρδισαν τό πόλεμο124.

Μόνη εξήγηση τού ασυνήθιστου έπεισοδίου απομένει τό δτι ένώ ό άρχη- 
γός μπορούσε, κατά τήν άπλή λογική τών στρατιωτών, νά κάνει τήν πληρωμή 
άπό τό «ρευστόν» τών θησαυρών τού Περσέα μέσα στο χρόνο πού πέρασε, δέν 
τό έκανε, και τούς «φόρτωσε» στά πλοία μοιράζοντάς τους τήν έλπίδα τής πλη
ρωμής στ ή Ρώμη. Οί στρατιώτες δμως δέν ήξεραν τότε (και δέν ήταν δυνατό 
νά ξέρουν) δτι είχε άποφασισθή νά γίνει ή πληρωμή τους άπό τή φτωχή ή- 
πειραιτική λεία.

Πόντους, μαύρα προαισθήματα άρχισαν νά ζώνουν τήν ψυχή τού σκοτει
νού αρχιστράτηγου πριν άκόμα έγκαταλείψει τήν ’Ήπειρο.

Μετά τήν επιστροφή τών νικητών στήν ’Ιταλία, ήταν φυσικό νά γίνη «θρί
αμβος» τού αρχιστράτηγου πού δόξασε τήν ύπατεία του. Αυτός άποτελούσε τή 
μεγαλύτερη τιμή γιά κάθε στρατηγό, κι’ ό καθένας τους τό έπεδίωκε άκόμα και 
σέ μικροεπιχειρήσεις άμφίβολης έκβασης, και τά «τζάκια» πού άποτελούσαν 
τή Σύγκλητο πετύχαιναν εύκολα άπ’ τις λαϊκές συνελεύσεις τή σχετική ψήφο. 
Γιά τόν Αιμίλιο Παύλο πού κέρδισε μιά άπ’ τις μεγάλες νίκες τής ρωμαϊκής 
ιστορίας, τό δικαίωμα τούτο τού «θριάμβου» ήταν φυσικό, άλλωστε αυτό θά ά- 
ιιοτελούσε και τή μεγάλη λαϊκή γιορτή τής νίκης τών ρωμαϊκών οπλών. Κι’ 
όμως, τό δικαίωμα αύτό τού τό άμφισβήτησαν τού στρατηγού οί ίδιοι οί συμπο
λεμιστές το υ !! Οί βετεράνοι τού Μακεδονικού πολέμου έκαναν κάτι πού, φαί
νεται εντελώς ανεξήγητο: ’Οργάνωσαν ένοπλη στάση ατούς δρόμους τής Ρώ
μης, απεδοκίμασαν άγρια τό νικητή άρχηγό τους, κατέλαβαν τό Καπιτώλιο, καί 
άπείλησαν νά καταλύσουν τήν εξουσία τής Συγκλήτου, άπαιτούντες νά μή 
δοθεί τό δικαίωμα τού θριάμβου στον στρατηλάτη!! Ό  λαός έπήρε άμέσως τό 
μέρος τού στρατού καί μάλιστα ή πρώτη φυλή πού έψήφισε, έρριξε αρνητική 
ψήφο. Γιατί τό έκαναν αύτό οί στρατιώτες, αφού ήταν νά γιορτασθεϊ καί ή δι
κή τους νίκη; ’Ακριβώς γιά τό θέμα τής πληρωμής. Διότι κατά τόν Πλούταρ
χο, «ούχ δσων ήξίουν έτυχον». Έκτος δμως άπ’ αύτό, καί διότι ό στρατηγός 
«βαρύς γένοιτο καί δεσποτικός αύτοίς αρχών». Λύτοί ήταν οί δύο λόγοι τής 
έξέγερσης τού στρατού, κΓ ό άναγνώστης μπορεί νά σταθμίσει τή βαρύτητα 
τού καθενός, ή μάλλον ποιος άπ’ τούς δύο ήταν ικανός νά προκαλέσει τέτοια

124) Tit. Liv. XLV XXXIV, 7.
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άνεπίτρεπτη έκρηξη όργής, τής όποίας ή τιμωρία ήταν πάντα θάνατος. Κι’ άν 
ληφθεϊ ή δψη άτι ό λαός στή Ρώμη πού δέν δοκίμασε τήν «σκληρότητα» του 
στρατηγού, αλλά μόνον τούς καρπούς τής νίκης του, πήρε άπροκάλυπτα τό 
μέρος του στρατού, καί άρχισε νά καταψηφίζει τό «θρίαμβο», είναι φανερό, 
άτι οί λόγοι αυτής τής σοβαρής άναταραχής ήταν παραπάνω όπό συναισθη
ματικοί.

Τρομοκρατημένη ή Σύγκλητος, μέ ένα γραφικό κόλπο πού μπορεί νά τό 
ίδει ό αναγνώστης στόν Πλούταρχο, πέτυχε αναβολή τής ψηφοφορίας, άπέ- 
δωσε την όναταραχή σέ ραδιουργίες κάποιου χιλίαρχοι, καί τελικά χάρισε στον 
Αιμίλιο Παύλο ένα όπό τούς λαμπρότερους θριάμβους τής ρωμαϊκής ιστορίας125 126.

Ό  έμπαιγμός τού στρατού πνίγηκε στις ζητο>κραυγές.. .
Άπύ τον Τίτο Λίβιο μαθαίνομε άτι μετά τό θρίαμβο τού Λ. Αιμ. Παύλου, 

έκανε καί ό ναύαρχος Γναΐος Όκτάβιος τό ναυτικό του θρίαμβο καί μετά άπ’ 
αύτόν ό Λεύκιος Άνίκιος τό δικό του γιά τή νίκη του κατά τού Ίλλυριού βα- 
σιληά Γένθιου, μικρότερο οπωσδήποτε σέ μεγαλοπρέπεια καί σέ «έκθέματα». 
Ό  ναύαρχος έδωσε στούς ναύτες από 75 δηνάρια, στούς πηδαλιούχους 
(gubernatoribus) τό διπλάσιο, καί ατούς κυβερνήτες τό τετραπλάσιο τής άμοι- 
6ης τού ναύτη120.

Ό  Άνίκιος άπό τά λάφυρα τού Γένθιου, κι φτωχικά, σέ σύγκριση μέ κείνα 
τού Περσέα, έδωσε στούς στρατιώτες άπύ 45 δηνάρια, τό διπλό στούς λοχαγούς 
(centurionibus) καί τό τριπλό στούς ιππείς127. Ό  Άνίκιος έδωσε τά ίδια ποσά 
καί στούς ναύτες του, δπως μερίδιο Ρωμαίου στρατιώτη έδωσε καί ατούς Ί -  
ταλιώτες συμμάχους τής στρατιάς του, ένώ για τόν Αήι. Παύλο, δέν υπάρχει 
τέτοια πληροφορία.

Έάν σκεφθούμε άτι οί στρατιώτες τής Μακεδονικής στρατιάς τού Αιμ. 
Παύλου πριν άκόμη έγκαταλείψουν τά ’Ηπειρωτικά παράλια ήταν δυσαρεστη- 
μένοι μέ τόν άρχηγό τους γιά τό «οικονομικό», κΓ άτι στή Ρώμη έστασίασαν κα
τά τών Αρχών γιά ιόν ίδιο λόγο, είναι φυσικό νά μή δεχθούμε άτι πείσθηκαν 
στά «έπιχειρήματα» τών πρακτόρων τήςΣυγκλήτου καί άρκέσθηκαν στις έν
τεκα δραχμές πού θέλει ό Πλούταρχος. Πολύ περισσότερο θά τούς έρέθιζε μια 
τέτοια προσφορά ένώ θά έβλεπαν τούς λεγεωνάριους τής ’Ιλλυρικής στρα
τιάς καί τά πληρώματα τού στόλου, τά σχεδόν άμαχα, νά εισπράττουν πολλές 
φορές περισσότερα άπό αύτούς. Μιά τέτοια άπόςταοη τής Συγκλήτου θά τούς 
έρριχνε τό σύνθημα γιά έμφύλιο πόλεμο, καταξιώνοντας συγχρόνως καί τό 
δίκηο τους στά μάτια δλου τού στρατού καί τού λαού. Συνεπώς τό ποσόν τών 
11 δραχμών είναι δόση λογικά καί πρακτικά άπαράδεκτη.

'Η βαρειά άμως καί συγκεκρηιένη κατηγορία τού Πλούταρχου άτι γιά 
τόσο λίγο κέρδος κατακόπηκε έθνος ολόκληρο, δέν μπορεί νά άπορριφθεί μέ 
μόνη βάση τόν παραπάνω συλλογισμό, τόν όποιο καί συμπληρώνει, γιατί άπως 
πιστεύομε άναφέρεται σέ κάτι άλλο, καί άχι στο ποσόν τής όρισπκής πληρω- 
μής. Είναι γνωσών άτι τά έμψυχα καί άψυχα λάφυρα τής ’Ηπειρωτικής έκ- 
στρατείας προωρίσθηκαν, πριν ακόμα αύτή γίνει γιά τήν πληρωμή τής στρα-

125) Πλουτ.: Λίμ. Παύλο; XXX, 2 Ό  Τίτος Λίδιος α ν α ιρ ε ί διεξοδικά τό Επεισόδιο 
αότό, κατηγορώντας γιά φθονερή δημαγιογία τό χιλίαρχο καί γιά απληστία τό στρατό 
(XLV, κεφ. XXXV — XXXIX).

126) Tit. Liv. XLV, X LII, 1.
127) Tit. Liv. XLV, X LIII, 7.
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τιάς του Λ. Αίμ. Παύλου, μέ την έλπίδα οτι θά έπαρκέσει. Άφοϋ έγινε, ήταν 
φυσικό να καταμετρηθεί τό προϊόν της.

"Απ’ αυτήν άκριβώς τήν καταμέτρηση προέκυψε ή άναλογία των έντεκα 
δραχμών, χάρη των όποίιπν εξοντώθηκε ένας ολόκληρος λαός, χωρίς τούτο νά 
σημαίνει οτι αύτές άπετέλεσαν και τό ποσόν τής οριστικής πληρωμής.

Καταλήγουμε στην άποψη οτι οι στρατιώτες δεν πήραν από 200 δηνάρια, 
άλλα άπό 100 και οι άλλοι βαθμοί μαχητών άνάλογο ποσόν, άλλοιώς δεν θά 
ύπήρχε λόγος δυσαρέσκειας, και δικαιολόγησης του ποσού άπ' τή Σύγκλητο 
μέ επιχειρήματα κάθε άλλο παρά σοβαρά. Τό ποσόν αύτό ήταν οπωσδήποτε 
μεγαλύτερο άπό τό ποσόν τής κατά στρατιώτη άμοιβής τών άλλων στρατιών, 
άλλά οχι σέ ύψος άνάλογο πρός έκεϊνο τών λαφύρων του Περσέα, όπως πε- 
ρίμενε ό στρατός.

Ά π ’ αύτό τό ποσόν, οί έντεκα δραχμές βγήκαν άπ’ τήν 'Ήπειρο. Αυτή 
είναι ή γνώμη μας.

Στά παραπάνω φαίνεται νά ύπάρχει κάποιο κενό.
Οι στρατιώτες πριν φύγουν άπό τήν Ηπειρωτική παραλία ήταν άπλήρω- 

τοι. Πριν γίνει ό θρίαμβος στή Ρώμη δηλαδή πριν άποστρατευθοϋν οί στρατιώ
τες έστασίασαν γιατί «ούχ όσων ήξίουν έτυχον».

Πότε κιόλας βγήκε τό «κονδύλιον»;
Δέν μένει παρά νά σκεφθοϋμε οτι ή καταμέτρηση και ή αποτίμηση τών 

λαφύρων έ'γινε, στο μεσόχρονο διάστημα, καί ή λογιστική εξαγωγή τών μερι
δίων ήταν, μετά απ’ αύτό εύκολη. Ή  εκποίηση ήταν φυσικό νά άργήσει.

Δέν θά μας ένδιέφεραν οί οικονομικές δοσοληψίες τών Ρωμαίων μεταξύ 
τους, αν δέν είχαν άμεση σχέση αιτιότητας πρός τήν Ηπειρωτική καταστροφή.

Στοιχείο ενδεικτικό, και μάλιστα φωτεινό γιά τήν εκτίμηση τής οικονομι
κής εικόνας καί «άντοχής» τής Ηπείρου τήν εποχή τής καταστροφής, θά εί
χαμε άν μπορούσαμε νά ξέρομε τό συνολικό ύψος τής αξίας τών λαφύρων πού 
μοιράσθηκαν. Δυστυχώς τέτοια εκτίμηση δέν μπορεί νά γίνη γιά λόγους, πού 
τήν κάνουν απολύτως άδύνατη. Ό  ένας είναι ή άγεφύρωτα χασματική δια
φορά στο ποσόν του μεριδίου του κάθε Ρωμαίου στρατιώτη, πού μάς δίνει ό 
Πλούταρχος από κείνο πού μας δίνει ό Τίτος Αίβιος. Έκτος δμως άπ’ αύτό, 
και άπό τήν κάθε εκδοχή μεμονωμένη δέν είναι δυνατόν νά βγάλουμε συμπε
ράσματα έστω καί διαζευκτικά, γιατί δέν έχομε στοιχεία γιά τον αριθμό τών 
στρατιωτών πού πήραν μέρος στήν «πληρωμή». Γράψαμε οτι ό στρατός πού δι
οικούσε ό Λ. Αίμ. Παύλος τήν εποχή τής μάχης τής Πύδνας άνέρχονται σέ 
εκατό χιλιάδες περίπου. Ε κεί μέσα δμως ήταν καί «επίκουροι» τών Ελλήνων 
βασιληάδων τής Μ. 'Ασίας δπως καί Θράκες, έκτος δέ άπό αυτούς ήταν και 
«σύμμαχοι» Ίταλιώτες, οί τελευταίοι δέ τούτοι, σέ μεγάλες, άλλά ακαθόριστες 
μάζες πού ξεπερνούσαν κατά πολύ, σέ κάθε εκστρατεία, τον άριθμό τών Ρω
μαίων. Ό  Τ. Λί6ιος δίνει χονδρικά στοιχεία τού στρατού πού έπαιρναν μαζύ 
τους στήν Ελλάδα κάθε χρόνο οί καινούργιοι ύπατοι, πού διαδέχονταν ό ένας 
τον άλλον στό μακεδονικό μέτωπο, αύτό δμως δέν ώφελεί, γιατί δέν ύπάρχουν 
στοιχεία γιά τις άντικαταστάσεις τών μονάδων αυτών στά χρόνια πού πέρα
σαν, καί ούτε ξέρομε άν πήραν μέρος στή διανομή τής Ηπειρωτικής λείας, οί 
«σύμμαχοι».

’Έτσι, άπό έλλειψη στοιχείων, δέν είναι δυνατό νά προχωρήσουμε πα
ραπέρα.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι



HENRY HOLLAND

ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ TOY 1812*

( Εντυπώσεις "Αγγλου περιηγητου πού έπισκέφθηκε τον τόπον μας )
Μετάφραση Π \Ν θ Υ  ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

Εγκατεστημένοι τώρα πια στά ’Ιωάννινα και μετά την πρώτη μας συνέν
τευξη μέ τον Βεζύρη, είχαμε καιρό νά επιθεωρήσουμε τά διάφορα χαρακτη
ριστικά σημεία τής πόλεως και των περίχωρων, πράγμα στο όποιο βοηθηθήκαμε 
πολύ άπ’ την καλοσύνη του Μελά, του νεαρού 'Έλληνα πού μάς είχε έπι- 
σκεφθή το βράδυ πού είχαμε φτάσει. Ή  γενική θέση των Ίωαννίνων έχει ήδη 
περιγραφή. Βρίσκεται σέ μιά κοιλάδα ή, όπως θά έλεγε κανείς άπ" τήν έμφά- 
νισή της, σε ένα μεγάλο λεκανοπέδιο περιτριγυρισμένο από βουνά, μέ τήν 
ίδια τήν πόλη απλοητένη, κατά μήκος των δυτικών ακτών μιας λίμνης, πού μέ 
τήν άπένανπ όχθη της βρέχει τούς πρόποδες ενός απ’ αυτά τά όρεινά όρια. 
Τό μήκος τής λίμνης αύτής ϊοως νά είναι περί τά έξι μίλια ενώ ro πλάτος της 
πουθενά δεν ξεπερνά τά δύο μίλια. Κοντά στο κεντρικό τμήμα τής πόλεως 
τό σχήμα της στενεύει άπ’ τήν χερσόνησο πού προεξέχει καί σχηματίζει τό 
((ίρούριο τών Ίωαννίνων καί απ’ τό μικρό νησάκι πού βρίσκεται απέναντι του, 
στήν άλλη ακτή. Αυτά τά δύο χαρακτηριστικά σημεία συμβάλλουν πολύ στήν 
ομορφιά τής σκηνογραφίας, από κάθε άποψη. Ή  χερσόνησος του κάστρου, φαρ
δαίνοντας καθώς χώνεται στήν λίμνη, τελειώνει σέ δύο βραχώδη άκροίτήρια, 
πάνω ο’ ένα άπ’ τά όποια βρίσκεται ένα μεγάλο τουρκικό τζαμί, μέ τόν ψηλό 
του μιναρέ καί τις εύρύχοτρες πλατείες ισκιωμένες απ’ τά κυπαρίσσια πού τό 
περικυκλώνουν. Στό άλλο άκρωτήριο βρίσκεται τό παλιό Σεράϊ τών Πασά
δων τών Ίωαννίνων, ένα μεγάλο κτίριο μ’ ολη εκείνη τήν άκανόνιστη καί ά- 
τέλειωτη μεγαλοπρέπεια πού όνήκει στήν τουρκική αρχιτεκτονική, μέ τόν μι- 
ναρέ καί τά κυπαρίσσια νά υψώνονται πάνω άπ’ τις προεξέχουσες σκεπές του 
καί τούς ζωγραφισμένους τοίχους. Ή  περιοχή του κάστρου πού άποτελεΐ ιδι
αίτερη πόλη, είναι άπομονωμένη απ’ τήν ύπόλοιπη πόλη μέ ένα ψηλό πέτρινο 
τείχος κι άπό μιά φαρδειά τάφρο πού δέχεται τά νερά τής λίμνης.

Τό νησί απέναντι άπ’ τήν πόλη είναι γραφικό περηαετρικώς καί στολίζε
ται άπό ένα μικρό παλάτι του Βεζύρη πού φαίνεται στήν άκτή του. 'Έ να χω
ριό στή βορεινή πλευρά του είναι σχεδόν κρυμμένο άπό τήν άφθονη φυλλωσιά 
τών καστανιών καί τών πλατάνων πού είναι φυτρωμένα ανάμεσα άπ’ τά σπί
τια. Ό  έπισκέπτης θά κάνη καλά ν ’ άνεβή στό πιο ψηλό σημείο του μικρού 
νησιού άπ’ οπού ύπάρχει μιά πιό έντυπωσιακή θέα τής πόλεως καί τών κτι
ρίων στούς βράχους τού κάστρου.

Οί άχθες τής λίμνης παρουσιάζουν πολλά άλλα αξιοθέατα σημεία: Τό 
μεγάλο Σεράϊ πού άπό μιά άποψη φαίνεται νά υψώνεται πάνω άπ’ τήν ακτή,

* Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου, σελ. 412.
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ένα ζωγραφισμένο Κιόσκι πού όρθώνεται πάνω άη1 τά νερά, κάτω άτέ τούς 
βράχους του παλιού Σεραγιοϋ, τό μοναστήρι των Δερβίοηδorv προς τά βορεινά 
μέ τήν σκιά των δέντρων καί, πόνοι άπ’ όλα, μπορεί νά iftrj κανείς την κορυ- 
φογραμμή του Μιτσικελιου πού μέ υψόμετρο πιθανώς μεταξύ 2.500 και 3.000 
ποσών πόνοι άπ’ τήν έπιφάνεια τής λίμνης, σχηματίζει, σχεδόν όσο μπορεί νά 
ίδή τό μάτι, 'ένα συνεχές και άδιάκοπο όριο τής κοιλάδας που υψώνεται όπό 
τήν άκρη των νερών τής λίμνης άπέναντι άπ1 τά Ιω άννινα μ* ένα άπότομο 
καί θαυμάσιο σχήμα πού άποτελεϊ μεγαλοπρεπές θέαμα. Ή  άπότομη πρόσοψή 
του χαράσσεται άπό τις αύλακώσεις των όρεινών χειμάροιν πού. απλωμένες 
καθώς πλησιάζουν στην λίμνη, σκεπάζονται μέ δέντρα προστατεύοντας πολλά 
χωριά. Λέγεται άτι παλιότερα υπήρχαν μεγαλύτερα δάση πάνω ο αύτή τήν 
όρεινή πλαγιά, άλλ’ ότι καταστράψηκαν έπειδή άποτελοϋσαν καταφύγιο σμά- 
δων κλεφτών πού άπειλούσαν τήν ησυχία τής πόλεως. "Οταν λά6η κανείς 
υπόψη του τήν γενική άπουσία τών δέντροιν άπ’ τό τοπίο, ή σκηνογραφία τών 
Ίοιαννίνοιν είναι ϊσοις λιγώτερο τέλεια, άπ’ 8,τι θά ήταν αν είχαν διατηρηθή 
αότά τά δάση. Θά πρέπει όμως νά θεοιρηθή τέλεια γιατί υπάρχουν λίγες ό
μοιες οέ ποικιλία καί μεγαλοπρέπεια.

Ή  έκταση τής πόλεως, όπως απλώνεται πρός τά πίσω και προς τά πλευρά 
του κάστρου, είναι μεγαλύτερη άπ’ 8,τι ό ίδιος πληθυσμός θά καταλάμβανε 
σέ άλλα μέρη τής Ευρώπης. Έκτος άπό τούς κενούς χοίρους τών τζαμιών καί 
τών τουρκικών νεκροταφείων, όλα τά καλύτερα σπίτια κα) τών Τούρκων καί 
τών Ε λλήνω ν έχουν γύρο) - γύρο) χώρους στούς οποίους είναι φυτεμένα με
ρικά δένδρα πού δίνουν στ ή γενική άποψη τής πόλεοίς έκείνη τήν μοναδική 
άνάμειξη κτιρίων καί δένδρο>ν, γιά τήν όποια έχει γίνει ήδη λόγος. Τό κεν
τρικό τμήμα τής πόλεοις πού καλύπτεται κατά μέγα μέρος άπό τούς δρόμους 
όπου γίνονται τά παζάρια, είναι τό μόνο μέρος όπου τά σπίτια είναι τό ένα 
κοντά στό άλλο. ’Εδώ τά σπίτια είναι γενικώς κατά πολύ χαμηλότερα και μι
κρότερα άπ’ ό.τι είναι άλλου. Τό πλάτος τής πόλεοις, πού πουθενά δέν ξε
περνά τό ένάμισυ μίλι, ορίζεται άπό μια γραμμή χαμηλών υψωμάτων, πού 
βρίσκονται παράλληλα μέ τήν ακτή τής λίμνης καί προσδίδουν άπό τίς κορυ
φές τους μια άπ’ τίς πιο έντυπωσιακές άπόψεις τής πόλεως, τής λίμνης καί 
τών μακρινών υψωμάτων τής άροσειρας τής Πίνδου.

Ή  έξοιτερική άποψη τών Ίωαννίνων, έκτος όπου ύπάρχει κάποιο άνοιγμα 
πρός τό τοπίο πού τό περιβάλλει, είναι μελαγχολική καί χωρίς λαμπρότητα. 
Λίγοι άπό τούς δρόμους διατηρούν κανονική γραμμή, γεγονός πού κάνει τήν 
γεοιγραφία του τόπου πολύ δύσκολη στον ξένο. ’Εκεί πού συχνάζουν οί κα
τώτερες τάξεις, τά σπίτια, κατά μέγα μέρος, είναι χτισμένα μέ άθλιους πλίν
θους καί κυρίως βρίσκονται στις άκρες τής πόλεως. Ή  μέση τάξη κατοικεί σέ 
καλύτερα κτίρια, τών οποίων τό έπάνω πάτωμα είναι κατασκευασμένο άπό 
σανίδια, μέ μιά μικρή άνοικτή κρεβάτα κάτω άπό τήν προεξέχουσα όροφή. Οί 
άνώτερες τάξεις καί τών Ελλήνω ν καί τών Τούρκων, έχουν γενικώς πολύ 
μεγάλα σπίτια καί συχνά έχουν άπό τίς δύο ή τίς τρεις πλευρές χώρους πού 
τούς άνήκουν καί μέ φαρδιά χαγιάτια κατά μήκος όλης τής προσόψεως του 
κτιρίου μέ σκεπή άπό πάνω τους. Σ ’ αύτό τό σχέδιο τών κτιρίων, πού είναι 
πολύ κοινό στις τουρκικές πόλεις, ύπάρχει κάτι τό γραφικό, όταν τό βλέπει 
κανείς άπό μακριά καί τό οποίο δμως χάνεται όταν τό παρατηρής άπό κοντά. 
Στούς καλύτερους δρόμους τών Τωαννίνων έπικρατεϊ μιά βαρειά άτμόσφαιρα 
καί τά πιο άρχοντικά σπίτια έχουν τήν όψη φυλακής παρουσιάζοντας έξωτε- 
ρικώς τίποτε άλλο παρά ψηλούς τοίχους μέ βαρειές διπλές έξώπορτες καί μέ 
τά παράθυρα, άν φαίνονται καθόλου, στήν κορυςιή του κτιρίου.
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Τά παζάρια άποτελούν τό πιό ένδιαφέρον τμήμα τής πόλεοκ;. Καταλαμ
βάνουν δέκα ώς δώδεκα δρόμους πού τέμνουν ό ένας τον άλλο σέ άκανόνιστες 
γωνίες. Οί δρόμοι είναι αρκετά στενοί καί γίνονται σκοτεινώτεροι έξ αιτίας 
των όροφών πού προεξέχουν χαμηλά. Υπάρχουν μεγάλοι ξύλινοι πάγκοι δπου 
έκτίθενται τά έμπορεύματα προς πώληοιν. "Οπως συνηθίζεται αέ μεγάλες πό
λεις τής Τουρκίας, κάθε παζάρι έχει καί τό είδος του. Τό ένα είναι πιασμένο 
από κείνους πού άσχολοΰνται μέ τά κοσμήματα καί τά άλλα διακοσμητικά αν
τικείμενα, ατό άλλο πωλοϋν γυναικεία παλτά, τουρκικές εσάρπες καί άλλα 
είδη ρουχισμού, στο τρίτο ρετάλια βαμβακερών ειδών, στο τέταρτο υπάρχουν 
μαγαζιά μέ τρόφιμα, καπνοπωλεία, ξηρούς καρπούς κλπ., στο πέμπτο πωλούν 
ναργιλέδες, κομπολόγια, πίπες καί ξύλινα διακοσμητικά όντικείμενα καί σ’ 
ένα άλλο πάλι πωλοϋν χρωματιστά δέρματα καί τουρκικές παντόφλες. Επειδή 
στά Ίοιάννινα μένουν πολλοί πλούσιοι άνθρωποι καί ή πόλη αποτελεί συγ
χρόνως τό κέντρο έφοδιασμοϋ για ένα μεγάλο τμήμα τής χώρας, μερικά μέρη 
τών παζαριών είναι πλουσιοπάροχα καί άφθονα εφοδιασμένα καί Ιδιαίτερα τό 
παζάρι οπού πωλούν κοσμήματα καί άλλα διακοσμητικά αντικείμενα τής εν
δυμασίας.

Τό πιό εύδιάκριτο κτίριο τών Ίωαννίνων είναι, χωρίς αμφιβολία, τό με
γάλο Σεράϊ, τού οποίου τήν εμφάνιση έ'χω ήδη περιγράφει. Τό άλλο Σεράϊ 
τού κάστρου είναι μεγάλης έκτάσεως καί έχει μερικά μεγάλα διαμερίσματα, άλ
λα είναι παλιό καί μερικά του μέρη είναι έτοηιόρροπα. Κατοικεΐται κυρίως άπό 
αξιωματικούς καί στρατιώτες τού Βεζύρη. Τά Σεράγια τού Μουχτάρ καί τού 
Βελή Πασά γειτονεύουν μέ τού πατέρα τους. Τό πρώτο, έκτος τού δτι είναι 
χτισμένο μέ μεγαλύτερη συμμετρία, είναι καί πάρα πολύ πλούσιο στον έσω- 
τερικό διάκοσμό του πού έκτίθεται μέ άρκετό γούστο καί αίσθηση. Ό  Μουχτάρ 
Πασάς ήταν στά ’Ιωάννινα τότε, άλλά τον είδα δταν έπέστρεψα έκεί λί
γους μήνες άργότερα. Τον έπεσκέφθηκα κάποτε σ’ ένα δωμάτιο τού όποίου 
τό θολωτό ταβάνι σχημάτιζε ένα είδος ουρανίου θόλου μέ μιά κάποια ομοιό
τητα πρός την σύγχρονη αστρονομία. Τά ουράνια σώματα, οι κομήτες καθώς 
καί ό ήλιος καί οί πλανήτες παρουσιάζονταν ζωγραφισμένα μέ χρυσάφι χρώμα 
πάνω σ’ ένα φόντο μπλέ βαθύ, πράγμα πού είχε πολύ έντυπωσιακό άποτέλε- 
ομα δταν άναβε φώς στο πάτωμα κάτω άπό τόν θόλο.

Οί κήποι καί τό περίπτερο τού Βεζύρη στο βόρειο τμήμα σχηματίζουν ένα 
αξιοσημείωτο θέαμα. Στήν πραγματικότητα οι κήποι είναι μικροί, άλλά τό 
περίπτερο πού βρίσκεται κλεισμένο κοντά τους είναι ένα άντικείμενο μεγα
λόπρεπο. Είναι μιά τεράστια αίθουσα, νομίζω μέ περιφέρεια 240 ποδών, χω
ρίς όμως ν’ άποτελεϊ τέλειο κύκλο, αλλά πού σχηματίζεται άπό τις καμπύλες 
τεσσάρων χωριστών περιοχών ή κοιλωμάτων πού είναι όλες άνοιγμένες πρός 
τήν μεγάλη κυκλική περιοχή πού καταλαμβάνει τό κέντρο τού κτιρίου. Ή  
καμπύλη κάθε κοιλώματος περιλαμβάνει έννιά παράθυρα. Υπάρχουν έπίσης 
δύο μεγάλα παράθυρα στήν είσοδο τού περιπτέρου. "Ολο τό δάπεδο είναι άπό 
μάρμαρο. Στο κέντρο υπάρχει μιά μεγάλη καί βαθειά μαρμάρινη λεκάνη, στό 
μέσο τής οποίας, έπίσης άπό μάρμαρο, βρίσκεται τό σχέδιο ενός πυραμιδοειδούς 
κάστρου πάνω στό όποιο ύπάρχουν πολλά κανόνια άπ’ τις κάννες τών οποίων 
έκσφενδονίζεται μιά ροή νερού πού συναντά τίς άλλες παρόμοιες ροές άπ’ 
τά κανόνια τής έξωτερικής περιφέρειας τής πυραμίδος, "Ενα μικρό όργανο 
προσαρτημένο οέ μιά άπ’ τίς κολώνες τής κεντρικής αιθούσης είναι έτσι κα
τασκευασμένο ώστε νά παίζη μουσική τή στιγμή πού τό νερό κυλά στή βρύση. 
Οί ζο)γραφιές, τά ξυλόγλυπτα καί ή έπιχρύσωοη όλου τού περιπτέρου είναι 
υπέροχα. Κάθε ένα άπό τά τέσσερα κοιλώματα είναι μέ διαφορετικό τρόπο
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διακοσμημένο. ’Απέναντι άπό τήν μεγάλη είσοδο ύπάρχουν σκαλοπάτια πού 
οδηγούν έπάνο3 σέ δύο ιδιωτικά διαμερίσματα τού Βεζύρη. Σ ' ένα άπ’ αύτά 
ύπάρχει ένα δικτυωτό παράθυρο από τό όποιο μπορεί νά βλέπη κάτω πρός τό 
περίπτερο, ενώ πάνω στην πλευρά του περιπτέρου βρίσκεται ένα τοπίο τόσο 
επιδέξια ζωγραφισμένο πάνω στο δικτύωμα, ώστε τό παράθυρο μπορεί νά ξε- 
γελάση και τό πιο παρατηρητικό μάτι*.

Στο μικρό πάρκο πού περιβάλλει τό οικοδόμημα ύπάρχουν άρκετά έλάφια 
και μιά πολύ ωραία στρουθοκάμηλος φερμένη εδώ άπ’ την Αίγυπτο. Σ ’ ένα 
χαμηλό έπίπεδο χώρο, σέ μιά γωνιά τού πάρκου καί σχεδόν κρυμμένο άπό με
ρικές αιωνόβιες καστανιές, βρίσκεται ένα άλλο παλάτι του Βεζύρη, πού φαί
νεται πώς δέν έχει τελειώσει ακόμα άλλά στο οποίο ό Βεζύρης συχνάζει κάπου 
- κάπου δταν έπισκέπτεται τό περίπτερο.

Ύπάρχουν δέκα έξι τζαμιά στά ’Ιωάννινα. Τό καθένα είναι χτισμένο σ’ 
ένα ανοιχτό χώρο καί είναι περικυκλωμένο από πολλά κυπαρίσσια. Τό βο
ρεινό τζαμί του κάστρου είναι τό πιο άξιοσημείωτο άπ’ αύτά τά οικοδομήματα, 
πράγμα πού οφείλεται καί στό μέγεθος του καί στην έξοχη θέση του πού βρί
σκεται πάν(χ> άπ’ την λίμνη. Αύτό ήταν τό σημείο οπού συχνά διεύθυνα τά 
βήματά μου τον καιρό πού έμεινα στά ’Ιωάννινα. Ή  θαυμάσια θέα ήταν τό 
άλλο, άλλά δχι καί τό μόνο ενδιαφέρον σημείο. Ή  ησυχία του τόπου, παρά 
τό γεγονός δτι βρίσκονταν κοντά σέ μιά τόσο μεγάλη πόλη, ένα είδος μονα
ξιάς πού προέρχεται απ’ τούς μεγάλους γύρω χώρους του τζαμιού, άπ’ την 
σκιά τών κυπαρισσιών κι’ άπ’ τις πέτρες τών μνημάτων κάτωθέ τους, τό θέ
αμα τού ίδιου του Τούρκου νά περπατά σιγά - σιγά πρός τις πέτρες τού κτι
ρίου καί νά μη διακόπτει την ερημιά, αύτά είναι τά χαρακτηριστικά σημεία πού 
θά ενδιαφέρουν τον ξένο, αν έπισκεφθή τό τζαμί τού κάστρου τών ’ίωαν- 
νίνων.

Ό  άριθμός τών Ελληνικών, εκκλησιών στην πόλη δέν ξεπερνά τις έπτά 
ή όκτώ, άλλά μερικές άπ’ αύτές είναι άρκετά μεγάλες. Οί ελληνικές θρη
σκευτικές τελετές, δικός, δέν είναι περιορισμένες τόσον δσο στά Ίόνια Νησιά, 
αν καί ό Ά λή Πασάς είναι συνήθως άνεκτικός σ’ αύτό τό θέμα καί ή παρέλευση 
μερικών αιώνων καί ό άριθμός τών Μωαμεθανών τής πόλης καταπιέζουν πολ
λές άπ’ τίς εξωτερικές τελετές πού άνήκουν στην εκκλησία σ’ άλλα μέρη.

Τά Ιω άννινα  είναι έδρα Έ λληνος άρχιεπισκόπου στον οποίο ύπάγονταια 
άρκετές επισκοπές τών νοτίων περιοχών τής ’Αλβανίας.

Δέν μπορώ νά μιλήσω μετά βεβαιότητος γιά τον πληθυσμό τής πόλεως 
αύτής, πού άπό πολλούς άκουσα νά ύπολογίζεται σέ είκοσι πέντε μέχρι σα
ράντα ή πενήντα χιλιάδες, θά  ύπέθετα, από τίς καλύτερες πληροφορίες πού 
μπόρεσα νά συγκεντρώσω, πώς ό πραγματικός άριθμός τών κατοίκων άνέρχε- 
ται γύρω στις 30.000, χωρίς τούς ’Αλβανούς στρατιώτες πού παραμένουν στην 
πόλη. Ό  πληθυσμός άποτελεϊται άπό 'Έλληνες, Τούρκους, ’Αλβανούς καί Ε 
βραίους. Οί 'Έ λληνες πιθανώς άποτελοϋν τό μεγαλύτερο ποσοστό καί άσφα- 
λώς είναι οί πιο αξιοσέβαστοι σέ πλούτο καί προσόντα. Αυτοί έπίσης είναι καί 
οι παλιότεροι κάτοικοι τής πόλεως. Πολλές άπ’ τίς οίκογένειές τους, δπως λέ
γεται, έχουν τίς ρίζες τους έδώ άπό αιώνων. Οί "Ελληνες άποτελούν τό με

* Έ ν α  ακριβές και ωραίο σχέδιο τοΟ περιπτέρου καμωμένο άπδ τον κ. Cockerell είχε έκ 
τεθή πέρυσι στην αίθουσα ’Αρχιτεκτονικής τής Έκθέσεως του Somerset - House.
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γάλο οώμα των έμπόρων ατά ’Ιωάννινα. Μερικοί είναι διορισμένοι έπίσημα 
οτήν αύλή του Βεζύρη ώς πράκτορες και γραμματείς, ένώ άλλοι, πού άνήκουν 
οττήν κατώτερη τάξη διατηρούν μαγαζιά η είναι τεχνίτες οτήν πόλη.

Οί Τούρκοι των Ίωαννίνων άποτελοϋν ένα πολυάριθμο σύνολο, χωρίς 
όμως νά διακρίνονται οέ τίποτε τό βασικό όπό τούς συμπατριώτες τους σ’ άλ
λα μέρη. ’Εκείνοι πού εργάζονται για τον Βεζύρη αναπτύσσουν μεγαλύτερη 
δραστηριότητα λόγω της φύσεως τής κυβερνήσεώς του, άλλα οί υπόλοιποι δεί
χνουν τήν ίδια νωθρότητα, όπάθεια καί προκατάληψη, τις ίδιες συνήθειες καί 
ασχήμιες τής κοινωνικής ζωής, άπ’ τις οποίες έχουν άπό καιρό χαρακτηριοθή 
ο)ς σύνολο. Ή  έθνική τους υπεροψία, όμως, δεν είναι τό ϊδιο χτυπητή έδώ, 
όπως είναι οέ άλλα μέρη τής Τουρκίας. Ό  δεσποτισμύς κάτω άπ’ τόν οποίο 
ζούν τούς έχει καθυποτάξει καί τούς έχει φέρει πιο κοντά στο έπίπεδο των 
Ελλήνων καί των Αλβανών πού βρίσκονται γύρω τους.

Οί Εδραίοι των Ίοκιννίνων είναι πωληταϊ στα παζάρια, τεχνίτες καί με
ρικοί μέ δουλειές στο Σεράϊ. Ωφελούνται κι’ αυτοί άπ’ την γενική άνεκτι- 
κότητα μαζί μέ τούς 'Έ λληνες καί πιστεύω πώς δέν ύφίοτανται όποιαδήποτε 
ιδιαίτερη στέρηση. Τό νεκροταφείο τους, για τό οποίο πληρώναν ετήσιο <|>όρο, 
σχηματίζει μια ευρύχοιρη περιοχή στό κέντρο τής πόλεως.

Οί ’Αλβανοί κάτοικοι των Ίωαννίνων άνήκουν οτήν κατώτερη τάξη. Ε 
κείνοι πού είναι οτήν στρατιωτική ύπηρεσία τού Βεζύρη οτρατίονίζονται μέσα 
οτίς ελληνικές οικογένειες, οί οποίες τό αισθάνονται ώς πολύ φορτικό καί κα
ταπιεστικό φόρο. 'Υπάρχουν "Ελληνες έμποροι οτήν πόλη άπ’ τούς όποίους 
συχνά άπαιτείται νά δώσουν κατάλυμα είτε στά σπίτια τους ε’ίτε άλλου, οέ 
σαράντα ή πενήντα άνδρες πού είναι άτακτοι καί λίγο συγκροτημένοι άπ’ τούς 
περιορισμούς τής πειθαρχίας. Ή  άπουσία τού Βεζύρη άπ’ τήν πρωτεύουσά του, 
σ’ αυτό τό σημείο, είναι ένα είδος ιωβηλαίου γιά τούς έξέχοντας κατοίκους.

Πολύ λίγοι Εύρωπαϊοι βρίσκονται στά ’Ιωάννινα. Ό  κ. Γ. Φορέοτι, ό ’Ά γ 
γλος επίσημος αντιπρόσωπος έδώ, άπουοίαζε γιά ύπηρεσία στά Ίόνια  νησιά 
τόν καιρό πού γιά πρώτη φορά έπιοκεφθήκαμε τήν πόλη. Ό  κ. Πουκεβίλ, ό 
Γάλλος άντιπρόσωττος οτήν αύλή τού Ά λή Πασά, μέ τόν τίτλο τού Γενικού 
Προξένου οτήν ’Αλβανία είχε περάσει έπτά χρόνια σ’ αυτή τήν θέση, πράγμα 
πού μέ τήν παρουσία τού άδελφού του ήταν κάπως άνακουφιστικό γ ι’ αυτόν, 
πού έχει τό άξίωμα τού προξένου οτήν Πρέβεζα. Ό  κ. Πουκεβίλ ήταν ένας 
άπ’ τούς «ειδήμονας» πού άκολούθηοε τήν Γαλλική άποστολή οτήν Αίγυπτο. 
Συνέπεια τού γεγονότος ήταν ή δημοοίευση μιας εργασίας οέ τρείς τόμους γιά 
τήν ’Αλβανία καί τόν Μωριά πού μεταφράστηκε τελευταία στά ’Αγγλικά. Μιά 
τυχαία γνωριμία μας μ’ αυτόν τόν κύριο κατά τήν διάρκεια τής παραμονής 
μας οτά Γιάννενα μάς ικανοποίησε πολύ. Τόν βρήκαμε άνθρωπο μεγάλης εύ- 
φυΐας καί ιδιαίτερα καλώς πληροφορημένο γιά τήν παρούσα κατάσταση τής 
’Αλβανίας καί τού ύποχρεωθήκαμε γιά τις ευγενικές φροντίδες του, πράγμα 
πού ή φύση τής καταστάσεώς του, κάτω άπό μιά έχθρικά διακείμενη κυβέρ
νηση, δέν θά μας έδινε τό δικαίωμα νά περητένουμε.

’Έτσι, καθώς άποτελείται άπό διάφορα στοιχεία καί μέ τούς ’Άραβες, τούς 
Μαροκινούς καί τούς Νέγρους, ό πληθυσμός τών Ίω αννίνω ν άποτελεΐ ένα 
περίεργο θέαμα ο τούς δρόμους τής πόλεως. Παρόμοιο πλήθος μπορεί πραγμα
τικά νά ίδή κανείς οέ άλλες τουρκικές πόλεις, χωρίς όμως τούς ’Αλβανούς 
στρατιώτες πού άποτελοϋν έδώ ένα φαινόμενο τόσο χτυπητό καί χαρακτη
ριστικό.
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Γυναίκες λίγες, εκτός άπό εκείνες της κατωτέρας τάξεως, μπορεί νά ιδή 
κανείς ατούς δημόσιους δρόμους κι αύτές οι λίγες είναι τόσο καλυμμένες άπό 
τόν τρόπο του ντυσίματος πού φαίνονται σαν κινούμενες μορφές.

Οί Τουρκάλες τής άνωτέρας τάξεως σπάνια βρίσκονται στό έξωτερικό. 
Όποιαδήποτε γυναίκα αύτοϋ του έθνους βγή στό δρόμο, είναι καλυμμένη μέ 
μαύρο φόρεμα, εκτός απ’ τό πρόσωπο πού κι’ αυτό είναι έτσι σκεπασμένο μέ 
λωρίδες πού άφίνουν άπλώς ένα στενό πλάγιο άνοιγμα γιά τά μάτια.

Στήν Κωνσταντινούπολη και σέ μερικές άλλες πόλεις τής ’Ανατολής, τά 
ήθη των γυναικών είναι λιγώτερο αύστηρά σ’ αύτό τό σημείο και δλο καί πιό 
περισσότερος νεωτερισμός παρουσιάζεται στά έθνικά έθιμα. Οί συνήθειες των 
Έλληνίδων δσον άφορα τις δημόσιες έμφανίσεις, πλησιάζουν σέ κάποιο βαθμό 
τις Τουρκάλες, πράγμα πού γίνεται είτε άπ’ τις ίδιες, είτε άπ’ τήν άνάγκη νά 
συμμορφωθούν μέ τά τουρκικά έθηαα. Σπάνια βγαίνουν στούς δρόμους κι’ 
όταν πάνε στό έξωτερικό είναι ντυμένες κατά τόν ίδιο τρόπο. Οί Έλληνίδες 
καί οί ’Αλβανίδες τής κατωτέρας τάξεως δεν ύπόκεινται σ’ αύτούς τούς περιο
ρισμούς καί μπορούν νά θεωρηθούν οί μόνες γυναίκες πού μπορεί νά ιδή κα
νείς στούς δρόμους τής πόλεως.

Ή  άστυνόμευση των Τωαννίνων είναι πάρα πολύ καλή. Ή  προσοχή τού 
Ά λή Πασά άπλώνεται σέ κάθε γωνιά τής πόλης καί τις νύχτες στούς δρόμους 
περνούν περίπολοι άπό ’Αλβανούς στρατιώτες γιά νά έξασφαλίζουν τήν ήσυ- 
χία. Είναι καλός κανονισμός γιά μιά τέτοια πρωτεύουσα νά μήν έπιτρέπεται 
σέ κανέναν νά περπατά στούς δρόμους αφού σκοτεινιάση, χο3ρίς λυχνάρι ή 
δαδί άναμμένο. Τά παζάρια κλείνουν κανονικά ώρισμένη ώρα τό βράδυ καί ό 
ίδιος διαπίστωσα πώς ήταν έπικίνδυνο νά βρίσκεται κανείς εκεί μετά άπ’ αυτή 
τήν ώρα. Κάποτε γυρίζοντας στό σπίτι άπ’ τις όχθες τής λίμνης, μπήκα σ’ έναν 
άπ’ αύτούς τούς δρόμους τήν ώρα πού έκλειναν τά μαγαζιά καί μού έπιτέθηκαν 
δυό μεγάλα κι* άγριεμένα σκυλιά πού τά είχαν άπολύσει γιά τό καθήκον τους, 
τού νυκτοφύλακα τής περιοχής. ’Ά ν  καί τά κάλεσαν έγκαίρως άνθρωποι τού 
παζαριού, μού έσχισαν τό επανωφόρι μου σέ διάφορα κομμάτια καί αν δέν έ- 
πέμβαιναν οί άνθρωποι, τά σκυλιά θά μού είχαν άφίσει άκόμα περισσότερο 
σοβαρές άποδείξεις τής πίστεώς τους.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι

•π
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Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α

Oi λεπτομέρειες τής συμπλοκής στην Πελαγονία είναι σκοτεινές καί οι 
περιγραφές των ιστορικών είναι συγκεχυμένες, άλλα τό άποτέλεσμα ήταν 
φανερό, και είτε θεο)ρείται μάχη είτε απλώς φυγή, ή νίκη για τή Νίκαια ήταν 
συντριπτική. Μέσα σέ είκοσιτέσσερις ώρες τό Δεσποτάτο τής Ηπείρου έπαψε 
νά άποτελή σοβαρό κίνδυνο, καί ό πιο δυναμικός Πρίγκηπας τής Λατινικής 
Αυτοκρατορίας είχε πιαστή αιχμάλωτος. "Ισως να μήν είναι δυνατόν νά συμ
μεριστούμε τήν αντίληψη του 'Ακροπολίτη πώς «ό ήλιος λίγες νίκες είδε σαν 
αυτή», άλλα ή Πελαγονία μπορεί τουλάχιστον δίκαια νά θεωρηθή σάν ό πρό
λογος τής άνακαταλήψεο>ς τής Κώνσταντινουπόλεως άπό τούς "Ελληνες. Ό  
μόνος πιθανός άντίπαλος αυτής τής τιμής καί ό μόνος ικανός υπερασπιστής 
τής πόλεως φαίνονταν πώς έπεσαν στο πρώτο χτύπημα, καί ό δρόμος ήταν 
έπί τέλους άνοιχτός γιά τήν παλινόρθίοση τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Τά Μακεδονικά οχυρά, πού τό ορεινό τους τοπείο είχε προσφέρει τό μέ
ρος γιά τήν άναμέτρηση των στρατών τής Ηπείρου καί τής Νίκαιας, καί πού 
ή όμφισβητήσητη κατοχή τους είχε στοιχίσει τόσο πολύ αίμα, ποτέ πιά δέν 
άναγνώρισαν τήν έξουσία του Δεσποτάτου* καί ή άφιλόξενη περιοχή άπό τά 
Βοδενά καί τό "Οστροβο μέχρι τό Δυρράχιο, μαζί μέ τίς πόλεις Πρίλαπο, 
’Αχρίδα, Πρέσπα, Καστοριά καί Βεράτιο προσαρτήθηκε στό Βασίλειο τής Νί
καιας1.

Ό  Μιχαήλ καί ό Νικηφόρος "Αγγελος δμως ήταν άκόμη έλεύθεροι. καί 
ό ’Ιωάννης Παλαιολόγος έκανε προετοητασίες νά έκμεταλλευτή τη νίκη του 
μέσα στήν καρδιά των κτήσεων τους γιά νά ματαίωση τίς ευκαιρίες άποκα- 
ταστάσεώς τους. Χώρισε τό στρατό του σέ δύο τμήματα. Αύτός ό ίδιος, μαζί 
μέ* τόν Ιω άννη  Δούκα, προχώρησε στή Θεσσαλία διά των Τρικάλων, ένώ ό 
’Αλέξιος Στρατηγόπουλος καί ό ’Ιωάννης Ραούλ πέρασαν τά βουνά τής Πίν
δου καί μπήκαν στήν "Ηπειρο. Ό  Στρατηγόπουλος άφησε ένα άπόσπασμα

Λ Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 435.
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νά τιολιορκήση την άκρόπολη των Ίωαννίνυτν και τράβηξε προς νότον γιά 
τήν ’Ά ρτα. Ή  προπεύουοα του Δεσποτάτου καταλήφθηκε άπό τό στρατό του 
χωρίς σοβαρή άντίσταση. Ό  Άκροπολίτης, πού ήταν αιχμάλωτος εκεί σχεδόνr 
δυο χρόνια, επί τέλους απελευθερώθηκε καί μέ φρουρά στάλθηκε στην Υ 
πάτη, όπου ό Ίίυάννης Παλαιολόγος είχε στήσει τό στρατόπεδό του, πριν έ7(̂  
πιστρέψη στη Μ. Άσία. rf

Ά φοϋ πρόδο3σε τούς συμμάχους του στην Πελαγονία ό Μιχαήλ γύρισε 
βιαστικά στήν ’Ά ρτα καί άπό κεΤ, έπειδή πλησίαζε ό Στρατηγόπουλος, άπο- 
σύρθηκε στή Βόνιτσα απέναντι άπό τον Άμβρακικό κόλπο πού είχε σχετική, 
άσφάλεια. "Οταν έπεσε ή ’Ά ρτα τό μόνο πού άπόμεινε άπό τό Δεσποτάτο ου
σιαστικά ήταν τό άχυρό τής Βόνιτσας, και ό Μιχαήλ και ή θεοδώρα.μέ τό 
γυιό τους Νικηφόρο ζήτησαν καταφύγιο στά Ίονικά νησιά. Πήγαν πρώτα 
στή Λευκάδα και έπειτα στήν Αύλή του θείου του Μιχαήλ Maio Orsini στήν 
Κεφαλλονιά2.

Μ έχρι τό καλοκαίρι του 1259, ή «άνταρσία» στις δυτικές επαρχίες τής 
Αύτοκρατορίας φαίνονταν επί τέλους πώς είχε καταστολή. Οι Δεσπότες τής 
Η πείρου ήταν εξόριστοι και οί κτήσεις τους είχαν καταληφθή από τό στρα
τό τής Νίκαιας. ’Αλλά ή καταστροφή τού Δεσποτάτου ήταν άπλώς επιφανει
ακή. Οί Ή πειρώτες γρήγορα άνασυντάχτηκαν δταν πέρασε ή πρώτη άναστά- 
τωση τής εισβολής και άρχισαν νά πολεμούν ξανά μέ όλο τό φανατισμό έν<' 
λαού πού είχε περιέλθει στήν κατοχή ένός ξένου στρατού. Ή  πολιορκία τα 
Ίω αννίνω ν συνεχίζονται χωρίς επιτυχία καί οί Άρτινοί έδειχναν μίαν άκατό Γ>γτ 
παυστην άντίδραση εναντίον των καταχτητών nov. Κάτο3 άπό τήν ήγεσίαίτΐΤίν^ο 
Δεσποτών είχαν άποφύγει τόσο πολύ τήν ταπείνα3ση τής κατακτήσεο3ςρι^άπυ 
δεν  ήταν δυνατόν νά ξεχάσουν τή νομιμοφροσύνη τους στο Μιχαήλ 
γελο. ’Αλλά ό ίδιος ό Μ ιχαήλ είχε χάσει τό θάρρος του. Άπό τό νησιά'· 
καταφύγιό του μπορούσε νά δή λίγες ελπίδες νά γυρίση στήν πρωτεί 
του πολεμώντας.

, ι —» ,  .  .  / ν  / \ * / G)"iΕνο3 το πάντα φαίνονταν χαμένα, εφτασε μήνυμα πως ο γυιος του  ̂
άννης είχε φτάσει στή Βόνιτσα μέ στρατό Βλάχων. Ό  Ιω ά ννη ς Δούκας 
δεν είχε πρόθεση νά βλάψη τήν ύπόθεση τού πατέρα του στήν Πελ<~ 
και τώρα μετάνοιωνε γιά τό ξέσπασμα τής οργής του στό πεδίο τής 
Μετά τή μάχη εϊχεν άκολουθήσει τον ’Ιωάννη Παλαιολόγο στή θεο* 
και ]ίέχρι τό στρατόπεδό του στήν Υπάτη. ’Αλλά ενώ ό Παλαιολόγος τ  
ρήσε νά έπιτεθή στή Λειβαδιά καί στή Θήβα αύτός ξεγλύστρησε έγκτ 
ποντας τό στρατό τής Νίκαιας τόσο ξαφνικά, δσο ξαφνικά τόν εϊχεν άκά^>ζ’*̂  
θήσει. Τά νέα τού έρχομού του στή Βόνιτσα ένθάρρυναν πολύ τό Μ ι^ήΛ  ' 
’Ίσ ω ς  ύπήρχε στό κάτω - κάτω κάποια ελπίδα άποκαταστάσεως των χ : 
νο3ν εδαφών τού Δεσποτάτου. Ό  Μιχαήλ έφυγε αμέσως άπό τήν Κεφα^ 
νιά γιά τή στεριά, καί πατέρας καί γυιος βάδισαν μαζί γιά τήν Ά ρτα. Οί , 
τοικοι έδειξαν τό καλωσόρισμά τους μέ έπίθεση έναντίον τής Αύτοκρατορι 
κής φρουράς, καί μέσα σέ λίγο διάστημα ή πρωτεύουσα τού Δεσποτάτου είχε 
ξανακερδηθή. "Ενας νέος ήπειροίτικός στρατός συγκροτήθηκε μέ ένθουσια- 
σμό κάτω άπό τό λάβαρό του, καί ό Μιχαήλ προχώρησε νικηφόρα πρός βορ- 
ράν γιά νά διαλύση τήν πολιορκία τών Ίωαννίνο3ν. Ό  εχθρός σκορπίστηκε 
γρήγορα, καί ό ’Αλέξιος Στρατηγόπουλος μέ τό στρατό του έφυγε άπό τήν 
’Ή πειρο καί άποούρθηκε στή Θεσσαλία. Ή  νίκη τής Πελαγονίας είχε χάσει 
τήν α’ίγλη της σημαντικά σχεδόν πριν νά φτάσουν τά νέα της στή Νίκαια.

Ή  κύρια αιτία τής άποκαταστάσεως τού Μιχαήλ ήταν ή θερμή ύποστή-



ριξη και ό ενθουσιασμός των Ήπειρωτών. ’Αλλά μια άλλη αιτία πού συνέ
βαλε, καθώς με λύπη παρατηρεί ό Άκροπολίτης, ήταν ή ανικανότητα και ϊσοτς 
ή προδοσία των στρατηγών τής Νικαίας. Ό  ’Ιωάννης Παλαιολόγος και οι ά~ 
Γκοματικοί του φάνηκαν δλοι πολύ πρόθυμοι νά γυρίσουν βιαστικά στην Ά - 
ντολή για ν ’ άνταμειφθουν μέ τίς τιμές πού τούς ταίριαζαν πριν νά έδραιώ- 

r ·υν καλό - καλά τη θέση τους στην Ελλάδα. Ό  Μιχαήλ Παλαιολόγος πού 
.jrav στη Λάμψακο, τούς δέχτηκε σάν ήρωες και τούς χάρισε τούς θριάμβους 
πού άξιζαν μέ χαρά χωρίς νά ξέρη τη θέση του Στρατηγόπουλου πού είχε 
μείνει διοικητής στήν ’Ήπειρο και τή Θεσσαλία. Ό  ’Ιωάννης Παλαιολόγος 
ανέβηκε άπό τό αξίωμα τού Σεβαστοκράτορα στο αξίωμα τού Δεσπότη γιατί 
τά είχε καταφέρει καλά στή μάχη έναντίον των Δεσποτών Μιχαήλ καί Νι
κηφόρου. Οί άλλοι στρατηγοί τιμήθηκαν άνάλογα μέ τήν άξια τους, καί ό 
Σ τρατηγόπουλος πληροφορήθηκε μέ γράμμα γιά τήν προαγωγή του άπό Μέ- 
.α Δομέσπχο σε Καίσαρα3.

Ό  Μιχαήλ ήταν τώρα πάλι γεμάτος μεγάλα κατακτητικά σχέδια. ’Ά ν  
μπορούσε νά δίωξη τύν Αύτοκρατορικύ στρατό τόσο εύκολα άπό τήν ’Ή πειρο, 
θά ήταν δυνατόν νά άνακαταλάβη τήν περιοχή στά βόρεια των Ίω αννίνω ν 
:αί μέχρι τό Δυρράχιο. Αποφάσισε νά ζητήση τήν ύποστήριξη τού συμμά- 
συ του πέρα από τή θάλασσα. Ό  Maio Orsini, στον οποίον βρήκε καταφύγιο 
»ήν Κεφαλλονιά, ήταν άκόμη υποτελής τού Βασιλείου τής Σικελίας καί ό 
ρ^φρέδος χωρίς άμφιβολία είχε πληροφορηθή γιά τήν κατάσταση. Στις 

ά»,··/ές Δεκεμβρίου ό Μιχαήλ έστειλε τό Νικηφόρο στήν ’Ιταλία νά όναφέρη 
έες εξελίξεις καί νά κάνη διαπραγματεύσεις γιά μεγαλύτερες ένισχύ- 
Τϊ ολική άπώλεια των 400 ίππέοιν του στήν ΓΙελαγονία, ]ΐπορεί νά εϊχεν 
μδιώσει τό Μανφρέδο, άλλά ή άπώλεια τού Βερατίου καί τού Δυρρα- 

ay/καί ύλης τής παραθαλάσσιας περιοχής τής Ηπείρου πού τόσο πρόσφατα 
»■ ί, ίίιάποχτήσει, ήταν πιο σοβαρή. Ή  υποστήριξή του προς τό Δεσποτάτο δεν 
! καθόλου άνιδιοτελής, ούτε ήταν τόσο άποτελεσματική δσο θά έπιθυ- 

r ic  έξ αιτίας τών δικών του φροντίδων στήν ’Ιταλία. ’Αλλά ή κατάληψη 
• ·' Βασίλειο τής Νικαίας τών εδαφών πού θεωρούσε δικά του, τον έκαμε 

αση. Αποφάσισε νά στείλη οσο στρατό μπορούσε γιά νά βοηθήση τον 
στ0ν ’Ήπειρο. Ό  Νικηφόρος γύρισε στήν ’Ά ρτα στις άρχές τού 

κεφαλής ενός τμήματος ’Ιταλικού στρατού4.
V/Γ ^ίκη  τής Πελαγονίας είχε στήσει τήν έξέδρα γιά τό Μιχαήλ Παλαι- 
X  ‘Χϊ* κ^νη τΠν τελική καί άποφασισπκή έπίθεση στήν Κωνστανπνού- 

' <Γ */^λά ή ευκαιρία μπορούσε καί πάλι νά χαθή. Τά νέα γιά τή μερική 
.···*· πρόταση τού Δεσποτάτου θά πρέπει νά έφτασαν στον Αύτοκράτορα 

άρχές τού 1260. Οι Δεσπότες τής Ηπείρου, πού οί δραστηριότητές 
* ιχαν δέσει τόσον καιρό τά χέρια τών Αυτοκρατόρων τής Νίκαιας, είχαν 

‘''Ιψ μόνο προσωρινά καί δέν ήταν γνοιστό τί βοήθεια θά μπορούσε άκόμη 
. .< τοσπάοη ό άτυχής Βαλδουΐνος άπό τούς φίλους του στή Δύση. Ό  Πα-
-(ΐίίΧόγος δέ μπορούσε αύτή τή στιγμή νά μαζέψη τόσο πολύ στρατό γιά νά 

Μολιορκήση τήν πόλη. Ά λλά είχεν όνάμεσα στούς αιχμαλώτους του άπό τήν 
Ηελαγονία τόν Άνσώ Ντέ Τουσύ, μακρυνό συγγενή άπό γάμο, πού έλεγε 
δτι είναι έτοιμος νά έλθη σέ επαφή μέ τήν οικογένειά του, πού θά άνοιγε 
ότε μιά πύλη στά τείχη καί θά άφηνε τά Αύτοκρατορικά στρατεύματα νά 

μπούν στήν Κωνσταντινούπολη. Τό σχέδιο φάνηκε πώς είχε ελπίδες έπιτυ- 
χίας, καί τήν άνοιξη τού 1260 ό Παλαιολόγος ξεκίνησε άπό τή Λάμψακο, πέ
ρασε τόν Ελλήσποντο καί προχιίιρησε άνε6αίνοντας τή θρακική άκτή τής  ̂ θά
λασσας τού Μαρμαρά διά μέσου τής Σηλυμβρίας. Ή  έκστρατεία τελείωσε
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μέ άκαρπη επίθεση στο Γαλατά, γιατί ό Άνσώ Ντε Τουσύ άπέτυχε νά έκ- 
πληρώση τις ύποσχέσεις του. Ή  Λατινική Αύτοκρατορία θά ζούσε γιά λίγους 
μήνες ακόμη. Καθούς άποσύρονταν ό Παλαιολόγος άπό την πόλη τό Σεπτέμ
βριο, ό Λατίνος Αύτοκράτορας εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία νά του ζητήση 
νά ύπογράψη ανακωχή γιά ένα χρόνο5.

Ή  εύκαιρία είχε χαθή, και άναφορές άπό τήν Ελλάδα μεγάλωναν ά- 
κόμη περισσότερο τά ενδιαφέροντα τής Νίκαιας. Ό Μιχαήλ και ό γυιός του 
Ιω ά νν η ς  είχαν ξαναπάρει τό μεγαλύτερο μέρος τής Ηπείρου, και τό τμήμα 
του στρατού τής Νίκαιας πού είχε παραμείνει, είχε αποουρθή στή Θεσσα
λία. Έ νώ  ό Μιχαήλ χτύπησε στά βόρεια τφν Ίυκινίνων, ό Νικηφόρος, πού 
είχε γυρίσει άπό τήν ’Ιταλία στις αρχές του 1260, άνέλαβε τή διοίκηση του 
στρατού πού είχε φέρει μαζί του και τράβηξε προς νότον γιά τήν ’Άρτα. Ό  
’Αλέξιος Στρατηγόπουλος είχε αποουρθή στό Στρατηγείο πού είχε στήσει 
ό Παλαιολόγος στήν Υπάτη, και άπό κεϊ άρχισε μιά επίθεση μέ κατεύθυνση 
τή Ναύπακτο. Ό Νικηφόρος τον συνάντησε στό Τρίκορφο, νοτίως του Λι- 
δωρικίου. ’Έ γ ιν ε  μάχη και τά Αύτοκρατορικά στρατεύματα έπαθαν πανωλε
θρία. ’Ανάμεσα στούς αιχμαλώτους πού πιάστηκαν ήταν και ό ίδιος ό Στρα
τηγόπουλος. ’Αλλά άφοϋ ύπογράφτηκε συνθήκη, ό Νικηφόρος τον άφησε 
νά φόγη μαζί μέ τά ύπολείμματα του στρατού του γιά τή Νίκαια6.

Τό Δεσποτάτο γιά μιά φορά ακόμη έπεκτάθηκε στά βόρεια τής Ελλάδος, 
και ό Μ ιχαήλ Παλαιολόγος ύποχρεώθηκε νά αναγνώριση τον προσωρινό χα
ρακτήρα πού είχαν οί πρόσφατες νίκες του. Ή  Θεσσαλονίκη, επειδή προστα
τεύονταν άπό τά έτοιμόμαχα οχυρά τής Μακεδονίας, ήταν άκόμη ασφαλής, 
αλλά ό λίιχαήλ θά μπορούσε οποτεδήποτε νά ξαναρχίση τήν επίθεσή του στό 
μέρος αυτό, καί ό ρόλος πού είχε διαλέξει νά παίξη ό Μανφρέδος τής Σικε
λίας στήν υπεράσπιση καί τήν επέκταση των κίήσεων τού πεθερού του απαι
τούσε άμεση παρεμπόδιση αν έπρόκειτο νά άναχαιτιστή τό Δεσποτάτο, γιά 
ένα χρονικό διάστημα αρκετό, γιά νά έπιτρέψη μιά μεγαλύτερη έπίθεση έ- 
ναντίον τής Κοινσταντινουπόλεως. Ή  κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή πού ό 
Αύτοκράτορας αναγκάστηκε νά στείλη καί πάλι στρατό στή Θεσσαλονίκη μέ 
διοικητή τον αδελφό του ’Ιωάννη γιά νά αποκρούσουν άν δχι νά νικήσουν 
τό Δεσπότη καί τούς συμμάχους του. καί πάνω άπ’ όλα νά τούς έμποδίσουν 
ν ’ αποχτήσουν ορμητήριο στή Μακεδονία7.

Στό μεατξύ στή Νίκαια γίνονταν προετοιμασίες μέ μεγάλη βιασύνη γιά 
μιά δεύτερη προσπάθεια άνακαταλήψειυς τής Κώνσταντινουπόλεως. Τό χει
μώνα τού 1260 ό Γεώργιος ’Ακροπολίτης άπεστάλη μέ διπλωματική αποστολή 
στή Βουλγαρία νά έξασφαλίση τή διαρκή φιλία τού Κωνσταντίνου Τιχομίρ 
καί νά έμποδίση κάθε έχθρική έκδήλοκτη απ’ αύτή τήν πλευρά. Μιά συνθήκη 
καί εμπορική συμφωνία ύπογράφτηκε μέ τούς Γενουάτες τό Μάρτιο τον άλλο 
χρόνο, σύμφωνα μέ τήν όποια ή Νίκαια έξασφαλίζονταν μέ τή ναυτική υπο
στήριξή τους εναντίον των Ενετώ ν, πού ήταν οί σκληροί αντίπαλοι τής Γέ
νουας καί οί μόνοι ικανοί υπερασπιστές τής Λατινικής Αύτοκρατορίας· καί 
τόν ’Ιούλιο τού 1261 ό ’Αλέξιος Στρατηγόπουλος άπεστάλη στή Θράκη μέ 
800 Βιθυνούς τοξότες νά προστατεύση τις βόρειες καί δυτικές διαβάσεις προς 
τήν Πόλη καί νά τρομοκρατήση τούς Λατίνους8.

Τό αποκορύφωμα τού πενηνταπεντάχρονου ανταγωνισμού, των μηχανορ
ραφιών καί τής αιματοχυσίας ανάμεσα σοτύς Έ λλ η νες τής ’Ανατολής καί 
τούς Έ λ λ η ν ες  τής Δύσης έφθασε πολύ ξαφνικά καί απροσδόκητα. Ό  Στρα
τηγόπουλος είχε οδηγίες νά προσπαθήση νά έκτιμήση τή δύναμη των άμυν-
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τικών θέσεων της Κωνσταντινουπόλε<υς πριν προχωρήση δυπκώτερα. 'Ό ταν 
όμως έφτασε στη Σηλυμβρία πληροφορήθηκε πώς ολόκληρη σχεδόν ή Φραγ
κική φρουρά έλειπε από τήν πόλη. Ό  νέος Ενετός άρχοντας (Podesta), πού 
είχε φτάσει τελευταία από τήν ’Ιταλία, τούς είχε καλέσει νά τόν βοηθήσουν 
νά καταλάβη τό νησί τής Δαφνουσίας ατό στόμιο του Βοσπόρου προς τή 
Μαύρη θάλασσα. Ή  Κοτνσταντινούπολη ήταν ουσιαστικά άδεια άπό στρατό. 
Ό  Στρατηγύπουλος αποφάσισε νά έκμεταλλευτή τήν ευκαιρία καί ένεργών- 
τας σύμφτυνα μέ πληροφορίες ρερικών χωρικών, κατάφερε νά ρπάση μερι- 
κούς στρατιώτες στήν πόλη άπό ένα υπόγειο πέρασρα κάτω άπό τά τείχη. 
Μέσα στύ βαθύ σκοτάδι τής νύχτας αίφνιδίασαν καί κατέβαλαν τούς Φράγ- 
κους φρουρούς καί χάλασαν τήν Πύλη τής Σηλυρβρίας άπό ρέσα. Στις 25 
’Ιουλίου 126J ελληνικός στρατός ρπήκε για άλλη ριά φορά στήν Κωνσταν
τινούπολη. Γιά ριά στιγρή σημειώθηκε πανικός δταν ό Στρατηγόπουλος άν- 
τιλήφθηκε τή |ΐεγάλη ση)ΐαοία τής πράξεώς του καί είδε ένα τρήρα Φράγκων 
στρατιοπών νά ξεφυτρώνουν από τούς δρόρους έναντίον του. ’Αλλά οί 'Έ λ 
ληνες συνεργάτες του τόν παρακινούσαν νά συνεχίση τή ράχη, καί οί Φράγ- 
κοι γρήγορα άποκρούστηκαν. Γιά νά έρποδίση τήν έπιστροφή τού στρατού 
άπό τή Δαφνουσία ό Στρατηγόπουλος, άκουσε τή συμβουλή νά βάλη φωτιά 
στήν πόλη άπό τέσσερες μεριές. Ό  Λύτοκράτορας Βαλδουΐνος ξ έφυγε άπό 
τίς φλόγες καί κατάφερε νά φτάοη στήν άκτή άπ’ δπου έφυγε μέ πλοίο γιά 
τήν Εύβοια. Αλλά δταν ό Ένετικός στόλος ραθαίνοντας γιά τήν καταστροφή, 
έσπευσε νά γυρίση άπό τή Μαύρη θάλασσα, έπικρατοϋσε σύγχυση παντού. 
Οί Ένετικές περιουσίες κυί οί ληιενικές εγκαταστάσεις βρίσκονταν στις φλό
γες. ΤΙίταν αδύνατο νά κάνουν άπόβαοη καί άναγκάστηκαν νά άρκεστούν 
σιό νά πε()ΐοώσουν δ,τι ρπορούν πρίν άποπλεύσουν. Γύρω ατούς 3000 πρόσ
φυγες σκαρφάλωσαν ατά πλοία τους. Πολλοί άπ’ αύτούς ήταν γραφτό νά 
πεθάνουν άπό τήν πείνα καί τή δίψα πριν προλάβουν νά σωθούν.

Ό  ’Αλέξιος Στρατηγόπουλος, γέρος στρατηγός ρέ μέτριες επιτυχίες ατό 
ένεργηπκό του, κάνοντας κατάχρηση των έντολών καί μέ δική του πρωτο
βουλία, είχε ανακαταλάβει μέσα σέ μιά νύχτα τήν πρωτεύουσα τής Βυζαν
τινής Αυτοκρατορίας πού τά τείχη της είχαν άντισταθή ατούς ενωμένους 
στρατούς τού Ίωάννου Άσαν καί τού Ίωάννου Βατάτζη καί είχαν αψηφήσει 
τό φιλόδοξο πνεύμα τού θεοδώρου ’Αγγέλου. Ό  Μιχαήλ Παλαιολόγος, πού 
είχε τό στρατόπεδό του στό Μετεώριον, φάνηκε φυσικά δύσπιστος δταν τού 
είπαν πώς ύ Κύριος είχε παραδώσει τήν Κωνσταντινούπολη στά χέρια του. 
’Αλλά κάθε αμφιβολία χάθηκε δταν έφτασε μαντατοφόρος άπό τό Στρατηγό- 
πουλο ς>έροντας τά έρβλήρατα τού νικημένου Λατίνου Αύτοκράτορα. Τόν 
άλλο μήνα, αφού έγιναν οί έτοηιασίες πού έπρεπε, ό Μιχαήλ Η ' μπήκε στήν 
πρωτεύουσά του ένώ τόν συνόδευαν έν πομπή οί άξιωματούχοι τής ’Εκκλη
σίας καί τής Πολιτείας. Μιά δεύτερη στέψη έγινε στήν Α γία Σοφία άπό τόν 
Πατριάρχη, καί ό ’Αλέξιος Στρατηγόπουλος πήρε τήν άδεια γιά νά τελέση 
θρίαμβο στήν πόλη γιορτάζοντας τό κατόρθωμά του. Ό  νόμιμος Αύτοκράτο- 
ρας ’Ιωάννης Αάσκαρης έμεινε ξεχασμένος καί παραμελημένος στή Νίκαια, 
καί τό όνομά του γρήγορα τό έσβησε από τή μνήμη τών όνθρώπων ή δόξα καί 
ή σκόπηιη σκληρότητα τού προηγουμένου του προστάτη0.

'Ένας 'Έλληνας Αύτοκράτορας ήταν καί πάλι στό θρόνο. ’Αλλά οί έχ- 
θροί του ήξεραν πολύ καλά πώς ό θρίαμβός του ήταν πολύ συμπτωματικός. 
Γιά τούς Δεσπότες τής Ηπείρου, ή νίκη τού ’Αλεξίου Στρατηγοπούλου, τόν 
ύποϊον οί ίδιοι είχαν νικήσει τόσο εύκολα, πρέπει νά φούντωσε τήν όργή στό 
έπακρο, καί ή στέψη τού Μιχαήλ Η ' στήν Κοτνσταντινούπολη άπλώς κέν-
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τρισε περισσότερο τον οξύ ανταγωνισμό πού είχε δημιουργηθή άνάμεσα στην 
"Ηπειρο και τή Νίκαια κατά τά χρόνια τής εξορίας. ’Αντί νά χρυχπάη εύγνω- 
μοσύνη γιά την άπελευθέρωση τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας άπό τούς Λα
τίνους, ό Μ ιχαήλ "Αγγελος ικανοποιούσε την αγανάκτησή του συνεχίζον
τας τον πόλεμο εναντίον τού νέου του Αύτοκράτορα. Μέ τή βοήθεια και τήν 
ύποκίνηση τού Μανφρέδου τής Σικελίας άρχισε μία νέα έκστρατεία στις άρ- 
χές τού 1262. και για άλλη μια φορά Αύτοκρατορικός στρατός μέ διοικητή 
τον ’Αλέξιο Στρατηγόπουλο στάλθηκε νά τόν άποκρούση. Ή  νίκη ήταν τού 
Μιχαήλ, και ό άτυχής Στρατηγόπουλος, πού ή άστατη τύχη του παραβάλ
λεται άπό κάποιον ιστορικό μέ τήν τύχη του Κύρου, τού ’Αννίβα, και τού 
Πομπηίου, πιάστηκε αιχμάλωτος γιά δεύτερη φορά. Στάλθηκε σάν δμηρος 
στο Μανφρέδο γιά τήν επιστροφή τής Κωνσταντίας πού ήταν άκόμη αιχμά
λωτη στή Μ. Άσία. Ή  άνταλλαγή πραγματοποιήθηκε γρήγορα, και ή Κων- 
σταντία μπόρεσε επί τέλους νά γυρίση στή γενέτειρά της. ’Αλλά ό Στρατη
γόπουλος, στον όποιον έλαχε ή υπέρτατη τιμή τής άνακαταλήψεως τής Κων
σταντινουπόλεως, θεωρήθηκε πολύ άνίκανος στρατηγός νά τά βάλη μέ τό 
Μ ιχαήλ τής ’Ηπείρου. Τό έργο αυτό άνατέθηκε πάλι στά ικανά χέρια τού Ί -  
ωάννου, άδελφού τού Αύτοκράτορα10.

Στο μεταξύ ή εύσεβής θεοδώρα προσπάθησε διπλωματικά νά πετύχη 
κάποια κατανόηση άνάμεσα στον Αύτοκράτορα καί τόν άνδρα της, καί έκαμε 
μιά άλλη επίσκεψη καλής θελήσεως στο εχθρικό στρατόπεδο, παίρνοντας μα
ζί της τό γυιό της ’Ιωάννη. "Εγιναν διαπραγματεύσεις καί ό ’Ιωάννης έμεινε 
τελικά στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά άποτελή εγγύηση γιά τή συμπεριφορά 
τού πατέρα του καί νά παντρευτή σύμφωνα μέ τήν επιθυμία τού Αύτοκρά
τορα. ’Αλλά ή ζήλεια καί οι φιλοδοξίες τού Μιχαήλ παραβίασαν γιά άλλη 
μιά φορά τήν ειρήνη πού ή γυναίκα του είχε μοχθήσει νά πετύχη, καί ό ’Ι 
ωάννης ΓΓαλαιολόγος στάλθηκε στήν Ελλάδα τό φθινόπωρο τού 1263 μέ έν- 
τολή νά έπιβάλη τήν ύποταγή μέ τά όπλα αν άποτύχη μέ τά λόγια. Ό  Μι
χαήλ παρέμεινε άλύγιστος, καί ό ΓΓαλαιολόγος, μετά άπό μιά άκαρπη άψι- 
μαχία κοντά στή Θεσσαλονίκη, ξανάρχισε τή μάχη τόν άλλο χρόνο καί ά- 
νάγκασε τό Δεσπότη νά ύπογράψη συνθήκη μέ τό ίδιο του τό χέρι11.

’Αλλά ή παράδοση ομήρων καί ή ύπογραφή συνθηκών μέ κανένα τρόπο 
δέν έβλαψε τή δύναμη ούτε ταπείνωσε τήν περηφάνεια τού Δεσποτάτου. Ό  
ΓΓαλαιολόγος μόλις είχε φύγει άπό τήν Ελλάδα όταν ό Μιχαήλ ξανάρχισε 
ι ήν έκστρατεία του. ^Ηταν φανερό πώς ή κατάσΓαση απαιτούσε τά πιο δρα
στικά μέτρα, καί ό ίδιος ό Αύτοκράτορας άποφάσισε νά άπαντήση στήν πρό
κληση τού πιο άπιστου καί τού πιό επίμονου εχθρού του. Βάδισε γιά τή Θεσ
σαλονίκη έπικεφαλής μεγάλου στρατού τό φθινόπωρο τού 1264. Ή  φήμη τής 
δυνάμεως τού Μιχαήλ πρέπει νά ήτσν μεγάλη, γιατί ό Αύτοκράτορας θεώ
ρησε τήν εμφάνιση ενός κομήτη στον ουρανό σάν σημάδι καταστροφής καί 
καθυστέρησε τήν έκστρατεία του στήν Ξάνθη μέχρι τήν άνοιξη τού άλλου 
χρόνου.

Αλλά στο μεταξύ ό Μιχαήλ έχασε τήν υποστήριξη τού πιό χρησίμου 
συμμάχου του. Ό  Πάπας είχε βρή επί τέλους έναν άξιο πρόμαχο τής υπο- 
θέσεώς του έναντίον των Χοενστάουφεν στο πρόσωπο τού Κάρολου Ντ’ Άν- 
ζού, καί ό Μανφρέδος τής Σικελίας δέ μπορούσε πιά νά σπαταλάη άλλες δυ
νάμεις έπιδιώκοντας έκστρατείες πέρα άπό τή θάλασσα. Ό  Μιχαήλ έμεινε 
μόνος νά ύπερασπίση τά εδάφη του, καί τό καλοκαίρι τού 1265 ο Βυζαντινός 
στρατός τόν απώθησε πίσω στήν "Ηπειρο. Ό  Αύτοκράτορας καί ό Δεσπότης
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έπί τέλους διαπραγματεύτηκαν πρόσιυπο μέ πρόσωπο. Ό  Μιχαήλ υποχρεώ
θηκε νά παραχώρηση την πόλη των Ίωαννίνων στην Αυτοκρατορία, και κα
νονίστηκε ό γάμος για τό μεγαλύτερο γυιό του Νικηφόρο καί τήν 'Ά ννα  
πού ήταν κόρη τής άδελφής του Αύτοκράτορα Ευλογίας12.

Μια άστατη ειρήνη έγινε έτσι άνάμεσα στην 'Ή πειρο και τό Βυζάντιο. 
’Αλλά ή έχθρότητα των Δεσποτών προς τούς ηγεμόνες τής Κωνσταντινου
πόλεως συνεχίζονταν, καί κανείς τους δέν αναγνώριζε τό δικαίοτμα του άλ
λου νά βασιλεύη καί να είναι ανεξάρτητος. Προς τό παρόν τό Δεσποτάτο κα
τάντησε να θεωρήται από τούς Αύτοκράτορες όχι σαν στασιαστικό παρακλάδι 
τής Λύτοκρατορίας τους αλλά, δποτς τό Πριγκηπάτο τής Ά χαΐας καί τό Δου
κάτο των Αθηνών, σαν μιά άποσπασμένη επαρχία κάτο) από ξένη κατοχή. Τό 
1263 ό Μιχαήλ είχε κληθή από τον Πάπα νά υποστήριξή τό Βαλδουΐνο γιά 
τήν παλινόρθωση τής Λατινικής Αύτοκρατορίας, καί ή ήττα του Μανφρέδου 
από τον Κάρολο Ντ’ Άνζού στή ]ΐάχη του Μπενεβέντο τό Φεβρουάριο του 
1266, του έδωσε τήν ευκαιρία νά διεκδικήση ξανά μερικό μέρη πού είχε 
χάσει πριν από πολύ καιρό. Ό  ναύαρχος του Μανφρέδου Φίλιππος Chinardo 
παντρεύτηκε τήν αδελφή τής θεοδώρας Μαρία Πετραλείφα καί πήρε γιά 
προίκα τήν Κέρκυρα καί τά Κάνινα όπου κυβερνούσε έν όνομα π τού Μαν
φρέδου. Πολύ γρήγορα όμως δολοφονήθηκε μέ εντολή του Μιχαήλ καί ή 
άκτή τής βορείου Ηπείρου ξα να γύρισε γιά λίγο στο Δεσποτάτο. Τόν ’Ιού
νιο του 1266 ό Μιχαήλ ανανέωσε μέ άργυρόβουλλο τήν προηγούμενη συμ- 
φωνία του μέ τούς έμπορους τής Ραγούζας καί δέχτηκε να τούς παραχώρηση 
έλεύθερη είσοδο σέ δλα τά νησιά καί τις παραλιακές πόλεις τής ’Ηπείρου. 
Αλλά τό κενό πού δημιούργησε ό θάνατος τού Μανφρέδου γρήγορα συμ
πληρώθηκε από τούς πράκτορες τού κατακτητή του Καρόλου Ντ’ Ά νζού καί 
τό 1267 ό Μιχαήλ αναγκάστηκε πάλι νά εγκατάλειψη τις διεκδικήσεις του. 
Ή  Κέρκυρα καί τό μεγαλύτερο μέρος τής Ηπειρωτικής ακτής πέρασαν στήν 
κατοχή τού Άνδηγανικοϋ Βασιλείου τής Σικελίας. Ό  Μιχαήλ Β ' πέθανε 
μετά από λίγο καί ή χώρα του μοιράστηκε άνάμεσα ατούς γυιούς του Νικη
φόρο καί ’Ιωάννη Δούκα. Ό  ’Ιωάννης εγκαταστάθηκε στήν Υπάτη καί ύ Νι
κηφόρος στήν 'Άρτα. Εκεί, συγκεντρωμένο γύρο) από τήν αρχική του πρω
τεύουσα τό Δεσποτάτο διατήρησε τήν φυσιογνωμία του διακηρύσσοντας προ
κλητικά πώς είναι έλλη νικώ repo από τούς ’Έ λληνες καί τρέφοντας γιά πολύ 
καιρό τήν αυταπάτη πώς οί απόγονοι τών άλλοτε ισχυρών ήγεμόνων του 
διατηρούσαν ακόμη ίσα δικαιώματα γιά τό θρόνο τού Βυζαντίου13.

Οί ύποθέσεις στή ροή τής ιστορίας δέ μπορούν νά διαψεύσουν τά γεγο
νότα. Αλλά οί άδικίες πού έγιναν στο Δεσποτάτο τής ’Ηπείρου άπό τούς ι
στορικούς, απαιτούν κάποια έξέταοη γιά τις αντίστοιχες διεκδικήσεις τών δύο 
άντιπάλοϊν κρατών. Ή  υπεροχή δέν ήταν πάντοτε μέ τή Νίκαια, καί πρέπει 
νά παραδεχτούμε πώς υπήρξαν δύο κρίσιμα στάδια στήν έξέλιξη τού Δε
σποτάτου πού ή τύχη τής Βυζαντινής Αύτοκραιορίας κρέμονταν σι ή ζυγαριά. 
Στά χρόνια πού ακολούθησαν μετά τή στέψη τού θεοδώρου, τό Βασίλειο τής 
Θεσσαλονίκης, γιά τούς θρησκευτικούς καί πολιτικούς λόγους πού έκθέτει 
ό Δημήτριος Χωματηνός γιά νά τό υποστήριξή, ήταν ισχυρότερο άπο τό Βα
σίλειο τής Νίκαιας. Υπερείχε άπό πλευράς έκτάσεως καί μέσων, καί οί διεκ
δικήσεις τού ηγεμόνα του νά γίνη ό μόνος πραγματικός Αύτοκράτορας τών 
Ρωμαίων δέν ήταν τουλάχιστον λιγώτερο νόμιμες άπό κείνες τού ’Ιωάννου 
Βατάτζη. Α πλώς ή ζήλεια καί ή διαστρέβλοιση τών γεγονότων άπό τούς ι
στορικούς τής Νίκαιας έχουν συσκοτίσει τό ζήτημα στο σημείο αύτό. ''Επειτα, 
στή μάχη τής Πελαγονίας, πολεμώντας στο δικό του έδαφος καί ύποστηρι-
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ζόμενος άπό τούς ισχυρούς συμμάχους του, ό Μιχαήλ Β ' είχε νά κερδίση 
τά πάντα. Δύο φορές δοκιμάστηκε τ6 Δεσποτάτο καί αποδείχτηκε άνίσχυρο. 
Ά λλα πολύ λίγες αμφιβολίες ύπάρχουν πώς, αν οί σφαλεροί ύπολογισμοί 
του θεοδώρου δεν τον είχαν οδηγήσει σ' ένα μοιραίο λάθος απτήν Κλοκοτνί- 
τσα, ή δν ή άφύσικη συμμαχία των Ελλήνω ν και Λατίνων μπορούσε νά δια- 
τηρηθή στο πεδίο τής μάχης στήν Πελαγονία, ή τιμή τής παλινορθώσεως τής 
Βυζαντινής Αύτοκρατορίας θά λάχαινε στήν "Ηπειρο και 8χι στή Νίκαια.

Σ Η Μ Ε ΙΩ ΣΕ ΙΣ :

1) Άκροπολίτης 171. Ό  Μιχαιήλ Παλαιολόγος στήν αυτοβιογραφία του άναφέρει τ'ις κα
τακτήσεις του στρατού του σέ πολύ γενικές γραμμές όπως τήν «’Ακαρνανία καί Αιτω
λία, τήν περιοχή τού κόλπου τής Κρίσσας, καί όλη τήν ’Ήπειρο παλιά καί νέα, με τήν 
Ήνλυρία μέχρι τό Δυρράχιο, καί όλη τή Φθοιώτιδα». Palaiologos, «De Vita Sua>, έκδ. 
Troitski, σελ. 6. Ίδ έ  Μ. Chapman, «Michel Paleologue», σελ. 171—2.

2) Άκροπολίτης 171—2. Παχυμέρης, I, 107. Ό  Άκροπολίτης αναφέρει επίσης τή γυ
ναίκα τού Νικηφόρου, άλλα αντιφάσκει μέ προηγούμενη δήλωσή του ότι πέθανε τό 
1258 ή άπό φυσικό θάνατο ή έξ αιτίας τής κακομεταχειρίσεις τού συζύγου της (ibid., 
154). *0 Ρωμανός (σελ. G4) υποθέτει πώς ό Ριχάρδος Όρσίνι είχε κιόλας διαδεχτή 
τον πατέρα του σαν κόμης τής Κεφαλλονιάς. Άλ?.ά ή χρονολογία πού μπορεί νά άπο- 
δοθή στο Ριχάρδο δε μπορεί νά είναι πριν άπό τό 1264 (Ιδέ έγγραφον είς Miklosish 
καί Muller, V, σελ. 16—17).

3) Άκροπολίτης 172—3. Γρηγορας, I, 79. Παχυμέρης, I, 108. "Οταν ήταν στή Θεσσα
λία ό ’Ιωάννης Παλαιολόγος έπικνρωσε για άλλη μια φορά τά μοναστηριακά κτήματα 
τής οίκογενείας Μελισσηνού. Ό  Κωνσταντίνος Μελισσηνός είχε μαλώσει μέ τό Μιχαήλ 
Β ' καί είχε στερηθή μερικά κτήματα πού τού είχαν χορηγηθη άρχικά. Ί δ έ  Miklosish 
καί Muller, IV , σελ. 384— 5.

4) Ό  Παχυμέρης, I, 89, μόνος άπό τούς "Ελληνες Ιστορικούς άναφέρει τή δεύτερη έκ
κληση τού Μιχαήλ προς τό Μανφρέδο, καί τούτο σέ πολύ γενικές γραμμές. Άλλα έ- 
πιβεόαιώνεται άπό μια καταχιόρηση στο ημερολόγιό του Matteo Spinelli da Giovenazzo 
(R .I.S . V II) , σελ. 1095—6 (3 Δεκεμβρίου 1259): «venne lo Dispoto de la Morea, 
che era coinato de lo Re Manfredo, et sbarcao a Vieste, e Passao a trovare lo Papa 
e lo Re». Ό  Del Giudice, op. cit., σελ. 24, 62—3, αμφιβάλλει δν ό «Δεσπότης τού 
Μωριά» ήταν υ Βιλλαρδουΐνος ή δ Νικηφόρος. Άλλα δ πρώτος ήταν τότε αιχμάλω
τος. Θά μπορούσε ίσως νά άναφέρεται στον ίδιο τό Μιχαήλ, άλλα αυτό φαίνεται άπί- 
θανο. Ό  Νικηφόρος ήταν κουνιάδος τού Μανφρέδου. Ή  έπίσκεψή του στον Πάπα μπο
ρεί νά ΟειορηΟή είτε σαν απεγνωσμένη προσπάθεια νά συμφιλιιόση τον Αλέξανδρο Α' μέ 
τό Μανφρέδο, ή (τό πιθανότερο) σαν σύγχυση τής περιγραφής τού Spinelli για τήν έπί- 
σκεψη τού Βαλδουΐνου στήν ’Ιταλία, πού πιθανόν νά μήν έγινε τον Αύγουστο τού 1259, 
αλλά μετά τό 1261. Ί δ έ  Del Giudice, op. cit., σελ. 25—6· Norden, «Papsttum und 
Byzanz», σελ. 333, σημ. 3’ Geanakoplos, op. cit., σελ. 114, σημ. 75. To Δυρράχιο ε
λέγχονταν καί πάλι άπό τή Νίκαια γιά λίγο μετά τό 1259. Ό  Πατριάρχης Νικηφόρος, 
μετά τό θάνατο τού Αρσενίου τό 1260, μετέθεσε τον ’Επίσκοπο Νικήτα άπό τή Θεσσα
λονίκη στή Μητρόπολη τού Δυρραχίου. Παχυμέρης, I, 117, 126.

* 5) Άκροπολίτης 173—5. Παχυμέρης, I, 79—80, 90—105.
6) Παχυμέρης, I, 89. Ό  Μηλιαράκης (σελ. 549) πιστεύει πώς «Τρικόρυφος» σημαίνει Τρί

καλα. Α λλά δ Παλαιολόγος στην αυτοβιογραφία του (loc. cit.) αναφέρει είδικα «ή 
περιοχή περί τον κόλπον τής Κρίσσης», καί ό αδελφός του είχε προχωρήσει κιόλας μέ
χρι τή Λειβαδιά.

7) Ό  Παχυμέρης, I, 137, εκθειάζει τήν ανδρεία των Ιταλώ ν στρατιωτών, αλλά άναφέ-
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ρει τίς κατακτήσεις τους μέ τούς πιο ακαθόριστους ορούς, δπως «’Ιλλυρία καί νέα ’Ή 
πειρος». Ό  ρόλος πού Επαιξε στίς Επιχειρήσεις αυτές ό τοποτηρητής του Μανφρέδου 
στήν *Ήπειρο Φίλιππος Chinardo δέν άναφέρεται πουθενά.

8) ’Ακροπολίτης 175—6, 181. Χρονικόν του Μωρέως 1277—84. Annales Januenses, Εκδ. 
C. Imperiale, σελ. 41—3.

9) ’Ακροπολίτης 18—9. Γρήγορός, I, 78—90. Παχυμέρης, I, 137—73. Χρονικόν του Μω- 
ρέως 1285—315. Sanudo 115, Longnon, «Γ Empire latin», σελ. 225—8.

10) Γρήγορός, I, 90—2, Παχυμέρης, I, 89.
11) Παχυμέρης, I, 107, 214— 15. Ό  γυιός τού Μιχαήλ Ιω άννης παντρεύτηκε τή δεύτερη 

κόρη τού Σεβαστοκράτορα Κωνσταντίνου Τορνίκη (Παχυμέρης, I, 108).
12) Γρήγορός, I, 92, 98—9. Παχυμρέης, I, 241— 4.
13) Έπιστολαί Ούρβανού Δ ', είς Luke Wadding, «Annales Mikorum», τόμ. IV, άριθ. 5 

καί 6, σελ. 212. Ό  Πάπας κολάκευε τό Μιχαήλ μέ τόν τίτλο «Thessalonicae princeps». 
Παχυμέρης, I, 508. Buchon, «Nouvelles Recherches», I, i, σελ. 195—201* II , i, σελ. 
309—11. Del Giudice, «Codice Diplomatico di Carlo I  e I I  di Angio», τόμ. I I , 
i, σελ. 30—44. Για τό άργυρόβουλλο προς τή Ραγούζα (πού αρχικά άποδόθηκε στο 
Μιχαήλ Α ' καί χρονολογήθηκε τό 1206) Ιδέ Miklosich καί Miiller, I I I , άριβ. 12, σελ. 
58* Μ. Markovic, Βυζαντινές πηγές στα ΆρχεΤα του Biibronvik, «Sbornik Radova 
XXI, Vizantoloski Institute, I, (Belgade 1952), άριθ. I l l ,  σελ. 225—38, 260—1 (πού 
τό καθορίζει μέ δισταγμό στα 1251). Ή  χρονολογία τού θανάτου τού Μιχαήλ δίνεται 
από συγχρόνους Ιστορικούς ώς 1267 ή 1271. Ή  δεύτερη φαίνεται πιό πιθανή, άν καί 
6 γυιός του Νικηφόρος, ώς Δεσπότης, υπόγραψε ένα άργυρόβουλλο υπέρ τού έξαδέλ- 
φου του Νικολάου Με?.ισσηνοΰ τό Σεπτέμβριο τού 1266 καί άνέφερε σ’ αύτό «ή βασι
λεία μου». Miklosich and Muller, IV, σελ. 349—52.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ*
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΥΛΙΔΟΥ 

Συνταξιούχον δημ/λου

ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΔΙΑ — ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΥΡΙ 
ΣΤΗΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Ε ί δ η  π ρ ο β ά τ ω ν

Τά πρόβατα στον τόπο μας ήσαν κυρίως δυο ειδών, ν τ ό π ι α  και β λ α
χ ι κ α, σπανίως δέ λίγα γ κ έ κ ι κ α η κ α ρ α μ ά ν ι κ α ίμέ πλ.ατειά 
ούρα).

Τά τελευταία χρόνια εφεραν και άλλες ράτσες, κυρίως Ζακύνθου, Ιταλίας και 
Χίου. ’Επειδή ίφαυς ό αριθμός τους είναι ανεπαίσθητος και τό χρονικόν διάστημα 
κατά τό οποίον βρίσκονται στην περιοχή μας τόσο μικρό, δεν έγιναν αισθητές στήν 
λαογραφία μας και διά τούτο δεν πρόκειται νά ασχοληθώ μέ αυτές.

Και οί δύο ράτσες, ντόπια και βλάχικη, διακρίνονται διά τήν αντοχήν των 
στις κακουχίες, τήν λιτή τροφή και είναι κυρίως γαλακτοπαραγο)γές, μέ μέσην ά- 
πόδοσιν 800 καί πλέον γραμμαρίων κατά γαλάριον, άσχέτιος τού γεγονότος ότι οί 
κτηνοτρόφοι κλαίγονται συνεχώς διά την μικ-ράν άπόόοσιν, διά νά μήν φορο?«.ογη- 
θσύν, είτε κνοκυς διά νά ιιήν ιι α τ ι α σ θ ο ύ ν τά £ώ« τους.

Ή  ντόπια προβατίνα σφαζομένη αποδίδει οκτώ μέχρι δέκα τό πολύ οκάδες 
κρέατος (κεφάλι - πατσάς - έντόσθια, δεν υπολογίζονται), τά δέ καλά αρνιά εφτά 
μέ όγτώ οκάδες σκωτοκέφαλα (εφόσον είναι τού γάλακτος, είτε προ τής 28ης ’Α
πριλίου, ήμέρας τ’ 'Αη - Γιο>ργιού), τά κριάρια δοόδεκα ώς δεκαπέντε οκάδες καί 
σπανίθ3ς παραπάνω, κυρίους όταν ήταν μανάρια.

Στείρα καί μουνούχια (ευνουχισμένα) είχαν και έχουν μεγαλύτερο βάρος.
Τό σύνολον τού μαλλιού λέγεται π ο κ ά ρ ι  καί στήν προβατίνα φτάνει 

κατά μέσον όρον τήν οκά άπλυτο μαλλί, ενώ τό κριάρι αποδίδει συνήθως δύο οκά
δες. Τό άρνιακό μαλλί λέγεται ρ ο π ό κ ι, καθό>ς καί τό πάσης φύσεα3ς κοντό 
μαλλί, τό λαμβανόμενον τον Μάρτιον από τό καθάρισμα των όπισθίο3ν καί άνερχό- 
μενον εις εκατόν δράμια περίπου, λέγεται κ ο λ ό κ ο υ ρ ο, ενώ τό μαλλί τής 
κανονικής κουράς λέγεται απλώς μαλλί ή Μ α ί σ ι ο. Τό στριφτό ή κατσαρό 
μαλλί καί συνάμα καί πολά» μαλακό, λέγεται ρ ο ύ ν τ ο.

Ή  βλάχικη ράτσα μοιάζει μέ τήν ντόπια, αλλά είναι μιά πιθαμή πιο μακρυά, 
πιο βαριά καί μέ μεγαλύτερη άπόδοσι μαλλιού καί γάλακτος, υστερεί δμως εις 
αντοχήν.

*Ως προς τον χρο3ματισμόν τά πρόβατα χωρίζονται σέ:
α) Μαύρα. Τά τελείθ3ς μαύρα, σπανίζον είδος. Αυτά έχουν καί τήν γλώσσα 

μαύρη, τό μαστό καί τήν ρώγα τους επίσης μαύρα.
β) Αάγια, δηλ,αδή μαύρα μέ άπόκλισιν προς τό κεραμίδι.
γ) Λ ά γ ι α φ ά ρ α ,  εκείνα πού έχουν καί ψαρές τρίχες ανάμεσα στις 

λάγιες, είτε μαύρες.
δ) Σ ί 6 α λ α γ ι α, έκείνα πού έχουν γκρίζες τρίχες μέσα σέ πολλλς μαύ

ρες ή κεραμιδιές.
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ε) Β ά κ ρ α, εκείνα πού έχουν μαύρο δλο τό πρόσωπο καί τά πόδια, to δέ 
υπόλοιπο κορμί άσπρο. Άλλα καί μέ μόνο τό πρόσωπο μαύρο, είτε τό περισσότερον 
πρόσωπο, πάλιν λέγονται βάκρα.

στ) Μ π ο ύ τ σ κ α  λέγεται μια προβατίνα ή οποία δεν έχει δλο τό πρό
σωπο μαύρο, άλλα ένα μέρος τούτοι», είτε δεν είναι καθαρώς μαύρο τό πρόσωπο, 
άλλα μεταξύ μαύρου και καφέ.

ζ) Κ ά τ σ ε ν η  λέγεται μια προβατίνα δταν έχει καιρέ ή καστανό πρόσωπο 
και πόδια, είτε μόνον τό πρόσωπο.

η) Κάλεσσια λέγεται μια προβατίνα δταν έχει κηλίδες μαύρες είτε καστανές 
— συνήθους καστανές — πού δέν καλύπτουν δλο τό πρόσωπο. Δυνατόν νά έχη και 
στα πόδια, αλλά δέν είναι απαραίτητον.

δ) Κ α ρ α μ π ά σ ι α ή Κ α ρ α μ π ά τ σ α ,  λέγεται ή κάλεσσια πού 
έχει τις κηλίδεςμικρές,στρογγυλές και δχι ζωηρού χρώματος.

ι) Μ π έ λ α, λέγεται δταν έχει τά πόδια καφέ, ενώ τό ύπόλοιπο σώμα είναι 
κατάλευκο.

ια) ’Ά σ π ρ η ,  λέγεται ή ολόλευκη.
ιβ) Μ α υ ρ ο μ ά τ α ,  λέγεται ή τελείως λευκή μέ λίγο μαύρο στο μάτι, 

είτε υπό την μορφήν δακτυλίου, είτε στιγμάτων.
*Ως προς τά άλλα χαρακτηριστικά:
Ρ έ μ π ε ς λέγονται ot προβατίνες πού έχουν πολύ κοντό τό μαλλί.
Μ α λ λ α τ ε ς  λέγονται οί πολύ μακρύμαλλες.
Κ ο ρ ο ύ τ α, είτε κ ο υ ρ ο ύ τ α, λέγεται ή προβατίνα πού έχει κέρατα.
Τ σ ι ο ύ λ α, λέγεται εκείνη ή προβατίνα πού έχει υπερβολικά κοντά τά αυ

τιά της.
Λ ά π α ή λ α π α ΰ τ ι κ η ,  λέγεται εκείνη πού έχει μακρυά αυτιά πού 

κρέμονται.
Μ ο υ ν ο ύ χι, λέγεται τό ευνουχισμένο κριάρι. ‘Ό ταν ένα ευνουχισμένο κρι

άρι χρησιμοποιείται ως οδηγός κοπαδιού, λέγεται π ρ ι τ σ ι ό ρ ι.
Γ κ ε σ έ μ ι  ή ρ ο υ π ι ά ρ ι κ ο  (διότι -ρούει, δηλαδή πάει μπροστά, εκ 

τού ρέει), λέγεται γενικώς ό οδηγός τού κοπαδιού.
Τό μουνούχι δταν ευνουχίζεται χωρίς νά μαρκαλήση (νά έπιβή τής ύηλείας) 

είτε μόλις μαρκα?^ήση, γενικά δταν ευνουχίζεται μικρό, είναι πιο δμορφο, πιο νό
στιμο τό κρέας καί τά κέρατά του είναι πιο λεπτά. Τό ευνουχισμένο μετά μερικά 
ετη γίνεται πιο βαρύ καί άχαρο στις κινήσεις του, αλλά σηκώνει βάρος. Τό κέρατο 
γίνεται σιγά - σιγά πολύ χονδρό.

Γιά νά μήν άνοιξη πολύ τό κέρατο και γιά νά γίνη στριφτό, δταν τό ζώο είναι 
άκόμη μικρό, τού δένουν τό ένα μέ τ’ άλλο μέ σπάγγο, τρυπώντας τα μέ τσαγκα- 
ροσοΰφλι.

Τό κέρατο μεγαλώνοντας σιγά - σιγά, δέν μπορεί ν’ άνοιξη καί παίρνει στρο
φές. ΟΙ τζομπάνηδες (τζιομπάνηδες προφέρεται στον τύπο μας) τό θεωρούν πιο 
όμορφο έτσι, άλλά καί τό κτύπημά του είναι πιο επικίνδυνο.

Ώ ς προς την ηλικίαν έχομεν:
Αρνιά π ρ ώ ι μ α  καί ό ψ ι μ α .  Τά όψιμα συνηιδέστατα λέγονται δ ι- 

γ ό ν ι α, είναι πώ χαϊδεμένα καί πιο νόστιμα στο φαΐ. Τά τελείως δψιμα αρνιά 
λέγονται καί σ ι ο υ γ κ ά ρ ι α.
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"Οταν χρονίσουν, είτε πλησιάζουν νά χρονίσουν λέγονται τό αρσενικό ζυγούρι 
κα'ι τό θηλυκόν ζ υ γ ο ύ  ρ α.

Πολλές φορές τά λένε ζυγούρια από τον Σεπτέμβριον, όταν δηλαδή περάσουν 
τό εξάμηνο, δοθέντος δτι αι περισσότεροι γεννήσεις γίνονται τον ’Ιανουάριον μέ
χρι τον Μάρτιον.

"Οταν είναι ένάμισυ μέχρι δύο ετών, τότε εχομεν μ ι λ ι ό ρ ι και μ ι- 
λ ι ό ρ α.

Ή  μιλιόρα γεννάει για πρώτη φορά.
Σ τ ε ι ρ ο π ο ύ λ α  λέγεται μια νεαρά προβατίνα ή οποία έκλεισε τά δύο 

της χρόνια, αλλά δέν έκλεισε τά τρία. Τό αρσενικό λέγεται σ τ ε ι ρ ο π ο ύ λ ι .  
Τό ό'νομα έδόθη έτσι διότι ή νεαρή προβατίνα, γεννήσασα ώς μιλιόρα παραμένει 
συνήθως στείρα.

Τ ρ ι τ ά ρ α λέγεται μια προβατίνα τεσσάρων ετών, ή οποία έχει κλείσει 
τά τρία της χρόνια και περπατεΐ τά τέσσαρα. Επειδή, αν δέν έχει μείνει στείρα ώς 
στειροπούλα βρίσκεται στο τρίτο της αρνί.

’Από εκεί και πέρα τό θηλυκό λέγεται από τέσσαρα αρνιά, πέντε αρνιά, μέχρι 
δεκατέσσαρα και δεκαπέντε κάποτε αρνιά, πάντως από τά όκτό) ή εννιά αρνιά, ή 
προβατίνα θεωρείται γριά.

Τά κριάρια όμως έχουν και άλλες ονομασίες, σύμφιονα μέ τό κούρεμα. Δηλαδή 
από τέσσαρα, πέντε ή έξη ψαλλίδια, δηλαδή τέσσαρα - πέντε - εξη χρονών.

Έ να  πρόβατο λέγεται λ α τ ζ ο ν α τ ο  ή λαντζονάτο, δταν είναι μακρυ- 
κέφαλο.

Τά καραμάνικα, πού ήταν παληότερα συνηθισμένο φαινόμενο, είχαν τήν μύ
τη τους κυρτή και τήν ουρά πλατειά - φαρδειά, μέχρι σημείου πού κάποτε γιά ύ- 
ποστήριγμά της έβαζαν μιά ρόδα μέ διχάλα, ή οποία έλέγετο κ α ρ ο τ σ ά κ ι.

Τό μακρύ μαλλί έλέγετο και μ α γ κ λ ά ρ ι (τό) καί έθεωρεΐτο καλής ποι- 
ότητος.

Τό κριάρι πού εύνοτ^ιζόταν μικρό πριν νά πηδήση σέ προβατίνες, είτε μόλις 
πηδήση, λέγεται ά ρ ν ο μ ο ύ ν υ χ ο καί συνήθως χρησιμοποιείται ώς οδηγός 
τού κοπαδιού (γκεσέμι ή ρουπιάρικο).

Μετά τά οχτώ ή δέκα αρνιά, ή προβατίνα δπο)ς είπαμε θεωρείται γριά. Τό 
κρέας της είναι σκληρό, δέν τρώγεται εύκολα καί βράζει δύσκολα. *Άν δμως τραφή 
γιά νά παχυνθή, τότε βάζει νέο κρέας (δπως λένε) καί τούτο είναι σχετικά τρυφερό 
καί πολύ νόσταιο.

Ε ί δ η  γ ι δ ι ώ ν

Τά γίδια στον τόπο μας είναι μόνο χωριάτικες γίδες τών βουνών, ράτσα γα- 
λακτοπαραγωγική καί κρεατοπαραγωγός, μεγάλης αντοχής στις καιρικές μεταβο
λές, ευκίνητες καί έξυπνες, πού πολλές φορές οί τσοπάνοι τους είναι πιο γίδια, άπό 
τά γίδια πού φύλλανε.

Οί βλάχοι σπανίιος έχουν γίδια. Κάπου - κάπου οί σαρακατσάνοι. Στους άλ
λους βλάχους κανένας σμιχτής, αν κατά κάποιον τρόπο έχει αποκτήσει, τάχει μαζί 
μέ τό κοπάδι τού τσέλιγκα. Πάντοτε δμως άσπρες γίδες ή κανούτες ή λιάρες, ποτέ 
δμως μαύρες. Δέν μού εξήγησαν πώς έμεινε αυτή ή προτίμησις. 'Τποθέτω δτι ά- 
συναισθήτως χρησιμοποιούν τό καμουφλάζ, διότι μιά άσπρη, κανούτα ή λιάρα έχει 
χρώμα πού δέν δείχνει στις πέτρες ή τό χιόνι.

Μαλτέζικες γίδες είναι φαινόμενον τών τελευταίων πενήντα - εξήντα έτών. 
Είναι λίγες, σχεδόν πάντα οΐκόσιτες πού χρησιμεύουν διά τήν εις γάλα έξυπηρέτη-
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σιν τής οικογένειας. Λέγο) δέ σχεδόν οΐκόσιτες διότι τις άπολανε συ\ήθως κοντά στα 
άλλα γίδια και τό βράδυ τις ταγίζουν συμπληρωματικά, οπότε είναι ήμιοικόσιτες, 
είτε ρέβουν δεμένες μέ σκοινί σέ κανένα φράχτη, ώσπου στο τέλος ή ράτσα εκφυ
λίζεται. ’Επειδή δέ ό αριθμός τους και ή έπίδρασίς τους στην τοπική οικονομία καί 
τά ήθη είναι ανεπαίσθητη, περιορίζομαι στα ντόπια βουνίσια γίδια. Οί γίδες έχουν 
βάρος δο>δεκα ώς δεκατεσσάρων οκάδων καί σπανάος καμμιά στέρφα νά φτάση τις 
δεκάξη και δεκαεπτά οκάδες. Τό τραγί είναι γύρω στις δεκατρείς μέ δεκαπέντε ο
κάδες καί σπανίως φτάνει είκοσι. 'Ό ταν εί'νουχιστη φτάνει τις 30 μέ 35 οκάδες καί 
Εξαιρετικά στο Ραδοβυζι, ό Βασίλης Μαρκούλας (άραγε νά ζή;) ανάθρεψε χ ο ν- 
τ ρ ο κ ο π ά ν ι α τριαντοχτώ καί σαράντα οκάδες καί ό Νικολάκης Τζίμας από 
τό Τόσκεσι τής Λάκκας Σουλίου, ποίλησε προ του 1940 εφτά γκεσέιιια των 38 ό- 
κάδίον. Μου άνέφερεν ό σταυροπατέρας μου Χρήστος Ζιάκας από τό Ραδοβύζι, μι- 
σιακάρος τής μονής Ά γ. Δημητρίου τής Διχουνης, ότι την χρονιά πού τον έδειραν 
τά τουρκικά αποσπάσματα (1909), έσφαξε τραγί σαρανταδυόμισυ δκάδονν.

Καί Επειδή περί ευνουχισμού δ λόγος, τό ευνουχιζόμενου μικρό καί λεγόμενον 
κ α τ σ ι κ ο μ ο ύ ν υ χ ο, είναι πιο νόστιμο, αλλά δυν περνάει τις τριάντα οκά
δες, Ενώ αν άφήσουν τό μικρό τραγί ένα χρόνο νά πριτσαλίση (όπως λένε) τις γί
δες, νά εκπλήρωσή δηλαδή τον προορισμόν του ώς άρρενος καί μετά νά εύνουχιστή, 
τότε λέγεται χ ο ν τ ρ ο κ ο π ά ν ι καί φτάνει 35 οκάδες στους καλούς κτηνο- 
τρόφους, γιά νά κρατούν την πρωτοπορία τού βάρους τά τραγιά τού Βασίλη Μαρ- 
κούλα καί τού μοναστηριού τού 'Αη - Δημήτρη τής Διχουνης στο Ραδοβυζι καί νά 
ακολουθούν τού Νάση Τζούρτζου στην Βαρμπόμπα (Φτέρη).

Στο εύνούχισμα, είτε τσοκάνισμα, είτε στρίψιμο, παντός είδους ζώων, τήν κα- 
λυτέραν φήμην άπέκτησεν ό Μπούση Τζανέλης (Αάμπρος Εύαγγ. Θεμελής) από 
τό Σενίκου, κάτω στά γεφυράκια καί ακολουθούσε δ Τζούρτζος τής Βαρμπόμπας, δ 
οποίος προηγείτο εις φήμην Εμπειρικού γιατρού (εμπειρικού κτηνιάτρου).

*Ως πρός τό χρώμα έχομεν τά εξής:
Γ κ ό ρ μ π α, λέγεται ή κατάμαυρη γίδα, χρώμα πολύ συνηθισμένο. Ή  λέξις 

είναι παραφθορά τής αλβανικής λέξεως γκόρμπι. Ή  λέξις γκόρμπι ή γκόμπι ση
μαίνει μαύρο ή καί τό γυναικείου αίδοίον ή καί κόραξ. ’Η αλβανική λέξις είναι 
έκ τής Πελασγικής ρίζης Εξ ής καί ή Ελληνική λέξις κόραξ καί αί θεότητες τών 
κορυφών κουρήτες καί κορΰβαντες.

Λ ι ά ρ α, ή παρδαλή, ή έχουσα άσπρα καί μαύρα σημεία στο τρίχωμά της, 
συνήθως δέ μαύρα μπαλώματα σέ λευκό τρίχωμα.

Μ ο ύ σ κ ο υ ρ η, ή γίδα πού είναι μαύρη καί έχει λίγες ή πολλές άσπρες 
τρίχες (οχι ολόκληρα κομμάτια) ανάμεσα στις μαύρες καί τις πιό πολλές φορές, σχε
δόν άσπρη γραμμή στήν ραχοκοκκαλιά.

Κ α ν ο ύ τ α λέγεται ή γκρίζα γίδα, είτε σταχτιά άποκλίνουσα κάπως πρός 
τό μελανόχρωμον.

Α ι α ρ κ ά ν ο ν τ α, λέγεται ή άσπρη καί γκρίζα.
Γ κ ά λ μ π ε ν η ,  λέγεται ή γίδα καφέ χρώματος, είτε κανελλιά.
Μ π ο ύ τ σ κ α  (προφορά μπούτΟΗκα), λέγεται αντή πού έχει πρόσωπο 

μαύρο καί καιρέ ανάμικτο, είτε άπόχρωσιν μεταξύ μαύρου καί καφετιού.
Μ π ο υ τ σ κ ο γ κ ά λ μ π ε ν η λέγεται όταν είναι γκάλμπενη στο σώμα 

καί μπούτσκα στή μούρη της.
Ν τ ρ έ ν ι α λέγεται ή γίδα πού έχει μώβ καί άσπρες τρίχες, Επίσης ή μπού- 

σκουρη, όταν ή αναλογία τών λευκών τριχών είναι μεγάλη.
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Φ λ ώ ρ α  λέγεται ή ολόλευκη.
Γ κ ι ό σ α 

σωπο.
ή κοκκινωπή στο πρόσωπο καί στα πόδια, είτε απλώς στό πρό-

Π  ε ρ π έ ρ ω, ή έχουσα άσπρη βούλα στα χείλη της.
Κ α π ν ό γ κ ι ο σ σ α εκείνη πού είναι γκιόσσα στό πρόσωπο καί έχει στό 

κορμί της τρίχες κακκινοκαπνισμένες (μούργες).
Α ι α ρ α γ κ ι ό σ σ α, λέγεται ή γίδα πού έχει παρδαλό κορμί καί κόκκινο 

- γκιόσσο κεφάλι.
Φ λ ώ ρ α  γ κ ι ό σ σ α ,  λέγεται δταν έχη λευκό κορμί καί γκιόσσο κεφάλι.
'Ως προς τά αυτιά, έχομεν και εδώ όπως καί στις προβατίνες τσοΰλες (προ

φορά τσιούλες) καί λαπαύτικες.
Λαπαύτικες είναι συνήθως οι διασταυρωμένες με μαλτέζικη ράτσα.

Ώ ς  προς τά κέρατα εχομεν:
Σ ι ο ύ τ α, ή χωρίς κέρατα.
Ό  ρ θ ο κ έ ρ α είναι εκείνη πού έχει τά κέρατα ορθά προς τά πίσω.
Π  ι σ ο κ έ ρ α, λέγεται ή γίδα πού τά» κέρατά της προχωρούν λίγο προς τά 

πάνω καί μετά γυρίζουν πίσω.
Σ τ ρ ι φ τ ό  κ έ ρ α  είτε κ λ ι τ σ ο κ έ ρ α, λέγεται ή γίδα πού τά κέ

ρατά της είναι γυριστά προς τά πλάγια καί στριμμένα. Τό στρίψιμο αυτό σπανίως 
είναι φυσικό, άλλα επιτυγχάνεται συνήθοις τεχνητά, δταν ή ηλικία του ζώου είναι 
μικρή. 'Ως μέσον χρησιμοποιείται ή θερμότης, συνήθως τό κέρατο περιβά?άεται μέ 
ζεστό ψο^μί, από εκείνο πού λέγεται κουλούρα ή πεταχτή. Μετά στρίβεται και δταν 
κρυώση, κρατάει τό σχήμα πού τούδο>σε ό βοσκός δταν τό ζέστανε.

Κ ο υ τ σ ο κ έ ρ α ή Τ ζ ο υ γ κ ο κ έ ρ α, λέγεται δταν έχη τό κέρατο 
σπασμένο.

Χρησιμοποιούμεν τούς ορισμούς εις θηλυκόν γένος, διότι τά θηλυκά ζώα, πρό
βατα - γίδια, είναι άσυγκρίτως περισσότερα από τ’ αρσενικό. Έ τσ ι αντί κανούτα 
λέμε ό κανούτος, 6 μπούτσκος, τό πισοκέρικο τραγί, κτλ.

'Ό ταν τό κατσίκι, είτε ή γίδα, είτε τό τραγί, έχει σαρκοοματα στην κάτω σια
γόνα πού κρέμα νται, λέγεται κ ο ρ ε λ ά τ ο  ή κ ο υ ρ ε λ ά τ ο ,  είναι πιό Ο

μορφο καί καμαρώνουν οί κάτοχοί του.
Τό μικρό λέγεται κ α τ σ ί κ ι  ή κ α τ σ ι κ ά δ α, από την αλβανικήν 

λέξιν κάτς ή καύσ’ πού σημαίνει ζώον. ’Από έκεΐ λέγεται καί ό σατανάς κατσίβελος, 
δηλαδή ζώον κερατάς.

Τό κατσίκι αντιστοιχεί προς τό αρνί ή τήν αρνάδα.
Τό β ε τ ο ύ λ ι, ή β ε τ ο ύ λ α, είναι τό πλησιάζον τό έτος κατ’ αντι

στοιχία μέ τό ζτη'ούρι καί τήν ζυγούρα. Ένάμισυ μέ δύο έτών ή γίδα λέγεται πρω
τόγεννη, αντιστοιχούσα προς τό μιλιόρι καί τήν μιλιόρα, σ τ ε ι ρ ο π ο ύ λ α με
τά τά δύο και περπατώντας τά τρία.

Τεσσάρων έτών λέγεται τ ρ ι τ ά ρ α, από εκεί και πάνω λέγεται από τέσ- 
σαρα κατσίκια, από πέντε κτλ. Δο*δεκα ώς δεκαπέντε κατσικιών μητέρα θεωρείται 
πολύ γριά, δταν δέ καμμιά παλιόγιδα σφαχτή δέν βράζει εύκολα. Λένε πώς χρειά
ζεται: «’Από σαράντα λόγγους ξύλα κι’ από σαράντα ?νάκκους νερό». Καί ή παλιά 
γίδα δταν μαναριστή και βάλη καινούργιο κρέας, τότε τό νέο κρέας είναι τρυφερό 
καί τρώγεται εύκολώτερα.

Γεννούν οί γίδες μας άπό ένα κατσίκι τον χρόνο καί κάποτε από δύο. Τό ίδιο
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και οί προβατίνες, αν και τελευταία, μέ τις προσπάθειες των άρμοδύον υπηρεσιών, 
πολλοί κατάφεραν δύο γέννες τον χρόνο. Κάποτε όμως είναι στείρες. 'Όποια μείνει 
3—4 χρόνια χωρίς νά γέννηση, λέγεται μ α ρ μ ά ρα, ονομασία ή όποια έδόθη 
κατ’ επέκτασιν και στις στείρες γυναίκες.

'Όταν μια γίδα καταστή τρία και πλέον χρόνια στείρα καί έπι πλέον δεν δέ
χεται τό τραγί, τότε τον τέταρτο η πέμπτο χρόνο σφάζεται για \ά βρουν στειροβό
τανο. Τό ίδιο γίνεται και για την προβατίνα στην ίδια περίπωσι, άν καί στις προ
βατίνες τούτο παρουσιάζεται σπανιότερα, ακόμη πιο σπάνιο δέ, σέ κόττα.

Τό στειροβότανο πετάζεται, οποκ θρυλείται, από τον λαιμό του σφαζομένου 
στείρου θήλεως, είτε από τά έντόσθια. Πολλές φορές χάνεται μέσα στο χυμένο αίμα, 
είτε τό αρπάζουν γάτες καί σκυλιά. Τό γνήσιο στειροβότανο κατασκευάζεται όπως 
πιστεύεται, από τον οργανισμό τού ζώου, άν εκείνο τύχη νά φάη σ τ ε ι ρ ο χ ό ρ- 
τ ι πετάζεται μόνο του κατά την σφαγήν καί πρέπει' νά πάλλεται όταν πέφτει 
κάπο. Μοιάζει μέ λευκό ή σταχτί φασόλι πλακερό, μεγέθους συνήθως γίγαντος φα
σιόλου, μέ κάτι σά φύτρα. Πιο πολύ μοιάζει μέ τά μυδάκια των κονσερβών. Λένε 
πώς, εχει την ιιορφήν γυμνού άνδρός, μέ όλα τά σημάδια τού άρρενος φύλου, αλλά 
σύμφωνα μέ όσα είδα, χρειάζεται πολλή φαντασία καί καλή θέλησις γιά νά τό παρο- 
μοιάσης έτσι.

Πάνταις, όσο πιο πολύ εμοιαζε μέ ά'νδρα, τόσο μεγαλύτερη αξία είχε. Επίσης 
προηγείτο σέ άποτελεσματικότητα, κατά την πρόληψιν, τό τής ορνιθος, ακολουθεί 
τής προβατίνας καί τελευταίο τής γίδας. Πώς χρησιμοποιείται καί πώς χαλάει, βλέ
πετε είδικώτερον εις τήν μελέτην μας, Π ΡΟ Λ ΗΨ ΕΙΣ καί ΔΕΙΣΙΔΑΙΜ ΟΝΙΑ!, 
τεύχος Αον.

Ή  στείρα γίδα, είτε προβατίνα, θεωρείται νόστιμο φαγητό καί πέρασε καί 
στο λαϊκό τραγούδι τής περιοχής:

« . . .  .πούχουν αρνιά πού ι|»ήνονται 
καί στείρες προβατίνες. . . . »

Τό τραγί λέγεται καί Τ σ ά π ο ς, παρατσούκλι πού δίνεται ειρωνικά καί 
προ παντός προσβλητικό, έν ό$ρα οργής σέ παππάδες καί δεσποτάδες. «’Εκείνον τον 
τσάπο, άν τον περιλάβο), θά τον σκίσου», λένε μέ μίσος. Ποτέ όμως δέν μεταχειρί
ζονται τήν παρομοίωση αυτή —■ ούτε καν γιά αστείο — όταν εκφράζονται γιά ιερω
μένους πού δέν μισούν.

Ή  έπίβαση τόσον τών προβάτων, όσον καί τών γιδιών λέγεται μ ά ρ κ ά -  
λ ι σ μ α, είτε μ α ρ κ ά λ η μ α, ή π ρ ι τ σ ά λ ι σ μ α. Γιά νά μαρκα- 
ληθη μιά γίδα ή μιά προβατίνα πρέπει νά είναι ζ η τ η σ μ έ ν η, τό δέ γεγο
νός γίνεται αντιληπτόν διότι κόβει τό φαγητό, κυττάζει δεξιά καί αριστερά, βελάζει 
περιπαθώς, κουνάει πολύ τήν ουρά.

"Αν δέν μαρκαληθή έντός τριών - τεσσάρων ημερών, παύει νά ζητάη καί έ- 
πανέρχεται εις οργασμόν μετά 28—30 ημέρας, κάποτε καί σέ είκοσι, ιδίως άν τρέ
φεται αρκετά μέ αλάτι. ’Ά ν μετά δύο - τρεις καί σπανίως τέσσαρας οργασμούς δέν 
γονιμοποιηθή, τότε ή θηλυκιά μένει στείρα.

Ό τα ν  ή γίδα, ή προβατίνα καί προ παντός ό κριός καί ό τράγος κτυπάνε μέ 
τά κέρατα, λέμε οτι μ π ο υ ρ ά νε, μερικά δέ παιδιά εκγυμνάζουν στο κτύπημα 
κριούς ή τράγους, κτυπώντας τους κατά μέτωπον μέ τήν παλάμην ή μάλλον τήν 
βάσιν τής παλάμης καί λέγοντας: «ΝτάΟΗ ή ντάτς, μπίρ - μπούτς», είτε «μπίρ - 
μπάτς». 'Ό ταν έτσι συνηθίση ενα κριάρι ή τραγί, τότε καί χωρίς αιτίαν έπιτίθεται 
καί χτυπρ καί καταντά έπικίνδυνον έπιτιθέμενον κατά παιδιών καί ούχί σπανίως καί 
κατά μεγάλων.
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01 γίδες στην περιοχή Σέλλιανης - Ποπόβου και των πέριξ χωρίων λέγονται 
συνήθο); γ α I γ ε ς, ήτοι το άρχαίον αίγες με την προσθήκην ενός ευφωνικού γ.

Ή  γίδα θεωρείται ζώον τού σατανά, ενώ τό πρόβατο ευλογημένο από τον Θεό. 
Ή  γίδα εχει κέρατα, επειδή ο Σεΐτάνης (ή ΟΗιαΐτάνης) πού την εφκιασε, την έ
καμε σαν τον εαυτό του, δηλαδή μέ κέρατα. Έδώ βρίσκομε μια μεταφορά από τήν 
αρχαία θρησκεία. Στη θέσι τού Πανός, μπαίνει ό Σατάν, δπως στήν θέσι του ’Α
πόλλωνος μπαίνει ό Άηλιάς, τού Ποσειδώνα ό Άηνικόλας και της ’Αθήνας ή Π α
ναγία. Καί τόσα άλλα.

Ό  Χριστός εφκιασε τό πρόβατο και ό σατανάς τον λύκο για νά φάη τό κο
πάδι τού Χριστού. (Νά πού ό λαός έκαμε Χριστό και Σατανά αντίζηλους τσοπανα- 
ραίους'ι. ’Αλλά ενώ τον έκαμε, δεν μπόρεσε νά τον σηκώση, νά τον ζωντανέψη. Τότε 
ό Χριστός φώναξε: <Σήκω, λύκε, νά φάς τον αφέντη σου». Καί ό λύκος σηκώθηκε 
καί άρπαξε τον σατανά από τό πόδι. Τρττπώνει ό σατανάς στήν γη και σώζεται, αλ
λά άπόμεινε κουτσός. Ό  λύκος, σαν δημιούργημα τού σατανά, δεν λυγίζει μήτε τον 
σβέρκο, μήτε τό μπροστινό του πόδι. Ό  Χριστός εις άντίρροπον τού λύκου εφκιασε 
τον σκύλο, ό οποίος κυνηγάει τον λύκο ράχη σε ράχη.

"Άλλη φορά ό Χριστός πρότεινε στον Σαΐτάνη νά αρμέξουν ό ένας τό κοπάδι 
τού άλλουνού, δηλαδή ό διάβολος τά πρόβατα .και ό Χριστός τά γίδια. Κατά τό άρ
μεγμα ό Χριστός σφράγιζε τά γίδια ενα - ενα στο γόνατο μέ καυτή σφραγίδα και 
τά έκανε δικά του. Ό  σατανάς τότε τά «γ.ούγιαξε» και τά πρόντησε, δηλαδή τά φώ
ναξε νά τρομάξουν καί νά τραπούν εις φυγήν. Ό σ α  γίδια σφραγίστηκαν, από τότε 
είναι βουλωμένα στο γόνατο, έγιναν ήμερα καί κοπάδι τού Χριστού. Ό σ α  έφυγαν 
έγιναν άγριόγιδα καί ζαρκάδια καί είναι κοπάδι τού σατανά. Αυτά δεν έχουν τήν 
βούλα στό γόνατο.

Μ Α Ν Τ Ρ ΙΑ  -  Σ Τ Α Λ Ο Ι  -  ΣΤΡΟ ΥΓΚΕΣ
Τό κατοικιό τών προβάτων καί των γιδιών λέγεται μ α ν τ ρ ί ,  όπως καί 

σε δλη τήν Ελλάδα. Τό μέρος πού ξαπλώνονται τά γίδια καί τά πρόβατα γιά ύπνο, 
είτε μέσα σέ σκεπαστό μέρος, είτε έξι» από τό καλύβι, λέγεται γ ρ έ κ ι. Καμμιά 
φορά γρέκι λέγεται συνεκδοχικώς καί δλη ή στάνη. 'Τπάρχει καί παροιμία * γυαλί 
τό γρέκι» πού σημαίνει τίποτε, διότι πρέπει νά χαθή δλο τό κοπάδι, γιά νά μήν 
έχη τίποτε τό γρέκι, ούτε κοπριές.

'Ό ταν τό μαντρί είναι έξω από τό χωριό, μαζί μέ κανένα σπιτοκάλυβο γιά τον 
τσοπάνο, είτε καί χωρίς αυτό, λέγεται σ τ ά ν η .  Κατά πλεονασμόν λέμε στάνη 
καί τό τυροκομείον. είτε τό σύνολον τών γαλαριών τών» οποίων τό γάλα εκμισθώνει 
δ έμπορος. Π .χ. λέμε: στό Παγκράτι βάζει στάνη ό Θοπιά - Κονόμος, στό Τσιφλίκι 
άφησε τήν στάνη ό Γιώτη - Μπάρμπας καί τήν πήρε ένας Άγρινιώτης, οί στάνες 
του Μαλουνιού καί τού Ραντοβυζιού πάνε πρώτες σέ γάλα, καί ουτω καθ’ εξής.

'Ένα μέρος στό οποίον σταματούν τά πρόβατα γιά νά κάνουν» μεσημέρι λέγεται 
σ τ ά λ ο ς ,  λέξις πού φαίνεται δτι είναι αρχαία, δπως καί τό ξύλο σ τ α λ ή κ ι.

Ό  στάλος μπορεί νά είναι και μία συστάς δένδρων μέ παχύν ίσκιο καί σέ μέρος 
πού νά τό φυσά αεράκι, αλλά συήθως έχομε παλούκια μπηγμένα στήν γή, άπό πάνω 
σταλήκια ίο στάλιξ τών» προγόνων μας), καί σκεπή άπό φτέρη είτε απλώς κλαδιά 
πυκνόφυλλα άπό κουτσουπιά είτε άπό βαλανιδιά.

'Ό ταν κάνωμε εναν πρόχειρο μανδρότοιχο, πού τον χρησιμοποιούμε γιά νά 
κλείνωμε τά γιδοπρόβατα καί νά τά άρμέγωμε, τούτο λέγεται σ τ ρ ο ύ γ κ α  καί 
έχει πλατειά τήν είσοδο καί στενή τήν έξοδο, στήν όποια καρτερεί τά γαλάρια ό άρ- 
μεχτής. Πίσω κάποιος τά σπρώχνει γιά νά μπούνε στήν στρούγκα. Στό μέρος τής
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Ιξόδου, εύρίσκονται δυο συνήθως λιθάρια, για νά κάθωνται δυο αρμέχτηκες, δίαν 
ύπάρχουν δυο διαθέσιμοι για την δουλειά. Αυτά τά λιθάρια λέγονται σ τ ρ ο υ γ
κ ο λ  ί θ ι α.

Στα μαντριά στήνουν κάθε χρόνο χωρίσματα, συνήθως από πλεχτά ξυλά (από 
τσερμιτζέλα - ιτιά ή κουμαριά, δπερ συνηθέστερον) και κάποτε καρφωτά ξύλα ή 
σανίδια, στά οποία κλείνουν τά κατσίκια, αλλά συχνά και τ’ αρνιά, νά μήν βόσκανε 
μαζί μέ την μάννα τους καί πίνουν τό γάλα, εΐτε τά κλείνουν έκεΐ την νύχτα, γιά 
νά πάρη ό νοικοκύρης τό πρωινό γάλα και μετά τ’ απολύει κοντά στο κοπάδι νά 
βοσκήσουν κι* αυτά.

Τά χωρίσματα λέγονται τ σ ά ρ κ ο ς (ό).
"Οταν ή στρούγκα είναι μακρυά από την στάνη, τότε δίπλα της κτίζεται μέ 

κλαδιά, είτε βάσις από ξερολιθιά και άποπάνω κλαδιά, ένα πρόχειρο καλύβι, τό κα
λούμενου μ π ο υ φ ά ρ ι, δπου έβαζαν τό γάλα, τό σακκούλι ή την ντραβητζίκα 
(δερμάτινου δισσάκι), τά καρδάρια, την βλάντα μέ τό βλαντόξυλο, γιά νά μήν τά 
καίη ό ήλιος. Βλάντα είναι τό ψηλό ξύλινο δοχείο μέσα στο όποιο χτυπάνε τό γάλα 
γιά νά βγη τό βούτυρο, στενώτερο κάτι», προοδευτικώς πλατυνάμενον. Τό βλαντό
ξυλο στο Λιβιάχοβο καί την Έλεσνα λέγεται φ ο υ ρ λ έ τ σ ι ο  (τό).

Ό  Στάλος, δπως είπαμε, είναι συνήθως τοποθεσία πού έχει βαθύσκια δένδρα 
καί εύ’άερη θέση. "Οταν όμως δεν υπάρχουν τέτοια, τότε στήνομε παλούκια, πάνω 
σ^αλήκια ή μακριούς κλάδους καί είτε σκεπάζεται μέ φτέρη καί μέ επιμέλεια, είτε 
πρόχειρα μέ κλαδιά κουτσουπιάς καί δένδροτ* (βαλανιδιάς).

Στο μπουφάρι καί τούς στάλους βάζουν φούρκες μέ κλίτσιους καί από κεΐ κρε
μάνε τις γκουμπλίτσες (μικρέ; ξύλινες καρδάρες χωρητικότητος τεσσεράμισυ λί
τρων, δηλαδή μιάμιση οκάς), την κάπα, την τσαντήλα νά στράγγιση, τήν γκλίτσα 
ή άγκλίτσα, κτλ. ’Εάν ό στάλος είναι απλώς περιοχή μερικών σκιερών δένδριον, τότε 
φτιάνουν κλίτσιους ξύλινους, έν είδει τσιγκελιών, καί τό πάνο) μέρος κρέμεται σέ 
κανένα κλαδί, Ινώ τό κάτι» δέχεται τήν καρδάρα, τήν τσαντήλα καί γενικά δ,τι έ
χομε γιά κρέμασμα.

Χτη
αυτόν
νάδες τους καί 8χι στά στείρα, ή τά κριάρια, ή τραγιά, πού τά χτυπάνε γιά νά τά 
διώξουν' καί μπορεί νά τούς κάνουν ζημιά.

Οποιος έχει πολλά ζώα, είτε τήν ευχέρειαν νά διαθέση δεύτερον άνθρο^πο, 
τότε φτιάχνει δεύτερη στάνη γιά τά στείρα, πού τήν λένε σ τ ε ι ρ ο κ ο π ή .

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι
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ΔΙΙΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ
ΚαΟηγητοΰ Πανεπιστημίου

Η ΪΤΙΧΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΝ ΑΗΜΟΤΙΚΟΝ ΜΑ! ΤΡΑΓ0ΥΑΙ1Ν
( Σχόλιο σ ε  κ ε ί μ ε ν α ,  του τεύχους 2 4 1  - 4 2  της« Ήπειρ. Εστίας » )

Είναι γνωστή, δσο καί πολύτιμη, ή λαογραφική προσφορά τής «Ήπει- 
ροιτικής Εστίας», ιδιαίτερα στη συγκέντρωση υλικού άπ’ δλους τούς τομείς 
του ζίιτντανου παραδοσιακού χώρου της, πού μέ αφθονία και σχετική προ)- 
τοτυπία δημοσιεύει, χρόνια τοιρα, στούς τόμους της.

Είδα μ’ ευχαρίστηση και στο πρόσφατο τεύχος (241—242) τόν τίτλο μιας 
νέας συλλογής «δημοιδών τραγουδιών τής περιοχής Λέλοβοτν Θεσπρωτίας» 
(σελ. 300—.309), πού άμέσως τά πρόσεξα. Ξέρω την παραδοσιακή σημασία 
τής περιοχής αύτής καί τή λαογραφικότητα πάντα των κειμένων της. Καί 
δέν διαψεύστηκα για τό περιεχόμενο τών τραγουδιών. Είναι δλα - δλα δώ
δεκα (κι* ας φαίνοινται διπλάσια), άνήκουν σε ποικίλους κύκλους (ιστορι
κά, λατρευτικά, τής ξενιτειας, τής αγάπης, σατιρικά) κι’ έχουν ένδιαφέρον 
στά θέματά τους.

Μπορούσαν νά είχαν δοθή μέ κάποια ειδολογική σειρά, άλλά αυτό δέν 
είναι πάντα εύκολο καί άσφαλές. Ε κείνο πού έχει σημασία, καί πρέπει νά 
παρατηρήσουμε σήμερα, είναι ή κακή στιχουργική καταγραφή των κεητέ- 
νο)ν τους.

Βρίσκω τήν ευκαιρία, μιά καί δέν δίνονται τά θεσπρωτικά αυτά τραγού
δια μέ ύπεύθυνη ύπογραφή ώστε νά λυπήσω προσωπικά τόν συλλογέα τους, 
νά δείξοτ τά λάθη καί νά δώσω γενικώτερα τόν σοκττό τύπο στιχουργικής 
καταγραφής των τραγουδιών, πού θά βοηθήση καί άλλους, αλλά καί πού θά 
όδηγήση σέ μιά ομοιογένεια καταγραφής των λαογραηπκών μας κειμένων, 
απαραίτητη καί γιά τή συγκριτική τους μελέτη.

(Δέν είναι άριθμημένα στή δημοσίευσή τους τά τραγούδια «των Λέλο- 
6ων», γ ι’ αυτό θά γ’ αριθμήσω εγώ, οημεκίινοντας πλάϊ τόν τίτλο τους καί τή 
σελίδα τής «Ήπ. Εστίας»),

1. Το τραγούδι τής Λάκκας (σελ. 300)

Έδώ 6 συλλογέας κομματιάζει τό κείμενο σέ 9 δίστιχα των 7 καί 6 συλ
λαβών, ενώ πρόκειται γιά συνεχές δημοτικά τραγούδι (δλα τά δημοτικά τρα
γούδια είναι συνεχή),  πού άποτελείται από έννέα δεκατρισύλλαβους στί
χους. "O n ό στίχος είναι ενιαίος δεκατρισύλλαβος κι δχι διπλός λιγοσύλ- 
λα6ος, τό έχει δείξει ό Ν. Γ. Πολίτης στίς ’Εκλογές του (1914, άριθμ. 10Β), 
δπ ου :

, "Ενα μικρό καράβι μαζώνει τά πανιά κτλ.

θ ά  γράψουμε λοιπόν γιά τή Λάκκα:

Δέ φταί’ ή μαύρη Λάκκα μηδέ τά Λέλοδα,
Κατζά; και Ποδογόρα μηδέ και ή Κρανιά, 
δέ φταίει τό Μπουλμέτι μΐ)δέ και τό Ζερβό κτλ.
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2. Νά ήμουν πουλί στα Γρεβενά (σελ. 300— 301)

Ό  συλλογέας δίνει ιό κείμενο δυο φορές* τή μια σαν προφορική κατα
γραφή των στίχων του, και τήν άλλη σαν μελωδική (ή χορευτική) μέ τά τσα
κίσματα (έπαναλήψεις) καί τά γυρίσματα (ή έπιφωνήματα). Σκόπιμη προσ
φορά, άλλά σπάταλη. Μπορούμε νά δώσουμε μόνο τον πρώτο στίχο στή σύν
θετη τραγουδισπκή του μορφή, κι’ έπειτα νά προχο)ρήσουμε στους άλλους, με 
τάν κλασσικό άπαγγελτικό τρόπο. (Βλ. παραδείγματα καί στήν έκδοση τής ’Α
καδημίας ’Αθηνών: Έ λλ. δημοτικά τραγούδια, τόμ. Α ', έν Άθ. 1962, σελ. 251 
καί 449, δπου μάλιστα τά παρέμβλητα τυπώνονται μέ πλάγια στοιχεία)*. Ά λ 
λά τά λάθος στήν καταγραφή έδω τού στιχουργικοϋ κειμένου τού τραγουδιού, 
είναι δτι άγνοεΐται άσυγχώρητα ό έθνικός μας δεκαπεντασύλλαβος. Αιώνες 
τώρα τόν τραγουδάμε. Γιατί τόσο εύκολα τόν θρυμματίζουμε; (καί μάλιστα 
σέ χωρισμένα δίστιχα;)

Νά λοιπόν ποιά θά ήταν ή σωστή καταγραφή τού «πουλιού τών Γρεβε- 
νών» (μαζί μέ τή μελωδική του διατύπωση):

—Νά ήμουν πουλί στα Γρεβενά — νά ήμουν πουλί στα Γρεβενά 
κι’ αηδόνι τού Μετσόβου, γυαλένια μου, 
κι’ αηδόνι τού Μετσόβου, τριανταφυλλένια μου, 
ν’ άγνάντευα, νά ροιταγα πώς τά περνά’ ή αγάπη.
—Σέ μπαλκονά/.ι κάθεται, χρυσό μαντήλ’ κεντάει κτλ.

(Δεκτός είναι κι’ ένας Β ' τρόπος: Νά πρωτογράφεται σοκττά τό άπλό σπ- 
χουργικό κείμενο, καί νά δίνεται ατό τέλος ένας |ΐόνο — ή τό πολύ δύο — 
στίχοι του, σάν δείγμα, άπό τήν τραγουδιστική του μορφή).

3. Σήμερα είναι 'Ανάσταση (σελ. 301— 302)

Διπλά κι’ έδώ δοσμένο τό κείμενο (είπαμε πιά τί θά κάνουμε), άλλά οί 
στίχοι του καταγράφονται σωστά. Είναι όκτασύλλαβοι ομοιοκατάληκτοι (ή καί 

ί| επτασύλλαβοι), χορευτικοί. Δέν πρέπει όμως καί πάλι νά χωρίζωνται μέ σττρο- 
| |  φικές άποστάσεις. Νά πώς θά ήταν ή σωστή καταγραφή:

I : | —Σήμερα. μοιρ’ σήμερα - σήμερα είν’ ’Ανάσταση,
σήμερα είν’ ’Ανάσταση καί στους ουρανούς Λαμπρή.

! >| Σήμερα τά παλληκάρια
)■% κάθονται σάν τά λιοντάρια κτλ.
;

4. Ξένος ήμουνα (σελ. 302— 303)
τ·.

1:4 Έδώ έχουμε ποικιλία στίχων, πού χρειάζεται μιά έμπειρία γιο τή σωστή
καταγραφή τους. Προηγείται συνήθως ένας ένδεκασύλλα6ος, ή δωδεκασύλ- 

\:4 λα6ος, (ό δεκαπεντασύλλαβος έδώ είναι ξένος καί μάλλον παρέμβλητος) κι’ 
ακολουθούν σάν γυρίσματα, όκτασύλλαβοι ή έπτασύλλαβοι ομοιοκατάληκτοι 
στίχοι. Στήν περίπτωση τού κεηιένου αύτού, ή Β ' (μελο)δική) καταγραφή του

Πολύ καλό βέβαια 0ά ήταν, &ν μπορούσαμε νά δίναμε καί μουσική καταγραφή, μέ 
Πεντάγραμμο. Παράδειγμα δ Γ ' τόμος (1968) στήν παραπάνο) έ'κδοση τής ’Ακαδη
μίας, δπου π.χ. Εχουμε κα'ι θεσπριοτική παραλλαγή του τραγουδιού τής «παπαδοπού
λας μέ τα μήλα», σελ. 225—227 (βλ. έδώ άρ. 12).

ι

1
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έλάχιστα χρειαζόταν, μας προσφέρει δμως ένα - δυο σωστούς στίχους. Νά 
πώς θά γράφαμε τό τραγούδι: '

Ξένος ήμουνα, στα ξένα δούλευα, 
σέ μια νοικοκυρούλα, 
μικρή κι’ άρχοντοπούλα.
—Μωρή, κυρούλα μου κι’ άρχοντοπούλα μου, 
νά μου δο>σης τό μιστό μου 
και νά πάω στο καλό μου.
— Κάτσε, ξένε μου, νά ζής λεβέντη μου* 
δυο φλουράκια θά σου δώσω 
κα'ι τό νού σου θά ’μερώσω.
Σου ’χω κι* άλογο (καλό), νά ζής νά σέ χαρώ,
μέ μαλαματένια σέλλα
κλαΐν’ τά μάτια μου γιά σένα.
—Μωρή κυρούλα μου κι* άρχοντοπούλα μου, 
γιά νά κάτσω μ’ αναγκάζεις 
κι’ ή καρδιά μ’ αναστενάζει!

5. *Η Βουλγάρα (σελ. 303)

'Αποσπασματικό (άναποτέλειωτο) τραγούδι, σέ δεκαπεντασύλλαβους στί
χους. Τό σωστό ενιαίο του γράψιμο είναι:

Έ νας πασάς έδιάβαινε, βουργάρα - βουργάρα 
στή μέση από τή χώρα, μικρή βουργαροπούλα 
βάνει ζευγάρια τριανταδυό, ζευγίτες τριανταπέντε, 
βάζει κι’ ενα κρασοπουλειό στή μέση από τον κάμπο.

6. Στα ψηλά τά παραθύρια (σελ. 304)

Σωστά δόθηκαν οι ομοιοκατάληκτοι οκτασύλλαβοι στίχοι. Δεν χρειαζόταν 
δμοις κι’ έδώ ό ατροφικός χωρισμός. Μόνο κάπου, οπού παραλείπεται στίχος, 
θά βάλουμε άποσιωπητικά. Κι’ όπό τή μελωδική καταγραφή θά κρατήσουμε 
μόνο τον πρώτο στίχο. Νά πώς:

Στά ψηλά - άϊ, μπιρμπιλομάτα - στά ψηλά τά παραθύρια 
στά ψηλά τά παραθύρια 
κάθονται δυο μαύρα φρύδια 
κι’ άγναντεύουν τά καράβια

πού ’ρχονται άπ’ τό Μεσίρι (Αίγυπτο) 
φορτωμένα μέ φτιασίδι.
Κοίντ’ ή μιά (κ'ι) κρίν’τ* ή άλλη

. .  . .  . .  . .  f.............................. ( ; )
κρίν’τι του καραβοκύρη, 
πόσα γρόσια τό φτιασίδι.
— Πέντε γρόσια έχει τό δράμι, 
τό καλό τό κοκκινάδι.

7. Του Γρίβα (σελ. 304— 305)

Περίεργη καϊ πάλι μεταμόρφωση του δημοτικού δεκαπεντασύλλαβου τρα
γουδιού σ έ . .. λυρικό πολύστροφο. Τό κείμενο είναι άπλό:
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Πολλούς πολέμους έκανα μέ Τούρκους μέ Ρωμαίους, 
ποτέ μου δέ ντροπιάστηκα, ποτέ μου στη ζωή μου κτλ.

Πρέπει δμως νά ομολογήσουμε, δτι ή μελωδική ποικιλία του τραγουδιού 
αυτού είναι ιδιότυπη, γ ι’ αύτό έκανε καλά ό συλλογέας νά τήν παραθέση χω
ριστά, δπως 0ά τή δίναμε καί μείς (μέ κάποια φροντίδα δμως στή ο τ ίξ η ):

Ποτέ, μωρέ, ποτέ νέ μου δέ ντροπιάστηκα, 
γρίβα καημένε γρίβα, ποτέ μου στή ζωή μου κτλ.

8. ’Απ’ τά Γιάννενα διαβαίνω (σελ. 305— 306)

Σωστό δόσιμο όκτασύλλαβων στίχων σέ ρίμα (ομοιοκαταληξία), πού δμως 
έπρεπε νά πορεύωνται ένωμένοι. Ή  μελωδική στιχουργία μοιάζει μέ του ά- 
ριθμοϋ 6. Ή  ενιαία καταγραφή θά ήταν:

Ά π’ τά Για - αϊ, μπιρμπιλομάτα, άπ’ τά Γιάννενα διαβαίνω, 
άπ’ τά Γιάννενα διαβαίνω 
και σέ περιβόλι μπαίνω.
Βρίσκω τά κλαριά περίσσια (περισσά;) 
λεϊμονιές και κυπαρίσσια κτλ.

9. Τρεις άδερψουλες εϊμσσταν (σελ. 306— 307)

Σαφής δεκαπεντασύλλαβος, πού έγινε έναλλασσόμενος στίχος των 8 καί 
7 συλλαβών. Σατιρικό τραγούδι πού τά πρόσθετα έπιφωνήματά του («γαϊτά
νι, γαϊτάνι») δέν κόβουν τή συνέχεια. Ή  ένιαία καταγραφή:

Τρεις αδερφό ύλες εϊμασταν, γαϊτάνι γαϊτάνι, 
κι’ οί τρεις θά παντρευτούμε, γαϊτάνι γαϊτανάκι.
Ή  μιά παίρνει τό βασιλιά κι’ ή άλλη τό βεζίρη, 
κι’ ή τρίτη ν’ ή μικρότερη παίρνει ένα βερεμιάρη κτλ.

Καί στό τέλος:

—Σήκο), βερέμη, στρώσε μας, βερέμη βερεμιάρη 
και πολυσκανταλιάρη!

10. ΠοΟ ήσουν, παραπονιάρη μου (σελ. 307— 308)

Σωστά δοσμένοι όκτασύλλαβοι στίχοι (ώραίο παράδειγμα έναλλαγής ό- 
ζύτονων καί προπαροξύτονων καταλήξεων). Κακώς καί έδώ οί άποστάσεις. 
’Από τή μελωδική στιχουργία μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε δυό δείγματα, 
έπειδή κάπως ποικίλλουν:

— Πού ήσουν' παρά - πού ήσουν παρά - πού ήσουν, παραπονιάρη μου, 
πού ήσουν, παραπονιάρη μου, 
ζαρίφη καί χαδιάρη μου;
— ’Ήμουνα κά - ήμουνα κά - ήμουνα κάτω στα Χανιά, 
ήμουνα κάτιο στα Χανιά 
καί κέντρωνα μιά λεϊμονιά.
Κι’ ακόμα δέν τήν κέντρωσα, 
απόλυσε κλωνί - κλωνιά κτλ.
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11. Καλόγρια κι* όμορφος ύγιός (σελ. 308)

Πάλι χαλασμένος δεκαπεντασύλλαβος (γνωστό τραγούδι όπό τό 1814, βλ. 
έκδ. 'Ακαδημίας, Α ' σ. 437—8). Τό πρωτοδίνω στην προφορική μορφή του:

Καλόγρια κι’ όμορφος ύγιός κι’ όμορφο παλληκάρι,
τόνε ζηλεύ’ ή γειτονιά, τόνε ζηλεύ’ ή χώρα
τόνε ζηλεύ’ ή μάννα του άντρα για νά τον πάρη κτλ.

Στό τέλος μπορούν νά δοθούν δυο στίχοι -δείγματα άπό την μελωδική 
(τραγουδιστική) του μορφή:

Καλόγρια κι’ ό - καλόγρια κι’ όμορφος ύγιός. 
βάϊ βάϊ πουλί μου, κι’ όμορφο παλληκάρι, 
τόνε ζηλεύει - τόνε ζηλεύ’ ή γειτονιά, 
βάϊ βάϊ πουλί μου, τόνε ζηλεύ’ ή χώρα κτλ.

12. Ή  Παπαδημοπουλα (σελ. 309)

Κι’ αύτό πρέπει νά καταγραφή σέ συνεχή δεκαπεντασύλλαβο. (Είναι έν- 
διαφέρουσα ή περίπτωση του τίτλου του. πού βγήκε άπό τή μελωδική του δια
τύπωση — τήν τόσο βιολογική — κι’ όχι άπό τήν προφορική). Ή  ενιαία κα
ταγραφή του θά ήταν:

Άγνάντεψα, παπαδούλα μου, άγνάντεψα, νά, κατακαμπίς, 
μωρ’ παπαδημοπούλα, κατακαμπίς στον κάμπο· 
βλέπω κομμάτι σύννεφο κι’ ένα κομμάτ’ αντάρα.
Αύτό δεν είναι σύννεφο ουδέ κομμάτ’ αντάρα,
μόν’ εΐν’ ή Μάρω τού παπά, πό ’ρχετ’ άπό τ’ αμπέλι κτλ.

★  ★  ★

Δέν μέ άπασχόλησε έδώ τό θέμα των παραπομπών τού κάθε τραγουδιο\ 
σέ δημοσιευμένες άλλες συλλογές, πού θά τό συνιστοϋσα έπίσης ατούς συλ 
λογεϊς. Σημασία είχε τώρα νά έπιοττήσω τήν προσοχή στήν καλή μετρική κα 
τα γραφή. Είναι άπογοητευτικό γιά τον κάθε πολιτισμό, ιδιαίτερα γιά τον νε 
οελληνικό, πού τόσο χρειάζεται και τις παραμικρές δυνάμεις του. νά έπανέρ 
χεται σέ ύποδείξεις πού έχουν πιά δοθή άπό αιώνα. Στήν Ελλάδα δημοσιεν 
ονται δημοτικά τραγούδια (κι’ αν άφήσουμε τούς ξένους) άπό τό 1850. Ό  δί 
καπεντασύλλαβος στίχος έχει γίνει κλασσικός κι’ άδιαλάθητος, σάν τήν έθνικ 
φωνή μας. Γιατί νά τον άγνοοϋμε;

’Ή θελα δμως γενικώτερα νά δώσω άπό τις σελίδες τής φίλης «Ήπειρο 
τικής Εστίας» τις ύποδείξεις αυτές (καί γιά τούς άλλους μετρικούς τρόπους’ 
γιατί, νομίζω, χρειάζονται πάντα στούς πρωτόπειρους συλλογείς, καθώς κι 
στή φιλολογική νεολαία τού Πανεπιστημίου και των άλλων Ήπειρωτικώ 
Σχολών. ’Άλλοχττε ή γνώση φέρνει και συχνότερη τήν παρακίνηση.
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ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ'
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Δεν εΐνσι δυνατό νά ξέρουμε μέ ακρίβεια ποια ήταν ή έκπαιδευτική καί γενικά ή πνευ
ματική κατάσταση στον Ηπειρωτικό χώρο κατά τά χρόνια πριν περιέλθει αστός στον 
Τουρκικό ζυγό. Ό  μακαρίτης Χρ. Σούλης γιά  τό ζήτημα αύτό έχει γράψει τά έξης:1 2 «Τά 
γράμματα έν Ήπείρορ κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους δεν ευρίσκοντο είς ζηλευτήν θέσιν». 
Ξέρουμε δμως καλά πώς άπό τό 1282 καί υστέρα λειτουργούσε στο νησί των Γιαννινων, 
στο μοναστήρι τό γνωστό μέ τό όνομα του «Σπανού», σχολείο πούχεν Ιδρύσει ό Μιχαήλ 
Φιλσνθρωπινός. ’Ακόμα εΐναι γνωστό πώς άπό τή ΙΓ ' έκατονταετηρίδα λειτουργούσε σχο
λείο καί στο μοναστήρι τού Γηρομεριού των Φιλιατών πού τό είχε συστήσει ό "Οσιος Νεί
λος. *0 Ιστορικός πάλι Ίωάν. Λαμπρίδης άναγράψει πώς οί ά π ’ τό Ζαγόρι, άμέσως υ
στέρα άπό τήν κατάκτησή μας άπό τούς Τούρκους Ιπποκόμοι (Βοϊνίκηδες) πού στέλνονταν 
νά υπηρετήσουν στούς Σουλτανικούς στάβλους γιά  κάμποσους μήνες, ήξεραν άνάγνωση 
και γραφή3 4.

Παρ’ όλα όμως τά παραπάνω πνευματικά σπινθηροβολήματα στήν Ή πειρο, δεν μπο
ρεί κανένας νά ισχυριστεί πώς μέ τήν υποταγή τής χώρας μας στούς Τούρκους δέν έμψα- 
νίστηκε δεινή καί άξιοθρήνητη σε μεγάλο βαθμό ή πνευματική κατάσταση, γιατί ό κατα- 
κτητής πήρε, σχετικά μέ τό ζήτημα αύτό, πολύ αύστηρά καί περιοριστικά μέτρα. "Οπως 
σ ’ όλη τήν Ελλάδα, έτσι καί στήν "Ηπειρο, κατά τά πρώτα χρόνια ύστερα άπό τήν κατά- 
κτηση, έπικρατούσε άμάθεια καί πνευματικό σκοτάδι. Χρειάστηκε νά περάσουν άρκετές 
δεκαετηρίδες γιά νά γίνει κατορθωτή κάποια μεταβολή στήν όχι εύχάριστη αύτή κατά
σταση. Ή προσπάθεια γιά μεταβολή τής κατάστασης αυτής παρουσιάζεται σημαντική καί 
άξιοπρόσεχτη στήν πατρίδα μας τήν "Ηπειρο.

Κατά τά σκληρά χρόνια τής Τουρκοκρατίας γιά τήν πνευματική άνάπτυξη τής Η 
πείρου, άλλά καί γιά τήν πνευματική άψύπνιση όλου τού υπόδουλου Ελληνισμού, έπαιξε 
πρωταρχικό ρόλο ή πρωτεύουσα τού 'Ηπειρωτικού μας χώρου, τά Γιάννινα. Τά Γιάννινα 
μέ τά περίφημα σχολεία τους καί τούς φωτισμένους δασκάλους τους είχαν πολύ εύεργε- 
τική έπιδραση πάνω στήν πνευματική ζωή τού "Εθνους1. Σημαντικά, βέβαια, γ ιά  έναν τέ-

1) Μελικά στοιχεία άπό τό θέμα αότό δημοσιεύτηκαν καί στήν έφημερίδα των Γιαννίνων 
«Ήπειρωτ. Άγων» κατά τό Γενάρη καί Φλεβάρη του 1968.

2) «Ή  «’Ήπειρος» σελ. 181. "Εκδοσις ’Ηπειρωτικής Εστίας.
3) Ίω άν. Λαμτρίδη: «Ζαγοριακά». ’Έκδοσις Α ' (1870) σελ. 51.
4) Γιά τό διαφωτισμό του Γένους μας άπό τά σχολεία καί τους δασκάλους των Γιαννι- 

νων έδωσε αρκετά στοιχεία σέ διάφορους τόμους τής «Ήπειρωτ. Εστίας» κατά τήν 
τελευταία δεκαετία, ό εκλεκτός έκπαιδευτικός κ. Στέφ. Μπέττης.
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τοιο σκοπο μπορούν να θεωρηθούν καί τά σχολεία πού λειτούργησαν κατά τους χαλεπούς 
έκείνους χρόνους στα μοναστήρια του νησιού των Γιαννίνων, καθώς και σε διάφορα άλλα 
μοναστήρια τής Ηπείρου. Πολύ καλά άποτελέσματα πάλι γ ια  το σκοπό αυτό εΤχαν και 
τά  σχολεία πού λειτούργησαν κατά τό 18ο καί 19ο αιώνα καί σ ’ άλλα Ηπειρωτικά κέν- 
τρα, όπως στην Αρτα, Μέτσοβο, Πρέβεζα, Ζίτσα, Ζαγόρι, Κόνιτσα, Ά γραφα, καθώς καί 
στη Β. "Ηπειρο. Την πρωτοπορία δμως πάνω στο θέμα αυτό δικαιολογημένα την κατέχουν 
τά Γιάννινα. Τό πράγμα αυτό άποτελει αναμφισβήτητη αλήθεια. Πανθομολογεΐται καί έχει 
τονιστεί άπο πολλούς συγγραφείς. *0 γνωστός γιά  τά ιστορικά του συγγράμμοπτα * Ιωάν
νης Φιλήμων έχει γράψει σχετικά:5 6 «Ό  Ιστορικός τής Νέας Ελλάδος θέλει διαιωνίσει την 
ευγνωμοσύνην του "Εθνους προς έκείνους, διά τής γενναίας προσπάθειας των όποιων έλα- 
βον υπαρξιν τά  Γυμνάσια των Ίωαννίνων. Τά σχολεία αυτά διέχυσαν εις την Ελλάδα τά 
φώτα τής φιλοσοφίας καί έπέψεραν την άναγέννησιν». *0 πολύς Γρηγόριος Παλιουρίτης στον 
πρόλογο τού βιβλίου του0 άποκαλεΐ τά Γ ιάννινα «.Νέας ’Αθήνας τών δύο περασμένων αι
ώνων», δηλ. τού 17ου καί 18ου. Ό  Παν. Άραβαντινός πάλι τονίζει γιά  τό ίδιο ζήτημα τά 
έξής:7 « . . . έ ν  τή πόλει τών Ίωαννίνων ό έρως προς την παιδείαν φαίνεται έρριζωμένος 
πολλφ πριν τής ΙΗ ' έκατονταετηρίδος». *0 Φάνης Μιχαλόπουλος στον πρόλογο άπό ένα 
περισπούδαστο σύγγραμμά του γράφει:8 «Τά Γιάννενα έπέφεραν την πλήρη ρήξη προς τον 
έλληνικόν μεσαίωνα καί άνοιξαν τό δρόμο στον πολιτισμό, μετέβαλαν τούς οικονομικούς καί 
εμπορικούς όρους τής έθνικότητος καί προλείαναν τό έδαφος τής πολιτικής άποκαταστά- 
σεως». Κατά παρόμοιο τρόπο έχουν έκφρασθεϊ καί πολλοί άλλοι διάσημοι συγγραφείς γιά 
τό ρόλο πού έπαιξαν τά Γ ιάννινα με τά σχολεία καί τούς δασκάλους τους στο μεγάλο έ- 
θνικό σκοπό. Μέ τά στοιχεία πού παρουσιάζονται στά έπόμενα κεφάλαια, θά καταβληθεί 
προσπάθεια νά καταδειχτεΐ γ ιά  άλλη μιά φορά τό πράγμα αύτό.

Κ Ε  Φ Λ Λ Α Ι Ο  Π Ρ  Ω Τ Ο  
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΙΛΝΝΙΝΩΝ

1 . Σχολή τών Δεσποτών
Το πιο άρχαϊο σχολείο πού λειτούργησε στά Γιάννινα ύπήρξε αυτό πού 

είναι γνωστό μέ το όνορα «Σχολή τών Δεσποτών». Λειτούργησε ράσα στό κά
στρο τών Γιαννίνων. 'Ιδρύθηκε άπό τούς Δεσπότες τής γενεάς τών Άγγελω- 
νύρων9. Φέρεται ότι συστήθηκε αύτό άπό τό 1204. Κατά τά όσα έχουν γρά
ψει διάφοροι ιστορικοί και σύμφωνα μέ τά όσα στοιχεία διασώθηκαν γ ι’ αύτό 
ώς τις μέρες ρας έμφανίζεται γιά δάσκαλος τής Σχολής στά 1500 ό Μανασ- 
οής Πλέσσας. Ό  Παν. Άραβαντινός γράφει γ ι’ αύτόν τά έξή ς:10 «Κατά τάς 
άρχάς τής Ι Σ Τ ' έκατονταετηρίδος, φαίνεται διδάσκαλος έγκατεστημένος έν- 
τός του φρουρίου ό ιερομόναχος Μανασσής Πλέσσας». ’Ακόμα παρουσιάζον
ται σάν δάσκαλοι στη Σχολή αύτή ό Μεταξάς, ό Μάξηιος ό Πελοποννήσιος, 

.ό Νικόλαος ό Κούρσουλας, καί άλλοι. Ό  Μ. Παρανίκας σημειώνει11 πώς δί
δαξε σ’ αύτή μέχρι τό 1543 καί ό Μακάριος Τσεχούλης, ό ιερομόναχος. Σ ’

5) Ίωαννου Φιλήμονος: «Δοκίμιον τής Φιλικής Εταιρίας» (1836), σελ. 61.
6) Γρηγορίου Παλιουρίτη: «Αρχαιολογία Ελληνική» Λιβόρνο 1814.
7) Παν. Ά ραθαντινον: «Χρονογραφία τής Ηπείρου» Β* σελ, 275.
8) Φάνη Μιχαλοπούλου: «Τά Γιάννενα καί ή νεοελληνική αναγέννηση».
9) Μμτά. Παρανίκα: «Σχεδίασμα» σ. 62.

10) ΙΤαν. Άραβαντινού: "Οπου σημειώθηκε καί παραπάνω.
11) Μ. Παρανίκα: "Οπου σημειώθηκε καί παραπάνω.
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αυτή φαίνεται πώς φοίτηοε έχοντας δάσκαλό του τό Νικόλαο Κούροουλα καί 
ό κατόπι διάσημος δάσκαλος στά Γιάννινα Βησσαρίων Μακρής. *Ως πότε δια
τηρήθηκε ή Σχολή των Δεσποτών δέν είναι μέ άκρίβεια γνωστό. Ό  Ματθ. 
Παρανίκας σημειώνει πώς διατηρήθηκε αύτή «ακμαία και μετά τήν Διονυσίου 
του Φιλοσόφου Έπανάστασιν».

2, Σχολή Έ πιφανίου τον βΗγουμένου
Εκτός άπό τήν παραπάνω Σχολή των Δεοποτών, ουστήθηκε στα Γιάν

νινα καί λειτούργησε για ένα και μισό σχεδόν αιώνα (1648—1796) και ή Σ χο 
λή του Έπιφανίου του 'Ηγουμένου. 'Ιδρυτής της ύπήρξεν ό Έπιφάνιος ό Η 
γούμενος, από τόν όποϊο δικαιολογημένα πήρε ή Σχολή και τό όνομά της. Ό  
Έπιφάνιος είχε διατελέσει μαθητής στή Σχολή τών Δεσποτών. Κατόπι πήγε 
στή Βενετία. Είχε και άλλον αδερφό πού λέγονταν Γεώργιος. Ε κ ε ί στή Βε
νετία τα δυο αδέρφια έπιδόθηκαν στο έμπόριο, άπό τό οποίο καί έγιναν άρ- 
κετά πλούσιοι. Κατά τόν Β. Α. Μυατακίδη12 13 14 ό Έπιφάνιος είχεν ίερωθεί καί 
έκτελουσε καθήκοντα έφημερίου στή Βενετία. ’Αρχικά οί δυό αύτοί άδερφοί 
διέθεσαν χρήματα γιά νά έκδοθοϋν διάφορα βιβλίο «χάριν τής έθνικής άνα- 
γεννήσεως». Ό  Έπιφάνιος έβλεπε ]ΐέ μεγάλο καύμα όσα γίνονται στήν Εύ- 
ρώπη σχετικά μέ τήν εκπαίδευση τής νέας γενεάς καί γ ι’ αύτό δημιουργή- 
θηκε μέσα του κάποια ζωηρή έπιθυμία νά γίνει κάτι παρόμοιο καί στήν πα
τρίδα του, τήν ’Ήπειρο. Γιά τό λόγο λοιπόν αύτόν άποφάσισε καί σύστησε 
στά 1648 στά Γιάννινα σχολείο, πού καθώς άναγράφηκε καί πιο πάνω, πήρε 
τό όνομά του (Σχολή Έπιφανίου). Ή  Σχολή αύτή είχε καί τήν όνομασία 
«Μικρά» σέ αντίθεση προς τή Σχολή που ίδρυσε αργότερα στά Γιάννινα 6 
Έμμ. Γκούμας καί πού αύτή έποινομάζονταν «Μεγάλη».

Πρώτος δάσκαλος πού φέρεται ότι δίδαξε στή σχολή αύτή γιά πολλά χρό
νια είναι ό σοφός Σπυρίδων Τριαντατρύλλου από τήν Κέρκυρα. Δίδαξε ό Τρι- 
ανταφύλλου άπό τά 1647 ώς τό 1670. Τόσο άποτελεσματική ήταν ή διδασκα
λία τού Τριανταφύλλου, πού, καθώς λένε, προσέρχονταν στή Σχολή αυτή 
γιά νά μάθουν γράμματα καί μαθητές αλλόθρησκοι ακόμα. "Αμα πέθανε ό 
Τριανταφύλλου, κατά τό 1671 έγινε δάσκαλος τής Σχολής ό Λεοντάρης Γλυ- 
κής από τά Γιάννινα, αδερφός τού Νικ. Γλυκή πού είχε συστήσει καί διατη
ρούσε γιά πολλά χρόνια στή Βενετία τά τόσο περίφημα τυπογραφεία τών Γλυ- 
κήδων. Ύστερα από τό Λεοντάρη τό Γλυκή έγινε δάσκαλός της στά 1686 ό 
Γιαννιώτης Μιχαήλ Μήτρου πού μέ έξοδα τού Έπιφανίου είχε σπουδάσει 
στό Πατάβιο. Μέχρι τό 1692 δίδαξε σ’ αύτή ό Mix. Μήτρου, γιατί τότε χειρο
τονήθηκε Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί ’Άρτας. Μέ τή χειροτονία του ό Mix. 
Μήτρου μετονομάστηκε σέ «Μελέτιος». Μέ τό όνομα αυτό, σάν «Μελέτιος ό 
Γεοιγράφος» έγινε γνοιστός καί διάσημος ό μεγάλος αύτός δάσκαλος μέ τά 
συγγράμματά του. 'Ύστερα απ’ τό Μελέτιο καί γιά 25 χρόνια, δηλαδή άπό τό 
1692 ώς τά 1717, οπότε πέθανε, δίδαξε στή Σχολή ό γνοιστός λόγιος καί συγ
γραφέας Παρθένιος Κατζούλης. Κατά τά όσα γράφει ό μακαρίτης Κώστας Πα- 
παγεοιργίου1,1, υστέρα άπό τό θάνατο τού Κατζούλη, παρέμεινε κλειστή ή Σ χο 
λή γιά 2 χρόνια καί 5 μήνες. Ό  γνωστός όμως ιστορικός συγγραφέας Τρύ- 
φωνας Εύαγγελίδης1* άναγράφει πώς υστέρα άπ’ τό Κατζούλη δίδαξε στή

12) ΙΙεριοδικό: «Πανδο'>ρα». Τόμος 10ος (1886) ο. 56.
13) Κο')οτα Α. Παπαγεωργίου: «Ή  ΙΙαιδεία στήν Ήπειρο» σελ. 58.
14) Τρύφ. Ευαγγελική: «*Η Παιδεία έπί Τουρκοκρατίας» Λ ' σελ. 156.
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Σχολή αύτή ό ’Αθηναίος μοναχός Θεοφάνης Καβαλάρης. ’Από τα 1719 δέ ώς 
τα 1725 ήταν δάσκαλος σ’ αύτή ό άπό τα Γιάννινα Μπαλάνος Βασιλόπουλος 
του Ρίζου. Κατά τό Μάρτη του 1725 παραιτήθηκε αύτός, χωρίς νάναι γνωστοί 
πέρα για πέρα οι λόγοι γιά τήν παραίτησή του. "Υστερα άπ’ αυτόν πιθανολο
γείται πώς χρημάτισε δάσκαλος σ’ αύτή γιά μιά δεκαετία (1725—1736) ό πο
λύς Μεθόδιος ’Ανθρακίτης άπό τήν Καμνιά του Ζαγοριοϋ. ’Από τό 1736 ώς τό 
1737 δίδαξε ό Γιαννιώτης ’Αλέξιος Σπανός, ό όποιος όμως στά 1737 πέθανε. 
’Έ πειτα  άπ’ αύτόν γιά πολλά χρόνια, ήτοι ώς τά 1753 δασκάλεψε και πάλι 
ό Γιαννιώτης Μπαλάνος Βασιλόπουλος του Ρίξου. "Υστερα άπ’ αύτόν γιά λίγο 
χρονικό διάστημα (1753—1754) δίδαξε σ’ αύτή ό Μετσοβίτης Τρύφωνας. Κά
ποια άοάφεια παρουσιάζεται κατόπι γύρω άπό τά ονόματα των δασκάλων τής 
Σχολής του Έπιφανίου. Ά πό τά 1781 ώς τά 1794 δίδαξε ό ιερωμένος (δη
λαδή παπάς) Αναστάσιος Μπαλάνος άπό τά Γιάννινα. Κατά τά χρόνια 1795 
και 1796 φέρεται δάσκαλος ό Γιαννιώτης Κοσμάς ό Οικονόμος. Άπό τή χρο
νιά δμως αύτή φαίνεται πώς ή Σχολή του Έπιφανίου τερμάτισε πιά τή ζωή 
της άπό οικονομικές άντιξοότητες πού είχε νά άντιμετωπίσει. Γιά τό λόγο αύ- 
τό άναγκαστικά συγχωνεύτηκε ή Σχολή αύτή με μιά άλλη Σχολή των Γιαν- 
νίνων πού τήν είχε συστήσει στά Γιάννινα πριν καί κάμποσο χρόνια ό Γιαν
νιώτης Γκούμας.

Γιά τούς μαθητές πού πέρασαν άπό τή Σχολή του Έπιφανίου ό Ματθ. 
Παρανίκας15 γράφει τά εξής: «Μαθηταί τής Σχολής ταύτης ύπό Σπυρίδωνος 
του Τριανταφύλλου διευθυνομένης αναφέρονται, Βησσαρίων ό Μακρής εκ 
των πρώτων άκροατών (1658), Σίλβεστρος Αρχιδιάκονος των Ίωαννίνων, 
Εμμανουήλ Τερεύς ό Διέπαρχος, Παΐσιος Τσιπούρας ό έκ Παραμυθίας, Γρη- 
γόριος Μελισσινός Τεροδιάκονος, Γεράσηιος Παλλαδας Κερκυραϊος, Γεώρ
γιος Τ ερεύς Σουγδουρής, εξ Ίωαννίνων. Αναστάσιος Τερεύς Παπαβασι- 
λείου, Μεθόδιος ό Ανθρακίτης, Μακάριος Ιερομόναχος, Παρθένιος Κατσού- 
λης, Αθανάσιος ό Άνδριανουπολίτης, Βαρθολομαίος ό ’Άρτης, Μελέτιος Α 
θηνών, Μπαλάνος ό του κλεινού Μπαλάνου πάπος».

3 . Σχολή του Γκούμα if Γκιούμα (  Κοτόπιν Καπλάνειος )
ΓΙολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε καί ή Σχολή αύτή ώς πρός τήν πνευματική 

κίνηση των Γιαννίνων καί γενικώτερα τής ’Ηπείρου. Το όνομά της, καθώς 
είναι αύτονόητο, τό πήρε άπό τον ιδρυτή της Εμμανουήλ Γκούμα ή Γκιούμα. 
Ό  σπουδαίος αύτός πατριώτης ήταν άπό τά Γιάννινα. ’Έ φ υγε καί πήγε στή 
Βενετία, όπου μαζί μέ τόν άδερφό του άσχολήθηκε μέ έμπορικές επιχειρή
σεις. Οί δυο αύτοί σημαντικοί Γιαννιώτες θέλησαν νά άκολουθήσουν τό πα
ράδειγμα τού Έπιφανίου. ΓΓ αύτό στά 1676 διέθεσαν 20 χιλιάδες δουκάτά γιά 
νά συστηθεϊ καινούρια Σχολή στά Γιάννινα. Ή  Σχολή αύτή χαρακτηρίστηκε 
σάν «Μεγάλη» κατά τόν ’Ιωάννη Λαμπρίδη πού γράφει γιά τό ζήτημα αύτό 
τά ε ξ ή ς :16 «Εις τήν τού Γκιούμα ταύτην Σχολήν, Μεγόλην αμα τή συστάσει 
αύτής ένεκα των μεγάλων αύτής κληροδοτημάτων έπικληθείσαν. . .» .  Μά
λιστα αύτή έπωνομάζονταν καί «Πρώτη» γιά διάκριση άπό τή Σχολή τού Έ 
πιφανίου.

Πρώτος σχολάρχης στή Σχολή τού Γκούμα ύπηρέτησε ό Βησσαρίων Μα
κρής. Δίδαξε σ’ αύτή γιά πολλά χρόνια, ήτοι άπό τή σύστασή της (1676) ώς

15) Ματθ. Παρανίχα: «Σχεδίασμα» σ. 63.
16) ’Ιωάν. Λαμπρίδη: «Περί των έν Ήπείρψ Άγαΰοεργημάτων» Α ' σελ. 80.
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τά 1683, οπότε παραιτήθηκε και άποσύρθηκε στο μοναστήρι του 'Αγίου Γεωρ
γίου οτίς Λυγκιάδες, όπου καί πέθανε στα 1693. Ή  διδασκαλία του Βησσαρί
ωνα Μάκρη, κατά τα έφτά χρόνια πού δίδαξε στή Σχολή, ύπήρξε άρκετά καρ
ποφόρα και άποτελεσματική. Άφοϋ αποχώρησε ό Βησσαρίων Μακρής φέρε
ται πώς δίδαξε γιά κάμποσο χρονικό διάστημα ό Παΐσιος ό Τσιπούρας. 'Ύ
στερα δέ όπ’ αύτόν για πολλά χρόνια (1683—1715) δίδαξε ό διάσημος Γε
ώργιος Σουγδουρής. Ή  διδασκαλία τού Σουγδουρή στή Σχολή αύτή χαρα
κτηρίστηκε πολύ νεωτεριστική καί γ ι’ αύτό τό λόγο δημιουργήθηκαν παρε
ξηγήσεις και διενέξεις ανάμεσα σ’ αυτόν και τόν τότε Μητροπολίτη των Γιαν- 
νίνων. ’Αναγκάστηκε τότε ό Σουγδουρής νά παραιτηθεί. Σχετικά μέ τή ζωή 
και τύ διδακτικό έργο τού περιώνυμου αύτοϋ δασκάλου θά γράφουν μερικά 
στοιχεία και πιο κάτω17. Γιά λίγο χρονικό διάστημα ύστερα άπ’ τήν παραί
τηση τού Σουγδουρή δίδαξε οτή Σχολή τού Γκούμα κάποιος ιερομόναχος Σ ε 
ραφείμ, πού τον διαδέχτηκε κατόπι, ό περίφημος μαθηματικός γιά τήν έποχή 
έκείνη ’Αναστάσιος Παπαβασιλείου πού συναγωνίζονταν στά μαθηματικά τό 
Μπαλάνο. ’Αλλά κι’ αυτός αναγκάστηκε νά άπομακρυνθεϊ από τή Σχολή, για
τί καί του Παπαβασιλείου ή διδασκαλία χαρακτηρίσΓηκε πολύ νεωτεριστική. 
Κατά τό 1715 γίνεται δάσκαλός της ό πολύς Μεθόδιος ’Ανθρακίτης άπό τήν 
Καμνιά. Ό  ’Ανθρακίτης είχε σπουδάσει στά Πανεπιστήμια τής ’Ιταλίας. Κα
τά τή διδασκαλία του χάραξε καινούρια διδακτικά συστήματα. Δίδασκε τά μα
θήματα τής Γεοιμετρίας, ’’Αλγεβρας καί Τριγωνομετρίας πού γιά πρώτη φορά 
διδάσκονταν στήν Ελλάδα. ’Ακόμα δίδασκε αυτός καί φιλοσοφικά μαθήματα 
σύμφοινα μέ τις αρχές των μεγάλων φιλοσόφων Καρτεσίου καί Μαλεμβραχίου. 
Καθώς είναι αυτονόητο, μιά τέτοια νεωτεριστική διδασκαλία δεν ήταν δυνατό 
νά μή δεχτεί τά πυρά των αντιδραστικών αντιπάλων του καί ιδιαίτερα των 
Μπαλάνων. Οί εχθροί του τον συκοφάντησαν γιά αιρετικό καί άθεο. Γιά τό 
λόγο αύτό, καθώς θά δούμε καί πιο κάτοι αναλυτικώτερα, καταδιώχτηκε άπό 
τή Μεγάλη ’Εκκλησία. Λεπτομερειακά στοιχεία γιά τόν ’Ανθρακίτη έχει γρά
ψει ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Παν. Χρήστου18. Ό  Με
θόδιος ’Ανθρακίτης φέρεται, ότι απομακρύνθηκε απ’ τή Σχολή αυτή στά 1723. 
Κατόπιν άπό τόν ’Ανθρακίτη γίνεται δάσκαλος τής Σχολής ό Γιαννιώτης Μπα- 
λάνος Βασιλόπουλος. Γιά πολλά χρόνια δίδαξε αυτός, ήτοι άπό τά 1723 ώς τά 
1760, οπότε καί πέθανε. Τόν διαδέχτηκε στή διδασκαλία τό παιδί του ό Κο
σμάς Μπαλάνος, πού κι’ αυτός δίδαξε στή Σχολή τού Γκούμα ώς τά 1805, όπό- 
τε πέθανε.

’Επειδή γιά πολλές δεκαετηρίδες συνεχούμενα σάν κληρονομικά κράτη
σαν τή διδασκαλία στή Σχολή αύτή οί Μπαλάνοι, μετενωμάστηκε αυτή σέ 
«Μπαλαναία» ή «Μπαλάνειο». Οί Μπαλάνοι μάλιστα έδωσαν σ’ αύτή καί τόν 
τίτλο « Αρχιγυμνάσιον» των Γιαννίνων. Μέ τούς Μπαλάνους όμως γιά δα
σκάλους της ή Σχολή έχασε τό νεωτεριστικό της πνεύμα. 'Η διδασκαλία των , 
Μπαλάνων χαρακτηρίζεται όχι μόνο κατά κάποιον τρόπο άπλά συντηρητική, 
άλλά πολύ άναχρονισπκή. Οί Μπαλάνοι κατάργησαν τή διδασκαλία των φυ
σικών έπιστημών καί περιωρίστηκαν νά διδάσκουν μόνο τά ’Αρχαία Ε λ λ η 
νικά καί τή θεολογία. ’Εξαφάνισαν ολοκληρωτικά άπό τή Σχολή κάθε νεω
τεριστική κίνηση, πούχαν δημιουργήσει οί προγενέστεροι προοδευτικοί δά
σκαλοι, ιδιαίτερα ό Σουγδουρής, ό Παπαβασιλείου καί ό Ανθρακίτης.

17) Λεπτομερειακά γι’ αύτόν στοιχεία εχει γράψει 6 κ. Στ. Μπεττης στο περιοδικό «'Η 
πειρωτική Εστία», τόμος 12ος (1963).

18) Περιοδικό: «’Ηπειρωτική Εστία», τόμος Βος 1958.
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"Αμα πέθανε στα 1805 ό Κοσμάς Μπαλάνος, τόν διαδέχτηκε στή διδασκα
λία ό άδερφός του Κων)νος Μπαλανίδης η Καμινάρης. Αύτός ήταν πολύ κα
τώτερος καί πιό πολύ άντιδραστικός από τούς προκατόχους του. Γιά τό λόγο 
αύτό ή Σχολή περιέπεσε οέ μεγάλη παρακμή. "Οταν στα 1818 πέθανε αύτός, 
ή Σχολή βρίσκονταν οέ πολύ κακή κατάσταση. "Υστερα απ'  αύτόν έγινε δά
σκαλός της ό άδερφός του (τρίτος στή σειρά) ’Αναστάσιος Μπαλανίδης. Στις 
μέρες του δμο3ς και γιατί στο μεταξύ μεσολάβησαν καί τά γεγονότα τής πο
λιορκίας του Ά λή - Πασά, έκλεισε όλοκληριοτικά ή Σχολή. Παρέμεινε δέ 
κλειστή ιί)ς τά 1828. Τότε άρχισε ξανά ή λειτουργία της, άλλά σάν κατώτερο 
(Δημοτικό) Σχολείο.

4. Μαρουτσαία if Μαρούτσειος Σχολή
"Αλλη Σχολή πού άναδείχτηκε σημαντική στά Γιάννινα από τό 18ο αίώνα 

είναι ή Μαρουτσαία ή Μαρούτσειος. Πήρε καί αύτή τό δνομά της άπό τούς ι
δρυτές της άδελφούς Γιαννιώτες Λάμπρο καί Σίμωνα Μαρούτοη. Οί καλοί 
αύτοί πατριώτες ξενητεύτηκαν άπό τά Γιάννινα στή Βενετία, όπου πλούτισαν 
άρκετά άπό τις εμπορικές επιχειρήσεις πού έκαμαν εκεί. ’Αρχικά, στά 1734, 
ό ένας ό άδερφός, ό Λάμπρος Μαρούτσης, πριν πεθάνει έκανε διαθήκη, μέ 
τήν όποια άφηνε στή Σχολή τού Γκούμα 5000 δουκάτα19 γιά νά συσταθεί σ’ 
αύτή «έδρα ιερών καί κοσμικών έπιστημών έλληνιστί και λατινιστί παραδιδο- 
μένων». Ή  θέληση όμως αύτή τού Λάμπρου Μαρούτοη δεν πραγματοποιή
θηκε. Δέν μας είναι γνωστή ή αιτία. ’Αργότερα ό άλλος άδερφός Σίμωνας Μα
ρούτσης στά 1742 κατασκεύασε στά Γιάννινα ένα καινούριο ιεροσπουδαστή
ριο μέ κατοικία γιά τό δάσκαλο καί τούς μαθητές. Πρώτος δάσκαλος στήν και
νούρια αύτή Σχολή έγινε ό σοφός Εύγένιος Βούλγαρης. Ό  Βούλγαρης είχε 
πολύ πλατειά μόρφοιση. Κατά τή διδασκαλία του υποδείχτηκε άρκετά νευπε- 
ριστής. Δίδαξε στή Σχολή αύτή πολύ αποτελεσματικά καί γιά κάμποσο χρό
νια, ώς τά 1749. Οί Μπαλάνοι δμως άρχισαν πολεμική εναντίον του γιά τή 
νεωτεριστική διδασκαλία, οπότε αναγκάστηκε κι’ αύτός νά παραιτηθεί στά 
1749 καί νά πάει δάσκαλος στά σχολεία τής Κοζάνης. Γιά τήν καρποφόρα δι
δασκαλία πού γίνονταν στή Μαρούτσειο Σχολή άπό τό Βούλγαρη ό Τ. Λαμ- 
πρίδης γράφει τά εξ ή ς :20 21 «Πανταχόθεν οί διψώντες συνέρρεον, ϊνα διακού- 
σωσι τών γονιμοιτάτων τώ δντι παραδόσεων τού εκτάκτου τούτου καί άναμορ- 
φωτοϋ τής ελληνικής παιδείας εν τή ’Ανατολή ίεροδιακόνου. Οΰτω λοιπόν τά 
’Ιωάννινα κατεστάθησαν τό καταφύγιον τών Μουσών, ή πρωτεύουσα πόλις 
τής Ε λλάδος πρό του ελληνικού βασιλείου, Νέαι Άθήναι δικαίως άποκα- 
λούμενα».

"Υστερα άπό τό Βούλγαρη ή Μαρούτσειος Σχολή έπεσε οέ άφάνεια καί 
μαρασμό, μέχρι οέ τέτοιο σημείο πού μερικοί συγγραφείς άναγράφουν πώς 
παρέμεινε αύτή κλειστή γιά σαράντα χρόνια. Αύτό δμο;ς πρέπει νά θεωρείται 
ύπερβολή. Τό σωστό θδναι πώς ύστερα άπό τό Βούλγαρη θά λειτουργοϋσεν 
αύτή, άλλά μέ κατώτερους δασκάλους καί δχι διαπρεπείς σάν αύτόν. Κατά 
τόν Ματθ. Παρανίκα12, άπό τό 1750 ώς τό 1753 ήταν δάσκαλος σ’ αύτή ό ίκα- 
νώτερος μαθητής τού Βούλγαρη ό ’Αναστάσιος Μοσπινιώτης. Κατά τό 1753

19) Ό  Τ. Λαμπρίδης άναγράφει τό ποσό αυτό 5 χιλ. φλωριά Βενετικά. «Περί τών έν
Ή πείρφ Άγαθοεργημάτοτν» Α ' σ. 82.

20) "Οπου καί τά παραπάνω.
21) ΜατΟ. Παρανίκα: «Σχεδίασμα», σελ. 66.
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χρημάτισε δάσκαλός της ό ιερομόναχος Τρύφων όπό τό Μέτσοβο. Κατά τά ύ
στερα από τό Βούλγαρη χρόνια οί δάσκαλοί της μισθοδοτούνταν κατά τό πλεί- 
στον από τό κληροδότημα τής Σχολής τού Έπιφανίου πού είχε συγχωνευ- 
Οεί μέ τή Μαρούτσειο. Δυστυχώς κατά τό 1797 κατασχέθηκαν άπό τήν Τρά
πεζα (Τζέκα), πού χρευτκόπησε, τα κεφάλαια τής Σχολής, πού ήταν γύρω 
στις 10.000 δουκάτά. Για τό λόγο αύτό, μαζί μέ τήν κατάσχεση των κεφαλαίων 
της, πρέπει νά θεωρηθεί πώς έληξε καί ή ζωή τής Σχολής αύτής, τήν όποια 
στο κλέος αντικατέστησε μιό άλλη Σχολή πού άναδείχτηκε σημαντική τότε 
στα Γιάννινα, ή Καπλάνειος Σχολή.

δ. Καπλάνειος Σχολή
Ή  Σχολή αύτή μπορεί να θεωρηθεί πώς αποτελεί συνέχεια τής Μαρου- 

τσείου ώς προς τή σπουδαιότητά της. Πήρε τό όνομά της, καθώς είναι αύτονό- 
ηιο, από τον ιδρυτή της τό Ζώη Καπλάνη, πού κατάγονταν από τό χοτριό 
Γραμμένο, πούναι κοντό στα Γιάννινα. Ό  Ζοτης Καπλάνης είχε μείνει άπό 
μικρός ορφανός. Ή  ιστορία τής σταδιοδρομίας του είναι αξία θαυμασμού. Γιά 
τ ή σταδιοδρομία του αύτή πολύ όρθά έχουν δοθεί μερικά στοιχεία καί σέ κά
ποιο αναγνωστικό των άνοπέρων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Κατά κύριο 
λόγο όμως αρκετά στοιχεία γιά τή ζωή του βρίσκει κανένας σ’ ένα βιβλιαράκι 
μέ τίτλο: «’Εθνικοί Εύεργέται»22. Ό  Ζώης Καπλάνης, ύστερα άπό πολλές πε
ριπέτειες στά νεανικά του χρόνια, κατέληξε στ ή Ρωσσία, όπου ασχολήθηκε μέ 
τό εμπόριο καί πλούτισε. Κατά τό 1805 κατέθεσε τά άπαραίτητα κεφάλαια γιά 
τήν ανασυγκρότηση καί τήν καλή λειτουργία τής Μαρουσείου Σχολής, πού, 
καθώς είδαμε, είχε πέσει σέ μαρασμό. Οί Γιαννιώτες όμως, ύστερα άπό τή χε ι
ρονομία του αύτή, μέ τήν άνασυγκρότηση τής Σχολής, έδοκταν τητητικά σ’ αύ
τή τό όνομά του (Καπλάνειος). Ή  Σχολή αύτή τότε (Καπλάνειος) κατωχυ- 
ρώθηκε μέ Πατριαρχικό σιγίλλιο23 καί γιά τό λόγο αύτό λέγονταν καί «Πα
τριαρχική». Ό  Ζώης Καπλάνης διέθεσε τά άπαραίτητα χρήματα γιά νά τιλου- 
τισθεί ή Σχολή καί μέ άξιόλογη βιβλιοθήκη καί όργανα διδασκαλίας. Πρώτος 
δάσκαλός της καί μοναδικός, μπορεί νά πεϊ κανένας, ύπήρξεν ό μεγάλος πα
τριώτης καί διάσημος λόγιος ’Αθανάσιος Ψαλίδας, πού κατάγονταν άπό τά 
Γιάννινα. Είχε σπουδάσει οπήν Εύρώπη. Ή  διδασκαλία του ήταν πολύ συγ
χρονισμένη καί πολύ καρποφόρα. Γιά τό λόγο αυτό ή Καπλάνειος άναδείχτηκε 
σαν πρότυπο σχολείο σ’ όλη τήν Ελλάδα. Ό  Ψαλλίδας, όχι μόνο γιά πρώτη 
φορά χρησητοποιοϋσε γιά τή διδασκαλία τών φυσικών έπιστημών σχετικά όρ
γανα, άλλ' άκόμα καινοτόμησε πολύ καί στο ζήτημα τής γλώσσας. Μέ τή νεω
τεριστική διδασκαλία του κατέστησε τήν Καπλάνειο περίφημη. "Ολοι οί πνευ
ματικοί άνθρωποι τής εποχής εκείνης έδειχναν θαυμασμό γιά τις καινοτομίες 
τού Ψαλίδα καί τή διεξαγοτγή τού διδακτικού του έργου. ’Ακόμα κι’ ό Ά λή 
Παοας, λένε, πώς έδειξε περιέργεια καί ένδιαφέρθηκε νά κατατοπιστεί γύρω 
στά οσα δίδασκε καί πώς τά δίδασκε ό μεγάλος αυτός δάσκαλος. Είναι ευκο
λονόητο, πώς δέν ήταν δυνατό νά μήν έρθει ό Ψαλλίδας σέ σοβαρή άντίθεση 
προς τούς άντιδραστικούς Μπαλάνους. Μάλιστα, καθώς είδαμε, ένα τέτοιο 
πράγμα είχε συμβεϊ καί πιό πρίν μέ τον Ευγένιο Βούλγαρη καί άλλους προ
οδευτικούς δασκάλους. Γιά κακή τύχη ή τόσο εύεργετική έπίδραση τής Σχο-

22) νΕκδοση τής ’Αδελφότητος Θεολόγων ή «Ζωή» σελ. 161—180.
23) ’Ιωάν. Λαμπρίδη: «Περί τών έν Ή πείρφ ΆγαΟοεργημάτων» Α ' σελ. 84 καί Ματθ. 

Παρανίκα: «Σχεδίασμα» σελ. 66.
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λής αύτής δέ βάσταξε γιά πολύ. Διακόπηκε ή ζωή της στά 1820 6πό τά γε
γονότα τής αποστασίας του Ά λή Πασά. ’Αλλά και κάτι άκόμα πιό χειρότερο 
έπαθε τότε. Όλόκληρη ή Σχολή μέ τήν άξιόλογη βιβλιοθήκη καί τά άφθονα 
διδακτικά όργανα καταστράφηκαν όπό τή μεγάλη φωτιά πού έβαλε στά Γιάν
νινα τον Αύγουστο τού 1820 ό Ά λή Πασάς. "Υστερα δέ από τά 1828, άφοϋ τε- 
λεκπσε ή Ε λληνική  Επανάσταση, λειτούργησε πάλι αύτή μέ τά άνομα μέν 
«Καπλάνειος», άλλά σαν κατώτερο πιά (σάν Δημοτικά) σχολείο.

6 . Ζωσιμαία Σχολή
Κατά τήν αποστασία του Ά λή Πασά, μέ τή μεγάλη πυρκαϊά των Γιαννί- 

νων στά 1820, καθώς γράφτηκε πιό πάνω, καταστράς)ηκαν δλα τά σχολεία τής 
πόλης αύτής. Μέχρι του 1828 κανένα σχολείο δέ λειτούργησε στά Γιάννινα. 
Ό  Παν. Άραβαντινός γιά τό ζήτημα αύτό γράφει τά έξή ς:24 «Έν τή έποχή 
τή μεταξύ του 1822—1828 είρήσθω έν πάροδοί... τότε ούδαμοϋ τής Ηπείρου 
υπήρχε κοινόν ελληνικόν σχολείον και έν αύτή τή μουσοτρόφω καί κλεινή 
πόλει των Ίωαννίνοης ουδέ των κολυβογραμμάτων διδάσκαλος ήν».

Μπροστά στήν οχι αύτή εύχάριστη κατάσταση ή άδελφότητα των Ζοίσι- 
μάδων πήρε τή γενναία απόφαση νά δώσει καινούρια συγχρονισμένη πνοή 
στά ζητήματα πού είχαν σχέση μέ τήν έκπαίδευοη τής νέας γενεάς, άχι μο
νάχα των Γιαννίνων, μά κατά τρόπο γενικώτερο, ολόκληρης τής Ηπείρου. 
Γιά τήν εύεργετική διάθεση των Ζο)σηιάδων ό ’Ιωάν. Λαμπρίδης γράφ ει:25 
«Άπό τού 1793 οί άδελφοί Αναστάσιος, Νικόλαος, Ζώης καί Μιχαήλ, άποθα- 
νόντων των δύο ετέρων αύτών άδελίρών Ίωάννου και Θεοδοσίου, άπό κοινού 
άποφασίζουσι, ϊνα μείνωσιν άγαμοι προς βοήθειαν τού έθνους ημών· ύπήρξεν 
έθνος δυνάμενον νά άντιτάξη έφάμιλλον τής Ζιυσηιαίας αδελφότητος παρά
δειγμα;». Τά άδέρφια αύτά, οι Ζωσηιάδες, είχαν καταγωγή άπό τό χωριό Γραμ* 
μένο των Γιαννίνοίν. Είχαν ταξιδευτεί στή Νίζνα, δπου πλούτισαν άρκετά άπέ 
τό έμπόριο. Καί πριν από τήν έποχή αύτή, δηλ. πριν νά κηρυχτεί ή Επανά
σταση στά 1820 οι Ζωσητάδες είχαν προδεΐ οέ σοβαρές εύεργετικές χειρονο
μίες γιά τή βελτίιυση των έκπαιδευτικών πραγμάτων των Γιαννίνων. Τώρα δ- 
μως πήραν τήν πιό μεγάλη απόφαση, διαθέτοντας τον πλούτο τους νά φανούν 
πιό άποτελεσματικά χρήσηιοι στήν πατρίδα τους. Ό  Παν. Άραβαντινός σέ άλ
λο βιβλίο του20 γράφει: «Μετά τήν καταστρος>ήν τής πόλεως των Ίωαννίνων, 
έν έτει 1820, αμα οί έπιζώντες αείμνηστοι άδελφοί Ζωσιμάδαι είδοποιήθησαν,
δτι ήρξατο, ϊνα έποικίζηται ..................  ή πεφιλημένη αυτών πατρίς, ηύδόκη-
σαν συστήσαι σχολείον φερώνυμον, καί δή κατά τό έτος 1828 ή άγαθοποιός θέ- 
λησις καί έπιθυ]ΐία αύτών διεχέετο έν τή Ήπείρω, συστάντος σχολείου προσω
ρινού έν τινι οικήματι κεηίένου πλησίον τού νοσοκομείου». Καί αλλού ό ίδιος 
συγγραφέας διαλαμβάνει: «Ουτοι βλέποντες τήν άλλοτε ανθούσαν, ώς εϊπο- 
μεν, έν Ίοκιννίνοις παιδείαν τελείως άποοβεοθεϊσαν, λόγω τής έπαναστάσεως 
καί πολιορκίας τού Ά λή Πασά (1821—1828), μεθ’ ήν ούδέ γραμματοδιδασκα- 
λείον υπήρχε πλέον έν ’Πυαννίνοις, ίδίοις άναλώμασιν ίδρυσαν τό φερώνυμον 
σχολείον».

Α φού λοϊπόν τελείωσε ή Έ λλ. Επανάσταση, στά 1828, μέ χρήματα τής 
Ζωσηιαίας άδελφότητας λειτούργησε τό πρώτο σχολείο στά Γιάννινα μέ τον

24) Παν. ΆραΟαντινοΰ: «Βιογραφιχή συλλογή λογιών κλπ.» σελ. 80.
25) ’Ιωάν. Λαμπριδη: «Περί των έν ΤΙπείρφ Άγαΰοεργημάτων» Α ' σελ. 87.
26) Παν. Άραβαντινοΰ: «Χρονογραφία τής Ήπείρουι Β ' σελ. 273.
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τίτλο «Γενικόν Σχολεϊον». Πρώτος σχολάρχης σ’ αυτό υπηρέτησε ό Γεώργιος 
Αίσωπος ή Κρανας από τό χωριό Γραμμένο. Ό  Αίσωπος είχε χρηματίσει μα
θητής του Ψαλίδα. Υπηρέτησε σαν σχολάρχης στο σχολείο αυτό σέ δύο πε
ριόδους (1828— 1829) καί (1830—1831). Ό  δάσκαλος αύτός δμως αύτοκτό- 
νησε. Ρίχτηκε στο πηγάδι πού ήταν στην αυλή του σχολείου και πνίγηκε27. 
"Υστερα άπό τον Κρανά έγινε σχολάρχης στο σχολείο αυτό (Ζωσηταία Σχολή) 
ό ’Αναστάσιος Σακελλαρίου άπό τό Βραδέτο του Ζαγοριοϋ. Κι’ αυτός είχε χρη
ματίσει μαθητής τού Ψαλίδα. Στις μέρες τής σχολαρχίας του άναγνωρίσΓηκε 
ή Ζωσιμαία Γυμνάσιο καί χαρακτηρίστηκε αυτό σαν τό καλύτερο τής χώρας 
μας. ’Αρκεί να σημειωθεί εδώ πώς οί απόφοιτοι απ’ τή Ζοκπμαία Σχολή γίνον
ταν δεκτοί κι’ έγγράφονταν στ ή Φιλοσοφική Σχολή τού τότε Πανεπιστημίου 
μας στήν ’Αθήνα χοιρίς εξετάσεις. Ό  Σακελλαρίου σαν Γυμνασιάρχης στή Ζω- 
σιμαία δφιαε έποχή στα έκπαιδευτικα πράγματα τών Γιαννίνων κατό τίς τρεις 
έκεΐνες δεκαετηρίδες στα μέσα τού περασμένου αιώνα. Χρημάτισε διευθυν
τής τής Ζωσηιαίας ώς τά 1865. πού έχρυγε. Πέθανε στή Ρουμανία. Στις μέρες 
του καθιερώθηκε νά δίνουν οι μαθητές τής Ζωσιμαίας, αμα έγγράφονταν σ’ 
αυτή καί σχετικό ειδικό δρκο. Ό  δρκος αυτός διελάμβανε τά εξ ή ς :28 29

"Υστερα άπό τό Σακελλαρίου έγινε γυμνασιάρχης στή Ζοτσιμαία ό Σπυρ. 
λίανάρης, διάσημος μαθηματικός, πούχε σπουδάσει στήν Ίόνιο  ’Ακαδημία τής 
Κέρκυρας. Υπηρέτησε στήν θέση αυτή ώς τά 1879. Γιά λίγο χρονικό διάστη
μά ύστερα άπ’ αυτόν γυμνασιάρχεψε σ’ αυτή ό Παν. Άραβαντινός και κατόπι 
ό άπό τό Μονοδέντρι τού Ζαγοριού «έγκριτος φιλόλογος», κατά τόν Ίω άν. 
Χαρισιάδη20, Μιλτιάδης Πανταζής. Ό  Μιλτ. Πανταζής όρχικά είχε προσλη- 
φθεϊ οάν βοηθός τού Μανάρη κι’ άργότερα έγινε Γυμνασιάρχης. Διετέλεσε 
τέτοιος ώς τά 1888, πού έγινε υφηγητής στύ ’Εθνικό μας Πανεπιστήμιο στήν 
’Αθήνα. Φεύγοντας ό Μ. Πανταζής άναλαμβάνει τή διεύθυνση τής Ζωσιμαίας 
στά 1888 ό Γεώργ. Σωτηριάδης, αλλά γιά δυο μονάχα χρόνια. Κατόπι διωρί- 
στηκε γυμνασιάρχης στά 1890 ό άπό τή Σάμο αρχαιολόγος Δημήτριος Κώστας, 
αλλά κΓ αυτός ύστερα άπό λίγο χρονικό διάστημα άντικαταστάθηκε άπό τό 
Γιαννιώτη σπουδαίο φιλόλογο Γεώργιο Καλούδη. Στά 1892 ό Καλούδης άντι- 
καταστάθηκε άπό τόν Άντ. Τραυλαντώνη, άλλά γιά ένα μόνο χρόνο, γιατί ή 
σχετική έφορεία τόν άντικατέστησε μέ τό γυμνασιάρχη Ά λέξ. Ζαμαρία. "Υ
στερα άπό πέντε δμως χρόνια παρέλαΟε πάλι τή διεύθυνση τής Ζωσηιαίας ό 
Γεώργ. Καλούδης «άνήρ ευρυμαθής»30. Ό  Γ. Καλούδης ήταν γυμνασιάρχης 
καί μέχρι τό 1913 πού άπελευθερώθηκαν τά Γιάννινα καί γιά κάμποσα χρόνια 
άργότερα.

’Ώ ς  τίς αρχές τού αίώνα μας ή Ζωοηιαία Σχολή στεγάζονταν σ’ ένα παλιό 
διδακτήριο. Μέ την άρχή τού αιώνα μας άρχισε νά κτίζεται τό νέο διδακτήριο 
τής Ζωσηιαίας, πού είναι στήν οδό Ζωοηταδών καί είναι σήμερα γνωστό 
σαν «Παληά Ζωσιμαία». Ή  Ζωσιμαία Σχολή στεγάστηκε στό νέο της διδακτή
ριο στά 1905. Οί Τουρκικές άρχές κωλυσιέργησαν γιά άρκετό χρονικό διά

27) Βλέπε για τόν Αϊσο>πο η Κρανά, όσα άναλντικά εγραψε ό χ. Στέφ. Μπέττης στό πε
ριοδικό «Ηπειρωτική Εστία», τόμος 9ος (1960).

28) Ό  ορκος παρατίθεται εδώ όπο>ς τόν βρήκα στά παλιά μαθητολόγια τής Ζωσιμαίας.
29) Βλέπε: Εικονογραφημένο 'Ημερολόγιο «’Ηπειρωτικός Άστήρ» (1904) υπό Λεωνίδα Μ. 

Βασώειάδη, σελ. 46—60.
30) Ή  διακοπή τής Γυμνασιαρχίας του Καλούδη φαίνεται ήταν τότε που αυτός είχε πάει 

στή Γερμανία γιά πλατύτερες φιλολογικές σπουδές.
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στημα τή χορήγηση τής σχετικής άδειας γιά τήν άνέγερσή της. Τό σχέδιό της 
είναι σαν τό Πανεπιστήμιό μας στήν ’Αθήνα31.

Ό  γιατρός Ί .  Χαρισιάδης στην πετυχημένη μελέτη του πού δημοσίευσε 
στά 1904 στο ημερολόγιο «Ηπειρωτικός Άστήρ» χαρακτηρίζει τό έργο τής Ζω- 
σιμαίας Σχολής με τά έξής λόγια: « ...π ε ρ ί τής πολυετούς και καρποφόρου 
δράσε(υς τού τηλαυγούς τούτου πνευματικού φάρου, τού πολύ πέραν των ο
ρίων τής φίλης Ηπείρου βάλλοντος τάς ευεργετικός αύτού άκτϊνας...» . Στό 
τέλος τής μελέτης του αύτής καταχωρίζει καί τον παρακάτω στατιστικό πίνα
κα των μαθητών τής Ζοίσηιαίας Σχολής άπό τά 1881 ως τά 1903:
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1881— 1882 204 92 296 1893— 1894 289 165 458
1882— 1883 100 166 266 1894— 1895 246 168 414
1883— 1884 219 101 320 1895— 1896 204 185 389
1884— 1885 257 112 369 1896— 1897 171 201 372
1885— 1886 279 116 395 1897— 1898 137 184 321
1886— 1887 298 119 417 1898— 1899 142 163 305
1887— 1888 337 132 479 1899— 1900 151 139 290
1888— 1889 324 141 465 1900— 1901 143 137 280
1889— 1890 328 196 524 1901— 1902 184 151 335
1890— 1891 297 219 516 1902— 1903 214 171 385
1891— 1892 305 187 492 1903— 1904 220 160 380
1892— 1893 281 186 467

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο  

ΣΧΟ ΛΕΙΑ ΤΟΥ Ν Η Σ ΙΟ Υ ΤΩΝ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν

1. Σχολή των Φιλαν&ρω πινών ή « Σπανού »

Τό σχολείο αύτό συστήθηκε στά 1292, δηλαδή πριν άπό τήν άλωση. Λει
τούργησε κατά τό διάστημα τής Τουρκοκρατίας στό μοναστήρι τού 'Αγίου Νι
κολάου στό νησί των Γιαννίνων. 'Ιδρύθηκε άπό τό Μιχαήλ τό Φιλανθρωπινό. 
Αυτός θέλησε νά μηιηθεϊ τή λειτουργία των σχολείων πού ήταν στά μοναστή
ρια τής Ευρώπης. ’Αρχικά ώνομάστηκε «Φοιτητήριον», ή «Φροντιστήριον». ’Αρ
γότερα πήρε καί τήν ονομασία «Σπανού». Κατά τον κ. Σωτ. Δάκαρη32 «τό τε
λευταίο αύτό όνομα σχετίζεται μέ κάποια οικογένεια Σπανού, πού, φαίνεται, 
ευεργέτησε κατά τήν τελευταία περίοδο τής Τουρκοκρατίας τή Μονή». Πρώ
τος δάσκαλος τής Σχολής φέρεται ό ιδρυτής της Μιχαήλ ό Φιλανθρωπινός καί 
κατόπιν άλλοι από τήν οικογένεια των Φιλανθρωπινών οι πιό πολλοί. Σχετικά 
μέ τή Σχολή αύτή ό κ. Σωτ. Δάκαρης γράφει: «Μέ τήν ϊδρυση καί τήν ίστο-

31) Βλέπε: Κα>στα Λαζαρίδη: «Ή  Ιστορία τής Ζωσιμαίας Σχολής», έςρημερίδα των Γιαν
νίνων «’Ηπειρωτ. ’Αγών» 17, 18, 19, 21, 22, 23 καί 24 Νοέμβρη 1958.

32) Σωτήρη Δάκαρη: «Τό νησί των Ίωαννίνων» (1971) σελ. 19.
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ρία του μοναστηριού συνδέεται όμως άμεσα ή μεγάλη Βυζαντινή οικογένεια 
των Φιλανθρωπινών, τής οποίας πολλά μέλη έλαβαν |ΐεγάλα αξιώματα στή 
διοίκηση του Βυζαντινού κράτους. Κλάδος τής οικογένειας αύτής μετοίκησε 
από την Πόλη στα Γιάννινα μέ την ϊδρυση του Δεσποτάτου τής Ηπείρου 
(1204). Κτήτωρ τής Μονής άναφέρεται στην ύπέρθυρο έπιγραφή του κυρίως 
ναού ό Μιχαήλ Φιλανθρωπινάς (1292), ίερεύς και οικονόμος τής 'Αγιωτάτης 
Μητροπόλεως Ίωαννίνων. Για τό Μιχαήλ Φιλανθρωπινό γνωρίζουμε άκόμα, 
δτι έξελέγη Μητροπολίτης Ίωαννίνων, άλλα προτού μεταβή στήν Κων)πολη, 
για νά λάβη τό χάρισμα τής άρχιερωσύνης, πέθανε (1342) καί θάφτηκε ίσως 
στό νάρθηκα τού ναοϋ κατά βυζαντινή συνήθεια. Στό βόρειο τοίχο του νάρ
θηκα, σέ μιά άβαθή κόγχη, είκονίζεται δεξιά ό "Αγιος Νικόλαος, κρατώντας 
είλητάριο, και αριστερά γονυπετείς και δεόμενοι προς τον "Αγιον. γιά νά με- 
σιτεύση προς ιόν υψηλότερα είκονιζόμενο σέ στάση εύλογοϋντος, Χριστό, πέν
τε Φιλανθρωπινοί, ήγού]ΐενοι και διδάσκαλοι τής Μονής, ό Μιχαήλ (1342), ό 
Γεώργιος (1357), ό Μακάριος (1505), ό Νεόφυτος (1532) και ό Ματθαίος 
(1534)». Κατά το Ματθ. Παρανίκα33, αυτός ό τελευταίος ήταν Σακελλάριος 
στή Μητρόπολη των Γιαννίνων.

Ό  Κων. Α. Παπαγεωργίου αναφέρει3' γιά δάσκαλο τής Σχολής και τον 
Ίωάσαφ Φιλανθρωπινόν άπό τό 1542 καί υστέρα. Κατά τον ίδιο συγγραφέα 
ίσως δίδαξε από ιό 1609 ώς τό 1615 καί ό Μάξηιος ό Πελοποννήσιος. Ό  Ματ. 
Παρανίκας άναγράφει πάλι35 36 πώς κατά τό 1642 τή διεύθυνση τής Μονής καί 
τής Σχολής άνέλαβε ό ιερομόναχος ’Ιωάννης ό Φιλανθρωπινάς πού διετέλεσε 
γιά πολλά χρόνια έφημέριος στή Βενετία, καί ό όποιος πέθανε στά 1660. Καί 
γιά τό τέλος τής Σχολής αύτής ό Μ. Παρανίκας γράφει: «Μετά τούτον φαί
νεται χάσμα των όνομάτων των σχολάρχών αγνώστων όντων, τω δέ 1756 φαί
νεται ή Σχολή έκπνεύσασα διά τήν ακμήν βεβαίως των ετέρων έν τή πόλει 
των Ίωαννίνων δημοσίων έκπαιδευτηρίων». Καί ό Ί .  Λαμπρίδης30 αναγράφει 
τή διάρκεια τής Σχολής μέχρι τό 1756, Δέν είναι λοιπόν τό 1758 ή χρονιά πού 
έπαψε νά λειτουργεί ή Σχολή, κατά τόν Κων. Παπαγεο3ργίου37.

"Ολοι οί συγγραφείς συμφωνούν καί σημειώνουν πώς άπό τή Σχολή αυ
τή έξήλθαν άξιόλογοι άνδρες, δπως ό Πρόκλος μοναχός, Κομνηνός ό μοναχός, 
ό Μακάριος ό Φιλανθρωπινάς, Νεκτάριος ό Άψαρας, ό Θεοφάνης ’Αψαράς, ό 
Νήφων Μεταξάς, ό Παρθένιος ό Μικρός καί πάρα πολλοί άλλοι.

2 . Σχολή Στρατηγοπονλον ή Ντήλιου
Παράλληλα μέ τήν παραπάνω Σχολή των Φιλανθροιπινών, θεωρείται βέ

βαιο πώς άπό πολύ νωρίς στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας λειτούργησε στό νησί 
των Γιαννίνων καί μιά άλλη Σχολή πολύ στενά δεμένη μέ άλλο μοναστήρι 
τού νησιού, τού Αγίου Νικολάου, πούναι γνωστό αυτό σάν μοναστήρι Στρα- 
τηγοπούλου ή Ντήλιου. Καί ή δεύτερη αυτή Σχολή έχει τό ίδιο άνομα μέ τό 
μοναστήρι, δηλ. Σχολή Στρατηγοπούλου ή Ντήλιου. Τόσο τό μοναστήρι, δσο 
καί ή Σχολή πήραν τό δνομά της άπό κάποιον Στρατηγόπουλο. μέλος τής 
Βυζαντινής οικογένειας των Στρατηγοπουλαίων πού έφυγε άπό τήν Πόλη καί

33) Ματθαίου Παρανίκα: «Σχεδίασμα» σ. 62.
34) Κων. Λ. Παπαγεωργίου: «Ή Παιδεία στήν ’Ηπειρο», σ. 55.
35) Ματθ. Παρανίκα: "Οπου καί παραπάνο).
36) Ίωάν. Λαμπρίδη: «Περί των έν ΤΙπείρφ ΆναΟοεργημάτων» Α ' α. 44.
37) Κων. Α. Παπαγεωργίου: "Οπου καί παραπάνω.
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ήρθε στά Γιάννινα κατά τούς χρόνους τής ίδρυσης του Δεσποτάτου τής Η 
πείρου (1204)3S. Πήρε και την προσωνυμία «Σχολή Ντήλιου», γιατί κατά τά 
κατοπινά άπό τήν ίδρυσή της χρόνια, κάποιος Γιαννιώτης ’Ιωάννης Γ. Ντή- 
λιος ένίσχυσε ύλικά τη Σχολή και διευκόλυνε τή λειτουργία της. Δεν είναι 
μέ άκρίβεια γνωστό, ούτε πότε ιδρύθηκε αύτή39, ούτε καί μέχρι πότε κρά
τησε ή λειτουργία της. Φέρονται γιά δάσκαλοι ο* αύτή πολλοί μοναχοί. ’Α
γνοούνται δμως τά όνόματα των πρώτων δασκάλων της. ’Αργότερα γιά δάσκα
λοί της σημειώνονται ό Μακάριος Τσεχούλης (1453), ύστερα δε άπ’ αύτόν ό 
Μανασσής Πλέσσας40 και άργότερα άλλοι.

3 ·  *Αβαχούμειος €Ιερατική Σχολή
Πέρα άπό τις παραπάνω Σχολές πού λειτούργησαν άπό τά πρώτα χρόνια 

τής Τουρκοκρατίας και ίσως και πριν απ’ αύτή στά μοναστήρια τού νησιού των 
Γιαννίνων, κατά τό 1874 ιδρύθηκε στο μοναστήρι τού Σωτήρα άπό τον τότε 
Μητροπολίτη των Γιαννίνων Σωφρόνιο Τερατική Σχολή. Επειδή πρώτος δι
ευθυντής στή Σχολή αύτή χρημάτισε ό Ιερομόναχος Άβακούμ, πήρε τό ό
νομα «Άβακούμειος». Συστήθηκε ή Σχολή αύτή τότε μέ μόνο και άποκλειστι- 
κό σκοπό νά φοιτούν σ’ αύτή και νά, καταρτίζονται παπάδες γιά τις άνάγκες 
τών εκκλησιών τής ’Ηπείρου. Ή  Άβακούμειος Σχολή συνέχισε τή λειτουρ
γία της και ύστερα άπό τήν άπελευθέρωσή μας άπό τούς Τούρκους. Καταρ- 
γήθηκε δέ στά 1930.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Τ Ρ Ι Τ Ο  
Γ Ε Ν ΙΚ Α  ΔΙΔΑ Κ ΤΙΚ Α  ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ

Παρ’ άτι, καθώς είδαμε, τά διάφορα σχολεία τών ΓΓιαννίνων και τού νη
σιού τους, είχαν πάρει κατά καιρούς διάφορα ξεχωριστά όνόματα, όπως τό 
σχολείο τών Φιλανθρωπινών «Φροντιστήριον», ή Σχολή τού Έπκρανίου «Μι
κρά». ή τού Γκούμα «Μεγάλη», ή Μπαλάνειος «Άρχιγυμνάσιον», ή Ζτοσιμαία 
«Γενικόν Σχολείον» κ.λ.π. μ’ δλα ταύτα κατά κάποιο γενικό κανόνα δυο ονο
μασίες ήταν έπικραιέστερες τότε και χρησιμοποιούνταν γιά τή διάκριση τών 
σχολείων στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας, ήτοι: Τά κατώτερα πού λέγονταν 
«Κοινά» ή «Γράμμοτοδιδασκαλεϊα» και τά άνώτερα πού είχαν τή γενική όνο- 
μασία «Ελληνικά». Άργότερα χρησιμοποιήθηκε και ή λέξη «Γυμνάσιον».

Καθώς είναι αύτονόητο, δπως σ’ δλα τά σχολεία, έτσι και στά τέτοια τών 
Γιαννίνων, δέν μπορεί νά γίνεται λόγος συγκεκριμένα γιά εφαρμογή ορισμέ
νων προγραμμάτων, σύμφωνα μέ τά οποία νά λειτουργούν δλα τά σχολεία ο
μοιόμορφα. Μονάχα άργότερα, κατά τό 1875, έγινε κάποια προσπάθεια γιά τον 
καταρτισμό ενιαίων προγραμμάτων λειτουργίας Σχολείων και εφαρμογή νέ
ων διδακτικών μεθόδων στά σχολεία τής ’Ηπείρου. Ή  προσπάθεια αύτή έγινε 
μέ τήν πρωτοβουλία τού Μητροπολίτη τών Γιαννίνων. Γιά τό ζήτημα αυτό ό 
Δημήτρης Χασιώτης41 μας πληροφορεί τά εξής: «Κατά τον Αύγουστο μήνα τού

38) Σωτ. Δακαρη: «Τό νι>σί τών Ίωαννίνων» σελ. 26.
39) Ό  Τωαν. Λαμπρίδης αναγράφει δτι συστήθηκε στά 1206. («’Ηπειρωτικά Μελετήμα 

τα - Περιγραφή Ίωαγνίνων» σελ. 64).
40) Τρνφ. Ευαγγελίδη: «Ή  Παιδεία έπί Τουρκοκρατίας» Α ' σελ. 165.
41) Δημ. Χασιώτη: «Υπομνήματα και διατριδαι περί Ηπείρου» σελ. 41.
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1875 συνήλθε τή πατρική μερίμνη του ’Αρχιεπισκόπου Ίωαννίνων Σωφρονίου, 
έν τή αύτόθι Μητροπόλει ή Π ρ ώ τ η  Σ ύ ν ο δ ο ς  τ ω ν  έ ν Ή π ε ί ρ ω  
δ ι δ α σ κ ά λ ω ν ,  καθ’ ήν μετά σπουδαίας συζητήοειυς είσήχθη γενικώς ή νέα 
τής διδασκαλίας μέθοδος, διηρέθηοαν δ’ αί Σχολαί πασών των Κοινοτήτων εις 
τρία τμήματα, ήτοι α) εις Προκαταρκτικήν Δημοτικήν Σχολήν, β) είς Ε λλη νι
κήν Δημοτικήν Σχολήν καί γ) εις Κεντρικήν Δημοτικήν Σχολήν. συνετάχΟη- 
σαν δέ τά αναγκαία προγράμματα τών μαθημάτων καί οδρίσθησαν τά πρός όμοι- 
όμορφον διδασκαλίαν χρήσιμα βιβλία. Ή δε περί τούτων «Προγράμματα καί κα
τάλογος διδακτικών βιβλίων κατά τήν Α ' Σύνοδον τών έν Ήπείρω διδασκάλων 
τού έτους 1875. Έ ν Κερκύρφ. Τυπογραφείον Ά θ η ν α  ’Αρσενίου Κάου 
1875»42 43.

"Ο,τι ειπώθηκε παραπάνω γιά τά προγράμματα, τό ϊδιο μπορεί νά είπωθεί 
καί γιά τή διδακτική μέθοδο, ήτοι ό κάθε δάσκαλος καί τά κάθε σχολείο άκολου- 
θουσε τό δικό του πρόγραμμα καί τή δική του μέθοδο διδασκαλίας. Κατά συνέ
πεια οι άποφάσεις τής Α ' Συνόδου τών έν Ήπείρω διδασκάλυιν, πρέπει νά χα
ρακτηριστούν σάν σημαντική καινοτομία στά έκπαιδευτικά χρονικά τής Η πεί
ρου γενικότερα, άλλά καί είδικυπερα τών Γιαννίνων.

Στά κατώτερα σχολεία (κοινά) άρχικά διδάσκονταν στά παιδιά τά γράμ
ματα τού άλφαβήτου με τή σειρά τους (α, β, γ. δ, ε , ..........φ, χ, ψ καί ο>) καί
μέ τήν έκφώνηση άλφα, βήτα, γόμα, δέλτα, .......... φί, χί, ψί καί ώμέγα. Κα
τόπι ανάγκαζαν οι δάσκαλοι ιούς μαθητές νά άποστηθίσουν αύτά μέ αντίστροφη
φορά, ήτοι: ω, ψ, χ, φ ..........ε, δ, γ, β, α. Πολλές φορές έφαρμόζονταν καί τό
σύστημα τής έκμάθησης τών γραμμάτων αυτών μέ έναλλασσόμενη σειρά, δηλ. 
ένα γράμμα άπό τήν άρχή καί ένα άπό τό τέλος τής άλφαβήτου, ήτοι: α - ω 
(άλφα-ώμέγα), β -ψ  (βήτα-ψ ί), γ - χ  (γά μ α -χ ί), δ - φ  (δέλφ τα -φ ί) κ.ο.κ. 
’Αφού μάθαιναν τά γράμματα τού άλφαβήτου πολύ καλά μέ τούς παραπάνοτ τρό
πους oi μικροί μαθητές έμπαιναν στά «πινακίδια». Τά «πινακίδια» ήταν καρτέλ- 
λες, στίς οποίες ήταν γραμμένοι συνειρμοί τών γραμμάτων τού άλφαβήτου κατά 
διάφορους τρόπους*3. "Αμα δέ τελείωναν καλά τήν έκμάθηση τών άσαιν γρά
φονται στά πινακίδια, τότε άρχιζε ή συστηματική άσκηση γιά τήν άνάγνωοη. 
Γιά τις άοκήσεις αυτές έχουν γραφεί άρκετά άπό διάφορους συγγραφείς. Ό  
Ί .  Λαμπρίδης4’ γιά τό ζήτημα αύτό γράερει τά εξής: «Προ αίώνων λέγεται έκ 
παραδόσεοις, άτι οι μαθηταί διδασκόμενοι τήν γραφήν έγραφον, έχοντες υπό
δειγμα τού διδασκάλου έ π ι τ ι θ η μ ή ν  καλούμενον, κατ’ άρχάς τό άλφάβη- 
τον, είτα τό «"Αγιος ό θεός» καί μετ’ αύτό τό «’Αβρός δ’ έν προχοαίς κύκλοτψ 
φθογγάζετο μύρμηξ», έν ώ περιλαμβάνονται άλα τά στοιχεία τού άλφαβήτου. 
Καί έπί τέλους άπό τών άρχών περίπου τού ΪΗ ' αίώνος μετέβαινον είς τήν έπι- 
σιολογραφίαν γράφοντες υποδείγματα τού διδασκάλου πρός τόν πατέρα tojv 
τά έξής:

Τψιώτατέ μοι πάτερ υίϊκώς προσκυνώ καί τήν δεξιάν σου άοπάζο]ΐαι. 
Ερωτώ διά τήν ποθητήν μοι υγείαν σου καί ήμεϊς θείςι χάριπ ύγειαίνομεν. 
Σας ξαναπροσκυνώ καί μένω ό υιός σου».
Τήν άνάγνοιση τή διδάσκονταν κατά κύριο λόγο άπό τήν όκτόηχο, τό ψαλ- 

τήρι καί άλλα έκκλησιασπκά βιβλία.

42) Παρ’ δλη τήν προσπάθεια μου δεν κατοίρθωσα νά Ιδώ αύτο τδ δημοσίευμα.
43) Δεν μπόρεσα νά βρω κανένα τέτοιο «πινακίδιο».
.44) 'Ιωάν. Λαμπρίδη: «Ζαγοριακά» Β ' £κδ. 1889 Β ' σ. 61.
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Ό  Κων. Α. Παπαγεωργίου45 γράφει τά έξης: «Νά πώς ό Γ. Σουγδουρής 
γράφει την πρόοδο του άνεψιοϋ του στη Χάϊδω Γλύκαινα, σέ διάφορα γράμ
ματα :

«4 Φεβρουάριου. Του μαθαίνω άράδα τά ψηφία.
19 ’Απριλίου. Τό έ'βαλα στο όκτωήχη.
26 ’Ιουλίου 1794. ’Έμαθε κάμποσο τή γλώσσα και διαβάζει στό όκτοιήχη.
Λίγο άργότερα μπήκε στό «προ αιώνων».
Ό  Γεώργ. Χασιώτης16 πάλι σημειώνει και αύτός σχετικά μέ τά ζήτημα αύ- 

τό διαφορετικό τρόπο κ.ο.κ. Άργότερα, ’ίσως κατά τά πρώτα χρόνια του 19ου 
αιώνα στά σχολεία τών Γιαννίνων και δλης τής ’Ηπείρου εφαρμόστηκε ή «άλ- 
ληλοδιδακτική» μέθοδος. Τό μυστικό και τό πλεονέκτημα πού παρουσίαζε ή μέ
θοδος αύτή ήταν, γιατί μπορούσε νά δοθεί βοήθεια στό δάσκαλο άπό τούς προ
χωρημένους μαθητές17. ’Αρκετά πολύ διαφωτιστικά στοιχεία γιά σχολείο πού 
λειτουργούσε μέ την άλληλοδιδακτική μέθοδο υας δίνει ό κ. Ά λ. Μαμμόπου- 
λος18. Τά στοιχεία αυτά πού παραθέτει ό κ. Μαμμόπουλος είναι παρμένα από 
τή Σχολή τού διδασκάλου Γκιώκα τής Κορυτσας στά 1826—1830.

’Ακόμα θαυμάσια εικόνα γιά τον τρόπο τής διδακτικής έργασίας στά «Κοι
νά» σχολεία μας δίνει και ό Χρ. Χρηστοβασίλης μέ τό βιβλίο του : «Διηγήματα 
τού μικρού σχολείου».

Παρ’ όλο πού, καθώς είπαμε παραπάνω, τότε γενικά στά σχολεία δέν έφαρ- 
μόζονταν μέ αύστηρό τρόπο, ούτε ένιαίο πρόγραμμα, άλλ’ ούτε καί ένιαία καί 
ομοιόμορφη μέθοδος διδασκαλίας, μ’ δλα ταύτα γιά τά σχολεία τών Γιαννίνων, 
ιδιαίτερα μπορεί νά είπ<πθεϊ πώς αύτά παρουσίαζαν κάποια εξαίρεση. Ή  διδα
κτική έργασία πού γίνονταν σ’ αύτά, ιδιαίτερα στά «Ελληνικά» ήταν πολύ με
γάλης σημασίας. Ή  διδακτική έργασία στά σχολεία τών Γιαννίνων θεο^ρήθηκε 
αξιοπρόσεκτη άπό δύο άπόψεις: Άπό τή μιά μεριά, γιατί άπό μερικούς φωτι
σμένους καί προοδευτικούς δασκάλους εισήχθηκαν σ’ αύτά καί διδάσκονταν και
νοφανή καί συγχρονισμένα μαθήματα. Ά π ’ τήν άλλη δέ, γιατί ή διδασκαλία 
τους γίνονταν μέ σωστό σύστημα καί έξαιρετική μέθοδο. Ό  Φάνης Μιχαλόπου- 
λος49 γιά τό ζήτημα αύτό γράφει: « .. .ενώ σ’ δλα τάλλα σχολεία δέν έδιδάσκον- 
το παρά τά κολλυβογράμματα, άπεναντίας οτά Γιάννινα παν δ,τι παρεδίδετο, 
παρεδίδετο μέ κατεύθυνση καί σύστημα... Τά νεώτερα καί τά αρχαία έλληνι- 
κά, ή βάση τής τότε έκπαιδεύσεως, δέν έδιδάσκοντο, δπως άλλαχού. Οι μαθη- 
ταί δέν άπεστήθιζον διάφορα χωρία καί δέν έρμήνευον τις λέξεις μάλλες άκα
τανόητες λέξεις. Στά Γιάννινα ή παράδοση τών έλληνικών είχε χαρακτήρα κα- 
θαρώς ιδεολογικό καί έθνικώτατο. Έβάθυναν στό νόημα τού συγγραφέως και 
άντλούσαν παραδείγματα γιά τον ιδιωτικό καί δημόσιο βίο άπό τήν άνάγνωση 
καί τή μελέτη τών συγγραφέων. Ή  καθέδρα τών καθηγητών ήταν βήμα έθνικού 
κηρύγμ ατος...» . Στά σχολεία τών Γιαννίνων οί μαθητές «έγίνωσκον 8 άνεγί- 
νιυσκον». Καί τούτο, γιατί τά βιβλία πού δίνονταν στά χέρια τών μαθητών φρόν
τιζαν νά μήν είναι άκατανόητα. Πολύ άξιοσημεκυτη καινοτομία πρέπει νά θε-

45) Κ. Α. ΓΙαπαγεωργίου: «Ή  Παιδεία στην "Ηπειρο» σ. 10.
40) Γ. X. Χασιώτη: «L* INSTRUCTION PU B U Q U E CHER LES GRECS» σ. 20—21.
47) Κ. Π . Λαζαρίδη: «Ή  πνευματική λαμπάδα στά χρόνια τή; Τουρκοκρατία;» σελ. 20.
48) Ά λ. Μαμμοπουλου: «Σχολεία καί διδάσκαλοι τοΰ αλυτρώτου ’Ελληνισμού» σ. 22.
49) Φάνη Μιχαλοποΰλου: «Τά Γιάννενα καί ή νεοελληνική αναγέννηση» σελ. 14.



ωρηθεϊ για τά σχολεία των Γιαννίνων ιό σύστημα πού έφαρμόστηκε στή Σχολή 
τού Γκούμα, οπού μέ έξοδα τής Σχολής οι μαθητές έπαιρναν τροφή, φορέματα 
και βιβλία, καθώς και γραφική ύλη. Γιά πρώτη φορά δέ στή Σχολή αύτή έφαρ
μόστηκε κατά τή διδασκαλία ή τεχνολογική μέθοδος, ή, δπως λέγονταν άλλοιώς 
αύτή διαφορετικά, ή «Ψυχαγωγία». Ή  έργαοία τής ψυχαγωγίας γίνονταν κατά 
τον όκόλουθο περίπου τρόπο: Οί μαθητές άντέγραφαν σ’ ένα τετράδιο τό κεί
μενο άπό κάποιον άρχαίο συγγραφέα μέ ωραίους στίχους, δηλ. γραμμένους πο
λύ καλλιγραφικά και πάνω από κάθε λέξη αύτοϋ τού κειμένου, άνάμεσα άπό 
τούς στίχους πού τούς είχαν γράψει κάπως αραιά, έγραφαν μέ μικρά γράμματα 
πέντε ή έξ συνώνυμα προς τή λέξη πού ήθελαν νά ερμηνεύσουν. Ό  τρόπος αύ- 
τός τής έργαοίας λέγονταν «πολλαπλή ψυχαγωγία». *Ένα τέτοιο παράδειγμα 
παραθέτει ό Κ. Παπαγειοργίου50 πού, καθώς άναγράφει, τό πήρα άπό τήν ιστο
ρία τής Παιδαγωγικής (σελ. 269) τού Δημ. Μωραΐτη. Τό παράδειγμα αύτό εί
ναι τό έξής:

«"Ακουσον ώ παιδί μου τήν ιδικήν μου συμβουλήν.
Άκροάσθητι ώ τέκνον μου τήν ιδικήν μου παραίνεσιν.
Έκτίσθητι ώ τέκνον μου τήν ιδικήν μου έρμηνείαν.
’Άκουσον ώ παί τής έμής συμβουλής».
Ή  ψυχαγωγία δμως αύτή θεωρήθηκε κατακριτέα, γιατί, δπως γράφει καί 

ό Νικόλαος Παπαδόπουλος, αντί νά διδάσκονται οί μαθητές τή διαφορά άνά
μεσα στά συνώνυμα, τό αντίθετο «μάθαιναν νά συγχέουν τάς συνεκδοχής αύ- 
τών». Γιά τό λόγο αύτύν άντικαταστάθηκε ή ψυχαγωγία αύτή (ή πολλαπλή) μέ 
τήν «απλή» ψυχαγωγία, τήν όποια πρώτος έφάρμοσε στά σχολεία των Γιαννί
νων ό Μεθόδιος Ανθρακίτης. Τήν άπλή ψυχαγωγία τήν έλεγαν και «μονολε
κτική», γιατί κάθε λέξη τού άρχαίου κειμένου τήν έξηγούσαν μέ μιά μόνο λέξη.

Παρατίθεται φοττοτυπημένη μιά σελίδα άπό τετράδιο τού 1744, στο οποίο 
είναι γραμμένο αραιά τό άρχαίο κείμενο, χωρίς νδναι αύτό έξηγημένο, καί μιά 
άλλη σελίδα του, στήν οποία τό άρχαίο κείμενο είναι συμπληρωμένο μέ τή μο
νολεκτική (άπλή) ψυχαγωγία.

Λύτά είναι σέ πολύ γενικές γραμμές τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής 
διδακτικής έργασίας στά σχολεία των Γιαννίνοτν καί τού νησιού τους κατά τά 
παλιά εκείνα χρόνια (17ο, 18ο αιώνα).

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι

50) Κώστα Λ. ΙΙαπαγεωργίου: «ΤΙ Παιδεία στήν "Ηπειρο», σελ. 20.
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Καθηγητοΰ Πανεπιστημίου Ίωαννίνων

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ό  άνθρωπος έχει δύο ειδών προβλήματα, έκεΤνα τά όποια τόν περιβάλ
λουν καί αύτό τά όποια δημιουργεί ό ίδιος. Τόσον τά πρώτα δσον και τά δεύ
τερα τόν προϋποθέτουν, διά νά παρουοιασθοϋν ή διά νά προκόψουν. Εις τά 
προβλήματα τής πρώτης κατηγορίας ό άνθρωπος άντιτάσσει τήν τέχνην του, 
εις τά προβλήματα τής δευτέρας κατηγορίας την ήθικήν του. Μίαν νεροπον
τήν είναι δυνατόν νά τήν ύποστή, αλλά και νά τήν όποφύγη. Κατεσκεύασε 
διά τόν λόγον αύτόν τήν στέγην του και αΰριον θά προγραμματίση επιστημο
νικούς, πότε καί που χρειάζεται νά βρέξη.

’Ή δη όμως από τών προϊστορικών χρόνων άντελήφθη τήν βροχόπτωσην 
ο>ς άποτέλεσμα τής διαγωγής του. Τήν έζήγησεν ώς άνταμοιβήν ή ώς τιμο> 
ρίαν καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον έδημιούργηοε μίαν προβληματικήν κατάστα- 
σιν, ή οποία τόν έθεσεν υπό αϊρεσιν εις τήν σχέσιν του προς τόν κύριον τής 
βροχής. Έ νώ  τό πρόβλημα είχεν αντικειμενικόν χαρακτήρα, παρουσίασε μίαν 
υποκειμενικήν διάστασιν, ή οποία τό κατέστησεν δλυτον, έφ’ δσον «ό πατήρ 
ήμών ό έν τοϊς ούρανοϊς βρέχει έπί δικαίους καί άδικους»1, 'βρισμένοι βεβαί
ως έλυσαν κατά γόρδιον τρόπον τά ζητήματα τής σχέσεώς των προς τόν θεόν. 
Σήμερον δμως ή φυσική επιστήμη δημιουργεί διά τής προκλήσεως καιρικών 
συνθηκών όχι μόνον στρατηγικά έπιτεύγματα μετετορολογικής φύσεως π.χ. 
εις τό Βιετνάμ, άλλά καί άτυχήματα, δπως τήν πλημμύραν του παρελθόντος 
’Ιουνίου εις τήν ’Αμερικήν μέ τούς 192 νεκρούς καί τήν ύλικήν καταστρο- 
(ρήν ενός περίπου δισεκατομμυρίου δολλαρίων. Ή  έπέμβασις αύτή του άν- 
θρώπου εις τήν λειτουργίαν τής άτμοσφαίρας προκαλεί διά τούτο τόν φόβον, 
μήπως μεταβληθή τό παγκόσμιον κλίμα μέ ανυπολογίστους τήν στιγμήν αύτήν 
επιπτώσεις διά τήν ζωήν2.

Έ ν  άντιθέσει πρός τά προβλήματα, τά οποία εύρίσκονται είς τό περιβάλ
λον τού ανθρώπου καί τών οποίων ή λύσις έξαρταται βασικώς έκ τών έξωτε- 
ρικών συνθηκών, όσα προβλήματα προκύπτουν έκ τού τρόπου τής σκέψεως 
καί τής πράξεως, είναι δυνατόν νά λυθούν, μόνον έφ ’ δσον ό δνθρωπος άλ- 
λάξη διαγοιγήν. Αύτό σημαίνει, δτι διά τόν άνθρωπον ή δυσκολία έγκειται 
ε ι ς  τ ό ν ά ν θ ρ ω π ο ν .  Συμβαίνει έν τούτοις ή έποχή μας νά προσα- 
νατολίζη έκ συστήματος τήν προσοχήν εις λύσιν τών άντικειμενικών δυσχε- 
ρειών τής ζ(υής, νά συνδέη τόν άνθρωπον πρακπκώς προς τήν μέθοδον, ή ο
ποία διευθετεί τήν δυσκολίαν, χωρίς νά τόν προβληματίζη προσωπικώς. "Ο,τι 
καλύπτεται ύπό τόν δρον «τεχνική», παρουσιάζεται ώς σύνολον δυνατοτήτων 
διά τήν έκτέλεσιν έργων χωρίς τήν συμμετοχήν τών ένδιαφερομένων. Ή  δι-

1) Κατά ΜατΟ. Ε ' 45.
2) «DIE ΖΕΙΤ», 23 'Ιουνίου 1972.
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ευθέτησις αυτή δέν περιορίζεται μόνον είς τήν σχέσιν του άνθρώπου πρός τήν 
ψύσιν, άλλ’ έπεκτείνεται και είς τα ζητήματα τής κοινωνικής του διαγωγής. 
Δια των τεχνικών δηλαδή λύσευιν ό άνθρωπος τακτοποιείται εις τήν ζωήν, 
χωρίς νά γνο)ρίζη, τί του ουμβαίνει. Τό γεγονός αυτό παρουσιάζεται διά 
πρώτην φοράν είς τήν ιστορίαν καί ούσιασπκώς θά έσήμαινε τ ό τ έ λ ο ς  
τ η ς ,  έάν πράγματι κατέληγεν είς τήν διάοτασιν τής ένεργητικής στάσεως 
είς τον κόσμον καί τής συνειδήσεώς της.

"Ο,τι καλείται «Ιστορικός» χρόνος, είναι ή έποχή, κατά τήν οποίαν ό άν
θρωπος άνεκάλυψε τόν άνθρωπον. ’Ίσω ς μάλιστα ή άνακάλυψις αυτή άπο- 
τελεί συγκριτικώς πρός τόν ύπόλοιπον βιολογικόν κόσμον τόν άνθρώπινον χα
ρακτήρα κατ’ εξοχήν. Τά ζώα προβληματίζονται ώς πρός τήν τροφήν, τήν ά- 
ναπαργωγήν καί τούς εχθρούς ίων. Ό  άνθρωπος δμως έπέτυχεν άχι μόνον 
νά έπιβληθή ιής φύσεως, άλλα νά δημιουργήση καί τά γεγονότα τής ιστορίας, 
ή άνάπτυξις ιών οποίων ύπήρξε μία συνεχής δοκιμασία τής σχέσεώς του πρός 
τήν ύπαρξίν του. Επειδή τήν πνευματικήν αυτήν κρίσιν, έκ τής οποίας προέ- 
κυψεν ό πολιτισμός ούς σύνολον θεσμών καί ιδουμάτων διά τόν έλεγχον τής 
συλλογικής πράξειυς, προεκάλεοεν ή μονιμοποίησις τής διαμονής πλησίον του 
άγροϋ, ώστε νά γίνη σύγκρισις τής έλευθερίας καί τής άνασφαλείας του ά- 
στέγου βίου πρός τήν έργασίαν ώς ύποχρέωσιν τής γής νά προσφέρη αναγ- 
καστικώς τήν τροφήν, τήν Ιστορίαν έγκαινιάζει ό γ ε ω ρ γ ι κ ό ς  κ ό σ μ ο ς .

Άπό μιας άλλης άπόψετυς ή έγκατάστασις είς τήν γήν (ή οποία ιπδήγη- 
σεν είς τήν προσοτποποίηοιν του άσταθμήτου παράγοντος ένεκα τής σημασίας 
τών γυναικών διά τήν καλλιέργειαν τού άγροϋ καί των άνδρών διά τήν άμυ
ναν καί τήν διοίκησιν τής κοινότητος) έδη]ΐιούργησε λόγο) τών καιρικών κα
ταστροφών καί τών κρατικών ύποχρεώσειπν μίαν σύγκρουσιν πρός τήν τροφόν 
ή τόν έπιστάτην τής ζο)ής, είς τρόπον ώστε τήν ίστορίαν νά όροθετή ό θεός, 
έναντι του οποίου ό άνθρωπος έθεούρησε τόν εαυτόν του υ π ε ύ θ υ ν ο ν .  
Επειδή συνήθως ό πρόβλημαπσμός αυτός είναι συνακόλουθον τής γραμμα
τικής έκπαιδεύσεοτς ενός λαού, δπα>ς συνέβη π.χ. είς τήν Βαβυλώνα, δπου ό 
ναός έγνιυστοποίηοε τήν θείαν περιουσίαν ή τήν Παλαιστίνην, δπου ό Μωϋ- 
σής έδημοοίευσε τήν θείαν θέλησιν, ό ιστορικός κόσμος όρεθετεϊται δ ι ά  τ ώ ν  
γ ρ α μ μ ά τ ω ν .

'Όπου τα υπερφυσικά πρόσο>πα ύπεχρεώθησαν διά τής πτώσεως του βα
σιλικού καί του όριστοκρατικοϋ καθεστώτος νά έγκαταλείψουν τόν κοινωνικόν 
χώρον, ή γραφή έζέφρααε τήν άπαίτησιν τής ισονομίας. Κατ’ όντίθεσιν πρός 
τά «πτερόεντα έπη» του μύθου συνεδέθη ώς «πεζός» λόγος πρός τά ποσοτικά 
μεγέθη τοΰ ναυτικού εμπορίου είς τήν ’Ιωνίαν. Ε κεί άντέκρουσε ώς σύμβο- 
λον τής άμεροληψίας τήν ύποκεηιενικότητα τής προφορικής παραδόσεως καί 
μέ τήν περιωπήν αύτήν όνέλαβε νά ρυθμίση τόν πολιτικόν βίον. Έ ν  συνε- 
χείρ παρουσίασε τό περιβάλλον τής ζο)ής ώς άντικεηιενικόν μέγεθος τής τά- 
ξεως καί ούσιαστικώς έθεσε τόν άνθρωπον προ του αιτήματος νά συμμορφωθή 
πρός τήν υποδειγματικήν άρμονίαν. Έφ* δσον Υσχυσεν ή πολιτική νομοτέλεια, 
ό έποπτικός αυτός παράγων τής κοσμιότητος έθετυρήθη άσχετος τών άνεξελέγ- 
κτων διαθέσεων τής θείας σφαίρας καί τών σκοπηιοτήτων τής άνθρωπίνης δυ- 
νατότητος. «Κόσμον τόνδε, τόν αυτόν άπάντιπν, οϋτε τις θεών ούτε άνθρώπων 
έποίηοεν»1. Έκ παραλλήλου διά τούτο πρός τήν έναρμόνισιν τών κοινωνικών

1) Η ρ ά κ λ ε ι τ ο ς  (DIELS I Β ' 30).
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εκδηλώσεων, δ,τι έτρεφε και ύπεβάσταζε την ζωήν, έξέφρασε τήν άπαίτησιν 
τής ανεξαρτησίας και προέβαλεν εις τήν βιολογικήν του δραστηριότητα ώς 
«φύσις». Κατά τήν διάρκειαν τής δημοκρατίας άπετέλεσεν εις τήν μητροπολι- 
τικήν Ε λλάδα  τό πρότυπον τής ζωής, ή οποία διά τής τέχνης έπρεπε νά μι- 
μηθή τά χαρακτηριστικά του φαινόμενα, τά όποια «ώς οΐόν τε κάλλιστα έχειν, 
ουτω πέφυκε»1. Μετά τήν καταστροφήν τής πληθυντικής έξουσίας καί τήν 
έμφάνισιν «αύτοκρατορικών» άνδρών εις τον Ελληνιστικόν χώρον ή παρα
δειγματική πράγματικότης άνεγνώρισεν ένα ύπερκόσμιον έλεγχον, ό οποίος 
κατά τούς νεωτέρους Εύρωπαϊκούς χρόνους άντικατεστάθη διά του άντιμυθι- 
κοϋ αιτήματος τής φυσικής «αίτιότητος». Είς τήν εποχήν μας τά δεδομένα τής 
έμπειρίας αποβάλλουν τήν διδακτικήν των σημασίαν, διά νά μετασχηματι- 
οθοϋν άναλόγως των έπιστημονικών μεθόδων, εις τρόπον ώστε νά εξαφανί
ζεται ή βάοις, επί τής οποίας έθεμελίωσεν ό άνθρωπος μέχρι στιγμής τήν εμ
πειρίαν του κόσμου.

’Ό ντα  και γεγονότα πολιτογραφοϋνται σήμερον εις τήν ζο)ήν, έφ’ δσον 
επιτρέπουν τήν «τεχνικήν» τροποποίησιν τής δομικής και τής λειτουργικής 
των έκφράοεως. Αύτήν τήν φοράν δεν προβληματίζεται ή σκέψις ενώπιον τής 
«φύσευις» νοούμενης οις αύτοδυνάμου έγγυήοεως διά τήν άλήθειαν καί τό 
ήθος, άλλ’ ένώπιον τ ή ς  ι σ τ ο ρ ί α ς ,  ή κατεύθυνσις και τά προβλήματα 
τής οποίας έξαρτώνται βασικώς έκ τού μετασχηματισμού των φυσικών φαινο
μένων. Δεν άντηιετωπίζει ώς έκ τούτου ό άνθρωπος ένα εξωτερικόν κίνδυ
νον, άλλά τ ή ν σ ύ μ φ υ σ ί ν τ ο υ  π ρ ο ς  τ ή ν  ύ λ η ν .  Διά τον 
λόγον αυτόν ή συνείδησις τής ιστορίας δεν αποτελεί άπλώς μίαν θεωρητικήν 
άπασχόλησιν, άλλά τήν έγρήγορσιν τού πνεύματος εντός του «τεχνικού» κό
σμου. Διά τής όνασυντάξεως τών καταστατικών στοιχείων τής πραγματικότη- 
τος τερματίζεται οπωσδήποτε ή εποχή τής γνώσεως, ή οποία συνέδεσε τόν 
άνθρωπον προς δ,τι δεν ήτο αύτός ό ίδιος. Τό ιδεώδες τού πνεύματος ύπήρξε 
μέχρι τώρα νά συμπέση προς τήν άρνησίν του, νά ύπερπηδήση τόν άνθρω
πον, διά νά παρουσιάση τά «πράγματα». Εις τήν εποχήν μας δμως λήγει ό 
αιών του κόσμου είς τήν άντικειμενικήν του έκδήλωσιν καί άρχίζει ό καιρός 
τ ή ς  π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς  κ ο σ μ ο γ ο ν ί α ς .  Ό  άνθρωπος δεν θά κερ- 
δίζη από τώρα καί είς τό εξής τήν εμπειρίαν του μόνον κατ’ αναφοράν προς 
δ,τι άντικεηιενικώς τόν περιβάλλει, άλλά κυρίως είς τήν σχέσιν του προς τήν 
ίδικήν του άντικεηαενικήν έκφρασιν. Ή  πραγματική γνώσις θά είναι δηλαδή 
αύριον αύτεπίγνωσις, πράγμα τό οποίον σημαίνει, δτι κατ’ ουσίαν ή πνευμα
τική σύλληψις τού περιβάλλοντος τής ζωής θά παρουσιάζεται ώς ο ί κ ο δ ο- 
|ΐ ί κ ό ς τ ο υ  π α ρ ά γ ω ν .

Τό γεγονός αυτό δεν θά συμβή έν τούτοις πρώτην φοράν είς τόν κόσμον. 
Ά φ ’ δτου ό άνθρωπος χαρακτηρίζει έννοιολογικώς τά πράγματα τής φύσεως, 
τα εξαναγκάζει νά παρουσιάσουν τήν δψιν εκείνην, ή οποία τού επιτρέπει νά 
τα ελέγχει. Διά πρώτην φοράν άπεκάλυψε τόν άνθρωπον ώς κοσμικόν παρά
γοντα ή γ λ ώ σ σ α .  Αύτή καθώρισε τά γνωρίσματα καί τήν συμπεριφο
ράν τών δντων καί δπου δέν συνεμορφώθησαν, ένέπνευσε τούς τρόπους τής 
δυναμικής των δεσμεύσεως. Ή  ζωγραφική καί τό βέλος ύπήρξαν επακόλουθα 
του ονόματος, τό οποίον συνέλαβε πνευματικώς τήν τροφήν τής ζωής. Αύτό 
βεβαίως δέν σημαίνει, δτι λεκτικώς ή τεχνικώς ύπετάγησαν τά πάντα είς τόν

1) Ά ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υ ς :  Η θικώ ν Νιχομαχείων Α ' 10 (ρ. 1099 b 21/22).
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άνθρωπον, έρμηνεύει δμως την δαιμονοποίηοιν των άσταθμήτυτν (γλωσσικώς 
άδεσμεύτων) όρων ζωής. "Ο,τι όμως έξουδετερώθη διά τής όνομαοίας των χα
ρακτηριστικών του ιδιοτήτων (και κατά συνέπειαν διά τής έκμεταλλεύσεως 
των άοθενών του σημείων), έπαυσε νά συμπεριφέρεται «χωρίς λόγον», διά νά 
τακτοποιηθή έντάς των ορίων τής ανθρώπινης άρμοδιότητος.

’Από τής όπόψεως αυτής ή γλώσσα ύπήρξεν ή πρώτη άπόδειξις τής πα
ρουσίας του ανθρώπου έπί τής γής. "Εκτοτε τά όντα δεν είναι ανεξέλεγκτα, 
άλλά λ ο γ ο δ ο τ ο ύ ν  διά τον τρόπον τής συμπεριφοράς τοτν. 'Ό ταν διά 
τούτο δέν ύπακούουν εις τήν θέλησιν του ανθρώπου, υποτάσσονται εις μίαν 
κοσμικήν της ύπόστασιν, ή όποια έλέγχει τάν άστάθμητον παράγοντα. Τόσον 
εις τήν πραξιν όσον καί διά τής αναφοράς της εις μίαν ιδανικήν εξουσίαν ή 
γλώσσα έ τ α κ τ ο π ο ί η σ ε  τ ο ν  κ ό σ μ ο ν .  Συνεφιλίοχτε κατ’ αυ
τόν τόν τρόπον τον άνθρωπον προς το περιβάλλον του καί τάν παρουσίασεν 
ώς α ξ ί ω μ α  τ ή ς  φ υ σ ι κ ή ς  τ ά ξ ε  ως .  ’Εάν άργότερον ή επι
στήμη διεπίστωσεν έσωτερικούς δεσμούς μεταξύ τών εμπειρικών φαινομένων 
καί ήτο είς θέσιν νά προκαθορίζη τήν έξέλιξίν των, συνέχισε τόν πνευματι
κόν αυτόν έλεγχον έπί τη βάσει τών ιστορικών της δυνατοτήτων. Σήμερον 
όμως αναθεωρεί τήν κοσμικήν τάξιν, εις τρόπον ώστε ό άνθρωπος νά μή συν
δέεται μόνον προς τήν δεδομένην, αλλ’ ίδκυς προς μίαν «τεχνικήν» πραγμα
τικότητα, ή οποία τόν προϋποθέτει, διά νά ύπάρξη καί νά λειτουργήση. Ή  
γλώσσα έξακολουθεί έν τούτοις γενικώς νά βασίζεται εις τήν πεποίθησιν, ότι 
τά όντα, έκ τών οποίων έξαρτάται ή ζ(οή, περιβάλλουν τόν άνθρωπον, όπως 
άλλοτε τά φυσικά γεγονότα. "Οτι θά ήτσ δυνατόν νά προβάλλουν τόν άνθρω
πον προς τά έξω καί νά συμπερκρέρωνται, όπως τό έπιβάλλει εκείνος, έστω 
καί άν δέν τό αντιλαμβάνεται ή χωρίς τήν θέλησίν του, είναι μία ν έ α  κ α 
τ ά  σ τ α σ ι ς, ή οποία είς τό μέλλον θά προσανατολίση τήν γλώσσαν π ρ ό ς 
τ ά έ σ ω. ’Αντί νά όρίζη τά γνωρίσματα τών πραγμάτων του περιβάλλον
τος, ό αυριανός άνθρωπος θά έρωτήση, διατί παρουσιάζονται, όπο)ς τόν προ
βληματίζουν. Δέν θά εύρη δμως τήν αιτίαν έντός τών φαινομένων, τά όποια 
τόν άπασχολοϋν, άλλ’ ε ί ς  τ ή ν  ι σ τ ο ρ ι κ ή ν  σ υ ν θ ή κ η ν ,  ή ο
ποία τά συγκροτεί καί ε ί ς  τ ή ν  ί δ ι κ ή ν τ ο υ  σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ν ,  
ή οποία έπιτρέπει τήν έκφρασίν το)ν.

Μέχρις ότου συντελεσθή ό γλωσσικός αύτύς μεταπροσανατολισμός, τά εμ
πειρικά «δεδομένα» δέν θά έλέγχωνται διά μέσου τής πνευματικής tojv δια- 
στάσεως. θά  σχηματίζιπνται καί θά ένεργοϋν, χωρίς ό λόγος νά έννοή, περί 
τίνος πρόκειται, έφ’ όσον δέν θά έλέγχη τόν τρόπον ύπάρξεοχ; του άνθρώπου. 
Τό δραματικόν είς τήν προκεητένην περίπτωσιν είναι, ότι ό άνθρυπτος δέν προσ
διορίζεται είς τήν έποχήν μας μόνον ύπύ τών μέσων, τά οποία θά έπρεπε νά έκ- 
πληρώσουν τήν πρόθεσίν του, άλλά καί υπό του πνευματικού όρου τής έκπλη- 
ρώσεως αυτής. Ή  γλώσσα ώ ς π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς  τ ή ς δ ι α γ ω 
γ ή ς  τ ώ ν  ό ν τ ω ν υποθάλπει τήν επαναστατικήν των διάθεσιν έναν- 
τίον του ύποκεητενικοϋ των έλέγχου. Ή  προδοσία βεβαίως αυτή όντιοταθμί- 
ζεται υπό του γεγονότος, ότι γλωσσικώς έπίσης διεξάγεται ό υπέρ όλων αγών 
του «έξανθρωπισμοϋ» τής τεχνικής. Ή  γλώσσα διά τούτο παίζει τόν ρόλον ενός 
«διπλού» κατασκόπου. ’Από τής μιας πλευράς άνιχνεύει τήν πρόθεσίν 
τών πραγμάτων καί μάς πληροφορεί άναλόγως, από τής άλλης έξιχνιάζει τήν 
ίδικήν μας διάθεσιν καί ειδοποιεί καταλλήλως τά πράγματα, ώστε νά έκμεταλ- 
λευθοϋν τά τρωτά μας σημεία. Είς τήν γλώσσαν λοιπόν παίζεται αύτήν τήν 
στιγμήν ή μ ο ί ρ α  τ ο ύ  ά ν θ ρ ώ π ο υ .  Ή  μέθοδος, διά τής οποίας

ki
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ό άνθρωπος έδημιούργησε την πνευματικήν διάστασιν τής πραγματικότητος, 
ενισχύει σήμερον την έκπραγμά™ σίν του. ’Αντί νά καθορίζη έκεινος τήν έκ- 
δήλωσιν τού κόσμου, υποτάσσεται ό ίδιος εις τήν γλωσσικήν της δικαιοδοσίαν, 
ή οποία τού επιβάλλει διά μέσου τής θελήσεώς του τήν «τεχνικήν» της σκο
πιμότητα. Έ άν διά τόν λόγον αύτόν ό άνθρωπος θά ήθελε νά διατηρήση τήν 
έατιτακτικήν του θέσιν εις τόν κόσμον, θά έπρεπε νά έννοήση, πώς σχετίζεται 
προς τά γεγονότα τής «τεχνικής». Προ παντός άλλου οφείλει δηλαδή νά πε- 
ριορίση πνευματικώς τήν ύπαρξίν του εις τήν δυναμικήν της συνάρτησιν πρός 
τήν άντικειμενικήν της προβολήν.

Ά φ ’ δτου έφιλοξένησε τόν άνθρώπινον χαρακτήρα των άντων, ή γλώσ
σα έγινε «τό σπίτι τού είναι»1. ’Εντός τού κοσμολογικού αυτού οικοδομήματος 
ό άρχιτέκτων ούσιαστικώς άπεκλείσθη έκ τής έξωτερικής πραγματικότητος, 
ούτως ώστε νά είναι δυνατόν νά λεχθή δτι «τά γλωσσικά μου δρια σημαίνουν 
τά δρια τού κόσμου μου»2. Ή  πνευματική σύλληψις τού περιβάλλοντος έχει 
ώς έκ τούτου ά ν θ ρ ω π ο γ ο ν ι κ ό ν  χαρακτήρα. Εις τήν έσχάτην φά- 
σιν τής έξελίξεως αύτής λέγεται, δτι «τό διαρκές μέλημα τού φιλοσοφεϊν είναι 
νά γίνης πραγματικός άνθρωπος διά τής συνειδητοποιήσεως τού είναι»3. Αυτό 
σημαίνει, δτι κατ’ ούσίαν ή γλώσσα δεν αποδίδει άπλώς, άλλά νοηματοδοτεί 
τήν φύσιν* δεν έχει ίμπρεσσιονιστικόν, άλλ’ έξπρεσσιονισπκόν χαρακτήρα* 
δεν δεσμεύεται ύπό τών αίσθήσευιν, άλλ’ εγκαινιάζει τόν ίδεαλισ]ΐόν εις τόν 
κόσμον. ’Εάν ή γλώσσα ήτο ηχητική άπομίμησις τών πραγμάτο3ν. δεν θά έ- 
παιζεν είς τήν ζωήν «σημαντικόν» ρόλον* δεν θά έχαρακτήριζεν, άλλά θά έπα- 
νελάμβανε τά φαινόμενα. Ε πειδή  όμως δεν τά διπλασιάζει, άλλά τα εξηγεί, 
δεν συνεχίζει επί άλλου επιπέδου τόν συμφυρμόν τής αίσθήσεως και τού άν- 
τικεηιένου, άλλα τόν διακόπτει. Τό έργον της συνίσταται είς αύτήν ακριβώς 
τήν διακοπήν: είς τήν άπελευθέρωσιν τού ανθρώπου έκ τής πραγματικότητος 
καί διά τούτο ε ί ς  τ ό ν  έ ξ α ν θ ρ ω π ι σ μ ό ν τ ο υ :  «Ή γλώσσα ε
πομένως αρχίζει, δπου σταματά ή άμεσος σχέσις πρός τήν έντύπωσιν καί τό 
πάθος τών αισθήσεων. Ό  ήχος δεν είναι γλωσσικός ήχος, έφ ’ δσον άποδίδεται 
ώς καθαρά έπανάληψις — έφ ’ δσον τού λείπει ταυτοχρόνως πρός τήν θέλη- 
σιν τής νοηματοδοτήσεως καί τό ιδιαίτερον στοιχείον τού νοήματος. Ό  σκοπός 
τής έπαναλήψεως εύρίσκεται είς τήν ταυτότητα — ό σκοπός τής γλωσσικής 
σχέσεως είς τήν διαφοράν»1.

Ύπό τούς δρους αύτούς ή γλώσσα έδημιούργησε τήν πρώτην αύτοσυναί- 
σθησιν τού άνθρώπου ώ ς  ά ν θ ρ ώ π ο υ .  Έ φ ’ δσον ή έκφρασις δεν έξ- 
αρτάται είς τήν διατύπωσίν της έκ τού πράγματος, τό οποίον προσδιορίζει — 
έφ ’ δσον δέν καθορίζει τό πράγμα τήν έκφρασιν, άλλ’ ή έκφρασις τό πράγμα — 
ό άνθρωπος «άντιλαμβάνεται», τί συμβαίνει, έννοεϊ δηλαδή προηγουμένως αύ- 
τός ό ίδιος τό γεγονός καί άπό τής άπόψεως αύτής διαχωρίζει τήν θέσιν του 
ά π έ ν α ν τ ί  τ ο υ :  «Νά έκφράζεσαι, σημαίνει διά τό ύποκείμενον, τό ό-

1) Μ. H e i d e g g e r :  Uber den Humanismus, Frankfurt a. M. 1947, σ. 6. Unter- 
wegs zur Sprache, Pfullingen 1950, σ. 267.

2) L. W i t t g e n s t e i n :  T ractatus logico—philosophicus, London 1963, σ. 114.
3) K, J a s p e r s: Der philosophische Glaube, Zurich 1948, σ. 144.
4) E. C a s s i r e r :  Philosophie der symbolischen Forraen, I. Die Sprache, Berlin 

1923, a. 135/36.
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ποίον όμιλεϊ, νά συνειδητοποιή* δεν εκφράζει μόνον διά τούς άλλους, έκφράζει 
διά τον εαυτόν του, δ,τι βλέπει»1. Ώ ς  κοινοποίησις βεβαίως ή έκφρασις αύτή 
άποτελεϊ μεταγενεστέραν γλωσσικήν λειτουργίαν, κατάληξις τής οποίας ύ- 
πήρξεν ή γραφή. ’Ακόμη όμως και ώς άνακοίνιησις ή γλώσσα δεν περιωρίσθη 
άπλώς εις την άπόδοσιν των πραγμάτων, άλλ’ ύπεχρέωσε (και όπου διατηρεί 
τήν αύθεντικότητά της αναγκάζει) τόν άνθρωπον νά διαλεχθή προηγουμένο3ς 
μέ τόν εαυτόν του και νά παραδώση, δ , τ ι  σ υ ν έ λ α β ε  μ ό ν ο ς  τ ο υ ,  
εις τούς άλλους. Εις το σημείον αύτό δέν ύπήρξεν έν τούτοις συνεπής και 
άντί νά παρουσιάση, παρεποίησεν έπανειλημμένως τήν πραγματικότητα. ’Ι 
δίως ό προφορικός λόγος έκράτησε τόν άκροατήν του ύπό το κράτος άνυπο- 
στάτων παρασϋάσεων, διά νά έξυπηρετήση κατ’ αυτόν τόν τρόπον ιδιωτικούς 
σκοπούς ένανπον του κοινού συμφέροντος. Ό  ψεύτης όμως δέν ταυτίζεται 
πρός ιό περιεχόμενον των πλασματικών του λόγιην, άλλ’ άντιθέταις διαστέλλει 
έν πλήρει συνειδήσει τήν στάσιν του απέναντι των ώς αυτουργός ένός προσο
δοφόρου «παραλογισμού».

Εις τήν γραφήν τά πράγματα υπήρξαν συνεπέστερα, διότι τό συναίσθημα 
έπαιξε μικρότερον ρόλον και ό χρόνος παρενέβαλε μίαν άπόστασιν, ή οποία 
έπέτρεπε τήν κριτικήν των άντηιετώπισιν. "Οπου διά τούτο άπετολμήθη έγ- 
γράφοτς ή ψευδής εϊδησις, εξέθεσε τόν δράστην — scripta manent — 
εις τόν κίνδυνον τής διαπομπεύοεως επί τη βάσει αναμφισβητήτων αποδεί
ξεων. Έάν ό προφορικός λόγος εις τήν πραγματικήν του λειτουργίαν προϋ- 
ποθέτη μίαν διαλεκτικήν σχέσιν τού ύττοκειμένου πρός δ,τι έκφράζει και πρός 
έκείνους, εις τούς οποίους απευθύνεται, ή γραφή παρουσιάζεται ώ ς ε ν 
δ ι ά θ ε τ ο ς  δ ι ά λ ο γ ο ς  — είναι τά «εις έαυτόν» τού λόγου: «Νά όμιλή 
κανείς, σημαίνει πάντοτε νά όμιλή εις τούς άλλους, δηλαδή νά διδάσκη, ένώ 
νά γράφη, σημαίνει νά όμιλή προηγουμένως εις τόν έαυτόν του. Κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον ό προφορικός λόγος παρουσιάζεται είς μεγαλύτερον βαθμόν ώς πρα- 
ξις, ένφ ή γραφή μας άναδιπλώνει μέσα μας καί ύποχρεοόνει τούς άλλους νά 
μας μητηθούν»2.

Προτού όμως ή γλώσσα έκφράση «έγγράφως» τήν διαλεκτικήν σχέσιν τού 
άνθρώπου πρός τήν άντιληπτικήν του ικανότητα, έδήλωσε τήν υ π ο κ ε ι μ ε 
ν ι κ ή ν  του διάθεσιν απέναντι τών έξωτερικών ςίαινομένων, ούτως ώστε 
νά χαρακτηρίση περισσότερον εκείνον, ό οποίος έλεγε και όλιγώτερον, δ,τι έ- 
λέγετο: «'Η άληθινή σημασία ένός όρου εύρίσκεται, όταν παρατηρή κανείς, 
πώς τόν μεταχειρίζεται ό άνθρωπος, δχι τί έκφράζει μέσο) έκείνου»8. ’Άνθρω- 
ποι μιας ώρισμένης νοοτροπίας έξέφρασαν βεβαίως τά πράγματα κατά παρό
μοιον τρόπον, διά τόν λόγον όμως αυτόν συνεκρούσθησαν πρός όσους τά πα- 
ρετήρησαν ύπό άλλο πνεύμα: «Βάρβαρος» ύπήρξεν ό άναρθρος, αυτός ό ο
ποίος έπαναλαμβάνει τήν συλλαβήν «μπάρ». Μεταξύ τών διαφόρων γλωσσών 
δέν έπικρατεϊ δμως άπλώς άνομοιότης «περιβλημάτων και σημείων, άλλά μία 
διαφορά κοσμοθεωριών»1. Τελικώς διά τούτο έγινε σαφές, ότι δέν έπρόκειτο 
περί άνικάνων νά όμιλήσουν, άλλά περί άλλοδόξοτν καί κατά τούτο έπικινδύ-

1) Μ. Μ e r 1 e a u—P o n t y: Sur la philosophic du langage («Problemes actuels 
de la Phenomenologie, εκδ. ILL. v a n  B r e d a ,  Paris 1952, σ. 99).

2) L. L a v e l l e :  La parole et 1’ ecriture, Paris MCML1X σ. 181.
3) S. I. H a y a k a w a :  Symbol, Status and Personality, New York 1963, σ. 4.
4) W. v o n  H u m b o l d t :  (Jber das vergleichende Sprachstudium —(Schriften

zur Sprachphilosophic, εκδ. A. F 1 i t n e r—C. G i e 1, S tuttgart 1963, o. 20).
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νοιν άνθροιπων, ή νοοτροπία των όποίοιν ύπέσκαπΓε τήν συλλογικήν στάσιν 
εις τήν ζωήν. Ό  φόβος αυτός δέν χαρακτηρίζει μόνον τους πρωτογόνους, άλ- 
λά καί τους άνθρώπους του πανεπιστημίου, δποις έξομολογείται ό φοιτητής 
Bernd Curl ter άπό τό ΒερολΤνον: «Είμαστε μιό -ομάδα* δέν γνωριζόμαστε 
μεταξύ μας, άλλ' άπ’ τή γλώσσα μας καί γνωρίζουμε τους άλλους άπ’ τή γλώσ- 
σα τους. "Οποιος παίρνει μέρος στο γλωσσικό μας παιχνίδι, παίρνει μέρος στό 
παιχνίδι τής ζωής μας. Ή  γλώσσα μας δίνει πιστοποιητικό. Συμβαίνει καμμιό 
φορό μερικοί νό «ξεπέφτουν». Τό άκούμε* ή γλώσσα τους έγινε διαφορετική* 
υπέκυψαν οτήν πίεση τής άσπκής κοινωνίας. Μας «κριτικάρουν», ξεφεύγουν 
άπ’ τήν κοινή μας βάση* υποστηρίζουν παρ’ δλ’ αυτό πώς θέλουν τόν σοσια
λισμό. Είναι υποκριτές* είναι ρεβιζιονιστές* είναι μεταρρυθμιστές* είναι «δε
ξιοί»1. Τϊ άντίθεσις αυτή δέν είναι θεωρητικόν πρόβλημα, άλλ’ επανειλημμέ
νος ζήτημα ζοιής ή θανάτου. Έπί των ήμερών )ΐας ακόμη σκοτοινονται άνθρω- 
ποι «γιό ένα γλοισσικό θέμα», όπως άνεγράφη πρό μηνών είς τόν ήμερήσιον 
τύπον: «Βίαιοι συγκρούσεις έσημεκίιθησαν είς τό Καρότσι μεταξύ δύο άλλη- 
λθ)ΐαχομένων φυλών, τών Ούντου καί τών Σίντι. .. Αί πρώτοι πληροφορίαι ά- 
ναφέρουν, 5\\ τουλάχιστον 54 άτομα έφονεύθησαν καί πολλά περισσότερα έ- 
τραυματίσθησαν. . . Λί ταραχαί ήρχισαν μετά τήν δη)ΐοσίευσιν νόμου, διά τού 
οποίου ή διάλεκτος τών Σίντι άναγνωρίζεται ώς ή μόνη έπίσημος γλώσσα είς 
τήν έπαρχίαν Σίντ, πράγμα πού προεκάλεσε τήν όργήν τών Ούντου, οί όποιοι 
διεκδικουν γλωσσικήν ισότητα»2.

Έ ν τούτοις ή γλώσσα δεν έχώριοεν, άλλά βασικώς σ υ ν έ δ ε ο ε τούς 
άνθρο'ιττους μεταξύ των. Έ φ ’ όσον είχε τήν δυνατότητα νό παραστήοη τά πρά
γματα, χωρίς νά είναι παρόντα, μετεδίβασε τήν έμπειρίαν του ενός άνθρώπου 
είς τόν α'λλον. Έ φ ’ όσον έδήλωσε ιήν κοινήν άντίληψιν του κόσμου, άπέδειξε 
τήν συγγένειαν τών άνθρώπων. Έ φ ’ βσον ό θεός ο'ιμίλησε )ΐίαν ο'ιρισμένην διά
λεκτον, ή γλώσσα του έγινε κανονισμός ζοιής, προϋπόθεσις τής εύλαβείας καί 
δεσμός τών πιστευόντων. Ή  ζοιή βεβαίως μετεκινείιο καί μετέβαλλε τήν έκφρα- 
σίν της. Ή  παλαιό γλώσσα συνεκράτησε διό τούτο τόν όνθροιπον εις τό πνεύμα 
τής παραδόοεως. "Οσον μεγαλυτέρα ήτο ή άπόστασις τών προγόνων, τόσον πε
ρισσότερον έξεθειάζετο ή πνευματική των παρακαταθήκη, ώστε οί Αιγύπτιοι π.χ. 
νό θεωρήσουν τό ιερογλυφικό όις «γλώσσαν τών θετών»3.

Ές>’ βσον ύπεχρέοισε τόν θείον κόσμον νό παγιώση διό τής γραφής τήν θέ- 
λησίν του, ή γλώσσα έτάχθη έναντίον τού χρόνου. Άπέρριψε τήν άλλαγήν έκ 
τού τομέως τής εύοεδείας καί παρουσίασεν ο'ις αρετήν τήν συμφυινίαν πρός 8,τι 
δέν μεταβάλλεται, πρός τό «άεί όν», τήν «αιωνιότητα». Είς τήν Ελλάδα ό γρα
πτός λόγος έδημιούργησεν ένα κόσμον «άεί κατά rαυτό οισαύτως»1, ή πίστις είς 
τόν οποίον άπεδοκίμασε τήν πραγματικό! η τα — έπειδή άλλάσοει μορφήν — (ίις 
άναξίαν τού άνθριίιπου. Έόν ή Πλατοινική φιλοσοφία έμφανίζεται τίις «μεταφυ
σική τής γραφής»'1 γενικώς, ό Χριστιανισμός παρουσιάζεται ώς θρησκεία δύο 
ουγκεκριμένοιν κειμένων. Περί τό τέλος τού 12ου αίώνος — είς μίαν έποχήν

1) «DIE ΖΕΙΤ», 26 Μαίου, 1972.
2) «Άχρόπολις», 12 'Ιουλίου 1972.
3) D. D i r i n g e r: The Alphabet, London, 1967, σ. 58.
4) Π λ ά τ ω ν ο ς :  Φαίδοτνος 79 d.
5) A. V a r a g n a c :  Vers une autre Europe («1/ homme avant Γ <$criture», Ικδ. 

A. V a r a g n a c ,  Paris 1959, σ. 414.
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αποφασιστικών διά τό Ευρωπαϊκόν πνεύμα μεταβολών εις τόν τρόπον ζωής, ή 
οποία διωχέτευσε γλωοοικώς τήν ένταοίν της εις ιό έπίθετον «novtis»1 — ό 
άββάς ’Ιωακείμ de Floris θά κηρύξη τό τέλος τής βασιλείας «του Πατρός», 
εις τήν όποίαν αντιστοιχεί ή Παλαιό Διαθήκη και τής έξουσίας «του Υίου», είς 
τήν όποίαν αντιστοιχεί ή Καινή Διαθήκη, διά νά προαναγγείλη τήν έπικράτηοιν 
«του Πνεύματος», τύ όποιον δεν χρειάζεται γραπτήν ραρτυρίαν. Τά πράγματα 
δεν θά συμβαίνουν έκτοτε carnaliter ή literal iter, αλλά spiritualiter2. 'Η ά- 
πόρριψις τή(; έγγράψου έγγυήσεως διά τήν ζωήν χαρακτηρίζει τούς με
ταβατικούς καιρούς τής ιστορίας, οπότε τύ πρόβληρα του άνθρώπου πρέ
πει νά τεθή έξ αρχής, πράγμα τό όποϊον έξαναγκάζει τόν λόγον νά ταπεινωθή 
καί νά έρωτήοη, τί ακριβώς συντελεϊται είς τόν κόσμον καί ιδίως πώς συμβαίνει, 
ώστε νά χαρακτηρίζη τά πράγματα, χωρίς νά έλέγχη τήν συμπεριφοράν των. 
Πρύ παντός άλλου διά τούτο απαιτείται τήν εποχήν αυτήν μία νέα πνευματική 
κάλυψις τής πραγματικότητος, ώστε νά γνωρίζη ό άνθρωπος, τί σημαίνουν καί 
πώς άντηιετωπίζονται τά φαινόμενα, έκ τών οποίων έζαρτάται ή ζωή του.

Τό κύριον ρέληρα τού λόγου τών επαναστατικών περιόδων τού πνεύματος 
είναι ή άπελευθέρωσκ; τού άνθρώπου έκ τών ιστορικών του δεσμεύσεων. Τόοον 
ιό παρελθόν, όοον καί τό παρόν δημιουργούν τότε καταστάσεις, τών οποίων ό 
άνθρωπος δέν άποτελεί τόν ένεργητικόν παράγοντα, αλλά τήν πρώτην ύλην. 
Επιβιώσεις μιας έμπειρίας, ή οποία επαυαε νά στηρίζεται εις τά δεδομένα τής 
ζωής καί άπαιτήοεις κοινωνικού χαρακτήρος, τών οποίων δεν διαφαίνεται ό στό
χοι;, καθορίζουν τότε τήν έκφρασιν τού άνθριόπου, χωρίς εκείνος νά τό ύποπτεύη 
καί νά είναι κατ’ άκολουθίαν κύριος τής ύπάρξεώς του. Βαοικώς ή κατάστασις 
αυτή έχαρακτήρισε τήν ζωήν, προτού ή γλώσσα περιορίση τά όντα πνευματι- 
κώς, εις τρόπον ώστε ή όνομαοία των νά είναι ύπόδειξις διά τήν πρακτικήν των 
άντηιετώπισιν. ’Ως ηχητικός όμως συμβολισμός τών έκδηλώσεων τού περιβάλ
λοντος ό λόγος έδημιούργησε μίαν νέαν πραγματικότητα, ή οποία δέν ύπήρχεν 
έκτος, άλλ’ έ ν τ ό ς  τ ο ύ  ά ν θ ρ ώ π ο υ .  ’Έκτοτε ό κόσμος τών ορατών 
πραγμάτων άπετέλεσε μ ί α ν περιοχήν μόνον τού γλωσσικού κόσμου. Τό γε 
γονός αυτό είναι δύσκολον νά ύπερεκτηιηθή, διότι προεκάλεσεν ένδιαφέροντα, 
ή άνάπτυξις τών οποίων ύπήρξεν ό π ν ε υ μ α τ ι κ ό ς  β ί ο ς .  Άπό τής 
οτιγ]ΐής αυτής ό άνθριππος δεν είναι πλέον έξάρτημα τού σύμπαντος, αλλά σόμ
παν ό ίδιος· δέν ύποτάσπεται εις τά πράγματα, άλλά τά χρησητοποιεί, όπως νο
μίζει, άτι τόν έζυπηρετούν. Ή  «τεχνική» άπεκορύιρωσε τήν )ΐετάθεσιν αυτήν τού 
έπιτακτικού παράγοντος έκ τού περιβάλλοντος είς τήν γλώσσαν, ή όποία περιέ
βαλε τύ περιβάλλον, διά νά τού όρίοη, πώς έπρεπε νά φέρεται. Τό ήχητικόν 
παράσιημα τών έμπειρικών φαινομένων έπαγίωσε κατ’ αυτόν τόν τρόπον τήν 
κοσμικήν διαγωγήν. Λυτό συνέβη πιθανώς τήν έποχήν, κατά τήν όποίαν ή φυ
σική δύναμκ; τού άνθρώπου έδοκίμαοε τά όριά της, ώσίε νά χρειασθή έκτός τής 
μυϊκής ίκανότητος άλλος τρόπος άγώνος διά τήν έπιβίωοιν. Τύ έναρκτήριον διά 
τούτο γεγονός τού πνεύματος δέν έξυπηρέτησεν άρχικώς τήν συνεννόηοιν, άλλ' 
έπέβαλε τήν πρόθεοιν ιού άνθρώπου είς τόν κόσμον χ ω ρ ί ς  τ ή ν  μ ε σ ο 
λ ά 6 η σ ι ν τ ο ύ  σ ώ μ α τ ο ς .  ΙΤροϋπόθεοίς του ί>πήρξε διά τούτο ή πί- 
σπς, ότι αυτά τά όποια υποπίπτουν εις τήν άντίληψιν, έχουν «ψυχήν», είναι

1) Μ.—D. C h e n  u: Lpveil de la conscience dans la civilisation mddievale, Mont
real—Paris 1969, a. 15.

2) In Ieremiam prophetam, Coloniae MDL,XXVII, πρόλογος, σ. 387. Πρβλ. Η. 
Be nz :  Ecceesia spiritualis, Stuttgart 1934, a. 15.
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δηλαδή προικισμένα μέ θέλησιν. Έάν δεν ϊσχυεν ή άνιμισπκή αύτή βεβαιότης, 
ό άνθρωπος δέν θά διέτασσε τά πράγματα νά συμπερκρερθουν, δπως άρμόζει 
ταυτοχρόνως εις εκείνον και εις την φύσιν των.

Εις την μαγικήν της άφετηρίαν ή γλώσσα διά τάν λόγον αύτόν δέν έκφρά- 
ζει άπλώς μίαν άπαίτησιν, άλλά τ ή ν  ε φ α ρ μ ό ζ ε ι  έ π ι  τ ή ς  π ρ α γ 
μ α τ ι κ ό τ η τ α ς .  Συνδυάζει τήν ύποκειμενικήν και τήν φυσικήν άνάγκην 
και παρουσιάζεται ώς πρώτη σύνθεσις του πνεύματος και τής ύλης. "Από τής ά- 
πόψεως δμως αύτής είναι και ή πρώτη τ ε χ ν ι κ ή  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η ς  
έπι τής γής. ό αρχικός εξαναγκασμός τής φύσεως νά έκπληρώση σκοπούς, τούς 
οποίους δ έ ν  έ θ ε σ ε  ν. *Όχι μόνον δέν έχουν έκτοτε τά δεδομένα τής 
εμπειρίας τήν δυνατότητα νά είναι άκαταλόγιστα, άλλ* οφείλουν νά έφαρμό- 
σουν τό σχέδιον του άνθρώπου: νά ύπηρετοϋν τον άνθρωπον εντός π ν ε υ 
μ α τ ι κ ώ ν  έ ρ γ ω ν ,  διά τών οποίων έλέγχεται ή δύναμίς των. *Ό,τι λέ
γεται «τεχνική», έγεννήθη ούσιασηκώς τήν στιγμήν τής γλωσσικής πολιτογρα- 
φήσεως τών φυσικών όντων εις τό κράτος του πνεύματος. Έάν εις τήν εποχήν 
μας ό άνθρωπος κατασκευάζη άντι λέξεων μηχανήματα, δέν ύπερενίκησε τήν 
γλωσσικήν του καταγωγήν, άλλά τήν άπεκορύφωσε. Έάν διά τούτο ή γλώσσα 
δέν άποκτήση ώς έννοιολογική δυνατότης μουσιακόν χαρακτήρα, οφείλει νά με- 
ταβάλη προοπτικήν. Εις τήν δεδομένην μορφήν του ό κόσμος έχει κατακτηθή* 
εις τήν ι σ τ ο ρ ι κ ή ν  τ ο υ  κ α τ ε ύ θ υ  ν σ ι ν  είναι ακόμη άδέσποτος.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΡΣΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ

Δ Υ Ο  Μ Τ Τ Α Λ Λ Α Ν Τ Ε Σ
Μέ κάποιο δισταγμό, πού πηγάζει άπό ένα συναίσθημα ένοχης, προσφέρω 

σέ άπόδοση, αυτά τα δύο ποιητικά κείμενα. Δεν είναι βέβαια ποιήματα σταθε
ρής μορφής, έκείνης τής μορφής πού τόσο άγάπησε ό Φρανσουά Βιλλόν. Είναι 
όμως πάντα ποιήματα, μέ ρυθμό, στροφές, ομοιοκαταληξίες, πράγματα στην έ- 
ποχή μας άπαράδεκτα. Και όχι μονάχα στην έποχή μας, άφου έδώ καί εκατό 
χρόνια έψαλε τής ρίμας ό Βερλαιν τον έξάψαλμο:

Ho! qui dira les torts de la rime?
Quel enfant sale on quel negre fou 
nous a forge ce bijou d’ un sou, 
qui sonne faux et creux sous la lime?

Ζητώ λοιπόν συγγνώμην πού θά ταράξο) το νευρικό σύστημα των μονόχνω- 
των έραστών τής μοντέρνης ποιητικής, πού απεχθάνονται κάθε έπαφή μέ τήν 
παλαιό μετρική, βάρβαρο, οχληρό και κουραστικό γέννημα των πρώτων μεσαιω
νικών χρόνων. (Πρόκειται βέβαια γιά την ποίηση τής μεσαιωνικής Δύσης καί 
μάλιστα στήν πρώτη της έμφάνιση, γιά ποιήματα γραμμένα στην Λατινική). 
Συμβαίνει όμως πολλές, γιά νά μην πω άπειρες, φορές, ή βάρβαρη, 0ς πούμε, 
σπχουργική πανοπλία νά κρύβει μέσα της πλούσιες πνοές γνήσιου αισθήματος 
ή μιά καθαρά ατομική διάθλαση τής εικόνας τού κόσμου μέσα άπό τό πρίσμα 
μιας προσοπτικότητας ή τήν έπική άπόδοση τής άρχαίας ζωής του είδους μας ή 
ιού λαού μας. Και στήν περίπτυιση αυτή δεν έπιτρέπεται νά μεταβληθή σέ άπο- 
διοπομπαίο τράγο. 'Ύστερα ποιος μας λέει ότι μετά τό όργιο των σημερινών 
ποιητικών έξομολογήσεων, πού έχουν — όχι πάντα βέβαια — καί την δική τους 
μουσικότητα και τήν ίδιότυπή ιούς σημαντική, και δικά τους έκφραστικά μέσα, 
δέν θά γυρίσουμε καμιά μέρα — ό θεός νά μή τό θελήση — στήν ναρκωμένη 
παληά μετρική των παλαιών ποιητών, τών πατέρων των σημερινών ποιητών, 
πού άπελάκτισαν τούς προγόνους «καθαπερεί τά πωλάρια γεννηθέντα τήν μη
τέρα».

Οι δύο Μπαλλάντες μας είναι διαφορετικής έθνικότητος. Ή  μιά είναι γερ
μανική, ή άλλη γαλλική.

Ή  πριίπη είναι τού Τέοντορ Φοντάνε (1819—1898), παιδιού παλαιών Γάλ
λων μεταναστών. ’Ά ρχισε τήν ζωή σάν φαρμακοποιός γιά νά γίνη γρήγορα δη
μοσιογράφος. Καί, σάν πολεμικός άνταποκριτής γερμανικών έφημερίδων στόν 
γαλλο- πρωσσικό πόλεμο του 70)71, αίχμαλυπίστηκε άπό τούς άπογόνους τών 
παλαιών συντοπιτών τών πατέρων του. Τόν Φοντάνε άπασχόλησε ιδιαίτερα ή 
Μπαλλάντα, όχι μέ περιεχόμενο δαηιονικό, ηθικό ή έφιαλτικό, όπως στόν Γκαί- 
τε, τόν Σίλλερ ή τόν Μπύργκερ, άλλό ιδιαίτερα ιστορικό και άναγόμενο στήν 
έποχή όπου ή ιστορία άγωνίζεται νά ξεκολλήση άπό τήν αγκάλη τού μύθου.

Ή  δεύτερη Μπαλλάντα μας είναι τού Λεκόντ Ντέ Αίλ (1818—1894). Γεν
νημένος στήν νήσο Bourbon, έφτασε στή Γαλλία στά εϊκοσί ίου χρόνια, κορε
σμένος άπό τά θεάματα πού του προσέφερε ή φύση καί ή ζωή μέσα στήν ζώνη



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ »

των τροπικών, θεάματα πού έδωσαν τα θέματα πολλών ποιημάτων του. Δύο άπ’ 
αύτά: — Οί Ελέφαντες και ό 'Ύπνος του Γύπα — τά έχω δώσει μεταφρασμένα 
σέ παλαιότερα φύλλα του Περιοδικού. Ό  ποιητής έλαβε μέρος στο Παρίσι στύν 
έμφύλιο πόλεμο του 1848 καί, άπογοητευμένος από την κατάληξή του, άποσύρ- 
θηκε από την δράση, γεμάτος όργή και μίσος για κάθε θεσμό. Τότε καταφύγιό 
του στάθηκε ή ζωή τών περασμένων έποχών: ’Αρχαιότητα ή Μέσος Αιώνας. 
’Αποτέλεσμα αυτής τής αποχώρησης από τήν ένεργό ζωή στάθηκαν τά Poemes 
Antiques και τά Poemes Barbares, καθώς Kai λαμπρές μεταφράσεις σέ πεζό τών 
Ελλήνω ν κλασικών, ιδιαίτερα του Αισχύλου. Αύτές oi τελευταίες δμως δέν 
ήταν του γούστου του συμπατριώτη μας Ζάν Μορεάς (Γιάννη Παπαδιαμαντό- 
πουλου) ενός άπό τούς άρχηγούς τής σχολής τών Συμβολιστών.

Α. Γ.

Α ΕΚΟ Ν Τ  ΝΤΕ ΑΙΑ

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΛΜΑΡ

Ξάστερη ή νύχτα* κρύος ό αγέρας* κόκκινο τό χιόνι. 
Πήχτρα οί γενναίοι, οπού άθαφτοι σκεπάζουνε τή γή, 
άγριοι και ασάλευτοι. Τό χέρι τό σπαθί χουφτώνει.
Ψηλά γυρίζει χρούζοντας τών κορακιών ή ορδή.

Τό κρύο φεγγάρι τό άτονο του φως μακρυά σκορπάει.
Μέσ’ στών νεκρών σηκώνεται ό Γιάλμαρ τό σωρό.
Μέ τά δυο χέρια στο σπαθί τό κολοβό άκουμπάει.
Τό αίμα, πορφύρα τών μαχών, τού λούζει τό πλευρό.

«Ώέ! Βαστάει κανένας τους ολίγη ανάσα ακόμα, 
μέσα στα τόσα πρόσχαρα καί δυνατά παιδιά, 
ποίχαν τό γέλιο τήν αυγή, τραγούδια είχαν στο στόμα, 
σάν τά κοτσύφια ανάμεσα στά λόγγια τά βαθειά;

Βουβοί όλοι* ή κάσκα μου έρεψε* βούλιαξε ή αρματωσιά μου* 
τής τίναξαν τά δέματα οί βροντιές τού τσεκουριού.
Τά μάτια μου αίμα* μιά ασωστη βοή δέρνει τ’ αυτιά μου, 
όμοια μέ τ’ ούρλιασμα τών λύκων καί τού ωκεανού.
Καλό κοράκι, έλα κοντά μου, εσύ πού τρως ανθρώπους* 
ή μύτη σου τά στήθια μου άς άνοιξη, ή δυνατή. 
’Απείραχτους θέ νά μάς βρής ξανά σ’ αυτούς τούς τόπους. 
Π αρ’ τήν καρδιά μου στήν κοπέλλα τού "Τλμερ αχνιστή.

Εις τήν Ουψάλα, όπου οί Γιαρλοί πίνουν τήν καλή μπύρα, 
καί τραγουδούν, καί ρυθμικά βροντούν χρυσά καδιά, 
πέταξε, εσύ, πού τις έρμιές τού λόγγου φέρνεις γύρα, 
ψάξε γι’ αυτήν πού μούταξαν καί δόσ’ της τήν καρδιά.
Ψηλά στον Πύργο, εκεί όπου στήνει ή κράξια τό λημέρι, 
λευκή θά στέκη, μέ μακρυά, κατάμαυρα μαλλιά.
Λαμπρό τό μάτι της, σάν όμορφης νυχτιάς τό αστέρι.
Κρίκοι άπό άσήμι άμόλευτο τής κρέμονται στ’ αυτιά.
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II ές της για την αγάπη μου, κράχτη πικρέ, και άκέρηα 
δόσ’ της έτούτη την καρδιά. Θά τήνε νοιώση αυτή 
δχι χλωμή, μήτε άναντρη* μά κόκκινη και πλέρια, 
καί ή κόρη του "Τλμερ, κόρακα, θά σέ καλοδεχτή.

Έγώ πεθαίνω· ρέει ή ζωή μου άπ’ των πληγών το δρόμο. 
Ή  ώρα μου ήλθε* λυκουριά, πιες τό αίμα μου ζεστό.
Νιος καί γερός καί πρόσχαρος· χωρίς λεκέ ούτε νόμο, 
στον ήλιο πάω, με τους θεούς μαζί νά θρονιαστώ.

Απόδοση: ΑΡΣΕΝ Η  ΓΕΡ Ο Ν ΤΙΚ Ο Υ

Θ. ΦΟΝΤΑΝΕ

ΓΚΟΡΜ Ο ΑΡΑΘΥΜΟΣ

Ξουσιαστής είν’ ό ρήγας ό Γκόρμ στους Δανούς* 
κυβερνάει τριάντα δλάκληρα χρόνια.
Σιδερένιο τό χέρι* σταθερός είναι ό νους· 
τά μαλλιά του μονάχα λευκά σάν τά χιόνια.
Σάν τά χιόνια τά φρύδια, πυκνά καί σμιχτά* 
πολλούς κάνουν βουβοί ν’ απομένουν μπροστά του. 
’Οργισμένη τό μάτι σού ρίχνει ματιά, 
καί γι’ αυτό Γκόρμ ό ’Αράθυμος είν’ τ’ όνομά του.

Καί νά! φτάνουν στών Γιούλ τις γιορτές οί Γιαρ?;θ(. 
Γκόρμ ό ’Αράθυμος μέσα στη σάλλα του στέκει.
Καί ή βασίλισσα σέ. φιλντισένιο σκαμνί,
Τύρα ή Δάνεμποτ κάθεται λίγο παρέκει.
Καί τά χέρια τους σμίγουν αμίλητοι οί δυο, 
καί κατάματα ό ένας τον άλλο κοιτάζει.
Σάν ν’ ανθίζει στά χείλη χαμόγελο αχνό:
Γκόρμ ’Αράθυμε, τί την καρδιά σου μαλάζει;

Στον αγέρα μα?νλιά άνεμίζουν χυτά, 
άπ’ τη σάλλα πιο πέρα στο χώλλ τό μεγάλο. 
Πουπουλένιο ένα τόπι ό Γιούγγ Χάραλτ πετά, 
ό Γιούγγ Χάραλτ ό γιος τους πού δεν έχουν άλλο. 
Τά σγουρά του ξανθά, τό κορμί ?αγερό, 
χρυσοκέντητο άτλάζι τά σκουτιά πού φοράει.
Είναι τώρα δ Γιούγγ Χάραλτ δεκαπέντε χρονώ, 
καί ό καθένας τους ομοια τό παιδί τό πονάει.

Τό πονάνε καί οί δυό. Μιά λαχτάρα κρυφά 
ωσάν φίδι κακό τή βασίλισσα ζώνει.
Γκόρμ δ ’Αράθυμος πέρα άπ1 τή σάλλα κοιτά.
Στόν Γιούγγ Χάραλτ τό γιό του, τό χέρι του απλώνει, 
καί στηλώνεται δρθός. Τό μαντύ πορφυρό, 
στή γης πέφτει, κι’ έκείνος λέει τώρα:
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«*Αν μου πή ένας ποτέ: τό παιδί είναι νεκρό, 
θά πεθάνη τήν ίδια την ώρα».

Καί νά! λυώνουν τά χιόνια. Φεγγάρια περνούν, 
μουσαφίρης ξανά τό θέρος μάς μπαίνει.
Γιά τά ξένα τρακόσια καράβια κινούν.
Ό  Γιούγγ Χάραλτ ψηλά σε κατάρτι ανεβαίνει, 
καί τραγούδι ενα άκούς στο κατάρτι ψηλά, 
ως τήν ωρα πού τώσβησε δ αγέρας.
Τό στερνό έχει χωνέψει πανί, μά κοιτά
προς τά εκεί ακόμη δ Γκόρμ, δ σκληρός του πατέρας.

Κι’ άλλα ακόμη φεγγάρια. Χαράζει μαβιά 
χινοπώρου στο Σούντ καί στη θάλασσα μέρα.
Τρία καράβια γυρνούν, με βαριά τά κουπιά· 
φτάνουν αργά σε γιαλούς πατρικούς από πέρα 
Μαύρες σουρώνουν παντιέρες. Στού Μπρέσμπρο τον βάλτο 
τώρα κοίτεται δ νιός, δ Γιούγγ Χάραλτ νεκρός.
Ποιός θά πάη στον ’Αράθυμο Γκόρμ τό μαντάτο;
Μά άντρας πού θά βρεθή δ ψυχερός;

Καί κινάει ή Τύρα Δάνεμποτ κατά τό γιαλό· 
γιατί έκείνη τά μαύρα πανιά τάχε δει.
Καί μιλάει: Σάν τ’ αχείλι σας είναι δειλό, 
τό δικό μου τό στόμα θά τού τό πή.
Τό γιορντάνι των άλικων κοραλιών άποθώνει, 
τ’ ακριβά τά πετράδια άποθώνει τού όπά?π|.
Τό κορμί με κατάμαυρο ρούχο τό ζώνει, 
καί προβαίνει στο χώλλ καί στην σάλλαν αγάλι.

Στό χώλλ καί στη σάλλα παντού είν’ απλωμένα 
ξομπλιασμένα μέ δλόχρυσο τέλι υφαντά.
Κατάμαυρες μπάντες έπάνω θλιμμένα 
μέ τά ίδια της χέρια εκείνη κρεμά.
Δώδεκα ύστερα ανάβει κεριά. Τρεμοσβήνει 
τό φως καί άναδίνει θολή αναλαμπή. ^
Καί μέ χράμι πηχτό καί κατάμαυρο ντύνει 
τό φιλντισένιο τού Ρήγα σκαμνί.

Μπαίνει ό ’Αράθυμος Γκόρμ. Τό κορμίτρεμουλιάζει.
Σάν σ’ έ'να όνειρο μέσα προβαίνει βαρύ.
Προς τό σκότεινο χώλλ τό μάτι κοιτάζει^
Δεν τά βλέπει τά φώτα που λάμπουν έκεΐ. ^
Και μιλάει: «νοιώθω εδώ τον αγέρα πηχτό.
Στ’ ακρογιάλι, στη θάλασσα θέλω νά πάω.
Τό άλι.κό μου μαντό φέρε έδώ τό κρουστό, 
καί τό χέρι σου δόσ’ μου νά τό βασταω».

Μαΰρο έκείνη μαντύα ευθύς τοϋ φορεί· 
μά όχι χρυσοΰφαντο καί πορφυρό.
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Λέει έκείνος: «αυτό, πού κανείς δέν θά πή 
θά τό πώ τώρα έγώ: το παιδί είναι νεκρό».
Και σωριάζεται κάτω έκεΐ πούχε σταθή.
’Άγρια άνεμου σπιλάδα στην κάμαρα μπαίνει.
Τό κρύο χέρι ή βασίλισσα του Ρήγα κρατεί, 
κα'ι με μιας των κεριών πέφτει ή φλόγα σβησμένη.

Απόδοση: ΑΡΣΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ

Κ

PECTORE ΑΒ ΙΜΜΟ

I

’Από βαθιά πολύ έρχεται τούτη ή παγωνιά 
καί κόόει σά διαμάντι.
Ράγισαν οί καθρέφτες· μά οί μορφές 
άκέραιες ή άκρωτηριασμένες 
δσες και τά ραγίσματα...
Τά μέτρα λεν ένα κι’ έξήντα έφτά,
μά έσύ πού τό ’βρες τόσο βάθος γιά νά σκάψεις;
Τρεις αήνες ό χειμώνας από τό παράθυρο
χρόνος μοιάζει. Πώς θά υποφέρουμε
τή συντήρηση τών ζωντανών άπ’ τους νεκρούς
— ποσά αντίστροφα —.Π ώ ς  τού Απόλλωνα
τή χάρη στά μαλλιά και τό γλαυκό τής ’Αθήνας στά μάτια
άνώφελη σπουδή θά δώσουμε
στο συμπαθή πολύτιμον ηλίθιο,
πού ’ρχεται πάντα έξώρας!

★  ★  ★

Στούς τροχούς τής άνάγκης τέλεια δεμένη
ή γή μ’ ακρίβεια μαθηματική γυρίζει*
κι’ έ'ρχετ’ ή ’Άνοιξη, βυζαντινής μουσικής δρθρος!
Τι φοβερό, τί άπειρα φοβερό νά τή λογιάζεις 
μ’ άσπρα μαλλιά!
Σταμάτα λές, μά κιόλας νάτο, 
τεφρό διανεύει τό φθινόπωρο ψηλάθε.
Αφήνεσαι στούς λογισμούς σου, πού δικοί σου 
καλά - καλά κι’ αύτο’ι δέν είναι:
«—’Ήμουνα κάποτε δ,τι δέν είμαι 
κι’ αυτό πού είμαι δ,τι δέ θά γίνω, 
γιατί δ άνθρωπος στή γή έπάνω 
κανενός πράγματος κύριος δέν είναι...».

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΙΜΑΝΤΟΣ
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Τ Α  Σ Τ Ε Φ Α Ν Α  

( δ ιή μ η μ α  )

Τά βλέφαρα τής Μάγδας δεν έκλεισαν ούτε στιγμή, οΰτε γιά να παίξουν, 
δλη τή νύχτα, δσο κι αν τά βάραινε ή κούραση κι οί συγκινήσεις τής ξεχωρι
στής εκείνης μέρας. Τά μάτια έμεναν έκεϊ στηλωμένα, γεμάτα χαρά και λα
τρεία, μέσα στην καριδένια κορνίζα σε σχήμα καρδιάς, δίπλα στο εικονοστάσι, 
πού έκλειναν τον χλιοπόθητο θησαυρό: τά στέφανα τοΰ γάμου. Ζωή ολόκλη
ρη τά λαχταρούσε και τά ονειρεύονταν. Τ’ άναμμένο καντήλι τά φώτιζε με 
γλυκείες άνταύγειες και τά κέρινα λεμονάνθια τά πλεγμένα γύρω, τριγύρω, 
μύρωναν την καρδιά της.

Εύλογημένα και τιμημένα άπό τον θεό και τούς άνθρώπους, την πλημ
μύριζαν μ’ άνέκφραστη εύτυχία και την ένωναν άρρηκτα πιά, με τον «αιώ
νιον δεσμό τού γάμου» με τό Βάσο της. Τώρα θάχει τό κεφάλι ψηλά, δεν θά 
ντρέπεται κανέναν, δεν θά φοβάται τίποτε. Γ ιατί... δσο και νά πής, είχε και 
κάποιον φόβο. Ή  άγόπη — και την άγαποϋσε ό Βάσος — είναι άγάπη, τό στε
φάνι δρως είναι άλλο πράμα. Την άγάπη — θεός φύλαξη — μπορεί νά την 
πλανέψουν καμμιά φορά, μπορεί νά σου την κλέψουν, μά τό στεφάνι δεν μπο
ρεί νά οοϋ τό πάρη κανένας. Άμ γιατί θαρρείς, τάφτιαξαν έτσι οί άνθρωποι; 
Γιά γούστο μαθές ή γιά γιορτές και πανηγύρια; Ναι, έτσι είναι κι ας είναι δο
ξασμένο τ ’ άνομα τοώ Κυρίου πού την αξίωσε νά τό βάλη κι αυτή.

Ξημερώθηκε αϋπνη κι εύτυχισμένη. Φόρεσε την κόκκινη ρόμπα, τή φτια
γμένη επί τούτου, γιά νά καθρεφτίζη τή χαρά τής καινούργιας ζωής, και νά 
φανή κι αύτή σάν νιόπαντρη, πλύθηκε, καλοχτενίστηκε. έφτιαξε τον καφέ καί 
τον πήγε στο κρεββάτι. Κάθε μέρα αύτό έκανε βέβαια, μά σήμερα είχαν δλα 
μιά νέα σημασία.

Μαχμουρλής, τεντώθηκε ό άντρας — ό άντρας της — μέσα άπό τά κρου- 
σταλλάτα σεντόνια, τά κεντημένα μέ τά χέρια της «γιά προίκα», πήρε τό φλυ- 
τζάνι μέ μισόκλειστα μάτια κι είπε: —*Έ, κατάλαβες τίποτε τό διαφορετικό; 
"Αλλαξε τίποτα στή ζωή μας; Τό ίδιο δέν κοιμηθήκαμε δπως πάντα στο ίδιο 
σπίτι, τό ίδιο δέν ξυπνήσαμε δπως κάθε μέρα; ’Εσύ δέν είσαι ή Μάγδα κι εγώ 
ό Βάσος, καί δέν άγαπιώμαστε τό ίδιο δπως πρώτα; Μ* έφαγες χρονάκια δέκα 
μέ τό ίδιο βιολί. Στεφάνι καί πάλι στεφάνι. Τό βάλαμε κι ήσύχασες. "Ομως 
τίποτε δέ βλέπω τό ξεχωριστό, τίποτε δέν κερδίσαμε παραπάνω. ’Εμείς κυρά 
μου, συνέχισε τρυφερά, παντρευτήκαμε πριν δέκα χρόνια. Τό θυμάμαι σάν 
καί τώρα, μιά ανοιξιάτικη πασχαλινή νύχτα, μέσα σ’ ένα ανθισμένο περιβόλι, 
πάνω άπό τό χλωρό χορτάρι, μακρυά άπό τούς άνθρώπους πού κατάτρεχαν 
τήν άγάπη μας, αλλά πολύ κοντά στού θεού τά μάτια. Τ ’ αγριολούλουδα μάς 
στεφάνωσαν, τ’ αστέρια μάς εύλόγησαν, οι γρύλοι μάς έψαλλαν τις εύχές. 
Άπό τότε, ζοϋμε μαζί, αγαπημένοι καί τίποτε δέν μάς έλειπε. Μπά καί δέν 
τά λέω καλά;— Γέλασε τρανταχτά καί τή χτύπησε στον ώμο.

— Μάς έλειπε - λέει ή γυναίκα - κι δς μή τό καταλάβαινες έσύ. Μάς έ-
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λείπε ή τιμή κι ή σιγουριά. Πώς νά τή χαρώ έτσι την αγάπη σου; Μ’ έρωτας 
εμένα πώς μ’ έβλεπε και πώς έβλεπα τον κόσμο; Μέ ρωτάς τί άπαντοϋσα δταν 
καμμιά γειτόνισσα μου πετουσε κανένα προσβλητικό λόγο; Μά και νά μήν 
ήταν, έγώ έτσι τώπαιρνα. "Οποιος έχει τη μϋγα βλέπεις μυγιάζεται. Ζωή ήταν 
αύτή: Αλλά, άντρας έσύ, που να τά καταλάβης και πώς να σέ πειράξουν αύ- 
τά; Ή κοινωνία δέ μας ζυγιάζει στήν ίδια ζυγαριά. Κι άκόμα μέ ρωτάς, πώς 
ένοκοθα κάθε φορά π’ αργούσες τά βράδυα, κι άς μή γίνονταν κι αυτό συχνά. 
Ό  νους μου έβαζε όλο το κακό και μέ βασάνιζαν οι ύποψίες. Γι’ αυτό καί σέ 
ζήλευα χρυσέ μου, γι’ αύτό καί γρίνιαζα κάποτε. Μ’ έτρωγε ό φόβος. Τίποτε 
δέν είχα σίγουρο. Σ ’ αγκάλιαζα καί δέν σ’ ένοιωθα καταδικό μου. Μ’ άγαπού- 
σες δέ λέο), μά ό διάβολος έχει πολλά ποδάρια. Κι έπειτα τί νά πής καί σέ 
ποιόν νά παραπονευτής, ποιος θά σου δώση δίκαιο; "Αν ήταν καλή, θά πή ό 
άλλος, δέν θά τον είχε άστεφάνωτον. Σπιτωμένη ήταν, τί γυρεύει τώρα άπ’ 
αύτόν; Ένώ τώρα θάχω το κεφάλι ψηλά κι ούτε θά βάζω κακό μέ τό νοϋ μου. 
Κι άν άργήσης, κι άν ξενυχτήσης, δέν θά φοβούμαι τίποτε. Τί νά σκιαχτώ; 
Πού θά πός; Στό σπίτι σου θά γυρίσης, στή γυναίκα σου, στο στεφάνι σου.

Σίγουρη για όσα έλεγε καί γιά όσα πίστευε, άρχισε τις δουλειές σιγοτρα- 
γουδώντας, μέ κέφι κι όρεξη. Πήγε κι αυτός οπτή δουλειά του, όπως κάθε μέρα.

—Σάν καλά νά τά λέη ή γυναίκα - σκέφτηκε, δίκαιο θάχει. ’Έπρεπε νά 
γίνη κι αύτό, νά ήσυχάση κι αύτή ή φουκαριάρα, πού τήν έτρωγε τό σαράκι. 
Δέκα χρόνια, δέν είναι λίγα. ’Αποξενωμένη άπό τούς δικούς της κι άποτρα- 
βηγμένη γιά χάρη μου —. Ποτέ βέβαια δέν σκέφτηκε νά τήν έγκαταλείψη κι 
ούτε έμπλεξε ποτέ μ’ άλλη, μά, νά, ούτε κι αύτός δέν ξέρει γιατί τώρριχνε 
όλο πίσω. Πότε οι δουλειές νά στρώσουν, πότε ένα ταξίδι, πότε μιά άρρώ- 
στεια, καί συχνά ή άμέλεια κι ή άναβολή.

Σάν νά αίσθάνθηκε κι αυτός τώρα ένα ξαλάφρωμα. Ναί, δίκαιο έχει ή 
Μάγδα. ’Ένοιωσε τή συνείδησή του ήσυχη πού έκανε τό χρέος του σάν κα
λός άνθρωπος. ’Έτσι έπρεπε νά γίνη. Κάλλιο άργά, παρά ποτέ.

★  ★  ★

Ή ζωή τραβάει πάντα τό δρόμο της κι οι άνθρωποι ακολουθούν τά πεπρω
μένα τους. "Οσα τούς έγραψε ή μοίρα κι οσα αυτοί οί ίδιοι δημιουργούν, πότε 
μέ τή θέλησή τους, πότε χ(υρίς αύτή. Ή  ψυχή έχει μεγάλη δύναμη, άλλά έχει 
καί πολλές αδυναμίες. Πώς καί γιατί γίνονται μερικά πράγματα, είναι άνεξή- 
γητο. Ποιος είναι ό φταίχτης κι ό υπόλογος, πού νά ρίξης τό βάρος καί νά 
βρής άκρη: "Αλλα πιστεύεις, άλλα λογαριάζεις κι άλλα έρχονται. Ή τύχη 
σού σκαρώνει καμμιά φορά κάτι παράξενα παιγνίδια κι ή εύτυχία, πού μό
χθησες νά τήν κερδίσης, σέ είρο)νεύεται πικρά.

‘Η Μάγδα ζούσε μέ τον άντρα της ήσυχα κι αγαπημένα. ^Ηταν πια μιά 
παντρεμένη γυναίκα όπως όλες, μέ στήριγμα τον άντρα, γιά όλη της τή ζωή. 
Είχε τό κεφάλι ψηλά καθώς τό ποθούσε. Μιλούσε μέ τίς γειτόνισσες ξεκά
θαρα, μέ τον τουπέ τής άσπροπρύοοπτης καί τής τηιημένης. Δέν τίς άπέφευγε 
όπως πρώτα, δέν κρύβονταν. "Ολο τό καλοκαίρι έβγαινε κι αύτή τά βράδυα 
στήν πόρτα όπο)ς όλες καί κουβέντιζαν γιά τό νοικοκυριό, περηιένοντας τούς 
άντρες. ’Έρχονταν ένας ένας, άπό τίς δουλειές, κι έφευγαν κι αύτές μία, μία, 
γιά τό σπίτι, νά τούς περιποιηθούν, νά τοηαάσουν τό δείπνο. Πότε άργούσε ό 
ένας, πότε ό άλλος, γιά κανένα ρακί μέ τούς φίλους ή καμμιά κοντσίνα νά
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ξεσκάσουν λ ίγο , και π έρ α  αϊτό τη ν  κανονική ώρα. Π ερ ίμ ενα ν οί γυ να ίκ ες της 
γειτο νία ς , ή ρ εμ ες κι’ έμ πα ινα ν στο σπίτι ώσπου νά  ρθοϋν. Νοικοκυραίοι δλοι 
τους, εργατικοί, μ έ  ύπόληψ η, τίμιοι άνθρωποι. Α ρ γ ο ύ σ ε  ια ό  Βάσος άπά κά
ποτε κι ή Μ άγδα τον π ερ ίμ εν ε  ύ πσ μ ονεπ κ ά  μ έ  την καρδιά πάντα ζεστή κι 
ή σ υχη . νΕ π ειτα  ά ρ χισ ε  ν ’ άργή  περισσότερο και πιο σ υχνά . *Έ, θάχει τό λ ό γο  
του. Τ ί ν ά  ύποψ ιαστή; Τίποτε. Δ ικός της ήταν, 'Αμαρτία, νά  του κάνη παρά
π ονο . νΕ φ ε υ γ α ν  οί ά λ λ ε ς  κι αυτή π ερ ίμ εν ε  και πέρα  άπό τά μεσάνυχτα . — Τ ί 
μ έ  π ερ ιμ έν ε ις  άπ* έξω ; τής έ λ ε γ ε  βαρύθυμα, τή ν ξέρω  τήν πόρτα νά  μπω. —
Δ έ ν  άπαντοϋσε. Ε κ ε ίν ο ς  ξά π λ ω νε  άμέσως. ^Η ταν, έ λ ε γ ε , φ αγω μένος. Ξά
π λ ω ν ε  κι αύτή νηστική καί δ έν  έκ λ ε ιν ε  μάτι. Κ άρφω νε τό βλέμμα στήν κα
ρ υ δ ένια  κορνίζα  μ έ  τά στέφ ανα . ώς τή ν αύγή . Ε κ ε ί  πάντα δίπλα στό εικονο
στάσι τά φ ώ τιζε τό α να μ μ ένο  καντήλι, ευ λ ο γη μ ένα  ία άμετακίνητα. Τ ή ν άτέ- 
ν ιζα ν  κι εκ είνα  πότε π α ρ α π ονεμ ένα , πότε ανέκφραστα, πότε αίντγματικά.

Και π ερ νο ύ σ α ν  οί μ έρ ες  καί π ερ νού σ α ν οί ν ύ χ τ ε ς  μ ’ ένα ν  ύπουλο, άτα
κτο ρυθμό, πού τή γ έμ ιζε  αγω νία. Ή  ζωή της πή ρε τά σκαμπανεβάσματα κα- i 
ραβίοϋ χα μ έν ο υ  σέ μ ιάν άγνοκ πη  θάλασσα. Μιά νύ χτα , δ έν  π ή γε  καθόλου. 
Ξ ημερώ θηκε στήν πόρτα περιμ ένοντας. "Οταν έφ εξ ε  μπήκε μέσα, κατέβασε 
τά σ τέφ ανα . τ’ ά γκάλιασε καί τά μούσκεψ ε μέ δάκρυα. Κι ά λ λ ες  νύ χ τες , π ολ
λ έ ς . δ έν  ήρθε. Π ου ν ά  κοιμήθηκε; Μ ή π ω ς ...  δμως, δχι, δ έν  είνα ι δυνατόν.
Α ύτή ε ίνα ι ή γυ να ίκ α  του καί καμμιά ά λλη . Κάποιοι τής ψιθύρισαν μ έ συμ
πόνια  ποις τον είδαν μ έ  μία. Κι ας τον είδαν. Ποιά ά λλη  μπορεί νά χη  δικαιώ
ματα έπ ά νω  του; 'Ό π ω ς ια α ν είναι, σ’ αύτή θά γυρίση. Τότε, τί ιό  βάλαμε τό 
στεφάνι; *Έτσι γ ια  γούστο; Ά ς  κάνη ύπσμονή. Ό μ ω ς  ό Βάσος δέ γύρισε. Κι 
α ν  τον  έ φ ε ρ ν α ν  καμμιά φορά τά πόδια, έτσι γ ιά  τά μάτια, άπό λύπηση, καί γιά  
ν ά  τής άφήοη λ ίγ α  χρήματα <νά μή δυσκολεύεται», ή καρδιά του δ έ  γύρισε  
ποτέ. Ά π ό  ά νεξιχνία σ του ς λ ό γ ο υ ς  κι α νεξερ εύ νη τες  έτπθυμίες. ε ίχ ε  δοθεί 
κάπου ά λ λ ο ύ . Τ ά «στέφανα τού γάμου», στά οποία ή Μ άγδα ε ίχ ε  στηρίξει 
τή ν άσφ άλεια  καί τή ν ευτυχία , δέν' κατάφ εραν νά  τον έμποδίσουν.

*Έ κλαψε, παρακάλεσε. φ οβέρισε, μ ’ δλα  τά δικαιώματα πού ε ίχε , αλλά  
τίποτε. Τ ό π ου λί τής άγάπης. ε ίχ ε  κάνει φτερά. Τ ί νά  κάνη, πως νά  φερθή;
Μ άταια πάσκιζε νά  ξεό ια λ ύ νη  τό μ π ερ δεμ ένο  νήμα τής ζοιής καί τής μοίρας.
Ά κ ρ η  δ έ ν  εύρισκε. Κι αν έ λ ε γ ε  σέ κα νένα  τόν καϋμό τ η ς . . . μπορεί βέβαια 
νά  μή τήν είροΛ'εύονταν, γιατί ήταν ή στεφανοιμένη, νόμιμη γυναίκα του, 
μπορεί καί νά  τή συμπονούσαν ειλικρινά , μά ποιος νοιάζεται καί πολύ  γιά  τούς  
ξ έ ν ο υ ς  π ό ν ο υ ς ; Ό  καθένας έ χ ε ι τά δικά του. Ο δ, καϋμοί υπά ρχου ν στάν κόσμο.

*Έτσι ή Μ άγδα ζούσε πιά ολομ όνα χη , μέσα σ ’ ένα  σπίτι βουβό ια άψ υχο, 
κοιτάζοντας μ έ βουρκω μένα μάτια, πάνω  άπό τό δ ιπλό κρεββάπ, πού τά ένα  
μαξιλάρι, έ μ ε ν ε  πάντα  άθικτο καί σιδερω μένο, τά τιμημένα στέφανα, μέσα  
στήν καρυδένια  κορνίζα  τους, σέ σχήμα καρδιάς.
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ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΣΤΡΟΥΓΑΣ

’Αρκεί λίγη σκιά, για νά φανερωθή 
ή γένεση ένός άλγους πάνω στο βράχο.
’Όχι έτσι ή Στρούγα, μά δταν βαρέση ό ήλιος, 
είναι άνθος πού σέ μεθάει στολισμένο 
γιορτινά, ενώ πάλλει εκεί κάτω 
ποικίλο μάτι τ’ ουρανού ή λίμνη τής ’Αχρίδας.
Σκέπτομαι τά ονειρεμένα Ήλύσια των νερών και των ανθών. 
Βλέπω καΐκια ν’ αρμενίζουν ελαφρά 
πάνω σέ πράσινη κούπα, πού αντιφεγγίζει 
το πράσινο των αψίδων και των ακτών.
*Όπ(ος είναι ψωμί το ψωμί, εδώ ’ναι ό άνθρωπος άνθρωπος. 
Ό  θόρυβος τού κόσμου εδώ είναι μια ηχώ 

πού φτάνει κάθε χρόνο με βήματα βελούδινα.
Είναι αλήθεια, αγάπη; ’Αγάπη είναι τούτη ή συνετή
μανία τών ποιητών, πού από τή γέφυρα,
οπού ή Μακεδονία υψώνει ένα σήμα
ένάντια στον τοίχο τού μίσους, ένάντια στο αίμα,
ανοίγουν δρόμους — και πριν νά είναι αργά,
βρίσκουν ζθ)ή. Δεν γράφεται ή ειρήνη
πάνω στο νερό, άν έχουν αίσθηση
ή ανασφάλεια τού ανθρώπου και ή σημαία
πού εναλλάσσεται τή θλίψη και τήν ελπίδα,
γιατί φωνάζει πάντοτε «’Όχι» στή ναπ,ά λ μ.
Είναι δ λόγος μέ τή λει»κή του φλόγα.
Πάνω στο ρόδο τών άνέμιον ένα υψηλό νησί 
διαχέει ένα φώς σέ (ορισμένα σημεία 
Άκούς, αγάπη; Δός μου τό χέρι.
Καί τό χέρι είναι μια γέφυρα, και ή ζο)ή.
Τό ξαίρεις, τό ξαίρο). Γιά όποιον θέλει τή νύχτα 
τό πλαστικό είναι θαύμα στις παγίδες.
Οί φανατισμοί είναι αλήθεια 
όπως τό φώς, ό αέρας, ή θάλασσα* 
κ’ έμείς, πού άκούμε μιάν άλλη φωνή, 
είμαστε ποιητές πάνα) σ’ αυτή τή γέφυρα.

'Απόδοση: ΔΗΜ. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
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Εισαγωγή Μετάφραση: ΜΑΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΡΟΤΣΣΟΪ

Κορυφαίος "Ισπανός ποιητής γεννημένος τον ’Ιούλιο του 1561 στην Κόρ
δοβα ήταν πρωτότοκος γιος του επιφανή νομικού και ανθρωπιστή Φραγκίσκου 
ντε Άργκότε και τής Λεωνόρας Gongora. ’Ακολουθώντας την παράδοση τής 
οικογένειας του προοριζόταν γιά τον δικαστικό κλάδο και γ ι’ αύτό άρχισε νά 
σπουδάζη νομικό στη Σαλαμάνκα. "Όμως με τή φήμη πού γρήγορα άπέκτησε 
με την ποίηση, τούς έρωτες και τά παιχνίδια, δεν θά ήταν δυνατόν νά δια- 
πρέψη ο’ αύτό ιόν κλάδο κι’ έτσι μέ συγγενικά μέσα άλλαζε κατεύθυνση καί 
αφιερώθηκε— που άλλου; στην έκκληοία/’Έτσι παραχωρώντας τά πρωτοτόκια 
στον μικρότερο αδελφό, έγινε τό 1585 παπάς στον Καθεδρικό Ναό τής Κόρ
δοβας, κι’ άρχισε τά συνεχή ταξίδια στην Μαδρίτη. Γρήγορα άπέκτησε με
γάλη δημοτικότητα καί φήμη σάν ποιητής μέ τις έκδόσεις των ποιημάτων του 
καί τά χειρόγραφα πού κυκλοφορούσαν, τά Romances καί οι letrillas του κι’ 
αργότερα τά σονέττα του. Τό 1613 κυκλοφορούν οί Soledades καί ό Πολύφη
μος, μακροσκελέστατα ποιήματα μέ χιλιάδες στίχους. Ή  ποίησή του φανα
τίζει καί τά σατυρικά του ξεσηκώνουν θύελλες έχθρας. Γιά τον ένα ή γιά τον 
άλλο λόγο, κανείς δέν μένει ούδέτερος. ΚΓ αυτός άπαντά πάντα μέ γλώσσα 
τσουχτερή. Τό 1617 γίνεται ιερέας στο βασιλικό παρεκκλήσι όπου έμεινε μέ
χρι πού άρρώστησε βαριά. Γύρισε τότε στήν πατρίδα του γιά νά καλλιτερέψη 
άλλά πέθανε τό Μάϊο τού 1627. Τά έργα του, τά περισσότερα ανέκδοτα ώς 
τότε, είδαν μιά οργιαστική εκδοτική κίνηση. Τον XVIII αιώνα σχεδόν ξεχνιέ
ται. Τον XIX άρχίζουν νά παρουσιάζονται κάποιες έγκωμιαστικές κριτικές, 
ώσπου πήρε τή θέση πού άρχικά είχε στά ισπανικά Γράμματα.

Στον Ισπανικό χρυσό αιώνα δύο ήταν τά ρεύματα στον ποιητικό λυρι
σμό: ιό λαϊκό καί τό λόγιο (erudite). Τό πρώτο μέ βαθειές ρίζες
ονήν Καοτίλλη ήταν μείγμα επικό καί λυρικό πού θά μπορούσε νά χαρακτηρι- 
οιή καθαρά ισπανικό άν καί μέ ξενική καταγωγή. Τό άλλο ρεύμα μόλις είχε 
έρθει άπό τήν Τταλία κι’ ήταν άκόμη άναφομοίωτο καί γιά τούτο άχι άγα- 
πητό στο λαό μέ τό περιστόλιστο καί άριστοκρατικό ύφος του. Στον Gongora 
αυτά τά δυό ρεύματα ενώθηκαν. Μέσα σέ μιά διάνοια έκλεπτυσμένη βαθειά 
ποιητική, μέ τόσες γνώσεις καί φυσικά μέ τήν προσωπική έκφραση, αυτές οί 
δύο τάσεις συγχωνεύτηκαν ιδανικά, έτσι πού τό περίτεχνο καί πολυποίκιλτο 
νά εισχωρήση καί νά προσφερθή στο πλατύτερο κοινό μέ τά λαϊκώτερα έργα 
του, ενώ τό λιτό ύφος του νά βρίσκεται καί στά σονέττα του πού άπευθύνονται 
στούς λίγους καί τούς διαλεχτούς. Δέν παρέμεινε λαϊκός όπως ό Lope de 
Vega, ούτε μονοκόμματα άριστοκρατικός καί «erudit» δπως ό Garsilaso. Σέ μιά 
έποχή οπού τά είδωλα είναι ό Βιργίλιος κι’ ό .’Οβίδιος ανακατωμένοι μέ δείγ
ματα Πίνδαρου καί Όράτιου ό Gongora άνασύρει άπό τήν έσωτερικότητά του 
μία ποίηση γνήσια καί εγωκεντρική κΓ όλότελα προσωπική.

Κάποιοι μελετητές του έχουν νά λένε πώς τό γράψιμό του «άκαταλαβίστι-
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κο καί σκοτεινό» χρωστιέται σ’ £va χτύπημα πολύ σοβαρό στύ κεφάλι πού έ- 
παθε μικρός πέφτοντας απ’ τό άλογο. Αυτό είναι μία άρκετά διασκοδαστική έρ- 
μηνεία πού θυμίζει τήν ανάλογη έξήγηση τής τεχνοτροπίας του θεοτοκόπουλου 
δπου «έπασχε άπό άστιγματισμό». Αυτό έκτος άπό κακεντρέχεια προδίδει και 
μειωμένη αντίληψη, άνύπαρκτο ψυχισμό καϊ για τούτο άκαταλληλότητα στήν 
ένασχόληση μέ τις τέχνες. Και οί δυό — ό Gongora και ό θεοτοκόπουλος — 
έκρηκπκά πνεύματα, ζώντας σ’ έναν κόσμο μέ τή μορφή άκριβώς του Βασι
λιά Φιλίππου, προσπάθησαν ν’ ανοίξουν μια διέξοδο στόν άσς>υκτικό κλοιό, ό 
ένας τραβώντας καί σέρνοντας σέ μια ανάστροφη προς τον ούρανό δίνη, τις 
μορφές του πού σαν σπαθιά ή πύρινοι πήδακες τρυποϋν καί διαπερνούν τόν 
μπλάβο ορίζοντα. Κι’ ό άλλος μέ τήν ποίησή του πλαταίνει καί φωτίζει τόν 
Υδιο μελανιασμένο άπ’ τά μεσαιωνικά βασανιστήρια κόσμο. Μέ μιά δημιουργία 
ξεχωριστή, μέ δπλα άλλοιώτικα είχαν κΓ οί δυό νά άντηιετωπίσουν μιά έπί- 
σης ξεχωριστή Ιστορική περίοδο καί τέτοια δπλα χρειάζονταν.

Ό  Gongora πρωτοφάνηκε οτά ελληνικά γράμματα μέ τή μετάφραση τού 
σονέττου γιά τό θάνατο τού Γκρέκο από τόν κ. Πρεβελάκη. Τό παρακάτω μι
κρό κομμάτι είναι ή άρχή άπό τίς Soleciades έργο λυρικό σέ τρία μέρη μέ 2. 
685 στίχους.

LUIS DE GONGORA Υ ARGOTE

S O L E D A D E S
’Αφιέρωση στόν Δούκα τοϋ Μ πέχαρ

Βήματα είναι ένυς προσκυνητή περιπλανώμενου 
Στίχοι, πού μου υπαγόρευσε γλυκιά Μούσα 

Σέ ταραγμένη μοναξιά 
άχαροι άλλοι, κι’ άλλοι εμπνευσμένοι.

9Ώ, Σύ, άπό δόρατα τριγυρισμένος
— τείχη ελάτινα, πυργίσκους διαμαντένιους — 
πού χυμάς στά όρη, χιόνια αρματωμένα 
γίγαντες κρυσταλλένιους πού τρέμουν οί ουρανοί 
'Όπου τό κέρας, απ’ τήν ηχώ μυριακοτκτμένο 
θεριά ξαπλώνει καί — στήν αιματοβαμμένη γή 
νεκρά στιβαγμένα ζητώντας άδικα νά χωρέσουν — 
μ’ άφρισμένα κοράλλια ξεχειλίζουν τόν Τόρμες!

Σέ κάποια φλαμουριά τό δόρυ ζύγωσε — πού τό ατσάλι του
αίμα ιδρώνοντας, γρήγορα
πορφυρό θά βάψη τό χιόνι —
κι’ δταν θά δίνει ή βουνίσια παράδοση
στή σκληρή δρΰ, στο έλατο τό υψωμένο
— αιώνιους αντίζηλους των βράχων — 
τά φοβερά άπσμεινάρια
τής αρκούδας πού λές ακόμα φιλεΐ διαπερασμένη 
τή λόγχη τ’ αστραφτερού σου κονταριού
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K l ένώ μια ιερή θά πλημμυρίζη δρυς 
σεπτός θολος, πλάι στην πηγή 
στην ψηλή όχθη στο μεγαλόπρεπο πάνω θρονί 
για  σένα ημίθεε που έστήθη 

& Δούκα περίλαμπρε!
μέρωσε στα κύματά της τον φλέγόμενο κάματό σου
και με παραδομένα τά μέλη στον αναπαμό
πάνω σέ λιβάδι χλοερό όχι γυμνό
ασε νά  σ’ άνταμώση το στέρεο πόδι
που τά περιπλανώμενα βήματά του αφιέρωσε
στή βασιλική καδένα του σκούδου σου.

Τίμησε τον ελεύθερο μέ τά γενναιόδωρα δεσμά
που από τύχη ευνοϊκή κυνηγήθηκε
Καί στή μεγαλωσύνη σου εύγνώμονη ή Ευτέρπη
τ’ αρμονικό γλυκόηχο όργανό της θ ’ αφιέρωση
τή δόξα σου υμνώντας όταν ή σάλπιγγα τής φήμης σιγήσει.

Μετάφραση: ΜΑΓΙΑ— ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΧΟΥ

' Έ ν α  γ ι α τ ί . . .

’Ακουμπισμένα τά γεράματα στο παραθύρι
— απέναντι μου — 

(κάτι βλέπουν άπ’ τή ζωή και από κεΐ) 
Τρεμάμενο χέρι, πλάτη γυρτή 
τό πρόσωπο αύλακωμένο τό βλέμμα

χαμένο...
Βαρειά ή εΙκόνα τού ανθρώπου

στή δύση.. .
—γιατί νά μήν εχουμε κι έμεις

ξανά άνατολή;.. .

ΚΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ
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Τό γνωστό φιλοπρόοδο σωματείο «Φίλοι των Ίωαννίνων καί τής Ηπείρου», όργά- 
νωσε, μέ συνεργασία τής Στέγης Γραμμάτων, μια ομαδική έπίσκεψη στις 13 και 14 ’Ο
κτωβρίου, πνευματικής έπαφής μέ τά Γιάννινα, πού έδωσε την ευκαιρία μιας καλύτερης 
γνωριμίας και σύνδεσής τους μέ πολλούς ξεχωριστούς καλλιτέχνες, λογοτέχνες, δημοσιο
γράφους και παράγοντες τής κρατικής άντίληψης στον τομέα τής πολιτιστικής και τής 
πνευματικής γενικώτερα ζωής. Πρόκειται για  μια πολύ ένδιαφέρουσα παρουσία, πού έ
γινε πρώτα για νά τιμηθούν οί καλλιτέχνες πού δώρησαν έργα τους στην πινακοθήκη Ί 
ωαννίνων (ή όποια ιδρύθηκε άπ’ τούς «Φίλους των Ίωαννίνων» και δωρήθηκε στο άρχαι- 
ολογικό Μουσείον, όπου και υπάρχει ως οργανικό του τμήμα) καί δεύτερο γ ια  μια πιο ά
μεση έπαφή καί ουσιαστικότερη γνωριμία μέ τον τόπο καί την πνευματική του υποδομή. 
Τό γεγονός αυτό, πιστεύουμε πώς θά άποτελέσει καί άφετηρία γ ια  μια παραπέρα γό
νιμη συνεργασία. Γιατί, τά Γιάννινα, πού έχουν, άπό παράδοση μακρά, καθώς και άπό 
τό πολυσήμαντο παρόν τους στην πνευματική ζωή καί κίνηση τής χώρας μας, μιά ιδια ί
τερη θέση στήν διάστρωση τής σύγχρονης έθνικής κουλτούρας, προσφέρουν μιά ευκαιρία 
γιά  τήν έγκαινίαση μιας τέτοιας κίνησης γιά  τήν πολιτιστική άνάπτυξη τής έπαρχίας. 
‘Έ τσι, μέ τήν έπίσκεψη αύτή, δόθηκε ή ευχέρεια στούς έπισκέπτες καί στούς πνευμα
τικούς άνθρώπους τής πόλης μας γιά  μιά στενότερη άλληλογνωριμία καί γ ιά  μιά χά
ραξη κάποιας προοπτικής ευρύτερης συνεργασίας, πράγμα πού πιστεύομεν καί πού, 
κατά τήν άποψή μας, δέν θά εΤταν καθόλου δύσκολο νά γίνει.

Τά Γιάννινα πιάνουν μιά μεγάλη έπιφάνεια καί κρατούν ένα βάρος στον χώρο τής 
πολιτιστικής καί πνευματικής μας υπόστασης. ΓΓ αυτό, πιστεύω πώς θά εΤταν καλό, 
αύτή ή ομαδική έκκίνηση, πού περιλαμβάνει τόσους παράγοντες άρμοδίους γ ιά  τήν πνευ
ματική μας κίνηση, νά προγραμματίζονταν, γιά  τήν ελληνική έπαρχία, ύστερ* άπονα 
συντονισμένο πρόγραμμα, έν συνεργασίςι μέ τούς πνευματικούς άνθρώπους, τούς φορείς 
τών πολιτιστικών έκδηλώσεων τής κάθε περιοχής, ώστε νά έχουμε άφ’ ένός μιά έξ άμέ- 
σου έπαφής σύνδεση καί διάλογο μέ τις  άξιες καί τ ις  δυνάμεις τής έπαρχίας καί, άφ’ 
ετέρου, μιά καλύτερη άποτίμηση τών προβλημάτων καί τών άναγκών, πού έχει αύτή γ ιά  
τήν διαφύλαξη καί γιά  τήν άξιοποίηση τής πνευματικής της φυσιογνωμίας. Ή  άρχή, πού 
έγινε τώρα, έλπίζουμε πώς θά δώσει μιά συνέχεια. Γιατί, ή δικαίωση, άλλωστε, τών 
καλλιτεχνών καί τών λογοτεχνών γίνεται κυρίως, όταν αυτοί συνδέονται όργανικά μέ 
τήν έπαρχία, πού συνιστά ζωντανό κορμό τής φυλής μας καί πού κρατεί τις άξιες τής 
πνευματικής μας παράδοσης. Καί δέν είναι ούτε λίγοι ούτε άγνωστοι αυτοί πού ήρθαν 
μέ τήν πρωτοβουλία τών «Φίλων τών Ίωαννίνων» (συγκεκριμένα, οί καλλιτέχνες, πού 
δώρησαν έργα τους στήν πινακοθήκη): Μ αρία-Τερέζα Άπάρτη, Παύλος Βρέλλης, Θεό
δωρος Δρόσος, Γρηγ. Ευκλείδης, Ιωάννης Κολέφας, Κώστας Κουτσουρής, Νικόλας, Κων. 
Λινάκης, Κώστας Μαλάμος, Ιωάννα - Μητσέα Μαλάμου, Μαρία Μητσέα - Σιώκου, "Αρτε- 
μις Μανέκα, Δημήτρης Μεγαλίδης, 'Έφη Μιχελή, Γεώργιος Μόσχος, ’Αγλαΐα Παππά, Νι- 
κόλ. Παυλόπουλος, "Οθων Περβολαράκης, ’Αλεξάνδρα Πλακωτάρη, Άντώνης Πολυκανδρι- 
ώτης, Μαρία Πώπ, Δημ. Φερεντίνος, Ή λίας Φέρτης, ΑΙκατ. Χαλεπά, Ισαβέλλα Χαρμπού- 
ρη, Τίτσα Χρυσοχοΐδου, ό Δ)ντής τής Σχολής Καλών Τεχνών κ. Νικος Νικολάου, ό Γραμ- 
ματεύς τής ϊδιας Σχολής κ. Γεώργ. Λιβάς, ό Πρόεδρος τού Καλλιτεχνικού ’Επιμελητή-
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ρίου κ. Γεώργιος Βελισσαρίδης, ή Πρόεδρος τής Έλλ. Σπηλαιολογικής Ε τα ιρεία ς κ. "Αν
να Πετροχείλου, ό γνωστός δημοσιογράφος Μιλτ. Παρασκευαΐδης (του «Έλευθ. Κόσμου»).

Ολους αυτους συνωδεψε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «Φίλοι των Ίωαννί- 
νων και τής Ηπείρου» (Κ. Στεργιοπουλος Πρόεδρος, ’Ιωάν. Μπέττος ’Αντιπρόεδρος, Ά - 
λέ§. Μαμμοπουλος Γεν. Γραμματεύς, Έ λ. Κανελλοπούλου, Νίκη Παπαχρυσάνθου, ’Αλίκη 
\Αρναούτη, Θεοφάνης Σωτηρίου, Ίω άν. Τρίμμης, Νικ. Τράντας Μέλη), πού τούς έδωσε 
την ευκαιρία να ενημερωθούν γ ια  την πινακοθήκη και νά γνωρίσουν την πόλη καί τό κά
στρο με την ξενάγηση των κ.κ. Δημ. Σιωμοπούλου καί Σ. Δάκαρη.

Ετσι, τό γεγονός αυτό, πού εΐναι ά π ’ τά  πιο  σημαντικά γ ια  την πόλη μας, θά δη
μιουργήσει καί τ ις  προϋποθέσεις γ ιά  μιά μονιμώτερη έπαφή με τ ίς  πνευματικές δυνά- 
μεις τής ’Ηπείρου καί γ ιά  μιά γόνιμη γνωριμία μέ τούς πνευματικούς της άνθρώπους 
(πού, ως γνωστόν, είναι καί πολλοί καί σημαντικοί). ’Ακόμα, έτίμησε, κατά τον πανη
γυρικότερο δυνατόν τρόπο, την προσφορά των καλλιτεχνών πού, μέ την δωρεά τους, έ
δωσαν στην πόλη μας —  καί κατά προέκταση στην έλληνική έπαρχία —  μιά άξιομίμητο 
καί ευγενική χειρονομία, πού οροθετεί γ ιά  τούς καλλιτέχνες καί τούς πνευματικούς μας 
γενικά άνθρώπους.

ΔΗΜΟΣΘ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Ο Ι  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι
Μέ δσα στοιχεία είχαμε στη διάθεσή μας καί μέ τή βοήθεια τής μνήμης, επιχειρήσαμε 

μιά σκιαγραφία μόνο των Ήπειρωτών δημοσιογράφων στη Ρουμανία.
Ή  δημοσιογραφία, γέννημα τής τυπογραφίας, πού δίκαια θεωρήθηκε ή μεγαλύτερη έ- 

φεύρεση των αιώνων, τουλάχιστον ως τίς μέρες μας, πέρα από τή μοναδικότητά της σά μέσο 
μαζικής ένημερώσεως, πριν άπό τά σύγχρονα μέσα των ήμερων μας, υπήρξε καί μιά από τίς 
σημαντικότερες κατακτήσεις τού ελευθέρου στοχασμού καί τό γρανιτένιο θεμέλιο των ατο
μικών ελευθεριών, ό άντίλαλος τού κοινού αισθήματος. "Ως τήν έμφάνισή της, oi έννοιες τού
τες, άν δέν είταν όλότελα άνύπαρκτες, δεν κυκλοφορούσαν ή άξια των δεν ένεφάνιζε υπο
λογίσιμο άντίκρυσμα. Είχαν θεωρηθεί δέ, σε μακρινές εποχές, θανάσιμο αμάρτημα.

‘Ωστόσο, σάν έπάγγελμα γιά  τους καιρούς πού άναφερόμαστε, μά καί σχεδόν πάντα, 
ή δημοσιογραφία έδινε τίς Ισχνότερες υποσχέσεις γιά  τήν προκοπή έκείνων πού την υπη
ρετούσαν. Φειδωλή στις προσφορές της, αυστηρότατη στις άξιώσεις της, έδινε τήν εντύ
πωση κάποιας άστοργίας προς όσους τήν διακονούσαν έθελοντικά.

"Ενα άπό τά πιο παράδοξα φαινόμενα στο χώρο τής πνευματικής δημιουργίας. "Ολοι 
όσοι γράφουν κι’ έχουν τήν 'ικανότητα νά μεταφέρουν τίς σκέψεις, τά συναισθήματά τους, 
σά σε καθρέφτισμα τού άνθρώπινου στοχασμού, τών εσωτερικών δονήσεων, τού ψυχισμού 
τής όμάδος, σε γενικότερο έπίπεδο, έχουν τήν έλπίδα ότι ό λόγος των δέ θά χαθεΐ όλοκλη- 
ρωτικά στή ροή τού χρόνου. Θά βρεθεί ένα ραφάκι κάποιας βιβλιοθήκης νά τον περισώσει. 
’Αντίθετα, ό δημοσιογράφος πού έρχεται σέ άμεση καί σχεδόν καθημερινή έπαφή μέ τον 
άναγνώστη γ ιά  μιά όλάκερη ζωή, θά παραμείνει ό αιώνιος άδικημένος, ό μεγάλος άγνω
στος. "Ολος ό πνευματικός του μόχθος θά καταποντισθεΐ στον άτέρμονα ωκεανό τής έπι- 
καιρότητας, στή λήθη τού έφήμερου. Σέ παληότερους μάλιστα καιρούς ή δημοσιογραφία 
άρνιόταν καί κάθε υλική ικανοποίηση, άκόμα καί τίς πιο στοιχειώδεις.

’Από τή διαπίστωση τούτη προβάλλει τό έρώτημα; τότε, γιατί άτομα μέ έξαιρετικά 
φυσικά προσόντα, μέ συγκρότηση πνευματική άξιόλογη όχι μόνο γιά  τήν έποχή τους, μά 
καί γ ιά  όλες τίς εποχές, δέθηκαν τόσο στενά καί υπηρέτησαν μέ τόση αφοσίωση τό άστορ
γο  τούτο έπάγγελμα;

Ή  άπάντηση δέν εΐναι δύσκολη. Τό άνπτκρυζαν σά λειτούργημα, δηλαδή, στήν πραγ
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ματική του υπόσταση. Καί ξέρανε δτι στη διακονία κάθε λειτουργήματος ό ψυχρός υπο
λογισμός δεν μετράει. Έκεΐ φωτίζει μόνο ό Ιδεαλισμός, ή πίστη σε κάποιο Ιδανικό. "Αν 
λείψει ή άν σβήσει πρόωρα, τό λειτούργημα χάνει τό νόημά του, τη λάμψη του, για  νά 
προβάλλει τό βιοποριστικό έπάγγελμα με όλες τις σκοπιμότητες και τους συμβιβασμούς 
του. Τά περιθώρια τής πνευματικής προσφοράς στενεύουν άσφυκτικά.

Γιά τό καλό τού άνθρώπου, δεν συμβαίνει πάντα έτσι. 'Αδιάψευστη μαρτυρία οί Ή- 
πειρώτες δημοσιογράφοι που σκιαγραφούμε στο ίδιο τούτο τεύχος.

"Ας στοχαστούμε για λίγο πόσο πιο άνάλγητος, πιο σκοτεινός θά είταν ό κόσμος 
μας, πόσο πιο άδικαίωτη ή ύπαρξη τού άνθρώπου στον πλανήτη μας χωρίς τους άδιόρ- 
θωτους Ιδεαλιστές.

Υπάρχουν τάχα καί σήμερα;

Ή άρνηση τής ύπαρξής των, σέ περιωρισμένη κλίμακα, έστω, θά μάς υποχρέωνε νά 
παραδεχτούμε τό μάταιο κάθε προσπάθειας γιά την καλυτέρεψη τού άνθρώπου καί γιά  τη 
διαιώνιση τής ζωής. Καί θά είταν άλγεινά άπογοητευτικό.

Α. ΜΑΝΘΟΣ —  ΜΥΡΣΙΝΗΣ

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ι Τ Η Σ  Κ Α Σ Τ Ε Α Α Η Σ
(ΕΝΑΣ ΚΡΥΣΤΑΑΑΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

*Η ’Ορχήστρα Νέων «Παναρμόνια», που έχει άποσπάσει τις καλύτερες κριτικές γιά 
τίς μέχρι τώρα έκδηλώσεις της, σέ μιά έφετεινή Συναυλία της (27 Φεβρ. 1972), στο ά- 
θηναϊκό θέατρο «Ρέξ», άφιέρωσε τό μεγαλύτερο μέρος τού προγράμματος σέ έργα ‘Ελλή
νων συνθετών. Πρώτο τής σειράς αυτής ήταν τό έργο τού Μ α ρ γ α ρ ί τ η  Κ α σ τ έ λ -  
λ η «Εισαγωγή καί Χορός Ηπειρωτικός».

Δεν ήταν ή πρώτη φορά πού τό έργο αυτό τού Ήπειρώτη συνθέτη περιλαμβανόταν 
στο πρόγραμμα μιάς συναυλίας. "Ηδη, πριν κάμποσα χρόνια, ό διακεκριμένος μουσουργός 
Σόλων Μιχαηλίδης, τό είχε περιλάβει στο ρεπερτόριο τής Συμφωνικής 'Ορχήστρας Βορεί
ου Ελλάδος καί τό παρουσίασε σέ συναυλίες πού διηύθυνε ό ίδιος, στη Θεσσαλονίκη, στά 
Γ ιάννινα καί στην Κέρκυρα. Μέ την συναλία τής «Παναρμόνια» —  πρώτη έκτέλεση τού έρ
γου στην πρωτεύουσα —  δόθηκε τώρα ή εύκαιρία καί στο άθηναϊκό κοινό νά χαρή καί νά 
έκτιμήση τη σύνθεση αύτή τού Μαργαρίτη Καστέλλη, νά χειροκροτήση μ' ένθουσιασμό τη 
θαυμάσια 'Ορχήστρα των ευγενικών νέων καί τον άξιο διευθυντή της, νά καλέση στη σκηνή 
καί ν' άποθεώση τον Συνθέτη.

Υποθέτω ότι τά νέα παιδιά τής «Παναρμόνια», περιλαμβάνοντας στο πρόγραμμα των 
συναυλιών τους έργα ‘Ελλήνων συνθετών, δέν τό κάνουν μονάχα γιά  νά τιμήσουν τ ίς  άξιες 
τού τόπου —  καί εΐναι άξιέπαινοι, βέβαια, όσοι συναισθάνονται καί έκπληρώνουν αυτό τό 
καθήκον —  άλλά τό βλέπουν καί σάν μιά προέκταση τών δικών τους άνησυχιών καί άναζη- 
τήσεων: Χωρίς τήν πείρα τού Χτές, δέν κατακτά κανείς τό Αύριο.

Ή έπιλογή καί ή ένταξη στο πρόγραμμα αυτής τής Συναυλίας ένός έργου τού Κα
στέλλη ήταν βέβαια μιά έμπρακτη άπονομή τιμής στον άξιο Συνθέτη, ήταν δμως συνάμα 
καί μιά παρήγορη ένδειξη πώς οί νέες γενεές βλέπουν τή δημιουργική τους προσπάθεια 
συνυφσσμένη μέ μιά γόνιμη άναδρομή στις έθνικές μας ρίζες.

Ό  Μαργαρίτης Καστέλλης έκπροσωπεί στή μουσική δ,τι καί ό συμπατριώτης του 
Κώστας Κρυστάλλης στή νεοελληνική ποίηση.
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Στο τέλος του περασμένου αιώνα, δταν έκανε την έμφάνισή του 6 Κρυστάλλης, ευδο
κιμούσαν τά  βουκολικά ειδύλλια, οί έπικολυρικές ηθογραφίες και τά  κωμειδύλλια (τύπου 
«Ά γαπητικού τής βοσκοπούλας»), πού έπιστράτευαν βοσκοπούλες καί κλεφτόπουλα, κεν
τημένες ποδιές καί λερές φουστανέλλες, γ ιά  νά προσδώσουν κάποιαν «έλληνικότητα» στους 
δεκαπεντασύλλαβους χείμαρρους των ρηχών τους εμπνεύσεων. Έ πρεπε δμως νά κατεβή 
στην πρωτεύουσα ό παραπλανημένος εκείνος έφηβος τής Πίνδου, γ ιά  ν' άκουστή ή αυθεντική 
φλογέρα των έλληνικών βουνών, ν’ άναζωογονηθή τό κλίμα, νά διευκολυνθή ή δημιουργική 
προσπέλαση προς τούς δημοτικούς μας θησαυρούς. (Ξέρω πόσο έχει λησμονηθή καί έχει ύ- 
ποτιμηθή σήμερα ή προσφορά του Κρυστάλλη. *Αφ* δτου άποκτήσαμε τή δυνατότητα —  καί 
δούλεψαν γι* αυτό γενεές όλόκληρες —  ν’ άνατρέχωμε άπ* ευθείας στις πηγές του, μπορεί 
Τσως τώρα νά γεύεται κανείς τό γάργαρο νερό τους χωρίς τή μεσολάβηση του ποιητή τής 
«ζενιτειάς» καί τού «Στοτυραΐτού». "Αν εΐναι καί ύπερκριτικός, εύκολο εΐνσι νά μιλάη γιά  
«δουλική μίμηση?;, γ ιά  σφετερισμούς μοτίβων καί στίχων, άκόμα καί γ ιά  «παραχάραξη» 
δημοτικών τραγουδιών. ‘Ο ιστορικός τών γραμμάτων μας δμως δεν μπορεί νά παραβλέψη 
τό «φαινόμενο Κρυστάλλη», έκφραση μιας έποχής, καί θεωρεί απόλυτα θεμιτή στον καιρό 
του τή «δουλική» δήθεν μίμηση, ακόμα καί τή χρήση αυτούσιων δημοτικών μοτίβων. Γιατί 
ό Κρυστάλλης δέν «σφετερίζεται?; τίποτε ξένο* είναι δλα στήν ποίηση του έξ Τσου πηγαία, 
δσο και στον ίδιο τό Λαό, τον οποίο συνειδητά καί άσυναίσθητα έκπροσωπεί.

’Αλλά στή Νεοελληνική Ποίηση δέν έχρειάστηκε δεύτερος Κρυστάλλης. Ή  γενεά τού 
Νικολάου Πολίτη καί τού Κωστή Παλαμά, μέ μιά πλειάδα γύρω τους έμπνευσμένων άνα- 
γεννητών, είχαν ήδη προετοιμάσει τό έδαφος καί προχώρησαν μέ γοργά βήματα σέ ουσια
στικότερες κατακτήσεις: Άξιοποίησαν δημιουργικά τούς θησαυρούς τής έθνικής μας κλη
ρονομιάς, πέτυχαν άρμονική τή σύζευξη τού παραδοσιακού μέ τήν άνανεωση —  σύζευξη 
πού συνεχίζεται άδιατάρακτη, παρά τις κοσμογονικές μεταλλαγές τών καιρών καί τις άσί- 
γαστες νέες αναζητήσεις, ώς τήν ποίηση τού Σεψέρη, τού Ρίτσου καί τού Έλύτη.

"Εγινε, άραγε, κάτι παρόμοιο στή Νεοελληνική Μουσική; Κι ώς ποιο σημείο;

Υπάρχουν, βέβαια, φωτεινά μετέωρα, προδρομικές μορφές καί τιμητικές έξαιρέσεις. 
"Εχω δμως τή γνώμη, χωρίς νά θέλω νά παριστάνω τόν ειδικό, ότι στον τομέα τούτον χρει
άζονταν πολλοί Κρυστάλληδες άκόμα. . .

*0 Μαργαρίτης Καστέλλης, μαθητής τού Μανώλη Καλομοίρη, έμεινε πιστός στή γραμ
μή καί στις υποθήκες τού μεγάλου Δασκάλου του, ό όποιος τον ξεχώρισε άπό τό πλήθος 
τών μαθητών του, δχι μονάχα γ ιά  τό σπάνιο μουσικό του ταλέντο, τήν κατάρτιση καί τή 
δεξιοτεχνία του, άλλά καί γ ιά  κάτι σημαντικώτερο: Διείδε πώς ό νεαρός έκείνος ύπαξιωμα- 
τικός τής Στρατιωτικής Μουσικής έκλεινε μέσα του συμπυκνωμένη τήν παράδοση αιώνων, 
είχε τό χάρισμα ν’ άφουγκράζεται τον άνασασμό τών βουνών καί τον παλμό τών συναν
θρώπων του μέ τήν ίδια μουσική ευαισθησία τών όρεσίβιων προπατόρων του, νά μετουσιώ- 
νη άνόθευτη στο πεντάγραμμο τήν παρακαταθήκη τής άδιάφθορης λαϊκής του ψυχής.

Οί περιστάσεις δέν ευνόησαν τόν Μαργαρίτη Καστέλλη ν* άξιοποιήση δσο θά ήθελε 
κι δσο θά μπορούσε τό δημιουργικό του τάλαντο. Είναι μάλιστα άξιοθαύμαστος πού κα- 
τώρθωσε, παρά  τις άντιξοότητες, παρά τήν ίσοπεδωτική ρουτίνα μιας πολύχρονης έπσγ- 
γελμστικής σταδιοδρομίας (είχε φτάσει στο άνώτατο σκαλί τής ιεραρχίας, ’Αρχιμουσικός 
τού Στρατού, δταν άπεχώρησε άπό τήν ένεργό υπηρεσία), νά προφυλάξη άπό τήν όλοκλη- 
ρωτική άποξήρανση τή δροσιά τής καλλιτεχνικής του ευαισθησίας καί νά μάς δώση αυτό 
πού μάς έδωσε.

Στο πρόγραμμα τής πρόσφατης συναυλίας ό συνθέτης, σεμνός σάν έφηβος καί φειδω
λός σέ έξομολογήσεις, μάς πληροφορεί:
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«Σκιτσάρισα τό έργο μου σ ε  μικρή ήλικία, στο λόφο τού Ά η  Χαράλαμπου τής γενέ
τειράς μου Λάϊστας, ένός χωριού τής Πίνδου. ’Από κεΐ κατάφατσα φαίνεται ό γυμνός και 
στιλπνός Πάπιγγος με το περίφημο ύψωμα Γκαμήλα. Πέρα στο βάθος φαίνονται τά πελώ
ρια βουνά τής Πίνδου με το Σμόλικα καί τις άλλες βουνοκορφές της, δασωμένες σε μια 
πρωτόγονη άγρια φυσική όμορφιά. Στήν κοιλάδα πού σχηματίζεται κυλάει ό ποταμός ’Α
ώος. ΕΤναι μια τοποθεσία τέτοια πού μπροστά στο μεγαλείο και στήν έπιδλητικότητά της 
ό άνθρωπος σίσθάνεται τήν μηδαμινότητά του.

Έκει ήρθε φυσικά και άβίαστα τό μοτίδο στο μυαλό του νεαρού τότε και όνειροπό- 
λου μουσικού. Τδγραψα όπως τδνιωθα, χωρίς νά κρατήσω καμμιά συγκεκριμένη μουσική 
μορφή καί χωρίς τούς αυστηρούς μουσικούς κανόνες* μόνο με τή διαίσθηση.

Τό έργο δέν έχει μεγαλόπνοες άξιώσεις. "Οταν άργότερα εΤχα τήν τύχη νά μαθητεύσω 
στόν Μανώλη Καλομοίρη, έπιχείρησα κατά καιοούς νά τού κάνω μουσικές προεκτάσεις. 
Αίσθανόμουν δμως δτι κάνω μιά νοθεία. Τό άφησα λοιπόν στήν άρχική του μορφή. Μιλάει 
μέ τις νότες του αυτό πού θέλει νά πή καί πιστεύω πώς κάθε "Ελληνας τό καταλαβαίνει».

Συμφωνούμε μέ τόν συνθέτη πώς «κάθε "Ελληνας τό καταλαβαίνει». Καί έκτιμούμε τή 
μετριοφροσύνη του, όταν άφήνη νά νοηθή δτι ϊσαμ’ έκεΐ έφταναν οί φιλοδοξίες του. Θά μοΰ 
έπιτρέψη δμως 6 άγαπητός καλλιτέχνης, μέ τό θάρρος τής φιλίας μας, νά τού παρατηρήσω 
δτι ή ύπερβολική μετριοφροσύνη, ή αύτοαπομόνωση, δέν άδικε? μονάχα τόν Τδιον. ’Αδικεί τό 
έργο του καί τήν έποχή του. "Ενα έργο τέχνης δέν έκπληρώνει τόν προορισμό του, άν δέν 
κυκλοφορήση, άν δέν κριθή, άν δέν δοκιμασθή, άν δέν έπιδράση, θετικά ή άρνητικά, στον 
καιρό του. Κι* άν δλα αυτά δέν τά φροντίση έγκαίρως ό δημιουργός του, θά περιμένη Τσως 
πολύ, έλπίζοντας νά τού τά φροντίσουν άλλοι. . . Σήμερα π ιά  καί τά μέσα έκτυπώσεως έ
χουν άπλοποιηθή καί οί μουσικές έκτελέσεις εΤναι άφθονώτερες (συναυλίες, ραδιοφωνία 
κλπ.) καί οί έγγραφές γιά άναμετάδοση (μαγνητόφωνα, δίσκοι κλπ.) άρκετά προσιτές. "Ε
νας, έστω, δίσκος άν ύπήρχε μέ μουσική Μαργαρίτη Καστέλλη, θά άποδείκνυε, εΤμαι βέ
βαιος, πώς οί φίλοι καί θαυμαστές του εΤναι πολύ περισσότεροι ά π ’ δσους ό ίδιος φαν
τάζεται.

Συνθέσεις στο μουσικό κλ?μα τού Καστέλλη —  θετική συμβολή στή μουσική άγωγή 
τού λαού μας ή, έστω, ύγιής άντίδοαση στά άλλοπρόσαλλα ρεύματα πού εισβάλλουν άνα- 
φομοίωτα άπό Ανατολή καί Δύση —  έπρεπε συχνότερα ν' άκούγωνται καί ευρύτερα νά κυ
κλοφορούν.

Θά πρόσθετα άκόμα, δτι ή δημιουργική άξιοποίηση των μουσικών μας παραδόσεων —  
άπό τις βυζαντινές μελωδίες καί τό βορειοηπειρώτικο πολυφωνικό μοιρολόι ως τά μονότονα 
γρατσουνίσματα τής πρωτόγονης λύρας —  άν δέν κάνω λάθος, έχει μέχρι σήμερα δείξει 
δυσανάλογη προτίμηση σ ε  άλλες περιοχές (νησιωτικά, «λαϊκά» κλπ.) καί λιγώτερη στήν 
δυσπρόσιτη έλληνική ένδοχώρα, στον όρεινό κορμό τής Ελληνικής χερσονήσου. "Οσο κι άν 
παραμένη εύρείας κυκλοφορίας τό λαϊκό κλαρίνο μέ τά γνωστά μοτίβα, υπάρχουν, μού φαί
νεται, πέρα άπ ' αυτά, θησαυροί πού παραμένουν άγνωστοι καί άναξιοποίητοι. *0 Μαργα
ρίτης Καστέλλης, πού έκπροσωπε?, άκριβώς, καί έκφράζει τή ραχοκοκκαλιά τής Πίνδου, 
έχει πολλά νά προσφέρη. . .

Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ Υ

Γ ι ώ ρ γ ο υ  Π α ν α γ ο υ λ ό π ο υ -  
λ ο υ: «ΑΠΟΔΡΑΣΗ» & «ΜΕΤΑΤΟ
ΠΙΣΗ».

*0 Γιώργος Παναγουλόπουλος, είναι

ένα δραματικό καί Ιδιότυπο φαινόμενο στή 
νεώτατη λογοτεχνία τής γενιάς του *60. 
"Ολα τά έργα του —  δυο ποιητικές συλ
λογές, ένα βιβλίο μέ θεατρικά, καί ένα 
μέ διηγήματα —  κλείνουν μέσα τους, τό 
χαρακτηριστικό λειτουργικό στοιχείο μιας 
Αναμνηστικής μυσταγωγίας. "Εχουν μιά
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έλξη γοητείας, μια δύναμη υποβολής. Τό 
γράψιμό του, είναι πηγαίο, στρωτό, άπο- 
λογητικό, διαποτισμένο μέ τη θλίψη, κι* 
ένα συμπλεγματικό ψόβο τής μόνωσης, του 
άπορψανισμένου άνθρώπου. "Ενα έπίσης 
βασικό και ουσιαστικό στοιχείο στην τέ
χνη του Γ.Π. είναι ή άνελέητη φθοροποιά 
ροή, τό πέρασμα του πανδαμάτορα χρό
νου. *0 Π. είναι ένας άληθινός ποιητής, 
σεμνός κι* άδικημένος, μέ άξιόλογη, έπί- 
πονη και τ ίμ ια  στα Γράμματα θητεία. Μια 
ιδιοσυγκρασία ευαίσθητη καί ίδιόρυθμη, 
πληγωμένη άπό τό Β ' παγκόσμιο πόλεμο. 
Συγγενεύει μέ πολλούς ποιητές τής γενιάς 
του, δπως π .χ. τον Βαλιούλη, τον Καφτα- 
τζή, τον Ίάσω να Ίω αννίδη, τον Φώτη Εύ- 
αγγελάτο, τη Μαρία Ρέγκου κ.ά. Στα  έρ
γα  τού Γ.Π. συνυπάρχουν οί πυκνές έννοι
ες μέ τό ευγενικό πάθος καί τη λιτή έκ
φραση. Γιατί ό πόνος κ* ή άλήθεια καθώς 
λέει κι ό πατέρας τής άρχαίας τραγωδίας 
μας Αισχύλος, θέλουνε λόγια σαφήνειας 
κι* άπλότητας.

* ★  *

Ή  ποίησή του στην «Απόδραση» είναι 
αύθόρμητη, κρουστή κι άνεπιτήδευτη, μέ 
λυρικοδραματικούς τόνους, που φτάνουν σέ 
δομή κι* άπόχρωση νεοσυμβολική. ’Από τό 
« ’Εγερτήριό» του τής περασμένης δεκαετί
ας δείχνει τώρα ένα λόγο άνανεωμένο, πιο  
πυκνό κι έλειππικό. Στάποιήματα τής νέ
ας συλλογής υποδηλώνει τήν πορεία ένός 
λαού, που βάδιζε μέ μια προοπτική στο 
φως, στήν προκοπή, κ* ή μοίρα ή σκληρή 
τού τήν άνάτρεψε καί τήν άπόριξε σέ μα
ρασμούς καί σέ σκοτάδια, σέ άδράνεια καί 
άπο νέκρωση.

Τό προσωπικό δράμα τού ποιητή γενι
κεύεται κι άντλεΐ μιαν άμεση συγκίνηση.

« ...Τ ώ ρ α  τον ήλιο βλέπουμε 
κάθε πρωί μέ σπαραγμό.
Κι’ δσοι γενναίοι πετανε 
άπό τήν τσέπη τά νομίσματα 
τον όβολό κρατώντας πούχει άξία 
για τό βαρκάρη τού θανάτου..
« ...........................................................
Ό  δρόμο; έρημος... άγνωστος... θυ-

(μάσαι;>

’Εδώ κι* έκεί, νότες άτομικής άπελπί
σ ιας, κραδασμοί συναισθηματικής ψυχής, 
άπό λύπες ήθικού καί κοινωνικού ξεπεσμού. 
Στήν «’Απόδραση» κυριαρχεί τό στοιχείο 
τού θανάτου* μέ νεοδραματικό συμβολισμό 
ή έκφραση μιας παρακμής ηθών, σά νά ’ταν 
μ’ άλλο τρόπο σήμερα καβαφική παραλ
λαγή. «Στού κακού τή σκάλα», ό ποιητής 
δέ βρίσκει άλλο σκαλί πιο κάτω, καθώς ό 
Παλαμάς έπισημαίνει.

Οί έπιδράσεις στον Γ.Π. άπό τά  π ι
κρά γεγονότα καί τις σύγχρονες άδικίες, 
είναι καίριες.

«Βυθίζομαι δλο πιο βαθιά 
σ’ αυτό τό καταδικασμένο πλήθος 
πού δεν τό κυβερνάνε πια τα μάτια. 
Κοιτάζω το>ρα μέσ’ απ’ τά δικά του... 
Βλέπω τον κλέφτη,
είναι ντυμένος τήν έπίσημη στολή του 
καί δικάζει.
Καί παρακάτω:
Πολλοί κατηγορούμενοι, πολλά έδώ-

(λ ια ...» .
«Σιγά. · . μή φωνάξεις 
κάποιοι μπήκαν δίπλα.
Είδες καλά;
Ν α ί.. . ήσαν δυό...
Είχαν κρυμμένα μαστίγια.
Δεν ακόυσες φωνές;»
«Τά δέντρα έγιναν έφιάλτες
πίσω τους μας περιμένει πάντα ένα φάν-

(τασμα».

Λόγια άπλά οί στίχοι του, μά έχουνε 
μιά δύναμη έσώτερη που υποβάλουνε, γ ια 
τ ί, κατασταλάζουν φόβους κι άγωνίες, 
γιοττί μοιρολογούνε ύπαινιχτικά αυθαιρεσί
ας όλέθρια αποτελέσματα, τρέφουν μιά 
διαμαρτυρίαν άπραγη γ ιά  τά φαντάσμα
τα  τής βίας.

’Αλλά μέσα άπό τις οιμωγές τών πλη
γωμένων καί τήν άπογοήτευση, ό ποιητής, 
δίνει μιά τρυφερή παρηγοριά, μιάν αισιο
δοξία:

«...Μ όνο έτοίμασε τή λάμπα ή τό κερί, 
θά σου φέρω καλύτερο δώρο 
τή χαρά τών παιδιών, 
τις φωνές τών παιδιών, 
τά τραγούδια τους πού γεμίζουν τό

(δρόμο».
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«θά ξαναφέξει κείνη η μεγάλη μέρα 
μαζεύτηκε τό πλήΑο; περιμένει».

Γνώρισμα του Π. ή Ανθρωπιά, τό συν
αίσθημά του άπλόχερο στο στερημένο κό
σμο. Πολλά ποιήματα του έχουνε τραγικήν 
ύφή, έναν έσώτερο ρυθμό, μά και μια ρίμα 
έξωτερική. Φαίνουνται σά σήματα άδρά, 
σπινθηροβόλα, εικονικά, και δίνουνε πιο 
έντονη κι άρμονική δραματική ουσία:

«.. ."Αλλοι ατό σταθμό τής πόλης τούτης 
ο’ Αποχαιρετισμούς τη μέρα τους περνάνε 
κ* ή μοναξιά στο σκοτάδι τούς τυλίγει.
Κι όμως τά τραίνα έρχονται καί πάνε. 
Μά οί νεκροί έπιβάτες έχουνε πλη-

(θννει...» .
* * ★

"Οπως στήν ποίηση, έτσι καί στα 19 
του διηγήματα που τύπωσε στον «Κέδρο» 
μέ τίτλο «Μετατόπιση» ό Παναγουλόπου- 
λος, παρουσιάζει καφτές έμπειρίες μέσα 
άπό τά έποχιακά μας διαφέροντα.

Ό  συγγραφέας γίνεται μοιρολογητής 
μιας υπεραισθητής ειλικρίνειας. Κάθε του 
διήγημα κι ένα μυστικό άλληγορίας. Μια 
διεκδίκηση αυθεντίας πού έπιπλέει καί χά
νεται. Συνδέει συναισθηματικά τό μεμο
νωμένο φαινόμενο μέ τό γενικό. Σύντομα 
κομψά τά διηγήματά του, μ’ ένα γοργό 
παλμό καί σ' ένα στύλ, πού αν τούς έδινε 
πλουσιώτερη κοινωνική χροιά, κι έλειπε 
κάποια μυστικοπάθεια, μέ περισσότερη κί
νηση στούς ήρωες καί ευρηματικά έπεισό- 
δια, θά έμοιαζαν νεοτσεχωφικά, μέ πιο ά
μεση χαριτωμένη Απήχηση* άφού ό μύθος, 
ή άλήθεια κ’ ή Ανάλογη ψυχολογία υπάρ
χουν.

*0 Π. άναζητει πάντα μιά διέξοδο* καί 
τήν άποτολμάει πολλές φορές μέ τον κό
σμο των παραισθήσεων καί των όνείρων. 
Τά πρόσωπά του, κινούνται στο ημίφως ή 
στή σκιά, Αναζητούνε πάντα τή νιότη, τήν 
τρυφεράδα, τήν όμορφιά, δ,τι δέ μάλαξε 
καί δεν έγέρασε τού χρόνου ή παμφάγα 
τροχιά. Ό  σ. τόσο στά θεατρικά του μο- 
νόπραχτα, πολύ περισσότερο καί στά διη
γήματα του, μάς δίνει έναν τύπο Ανθρώ
που τής σύγχρονης Αστικής κοινωνίας, ά

τολμο, μυστικόπαθο, πλεγματικό, μειονε- 
χτικό, Αδικημένο, μέσα στήν ηθική συνέ
πεια των Αρχών του, σέ μιάν άθώα παλιν
δρομική, Ανεύθυνη γιά  τον ίδιο συνειδησια
κή όντότητα. Μάς Αποκαλύπτει έναν ίδιό
ζοντα καί ιδιότυπο έσωτερικό κόσμο. Κ ι’ 
έδώ βασίζεται ή πρωτοτυπία τού υλικού 
του. Θέτει τον άνθρωπο μπροστά στις ευ
θύνες του, γ ιά  κάθε πράξη κι α ιτία  πού 
καθηλώνει τή ζωή κλεισμένη σ’ έρμητικά 
περιθώρια όνείρων κι αυταπάτης. Γιατί, 
είναι ντροπή νά έξαπατά κανείς τον έαυ- 
τό του καί τούς άλλους. «Αισχρόν φενακί
ζει ν έαυτούς» καθώς γράφει κι ό σοφός 
Δημοσθένης.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ

★

Κ ώ σ τ α  Β λ ά χ ο υ :  «ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΟΙΗΣΑΙ», Γιάννινα 1971.

"Ενας ήρεμος καί συγκρατημένος λυρι
σμός καί μιά πυκνότητα κι' έπιγραμματι- 
κότητα στο λόγο είναι τά κυρία γνωρίσμα
τα τής παραπάνω μικρής ποιητικής συλ
λογής.

'Α π’ τήν άρχή ως τό τέλος όλους τούς 
στίχους διαποτίζει ή Αβρότητα στήν έκ
φραση, ένας τόνος Απαλού ρωμαντισμοΟ 
κι’ Απαισιοδοξίας καί μιά πίκρα κάπου - 
κάπου, γιά  τή διάψευση των έλπίδων, άπό- 
ναν κόσμο «ξένο», χωρίς κατανόηση. . . Ή  
πρόταση είναι δουλεμένη καλά, ό λόγος Α
πλός άλλ' όχι πάντα διαυγής, κάπου - κά
που μιά έσωτερική μουσικότητα όμορφαί- 
νει τό όλο κομμάτι, υπάρχουν ζωντανές εΙ- 
κόνες, άλλά θά θέλαμε νά τονίσουμε έκ 
παραλλήλου, ότι χάνουν τά σημεία, πού γ ί
νεται προσπάθεια νά κρατηθεί ή αίσθητι- 
κή συνοχή άπό όχι Απόλυτα έπιτυχημέ- 
νους συμβολισμούς, εΙκόνες καί παρομοι
ώσεις καί είδωλα παρμένα άπό τό στρα
τόπεδο τής άφηρημένης τεχνοτροπίας* άλ
λοτε πάλι —  σπάνια, ωστόσο, —  ένας 
έγκεψαλισμός ζηυιώνει τό Αποτέλεσμα. 
Παρά ταύτα, ή γενική έντύπωση, πού προ
ξενεί τό βιβλίο τού κ. Βλάχου είναι υπέρ 
αυτού. Καί μάλιστα στο δεύτερο μέρος τής
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συλλογής, στα «Σχέδια προσευχής», δπου 
ή μεγάλη πυκνότητα του λόγου άμιλλάται 
σχεδόν παντού μια όντως έπιτυχημένη με- 
τάπλαση ένός γνήριου λυρισμού.

★

Κ ώ σ τ α  Κ σ ρ σ χ ά λ ι ο υ :  «ΗΛΙ-
ΑΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ - Μια σύγχρονη λυ
ρική μαρτυρία», Αθήνα 1971.

Οί μελέτες γύρω άπό την προσφορά 
των πνευματικών άνθρώπων —  και Ιδίςι 
των λογοτεχνών —  στο μεγάλο γεγονός 
τής ευρύτερης πα ιδε ία ς τού έλληνικοΟ λα
ού, μέ τη συστηματική άνάλυση —  κατά 
μονάδας —  του έργου των, είναι μιά πε
ριοχή, όχι όσο θάπρεπε καλλιεργημένη 
στον τόπο μας και μιά γωνιά, που τό ντό
πιο  πνεύμα, ίσ α  που καταδέχεται και τής 
προσφέρει μιά «άμελητέα» του ποσότητα.

Π ράγματι, στη χώρα μας, έξω άπό σπά
νιες και ειδικές περιπτώ σεις, άναφερόμε- 
νες σ τ ις  μεγάλες ποιητικές κ.λ.π. παρου
σ ίες, ούτε παληότερα, άλλά ούτε και στά 
χρόνια μας σκύβει εύκολα κριτικός ή φιλό
λογος στο πνευματικό υλικό χαμηλότερων 
άλλ' ώστόσο άξιοπρόσεχτων φωνών, μέ 
σκοπό νά τό έρευνήσει και νά τό τοποθε
τήσει άξιολογικά άνάμεσα στο Πάνθεο τού 
έλληνικοΟ Παρνασσού.

Δέν πρέπει όμως οι ειδικοί ή οι αυτο- 
θεωρούμενοι ως τέτοιοι, νά θεωρούν πώς 
είναι λιγώτερο σκόπιμο νά καταπιάνονται 
μέ την έρευνα τού έργου άνθρώπων, που ή 
προσφορά τους, χωρίς έστω νά είναι μεγά
λη, δέν υπολείπεται, παρά τούτα, καθόλου 
σημασίας γ ιά  την τρανή υπόθεση τών έλλη- 
νικών Γραμμάτων. Ή  έκτίμηση τών κορυ
φαίων μας, έν προκειμένη, γίνεται πάντα 
σε συσχέτιση μέ τους μικρότερους, και ή 
αξία  τους κερδίζεται έν άναφορφ μέ αυτή 
τών λιγώτερο σημαντικών οτυγγραφέων. 
Άλλ* όταν δέν έχει άναλυθει ευρύτερα και 
μέ υπομονή τό έργο τών τελευταίων τού
των —  καθενός ξεχωριστά — , πού θά πει, 
δέν είμαστε σέ θέση νά ξέρουμε τό άκριβές 
ποιόν τής προσφοράς τους, ποιό μέτρον

συγκρίσεως θά υπάρξει γ ιά  τήν τοποθέτη
ση τών μεγάλων;

’Αφορμή γ ιά  τις παραπάνω σκέψεις 
μάς έδωσε ή μελέτη τού κ. Κώστα Καρα- 
χάλιου ΗΛΙΑΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μιά
σύγχρονη λυρική μαρτυρία, 'Αθήνα 1971. 
*0 κ. Καραχάλιος μέ τήν έργασία τούτη 
κατορθώνει και μπαίνει στά έσώτερα τής 
ιδιόρρυθμης τέχνης τού καλού σύγχρονου 
’Αθηναίου ποιητή Ή λία  Σιμόπουλου. Μέ 
μιά γλώσσα λιτή και άνετη, και μέ μιά 
ικανότητα όχι τυχαίου παρατηρητου, εισ
χωρεί στο έργο τοΰ συγγραφέα, τό άναλύει 
σέ πλάτος και τό παρουσιάζει μπροστά 
στον άναγνώστη, κάτω άπό τό πρίσμα τών 
βάσεων τής δημιουργίας του, έτσι πού ό 
τελευταίος νά έχει τήν ευχέρεια, διαβά
ζοντας (ή ξαναδιαβάζοντάς το) νά τό προ
σέξει καλύτερα καί νά τό αφομοιώσει πε
ρισσότερο. Θά είχαμε όμως νά παρατηρή
σουμε, ότι ή άνάλυση τούτη τού έργου τού 
κυρίου Σιμόπουλου, γέρνει προς τήν έρευ
να περισσότερο τών ψυχικών του βάσεων, 
τών βιωμάτων καί τών έρεθισμάτων 6ηλ., 
πού προκάλεσαν τή λογοτεχνική του υπό
σταση, παρά στήν άνίχνευση καί τήν έρ- 
μηνεία αυτού, σάν όλοκληρωμένου αισθητι
κού άποτελέσματος.

Β. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

★

Μ ω ά ν ν ο υ  Σ τ .  Π α π α σ τ α ύ -  
ρ ο υ: «ΠΕΡΙΚΛΗΣ Ο ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ
ΚΑΙ Η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗ
ΝΑΣ», 'Αθήνα 1972.

‘Ο Θουκυδίδης έξαίροντας τίς άρετές 
του Περικλέους λέγει, ό,τι έπ’ αυτού ή πο
λιτεία: «Έγίγνετό τε λόγω μέν δημοκρα
τία, έργφ δε υπό του πρώτου άνδρός άρ- 
χή». Ό  καθηγητής τού Πανεπιστημίου Α 
θηνών καί Θεσσαλονίκης κ. ’Ιωάννης Στ. 
Παπασταύρου (τώρα όμότιμος), στή νέα 
του ιστορική μονογραφία μέ θέμα: «ΠΕ
ΡΙΚΛΗΣ Ο ΞΑΝΘ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΥΣΗ 
ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», έκδόσεις Ίω. 
Χιωτέλης, Αθήνα 1972, σελ. 200, άνάμε
σα στά άλλα γράψει: «Στο πρόσωπό του 
ή 'Αθήνα ζή τή ζωή πού τής έμπνέει ένας
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άνδρας, δπως και ό ίδιος ζή τό μεγαλείο 
και τήν όμορψιά της, σάν πολίτης τής πιο 
ένδοξης πόλεως μέσα σ' δλο τον Ελληνι
κό κόσμο». Και άλλου χαρακτηριστικά πα
ρατηρεί ό Ιστορικός Παπασταύρου: «"Ο,τι 
παρουσίασε τότε ή ’Αθήνα σέ πολιτική και 
πολιτιστική πρόοδο, σέ δύναμι ναυτική, σέ 
συμμαχίες, ώστε ν’ άποβή ήγεμών πόλις σ’ 
ολο σχεδόν τό Ελληνικό, τό χρωστάει στον 
Περικλή, ό όποιος είχε πιστέψει στις δυ
νατότητες, που είχαν οί ’Αθηναίοι, ξέχωρα 
άπ’ τους άλλους "Ελληνες, και ήξερε να 
τις χρησιμοποιήση δπως έπρεπε. Εκείνο 
που ένιωθε ό Περικλής για τό πλήθος, τό 
ίδιο ένοιωθαν και οί πολίτες γΓ αυτόν».

Αυτές είναι οί βασικές γραμμές του 
σκίτσου, του μεγαλυτέρου πολίτικου άνδρα 
τής άρχαιότητος, στον όποίον ό Ελληνι
σμός καί ό κόσμος δλος πολλά όψείλει.

‘Ο συγγραψεύς Παπασταύρου στήν Ι
στορική μονογραφία του άναψέρεται στά 
κεφάλαια: Ξεκίνημα γιά τή δόξα. *0 ‘Ελ
ληνικός (Α ' Πελοποννησιακός) πόλεμος. Σέ 
δυαρχία Σπάρτης καί ’Αθήνας μέσα στο 
Ελληνικό; Αθηναϊκή κυριαρχία. Μετσμα- 
ραθώνισ πνοή. Κλασσικός πολιτισμός. Ό  
μεγάλος ‘Ελληνικός (Πελοποννησιακός) 
πόλεμος. Τό δραματικό ξέπεσμα ένός με
γαλείου.

Τά άνωτέρω κεφάλαια τά κλιμακώνει 6 
ιστορικός σέ έπί μέρους άναζητήσεις, πού 
όλοκληοώνουν σέ πληρότητα τήν προσφορά 
του. ‘Ο παράγων «είδήμων», ή φιλολογική, 
φιλοσοφική καί κριτική πανοπλία, ή χρονι
κή άπόστασις άπό τά γεγονότα τής ήψαι- 
στειακής περιόδου, που άναφέρεται, ό δι
δακτικός τόνος, πού υπηρετείται άπ* τον 
λαγαρό στοχασμό, δλα μαζί έδωσαν ένα 
χρήσιμο καί έπαρκές βιβλίο. "Ολοι άντλούν 
πολλά άπ* αύτό καί ο1 σοφοί καί οί όλιγο- 
γράμμστοι. Ό  συγγραψεύς άπευθύνεται κυ
ρίως στο ευρύ κοινό.

Πολλά βιβλία τυπώνονται, των περισσο
τέρων τό περιεχόμενο σέ Ικετεύει γιά άνο- 
χή καί οίκτο. Δέν πρέπει νά άπελπιζώμε- 
θα, άνάμεσα στά πολλά βρίσκονται καί κα
λά, έστω όλίγα, πού στό είδος τους έχουν 
μιά άναμφισδήτητη βαρύτητα. Στήν κατη
γορία των καλών βιβλίων άνήκει τό: «ΠΕ
ΡΙΚΛΗΣ Ο ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΥΣΗ

ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», πού μάς προσ
φέρει άντικειμενικά καί άνάγλυφα στήν 
συνθετική του μορφή τό αΙώνιο Ελληνικό 
δαιμόνιο στό πιο δοξασμένο του φανέρωμα.

★

Γ ι ά ν ν η  Α υ γ ί ζ ο υ :  «Η ΔΙΕΘΝΗΣ
ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ» 
(τέχνη καί κλίμα), Αθήναι.

Ή  άρχιτεκτονική έχει σήμερα Ιδιαίτε
ρη σημασία γιά  τον τόπο μας, καί τούτο, 
γιατί παντού πολλά κτίζονται. Κάθε πόλις 
μέ παράδοσι στήν χώραν μας έχει δική της 
άρχιτεκτονική φυσιογνωμία, πού είναι συνι- 
σταμένη πολλών παραγόντων: του κλίμα
τος, τού τοπίου, τών τοπικών δομικών Ολι
κών, ώρισμένων ξεχωριστών συνηθειών ζωής 
καί τής άρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Θά ήταν εύχής έργον νά είχαμε σέ υ
πεύθυνες μελέτες άρχιτεκτόνων τήν άρχιτε- 
κτονική μορφή τού χθές όλων γενικώς τών 
Ιστορικών πόλεων τής χώρας μας, γ ιά  Ιστο
ρικούς λόγους, άλλά καί γιά  ζωντανή, δυ
ναμική καί γόνιμη έπιβίωσι τού δομικού 
χρώματος, δχι σάν άνεδαφική καί νεκρή έ- 
πανάληψι φόρμας, άλλά σάν δημιουργία 
νέων έ λ λ η ν ι κ ώ ν  μορφών.

Τις άνωτέρω σκέψεις όψείλω στό άξιο- 
πρόσεχτο βιβλίο του άρχιτέκτονος Γιάννη 
Αυγίζου, μέ θέμα: «Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ Η 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ» (ΤΕΧΝΗ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ), ’Αθήναι, σελ. 348. ‘Ο άρχι- 
τέκτων συγγραψεύς άπευθύνεται μέ τήν γό
νιμη έργασία του στούς όμοτέχνους του κυ
ρίως, άλλά γενικώτερον καί στούς μορφω
μένους άναγνώστες.

Ή  προσφορά του είναι κλιμακωμένη σέ 
τρία μέρη: Είς τό Α ' μέρος παρουσιάζει 
τις κυριώτερες άρχιτεκτονικές σχολές στήν 
Εύρώπη καί προβαίνει σέ χρήσιμες απο
δείξεις γιά τήν άρσι τής δομικής κακοδαι
μονίας στον τόπο μας.

Στό Β ' μέρος, τον άπασχολεί ή διε
θνής καί ή τοπική άρχιτεκτονική. ’Αναπτύσ
σει τά έξής κεφάλαια: α) Ή  άνθρωπότης 
δέν έχει μνήμην, β) Κλίμα, τοπικός περί-

ί

(
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γύρος καί ί^/ττεχτονιττ} *®1 γ )  Π άς δ ια 
γράφεται ή σημερτ^η ά ρ /  rrgy το^κά.

Σ τρ  Γ ' μέρος ^ σ ρ ο ι^ ιά ζε ι μέ ένάργει® 
τ ις  Φυοτκές -πτπτέζ τη ς  Ν εο ελ λ ^ κ ^ ζ  ‘Α ρ γ1- 
τεκτσηκής με τ α  *χφάλα»σ: ο )  Γε>'.ικ6τητες,
3 ) Κ λίμα καί άργΓτενττσνική, y )  'Α ρχιτε
κτονική καί τσττίο», δ ) τοττικά υλικά καί άρ- 
χιτεκτρνΑκη, ε) Ρόλος μερηκ.^ ξεγ5μρ.«Γτ»» 
σ ι/ν φ ζ& ν  ζ»ης στη» τέχνη* καί σ τ )  >3 
TTpowcT '.κη σ ημ ασ ία  της άργτεκταναοης κλη
ρονομιάς μας.

Το 3τ6>.ία» τλα*σηώνετσ! ά τ ό  τλουσίσ*' 
£j κο»ογ ρο&όί σν, το υ  συνοδεύεται άττό αώσ*σ- 
OTiticd ττ>rp o p o p  rrd  <στοιχενα.

*0 ε'ίδ«κάς τεχνικός αναγνώ στης ayptw^ca 
η .καί διαφωνεί με τ ίς  όττ6θ*ε ·<ς τού» κ. Λ υγί- 
■Cow, ττά/τίύς δεν μένει άόάΦ ορσς άτενσντί 
τους <αί άναγνωρίζει το» μόχθο ταυ. Ό  
μορφωμένος άνσγνώστης σ το  συνσρταστίίκρ 
αυτό β ίδλίο  μαθητεύει γόνιμα  καί εύρίΛΟ 
τον κιλ/ ο  τώ* χρησίμ»» γνώσεών του.

‘'Ο  Γιάννης Λ ι/γίζος με τό  έργα» ταμ;
«Η Δ ΙΕ Θ Ν Η Σ  ΚΑΙ Η Τ Ο Π ΙΚ Η  Α ΡΧ ΙΤ Ε 
ΚΤΟΝΙΚΗ* έτη/ε^ρεί, μέ άςτέ?τατνσ ττρσσ- 
ττάθεια, νά άπτοκα?·ύϋ»η τό  τρ σ γμ σ τικ ό  νόη
μα της δ  ιερούς καί της τοπικός ά ρ /τ ε κ τ ο 
νικής, τ roD κρύβε·; ή μέθη τη ς ίέας φόρμας 
σ τ ά  ττλαίσια τη ς σημερτνης τεχνολογικής 
ττροόδσυ. Γ ια  μάς ή άρχΓτεχτρν*η τού Σ ή 
μερα ττρέτει ^  είνα: ή έλλη^τκη δομική φ»μ- 
σ ία γν» μ ία  νεω» μορφών, ττού στηρίζονται 
στη» γόνιμη τΓσράδοσι.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ . Θ ΕΟ Χ Α ΡΗ Σ

★

Λ σ  ρ τ  ρ © υ  Μ σ > .  α  μ α :  «ΤΟ ΚΟΜ
Π Ο Λ Ο Ι- ΤΟΥ ΑΛΗ> (θέα τρο), ’Αθήνα, 
1972.

Τό τρ ώ το  βραβείο τού τερσ ινού  Κα- 
λ ο κ α ο ί κειον Δ ισγ<*νισρού, m i  δόθηκε ό τ ' 
τό» «Π αρνασσό» στο θεατρικό τούτο έργο 
τού Λ άρτρου Μ άλσρσ, είνα ι ρ ισ  δίκα ιη  
στέψη, το ύ  τ ιμ ά ει ξεχω ρισ τά  τον άκστσ- 
ττότητο, το ϊ^ η ρ ο ρ ώ τα το  και ττολύ γ η ισ τ ο  
αύτόν σ νγγρ ο φ έϋ . ’Α κόμα, δ ίνει τή τ άρορ- 
Μ  Τ ·«  Ρ»ότν εύρύτερη σνζηηρτη. γ ια  έναν 
« τερμ α τικό  δ ιά λο γο  και γ ια  p ie  r£r|U |pia>  
1 ^  άξιολόγηση  τη ς δη μ ιο υ ρ γία ς τού Λ άρ-

τ ρ »  Μ άλαρσ στον γάρο τη ς θεατρικές 
Θ ερατογραφίσς. Κ α ί, τ ρ ά η κ σ ι, νομίζκχ 
τ ό ς  θά τρ έ χ ε ι να σταθούμε, και crew  το- 
ρέα  τούτο τη ς τνερρσ τικη ς τον  τροσψο- 
ρ ά ς, γ ια  w  σταθμίσουμε καλότέρα την 
τα ρ ο υ σ ία  αιύτού τού τόσο γνωστού καί ά- 
γα τη το ύ , άνάρεσσ ατούς λογοτέχνες ρα ς, 
Η τειρώ τ^  σ υγγραφ έα . Τό θέατρο, γ ια  τον 

συγγραφ έα  το ύ  θέλει να Βάσει ένα ρηνορσ 
έ τ  την σχηνη, δεν είνα ι εύκολη κατάχτησή. 
Ζ ^ τά ες έκτος ά τ τ την «οίησ η καί την άρ- 
χ ιτεκτόνισ η  έντονο τά θος το ύ  να γ ίνετα ι 
ορατό καί σύγκρουση τ ε ύ  να τροσρέρει 
προεκτά σ εις ο ς  την τ ρσ γροτικότητα-

Τό «καρταλό* τού ’Α )ς> , είνα ι ραρολεο 
ιστορικό δράρσ, m  γ ίν ετα ι ρέ tot ζων
τανή ρνημη τ ό ι  χρ ό ια τ τού *Αλή Π ασά, 
τη* έ π ο ς  εκείνη λσχκη ταράδοση η ιό ς  « ο ί
ησης m  δ ια το τ ίζ ε ι την διάσταση τ ό ι  ι
στορικόν* τρ ά ξευ τ . Κ αί στόνττσ ι ρε % 
ρ οές τρ ό σ σ τσ , σχι ρονάγα ύχα ρ ττά  ισ το 
ρ ικ ό ς, ά » σ  καί Ρορταρένα ένα βάρος ό- 

_ «όνον θρύλο. "Ε τσ ι, τα  δεδορένα «> σ ίσ ισ  
κ ι’ η ριΑ στοί«σ%  το ύ  έγοετ δ /1 αύτα  τ ό  
τερ ισ τα τ ικ ά  καί τά  όνορατσ, ορίζουν καί 
την καί τ ις  όξιάσζις  γ ια  ένα θεα
τρικό έργο, m  θά τρ έ χ ε ι ν’ ά γ γ ιζ α  τ ίς  
δ ια σ τά σ εις τη ς τρ α γω δ ία ς. Αότά, ό AJML 
τό  ά πχείρ η σ ε- Κ αί τό  κατόρθωσε, όχι σάτ 
ένας το ύ  δανείζετα ι άτ* τίρν Ιστορία  καί 
την τα ρά δοσ η , ό » ό  σαν ένας χού , άρού 
έζησε -τα γεγονότα  σ ' έναν χάρο «voupars- 
κης ρετουσ ίω οπ^ έκαρε rqv  ισ τορ ία  ζό- 
σ σ  τηραγρατικότςτα  ρέ ττρ  8ικη του ψσχϊ- 
κη εόα*σθησία, ρέ τσν δικά του εύρύχορο 
λόγο καί ρέ την δίκη τον σνρρετοχη. "Ε 
τ σ ι, άξιστσιηθηκε ένα κεψάλσχο, ά τό  κεί
να το ύ  έχουν σ νγκλσ πσ τικό  βάρος, γοη
τ ε ία  καί ιδ ισ ίτερη  ά τπ νο β ο λ ίσ  ρέσσ στον 
εθνικό β ίο . Κ αί τούτο, τού  κλείνει τόσο 
δυσκολοδάραστητ ύλη, τόση τληβωρικότη- 
τα  όρμης, έγινεν ένα σύγχρσιο θεατρικό 
δράτρα »έ το λύ  έντονο χαρακτήρα. Ο ι ηρω* 
ες, χω οίς να ξεκινούν ά τό  ά τ όσ ταση χρό
νου έχουν σννείδηση καί όραση εώρύτερης 
Ιθ η κ η ς α ίσθησης, τ σ ίρ κ χ τ  ριάν ότοστο- 
λη κ ι' εκφράζουν οάτηρστσ, τού  ύτάρχου* 
καί το ύ  κνριαρχςύν στο «νεύρα τηςέτατά- 
στάσ ης τού 1 β 2 Ι. Π ρόκειται γ ια  ρ ιά  τ ά  
βαθύτερη καί « ιό  ουσιαστικότερη ένσάρ-
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κωση τού ονείρου των ραγιάδων, που δεν 
καταφέρνει, πολλές φορές, νά διαφυλάξει 
ή έρευνα τής Ιστορίας. Παράδειγμα, ή Κυ- 
ρά Βασιλική, uou κρατάει την συνείδησή 
της άπείραχτη καί που, στην κορύφωση 
τής δραματικής ώρας τού Άλή - Πασά, 
βάνει τδ χρέος τής Έλληνίδας πάνω άπ* 
τις  περιστάσεις, πάνω άπ ' την θέση της 
καί πάνω άπ* τον Άλή. Πράγματι, ή Ιστο
ρία έδώ γίνεται μια ρευστή ϋλη, έκλυεται 
ή κρυσταλλωμένη ποίησή της καί ξαναπλά- 
θεται, κάτω άπονα φως ευρύτερης προο
πτικής, ή Ιστορική τούτη άλήθεια, σε μια 
νέα πραγματικότητα. Καί, γ ι ’ αυτό άκρι- 
6ώς, τό «Κομπολό: τού Άλή», —  ό τίτλος 
είναι άπ’ τό κομπολόι ττού είχε, ως σύνθη
μα για  τήν άνατίναξη των όχυρωμένων *1- 
ωαννίνων, ό Άλή Πασάς, νά τό στείλη 
στον άφοσιωμένον άρβανίτη φύλακα στο 
Κάστρο —  παρουσιάζει έντελώς ξεχωριστό 
ένδιαφέρον καί για  τήν έλληνική σκηνή.

‘Η συγκρότηση, έξ άλλου, τής σκηνι
κής μορφής καί, γενικότερα, ή έσωτερική 
διάρθρωση τού έργου, εΤναι μέ οίκονομία 
καθαρά θεατρικής άντίληψης ένώ οί τύποι 
κΓ οί εικόνες, είναι μέ άδρότητα καί ά- 
πλότητα, πού δίνουν τήν άνδροπρέπεια καί 
τό χνώτο άπ ’ τήν φυσιογνωμία τής κρίσι
μης έκείνης δοκιμασίας άπ’ τό τέλος τού 
Άλή. *0 Λ. Μ., μέ τον ποιητικό λόγο, τήν 
λυρική άχλύ, τήν πυκνή δραματική άτμό- 
σφαιρα καί τήν οίκουμενικότητα τής δρά
σης (προσόντα καί Ικανότητες πού τον 
διακρίνουν) πετυχαίνει νά στήσει έδώ μιά 
γεύση τής πραγματικότητας άπ* τήν Ιστο
ρία, πού δεν γίνεται νά υπάρξει έξω άπ* 
τήν τέχνη. Κι’ αυτό, κυρίως, είναι πού κρα
τάει τό είδικό βάρος άπονα θεατρικό Ιστο
ρικό δράμα. Γιατί, ό συγγραφέας δεν πρέ
πει νά είναι ένα ήχεΐο, ένας δέσμιος τής 
Ιστορίας πού όφείλει νά περιορίζεται μο
νάχα ατήν φιλολογική άναπαράσταση.

Πιστεύω πώς τό «Κομπολόι του Άλή», 
ένα έργο καμωμένο μέ καλοζυγισμένη θεα
τρικήν οίκονομία, μέ εύχυμο καί άρρενωπό 
λόγο, μέ χαρακτήρες ζωντανής εΙκόνας και 
μ’ ένα υπόστρωμα πλατύτερης άπαίτησης 
άπ’ τήν κοινή ζωή, θά δικαιωθεί καί θά 
σταδιοδρομήσει στήν σκηνή. ΓΓ αυτό, ή 
βράβευσή του άπ* τον «Παρνασσό», δπως

έγραψα, άποτελεϊ μιά δίκαιη στέψη, πού 
θά πρέπει νά τήν προσέξουν τά  σοβαρά 
μας θέατρα.

★

Λ ά μ π ρ ο υ  Μ ά λ α μ α :  «ΑΠΛΟΙ

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ», Αθήνα, 1972.

Ό  Λάμπρος Μάλαμας, σ ’ έν* άπ* τά 
πέντε βιβλία του πού κυκλοφόρησε μονάχα 
μέσα στον χρόνο τούτο, δίνει τις σκέψεις 
του, τον προβληματισμό καί τις άπόψεις 
t c u  για  τήν τέχνη, για  την ζωή καί για  τον 
καλλιτέχνη. Καί τό έργο αυτό, πού είναι 
άποθησαύριση τής φιλοσοφικής διάθεσης έ- 
νός ποιητή, έχει ιδιαίτερη άξία. Γιατί, δεν 
πρόκειται γιά κείνα τά άποστεωμένα φι
λοσοφικά άποφθέγματα μέ τον άκαμπτο 
δογματισμό, πού δεν καταφέρνουν νά έγ- 
χσράξουν τήν μνήμη. Τά άποφθέγματα τού 
Λ. Μ., διατυπωμένα μ’ έναν έλεύθερο, άπλό 
και λυρικό λόγο, είναι φορτωμένα καί μέ 
ποίηση καί μέ στοχασμό. "Ετσι, χωρίς τον 
κόπο καί τήν δυσκαμψία, πού συναντάει κα
νείς σε  πολλά παρόμοια έγχειρίδια ήθικο- 
παραινετικής έντολής, χαίρεται ό άναγνώ- 
στης τον αυθόρμητο λόγο, τήν άμεσότητα 
τής αίσθησης πού άφήνει ή φράση, ένώ, πα 
ράλληλα, συνομιλεί γιά έναν βαθύτατο προ
βληματισμό πάνω στήν έκφραση τής ζωής, 
πού είναι ή τέχνη καί γεύεται τήν πνευμα
τικήν ωριμότητα τού στοχαστή, πού διατυ
πώνει τό δικό του πιστεύω. Στήν έποχή 
τούτη των μέσων πού όδηγούν στο κυνήγη
μα ένός είδωλου τής ευημερίας καί τής ά
νετης ζωής, ή έσώτερη άναχώρηση, ό μο
νόλογος καί τά έπιγραμματικά συμπερά
σματα, άποτελουν μιά μεγάλη στάθμευση 
και μιά πυξίδα, πού περιμένουμε ά π ’ τούς 
πνευματικούς άνθρώπους. Καί ό Λ. Μάλα
μας, πού δίνει μιά παρουσία καί μιά έπιφά- 
νεια πολυεδρικής πνευματικής προσφοράς, 
πιάνει κΓ έδώ έναν δικό του χώρο, πρωτότυ
πον καί πλουτισμένον μέ τό δικό του ύφος. 
Μιά μοναδικότητα στά σύγχρονα γράμμα
τά μας, πού άξίζει Ιδιαίτερης άξιολόγησης 
μέ μέτρα καί διαστάσεις γεωμετρικής αί-
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σθητικής, γιατί τά  δικά του κείμενα έχουν 
λαϊκή καταβολή.

★

Γ ι ώ ρ γ ο υ  Δ έ λ ι ο υ :  «Ο ΜΥΘ Ι
ΣΤΟ ΡΙΟ ΓΡΑ Φ Ο Σ ΚΑΙ Ο Α ΙΣΘ Η ΤΙ
ΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜ ΟΣ —  ΤΟ ΔΙΗΓΗ
ΜΑ;» (δοκίμια), Θεσσαλονίκη 1972.

"Ενα βιβλίο, ά π ’ τά  π ιο  άπαραίτητα 
γ ια  τους άνθρώπους πού έχουν πνευματι- 
κές άναζητήσεις και πού πασχίζουν γ ια  
την προσπέλαση τής δομής καί τής υφής 
τής λογοτεχνίας, είναι τά  παραπάνω δυο 
δοκίμια. Πρόκειται γ ια  πραγματεία  πάνω 
στο δυσπρόσιτο θέμα τής μυθογονίας καί 
τής άναγωγής τών αισθημάτων στην μορ
φή τής άνθρώπινης έκφρασης, που διανοί- 
γει έναν δρόμο προς την θεώρηση καί την 
άϊσθηση αυτής τής ίδ ια ς τής ουσίας τής 
ζωής. Γ ι’ αυτό, ή έργασία τούτη τού γνω
στού λογοτέχνη τής Θεσσαλονίκης Γιώρ
γου Δέλιου, που τόσα πολλά έχει προσφέ
ρει στά γράμματα καί στην σκέψη τής έ- 
ποχής μας, είναι άναντίρρητα ένα μονα
δικό κεφάλαιο οπήν σχετική βιβλιογραφία 
μας (μ ιά  βιβλιογραφία πού πρέπει νά 
πλουτισθεΐ καί που πρέπει νά ένθαρρυνθεϊ 
κατά ειδική προτεραιότητα), που δίνει έ
ναν χώοο πνευματικής έδραίωσης γ ιά  τήν 
αποτίμηση τής πεζογραφίας των ημερών 
μας. Γ ιατί, έκείνο που λείπει στις ψαύ
σεις καί σ τις  άπόπειρες γ ιά  μιά νεώτερη 
σπουδή τής αισθητικής στήν έποχή τής έ- 
πιστημονικής κυριαρχίας, είναι ή διερεύ- 
νηση καί ή όργάνωση των νόμων τής μετάλ
λαξης των συγκινήσεων κΓ ό καθορισμός 
τής ρευστής έκείνης ύλης πού φέρει τήν 
ζώσα σπίθα  γ ιά  τήν γέννηση καί γ ιά  τήν 
μορφολόγηση τού λογοτεχνήματος. ΕΙδι- 
κώτερα, ό Γ. Δέλιος, άναφερόμενος στο μυ
θιστόρημα π ιο  πολύ καί, π ιο  λίγο, στο 
διήγημα, κάνει μιά ευρύτερη άξιολογική ά- 
ναφορά στον πνευματικό χώρο καί στήν 
μεγάλη πορεία, πού κάλυψε ό πεζός λό
γος ως έκφραση τής άνθρώπινης ζωής, γ ιά  
νά φτάσει στήν όροθέτηση τής Ιδιομορφίας 
ένός βαθύτατου προβληματισμού πάνω στο

λόγο, πού άποτελεΐ μιά θεμελιωμένη φιλο- 
σόφηση τής λογοτεχνίας. Μιά τέτοια έρ
γασία , φυσικά, συνιστά ένα πρίσμα υψη
λής διάθλασης, πού δίνει τήν άφετηρία γ ιά  
μιά τόσο δύσκολη συζήτηση καί, γΓ  αύ- 
τόν άκριβώς τό λόγο, άπαιτεΐ οπλισμό θε
ωρητικής κατάρτισης, κραδασμό άπό ποι
ητική ευφορία καί ικανότητα οργάνωσης 
τής έπιστημονικής σκέψης. Είναι ευτύχημα 
πού ό Γ. Δέλιος, έκτος ά π ’ τήν μακρότατη 
θητεία στά γράμματά μας καί τήν υψηλή 
στάθμη ποιότητας τοΰ στοχασμού του, δια
θέτει τά προσόντα καί τ ις  έμφυτες ικα
νότητες πού προδιαγράψαμε. Καί, έτσι, μ’ 
έναν ήρεμο λόγο, μέ αύτάρκεια πνευματι
κή, σαφήνεια καί πληρότητα, κατορθώνει νά 
καλύψει άπόλυτα τ ις  προθέσεις του καί νά 
δώσει, γ ιά  τόν πεζογράφο καί γ ιά  τήν αι
σθητική διάσταση τής δημιουργίας του, έ
να φιλοσοφικό σύστημα, διαποτισμένο μέ 
ποίηση καί έκταση έχπληκτικής σχεδόν 6- 
ρατότητας. Θά είναι, νομίζω, μελαγχολι- 
κό, αν ή κριτική δέν τό ξεχωρίσει καί δεν 
τό συζητήσει ως ένα γεγονός σημασίας.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

★
Δ ρ .  Ά χ ι λ λ έ ω ς  Σ. Ά  ν θ ε μ ί 

δ η: «JUS PBOMOVENDL·.

"Ενα πολύ χρήσιμο βιβλίο - όδηγός γιά  
όσους θέλουν νά ασχοληθούν μέ την συγ
γραφή διδακτορικής διατριβής, άλλά και ό- 
ποιασδήποτε άλλης έπιστημονικής συγγρα
φικής εργασίας, εΐναι ή μελέτη τοΰ δόκτο- 
ρος τού Πανεπιστημίου τής Γοττίγγης κ. 
Άχιλλέως Σ. Άνθεμίδη, γενικού γραμμα- 
τέως τού Πανεπιστημίου Ίωαννίνων. Ό  
συγγραφεύς ξεκίνησε γιά  τήν συγγραφή τοΰ 
βιβλίου αυτού άπό τήν ανάγκη που ό ίδιος 
άντιμετώπισε, όταν άρχισε νά συγκεντρώνη 
καί νά έπεξεργάζεται τό υλικό τής διδα
κτορικής διατριβής του.

Τήν έλλειψη των θεωρητικών καί πρακτι
κών γνώσεων που άπαιτουνται γιά  μιά ό- 
ποιαδήποτε συγγραφική σύνθεση μέ κάποιες 
άξιώσεις, άντιμετωπίζουν όχι μόνο οί μαθη- 
ταΐ των τελευταίων τάξεων τοΰ γυμνασίου 
μέ τις έκθέσεις ή τις άναλύσεις των λογο



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

τεχνημάτων, άλλα καί οΐ φοιτηταί καί ο! 
πτυχιούχοι πανεπιστημιακών σχολών άκό- 
μη, γιατί ή μεθοδολογία καί ή τεχνική για 
την σύνταξη μιας έπί έπιστημονικού έπιπέ- 
δου έργασίας δεν τούς είναι γνωστή, διότι, 
άπλούστατα, δέν διδάσκεται ούτε στα γυ
μνάσια, ούτε στα πανεπιστήμια. Λίγοι οι 
πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι που θά χειρα
γωγήσουν συστηματικά στην μεταπτυχιακή 
ερευνά τον έκκολαπτόμενο έπιστήμονα. ΓΓ 
αυτό παρατηρεΐται καί το φαινόμενο τής 
άθρόας φυγής τών νέων πτυχιούχων, που 
θέλουν να θεραπεύσουν τήν ’Επιστήμη, προς 
τά πανεπιστήμια τού έξωτερικού, πράγμα 
άσύμφορο καί για τήν οίκονομία τού τόπου 
μας και για τό έλληνικό γόητρο.

"Οπως άναφέρει καί ό συγγραφεύς στο 
κεφάλαιο περί τού σκοπού τού βιβλίου του, 
«οί νεαροί έρευνηταί δέν κατέχουν τήν μέ
θοδον τής έρεύνης, δηλ. τής άναζητήσεως 
τών πηγών καί τής συλλογής τού υλικού, 
ούτε τήν τεχνικήν τής συντάξεως μιας έπι
στημονικής έργσσίας. ‘Ο νομοθέτης σιωπά 
έπί τού θέματος αυτού, οί δέ άρχιτέκτο- 
νες τής έπιστημονικής μεθοδολογίας, του
λάχιστον είς τον έλληνικόν όρίζοντα, κρα
τούν συχνάκις μόνον δι* έαυτούς τήν τέ
χνην των. Διά τούτο άκριβώς έκτιμώμεν Ι
διαιτέρως τάς τιμητικάς διά τούς είσηγητάς 
των έξαιρέσεις».

Τήν άνάγκη, λοιπόν, αυτή έρχεται νά 
κάλυψη τό βιβλίο τού κ. Άνθεμίδη, που θά 
πρέπει νά μελετηθή —  όχι άπλώς νά δια- 
βαστή —  άπό κάθε έρευνητή καί ειδικότερα 
άπό τους υποψηφίους διδάκτορας, γιατί Θ* 
άποτελέση γ ι’ αυτούς πολύτιμον όδηγό.

Τά περιεχόμενα τού βιβλίου είναι πολύ 
ένδιαφέροντα. ’Αφού ό συγγραφεύς στήν άρ- 
χή τής μελέτης του κάνει λόγο γιά  τον θε
σμό τού τίτλου τού διδάκτορος άπό Ιστο
ρικής άπόψεως καί άπό άπόψεως τού δι
καίου, στο έπόμενο κεφάλαιο έξετάζει τούς 
τρόπους έπιλογής τού θέματος, τήν πρω
τοτυπία τού θέματος καί τού τίτλου τής δι
δακτορικής διατριβής καί παρέχει άρκετές 
θεωρητικές καί πρακτικές όδηγίες γιά  τήν 
μέθοδο τής έργασίας, πού θά πρέπει νά ά- 
κολουθήση ό συνθέτης μιας έπιστημονικής 
έργασίας. ’Ακολουθεί διεξοδική έξέταση πε
ρί τού τρόπου συγκεντρώσεως καί διατάξε-

ως τού υλικού, περί τής έπεξεργασίας τού 
κειμένου καί περί τής τελικής μορφής τής 
διδακτορικής διατριβής ή τής έπιστημονι
κής έργασίας. Στο τέλος τού βιβλίου παρα
τίθεται είδικό κεφάλαιο γιά  τήν σύγχρονη 
νομοθεσία στήν Ελλάδα σχετικά μέ τήν ά- 
πονομή διδακτορικών τίτλων, καθώς καί έκ- 
τενής βιβλιογραφία.

Ή  μελέτη τού κ. Άνθεμίδη έκτος τού ό
τι είναι μοναδική στο είδος της στήν ύπάρ- 
χουσα έλληνική βιβλιογραφία, γιατί έξετά- 
ίει έμβριθέστατα ένα θέμα άνέγγιχτο μέχρι 
στιγμής, πού θά ήταν ίσως έργο πανεπιστη
μιακών δασκάλων, κοσμείται καί άπό άλ
λες συγγραφικές άρετές, όπως είναι ή συγ
κεκριμένη διάρθρωση, ή σαφήνεια, ή καλ
λιέπεια καί τό προσωπικό ύφος τού συγ- 
γραφέως.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

★

Λ ά μ π ρ ο υ  Μ ά λ α μ α :  «ΣΥΝΟ
ΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΩ», Λαϊκή Βιβλι
οθήκη 1972.

*0 κ. Λάμπρος Μάλαμας, ό άκαταπό- 
νητος καί δημιουργικός Ήπειρώτης συγ
γραφέας, τούτη τη χρονιά μάς έχει κατα- 
πλήξει μέ τις  έπανωτές έκδόσεις βιβλίων 
καί μάλιστα σ’ όλους τούς τομείς καί μέ 
έπιτυχία καί τιμητικά βραβεία: Θέατρο, 
αισθητικοί στοχασμοί, μυθιστόρημα, τα- 
ξειδιωτικά, κριτική μελέτη, ποίηση. Παν
τού δίνει τή συγγραφική του παρουσία μέ 
τήν αισιοδοξία πού τον διακρίνει, τήν π ί
στη στήν ήθική άξια τού άνθρώπου, τον 
έρωτα γιά  τήν τέχνη, πάντα κοντά στον 
άνθρωπο, τον άπλό καί άνώνυμο άνθρωπο. 
Γιατί πρέπει νά πούμε έξ άρχής, ότι ό 
Λάμπρος Μάλαμας έχει δώσει όλη τήν ψυ
χή του στο λαό, άλλά βρήκε έξ ίσου τήν ί 
δια άνταπόκριση. ’Έ χει εύρύ άναγνωστι- 
κό κοινό πού τον διαβάζει μέ άγάπη, συ- 
ζητει τά βιβλία του, παρακολουθεί κάθε 
καινούογια έμφάνισή του, γνωρίζει τά  ό- 
νόματα τών ήρώων του, παρακολουθεί τ ις  
περιπέτειές τους, συγκινεΐται γ ιά  τό δρα
ματικό τέλος τους, σά νάναι υπαρκτοί δι
κοί του, γνωστοί άνθρωποι. Είναι μάλλσ



λόγια  ό Λάμπρος Μάλαμας, λαϊκός συγ
γραφέας δχι μέ την έννοια τοΟ φυλλαδο- 
γράφου, άλλα τοΟ συγγραφέα πού έμπνέει 
και έμπνέετσι ά π ’ το λαό. Πράγμα πού δέ 
συναντιέται καί τόσο πολύ στην έποχή μας, 
καθώς ή τέχνη γίνεται ερμητική καί αύτο- 
βασανιζόμενη, γράφεται καί διαβάζεται ά
πό τους ίδιους, άπό τό μικρό κύκλο της 
συντεχνίας, ένώ ό Μάλαμας άττό τους έλά- 
χιστους "Ελληνας συγγραφείς, χωρίς -πλα
στή έκλαικευτικότητα, μέ τό ύφος του, τή 
γλώσσα του, τόν ψυχικό του κόσμο, τή 
στάση του στή ζωή, τήν αισιοδοξία του, 
άνεβάζει αισθητικά καί μορφώνει τό λαό, 
γίνετσύ άπαραίτητος σέ ευρύ άνσγνωστι- 
κό κοινό πού τον διαβάζει γ ια  να λυτρώ
νεται ψυχικά, νά ενδυναμώνει στον άγώνσ 
τής ζωής.

Τό Λάμπρο Μάλαμα τον έχουμε γνωρί
σει σ τ ις  μεγάλες πολικτύνθετες δημιουργί
ες του, όπως «ή Γή τών ’Αδερφών μου», σέ 
ποιητικές συλλογές καί σέ τόμους διηγη
μάτων. Πολύ όμως άγαττήσαμε τό μικρό βι
βλιαράκι του, ίσως χωρίς άξιώσεις άπό 
τον ίδιο* θέλω νά είπώ γ ια  τή «Συνομιλία 
μέ τή Μόρφω». Άττό τ ις  πρώτες σελίδες, 
κέρδισε κιόλας τή συμπάθειά μας, γ ια τ ί 
έδώ διακρίνομε τήν ικανότητα τού συγγρα
φέα νά κινείται άνετα άπό τά  μεγάλα καί 
πολυσύνθετα καί πολυφωνικσ θέματα, στα 
μικρά καί περιθωριακά. Καί ή κίνηση αύ- 
τή νά μή παρουσιάζει καμμιά πτώση άπό 
απόψε ως τέχνης.

Τί είναι ή «Συνομιλία μέ τή Μόρφω;» 
"Ας μή βιαστή ό άπληροφόρητος άνάγνω
στης καί φαντασθή βουνά καί καριοφύλια 
τού Σκλαβωμένου Γένους (όρα Κατσαντώ- 
νη) μήτε έπικές μάχες καί καταπληχτικές 
περ ιπέτειες. Τ ίποτε άπό αυτά τά  θέματα 
πού διαβάσαμε καί άγσπήσαμε στο Μάλα
μα. 'Εδώ, ένας άνθρωπος, άς πούμε ό ίδ ιος 
ό συγγραφέας, πικραμένος, βαριεστησμέ- 
νος άττό τ ις  αντιξοότητες τής ζωής, τά 
πάθη καί τά  μίση της, καταφεύγει στή φι
λική συντροφιά τής γά τα ς  τού σπιτιού 
του. "Ενα μελαγχολικό, τρυφερό κείμενο, 
πού ξετυλίγεται άργά καί πόνε μ ένα στο 
περιβάλλον του σπιτιού, σέ δύσκολους και
ρούς πού ό άνθρωπος έχει άνάγκη άπό τόν 
άνθρωπο καί δέν τόν βρίσκει, άνσζητάει

τήν καλωσύνη καί τήν άνθρωπιά καί δέχε
τα ι τό  μίσος καί τή σκληρότητα. Καί τό
τε, αύτά τά  συναισθήματα πικρίας καί ά- 
πογοητευσης, κάπου πρέπει νά διοχετευ- 
θουν γ ιά  νά ξαλαφρώσει ή πληγωμένη ψυ
χή. Πού όμως; Οί δρόμοι είναι έρημοι καί 
κρύοι, οί φίλοι χάθηκαν καί δέν άπο μένει 
άλλος γ ιά  ν* άχούση τόν πόνο του, γ ιά  νά 
δεχτή τήν αγάπη του, άπό τή Μόρφω, τή 
γά τα  τού σπιτιού.

Τό βιβλίο είναι χωρισμένο σέ 12 μι
κρές ενότητες πού ή κάθε μιά άρχίζει μέ 
μιά περιγραφή της φύσης στήν ανάλογη 
ώρα τής ήμέρσς ή τής νύχτας ή τής επο
χής καί κλείνει μέ τ ϊς  σκέψεις τού συνο
μιλητή γ ιά  τή ζωή καί την περιπέτεια τού 
ανθρώπου. Είναι μικροί, θαυμάσιοι λυρικοί 
πίνακες, όπου ή μία εικόνα διαδέχεται 
τήν άλλη, ζωγραφικές πινελιές που δεν ξε
πέφτουν ούτε στή γλυκερότητα, γ ια τ ί πα
ρεμβάλλεται τό άβρύ, χυμώδες, ιδιόμορφο 
ύφος τού Μάλαμα, ούτε στήν περιττολογία 
καί τήν έπανάληφη. Χωρίς λεκτικό φόρτο, 
μέ λιτότητα, μάς δίνεται ή χαρακτηριστι
κή ώρα, πότε χαρούμενη καί γελαστή, ή 
τρυφερή, τυλιγμένη στή μαγεία τού ονεί
ρου, ή στις άγριες στιγμές που τα  φυσικά 
στοιχεία τονίζουν τ ις  βασανιστικές σ τιγ 
μές τού ήρωα.

Διαβάζοντας αύτά τά  μικρά λυρικά κομ
μάτια, ήρεμης μελαγχολίας καί στοχαστι
κής πικρίας, σκεφτόμαστε πώς ό Λάμπρος 
Μάλαμας μπορεί να μάς δώσει θαυμάσιες 
σελίδες παιδικής λογοτεχνίας. Τήν έπντυ- 
χία  στον τομέα αυτό —  κατά τή γνώμη 
μας —  μάς τήν έγγυάται τό ωραίο βιβλίο 
«Συνομιλία μέ τή Μόρφω», όπου ό μεγα
λόστομος, χειμαρρώδης Μάλαμας, μετα
μορφώνεται σέ θελκτικό ζωγράφο της φύ
σης, σέ χαμηλόφωνο στοχαστή τών άνθρώ- 
πίνων, σέ ήρεμο άπλό άνθρωπο, πού θέλει 
νά χαίρεται τ ις  μικρές χαρές της καθη
μερινής ζωής.

★

Β α σ ί λ η  Κ ρ α ψ ί τ η :  «ΘΕΣΠΡΠ-
ΤΙΚΑ», τόμος Α ',  Άθήναι 1972.

*0 κ. Βασ. Κρσψίτης, τόν όποιο παρσ-
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κολουθοΟμε άπό τα πρώτα χρόνια, τά νεα
νικά χρόνια τής συγγραφικής του πορείας 
και δραστηριότητος, τώρα πια έχει φθάσει 
στην πνευματική του ωριμότητα που είναι 
καρπός προσωπικού Ακατάβλητου μόχθου, 
ψυχικοί) δυναμισμού καί έσωτερικοΰ πλού
του πού στηρίζονται προπαντός στη μεγά
λη του άγάπη προς τη γενέθλια γή.

Στά «Θεσπρωτικά» ό κ. Κραψίτης μάς 
παρουσιάζεται άπό τή μια μεριά ως έμπει
ρος έρευνητής τής Ιστορίας, που κινείται 
στον τοπικό του χώρο μέ άνεση καί ευχέ
ρεια, μαζεύει μέ υπομονή καί γνώση τό Α
παραίτητο διαψωτιστικό υλικό, τό ταξινο
μεί μέ σύστημα καί μέθοδο και μέ τό θάρ
ρος του μελετητή τών έξακριβωμένων Απο
δεικτικών στοιχείων, παίρνει θέση στο Ιστο
ρικό παρελθόν, έξυμνε? καί δικαιώνει Ιστορι
κές μορφές ή και καταδικάζει Αμείλικτα καί 
μέ σφοδρότητα δσες έστάθηκαν έμπόδια 
στις τύχες τού σκλαβωμένου λαού ή έβασά- 
νισαν αυτόν.

Έ πειτα  έχουμε νά κάνουμε μέ τον Ικα
νό λογοτέχνη πού ξέρει νά μορφοποιήσει 
τό Ιστορικό υλικό νά τό περάσει άπό τή 
δική του ψυχικότητα, μέ τό λόγο του νά τού 
δώσει σάρκα καί ψυχή, νά τό στήσει στά 
πόδια του ζωντανό Ιστορικό σώμα άποφεύ- 
γοντας τις υπερβολές καί τό Ιστοριογρα
φικό πάθος τού κατατεμαχισμού του στο Α
νατομικό τραπέζι τής έρευνας. Ό  λόγος 
του έχει πληρότητα, σαφήνεια, συναισθη- 
μοπική έκφραστικότητα έχει μ’ ένα λόγο 
τό δικό του προσωπικό ύφος. Α γαπάει καί 
προβάλλει δπου χρειάζεται, τή λεπτομέ
ρεια καί έπιδιώκει τήν άναλυτικότητα καί 
άλλοΰ πάλι ό λόγος του γίνεται πυκνός, 
δονεΤται άπό συναισθηματική περιπάθεια 
γιά τόν τύπο του καί τούς Ανθρώπους του 
καί κυριαρχείται άπό ένα αίσθημα ευθύνης 
τού πνευματικού όδηγού πρός τή γενέθλια 
γή του.

Τά κεφάλαια πού Απαρτίζουν τό βιβλίο 
είναι τά έξής: 1) *0 "Αγιος Κοσμάς 6 ΑΙ- 
τωλός στή Θεσπρωτία, 2) Ή  Τουρκοκρα
τία στή Θεσπρωτία κατά τήν περίοδο 1893 
— 1913, 3) Ό  Παραμυθιώτης Εθνομάρτυ
ρας Μητροπολίτης Τρίκκης Διονύσιος ό Φι
λόσοφος, 4) Ή  Ιερ ά  Μητρόπολις Παραμυ

θίας καί οί Επισκοπικοί θρόνοι Εύροίας, 
Φωτικής καί Βουθρωτοΰ καί 5) Σύγχρονοι 
Θεσπρωτοί κληρικυοί έθνομάρτυρες.

’Απαριθμήσαμε τά πέντε κεφάλαια πού 
Αποτελούν τό βιβλίο τού κ. Κρ., γ ιά  νά 
καταδείξουμε δτι ό συγγραφέας άσχολεΐται 
μέ τήν τοπική Ιστορία τού τόπου του κατά 
τρόπο έρευνητικό καί έπιστημονικό. Μέ 
παραστατικότητα άναπλάθει τήν τοπική ι
στορία, σκιαγραφεί μέ ύφος ζωντανό καί 
παλλόμενο άπό συγκίνηση κάνοντας χρήση 
καί τού διαλόγου σέ κορυφαίες δραματικές 
συγκρούσεις στούς ’Εθνομάρτυρες Κοσμά 
τόν Αίτωλό καί Διονύσιο τό Φιλόσοφο, πα 
ραθέτει κείμενα ή παραδόσεις τής έποχής 
γιά  νά φωτίσει περισσότερο τις πράξεις 
πού σχετίζονται μέ τά Ιστορούμενα.

Θεωρούμε τά δύο Κεφάλαια «Ή τουρκο
κρατία στή Θεσπρωτία κατά τήν περίοδο 
1893— 1913» καί «Ή Ιερ ά  Μητρόπολις 
Παραμυθίας καί ο! Επισκοπικοί Θρόνοι 
Εύροίας, Φωτικής καί Βουθρωτοθ» πολύτι
μη συμβολή στήν τοπική Ιστορία τής Θεσ
πρωτίας, γιά τόν πλούτο τών Ιστορικών κει
μένων, πού παρουσιάζονται γιά νά φωτί
σουν τή δραματική έποχή πού ό χριστιανι
κός πληθυσμός τής Θεσπρωτίας βασανίζον
ταν Από τήν Τουρκική Διοίκηση καί τόν 
'Αλβανικό πληθυσμό τής Επαρχίας.

Σάν ένα δείγμα τής ευσυνειδησίας τής 
έπιμέλειας καί έρευνητικότητας μέ τις όποι
ες κινείται ό συγγραφέας, προκειμένου νά 
παρουσιάσει μιά περίοδο τής τοπικής του 
Ιστορίας, Αναφέρουμε τόν Αριθμό τών κει
μένων πού πλαισιώνουν, διαφωτίζουν καί 
δημιουργούν τήν κατάλληλη Ατμόσφαιρα 
τής έποχής στο κεφάλαιο «Ή Τουρκοκρατία 
στή Θεσπρωτία κατά τήν περίοδο 1893—  
1913»: 16 Αποσπάσματα Από τήν έφη με
ρίδα τής έποχής «Ή φωνή τής Ηπείρου» 
πού έκδίδονταν τήν έποχή έκείνη στήν ’Α
θήνα καί 28 Αναφορές καί έγγραφα τών έ- 
πισκόπων Παραμυθιάς πρός τόν Οικουμενι
κό Πατριάρχη, πρός τόν Επίσκοπο Ίωαν- 
νίνων, τόν Τούρκο Γενικό Διοικητή Ίωαννί- 
νων κλπ. Τελειώνοντας τήν περιδιάβασή μας 
αύτή στά «Θεσπρωτικά» τού κ. Κραψίτη, έ
χουμε συμπερασματικά νά είπούμε, άτι εΤ- 
ναι ένα πολύτιμο Ιστοριογραφικό βιβλίο, 
πολύ χρήσιμο γιά  τή μελέτη τής τοπικής ί-



ΕΣΤΙΑ»

στορίας και ένα ευ χ ά ρ ισ το  καί ένδιαφέρον 
ιστορικό άνάγνωσμα.

ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑ*Ι ΔΗΣ

★

Σ π ό ρ ο υ  Μ ο υ σ ε λ ί  μ η :  «Ο ΑΡ
Χ Α ΙΟ Σ ΑΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΚΡΟΜΑΝ
ΤΕΙΟ  ΤΗΣ ΕΦΥΡΑΣ».

*Έχει ξεπεράσει τά  πενήντα χρόνια πα
ρουσίας, μόχθου και πνευματικής δημιουρ
γ ία ς  στον ’Ηπειρωτικό χώρο ό Σπυρος 
Μουσελί μης, άπό τό άέτινο Πόποβο τής κα- 
λομάνας Θεσπρωτικής γής. ’Έ γ ινε  γνω
στός στην άρχή άπό τά διηγήματα του 
χωριού, άπό τά  καλοσμιλεμένα τραγούδια 
του, τά  λαογραφικά του καί, τελευταία, 
άπό τ ις  άρχαιολογικές καί ιστορικές ένα- 
σχολήσεις του. Ξεχωρίζει πιο  πολύ με τη 
γλώσσα καί τό ύψος του, πού είναι τό ί 
διο τό όργανο πού του έδωσαν οί 5υό μα
νάδες του —  ή φυσική καί τό Πόποβο. 
Μπορεί ή ιδιωματική αυτή μουσική του λύ
ρα άπό μιά μεριά νά είναι μειονέκτημα 
στην ευκολότερη κατανόηση καί άφομοίω- 
ση, καθώς καί στην πλατύτερη διάδοσι τού 
έργου ίου, άπό την άλλη όμως, κρατώντας 
στά  χέρια σου δυο στίχους, ένα πεζό τού 
Μουσελί μη, νοιώθεις πώς βρίσκεσαι άπέ- 
ναντι σε κάτι τό αυθεντικό.

Σ τ ις  σοβαρότερες άπό τ ις  άνησυχίες 
καί άναζητήσεις του ό Μουσελί μης στρά
φηκε χωρίς τά άναγκαία έκεϊνα έφόδια πού 
κάνουν ευκολότερο τον τόσο δύσκολο καί 
πολυδαίδαλο δρόμο πού διάλεξε. ’Αλλά ξε
κίνησε με την καρδιά καί τό πάθος καί ή 
καρδιά είναι ό καλύτερος καθοδηγητής καί 
έμπνευστής στον πλανήτη. Γ ι’ αύτό καί ό 
Μουσελίμης πέτυχε, όσο καί ό στόχος ήταν 
μακρυνός καί δύσκολος. Κάθε λαογραφικό, 
ιστορικό, έθνολογικό ή γλωσσικό πρόβλη
μα τής Θ εσπρωτίας, κάθε καταχωνιασμένη 
έκκλησιά, κάθε ξεχασμένο σημείο ή χτίσμα 
τό πλησίασε, τό κουβέντιασε άμέτρητες 
φορές, τουκλεψε τό μυστικό καί τό παρου
σίασε στο φώς σ ε  άτέλειωτα άρθρα, βι
βλία καί κάθε είδους δημοσιεύσεις, σ ε  όγ
κο έντυπωσιακό.

Προσωπικά θαυμάζω πιο πολύ τό πεί
σμα του καί τήν στουρναρένια έπιμονή καί 
υπομονή του, πού όλο καί δυναμώνουν μέ 
τό πέρασμα τού χρόνου. Ποτέ δέν μπορώ 
νά ξεχάσω μιά μέρα πού τον συντρόφευσα, 
μέ ένα καρυδότσουφλο των 3,50 μέτρων 
άπό τήν Πάργα στο Αημόκαστρο, πού ήθε
λε νά τό έρευνήση γ ιά  τέταρτη φορά (ά- 
λήθεια πόσες φορές νά ξαναπήγε εκεί). 
Περνώντας άπό τον κρυαδερό κάβο τού 
«Σαρακήνικου» είδα τήν ματιά του, —  
πα ιδί τής σκάρπας καί τού πουρναριού 
αυτός —  νά πέφτη άνήσυχη στις μαυρο- 
γάλανες ταραγμένες άναδιπλώσεις τού ά- 
νοιχτού πελάγου καί τον ρώτησα άν θέλη 
νά γυρίσουμε πίσω. Μά πού αυτός, σκέμπι 
τό κεφάλι. «Δέν κάνω κατά πίσω  έγώ». 
Κ ι’ έπήγαμε καί μέ μεγάλη χαρά βρήκαμε 
τυχαία τον μεγάλο περιφερικό άρματόδρο- 
μο τής χαμένης πολιτείας.

Μά σάν πιάσαμε στεριά μέ κοκκάλωσε 
άπό τήν τρομάρα όταν προτού άρχίσουμε 
τήν κοπιώδη άνάβασι, μέ παρακάλεσε «Ζώ
σε με γ ια τ ί μόφ’κε τό σαμάρι». Ή τα ν  δέ 
τό «σαμάρι» ό σιδερένιος ορθοπεδικός θώ
ρακας πού φορούσε —  ποιος θά τό φαν
ταζόταν —  για τί είχε σπάσει κάτι άπό 
τήν ραχοκοκκαλιά του, καθώς έπεσε στήν 
προσπάθεια νά κρεμαστή στις γρέντες κά
ποιας Θεσπρωτικής έκκλησιάς, λίγο και
ρό πριν, γ ιά  νά διαβάση τις  ένθυμίσεις 
τού νάρθηκα.

Τήν άξια τού έργου «ό ’Αρχαίος "Αδης 
καί τό Νεκρομαντείο τής Έφύρας» τήν κα
ταλαβαίνει καί ό μη ειδικός διαβάζοντας 
τις  μοναδικές καί άριστουργηματικές σε
λίδες του, άλλά καί πόσο κόπιασε καί μό
χθησε ό Μουσελί μης στον χώρο τού Νεκρο
μαντείου μπορεί εύκολα κανένας να διαισ- 
θανθή καί νά υπόθεση. Γιατί βταν ένα βι
βλίο τό γράφεις έπΐ χρόνια όλόκληρα μέ 
τον κασμά καί μέ τά νύχια, μέ μυαλό καί 
μέ ιδρώτα, μέ άνησυχία καί πάθος, βάζον
τας καί άγωνία καί διαίσθησι καί στίψιμο 
τού μυαλού σέ σκέψεις πού σέ άφήνουν ξύ- 
γρυπνο μέχρι τά χαράματα, δέν μπορεί 
παρά νά είναι άριστούργημα.

Μέ τό σημείωμα αύτό δέν έσκόπευα 
τήν παρουσίασι τού βιβλίου αυτού πού ά- 
πολαύσαμε άποσπασματικά στήν «Ήπει-
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ρωτική Εστία» τής όποιας είναι Ανάτυ- 
πο. Στάθηκα μονάχα στον παράγοντα "Αν
θρωπο και θέλω νά είπώ άκόμα πόσο μέ 
συνετάραξαν τέσσερις στίχοι τού Σπύρου 
Μουσελίμη πού ξεχώρισα και πού είναι οί 
ωραιότεροι πού γράφτηκαν στο είδος. Και 
λέει τό διαμαντένιο αύτό τεράστιχο 8,τι 
αισθάνεται ό νούς και ο,τι ψιθυρίζουν Α
θέλητα οποία έλληνικά χείλια βρίσκονται 
μπροστά σέ τέτοια κολοσσιαία δημιουρ
γήματα τού Αρχαίου μας πνευματικού με
γαλείου:

*Ω! φέρτε μας τά παλαιά παραμυθέ
ν ια  χρόνια,

την πίστη των προγόνων μας, τον Αν
δρειωμένο κόσμο.

Τις Θέαινες μέ τούς Θεούς, τις νύφες,
(τις νεράιδες

'κ ι ' &ς ήταν δλα ψέματα,, κι’ ας ήταν κι’
(ας μην ήταν. . .

ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΤΣΑΚΑΣ

★

Δ η  μ. Τ σ ά κ ω ν α :  «ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΙΣ TON NEON ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ —  
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Β ' εκδο- 
σις, σελ. 126, Άθήναι 1971.

«Μεγαλυτέρα ύβρις δι’ ένα πνευματι
κόν άνθρωπον, δεν υπάρχει Από την έντα- 
ξίν του είς τά χοντροκομμένα σχήματα των 
πεζοδρομιακών ιδεολογιών των συγχρόνων 
του. Πιστεύω μέ πάθος νεοφώτιστου οτι ή 
έπιστήμη δέν υπηρετείται μέ «’Αστικά» ή 
«Σοσιαλιστικά» Πανεπιστήμια, Αλλά ούτε 
και μέ την Αποφυγήν των Αναλύσεων έπι 
τής συγχρόνου Ιστορίας. Ώ ς δέ ή έπιστήμη 
δέν κομματίζεται, ούτω και ό πνευματικός 
άνθρωπος δέν κομματιάζεται ή σμικρύνε- 
ται συστοίχως προς τά μικρά συμφέροντα 
των Απολογητών τών οΐονδήποτε μερίδων. 
Μόνον ό ύπερασπίζων τό Αντίθετον προς 
την φύσιν του, 6 προτιμών Ιδιαιτέρως νά 
ύπερμαχή έκείνης τής γνώμης ή όποια τού 
είναι προσωπικώς περισσότερον δυσάρε
στος, έχει τάς προϋποθέσεις τού έπιστημο- 
νικώς σκέπτεσθαι. Ή  έπιστημονική Αλήθεια 
λέγεται ύπό οίονδήποτε κοινωνικοπολιτικόν

καθεστώς, δταν ό έπιστήμων σέβεται τον 
έαυτόν του. Επειδή δμως δλα τά κοινωνι- 
κοπολιτικά καθεστώτα προτάσσουν ψευδείς 
ιδεολογίας —  δλα δήθεν Αγωνίζονται διά 
τήν έλευθερίαν καί τήν κοινωνικήν δικαιο
σύνην —  έναπομένει εις τον πνευματικόν 
άνθρωπον νά είπη τήν Αλήθειαν».

Αύτό τό μικρό Απόσπασμα Από τον 
πρόλογο τού νέου βιβλίου του καθηγητή 
τής κοινωνιολογίας στην Πάντειο Σχολή 
κ. Δημ. Τσάκωνα, Αντικατοπτρίζει τό μέ
γεθος τής έπιστημονικής του συγκρότησης 
καί τήν ποιότητα τής σκέψης του. Ή  έπι
στήμη τής κοινωνιολογίας τοΰ πολιτισμού 
καί τής πολιτικής καί πνεματικής ζωής, 
βρήκε στον τόπο μας τον άνθρωπο, πού, 
Από πίστη σέ ώρισμένες βασικές έπιστη- 
μονικές Αρχές, τήν υπηρετεί συνειδητά καί 
έπαγωγικά. Καί στα παλαιότερα βιβλία 
τού καθηγητή, μά και σ ’ αυτό τό τελευ
ταίο, διαπιστώνουμε τήν προσπάθεια του 
ν’ Αξιολογήσει σωστά καί μέ γνώμονα 
πάντα τά καταξιωμένα έπιστημονικά κρι
τήρια, τή γένεση, τά προβλήματα, τις  έκ- 
φάνσεις καί τήν πορεία τοΰ νέου έλληνι- 
σμού, όπως αύτός συγκροτήθηκε μετά τήν 
"Αλωση. Προσπάθεια σοβαρή καί τολμη
ρή μαζί που δέν είχε έπιχειρηθεί μέχρι σή
μερα.

‘Ο Γερμανός κοινωνιολόγος Μάξ Βέμ- 
περ καί οί θεωρίες του,έπέδρασαν σημαν
τικά στο έργο του.

«Έν τή προσπαθείς! μου - γράφει ό ί
διος - νά ιδω τό νεοελληνικόν φαινόμενου υ
πό τήν όπτικήν τών Ιδανικών τύπων τού 
μεγάλου Γερμανού κοινωνιολόγου, Απεκά- 
λυψα τήν άπαθλιωμένη πνευματική πραγμα
τικότητα τού Βαλκανικού Ελληνισμού. Ή  
λεγομένη συντηρητική πτέρυξ έμειδίασεν 
διά τον Ακίνδυνον Ιδεαλισμόν μου —  ού- 
δαμώς τήν άντεπροσώπευσεν ή σκέψις μου 
— άν καί όργίλως έχαρακτήρισεν Αφελή 
τήν προσπάθειαν τού νά έρμηνεύσω βαθύ- 
τερον τήν νεοελληνικήν παράδοσιν ώς κοινο- 
βιακήν, ένώ δι’ αυτήν ήτο μονοσημάντως ά- 
τομικιστίκή».

‘Η γένεση τού Νέου Ελληνισμού τοπο
θετείται Από τον κ. Τσάκωνα στή δραμα
τική σύγκρουση τού Ούμανισμού καί τής



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

’Ορθοδοξίας, των δύο αύτών φιλοσοφικών 
ρευμάτων τού 1 5ου αιώνα. ’Από την πάλη 
των Ουμανιστών τού Κινήματος τού Μυ- 
οπτρά πού μέ ηγετικήν φυσιογνωμία τον 
Πλήθωνα Γεμιστό, άντιμάχονταν τον ορθό
δοξο συντηρητισμό τής ’Ανατολής, προέ- 
κυψε ή καινούρια κατάσταση. ’Από κεί καί 
πέρα, μια σειρά γεγονότων καί κινήσεων 
χαράζουν άμετάκλητα την πορεία τού νεο- 
ελληνισμού. Σ τα  έπΐ μέρους κεφάλαια τής 
έργασ ίας αυτής, προβαίνει στην άνατομι- 
κή έξέταση των συνθηκών πού διαμόρφω
σαν τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, κι* άπό 
τά  συμπεράσματα πού έξάγει, άξιολογεί 
καί διατυπώνει τά  ττορίσματά του. Μελε- 
τώ νται μέ τη σειρά «Τό Πολιτικόν καί Κοι
νωνικόν δέον τού Νέου Ελληνισμού», «Τά 
χαρακτηριστικά τού νεοελληνικού πολ ιτι
σμού», «Οί κατευθύνσεις τού νεοελληνι
κού πνεύματος» καί «*Η κοινωνιολογία τού 
νέου Ελληνισμού». Κεφάλαια πού περι
κλείουν μέσα τους έναν ολόκληρο κόσμο ι
δεών καί συμπυκνωμένης σοφίας. Λιαβά- 
ζοντάς τα  άνακαλύπτεις καινούριους χώ
ρους μελέτης τής πορείας τού ‘Ελληνι
σμού κΓ έντελώς νέες θεωρήσεις συνθη
κών πού τούς διαμόρφωσαν. ’Ιδιαίτερα, 
στο κεφάλαιο πού άναφέρεται στην έξέλι- 
ξη τού νεοελληνικού πνεύματος στον αΙώνα 
μας, άποτελει μιάν έντελώς νέα έξέταση τού 
θέματος πού προβληματίζει βαθειά τόν με
λετητή. Ή  έπιστημονική συνέπεια πού δια
κρίνει τό μελέτημα καί ή άπαγκίστρωσή 
του άπό προκαταλήψεις - ταμπού, τού 
προσδίδει την ιδιαίτερη αίγλη μιας άπό 
τ ις  σοβαρώτερες δουλειές πού έγιναν μέ
χρι σήμερα στον τομέα αυτόν.

Χ αρακτηριστικά είναι τά  οσα γράφει 
στον πρόλογο μιας άλλης έκδοσης ό Μ. 
Μαρκόεκης, γ ιά  τό έργο τού καθηγητού κ. 
Τσάκωνα καί πού έχουν νομίζω θέση σέ 
τούτο τό σημείωμα, γ ια τ ί άφορούν τό γε- 
νικώτερο κοινωνιολογικό πιστεύω τού ξεχω
ριστού έπιστήμονα:

«Εις τό έργο αύτό ό συγγραφεύς θά 
έρμηνευση μέ τή μέθοδο τού Μάξ Βέμπερ 
την ταξική διάρθρωση τών ‘Ελληνικών Κοι
νοτήτων, θά άναζητήση τήν φυσιογνωμία 
τής Ελληνικής Έ παναστάσεως είς τήν δια

λεκτικήν Φαναριού και Βενετίας καί θά ίδή 
είς τήν κοινήν γλώσσα τού Κοραή τήν έ
ναρξη τής κοινωνικής χειραφετήσεως τών 
Ελλήνων άστών, ενώ θά συνδυάση τήν έπα- 
νάστασιν τού Γουδί μέ τά  αιτήματα τής Β ' 
’Αθηναϊκής Σχολής, ή όποια έκπροσωπεϊ 
τήν γενεά τού 12 καί δίνει έθνικήν ύπόστα- 
σιν είς τό δημοτικιστικό κίνημα».

’Έκφραση συνειδητού προβληματι
σμού καί άπαύγασμα μακροχρόνιας καί 
κρισαρισμένης μελέτης, είναι τό καινού
ριο αυτό βιβλία τού κ. Τσάκωνα. Πολύτι
μο γ ιά  κάθε πνευματικό καί σκεπτόμενο 
άνθρωπο.

★

Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Π λ α τ ά ρ η :  «ΤΟ ΣΗ-
ΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙ ΕΝΟΣ ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ - 
1871— 1943», σελ. 320 +  λθ, Άθήναι 
1972.

"Οταν τό ιστοριοδιφικό μεράκι γίνεται 
πάθος καί καημός, ή ιστορία φωτίζεται μέ- 
γρι τά  πιο σκοτεινά της σημεία καί οί χώ
ροι της γίνονται άντικείμενο κριτικής πιά 
αποτίμησης καί σύνθεσης. Τό Μέτσοβο εί
ναι ένα κομμάτι τής πατρίδας μέ πλούσιο 
παρελθόν καί σημαντικές πολιτιστικές έκ- 
φάνσεις που συνδέει τήν ήπειρωτική μέ τή 
θεσσαλική Ιστορία. Χωμένο καθώς είναι ά- 
νάμεσα στις βουνοσειρές *τής Πίνδου καί 
διαφεντεύοντας τά  μοναδικά περάσματα τής 
περιοχής, γνώρισε έντονα τή ροή τών ιστο
ρικών γεγονότων καί σφράγισε μέ τή πα 
ρουσία του, τή πορεία τού πολιτισμού στον 
χώρο αυτόν. ’Ακόμα οί Βλάχοι πού τό κα
τοικούν, κουβαλώντας μαζί τους τή μακραί
ωνη παράδοση, άποτέλεσαν τό άντικείμενο 
πολλών, ως τά τώρα, μελετών.

Ή  έκδοση, πού έχουμε στά χέρια μας, 
προλογισμένη κι* έπιμελημένη άπ* τόν Με- 
τσοβίτη ιστοριοδίφη Γεώργιο Πλατάρη, έν- 
τυπωσιάζει μέ τήν πρώτη όπτική έπαφή. 
Πρόκειται γ ιά  ένα πραγματικό έκδοτικό 
καλλιτέχνημα. Τό έξώφυλλο μέ τά  βυζαντι
νά γράμματα, τά  κοσμήματα, οί βινιέτες 
καί τά  παραδοσιακά σχέδια, καμωμένα δλα 
άπό τόν έπιμελητή τής έκδοσης, μαρτυρούν 
ιδιαίτερη καλλιτεχνική ευαισθησία καί Ικα
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νότητα, που προϊδεάζει τον άναγνώστη γιά 
την άξια και τή σοβαρότητα τοΰ κειμένου. 
ΚΓ ευτυχώς δεν γελιέται. Υπάρχει τέτοια 
ουνοχή κι* άνταπόκριση στις δυο αυτές έ- 
νότητες, τής αισθητικής παρουσίασης καί 
τής ουσιαστικής άναψοράς πού διαπιστώ
νεται άνεπιφύλαχτα πια ή άξια του. Μα
κάρι τέτοιες έκδόσεις νά έβγαιναν τακτι
κότερα.

Βασικό κορμό τοΰ βιβλίου άποτελεΐ τό 
«Σημειωματάρι ένός Μετσοβίτη, του Δημή- 
τριου Μέρσνου, άνθρώπου μορφωμένου καί 
άξιόπιστου, προικισμένου με διορατικότητα 
καί μνήμη, κρίση κι* άντικειμενικότητα, έ
τσι πού νά θεωρεϊται ό άξιοπιστότερος φο
ρέας τής έπιτόπιας παράδοσης. Συμπλη
ρωματικά παραθέτει ό Γεώργιος Πλατάρης 
όσα στοιχεία συγκέντρωσε ό ίδιος, γύρω ά- 
πό τη ζωή καί την Ιστορία του Μετσόβου 
άπό άνέκδοτα χειρόγραφα, άρχεΐα Μετσο- 
βιτών, παράφυλλα παλιών βιβλίων, σιγίλ- 
λια, φωτογραφίες, γκραβουρες, εικόνες λαϊ
κής τέχνης κλπ. Σκοπός ή διάσωση του υ
λικού καί ή παράδοσή του στόν έπιστή μο
νά ιστορικό, πού θά άξιολογήσει τά στοι
χεία καί θά συνθέσει την Ιστορία.

Ή  περίοδος πού καλύπτει τό σημειω- 
ματάρι άρχίζει τό 1871 καί τελειώνει τό 
1943. Ό  συντάχτης του χειρογράφου κατέ
γραφε μέ σχολαστικότητα τά γεγονότα τής 
κάθε έποχής, άπό τά  στενά τοπικά, μέχρι, 
πολλές φορές, τά διεθνή πού έπηρρέαζαν κα
τά κάποιο τρόπο τά  ζητήματα του τόπου 
του. *Ακόμα παρέθετε συμβόλαια σημαντι
κής σημασίας, διακηρύξεις χαμένες σήμε
ρα, κΓ δ,τι άλλο μπορούσε νά χαρακτη
ρίσει την έποχή του. Πολλές φορές άναφέ- 
ρεται σέ έντελώς Ιδιωτικά θέματα, πού άπό 
πρώτη ματιά φαίνονται νά μην ένδιαφέρουν 
γενικότερα. ΚΓ δμως τά  Ιδιωτικά, δσον ά- 
σήμαντα κΓ άν είναι, άποτελοΰν την ύποδο-

Ε Π Ι Σ Τ Ο Α  ΑΙ

μη τής ιστορίας. ΚΓ άς μην ξεχνάμε πώς ή 
τουρκοκρατία στην ‘Ήπειρο τέλειωσε τό 
1912 κΓ ότι στο σημειωματάρι του ό Μέ- 
ρανος περιλαμβάνει μιά περίοδο σαράντα 
χρόνων τούρκικης σκλαβιάς. Ή  παράθεση 
καί χρονολογική σειρά τών σημειώσεών του 
καί οί έπεξηγηματικές άναφορές τοΰ Γ. 
Πλατάρη, μαζί μέ τις σπάνιες φωτογραφίες 
καί γκραβούρες, καθιστούν τό βιβλίο μιά 
σπουδαία μαρτυρία τής ζωής καί τής π α 
ράδοσης τοΰ Μετσόβου καί τής περιοχής. 
’Ανάμεσα σ ’ ολα τά υπόλοιπα θέματα, τό 
χρονικό τής ίδρυσης τού ιδρύματος Άβέ- 
ρωφ - Τοσίτσα, πού τόσα πολλά προσφέ
ρει στο τόπο, καταλαμβάνει πολλές σελί
δες καί διαφωτίζει, μέ τά πολυάριθμα έγ
γραφα, τήν Ιστορία αυτού του περίφημου 
δημιουογήματος τής μετσοβίτικης φιλογε- 
νείας.

Θά ήταν παράλειψη άν δέν στεκόμασταν 
γιά λίγο στά έκτεταμένα προλεγόμενα τού 
Γεωρ. Πλατάρη. Γιά νά συνδέσει ό συγγρα
φέας έννοιλογικά τό χειρόγραφο πού άρχι
ζε» στά 1871, άνατρέχει στήν προηγούμενη 
ιστορία τού Μετσόβου κΓ άναφέρει τά ξε
καθαρισμένα συνθετικά της στοιχεία. Έκεϊ 
έπισημαίνει τήν παραδεδεγμένη έκδοχή τής 
καταγωγής τών Βλάχων, τής όνομασίας 
τους, τών τοπωνυμιακών προελεύσεων, τού 
γλωσσικού τους ιδιώματος καί τής μετσοβί
τικης γενικότερα Ιστορικής υποδομής.

Τό πλούσιο άρχειακό υλικό, πού γ ιά  
πρώτη φορά, χρησιμοποιείται σέ τούτη τήν 
έκδοση καί άκόμα ή έκτεταμένη δική μας 
καί ξένη βιβλιογραφία καί ή πληθώρα τών 
σημειώσεων, μαζί μέ τήν πληρότητα και τίς 
θετικές πληροφορίες πού παρέχει τό ση- 
μειωματάρι, καθιστούν τό έργο έπιστημονι- 
κά άρτιο καί σοβαρό. Θετική καί γόνιμη 
προσφορά στήν Ιστορική έρευνα.

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σ Υ Β Ο Τ Α
’Αγαπητή «Η. Ε.»,

Ό  μακαρίτης Κώστας Παπαγεωργίου 
που ό πρόο>ρος θάνατός του ζήμιωσε κατά

πολύ τήν Ιστορική έρευνα τής πατρίδας μας, 
στήν έμπειρογραμμένη καί καλομελετημένη 
μελέτη του «Σύβοτα, Άχερουσία Λίμνη καί



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Γλυκός κόλπος» (Ή πειρ. Ε στία , 1953 σελ. 
250) ιιε τις πλάτες άκουμπημένες στο Θου
κυδίδη και τά μάτια ριμμένα στην επιτόπια 
παρατήρηση, γνωμοδοτεί καί λέει πώς τά 
Σύβοτα δεν είναι ό Μούρτος (Βόλια) άλλ’ 
οι λόφοι έπί του κάμπου Ραγίου, Μαυρονό- 
ρος, Πύργος, Αουμπέτσι, Άστραβέτσι, Λυ- 
γιά.

Μπορεί κι* ίσως νάναι δπως τά λέει. "Ε
να πράμα δμως μάς κάνει ν’ άμφιβάλομε 
καί ν’ αμφισβητούμε τά λεγόμενά του.

Τά Σύβοτα, δπως γράφει δ Θουκυδίδης, 
ήταν έρημικό λιμάνι, χωρίς γύρω κατοίκους, 
ένώ τό 432 π.Χ. πού έγινε ή ναυμαχία μετα
ξύ Κέρκυρα ίων καί Κορινθίων, στον κάμπο 
Ραγίου, πού τότε, κατά τον μακαρίτη Π α- 
παγεωργίου, ήταν θάλασσα, υπήρχαν σπου
δαίες πόλεις, δπως στη Λυγιά, δπου σώζον
ται, πλήν των δύο διαχωρισμένων τειχών 
πού περικλείουν ύπάρχουσες πόλεις, καί τεί
χος προϊστορικό μέ παλιότερη πόλη, έπίσης 
στο Αουμπέτσι ιερό, στο Άστραβέτσι ιερός 
βράχος, στον Πύργο τείχος μέ σπουδαίο οι
κισμό καί Νυμφαίο. Στο μυχό πάλι του κόλ
που ή πόλη Τιτάνη περιβαλλόμενη από με
γάλο τείχος καί θέατρο, στην οποία έγινεν 
ή μεταξύ Ρωμαίων καί Ήπειριοτών συμφω
νία, νά μή βοηθήσουν οΐ Ή πειρώτες τόν 
Περσέα γιά νά μή πάθουν αντίπο ινα ...

Π  ώς είναι δυνατόν ό μεγάλος αυτός ιστο
ρικός, ό Θουκυδίδης, νά γράφει πώς τά Σύ
βοτα ήταν έρημος τόπος καί νά μή κάνει 
μνεία των γύρω ύπαρχουσών πόλεων και 
φρουρίων; "Αν δεν υπήρχε κατά τόν χρό

νο τής ναυμαχίας ό σημερινός κάμπος Ρα
γίου, πώς ήταν δυνατό νά ζούν καί νά συν
τηρούνται οί τρεις αυτές πόλεις, πλησίον ή 
μιά τής άλλης;

Γιά, τί γράφει δ Θουκιδίδης, κατά μετά
φραση του Γιάννη Ζερβού (1910), γιά τά 
Σύβοτα:

«’Αφού δε κατεδίωξαν τούς Κερκυραίους 
οί ΚορίνΟιοι μέχρι τής ξηράς, έτράπησαν 
προς τά  ναυάγια καί τούς νεκρούς αυτών. 
Καί εύρόντες τούς πλείστους έκόμισαν εις 
τά Σύβοτα, ένθα ύπήρχεν ό κατά γην στρα
τός τών επικουρικών.................Είναι δέ τά
Σύβοτα λ ι μ ή ν  έ ρ η μ ο ς  τ ή ς  Θ ε σ -  
π ρ ω τ ί δ ο ς>.

',0 Θουκιδίδης διευκρινίζει, λέει καθαρά, 
πώς τά Σύβοτα ήταν έρημο λιμάνι τής Θεσ
πρωτίας, δηλ. έπί ξηράς λιμάνι κι* δχι έπί 
νησιού. "Αν ήταν έπί νησιού θά έλεγε έπί 
νήσου τών Συβότων.

Σ τ’ ανοιχτά τού Μούρτου βρίσκονται 
στον πυθμένα τής θάλασσας δύο αρχαία 
πλοία. Είναι γνιοστά στούς ψαράδες γιατί 
εκεί έχουν τις κρυψώνες καί τά καταφύγια 
τά ψάρια. Έ άν ανελκύονταν, πού θά είναι 
ένας μεγάλος ιστορικός θησαυρός, θά λύον
ταν μέ σιγουριά ή θέση τών Συβότων.

Στο μουσείο τού Φιλοπροόδου 'Ομίλου 
Παραμυθίας υπάρχει ένας αμφορέας από τή 
θάλασσα τού Μούρτου, πιθανώς προερχόμε
νος από τή ναυμαχία τών Συβότων τού 
432 π.Χ.

ΣΠ ΥΡΟ Σ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ

Ο  Α Γ Ι Ο - Κ Ο Σ Μ Α Σ  Κ Α Ι  Ο  Α Α Λ Η  Π Ρ Ο Ν Ι Ο Σ

Α γαπητή «Η. Ε.»,
’Τπό τόν παραπάνω τίτλο « Ό  Ά γ ιο -  

Κοσμάς καί ό Ά αλή Πρόνιος» δ κ. Γ. Μα- 
σούρας καταχώρησε στή σελ. 683 τής «Ή - 
πειρ. Εστίας» τού 1956 διήγηση τού Π απά - 
ΔημΙήτρη Παπατόλη από τό Πολύδροσο 
Σουλίου γιά τήν έπίσκεψη τού Π άτερ - Κο
σμά στούς Προνιάτες τής αραμυθιάς. Με
ταξύ τών άλλων λέει πώς ά Ά γάκο Πρό
νιος, δ μεγαλύτερος αγάς (τσιφλικάς) τής 
Παραμυθίας, πού είχε σπουδάσει στήν ’Α γ
γλία, πολέμησε τό 1910—13 τόν έλληνικό

στρατό καί άφού πιάστηκε αιχμάλωτος, έγ- 
κλείστηκε στις φυλακές τής Κέρκυρας, απ’ 
δπου βγήκε μέ τήν επέμβαση τών φίλων του 
νΑγγλων πού είχαν μεγάλες θέσεις στήν 
Α γγλική κυβέρνηση.

"Ολες ot παραπάνω κουβέντες γιά τόν 
Ά γάκο Πρόνιο είναι μύθος. *0 Άγάκο 
Πρόνιος πού έζησε στήν ήμέρα μας, γυιός 
τού Γιασίν Πρόνιου καί έγγονος τού Μετιλή 
Πρόνιου, ήταν ένας αγράμματος Τούρκος, 
δπως δλοι οί γύρω του αγάδες, ούτε σπούδα
σε στήν Α γγλία , ούτε πολέμησε τό 1912—
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13 τόν έλληνιχό στρατό, ούτε χα'ι αίχμάλω- 
τος πιάστηκε γιά νά έλευθερωθεί άπό τούς 
φίλοι»; του νΑγγλους. Ή ταν μεγάλο; τσι
φλικάς άλλα φιλήσυχος Τούρκος. Μάλιστα, 
την χήρα γυναίκα του, μετά την απελευθέ

ρωση τής Παραμυθίας, τό 1944, τήν παν
τρεύτηκε ό διοικητής χωρ)κής Παραμυθίας 
Κ. Σιαπέρας.

ΣΠ ΥΡΟ Σ Μ ΟΥΣΕΛΙΜ ΗΣ

Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν  Γ Ε Ω Ρ Γ .  Μ Π Ο Υ Σ Μ Π Ο Σ  ή Π Η Λ Ι Ο  -  Γ Ο Υ Σ Η Σ

’Αγαπητή «Ήπειριοτική Εστία»,
Ή  ιστορία βέβαια κάνει πολλές φορές 

λάθη, κάποτε δέ και σκόπιμες άδικίες. Ή  
περίπτωσις δμο)ς τού ατρόμητου αυτού παλ- 
ληκαριού τού Σουλίου είναι μοναδική, διότι 
μαζί μέ τον Ιούδα καί τόν Εφιάλτη, άπε- 
τέλεσε τήν τριάδα των πλέον κατάπτυστων 
διά τόν έλληνισμόν ονομάτων. ’Αλλά ά,ν οΐ 
άλλοι ·5υό δίκαια αναθεματίζονται, ό Π ήλιο 
- Γούσης έμαρτύρησεν αδίκως, θύμα τού 
Περραιβού καί τής έλαφρότητος των νεωτέ- 
ρων ιστορικών μας.

Κατάγεται από τήν όνομαστήν Σουλιωτι- 
κήν ηάραν των Μπουσμπαυον ή Ζουμπαίων, 
οποκληθείσαν έτσι έκ τού Μπούζουμος ή 
Μπούσιιης, δηλαδή άγριομούτσουνος καί έκ 
τού ζουμπάς _ κοντός, άναστήματος πού έ- 
Ηακολουθεί μικρόν διά τούς Ζουμπαίους τής 
Λάκκας Σουλίου, ακόμη καί σήμερα.

Ή  οικογένεια αυτή έδιοσε διαπρεπείς πο- 
λεμιστάς, δπως ό πατέρας του Γοΰση ή Γε- 
οιογιος Μπούσμπος, δασκάλους καί παπάδες 
σαν τδν Παπαγιιοργη Μπούσμπο, βν διεδέ- 
χθη έν τή έφημερίρ κατά τό 1794 δΣαμου- 
ήλ, — Σταύρος Θεμελής κατά κόσμον Ονο
μαζόμενος καί κατά τάς πηγάς μου συγγε- 
νεύσας μέ τούς Μπουσμπαίους, έφόσον δ 
αδελφός του (Δήμος πιθανώς καλούμενος) 
πήρε γυναίκα Μπουσμπάτισσα καί μπήκε 
γαμπρός, έκ τούτου δέ καί οί άπόγονοί του 
λέγονται Ζουμπαίοι άντί Θεμελήδες.

Ά λλος Παπαγιώργης Ζούμπος, έγγονος 
τού προιτου, διέπρεψε ώς μουσικοδιδάσκα
λος καί γραμματοδιδάσκα?.ος στην Ά για  
Πάργας.

Κατά τόν δεύτερον πόλεμον τού Σουλιού 
μέ τόν Ά λή Πασά, ψοηιωμένος άντρας πλέ
ον δ Πήλιο Γούσης μαζί μέ τδν άδελφό του 
Αποστόλη, κλείνεται ύπδ τάς διαταγάς τού 
γέρο - Κουτσονίκα σέ έναν πύργο τής Κιά-

φας, ώς τμήμα θυσίας, ένώ τόν άλλον έκρά- 
τησε ό Κίτσο - Ζέρβας, θυσιασθείς μεθ’ δ- 
λοκλήρου τού τμήματός του, ένώ τό τμήμα 
Κουτσονίκα έκράτησεν, μέχρι τής σουλιωτι- 
κής άντεπιθέσεως πού συνέτριψε τούς άλη· 
πασαδικούς. ’Εκεί δ Πήλιος διαπρέψας, έ
χυσε διά πριότην φοράν τό αίμα του, τραυ* 
ματισθείς.

Σέ δλους τούς αγώνες τών Σουλιωτών, δ 
Πήλιος ήγούμενος τμήματος τής φάρας του 
πάντα διέπρεπε είς τήν έκτέλεσιν τού καθή- 
κοντός του, είτε ύπδ τούς Μποτσαραίους 
μεθ’ ών συγγένευε τδ πάλαι, είτε μετά τού 
Κουτσονίκα καί τού Τζαβέλλα. Τέσσαρες έκ 
τίον θυγατέρων του συνεζεύχθησαν μετά τού 
υιού τού Κουτσονίκα, τού Τζήμα Ζέρβα, τού 
άποποιηθέντος τά 800 πουγγιά τού Ά λή Π α 
σά, τού Ζυγούρη Τζαβέλλα, πού έπεσε τδ 
1823 στην μάχη τής Καλιακού>δας καί τού 
Σέχου.

Γιά τό πέσιμο τού Σουλίου δ Περραιβός 
κατηγορεί τόν Π ήλιον Γούσην ώς προδο')- 
σαντα είς τδν Βελήν, Τίόν τού Άλήπασα, 
άρχιστοατηγεύοντα κατά τού Σουλίου. Τόν 
Περραιβόν, έλαφρφ τή καρδίφ, ήκολούθησαν 
καί άλλοι ιστορικοί, £νας τόν άλλον διαβά
ζοντας καί αντιγράφοντας. Τδ δέ βαρύτε
ρου είναι ότι δ Βαλαωρίτης, άβασανίστως 
αντιγράφων, εκαμε τό περίφημο ποίημα γιά 
τόν Σαμουήλ, δπου λέγει: «νΕτσι ψηλά άπ* 
τό βουνό, φωνάζ* δ Πήλιο Γούσης, κι’ άγέ- 
ρας παίρνει τήν φιονή, τού Π ήλιου τού προ
δότη». Εκατομμύρια Ελλήνων τό άκούνε ά- 
παγγελόμενον στις έθνικές γιορτές καί δ δύ
στυχος δ Πήλιος αναθεματίζεται έκάστην 
2Γ>ην Μαρτίου.

Ό  ιστορικός Λάμπρος Κουτσονίκα; τδ 
18G3 <άς τήν σελίδα 69 τού προκτου τόμου 
του περιγράφει ώς έξής τήν πτώσιν τού Σου
λίου καίτής Σαμονίβας: « . . . Ό  Ά λή  Πασ-



652̂ αλλααλλλλααλααααλαλλλαλααλλλλλλ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ »

σάς, παραδεχθείς τάς προτάσεις τών άρχη- 
γών του στρατού του, έξέδωκεν αύστηράς 
διαταγάς εις δλον τον στρατόν διά νά έπι- 
πέσο)σιν άπαντες όμού έξ δλων τών θέσεων 
και τού νερού τού Ναβαρίκου (Άβαρίκου).
‘ Απας λοιπόν ό στρατός συγχρόνως ώρμησε 
κατά τών δέσεων αυτών καί μετά πείσμα
τα') δη καί αίματηράν μάχην έκυρίευσεν αύ- 
τάς εις τάς οποίας κατεσπευσμένος έφεραν 
χονδρά πυροβόλα καί βόμβας δι’ ών έκεραυ- 
νοβολούσαν τήν Κιάφαν καί τό Κούγκι, ο
πού ή τον μέρος τών Σουλιωτών καί ό καλό- 
γηρος Σαμουήλ. Εντεύθεν έγένοντο αί τρο
μερότατοι καί αιματηροί μάχαι επί τρεις 
μήνας, ώστε είναι τών άδυνάτο>ν νά σημει
ωθούν αυτών αί λεπτομέρειαι καί τά καθέ
καστα, διότι καί άν πραγματικώς υπήρχαν 
οί μυθολογούμενοι γίγαντες και αυτοί ήθε- 
λον άποκάμει..

Ε κτός τού δτι έχω μίαν πληροφορίαν, 
μή άποδειχθεϊσαν είσέτι, δτι δ Π  ήλιο Γού- 
σης έλειπε τήν 25 Σεπτεμβρίου 1803 εις τήν 
περιοχήν Πρεβέζης, προς λάθρα εισαγωγήν 
τροφίμων στο Σούλι, έκτος τού δτι οί Κου- 
τσονίκας, Ζερλέντης καί άλλοι άντέκρουσαν 
τάς κατηγορίας, ό αντιστράτηγος I. Γούσης 
τό 1887 (Παρνασσός, τόμος 11ος) έκονιορ- 
τοποίησε ταύτας καί άπεκατέστησε τόν Π  ή
λιο - Γούσην, άναφέρων καί τήν αιτίαν δι* 
ήν συκοφαντεί δ Περραιβός, έκτός τών νε- 
οντέρων (Στεφ. Μακρυμίχαλος - μητροπολί
της Ά θηναγόρας). 01 κατηγορούντες είσέ- 
τι τόν Πήλιον Γούσην άποδεικνύονται ιος 
γράψαντες ελαφρά τή καρδίρ, διότι:

1) 01 Σουλιώται έπί 80 ημέρας είχαν μα
ζί τους τόν Π  ήλιο Γούσην καί εις ούδεμίαν 
κατηγορίαν κατ’ αυτού προέβησαν, είτε άν- 
τεκδίκησιν. Τούτο θά έγίνετο ασφαλώς δν 
έξ αιτίας του είχαν χάσει προσφιλείς καί έ- 
γένοντο άστεγοι καί δυστυχείς, διαβιούντες 
στά Χώνια τού Άβαρίκου, ή μεταξύ τών 
βράχων τού Κουγκίου. Νομίζομεν δέ δτι οί 
τότε Σουλιώτες έχουν έγκυροτέραν γνο'ψην 
άπό τόν καθένα μας.

2) Στο Ζάλογγον δ Πήλιο Γούσης χά
νει τόν πατέρα του, τό πλείστον τών συγ
γενών του, θυγατέρα σφαγείσαν ύπό τού έχ- 
θρου, θυγατέρες καί έγγόνια αίχμαλωτισθέν-

τα, άνεψιούς καί δ ίδιος πίπτει τραυματίας 
διά μίαν άκόμη φοράν.

3) Εις τά Επτάνησα δ Π ήλιο - Γούσης 
γίνεται αξιωματικός τών σουλιωτικών τα
γμάτων. ΤΗτο δυνατόν νά γίνη τούτο μετά 
τήν προδοσίαν;

4) ’Αναμιγνύεται εις τά κοινά καί κά- 
μνει νά αποτυγχάνουν αί γαλλόφιλοι κινή
σεις τού Περραιβού. *0 Γούσης είναι ύπέρ- 
μαχος τής ρωσσοφίλου μερίδος, ως παλαιό- 
τερον καί ό Σαμουήλ, πού κι’ αυτός κατη- 
γορέ)θη άπό τόν Περραιβόν.

5) Ή  Φιλική Εταιρεία μυεί τόν Πήλιον 
Γούσην (Κουτσονίκας 2ος τόμος, προλεγό- 
μενα, σελίς ι ε ') ένώ είς τήν Ρωσσίαν συλ-

ι λαμβάνονται οί Περραιβός καί Γαλάτης, δ'σ- 
τις Γαλάτης άργότερον έκτελείται <»ς προ
δότης τής Φιλικής Εταιρείας. ΤΗτο δυνα
τόν νά μυηθή, δν είχε προδοδσει τό Σούλι;

6) 01 Σουλιώτες τό 1819 τόν στέλνουν 
στήν Πρέβεζα νά συζητήση μέ τόν Καπου- 
δάν Πασά έπί τής συνεργασίας Σουλιωτών 
καί σουλτανικών καί άποδόσεως τού Σουλί- 
ου στους κατοίκους του.

7) Καί, γιά νά συντομεύωμεν, κατά τό 
182G, φέρουν τόν βαθμόν τού άντιστρατήγου 
τού έλληνικού στρατού, εισέρχεται αυτοβού
λους στό πολιορκημένο Μεσολόγγι καί τήν 
ΙΟην Απριλίου πίπτει μαχόμενος κατά τών 
είσορμούντων ιππέων τού Ίμβραήμ καί τού 
Κιουταχή, τό δέ κεφάλι του περιφέρεται ύ
πό τών Τούρκων έπί άκοντίου. Κατά τόν έγ- 
γονόν του Κουτσονίκαν, άνετινάχθη στον ά- 
νεμόμυλο μετά τού Καψάλη, τού Ριογών ’Ι
ωσήφ, τού Ν. Στουρνάρα, τού φιλέλληνος 
Μάγιερ, τού Π απαδιαμαντοπούλου.

*Όλα αυτά καί άλλα πολλά, μέ κάνουν 
σκεπτικό ώς προς τήν ευκολίαν μέ τήν οποί
αν πολλάκις γράφεται ή ιστορία. Καί δ Σα
μουήλ κατηγορήθη σαφώς άπό τόν Περραι
βόν, παρά τό δτι είχε προηγηθή τό δλοκαύ- 
τωμά του στό Κούγκι, ή μνήμη τού δποίου 
τιμάται κατά τήν φετεινή χρονιά στις 4 
’Ιουνίου.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΥΦΑΝΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Τό Λύκειο Έλληνίδων Ίωαννίνων, πού έργάζεται προγραμματισμένα γ ια  την δια

φύλαξη τής φυσιογνωμίας τής ηπειρωτικής παράδοσης, οργάνωσε στις άρχές 'Οκτωβρίου 
και μια πολύ ένδιαφέρουσα έκθεση υφαντών Λαϊκής Τέχνης. *Η έκθεση αυτή είναι τής Κας 
Έριέττας Λιόγκα— Σουρανάκη, τής τόσο γνωστής καλλιτέχνιδας συμπολίτιδας δασκά
λας τής υφαντικής, πού έχει ένα μοναδικό έργο στον τομέα τούτον. Γ ι’ αυτό, τα  έκθέ- 
ματά της κρατούν ένα γενικότερο ένδιαφέρον. Πρόκειται γ ια  ένα γεγονός, πού θά πρέπει 
νά μήν περάσει άπαρατήρητο, γιατί αποτελεί καθαρά εκδήλωση καί σπουδή πάνω στήν 
μελέτη γιά  τήν έπιβίωση τής Λαϊκής Τέχνης καί γιά  τήν διατήρηση των άξιων της, στήν 
τόσο ευαίσθητη καί τόσο διαδοτική μορφή, πού έχει ή γυναικεία ενδυμασία. 'Ακόμα, τά 
ύφαντά αυτά, πού είναι φορέματα γιά  έπίσημες έμφανίσεις, πρέπει νά θεωρούνται όπωσ- 
δήποτε καί ζωντανοί φορείς μιάς ελληνικότητας γ ιά  τήν δημιουργία μιας βαθύτερης καλ
λιέργειας ψυχικής καί πνευματικής. Διότι, έδώ δέν είναι κάτι πού έρχεται, όπως τά 
παροδικά σχεδιάσματα, πού δεν έχουν τίποτε άλλο εξόν άπό μιά έποχική έξαρση, γ ιά  νά 
μήν άφήσει τά ίχνη του πάνω στήν ψυχολογία καί στήν αισθητική άγωγή τής πλατύτε- 
ρης μάζας. ‘Η μεταφορά των άξιων τής Λαϊκής μας Τέχνης πάνω στά άντικείμενα τής 
καθημερινής χρήσης καί, ειδικότερα, τής ενδυμασίας των γυναικών, πού είναι συνδεδε- 
μένη μέ τον άέρα, τό παράστημα, τήν οικειότητα τής δικής μας όμορψιάς καί τήν ήθική 
μας άντίληψη γιά  τήν άρματωσιά, είναι ταυτόχρονα ένα ισχυρότατο μέσο παιδείας, ένας 
δυναμικός τονος καί μιά ωραία συνομιλία μέ τήν πατρίδα καί μέ τ ίς  δικές μας τ ις  ρίζες. 
’Ιδιαίτερα, στήν έποχή τούτη τής βιομηχανικής άναπτύξεως καί τής ουδετερότητας που 
φέρει αυτή στήν καθημερινή μας ζωή, ή μελέτη τής Λαϊκής Τέχνης κι* ή μεταφορά της, σε 
μορφή πού ν' άνταποκρίνεται καί στις σημερινές άπαιτήσεις, είναι κάτι σοβαρό. Καί, γ ιά  
τήν αντιμετώπισή του, χρειάζονται ειδικά προσόντα, ειδική καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία, 
πλήρης γνώση τών άξιών τής όμορφιάς τής Λαϊκής Τέχνης καί συνθετική ικανότητα πού 
δέν τήν διαθέτουν, παρά προικισμένοι άνθρωποι.

Ή  κ. Έ ριέττα  Λιόγκα— Σουρανάκη, πού αγωνίζεται, έπί χρόνια, μέ δικό της έργα- 
στήριο, πού άξιοποίησε τήν προσφορά τής άείμνηστης 'Αγγελικής Χατζημιχάλη καί πού 
έδωσε, άκόμα, έναν σημαντικόν άριθμό υφαντριών, είναι ή ένδεδειγμένη γ ιά  μιά τέτοια 
προοτπάθεια. Καί, στήν προκειμένη περίπτωση, άκριβώς έχουμε τούς καρπούς τών άγώ- 
νων της. "Ετσι, μάς δίνεται ή ευκαιρία νά έκτιμήσουμε τήν προσφορά της, τήν συμβολή 
της στήν προσπάθεια γ ιά  τήν διαφύλαξη τού ύφους, τής όμορφιάς καί τής σεμνής γοη
τείας πού έχει ή λαϊκή ένδυμασία, καθώς καί τά έπτεύγματά της γ ιά  προσαρμογή στήν 
σύγχρονη άπαίτηση τής γυναικείας ένδυμασίας. Στά ύφαντά τής κ. Λιόγκα— Σουρανά
κη, ξεχωρίζει κανείς την γνησιότητα τής λαϊκής καταβολής, χωρίς τό φόρτωμα καί τήν 
κραυγαλέα ύπερχείλιση, πού παρατηρείται συνήθως σ ε  τέτοιες δημιουργίες. Κατορθώνει 
νά κρατάει τήν λιτότητα καί τήν καθαρότητα στά χρώματα καί στά σχήματα, πού έφτα
σαν άπείραχτα ως έμάς, δίνοντας έτσι τήν έπική καί τήν λυρική μαζί έκείνη φυσιογνω
μία, πού έκφράζουν τά ύφαντά στήν ήπειρωτική καί γενικότερα στήν λαϊκή μας τέχνη. 
Στις άπλές υπομνήσεις, ττού γίνονται μέ τήν διακριτικότητα καί τήν ζεστήν άναψορά 
στον χαρακτήρα καί οπτήν όργάνωση τής σχέσης άνάμεσα στά γνωστά, στά δικά μας 
στοιχεία καί στις καινούργιες άπαιτήσεις, πετυχαίνει νά κάνει μιά θαυμάσια καί δυνα
μική άφαίρεση, ώστε νά τραβήξει τό βάρος άπ ’ τήν παράδοση καί νά τό δώσει, ως κυρί
αρχο τόνο, στο υφαντό. Πράγματι, ή έλλειπτική αυτή διατήρηση, χαρίζει ένα έλαφρό καί 
φευγαλέο αίσθημα, τήν ποίηση καί τήν άρχοντιά, μέ δλη τήν μεγαλοπρέπεια ά π ' τήν μα- 
κρότατη περήφανη Ιστορία τής φυλής μας, χωρίς ν' άπομακρόνεται ή νά γίνεται άπρό-
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σιτη Απ’ το σημερινό Ατομο. Γιατί, ύπάρχει ή σύνδεση, ύπάρχει ή οϊκε.ότητα με τον Αν
θρωπο. Κι ό αιώνας μας, -πάσχει άττ την έλλειψη μιας τέτοιας χειραψίας καί υποφέρει 
άττ* την δυναστεία τής Απρόσωπης φόρμας. Γιατί, δεν νοιώθει χωρίς Ιστορία, χωρίς μνή
μη Ανάμεσα στα πρόσωπα καί στα πράγματα, πού μεταβάλλονται, πού χάνουν τό σχήμα 
καί πού δεν φέρνουν τίποτα τό σταθερό. Καί, ιδιαίτερα για την δική μας λαϊκή τέχνη, πού 
είναι μοναδική στον κοσμο, πού φέρνει μέσα της έναν λαό μέ πολυκύμαντην ιστορία καί 
μέ ποίηση, ή δημιουργία τέτοιων μοντέλλων, εΐναι όπωσδήποτε μια έλληνικότητα.

Αυτά όλα, ή κ. Λιόγκα— Σουρανάκη, τά πρόσεξε μέ πολλήν ευαισθησία, τα διάλεξε 
μέ Αγάπη καί αίσθημα, τά μελέτησε στα σχέδια καί στις συλλογές πού έχουμε Απ’ τήν 
Χατζη-μιχάλη, Απ’ τήν Άθ. Ταρσούλη, Απ’ τά σωζόμενα πρωτότυπα στον τόπο μας, καί 
κέντησε μέ τήν σαΐτα καί μέ τό βελόνη, βάνοντας πανάκριβα υλικά, για νά φτιάξει Αλη
θινά καλλιτεχνήματα, πού μονάχα Απ’ τον Αργαλειό καί τό χέρι είναι δυνατόν νά δο
θούν. Καί δέν στάθηκε μονάχα στήν λαογραφία μιάς περιοχής, παρά έκαμε μιά ευρύτερη 
Ανθολόγηση, μέ δική της έμπνευση στήν σύζευξη, γιομάτη Από μουσικότητα, γιομάτη Από 
χάρη καί Ιεροπρέπεια.

’Αναντίρρητα, ή έξοχη αυτή υφάντρια, είναι μιά Απ’ τις σπάνιες περιπτώσεις, πού 
Αποτελούν κεφάλαιο γιά τήν έπιβίωση τής λαϊκής μας τέχνης στά ύφαντά τής σύγχρονης 
ένδυμασίας.

ΔΗΜΟΣΘ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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