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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Λεν είναι άποτέλεσμα των γενεαλογικών μου μόνον δεσμών 
μετά της «εύάνδρουΉπείρου» ή παρούσα μελέτη καί τδ ένδιαφέ- 
ρον μου διά τήν προαιωνίαν αυτήν πρώτην έστίαν του έλληνισμου, 
τήν «Ελλάδα, τήν άρχαίαν» ώς άποκαλεΤται αύτηυπδ τής μεγα
λοφυούς όιανοίας του Άριστοτέλους, δέν προέρχεται έκ τής αίσθη- 
ματικότητος αυτής, μολονότι καί ταύτης απολύτως δεδικαιολογη- 
μένης. CH άνάγκη περισσότερον νά έρευνηθή πληρέστερον ή έλλη- 
νική αύτη περιοχή, ήτις έχει άγνοηθή καί παραμεληθή άπδ άπό- 
ψεως έπιστημονικής έρεύνης, με ώδήγησεν είς τήν σύνταξιν τής 
παρούσης λαογραφικής μελέτης,έπί τώ σκοπώ νά παράσχω κάγώ,δ- 
ση μοι δύναμις, τήν συμβολήν μου είς τδ μεγίστης έθνικής σκοπι- 
μότητος τούτο έργον, οπερ καθίσταται έθνικδν καθήκον, λόγω τής 
ίδιαζούσης φύσεως τής άκριτικής αυτής περιοχής του έλληνισμου, 
περί τήν δποίαν ήγέρθησαν μάλιστα πολλαι σκόπιμοι καί ύποβο- 
λιμαΐαι άμφισβητήσεις ύπδ διαφόρων αδαών τής ιστορίας ή ένσυν- 
ειδήτων διαστρεβλωτών αυτής, κυρίως ξένων, προσωπικοτήτων.

Ή  Ήπειρος παρουσιάζει σπουδαιον ένοιαφέρον άπδ πολλών 
άπόψεων διά τδν έπιστήμονα καί τδν άνήσυχον έρευνητήν.Καί θά 
θεωρήσω έμαυτήν λίαν ευτυχή, έάν συντελέσω πως είς τήν δια- 
φώτισιν μικρού μέρους ή μιας πλευράς τών πνευματικών, καλλι
τεχνικών καί άλλων,έπιστημονικής υφής,προβλημάτων τής έλληνι- 
κής αυτής περιοχής, πρωτοπόρου είς πάσας τάς ίστορικάς περιπε- 
τείας καί άνατάσεις του έλληνικοΟ έθνους.

Πράγματι. Ή  Ήπειρος, άποτελέσασα τήν πύλην είσόδου τών 
έλληνικών φύλων είς τδν γνωστδν μετέπειτα έλληνικδν χώρον 
καί καταστάσα πρώτιστη εστία του έλληνισμου διά τής έγκατα- 
στάσεως έν αύτή τών Ί  ώ ν ω ν, τής πρωτοπορείας αυτής τών



Ελλήνων, καί 6ραούτερον τών Δωριέων, έλαβεν ένεργόν μέρος εις 
τήν ζωήν του έλληνικοΰ έθνους, ήκολούθησε πάσας αότοΟ τάς 
περιπέτειας καί έν κινδύνοις πολλάκις έστήριξε τήν έθνικήν έπι- 
βίωσίν του.

’Από τής προϊστορικής έποχής άκόμη, άντιπαλαίουσα κατά 
τών ’Ιλλυριών, οϊτινες άπό τής έποχής τοΰ Κάδμου ήσκουν πίεσιν 
έπΐ τών Ήπειρωτών διά νά κατέλθουν νοτιώτερον, κατέστη πρό
μαχος του έλληνισμσΰ. Έ ν αυτή ύπήοχον οί κυριώτερο: θρησκευτι
κοί χώροι τών Ελλήνων (Άχεοουσία λίμνη, Άχέρων, Κωκυτός, 
Ήλύσιον πεδίον κλπ.), έκεϊ άνεπτύχθησαν αΐ βασικαϊ περί ζωής 
καί θανάνου δοξασίαι των, έξ αυτής προέρχονται πλεϊστα ελληνι
κά φΰλα (Α λάνες, Περραιβοί, θεσσαλοί, Δρύοπες, ΒοιωτοΙ κλπ), 
έν Δωδώνη υπήρχε τό άρχαιότερον καϊ πλέον σεβαστόν μαντεϊον 
τών Ελλήνων, έν ’Απολλωνία ήνθισε δ πνευματικός πολιτισμός 
τών Ελλήνων κατά τούς χρόνους τής ρωμαιοκρατίας καϊ έκεϊ 
έστηρίχθη ή κατά τών Φράγκων Σταυροφόρων άντίστασις υπό 
τήν ήγεσίαν του Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου. Έκεϊ ο Διονύσιος δ 
Σκυλόσοφος, ήγούμενος τών Σουλιωτών τώ 1612, ήναψετής έλευ- 
θερίας τήν δάδα, ήτις οέν έσβυσε μέχρι του 1821, δτε οί Σουλιώ- 
ται, κρατούντες έν έγρηγόρσει τούς « Ά ρ μ α τ ω λ ο ύ ς » ,  καϊ 
« Κ λ έ φ τ ε ς »  τής Πίνδου, άπετέλεσαν τήν πρωτοπορείαν τής 
Ελληνικής Έπαναστάσεως. Έκεϊθεν έξεπορεύθησαν οΐ Μεγάλοι 
του Γένους Διδάσκαλοι και οί Μεγάλοι Εθνικοί Εύεογέται, οϊτι- 
νες διά του πνεύματος καί του πλούτου των συνετέλεσαν εϊς τήν 
πνευματικήν άναγέννησιν τοΰ υποδούλου έθνους καί τήν οικονομι
κήν αύτου άνόρθωσιν.

Ούτως ή ’Ήπειρος άπετέλει τον παλμόν τής καρδίας τής έλ- 
ληνικής φυλής.

Ή  περιοχή δμως αυτή, κατ’ έξοχήν δρεινή, δέν ήδύνατο νά 
διαθρέψη τόν πληθυσμόν αυτής καϊ παρά τήν άγάπην τών Ήπει- 
ρωτών πρός τήν γενέτειράν των, άπό τής προϊστορικής έποχής 
παρετηρήθη διαρροή του πληθυσμού της πρός δλα τά σημεϊα του 
δρίζοντος, δημιουργηθέντος ούτω σταθερού ά π ο δ η μ η τ ι κ ο ΰ



γ ε ύ μ α τ ο ς ,  το δποΙον απ’ αίώνων συνεχίζεται, ένισχυθέν κα
τά καιρούς και άπδ τα; ξενικός έπιδρομάς.

Όφείλομεν, δμως, να κάμωμεν μίαν παρατήρησιν. Οί Ή πει- 
ρώται, έάν κατέστησαν τόσον άξιοι τών · προσδοκιών τοΟ έθνους 
χαι έάν προσέδωσαν έπαξίως εις τήν γενέτειραν αύτών τδ εδσημον 
τής <εύχνδρου Ηπείρου*. τούτο-δφείλεται έν πολλοΐς ού μόνον 
etc τήν έγνωσμένην φιλοπατρίαν των, άλλα χαΐ είς τήν πεΤραν 
τού όδυσσειακού των πνεύματος.

Πράγματι, θα ήουνάμεθα νά παρομοιάσωμεν πάντα Ήπειρώ- 
την πρδς εναΌδυσσέα.Τδ άγονον τοΟ έοάφους τής πατρίδας του οέν 
του παρέχει καμμίαν υλικήν ίκανοποίησιν καί δνειρον παντός Έ πει- 
ρώτου είναι ή έν τή ξένη άναζήτησις των 6 λ ι χ  © ν μ έ σ ω ν  
τής ζωής του, ο ύ χ ΐ ό μ ω ς  κ α ί  χ ώ ν σ υ ν α ι σ Β η μ α τ ι -  
χ  ώ ν τ ο υ  ά π ο λ α ύ σ ε ω ν. Διότι δ Ήπειρώτης, βαθύτατα 
άγαπών τον τόπον του καί Ιχων βαθύτατα έρριζομένην τήν φιλοπα
τρία*/, έπιθυμε: ν’ απόλαυση τα κτηθέντα άγαθά είς τήν γενέτειράν 
του και μέ τον πλούτον του, κτηθέντα όιά τής παροιμιώόους έργατι- 
κότητός του, και μέ τήν πείραν τής δδυσσειακής του ζωής, έπιθυ- 
μεΐ να όραση εύεργετικώς. CH φιλαλληλία, δ άνθρωπισμδς καί ή 
χριστιανιχότης είναι άρεταί έχπηγάζουσαι έξ αΟτής ταύτης τής 
ζωής του Ήτιειρώτου.

"Ολοι οί Μεγάλοι τοΟ Έθνους Εύεργέτ αι ήσαν κυρίως ά π ό 
ση  μ ο ι Ήπειρώται. Διότι έχει είς τάς χώρας τής άποόημίας 
των έγνώρισαν τήν πνευματικήν καί υλικήν πρόοόον, τδν έν γέ- 
νει πολιτισμόν των χωρών αύτών καί όιακαής των έπιθυμία ήτο 
να μεταφέρουν δ,τι είναι χρήσιμον είς τήν πατρίδα των, δ,τι θά * 
συντελέση είς τήν πνευματικήν καί υλικήν άναγέννησιν καί έξύ- 
ψωσιν του έθνους των. Αί άγαθοεργίαι τών έθνικών εύεργετών δεν 
βλέπομεν ποτέ νά είναι άσκοποι ένέργειαι μιας άλαζονικής πρά- 
ξεως, άλλα μιας πράξεως βαθείας κοινωνικής σκοπιμότητος, κοινω
νικής αναγκαιότατος καί κοινωνικής άλληλεγγύης, συμφώνως 
προς το πνεύμα φιλαλληλίας τής χριστιανικής πίστεως, υπό τής 
οποίας ένεπνέοντο όλοι άνεξαιρέτως οί Εθνικοί Εύεργέται.

CH άποδημία κατέστήσε τούς Ήπειρώτας φιλοπροόδους καί



δημιουργικούς πολίτας. Δέν θά εύρωμεν ποτέ είς τούς Ήπειρώτας 
Όδυσσεϊς τδ πνεύμα τής παλινδρομήσεως. Τδ συντηρητικόν άπο- 
ταμιευτικόν των πνεύμα δέν είναι προϊδν νοσηρού έγωϊστικοΰ ά- 
τομικισμού. Είναι πείρα τής πολυετούς δδυσειακής των ζωής 
περί τήν καλήν καί δρθήν χρήσιν τού πλούτου.

Δυνάμεθα, δθεν, νά είπωμεν έν συμπεράσματι, δτι ή άποοη- 
μία τών Ήπειρωτών άποτελεί μίαν σπούδαζαν έθνικήν έκδήλωσιν, 
ήτις άπέβη έπ’ άγαθώ αύτών τούτων, άλλά, κυριώτατα, υπέρ τής 
μεγάλης ήμών πατρίδος, £τής Ελλάδος, τής δποίας ή πολιτική, 
πνευματική, ήθική, κοινωνική καί υλική άναγέννησις δφείλεται 
είς τούς μεγάλους ά π ο δ ή μ ο υ ς  τής Ηπείρου.

’Ανάλογα πρδς τδ περίεχόμενον τού καθημερινού βιώματος 
τής άποδημίας τών Ήπειρωτών είναι καί τά δημιουργηθέντα πε
ρί αυτήν ήθη, έθιμα,καί τά άδόμενα τ ρ α γ ο ύ δ ι α ,  τά δποία ού- 
νανται συχνάκις νά συγκριθούν μέ τήν δραματικότητα άρχαίάς 
τραγωδίας.

Ό  άναγνώστης θά έχη τήν ευκαιρίαν είς τάς τελευταίας σελί
δας τής λαογραφικής μου αυτής έργασίας ν’ άντικρύση είκόνας 
ύψηλής δραματικής συγκρούσεως, δπως είναι δ άποχωρισμός, ή 
άναμονή, ή βιοπάλη τής ξενιτειάς, οί καταπνιγδμενοι έρωτικοΐ 
καϋμοί, τά βάσανα καί αί πικρία: τής ξενιτειάς, ή δδυσσειακή έ- 
πάνοδος καί άλλα βιώματα τής αποδημίας τών Ήπειρωτών καί 
πολλάκις θά ένθυμηθή παραπλήσια κείμενα τού Όμηρου καί των 
τραγικών ποιητών τής άρχαιότητος.

"Ας συγχωρήση, δμως, τήν ύπογράφουσαν, έάν δέν έκατώρθω- 
σε νά δώση έν δλη αύτού τή πληρότητι, έλλείψει έπαρκών στοι
χείων, τδ βίωμα τής άποδημίας τών Ήπειρωτών, οίτινες καί σή
μερον διεσπαρμένοι είς τά πέρατα τού κόσμου γονιμοποιοΰν διά 
τού μόχθου καί τού ίδρώτος των τήν ξένην γήν.

ΘΕΜΙΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΓ 
Καθηγήτρια Φιλολογίας



Η ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

I. Ιστορικόν διάγραμμα

Ή Ήπειρος, ή παναρχαία καί προαιωνίως ελληνι
κή αυτή γή , της όποιας το όνομα σημαίνει την έκτετα- 
μένην και άνευ πέρατος ξηράν (εκ του ά+πέρας=άπε- 
ρος=ηπειρος), ήτο γνωστή από τοϋ λυκαυγούς ακό
μη τού ελληνισμού, άναφερομένη καί Οπό τού Όμήρου  
ώς Άπειρη εις τους στίχους:

Γρηδς ’Ατϊειραίη θαλαμηπόλος Εύρυμέοουσα 
-ήν πο"’ ΆπεΙρηθεν νέες ήγαγον άμφιέλισσαι».

Καίτοι ύπό τού Δημ. Ε. Εύαγγελίδου είς τήν με
λέτην του «Οί αρχαίοι κάτοικοι τής Ηπείρου» (Ά θη- 
ναι 1947) διετυπώθη ή γνώμη, ότι το όνομα "Ηπει
ρος άνεφάνη περί τον εκτον π . X. αιώνα, επειδή ό 
Έκαταΐος αναφέρει τον ’(ύρικόν, ώς λιμένα τής Η πείρου  
καί ό Πίνδαρος τον Νεοπτόλεμον, Οιόν τοΰ Άχιλλέως, 
ώς βασιλεύσαντα είς "Ηπειρον, εν τούτοις δέον νά θεω- 
ρήσωμεν, ότι τό όνομα Άπειρη, άναφερόμενον είς τούς 
ανωτέρω στίχους τοΰ Όμήρου, είναι τό αρχικόν όνο
μα τής πρώτης αυτής εστίας τού ελληνισμού.

Βεβαίως, ό ποιητής Παρθένιος αναφέρει μύθον, καθ’ 
όν ό Έχίων έκ τού γένους των Σπαρτών μετά τής κόρης 
του Ηπείρου μετέβησαν καί έγκατεστάθησαν είς Χαο- 
νίαν, άκολουθοΰντες τον Κάδμον καί τήν Αρμονίαν, οί- 
τινες, έκδιωχθέντες έκ θηβών, μετέβησαν,κατόπιν προσ-
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κλήσεως καί έβασίλευσαν τοϋ έθνους των Έγχέ- 
λεων της Ηπείρου, εύρισκομένου είς πόλεμον μετά των 
Ιλλυριών, επειδή τό μαντεΐον είχε γνωματεύσει, ότι 
θά νικήση έκ των δύο εμπολέμων τό βασίλειον εκείνο, 
όπερ θά έχη βασιλέα τον Κάδμον και την ’Αρμονίαν. 
’Εκεί άπέθανεν ή Ήπειρος, την οποίαν ϋπερηγάπησεν 
ό θρυλικός βασιλεύς τής Χαονίας Κίχυρος, καί ένετα- 
φιάσθη εις τινα δρυμόν, όστις έλαβε τό όνομα τής 
Η πείρου, τό όποιον βαθμιαίως έπεξετάθη εις ολόκλη
ρον την περιοχήν. Ά λ λ ’ ό μύθος αύτός, άναβιβάζων 
τήν όνομασίαν είς τήν προϊστορικήν εποχήν, έχει ποιη
τικήν μόνον αξίαν.

Ή "Ηπειρος έθεωρείτο ύπό των αρχαίων ως πρώτον 
λίκνον τοϋ ελληνισμού, διά τούτο δέ ό ’Αριστοτέλης, ό 
γνωστός έκ Σταγείρων φιλόσοφος, άπεκάλει τούτην 
«Έ  λ  λ  ά δ α, τ ή ν  ά ρ χ  α ί α ν», έπεξηγών, ότι 
«Α υ τ η  δ’ έ σ τ ί ν  ή π ε ρ ί  τ ή ν  Δ ω δ ώ ν η ν  
κ α ί  τ ο ν  ’Α χ ε λ ώ ο ν . . . .  ’(ι) κ ο υ ν γ ά ρ  ο ί  
Σ ε λ λ ο ί  έ ν τ α ϋ θ α  κ α ί  οί  κ α λ ο ύ μ ε ν ο ι  τ ό τ ε  
μ έ ν  Γ ρ α ι κ ο ί ,  ν Ο ν δ έ  " Ε λ λ η ν ε ς » .  Τον αύτόν 
δέ χαρακτηρισμόν κάμνει καί ό Κλαύδιος Πτολεμαίος, 
όστις είς τήν « Γεωγραφικήν Ύφήγησιν» άναφέρει, ότι 
« Ά  ρ χ έ γ ο ν ο ς  Ε λ λ ά ς  Ή π ε ι ρ ο ς » .

Καί πράγματι. ’Εκ τής μελέτης τής πορείας τών λε
γομένων ελληνικών φύλων, τά όποια έφθασαν έν Έλλά- 
δι άπό βορρά, ώς είναι οί "Ιωνες καί οί Δωριείς, τούς 
όποιους ό Ηρόδοτος άποκαλεϊ «ΰ π  ε ρ β ο ρ ε ί ο υ ς» 
καί οΐτινες, ώς λέγει, έφερον τά ιερά « δ ε δ ε μ έ ν α  
έ ν  κ α λ ά μ η  π υ ρ ώ ν »  καί « π  ρ ώ τ  ο υ ς Δ  ω-  
δ ω ν α ί ο υ ς  Ε λ λ ή ν ω ν  δ έ κ ε σ θ α ι » ,  προκύπτει, 
ότι ή "Ηπειρος άπετέλεσε μίαν πρώτην εστίαν τών έν 
Έλλάδι κατερχομένων Ίώνων, άποτελούντων τήν πρω - 
τοπορείαν τών Ελλήνων καί πρώτον λίκνον τοϋ ελληνι
σμού. Τούς "Ιωνάς ήκολούθησαν άργότερον οί Δωριείς,

— "riT M H a
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εκ των οποίων οί Δυμάνες εστάθμευσαν κατ’ άρχήν επί
σης εις Ήπειρον, έξ ής μετά ταΟτα κατηλθον εις νό
τιον ‘Ελλάδα.

Κατά ταυτα είναι απολύτως δικαιολογημένη ή υπό  
των αρχαίων συγγραφέων ΰποστηριζομένη άποψις, ό
τι ή Ήπειρος ήτο ή «Ελλάς ή αρχαία», ώς αναφέρει 
τούτην ό ’Αριστοτέλης εις τα «Μετεωρολογικά» του  
καί ό Κλαύδιος Πτολεμαίος είς την «Γεωγραφικήν Ύφή- 
γησιν».

Βεβαίως, πρό της άφίξεως είς "Ηπειρον των λεγομέ
νων φύλων τής Άριας ράτσας (Ίώνων, Δωριέων κ.τ.λ.) 
είς την χώραν αύτήν κατωκουν άλλοι προγενέστεροι λα
οί, οί όποιοι ήσαν τμήματα των λαών, οιτινες κατώ- 
κουν είς την ύπόλοιπον Ελλάδα. Κυρίως δέ λαοί, οί 
όποιοι είναι γνωστοί ώς κάτοικοι του ελληνικού χώρου  
κατά τήν προελληνικήν εποχήν, ήσαν οί Πελασγοί, 
οί Κάρες,οί Λέλεγες καί οί Δρύοπες καί τινες άλλοι,οϊτι- 
νες άπετέλουν τήν μεγάλην πελασγικήν ομοεθνίαν, έκτει- 
νομένην καί πέραν τοΰ ελληνικού χώρου υπό διάφορα 
ονόματα, ώς είς Μ. ’Ασίαν (Λυδοί, Μυσοί, Χεταίοι-Χι- 
τΐτες, Λύκιοι κλπ.), είς τήν Ιταλίαν (Έτρούσκοι), είς 
Κρήτην, Κυκλάδας, Λήμνον, "Ιμβρον καί άλλα παράλια 
της Μεσογείου Θαλάσσης, καί οί όποιοι συνηγωνίζον- 
το τούς Φοίνικας πρό τού έτους 2.000 π.Χ.

Ή παρουσία των πελασγικών λαών επί τού μεσο
γειακού χώρου, ώς καί έπί τού ελληνικού, δεν έπιβεβαι- 
ούται μόνον έκ τών άρχαιολογικών ερευνών καί έκ 
τών πορισμάτων τής συγκριτικής γλωσσολογίας, άλλα 
καί έκ τών συγκεκριμένων πληροφοριών τών άρχαίων 
συγγραφέων, τόσον τών Ελλήνων όσον καί τών Λατί
νων. Είναι ενδιαφέρουσαι αί πληροφορίαι αυται, τάς 
όποιας Θά συνοψίσωμεν ενταύθα ώς διαφωτιζούσας το  
θέμα ήμών πληρέστερον.

Ό  πατήρ της ίστορίαςΉρόδοτος άναφέρει, ότι «Πε-
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λ α σ γ ο ί  κ α ί  Κ ά ρ ε ς  ττρώτοι τήν Ευρώπην φκησαν» 
καί άναμφιβόλως εννοεί τήν μεσογειακήν περιοχήν της 
Ευρώπης, ήτις ήτο καί ή περισσότερον γνωστή.

Έκ τής ελληνικής μυθολογίας είναι γνωστόν, ότι αρ
χηγός πολλών κρατών, τά όποια υπήρχον εις τήν 
προϊστορικήν Ελλάδα, ήτο ό Πελασγός. Τούτο έπιβε- 
βαιοΰται καί υπό πολλών άρχαίων συγγραφέων, οΐ- 
τινες διέσωσαν παραδόσεις του ελληνικού λαού, καί ου- 
τω παρατηρεϊται τό φαινόμενον, καθ' ό οι άρχικοί βα
σιλείς πλείστων λαών τής προϊστορικής εποχής φέρουν 
τ ’ όνομα Πελασγός. Ισχυρότερος όμως καί επιφανέστε
ρος όλων φέρεται ό Πελασγός τής ’Αρκαδίας, όστις έ- 
πιστεύετο, ότι ήτο αυτόχθων, διότι είχε γεννηθή έκ τών 
σπλάχνων τής γής, ΐνα καταστή γένος τών ανθρώπων 
καθώς αναφέρει ό Ησίοδος.

«Άντίθεον όέ πελασγικόν έν υψικώμοισιν δρεσσι 
Γαία μέλαιν* άνέδωκεν, ίνα θνητών γένος εΐη».

Ό  Θουκυδίδης αναφέρει Πελασγούς εις τον *Αθω καί 
είς άλλα σημεία του ελληνικού χώρου.

Ό  Αισχύλος εις τάς «Ίκέτιδας» αναφέρει τον γηραι
όν βασιλέα του ’'Αργους Πελασγόν, εις τον όποιον κα- 
τέφυγεν ό Δαναός μετά τών πεντήκοντα θυγατέρων του, 
ώς βασιλέα έκτεταμένου βασιλείου, τό όποιον από του 
Ταινάρου έφθανε μέχρι τής Ηπείρου:

ΤοΟ γηγενούς γάρ είμΐ ΙΙαλαίχθονος 
ϊνις Πελασγός τήσδε γης αρχηγέτης, 
έμοΟ 6’ άνακτος εύλόγως έπώνυμον 
γένος Πελασγών, τήν δε καρποΟται χθδνα.
Καί πάσαν ήραν ής θ’ αγνός έρχεται 
Στρυμών, τδ πρός δύοντος Έλίου κρατώ.
'Ορίζομαι δέ τήν Περραιβών χθόνα.
Πίνδον τε τ’ άπέκεινα, Παιόνων πέλας,
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δρη τε Δωδωναϊα· συντέμνει δ’ δρσς 
ύγράς θαλάσσης* τών δε έπΐ τάδε κρατώ ».

Ό  Στράβων αναφέρει Πελασγούς εις Λήμνον, Ίμβρον 
καί άλλα μέρη και θεωρεί, ότι ήτο « ά ρ χ α ϊ ο ν  τ ι  
φ ΰ λ ο ν  κ α τ ά  τ η ν  Ε λ λ ά δ α  π ά σ α ν  Ι τ γ π γ ο - 

λ ά σ α ν  κ α ι  μ ά λ ι σ τ α  π α ρ ά τ ο ΐ ς  Α ί ο λ ε 0-  
σ ι  τ ο ϊ ς κ α τ ά  Θ ε σ σ α λ ί α ν » .

Ό  Διονύσιος ό 'Αλικαρνασσεύς, θεωρών, ότι οί Πε
λασγοί προήρχοντο κατ’ άρχάς έξ ’Αρκαδίας τής Πελο- 
ποννήσουκαί ότι έκεΐθεν έξηπλώθησαν είς ολόκληρον την 
Ελλάδα, πληροφορεί, ότι « ή ν  δ η  κ α ί  τ ό  τ ώ ν  
Π ε λ α σ γ ώ ν  γ έ ν ο ς  Ε λ λ η ν ι κ ό ν ,  ε κ  Π ε λ ο -  
π ο ν ν ή σ ο υ  τ ό  ά ρ χ α ϊ ο ν » .

Ό  ΤΟμηρος εκφράζεται μέ θαυμασμόν διά τούς πρώ 
τους αύτούς κατοίκους τής ‘Ελλάδος, οίτινες έσώζοντο 
κατά την εποχήν του καί χρησιμοποιεί τό έπίθετον 
«δΐος», τό όποιον έχρησιμοποιεϊτο μόνον διά τούς Θε
ούς, ήμιθέους καί ήρωας, όπως είς τούς στοίχους :

« ........................: . . έν μέν ’A /atci
έν δ’ Έτεδ/.ρητές μεγαλύτερες, ϊν δέ Κύδωνες 
Δωριέες τε τριχάϊκες, δΐοι τε Πελασγοί»,

Καί οΰτω παρέχων την πληροφορίαν, ότι έν Κρήτη 
ύπήρχον μεταξύ άλλων καί Πελασγοί, έκφράζει συγ
χρόνως καί κάποιο συναίσθημα σεβασμού έκ τού γεγο
νότος προφανώς, ότι ό λαός ούτος είχε προηγμένον π ο 
λιτισμόν, τον όποιον έδάυεισεν είς τούς "Ελληνας καί,ώς 
γνωρίζομεν, έκ τού συγκερασμού τών δύο πολιτισμών 
προέκυψεν ό περίφημος Μυκηναϊκός πολιτισμός.

Κατά τήν Ιστορικήν έποχήν ύπήρχον πολλαί πε
λασγικοί εστίαι είς τον Ελληνικόν χώρον. Ό  "Ομηρος 
άναφέρει ότι ό Άχιλλεύς, ό μέγιστος ήρως τού τρωι
κού πολέμου, δεν ήτοάρχηγός μόνον τών Ελλήνων, αλ
λά καί πλείστων κατοίκων τού Πελασγικού "Αργους,
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ώς εκαλείτο τήν εποχήν εκείνην ή Θεσσαλία. "Άλλοτε 
πάλιν μάς τούς εμφανίζει εις Μ. "Ασίαν ώς γείτονες και 
συμμάχους των Τρώων, κατοικουντας τήν Λάρισσαν 
τής Μ. "Ασίας. Ό  Θουκυδίδης όμιλεϊ περί παρουσίας 
πελασγικής εστίας εις "Άθων τής Χαλκιδικής, άλλοι εις 
Σαμοθράκην κλπ. Τέλος δέ ό "Ηρόδοτος πληροφορεί διά 
τής φράσεως «τής νυν "Ελλάδος πρότερον Πελασγίας 
καλευμένης», ότι ολόκληρος ή "Ελλάς εκαλείτο προηγου
μένως Πελασγία καί, κατ" άλλους, Πελασγιώτις.

'θύστε, ούδεμία άπορία εις τον ερευνητήν διά τό 
άναφερόμενον υπό του "Ησιόδου, ότι ή Δωδώνη μετά 
τής ίεράς φηγού υπήρξε « Π ε λ α σ γ ώ ν  έ δ ρ α ν ο  ν» 
ή τό υπό  του Πλουτάρχου άναφερόμενον, ότι των Θε- 
σπρωτών και Μολοσσών εις απροσδιόριστον εποχήν, 
προφανώς προϊστορικήν, ήρχεν ό ΦαέΘων, ό υιός του 
Πελασγού ή τό υπό του Στράβωνος γραφέν, ότι «Π ο λ- 
λ ο ί  κ α ί  τ ά  " Η π ε ι ρ ω τ ι κ ά  έ θ ν η  Π ε λ α σ 
γ ι κ ά  ε ι ρ ή κ α σ ι » ή  ακόμη ό ισχυρισμός του "Η
ροδότου, ότι «έχρηστηριάζοντο έν Δωδώνη οί Πελασ
γοί», οι όποιοι φέρονται και ίδρυταί του μαντείου τής 
Δωδώνης κατά τινας, μολονότι αί άπόψεις του "Ηροδό
του και του Πλουτάρχου δπστανται επί του τελευταίου 
τούτου ζητήματος, διότι ό μεν πρώτος αποδίδει τήν ί- 
δρυσιν εις Αιγυπτίαν ιέρειαν, προερχομένην έκ του ιερού 
του Διός τών Θηβών, ήν έπώλησαν Φοίνικες έμποροι 
εις θεσπρωτούς ναυτικούς, οΐτινες έπλεον εις τά φοινικι
κά παράλια, ό δέ δεύτερος εις τον Δευκαλίωνα

"'Αλλως τε, ώς προκύπτει έκ τής συγκριτικής γλω σ
σολογίας και άλλων άνθρωπολογικών παρατηρήσεων 
νεωτέρων ερευνητών δεν φαίνεται νά υπάρχη μεγάλη 
φυλετική άπόστασις μεταξύ "Ελλήνων καί Πελασγών, 
δεδομένου, ότι οί πλεϊστοι τών άρχαίων συγγραφέων έ- 
θεώρουν τους Έλληνας έξέλιξιν καί ιστορικήν σ υ ν έ 
χ ε ι α ν  τών Πελασγών, παρά τό γεγονός, ότι μερικοί



15

έξ αυτών τους χαρακτηρίζουν «βαρβάρους».
Την παρουσίαν, έν τούτοις, των Πελασγών εις “Η

πειρον μαρτυρούν όχι μόνον τά πελασγικά τείχη, άτι- 
να παρατηρούνται είς την χώραν άύτήν, όπως είς την 
Δωδώνην, Χιμάραν κλπ. άλλα καί πλεΐστα πελασγικά  
ονόματα, άλλα μέν σωζόμενα μέχρι σήμερον π .χ . Θ ύ α- 
μ ι ς (ποταμός), Α ώ ο ς  (ποταμός), Πίνδος, κλπ. άλ
λα δέ άναφερόμενα ΰπ’άρχαίων συγγραφέων, π .χ .’Ούρω- 
πός, Κελυδνός (ποταμός), Τράμπυα, Τριπόλισσοι, Λά- 
ρισσα, Έφυρα κλπ. κλπ.

Μετά τών Πελασγών ύπήρχον εις “Ηπειρον καί άλ
λα πελασγικής προελεύσεως φυλά, δηλονότι Κάρες, Λέ- 
λεγες,Δρύοπες, Τόσκοι κλπ, οΐτινε$ άπετέλουν τήν προ- 
ελληνικήν σύνθεσιν του λαοϋ τής ’Ηπείρου.

Περί τοϋ ακριβούς χρόνου τής έγκαταστάσεως τών 
Πελασγών εν Ήπείρω δεν Ιχομεν σαφείς πληροφορίας, 
πλεϊσται δέάμφισβητήσεις έχουν έγερθή,ίδία άφ’ ής επο
χής ό Γάλλος ιστορικός κριτικός Ραοΰλέχει άποφανθή, 
ότι οί Πελασγοί μετέβησαν είς “Ηπειρον περί τον δέκα- 
τον εκτον π.Χ. αιώνα ή ολίγον πρότερον, εκδιωχθέντες 
υπό τών Ίώνων κοί Αχαιών έκ Πελλοποννήσου, μέχρι 
τής όποιας προωθήθησαν οί έν Ήπείρω άρχικώς εϊσβαλ- 
λόντες καί έγκατασταθέντες “Ιωνες,οπότε άφίνεται νά έννο- 
ηθή, ότι είς Ήπειρον έγκατεστάθησαν άρχικώς οί “Ιωνες 
καί βραδύτερον οί Πελασγοί, έν άντιθέσει προς τάς πε- 
λασγοκρατουμένας νοτιωτέρας περιοχάς, όπου το ελλη
νικόν στοιχεϊον ένεφανίσθη βραδύτερον, εκτόπισαν ή ά- 
φομοιώσαν τούς Πελασγούς.

“Οπως καί άν έχη τό ζήτημα, το βέβαιον είναι, ότι 
άνευρέθησαν είς Ήπειρον άρχαιολογικά ευρήματα όλων 
τών εποχών, άκόμη καί τής νεολιθικής περιόδου, ώς 
καί έπιγραφαί είς έλληνικήν γλώσσαν, ρίπτουσαι πλή
ρες φώς είς τό θέμα τών κατοίκων, οΐτινες εϊχον έγκατα- 
σταθή είς “Ηπειρον.
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Είς τούς αρχικούς λαού; της ’Ηπείρου, ήτοι τούς Πε
λασγούς, τούς Κάρας, τούς Λέλεγας, τούς Δρύσπας καί 
άργότερον τούς Τόσκους, προσετέθησαι περί τό έτος 
2000 π . X. oi Ίωνες, οί «ύ π  ε ρ β ό ρ ε ι ο ι» τού Η ρο
δότου, οϊτινες είσήλθον διά της ’Ηπείρου είς τον ύπό- 
λοιπον ελληνικόν χώρον. Διά τούτο καί ή θάλασσα, ή 
περιβρέχουσα τήν Ήπειρον, καλείται Ίόνιον πέλαγος.

Έκ τής επιμιξίας των Πελασγικών φύλων καί τών Ί- 
ώνων είς Ή πειρον, όπως καί είς ά?νλα μέρη τής Ε λλά
δος, εδημιουργήθησαν οί Αίολεϊς (=άνάμιιαοι,ποικίλοι), 
έκ τών όποιων πολλοί έξετοπίσθησαν ύτό τών Δωριέ
ων καί ήκολούθησαν τούς Αίολεϊς τών άλλων ελληνικών 
περιοχών, οϊτινες ελαβον μέρος είς ιό ν  τρωικόν πόλεμον 
επί τώ  σκοπώ εγκαταστάσεώς των είς τά παράλια τής 
Μ. ’Ασίας.

Τέλος, επεκράτησαν είς Ήπειρον τά  δ ω ρ ι κ ά  
φ ύ  λ  α,(Δυμάνες καί μέρος άπό τούς Ύλλεϊς),οϊτινες διε- 
μόρφωσαν καί τήν τελικήν φυσιογνωμίαν τής συνθέσε- 
ως τών λαών τής Ηπείρου, έκ τών οποίων διά κατα- 
τμήσεως προέκυψαν άλλα μικρότερα ηπειρωτικά φύλα 
κατά τούς ιστορικούς χρόνους, τά όποια κατά τον Θεό
πομπον άνήρχοντο είς δέκα τέσσαρα, έξ ών ό Στράβων 
κατονομάζει τά ένδεκα, άλλ’ έξ άνευρεθεισών είς άνασκα- 
φάς επιγραφών καί πληροφοριών τών αρχαίων συγγρα
φέων ήσαν περισσότερα, ύπερβαίνοντα τά πεντήκοντα. 
Έξ αύτών άναφέρομεν κατ’ αλφαβητικήν σειράν τούς Ά -  
βαντας, Αίγεσταίους, Άθαμάνας, Άκαρνάνας,Άμβρακιώ- 
τας, Άμφιλόχους, Αίθικας Άρκτάνας, ’Αμυιήους,Άμύντας, 
Άργυρίνους, Άτιντάνας, Άτεράργους, Άφείδαιπας, Αύ- 
ταριάτας, Γενουσαίους, Δωνετίνους, Δεξαρίους, Δεξαμε- 
νούς, Δρύοπας, Δωδωναίους, Δόλοπας, Έλαιάτας, Έλ- 
λούς (ή Σελλούς), Έλλοπούς, Έλυμιώτας, Έγχέλεις, 
Έλινούς, Θεσπρωτούς, Κασσωπαίους, Κελαίθους, Κε- 
στρίνους, Μαρδόνας, Μολοσσούς, Μύλακας, Όρέστας,
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Πελαγονίους, Παρωραίους, Παραυαίους, Πλαρίους, Πρα- 
σαιβούς, Συλλίονας,Τάλλαρσς, Τραγασσαίους,Τριττολίσ- 
σους, Τυμφαίους, Ύπαιλόχους, Χαύνους, Χάονώ, 
Ύλλεΐς.

Τά όρια εντός των οποίων άνεπτύχθησαν τά ηπει
ρωτικά αυτά φΰλα ήσαν ή οροσειρά τής Πίνδου προς 
Άνατολάς, τό Μόνιον πέλαγος προς Δυσμάς και ό ’Αχε
λώος ποταμός ή άργότερον ό Άμβρακικός κόλπος προς 
Νότον. Τά προς βορράν σύνορα, όμως, παρουσιάζουν 
μερικός πσραλλαγάς, διότι έ\ώ άλλοι άρχαίοι συγγρα
φείς ( ‘Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Κλαύδ. Πτολεμαίος κλπ.) 
έθεώρουν, ότι « ά ρ χ ά  Ε λ λ ά δ ο ς  ά π ό  Όύ- 
ρ ι κ ί α ς »  ή « έ κ β ο λ α ί  ’Α ώ ο υ  π έ ρ α τ α  Ε λ 
λ ά  δ ο ς», άλλοι μεταγενέστεροι, ιδία δέ ό Στράβων, έ- 
τοποθέτουν τά όρια τής ’Ηπείρου περί την Έπίδαμνον 
(Δυρράχιον) καί την ’Απολλωνίαν κατά μήκος τής βυ
ζαντινής όδοΰ Έ γ  ν α τ  ί α ς, ήτις διήρχετο παραλλή- 
λως προς την νοτίαν όχθην του Γενούσου (Σκούμπη) 
ποταμού καί διά τής Θεσσα?\ονίκης κατέληγε είς την 
Κωνσταντινούπολιν. Καί ό βυζαντινός ιστορικός Προκό
πιος έθεώρει την Έπίδαμνον τελευταϊον όριον τού Ε λ 
ληνισμού.

Κατά τούτα ή “Ηπειρος άπετέλει προαιωνίως άκρι- 
τικήν περιοχήν καί προπύργιον τού ελληνισμού, ύφι- 
σταμένη άπό τής προϊστορικής εποχής τάς επιθέσεις 
των βορείως τής ’Ελλάδος κατοικούντων βαρβάρων λα
ών καί δή των ’Ιλλυριών, οίτινες άπό τής εποχής τού  
Κάδμου ήσκουν πίεσιν επί τώ ν’Ηπειρωτών διά συνεχών 
καί μακροχρονίων πολέμων, πρώτοι δέ εκ τών Ήπειρω- 
τών οί Έγχελάνες, (Έγχέλεις) άπέκρουσαν τάς ’Ιλλυρι
κός έπιδρομάς, μετσκαλέσαντες έκ ©ηβών τον Κάδμον καί 
την 'Αρμονίαν καθ’ ύπόδειξιντοϋ μαντείου, ώς καί είς άλ
λο σημεΐον άναφέρομεν. Έκτοτε ή πίεσις τών ’Ιλλυριών 
δεν έπαυσε καί περίφημοι κατέστησαν οί άγώνες το0
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βασιλέας των Μολοσσών Άλκέτα κατά των ’Ιλλυριών 
επιδρομέων, ο'ίτινες μετά των αυτόθι έγκατασταθέντων 
’Αλβανών ολίγον βραδύτερον και μέχρι τών χρόνων τής 
τουρκοκρατίας κατέστησαν αληθής μάστιξ ούχΐ μόνον 
διά τους Ήπειρώτας, άλλά καί δι’ ολόκληρον την Ε λ 
λάδα, εις τήν οποίαν εΐσέδυσαν κατά τούς χρόνους 
τούτους.

Έξ όλο;>ν αυτών προκύπτει, ότι οί κάτοικοι τής ’Η
πείρου, όπως καί όλης τής Ελλάδος, ανήκουν εις τά 
φύλα τ ή ς  ’Α ρ ι α ς  ρ ά τ σ α ς ,  εάν δεχθώμεν τήν διεθνή 
ορολογίαν, ήτις έπεκράτησε μετά τάς θεωρίας τού Max 
Muller καί τού κόμητος Jospeli do Combineau, ο'ίτινες, έν 
τούτοις, εις τάς απόψεις των συνήντησαν σφοδράς άν- 
τιδράσεις όσον άφορά τήν υπαρξιν ιδιαιτέρας φυλής, τής 
καλουμένης Άριας, παραδεχθέντες τελικώς συγγένειαν 
πολλών γλωσσών εχουσών κοινάς ρίζας, προερχομένας 
Ικ μιας άρχικής μητρός γλώσσης (Ίαπετικής). Συνεπώς 
οί Ήπειρώται ούδεμίαν παρουσιάζουν φυλετικήν διαφο
ράν ώς προς τούς άλλους 'Έλληνας, έφ’ όσον προέρχον
ται έκ τών αυτών βασικών ελληνικών φύλων (Ίώνων, 
Δωριέων κλπ), ο'ίτινες συνθέτουν τήν Ελληνικήν φυλήν.

Δεύτερον συμπέρασμα, όπερ προκύπτει, είναι ότι 
μεταξύ Πελασγών καί Ελλήνων ύπάρχει σταθερά εθνο
λογική σχέσις, είς τούτο δέ συμφωνούν α! απόψεις τών 
άρχαίων συγγραφέων καί τά πορίσματα τής συγκριτι
κής γλωσσολογίας, τά όποια δεν πρέπει ν’ άγνοηθοΰν. 
Είς τούτο συμφωνούν επίσης καί αί βιολογικά! από
ψεις τού καθηγητού τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κού- 
μαρη, όστις άπό τής Ιπιστημονικής του σκοπιάς ύπεστή- 
ριξε τήν θεωρίαν, καθ’ήν οί "Ελληνες είχον σχέσιν πρός 
τούς Πελασγούς καί ήσαν κατ’ εύθεϊαν έξέλιξις αύτών, 
παρά τάς διεθνώς παραδεδεγμένος άπόψεις, στηριζομέ- 
νας κατά τό πλεϊστον εις τάς θεωρίας τού Max Muller.

Τρίτον συμπέρασμα εΤναι, ότι τά αρχικά φύλα τών



19

Πε/νασγών, Καρών, Λελέγων καί Δρυόπων, συγχωνευ- 
θέντα μετά των Μώνων, άπετέλεσαν τούς Αί ο λ  ε ις  της 
Ηπείρου, οΐτινες έξετοπίσθησαν ύπό των κατερχομένων 
Δ ω ρ ι έ ω ν  ιτερΐ τό έτος 1150—1100 π . X. καί ό λαός 
της Ήττείρου ελαβε σαφή δωρικόν χαρακτήρα, κατα- 
τμηθείς βραδύτερον εις μικρά ανεξάρτητα κα'ι αύτονομού- 
μενα έθνη, τά όποια άπετέλεσαν τήν οριστικήν σύνθεσιν 
του ηπειρωτικού λαοϋ.

Κατά τήν μεγάλην εξόρμησιν των Αίολέων τής Ε λ 
λάδος εις τά παράλια τής Μ. ’Ασίας, γνωστήν εις τήν 
ιστορίαν ώς τρωικός πόλεμος, (περί τό 1150—1100 
π.Χ), τον όποιον τόσον έξοχα ψάλλει ό "Ομηρος είς τήν 
«Ίλιάδα» του, ελαβον μέρος καί οί Ήπειρώται Αίολεϊς 
μέ είκοσι δύο πλοία ύπό αρχηγόν τον Γουνέα, έκκινή- 
σαντες οπτό τήν άγνωστον ομηρικήν πόλιν Κύφον. 
Τοΰτο είναι μία άπόδειξις τής συνοχής τοϋ ελληνικού 
έθνους και τής ομοιογενούς εθνολογικής του συνθέσεως, 
διότι οί αρχαίοι "Ελληνες ενώπιον των εθνικών κινδύνων 
ήνώνοντο πάντοτε, καίτοι ήσαν διηρημένοι είς μικρά 
αύτόνομα καί ανεξάρτητα βασίλεια, άντιμετώπιζον άπό  
κοινού τούς αντιπάλους των και γενικώς ενήργουν άπό  
κοινού, άκολουθούντες κοινήν πορείαν καί δεχόμενοι τήν 
αύτήν τύχην επί τών μεγάλων εθνικών περιπετειών. 
Διά τούτο καί οί Ήπειρώται δεν απουσιάζουν άπό τον 
συναγερμόν τής προς Μ. ’Ασίαν κινήσεως τών Αίολέων, 
τής γνωστής ώς τ ρ ω ι κ ό ς  π ό λ ε μ ο ς .

"Αδηλος είναι ή συμμετοχή τών Ήπειρωτών είς τήν 
προηγηθεΐσαν περί τό 1350 π.Χ. μετακίνησιν τών Αίο
λέων τής Βορείου Θεσσαλίας προς τον Εύξεινον Πόντον, 
γνωστήν ώς Ά ρ γ ο ν α υ τ ι κ ή ν  ε κ σ τ ρ α τ ε ί α ν ,  
μολονότι οί ήρωες τών ’Αργοναυτών μάς είναι όνομα- 
στικώς γνωστοί καί οΰδείς φαίνεται, ότι άντιπροσω- 
πεύει είς αύτήν τό ηπειρωτικόν στοιχείον, τό γεγονός 
όμως, ότι ή πρώρα τής «’Αργούς» κατεσκευάσθη εκ
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ξύλου τής Ίεράς Φηγού τής Δωδώνης είναι μία μακρινή 
Ινδειξις πιθανής συμμετοχής αύτού εις τήν κίνησιν αυ
τήν.

’ Αλλ’ εκείνο, δπερ μαρτυρεί τήν πνευματικήν ενότητα 
των Ήπειρωτών καί τόν δεσμόν αυτών μετά των άλ
λων Ελλήνων είναι ή τοποθέτησις τώνκυριωτέρων θρη
σκευτικών χώρων τού ελληνισμού εις τήν "Ηπειρον καί 
ή άνάπτυξις τών βασικών δοξασιών περί ζωής καί θανά
του έν αύτοϊς. Διότι, πράγματι, οί αρχαίοι Έλληνες 
έτοποθέτουν τό στόμιον τού ”Αδου εις τόν ’Α χ έ 
ρ ο ν τ α  π ο τ α μ ό ν  τής Ηπείρου, όπου καί ή ’Α
χ  ε ρ ο υ σ ί α λ  ί μ ν η, δι’ ής ό Χάρων επί πλοιαρίου δι- 
επόρθμευε τάς ψυχάς τών νεκρών είς τόν ”Αδην. ’Εκεί 
υπήρχε ό Κ ω κ υ τ ό ς ,  τού όποιουτά ρείθρα άπετε- 
λούντο έκ τών δακρύων τών νεκρών, μεταμελημενων διά 
τάς ανομίας των έπί τής γής ή τήν εγκατάλειψην τής ε
πιγείου ζωής, τά όποια έξεχύνοντο είς τόν ’Αχέροντα 
ποταμόν, καθώς καί τό Ν ε κ υ ο μ α ν τ  ε ΐ ο ν, εξ ού οί 
νεκροί έλάμβανον προφητείας περί τής θελήσεως τών 
Θεών. Τέλος, εκεί ύπήρχε τό Ή λ ύ σ ι ο ν  π ε δ ί ο ν  
ό γνωστός παράδεισος τών αρχαίων Ελλήνων.

Ά λ λ ’ δ,τι είχε μεγίστην έπίδρασιν επί τής πνευματι
κής ζωής τού άρχεγόνου ιδία έλληνισμού, είναι τό Μαν- 
τεΐον τής Δωδώνης, τό άρχαιότερον καί πλέον σεβαστόν 
παρά τοΐς Έλλησι, ίδρυθέν κατά τόν Πλούταρχον ύπό  
τού Δευκαλίωνος, έν τώ όποίω αί «Πελειάδες» πρόγονοι 
τής Πυθίας καί οί Σελλοί «ύποφήται», ώς παρ’ Όμήρω  
καλούνται οί μάντεις, προέλεγον τά μέλλοντα καί καθω- 
δήγουν τήν πνευματικήν καί πρακτικήν ζωήν τών αρ
χαίων Ελλήνων.

Βεβαίως, ό ‘Ηρόδοτος αποδίδει τήν ΐδρυσιντού Μαν
τείου είς Αίγυπτίαν ιέρειαν τού ιερού τών Θηβών, πω - 
ληθεΐσαν ύπό εμπόρων Φοινίκων είς τούς Θεσπρωτούς 
ναυτικούς, οίτινες περιέπλεον τά παράλια τής Μέσο-
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γείου, αλλά τοΟτο δέν άφαιρει τίποτε έκ τής αίγλης καί 
τής επιρροής, ήν ήσκει τούτο επί των Ελλήνων.

Έξ Ηπείρου όρμώμενος, επίσης, ό υιός του Δευκαλί
ωνος Έλλην, ίδρυσε την πόλιν Ε λ λ ά δ α  παρά την 
Φθιώτιδα, έξ ής ου μόνον οί κάτοικοι αυτής έλαβον τό  
όνομα Έ  ?\ λ η νες,  αλλά βαθμιαίως διεδόθη καί έπεκρά- 
τησεν έφ’ ολοκλήρου του ελληνικού έθνους.

Έκ του Ηροδότου πληροφορούμεθα, ότι πρώτοι 
έκ των Ελλήνων έδέχθησαν τάίερά οί Δωδωναιοι, τά ό
ποια έφερον οί «Ύπερβόρειοι» εν Έλλάδι, «δεδεμένα έν 
καλάμη πυρών» καί ασφαλώς έν προκειμένω υπονοείται 
ή εισαγωγή του δωδεκαθέου τής Άριας ράτσας έν Έλ
λάδι, μολονότι ό Ηρόδοτος εις άλλο σημεΐον θεωρεί τον 
Όμηρον καί τόν Ησίοδον είσηγητάς τών ονομάτων τών 
θεών.

Έν πάση περιπτώσει οί δεσμοί τών Ήπειρωτών 
μ^τά του υπολοίπου ελληνισμού είναι πολλοί καί συνεχί
ζονται καθ’ όλην την μακραίωνα ιστορικήν του δια
δρομήν.

Κατά τούς Π ε ρ σ ι κ ο ύ ς  π ο λ έ μ ο υ ς  οί Ήπει- 
ρώται εύρίσκονται παρά τό πλευράν τών ομοεθνών 
των Ελλήνων, καίτοι ή περσική άπειλή δέν έστρέφετο 
άμέσως κατ’ αυτών καί εις την έν Μαραθώνι μάχην 
άπέδειξαν, ότι εθεώρουν τήν άπόκρουσιν τών βαρβάρων 
ώς κοινήν ύπόθεσιν όλων τών Ελλήνων. Καί βραδύτε- 
ρον άμύνονται σθεναρώς κατά τών Ιλλυριών.

Κατά τόν Π ε λ ο π ο ν ν η σ ι α κ ό ν  π ό λ ε μ ο ν  
όστις διήρεσε τούς "Ελληνας εις δύο άντιμαχόμενα 
στρατόπεδα καί έπροξένησε τόσας καταστροφάς εις τήν 
Ελλάδα, οί Ήπειρώται, ένθυμούμενοι τήν δωρικήν 
των προέλευσιν, τόίσσονται παρά τό πλευράν τών έπί- 
σης δωρικής καταγωγής Σπαρτιατών καί καταστρέ
φουν τήν έπί του ποταμού ’Αχελώου πόλιν Στράτον 
πρωτεύουσαν τών ’ Ακαρνάνων, οίτινες τότε ήσαν σύμ-
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Κατά τούς χρόνους τού άγώνος έπικρατήσεως καί 

κυριαρχίας επί τής Ελλάδος μεταξύ Ρωμαίων καί Μακε- 
δόνων, οί Ήπειρώται εύρίσκονται παρά τό π?\ευρόν 
των Μακεδόνων ομοεθνών αύτών, καταβαλόντες βαρύν 
φόρον εις την έκδήλωσιν αυτής τής εθνικής των αλλη
λεγγύης διά τής έξαφανίσεως έβδομήκοντα ηπειρωτι
κών πόλεων, μεταξύ τών οποίων ή πρωτεύουσα των 
ΤΤασσαρών, ή Φυλάκη, ή Τέκμων καί τό "ΟΟρειον, καί 
διά του έξανδραποδισμου διακοσίων χι?υάδων Ήπει- 
ρωτών, πωληθέντων δούλοον είς Ρώμην πράγμα, τό 
όποιον δεν επραξαν οί Ρωμαίοι, ούτε κατ’ αυτών τούτοαν 
τών Μακεδόνων, κυριωτέρων φορέων τοΰ κατά τών 
Ρωμαίων άγώνος. Τόσον έφοβουντο καί τόσον ζωηρώς 
έπεθύμουν οί Ρωμαίοι την εκμηδένισιν τών Ήπειρω- 
τών, ο'ίτινες, έκτος τής στρατιωτικής δυνάμεως, επαρου- 
σίαζον καί άξιόλογον πνευματικόν πολιτισμόν. 
Πράγματι, κατά τούς χρόνους τούτους ή ’Απολλωνία εμ
φανίζει άξιόλογον πνευματικήν κίνησιν καί κατά τάς μαρ
τυρίας του ’Ιουλίου Καίσαρος εί$τό «De bello Gallieo* οί 
Ρωμαίοι αύτοκράτορες άπέστελλον τά τέκνα των είς τά  
άνώτατα πνευματικά ιδρύματα τής ’Απολλωνίας διά 
νά λάβουν ελληνικήν μόρφωσιν, όπως καί ή ρωμαϊκή ά- 
ριστοκρατία γενικώς. Ή πόλις αϋτη ήτο τό κέν- 
τρόν ιο ύ  βορειοδυτικού ελληνισμού καί είς τήν ’Ακαδη
μίαν της έλάμβανον τό πνευματικόν φώς τής 'Ελλάδος 
όσοι δεν ήδύναντο νά παρακολουθήσουν τήν ’Ακαδημίαν 
τού Πλάτωνος είς ’Αθήνας, εύρισκομένας, άλλως τε, είς 
στάδιον σχετικής παρακμής τήν περίοδον αυτήν.

Ό  Χριστιανισμός εύρίσκει είς ’Ήπειρον πρόσφορον 
έδαφος τήν εποχήν αύτήν καί παρατηροϋμεν, ότι είς τήν 
Νικόπολιν καί τάς παραλιακάς πόλεις τής ’Ηπείρου ε- 
νωρίτατα είχον συσταθή επισκοπικοί έδραι, τών όποιων 
οί έπίσκαποι μετείχαν άπό τών μέσων του τετάρτου αίώ-
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υος μ·Χ· sis tocs διαφόρου τοπικάς και οικουμενικός συ
νόδους. Ή  Δωδώνη δέ, κέτρου τής είδωλολατρείας με
τέχει άττό του irous 381 μ.Χ. els την τοπικήν σύνοδον 
τής Εφέσου διά του επισκόπου αύτής, όστις υπέγρα
ψε sis τά πρακτικά αυτής, ώς «επίσκοπος Δωδώνης 
Παλαιας Ηπείρου Θεόδωρος».

Κατά τάς έπιδρομάς των Σταυροφόρων, καθ’ ας κα- 
τελήφθη καί διενεμήθη μεταξύ αύτών εις φέουδα ο
λόκληρος ή Έλ?νάς (1204 μ. X.) οί Ήπειρώται υπό  
τόν Μιχαήλ “Αγγελον ίδρυσαν ίδιον κράτος ελ
ληνικόν, γνωστόν έκτοτε ώς Δ ε σ π ο τ α τ ο ν  τ ή ς  
’Η π ε ί ρ ο υ  μέ πρωτεύουσαν τά Ιωάννινα.

Σπουδαίοι είναι αί ύπηρεσίαι τού Δεσποτάτου τής 
’Ηπείρου προς τό έθνος. Τό ελληνικόν έθνος διέτρεχε 
τόν μέγιστον κίνδυνον του έκφραγκισμοΰ, εάν δεν ύπήρ- 
χεή ρωμαλέα άντίδρασις τού Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου, 
τό όποιον κατέλαβε μέγα μέρος τής φραγκοκρατουμέ- 
νης Ελλάδος (’Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάς, 
Μακεδονία και μέρος τής Θράκης) καί όχι μόνον άπεμά- 
κρυνε τόν άμεσον κίνδυνον διά τοΰ αδυσώπητου καί 
άτέρμονος άγώνος του κοντά των Φράγκων, άλλά διά 
τής αίγλης του συνετέλει εις τήν πνευματικήν προσή- 
λωσιν του ελληνισμού εις τά πατροπαράδοτα ιδεώδη 
του. Μέγας αριθμός επιφανών βυζαντινών οικογενειών 
κατέφυγε τήν περίοδον αυτήν εις τήν “Ηπειρον (Ιω άν
νινα, Πάργα κλπ), ών πολλά επώνυμα διατυροΰνται 
καί σήμερον ακόμη.

Ή κατάληψις τής Έ?\λάδοςύπό τών Τούρκων πολύ  
πρό τής πτώσεεος τής Κεον)πόλεως είχεν ώς αποτέλεσμα 
τήν κατάληψιν καί τής ’Ηπείρου τό έτος 1431μ.Χ. Ά λ λ ’ 
ό ορεσίβιος ούτος, φιλόπατρις καί φιλελεύθερος λαός 
τάχιστα ήσθάνθη τά δεσμά τής δουλείας καί παρά τά  
χορηγηθέντα ε’ις αύτόν ύπό του κατακτητου προνόμια 
πρός έξασφάλισιν τής ύποταγής του, ήτις άλλως ήτο
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Ανέφικτος, λόγω  του όρεινοϋ τοΰ έδάφους, άπεφάσισε 
ένωρίτατα την άποτίναξιν του τουρκικού ζυγού.

Τόέτος 1612 μ.Χ. ό έπίσκοπος Τρίκκης Δ ι ο ν ύ σ ι
ό ς  ό Φ ι λ ό σ ο φ ο ς ,  άποκαλούμενος δηκτικώς υπό  
των Τούρκων καί των Αντιπάλων του Σ κ υ λ ό σ ο- 
φ ο ς, μετά μακράν Απουσίαν εις τό εξωτερικόν, δπου 
ήλθεν εις επαφήν μέ έπιφανή πρόσω πα τής διεθνούς δι
πλωματίας, έπέστρεψε είςτήν "Ηπειρον, έξ ής κατήγετο 
(έκ Παραμυθίας, ώς βεβαιούται ύπό τινων) καί συνεκΑ- 
λεσεν είς τό Κοΰγκι τού Σουλίου μυστικήν διάσκεψην Αν
τιπροσώπων διαφόρων κρατών τής Εύρώπης έπί τώ 
σκοπώ έξευρέσεως μέσων έκδιώξεως τών Τούρκων έξ 
ΈλλΑδος καί συνεπώς άπομακρύνσεως τών Τούρκων έξ 
Εύρώπης. Είς τήν μυστικήν αύτήν σύσκεψην έλαβον 
μέρος καί πολλοί πολέμαρχοι τών Σουλιωτών, ένθου- 
σιωδών συμπατριωτών τού Σκυλοσόφου, οΐτινες ήγει- 
ρον έπί ποδός πολέμου τούς πολεμοχαρείς πληθυσμούς 
τών περιοχών τού Σουλίου τούς όποιους ώδήγησαν 
είς τήν κατάληψην έν μια νυκτί τής πόλεως τών Ίωαν- 
νίνων, παρά τάς διαφωνίας τών Εύρωπαίων διπλω
ματών είς τήν σύσκεψιν έκείνην, λόγω  τών βουλιμικών 
διεκδικήσεων καί άρπακτικών διαθέσεων αυτών έπί 
έδαφών τής Ελλάδος (ιδία τών ’Ισπανών, Βενετών 
κλπ) καί παρά τό ναυάγιον ένεκα τούτου τής συσκέ- 
ψεως ταύτης. ‘ο  έγκαταλειφθείς άνευ βοήθειας Σκυλό- 
σοφος. Αρχηγός τής έπαναστάσεως ταύτης, συνελήφθη 
καί ώδηγήθη εις Κων)πολιν δπου έξεδάρη ζών.

Κατά τό έτος 1696 μ. X. Οί Ήπειρώται έλαβον 
μέρος είς τήν έπαναστατικήν κίνησιν τού Λιβερίου Κα
νακάρη έναντίον τών Τούρκων, ύποστηριζόμενοι Από 
τούς Βενετούς, οΐτινες κατεϊχον τά παράλια τής ’Ηπεί
ρου. Καί έκτοτε δέν έπαυσε ή έπανσστατική κίνησις.

Είς τά Τζουμέρκα καί τά "Αγραφα τής Πίνδου, 
όπως καί είς τά όροι τού Σουλίου, τήν έποχήν αύτήν

E ? ψ  · + ·  1 ^ - ^ Ι



άρχίζουν νά πυκνώνουν οί " Α ρ μ α τ ω λ ο ί  και ο! 
Κ λ έ φ τ ε ς ,  οί οποίοι επιχειρούν έπιδρομάς κατά των 
Τούρκων από τά ορεινά των κρισφύγετα και επιβάλ
λουν την ιδική των εξουσίαν επί των περιοχών τάς 
όποιας ελέγχουν, μή άναγνωρίζοντες την εξουσίαν του 
κατακτητου.

Επικοί είναι οί αγώνες τών "Αρματωλών καί Κλε
φτών, τών οποίων τά κατορθώματα ηλεκτρίζουν τον 
Ιλληνικόνλαόν καί τον προετοιμάζουν διά την μεγά?νην ε
θνικήν εποποιίαν του 1821 έτους μ.Χ.,τήν ζωήν δέ καί την 
δρασιν των ψάλ?νει ή δημώδης ποίησις εις τά απαράμιλ
λου ώραιότητοςκαι ρωμαλαιότητος κλέφτικα τραγούδια.

Είναι περιττόν ν’ άναφέρωμεν ότι ή "Ήπειρος διά 
της Πίνδου, του Σουλίου καί τής Χιμάρας εχει καί έν 
προκειμένω προεξέχουσαν ηγετικήν θέσιν.

Εις τήν διατήρησιν όμως άγρύπνου τής εθνικής 
συνειδήσεως καί ασβέστου τής φλογός τής ελευθερίας 
επί τών ιερών βράχων τής Ηπείρου μεγάλως συνε- 
τέλ.εσαν καί τά εξοχα πνευματικά κέντρα τής Η πεί
ρου κατά τον 17ον καί 18ον αιώνα μ.Χ. εις τά οποία  
έδίδαξαν επιφανείς Διδάσκαλοι τού Γένους, όπως ό 
Εύγένιος Βούλγαρις, ό Δούκας, ό Μπαλάνος, ό Υαλ- 
?άδας καί άλλοι εις τάς περιώνυμους Σχολάς τών Ίοο- 
αννίνων καί τής Μοσχοττόλεως, αί όποιαι υπήρξαν 
όχι μόνον φωτεινοί φορείς τών εθνικών καί πνευματικών 
παραδόσεων του έθνους, ά/νλά καί φυτώρια όπου έκαλ- 
λιεργειτο ή Ε θ ν ι κ ή  "Αναγέννησις. Εις τάς Σχολάς 
αύτάς οί Διδάσκαλοι του Γένους έκράτουν άσβεστον του  
πνεύματος τήν δαδα καί ό ελληνισμός έσυνέχιζε τήν 
τρισχιλιετή πνευματικήν του παράδοσιν.

Διά τήν "Ήπειρον καί ίσως δΓ ολόκληρον τήν Ελλά
δα αρχίζει μία νέα περίοδος από του 1788 έτους μ.Χ. 
διά του διορισμού ώς τοπάρχου τών Ία>αννίνων τού 

# *Α λ  ή — Π  α σ σ α  ( Τ ε π ε λ ε ν λ ή ) ,  ίσχυρας φυσιογνω-
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μία τής Τουρκικής διοικήσεως. Ή έντονος αυτή μορ
φή του μεγαλεπη βόλου καί φιλοδόξου ’Αλβανού ηγέ
του, παγιώσαντος έν Ήπείρω τήν δημοσίαν τάξιν 
κα'ι μεγάλως συμβαλόντος εις τήν ττεριστολήν των 
αυθαιρεσιών τών Όθοομονών προκρίτων καί άλλων 
άξιωματούχων εις βάρος των Χριστιανών, ύπό τήν 
ισχυρόν επιρροήν τών οποίων εύρίσκετο ό φίλαρχο; 
οΟτος καί φιλόδοξος μωαμεθανός, όστις διείπετο, έν 
τούτοίς. υπό πνεύματος άνεξιθρησκείας συνετέ- 
λεσε μεγάλως είς τήν διάδοσιν τής απελευθερωτι
κής ιδέας, ήτις ήρχισε νά ώριμάζη είς τήν συνείδησιν 
του έθνους, διότι ό Π ά τ ε ρ  — Κ ο σ μ ά ς  είχε προε
τοιμάσει αρκετά τό έδαφος.

ΟΙ Σουλιώται τό έτος 1788 μ.Χ. υποκινούμενοι υπό 
τών Ρώσσων δι’ ύποσχέσεων καί βοηθούμενοι ύπό 
τών Βενετών μέ πολεμοφόδια καί χρήματα, ήρχισαν 
έντονον αγώνα κατά τών Τούρκων καί έπικαί ύπήρξαν 
αί συγκρούσεις μεταξύ αύτών.

ΟΙ Σουλιώται, συνεχίζοντες τήν παλαιόν των πο
λεμικήν παράδοσιν κατά τών Τούρκων, έστράφησαν 
άρχικώς κατά τών Ίωαννίνων, εστίας τής Τουρκικής 
διοικήσεως καί είτα έπεξέτειναν τήν δράσιν των πρός 
Παραμυθιάν, Μαργαρίτιον, Γίάργαν καί Ά ρταν διά 
τής καταλήψεως δέ πολλών διαβάσεων επί τών 
Τζουμέρκων καί Βάλτου, αϊτινες ήσαν περιοχαί τών 
Άρματωλών καί τών κλεφτών μεθ’ ών συνειργάζοντο, 
έπέφερον μεγάλας δυσκολίας είς τον Ά λή—Πασσά είς 
τό ζήτημα τής άσκήσεως ύ π ’ αύτού τής εξουσίας, 
διότι πάσαι αί περιοχαί αΰταί περιήλθον ύπό τον 
έλεγχον αύτών. 05 Σουλιώται παρείχον αφειδώς όπλα  
καί πυρομαχικά καί είς όλας τάς έν πολεμικώ συνα- 
γερμφ εύρισκομένας δυνάμεις τών κλεφτών τής Πίν
δου. Καί ούτω μεγίστη άναταραχή παρατηρείται είς 
τήν "Ηπειρον.
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Ό  ’Αλή—ΤΤασσάς έρχεται κατ’ αρχήν εις συμβι
βασμόν μετ’ αυτών, ΐνα κυριάρχηση επί των ασύδο
των ’Οθωμανών προκρίτων, άλλα ταχέως ήννόησε, 
ότι δεν ήτο δυνατόν, νά έπιβάλη τήν εξουσίαν του, 
εάν δεν κατελάμβανε τήν φωλεάν τών Σουλιωτών, τό 
ύπερήφανον Σοϋλι, κατά τοϋ οποίου επιχείρησε τρεις 
έκτρατείας. Τήν πρώτην εκστρατείαν επραγματοποίη- 
σε κατά τό έτος 1792 μ.Χ., αλλ’ άπέτυχε παταγωδώς 
διάλυθέντες τοΰ εκ 10.000 ’Αλβανών στρατού του, ό 
Ιδιος δέ έσώθη μεταμφιεσθείς εις άρματωλόν καί επέ- 
στρεψεν έντρομος είς ’Ιωάννινα. Τήν δεύτερον εκστρα
τείαν επιχείρησε κατά τό έτος 1800μ .X καί, ύποστάς 
τεράστιον φθοράν, παρητηθη προσωρινώς τοΰ σκοπού 
του, διότι δεν ήδυνήθη ν’ άποκόψη τον εφοδιασμόν των 
Σουλιεοτών εις πολεμικά μέσα προμηθευόμενα Οπό 
τών Βενετών, ονηνες ειχον επιτύχει τήν εποχήν αύ- 
τήν να προσεταιρισθούν κα'ι τά οθωμανικά χωρία της 
περιοχής Μαργαριτίου (έξισλαμισθέντα κατά τον Ά -  
ραβανπνόν περί το έτος 1735 μ.Χ.) άτι να παρενεβάλλον- 
το μεταξύ Σουλιωτών καί τών παραλίων περιοχών τής 
ΓΤάργας, κατεχομένων υ π ’ αύτών. Τέλος έπραγματο- 
ποίησε τρίτην εκστρατείαν τό έτος 1802 μ. X. καθ’ 
ήν συιεκέντρωσε περί τό Σούλι πολυάριθμα στρατεύ
ματα, ύπερβαίνοντα τάς 40.000 καί έπολιόρκησε 
τούτο ατενώς. Ή δυσαναλογία αύτη δυνάμεων, απο
τελούσα μίαν τρόπον τινα επανάληψιν τής εποποιίας 
τών Θερμοπυλών κατά τήν εισβολήν των Περσών, 
καθ’ ήν ελσμψε ή πολεμική αρετή τοΰ Λεωνίδα μετά 
τών 300 Σπαρτιατών, έπέφερε τήν πτώσιν τού Σουλίου, 
τον Δεκέμβριον τού έτους 1803 μ.Χ. Διότι τό επισιτι
στικόν πρόβλημα είχε μεταβάλει τούς Σουλιώτας, είς 
κινούμενα φαντάσματα καί τούς ήνάγκασε νά ύποστεί- 
λ,ουν τήν σημαίαν τής ελευθερίας, έγκατελείποντες τούς 
ηρωικούς βράχους τού Σουλίου.
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Τραγική άπέβη ή θέσις των Σουλιωτών άπό τής 
πτώσεως τοΰ Σουλίου, αλλά καί ή θέλησίς των νά 
ζήσουν ελεύθεροι ακαταμάχητος.

Ούτως ένα μέρος των Σουλιωτών Ικ 2.000 άν- 
δρών μέ άρχηγούς τον Φώτον Τζαβέλλαν, Δήμον 
Δράκον και Τζίμαν Ζέρβαν διέφυγε πρός τήν Πάργαν, 
άφου έδωσε έν σκληρόν μάθημα εις τα άλβανικά στί
φη του Ά λή .

"Ετερον τμήμα τών Σουλιωτών έκ 1.000 άυδρών 
καί γυναικοπαίδεον μέ αρχηγούς τόν Κίτσον Μ ττότσα- 
ρην καί Κουτσονίκαν, παραμείναντες εις Ζάλογγον 
κατόπιν παραπειστικών διαβεβαιώσεων του Ά λή— 
Πασσα συυοδευομέυων καί άπό δώρα είς ένδειξιν φυ- 
λίας, μετά τήν κατάληψιν του Σουλίου έκυκλώθησαν 
άπό τά στρατεύματα του Ά λή  καί σκληρά συνήφθη 
μάχη, καθ’ ήν μέγα μέρος τών Σουλιωτών άπεδεκατί- 
σθη,αΐ δέ έναπομείνασαι Σουλιώτισσαι, διάνα μή πέσουν 
εις τήν δουλείαν καί τήν άτΐμωσινβ έστησαν τόν περί- 
φημον Χ ο ρ ό ν  τ ο υ  Ζ α λ ό γ γ ο υ  καί είς έκάστην 
στροφήν αύτου μέ τά τέκνα είς τήν άγκάλην των έπι- 
πτον είς τόν χαίνοντα κρημνόν, άποχαιρετώσαι διά 
παντός τά  έλεύθερα βουνά τής πατρίδος των, ώς π α 
ραστατικά καί ό ποιητήν άπεθανάτισε είς τούς στί
χους του.

»Έχε λειά καϋμένε κόσμε, έχε γειά γλυκιά ζωή 
καί σύ δύστυχη πατρίδα έχε γειά παντοτινή.

Στή στεριά δέν ζή τό ψάρι, ούτ’ άνθος στήν άμμουδιά 
καί οί Σουλιώτισσες δέν ζοϋνε, δίχως τήν ελευθερίά. 
Ούτως αί Σουλιώτισσαι Ιδίδαξαν τήν άνθρωπό τητα πώς 
νά ζοΰν καί πώς ν’ άποθνήσκουν οί άνθρωποι Ιλεύθεροι.

Έκ τών Σουλιωτών του Ζαλόγγου έσώθησαν έκα- 
τόν, ένωθέντες μετά τών είς Βουργαρέλι άλλων Μποτσα- 
ραίων, οίτινες προ τής πτώσεως του Σουλίου είχον έγ-
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κατασταθή εκεί. Τρίτον τμήμα δέ των Σουλιωτών, κα
ταφυγών sis Ρηνιάσσαν, έγνώρισε τήν τύχην των Σου
λιωτών του Ζαλόγγου. Και επί του Σουλίου τταραμένει 
μόνον ό καλόγηρος Σ α μ ο υ ή λ ,  δστις, άμα τή εϊσόδω 
τών αλβανικών στιφών, θέτει τον δαυλόν sis τήν πυρι
τιδαποθήκην καί μετ’ αυτού σύρονται υπό τά ερείπια 
τής μονής "Αγίας Παρασκευής καί οι βέβηλοι.

Οι εν Βουργαρελίω Σουλιώται μετά τών γυναικο
παιδών τελικώς κατέφυγον εις Μ ο ν ή ν  Σ έ λ τ σ ο υ, 
πολιορκηθέντες έκ νέου εκεί καί μόνον ό Κίτσος Μπότσα- 
ρης διεσώθη μετά 55 άνδρών καί μιας γυναικός, φθάσας 
εις Πάργαν, εξ ής διεπεραιώθη εις Λεύκη Κερκύρας, ενώ 
ό υιός του Κώστας συνελήφθη αιχμάλωτος.

"Ο Άλής τότε έστράφη κατά τής Πάργας, ήτις διε- 
ξήγε ηρωικούς αγώνας, καί μετά τήν άττοχώ ησιν τών 
Βενετών εύρίσκετο υπό ’Αγγλικήν προστασίαν, άλλά 
μή δυνηθείς νά υπόταξη αυτήν, τήν έξηγόρασε παρά  
τών ’'Αγγλων, καί οί Πάργιοι έγκατα?νείψαντες ένδακρεις 
τήν πατρώαν γήν μετηνάστευσαν όμαδικώς εις Κέρκυ
ραν καί Παξούς.

*Ηδη όμως οί Ήπειρώται ήρχισαν, νά μυουνται 
εις τήν ύπό τών Ήπειρωτών τού εξωτερικού Σ κ ο υ *  
φ α (εξ Άρτης) καί Τ σ α κ ά λ ω φ  (έξ Ίωαννίνων) συ- 
σταθεΐσαν «Φιλικήν Εταιρίαν» τή συμμετοχή τού έκ Πά- 
τμου Ιάνθου, τού Άναγνωστοπούλου κλπ. Οί "Έλληνες 
τού περιβάλλοντος τού Ά λή-πασσα με επικεφαλής τήν 
σύζυγόν του Βασιλικήν Κοντοξή, τήν περίφημη κ υ- 
ρ ά - Β α σ ι λ ι κ ή ,  καί τον I. Κωλέτην παίζουν σπου- 
δαιον ρόλον παρά τώ Άλή, δστις εις τάς παραμονάς τής 
ελληνικής έπαναστάσεως ήλθεν εις ρήξιν προς τον Σουλ- 
τάνον, τού όποιου τά στρατεύματα ήρχισαν νά κατα
λαμβάνουν τάς περιοχάς τού κράτους του, παραλ- 
λήλως δέ ή ελληνική έπανάστασις έξερράγη εις Πελο
πόννησον υπό τον Παπαφλέσσαν.

Ό  ’Αλή - πασσας συμμαχεί τότε μετά τών Σουλιω
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τών κο'ι τό φθινόπωρου του έτους 1820 μ.Χ. τούς έπανεγ- 
χαθιστα εις τό Σούλι, έξ ου ουτοι εξαπολύουν ύπό τον 
ΜάρκονΜπότσαρην συντριπτικός επιθέσεις κατά των 
Τούρκων είς Σαντοβίτσαν καί είτα εις Πέντε Πηγάδια, ύπό 
τον Νότηυ Μπότσαρηυ, είς φρούριου Ρηνιάσσης, δπερ 
κατέλαβε καί ύπό Χρήστου Τζαβέλλαυ κατά των 
όθωμαυώυ Μαργαριτίου.

Ά λ λ ’ έυώ ό ΠαλαιώνΠατρώυ Γερμανός ύψωνε την 25 
Μαρτίου τοϋ έτους 1821 μ.Χ. τό λάβαρου τής ελευθερίας 
είς 'Αγίαν Λαύραν οί Σουλιώται έσυνέχιζον τάς κατά τών 
Τούρκων επιθέσεις ύπό την καθοδήγησιυ τού συντονι- 
στοΰ τής Φιλικής Εταιρίας Χριστοφόρου ΠερραιβοΟ.

Ό  Μάρκο -Μπότσαρης προσβάλλει τούς Τούρκους 
τήν 4 Ιουλίου είς Βαργιάδες, την 14 Ιουλίου είς Δρα- 
μεσοΰς, τήν 17 ’Ιουλίου τον Χουρσίτ είς Πλάκαν, όπου 
ετραυματίσθη και ό ίδιος, τήν 24 Αύγούστου είς Πέντε 
Πηγάδια, είτα είς Καμουζάδες, τήν 12 Νοεμβρίου τοΰ 
έτους 1821 είς Ίμερέτι, άπελευθερώσας κυκλωθέντα 
είς Καραίσκον καί καταλαβών τήν Παρηγορίτσαν δι’ 
εισβολής είς ’Άρταν.

Οί ’Αλβανοί τοΰ Ά λ ή -π α σ σ ά  πλέον είς τό σήμεΐον 
αυτό προδίδουν τόν Ά λή καί προσχωρούν είς τούς 
Τούρκους, ό δε Άλής, απογοητευμένος ποραδίδει τό 
φρούριον τών Ίωανυίνων, άποσυρθείς είς τήν μονήν Α 
γίου Παντελεήμονος τής νήσου Ίωανυίνων, όπου εφονεύ- 
θη τήν 24 Ίαυουαρίου τού έτους 1822 μ.Χ.,ύποβοηθήσας 
διά τής άποστασίας του καί τούάγώνος του τήν ελληνι
κήν επανάστασιν.

Οί Σουλιώται μόνοι πλέον επιτίθενται τήν 28 Μαρ
τίου τού έτους 1822 μ.Χ. κατά τών Τουρκικών δυνάμεων, 
αίτινες είχον κυκλώσει τήν Ρηνιάσσαν.

Είς τό σημεϊον τούτο κατέπλευσε τήν 30 Μαρτίου 
ύδραϊκός στολίσκος με 300 Σπαρτιάτας ύπό τόν Κυ- 
ριακούλην Μαυρομιχάλην, ΐνα ενισχύση τούς Σουλιώ- 
τας, έξεγείρη τούς ήπειρωτικούς πληθυσμούς καί συμ-
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βάλη είς διατήρησιντού μετώπου Ηπείρου.
Επακολουθούν επικά! μάχαι τώυ Σουλιωτών κατά 

τών Τούρκοι μεταξύ 23 -3 0  Μ at ου 1821. Την 28 Ιου 
νίου ό Ταχήρ Άμπάζης καταλαμβάνει μέρος του Σου- 
λίου, ενώ ό Χουρσίτ κατευθύνεται πρό$ Θεσσαλίαν, ΐνα 
καταστείλη την έπανάστασιν τών νοτιοοτέρων περιο
χών, άφοΰ ώρισε άντικαταστάτην του τον Όμέρ - 
Βρυώνην, δστις αίφνηδιάσας τον Μάρκον Μπότσαρην 
και Άλεξ. Μαυροκορδάτον είς Πλάκαν έπροξένησε ση- 
μαντικάς φθοράς είς αυτούς.

Τέλος, μάχη του Κυριακού?νη Μαυρομιχάλη κατά 
τήν 3 Αύγούστου είς ‘Αγίαν Ελένην παρά τάς έκβο- 
λάς του Άχέροντος, κα! τού Λάμπρου Βείκου, τρομε
ρού πολεμάρχου τών Σου?νΐωτών, ειχεν ώς αποτέλε
σμα τον θανάσιμον τραυματισμόν του Μαυρομιχάλη 
κα! την άποχώρησιν τών Σπαρτιατών πράγμα, δπερ 
συνετέλεσε είς τήν χαλάρωσιν του μετώπου τής ’Η
πείρου, πιεζομένου ύπό υπέρογκου τουρκικού στρα
τού κα! μετ’ ολίγον την διαπεραίωσιν τών Σουλιω- 

• τών είς Κεφαλληνίαν, τήν 28ην Ιουλίου τού έτους 1523 
μ.Χ. κα! έκεΐθεν συμμετοχήν των είς τάς πολεμικάς επι
χειρήσεις τής δυτικής Στερεάς Ελλάδος.

Ή ήρωϊκή πόλις τού Μεσολογγίου, άναπετάσασα 
τήν σημαίαν τής ελευθερίας, πολιορκεΐται ατενώς κα! ό 
Μάρκο - Μπότσαρης,άρχηγός τής έπαναστάσεούς, απο
τελεί ήρωϊκήν αυτής μορφήν, διεξάγων αιματηρούς αγώ 
νας. ’Α?\λά είς τάς 7 Ιουλίου 1823 άνηγγέλθη ό θάνα
τος τού Μάρκου Μπότσαρη, πεσόντος είς Καρπενήσιον, 
κα! ή πτώσις τού Μεσολογγίου έπεσπίσθη, τού Ήπει- 
ρώτου επισκόπου Ρωγών κα! Κοζύλης θέσαντος, κατά το 
πρότυπον τού Σαμουήλ, τον δαυλόν είς τήν πυριτιδα
ποθήκην, ΐνα σκεπάση μετά τών γυναικοπαιδών κα! τά  
τουρκικά στίφη ύπό τά ερείπια τών τειχών.

Τον Μάρκον Μπότσαρην άντεκατέστησε είς τήν άρ- 
χηγίαν τών στρατευμάτων τής Στερεάς Ελλάδος ό
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Γεώργιος Καραϊσκάκης έκ Σκουλικαριάς “Αρτης, όστις 
διεξήγαγε μάκρους άγώνας κατά των Τούρκων 
ηγούμενος των Σουλιωτών κα'ι άλλων δυνάμεων, 
ιτλήν όμωςέφονεύθη τελικώς εις την μάχην τοϋ Φσλλή- 
ρου, άγωνιζόμενος διά την κατάληψιν των Αθηνών.

Ή πυρπόλησις δμως τού τουρκοαιγυπτιακοΰ στό
λου εις τό Ναυαρίνον ύποχρέωσε τούς Τούρκους ν’ α
ναγνωρίσουν μέρος τής Ελλάδος ώς ανεξαρτήτου κρά- 
touS, πλήν ή “Ηπειρος πσρέμεινε ύπό την Τουρκικήν κυ
ριαρχίαν, παρά τούς μεγά?\ους καί αιματηρούς άγώνας 
τών τέκνων της.
Άλ?νά ή Ήπειρος δεν επαυσε άγωνιζομένη. Τό 1853, εξε- 
γερθεϊσα, συνέτριψε παρά τά Πέντε Πηγάδια τόν τουρκι
κόν στρατόν,ούτινος ή κυρία δύναμις ήτο άπησχολημένη 
είςτόν ρωσσοτουρκικόν πόλεμον,άλλ’ οί “Α γγλοι καί Γάλ
λοι έτήρησαν αρνητικήν στάσιν καί δεν έπέτρεψαν άνά- 
μειξιν τοϋ μικρού ελληνικού κράτους εις τήν επανάστα
ση; τών Ήπειρωτών. Τό 1877 εξηγέρθησαν οί Ήπειρώ- 
ται πάλιν, άλλ’ ή έπελθοΰσα ειρήνη ΡώσσωνκαίΤούρκων 
άνέτρεψε τά σχέδια τών Ήπειρωτών.

Εις τό Συνέδριοντού Βερολίνου τό 1878 δεν ελήφθη 
καμμία άπόφασις περί τής Ηπείρου καί μόνον κατά τήν 
συνθήκην τής Κων]πόλεως τού 1881 τά όρια τού ελλη
νικού κράτους έπεξετάθησαν μέχρις Άράχθου ποταμού, 
άπελευθερωθέντος μέρους τής Ηπείρου, δπερ άπετέλεσε 
τόν νομόν “Αρτης.

Κατά τόν ελληνοτουρκικόν πόλεμον τού 1 9 1 2 -1 3  με 
τήν πτώσιν τού Μπιζανίου έπήλθεν ή άπελευθέρωσις 
ένός τμήματος άκόμη τής Ηπείρου, έπηκολούθησαν οί α
γώνες διά τήν αύτονομίαν τήςΒ.’Ηπείρου τού 1914,αλλά 
τά δρια καθωρίσθησαν τελικώς είς Κακαβιάν, κατόπιν 
ίσχυράς άντιδράσεως τής ’Ιταλίας, τό δέ υπόλοιπον τής 
Η πείρου άπό Κακαβιάς μέχρι τής Έπιδάμνου παραμέ
νει ύπόδουλον είς τό συσταθέν άλβανικόν κράτος.
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Ή Ήπειρος υπήρξε ανέκαθεν μία ορεινή περιοχή 
της Ελλάδος, καταλαμβάνουσα άρχικώς τήν μεταξύ 
τού Αχελώου ποταμού ή άργότερον τού Άμβρακικού 
κόλπου καί Γενούσου (Σκούμπη) ποταμού, παρά τήν 
Άρχαίαν Έπίδαμνον, περιοχήν καί έχουσα άνατολικώς 
όριον τήν κορυφογραμμήν της Πίνδου μέχρι της Λι- 
γνηδού λίμνης καί δυτικώς τό Ίόνιον Πέλαγος.

Ό  χώρος ούτος κατά τά εβδομήντα πέντε μέρη 
αύτοΰ ορεινός ώς εΐπομεν, έχει μόλις τά είκοσι πέντε 
πεδινόν, ιδία κατά τό δυτικόν αυτού τμήμα 
της παραλίας, "όπου έκβάλλουσιν εις τό Ίόνιον πέλα
γος οΐ διά φαράγγοίν καί μικρών κοιλάδων διερχόμε- 
νοι μικροί ποταμοί, οΐτινες γονιμοποιοΰν τάς κατά 
τάςέκβολάς αυτών μικράς πεδιάδας, γονίμους καί γνω 
στός άπό τής μυθικής εποχής άκόμη. Τό πλεΐστον ό- 
μςος τής Ηπείρου άποτελεΐται άπό ορεινά συγκροτή
ματα, γνωστά έπίσης α π ’ άρχαιοτάτων χρόνων. Τό 
όρος Λ ά κ μ ω ν άποτε?^εϊ τό ύψηλότερον σημεΐον τής 
πρός βορραν εκτεινόμενης Πίνδου, άναφερόμενον υπό  
τοΰ Ηροδότου καί Έκαταίου μέ τό όνομο τούτο, ή 
Τ ύ μ φ η, άναφερομένη καί υπό τοΰ Στράβωνος (σελ. 
124) παραπλεύρως τού Λάκμωνος, εξ ών έπήγαζον 
τέσσαρες ποταμοί, τούτέστιν ό Αώος (ή Βοιοοτός,Αυος, 
Βο^βούσα κλπ.), έκβάλλων βορείως τού Αύλώνος είς 
τό Ίόνιον Πέλαχος, ό Ά λ ι ά κ μ ω ν  ποταμός τής 
Μακεδονίας, κατευθυνόμενος άνατολικώς τής Ηπείρου, 
ό Π η ν ε ι ό ς  τής Θεσσαλίας καί ό "Α ρ α χ  θ ο ς τής 
Ηπείρου, όστις κατά τον Στράβωνα ερρεεν έκ τής
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Τύμφης καί τής Παρωραίας κατά δέ του Τίτον Λίβιον 
(36 ,4 ) εκ τής Άθαμαυίας πρός την Ά μ β ρ α κ ί α υ .

Τό όρος Π ί ν δ ο ς  (όνομα πελασγικόν, οπίος καί 
τό Α ώ ος) αποτελεί ορεινόν συγκρότημα τής κεντρι
κής Ελλάδος, τοΰ οποίου μέρος είναι τά Τ ζ ο υ μ έ ρ- 
κ α , τό Π ε ρ ι σ τ έ ρ ι  καί βορειότερου αυτών ό Ζ υ 
γ ό ς  πρός τάς πηγάς του Άλιάκμωνος, ό όποιος 
κατά τόν KLpert, ('Ιστορ. "Ατλας σελ. 15), στηριζό- 
μενον εις άρχαίαν πηγήν (Πλιν, 9,528) ώνομάζετο Κ ε- 
ρ ά τ  ι ο ν, ενώ κατά τόν "Αγγλον Leake διά τοΰ ονό
ματος Κερκέτιον ώνομάζοντο τά όρη Χάσια τής Θεσ
σαλίας.

Τό όρος Λυγκών, άναφερόμενον Οπό τοΰ Τίτου 
Λιβίου (42,14) καί του Στεφάνου Βυζαντίου (έν λέξει 
Πιάλαια) έκειΤο είς την βορείαν επίσης προέκτασιν τής 
Πίνδου, ενώ ή Τ ύ μ φ η έκειτο βορειοανατολικώς τοΰ 
Κερκετίου όρους, ένούμενον μετά τοΰ Λάκμωνος, επί 
τής Τύμφης δέ έκειτο ή Τ υ μ φ α ί α Χ ώ ρ α  καί ούχΐ 
ή περί τήν Όλύτσικαν περιοχή, την όποιαν ό Pou- 
queville ί Voyage dans la Grecu) ονομάζει Τυμφαΐδα

Τό Πτελεόν όρος, άναφερόμενον ΰπό τοΰ Στράβω
νος, φαίνεται, ότι ήτο είς τήν πρός νότον προέκτασιν 
τών Κ ε ρ α ύ ν ι ω ν  ό ρ έ ω ν ,  έξικνούμενον μέχρις Ά μ- 
βρακίας (Frugnienta Palativo -  Vaticano σελ.374) καί το 
μικρόν όρος Π ε ρ ά ν θ η ς ε ί ς  τάς πρός βορράν παρυ- 
φάς τοΰ οποίου έκειτο ή Άμβρακία, ήτις κατά τόν 
Λίβιον καί τόν Σκύλακα εύρίσκετο 80 στάδια άπό  
τής θαλάσσης.

Ύ πό τό όνομα Τ ό μ α ρ ο ς  ή Τ  μ ώ ρ ο ς  φέρον
ται δύο όρη, σχέσιν έχοντα με τά μαντεία, καθ’ όσον 
Τομοΰροι έλέγοντο οί μάντεις, ένεκα τούτου τό ύπερ- 
θεν τοΰ Μαντείου τής Δωδώνης όρος, γνω στόν σήμερον 
ώς Ό  λ ύ τ σ ι κ α, έλέγετοΤόμαρος, τοιοΰτου δέ ύπήρ- 
χε καί πλησίον τής Κορυτσάς, άναφερόμενον υπό τοΰ
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Κεδρηνοΰ (σελ. 468) ύπό τό όνομα Τόμαρος ή Τμώ- 
ρος (λέξις πελασγική διασωζομένη και εν τη ζώση 
Ά/νβανικη Οπό παραπλησίαν έννοιαν).

Τά Κ ε ρ α ύ ν ι α  ή Ά κ ρ ο κ ε ρ α ύ ν ι α  όρη, 
ευρισκόμενα βορειότερον τής Χιμάρας, ήσανή περιοχή 
τής Ώρικίας, όπου πολλοί των αρχαίων συγγραφέων 
(Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Πολύβιος κλπ.) έτοποθέτουν 
τήν αρχήν τής Ελλάδος («άρχά Ελλάδος άπό τής 
Ώρικίας») καί διά τά οποία ό Διονύσιος ό Περιηγη
τής (στ. 489 σελ. 108), άφου αναφέρει ότι «ούρεων τ ’ 
Ήλιβάτων Κεραύνια κικλήσκουσι», εξηγεί ότι ώνομά- 
σθησαν ούτως ένεκα των συχνών κεραυνών, οΐτινες π ί
πτουν επ’ αύτών. Έπϊ τής ακτής αύτών εύρίσκετο ή 
Πανόρμος (σημ. Παλέρμο), ώραιοτάτη ελληνική πόλις 
τής άρχαιότητος, εις ήν άπεβιβάσθησαν αί ρωμάΐκαί 
λεγεώνες.

Μεταξύ Λυγκώνος καί Κεραύνιων εύρίσκετο τό opoS 
Ά έ  ρ ο π  ο ς, γνωστόν σήμερον ώς Μερόπη (ή σλα- 
βιστί Νεμέρτζικα) καί εις τά  πρός Μακεδονίαν σύνορα 
τής ’Ηπείρου τό γνωστόν Β ό ϊ ο ν όρος, ούτινος οί 
κάτοικοι, καλούμενοι Βοιωτοί, κατήλθον νοτιώτερον, 
πιεζόμενοι άπό τούς Δωριείς, καί έγκατεστάθησαν είς 
τήν σημερινήν Βοιωτίαν καί τό Κ έ λ ι ο ν όρος (σημ. 
Μιτσικέλι) παρά τά ’Ιωάννινα.

Ούτως, ή Ήπειρος άποτελεΐται άπό μικρά ή μεγά
λα ορεινά συγκροτήματα εν είδει οροσειράς, ότινα δε
σπόζουν τοΰ ήπειρωτικοϋ χώρου καταλαμβάνοντα τά  
τρία τέταρτα αύτοϋ, ελάχιστοι δε κοιλάδες σχηματί
ζονται κατά μήκος τών μικρών ποταμών ή χειμάρρων, 
οΐτινες διέρχονται μεταξύ τών όρέων, είς τάς εκβολάς 
τών οποίων σχηματίζονται παραλιακοί τινες πεδιάδες 
πρός τάς άκτάς τού Ίονίου πελάγους.

Αί πλέον γνωστοί έκ τών πεδιάδων αύτών, αΐτινες 
άπετέλουν τό εν τέταρτον του άλικου ήπειρωτικοϋ χώ -
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ρου, είναι ή π ε  δ t ά S τ η s Δ ρ υ ο π ί δ ο ς ,  διαρ- 
ρεομένης ύπό τού ποταμού ’ Αράχθου - και τοΟ Ώ ρω- 
ποΰ, ένθα ό Γηριώνης έβοσκε τούς περίφημους βοΰς, 
τούς οποίους άπήγαγε ό Ηρακλής, ταυτιζόμενη πρός 
την σημερινήν πεδιάδα τής "Αρτης. Βορειότερον τό  
Ή λ ύ σ ι ο ν  π ε δ ί ο ν  παρά τήν ’Αχερουσίαν λί
μνην καί τον ’Αχέροντα ποταμόν, άπετέλει τόν π α 
ράδεισον των άρχαίοιν Ελλήνων, καθ’ Όμηρον, ενώ 
έτι βορειότερον ή μικρά π ε δ ι ά ς  τ ή ς  Κ ε σ τ ρ ί -  
ν η  ς είναι ή περιοχή, όπου διετρέφοντο οί περίφημοι 
«Κεστρινοί βόες», ώς άναφέρει ό 'Ησύχιος, παρά τήν 
Φυλάκην, τής οποίας τους βοΰς τοΰ Ίφίκλου, ώς ανα
φέρει όΌμηρος, εδάμασε μάντης τις καί μετέφερε είς Πύ- 
λον, ΐνα λάβη ώς σύζυγον τήν ώραίαν ΓΤυρώ, κόρην 
τοΰ Νέστορος, όστις είχε διακηρύξει, ότι θά έδιδε τήν 
ώραία Πυρώ εϊς· εκείνον, όστις θά μετέφερε έκ Φυλά- 
κης τους βοΰς τοΰ βασιλέως Ίφίκλου, άλλα μετα- 
μεληθεις έπροτίμησε τόν ένδοξο θρόνον του Όρέ- 
στου είς τό "Αργος, συστήσας, όπως ή ώραία Πυρώ 
δοθή ώς σύζυγος είς τόν άδελφόν του. ’Ακόμη βο
ρειότερον ή π ε δ ι ά ς  τ ή ς  Χ α ο ν ί α ς ,  παρά τήν 
άρχαίαν Φοινίκην, πρωτεύουσαν των Χαόνων, καί τέ
λος, ή περί τάς εκβολάς του ’Αώου ποταμού πεδιάς» 
ευρισκομένη μεταξύ Αύλώνος καί Έπιδάμνου (σημ. 
Δυρραχίου).

Οί ποταμοί τής ’Ηπείρου είναι επίσης γνωστοί 
άπό τής άρχαιότητος, τινές των οποίων φέρουν επί
σης ονόματα πελασγικά, όπως θύαμις, Κελυδνός, 
’Αώος, είς τούς οποίους θά προσθέσωμεν τόν "Αρα
χθον καί τόν Ώ ρωπόν (σημ. Λούρον) μέ άκρότατον 
ποταμόν τόν Γενοΰσον (Σκούμπη), όστις άποτελεΐ καί 
τά φυσικά όρια του ήπειρωτικοΰ χώρου πρός βορραν, 
καί κατά μήκος του οποίου διήρχετο ή βυζαντινή άρ- 
τηρία τής Έ γ ν α τ ί α ς  ό δ ο υ ,  περί ής ποιείται.
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λόγον ό Στράβων καί τινες άλλοι βυζαντινοί συγγρά
φεις.

Αί πεδιάδες αΟται, καίτοι αρδεύονται υπό των μι
κρών ποταμών οίτινες διαρρέουν αύτάς, δεν είναι ίκαναι 
νά διαθρέψωσι τον πληθυσμόν τής ’Ηπείρου, όστις ά π 3 
άρχαιοτάτων χρόνων εγκαταλείπει τάς ορεινός περιοχάς, 
έφ3 ών κατοικεί καί καταφεύγει εις την αποδημίαν, ώς 
μέσον έπιλύσεως τών βιοτικών του προβλημάτων.

Κατά ταυτα οι Ήπειρώται δεν ήδύναντο νά δια- 
τραφώσι έκ τής καλλιέργειας τής πατρώας γής, ούτε 
εκ τής βοοτροφίας καί άλλης κτηνοτροφίας, παρά  
τάς προσπάθειας, όπο^ς άναπτύξωσιν αύτάς, ώς ανα
φέρει ό Η σίοδος:

«Βουβόται τόθι πρώνες έξοχοι κατάκεινται, 
Δο^δύναθεν άρχόμενοι προς Ίόνιον πόρον».

Διά τούτο οι Ήπειρώται έστράφησαν προς τάς 
τέχνας. Θά ήδύνατο νά εΐιτη τις, ότι έθεοποίησαν 
τάς τέχνας, τάς οποίας ήσκουν ώς μέσον βιοποριστι
κόν. Καί με όπλα των τάς γνώσεις τής τέχνης, όταν 
πλέον ύπερεκορέσθησαν αί άνάγκαι τού τόπου των, 
έστράφησαν προς την αποδημίαν.

"Απόδειξις τών ισχυρισμών μας αυτών είναι οί 
οικοδόμοι τών έξ "Ηπείρου ΓΤελασγών, ους έχρησιμο- 
ποίησε, ώς θά εΐδωμεν κατωτέρω, ό Περικλής.

Είναι δέ γνωστόν, ότι δεν είναι μόνον το άγο
νον τού εδάφους, τό οποίον αναγκάζει εις αποδημίαν 
τούς Ήπειρώτας, άλλά καί λόγοι κλιματολογικοί δεν 
ευνοούν την άνάπτυξιν σιτηρών καί άλλων γεωργικών 
προϊόντων, διότι αί χιόνες καί οί παγετώνες κατα
στρέφουν προώρως τάς γεωργικός καλλιέργειας, ή δέ 
μικρά έκτασις τού Ή λ υ σ ί ο υ  π ε δ ί ο υ ,  άποτελούν- 
τος τον άρχαιον παράδεισον, καίτοι εύφορωτάτη, δεν 
επέλυε τό γενικώτερον πρόβλημα τής διαβιώσεως τού 
πληθυσμού της Ηπείρου.
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Α λλά  δέν είναι μόνου αύτά τά αίτια τής απο
δημίας των Ήπειρωτών. Αί πιέσεις άλλων λαών, ο'ί- 
τιυες έφθασαν κατά τήν προϊστορικήν εποχήν αυτό
θι, αί έπιδρομαί των Ιλλυριών κατά τήν μακραίωνα 
γειτυίασίν των, γυωσταί άπό τής εποχής του Κάδ
μου καί συνεχιζόμεναι μέχρι τών χρόνων τής Τουρ
κοκρατίας, καί αί έπιδρομαί τών Σλάβων, τών Σαρακη- 
νών, τών Σταυροφόρων καί τών Τούρκων επί τής πε
ριοχής αύτής, ήυάγκασαν τούς Ήπειρώτας νά μετα
κινηθούν άπό τής προϊστορικής εποχής.

Τοιουτοτρόπως, εϊμεθα υποχρεωμένοι υά παρα- 
κολουθήσωμεν ίστορικώς τήν αποδημητικήν κίνησιν 
τών Ήπειρωτών, έξηγούυτες εν τώ οίκείω χώρω καί 
τά αίτια τής έκάστοτε μετακιυήσεώς των. Διότι, εΐρή- 
σθω ευ παρόδςρ, ή "Ηπειρος, άφ’ ενός μέυ έδέχθη είς 
τούς κόλπους της διαφόρους λαούς, ο'ίτιυες έγκα- 
τεστάθησαυ είς αύτήν, άφ’ ετέρου δέ έτροφοδότησε μέ 
πληθυσμούς διαφόρους περιοχάς, ελληνικός ή μή, καθ’ 
δλας τάς έποχάς καί τούτο ακριβώς αποτελεί τό α
π ο δ η μ η τ ι κ ό ν  π ν ε ύ μ α  τού Ηπειρωτικού 
λαού, τό όποιον ευ τή παρούση εργασία θά εξετά
σω μεν, άυαζητούυτες έ υ α ύ τ ώ  δ λ α τ ά  πνευματι
κά, ψυχικά, καί κοινωνικά βιώματα τών Ήπειρωτών, 
τά όποια απορρέουν εκ τής διαμορφωθείσης άποδημη- 
τικής συυειδήσεο^ς καί τής καθόλου ζωής καί μορφής, 
τής αποδημίας.

0
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III. Ιστορική επισκόπησή του ρεύ
ματος τής αποδημίας κατά την αρ
χαιότητα, τούς μέσους και νεωτέ-

ρους χρόνους.
Κατά τους προϊστορικούς χρόνους, καθ’ ά βέβαιοι 

ό Έλ?νάνικος (τταρά Πλουτάρχω), οι Πελασγοί, «έπεί 
πλείστα της οικουμένης πλανηθέντας ανθρώπων τε 
πλείστοον κρατήσαντας» μεταξύ των μεσογειακών χω 
ρών, κατεΐχον και τον ελληνικόν χώρον μέ έπίκεντρον 
τήν "Αρκαδίαν.

Ό  Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς, άναφερόμενος εις 
τούς Πελασγούς, τούς οποίους θεωρεί γένος Ελληνι
κόν έκ Πελοποννήσου, αναφέρει, δτι ουτοι ένεφανίσθη- 
σαν άρχικώς περί το "Αχαϊκόν "Άργος, λαβόντες τό  
όνομα έκ του βασιλέοος Πελασγού, uiou του Διός και 
τής Νιόβης του Φορωνέως και έκειθεν, προσθέτει, με- 
τέβησαν εις Αιμονίαν, ώς εκαλείτο τό πάλαι ή Θεσ- 
σαΛία, έξ ής μετέβησαν εις Κυκλάδας, Κρήτην, "Όλυμ
πον και Όσσαν, Βοιωτίαν, Φο^κίδα και Εύβοιαν,Μ. 
"Ασίαν, Λέσβον, είτα δε εις Δωδώνην, ήτις ήτο πτω 
χή και έξ ής διεπεραιώθησαν εις "Ιταλίαν, καλουμέ- 
νην τότε Σατορνίαν.

Οΰτο;>, πληροφορούμεθα, λοιπόν, έκ του συγγρα- 
φέως τούτου τήν προέλευσιν τών Πελασγών τής Δω
δώνης, μέρος τών όποίο^ν μετέβη εις "Ιταλίαν κα
τά τήν έποχήν, καθ" ήν οι "Αρκάδες Πελασγοί υπό  
τον Οϊνοτρον καί Πευκέτιον μετέβησαν εις Οινοτρίαν 
τής "Ιταλίας.

"Άλλοι όμως αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν, ότι 
οΐ Πελασγοί τής "Ηπείρου καί κυρίως οι Θεσπρωτοί 
καί οι Χάονες, ήλθον άπ" ευθείας έξ "Αρκαδίας.

"Οπως καί άν έχη τό ζήτημα, έξ όλων αυτών 
διαπιστώνεται ή παρουσία τών Πελασγών εις Ή πει
***.·»■.
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ρον, προσεπιβεβαιουμένη καί έξ άλλων τεκμηρίων, ώς 
είναι τά πελασγικά τείχη (Δωδώνης, Χιμάρας κλπ.) 
καί αί διάφοροι τοπωνυμίαι (Πίνδος, ’Αώος, Θύα- 
μις κλπ.)

"Ετερον φΰλον, πελασγικής προελεύσεως, δπερ έ- 
φΟασε κατά την ιδίαν περίπου εποχήν εν Ήπείρω, 
είναι οί Κάρες, οϊτινες κατέλαβον τό βόρειον τμήμα 
αυτής μετά τής Ιλλυρικής περιοχής, ήτις κατά τόν 
Ζώτον τόν Μολοσσόν εκαλείτο πρότερον Καρία, συ
νέπεια προφανώς τής έγκαταστάσεως αυτής των Κα
ρών. Άργότερον ήλθον είς τάς βορείους περιοχάςτής 
’Ηπείρου καί οί Τόσκοι, άναμιχθέντες μέ τούς Κάρες, 
μεθ’ ών άπετέλεσαν τούς Τοσκο - Κάρες (Τόσκηδες), 
έξ ών ή περιοχή αυτών ώνομάσθη Τοσκαρία. Ό  Η 
ρόδοτος λέγει ότι οί Κάρες «τ ό... π α λ α ι ό ν  ε ό ν
τ ε  ς Μ ί ν ω  κ α τ ή κ ό ο ι  κ α ί  κ α λ ε ό μ ε ν ο ι  Λ έ
λ ε γ ε ς  ε ί χ ο ν  τ ά ς  ν ή σ ο υ ς » ,  όπερ σημαίνει, ότι 
εΰρίσκοντο μετά τών Πελασγών καί Λελέγων, μεθ’ ών 
ταυτίζονται υπό τού Ηροδότου, έπί τής νησιωτικής 
περιοχής του ελληνικού χώρου, μολονότι καί είς τό  
‘Ιερόν τού Πτώου ’Απόλλωνος παρά τάς Θήβας, καθ’ 
ά άναφέρει ό Φίλιππος ό Θεαγγελεύς ό τά «Κ α ρ ι- 
κ ά» γράψας (παρά Στράβωνι), έδόθη χρησμός είς 
καρικήν γλώσσαν καί τούτο σημαίνει, ότι καί είς 
πολλά άλλα σημεία τής Ελλάδος ύπήρχον Κάρες.

"Αλλο φύλο (πελασγικής καί τούτο προελεύσεως), 
όπερ έφθασεν είς ’Ήπειρον, είναι οί Δρύοπες, κατέχον- 
τες τήν περιοχήν τής ’Αμβρακίας (περί τήν σημερι
νήν ’Ά ρταν), καί προερχόμενοι κατ’ άλλους μέν έκΘεσ- 
σαλίας (Δικαίαρχος κλπ.) καί κατ’ άλλους εκ τών 
’Αρκάδων Πελασγών. Περί αυτών μυθολογείται, ότι ό 
Μεναλεύς, πατήρ τού Δρύοπος καί υίός τού Λυκάο- 
νος, κατέλαβε μέρος τής νοτίου περιοχής τής ’Ηπεί
ρου, ερχόμενος είς σύγκρουσιν μέ τούς κατοίκους τής 
Δρυοπίδος, οϊτινες άπό κοινού μετ’ άλλων ηπειρωτι
κών φύλων έζήτησαν τήν βοήθειαν τού τυράννου τής
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Κορίνθου Κυψέλου (περί τό 660 π .Χ .) καί ουτω εν 
Δρυοπία έγκατεστάθη κορινθιακή αποικία υπό τον 
Γ όργον.

Εις την Θεσπρωτίαν ερχόμενοι οί Αρκάδες Πε
λασγοί, κατά τον Άρποκρητίωνα, έκτισαν κατά τήν 
προϊστορικήν εποχήν την πόλιν Βουχαίτην, ό δέ Θου
κυδίδης αναφέρει ότι άργότερον οί Ήλεΐοι έστειλαν 
αποικίας εις τήν πόλιν Βουχαίτην, τήν Πανδοσίαν καί 
τήν Έλάτειαν, παρά τ ο ν ’Αχέροντα ποταμόν τής Θεσ
πρωτίας.

’Αλλά καί οί Θηβαίοι εΐχον άποστείλει υπό τον 
Κάδμον αποικίαν εις τό βασίλειον των Έγχέλεων τής 
'Ηπείρου, κατά τους προϊστορικούς χρόνους, ώς εΐδο- 
μεν, άργότερον δέ μ ε τ έ β η  καί δεύτερα τοιαύτη υπό τόν 
Λαοδάμαν, ήττηθέντα υπό των ’Αρχείων.

Παρά τά Κεραύνια έγκατεστάθη σαν καί ο ί’Άβαν- 
τες, κάτοικοι άρχικώς τής Άβαντίδος (Εύβοιας), οΐ- 
τινες, έπιστρέφοντες έκ τού Τρωικού πο?νέμου εις τόν 
όποιον έλαβον μέρος ύπό τόν Έλαφήνορα, δέν 
ήθέλησαν νά έπιατρέψουν εις τάς πατρίδας των. ’Ολί
γον δέ νοτιώτερον αύτών έγκατεστάθησαν μερικοί 
σύντροφοι τού Όδυσσέως παρά τόν Ό γχησμόν, όπου  
καί τ ό Π ο σ ε ί δ ι ο ν  άκροττήριον, ώνομασθέν οΰτω 
έκ τοΰ μικρού ναού τού Ποσειδώνος, τόν όποιον ΐδρυ- 
σεν ό πολυπαθής ναυαγός προς έξευμένισιν τοΰ θεού, 
όστις τόν κατεδίωκε εις τήν πολυκύμαντον επιστρο
φήν του.

Πολύ βορειότερον οί Κορίνθιοι, οί Κερκυραϊοι καί 
οί ’Αθηναίοι εΐχον κτίσει σπουδαίας καί περιωνύμους 
πόλεις, όπως τήν Έπίδαμνον, τήν ’Απολλωνίαν κλπ

Ό  Νεοπτόλεμος, έπιστρέφων έκ τοΰ τρωικού 
πολέμου, εύρε τό βασίλειον τοΰ πατρός του κατει- 
λημμένον καί μέ τούς Μ υ ρ μ ι δ ό ν α ς  του κατέλα
βε τήν περιοχήν τής Μολοσσίας (περί τό λεκανοπέ- 
διον των σημερινών Ίωσννίνων), καταστάς βασιλεύς 
των Μολοσσών.



42

Λέγεται, ότι και τό Όρεστικόν *Αργο$, πρω
τεύουσα τού ήπειρωτικού φύλου των Όρέστων, προ- 
ήλθεν ές άττοίκων, οί$ ωδή γη σε ν εκεί ό υιός τού Ά -  
γαμεμνονο5 Όρέστη^.

Ό Β ιρ γ ί/uos αναφέρει, ότι ή σύζυγος τού Έκτορος 
’Ανδρομάχη, άκολουθήσασα μετά την ?νήξιν τού τρωι
κού πολέμου τον Νεοπτόλεμον, έφερε παρ’ αυτή τον  
'Ελενον, υιόν τού Πριάμου καί Tivas Τρώα$, πλησίον 
των οποίων εφθασε, ως γνω σ τό ν , ό  Aivdas μετά του 
πατράς του Ά γχίσ ου . μεταβαίνων dc Ιταλίαν και 
πληροφορεί ότι σύτσι προσεπάθησαν νά ιδρύσουν 
μίαν μικρόν Τροίαν, όμοίαντή μεγάλη iParvam  Troian: 
Simuiataque Magnis) αλλά τούτο, μή έτπβεβαιούμενον 
ύττό προγενεστέρων τού Βιργιλίον συγγραφέων ή 
ποιητών, θεο^ρείται σκότπμον, cbs άποβ/ώττον ίνα δώ- 
ση ήθικήν δικαιο?*ογίαν ds τα έιτεκτατικά σχέδια τή$ 
Ρώμην, ίσως δε ή τταρά τά> έκβολάς τού θυάμιδος 
άναφερομένη Τροία έκτίσθη υπό των ύττο/^ομμμάτων 
τού στρατού τη$ τρωίκή> εκστρατείας, τά όποια έ- 
φθασαν εκεί, εφ’ όσον έ< τής περιοχής αυτής διή/ιθε 
και ό Όδυσσεύς προκειμένου νά μεταβή ds Δοοδώνην, 
ίνα πληροφορηθή τταρά τού εκεί μαντείου περί του 
τρόττου της επιστροφής του ε;ς την Ιθάκην, ετπσκε- 
φθείς καί την *Έφυραν όπου τον εφιλοξένησεν ό βασι
λεύς των θεσπρω τώ ν Φείδων.

Είναι όμως γνω στόν ότι περί τό 2.000 ττ.Χ. 
είχον φ θ ό % 7 ζ ΐ  s i s  ‘Ελλάδα οι Ί  ω ν ε ς, θεωρούμενοι ώ ς  

ττρωτοττορεία των ‘Ελλήνων, οιτινες έκ βορρά  κατερ- 
χομενοι εισήλθον sis "Ηπειρον, έν ή έγκατεστάθησαν 
τό πρώτον, καί βραδύτερο ν κατήλθον ds την νότιον 
Ελλάδα. Ο ύτοι άναμιχθέντες μετά τω ν Πελασγών, 
Καρών, Λελέγων καί Δρυσπων, ως εϊδομεν, άπετέλε- 
σαν τούς Α ι ο λ ε ί ς τής Ηπείρου, μέρος τών όποιων 
ήκολούθησε την πορείαν τών Αιολέων ολοκλήρου τής 
‘Ελλάδος προς τ ό  παράλια τής Μ. ’Ασίας, όπου διε- 
ξήγαγον και τον περίφημον τρωικόν πόλεμον, πιεζό-
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μενοι έκ των Δωριέων, οΐτινες έφθασαν εν Έλλάδι 
περί το 135q π.Χ. (άργοναυτική έκστρατεία), προ
ωθούμενοι πρό$ νότον βαθμιαίως και έκτοπίζοντες τούς 
Αίολειςτής νοτίου Θεσσαλίας, της Η πείρου και όλων 
των νοτιοοτέρο^ν περιοχών, οιτινες περί τό 1150-1100 
π.Χ. αναζητούν νέους τόπους έγκαταστάσεως εις Μ. 
'Ασίαν, διεξάγοντες εκεί μακροχρονίους πολέμους κατά 
των γηγενών (τρωικός πόλεμος).

01 Ίωνες, λοιπόν, έγκατεστάθησαν και εις την 
Ήπειρον και οί Χάονες είναι πιθανώς έν Ήπείρω τό 
ιωνικόν φύ?νον (έκ τού τύπου Χάου), όπερ έγκατε- 
στάθη έν αυτή, έφ’ όσον έξ αυτής διήλθον, καλούμενοι 
υπό τού Ηροδότου, ώς εΐδομεν, «ύπερβόρειοι», οϊτι- 
νες έφερον τά ίερά «δεδεμένα έν καλάμη πυρών». Τού
το εχων ύ π ’ όψει ό 'Αριστοτέλης καλει την ''Ηπειρον 
«Ελλάδα, την άρχαίαν», τούτέστιν πρώτην ελληνι
κήν εστίαν. Έξ 'Ηπείρου δέ οί Ίωνες προωθήθησαν 
μέχρι τού Ταινάρου βαθμιαίως, άφού μέρος αυτών 
παρέμεινε εις 'Αττικήν και Εύβοιαν, ένωθέν βραδύτε- 
ρον και μετά τών 'Αχαιών, μετά τών οποίων όμού 
ήλθον εις έπαφήν με τον πολιτισμόν τής προαρίου  
Κρήτης καί έδημιούργησαν τον περίφημον Μ υ κ η -  
ν α ϊ κ ό ν π ο λ ι τ ι σ μ ό ν .

Οί Δωριείς, έγκατασταθέντες άρχικώς εις Μακε
δονίαν, διεσπάσθησαν βαθμιαίως εις τρία φύλα, έκ τών 
οποίων οι Ύλλεις καί οι Πάμφυλοι κατήλθον υπό τον 
Ύλλονκαί Πάμφυλον διά τής Θεσσαλίας εις νότιον Ε λ 
λάδα, οί δέ Δ υ μ ά ν ε ς, υπό τον Δύμαντα, μετάτινων 
Ύλλέων έστράφησαν προς τήν "Ηπειρον, ήν κατέλα- 
βον, έκτοπίζοντες τούς παλαιούς κατοίκους καί δίδον- 
τες τον δο^ρικόν χαρακτήρα εις τήν σύνθεσιν τού πλη
θυσμού.

Κατά τήν έκτόπισιν τών Αίολέων τής βορείου 
Θεσαλλίας, καθ' ήν πραγματοποιείται ή άργοναυτική 
εκστρατεία, οί Ήπειρώται δεν έλαβον μέρος, ώς φαί
νεται παρά τό γεγονός, ότι ή πρώρα τής «Άργους»

I
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κατεσκευάσθη έκ ξύλου τής ίερας φηγού τής Δο^δώ- 
νης. Φαίνεται, όμως, δτι κατά τήν δευτέραν έξόρμησιν 
των Δωριέων προς ’Ήπείραν καί νότιον Θεσσαλίαν, 
οπότε ήπειλήθησαν πάντες οί Αίολεΐς, οί Αίολεΐς τής 
’Ηπείρου ήναγκάσθησαν νά μετάσχουν είς τόν τρωι
κόν πόλεμον ΰπό τόν Γουνέα με είκοσιδύο π?κοϊα, κα
θώς αναφέρει ό "Ομηρος.

’Αλλά δέν είναι μόνον εκείνοι, οΐτινες μετέσχον 
έξ ’Ηπείρου είς τόν τρωικόν πόλεμον, οί μετακινη- 
θέντες κατά τήν κάθοδον των Δωριέων.

Οί κάτοικοι τοΰ Βοΐου όρους, καλούμενοι Β ο ι ω- 
τ  ο ί, πιεζόμενοι κατέρχονται είς Ά ρνην τής ΝΔ. Θεσ
σαλίας καί έκείθεν, εκδιωκόμενοι, κατέρχονται εις τήν 
περιοχήν, ήτις καί μέχρι σήμερον καλείται Βοιωτία, 
λαβούσα τό όνομα αυτών. Οί Α ί τ  ω λ ο ί, οί Ά  κ α ρ -  
ν α  ν ε ς, προωθούνται νοτιώτερον, έκτοπίζοντες τούς 
Κουρήτας. Οί Θ ε σ σ α λ ο ί  έκ τής περιοχής τής Θεσ
πρωτίας, κατά τόν Θουκυδίδην, εξήκοντα έτη μετά 
τόν τρωικόν πόλεμον κατέλαβον τήν περιοχήν, ήτις 
έκτοτε ώνομάσθη Θεσσαλία. Αύτη άναφέρεται, ότι άπε- 
τέλει μεγάλην λίμνην, τής οποίας τά ΰδατα έκ τού 
έπισυμβάντος κατακλυσμού τού Δευκαλίωνος έξεχείλι- 
σαν καί παροχετεύθησαν είς τήν θάλασσαν διά τού 
δισ.νοιγέντος στενού των Τεμπών. Οί Π ε ρ ρ α ι β ο ί ,  
όσοι δέν έλαβον μετά των Θεσπρωτών καί Αίνιάνων 
μέρος είς τόν τρωικόν πόλεμον, κατήλθον νοτιώτερον, 
περιπλανώμενοι είς τά δυτικά σύνορα Θεσσαλίας, καί 
κληθέντες ένεκα τούτου «Περραιβοί οί Μετανάσται»· 
Είς τούς ιστορικούς χρόνους συναντώμεν τούς Περραι- 
βοΰς νοτίως τού Σπερχειού, έξικνουμένους μέχρι τού 
Παγασητικού κόλπου. Οί Α ί ν ι ά ν ε ς, όσοι δέν έλα
βον μέρος είς τόν τρωικόν πόλεμον, μετεκινήθησαν πρός 
τήν περιοχήν τής πόλεως Υπάτης, ήτις έκτίσθη παρ’ 
αύτών. Οί Δρύοπες, φύλον ήπειρωτικόν κατά τόν 
Πλίνιο, μετεκινήθησαν καί ούτοι πρός τά νότια τού 
Σπερχειού. Οί Γ ρ α ι κ ο ί  μετεκινήθησαν καί ούτοι
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σκομεν τούτους είς την Γ ρ α ϊ κ ή ν  χ ώ ρ α ν  της 
Βοιωτίας ύττό τό όνομα Γ ρ α ε ς .  Ο ί Κ έ λ α ι θ ο ι ε κ  
Θεσπρωτίας μετεκινήθησαν προς τάς περιοχάς της 
Πίνδου καί οι Α ύ τ α ρ ι ά τ α ι ,  φϋλον Θεσπρωτικόν, 
εφθασε βορειότερον τού ’Αώου, μολονότι δεν είναι α
πολύτως βέβαιον, ότι τά δύο τελευταία έθνη τής ’Η
πείρου μετεκινήθησαν την εποχήν αύτήν, όπως δεν 
γνωρίζομεν καί τόν χρόνον τής προς Θεσσαλίαν μετα- 
κινήσεως τοϋ ήπειρωτικού φύλου των Δ ο λ ό π  ω ν.

Ούτω, παρατηροϋμεν, ότι ή επιδρομή' των Δω
ριέων, ένσκύψασα ώς σεισμός καθ’ όλην τήν Ελλάδα, 
είχε σπουδαία αποτελέσματα, καθ’ όσον επήλθον σο
βαροί μετακινήσεις καί μεταβολαί είς τήν σύνθεσιν τοΰ 
ήπειρωτικού λαού.

Μερικά έκ των ήπειρωτικών φύλων έξ άλλου, 
γειτνιάζοντα πρός τήν Θεσσαλίαν, όπως οί Αί- 
θικες, οί Άθαμάνες καί οί Τάλλαρες, πολλάκις συνε- 
τάσσοντο μετά των Θεσσαλών διά λόγους καθαρώς 
οικονομικούς, διότι αί θεσσαλικαί πεδιάδες ήσαν χρή
σιμοι είς τήν κτηνοτροφίαν των ορεινών αύτών λαών, 
τών όποιων αί περιοχαί καλύπτονται ολόκληρον, 
σχεδόν, τόν χειμώνα ύπό χιόνων, πολύ δε περισσό
τερον, διότι εκεί ύπήρχον πλούσιοι γαϊαι είς τάς οποίας 
είργάζοντο καί έπέλυον τά βιωτικά αύτών προβλήμα
τα. Φαίνεται δέ, ότι ή Θεσσαλία άπετέλει μίαν οικο
νομικήν διέξοδον είς τούς λαούς τής Ηπείρου, οί όποιοι 
διά τών διόδων τής Πίνδου κατήρχοντο άπό των 
προϊστορικών χρόνων είς αύτήν, ώς άναφέρει ό κ. Δημ. 
Ε. Εύαγγελίδης είς τήν μελέτην του «"Ηπειρος καί Θεσ
σαλία», άντικρούων τάς άπόψεις τού κ. Κων. Στερ- 
γιοπούλου, διατυπωθείσας είς τήν μελέτην του περί 
«Προϊστορικών διόδων τής Πίνδου».

Καί, πράγματι, ύπήρχε σπουδαία μεταναστευτι-
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κή κίνησις μεταξύ Ηπείρου καί Θεσσαλίας, ήτις υπο
χρεώνει τόν Ά λ . Πάλλην εις τάς «Ηπειρωτικός Με
λετάς» του ν’ άναφέρη, ότι σπουδαίοι « π α λ ί ρ -  
ρ ο ι α ι λ α ώ ν »  συνέβαινον μεταξύ των δύο περιο
χών, διότι άμφότεραι αί χώραι έτροφοδότησαν διά 
πληθυσμών άλλήλας, είτε όμαδικώς, είτε μεμονωμένως. 
Χιλιάδες Ήπειρωτών κατά τήν άρχαίαν, άλ?\ά καί 
την νεωτέραν εποχήν εταξείδευον πρός Θεσσαλίαν.

Τήν πρός Θεσσαλίαν μεταναστευτικήν κίνησιν 
τών Ήπειρωτών μαρτυρούν ώς αδιάψευστα πειστή
ρια, τά εν Θεσσαλία αρχαιολογικά εύρήματα καί δή 
επιτύμβιοι στήλαι, αΐτινες μετά τήν άνεύρεσιν φυλάσ
σονται σήμερον εις τό Μουσεϊον Βόλου.

Έκ τών επιτύμβιων αύτών στηλών καλλίστη 
είναι ή τής Άφροδεισίας, ήτις είναι έγχρωμος, άνευ- 
ρεθεϊσα κατά τάς άνασκαφάς τής Δημητριάδος τών 
Γίαγασών. Αύτη χρονολογικώς ανήκει εις τήν μεταξύ 
τών ετών 250-225 π.Χ. περίοδον. Ή επ’ αύτής χα 
ραγμένη επιγραφή λέγει ότι ή Άφροδεισία ήτο θυ- 
γάτηρ του Θευδότου (Θεοδότου) καί Έ π  ε ι ρ ώ- 
τ  ι ς (Ή πειρώτις) τήν καταγωγήν.

Τόσον εκ τής επιγραφής, όσον καί έκ τής ενδυ
μασίας φαίνεται, ότι ή είκονιζομένη δεν ήτο έγγα
μος, διότι, άλλως, ή επιγραφή θά έλεγε «τού δεΙνος 
γυνή», ή δε ενδυμασία της είναι αγάμου κόρης καί 
δή μεμνηστευμένης, διότι ό πέπλος τόν όποιον φέ
ρει επί τής κεφαλής καί πίπτει όπισθεν τού σώμα
τος, είναι πέπλος νύμφης, ή δέ καθέδρα, έφ’ ής κά- 
θηται είναι ή «νυμφοστόλος» έδρα, κοινώς «νυφο- 
στόλης».

Έξ όλων αύτών προκύπτει, ότι ή ατυχής Άφρο
δεισία ούσα μεμνηστευμένη δέν έπρόλαβε νά ίδη τόν 
πραγματικόν ύμέναιον, ένεκα δέ τούτου παρεστάθη 
ύ π ό  τών οικείων της ώς νύμφη επί τής νυμφοστόλου.
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Μάλιστα, εις την επιγραφήν τής στήλης αυτής 
προ τής λεξεως «Θευδότου» υπήρχεν ή λέξις «Ήδί- 
στη», τήν οποίαν άπέξεσεν ό τεχνίτης, άλλ" ουχί 
εντελώς. Κατά τήν γνώμην, δε του αειμνήστου καθη- 
γητου μου "Αρβανιτοπουλου τό «Ήδίστη» (γλυκύ
τατη) έτέθη εκ λάθους ή έξ υπερβολής (καθ3 ή μας) 
του τεχνίτου και κατόπιν άπεξέσθη υπ" αυτου ατε
λές, χωρίς ν3 αποκλείεται, βεβαίως, καί ή περίπτω- 
σις άποξέσεως μεταγενεστέρους υπό βεβήλου ή φθο
νεράς χειρός.

Όμοίως καί έν άγωνιστική επιγραφή τής Λα- 
ρίσσης άναγράφεται νικητής κατά τους «"Αγένειους 
αγώνας» Ήπειοώτης τις, ουτινος τό όνομα άπεξέ
σθη. Καί εξ αυτου δεν καταφαίνεται μόνον ή 
παρουσία τών Ήπειρωτών εις Θεσσαλίαν, άλλά καί 
ή άγάπη των προς τήν σωματικήν αγω γήν, τήν 
γυμναστικήν καί τους άθλητικους αγώνας.

"Εκτός αυτών καί άλλαι επιτύμβια! στήλαι "Η- 
πειρωτών καί δή Κασσοττταίοον ευρέθησαν εις τήν 
Θεσσα?άαν, φυ?νασσόμεναι εις τό Μουσειον Βόλου καί 
μαρτυρουσαι τό μέγα αποδημητικόν ρεύμα τών Ή - 
πειρωτών προς Θεσσαλίαν.

"Εκ του Στράβωνος, εξ άλλου, πληροφορουμεθα, 
ότι από άρχαιοτάτης εποχής μετέβαινον "Ηπειρώται 
καί προς Μακεδονίαν, ήτις προηγουμένως εκαλείτο ’Η
μαθία : «Ή μ α θ ί α  ε κ α λ ε ί τ ο  π ρ ό τ ε ρ ο ν  ή
ν 0 ν Μ α κ ε δ ο ν ί α... κ α τ ε ι χ ο ν  δ ε τ ή ν  χ ώ 
ρ α ν  τ α ύ τ η ν  " Η π ε ι ρ ω τ ώ ν  τ ι ν ε ς » *

"Από τών προϊστορικών χρόνων οι "Ηπειρώται 
μετέβαινον καί εις "Ιταλίαν, ιδία δέ οί Θεσπροττοί καί 
οι Χάονες, ίδρύσαντες σοβαράς άποικίας, εάν κρίνω- 
μεν άπό τά  κοινά ονόματα, τά  όποια εύρίσκομεν είς 
Θεσπρωτίαν καί "Ιταλίαν, όπως " Α γ έ ρ ω ν ,  "Αχε- 
ρουσία, Δωδώνη, κλπ. καί εκ τών οποίων συμπε-
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ραίνομεν, ότι ουτοι, μεταναστεύσαντες εϊς Ιταλίαν, με- 
τέφερον όχι μόνον τά ονόματα των θρησκευτικών 
χώ ρω ν των, άλλά καί τάς θρησκευτικός αυτών δο
ξασίας (ττερΐ άδου, χάροντος, πορθμείων κλπ.). Μάλι- 
σταοίΧάονες διετήρησαν έν’Ιταλία αύτούσιον τό όνομά 
των, γνωστοί καί ώς Χώνες (συνηρημένος τΰπος).

Είναι έξ άλλου γνωστόν, ότι οί «εξ Η π ε ί 
ρ ο υ  Π ε λ α σ γ ο ί »  άριστοι οικοδόμοι, έλαβον μέ
ρος επί πολλά έτη εις τά έξωραϊστικά έργα των ’Α
θηνών, χρησιμοποιηθέντες Οπό του Περικλεούς, άλλ’ 
έξεδιώχθησαν λόγω έξεγέρσεως τοΰ Δήμου, επειδή 
«έπείραξαν» τάς ’Αθηναίας είς την πη γήν τής Καλ
λιρρόης ευρισκόμενης παρά τον Ίλισσόν. Έπιστρέ- 
φοντες είς τήν "Ηπειρον Ιδρυσαν παρά τόν "Αραχθον 
τό φρούριον Άθήναιον είς άνάμνησιν της πολυετούς 
εργασίας των είς ’Αθήνας.

Έκ τοΰ περιστατικού αύτοΰ πληροφορούμεθα 
ότι οί Ήπειρώται έταξείδευον καί είς ’Αθήνας, όπως 
καί σήμερον.

Έξ όλων αυτών προκύπτει, ότι ή άγονος η
πειρωτική γη  δεν ήδύνατο νά διαθρέψη τόν πληθυ
σμόν της καί ανέκαθεν οί Ήπειρώται άνεζήτουν εν 
τή ξένη τά μέσα συντηρήσεώς των.

Χαρακτηριστικήν εικόνα περί τούτου μας δίδει ό 
Πλούταρχος (Πύρρος XXXI, 15-17) άναφέρων: Κ ο- 
μ ί σ α ς  δ έ  ε ί ς  " Η π ε ι ρ ο ν  ο κ τ α κ ό σ ι 
ο υ ς  π ε ζ ο ύ ς  κ α ί  π ε ν τ α κ ο σ ί ο υ ς  ι π 
π ε ί ς ,  χ ρ ή μ α τ α  δέ  ο ύ κ  έ χ ω ν  ε ζ ή -  
τ ε ι  π ό λ ε μ ο ν ,  ώ θ ρ έ ψ α ι  τ ό  σ τ ρ ά τ ε υ -  
μ α». Καί πρός τούτο αμέσως επετέθη κατά τής 
πλούσιας Μακεδονίας τοΰ ’Αντιγόνου καί τοΰ Δημη- 
τρίου τοΰ Πολιορκητοΰ, διότι δεν ήδύνατο νά επι- 
λύση τό πρόβλημα διατροφής τοΰ στρατοΰ του πρό
βλημα καθολικώτερον τοΰ ήπειρωτικοΰ λαοΰ.
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Κατά τούς ρωμαϊκούς καί βυζαντινούς χρόνους ή 
αποδημία των Ήπειρωτών συνεχίζεται, μολονότι 
δέν εχομεν αρκετά στοιχεία περί αύτής, άλλ’ ά- 
πλάς ενδείξεις ή μεμονομένα γεγονότα, δυνάμενα νά 
θεωρηθούν ώς στοιχεία προς βεβαίωσιν της ύπάρ- 
ξεως αποδημητικού ρεύματος κατά την ύπό έξέτασιν 
περίοδον, μέ τήν διαφοράν, ότι, πλήν τού άγονου εδά
φους, τήν περίοδον αύτήν ύπεισέρχεται περισσότερον 
καί ετερος συντελεστής, αί πολεμικοί έπιδρομαί δια
φόρων βαρβάρων λαών κατά τοΰ ελληνικού καί, 
φυσικά, κατά τού ήπειρωτικού χώρου.

Είναι γνω στόν, ότι οί Ρωμαίοι κατά τήν ύπό  
τού Αιμίλιου Παύλου τό έτος 168 π.Χ. κατάληψιν τής 
Ηπείρου διά τοΰ στρατηγού Άνικίου, έσυραν εις 
τήν αιχμαλωσίαν ε κ α τ ό ν  π ε ν τ ή κ ο ν τ α  χ ι λ ι ά 
δ α ς  Ή π ε ι ρ ω τ ώ ν ,  οΐτινες έπωλήθησαν εις Ρώμην 
ώς δούλοι, αφού κατέστρεψαν έβδομήκοντα ήπειρω- 
τικάς πόλεις. Τούτο έπέφερε «ερήμωσιν» είς τον ή- 
πειρωτικόν χώρον, όταν σκεφθή κανείς, ότι κατά τούς 
μακρούς πολέμους μετά τών Ρωμαίων, μέγας αριθ
μός Ήπειρςοτών είχε φονευθή ή άπομακρυνθή έκ τοΰ  
πολεμικού θεάτρου, καταφεύγων εις απροσίτους πε- 
ριοχάς ή είχε ύποκύψει είς τάς κακουχίας καί τά  
άλλα δεινά τοΰ πολέμου.

Μεγάλας καταστροφάς, ίδια είς τάς παραλιακάς 
περιοχάς της ’Ηπείρου, έπέφερον αί έπιδρομαί τώ ν  
Γότθων, οΐτινες ού μόνον προσεπόρισαν ύλικήν φθοράν 
διά της δηώσεως τών παραλιακών πόλεων, ώς τής 
Νικοπόλεως, τού Ό γχησμού, τής Εύροίας καί τώνΣυ 
βότων ύπό τοΰ Τοτίλα τό έτος 551 μ.Χ. αλλά καί ή- 
νάγκασαν τούς πληθυσμούς νά άποδημήσουν, άλλοι 
νά μετασταθμεύσουν έντός τοΰ ήπειρωτικού χώρου καί 
άλλοι νά μετακινηθούν είς έκτός τής ’Ηπείρου ττεριο-

/
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χάς. Ό  ίστορός Προκόπιος άναφέρει δτι ό ’Ιουστινια
νός μεταξύ των φρουρίων τής βυζαντινής αυτοκρα
τορίας άτινα άνήγειρε προς προστασίαν των πόλεων 
έκ των επιδρομών, ίδρυσε καί πολλά έν Ήπείρω, 
αλλά τρεις πόλεις τής Ηπείρου, ήτοι την Νικόπο- 
λιν, την Φωτικήν καί την Φοινίκην, «υδασι περιρ- 
ρεομένας» δέν τά; περιετείχισε, καί έκτισε εις παρακει
μένους λόφους φρούρια, εις τά όποια κατέφευγον έν 
περιπτώσει επιδρομών οί κάτοικοι. Καί έν συνεχεία 
αναφέρει, δτι κατά την έπιδρομήν τών Γότθων τώ  
551 μ.Χ. εις τά παράλια τής ’Ηπείρου, καθ’ ήν κα
τέστρεψαν μεταξύ τών άλλων καί την Ευροιαν, οί 
κάτοικοι αύτής μετεκινήθησαν βορειότερον, έγκατα- 
σταθέντες προσωρινώς εις την πόλιν Τέκμωνα, παρά  
τάς άνατολικάς άκτάς τής Γίαμβώτιδος λίμνης, ό δέ 
Ιουστινιανός τούς έγκατέστησε είτα εις τον βράχον, 
όπου σήμερον τό κάστρον Ά λ ή -π α σ σ α  τών Ίωαν- 
νίνων, τό οποίον φαίνεται δτι τό πρώτον κατεσκευά- 
σθη υπό του Ιουστινιανού καί ύφίστατο καθ’ όλην 
την μετέπειτα περίοδον τού Δεσποτάτου τής’Ηπείρου. 
*0 συνοικισμός ούτος έφερε τ ’ όνομα Ε υ ρ ο ι α  ή έκ 
Ν έ ο υ  μετονωμασθεΐσα βραδυτερον εις Ιωάννινα πό
λιν ουδεμίαν σχέσιν έχουσαν προς τά ύπό τής *Αν- 
νης Κομνηνής άναφερόμενα εις την «Άλεξιάδα» Κάν- 
νινα, ώς άνακριβώς άνέγραψάν τινες. Είναι πρόδηλον, 
ότι μέρος τών παραλιακών πληθυσμών διέρρευσεν έκτος 
τής ’Ηπείρου.

Αί έπιδρομαί, συνεχισθεΐσαι ύπό τών Σλάβων 
καί εις τά παράλια ύπό τών Σαρακηνών (878 μ.Χ.), 
είχον ώς αποτέλεσμα την έκτόπισιν μεγάλου μέρους 
τών Ήπειρωτών. Είναι δέ γνωστόν, δτι ή Νικόπο- 
λις καταστραφεισα διά τρίτην φοράν ύπό τών Βουλ
γάρων τώ 975 μ.Χ. κατέστη ακατοίκητος καί ό πλη
θυσμός της διέρρευσεν έκτος τών ορίων τής Ήπεί-
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pou, όπως καί ό πληθυσμός της Κασσ^ώπης, ,  όστις  
δ ι ε κ π ε ρ α ι ώ θ η  είς Κέρκυραν, όπου εκτισε ομώνυ
μον πολίχνην είς τό βόρειον όχρον της νήσου.

Δυστυχώς δεν εχομεν σπουδαίας πληροφορίας 
περί της κινήσεως τοϋ ηπειρωτικού πληθυσμού κατά 
τήν ΰπό εξέτασιν περίοδον, μολονότι ή Έ γ ν α τ ί α  
οδός, ή περίφημη βυζαντινή οδική αρτηρία, ή συνδέ- 
ουσα τηνΈπίδαμνον καί τήν Ή πειρον γενικώς μετά τής 
Κωνσταντινουπόλεως, είναι μία άλλη θετική ̂ τιτόδειξις 
τώ ν οικονομικών σχέσεων τής Η πείρου μετά της Κων
σταντινουπόλεως καί τής ΰπάρξεως αποδημητικού 
ρεύματος πρός τήν πρωτεύουσαν τής μεγάλης βυζαν
τινής αυτοκρατορίας, έάν, μάλιστα, σκεφθώμεν, ότι 
π ο ? ν ΰ  ένωρίτερον ό σοφός ίερεύς τής Δωδώνης Γίρί- 
σκος έχρημάτισε σύμβουλος τού αύτοκράτορος Ίου- 
λιανού.

Άντιθέτως, κατά τούς χρόνους τού Δεσποτάτου  
τής ’Ηπείρου παρατηρούμεν, ότι επιφανείς βυζαντινοί 
οίκογένειαι, φεύγουσαι τάς διώξεις τών Σταυροφόρων, 
ευρίσκουν άσυ?νθν είς Ήπειρον, όπου σώζονται ακό
μη σήμερον τά επώνυμα πλείστοσν τοιούτων βυζαντι
νών οικογενειών (ιδία είς Πάργαν καί Ιωάννινα).

Κατά τήν περίοδον τού Δεσποτάτου τής Η π εί
ρου άνεπτύχθησαν σπουδαΐαι έμπορικαί σχέσεις μετά 
τής Ιταλίας, ιδία κατά τόν 13ον αιώνα, ότε συνέ
πεια τής καταλήιρεως ύπό  τών Σέρβων τής Η πείρου  
καί τής μάστιγος τών ’Αλβανών, μέγα μέρος τού πλη
θυσμού άνεζήτησε καταφύγιον είς Ιταλίαν καί Σικε
λίαν, όπου έσώζοντο έν παρακμή αί παλαιοί ελληνι
κοί άποικίαι. Καί, μάλιστα, συνήφθησαν· καί συγγε
νικοί σχέσεις μετά τών βασιλικών οίκων τής ’Ιταλίας 
ύ π ό  τών Δεσποτών τής ’Ηπείρου πράγμα, όπερ 
διευκόλννε τήν πρός τήν ’Ιταλίαν αποδημίαν.

Διά τούτο δέον νά θεωρηθή άκριβές τό υπό τού
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I. Λαμπρίδου άναγραφόμενον εις τά «Ζαγοριακά» των 
«Ηπειρωτικών Μελετημάτων» του, δτι οί Ζαγορίσιοϊ 
έταξείδευον άττό του 12ου αιώνος μ.Χ.Άλ?νά τό ρεύμα 
τής αποδημίας υπήρχε και προηγουμένως, καθ' ήμας, 
ένεκα των προεκτεθέντων λόγων.

Κατά την κατάληψιν τής Ηπείρου υπό των Τούρ
κων (τω  1431 μ.Χ.) παρατηρουμεν ωσαύτως διαρ
ροήν πληθυσμού προς την Ιταλίαν, ώς και ολοκλή
ρου στρατιωτικού τμήματος των Σπειρω τώ ν υπό  
τον επιφανή ήγέτην αυτών Δημήτριον Ρερέν, δστις 
μετά των υιών του Γεωργίου και Βασιλείου διεπεραιώ- 
θη εις Mezzojusso τής Ιταλίας, τυχών ευμενούς υποδο- 

•  χής υπό του Άλφόνσου του Α \ βασιλέως τής Ά ρα- 
γωνίας και Ναβάρας (1384-1458 μ.Χ.)» δστις είχε 
καταλάβει διά δευτέραν φοράν τό βασίλειον τής Νεα- 
πόλεως (1443μ.Χ.),τιτλοφορηθείς ώς’Αλφόνσος όΑ'.Βα- 
σιλευς τών δυο Σικελιών. Ώς έμφαίνεται δε εξ επι
στολής λίαν κολακευτικής του Άλφόνσου προς τον 
Δημήτριον Ρερέν, ό ήπειρωτικός ουτος στρατός έτέ- 
θη εις τήν υπηρεσίαν του Άλφόνσου υπό τήν ήγε- 
σίαν τών υιών του Γεωργίου καί Βασιλείου Ρερέ> 
καί άνέλαβε τήν φρουρησιν τών βορείων συνόρων του 
κράτους τής Νεαπόλεως από τάς έπιδρομάς τών Γα- 
λατών περί τό έτος 1444 μ.Χ.

*ΑλΧ είναι γνω στόν εκ τής cΙστορίας, δτι κατά 
τήν πτώσιν τής βυζαντινής αυτοκρατορίας γενικώς 
έφυγον καί μετέβησαν εις τήν Δυσιν δλοι οί Έλληνες 
λόγιοι, επιστήμονες, έμποροι κλπ. Καί του κανόνος 
τούτου δεν έξέφυγον οί Ήπειρώται, οΐτινες έγειτνία- 
ζον καί άπό' πολλου ήτο εις αυτούς γνώριμος ή οδός 
προς τήν Δύσιν.

Εις τήν Ιταλίαν οί Ήπειρώται έφθασαν πολ\> 
ένωρίτερον της καταλήψεως της Ηπείρου υπό τών 
Τούρκων. Καί φαίνεται τούτο συνέβαινε καί ε!ς δλην



53

τήν Βαλκανικήν μέχρι τής κεντρικής Ευρώπης. Καί 
Ιΐάλιστα είσεχώρουν καί εις τά ενδότερα τής Μ.’Ασίας, 
διά τής οποίας έφθανον εις τήν Παλαιστίνην και ’Α
ραβίαν.

Κυριώτεραι έστίαι Ήπειρωτών εις ’Ιταλίαν άνα- 
φέρονται ή Βενετία, τό Λιβόρνο, ή Νεάπολις καί τι- 
νες πό?νεις τής Σικελίας.

Εις τήν Βενετίαν ή ήπειρωτική παροικία έπισήμως ά- 
ναφέρεταιάιτό τόετος 1400 μ.Χ. περίπου,άλλ’ είναι βέ
βαιον ότι αυτή χρονολογείται άπό τής καταλήψεως 
των ηπειρωτικών παραλίων υπό των Βενετών (Πάρ- 
γα , Πρέβεζα, Βουθρωτόν κλπ.), καθ’ ήν άνεπτύχθη- 
σαν σπουδαίαι εμπορικά! σχέσεις μεταξύ Βενετίας καί 
’Ηπείρου. Ό  I. Λαμπρίδης έτοποθέτει τήν τάσιν 
πρός αποδημίαν των Ζαγορισίων περί τον 12ον 
αιώνα, φαίνεται, όμως, ότι οι Ίωαννϊται είχον τό προ
βάδισμα, μεταβαίνοντες έν τή ξένη άπό τοΰ ενδεκά
του ή δεκάτου αίώνος μ.Χ. καί μάλιστα εις Βενετίαν, 
ήτις ήτο τό κυριώτερον κέντρον συναλλαγής καί τού  
εμπορίου τών Ήπειρωτών.

Έκ τοΰ δημοσιευθέντος ήπειρωτικοΰ ’Αρχείου τής 
Βενετίας, όπερ έδημοσίευσεν ό άκάματος Ήπειρώτης 
ερευνητής καί επίτιμον μέλος τής ’Ακαδημίας ’Αθη
νών κ. Κωνστ. Μέρτζιος είς τά «’Ηπειρωτικά Χρονι
κά» προκύπτει ότι ή παροικία τών Ήπειρωτών ήτο 
πολύ παλαιά είς τήν Ελληνικήν δε εκκλησίαν τής 
Βενετίας υπάρχουν τά ονόματα Ήπειρωτών, οΐτινες 
έχουν ταφή εκεί είς τόν περίβολον τής έκκλησίας άπό  
τοΰ 1578. Τοιοϋτοι άναφέρονται ό Ίωάσαφ ό Φιλαν
θρωπικός (1578), ό Ζώτος ό Τσιγαράς (1599), εύ- 
εργέτης τής έκκλησίας καί συντηρητής τοΰ ελληνικού 
σχολείου, χρηματίσας καί πρωτοσπαθάριος τοΰ Ό -  
σπονδάρου τής Μολδοβλαχίας Πέτρου τοΰ Μιχανέ- 
<rr°u, ό Πδνος Ίερομνήμων (1689), διερμηνέας άλλοτε
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τού μεγάλου Βεζύρη τής Τουρκίας, ό Νικόλαος Γλυ
κύς, (1657), περίφημος εκδότης βιβλίων, ό Νικόλαος 
Σάρρος (1657) τυπογράφος, ό Δημ.θεοδοσίου (1715)  
τυπογράφος, ό Γεώργιος Σουγδουρής, ίεροκήρυξ, ό  
Έπιφάνιος ό Ηγούμενος (1647) καί άλλοι πολλοί 
μεταξύ των χιλιάδων μελών τής έν Βενετία ήπειρο^- 
τικής παροικίας.

Ό  Χρ, Χριστοβασίλης εις τά « Δ ι η γ ή μ α τ α  
τ ή ς  Ξ ε ν η τ ε ι α ς »  άναφέρει ότι πρώτοι εκ των α
ποδήμων Ήπειρωτών τής Βενετίας έφθασσν εκεί οι 
Ίωαννΐται κατά τούς χρόνους τής άκμής τής Βενετίας, 
ότε τά παράλια τής Ηπείρου καί ολόκληρος ή νη
σιωτική Ελλάς κατείχετο ύπό τών Βενετών, τούτο 
δέ φαίνεται αποδεχόμενοι καί ό Δημ. Ζώτος καί ό Κ. 
Φαλταΐτς άλλά ή προς αποδημίαν παράδοσις τών 
Ήπειρωτών είναι άρχαιοτάτη, ως διεξοδικώς άπέδει- 
ξεν ό Ήπειρώτης ερευνητής κ. Άθαν. Γιόγκας εις 
την ίστοριοδαφικήν του εργασίαν «Επίτομος ‘Ιστορία 
τής Ηπείρου», άναγομένη είς τούς προϊστορικούς α
κόμη χρόνους, ότε Θεσπρωτοί ναυτικοί ήγόρασαν πα
ρά Φοινίκων εμπόρων τήν Αίγυπτίαν ιέρειαν, ήτις 
κατά τον Η ρόδοτον έκτισε τό Μαντεϊον τής Δωδώ
νης. Πλεϊστοι δέ λαοί τής Ελλάδος ώρμήθησαν έξ 
Ηπείρου, ώς εΐδομεν έν τώ ίστορικώ διαγράμματι 
τής παρούσης μελέτης.

Είς τό Λιβόρνο ήδη άπό τού 1517 μ.Χ. επί κεφα
λής τής ορθοδόξου εκκλησίας συναντώμεν τόν Ή πει- 
ρώτην Κορτέσιον Βρανάν, μολονότι εις τάς άρχάς τού  
13ου αίώνος μ.Χ. συναντώμεν δούκισσαν τής Σικελίας 
καί Νεαπόλεοώ τήν έξ Ηπείρου Ελένην Ά γγελίνα, 
ήτις, όμού μετά τής ιταλικής, είσήγαγεν εις τά έπί- 
σημα έγγραφα καί τήν ελληνικήν γλώσσαν καί είς 
τό αύλικόν της περιβάλλον είχε πολλούς Ήπειρώτας 
καί Ήπειρωτίσσας, ώς θεραπαινίδας. Τούτο σημαίνει
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ότι άπό τής έποχής τοΰ Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου 
τό ηπειρωτικόν στοιχεΐον είχε έγκατασταθή εις πλεί- 
στας πόλεις καί περιοχάς τής ’Ιταλίας, ήτις άπό αρ
χαιότατων χρόνων άπερρόφησε μέγα μέρος τοΰ ελλη
νισμού ΰπό μορφήν αποικιών, άργότερον δέ τό απο
δημητικόν ρεΰμα προς ’Ιταλίαν ένετάθη συνεπεία των 
βαρβαρικών έν Ελλά δ ι επιδρομών (Γότθων, Σλάβων, 
Σαρακηνών) καί τής τουρκικής κατακτήσεως, ανεξαρ
τήτως τής φυσικής διαρροής του πληθυσμού έκ του 
άγονου εδάφους καί τών άλλων συνθηκών τής ζωής 
έν Ήπείρω.

Τέλος, ή Νεάπολις καί μερικαί άλλαι πόλεις τής 
’Ιταλίας καί Σικελίας άποτελοΰν κέντρα έγκαταστά- 
σεως αποδήμων Ήπειρωτών, πολλοί τών οποίων ά- 
νεδείχθησαν, καταλαβόντες διάφορα άξιώματα.

’Αλλά καί εις άλλας χώρας μεταναστεύουν οί Ή - 
πειρώται, όπως ή Σερβία, ή Βουλγαρία, αί παρα
δουνάβιοι Ήγεμονίαι, ή Αύστρουγγαρία, ή Ρωσσία, 
ή Κωνσταντινούπολή, ή Μ. ’Ασία, ή Μέση ’Ανατολή, 
ή ’Αραβία, ή Αίγυπτος, ή 'Ισπανία, ή ’Αμερική καί 
πολλά μέρη τής Εύρώπης, Νοτίου ’Αμερικής καί Αύ- 
στραλίας, όπως απέδειξε μακράν ταξείδιον τοΰ άλλο
τε γερουσιαστοΰ ’Ηπείρου κ. Πέτρου Μπέμπη, ενεργή- 
σαντος έρανον κατά τό έτος 1931 μ.Χ. μεταξύ τ ώ ν ’Ηπ.  
του εξωτερικού, τινές τών όποιων ηύδοκίμουν εις ’Ιν
δίας καί Κίναν. Πρό τινων μηνών ακόμη ό Ήπειρώ- 
της Γ. Μυλωνάς εις Ισπανίαν συνέστησε εύαγές ίδρυ
μα διά τήν "Ηπειρον.

Ά λλ’ άς παρακολουθήσωμεν περαιτέρω τήν απο
δημίαν τών Ήπειρωτών είς τά κέντρα τής άποδη- 
μίας των.

Κατά τον 16ον αιώνα π.Χ . οί Άλβανόγλω σσοι 
Βορειοηπειρώται ταξειδεύουσιν είς Κωνσταντινούπο
λή , άσκοΰντες τό έπάγγελμα του χορηγητοΰ κρεά
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των είς τά σώματα των Γενιτσάρων, καί, ώς άνα- 
φέρει ό Άραβαντινός, πολλοί Ζαγορίσιοι ύπηρετοϋν 
ώς ιπποκόμοι τοΟ αύτοκρατορικοΰ στρατοί/, δυνάμει 
τής προνομιακής συνθήκης των Βλάχων τής Πίνδου 
μετά τοϋ Σουλτάνου. Εις τό χρονικόν δέ τής Βουτ- 
σάς άναφέρεται, ότι πολλοί έκ των ιπποκόμων αυ
τών είς Κωνστ)πολιν καταγίνονται καί μέ διαφόρους 
άλλας βιοποριστικός εργασίας. Ό  I. Λαμπρίδης δια
φωνεί πρός τον Leake, όστις έγραψεν, ότι οί Ζαγο- 
ρίσιοι μόνον έμπορεύοντο είς διαφόρους πόλεις τής 
Τουρκίας, κατά μίμησιν των Βλάχων καί των ορει
νών χριστιανών ’Αλβανών, καί διαβεβαιοΐ, ότι καί οί 
Ίωαννΐται άνεπτύχθησαν καί προήχθησαν έν τώ ε
ξωτερικά) κατά μίμησιν τών Ζαγορισίων καί μετά 
την κατάκτησιν. Κατά τόν Δημ. Ζώτον, παλαιό πα- 
ράδοσις εις Ζαγόριον αναφέρει, ότι ό Μιχαήλ ό Β'. 
άποκαλούμενος άνδρεΐος, ήτο νόθος υιός Ζαγορισίου 
προμηθευτοΰ προβάτων.

Έκτοτε οί Ήπειρώται εφθανον κατά χιλιάδας είς 
τήν Κωνσταντινούπολιν, όπου άνεπτύχθη σπουδαία 
ηπειρωτική παροικία μέ χιλιάδας Ήπειρώτας πολλα- 
πλώς διαπρέψαντας. Είναι γνωστόν δέ, ότι οί Ή - 
πειρώται τόσον έπροώδευσαν ώς άρτοποιοί, ώστε ή 
καλύτερα ευχή έν Ήπείρω ήτο «καί είς τήν Πόλιν 
κουλουρτζής», ήτις έσήμαινε, ότι όνειρον παντός Ή - 
πειρώτου ήτο νά διαπρέψη είς τήν άρτοποιΐαν eiS 
τήν' Κων)πολιν, διότι τό επάγγελμα τούτο ήτο τότε 
αρκετά προσοδοφόρον. Άργότερον ίδρύθησαν ΰπό  
τών Ήπειροοτών καί Σχολεία τής παροικίας (Ζωγρά- 
φειον Γυμνάσιον καί Ζωγράφειον Παρθεναγωγεΐον) 
καί επί του πατριαρχικού θρόνου άνήλθεν ό "Ανθιμος 
Ζ’, καταγόμενος έξ ’Ηπείρου. Τά τέκνα πολλών ά- 
ποδήμων Ήπειρωτών έφοίτησαν είς τήνΜεγάλην του 
Γένους Σχολήν καί τήν Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης,
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άναδειχθέντες άργότερον επίσκοποι, μητροπολΐται καί 
αρχιερείς είς διαφόρους περιοχάς του Χριστιανισμού. 
Περίφημος ή το ό «Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντι
νουπόλεως», τοΰ όποιου ή ψυχή ήσαν οΐ Ή πειρώται. 
"Ο Άλή -πασσάς, φιλοδοξών νά καταλάβη τό πασ-  
σαλίκι των Ίωαννίνων έχρησιμοποίησε την επιρροήν 
των Ζαγορισίων παρά τή Υψηλή Πύλη, όπωςάναφέρει 
όΆραβαντινός. Σήμερον δέ μετάτού Ήπειρώτου Πα- 
πριάρχου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κων)πόλεως 
κ. ’ΑΘηναγόρα υπάρχει, ακόμη, αξιόλογος ήπει- 
ροππκή παροικία έν Κων)πόλει, παρά τήν διαρροήν 
αύτής μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν.

Ή οδός προς τον ΕΟξεινον Πόντον ήτο γνω στή  
εϊς τούς "Ελληνας άπό τής εποχής τής Άργοναυτικής 
εκστρατείας. Τήν οδόν αύτήν δεν ήτο δυνατόν ν’ α
γνοήσουν οί Ήπειρώται, λαός κατ’ εξοχήν άποδημη- 
μητικός. Ή ’Οδησσός, ή Νίζνα, ή Μόσχα, ή Πετρού- 
πολις κι’ άλλες πόλεις είναι εμπορικά κέντρα, όπου  
μεταβαίνουν οί Ήπειρώται άπό τής βυζαντινής ακό
μη εποχής. ’Εκεί εφθασε ύπό μυθιστορηματικός συν- 
Θήκας καί ό Ήπειρώτης Μάξιμος ό εξ "Αρτης, όστις 
είσήγαγε τήν βυζαντινήν γραφήν είς τούς Σλάβους, οί 
όποιοι τήν διατηρούν μέχρι σήμερον σχεδόν, απαράλλα
κτο ν.’Εκεί Θά εξελιχθούν αργότερα εις σπουδαίους οι
κονομικούς παράγοντες, οί όποιοι θά καταστούν Μεγά
λοι τού "Εθνους Εύεργέται, όπως είναι οί Ζωσιμάδαι 
μέ έδρα τήν Νίζνα καί άργότερον τήν Μόσχαν, ό 
Βαρβάκης, εμπορευόμενος χαβιάρι στό Ά στραχάν, 
καί άλλοι πολλοί Ήπειρώται, έμπορευόμενοι γου 
ναρικά, σιτηρά καί άλλα προϊόντα, όπως ό Ριζάρης, 
ό Ζώης Καπλάνης κλπ.

’Επιφανείς "Ελληνες εΐχον καταλάβει είς τήν 
Ρωσσίαν έξεχούσας πολιτικός, στρατιωτικός καί άλ- 
λας θέσεις. Δεν πρέπει δέ νά έκπλαγώμεν, διότι έκεϊ
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έλαβε σάρκα καί οστά ή ιδέα τής ελληνικής έπανα- 
στάσεως Οπό των ιδρυτών τής «Φιλικής Εταιρίας» 
Σ κ ο υ φ ά και Τ σ α κ ά λ ω φ ,  φιλοπατρίδων τέ
κνων τής ’Ηπείρου, υποθαλπόμενη καί άπό την επί
σημον ρωσσικήν πολιτικήν, ήτις διέκειτο άπό πολ- 
λοΰ έχθρικώς προς τήν Τουρκίαν.

Οί Ήπειρώται άποδημοϋντες εις Μακεδονίαν 
άπό άρχαιοτάτων χρόνων, εϊχον σχηματίσει σπου
δαίας παροικίας εις Θεσσαλονίκην, Σέρρας, Δράμαν, 
Καβάλλαν, Γιουμουλτζίναν (σημερινήν Κομοτινήν), 
καί Άδριανούπολιν. Έκ Μακεδονίας προωθούντο άλ
λοι πρός Φιλιππούπολιν, άλλοι προς Σερβίαν, άλλοι 
προς τήν κεντρικήν Ευρώπην καί άλλοι πρός τάς 
παραδουνάβιους ‘Ηγεμονίας.

Ό  κ. Φαλτάϊτς γράφει, ότι «ό Ηπειρωτικός τσ- 
ξειδευτισμός είχε δέσει άλλοτε με τά νήματά του 
ολόκληρον τήν Βαλκανικήν, μέγα μέρος τής κεντρι
κής Ευρώπης, τής ’Ιταλίας, τής Ρωσσίας, τής Τουρ
κίας καί τής Αίγυπτου καί είχε δημιουργήσει σιω- 
πηλώς καί χωρίς θόρυβον τό νεώτερον ελληνικόν 
πνεύμα, τό όποιον μάς έφερεν εις τήν έπανάστασιν 
του 1821».

Καί πράγματι. Εις τήν Ρουμανίαν τήν περίφη- 
μον «Βλαχιά» είχον φθάσει οί Ήπειρώται άπό τοΰ  
12ου αΐώνος μέ κέντρα των κυρίως τό Βουκουρέστιον 
καί τό Ίόσιον. ’Ιδία κατά τήν εποχήν καθ’ ήν τόν 
17ον καί 18ον αιώνα, ότε ηγεμόνες ήσαν οί έξ Η 
πείρου Σοΰτσος καί Γκίκας, προστατεύοντες τό Η 
πειρωτικόν στοιχείον, τό μεταναστευτικόν ρεύμα 
πρός Ρουμανίαν ηύξήθη, ύπήρχον δέ καί ώργανω- 
μέναι μεταφορικαί ύπηρεσίαι μεταξύ ’Ηπείρου καί 
Ρουμανίας, οί περίφημοι «καραβανάρηδες» περί ών 
έν τώ λαογραφικώ μέρει θά όμιλήσωμεν διεξοδικώς 
Έκεϊ άνεδείχθησαν οί μεγάλοι έθνικοί εύεργέται, Εύ-
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άγγελος και Κων)νος Ζάπττας, ίδρυταί τοΰ Ζαπ- 
πείου Μεγάρου διά την εκθεσιν των ελληνικών γεωρ
γικών προϊόντων, ό Άρσάκης, ιδρυτής τοΰ ’Αρσά
κειου Μεγάρου (Διδασκαλείου) καί τής Φιλεκπ.Έται- 
ρίας, ό Ν. Δούκας καί άπό τοΰ 1880 έδίδασκεν εκεί 
ό διακεκριμένος Ήπειρώτης καθηγητής Ν. Δόσιος. 
ΤΤολλαΐ χιλιάδες Ήπειρωτών μετέβαινον εις Ρουμα
νίαν άπό πολλών αιώνων.

Εις τήν Ουγγαρίαν καί Αυστρίαν είχον είσδύσει 
οί Ήπειρώται άπό πολλών αιώνων. Έκεΐ θ’ άνεύ- 
ρωμεν τόν πά ππον τοΰ Έθνικοΰ ευεργέτου Γεωρ
γίου Σίνα, άρχικαραβανάρην τής κεντρικής Ευρώπης, 
ώς λέγεται καί βραδύτερον τόν Γεώργιον Σίναν μονο- 
πωλοΰντα τάς συγκοινωνίας τής Αύστροουγγρικής 
αυτοκρατορίας καί καθιστάμενον οικονομικόν αυτής 
μεγιστάνα, όστις δεν έλησμόνησε ποτέ τήν πατρίδα  
του Ελλάδα, όπως καί ό υιός του Σίμων. Εις Βιέν
νην σργότερον διδάσκει ό Ήπειρώτης φιλόλογος 
Άθαν. Σταγειρίτης (1800). Ό  κ. Φαλτάϊτς γράφει, 
ότι όλα «τά Χάνια (Ξενοδοχεία) τής Βαλκανικής καί 
τής Μ. ’Ασίας ήσαν τών Ήπειρωτών, ιδία Ζαγορι- 
σίων. Τοΰτο είναι άληθές, εάν λάβωμεν ΰ π ’ όψει ότι 
ηπειρωτικόν ήτο τό μεγαλύτερον -ενοδοχεϊον είς Βου- 
κουρέστιον, τό «Γκρέτζι Χάνι»( = Ξενοδοχεϊον τών Ε λλή
νων) τοΰ Μπάνιου Γκόρμα εκ Πωγωνίου κατά τό  
έτος 1565, ο.ς καί όλα τά χάνια τών μεγάλων οδι
κών άρτηριών τής Βαλκανικής, τής κεντρικής Ευ
ρώπης καί τής Μ. ’Ασίας. Τό γεγονός αυτό διευκο
λύνει άπείρως τήν άποδημίαν τών Ήπειρωτών.

Οί Ζαγορίσιοι (περιοχή τής Η πείρου) κατά τά- 
τέλη τοΰ 17ου αίώνος γενικεύουν τήν άποδημίαν 
προς Κων)πολιν, τήν Μολδοβλαχίαν έν μέρει τήν 
Αύστρίαν, Ούγγαρίαν, Γερμανίαν καί ’Ολλανδίαν. 
Κατά τόν Δημ. Ζώτον, οί Ζαγορίσιοι ΒικοϊατροΙ
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•{ονόματος προερχόμενου εκ τής χαράδρας του Βίκου) 
έταξείδευον εις τά ενδότερα τής Βουλγαρίας καί 
Θράκης άπό του έτους 1670 μ.Χ.

Οί άνδρες τοϋ Δελβινακίου, κατά τον L e a k e  
■(ε!ς τό βιβλίον του T r a v e l s  n o r t h e r n  C r e e c e —  Λονδϊνον 
1835) έταξείδευον εις Κων)πολιν, μετερχόμενοι τούς 
κηπουρούς καί κρεωπώλας, πολλοί δε εμπορευόμενοι 
γουναρικά εις Ρ οο σ σ ί α ν καί άλλοι χρυσάς κλω- 
•στάς εις Γ ε ρ μ α ν ί α ν  διά τά κεντήματα.

Ό  Χρήστος Χρηστοβασίλης θεωρεί τους Ίωαν- 
νίτας πρώτους Ιργάτας τής αποδημίας κατά τους 
χρόνους τής ακμής τής Βενετίας, αλλά τοϋτο δεν 
-είναι άκριβϊς, όχι μόνον διότι υπάρχουν μερικαί α
ποδείξεις καί πολλαί ενδείξεις περί τοΰ άντιθέτου, 
•άλλά δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν άδιστάκτως, δτι ή 
άποδημίατών Ήπειρωτών, άρχίσασα άπό των προϊ- 
-στορικών χρόνων, χάνεται εις τά βάθη των αιώνων.

Είς την Αίγυπτον ό ελληνισμός είχε μιάν 
•άρχαιοτάτην εστίαν, άπό την οποίαν δέν ήτο δυνα
τόν νά απουσιάσουν οί Ήπειρώται, οΐτινες διά του 
ναυτικού των κατά τούς προϊστορικούς χρόνους πε- 
ριέπλεον τά  παράλια τής ’Αφρικής, έξ αύτής δε 
ήγόρασαν καί την ιέρειαν, ήτις, πωληθεϊσα ύπό Φοι
νίκων έμπορων είς Θεσπρωτούς ναυτικούς, ώς άνα- 
-φέρει ό Ηρόδοτος, έκτισε τό Μαντεϊον τής Δωδώνης. 
Έκεΐ έσπευσαν Ήπειρώται καί είς νεωτέρους χρό
νους πλουτίζοντες είς την εύφορον χώραν τοΰ Νεί
λου. Έκεΐ ό Τοσίτσας, ό Στουρνάρας καί ό Άβέρωφ 
απέκτησαν τον πλούτον των διά νά καταστούν 
εθνικοί εύεργέται, άξια τέκνα τής πατρίδος των, ίδρύ- 
σαντες τό ΓίολυτεχνεΤον, την Στρατιωτικήν Σχολήν 
Εύελπίδων, τό Στάδιον, τό ’Επαγγελματικόν Σχο- 
λεϊον ’Ορφανών (μεταβληθέν είς φυλακάς Άβέρωφ) τό 
πολεμικόν «Άβέρωφ» καί τόσα άλλα έργα, δημιουρ-



γήματα τής μεγαλόφρονος ψυχής των α π ο δ ή 
μ ω ν  Ήπειρωτών.

Οι Βησσανιώται (Πωχωνίου) αποδημούν προ  
του έτους 1800, ότε ή αποδημία των σχεδόν γενι
κεύεται, οι δε Μετσοβιται από του 1754 μ.Χ. φέρονται 
με σπουδαίους εμπορικούς οίκους εις Λιβόρνο, Βιέν
νην, Κων)πολιν, Όδησσόν, Αλεξάνδρειαν, Μόσχαν^ 
Βετετίαν, Νεάπολιν, Τεργέστην, Ρώμην, Θεσ)νίκην, 
Σέρρας κλπ. άναπτυξαντες εμπορικός σχέσεις μεταξύ- 
Ευρώπης και ’Αφρικής'. Ά λ λ ’ ή αποδημία των είναι, 
πο/νύ παλαιοτέρα.

Χαρακτηριστική είναι μία εικών, την οποίαν ό- 
Κ. Φαλτάϊτς δίδει διά την γένεσιν των ήπειρωτι-- 
κών παροικιών. «Τά περισσότερα χάνια, γράφει, εις 
την Βαλκανικήν τά ειχον Ήπειρώται, ιδίως δέ Ζα- 
γορίσιοι. Χάνια δέ πολλά εις τά χέρια των Ήπει-· 
ρωτών ήσαν καί εις τήν Μ.’Ασίαν». Καί προσθέτει: 
«τό χάνι δεν έδιδε μόνον άντί ευτελέστατης τιμής' 
στέγην καί τροφήν εις τους ξενιτευομένους καί εις: 
τά καραβάνια. ΎΗτο  καί ένα είδος γραφείου ευρέσεως 
εργασίας και εντευκτηρίου και πρακτορείου μετακι-- 
νήσεως'. Καί σιγά-σιγά δίπλα άπό τό χάνι έδημι-- 
ουργείτο ή ιδρυετο ένα μαγειρειον, κρατούμενον π ά 
λιν άπό Ήπειρώτην, ένα άρτοποιειον ’Ηπειρωτικόν, 
ένα παντοπωλειον, ένα ραφεΐον, ένα παπουτσίδικο. 
Ή παροικία των ήπειρωτών ευρίσκέτο έτσι, χωρίς - 
νά τό καταλάβη κανείς ιδρυμένη καί δεν ήργει νά_ 
έλθη καί ό Ήπειρώτης πού ήτο Ζαγορίσιος συνή
θως παπάς, έκτελών μαζύ μέ τήν ίερωσυνην καί τό- 
διδασκαλικόν επάγγελμα».

Λέγεται ότι άπό ’Ηπείρου μέχρι Κων)πόλεως; 
υπήρχον τεσσαράκοντα πέντε χάνια, έκαστον άπο- 
στάσεως πορείας μιας ή μέρας άπό του άλλου, σω- 
ζόμενα μέχρι των τελευταίων έτών της τουρκοκρα--
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τίας εν δ’ έξ αύτών, το τουρκιστί όνομαζόμενον Κϊρκ 
—Χάν ( =  τεσσαρακοστόν χάνι) ονομάζεται σήμερον 
Κίρκη, άναπτυχθέν εις χωρίον, όπως καί ττολλά άλλα.

Οί άνδρες των χωρίων τής Κονίτσης, των Κου- 
ρέντων, τοΟ ΤΤωγωνίου, τής Δρυϊνουπόλεως, τής 
Πρεμετής, των Φιλιατών, του Ζαγορίου, τής Τσερ- 
κοβίστης, τοϋ Μαλακασίου, των Τζουμέρκων, τής 
Κορυτσας, όλη σχεδόν ή Ήπειρος, ταξειδεύουν άπό  
μικρά παιδιά καί αύτοδημιουρχοΰνται εν τή ξένη.

Ά λ λ ’ ό Ήπειρώτης δέν εφευχεν απροετοίμα
στος. ‘Ολόκληρος ή Ήπειρος ήτο μία κυψέλη εργα
τικών μελισσών. Χωρία ολόκληρα, ακόμη καί όλό- 
κληραι περιφέρειαι, είδικεύοντο εις ώρισμένας τέχνας, 
τάς οποίας ήσκουν εν τή ξένη, μεταβαίνοντες άλλοτε 
κατά μόνας καί συνηθέστερον όμαδικώς.

Οϋτω εχομεν τούς έξ Ίωαννίνων γουναράδε - 
τούς έκ Ζαγορίου χαντζήδες, εμπόρους, διδασκάλοϋ'5 
πρακτικούς ιατρούς, ιερείς, τούς έκ Καλαρρυτών χρυ‘5 
σικούς καί ρόπττας καποτών, τούς έκ Σωπικής βαρε?νθ- 
ποιούς, τούς έκ Κονίτσης κτίστας, σκαλιστάς καί 
άγιογράφους, τούς έκ Συράκου καποτάδες, τούς έκ 
Μ ετσόβου ξυλουργούς, τούς έκ Κατσανοχωρίων πλα- 
νοδίους έμπορους καί γυρολόγου5, τούς έκ Φιλιατών 
αρτοποιούς, άρτεργάτας, γανωτάς, ορειχαλκουργούς 
καί βαρελάδες, καί έξ άλλων περιφερειών τούς ύλο- 
τόμους, ράπτας, χρυσοκέντητός, ύφαντουργούς, τσα
ρουχοπο ιούς, οπλουργούς, μυλωνάδες κλπ. κλπ.

Όλόκληραι περιφέρειαι πολλάκις ειδικεύονται εις 
εν μόνον έπάγγελμα. Ούτω εχομεν τά  «μαστοροχώ
ρια» τής Κονίτσης, τής Κορυτσας, τής Άνασελίτσης, 
τώ ν Τζουμέρκων, άτινα καί σήμερον δέν άπεμακρύν- 
θησαν τού έπαγγελματικοΟ αύτοϋ προσανατολισμού. 
Καί έλάχιστοι ήσαν έκεϊνοι, οίτινες ήσαν ανειδίκευ
το ι, κυρίως άγροτόπαιδες.
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Ά λλοτε μετέβαινον εις την ξενιτειάν όμαδικώς, 
κατά τρόπον έορταστικόν καί πανηγυρικόν, σήμε
ρον όμως διά της άναπτύξεως των συγκοινωνιακών 
μέσων ή άναχώρησις γίνεται μεμονωμένως καί έλει- 
ψαν τά «μπουλούκια» των άποδημούντων Ήπειρω- 
τών, οΐτινες μετέβαινον εις όλα τά μέρη τής Ε λλά
δος, τής Βαλκανικής καί τής Τουρκίας μέ τά πόδια, 
συγκεντρούμενοι πολλοί μαζύ κατά «μπουλούκια» ή 
άκολουθοΰντες τά περίφημα καραβάνια, τά όποια  
πολλούς μετέφερον έπί των ζώων επί πληρωμή.

Τά «μπουλούκια» αύτά άνεχώρουν άπό την 
"Ηπειρον την Καθαράν εβδομάδα καί Ιπέστρεφον 
τά Χριστούγεννα. Ά λ λ ’ όσα μετέβαινον περισσότε
ρον μακράν, όπωςείςτήν Βουλγαρίαν,Θράκην, Μ .Ασίαν 
κλπ. έπέστρεφον μετά δύο, τρία ή περισσότερα χρό
νια, ζώντες συνήθως κοινοβιακώς (κοινά συσσίτια, 
ύπνος κλπ.) καί πληρωνόμενοι διά τοϋ μερισμού των 
εισπράξεων των εις ίσα μερίδια, πλήν των σχετικώς 
μικρών τήν ηλικίαν, λαμβανόντων τροφήν καί μη- 
νιαΐον μισθόν, καλούμενον «μηνιάτικο».

Λέγεται, ότι Ήπειρώται ήσαν εκείνοι,οιτινεςέχτι- 
σαν τά περισσότερα πέτρινα σπίτια τής ‘Ελλάδος, τής 
Τουρκίας καί τής Βαλκανικής, άλλοτε, διά τούτο δέ 
ό Κ. Φαλτάϊτς λέγει ότι «σν δεν υπήρχαν οι Ή πει- 
ρώται μαστόροι καί οί Λαγκαδινοί τής Πελοποννή- 
σου, πού καί οί μέν καί οί δέ εδίδαξαν τήν τέχνην 
σε τόσους άλλους Έλληνας, ή Ελλάς θά ήτο άχτι
στη άκόμη». Καί προσθέτει: « Μά άπό όπου επέ-
ρασεν ό Ήπειρώτης πρωτομάστορας άνέβηκεν ό 
πολιτισμός. ‘Η ξυλένια καί άχερένια καλύβη Ιγινε 
ωραίο πέτρινο σπίτι».

Καί πού δεν μετέβαινον οί Ήπειρώται. Είς τήν 
Ιταλίαν, τήν Αυστρίαν, Ούγγαρίαν, Τσεχοσλοβα
κίαν, Γερμανίαν, Ρωσσίαν, τά Βαλκάνια, τήν Τουρ-
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κΐαν, την Αίγυπτου, Αυστραλίαν την ’Αμερικήν κλπ. 
Σήμερον δέ δεν υπάρχει σημεϊοντής γης, είς τό οποίον 
νά μήν υπάρχουν Ήπειρώται.

Μερικά δρομολόγια, τά  όποια ήκολούθουν τά  
καραβάνια άλλοτε, μας πληροφορούν περί των κυ- 
ριωτέρωυ κέντρων αποδημίας του οργανωμένου ά- 
ποδήμου ήπειρωτισμοϋ. Πολλά καραβάνια έξετέλουν 
τήυ συγκοινωνίαν Ίωαυυίυωυ—Γρεβευών—Κοζάνης— 
Βελεσώυ—Σκοπιών—Κουμαυόβου—Βελιγραδιού—Πράγας 
—Βιέννης, ενω έκ Βελιγραδιού άλλη γραμμή ώδήγει 
προς Βουκουρέστιου—’Ιάσιου—Βεσσαραβίαυ-Ρωσσίαυ. 
νΑλλα καραβάνια άνεχώρουν έξ Ίωαυυίνωυ διά Κο
ζάνην—Θεσσαλονίκην— Σέρρας — Κωυσταντινοΰπολιυ — 
Σόφιαν—Βουκουρέστιου, ένω άλλη γραμμή ώδήγει έκ 
Κωνσταντινουπόλεως πρός Μ. ’Ασίαν καί έφθανε 
μέχρι Μέκκας. "Αλλα μικρότερα καραβάνια διά τοΰ 
Μετσόβου κατέληγου είς πόλεις τής Θεσσαλίας ή 
δι’ "Αρτης εις Μεσολογγίου, καί Νότιου Ελλάδα, 
(Πάτραι, Κόρινθος, Πύργος, Άμαλιάς, Άθήυαι,—Εύ
βοια κλπ.).

Ό λ α  τά χάνια των έυδιαμέσων ήμερησίων σταθ
μών ήσαν ηπειρωτικά, τά οποία πιστώνουν τούς 
πτω χούς ταξειδεύοντας Ήπειρώτας, οί όποιοι έπι- 
στρέφουτες «καζαντισμένοι» εξοφλούν τά χρέη των.

Ό  Χρ. Χρηστοβασίλης άναφέρει συγκινητικός 
ιστορίας των «καζαντισμένων» ’Ηπειρωτών, οΐτινες 
π'ηττουν θύματα ληστρικών επιδρομών καί έπιστρέ- 
φουν πάλιν πτω χοί εις Ήπειρον. Πάντα ταϋτα ό
μως θά διαλάβωμεν είς το έπόμενον κεφάλαιον, άνα- 
λύοντες τά τραγούδια τής ξενιτειάς των Ήπειρω- 
των, καί έξετάζοντες τάς λεπτομερείας τού βιώματος, 
τούτου τής άποδημίας τών ’Ηπειρωτών.



IV. Τά περί την αποδημίαν ήθη 
και έθιμα και ό κύκλος των τραγουδιούν

τής ξενιτειας.

Αί μεταναστεύσεις καί ό άποικισμός είναι πανάρ- 
χαια φαινόμενα τής άνθρωπότητος, είχον δε κατά την 
•προϊστορικήν εποχήν, άλλα και άργότερον, ομαδικόν 
χαρακτήρα. Ακόμη και ή άφιξις των ελληνικών φύλων 
εις τον σημερικόν ελληνικόν χώρον αύτόν τον χαρα
κτήρα εφερε. Κα'ι αύτόν τον χαρακτήρα είχον καί δλαι 
αί μετέπειτα, κατά τούς ιστορικούς χρόνους, ελληνικοί 
μεταναστεύσεις καί άποικίαι (ίωνικαί, αίολικαί, δωρικαί) 
ε!ς διαφόρους χώρας καί νήσους τής Μεσογείου.

Τοιοΰτος κατά την άρχαιότητα ήτο καί ό χαρα- 
κτήρ των ηπειρωτικών μεταναστεύσεων, είτε εκ βίαιων 
γεγονότων έγίνοντο, είτε έκ δημογραφικών, οικονομικών 
καί άλλων κοινωνικών λόγων. Καί, παρά τάς διαφοράς 
ή παραλλαγάς, τάς οποίας ύπέστη, λόγω  τής εξελίξεως 
τής μορφής τοϋ άποικισμού, παρά τήν άνάπτυξιν τών 
συγκοινωνιακών μέσων καί άλλων συνθηκών τής νεωτέ- 
ρας ζωής, ό ηπειρωτικός άποικισμός δεν παρουσιάζει 
καμμίαν σοβαράν διαφοράν εις τάς έξελικτικάς μορ- 
φάς του. Καί δείγματα τού άποικισμού τών ήπειρωτών 
θά εχρησίμευον διά τήν κατανόησιν τοϋ άρχαίου ελλη
νικού άποικισμού.

Πράγματι, διά νά γνωρίσωμεν τον άρχαΐον ελληνι
κόν άποικισμόν, άρκεΐ νά προσέξωμεν τάς εστίας τού η
πειρωτικού άποικισμού. Παρουσιάζουν τόσας ομοιότη
τας, τόσα κοινά σημεία. Κατά τήν άρχαίαν εποχήν 6 
άρχηγός τής άποικίας, ό καί ο ί κ ι σ τ ή ς  καλούμενος,
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έλάμβανε έκ τοΰ έττΐ της άκροπόλεως ναού της'Εστίας τό 
Ιερόν ιτΟρ, τό όττοϊον έπρεπε νά διατηρήση άσβεστον 
κατά τήν διάρκειαν τοΟ ταξειδίου καί τό έτοποθέτει είς 
τον νέον ναόν της Εστίας, τόν όποιον πρώτον έκτιζον 
έπ'ι τοΟ τόπου της έγκαταστάσεώς των καί είτα έκτίζετο 
ή αποικία. Καθ’ δλον τόν μετέπειτα βίον των διετήρουν 
τούς δεσμούς μετά τής μητροπόλεως, ής τό ΐερατεΐον 
διετήρει καί θρησκευτικά προνόμια.

Κάτι παρόμοιον ακριβώς έγίνετο κατά τήν άρχαίαν 
εποχήν εϊς τήν "Ηπειρον. Οί Βοιωτοί άπέστελλον επί 
αιώνας εις τήν Δωδώνην κατ’ έτος «θεωρίαν» καί αφιε
ρώματα πολλά, διατηροΰντες, ούτω, διά μέσου τών αι
ώνων τό νήμα τοϋ δεσμού των μετά τής άρχικής των 
πατρίδος. Καί πασαι αΐ ήπειρωτικαί άποικίαι (Θεσπρω- 
τοί, Χάονες κλπ.) τής ’Ιταλίας, μετέφερον μαζύ μέ τό ιε
ρόν πυρ τής πατρίδος των καί τ ά . ονόματα τών θρη
σκευτικών των χώρων (Δωδώνη, Άχερων, Άχερουσία, 
κλπ.) καί πολλά ονόματα πόλεων τής άρχικής των π α 
τρίδος, συνεχίζοντες τήν παράδοσιν τών ιερών, τά όποια  
οί πρόγονοί των Δωδωναΐοι, πρώτοι έκ τών Ελλήνων 
είχου δεχθή παρά τών «ύπερβορείων», καθ’ Ηρόδοτον, 
«δεδεμένα έν κοΐλάμη πυρών», όπως εϊδομεν.

Είς ποιαν εποχήν μετεβλήθησαν αΐ παραδόσεις αυ- 
ται δεν είναι γνωστόν. Όμως,θά πρέπη ν’ άνετράπησαν 
παραδόσεις τινες μέ τήν τεχνικήν πρόοδον τού άνθρώπου.

’Εν τούτοις, αξίζει τόν κόπον νά παρακολουθήση 
κανείς τόν τρόπον άποδημίας τών Ήπειρωτών τού προσ
φάτου παρελθόντος διά νά διαπιστώση αυτήν τήν δια- 
τήρησιν μερικών στοιχείων τής παραδόσεως μέχρι τών 
τελευταίων, σχεδόν, δεκαετηρίδων τής τουρκοκρατίας, 
όπότε ή άνάπτυξις τών συγκοινωνιακών μέσων έπέφερε 
ριζικήν μεταβολήν είς τά ήθη καί έθιμα τής άποδημίας καί 
ή νεωτέρα έκμηδένισις τών αποστάσεων κατέστησεν αυ
τήν ώς γεγονός άνευ σημασίας.
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Τά βιώματα τοΰ ηπειρωτικού λαοΰ, τά σχετιζόμενα 
μέ την αποδημίαν, δεν θά τά παρακολουθήσωμεν μόνον 
ίστορικώς, άλλά καί διά μέσου της δημώδους ποιήσεως, 
ήτις ήντλησε την έμπνευσίν της έκ των δραματικών πολ- 
λάκις φάσεων τής αποδημίας, διότι ή δημώδης ποίησις, 
κατά τον Chateaunbriand, είναι «απαράμιλλος διά την ά- 
ληθή έκφρασιν των αισθημάτων τής καρδίας» καί βοη- 
θεΐ μεγάλως ημάς σήμερον εις την ερμηνείαν πολλών τρα
γικών, ένίοτε, φάσεων αυτής.

Περαιτέρω, βάσις ερεύνης εις την πραγματείαν μας 
αυτήν θά είναι τά περί τήν άποδημίαν ήθη καί έθιμα, 
α! παραδόσεις, αί αφηγήσεις παλαιών, άσπρομάλληδων 
αποδήμων Ήπειρωτών, αί περί τό θέμα τοϋτο περιγρα- 
φαί Ήπειρωτών συγγραφέων καί λογίων, τών όποιων 
τό ήθογραφικόν καί λαογραφικόν έργον είναι ανεκτίμητος 
θησαυρός καί, τέλος, τά αθάνατα δημοτικά τραγούδια  
τής Ηπείρου, τά διαμάντια αυτά τής λαϊκής μούσης, τά  
όποια είναι πλήρη παραπόνων, καϋμών, αναστεναγμών 

- καί δακρύων. Καί τούτο, διότι όπισθεν τού ονείρου τού 
Ήπειρώτου, όπως έπισκεφθή άλλους πλουσιωτέρους 
τόπους, γνωρίση άλλους ανθρώπους καί άλλας πολι
τείας καί έργασθή πρός άπόκτησιν χρημάτων διά νά άν- 
τικαταστήση τό μικρό φτωχικό χαμόσπιτο μέ ενα έπι- 
βλητικό εις όγκον, σπίτι, αληθινό αρχοντικό παλατάκι, 
έκρύβοντο τά συγκλονιστικώτερα τών δραμάτων τής 
ανθρώπινης ζωής.

Κυριώτερο κίνητρον, όπως είδομεν, διά τούς Ήπει- 
ρώτας, τών οποίων ή πατρίς είναι άγονος καί ανίκανος 
νά παράσχη τά μέσα τής ζωής, είναι ή άπόκτησις χρη
μάτων διά τήν άποτίναξιν τής πτωχείας τ ω ν:

«Νά παν νά καζαντήσουν 
νά φέρουν γρόσια φόρτωμα 
γεμάτα τά δισάκκια».

Μέ τά χρήματα αύτά ούτοι έπούλωνον τάς οίκονομικάς
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πληγάς τής οικογένειας των, άποστέλλοντες τακτικώς 
ένα «μηνιάτικο», ήγόραζον κανένα κτηματάκι καί έπειτα 
έκτιζον τό αρχοντικό τον , έφάμιλλον των ά?\λων άπο- 
δήμοην. Διά τούτο εις την “Ηπειρον, ίδια εις τά Ζαγο- 
ροχώρια, παρατηρούνται δυσανάλογος μεγάλα σπίτια, 
αληθινά άρχοντικά, όφειλόμενα εις τό χρήμα των άπο- 
δήμων Ήπειρωτών. 'Επειτα ήρχιζον αΐ δωρεαί πρός την 
εκκλησίαν, ήτις έπρεπε νά γίνη μεγαλύτερα καί ωραιό
τερα πρός ίκανοποίησιν του βαθύτατου θρησκευτικού 
αισθήματος των Ήπειρωτών, ή χρηματοδότησης τής 
λειτουργίας τού κατηχητικού ή «άλληλοδιδαχτικού»— 
όπως ελέγετο—σχολείου, τού όποιου, συνήθως,διδάσκα
λος ήτο ό ίερεΰς καί εις τό όποιον α π ’ αιώνων έσυνεχί- 
ζετο ή διδασκαλία τής γλώσσης καί τής θρησκείας καί 
έλάμβανε χώραν ή καλλιέργεια τής εθνικής συνειδήσεως, 
ιδία κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας.

Παραστατικήν εικόνα τής συντελουμένης εκεί εθνι
κής εργασίας μας δίδει ό εθνικός μας ποιητής Κ. Παλαμας.

«’Εκεί καταδιωγμένη κατοικεί 
τοΟ σκλάβου ή άλνσσόδετη πατρίδα' 
βραχνά ό παπάς, ό δάσκαλος έκεΐ 
θεριεύει την άποσταμένη έλπίδα 
μέ λόγια μαγικά».

Πολλοί άπόδημοι Ήπειρώται, οΐτινες άπέκτων με
γαλύτερα μέσα, όπως είναι ό Ζωγράφος, οί Ζωσιμάδαι, 
ό Καπλάνης,οί Ριζάραι, έκτιζον παραλλήλως καί ευπρεπή 
εκπαιδευτικά μέγαρα. Καί διά τούτο τά Ιωάννινα καί ή 
Μοσχόπολις άπέβησαν σπουδαία πνευματικά κέντρα τού 
έλληνισμοΰ κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας.

Κατά ταΰτα τό Ήπειρωτόπουλο, τό όποιον άπό  
νεανικής ηλικίας ονειρεύεται νά μεταβή εις την ξενιτειάν, 
πλησίον τού αποδήμου πατρός του ή συγγενών ή συγ
χωριανών του, πλάθει τά ώραιότερα σχέδια: θά ίδη 
άλλους τόπους, άλλους άνθρώπους, μεγάλας πολτιτείας,
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θά κερδίση χρήματα διά τόν εαυτόν του, διά την οικο
γένειαν του, θά ελθη νά ξαναφτιάξη τό ήμικατεστραμμέ- 
νον σπίτι του, νά πάρη τήν ώραίαν συγγωριανήν, διά 
την οποίαν έκτυπη σε ή καρδία του—πράγμα,τό όποιον 
<ρυ?νάττει μυστικό—θά φανή χρήσιμος είςτό χωριό του,sis 
την πατρίδα του γενικώτερον. θ ά  ελεγέ τις, ότι δεν υ
πάρχει Ήπειρώτης όστις νά μη εχη τά όνειρα αυτά και 
άπόδειξις, ότι δέν υπάρχει π?νούσιος Ήπειρώτης, όστις 
νά μη είναι καί ευεργέτης της ιδιαιτέρας ή της γενικω- 
τέρας πατρίδος του.

Αύτοί είναι οι α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ο ί  σ κ ο π ο ί  του 
άποδημοΰντος Ήπειρώτου, οί οποίοι κατέστησαν όνει- 
ρονκαί,θάήδυνάμεθανάείπωμεν,μία ι δ ι α ι τ έ ρ α  σ υ 
ν ε ί δ η σ ή  αύτοΰ.

Ή «αποδημία κατά τους πάλαιοτέρους χρόνους έγί- 
νετο διά ξηρας καί διήρκει τό ταξείδιον πολλάς ημέρας, 
εβδομάδας καί μήνας οτκόμη, όταν έπρόκειτο διά ταξεί- 
διά πολύ μακρυνά. Δύσκολα, επίπονα τά ταξείδια της 
εποχής εκείνης, διότι έγίνοντο Οπό δυσμενείς συνθήκας. 
Έκτος τής κοπιώδους πεζοπορίας, ό καύσων ή αί βρο- 
χαί ή αί χιόνες, έδυσχέραινον εις μέγιστον βαθμόν τούς 
ταξειδεύοντας. Οί δρόμοι ήσαν ανώμαλοι, πολλάκις λα
σπώδεις καί ή πεζοπορία δύσκολος. Διά τούτο συνήθως 
έχρησιμοποιοΰντο υποζύγια, κυρίως ήμίονοι.

Κατά κανόνα έταξείδευον διά των ώργανωμένων με
ταφορικών μέσων, καλούμενων «καραβανίων». Τά καρα
βάνια αυτά ήσαν, συνήθως,δέκα ή είκοσι ήμίονοι, τά  ό
ποια ενίοτε έφθανον είς πεντήκοντα ή εκατόν Οπό τήν ο
δηγίαν ενός ή π?νειόνων «καραβανάρηδων».'

Κυριώτεροι σταθμοί έκκινήσεως ήσαν ή Δοβρά, τό 
Μπούλτζι καί τά Ιωάννινα. Είς αυτούς ήρχοντο οί έπι- 
θυμοϋντες νά ταξειδεύσωσι. Έκεΐ συνεκεντρώνοντο τά  
γράμματα διά τούς αποδήμους ή έκεΐθεν έγίνετο ή δια
νομή τής Αλληλογραφίας των αποδήμων προς τούς συγ-
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νοντο αί άποσκευαί των ταξειδευόντων ή έφθανον τά εμ
πορεύματα ή άλλα δώρα προς τούς έν Ήπείρω συγγε
νείς των αποδημούν. Καί ή έκκίνησις εγίνετο, έφ’ όσον 
συνεκεντροΰτο ό άπαιτούμενος άριθμός καί τό καραβάνι 
έφόρτωνε πλήρως, άλλως άνεβάλλετο μέχρι συμπληρώ- 
σεως του αριθμού των επιβατών, τών αποσκευών καί 
τής αλληλογραφίας.

Συνήθως, αΐ μεγαλύτερα! αναχωρήσεις έγίνοντο την 
ημέραν τού Σταυρού (δηλαδή τήν Μην Σ)βρίου με τό  
παλαιόν ήμερολόγιον) μετά τήν μεγάλην πανήγυριν τής 
ΓΤαλιουρής, ήτις έτελεϊτο τήν 8ην Σ)βρίου εις τήν περί- 
φημον βυζαντινήν μονήν τής ΓΤαλιουρής, ής ό ναός είναι 
αφιερωμένος εις τά Εΐσόδια τής. Θεοτόκου.Είς αύτήν συν- 
εκεντρώνοντο, έκτος τών θεοσεβών προσκυνητών, και οί 
μέλλοντες νά ταξειδεύσουν έκ τής Θεσπρωτίας, τών Κου- 
ρεντοχωρίων, τών Γραμμενοχωρίων, τών Ζαγοροχω- 
ρίων, τών ΤΤωγωνοχωρίων, Κατσανοχωρίων, τών Ίω- 
αννίνων καί άλλων περιοχών, οΐτινες έλάμβανον εκεί διά 
τών πρακτόρων τών καραβανάρηδων πληροφορίας, σχε- 
τιζομένας μέ τήν αποδημίαν. Έκει συχνά έπληοώνετο 
καί τό « ε ι σ ι τ ή ρ ι ο »  γιά  τήν μεταφορά στον τόπο  
τής αποδημίας. Καί τί δεν εγίνετο είς τήν πανήγυριν αύ
τήν. Ά γοραπω λησίαι εμπορευμάτων, γεωργικών προϊ
όντων, ζώων, στολιδιών, φρούτων, ποτών, γλυκισμά
των κλπ. ’Επίσης έχρησίμευε καί ώς ν υ φ ο π ά ζ α ρ ο ,  
διότι έκεϊ στούς χορούς καί τά γλέντια οί νέοι εβλεπον 
τάς ωραίας νέας καί έκαμνον τήν εκλογήν τών συζύγων 
άποστέλλοντες «προξενιά».

Βεβαίως, οί καραβανάρηδες ειχον καί πράκτορας είς 
τά διάφορα χωρία, τά όποια περιήρχοντο καί έκτακτοι 
απεσταλμένοι τών μεταναστευτικών (ας τά όνομάσωμεν 
ούτω) γραφείων, λαμβάνοντες δηλώσεις τών μελλόντων 
ν’ άναχωρήσωσι, άλλ’ είς Παλιουρήν εγίνετο ή συμπλή-
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ρωσις του αναγκαίου αριθμού. Καί τοΰ Σταυρού συνή
θως έγίνετο ή άναχώρησις.

Περίφημος άρχικαραβανάρης άναφέρεται ό Ρόβας, 
δστις διενήργει τάς μεταφοράς μεταξύ Ηπείρου και Ρου
μανίας. Ή έκκίνησις, ή διάρκεια τοΰ ταξειδίου καί ή ά- 
φιξίς του εις τό Βουκουρέστιον περιγράφεται εις τό εκ- 
τοτε αθάνατον τραγούδι τοΰ Ρόβα, δστις είχε καταστή 
πάμπλουτος, δπως και πολλοί άλλοι, εκ τοΰ διαμετα- 
κομιστικοΰ αυτού εμπορίου.

Ό  Ρόβας έ ξεκίνησε και στη Βλαχιά νά ττάη
(Άιντε Ρόβα μου)
και στη Βλσχιά νά πάη
(Πάπια μ, χήνα μου,
Νάχης τό κρίμα μου).
Νύχτα σελλώνει τ* άλογο, νύχτα τό καλλιγώνει, 
ράνει άσημένια πέταλλα, καρφιά μαλαματένια.
Σαράντα πέντε μέρες έκαμε, σαράντα μερονύχτια 
ώς που νά φτάση στη Βλαχιά, στο έρμο Βουκουρέστι.
Την ώραν πού ξεπέζεψε όλοι τόν έρωτουσαν 
—Ρόβα μου, τί μας έφερες άπό τά  έρμα Γιάν* να ;
Σας έφερα έκατό παιδιά όλα Γιαννιωτοπαίδισ.
Τό *να τό λεν Αύγερινό, τ* άλλο τό λέν Φεγγάρι 
τό τρίτο τό καλύτερο τό λέ^ μαίσιον Ήλιον.

'Οχι σαράντα ημέρας, άλλ’ εξ μήνας διήρκει ή μετά- 
βασις καί ή επιστροφή τοΰ καραβανιού εις Βουκουρέ- 
στιον. Περισσότερον είς την Μόσχαν καί την Πετρού- 
πολιν ή την Βιέννην καί άκόμη περισσότερον τό διά 
μέσου τής Μ. ’Ασίας ταξείδιον προς Μέκκαν τής ’Αραβίας.

Τά καραβάνια, άποτελούμενα άπό εΐκοσιν εοος εκα
τόν, πολλάκις, ήμιόνους, είς τό τέλος είχον τόν άρχη- 
γόν έπί διακεκριμένου άλογου, καλουμένου «μπεϊνάκι», 
ένώ οί ύπηρέται, δοΰ?νθΐ ή ψυχογυιο'ι εμπρός καί είς τό  
μέσον τής άτελειώτου αυτής σειράς υποζυγίων καί άν- 
θρώπων, έφρόντιζον διά την όμαλήν πορείαν. Ό  «σε- 
ρ ε ϊ δ ά ρ η ς »  ή « κ ο λ α ο ύ ζ ο ς »  (εύφυής καί γεναιότε- 
ρος των άλλων ίππος) έβάδιζε πρώτος καί με ένα με-
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γάλον κώδωνα είς τον λαιμόν, έρρύθμιζε τόν βηματι
σμόν όλου τοΰ καραβανιού. Συχνά ήνώνοντο δύο-τρία 
καραβάνια μαζύ. Καί συχνά τά καραβάνια αύτά τά  
ήκολούθουν τά «μπουλούκια» των τεχνιτών (μαστό
ρων), δηλ. κτιστών, ραπτών, ξυλουργών, πλανητών 
κλπ.), περί τών οποίων άναφέρομεν είς τό ιστορικόν 
μέρος της παρούσης πραγματείας.

Τό ταξείδιόν των ή το συχνά δυσχερές, άλλ’ ευτυ
χώς τά «χάνια» ευρίσκοντο εις χείρας Ήπειρωτών 
καί τό εσπέρας διενυκτέρευον είς στέγην,σχεδόν, γνώρι
μον καί στοργικήν. Δεν έπλήρωνον διά τά έξοδα τρο
φής καί στέγης, παρά όταν έγύριζαν «καζαντισμένοι» 
διά τής αυτής όδοϋ.

Ή  άναχώρησις τών ταξειδιωτών είχεν δραματικόν 
καί αύτόχρημα σπαραξικάρδιον χαρακτήρα, όμοιάζου- 
σα προς ι ό  πένθος περίπου τής κηδείας. Την προηγου- 
μένην οι άναχωροϋντες έκοινώνουν καί συνεχωροΰντο 
μεθ’ όσων είχον φιλονεικίας ή διαφοράς ή εχθραν. Οί 
σ υ χ γ ε ν ε ΐ ς  τοϋ άναχωρουντος είχον όλοι πένθος. Κατά 
την δύσιν του ήλιου ήρχιζον αί επισκέψεις όλων τών 
συγχωριανών, οίτινες τους έφίλουν μέ δάκρυα καί ούτοι 
ήσπάζοντο την χεϊραν τών πρεσβυτέρων. Οί συγγενείς 
καί φίλοι άργά τό βράδυ έκάθηντο είς δεΐπνον μέ τόν 
άναχωροΰντα καί έτραγούδουν πένθιμα τραγούδια τής 
ξενιτειας, ώς αυτό :

ΒονλιοΟμαι μιά, βονλιοΟμαι δυό, βουλιουμαι τρεΤς καί πέντε 
Βουλιουμαι νά ξενιτευτώ, νά πάω μακρυά στά ξένα 
Κι* δσσ βουνά θενά διαβώ, 6ενά τά  παραγγείλω :
«Βουνά μου, μή χιονίσετε,κάμποι μή παχνιαστήτε 
Βρυσούλες καί κρύα νερά νά μήν κρουσταλλιαστητε,
'60s που νά πάω  στην ξενιτειά καί πίσω νά γυρίσω.
Παρακαλάω τόν θεό, Χριστό καί Παναγία 
Νά είμαι γερός καί τυχερός νάρθω καζαντισμένος 
Νά βρώ καλά τό σπίτι μου ’καί όλους τους δικούς μου 
Νά φέρω γρόσια καί φλουριά κΓ άσήμι καί λογάρι
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Kod μούλα χρυσοκάπουλη και χρυσοστολισμένη 
Νάχη τα  πέταλα χρυσά και τά καρφιά άσημένια 
Φάτε και τπέτε μέ χαρά καί μην πικροχολάτε 
Ή  Παναγιά καί 6 Χρίστος θά μας καλανταμώση...

Kod ήκολούθει τό τραγούδι του ξενιτευομένου, χαι- 
ρετώντος την πονεμένην του μάννα, έν εΐδει συμβολαίου 
τούτου προς αυτήν, ήτις τον έγέννησε, τον έμεγάλωσε, 
τον «κουνάρισε» (=άνέθρεψε) φέρουσα τούτον «γκό- 
τσι» (=εϊς τους ώμους) εις τους αγρούς, τάς αμπέλους, 
εις τό σκάλισμα, εις τον θερισμόν, τό αλώνισμα, εις την 
συγκέντρωση; τών σπαρτών, εις τό πλυσιμον τών ρού
χων εις την ρεμματιάν, μέ αγάπην και στοργήν πάντο
τε μαζύ της και άλλοτε, πολύ μικρόν, εις την «σαρμα- 
νίτσαν» «ζαλωμένη». Είναι τόσο πολύ χαρακτηριστι
κόν τών αμοιβαίων αισθημάτων μητρός και άποδημουν- 
τος τέκνου :

«Σ’ άφίνω γειά, μαννούλα μου, σ* άφίνω γειά πατέρα 
Καί σας άδέλφια μου γ?νυκά κι* άγαπητά ξαδέρφια 
Θά φύγω νά ξενιτευτώ, 6ά πάω  μακρυά crraj ξένα 
Θά φύγω αύριο καί 0ά *ρθώ καί μην πολυλυπιέστε.
Μαννούλα μου, πονετική, μη βαρυαναστενάζης 
Ά πό  τά ξένα χρήματα συχνά ύενά σου στέλνω 
Μέ τη δροσιά τής άνοιξης την πάχνη τού χειμώνα 
Και μέ τ* αστέρια τ ' ουρανού καί τ ' άργυρο φεγγάρι 
Θάλα σού στέλνω μάλαμμα, Θάλα σού στέλνω άσήμι 
Και την αγάπη την πολλήν όπώχω στην ‘καρδιά μου.

—«Σύρε, παιδί μου, στο καλό κΓ όλ' οι ‘Αγιοι μαζύ σου 
Καί της μαννούλας ή ευχή νάναι γ ιά  φυλαχτό σου 
Νά μή σέ πιάνη βάσκαμα, νά μή σέ πιάνη άρρώστια 
Μή σέ πλανέψη ή ξενιτειά και μας άλησμονήσης.

—Κάλλιο, μαννούλα μου γλυκειά, νά μού σβυστούν τά  μάτια 
Παρά στην έρμη ξενιτειά νά σας αλησμονήσω».

Και όκολούθως ήρχιζον τραγούδια ττικρά κατά fifr 
£ενιτεια$, πλήρη παραπόνων, θλίψεωξ και ττόνου :
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Παρηγοριά εχει ό θάνατο*, παρηγοριά κι* ό χάρο* 
κι ό ζωντανό* ό χωρισμό* παρηγοριά δέν έχει' 
χωρίζ* ή μάννα το παιδί καί τό παιδί τη μάννα, 
χωρίζονται τ* άντρόγυνα, τά πολυαγαπημένα, 
στόν τόπο πού χωρίζονται χορτάρι δέν φυτρώνει 
κι άν θά φντρώση κίτρινο καί μαραμένο θάναι...

Την ξενιτειά, τήν όρφανειά, τήν πίκρα και τό χάρο 
τά τέσσερα τά ζύγισαν, βαρύτερα είν* τά ξένα,

"Εν εκ των τραγουδιών τούτων άναφέρεται είς την 
τελευταίαν νύκτα τοΟ άναχωροΰντος μετά της συζύγου  
του, ήτις μέ την σειράν της τον αποχαιρετά :

Νυστάζουν τά  ματάκια μου, νυστάζουν τά  καημένα 
—Σήκω, Νίτσα μ’, νά πέσουμε, νά κοιμηθουμ* άντάμα 

άκόμα άπόψε πούμ* έδώ, άπόψε κι όλη νύχτα 
νά σέ χορτάσω φίλημα, νά σέ χορτάσω λόγια 
Σ* άφίνω την καλονυχτιά λαμπάδα μου γραμμένη 
κι έγώ πάω στήν ξενιτειά, στά έρημα τά  ξένα.

—Που πας, που πας, άφέντη μου,κι* εμένα που μ’ άφίνει*;
—Έδώ πού πάνω, κόρη μου, κορίτσια δέν περνούνε, 

έδώ είναι Τούρκοι άνύπαντροι, γυρεύουν παντρεμμένε* 
κι έμενα μέ σκοτώνουνε κι έσένα μου σέ παίρνουν.

—"Ούρα καλή σου, άφέντη μου, καλό τό κίνημά σου 
καλά νά πας, καλά νά ρθή*, καλά νά καζαντήση* 
νά φέρη* γρόσια φόρτωμα και τά φλουριά στό δ’σάκι.

Καί πολλά άλλα παρόμοια τραγούδια βαθυτάτου 
σπαραγμού καί ψυχικής οδύνης. Ό  ταξειδεύων 6ά πέ- 
ση νά κοιμηθή, ενώ οί συγγενείς και φίλοι μένουν μέ
χρι πρωίας, δτε ξημερώνει καί όλοι μαζί πηγαίνουν 
είς την εκκλησίαν, όπου συγκεντρώνονται καί οί άλ
λοι ταξειδεύοντες μέ τούς συγγενείς καί φίλους των είς 
την κεντρικήν εκκλησίαν ή είς έξωκκλήσιον, καί άνά- 
βουν λαμπάδες γιά  «νά τούς φυλάη ή Παναήγια». 'Ο
ταν έτελείωνε ή λειτουργία, πρώτος ό παπάς έφίλει,εύ- 
χόμενος, τούς άποδημοϋντας καί εΐτα ήκολούθουν οί 
συγγενείς, οί φίλοι καί οί συγχωριανοί. Καί ήκούοντο
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εύχαί μητέρων, συγκινητικά αγκαλιάσματα συζύγων ή 
άρραβωνιασμένων, άδελφών, εξαδέλφων, «βλάμηδων» 
(άδελφοποιητών), συγχωριανών. Καί όλοι μαζύ τότε 
συνώδευον τούς ξενιτευομένους μέχρι των συνόρων του 
χωρίου, όπου έλάμβανον χώραν άλλαι συγκινητικά! 
σκηναί συγγενών καί ταξειδευόντων, οί όποιοι άπεμα- 
κρύνοντο, παροκολουθούμενοι μέ τά βλέμματα ύπό τών 
συγγενών μέχρι της έξαφανίσεώς των εις τόν ορίζοντα. 
Έκ τών συνόρων τοϋ χωρίου μέχρι τών σταθμών τών 
καραβανίων τούς συνώδευον μόνον οί στενοί συγγενείς, 
δηλ. γονείς, αδελφοί, σύζυγοι, μνησταί, οΐτινες έπέστρε- 
φον όταν τά καραβάνια έχάνοντο εις τά βάθη του όρί- 
ζοντος.

Κατά την άναχώρησιν τοϋ ταξειδεύοντος έκ της οι
κίας του έσυνηθίζετο νά τοποθετείται δοχεΐον μέ σίτον, 
ύδωρ κα! κερμάτια χρημάτων, τά  όποια ό άναχωρών, 
άνατρέπων δια τοϋ δεξιοϋ ποδός τό δοχεΐον, συναθροί
ζει μετά την διασκόρπισίν των καί τά φυλάττει ώς 
«γοϋρι» μέ εκείνα τών φίλων καί συγγενών, οΐτινες έπί- 
σης έσυνηθίζετο νά προσφέρουν δράκα (φούχτα) σίτου 
καί μικρών κερμάτων.

Μία άλλη συνήθεια τών Ήπειρωτών ήτο νά φέρουν 
τούς ταξειδεύοντας νέους εις γάμον προ τής άναχωρή- 
σεως, ΐνα συνδέσουν αύτούς μετά τής γενετείρας καί 
άποφύγουν την έγκατάλειψιν ή την έλλειψιν ενδιαφέρον
τος προς τούς οικείους έκ τοϋ ενδεχομένου γάμου του 
εϊς την άποδημίαν, μολονότι οί νέοι ούτοι, πολλάκις, 
μόλις είχον συμπληρώσει τό ενδέκατον ή δωδέκατον έ
τος τής ηλικίας των. Διά τοΰτο ύπήρχον καί π  α ρ θ ε
ν ι κ ο ί  ν ύ μ φ α ι ,  διότι οί συνερχόμενοι εις γάμον δεν 
είχον τάς ίκανότητας τοϋ γάμου, άλλά συνεδέοντο ύπό  
τών γονέων έκ λόγων σκοπιμότητος.

Μία τοιαύτη έκ τών πολλών ήτο καί ή περίπτωσις 
τής Κώσταινας, ήτις δεν είχε γνωρίσει τόν άνδρα της
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ώς σύζυγον sis τά σαράντα χρόνια τής άποδημίας του, 
καθώς άναφέρει ό Χρ. Χρηστοβασίλης, μολονότι έλάμ- 
βανε γράμματα, χρήματα και κοσμήματα πολλά, διά 
τά  όποια «καμάρωνε» καί εις όλους άνέφερε «ό Κώστας 
μου» και «ό Κώστας μου». Ά λ λ ’ ό σύζυγος δεν έπέ- 
στρεφε καί ή παρθενική νύμφη Κώσταινα έκάστην I- 
σπέραν ελεγε καί ενα πονεμένο τραγούδι εις τήν κλί
νην τ η ς :

«’Ανάθεμά σε Ξενιτειά, Βλαχιά καταραμένη,
πού πλάνεψες τόν άνδρα μου τον ακριβό μου Κώστα
καί δεν μπορεί στο σπίτι του ό δόλιος νά γυρίση.
Νύφη ήμουνα τριών μερών μέ τέλια στό κεφάλι 
όταν ό Κώστας μου ό καλός ξεκίνησε νέ πάη 
στό Μπουκουρέστι τό πικρό φλουριά νά καζαντηση.
ΚΓ όρκίστηκε στήν Παναγιά καί στόν Χριστόν άντάμα 
σέ τρία χρόνια νάν* εδώ, τό πιό πολύ στά πέντε.
Τριάντα πέντε πέρασαν και ζύγωσαν σαράντα
κι* όταν θά κλείσουν καί αυτά, θά κόψω τά  μαλλιά μου
και θά γενώ καλόγρηα νά μπώ σέ Μοναστήρι
νά κλαίο) τήν άγάπη μου, πού μ* έχει λησμονήσει».

Ό  Δημ. Ζώτος άναφέρει, ότι πολλαΐ τοιαϋται πε
ριπτώσεις, ώς ή τής Κώσταινας, ύπήρχον καί πολλοί 
άπέθνησκον χωρίς νά αισθανθούν τήν χαράν τής συζυγι
κής ζωής. Δεν ύπήρξαν καί σπάνιαι α'ι περιπτώσεις, 
καθ’ άς ό γάμος έτελεϊτο τήν προτεραίαν τής άναχω- 
ρήσεως ή όλίγας ήμέρας προ αύτής. Χαρακτηριστι
κόν είναι τό έν τή συλλογή τού P a s s o w  άναγραφόμε- 
νον δημοτικόν άσμα ύπό τόν τίτλον «Νιόνυμφη», π α 
ραλλαγήν τού όποιου άνευρίσκομεν καί εις τήν συλ
λογήν Ζάμπελίου:

Τριών μερώνε νιόνυμφη κι* άντρας της πάει στά ξένα 
Δώδεκα χρόνους έκανε στής ξενιτειας τά μέρη 
Κι ή δόλια μοιρολόγαε, πικρά μοιρολογάει*

—Τί νά σου στείλω ξένε μου, τί νά σου προβοδήσω;
Νά στείλω μήλο σέπεται, κυδώνι [μαραγκιάζει 
Νά στείλω μοσχοστάφυλο κι έκεΐνο σταφιδιάζει.
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Σηκώνομαι τη χαραυγή, σηκώνομ* α π ’ τό ύπνο 
Βγαίνω στην πόρτα του σπιτιού, τηράζ* όλόγυρά μου 
Καί βλέπω τις γειτόνισσες μέ τό παιδί στα χέρια 
Μέ πήρε τό παράπονο κι άρχίνησα νά κλαίω 
Γυρίζω πίσω, θλίβομαι, σφουγγίζοντας τά δάκρυα 
Βαρέθηκε ή καρδούλα μου, μιτζέρισε ή ψυχή μου 
χωρίς άντρα στην αγκαλιά, χωρίς παιδί στά χέρια.

Πόσαι ττικρίαι και πόσοι στεναγμοί εκ τής μακρο
χρονίου αναμονής καί των καταπνιγομένων ερωτικών 
πόθων ή των παρορμήσεων τής μητρότητος εις νεα- 
ράς συζύγους. Μδού καί εν ακόμη δείγμα τής τοιαύ- 
της αγωνίας εις τό Οπό του ΤΤ. Άραβαντινοΰ δημο- 
σιευόμενον δημοτικόν ασμα:

Μια νειά τρέχει στά πέλαγα, περνά τήν άκρη-άκρη 
μέ τά μαλλάκια ξέπλεκα, πισώπλατα ριμμένα.
Γλέπει καράβια πούρχονται, καράβια π* άρμενίζουν 
ψηλή φωνίτσα έβγαλε, ψηλή φωνίτσα βγάζει :

—Καλέ καραβοκύρη μου, καλέ μου ταξειδιώτη, 
μήν είδατε στήν ξενιτειά τόν άνδρα μου τόν ξένο 
τόν χάρηκα ή άχαρη τρεις μέρες καί τρεις νύχτες 
καί μώφυγε καί μ* άφηκε καί λείπει δέκα χρόνους 
κι άκόμα δυο τόν καρτερώ καί καλογρηά θά γίνω.

Διά τούτο αί περισσότεροι σύζυγοι τρέμουν τόν 
χωρισμόν καί επιθυμούν νά συνοδεύσουν τόν σύζυγόν 
των εϊς την ξενιτειάν :

Αύτου πού πας άστέρι μου πάρε κΓ έμέ μαζύ σου 
νά μαγειρεύω νά δειπνάς, νά στρώνω νά κοιμάσαι 
Αύτου πού πας, άγάπη μου, γυναίκες δέν περνάνε 
δέν μαγειρεύουν δέν δειπνούν, δέν στρώνουν, δέν κοιμούνται;

ΑΙ περισσότεροι, μάλιστα, των συζύγων φοβούν
ται τό εις Βλαχίαν ταξείδιον διότι φοβούνται τις βλά- 
χισσες, αίτινες παραπλανούν τούς ταξιδευμένους καί 
τούς κάνουν νά λησμονησωσι την πατρίδα των, τάς 
συζύγους, άκόμη καί τά τέκνα των, επιστρέφοντες γη - 
ρασμένοι:
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Μάννα μέ κακοπάντρεψες και μώδωσες Βλαχιώτη 
μ* εδωκες στά κατούμενα καί μ* εδωκες στους κάμπους 
έγώ στόν κάμπο δέν βαστώ, ζεστό νερό δέν πίνω*
(ν)έδώ οί τρυγόνες δέν λαλουν κι* ουδέ τρυγονοπουλες.
Τό λέν οΐ κούκοι στά βουνά κΓ οί πέρδικες στά πλάγια
τό ποιά έχει άντρα στήν ξενιτειά καί γυιό στο Μπουκουρέστι
πές της νά μήν τόν καρτερή, νά μήν τόν παντεχαίνη,
τι οί Βλάχισσες είναι κακές, είναι καγκελοφρύδες,
έχουν τό μάτι σάν έληά, τό φρύδι σάν γαϊτάνι,
κι* αυτό τό ματοτσίνορο σάν φράγκικο δοξάρι*
καίουν τούς νέους στην καρδιά, καίουν τά φυλλοκάρδια
πάνουν παιδιά άνύπαντρα κι* έρχονται γηρασμένα.

Καί πόσα άλλα παράπονα κατά τής ξενιτειάς δέν 
είχον αί μητέρες καί αί σύζυγοι, πόσους θρήνους καί 
πόσα δάκρυα διά τόν πολυετή χωρισμόν των ανθρώ
πω ν των οί όποιοι χρόνια καί χρόνια έχάνοντο είς 
την αποδημίαν.

Έν τούτοις, ή άποδημία ήνωνε, αδέλφωνε τούς 
Ήπειρώτας, τούς έκανε νά παραμερίζουν συμφέροντα, 
διαφορές, έχθρες, μίση. Ενίοτε έλησμόνουν, ότι εύρί- 
σκονται είς την ξενιτειάν καί τούς κινδύνους, ους διέ- 
τρεχον έν αύτή. Πάντοτε όμως παρενέβαινον οί άλλοι 
καί τούς ύπενθύμιζον την ίδιάζουσαν θέσιν, είς τήν ό
ποιαν εύρίσκοντο.

Ό  Χρ. Χριστοβασίλης, είς τά «Διηγήματα τής ξε- 
νιτειάς» άναφέρει ποικίλα περιστατικά, σχετιζόμενα μέ 
τήν ξενιτειάν. "Εν εξ αύτών άναφέρεται είς ταξείδιον 
προς Ιάνθην, καθ’ ό είς χάνι Ντόρτ-Άλή, παρά τήν 
Βέρροιαν, οί ταξειδεύοντες ύπέστησαν επιδρομήν λη
στοσυμμορίας, ήτις έζήτει χρήματα. Ά λ λ ’ οί πτω χοί 
ταξειδιώται, έχοντες δυό-τρείς χαρτίνας λίρας Τουρκίας 
ώς όδοιπορικά, τά όποια είχον δώσει είς τόν καραβα- 
νάρην Φετάνην, έτρομοκρατήθησαν όταν οί λησταί 
ήρχισαν σωματικήν έρευναν. ’Αλλά κατά τήν έρευναν 
δέν εύρον τίποτε, ούτε είς τά θηλάκια των ταξειδιωτών,
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ούτε εις τά θηλάκια τού καραβανάρη Φετάνη, όστις έ- 
πίτηδες εΐχ’ επάνω του δύο-τρία μεντζήτια καί Ινα π α 
λαιόν ώρολόγιον —διά τάς περιπτώσεις αύτάς— ενώ τά  
άλλα χρήματα τά είχε κρύψει εις τό σάγκα τού αλό
γου του. Εις έρώτησιν: Πώς ταξειδεύουν τόσοι άνθρω
ποι άπένταροι, ό Φετάνης άπήντησεν, ότι οί «χαντζή
δες» τού δρόμου τούς πιστώνουν καί όταν μετά τρία- 
τέσσαρα χρόνια επιστρέφουν, πληρώνουν τά έξοδα εις 
διπλοϋν. Τότε εκείνοι τον έδειραν, τού έπήραν τά δύο- 
τρία μετζήτια καί τό παλαιόν ώρολόγιον καί τού είπαν:

=  Κύτταξε, νά μην πέρνης άλλη φορά ταξειδιώτες 
άπένταρους».

Δεν έλειπον καί τά μικροεπεισόδια κατά την διαδρο
μήν τού ταξειδίου, ώς αναφέρει ό Χρ. Χριστοβασίλης 
στά «Διηγήματα τής ξενιτειάς».

Έν περιστατικόν τού «Μικρού Κριτοΰ» φέρει εις τόν 
αναγνώστην ρίγη συγκινήσεως. Εις ένα χάνι τής Μακε
δονίας δύο ταξειδιώται έξ ’Ηπείρου μεταβαίνοντες προς 
Ξάνθην έφιλονίκουν διά δέμα χρημάτοκν, όπερ έκαστος 
διεξεδίκει ύπέρ εαυτού καί συνεπλάκησαν, ενώ ό καρα- 
βανάρης άπουσίαζε. Τότε ένας μικρός, μόλις δέκα έτών, 
άρχιζε νά φωνάζη :

— «Σταθήτε! Ξέρετε, πατεράδες μου, πού βρισκόμα
στε, πού πάμε καί γιατί πάμε ; Ξέρετε, πώς βρισκόμα
στε σε ξένο τόπο ; Ποιος θά μάς βοηθήση εδώ στην ε
ρημιά ; Ή ξενιτειά μάς έκαμε άδέλφια όλουςκαι είναι 
ντροπή γιά  λίγους παράδες νά σκοτωθούμε άναμεταξύ 
μας. Άδελφωθήτε, άγκαλιαστήτε !...»

Καί, πράγματι, οί λόγοι τού μικρού παιδιού κατέ- 
σβεσαν την οργήν τών συμπλεκομένων, οίτινες, τελικώς, 
συνεφιλιώθησαν καί ούδείς έξ αύτών έπεθύμει νά λάβη 
τό χρηματικόν δέμα. Τόσην έντύπωσιν είχον κάμει είς 
αυτούς οί λόγοι τού μικρού.

'Οταν έπέστρεψεν ό καραβανάρης, έπληροφορήθη
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τό γεγονός καί έφίλησε τον μικρόν ταξειδιώτην, τον ό- 
ττοΐον ώνόμασε «Μικρόν Κριτήν».

Όμως, παρά τον όργανωμένον χαρακτήρα της, ή 
αποδημία παρουσιάζει δυσκολίας καί είναι σκληρά. Οί 
απόδημοι στερούνται περιποιήσεων καί ά?νλων ανέσεων 
τής οικογενειακής ζωής. Δεν έχουν πάντοτε μίαν ανα
παυτικήν κλίνην διά νά κοιμηθούν, δεν έχουν κάποιον, 
δστις θά έτοιμάση τό φαγητόν τους, ή θά πλύνη τά ρυ- 
πανθέντα ένδύματά τους ή θά διευθετήση τό δωμάτιόν 
τους ή θά τους νοσηλεύση κατά τήν ένδεχομένην ασθέ
νειαν των. Αίχμάλο^τοι τής συνεχούς εργασίας, πολυώ- 
ρου καί επιμόχθου τήν εποχήν εκείνην, δεν είχον ευκαι
ρίας άναπαύσεως.

Διά τούτο οι Ήπειρώται πάντοτε έν τή αποδημία 
ένοστάλγουν τήν πατρώαν γήν, τό επί των κλιτυων 
του όρους χωρίον των με τά πάλλευκα σπίτια, τον κα
θαρόν άέρα, τον χρυσίζοντα ήλιον καί τήν άνθηράν φύ- 
σιν τής άνοίξεως, τά πράσινα δάση έκ πεύκης, όξυας, ε
λάτου, δρυός ή πλατάνου, τάς διαυγείς, ώς κρύσταλ
λον καί δροσεράς πηγάς, τήν εκκλησίαν με τον παλιόν 
και σεβάσμιον ιερέα, τό σχολειον με τήν επιβλητικήν 
αλλά καί πατρικήν μορφήν του διδασκάλου, τους οικεί
ους, τους συγγενείς, τους φίλους, τους συγχωριανούς, 
τούς συνομήλικος, μεθ’ ών διήλθον τήν παιδικήν ηλικίαν, 
τάς έορτάς καί πανηγύρεις, τούς περιδινουμένους κύ
κλους των καπνών,οΐτινεςέξήρχοντοέκ των καπνοδόχων 
των οικιών καί οΐτινες προ χιλιάδων ετών ειχον ξυπνή
σει εις τον πολυπαθή Όδυσσέα τήν ιδίαν νοσταλγίαν, 
ώστε νά έπιθυμή νά ΐδη έκ τής οικίας του έστω καί 
«καπνόν άναθρώσκοντα». Έκ τής συγκρίσεως τής ζωής 
τής πολυμόχθου αποδημίας καί τής ειδυλλιακής ζωής 
τής πατρίδος ευρισκον, ότι δεν υπήρχε τίποτε γλυκυ- 
τερον τής πατρίδος καί τών γονέων. Τούτο, άλλως τε, 
είχε κατανοηθή έκ τής έποχής ακόμη του Όμήρου :
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«'(Os ούδέυ γλύκιου ής ττατρίδος ήδέ τοκήων 
γίγνεται, εϊττερ καί τις άττόττροθι πίονα οίκον 
γαίη εν αλλοδαπή ναίει έπάνευθε τοκήων».

(Όμήρ. Όδύσ. 1, 34)

(Τι τίποτε· γλυκύτερον πατρίδος καί γονέων 
δε γίνεται, κι’ αν κάποιος ζή αλήθεια εις πλούσιο σπίτι 
μακρυά στην ξένη γη , ξανά γυρνάει στούς γονείς).

Καί πάντοτε έκ τής καρδίας των άποδήμων έκπέμ- 
πεται ή βαρεία κατάρα :

«’Ανάθεμά σε, ξενιτειά, μέ τά φαρμάκια πώχεις».
Μου τρώει ή λέρα τό κορμί κα\ τό κιμέρ* τή μέση, 
βάνω τό χέρ* προσκέφαλο, τή μαύρη ψάθα στρώμα, 
τό χέρι μου δεν άπλωσα σέ γυναικίσιο κόρφο».

Εκεί εις την άποδημίαν τά βάσανα  των άποδήμων 
είναι πολλά, όπως εϊπομεν. Ή ζωή των επίπονη, σκλη
ρή, επιτεινόμενη έκ τής έλλείψεως οικογενειακών περι
ποιήσεων και άλλων ανέσεων :

Τήν ξενιτειά, τη γυμνωσιά, την πίκρα καί τό χάρο 
τά τέσσερα τά ζύγισαν, βαρύτερα είν* τά ξένα.
Ό  ξένος els τήν ξενιτειά πρέπει νά βάνη μαύρα 
γιά νά ταιριάζ’ ή φορεσιά μέ τής καρδιάς τή λαύρα.

—5ένε μου, τό μαντήλι σου τί τώχεις λερωμένα;
—Ή ξενιτειά τό λέρωσε καί τώχω  λερωμένο.

5ένες πλένουν τά ρούχα μου, ξένες μου τά μπαλώνουν, 
τά πλένουν μιά, τά πλένουν δυό, τά πλένουν ώς τές πέντε 
κι* άπό τές πέντε κι* όμπροστά στούς δρόμους τά πετάζουν. 

—ϊΕένε, γιά πάρ* τά ρούχα σου, πάρε καί τά σκουτιά σου 
καί στείλε τα τής μάννας σου, στεΐλ’ τα τής γυναικός σου, 
τί έδώ νερό δέ βρίσκεται, σαπούνι δέν πουλούνε.
Δώδεκα χρόνους έκαμα στά έρημα τά ξένα 
στούς δέκα τρεΙς ξεκίνησα στον τόπο μου νά πάγω .
Πηγαίνω στη μαννούλα μου, μέ γλέπει καί τραβιέται 
πηγαίνω στή γυναίκα μου κι* αυτή δέ μέ γνωρίζει.

— 5ένε, γιά  διάβα, πήγαινε, σύρ* άπό κεί πού ήρθες, 
γιατί δέν είσ* ό άνδρας μου, δέν είσαι τό παιδί μου.

Ό  ξενιτευμένος εχει περιέλθει είς άθλιότητα £κ τφν
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κακουχιών τής βιοπάλης έν τη ξένη καί κατέστη άγνώ- 
ριστος ε!ς τούς οικείους του.

"Αλλοτε, έν τούτοις, δέν άντέχει είς τάς κακουχίας 
της άποδημίας, ασθενεί και συχνά αποθνήσκει, έλλείψει 
φροντίδων καί περιποιήσεων. Διά τούτο δλοι ηύχοντο 
καί παρεκάλουν τον Θεόν νά διαφυλάττη την υγείαν 
του άποδημοϋντος :

Παρακαλώ σε, Κύριε μου, καί προσκυνώ σε, Θέ μου, 
άρρώστια είς τήν ξενιτειά του ξένου μην του δίνης.
Ή  άρρώστια θέλει στρώματα, θέλει μεγάλη πάστρα, 
θέλει μαννούλα στο πλευρό, γυναίκα στό κεφάλι, 
θέλ’ άδερφές όλόγυρα νά τον καλοτηράνε.
Μά τ ’ είδαν τά ματάκια μου, μά τ ’ είδαν τά καϋμένα; 
πώς θάφτουνε στην ξενιτειά τον ξέν’ όντας πεθαίνει, 
δίχως θυμιάμα καί κερί, δίχως παπά  καί ψάλτη, 
δίχως μαννούλας κλάματα, γυναίκας μοιρολόγια'

Πολλάκις μοχθεί στην άποδημίαν, αλλά δεν κατωρ- 
Θώνει νά «καζαντήση» και μόλις κερδίζει τά προς τό  
ζην. Ζή μέ την μακρυνήν ελπίδα τής επιστροφής εις τήν 
πατρίδα, αλλά γρήγορα πείθεται, ότι τούτο είναι άκα- 
τώρθωτον. Και άποθνήσκει εις τήν ξένην γήν, διότι έν- 
τρέπεται νά έπιστρέψη, χωρίς χρήματα, ενώ άλλοι συγ
χωριανοί του έπέτυχον ν’ άποκτήσουν.

"Αλλοι άπόδημοι περιπλέκονται είς τά Θέλγητρα 
ωραίων γυναικών τοΰ τόπου τής άποδημίας καί λησμο
νούν μητέρας, άδελφάς, συζύγους, τά πάντα. Κάποτε 
όμως ξυπνάει ή νοσταλγία τής πατρίδος, άλλά βλέπουν, 
ότι τοΰτο είναι άνέφικτον, είτε διότι ή επιρροή τής γυ- 
ναικός είναι έντονη, είτε διότι αί οίκονομικαί του ύπο- 
Θέσεις απολύτως περιπεπλεγμένοι.

Διαβάτες, κι* άν διαβήτε άπό τόν τόπο μου 
Μηλιά Ιχω στήν αύλή μου καί κονέψετε.
Σύρτε καί χαιρετήστε τή μαννούλα μου,
Τήν παραπονεμένη γυναικούλα μου,
Τή δόλια μου γυναίκα, τούς γειτόνους μου.
Καί πές τε τής καλής μου, πές τε τής Λενιώς:
Ά ν θέλ* &ς καρτερέση, θέλ* άς παντρευτή
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Κι* αν θέλη μαύρ* άς βάλη νάρθη νά μέ βρή,
Τι μένα μέ παντρεύουν στην ’Ανατολή.
Πήρα μικρή γυναίκα, μάγισσα πεθερά.
Μαγεύει τά καράβια, πλιά δεν περβατοΟν 
Μ* έμάγεψε κι* έμενα, πλιά δέν έρχομαι.
Σελώνω τ ’ άλογό μου, ξεσελλώνεται,
Ζώνομαι τό σπαθί μου και ξεζώνεται,
Γράφω γραφή νά στείλω κοΛ ξεγράφεται.

Σχετικόν είναι και τό τραγούδι, τό άναφερόμενον είς 
ξενιτευμένον, προφανώς, εις Βουλγαρίαν, όπου έργάζεται 
είς τά κτήματα πλούσιας χήρας, τήν όποιαν τελικώς 
νυμφεύεται:

Μικρός έξενιτεύτηκα, μικρός στά ξένα πήγα, 
έπήγα και ρογιάστηκα σε μια χήρα Βουργάρα.
Δώδεκα χρόνους έκανα στά μάτια δέν τήν είδα, 
και μια γιορτή, μια Κυργισκή, μια πασχαλιά μεγάλη 
τήν είδα πού στολίζονταν στην έκκλησιά νά πάη. 

—Βουργάρα, δός μου τ* άσπρα μου, δός μου τη δούλεψή μου 
μέ καρτερεί ή μάννα μου νά πάω νά μέ παντρέψη.

—5ένε μ’, άν θέλης πσντρειά, έγώ νά σέ παντρέψω, 
τρεις σκλαβοπουλες έχουμε καί πάρ’ όποια σ* άρέσει.
Θέλεις τή ρούσα έπαρε, θέλεις τη μαυρομάτα, 
θέλεις τήν παρσγαλσνή, πούναι φλωριά γιομάτη.

—Ουδέ τή ρουσα θέλω *γώ, ουδέ τή μαυρομάτα* 
ουδέ τήν παραγαλανή, πούναι φλωριά γιομάτη* 
χήρα ήταν καί ή μάννα μου, κι* έγώ χήρα θά πάρω.

Ούτως, ό απόδημος Ήπειρώτης έχάθη είς τά βάθη 
τής Βουλγαρίας, έλθών είς γάμον μετά τής πλούσιας 
χήρας διά νά τακτοποιηθή οίκονομικώς καί θέση τέρ
μα είς τήν σκληρόν βιοπάλην του. Πόσαι τοιαΰται πε
ριπτώσεις δέν ένεφανίζοντο είς τούς πτωχούς Ή πει- 
ρώτας, άπαρνουμένους ενίοτε την πατρφαν γήν προς 
τον σκοπόν τής κοινωνικής καί οικονομικής αύτών άπο- 
καταστάσεως!...

Γενικώς, ό γάμος τού άποδήμου έν τή ξένη εθεωρεϊ- 
το όχι απλώς κακόν, άλλά κάτι χειρότερον τού θανά
του. Διά τούτο, έχυναν πικρότατα δάκρυα καί έλεγον 
πένθιμα μοιρολόγια, ώς εκείνα, άτινα έλέγοντο διά τούς 
νεκρούς. Μάλιστα έθεωρεϊτο συγχρόνως καί μία βαρεία



84

προδοσία πρός τά αισθήματα των προσφιλών των προ
σώπων, γονέων, αδελφών κλπ. Εις μερικάς περιοχάς τής 
Η πείρου επί σαράντα ημέρας έφόρουν αί μητέρες ανε
στραμμένα (ανάποδα) τά ένδύματα καί έξεστόμιζον βα- 
ρυτάτας άράς :

«Παιδιά ν’ άποχτήση καί παίδεψη ν&χη»
ή «‘Εκατό χρόνια νά ζήση καί προκοπή νά μήν κάνη»
ή «βΟσο μαλλί εχ* ή παλάμη του τόσα χσΐρι καί προκοπή νά δη».

Καί τοΰτο, διότι οί ζώντες είς την πτω χήν ήπειρω- 
τικήν γην έξήρτον τήν ζωήν των, κυρίως, έκ τής οικο
νομικής ένισχύσεως τών έν τη ξένη αποδήμων τέκνων 
των, άδελφών κλπ. "Ενεκα τούτου οί Ήπειρώται προς 
πρόληψιν του ένδεχομένου αύτού καί ίνα έχουν τά 
τέκνα των άκόμη στενώτερον συνδεδεμένα μέ τόν τό
πον των έφερον εις γάμον αυτά άπό πολύ μικρας ή- 
λικίας, ως άνεφέραμεν είς τάς προηγηθείσας σελίδας 
του λαογραφικοΰ μέρους τής παρούσης εργασίας.

Κατά τό πλεΐστον, όμως, οί Ήπειρώται ήγάπων 
τήν γενέτειράν των καί έπέστρεφον είς αύτήν «καζαν- 
τισμένοι» διά νά κτίσουν οικίας «μαρμαροκτισμένας», 
δηλ. ωραίας, ύψηλάς (διωρόφους ή τριώροφους) μέ 
« π ε λ ε κ η τ έ ς  π έ τ ρ ε ς » ,  νά άνασυντάξουν τά οί - 
κονομικά τής οικογένειας των, νά άξιοποιήσουν μέ πε
ρισσότερα μέσα τά κτήματά των, νά βοηθήσουν είς 
τήν άποκατάστασιν αδελφών, νά ύπανδρεύσουν αδελ
φός, νά φανούν χρήσιμοι είς τό χωριό των. ’Εάν ό 
έπιστρέψας απόδημος ήτο άγαμος, θά έφρόντιζε νά 
πάρη τήν εκλεκτήν τής καρδίας του καί Θά έκαμνε 
τον γάμον μέ μεγάλην λαμπρότητα, προσκαλών ό 
λους τούς συγχωριανούς δι’ ενός πυροβολισμού, όστις 
Θά έρρίπτετο είς τό κέντρον τού χωριού, μεθ’ όν διά 
στεντόρειας φωνής ό πυροβολήσας έκάλει πάντα βου- 
λόμενον, όπως τιμήση τόν γάμον. Ενίοτε άπέστελον



καί φιλοδώρημα κατ’ ιδίαν εις τάς οικίας των προσ
καλούμενων, καλούμενον «κάλεσμα».

Ή επιστροφή τοΰ ξενιτευμένου εις την γενέτειραν 
έλάμβανε πανηγυρικόν χαρακτήρα. Ό  απόδημος ήρ- 
χετο έφιππος καί επί πολυτελούς σέλλας καθή μένος ή 
έπί σάγματος μέ πολύχρωμους καινουργείς «βελέν- 
τζες» έπί τούτω χρησιμοποιουμένας, όπισθεν δέ τοΰ  
ίππου του ήκολούθουν άλλα υποζύγια (άλογα ή μου
λάρια), έφ’ ών ήσαν φορτωμένοι αί άποσκευαί, τά  
δώρα, καλούμενα «καλούδια», αί έπιστολαί έκ μέρους 
άποδήμων συγχωριανών καί τά χρήματα, έάν ό α
πόδημος δεν τά είχε καταθέσει είς τράπεζαν ή δεν τά  
είχε άξιοποιήσει δι’ άγοράς κτημάτων, άποφερόντων 
μηνιαϊον ή έτήσιον εισόδημα.

Ό  πρώτος συγχωριανός, τον όποιον θά συνήντα 
είς τά όρια του χωριού, θά έσπευδε δρομαίως είς τούς 
οικείους τού επιστρέφοντος καί άσθμαίνων έκ τής σπου
δής θ’ άνεκοίνου τήν έπάνοδον τού άποδήμου, λαμ- 
βάνων φιλοδώρημα χρήματα ή άλλο τι, καλούμενον 
«σχαρίκια». Ό  άπόδημος, όχι σπάνια, ενώ έβάδιζεν 
έπί τής περιοχής τού χωριού εξήγαγε περίστροφον 
καί Ιπυροβόλει, οπότε έσπευδον είς προϋπάντησίν του 
όσοι εύρίσκοντο είς τά κέντρα (καφενεία κλπ.) τού 
χωριού, όπως καί όλα τά μικρά παιδιά, τά «σκολοπαί- 
δια», καί έν πομπή όλοι μαζύ έφθανον είς τήν οικίαν 
τού επιστρέφοντος άποδήμου, όπου έλάμβονον χώραν 
συγκινητικοί σκηναί περιπτύξεων, δακρύων χαράς καί 
άλλαι εκδηλώσεις στοργής καί τρυφερότητος. Καί μέ
χρι τό εσπέρας έσυνεχίζετο τό κύμα τών επισκέψεων, 
διότι όλοι άπό τό χωριό είχον ξενιτευμένους καί έπε- 
ρίμεναν δώρα ή χρήματα ή γράμματα ή άλλας πλη
ροφορίας.

Ό  άπόδημος προσέφερε « ά σ η μ έ ν ι α  κ α ν τ ύ -  
λ α» ή «ά σ η μ έ ν ι α ε ί κ ό ν α» είς τήν έκκλησίαν,
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την οποίαν ε ί χ ε  τ ά ξ ε ι  κατά την άναχώρησίν του 
ή είς την αποδημίαν. Ενίοτε έκτιζε έκ βάθρων τήν 
εκκλησίαν, πολΰ μεγαλυτέραν τή$ ύπαρχούσης ή έτε
ρον εκκλησίαν ή παρεκκλήσιον. Καί δεν ήμέλουν την 
ένίσχυσιν τοΰ σχολείου.

Έν τούτοις πολλοί καθ’ οδόν έπιπτον θύματα λη
στρικήν επιδρομήν καί έπέστρεφον έκ τής αποδημίας καί 
πάλιν πτω χοί. Ό  Δημήτριος Ζώτος είς την διάλεξίν του 
περί της ξενιτειάς των Ήπειρωτών, άναφέρει άφήγησιν 
τοΰ συγγενούς του Σπύρου Μπακάλη, δστις τό έτος 
1868, έπιστρέφων με τον καράβανάρη Φετάνη έκ Σάνθης 
ύπέστη έντός χαράδρας ληστρικήν έπιδρομήν καί μετ’ 
άλλων άποδήμων έχασαν δλα τά χρήματά των, διότι 
οί λησταί τους άφισαν πέντε μετζήτια μόνον είς έκαστον 
ταξειδιώτην. Καί έπέστρεψαν εις τήν πατρίδα των συν
τετριμμένοι, άπογοητευμένοι, άληθινά ναυάγια.

"Αλλοι άπόδημοι Ήπειρώται έπέστρεφον ταχέως ή 
πηγαινοήρχοντο κατά σύντομα χρονικά διαστήματα, 
άλλοι έβιοπάλαιον έπί πολλά έτη, χωρίς να εύνοοϋνται 
ύπό τής τύχης καί άλλοι έμενον έντελώς είς τήν ξενι- 
τειάν, είτε διότι έδημιούργουν, ώς εΐπομεν άλλαχοΰ, οι
κονομικός συνθήκας τοιαύτας (κτηματικήν περιουσίαν 
κλπ.), είτε διότι ήρχοντο είς γάμου κοινωνίαν μέ νεαρός 
γυναίκας τής άποδημίας καί, σχηματίζοντες οικογένειαν 
έκεϊ, δέν ήδύναντο πλέον νά επιστρέφουν.

Ύπήρχον, δμως, καί περιπτώσεις, καθ’ άς έπιπτον 
θύματα άπάτης. Ό  Χριστοβασίλης άναφέρει περίπτω- 
σιν’Ηπειρώτου, δστις είργάζετο είς Βλαχίαν (Ρουμανίαν) 
παρά πλουσιωτάτω γαιοκτήμονι καί πάντοτε έσκέπτε- 
το νά έπιστρέψη είς τήν γραίαν μητέρα του, είς τήν ο
ποίαν είχε γράψη, δτι θά έπιστρέψη τήν παραμονήν 
των Χριστουγέννων. Ό  ιδιοκτήτης, δμως, των κτημάτων 
είς τά όποια είργάζετο ό νεαρός Ήπειρώτης, γνωρίζων 
δτι ό καλός καί φιλόπονος ούτος ύπάλληλός του θά ά-
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νεχώρει μετ’ ου πολύ εις την Ήπειρον, συνέταξε π λ α 
στήν επιστολήν, σταλεΐσαν δήθεν προς αύτόν από τό  
χωριό του Ήπειρώτου, έν τή οποία καθίστατο γνω 
στός ό Θάνατος τής μητρός του! Ό  νεαρός Ήπειρώτης 
έκλαυσε πικρώς καί ανέβαλε τό ταξείδιον τής επιστρο
φής επ’ άόριστον, παύσας πλέον νά γράφη καί έπιστο- 
λάς, διότι δεν εΐχεν άλλους οικείους, πλήν τής μητρός 
του. Και έδέχθη τήν πρότασιν του ιδιοκτήτου των γα ι- 
<ϊ>ν, όπως νυμφευθή την κόρην του. Πέρασαν πολλά έτη. 
Άπέθανεν ό πενθερός του, ό συντάξας τήν πλαστήν επι
στολήν. Καί μετά τινα ετη ήσθένησε καί άπέθανε καί ή 
σύζυγός του, ήτις δεν του άφισε τέκνα. Τότε ό άπόδη- 
μος ούτος Ήπειρώτης έκαμε ένα ταξειδάκι εις Ρωσσίαν, 
όπου τυχαίως μεταξύ άλλων συγχωριανών ευρε καί κά
ποιον, νεωστί άφιχθέντα, εκ του χωρίου του, όστις του 
άνεκοίνωσε, ότι ή καϋμένη ή μητέρα του τον άνέμενε με 
δάκρυα τόσα έτη καί τον έπέπληξε, διότι είχε λησμονή
σει τήν μητέρα του. Τότε μόνον ήννόησε ό Ήπειρώτης 
g κείνος τό τέχνασμα του γαιοκτήμονος καί μετ’ ου πολύ  
£πέστρεψε εις τήν πατρίδα του, συνδυάσας τούτο με τάς 
< ορτάς τών~ Χριστουγέννων, όπως είχεν υποσχεθή άλλο
τε εις τήν μητέρα του. βΟταν έφθασε εις τά σύνορα του 

χωρίου τήν παραμονήν των Χριστουγέννων, ευρε τήν 
γραίαν μητέρα του θρηνούσαν νά τον άναμένη εις τό ση- 
μεΐον, όπου άλ?νοτε τον είχε άποχαιρετήσει κατά τήν 
άναχώρησίν του. Έξεπλάγη διά τήν προϋπάντησιν καί 
ήρώτησε:

— Καί που ήξερες, μαννουλα μου, ότι θά έλθω σήμερα;
— Κάθε χρόνο, παιδάκι μου, τή μέρα αυτή βγαίνω  

καί σέ καρτερώ εδώ, όπως μου είχες γράψει.
Πόσες μητέρες τής τής Ηπείρου δεν νοσταλγούν τά  

τέκνα των καί δεν τά περιμένουν με δάκρυα, όπως ή α
νωτέρω Ήπειρώτισσα μητέρα!...

Ή επιστροφή, όμως, των Ήπειρωτών εκ τής άποδη-
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μίας εις την γενέτειράν των δέν ήτο ιτάντοτε επιδεικτική 
κα'ι πανηγυρική. Ό  απόδημος, ζών έπ'ι πολλάς δεκαε
τηρίδας εις τήν αποδημίαν, ήθελε νά βεβαιωθή διά τά  
αληθινά αισθήματα των συγγενών του: των γονέων, 
τής συζύγου κλπ. Καί όπως ό Όδυσσεΰς μετέβη είς τήν 
Δωδώνην διά νά πληροφορηθή παρά των θεών άν έπρε
πε νά επιστρέψη φανερώς ή κρυφίως :

«όπως νοστήσειε φίλων ές πατρίδα γαΐαν 
ήδη δήν άπεών ή όμφαδόν ήε κρυφηδόν»,

τοιουτοτρόπως καί πολλοί Ήπειρώται άπόδημοι, α
ληθείς Όδυσσεϊς είς όλην των τήν ζωήν, έπέστρεφον 
κρυφίως, κατά τό ύπόδειγμα του Όδυσσέως, μετημφιε- 
σμένοι είς έπαίτας ή μικρογυρολόγους ή πραμματευτάς, 
διά νά κατασκοπεύσουν τους συγγενείς των. Μετέβαινον 
είς τήν βρύσην του χωριού νά ποτίσου δήθεν τό ύπο- 
ζύγιόν των, (συνήθως ίππον) καί άνέμενον νά περάση ή 
σύζυγός των ή ή μνηστή των, λαμβάνουσα ύδωρ, οπό
τε έπιτηδίως ύπεκρίνοντο τον έρωτευμένον διαβάτην, 
προσφέροντες μάλιστα καί ελκυστικά δώρα προς επιτυ
χίαν τής παραπλανήσεως. Καί έκ τής στάσεως τών συ
ζύγων ή μνηστών αύτών έλάμβονον μίαν άπτήν άπό- 
δειξιν τής πίστεως ή μή αύτών καί έρρύθμιζον άνα- 
λόγως τήν ίδικήν στάσιν. Μίαν τοιαύτην εικόνα τών 
πιστών συζύγων τής ’Ηπείρου, αΐτινες, ώς άλλαι πι- 
σταί Πηνελόπαι, άνέμενον με άφοσίωσιν τούς συζύγους 
των έκ τής αποδημίας, μάς δίδει τό κάτωθι δημώδες 
άσμα, δημοσιευόμενον είς τήν συλλογήν του Π. Ά ρα- 
βαντινοϋ:

Μαλαματένιος αργαλειός κι* έλεφαντένιο χτένι 
κι’ ένα κορμί αγγελικό κάθεται καί υφαίνει.
Πραμματευτής έδιάβαινε στο μούρο του καβάλλα 
κοντοκρατάει τό μαύρο του καί τηνέ χαιρετάει.

—Καλή σου μέρα κόρη μου, —Καλώς τόν ξέν* όπούρθε.
—Κόρη, για δέν παντρεύεσαι, δέν παίρνεις παληκάρι;
—Κάλλιο νά σκάσ’ ό μαύρος σου, παρά τό λόγο όπούειπες. 

"Αντρα εχω γώ  στήν ξενιτειά και δέκα χρόνους λείπει
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άκόμα δυο τον καρτερώ, στους τρεις τον παντεχαίνω 
και μες στους τρεις άν δεν έρθή τά μαύρα θά φορέσω.

—Κόρη μου, άπέθαν’ ό άντρας σου εδώ και πέντε χρόνους 
κι έγώ του δάνεισα πανί, μουπε νά μου τό δώκης 
έγώ κερί του δάνεισα, μουπε νά μου τό δώκης 
εγώ, φιλί του δάνεισαι μουπε νά μου τό δώκης.

—Πανί, κερί, άν του δάνεισες, έγώ θά σου τό δώκω 
μά τό φιλί, άν του δάνεισες, αυτός νά σου τό δώση.

—Κόρη μου, έγώ είμ’ ό άνδρας σου, έγώ είμαι κι* ό καλός σου. 
—*Αν είσαι συ ό άνδρας μου, άν ε\σ’ εσύ ό ίδιος 

πες τά σημάδια του σπιτιού και τότε νά πιστέψω.
—Έχεις μηλιά στην πόρτα σου, μηλιά μες στην αυλή σου 

έχεις και χρυσοκάντυλο μέσα στην κάμαρη σου.
—Αυτά τά ξέρ’ ή γειτονειά, τά ξέρ’ ό κόσμος όλος* 

πες μου σημάδια του κορμιού και τότε νά πιστέψω.
—Έχεις έληά στά στήθια σου κι* έληά στην άμασχάλη 

κι* άνάμεσα στά δυο βυζιά σπυρί μαργαριτάρι.
—Έσύ, έσύ *σαι ό άντρας μου, έλα στην αγκαλιά μου.

Μία άλλη είκών Ήπειρώτου, προσποιούμενου τον 
διαβάτην καί ζητουντος φιλοξενείαν είς την οικίαν του:

—’Απόψε, περδικούλα μου, έδώ θά ξημερώσω.
—Κι* άν ξημερώσης, ξένε μου, στη ρούγα θά πλαγιάσης, 

τ* είναι στενό τό σπίτι μου, στρώμα γιά σέ δέν έχει 
στο στρώμα τό νυφιόττικο ξένος δέ θά πλαγιάση.
Ό  άντρας μου πάει στην ξενιτειά τώρα δώδεκα χρόνους, 
κΓ άκόμα δυο τόν καρτερώ και τρεις τόν πανταχαίνω 
κΓ άπέ θά κόψω τά μαλλιά καλόγρηα θά γίνω, 
θά πάω σ* έρημο βουνό νά χτίσω μοναστήρι, 
κείνον νά τρώη ή ξενιτειά κι’ έμέ τά μαύρα ράσα.

Τοιουτοτρόπως, ενώ ή αποδημία είχε δημιουργή
σει δραματικός καταστάσεις είς τάς οικίας των άπο- 
δήμων, μάς επιτρέπει συγχρόνως νά θαυμάσωμεν τήν 
άρετήν καί τιμιότητα τής Ήπειρωτίσσης, δυναμένης 
νά παραβληθή πρός τήν άρετήν τής Πηνελόπης, ό
πως περιγράφεται αυτή εις τήν ομηρικήν εποποιίαν 
τής «Όδυσσείας».

Βεβαίως, τά δημώδη άσματα, τά άναφερόμενα είς 
τήν αποδημίαν των Ήπειρωτών είναι πολλά καί πε
ριέχουν είς πλείστας παραλλαγάς ποικίλας εικόνας εκ 
του βιώματος τής άποδημίας. Ή έγκατάλειψις μητρός 
ή συζύγου ή τέκνων ή μνηστής, ή άναμονή του ξε-
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νιτευμένου, τά βάσανα τής ξενιτειάς, ή επιστροφή καί 
τόσα άλλα, είναι άπό τά συνήθη περιεχόμενα των 
δημωδών ασμάτων τής Ηπείρου, γνωστών ώς τ ρ α -  
γ ο υ δ ι ώ ν  τ ή ς  ξ ε ν ι τ ε ι ά ς .

’Ακόμη καί εις τά κάλαντα, τά όποια συνηθίζον
ται εις Ήπειρον νά λέγωνται τήν εορτήν του Λαζά
ρου καί τά όποια είναι γνωστά ώς «Λαζαρικά», οί 
Ήπειρώται δεν παρέλειψαν νά περιλάβουν καί τους 
ξενιτευμένους, διά τους όποιους οι άπαγγέλοντες τού
τα (συνήθως, παιδιά του σχολείου) εύχονται εις τους 
οικείους νά επιστρέφουν «καζαντισμένοι» μέ άφθονα 
χρήματα, φορτωμένα έπί ζώων, αυτόν δέ τούτον ο
ραματίζονται καβαλλάρην έπί πολυτελώς έστολισμένου 
υποζυγίου μέ σέλλα ή μέ τό σάγμα στολισμένο μέ 
πολυχρώμους «φλοκοτές βελέντζες» :

Γιά τος στοί/ς κάμπους ερχετσι στό Γρίβα του καβάλλα 
φέρνει τά γρόσσα στό σακκί και τά φλωριά στην τσέπη 
κΓ εκείνα τά λιανώμοπα στες μούλες φορτωμένα.

** *
Σήμερον τά συγκοινωνιακά μέσα, έκμηδενίσαντα τάς 

άττοστάσες, κατέστησαν την αποδημίαν γεγονός άνευ 
Ιδιαιτέρας σημασίας. Οί Ήπειρώται πηγαινοέρχονται 
εις τήν πατρίδα των μέσα εις μίαν ώραν μέ τό άερο- 
πλάνον ή μέσα εις όλίγας ώρας μέ τό αύτοκίνητον. 
Καί μόνον ή αποδημία του ’Εξωτερικού έχει κάποιαν 
ιδιαιτέραν σημασίαν, σκιωδώς ύπενθυμίζουσαν τόν πα
λαιόν δραματικόν χαρακτήρα τής αποδημίας των Ή - 
πειρωτών. Σήμερον οί όροι τής ζωής καί εργασίας ήλλα- 
ξαν έπί τό καλύτερον εν τή αποδημία. Καί αί οΐκογένειαι 
των Ήπειρωτών πηγαινοέρχονται ώς είς περίπατον, μο
λονότι ή παλαιά επωδός εξακολουθεί νά άδεται είς τά  
γλέντια των Ήπειρωτών :

Τά έρημα τά ξένα V  ανάψουν νά καούν, 
κάνουν τά παλλικάρια καί λησμονούν νά ’ρβουν.
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