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-Στή σύντροφο τής ζωής μου 
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Σ Τ Η Ν  Η Π Ε Ι Ρ ΟΤ Α Ξ Ι Δ Ι

Ελάτε μ* ένα ξεφάντωμα τής φαντασίας καί μέ άληθι- 
νό σκίρτημα τής ψυχής, στό Ιερό προσκύνημα τοΟ 
Ηπειρωτικού χώρου. Τ' άγρια βουνά σού δίνουν τ6 

αίσθημα τής Λεβεντιάς, τής άρρενωπής όμορφιάς καί τού 
στοχασμού, άλλά δικαιολογούν άκόμη τόν ξεχωριστό χα 
ρακτήρα τού ήπειρώτη μέ τόν τίμιο λόγο καί τήν άνθρώ-* 
πινη Αξιοπρέπεια.

Γύρω τά βουνά, άκατάλυτα μές τόν χώρο, πού μετου* 
σιώνοντσι σέ Ιστορία.

Απάτητες βουνοκορφές, δπου χαρούμενο καί πονεμέ- 
νο Αντήχησε τό τραγούδι τής λευτεριάς κι* δπου Αδελφω
μένες έσμιξαν ή θυσία καί ή έθνική ύπερηφάνεια.

Έδώ ό άνθρωπος δούλεψε τό πνεύμα του, αύτό, πού 
ύψωσε τό ήπειρωτικόν άνομα πέρα άπ* τά έλληνικά άρια, 
κι’ ή φύση μέ σπατάλη σκόρπισε τις όμορφιές της.

"Ενα Αγριολούλουδο, λίγα κέδρα γέρικσ, κάποια μισό- 
γκρεμισμένα δέντρα, δάση παρθένα, καί Αλλού λίγη χλω
ρίδα καί γκύ, σού στέλνουν ένα έλπιδοφόρο μήνυμα τής 
ζωής.

Ψηλά Ασημένιες βεράντες πνιγμένες σέ χιόνια αιώνων. 
Χαμηλά νά ξετυλίγεται ή Ασημένια κλωστή τού νερού, τά 
γαλανά ποτάμια μέ τις περίφημες πέστροφες καί ν* άκού- 
γεται ή μελωδία τής γαλήνης καί τής εύτυχίας, μέ τόσιγο- 
μουρμούρισμα τών φύλλων άπ’ τά αιωνόβια πλατάνια.
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Στις πιό ψηλές κορφές νά ριζώνει τό μεγαλόπρεπο δέν
τρο τής Παιδείας καί των Μεγάλων Ευεργετών, πού σκορ
πίζει τό λεπτό άρωμά του σέ κάθε άκρη τής Ελληνικής 
γής καί έδραιώνει τό ηπειρωτικόν όνομα σέ κάθε συνεί
δηση.

Μεγαλόπρεποι χείμαρροι συμπληρώνουν την ήπειρωτι- 
κήν άρμονία πού σου δημιουργεί τήν άνάγκη νά ξεπερά* 
σεις τον έαυτόν σου καί νά ύψωθεΐς θεός στη δημιουργία 
τών υψηλών καί τών μεγάλων.

Σέ ειρηνικές πεδιάδες ό ηπειρωτικός ιδρώτας όργώνει 
τίς συνειδήσεις κσί τήν Ιδέα, πού θά δώσουν στο πανελ
λήνιο τό άμάραντο καί εύωδιαστό λουλούδι τής θυσίας καί 
τής φιλαλληλίας μέ τούς ήρωες καί τούς εύεργέτες.

Έ νας κόσμος άγνός, λιτός, ευγενικός, μορφές τυραγ- 
νισμένες, στεγνές άπ’ τό μόχθο τής δημιουργίας, κλώθουν 
τό νήμα τής καθάριας συνείδησης καί τής λευτεριάς, έτσι, 
πού οι άμαζόνες αύτές τής ’Ηπείρου ι, πέρασαν στήν άθα- 
νασία μέ τό χορό του Ζαλόγγου καί τη Μεγάλη προσφο
ρά τής Πίνδου.

Στόν τόπο τούτον, πού απλώνονταν άπ’ τά Άκροκε- 
ραύνια ώς τόν Άμβρακικό, μέ τίς γόνιμες πεδιάδες τής

1. Τό όνομα Ήπειρος ετυμολογείται άπ* τό ά - περιος, δηλαδή άπ* 
τό στερητικό α— καί τή ρίζα περ, άπ* τήν όποία καί προήλθαν οί λέ
ξεις πέ - ρας, πε - ραν, πού στήν άρχή έσήμαινε έκεΐνο πού δέν έχει πέ
ρας, τέλος κι* άργότερα τή στεριά σέ άντίθεση προς τή θάλασσα (Όδυσ. 
γ , 90-91 «εϊθ* ό γ  έπ* ήπείρου δάμη άνδράσι δυσμενέεσσιν είτε καί έν 
πελάγει).

Ή  λέξη Ήπειρος (δωρ. άπειρος καί αίολ. άπερρος) εΤναι προελλη- 
νική κι* έχει γεωγραφική καί έθνογραφική σημασία. ’Απαντιέται στόν 
"Ομηρο, Θουκυδίδη, στόν ‘Εκαταΐο πού τόν 6ον αιώνα άναφέρει τόν *63- 
ρικό γιά  λιμάνι τής Ήπείρου κ. ά. Οί Ήπειρώτες πριν άκόμη ένωθουν 
σέ πολιτική ένότητα, έκοψαν νομίσματα μέ τήν έπιγραφή ΑΠΕΙ(ΡΟ)ΤΑΝ). 
ΤΤινδ. Νεμ. δ. 82 - 87. H ead h istoria  nummorutn σελ. 269.

Δ. Εύαγγελίδη: «Οί άρχαΐοι κάτοικοι τής Ήπείρου» έκδ. 1947.
Γ. *Αναγνωστοπούλου: «Τό όνομα Ήπειρος» έγκυκλ. Πυρσού.
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Έλλοπίας, σε’ άνατολικά τοΟ Τόμαρου, δπου άναπτύχτη- 
κε ή Δωδώνη καί ατό Μεσαίωνα ή πόλη τών Γιαννίνων 
καί τής Άμβρακίας μέ κέντρο τήν *Άρτσ, κστοικοΟσαν, δ- 
πως γράφει τόν Δ', π. X. αιώνα ό Θεόπομπος, δέκα τέσ- 
οαρα έθνη.

'Α π' αυτά ό Στράβων * μνημονεύει έντεκα: Χάονες, 
θεσπρωτούς, Κασσωπαίους, Άμφιλόχους, Μολοττούς, Ά · 
θαμάνας, Αϊθικας, Τυμφαίους, Όρέστας, Πσρωραίους καί 
Άτιντάνας.

Μά ή ζωή ύπήρξε χιλιάδες χρόνια νωρίτερα, ύπάρ- 
χουν δέ λείψανα άπ’ τό 2.300 π. X., τήν πρώτη περίοδο 
τοΟ χαλκοΟ, μερικά εύρήματα τής Δωδώνης · καί άλλων 4 
τόπων, τά όποια μάς πείθουν πώς οί κάτοικοι τής Η π εί
ρου έμοιαζαν μέ τούς λαούς τής Θεσσαλίας καί Μακεδο
νίας, ο( όποιοι άνήκαν στήν Ά ρία φυλή5.

Έδώ οί πρώτοι "Ελληνες οί Έλλοί ή Σελλοί, έδώ ή 
«Ελλάδα ή άρχαία», δπως τήν όνομάζει ό ’Αριστοτέλης·, 
ή κοιτίδα τών πιό γνήσιων Ελλήνων, τών Δωριέων. Στήν 
κάθοδο τών Δωριέων, άπ* έδώ ξεκίνησε τό δυτικό τους 
τμήμα, οί Δ υμάνες\

Υποστηρίζεται δμως πώς, πολύ νωρίτερα άπ’ τόν Η’, 
it. X. αιώνα, ήταν έΥκατεστημένα έδώ ξενόγλωσσα καί 
βάρβαρα ’Ιλλυρικά φΟλα, τά όποια έξελληνίσθησαν μόλις 
τόν Δ \ π. X. αιώνα.

Μιά άποψη πού σοβαρά κλονίζεται. Γισύτό καί οί ϊ- 
άιοι μέ τήν παραπάνω σκέψη, άπ* τήν ύπαρξη τοΟ Ελλη
νικοί) Μαντείου τής Δωδώνης στά Όμηρικά χρόνια8 καί 2 3 4 5 6 7 8

2. Στράβων: Ζ' 7, 1 σελ. 321 κ. έξ.
3. Δ. Εύαγγελίδη «' Ηπειρωτικά Χρονικά» τόμ. 1 1935 σελ. 193-212.
4. Ν. Ham m ond, E pirus and th e  dorian invasion, 1933 σ. 133.
5. Δ. Εύαγγελίδη: όπου πιό πάνω.
6. ’Αριστοτέλης: (Μετεωρολ. Α' 14, 21 - 22).
7. Ν. H am m ond : όπου πιό πάνω σελ. 156 - 158.
8. Όδύσσ. 5  316 κ. έξ.
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τής τόσο πολιτισμένης γύρω περιοχής, άνσγκάζοντσι νά 
παραδεχτούν9 πώς προϋπήρχαν έδώ έλληνες τούς όποιους 
έδιωξαν τά 'Ιλλυρικά φυλά ή συγχώνευσαν.

’Αμφισβητούν άκόμη την έλληνική γνησιότητα τών ή* 
πειρωτών άπ’ την όμοιότητα τών έπιθέτων καί τών όνομά- 
των τους μέ τά Ιλλυρικά. Μά άποδείχτηκε10 πώς είναι 
γνήσια έλληνικά πού συναντιούνται καί στην λοιπή Έλ- 
λάδα. Κι9 άμφισβητεΐται άκόμη, άπ9 τό χαρακτηρισμό τους, 
ώς βαρβάρων11 άπ’ τό Θουκυδίδη, πού ήταν ’Αθηναίος. 
Δεν άποκλείεται ό χαρακτηρισμός αυτός νά χρωστιέται1* 
στό δτι οί ήπειρώτες συμμαχίσαντες μέ τούς Λακεδαιμο
νίους πολέμησαν έναντίον τών ’Αθηναίων, άκόμη δέ καί 
στήν τόσο διαφορετική διάλλεκτό τους, άπ’ τό λεπτό ’Α
θηναϊκόν ιδίωμα.

Ή  Ελληνικότητα ή γνήσια τών ήπειρωτών είναι άναμ- 
φισβήτητη. Ό  Πολύβιος 13 άναφέρει δτι οί πρώτοι ήπειρώ
τες άποτελοΟσαν μέ τούς ’Αχαιούς, Άκσρνάνες, Βοιωτούς 
καί Θεσσαλούς τό Ελληνικόν ’Έθνος. Καί ό Schmid 14 γρά
φει: «Δέν έχομε πιά τό δικαίωμα νά θεωρούμε τούς Ή- 
πειρώτες λαό ξένο άπ* τούς ‘Έλληνες στά αισθήματα καί 
στή γλώσσα. 'Ήταν φυλή έλληνική, συγγενική μέ τις άλ
λες, πού έμεινεν δμως κατώτερη άπό έκεινες στήν έξέλιξη. 
τοΟ πολιτισμού».

Καί άποδεικνυεται έπίσης ή έλληνικότητα τής Ηπεί
ρου άπό τήν έλληνική γλώσσα, δπως χσράκτηκε στά πα- 
νάρχαια ευρήματα τής Δωδώνης, άπ* τή Δωρική δηλαδή- 
διάλεκτο, πού διαφύλσξε τ* άρχαιότατα στοιχεία της καί

9. Μ. Nilsson studien z cechichte D* Alten epeiros tisgke- 
gee hichte σελ. 3 κ. ά.

10. Beloch (Criechi cechichte εκδ. β' I, σελ. 33).
11. Θουκυδίδης: (A ' 47, 3, β, 68, 5 καί 80).
12. Κ. Γερογιάννη: Εγκυκλοπαίδεια Πυρσού.
13. Πολυβίου: (IX. 38, 3).
14. Schmid, E pirotica, σελ. 17 κ. έξ.
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<άπό τά έρείπια όλάκερου τοΟ ήπειρωτικοΟ χώρου πού ε ί
ναι τά ίδια τών άλλων έλληνικών πόλεων.

Τρ(α ήταν τά ένδοξα ήπειρωτικά έθνη : ΟΙ θεσπρω· 
τοί πού κατείχαν τό παραλιακό τμήμα τής * Ηπείρου καί 
οτή δικαιοδοσία τους άπ* τά Όμηρικά χρόνια ως τόν 5ον 
περίπου 14 π. X. αίώνα είχαν τή Δωδώνη μέ τό μαντείο της. 
Στή Θεσπρωτία ό "Ομηρος ιβ τοποθετεί τόν Άχέρωντσ, 
τόν Κωκυτό, τήν "Αχερουσία λίμνη, τό νεκρομαντείο, μνη
μονεύει δέ καί τόν Όδυσσέα νά θυσιάζει στόν Ποσειδώνα 
κατόπιν παραγγελίας τοΟ Τειρεσία. Μέ τούς Άμβρσκιώτες 
μαζί οί θεσπρωτοί έλαβαν μέρος ,Τ στόν πόλεμο κατά τών 
Περσών, άπ’ τούς θεσπρωτούς *· δέ προέρχονται οί θεσ- 
ααλοί. 9 16 17 18Ακόμη καί πόλη Έφύρα (Κρανιών) άπαντιέται στή 
Θεσσαλία, πού μάλλον πήρε τό δνομα άπ’ τή θεσπρωτική 
όμώνυμη πόλη πού ήταν κοντά στην Πάργα.

"Ακολουθεί τό φΟλο τών Μολοσσών, πού κατείχε τό 
κεντρικό τμήμα, τή Δωδώνη, τήν Έλλοπία ώς τόν Άμβρα- 
κικό κόλπον, δπου είχαν στήν κατοχή τους καί τήν πόλη 
Χαράδρα.

Οί Μολοσσοί δέν μνημονεύονται άπ* τόν "Ομηρο, 
πρώτος δέ βασιληάς τους θεωρείται ό ήρωας Άχιλλέας 
πού λέγονταν καί "Ασπετος. Καί γίνεται πιστευτό αύτό 
καί άποδεικνύεται19 20 μιά άκόμη φορά ή έλληνικότητα τών 
Μολοσσών άπ* τό δτι ό γιός τοΟ Άχιλλέα ό Νεοπτόλεμος 
στήν χώρα τών Μολοσσών 80 βασίλευσε.

15. Στράβων Ζ. 7, 11, σελ, 323, γράφει: «καί ot τραγικοί δέ καί 
Πίνδαρος θεσπρωτίδα είρήκασι τήν Δωδώνην», άκόμη κα\ ό Αίσχύλος 
στόν Προμηθ. Δεσμ. στίχοι 827 - 829.

16. Όδύσσ. 2  315 έπ., 355, Π. 65, Ρ. 526, Τ. 271, 287, 292.
17. 'Ηροδότου: (Β. 8, 47).
18. ΊδΙου: Ζ \ 176.
19. W ilamowitz, Euripides H erakles, l 8, 11 σημ.
20. Παυσανίας: Στό ποίημά του «Νόστων» 10, 26, 4 Klotzsch, 

E pirotisch Cescbicbte, 1911 σελ. 220, Πίνδαρος: «Παιάν» VI, 110.
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'Εδώ στο Βασιληα τους Άδμητο καταφεύγει ό Θεμι
στοκλής, άπ' δπου καί φυγαδεύεται στην Μ. 'Ασία, άπό 
τον 5ον δέ π.Χ. αιώνα οί Μολοσσοί άφου άπέσπασαν άπ' 
τούς θεσπρωτούς τή Δωδώνη κυριαρχούν σχεδόν σ' δλη 
τήν "Ηπειρο.

Ά πό  τότε άρχίζει ή πνευματική καί καλλιτεχνική άνά· 
πτύξη του χώρου τούτου, ό δέ Βασιληας Άρύββας παίρνει 
στα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα, μέρος στους 'Ολυμπιακούς 
άγώνες καί στους Πυθικούς, δπου καί νίκησε.

Τό τρίτο σημαντικό φύλο είναι οί Χάονες πού κατεί
χαν τό βορειοδυτικό ήπειρωτικό τμήμα, άπ’ τήν Κεστρήνη 
του Καλαμά, ώς τήν ’Απολλωνία, τούς Άτιντανες πού κα
τοικούσαν στήν περιφέρεια τού σημερινού ’Αργυρόκαστρου 
κι' ώς τό Τεπελένι.

’Από τό 375 π. X. πού ό Βασιληας τών Μολοσσών 
Άλκέτας, γιος τού θαρύπα, συμπτύσσει τή «Συμμαχία 
τών Ήπειρωτών» στήν όποια προσχωρούν οί θεσπρωτοι 
κι' οί Χάονες, οί κατοικούντες στήν "Ηπειρο, λέγονται πια 
μέ &να όνομα, Ήπειρώτες, καί τήν ϊδια περίπου έποχή εμ
φανίζεται ή ’Ηπειρωτική νομισματοκοπία. 31

Ό  Βασιληας Άρύββας, γιός τού Άλκέτα προστατεύει 
τις τέχνες καί τά γράμματα, τήν κόρη δέ τού άδελφού του, 
τήν ’Ολυμπιάδα παντρεύει μέ τό Βασιληα τής Μακεδονίας 
Φίλιππο τό Β \ Μά τούτος 21 22 23 έκστρστεύει έναντίον του τό 
349 π. X. καί βάζει βασιληα στήν "Ηπειρο τον άδελφό τής 
'Ολυμπιάδας Άλέξαντρο τον Α' (342—326 π. X.) πού προ 
σαρτά στους Μολοσσούς τή χώρα τών Κασσωπαίων *3 κα 
άναδείχτηκε ό πρώτος "Ελληνας πού άνέλαβε άγώνες γιά

21. Αξιοσημείωτο είναι τό τετράδραχμο του Πύρρου πού στή 
μιάν όψη έχει τό κεφάλι του Δωδωναίου Δία δρυοστεφανωμένο καί στήν 
άλλη τήν έπιγραφή ΒΑΣΙΛΕ03Σ ΠΥΡΡΟΥ καί τή Διώνη μέ σκήπτρο νά 
κάθεται σέ θρόνο.

22. Δημοσθένου*: I, 13.
23. Ίδ ίου ; V II 32, Θεόπ. άποσπ. 228.
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τήν κστάκτηαη τής Ιταλίας.
"Ετσι τήν ίδια έποχή πού ό άνεψιός του Μεγάλος Ά -  

λέξαντρος άγωνίζετσι νά υποτάξει τήν ’Ασία, τούτος κα
ταλαμβάνει τή μιά μετά τήν άλλη τις ’Ιταλικές πόλεις (ΠαΤ- 
στον, Λευκανία, Βρεττία κ. ά.) γιά νά σκοτωθεί, τρία χρό
νια μετά τό θάνατο του Μεγ. Άλέξσντρου, σέ μάχη κοντά 
στήν πόλη Πανδοσία, καί νά κατακτηθεί έτσι όλάκερη ή 
"Ηπειρος άπ' τούς Μακεδόνες.

*Η Όλυμπιάδα δμως, ή μητέρα τού Μεγ. Άλέξαν- 
τρου, βάζει στήν "Ηπειρο βασιληα τόν Αίακίδη, γιό τού 
Άρρύβα, τόν όποιον διαδέχεται ό άδελφός του Άλκέτσς 
ό Β' καί μετά τή δολοφονία τούτου, ό γιός του Αίακίδη 
Πύρρος τό 306 π. X., σέ ήλικία δώδεκα χρονώ.

’Απ' έδώ άρχίζει ή Ελληνιστική περίοδος (306—168 
π. X.). Ό  Πύρρος ύπήρξεν ό ένδοξότερος Ήπειρώτης καί 
ή μεγαλύτερη τών αίώνων στρατιωτική φυσιογνωμία μετά 
τό Μεγάλο Άλέξαντρο.

Κυριεύει τό 287 π. X. τή Μακεδονία τήν όποία μοιρά
ζεται μέ τό Βασιληα τής Θράκης Λυσίμαχο και άφού τήν 
χάνει λίγο άργότερα, στρέφεται κατά τής Ιταλίας γιά νά 
βοηθήσει τούς έλληνες πού έμεναν έκεΐ καί περισσότερο 
τούς Ταραντίνους, έναντίον τών Ρωμαίων. Η γείτα ι τήν 
άνοιξη του 230 π. X. μιας έκστρατείας πού παίρνει πανελ
λήνιο χαρακτήρα καί βοηθειτσι μέ πλοία άπ’ τόν ’Αντί
γονο, μέ στρατό καί έλέφαντες άπ’ τόν Πτολεμαίο τόν Κε
ραυνό καί μέ χρήματα άπ’ τόν Άντίοχο.

Στήν ‘Ηράκλεια νικάει τούς Ρωμαίους, προχωρεί στήν 
Κομπανία, καί μέ τό συνετό στρατηγό Κινέα τούς προτείνει 
είρήνη μέ τόν δρο τής άναγνώρισης τής άνεξσρτησίας τής 
Μεγάλης ‘Ελλάδας καί τών Σσμνιτών, Λευκανών, Ά πού- 
λων καί Βρεττίων. Μά σάν δέν γίνονται δεκτές οί προτά
σεις του έπιτίθεται τήν άνοιξη τού 276 π. X. κατά τών Ρω- 24

24. Niese II, 267.
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μαίων τούς όποιους νίκα καί γίνεται κύριος δλης τής Σικε
λίας έκτός άπ' τό Λιλυβαΐο καί τή Μεσσήνη.

Τό 276 π. X. βαδίζει καί πάλι έναντίον των Ρωμαίων 
στήν Ιταλία, μά νικιέται στη μάχη του Βενέβεντου τό 275 
Ίΐ. X. κι* έγκαταλείπει όριστικά τά σχέδιά του γυρίζον
τας στήν Ελλάδα τό 274 π. X.

Τό έπόμενον έτος έπιτίθεται κατά των Μακεδόνων καί 
τό 272 π. X. κατά τής Σπάρτης τήν όποία δεν κατώρθωσε 
νά υποτάξει καί άποσύρεται στό 'Άργος. Έδώ σκοτώνε
ται άπ9 ένα κεραμίδι πού έπεσεν άπό μιά στέγη (272 π. X.). 
''Ένα άδοξο τέλος μιας τόσο μεγάλης φυσιογνωμίας.

Μετά τό θάνατο τού δευτερότοκου γιου του Άλεξάν- 
τρου του Β' πού τον διαδέχτηκε, κυβερνούν τά άκληρα τέ
κνα τούτου Πύρρος καί Πτολεμαίος, για νά σβήσει μέ τό 
θάνατό τους ό οίκος τών Αίακιδών, νά έπακολουθήσει ά- 
ναρχία καί έξέγερση τών ήπειρωτών μέ τήν όποίαν καταρ- 
γεΐται ό βασιλικός θεσμός καί συντάσσεται ό καταστατι
κός χάρτης (243 π. X.) 24 πού διαβάζομε στις επιγραφές 
■πού βρέθηκαν στή Δωδώνη 2δ. Δημιουργεΐται τώρα μιά συμ
πολιτεία πού περιλαμβάνει όλάκερη τήν 'Ήπειρο, έκτός 
τής Άμβρακίας, 'Αμφιλοχίας καί Άθαμανίας, πού άνήκουν 
στήν Αίτωλική Συμπολιτεία, ή όποία κόβει νομίσματα μέ 
τήν έπιγραφή Άπειρωτών. Τώρα ή νομοθετική έξουσία ά- 
"νήκει στή συνέλευση του λαού, πού άποφσσίζει γιά πόλε
μο, ειρήνη, σύναψη συνθηκών καί ή όποία στις πολιτικές 
δίκες άσκει τήν Άνωτάτη Δικαστική Έξουσία. Συνδέει 
τήν τύχη της μέ τούς Μακεδόνες μέ τούς όποιους χρόνια 
πολεμουν τούς Ρωμαίους.

Μά ήλθεν ή ώρα ν* άφανισθει τούτος δλος ό πολιτι
σμός. Στά τέλη του 167 π. X. ό Ρωμαϊκός στρατός μέ έπι- 
κεφαλής τόν Αιμίλιο Παύλο, άφου νίκησε τούς Μακεδόνες, 
γιά  νά φτάσει στόν Ώρικόν κι' άπ ' έκεΐ στήν 'Ιταλία, 25

25. Collitz, D ialektin thr 1334 έξ.
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περνάει άπ’ τήν "Ηπειρο τήν όποία Αφάνταστα λεηλατεί 
καί καταστρέφει. Εβδομήντα πόλεις, οί περισσότερες τών 
Μολοσσών, έξαφανίζονται τελείως καί έκατόν πενήντα 
χιλιάδες ήπειρώτες πωλουνται στά σκλαβοπάζαρα. Μιά 
έκδίκηση τοΟ Πύρρου τήν όποία παίρνουν οί Ρωμαίοι με
τά άπό τόσα χρόνια.

Σκότος πιά έπικρατεΐ έδώ πού έλαμψεν ένας Αληθι
νός πολιτισμός, πού άπλώνει σέ φοβερά έρέβη τό 90 ώς 
τό 89 π. X., δταν οί βάρβαροι τής Θράκης, παιρνώντας 
τή Μακεδονία φτάνουν στήν "Ηπειρο, τήν όποία κατα
στρέφουν, καθώς καί τό ναό τής Δωδώνης.

*Η φρίκη περπατάει σέ κάθε ήπειρωτικό χώρο καί 
τέτοια είναι ή έρήμωση τής ’Ηπείρου πού ό Στράβων ·· 
γράφει στο β' ήμισυ τοΟ Α \ αΙώνα π. X. δτι δλα έχουν 
Αφανιστεί καί παρακμάσει «ένστρατοπεδεύουσιν αύτοΐς 
Ρωμαίοι τοΐς οΐκοις, κατασταθέντες ύπ’ αύτών (τών Ή · 
πειρωτών) δυνάσται».

Στήν περίοδο αύτή τή Ρωμαϊκή (167 π. X .—330 μ. X.) 
οί Ρωμαίοι χτίζουν τις Αποικίες τους Νικόπολη, Βουθρω- 
τό καί Άνδριανούπολη.

"Ομως ό παληός έκεινος κόσμος έσβησε γιά πάντα 
καί τό φλογισμένο πνεύμα του κράτησε ζηλόφθονα ή γή 
χιλιάδες χρόνια στήν Αγκαλιά της. Άπ* τό 330 μ. X. ό 
τόπος τοΟτος άποτελεΐ τή δωδεκάτη ” έπαρχία τής Βυ
ζαντινής Αύτοκρατορίας. Μιά έπαρχία πού περιλαμβάνει 
δλη τήν παληά καί νέα "Ηπειρο καθώς καί τήν ’Ιθάκη καί 
τήν Κέρκυρα.

Οί δοξαστικοί ύμνοι τών θεών τοΟ Όλύμπου δίνουν 
τή θέση τους στις Βυζαντινές μελωδίες του ΧριστιανισμοΟ. 
Δέν έλειψαν κατά καιρούς οί προσπάθειες άνορθώσεως 26 27

26. Στράβων: (VII, 332)
27. N otititia D ignitatum  U triiisgue Im perii καί Σνν&δημος τοΟ 

Μεροκλέα.
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τοΟ τόπου τούτου, ό Ιουστινιανός δέ γιά νά άντιμετωπί- 
σει τις έπιδρομές των βαρβάρων έπισκευάζει κάστρα, ό- 
χυρώνει πόλεις καί άνορθώνει 98 άκόμη πόλεις, δπως την 
Ίουστινιανούπολη (τήν κατοπινή Δρυϊνούπολη), τή Φωτι- 
κή καί τή Νικόπολη.

Έκκλησιαστικώς ή ’Ήπειρος ύπήγετο στον Πάπα, ώς 
τό 727 πού ό είκονομάχος Αύτοκράτορας Λέων Β' ό *Ί- 
σαυρος όφήρεσε τή δικαιοδοσία τού Πάπα καί ύπήγογε 
τήν ’Ήπειρο στον Πατριάρχη τής Κωνσταντινούπολης.

Οί γραφικές ’Ηπειρωτικές βουνοκορφές τήν ίδια επο
χή σπάρθηκαν άπό όμορφα ξωκκλήσια καί τά χωριά κι’ 
οί πόλεις άπό λαμπρούς ναούς μέ τή βαθεια άτμόσφαιρα 
τής καλωσύνης καί τής ειρήνης.

’Απέριττα Μοναστήρια του έννατου αιώνα καί τών 
μετέπειτα χρόνων μέ τήν ξεχωριστή τέχνη τής άγιογρα~ 
φίας, χύνουν στήν ψυχή, τή γαλήνη καί τό φως.

Μά στο κύλισμα τών αιώνων όργώθηκε ό τόπος τού
τος πριν άνθίσει. Ό  Ά λάριχος τό 447, οί Όστρογότθοι 
τοΟ θεοδώριχου τό 474, ό στρατός τού Βασιληά τής ’Ιτα
λίας Τωτίλα πού λεηλατεί τή Νικόπολη καί τή Δωδώνη. 
Καί συμπληρώνουν τήν καταστροφή οί θεομηνίες τής έπο- 
χής τού ’Ιουστινιανού, οί λοιμοί καί οί φρικτοί σει
σμοί 99 πού άφάνισαν πολλές πόλεις καί χιλιάδες ήπει- 
ρώτες.

Γύρω στά 700, οί Σλαυοι έγκαθίστανται στήν όρεινή 
’Ήπειρο, στήν περιοχή του Μετσόβου, τά δέ ήπειρωτικά 
παράλια μαστίζονται άπό τις έπιδρομές τών Σαρακηνών 
πειρατών.

ΚΓ έρχονται, μετά τό 929, τά Βουλγαρικά καί λοιπά 
σλαυϊκά στίφη, πού καταλαμβάνουν τήν ’Ήπειρο καί άπό 
τό κέντρο τής άποικίας τους, τή Νικόπολη, ό Τσάρος τών 28 29

28. Προκοπίου; «Περί κτισμ. σελ. 268 εκδ. Βόννην».
29. Προκοπίου; «’Ανέκδοτα, 19, §κδ. Βόννης, τ. 111, σελ. 112».
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Βουλγάρων Σαμουήλ (976*1016) όραματίζεται τήν καθυπό- 
ταξη δλης τής ‘Ελλάδας. Μά τά Βυζαντινά στρατεύματα 
πολεμοΟν μαζί τους καί τούς διώχνουν καί άπ* τή Νικό. 
πολη.

Τό 1040, ό νέος Τσάρος Πέτρος Δελεάνος καταλαμ
βάνει τήν "Ηπειρο, γιά νά έκδικηθεΐ τό έπόμενον έτος 
1041 κι* έτσι νά έκλείψουν όριστικά οι Βούλγαροι άπ* 
τήν "Ηπειρο.

Νέος δμως έχθρός έμφανίζεται τώρα άπ* τή Δύση, 
οί Νορμανδοί. Τό 1082 ό άρχηγός τών Νορμανδών τής *Α. 
πουλίας Ροβέρτος Γυσκάρδος καταλαμβάνει τό Δυρράχιο 
καί ό γιός του Βαημουνδος τήν μεταξύ Δυρραχίου καί 
"Αρτας "Ηπειρο, πρωτεύουσά του δέ κάνει τά Γιάννινα. 
Αργότερα τό 1108 νικιέται στήν Αυλώνα άπ* τόν Αύτο- 
κράτορα του Βυζαντίου ’Αλέξιο στόν όποιο γίνεται ύπο- 
τελής.

Κι* άκολουθοΟν τό 1147 οί έπιδρομές τών Νορμανδών 
του Ρογήρου Β'. καί Γουλιέλμου Β'. ώς καί ή φοβερή έπα* 
νάσταση του 1200 τών Βλαχοβουλγάρων πού έφερε μεγά. 
λες καταστροφές στήν "Ηπειρο.

Ή  κατάληψη του 1204 τής Κωνσταντινούπολης άπ* 
τούς Λατίνους Σταυροφόρους γίνεται αιτία νά Ιδρυθεί έδώ, 
άπ* τό γενναίο Βυζαντινόν άρχοντα Μιχαήλ "Αγγελο, τό 
Δεσποτάτο τής ’Ηπείρου, του όποίου θαυμάζομε σήμερα 
τά περίφημα μνημεία. Μά στά μέσα του ΙΔ' αίώνα άνα- 
ταράσεται ό ήπειρωτικός χώρος άπ* τό Σέρβο θω μά Πρε- 
λούμποβιτς πού κατέχει τά Γιάννινα σάν αύτοτελές κρά
τος, (1367 —1385) καί τούς ’Αλβανούς, Γκΐνο Μπούα Σπάτα 
πού κατέχει τό Άγγελόκαστρο καί Πετροπιώσα πού κα
τέχει τήν "Αρτα καί τούς Ρωγούς.

Νέος πιο φοβερός έχθρός, έμφανίζεται έδώ τό 1360, 30

30. Γ ιά τό  Δεσποτάτο της Ήπείρον κοίτα ατό ταξίδι μας στέν 
Ά ρ τα .
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οί Τούρκοι, πού κάνουν πρωτεύουσα προσωρινή τού Κρά
τους τους την Άνδριανούπολη γιά νά έπεκταθούν, άφού 
συντρίψουν τούς Σέρβους στο Κοσσυφοπέδιο, στη κεντρική 
"Ηπειρο, καί νά κυριαρχίσουν στά Γιάννινα στις 9 Όκτώ- 
βρη 1430 81 καί στήν "Αρτα στις 24 Μάρτη του 1449.

Πέντε αιώνες κυριαρχοΟν οί Τούρκοι καί τό πνεύμα 
τοΟ Ίσλάμ άφηκε τά περίτεχνα τζαμιά άπ* τά όποια ά- 
κούγονταν ή φωνή τοϋ Μουεζίνη.

Μά ή βία σωριάστηκε’ υστέρα άπό έπικούς άγώνες 
καί τά κανόνια των τούρκων έσίγησαν. ’Απ’ τις ρωγμές 
τους φύτρωσαν τό 1913 τά μυριόχρωμα λουλούδια τής 
Λευτεριάς.

Στο ταξίδι μας στον ήπειρωτικό χώρο, μέ τήν πανελ
λήνια άχτινοβολία του, σταματάμε γιά λίγο στά Γιάννινα 
τήν πνευματική άκρόπολη του δουλωμένου Γένους.

Έδώ ή παληά πολιτεία μέ τά γκαλντερίμια, τούς στε
νούς δρόμους, τά σωριασμένα σπίτια καί τις φτωχογειτο
νιές καί προς τό κέντρο ή σύγχρονη πόλη μέ τήν ξεχωρι
στή γραφικότητα καί όμορφιά, μέ τον παλμό τής ζωής.

Στο κάστρο κυριαρχεί ή μορφή του Άλή - Πασσά κΓ 
ό βόγγος τών παλληκαριών καί ήρώων.

Στή γραφική λίμνη μέ τά καθάρια νερά νανουρίζον
ται οί πόθοι μας καί στο νησί κυριαρχεί τό πνεύμα τής 
σιωπής.

Βαρκούλες άραγμένες στον ειρηνικό μώλο, καλαμιώ
νες, έπιδιορθώματα διχτυών, κυπρύνοι καί ξακουστά χέ
λια, κατακάθαρα σπίτια, κληματαριές καί ντενεκεδένιες 
γλάστρες, μιά ζωή ήμερη καί ταπεινή πού ή ποίησή της ή 
άπλή σοΰ χαρίζεται μέ μιά συγκινητική άναστάτωση τού 
είναι σου.

Έδώ ή Μονή τού €/Αη Παντελεήμονα πού σκοτώθηκε.

31. Κοίτα καί στό ταξίδι μας στά Γιάννινα.
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ά *Αλή - Πασάς, τό σημερινό μουσείο τών προεπαναστα
τικών χρόνων.

Καί σεργιανίζεις άκόμη στο Μυθικό παλάτι τοΟ Σπή- 
λαιου τοΟ Περάματος, πού ό νοΟς σου σταματάει στά 
θαύματα τής φύσης.

"Ενας κόσμος μαγευτικός καί άσύλληπτος.
Ψηλά τά Ζαγοροχώρια μέ τόν Ιδιαίτερο πολιτισμό 

τους, πού τίποτε δέν Εχουν νά ζηλέψουν άπ* τά Ελβετικά 
τοπία. "Αφθονο χύθηκε έδώ, τό μαζεμένο μέ Ιδρώτα στήν 
ξενητιά χρήμα καί θαυμάζεις σήμερα, σ’ Ενα άληθινό όρ- 
γίασμα τής φύσης, τά πολυόροφα σπίτια μέ τις πεντακά
θαρες αύλές, τις πλακόστρωτες ωραίες πλατείες μέ τά γέ
ρικα πλατάνια, τ’ άνηφορικά γκαλντερίμια, τις γραφικές 
έκκλησιές μέ τά χρυσωμένα τέμπλα, τά περίτεχνα καμπα
ναριά καί τήν καταπράσινη γιρλάντα.

Παρθένα δάση, πεύκα καί έλατα καί πυργωμένος 
ψηλά στο Μονοδέντρι, ό Βίκος, ό μεγαλόπρεπος κι* άρρε- 
νωπός, πού στή θέα του Εκμηδενίζεσαι καί κατανυχτικά 
προσεύχεσαι.

Π ιό κεΐ τό όμορφο Μέτσοβο μέ τις τέχνες καί τούς 
θρύλους του, ή εύωδιαστή πατρίδα τών Μεγάλων Εύεργε- 
τών καί ή Κόνιτσα, τό ήπειρωτικό προπύργιο, πού άποθα- 
νατίστηκε μέ τή νεώτερη ιστορία της, καί ό Βοϊδομάτης 
•μέ τις ξακουστές πέστροφες.

Κι’ ως φεύγουμε, δεξιά μας άφήνομε τή Δωδώνη ** 
μέ τό πανάρχαιο μαντείο της, καί πιό δώ, τό χάνι τοΟ 
Τερρόβου πού ήταν τό στρατηγείο του Διάδοχου Κωνσταν
τίνου τόν καιρό τής άθάνατης έκείνης έποποΐας πού χά· 
ρισε τή Λευτεριά στήν "Ηπειρο. Μπροστά μας ξαπλώνε
ται ό Λούρος μέ τούς μικρούς καταρράχτες καί τις γεμάτες 
μέ πλατάνια άκροποταμιές. Δεξιά του τό γραφικό φυ
τώριο τών άνθρώπων ή παιδόπολη τοΟ Ζιρό. 32

32. Κοίτα τό ταξίδι μας στή Δωδώνη, π ιό  κάτω.
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To γλυκό τραγούδι του Λούρου μας φέρνει σ’ ένα εύ- 
ωδιαστό δάσος άπ’ άνθισμένες λεμονιές καί πορτοκαλι
ές, στην ’Ά ρτα την πρωτεύουσα του Δεσποτάτου τής Η 
πείρου.

Έδώ ή βαρεία Βυζαντινή σφραγίδα μέ τό μεγάλο ναό 
τής Παναγιάς τής Παρηγορίτισσας κι* ό τάφος του Κρυ- 
στάλλη, έδώ καί τ* άκατάλυτο γεφΟρι τής ’Άρτας πού δι- 
αιωνίζει μέ τη θυσία τής γυναίκας του πρωτομάστορα την 
πίστη, πώς τά μεγάλα έργα στεριώνονται μόνο μέ τρανές 
θυσίες. Αριστερά τά Τζουμέρκα, ή πατρίδα του Ζαλοκώ
στα, του Λάμπρου καί του Κρυστάλλη.

Γυρίζομε στο κάστρο των Ρωγών, στή Νικόπολη, τη 
νεκρή πολιτεία, καί στήν Πρέβεζα μέ τό ειρηνικό δάόος 
τής έληάς καί τό κυρίαρχο πνεύμα του Καρυωτάκη. Προ
χωρούμε στήν κοιλάδα του "Αδη, στον κάμπο τοΟ Φανα
ριού δπου ήκμασε ένας πανάρχαιος πολιτισμός, έπισκε- 
πτόμαστε τό νεκρομαντείο, όραματιζόμαστε τήν Άχερου- 
σία λίμνη, γέρνομε στά έρείπια τής Εύροιας, τής Πανδο- 
σίας κ. ά. παρακολουθούμε τό άγριο κατέβασμα τού Α 
χέροντα άπ’ τή γέφυρα τής Γλυκής καί τό σιγομουρμούρι- 
σμα τού Κωκυτοΰ. Καί νά ! στήν Παραμυθιά, τή μαρτυρι
κή πολιτεία, πού διαδέχτηκε τήν άρχαία Φωτική, τής ό
ποιας κατάλοιπον είναι ή σαρκοφάγος πού βρίσκεται στο 
Μουσείο τών Γιαννίνων. Ψηλά της κρέμονται τά περήφα
να βουνά τού Σουλιού, δπου πρωτακούστηκεν ό νικη
τήριος παιάνας τού σκλαβωμένου ’Έθνους.

Αριστερά μας ή όμορφη Πάργα μέ τις γραφικές ά- 
κτές της πουγραψε άθάνατης δόξας σελίδες, δταν πουλή
θηκε άπό τούς ’Άγγλους στον Άλή-Πασά.

Καί πιο δώ ή Ηγουμενίτσα ή νέα πολιτεία πού φιλο
δοξεί νά γίνει τό πρώτο τουριστικό λιμάνι τής Ηπείρου. 
Ακολουθεί ή άκρόπολη τού έλληνισμού ή ταλαιπωρημένη 
περιοχή τών Φιλιατών πού κάθε θύελλα άντιμετώπισε μ* 
ολόρθη τήν ψυχή καί τό γραφικό Πωγώνι μέ τον ξεχωρι
στό πολιτισμό του καί τήν προσφορά του στήν Παιδεία.
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"Η Ζίτσα μέ τά ξακουσμένα κρασιά της, τά παληά σχολειά 
της, τό μοναστήρι τοΟ Προφήτη Ή λία δπου έμεινε δυό 
μέρες ό Λόρδος Βύρων πού μελωδικά τραγούδησε τΙς ό- 
μορφιές της καί στο γυρισμό μας στά Γιάννινα ή ψυχή 
μας ξαλαφρώνει στον άγιασμένο χώρο τής μονής Βελλάς, 
δπου συνεχίζεται ή παράδοση μέ τούς μελωδικούς βυζαν
τινούς ύμνους καί τήν καλλιέργεια τοΟ πνεύματος καί τής 
ψυχής.

"Ενα ταξίδι χαρούμενο καί δροσερό στον ήπειρωτικό 
χώρο πού πλούσια προσφέρεται σέ κάθε έποχή καί μιά 
γνωριμία μ* έναν κόσμο πού φλογίστηκε άπ* τό φώς, πού 
δούλεψε τό πνεύμα του, πού άχτινοβόλησε τήν καλωσύνη 
καί τήν άγάπη, πού κέρδισε τήν έμπειρία τής ζωής μέ θυ
σίες καί αίμα, μ* ένα κόσμο μέ τίμιο καί εύθύ χαρακτήρα 
πού γνωρίζει καρτερικά νά δέχεται τήν έγκατάλειψη καί 
τήν άγνωμοσύνη.

Ελάτε μαζί μου νά ταξιδέψωμε στήν "Ηπειρο. Τό Α
σημένιο πρωϊνό, ή χρυσωμένη δύση στή λίμνη, τό άναδί- 
πλωμα τής ψυχής στούς πανάρχαιους τόπους καί τά γρα
φικό μοναστήρια, ή μυρωμένη άνοιξη, τό μεστωμένο κα
λοκαίρι, τό χρυσωμένο φθινόπωρο, τό ξεχωριστό χειμω
νιάτικο ταμπλώ μέ τά κρύσταλλα τής λίμνης καί τή μα
γεία τών χιονισμένων βουνών καί ό φιλόξενος κόσμος, σοΟ 
δίνουν μιά ξεχωριστή αίσθηση, μιά γοητεία, πού σέ δένει 
νοσταλγικά μέ τό ήπειρωτικό τοπίο, καί σοΟ κρατάει 
Αναμμένη τή φλόγα τής άγάπης καί τής θύμησης...



Τ Α  Γ I A Ν Ν Ν A

ρα γλυκειά τής άνοιξης. Νά γαληνεύουν τά πάντα. 
V  J  Νά ρουφάς τό νέκταρ τής ευδαιμονίας πού σοΟ 
™ στέλνει ή άνθισμένη πλάση κι* οί γαλαζένιοι καταρ

ράχτες τ ’ ουρανού. Μιά πνοή άνοιξης έντός σου νά φέρ* 
νει τό παραλήρημα τής ψυχής πού νοιώθει τό σκίρτημα 
γιά μιά άληθινή λύτρωση.

Νάχεις προετοιμάσει τον έαυτό σου γιά τό εύλαβικό 
προσκύνημα στον ίερόν ήπειρωτικό χώρο τού θρύλου, νά 
όδοιπορεΐς στοχαστικά καί κατανυχτικά γιά τή χώρα τών 
Μολοσσών καί νά νοιώθεις τό μάταιο τής σπουδής σου. 
Γιατί άπό κάθε σπιθαμή τής γής αύτής μιά νοσταλγική 
συμφωνία ψιθυρίζει τό ύφος καί τήν ιστορία της πού σέ 
διδάσκει.

Γιατί κάθε βήμα σου σ’ όδηγεΐ στήν Εθνική κολυ
μπήθρα τής όμορφιάς, τής ιδέας καί τής άθανασίας.

Γιατί άκόμη σέ κάθε γκρίζα βουνοκορφή άπ* τήν πε
ρίσσια πρόσμιξη τής στάχτης τού χρόνου, διαβαίνουν σφι
χταγκαλιασμένες δυο πανάρχαιες, αιθέριες καί φλογισμέ
νες Θεές, γνώριμες καί πάντα νέες στόν ήπειρωτικό χώρο, 
ή Ιστορία κΓ ή Δόξα.

Νά σέ χαϊδεύει ή ’Άνοιξη μέ τ’ άργυρό της μαστίγιο 
κι* ό μεθυστικός άγέρας τής άθανασίας, νά σοΰ χαμογε
λούν τά όλάνθιστα κρίνα τής άνατολής, νά σέ μεθά ή με
λωδία τών πουλιών κΓ ή γλυκειά ύπόκρουση τής φλογέ
ρας καί νά ξυπνούν μέσα σουοί μάγοι τής θύμησης, πούσέ
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-ξεμακραίνουν άπ’ τό άγχος τό καθημερινό καί σοΟ θεριεύ
ουν τή νοσταλγία τής ζωής σάν όδοιπορεΐς σέ γνώριμα 
μέρη, σάν άτενίζεις τή χώρα τοΟ φωτός καί τΙς άνέσπερες 
χρυσαχτΐδες της.

Νά σέ μαγεύει τό μυστήριο κι’ ή όμορφιά τοΟ κατα- 
ττράσινου κάμπου, τά ποτάμια μέ τά βαθίσκια πλατάνια 
καί τις άνθισμένες πλαγιές, τό χαρούμενο τραγούδι τοΟ 
άσημένιου νήματος του νεροΟ πού ξεκλώθετσι μακρυά στά 
βάθη καί νά σ' άνασταίνει τό ευωδιαστό κσί μυρωμένο ή- 
πειρωτικό άγέρι τής λεβεντιάς κσί τού τίμιου λόγου.

Μπροστά σου νά όρθώνωνται άλυσίδες άγρια, γυμνά, 
οταχτιά βουνά πού σχίζουν τούς ούράνιους θόλους κεΐ 
πού πλούσιο χύνεται τό γαλάζιο φώς τής χρυσαυγής, καί 
νά ξυπνάει μέσα σου τό αίτημα του έξαγνισμοΟ τής ρώμης 
καί του στοχασμοί).

Νά πνίγεσαι στά πέπλα τής μνήμης, νά λικνίζεσαι στό 
τραγούδι του θρύλου καί νά όρθώνετσι έντός σου ή άνάγ- 
πη νά ύψωθεΐς θεός γιά νά μετουσιώσεις τό νόημα τοΟ χώ
ρου τούτου τοΟ ίεροΟ, γιά νά μπορέσεις νά μετρηθείς μά
ξι του.

Νά όδοιπορεΐς γιά τά Γιάννινα τήν πολιτεία πού ξε- 
πέρασε στήν Ιστορία της τόν ήπειρωτικό χώρο, κι* έγινε 
πανελλήνιον άστρο φωτεινό κι* άμάρσντο σύμβολο καί νά 
έκμηδενίζεσαι, νά ύποτάσσεσαι στό τοπίο πού γίνεται όλά- 
κερο Ιστορία.

"Ενας τόπος μ9 αιώνια έφηβείσ, βσθειά δουλεμένος 
•άπ' τό πνεΟμα. "Ενας χώρος γιά τόν όποιο μόχθησεν 6 
ήπειρώτης κι' άπέχτησε συνείδηση του έαυτοϋ του, κι' I- 
δωκε νόημα καί σκοπό στή ζωή του καί κέρδισε τήν Ιστο
ρική πρωτοπορία στήν πραγμάτωση τών πιό άνθρώπινων 
ιδανικών μέ τήν άμάραντη θυσία.

“Ένα νοτισμένο, πονεμένο καί βαθειά όργωμένο ήπει- 
ρωτικό χώμα, πού φυτρώνει καί σέ κακιές άκόμη έθνικές 
σοδειές, τήν άκλόνητη πίστη τοΟ ήπειρώτη γιά τά Ιερά καί 
τ ’ άθάνατα καί τήν αύθόρμητη καί πολύτιμη προσφορά
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του, χωρίς περίσκεψη καί συναλλαγή, στην «Ιδέα».
Μιά μελωδική συναυλία γύρω σου, του ήπειρωτικου 

χώρου, μέ τό σιγοψιθύρισμα τών θεών, πού σ' όδηγεΐ άπ* 
τόν κόσμο τής σιωπής στούς μελωδικούς ήχους τής έλλη- 
νικής συγχορδίας, στά γαλανά ουράνια πελάγη τής άθα- 
νασίας μες στά όποια γκρεμίζονται οί αιώνες κι* οί και
ροί, γιά ν’ άναβαφτιστει κάθε έποχή στήν ιερή κολυμπή
θρα τής παράδοσης.

Ή  ίστορική στιγμή ποΰχει μεταγγίσει μέσα της τήν 
άξία του πόνου τών περασμένων, πού ρούφηξε σταλαγμα
τιά, σταλαγματιά τούς χυμούς του πνεύματος, ξυπνάει 
έδώ πάντα νέα καί δροσερή. Κι* ή ζωή παίρνει νόημα μορ
φή καί άξία, μέ τή λεβεντιά, τόν άδολο λογισμό καί τήν 
ίστορική συνείδηση τού ήπειρώτη.

Ή  ύπερβατικότητα τής ιστορίας χάνεται έδώ κι* άπ’ 
τά βάθρα δλων τών αιώνων ύψώνεται μές τόν άδιάφορο 
χώρο, ένας ύπέρλσμπρος καί άκατάλυτος ναός μέ τήν άμά- 
ραντη ήπειρωτική μνήμη. Κι* άπ* άκρη σ’ άκρη άντηχουν 
γλυκειές ψαλμωδίες καί θριαμβευτικά ώσαννά γιά τόν άν
θρωπο τόν ριζωμένο μέ τόν τόπο τούτο πού λευτέρωσε 
τήν ψυχή του κι’ έπλασε σέ μιά δραματική πάλη του πνεύ
ματος τόν τίμιο χαρακτήρα κι* άκούγοντσι σέ πανελλήνιες 
μελωδίες οί νότες τής ευγνωμοσύνης στήν ευανδρον ήπει~ 
ρο, στή χώρα μέ τή βαθειά συναίσθηση τής άνθρώπινης 
ευθύνης, γιά τό συνάνθρωπο.

Περιπλανιόμαστε μέ τή δύναμη τοΟ καταρράχτη τής 
θύμησης πού δίνει νόημα κι* έξαγνισμό στήν ύπαρξή μας,, 
σέ γνώριμα μέρη.

"Ενας δικέφαλος άητός ξαπλώνεται νωχελικά κοντότ 
στήν Παμβώτιδα. Μέ τίς φτερουγες του, άνοιγμένες βεν
τάγιες, νά σχηματίζεται όλάκερη ή πολιτεία καί τά δυο κε
φάλια, τά κάστρα, νά λούζωνται στά γαλανά καί άτεμά* 
χιστα νερά τής λίμνης, κι* άλλοτε χρυσαφένια, σάν ήλιος 
προβάλλει άπ* τό Μιτσικέλι.

Τά Γιάννινα, μιά δμορφη πολιτεία πνιγμένη στους;

26



θρύλους καί στις παραδόσεις, πού συγκινεΐ καί σοΟ ζων
τανεύει τήν άμάραντη μνήμη της μέ τή γραφικότητά της, 
τό καταπράσινο τσμπλώ τών κοντεινών δασών, τήν ύγρα- 
σία καί τά ρίγη τής όμορφης Παμβώτιδσς. Τό γραφικό νη
σί πού σπάρθηκε άπό δοξαστικά Μοναστήρια, τις ψαρό- 
βάρκες, τά δίχτυα, τούς καλαμιώνες καί τά στενά δρομά
κια μέ τά βασιλικά. Τις μεγάλες λεωφόρους, τά πσληά 
γκρίζα σπίτια καί τά όλόλαμπρα σύγχρονα Μέγαρα, τούς 
συνοικιακούς κσφενέδες μέ τις τυραγνισμένες μορφές τών 
γέρων πού άναπολούν κάποιους άλλους καιρούς καί τά 
τά μπάρ μέ τή σφύζουσα νεότητα. Τά αιωνόβια βαθίσκια 
πλατάνια καί τά έρείπια περασμένων χρόνων ποΰστησαν 
τή φωληά τους οΐ πελαργοί. Τά πνευματικά κέντρα, τά 
σχολειά, τά γυμνάσια, ή 'Ακαδημία, οι σχολές τοΟ Μικρού 
Πολυτεχνείου, τό Μορφωτικό Κέντρο τής Εταιρείας ’Ηπει
ρωτικών Μελετών, τό Κάστρο μέ τά μυστικά του καί τό 
τζαμί τοΟ Άσλάν Πασά πού θυμίζει τά έρέβη τής σκλαβιάς 
καί τό άδούλωτον Ελληνικό πνεύμα, μιά πολιτεία βυθισμέ
νη στούς θρύλους.

Κι’ όταν γλυκοφέγγει ή τό σούρωπο σκορπίζει τις 
πρώτες σκιές τής νύχτας νά σταματάει ή κίνηση τής πλα
τείας καί ν’ άναφτερώνετσι ή ψυχή μέ τήν έπσρση ή τήν 
ύποστολή τής σημαίας, γιατί έδώ, τόσο κοντεινά στά σύ
νορα, διατηρείται, κι’ είναι χρέος νά διατηρείται, έντονο 
τό έθνικόν αίσθημα

Καί μέ τά πρώτα φθινοπωρινά ρίγη τό τοπίο νά γυ
μνώνεται, οι κήποι νά νεκρώνουν, νά ξεψυχούν τά στερνά 
φύλλα στά κλαδιά, νά στοιβάζωντσι σωροί τά κιτρινισμέ- 
να φύλλα, νά ξεψυχούν οι ρυθμικές νότες τής βροχής στήν 
άσφαλτο, νά βρέχει άτέλειωτα καί γερμέ\ος στό παράθυ
ρο τού σπιτιού σου, όπου πλάθεις καί ζεΐς σ' ένα δικό σου 
κόσμο, νά μαγεύεσαι άπ’ τις μυστικές φωνές τού φθινόπω
ρου πού στό μελάγχολο σύνολό του τις φέρνει μέ δύναμη 
στήν ψυχή σου, κάποιες μυστικές φωνές πού δονίζουν τό 
είναι σου κι' ίσως έρχονται άπό μακρυά, τόσο μακρυά,
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ά π ’ τά βάθη των περασμένων...
Μιά φωνή άπό μακρυνούς αιώνες, πού άφήνει δμως 

Αναπάντητο τό Αγωνιώδες έρώτημά μας γιά τήν άκριβή 
χρονολογία πού χτίστηκαν τά Γιάννινα. Υπήρξαν πολλοί 
Ερευνητές μέ άντιτιθέμενες άπόψεις. Πολλοί1 2 3 4 * * * έρμηνεύον- 
τες τήν περιγραφή του Προκόπιου «Περί κτισμάτων ’Ιουστι
νιανού» σέ συσχετισμό μέ τό Συνέκδημο τού Ίεροκλέα, 
ύποστηρίζουν πώς χτίστηκε άπό τόν Ιουστινιανό8 γύρω 
στήν τρίτη δεκαετηρίδα του έκτου αιώνα, γι’ αύτό καί τήν 
ώνόμασαν Νεώτερη Εύροια. ’Άλλοι® ύποστήριξαν πώς στή 
θέση του Κάστρου πού ύψώνεται τό τζαμί τού Άσλαν Πα
σά, βρίσκονταν στα πανάρχαια χρόνια τό Μαντείο τής 
Δωδώνης στά έρείπια του όποίου οί Εύροεΐς έχτισαν με
γαλόπρεπη έκκλησιά του "Αη Γιάννη. Υποστηρίχτηκε άκό- 
μη πώς τά Γιάννινα βρίσκονταν στά έρείπια τής άρχαίας 
πόλης Κασσιόπης πού ήταν έκεΐ πού τό σημερινό χωριό 
Καστρίτσα, γιά ν’ άπορριφθεΐ σύντομα άπ’ τή μελέτη του

1. α) Δ. Σεμιτέλου «Ηπειρωτικών βιβλίον πρώτον» Βερολίνον 1854 
σελ. 55: «ένθα δέ νυν ή πόλις ’Ιωάννινα κεΐται, ήν τό πάλαι πόλις τις, 
Εύροια καλουμένη, ένεκα τών πολλών ύδάτων. Τούτης μέν ούδείς τών 
άρχαίων συ/γραφέων μέμνηται, οίς δέ φησί Προκόπιος (ΊουστινιανοΟ 
Κτισμάτων Δ, I) δήλον ότι ή πόλις άρχαία ήν καί ένθα τά Ιωάννινα 
έκειτο». β) Ά λ. Πάλλη «Μελέται περί τής άρχαίας Χωρογραφίας* καί 
‘'Ιστορίας τής ’Ηπείρου», γ )  Σωτ. Δάκαρη «Ή π. Εστία» 1952. δ) 
Β. Πυρσινέλλα «Ή π. ‘Εστία» 1959 κ. ά.

2. Γιά δσα λεπτομερώς γράφομε στή μελέτη μας «Ή Παραμυθιά» 
του βιβλίου τούτου, βρισκόμαστε σέ άδυναμία νά παραδεχτούμε τήν ά
ποψη τούτη.

3. α) Π. Άραβαντινου «Χρον. ’Ηπείρου» τόμ. Β'. σελ. 218. 
β) Γ. Κ. Χασιώτου «Περί Δωδώνης» Άθ. 1867 σελ. 90. 
γ ) L,eake, T ravels E tc τόμ. IV σελ. 199.

4. Leguien, Orieus C hristianus τόμ. Β'. σελ. 150.
β) Λαόνικου Χαλκοκονδύλη (Κρουμβάχερ. Βυζαντ. Λογοτεχνία

τόμ. Α'. σελ. 614).
γ )  Άθ. Σταγειρίτη «Ηπειρωτικά» Άθην. 1819 σελ. 375.



χωρίου του Στράβωνα * πού τοποθετεί τήν Κασσιόπη ατά 
νότια τής Θεσπρωτίας *έν άριστερά δέ τοΟ ΆμβρακικοΟ 
κόλπου ή Νικόπολις καί τών Ήπειρωτών οί Κασσωπαίοι».

Ό  Σταγειρίτης γράφει στά « 'Ηπειρωτικά» του : * «εί
ναι δήλον δτι έκτισεν αυτήν Ιωάννης τις καλούμενος Δε· 
σπότης τής Ηπείρου» καί άλλοΟ Τ δ τ ι: «έκτισεν τά ’Ιωάν- 
νινα ό Καντακουζηνός Ιωάννης συγγενής τοΟ Αύτοκράτο· 
ρος Ίωάννου τοΟ Καντακουζηνου».

Ό  Πουκεβίλ * ύποστήριξε δτι τά Γιάννινα ήταν παληά 
πολιτεία τήν όποία άνακαίνισεν ό Ιωάννης γιός τοΟ Α λε
ξίου ΚομνηνοΟ. Μιά άποψη πού δέν άληθεύει, γιατί στήν 
Άλεξιάδα της του 1801 ή "Αννα Κομνηνή ένώ μιλάει γιά 
τά Γιάννινα δέ μνημονεύει τήν άνοικοδόμησή τους άπ* τόν 
άδελφό της Ιωάννη. 5 6 7 8 9 10 Καί συνεχίζει ό Πουκεβίλ δτι στήν 
έκδοδεισα άπ’ τό μοναχό Bandure έκθεση του Αύτοκράτορα 
’Ανδρόνικου, άναψέρεται δ τ ι : «εις τό έτος 673 μεταξύ τών 
Μητροπόλεων καί τά Ιωάννινα, τά όποια πρότερον ήσαν 
’Επισκοπή ύπό τήν Μητρόπολιν τής Ναυπάκτου».

Μά ή νεώτερη έκθεση του Άντρόνικου του ίδιου Banturi^ 
πού έκδόθηκε στή Βενετιά τό 1721 πουθενά δέν άναφέρε- 
ται τό 673. Υπάρχει ό άριθμός 670 στό χειρόγραφο (άριθ- 
μός σελίδας) καί έσφαλμένα 11 τό μετέφερε ό έκδοτης σάν 
Ιτος πού έγιναν τά Γιάννινα Μητρόπολη.

Τό χτίσιμο τών Γιαννίνων πολλοί τό τοποθετούν στά 
πρό τοΟ 9ου αιώνα χρόνια μιά πού στά Πρακτικά τής Συ
νόδου πού έγινε στήν Κωνσταντινούπολη τό 879 άναφέρε-

5. Στράβων σελ. 447.
6. *ΑΘ. Σταγειρίτη € 'Ηπειρωτικά» σελ. 375.
7. Μδίον σελ. 419.
8. F. Pougueville, V oyage de la Grece, P aris 1826.
9. Π. *Αρσβσντ:νοΟ, όπου πιό πάνω, τόμ. Β \ σελ. 113.
10. Pougueville. όπου πιό πάνω, σελ. 225 τόμ. Α'.
11. Β. Πυρσινέλλα: Ό π ο υ  πιό πάνω σελ. 207.
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ται δτι ήταν παρών καί ό Επίσκοπος τών Γιαννίνων Ζα
χαρίας.

*Η πρώτη ιστορική μνεία γίνεται σε Σιγίλλιο του Αύ· 
τοκράτορα Βασιλείου Β' του Βουλγαροκτόνου, πού βγήκε 
τό 1020.

Ή  ’Άννα Κομνηνή στην «Άλεξιάδα» της μνημονεύει 
δτι τό 1081 ό Νορμανδός Ροβέρτος Γυΐσκάρδος κατέλαβε 
τΙς πόλεις Γλαβινίτσα και Κάννινα, πού έγιναν ή άφετηρία 
τών στρατιωτικών έπιχειρήσεων.

Τόν άλλο χρόνο, τό 1802, ό γιός του Βαημουνδος κα
τέλαβε τά Γιάννινα, έσκαψε γύρω άπ’ τήν πόλη μεγάλη 
τάφρο και διώρθωσε τά τείχη καί τό κάστρο «τήν του κά
στρου άκρόπολιν έπισφαλή διαγγούς* 12 13 έξω δέ άπό τά 
Γιάννινα τό 1083 νίκησε τόν Αύτοκράτορα του Βυζαντίου 
’Αλέξιο Κομνηνό.

Τις θετικώτερες δμως πληροφορίες γιά τήν ίδρυση 
τών Γιαννίνων έχομε στις άρχές του 13ου αιώνα. ’Απ’ τό 
Μητροπολίτη Ναυπάκτου Άπόκαυκον (1217) άναφέρεται14 15 
σάν πρώτος ιδρυτής τών Γ ιαννίνων μέ τή μορφή ένός κά
στρου, ό Μιχαήλ "Αγγελος Κομνηνός, νόθος γιος του Σε- 
βαστοκράτορα Ιωάννη, γιά τόν όποιον όμιλε! ώς «τεκτη- 
ναμένου τό τών Ίωαννίνων πολίδιον καί είς μόρφωσιν Κά
στρου αύτό άνεγείροντος» θεωρεί δέ τό κάστρο σάν μιά 
καινούργια κιβωτό : «άλλων σώτειραν κιβωτόν τήν έν τώ 
κατακλεισμώ παντοίων γενεών άπόμοιραν διασώσασαν».

Μετά τήν άλωση του 1204 τής Κωνσταντινούπολης 
άπ’ τούς Φράγκους Σταυροφόρους, ιδρύεται τό Δεσποτάτο 
τής Ηπείρου μέ έδρα τά Γιάννιννα 16 στά όποια καταφεύ
γουν οί άρχοντες του Βυζαντίου διωγμένοι άπ* τούς Λατί

12. "Αννα Κομνηνή I 223. Π. Άραβαντινου τόμ, Β \ σελ. 70 κ. έξ.
13. "Αννα Κομνηνή σελ. 236 κ. έξ.
14. Κεραμέω$ «Δελτ. Ίστορ. Έθν. Έτ. Έλλάδο$», 3 (1890) 454 κ. έξ,
15. Ή  "Αρτα εγινε πρωτεύουσα του Δεσποτάτου τό 1721 (Ρωμά-

νό$ σελ. 83).
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νους τής Πόλης. Τά χρόνια έκεΐνα δπως φανερώνεται άπ’ 
τις άφηγήσεις τοΟ "Αραβα περιηγητή Έδρισή (1153) καί 
τοΟ Ραββίνου Βενιαμίν άτι* τήν Τουδέλη, τά Γιάννινα ήταν 
μιά πολυάριθμη καί πλούσια πολιτεία.

Μιά όμορφη πολιτεία πού καταλάμβανε όλόκληρο τό 
χώρο τοΟ Φρουρίου, μιά πολιτεία πού πήρε τ' δνομά της 
ά π ’ τό ναό τοΟ *Άη Γιάννη τοΟ Προδρόμου, *· ποΰγινε το
πωνυμικό κΓ έλαβε δλος ό τόπος γύρω του, στόν όποιον 
άργότερα ξαπλώθηκε ή πόλη, τ* δνομά του. Κι’ ή έκκλησιά 
τούτη βρίσκονταν μέσα στό κάστρο, έκεΐ πού χτίστηκε άρ
γότερα τό τζαμί τοΟ Άσλάν Πασά, ι? άν καί πιθανώτερα 
νά ήταν κοντά στις στρατιωτικές άποθήκες, στά νότια τοΟ 
τζαμιοΟ τούτου, ,β στά έρείπια πού σκιάζουν θλιβερά δυό 
κυπαρίσσια.

Στενά δρομάκια όδηγουν τά βήματά σου μετά τήν 
πύλη τοΟ κάστρου. Μάταια άγωνίζεσαι νά περπατήσεις στ* 
άχνάρια τών περασμένων. Ή  φαντασία σου σέ μιά ιστο
ρική άναδρομή προσπαθεί ν’ άναστήσει μιά έποχή χαμένη 
πιά γιά πάντα. Γιατί δλα τά έξαφάνισεν ό χρόνος κΓό χα
λαστής άνθρωπος. ’Εδώ στή θέση τοΟ τζαμιού Φετιγέ 6- 
ψώνονταν τ* ’Ανάκτορα τών Δεσποτών πού τάχτισεν ό Ι
δρυτής τού Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου Μιχαήλ Α’, (1204— 
1214), γιά νά τόν διαδεχτεί ό άδελφός του Θεόδωρος 
(1214—1230) πούφτασε τά σύνορα τού Δεσποτάτου ώς τήν 
Κωνσταντινούπολη πού τήν είχαν οι Φράγκοι, μέ τούς ό
ποιους καθώς καί μέ τούς Σέρβους, Βουλγάρους καί ’Αλ
βανούς πολέμησε σκληρά πολλά χρόνια γιά νά πάρει στήν 
κατοχή του τήν Άνδριανούπολη (1224) καί τή Θεσσαλονίκη. 16 17 18

16. Γ. Χοττζιδάκι *ΓλωσσωλογικαΙ Ιρενναι*, τόμ, Α '. Άθην. 1934 
<τελ, 347.

17. L eake, όπου πιό πάνω, τόμ. IV σελ. 199. Π. ΆραβαντινοΟ, 
δπον πιό πάνω τόμ. Β \ σελ. 114 κ. &.

18. Γ. Χασιώτη, όπου πιό πάνω σελ. 114.
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Κι* έλαμψαν έδώ οί πορφύρες τών Δεσποτών. Στη μά
χη τής Πελαγονίας τοΟ 1259 ό Δεσπότης τής Ηπείρου μέ. 
τούς Φράγκους συμμάχους του του Γουλιέλμου Βιλλαρ- 
δουΐνου νικιέται άπβ τον Αύτοκράτορα τής Νίκαιας άπ’ τό 
στρατό τού όποιου καί καταλαμβάνονται τά Γιάννινα. 
"Ομως πολύ γρήγορα άπελευθερώνονται άπ’ τό Δεσπότη 
Μιχαήλ καί τούς Φράγκους συμμάχους του, οί όποιοι πρω- 
τοπσρουσιάζονται έτσι στήν ιστορία, τών Γιαννίνων. Σκλη
ροί άγώνες γίνονται για νά διωχθοΟν οί Φράγκοι καί πε
ρισσότερον άπ’ τήν "Αννα Παλαιολογίνα καί τό παιδί της 
θωμά. Οί άγώνες παίρνουν διάρκεια καί τό έλληνικό πνεύ
μα άστράφτει ξανά. "Ομως ό θωμάς δολοφονείται. ΚΓ οί 
πιέσεις τών Φράγκων πυκνώνουν γιά νά ξεδυαλυθοΟν τό 
1315 πού ό Αύτοκράτορας τής Κωνσταντινούπολης ’Αν
δρόνικος Β' έστειλε ισχυρές βοήθειες στούς άγωνιζόμενους 
Γιαννιώτες κΓ έτσι οί Φράγκοι χάνονται άπ’ τά χώματα 
τούτα τά ιερά.

Τό Δεσποτάτο τής ’Ηπείρου πού έχει γιά έδρα του 
τά Γιάννινα συντελεί πολύ στήν αύξηση τού πληθυσμοΟ 
καί στήν όχύρωση τής πόλης. Χιλιάδες "Ελληνες συγκεν
τρώνονται δώ γιά ν* άποφύγουν τά δεινά τής άλωσης τής 
Κωσταντινούπολης άπ5 τούς Φράγκους τής τέταρτης σταυ
ροφορίας. ’Έρχονται δώ οί διωγμένοι καί λεύτεροι στό 
πνεύμα ρωμηοί πού «κατοικίαν άνεψηλάφων».

Δημιουργειται τώρα μιά προηγμένη πολιτεία ή όποία 
«μεμέστητοι οίκητόρων, άκμάζει δε πλούτω καί πάσιν άλ- 
λοις έναβρύνεται», δπως μάς λέγει τό Χρυσόβουλλο του 
1319 του Άντρόνικου Παλαιολόγου.

Δημιουργειται ένα Έλληνικό κράτος πού βοήθησε ά- 
φάνταστα τήν έθνική πορεία καί συνέχισε τον έλληνικό 
πολιτισμό χωρίς δμως ποτέ νά δεχτεί, δπως καί τό Δεσπο 
τάτο τής Τραπεζούντας, τή συνένωση μέ τό κράτος τής 
Κωνσταντινούπολης πού θάφερνε έτσι τήν άποκατάσταση 
του ένδοξου Βυζαντινού κράτους.

Τό 1319 βυζαντινά στρατεύματα μέ άρχηγό τό Συρ-
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γιάνη πολιορκοϋν τά Γιάννινα/Η άμυνα προβάλλεται σθενα 
ρή, μά οί έλπίδες μιας νίκης μικραίνουν καθημερινά.Οί Γιαν- 
νιώτες πείθονται άπ' τό Συργιάννη νά ύποταχθοΟν μέ δρους 
στον Αύτοκράτορα του Βυζαντίου Άντρόνικο Β' Παλαιολό- 
γο, ό όποιος τους χορηγεί τό περίφημο Χρυσόβ ουλλο ” πού 
βρίσκεται στο «Τμήμα Χειρογράφων» τής Εθνικής μας βι
βλιοθήκης μέ αϋξ. άριθμό 1463. ‘Ένα Χρυσόβουλλο πού 
άποτελεΐται άπό τρακόσιους περίπου στίχους, μέ τό όποιο 
άναγνωρίζονται δλα τά αιτήματα τών ισχυρών καί τής έκ- 
κλησιας τών Γιαννίνων. Φανερώνεται μ* αύτό ή ιδιοτέλεια 
τών τότε δυναστών τής πολιτείας, οί όποιοι δέν ένδιαφέρ- 
θηκαν γιά  τούς «μικρούς». Μιά μοναδική πρόνοια πάρθη- 
κε γ ι’ αύτούς, του έκτοπισμου: «ΐνα οί κατά καιρούς μέλ
λοντες κεφαλατικεύειν (διοικεΐν) εις τήν είρημένην πόλιν 
τών Ίωαννίνων ούδέν έχουσιν δλως άδειαν έκβάλλειν καί 
μετοικίζειν τινά μικρόν ή μέγαν άπό τών έποίκων αύτής, 
καί άλλσχου κατοικεΐν αύτόν, ε( μήπως αύτός θελήση οΐ- 
κοθεν καί προαιρεθή έξελθεΐν καί μετοικήσαι άλλαχοΟ».' 
Μιά πρόνοια γιά τούς «μικρούς» πού άμβλύνεται δυστυ
χώς μέ τά παρακάτω: «τον άναφέντα δέ δημοταράκτην, 
αύτόν καί μόνον όφείλει έχειν άδειαν ή είρημένη κεφαλή 
έπιβάλλειν καί άποπέμπειν άπό τής είρημένης πόλεως».

Μέ τούς δρους του Χρυσόβουλλου πού έπέβαλαν οί 
Γιαννιώτες άποδεικνυεται περίτρανα καί ή πίστη τους 
στήν έλληνική ιδέα «ΐνα ούδέν έκδοθή ή τοιαύτη πόλις 
ποτέ παρά τής βασιλείας... προς Φράγκους ή προς άλλους 
τινάς τών άπάντων!». Μιά δυσπιστία τών Γιαννιωτών, 
στή Βυζαντινή διοίκηση, πετυχαίνει τόν δρον δπως ό Αύ- 
τοκράτορας δέχεται νά έκλέγωνται ντόπιοι δικαστές, οί 19

19. Δημοσιεύτηκε ά π’ τονς: Α.Μονστοξυδη «‘Ελληνομνήμων» σελ. 464 
κ. έξ. Π. Άραβαντινό, όπου πιό πάνω τόμ. Β*. σελ. 294. Miclosich— 
M yller, Acta e t D iplom ata G raeca Medii Aevi 5, 77.

Π. Καλλιγσ: Μελέται Βυζαντινής Ιστορίας» 1894 σελ. 362. Σπ. 
Λάμπρον: «Ν. ‘Ελληνομνήμων» τ . 12 (1915) σελ. 36.
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όποιοι νά δικάζουν δλσ τά ζητήματα, έκτος άπ’ τά ύπα- 
γόμενα στή Μητρόπολη των Γιαννίνων, τής όποιας καί 
ένισχύεται ή θέση : «ϊνα διορίσηται ή βασιλεία μου καί έκ- 
λεγώσιν άνθρωποι καλοί άπό των έποίκων τής τοιαύτης 
πόλεως καί ταχθώσιν ως κριταί, καί κρίνωσι καί έξισάζωσι 
τάς παρεμπιπτούσας έν αύτή υποθέσεις μετά τών εύρισκο- 
μένων εις κεφαλήν αυτών, πλήν των ύποθέσεων μόνον 
αϊτινες άρμόζουσι λαμβάνειν τήν διευλύτωσιν (λύσιν) άπό 
του μέρους τής έκεΐσε άγιωτάτης εκκλησίας». Κάποιοι άλ
λοι δροι του χρυσόβουλλου τούτου άπαλλάσσει τούς Γιαν- 
νιώτες άπό φόρους καί στρατιωτικές υποχρεώσεις τους 
έξω άπ* τά Γιάννινα.

Τά δικαιώματα τής έκκλησιάς καί των προυχόντων 
όλοκληρώνονται μέ τό δεύτερο Χρυσόβουλλον 20 του ίδιου 
Αύτοκράτορα πού δόθηκε τό 1321 στούς Γιαννιώτες.

Νέα δμως σύννεφα παρουσιάζονται πού δλο πυκνώ
νουν καί γίνεται μολυβένιος ό ούρανός καί γίνονται δλα 
μιά θύελλα πού συνεπαίρνει.

Οί Σέρβοι του Στεφάνου Δουσάν τό 1349 καταλαμβά
νουν δλη τήν ’Ήπειρο καί κάνουν έδρα τής Διοίκησής τους 
τά Γιάννινα μέ Διοικητή τον Πρελούμποβιτς. Μά κΓ άλλα 
σύννεφα σωριάζονται πού βυθίζουν τήν πολιτεία τον ίδιο 
καιρό στήν άγωνία τήν έφιαλτική των ’Αλβανών τοΟ Πέ
τρου Αιώσα καί του Γκίνου Φράτη έναντίον τών όποιων 
σκληρά μάχεται ό άπαίσιος Διοικητής τών Γιαννίνων θ ω 
μάς Πρελούμποβιτς. ΚΓ έρχεται ή θεία δίκη μέ τό όπλι- 
σμένο χέρι ένός σωματοφύλακα πού δολοφονεί τό 1384 
τόν Πρελούμποβιτς, ό θάνατος του όποιου δημιουργεί πιο 
άμεσο τόν κίνδυνο τών Αλβανών. Ή  Ελληνικής κατα
γωγής χήρα του Μαρία ’Αγγελική Παλαιολογίνα, λυγίζει

μέ
20.—Τό Χρυσόβουλλο τοΟτο βρίσκεται στο Μουσείο του Λονδίνου 

άριθμό: Additional 24.382.
Κοίτα: κ. Μέρτζιου «Ήπειρ. Εστία» 1952 σελ. 115 κ. έξ.
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οτίς παρακλήσεις τών άρχόντων τών Γιαννίνων καί παν
τρεύεται τόν Φλωρεντινόν ΉσαΟ Μπουουτελμόντι, πού οί 
χρονογράφοι τού Βυζαντίου όνομάζουν Ίζάουλον, ό ό
ποιος μέχρι τά .τέλη τής ζωής του διεξήγαγε σκληρούς 
άγώνες κατά τών ’Αλβανικών φύλων κι’ άναδείχτηκε 
προστάτης τής πολιτείας, τής 'Ελληνικής θρησκείας καί 
τών Ελληνικών Γραμμάτων.

Έ τσι, μέ τόν Ίζάουλον οί Φράγκοι έπανέρχονται στήν 
Ιστορία τής πολιτείας. Ό  συγγενής του Κάρολος Α / Τόκ- 
κος, κόμις τής Κεφαλλωνιας, καλείται μετά τό θάνατό του 
στά Γιάννινα, άπ’ τά όποια κατωρθώνει νά διώξει τούς 
’Αλβανούς του Μπούα Σπάτα. Ό  διάδοχός του δμως Κά- 
.ρολος ό Β.' άγωνιζόμενος έναντίον τών νόθων παιδιών 
τοΟ πατέρα του πού διεκδικουσαν τή διαδοχή, καί προσ
παθώντας νά πνίξει τ' άπελευθερωτικά κινήματα τών 
Γιαννιωτών κατά τών Φράγκων, ζητάει στή Θεσσαλονίκη 
τήν προστασία του Τούρκου Βαγιαζήτ Γκιλντιρίζ στόν 
άποιο τελικά τό 1430 * *ι παραδίνει μέ συνθήκη τήν πόλη 
καί γίνεται ύποτελής του.

'Ένας μεγάλος γδοΟπος άκούγεται. Τά σύμβολα τοΟ 
Χριστιανισμού γκρεμίζονται. Τήν ξάστερη μέρα δονεί ή 
προσευχή του 'Ιμάμη. Τά μισοφέγγαρα άνεβαίνουν. Έ νας 
-φοβερός κρότος άντηχεΐ άπ ' τά γκρεμισμένα σύμβολα του

21*—Γιά τήν άλωση τών Γιαννίνων υπάρχουν διάφορες άπόψεις.
*0 Φραντζής (*Έκδ. Βόννης σελ. 154), ό Μελέτιος Μήτρος, Μητροπολί
της Αθηνών (Ήπειρ. χρον. τομ. ΙΑ·' σελ. 323), ό Thom as H ugues 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Κανταβρυγίας) voyage  a Jannina Ικδ. 
Παρισωίν 1821, τομ. I σελ. 291 κ.έξ., όΠουκεβΙλ) Voyag e dans la G re
ece, τόμ. I σελ. 116 καί ό Π. Άραβαντινός παραδέχονται τό έτος 
1411.

’Αντίθετα ό Κ. Παπαρρηγόπουλος (Ιστορία Παπαρ.—Καρολίδου 
£ /  σελ. 330—1), ό Λαόνικος Χαλκοκονδύλης (Έκδ. Βόννης, σελ. 234), ό 
Κ. Δ. Μέρτζιος, (Ήπειρ. Χρον. τόμ. ΙΓ/ 1938 σελ. 110) καί τό Xpovr 
κόν της Ήπειρ. (Pougeeville voyage la Grece τόμ. 5ος σελ. 290) 
-παραδέχονται τήν 9 ’Οκτώβρη του 1430.

35



έλληνισμου, πού φτάνει ώς τά πέρστα τής ρωμηοσύνης, 
πού συνταράζει ή μοιραία αύτή στιγμή.

Τά Γιάννινα έτούρκεψαν.
Ή  πτώση τής ’Ηπείρου ήταν άναμφισβήτητη. Μόλις 

είχε προηγηθεΐ ή καταστροφή τής Θεσσαλονίκης. ’Έπειτα 
υπήρχε καί κάποια έμπειρία των Γιαννιωτών γιά τά προ- 
νόμοια. θυμόνταν έκεΐνα τού ’Ανδρόνικου. ΚΓ ή συμφω
νία πραγματεύτηκε. Οί Γιαννιώτες προσφέρουν στον Τουρ
κικό ζυγό τήν πολιτεία τους. Α π ’ τά προνόμια πού παρα- 
χωρήθηκαν στο Μητροπολίτη καί στούς ’Άρχοντες, ιδιαί
τερα στο Στρατηγόπουλο καί τό γιό του, φανερώνονται οί 
συνεννοήσεις πού προηγήθηκαν: «Ό  Μητροπολίτης νά 
εχη τήν κρίσιν του τήν ρωμαϊκήν καί δλα του τά έκκλη- 
σιαστικά δικαιώματα* οί άρχοντες δσοι έχουν τιμάρια, πά
λιν νά τά έχουσιν...».

Τά προνόμια πού ό Μουράτ ό Β.' παραχώρησε στούς 
Γιαννιώτες είναι γνωστά σαν «όρισμός τού Σινάν πασά 
” », ό όποιος γράφτηκε στήν έλληνική γλώσσα. «Όρισμός 
δν περ έστειλαν ό Σινάν πασάς ό του Σουλτάν Μουράτ 
Βεζύρης είς τά Ιωάννινα έπί έτη στπλη...

«Τής κεφαλής τών κεφαλάδων καί αύθέντου πάσης 
Δύσεως, του Σινάν πασιά όρισμός καί χαιρετισμός είς 
τον πανιερώτατον Μητροπολίτην Ίωαννίνων καί είς τούς 
έντιμοτάτους άρχοντες τόν τε καπετάνον Στρατηγόπου- 
λον καί τόν υίόν τού Καπετάνου τόν κυρ Παύλον καί είς 
τόν πρωτοστάτορα τόν Μπονήσαβον καί είς τόν πρωτο- 
σιγκρήτη τόν Στανίτζη καί είς τούς λοιπούς άρχοντες τών 
Ίωαννίνων, μικρούς τε καί μεγάλους.

Νά ήξεύρετε δτι μάς έστειλεν ό μέγας αύθέντης νά 
παραλάβωμεν τού Δούκα τόν τόπον καί τά κάστρη του.

22.— Σπ. Λάμπρου; «δπου πιό πάνω» τόμ. 5 (1908) σελ. 61. Πορ- 
φυρίου Ούσπένσκη.· «Ταξείδιον Μετεώρων» σελ. 126. «Ήπειρ. Ήμερολό- 
γιον» 1914 σελ. 250. Κ. Ά  μαντού; «ΟΙ Χριστιανοί καί ό όρισμό* τοΟ 
Σινάν Πασα». Ήπειρ. Χρονικά 1930 σελ. 208.
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Καί ώρισέν μας γοΟν ούτως: δτι όποιον κάστρο καί χώρα 
προσκυνήση μέ τό καλόν, νά μηδέν έχει κανένα φόβον, οϋ* 
τε κακόν, ούτε κουρσεμόν άλλ* οΰτε κανέναν χαλασμόν 
καί όποιον κάστρο καί χώρα δέν προσκυνήσουσιν, ώρισεν 
νά τά καταλύσω καί νά τά χαλάσω έκ θεμελίων, ώσπερ 
έποίησα καί την Θεσσαλονίκην. Διά τούτο γράφω καί λέ
γω σας δτι νά προσκυνήσετε μέ τό καλόν καί μηδέν 
πλανηθήτε καί άκούσετε τών Φράγκων τά λόγια δτι 
τίποτε δέν σας θέλουν ώφελήσει, πλήν &ν σάς χαλά
σουν καθώς έχαλάσασιν καί τούς θεσσαλονικαίους. Καί 
ένεκεν τούτου όμνέω σας τον θεόν του Ούρανου καί γής 
καί τον προφήτην Μωάμεθ καί είς τά έπτά μουσάφια καί 
είς τούς έκατόν είκοσι τέσσαρες χιλιάδες προφήτες τοΟ 
θεού καί είς τήν ψυχήν μου καί είς τήν κεφαλήν μου καί 
είς τό σπαθί δπου ζώνομαι δτι νά μηδέν έχετε κανένα φό
βον, μήτε αίχμαλωτισμόν, μήτε πιασμόν παιδίων, μήτε έκ- 
κλησίας νά χαλάσωμεν, μήτε μασγίδι νά ποιήσωμεν άλλά 
καί οί έκκλησίες σας νά σημαίνουν καθώς έχουν συνή* 
θειαν.

Ό  Μητροπολίτης νά έχη τήν κρίσιν του τήν ρωμαϊκήν 
καί δλα τά έκκλησιαστικά του δικαιώματα. Οί άρχοντες 
δσοι έχουν τιμάρια, πάλιν θά τά έχουσιν* τά γονικά τους, 
τά ύποστατικά τους καί τά πράγματά τους δλα νά τά 
έχουν χωρίς τίνος λόγου* καί άλλα εΐτι ζητήματα θέλετε 
ζητήσει νά σάς τά δώσωμεν. Εί τέ καί σταθήτε πεισματι
κά καί δέν προσκυνήσετε μέ τό καλόν νά ήξεύρετε δτι 
ώσπερ έδιαγουματίσαμεν τήν Θεσσαλονίκην καί έχαλάσα- 
μεν ταΐς έκκλησίαις καί έρημώσσμεν καί άφανίσαμεν τά 
πάντα, ούτως θέλομεν χαλάσει καί έσάς καί τά πράγματά 
σας καί τό κρίμα νά τό γυρέψη ό θεός άπ* έσάς...».

Ό  όρισμός τοΟ Σινάν πασά έχει σημασίαν καί γιά 
τή λοιπή Ελλάδα διότι, μέ τά προνόμια διασώθηκεν ό Ελ
ληνισμός. δσοι δέ (Χιώτες, Κυκλαδιτες καί άλλοι) πέτυχαν 
διάφορα προνόμια, ατούς παραπάνω όρισμούς στηρίχτη
καν καί αύτά σχεδόν άντέγραψαν. Δέν είναι γνωστό άν
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δόθηκαν άργότερα καί άλλα προνόμια ή τροποποιήθηκαν 
τά πιό πάνω μέ άλλους «άχτναμέδες=συνθήκες». Γεγο
νός δμως είναι πώς τά διάφορα προνόμια εύκολα κατα
πατιούνταν.

Ή  τυραννία τών Τούρκων άρχίζει στόν ηπειρωτικό· 
χώρο νά δεσπόζει. Μάταια τό 1445 άγωνίζεται ό Κάρολος 
ό Β' νά λευτερώσει την πόλη. Τά Γιάννινα έτούρκεψαν 
όριστικά καί στεροΟνται προσωρινά τά προνόμια τής συν
θήκης του 1430.

Τό κάστρο θρηνεί. Οί νύχτες λιποθυμοΟν στην ομορ
φιά τής Παμβώτιδας. Ό  άχός τής τωρινής ζωής σβήνει κι 
άπόκοσμοι ψίθυροι σε κάνουν νά σπουδάζεις τήν ποίησή 
καί τό πνεΟμα ένός άλλου καιρού μ* ένα γκαλντερίμι, ένα 
γέρικο πλατάνι, ένα γκρεμισμένο τζαμί πού θεμελιώθηκε 
στα έρείπια κάποιου ναού, καί μέ θυμωνιές άπό έλληνικές 
άναλσμπές.

Έδώ στό κάστρο άντήχησαν οί Βυζαντινοί ° Υμνοι, 
στο Μητροπολιτικό ναό του Ταξιάρχη Μιχαήλ πού τόν έχ
τισε στόν περίβολο του ΣτρατιωτικοΟ Νοσοκομείου ό Δε
σπότης Μιχαήλ Α' καί στό κοντεινό Μητροπολιτικό Μέ
γαρο.

Καί γύρω τού μεγάλου ναού ήταν τό νεκροταφείο κΓ 
οί τάφοι τών έπισήμων, του θωμά Πρελούμπου πού τόν 
άνακάλυψε ό Άλή-Πασάς δταν έχτισεν έκει τό γυναικω· 
νίτη του καί τόν άνάγνωσεν ό διδάσκαλος Κοσμάς Μπα- 
λάνος τόν όποιο κάλεσεν ό Βεζύρης καί πιό κει ό τάφος 
τής κόρης του Θωμά, Ελένης, τής γυναίκας του ’Αγγελι
κής καί τών δεσποτών Ίζάουλου καί Καρόλου του Α'.

Καί πιό άριστερά, στόν κήπο πού άργότερα χτίστηκε 
τό τζαμί, ύψώνονταν τά μεγαλοπρεπή ’Ανάκτορα τών Δε
σποτών τής ’Ηπείρου κι’ έλαμψαν οί πορφύρες τους, κι’ 
άστραψε τό πνεύμα τους σέ ειρηνικά έργα, κι* άνέζησε τό 
δουλωμένο στούς Φράγκους Βυζάντιον πού συνέχισεν έδώ 
τήν έλληνική του πορεία, καί βασίλεψαν άργότερα σ' αύτά 
οί Νορμανδοί κι’ οί Σλαύοι, γιά νάρθει ό χρόνος μέ τις
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άφαιρέσεις του καί ν’ άναζητάς σήμερα τοΟ κάκου καί τό 
πιό μικρό άχνάρι τους.

Περήφανο ύψώνεται σήμερα, άκατάλυτο σύμβολο τής 
κυριαρχίας τών Τούρκων, τό τζαμί τοΟ *Ασλάν Πασά πού 
χτίστηκε τό 1618 καί τό όποιο σήμερα μετατράπηκε σέ Δη
μοτικό Μουσείο κοί πιό άριστερά ή τούρκικη βιβλιοθήκη 
καί οί τάφοι τών έπισήμων τους καί άλλα έρείπια πού φέ
ρουν τή σφραγίδα του Άλή-Πασά.

Γιατί καί σήμερα άκόμη, ίδιαίτερα έδώ στό κάστρο, 
ζωντανεύει πάντα ή μνήμη τοΟ Άλή-Πασά, του όποίου τό 
άκέφαλο σώμα είναι θαμμένο έδώ. Καί κάθε σταλαγματιά 
βροχής καί κάθε σιγομουρμούρισμα τών φύλλων καί κάθε 
κυμάτισμα του νερού τής λίμνης, σοΟ φέρνει άπ’ τίς σω
ριασμένες ύπόγειες φυλακές τό θρήνο τών άγωνιστών, τό 
βόγγο τών άρματωλών καί κλεφτών. Καί μέ τό ρυθμικό 
κουπί τοϋ βαρκάρη πλανιέται φερμένη άπ* τούς βυθούς 
τής λίμνης ή σκιά τής Κυρά-Φροσύνης καί τών δεκαεφτά 
παρθένων, μές τή σιωπηλή νύχτα πού τό άνάλαφρο ψιθύ- 
ρισμά της φέρνει τον άνασασμό τοΟ θάνατου.

ΚΓ άπό κάθε βόγγο, άπό κάθε θρήνο, άπό κάθε άτι- 
μασμένη ψυχή κι* άπό κάθε κρεμασμένο κουφάρι, ύψώθη- 
κε τό άκατάλυτο πνεύμα τοΟ ήπειρώτη μέ τήν όμορφιά τοΟ 
κάλλους, ποΟστησε στόν τόπο τούτο τήν πιό τρανή καί 
πανέμορφη θεά, τή Λευτεριά. Ό  άγέρωχος “Όλυμπος 
σκοτείνιασε μπρός στήν άγρια όμορφιά τοΟ ΜιτσικελιοΟ 
καί τών Τζουμέρκων καί τής περήφανης όροσειράς τοΟ 
Σουλιου, πού γέννησαν μιάν άϋλη, άκατάλυτη κΓ αιώνια 
θεά, πού γκρέμισε τούς άνθρωπόμορφους θεούς, πού γέν
νησαν τή Λευτεριά μέ τήν αύτόνομη παρουσία καί τό δικό 
της Ιλαρό φώς, πού άχτινοβολεΐ τήν άρετή καί τήν ήθική. 
Τ’ όλόλαμπρο περπάτημά της στις ήπειρωτικές άητοφω- 
λιές εδιωξε τούς θεούς τών δασών κΓ άντιλάλησε χαρού
μενο τό άπελευθερωχικό κσρυοφίλι κΓ ή μελωδία τοΟ δη
μοτικού τραγουδιού.
Κι δταν δλα ήταν θλιμμένα κΓ ή προσμονή στέρεψε καί ό
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Ελληνισμός είχε χάσει την δποισ έννοια του κι’ ή σκλα
βιά του Τούρκου ήταν άσάλευτη, μπροστά στην πόρτα του 
κάστρου επεσεν ένας τρομερός κεραυνός κι’ άπό τον κρό
το του έξαφανίσκηκαν οι Τούρκοι κι’ άπό τό έκτυφλωτικό 
όλοκόκκινο φως του ξεδιπλώθηκε περήφανη ή Ελληνική 
σημαία, έστω καίγιά δυο μέρες τού 1611, μέ τό τρεμάμενο 
χέρι του μαρτυρικού Παραμυθιώτη Δεσπότη, τού Διονύσιου 
τού Σκυλόσοφου, μέ την άδάμαστη ψυχή.

Ε νός λαμπρού κληρικού μέ μεγάλη μόρφωση, πού έ
λαβε στή Βενετιά καί στο Πατάβιο. Δίκαιος ό τίτλος του 
φιλόσοφου, αφού σπούδασε φιλοσοφία, θεολογία, φιλολο
γία καί Ιατρική. Γεννημένος στο 1541 στην Πσραμυθιά 22 
μόνασε στό Μοναστήρι της τ3 "Αη Δημήτρη τού Διχουνιοΰ24 
άνάμεσα στά χωριά Κεράσοβο καί Ραδοβίζι. Τις σπουδές 
του συνέχισε στήν Κωνσταντινούπολη μ3 έναν εύρύ κύκλο 
μαθημάτων Γραμματικής, Ποίησης καί Λογικής. Στήν Πό
λη υπηρετούσε στά Πατριαρχεία σά Διάκος καί τό 1593 
έκλέγεται Μητροπολίτης τής Λάρισας 25. Στή νέα του έδ
ρα ό όνειροπόλος δεσπότης μέ τήν άλύγιστη ψυχή καί τήν

23. -  Γιά τήν Παραμυθιώτικη καταγωγή του κοίτα* X. Χρηστοβα-
σίλη: «’Εθνικά "Ασματα» ’Αθήνα 1902 σελ. 100. Άθηναγόρα Μητροπο
λίτη Παραμυθίας: «Διονύσιος ό Σκνλόσοφος» σελ. 3. ’Αρχιεπισκόπου
Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου «Διονύσιος ό Σκυλόσοφος» «’Ηπειρωτικά 
Χρονικά» 1933 σελ. 158. Δ. Σαλαμάγκα: «Διονύσιος ό Σκυλόσοφος» Γιάν
νινα 1953.

24. — Ή  Μονή Διχουνιου είχε 18 μετόχια, πολλά καί πλούσια κτή
ματα σέ 25 χωριά.

25. — Ό  Διονύσιος βρήκε τή Λάρισα έρημη άιτό χριστιανούς κα
τοίκους γ ι’ αύτό κι* εκανε έδρα του τά Τρίκαλα. "Ετσι φέρεται σάν «’Ε
πίσκοπος Τρίκης» όπου και ούσιαστικά ύπηρέτησε καί εδρασε.

Κ. Δνοβουνιώτου: ΣυμβολαΙ είς τήν Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν Λαρί- 
σης», «Ιερός Σύνδεσμος» IB*. (Κ) περιοδ. β'. 1916 άριθ. 279 σελ. 14, 
άριθ. 284 σελ. 11, 15, 1917 σ. 23.

Άθηναγόρα Μητροπολίτη Παραμυθίας «ό Ιερομάρτυρας Σεραφείμ» 
σελ. 23 κ. ά.
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πίστη ατά Εθνικά Ιδεώδη κήρυξε τόν Όχτώβρη τοΟ 1600 
τή θεσσσλική έπανάσταση, κατά τοΟ Σουλτάνου Μεχμέτ 
τοΟ Γ \ Μιά έξέγερση μέ έρεισμα τόν «κεφαλικό φόρο» πού 
κράτησε σέ συνεχείς μάχες, ώς τις 15 Νοέμβρη τοΟ 1600 
όπότε ό Σκυλόσοφος άναγκάζεται νά φύγει άπ’ τά Τρίκα
λα. Ό  Διονύσιος θεωρείται έκπτωτος τοΟ ΜητροπολιτικοΟ 
θρόνου τής Λάρισας, πολλοί δέ κληρικοί ύπέστησαν τίς 
συνέπειες τής έπσνάστασής του. Τότε (Νοέμβρης τοΟ 1600) 
μαρτύρησε κι* ό άγιος Σεραφείμ.

Στήν 'Ιταλία καί στήν Ισπανία βρισκόμενος ό Διονύ· 
σιος έργάζεται καί μέ άλλους 'Έλληνες ,β γιά νά έξεγεί- 
ρουν τούς Δυτικούς ηγεμόνες κατά τής Τουρκιάς. Ιδιαίτε
ρη άποδεικνύετσι ή συνεργασία του μέ τόν κρητικό Ιω άν
νη Μινώτο. Υπάρχουν βάσιμα στοιχεία δτι ή 'Ηπειρωτική 
Επανάσταση τοΟ Διονύσιου δέν ήταν άπλό γέννημα ένός 
όνειροπόλου καί αίσθηματία ήγέτη, άλλά καρπός μιδς βα' 
θείας μελέτης καί προπαρασκευής. Ό  Δεσπότης είχε συ· 
νεννοηθεΐ μέ τό Δουκα του Νεβέρ Κάρολο τόν Β'. πού θεω- 
ροΟσε τόν έαυτό του άπόγονο τοΟ Αύτοκράτορα του Βυ· 
ξαντίου Άντρόνικου Παλαιολόγου (1281 1332) κι* έπιζητοΟ- 
σε τήν έξέγερση τής Ελλάδας. Στήν κίνησή του μετείχαν 
ό Μητροπολίτης τής Ναύπακτου καί "Αρτας Γαβριήλ, ό 
τών Γιαννίνων, ό του ΔυρραχιοΟ Χσρίτωνας καί ό τοΟ 
Τορνόβου Διονύσιος Ράλλης, γιά τόν όποιο καί πήγε πρός 
συνεννόηση ό Σκυλόσοφος στήν Ισπανία. "Αν λάβωμε ύπ* 
δψει μας δτι ή προκληθεισα έξέγερση τών Ελλήνων άπό 
τό Δουκα έγινε μετά τήν ήπειρωτική έπανάσταση τοΟ Σκυ- 
λόσοφου, κάνομε τή σκέψη πώς ό Δεσπότης ή έγκαταλεί- 
φθηκε άπ* τούς Φράγκους ή τό σχέδιό τους προδόθηκε 26

26. Κ. Σάθα: «Τουρκοκρατουμένη ’Ελλάς» σ. 215. Δ. Παπαρρηγό- 
πσνλον: t ‘I<rr. Έλλην. Έθνους» Ε, β, σελ. 181, 182,-Δ . Σάρρου: «Πα- 
λαιογρσφικός Έρανος» περιοδ. «6 έν Κωνστανπνονπόλει Ελληνικός Φι
λολογικός Σύλλογος» τόμ. ΑΙΥ 1914 σελ. 76. Άρχιεπ. Χρυσοστόμου: 
όπου πιό πάνω σελ. 177.
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στούς Τούρκους κι* άναγκάστηκε νά έπισπεύσει τήν έπα- 
νάσταση. ’Από τήν Ένετική *Έκθεση του 1616 φανερώνε
ται πώς ό Σκυλόσοφος είχε συνεννοηθεΐ με τούς Ναπολι* 
τάνους και τούς Μελιταίους άπ’ τούς όποιους περίμενε. 
όπλα και τήν έπίθεση όχτώ χιλάδων Χιμαρριωτών κατά τής 
Αυλώνας μέ ταύτόχρονη έπίθεση των Μαυροβουνιωτών 
στα Σκόπια.

Μέ τέτοιες λοιπόν συνεννοήσεις ό Γέροντσς των έβ- 
δομήντα χρόνων μαζεύει γύρω του νέα παιδιά πού τά έμ- 
ψυχώνει ή φλογερή του φυσιογνωμία. Πρωτοπαλλήκαρά- 
του οί Πσραμυθιώτες Ζώτος Τσίριπος, Γιώργος Ντελής καί 
ένας Λάμπρος. Γιά δπλα τους έχουν τή μεγάλη θέληση καί 
τή λεύτερη σκέψη. Σηκώνει ό Σκυλόσοφος τό έπαναστατι* 
κό λάβαρο μέ όχτακόσιους νέους στις 7 Σεπτέμβρη του 
1611, μέ τήν κατάληψη του Μοναστηριού τ’ *Άη Δημήτρη 
στο ΖαραβοΟτσι.

Τή νύχτα τής 10 μέ 11 Σεπτέμβρη 1611 μπαίνει στά' 
Γιάννινα. Τά άοπλα σχεδόν παλληκόρια του ψάλλουν τό 
«Κύριε Έλέησον» καί έπιτίθενται στο Διοικητήριο του Κα. 
λού-Τσεσμέ, τό όποιο καίνε. Σάν άπό θαύμα σώθηκε μέ τή* 
γυναίκα του ό έπίσης Παρσμυθιώτης Διοικητής των Γιαν- 
νίνων, Όσμάν πασάς. Μέ κραυγές «Χαράτσι, Χαρατσόπου- 
λον» καί «άναζούλι, άναζουλόπουλον» πού δίνουν καί ένα 
άκόμη έρεισμα τής έξέγερσης κατά τών νέων σκληρών φό
ρων τού Σουλτάνου, οί έπαναστάτες έπιτίθενται στο κά
στρο τών Γιαννίνων. Δυό Πσραμυθιώτες άρχηγοί άναμε- 
τριούνται. Μά οί Τούρκοι πολυσριθμότεροι καί καλά όπλι- 
σμένοι χτυπούν27 άλύπητα τούς έπαναστάτες οί όποιοι δια
λύονται κι’ άφήνουν τό Σκυλόσοφο μόνο του μέ λίγα παλ- 
ληκάρισ. Ξημέρωνε Κυριακή κι* ό Διονύσιος πού ήταν κον~

27. Ό  ’Αραβαντινό* .* δπον πιό πάνω σελ. 222 γράφει ότι οί Τούρ
κοι ήταν λίγοι, άλλά μαζί τους ένώθηκαν οί Χριστιανοί τον Κάστρου/ 
οί όποίοι έπολέμησαν «τόν κακό Διονύσιον καί τόν έκαταχάλασαν».
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τά στό κάστρο κρύβεται στή σπηλιά τοΟ ναοΟ *Άη Γιάννη 
τοΟ Πρόδρομου, πού καί σήμερα λέγεται «τρύπα τοΟ Σκυ- 
λόσοφου». ’Απερίγραφτη είναι ή καταστροφή τών Γιαννιω- 
τών άπό τούς Τούρκους μέ, τή συνεργασία άτυχώς καί 
τών ’Ιουδαίων” . Τή φρίκη έκείνη μάς διασώζει καί τό δη* 
μοτικό τραγούδι:

Δεσπότη μου, τ ΐ σήκωσες τον κόσμο στό σεφέρι 
καί ρήμαξαν τά Γιάννινα καί ρήμαξεν 6 τόπος;
Μεϊναν τά σπήτια άδειανά, γέμισαν τά χανδάχια 
κι9 ό Τούρκος δεν Απόσωσε νά κόβη καί νά καΐη.
9Εδώ Αρπάζουν κόρακες κι9 έκεϊ οί Γιάουντήδες.
Δεν έγ9 ή μάνα πιά παιδιά καί τά παιδιά γονέονς.
Κι έσένα τό τομάρι σου τό στείλανε στή πόλη, 
νά τρων οί κότες πίτουρα νά νταβουλάν οί Γύφτοι, 
γιά νά ξυπνάη ή Τουρκιά νά κάνη Ραμαζάνι

Τό κρησφύγετο του Σκυλόσοφου τό άνσκάλυψαν οί 
έβραϊοι, δπως μάς λέει ό συντάκτης τοΟ «'Ηπειρωτικού 
Χρονικού» κι’ ό άτυχος Δεσπότης μετά τή θεϊκή άρνηση 
γιά έξισλαμισμό του, γδέρνεται ζωντανός.

Γεμισμένο μέ άχυρα τό δέρμα του περιφέρεται σ’ δλες 
τής πολιτείες, ως καί σ’ αύτή τήν Κωνσταντινούπολη, δποα 
τό δείχνουν στό Σουλτάνο Μεχμέτ. *Η περιφορό τούτη μάς 
πείθει δτι στήν ήπειρωτική έπανάσταση δόθηκε άπ’ τον τύ
ραννο μεγάλη σημασία. ’Ακόμη μάς πείθει δτι ήρωϊκή κι’ 
άθάνατη ύπήρξεν ή μορφή του έθνομσρτυρα Σκυλόσοφοσ 
πού «πρωτοστάτης έγινε τής μσκράς σειράς τών ήρώων 
καί μαρτύρων, οϊτινες προήλθαν έκ'τών τάξεων τής Ε λ 
ληνικής έκκλησίας κατά τούς χρόνους τής δουλείας καί κα* 28 29

28. Πρβλ. Ν. A. BEES. Ve bersiclit uber die Gescliichte des. 
Judentarm  von Janinna, t\$ B yrantin isch—N eugriechische Jahrbfi- 
cher, II , Berlin—W alm ersdorf 1921, σελ. 166—167.

Ή  συμμετοχή των Ιουδαίων φανερώνεται καί άπό τό «στηλιτευτι- 
κό» του Μάξιμου.

29. Πρωτοδημοσιεύτηκε άπό τό Σταμ. Σταμ/ατίου στό περιοδ* 
Μπουκέττο.
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τά τάς ήμέρας του περί άνεξσρτησίας άγώνος, πρός έξυ- 
πηρέτησιν της πστρίδος 30».

Παρά τον «στηλευτικό» τοΟ Πελοποννήσιου Μάξιμου 
μέ τήν άπόθμενη κακία του κατά τοΟ Σκυλόσοφου, ή μνή
μη του Μεγάλου αύτου Δεσπότη άποτελεΐ πανελλήνιο σύμ
βολο ιερό καί έθνικό, τό δέ όνομά του ή ιστορική δικαιο
σύνη τό τοποθέτησε στο πάνθεον των άθανάτων: «Εις τάς 
άπαστραπτούσας έκ λαμπηδόνος άνεσπέρου δόξης αίθού- 
σας του Εθνικού Πανθέου τόπον διά τήν εικόνα τοΟ Διο
νυσίου του Σκυλοσόφου... Καταστάς τής Κάτω ’Ηπείρου 
τών Ίωαννίνων πορθητής, ήττήθη ό νικητής τής Ιδέας είς 
σύρραξιν έλθών μέ όλίγους καί άόπλους πρός τά ήνωμένα 
στρατόπεδα των έχθρών του, ό άτρόμητος. Διωκόμενος Ε
μεινε τήν ψυχήν άδούλωτος, άπτόητος πρό των φρικωδών 
βασάνων, ζωντανός θηριωδώς έκδερόμενος, δεν κατεβλή- 
θη, άλλ* εΐχε τήν ψυχήν λάμπουσαν έκ χαράς έν μέσω 
τών άγρίων μαρτυρίων, ό ύψηλόφρων ίερεύς, ό στρατιώ
της, ό κσρτερόψυχος, ό έθνομάρτης, ό σεπτός, ό άΐδιμος 
Διονύσιος ό Σκυλόσοφος» 3\

Ή  άποτυχημένη έπανάστασή του καί ό τραγικός θά
νατός του ύπήρξαν ένα γύμνασμα τής όθάνατης έλληνικής 
ψυχής καί μιά τρανή άπόδειξη πώς τό ιδανικό τής Λευτε
ριάς δέ χαλκεύεται, άλλ* άναπηδάει αυτοδύναμο, μέσα 
άπό μορφές ζωντανές σάν ώριμος καρπός άπ’ τή ζύμωση 
τών συνειδήσεων.

Ή  άποτυχημένη έπανάστασή του Διονύσιου του Σκυ
λόσοφου στέρησε τούς Γιαννιώτες άπ* τά προνόμια 32 τοΟ

30. Σπ. Λάμπρον; «Σελίδες έκ τής Ιστορίας ιών Ίωαννίνων», Νέος 
Έλληνομνήμων» ΚΑ.' σελ. 344.

31. «Παρνασσός» έτος Ζ'. σελ. 300.
32. Γ. Φραντζή : «Χρονικόν» Βιέννη 1796 σελ. 34 «τφ 1431 έτει 

Ό κτω βρίω  μηνί άπήρεν ό μπεγλέρμπεης τών Τούρκων τούνομα Σινάνης 
πά  Ιωάννινα καί τήν αύτον περιοχή».
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όριαμοΟ του Σινάν Πασά τοΟ 1430 ” . Κι* ήταν αυτά ή Α
παλλαγή τους Απ’ τήν αιχμαλωσία, Απ’ τό παιδομάζωμα,, 
δτι δέν θά γκρεμίζονταν οι έκκλησιές τους καί οί καμπάνες 
θά έξακολουθουσαν νά στέλνουν τούς μελωδικούς τους 
ήχους μέ τή φωνή τοΟ έθνους, δτι δέν θά χτίζονταν τζα
μιά μέσα στό κάστρο στό όποιο ποτέ δέν θά κατοικοΟσαν 
οί ΤοΟρκοι καί δτι θά ήταν σεβαστή ή έκκλησιαστική έξου- 
σία του Μητροπολίτη καί ή ιδιωτική περιουσία. Κι* έρχεται 
τώρα ή Αφάνταστη σκληρότητα τών Τούρκων μέ τήν κα
τάργηση τών περισσότερων προνομίων κσί κυριώτερα μέ τή. 
βίαιη καί όμαδική έξωση τών Χριστιανών άπ* τό κάστρο 
μέ τήν έντολή σέ τακτή προθεσμία νά κατοικήσουν έξω 
Απ’ αύτό, χωρίς καμμιά βοήθεια. Καί περιήλθαν σέ τέτοια 
Απόγνωση “ πού πολλοί θεώρησαν τή χρονιά έκείνη τοΟ 
1611 ώς τήν πραγματική άλωση τής πόλης.

Μά ή καταφρόνια αύτή θέριεψε τό ιδανικό της Λευτε
ριάς ποΰλαμψεν έδώ στον ήπειρωτικό χώρο μέ τή μορφή 
τής νίκης, μ5 όλόφωτο βλέμμα καί θεϊκό πνεύμα, τή Λευ
τεριά πού συγκέντρωνε τό κάλλος τής Ελληνικής δόξας 
καί τήν Ανθρώπινη έμπειρίσ.

Καί τά χρόνια πού μάζεψε ή βαρυχειμωνιά τής αιώ
νιας σκλαβιάς κι* έγιναν παγετώνες πουθσψαν τις τόσες 
θυμωνιές, Αρχίζουν σιγά·σιγά νά λυώνουν. "Ενας ήλιος 
θαμπός ρίχνει τις Αδύνατες Αχτίδες του στήν έλληνική 
τούτη γωνιά καί τά μολυβένια σύγνεφα Αραιώνουν καί γί
νονται γκρίζα κι' Αραιώνουν σέ μιά δαντελωτή γιρλάντα 
μέ μιά ύποψία φωτεινότητας, πού σβήνει τό άγριο νόημα 
τού θάνατου καί γεννάει τή διάθεση τής προσευχής καί 
τής Ανάτασης καί τή θερμή έλπίδα τής έπιστροφής στήν. 
Αφετηρία, στά ένδοξα έκεϊνα χρόνια τοΟ κλασσικισμοΟ. Κι' 33 34

33. Κ. Άμαντου : <6 &ρισμός τον Σινάν Πασά» Ήπειρ. Χρονικάκ 
τόμ. ΓΥ 1930 σελ. 197 κ. έξ.».

34. «’Ηπειρωτικά Χρονικά» 1933 σελ. 157.
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-ό ήλιος φεγγοβολάει ατούς ουρανούς όλοπόρφυρος κι* δλα 
γύρω θυμίζουν τό σμάλτο κι* δλα λαμπυρίζουν στο δούλε
μα του πνεύματος. ’Άπλετο χύνεται άπ* έδώ τό πνευματι
κό φως σ’ όλόκληρη τή σκλαβωμένη πατρίδα.

Μέ τή λειτουργία στά Γιάννινα τής Σχολής τών Φι- 
λανθρωπιν&ν 35 * 37 38 (1682—1758), τού Έπιφανείου 58 (1645— 
1742), 87 Γκιούμα (ι675—1725) Μπαλανείου(1723—1820),98 
Μαρουτσείου 39 (1742—1797), Καπλανείου 40 (1805-1828),

35. Σχολή Φιλανθρωπινών: Ά π ό  τό 1292 ώς τό 1642 στο Μονα
στήρι του Ά η  Νικόλα του νησιού των Γιαννίνων λειτουργούσε «Φρον- 
τηστήριο». Τό 1682 ό Μιχαήλ Φιλανθρωπινός Οίκονόμος την έκανε 
πραγματική σχολή στήν οποία διδάσκονταν Ελληνική Φιλοσοφία, θρη
σκευτικά μαθήματα καί αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς. Διατηρήθηκε ώς τό 
1758. πήρε δέ τό όνομα του Σπανού άπ* τό διδάσκαλο καί περίφημο 
λόγιο Γιαννιώτη Αλέξιο Σπανό που δίδαξεν έδώ.

36 Σχολή Έ πιφανείου: Ιδρυτής της τό 1645 ό ήπειρώτης άπ* τή 
Βενετιά Έπιφάνειος Ηγούμενος. Διδάσκονταν θρησκευτικά, Γραμματική, 

•Φιλολογία καί έπιστήμες. Σ* αυτή δίδαξεν καί ό ξακουστός Μπαλανος 
Βασιλόπουλος.

37. Σχολή Γκιούμα : «Ίεροσπουδαστήριον» πού Ιδρύθηκε τό 1675 
μέ δωρεά του Γιαννιώτη έμπόρου Μάνθου Γκούμα. Πρώτος διευθυντής 
της ύπήρξεν ό σοφός διδάσκαλος Βησσαρίων Μακρής, καί άργότερα οΐ 
Εξαίρετοι λόγιοι Γεώργιος Ανθρακίτης, Βασιλόπουλος Μπαλανος καί 
άλλοι.

38. Σχολή Μπαλάνειος: Ή Σχολή Γκιούμα τό 1725 παίρνει τό ό
νομα του Διευθυντου της Μπαλάνου ή οίκογένεια του όποιου διδάσκει 
έδώ έπί έναν όλάκερον αίώνα. Πλουτίζεται μέ άρχαίους Κώδικες, άρχεΐο 
χειρογράφων καί έξαίσια Βιβλιοθήκη καί άναδείχτηκε σε ^ ’Αρχιγυμνά- 
σιο τών Ίωαννίνων». Έκλεισε τό 1820 μέ τήν διένεξη Πύλης καί ’Αλή 
Πασα.

39. Σχολή Μαρούτσειος: Ιδρύθηκε τό 1742 μέ δωρεά του Παραμυ- 
θιώτη άπ* τή Βενετιά Λάμπρου Μαρούτση. Πρώτος διευθυντής ύπήρξεν 
ό σοφός Εύγένιο, Βούλγαρης, ό όποιος έδωκε Ιδιαίτερη σημασία στά μα
θηματικά καί τή φυσική καί ή σχολή του πήρε ξεχωριστή αίγλη.

40. Καπλάνειος Σχολή: Ή  Μαρούτσειος Σχολή τό 1805 παίρνει τό 
όνομα του Μεγάλου Εύεργέτη άπό τό Γραμμένο τής ’Ηπείρου Καπλάνη 
,καί τίθεται ύπό τήν προστασίαν του Πατριαρχείου. ‘Ο Διαπρεπής Κα-
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καί Ζωσιμαίας * 41 42 43 (1828—1929), ή άρχα(α καί δοξασμένη 
’Αθήνα ξαναζεί έδώ κι* ή πολιτεία ιών Γιαννίνων γίνεται 
τό σύμβολο τής πνευματικής άναγέννησης καί 6 σημαιο
φόρος τής Ελληνικής Επανάστασης.

Ξαναζεί ή προγονική σοφία μέ τή διδασκαλία τών 
Μεγάλων Διδασκάλων τοΟ Γένους καί τό άνατύπωμα τών 
•κλασσικών έργων, πού κρατούν άκοίμητη τήν εύδαιμονία 
τού πνεύματος καί τής ψυχής.

Συντελειται στά Γιάννινα μιά άληθινή Εκπαιδευτική 
καί γλωσσική έπανάσταση. Δημιουργουνται έπιστήμες καί 
καταρτίζονται προγράμματα ύλης τών σχολείων μέ βάση 
τά Εύρωπαϊκά πρότυπα. Λάμπει έδώ ένας Ιδιαίτερος πολι
σμός πού κάνει τό Νεόφυτο Δούκα νά όμολογήσει <a δ τ ι; 
«όσοι κατά τόν Δέκατον όγδοον αίώνα έχρημάτισαν *Έλλη. 
νες συγγράφεις ή διδάσκαλοι ύπήρξαν Ίωσννΐτσι ή μαθη- 
τα ί τής τών Ίωαννίνων Σχολής», τό Διδάσκαλο τής Με
γάλης Σχολής τού Γένους Κ. Κούμα νά πε ι: «Είς τήν πά
λιν τών Ίωαννίνων χρεώστε! ή Ελλάς τήν άναγέννησιν τής 
Παιδείας», τό Γεώργιο Παλιουρίτη °  νάόνομάσει τάΓιάν-

θηγητής Ά θαν. Ψαλίδας διορίζεται άπό τόν Καπλάνη πρώτος Διευθυν
τής της κα\ ή σχολή άπέκτησε μεγάλη φήμη. Κάηκε τό 1820 μέ τά  γε
γονότα τοΟ * Αλή-Πασα.

41. Ζωσιμαία Σχολή : Ιδρυτές της οΐ Μεγάλοι Ευεργέτες άδελφοί 
Ζωσιμάδες άπ ' τό Γραμμένο της ’Ηπείρου. Έλειτούργησε τόν τίτλο 
«Γενικόν ‘Ελληνικόν*. Πρώτος διευθυντής της ό Γ. Αίσωπος. Τό 1852 
γίνεται τετρατάξιο Γυμνάσιο καί άναγνωρίζεται Ισότιμη τής Μεγάλης 
του Γένους Σχολής, τήν όποία πολύ γρήγορα έπισκίασεν ή φήμη τής 
Ζωσιμαίας. Υπήρξε τό φυτώριο σοφών διδασκάλων, ποιητών, λογίων, 
έπιστημόνων καί ό άληθινός πνευματικός φάρος τής Ελλάδας. Του νέου 
κτίριου τά έγκαίνια έγιναν τό 1905, τό Μέγαρο δέ τούτο είχε τό σχήμα 
του Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Καταστράφηκε ά π ’ τούς βομβαρδισμούς 
του 1940. Τώρα ύψώθηκε καί λειτουργεί τό νέο καί συγχρονισμένο δι
δακτήριο τής Ζωσιμαίας στήν πλατεία Έλ. Βενιζέλου.

42. Ν. Δούκα: «Λόγοι καί έπιστολαΐ» Αίγινα 1834 τόμ. Β / σελ.
281.

43. 'Αρχαιολογία Ελληνική, τόμ. Α., σελ. ε.
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νινα «Νέας Αθήνας των δυο περασμένων αιώνων» καί 
τον Πατριάρχη πού συνέστηαε τήν Καπλάνειο Σχολή νά τ’ 
άποκσλει: «Μητρόπολις πόσης μαθήσεως»,

“Έτσι τά Γιάννινα έκφράζουν τά «άρματα, τά γρόσια 
καί τά γράμματα». Γιατί καλλιέργησαν τήν ψυχή ν9 άγα- 
πάει τή λευτεριά, γιατί έδωκαν πλούσια τά υλικά μέσα 
γιά τήν έπίτευξη των πιο άσύλληπτων πραγματοποιήσεων 
καί γιατί όκόνισαν τό κορμί στό όπλοστάσιο τής θυσίας. 
Ή κάθε γενιά περήφανη βάδιζε στό βωμό τής θυσίας για
τί έλάμβανε τό άγνιστικό λουτρό τής άληθινής μόρφωσης, 
γιατί φλογίζονταν άπ’ τό άνέσπερο φώς τής φιλοπατρίας 
καί τής σοφίας των διδασκάλων του Γένους.

ΚΓ άπ9 τό πνευματικό αύτό φυτώριο ξεπήδησε ή Ε 
θνική άξιοπρέπεια... Δέν έλειψαν στή μακραίωνη σκλαβιά 
τά άπελευθερωτικό κινήματα πούχαν σάν άποτέλεσμα τις 
πιέσεις καί τον έξισλαμισμό, τή φτώχεια καί τις θυσίες 
καί τήν άφθαστη καρτερία στό θάνατο, δπως ό μαρτυρικός 
θάνατος του Νεομάρτυρα των Γιαννίνων Γεωργίου (1838) 
ώς τή μεγάλη έπανάστηση του 1854 πού ό άρχηγός της 
θεοδωράκης Γρίβας πολιόρκησε τά Γιάννινα.

Σέ πολεμική έξέγερση βρέθηκε δλη ή Βαλκανική τό 
φθινόπωρο του 1853 μέ τή κήρυξη του πολέμου τής Ρω
σίας μέ τήν Τουρκιά, του Κριμαϊκού δηλαδή πολέμου, στόν 
όποιο έλαβεν μέρος μέ τήν Τουρκιά ή 'Αγγλία, ή Γαλλία 
καί τό κράτος του Πεδεμόντιου. Ή  Ρωσία ή όποια είχε 
δημιουργήσει τήν παράδοση τής προστάτιδας τών χριστια
νών άπό τούς 'Αγαρηνούς προτρέπει τά Βαλκάνια σ’ έπα- 
νάσταση: «...προστρέχοντες εις τά δπλα ύπέρ των κατα· 
πιεζομένων άδελφών ήμών, τών πρεσβευόντων τήν Χρι
στιανικήν πίστην άνακράζωμεν: Άναστήτω ό θεός καί 
διασκορπισθήτωσαν οι έχθροί αύτου».

Ό  Βασιληάς "Οθωνας εύνοεΐ τήν έξέγερση τών σκλα
βωμένων Ελλήνων καί γιά τό σκοπό αύτό στέλνονται στή 
Θεσσαλία ό Χατζη-Χρήστος καί στήν "Ηπειρο ό θο- 
δωράκης Γρίβας. Στις 6 Γενάρη του 1854 κυκλοφορεί
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ή έπαναστατική προκήρυξη. Στήν Εθνική αυτή πρόσκληση 
ύπσκούει όλάκερη σχεδόν ή νΗπειρος.

Στις 25 Γενάρη 1854 στό χωριό Μπότση τοΟ Ραδοβυ- 
ζιου οί καπετάνιοι Σκαλτσογιάννης, Τσιγσρίδας, Κατσικο- 
γιάννης, Κοσσυβάκης καί άλλοι κηρύττουν έπίσημα τήν 
έπανάσταση.

Μέ τήν κατάληψη του Δημσριού καταστρέφονται τά 
στρατεύματα του Σουλεϋμάν καί καταλαμβάνεται ή "Αρτα 
τής όποιας οί Τούρκοι άναγκάζονται νά κλειστούν στό κά
στρο.
Μά ή άμυνα συνεχίζεται καί τό κάστρο γίνεται άπόρ- 

θητο. *Η έπανάσταση ξαπλώνεται τώρα στη Θεσπρωτία. 
Στις 24 Γενάρη 1854 έπαναστατει ή Παρσμυθιά, οι γενναί
οι δέ κάτοικοί της άναγκάζουν τό Μουδίρη της νά κλειστεί 
στό κάστρο τ’ *Άη Δονάτου. Άκολουθάει ή Λάκκα Σου· 
λιού. Ταύτόχρονα έξεγε(ρονται οι Σουλιώτες πού πολιορ
κούν τό Μπίλιο Χούσο στήν Κιάφα. Τό πρώτο δεκαήμερο 
τού Φλεβάρη έπαναστατει τό τμήμα Τσσμαντά, οι άρχηγοί 
του δέ Δημ. Ντόμαρης καί Παπαγιάννης Σέλιγγας πολιορ
κούν τις Φιλιάτες.

Ό  άρχηγός τής έπανάστασης Γρίβας στρατοπεδεύει 
στό χωριό Κουτσελιό, δέκα χιλιόμετρα έξω άπ* τά Γιάννι
να. Στις 26 Φλεβάρη πού γιώρταζε δέχεται τήν έπίθεση 
τού Άβδή πασά μέ τρεις χιλιάδες Αλβανούς. Οί έπανα- 
στάτες όχυρώνονται στις έκκλησιές καί στά σπίτια.

Ό  στρατηγός Γρίβας κινδυνεύει, μά τόν προστατεύει 
άπ’ τό ύψωμα τής έκκλησιάς ό γιός του Δημητράκης. Ό 
λάκερη τή μέρα διαρκεΐ ή μάχη καί σάν φτάνει ή είδηση 
πώς έρχεται ένίσχυση μέ πεντακόσιους Αακκιώτες, ό 9Αβ- 
δή πασάς μέ τ9 άσκέρι του στά πρώτα πέπλα τής νύχτας 
γυρίζει στά Γιάννινα άφού προκαλει καταστροφές στήν 
Κατσικά. Τώρα ό θ .  Γρίβας άποσύρεται στά ύψώματα 
τών Κατσανοχωριών μ* έδρα του τό χωριό Ελληνικό.

*Η κάμψη αυτή τών Τουρκικών στρατευμάτων άνησυ- 
χει τούς "Αγγλους πού στέλνουν στά Γιάννινα νέο τους
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Πρόξενο, τό Λόγκορθ, μέ την έντολή νά λύσει μέ κάθε μέ
σο τήν έτισνάστσση.

Μά τό φιλελεύτερο πνεύμα των ήπειρωτών μεγαλουρ
γεί. Στις 2 Μάρτη άποκρούεται Τουρκική έπίθεση ατό Πέ
τα. Τό Κουρεντοχώρια μέ άρχηγό τον Παπα·Ίγνάτιο έπα- 
ναστατοΟν. Άκολουθάει τό Μέτσοβο μέ άρχηγούς τό Σα· 
ρακιώτη, Μπαλμοΰτσο, Βοΐλα και άλλους οι όποιοι νοιώ- 
θοντες τήν προδοσία τής άντίθετης μερίδας του Τσανάκα 
και Τζοανόπουλου, πού δέν εύνοουν τό κίνημα καί ειδο
ποιούν τούς Τούρκους στά Γιάννινα νάρθουν νά καταλά
βουν τό Μέτσοβο, στέλνουν κρυφό μήνυμα στό Γρίβα. Ό  
στρατηγός Γρίβας κατέχει έτσι τό Μέτσοβο. Ό  Τσανάκας 
δμως όδηγει τούς Τούρκους άπ* τις Πολιτσές. Σαράντα 
όχτώ ώρες άμύνεται ήρωϊκά ό Γρίβας στό σπίτι τού Νικο- 
λέττου καί τελικά μέ τό σπαθί στό χέρι κάνει τή θρυλική 
του έξοδο καί διασώζεται στό ζυγό. Οί Τούρκοι έκδικούν- 
ται τή μικρή πολιτεία. Καίνε τετρακόσια σπίτια. Τέσσσρες 
χιλιάδες Μετσοβιτες καταφεύγουν στά βουνά, συνεχίζον- 
τες οί περισσότεροι τούς έπικούς άγώνες τους.

Στις 13 * Απρίλη οί Τούρκοι μέ έξη χιλιάδες στρατό 
χτυπάνε στήν "Αρτα τούς ‘Έλληνες έξω άπ* τά χαρακώ- 
ματά τους. Λίγο νωρίτερα στό θεοτοκιό σκοτώθηκε σέ 
συμπλοκή τό παιδί τού 'Αρχηγού τών έπαναστατών Τζα· 
βέλλα καί ό Ξεν. Ζωγράφος.

Ό  Τζαβέλλας ύποχωρεΐ στά Φλωριανά κΓ οί Τούρ
κοι καταλαμβάνουν τό Πέτα καί τό Κομπότι ξεκκαθαρίζον- 
τες τά γύρω ύψώματα. Ή  "Αρτα τώρα ξεφεύγει τήν ά- 
πειλή.

Μέ τή μεγάλη πίεση τού "Αγγλου Πρόξενου Λόγκορθ 
καί υστέρα άπ' τή διάλυση τού έλληνικοΰ στρατού τής "Αρ
τας, οί Σουλιώτες άναγκάζονται νά συνθηκολογήσουν στις 
7 Μάη 1854

Κάποια σπίθα τής έπανάστασης τρεμοσβύνει άκόμα 
στα Τζουμέρκα.

Οί 'Αρχηγοί τους Ζέρβας, Καραϊσκάκης καί Ζαΐμης
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Αποκρούουν στή Σκουλικαριά, στις 22 Μάη, τήν έπίθεση 
τοΟ *Αχμέτ πασά μέ δυό χιλιάδες άλβανούς.

Μά ό βασιληάς "Οθωνας άποκηρύοσει τώρα τήν έπα· 
νάσταοη καί ή δυστυχισμένη "Ηπειρος πού γιά μήνες έζη. 
σε μέ τά δυνατά ρίγη του λεύτερου άγέρα, πέφτει στίς βα· 
ρειές άλυσίδες τής μαύρης σκλαβιάς. Ό  τόπος δλος ό 
ήπειρωτικός πού μετά άπό αιώνες σκλαβιάς έζησε τό θείο 
δώρο τής λευτεριάς κι* ένοιωσε νά ξεδιπλώνεται έξω άπ* 
τά Γιάννινα ή άγιασμένη γαλανόλευκη, ζει τώρα τόν πιό 
μαρτυρικό ζυγό. Γιατί οΐ καταστροφές τής έπανάστασης 
τοΟ Γρίβα άπ' τούς Τούρκους είναι άπερίγρσπτες. 'Η "Η
πειρος άνασκάφτεται καί νεκρώνεται, δπως μάς λένε κΓ 
οι στίχοι του Σούτσου:

«...οΰτως ή έ?>ενθερΙα τής 9Η7ΐείρου κατεστράφη 
δένδρον φντευθέν έν βίφ είς Ανέτοιμα έδάφη 
και ουδόλως ριζωθέν.
Τό Ανέτρεφεν ή λαϊλαφ, ό Βρεττανικός βραχίων 
καί Απέναντι τής χώρας των νεκρών Έπτανησίων 
κεϊται ήδη νεκρωθέν..,».

(Ποιητικά ’Απομνημονεύματα 'Αλ. Σούτσου).

ΚΓ ό άγνωστος τραγουδιστής άποθανάτισε τις έπικές 
έκεΐνες σελίδες μέ τούς παρακάτω στίχους πού διαιωνί- 
ζουν τήν Ανέσπερη θύμηση τής έπανάστασης τοΟ Γρίβα 
τοΟ, 1854:

Η  ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ
*0 Ντελής Γρίβας έπιασε τον Κουτσελιον τά σπίτια 
κι9 είχε μαζύ τον μοναχά τρακ όσια παλληκάρια.
Σάν τδμαθε ό 9Αβδή πασάς, (ένα ?>ελεκι τ&πε)
έβγήκε Από τά Γιάννινα νύχτα βαθύ σκοτάδι
καί πήγε καί ξημέρωσε στον Κουτσελιον τις ράχες.
Παρασκευή ξημέρωνε κρύα παταγωμένη
καί δ Γρίβας όταν ξύπνησε ενρέθηκε κλεισμένος.
Βροντάν τά τόπια των Τούρκων, ντουφέκια Αντιλαλούνε



καί πεντακόσια άλόγατα στον κάμπο χλιμιντρίζουν.
Ό  πόλεμος δεν επαψεν άπ το πρωί ως το βράδυ 
καί μέσα από την έκκλησιά καί από δυο τρία σπίτια 
σάν τά μολύβια επέταγαν} έπεφταν σαν κουφάρια. 
c0  Λάμπρο Ζήκος φώναξε από ψηλή ραχούλα:
Γρίβαμ βάστα την φοπιά, ώς νά κα?ωνυχτώση 
φέρνω λεβέντες διαλεχτούς Λακκιώτες πεντακόσιους.
Κι οι Τούρκοι δεν καρτέρεψαν νά τούς πλακώση ή νύχτα, 
καί μπήκαν μέσ τά Γιάννινα πεζούρα καί καβάλλα. 
Πέντε χιλιάδες βγήκανε νιζάμι κι 3Αρβανίτες 
καί πλήρωσαν τή δεκατιά στοϋ Κουτσελιοϋ τις ράχες.

(Συλλογή Άραβαντινου)

Ή  λευτεριά ματωμένη περπατάει στά κακοτράχαλα 
τοΟτα βουνά. Κι3 ή λύρα τοΟ άγνωστου ποιητή άκολουθάει 
τ’ όλόφωτο περπάτημά της πάνω στα ήπειρωτικά κορφο
βούνια καί ρεμματιές, μ* ένα στίχο πού άγκαλιάζει τον 
κλέφτη καί γίνεται μαζί του άστραπή γιαταγανιού, με μιά 
ώδή Πινδσρική πού ζωντανεύει τήν παράδοση, μέ μιά φω
νή γνήσια Ελληνική.

Τό Δημοτικό τραγούδι πού έχει μάννα του τήν ήπειρω- 
τική γη άκούγεται τραγικό καί πονεμένο τήν ώρα πού ι
στορικοί καί οικονομικοί λόγοι άναγκάζουν τάήπειρωτόπου* 
λα, σά λευκά κοπαδιαστά περιστέρια νά χάνωνται στήν 
ξενητιά, δταν άνατριχιάζαν στούς κάμπους μαγευτικά άτε- 
λεύτητα βελούδα κι* έλαμπε ή ήρεμη Πσμβώτιδα στούς πιό 
ζωηρούς χρωματισμούς.

Μ* άν ή μοίρα τού ήπειρώτη είναι νά μοχθεί μακρυά 
άπ* τήν πατρίδα του, έμβλημα καί σφραγίδα δωρεάς του 
εΤναι νά μαζεύει τον τίμιο κόπο του σέ δεκαετίες βιοπάλης 
καί νά δίνει τον πλούτο του όλάκερο χωρίς σκέψη, στο με
θύσι μιας ιερής στιγμής, γιατί πάντα πίστεψε πώς ή εύτυ- 
χία τού ’Έθνους δε μπορεί νά στηριχτεί στήν άτομική εύη- 
μέρεια, άλλά στήν καθολική καί κυριώτερα στο πάσχισμα 
γιά τήν άνάπτυξη τού πνεύματος.

Έδώ ρίζωσε τ’ όλόχρυσο καί μοναδικό δέντρο τών
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Εύεργετών μ* ευωδιαστούς καρπούς τούς ’Αβέρωφ, Άρ· 
σάκη, Δομπόλη, Ζάππα, Ζωγράφου, Ζωσιμάδες, Καπλάνη, 
Μελά, Μσρούτση, Μπάγκα, Ριζάρηδες, Σ(νσ, Γεώργιο 
Σταύρου, Στουρνσρα, Χατζηκώστα, Κσστρισόϊσ κΓ άλλους, 
ποΰδωκαν τό βιό τους γιά τή διατήρηση τοΟ λεύτερου άγω- 
νιστικοΟ πνεύματος, γιά τή συντήρηση του Σουλιώτικου 
Κράτους καί γιά τήν ϊδρυση τών σχολειών άπ* τά όποια 
ξεπήδησε άνέσπερη ή έθνική φλόγα.

Οί Εύεργέτες έστησαν τήν ήπειρωτικήν ιστορία καί 
πολιτισμόν άκλόνητον στον έλληνικό χώρο γιατί βυθίζον- 
τες τή συνείδησή τους στήν υλη έκαναν νά βλαστήσει ένα 
πνευματικό γεγονός, πού έκφράζει τήν τελεολογική δυνα· 
μικότητα τής συνείδησης γιά τον πνευματικό κόσμο.

Ό  Δάσκαλος του Γένους κρατεί έδώ άσβεστη τήν πα· 
ράδοση. Ό  κληρικός γίνεται ό Εθνάρχης του πού γνωρίζει 
νά θυσιάζεται.

Υπήρξαν Μητροπολίτες πού καθαγίασαν τό ράσο 
τους γιά τή διατήρηση τής πίστης καί τής έθνικής ιδέας, 
.άκόμη δέ καί σέ έργα εύποιΐας. Πέντε άπ’ αυτούς άνυψώ- 
θηκαν άντάξια στόν Πατριαρχικό θρόνο, οί περισσότεροι 
δέ ποιμενάρχες ήταν ήπειρωτικής καταγωγής. Ή  Επισκο
πή τών Γιαννίνων ύψώθηκε σέ Μητρόπολη στά πρώτα χρό
νια τής βασιλείας του Αύτοκράτορα *Αντρόνικου τοΟ Β \ 
τό έτος 6793 άπό τής κτίσης τοΟ κόσμου ή 1284, 1285 άπό 
Χρίστου “ , έλαβε δέ τήν πεντηκοστή τρίτη θέση, στήν όποια 
παρέμεινε αιώνες. «Έν τώ Συνταγματίω48 τοΟ Πατριάρχου 
'Ιεροσολύμων Χρυσάνθου, ό Ίωσννίνων κατέχει τήν ΛΑ' 
θέσιν». 'Αργότερα ύψώθηκε στή ΙΕ' θέση, τό 1842 στή IP  
καί σήμερα ό Μητροπολίτης Γιαννίνων κατέχει τόν ΙΒ' 
θρόνο48; Μέσα στούς δύσκολους καιρούς τής μακραίωνης 44

44. M iklosich-M uller Acta Patri τόμ. Α.' σελ. 470. 
ν 45. Άθηναγόρα, Μητροπολίτη Παραμυθίας καί Πάργας: «Ή ’Εκ
κλησία τών Ίωαννίνων» ’Ηπειρωτικά Χρονικά, 1928 σελ. 47.
- . 46. ’Αθηναγόρα όπου πιό πάνω. Κατάλογος Επισκοπικός τη ς’Εκ-
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σκλαβιάς ot ποιμενάρχες μέ διπλωματία καί ολόρθη συνεί
δηση κατόρθωσαν νά διατηροϋν άσβεστη την έλληνική φλό
γα του δουλωμένου Γένους μέ τήν άναπτέρωση του θρη
σκευτικού αισθήματος καί τήν καλλιέργεια του πνεύματος, 
μέ τή διατήρηση καί λειτουργία τόσων καί τόσων σχολών. * 1450

κλησίας των Γιαννίνων. Ζαχαρίας 879.
1020, άναφέρεται Επίσκοπος των Γιαννίνων χωρίς όνομα, πού ύπή- 

γετο στην πνευματική δικαιοδοσία του άρχιεπίσκοπού Βουλγαρίας 
Ιωάννη.

1232. Ό  ’Επίσκοπος τής χρονιάς αυτής μνημονεύεται άνώνυμα σπ’ 
τό Μητροπολίτη Νσυπάκτου-Ίωαννίνων Άπόκαυκον στόν όποιο καί έ- 
γράφε: «Τω ‘Αγιωτάτω Ίωαννίνων 6 άμαρτωλός ποτέ Ναυπάκτου...». 
Στόν ίδιο ’Επίσκοπο έγραψε καί ό ’Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας Δημή- 
τριος Χωματιανός (Μηλιαράκη, Ιστορία του Βασιλείου τής Νίκαιας καί 
του Δεσποτάτου τής Ηπείρου).

1285-1365. Τό 1332 άπό τό Δεσπότη τής ’Ηπείρου, τόν κλήρο καί 
τούς άρχοντες ψηφίστηκε Μητροπολίτης ό Μιχαήλ ό Φιλανθρωπινός 
τής Βυζαντινής οικογένειας των ΦιλανΘρωπινών πού στά 1292 έχτισε 
στό νησί των Γιαννίνων τό Μοναστήρι του Άη Νικόλα όπου συνέστησ* 
καί Φροντιστήριο. Δέν πρόλαβε όμως νά πάρει τό χάρισμα τής άρχιε- 
ρωσύνης γιατί τήν ίδια χρονιά πέθανε καί τάφηκε στό πιο πάνω Μο
ναστήρι. Στά Ιδια χρόνια άνυψώθηκαν στό θρόνο των Γιαννίνων τρεις 
Μητροπολίτες, πού άγνοουνε τά όνόματά τους.

1365-1381. Σεβαστιανός, άπό τά Γιάννινα.
1381-1385. Ματθαίος, ήπειρώτης.
1385-1408. Γαβριήλ, ήπειρώτης, ήγούμενος του Μοναστηριού τών 

Γιαννίνων Άρχιμαντρειου.
1408. Ιωσήφ.
1410. Πρόκλος.
1450. Τή χρονιά τούτη ύπήρχε Μητροπολίτης στά Γιάννινα. Σ’ αύ- 

τόν έγραφε καί ό Σινάν πασάς ζητώντας τήν παράδοση τής πόλης. 'Ο
μως δέν είναι γνωστό τό όνομά του.

1480-1437. Νεόφυτος.
1500. Νήφων.
1513. Νείλος.
1513. θεόληπτος, άπό τήν Πογδόριανη (1. Ααμπρίδη «Ιερά έν 

Ήπείρω σημειώματα* σελ. 14). Ό  θεόληπτος ύπήρξε Πατριάρχης της 
πόλης άπό τό 1513 ώς τό 1522 (Άρχιεπ. Αθηνών Χρυσοστόμου εθεο-
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’Αληθινοί μάρτυρες ol όποιοι προετοίμασαν μέ σύνε
ση καί μαστοριά τήν Απελευθέρωση τής πατρίδας καί φω
τεινοί πνευματικοί ήγέτες στά χρόνια τής λεύτερης ήπει- 
ρωτικής ζωής.

01 Ήπειρώτες ποιητές καί λόγιοι Αγωνίζονται γιά τήν 
Επικράτηση τής γλώσσας του λαού, μερικοί Απ’ αύτούς 
γίνονται Αληθινοί πρόδρομοι, φανερώνουν δτι έχουν μέσα 
τους Αθάνατο μέ τή μορφή τού κάλους καί κσλλιεργοΟν 1639 1640 * * * * * * *

λογία» τόμ. 4ος σελ. 180).
1513. Γρηγόριος (Δελτίον Ίστορ. κοΛ Έθνολ. Εταιρείας έτος 1891 

τομ. Γ' τεί/χος ΙΑ' σελ. 490).
1520-1526. Σωφρόνιος. Τό 1526 διέμενε στά Μετέωρα, στή Μονή 

Βαρλαάμ, όπου καί πέθανε.
1526-1546. Νήφων.
1546-1549. Μακάριος.
1549-1571. Ίωάσαφ. Άπ* τό χωριό Κράψη των Γιαννίνων, 6 μετέ 

πειτα Πατριάρχης.
1571-1585. Δανιήλ.
1585-1595. Ματθαίος.
1597-1605. Νεόφυτος.
1605-1613. Μανασσής.
1614. Ματθαίος.
1615. Κύριλλος.
1616-1620. Νεόφυτος γιά δεύτερη φορά.
1621-1632. Θεόκλητος.
1632. Ίωαννίκιος. Δέν πρόλαβε νά άνέλθει στό θρόνο, γιατί [πέθανε 

ένα μήνα μετά τήν έκλογή του.
1932-1639. Παρθένιος, άπ* τό χωριό Επισκοπή τής έπσρχίας 

Δριυνούπολης. Τό 1639 ό Παρθένιος έγινε Πατριάρχης στήν Κωνσταντι
νούπολη.

1639- 1640. Καλλίνικος.
1640- 1644. Ίωάσαφ.
1644-1666. *0 Καλλίνικος, γιά δεύτερη φορά. Κατάγονταν άπ* τό

χωριό Λουζάτι τής κωμόπολης Δελβίνου κοντά στή Δρόβιανη.
1666-1669. Κύριλλος.
1669- 1670. Ό  Καλλίνικος γιά τρίτη φορά.
1670- 1676. Ό  Κύριλλος γιά δεύτερη φορά.
1676-1680. 'Ιάκωβος.
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τό άνθρωπιστικό πνεϋμα πού κρστάει αναλλοίωτη κι* ό- 
λόρθη τήν ψυχή, τό πνεύμα αύτό πού κλώθει μέ την έννοια 
τοΟ χρέους τήν λευτεριά, πού πλάθει τό ιστορικό χρέος.

Ή  Ηπειρωτική χειροτεχνία, χρυσοχοϊκή, σμαλτο- 
ποιΐα, άγγειοπλαστική, ξυλογλυπτική, εικονογραφία κ. ά. 
άκόμη κι* οί φημισμένες πολυτελείς ένδυμασίες, έπιβάλ- 
λονται στήν άπέραντη Όθωμανική Αυτοκρατορία καί πολ
λά προϊόντα της έξάγονται 47 στήν Εύρώιτη, ιδιαίτερα δε * 1776

1680-1716. Κλήμης.
1716-1735. Ιερόθεος ό Ράπτης.
1736-1767. Γρηγόριος.
1767-1771. Γαβριήλ. Τό 1781 εγινε οικουμενικός Πατριάρχης. 
1771-1776. Γρηγόριος γιά δεύτερη φορά.
1776. Ιερόθεος.
1776-1780. Παΐσιος.
1780-1799. Μακάριος.
1799-1810. Ιερόθεος.
1810-1826. Γαβριήλ, άπ* τήν Παραμυθία (Π. Άραβαντινου «Χρο

νογραφία ’Ηπείρου» Τ. Β.' σελ. 265).
1826-1830. Βενέδικτος.
1830-1835. Ιωακείμ.
1835-1838. Ιωακείμ ό άπό Δριϋνουπόλεως.
1838-1840. Ίωαννίκος.
1840-1845. ’Ιωακείμ γιά δεύτερη φορά. Τό 1860 άναδείχτηκε Οι

κουμενικός Πατριάρχης.
1845-1854. Ίωαννίκιος άπ* τό Μακρυνο.
1854-1869. Παρθένιος.
1869-1889. Σωφρόνιος.
1889-1902. Γρηγόριος.
1902-1906. Σωφρόνιος γιά δεύτερη φορά.
1906-1910. Γεράσιμος ό Τανταλίδης.
1910-1916. Γερβάσιος ‘Ωρολογάς.
1916-1956. Σπυρίδων Βλάχος, ό όποιος τό 1947 εγινε Αρχιεπίσκο

πος ’Αθηνών.
1956-1958 Δημήτριος.
1958- Σεραφείμ.
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στή Νεάπολη, Τεργέστη, Μάλτα, Κέρκυρα καί Βενετιά.
Τόν έξσίρετο τύπο τής ήπειρωτικής άρχιτεκτονικής 

άντιπροσωπεύουν δυό σπίτια, τοϋ γιατρού Ίωσννίδη καί 
του δικηγόρου Μίσιου, ταλαιπωρημένα άπ’ τόν καιρό, πού 
προσεχτικά πάντα τά μελετούν οΐ ειδικοί.

Αναπτύχτηκε γενικώτερα έδώ μιά άρτια τέχνη μέ λε
πτούς χρωματισμούς κι5 έλεύτερη έκφραση, ποϋδωκε στά 
Γιάννινα άνθηρή οικονομία.

*Όπως ξεμακραίνομε άπ* τήν πόλη, άτενίζομε τούς 
πευκόφυτους λόφους καί τήν καταπράσινη κοιλάδα μακρυά 
καί στο βάθος τά βουνά του Μπιζανιου πουγινε τό όχυρό 
θρύλος μέ τά μεγάλα όχυρωματικά έργα τών Γερμανών καί 
ξανοζεΐ στή σκέψη μας ή μεγάλη έκείνη έποποιΐα τοΟ 
1912—13 ποΰφερε στή σκλάβα τούτη πολιτεία τήν ποθητή 
λευτεριά.

’Οργώθηκαν τά βουνά γύρω γύρω άπ’ τά κανόνια, 
βάφηκε τό χώμα στό βαθύ κόκκινο, φλογίστηκαν οί κάμ
ποι, πνίγηκαν τά λουλούδια στό αίμα κι’ άκούστηκε με
λωδικό τό πανάρχαιο τραγούδι τής λευτεριάς πού τό με
λοποίησε αίώνες νωρίτερα τό άκατάλυτο πνεύμα τού ή- 
πειρώτη. Καί κάτω άπ* τό γαλάζιον ούρανό τής καθαρής 
άνοιξιάτικης έκείνης μέρας τής 21ης Φλεβάρη άνθισε ή πα· 
νώρηα Νίκη καί πλημμύρισαν δλα άπ’ τούς γαλαζένιους 
καταρράχτες καί ρούφηξε λαίμαργα ό πονεμένος τούτος 
τόπος τό Ιλαρό φώς τής λευτεριάς.

Ή  έναρξη τών Βαλκανικών πολέμων βρίσκει φουντω
μένα στην "Ηπειρο τ’ άνταρτικά σώματα 47. Στήν Πσρα- 
μυθιά καί σ’ δλη τήν περιφέρεια τού Σουλιού σχηματίζουν 
ένοπλες όμάδες 6 Τζίμας, ό Παπαδιάς, ό Σκίσκας, ό Ζα- 
χαράκης (Κώστας Τζώρτζης), ό Κρομμύδας, ό Χαραλαμπό- 
πουλος, οί Καρραιοι, ό Νίκο Κουτούπης, ό Κώστα Ζσρκά- 
δης άπ’ τό Πόποβο καί άλλοι. Τό ντουφεκίδι είχε άνάψει

47 Π. ’ΑραβανηνοΟ: δπον πιό πάνω, τόμ. Β / σελ. 251.
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άπό τά τέλη του Αύγουστου του 1912 σ’ δλη την περιοχή, 
ό "Αρχοντας τής Παραμυθίας Φουάτ Πρόνιος άπειλεΐ : 
«Παπάδες καί μουχτσροδημογέροντες.

*Άμα λάβετε την παρούσα μου άμέσως νά έλθετε μέ 
μπαϊράκια σας στά χέρια στον όντά μου καί μαζί νά πα
ρουσιαστούμε στο διοικητήριο, νά μη σάς πάρη τό κεφάλι 
άέρα καί χαθήτε καθώς είδατε τό Φανάρι όλόκληρο καί 
άλλα μέρη άν άκούσατε.

Σάς γράψω διά τό καλόν σας άν είστε φρόνιμοι καί 
γνωρίζετε τό καλόν. *'Αν κάμετε άλλιώς θά πάθετε τά ίδια, 
ήμεις οί Τούρκοι θά έλθωμε μέ τή βασιλική δύναμη νά σάς 
χσλάσωμε καί τό κρίμα στο λαιμό σας.

Παραμυθιά 27 Όκτωβρ. 1912 
Φουάτ Πρόνιος».

Μά ή άπόφαση τών άντσρτικών σωμάτων είναι άμε- 
τάκλητη. Τό άγέρι τής Λευτεριάς έχει δροσίσει κι’ άνα- 
στήσει τις ψυχές τους. Στις άρχές τού Όχτώβρη 1912 ό 
καπετάνιος Σκίσκας σκοτώνει στό χωριό Γλυκύ τόν στρα
τιωτικό ήγέτη Μπεκήρ Μπάκο. Ή  Γλυκύ πολιορκεΐτσι στις 
22 του ίδιου μήνα άπό Τουρκικό στρατό πάνω τών χιλίων 
άντρών καί τό σώμα του καπετάνιου Παπαδιά ύποχωρει 
μέ άρκετές άπώλειες. Στις 2 Νοέμβρη 1912 κρητικά σώμα
τα μαζί μέ ήπειρωτικά κάτω άπό τούς καπετάνιους Τζώρ- 
τζη Τριάντο καί Χαραλαμπόπουλο παίρνουν τό χωριό Χο
ϊκά, ένώ ο( Τούρκοι διαλελυμμένοι ύποχωρουν στόΓαρδίκι.

Ά πό τις 20 Νοέμβρη 1912 σκληρές μάχες γίνονται 
στή Σκάλα τής Παραμυθιάς κοντά στό Πόποβο πού είναι 
τό κλειδί τής περιοχής. Ενωμένοι πολεμούν ό όπλαρχηγός 
Μάρκος Ντεληγιαννάκης μέ 30 Κρητικούς καί ήπειρώτες, ό 
Κερκυραΐος Βάρφης μέ 10 παλληκάρια, ό Νικόλας Κου- 
τούπης μέ 150 Ποποβΐτες, οί άδελφοί Καρρσΐοι άπ* τό Ζω
τικό μέ 150 άντρες, ό Παπα-Δημήτρης κληρικός μέ τό Γρη- 
γόρη Κολιούση άπ’ τό Βερνΐκο μέ 30 άντρες καί ό ύπολοχα- 
γός Τεριακίδης μέ 92 στρατιώτες. Στις 25 Νοέμβρη υστέρα 
άπό φονική μάχη δπου ήρωϊκά σκοτώθηκαν ό όπλαρχηγός
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Νικόλας Κουτούπης, oi Ποποβΐτες, Άνσστάσης Τελέλης 
καί Γιάννης ’Αθανασίου, ό σημαιοφόρος του Ντεληγιαννά- 
κη Γιώργος Μακαρόνσς άπ* τά Γιάννινα κΓ ό ψυχογιός 
τοΟ Ντεληγιαννάκη Μανώλης, ή Σκάλα τής Πσραμυθιάς 
καταλαμβάνεται.

Τ’ άνταρτικά σώματα τής περιοχής αυτής διοικοΟσε ό 
Σουλιώτης ύπολοχαγός τοΟ Μηχανικού Δημήτρης Μπότ- 
σαρης καί μετά τον τραυματισμό του στις 16/11/1912,6 
Σουλιώτης *Αντισυνταγματάρχης τοΟ ΜηχσνικοΟ Κΐτσος 
Μαλάμος.

"Αλλα άνταρτικά σώματα προστάτευαν τόν έλληνικό 
στρατό πού προχωρούσε στη γραμμή Λέλοβα, Βσργιάδες, 
Ζώριστα καί Μπαουσούς, ώς τή θάλασσα. Ή  Συμβολή τους 
ύπήρξε μεγάλη γι* αυτό κΓ 6 Διάδοχος Κωνσταντίνος δτσν 
άνέλαβε τήν άρχηγία τού ήπειρωτικου όγώνσ, ένώ μέ δια
ταγή του τις 17 Γενάρη 1913 διέλυσε δλα τ ' άνταρτικά 
σώματα, έξαίρεση εκανε στα ήπειρωτικά σώματα τών ό
ποιων έξετίμησε τήν άντρεία κσί τήν πίστη τους στήν Ιερή * 
άποστολή.

«Φιλιππιάς 27-1-1913
Άντισυνταγματάρχην Μαλάμον,

«Έγκρίνετσι στρατολογία Ήπειρωτών καί παροχή όπλι- 
σμου καί διατροφής, ούχΐ Ιματισμού μή ύπάρχοντος τοι. 
ούτου...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».
Ή  σημασία τών άνταρτικών σωμάτων στήν ήπειρωτι- 

κή έποποιΐα είναι άναμφισβήτητη. Στή Μάχη τής Πρέβε
ζας μετέχει τό άντάρτικο σώμα του όπλαρχηγοΟ Ζαχα- 
ράκη.

Τό χωριό Παπαδάτες τό καταλαμβάνουν οΐ άντάρτες. 
ΣτΙς 22/10/1912 τό χωριό Μουσιωτίτσα τό καταλαμβάνουν 
τά σώματα τών όπλσρχηγών Β. Κολοβού καί Φουρτούνα, 
άφού πολέμησαν γενναία μέ τήν πάνω άπό πεντακόσιους 
άντρες Τουρκική δύναμη.
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Στις 30] 10J1912 τά σώματα των κληρικών Παπαγιάν- 
Λ/η καί Παπαδημήτρη επιτίθενται στο χωριό Κοπάνη.

Την άμυνα του ΦανσριοΟ έχουν οί οπλαρχηγοί Τζώρ- 
τζης καί Παπαδιάς. ένώ στις 28]10] 1912 τό σώμα του Φουρ
τούνα μέ τις όμάδες τών Κρητικών Κοσιφάκη καί Μάνου 
καθώς καί τήν Εύζωνική διμοιρία του Γρανίτσα, καταλαμ
βάνουν τή Μανωλιάσσα.

Στις 7J11J1912 άντσρτικά σώματα καί λόχος εύζώνων 
καταλαμβάνουν τις Βσρυάδες.

Τήν 1J12J1912 άντσρτικά σώματα, κάτω άπ’ τον συν
ταγματάρχη Μαλάμο καταλαμβάνουν τά υψώματα τού χω- 
ριοΟ Τσούκσς.

Στίς 2] 12]1912 τό Κρητικά σώμστα ’Αντωνίου και 
Μάρκου Μάντακα συνεργσζόμενα μέ τά σώμστα του Τζή- 
μα καί Ράδου χτυπουν άπό τό Τόσκεσι τόν "Αη Νικόλα.

Στίς 23]12]1912 τά ήπειρωτικά σώματα τών όπλαρχη- 
γών Τζαβέλλα, Δρόσου, Τσέχκου, Κολοβου καί Χρήστου 
Ή λία καταλαμβάνουν τή Δωδώνη.

Τό χωριό Δράγανη- Παραμυθίας κατέχετσι στίς 13]1] 
1913 άπ* τούς οπλαρχηγούς Κώστα Τζώρτζη, Βάρφη καί 
Ζαχαράκη, τό Πόποβο καί τό Πετουσι άπ* τόν όπλαρχηγό 
Κρομμύδα καί στίς 8J2J1913 τό Κουγκι καί τό Κάστρο τοΟ 
ΣουλιοΟ άπ* τά ήπειρωτικά σώματα τών Βάρφη και 
Τριάντη.

Στίς 10]2]1913 τ’ άντσρτικά σώματα τών Β. Κολοβού 
καί Σ. Κρομμύδα, οί όπλαρχηγοί Πύλιος Τζήμας καί Κώ
στας Σταμάτης μ* έπικεφαλής τόν έφεδρο Άνθυπολοχαγό 
Γρανίτσα καταστρέφουν δλους τούς νερόμυλους τής Κλη- 
ματιάς-*Αραχωβίτσας, ένώ στίς 17)2] 1913 άποκρούουν ισ
χυρή έπίθεση τών Τούρκων στο Σουλόπουλο, οί όποιοι 
•όφήνουν πάνω άπό πενήντα νεκρούς.

*Εξ άλλου στήν περιοχή τοΟ Μετσόβου δρουσε ήρωϊ- 
κά τό σώμα του Νώντα Παπανίκου άπ* τά Βραγκανά τών 
Άγράφων μέ τούς Μετσοβΐτες καπετάνιους Θεόδωρο Να- 
-ζήρη, Νικόλαο Κοσσιάρο, Νικόλαο Σιούτα, Άντρέα Νσζή-
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ρη, Τάση Τέτοιο, Δημήτριο Κουτσαμάνη.
Επίσης συνεργάζονταν μαζί τους καί τά Κρητικά σώ

ματα τών όπλαρχηγών Κλειδή, Μπαλαντίνου, Μαλανδρή, 
Τζιτζιρίδη μέ μερικούς Θηβαίους έθελοντές.

Μέ τή γενναιότητα του έλληνικοΟ στρατού καί τών 
άνταρτικών σωμάτων ή Λευτεριά περπατάει όλόφωτη στήν 
ήπειρωτική γή. Μά τό Μπιζάνι μέ τά έκατό κανόνια του 
καί τά μεγάλα όχυρωματικά έργα τών Γερμανών, πού 
φράζει τό δρόμο άπ* την Πρέβεζα στά Γιάννινα, μήνες τώ
ρα συντρίβει τις έπιθέσεις τών άπελευθερωτών, μήνες τώ
ρα στέκει όλόρθο, άπόρθητο.

’Αφάνταστη έκείνη ή τραγωδία τοΟ ΈλληνικοΟ στρα
τού καί άπερίγραπτη.

Στις 5 Δεκέμβρη 1912 ό Έσάτ πασάς, Διοικητής τών 
Γιαννίνων μέ μιά δύναμη 40.000 άντρών, 'υστέρα άπ’ τήν 
ένίσχυση τής στρατιάς του Μοναστηριού καί Βαρδάρη πού 
ύποχωρουσε κάτω άπ* τή διοίκηση του Τζαβήτ, Ζεκή καί 
Άλή Ριζά, έπιτίθεται στό δεξιό του έλληνικοΟ στρατού μέ. 
σκοπό νά περάσουν τόν "Αραχθο καί νά τόν άναγκάσουν 
σέ ύποχώρηση. Τό σχέδιο τούτο τοΟ Έσάτ τό ματαίωσε ή 
ήρωϊκή άντίσταση τών θρυλικών Εύζωνικών Ταγμάτων 
πού δέκα μέρες πολεμοΟσαν σώμα μέ σώμα μέ τούς Τούρ
κους στά ύψωματα τής #Αετορράχης καί τούς άναγκάζουν 
νά ύποχωρήσουν στή γραμμή τής άμυνάς τους.

Ό  Στρατηγός Σαπουντζάκης ένισχύεται μέ τις IV καί 
VI Μεραρχίες πού τις διοικούσαν οι Στρατηγοί Μοσχό- 
πουλος καί Μηλιώτης Κομνηνός, καθώς καί μέ τή νέα Με
ραρχία τής Ηπείρου.

Στις 7 Γενάρη ή VI Μεραρχία καί ή Μεραρχία Η π ε ί
ρου καταλαμβάνουν τό χωριό Άετορράχη καί τ* ’Ανατο
λικά του Μπιζανιου καί προχωρούν καί καταλαμβάνουν 
τά χωριά Ελληνικό (Λοζέτσι) καί Φράστανα.

Τέσσσρα Εύζωνικά Τάγματα έπιτίθενται μέ τό διοικη
τή τους Άντισυνταγματάρχη Ίωάννου καί συντρίβουν τή 
Μεραρχία Φαΐκ πού άφήνει δυό χιλιάδες πτώματα στό
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ύψωμα του ΛοζετσιοΟ πού ώνομάστηκε άπό τούς Τούρ
κους ΚαυλΙ Τεπέ (ύψωμα αίματος). Τήν έπίθεση τής άλ
λης μέρας δυσχεραίνει ή δυνατή βροχή πού πέφτει, άλλά 
οι έπιθέσεις των δυο έπόμενων ήμερων κρατούν άλύγιστο 
τό Μπιζάνι.

Τώρα ή Αρχηγία τής Ηπειρωτικής στρατιάς άναλαμ- 
βάνεται άπ* τον ’Αρχιστράτηγο Διάδοχο Κωνσταντίνο, 
πού φτάνει στο μέτωπο στις 10 Γενάρη 1913 καί στήνει τό 
Στρατηγείο του στο ιστορικό πιά χάνι Έμίν Ά γά. Γεμά
τες έθνική υπερηφάνεια καί πίστη στή Μεγάλη Ιδέα οί 
πρώτες διαταγές του.

Ό  Έσσάτ Πασάς, συμμαθητής του στήν ’Ακαδημία 
Πολέμου τού Βερολίνου, στο μήνυμά του δπως πσραδοθεΐ 
για ν’ άποφευχθει ή άνώφελη αιματοχυσία, γιατί ή τύχη 
τών Γιαννίνων είναι πιά προδικασμένη, άπαντάει «...*Έχω 
διαταγή νά άμυνθώ, δσον δύναμαι καί θά Αμυνθώ».

Ό  Διάδοχος Κωνσταντίνος μελετάει τ’ άποτελέσμα- 
τα τής έπίθεσης τής 7)1)1913. % Κάνει προσωπική έδαφική 
Αναγνώριση καί πείθεται δτι ή άλωση τού Μπιζανιού ΘΑ 
έπιτυγχάνονταν μόνο μέ αιφνιδιαστική κατά τών Τούρκων 
έπίθεση. ’Έτσι θά προχωρούσε στά Γιάννινα παρακάμ
πτοντας τά όχυρά τού Μπιζανιού καί τής Καστρίτσας, τά 
όποια θ* άναγκάζωνταν νά καταθέσουν τά δπλα.

Παραπλανητικά έτοιμάζεται ή έπίθεση τού Αριστερού 
μέρους τού μετώπου καί τις νύχτες τού δεξιού. ’Από τή 
χαραυγή τής 19 Φλεβάρη Αρχίζει ό σφοδρός βομβαρδι
σμός τού Μπιζανιού καί τού Αριστερού τών Τούρκων πού 
συνεχίστηκε ώς τά ξημερώματα τής άλλης μέρας. Δεκα
πέντε χιλιάδες όβίδες ρίχτηκαν συνολικά καί μεγάλες ύ· 
πήρξαν οί Απώλειες τών Τούρκων.

Στις 6 τό πρωί τής 20 Φλεβάρη τρεις φάλαγγες έρχονται 
όρμητικά μέ τή λόγχη σ’ έπαφή μέ τούς Τούρκους πού 
τούς αίφνιδιάζουν καί στις 7.30' καταλαμβάνουν τά όχυρά 
τής Μανωλιάσσας, Μονής Τσούκας καί Ά η  Σάββα, ένώ 
γιά πρώτη φορά Απ’ τόν ψηλότερο αυχένα τής Όλύτσικας
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ήχοΟασν αιφνιδιαστικά τά πυρά δυό όρειβατικών πυροβό
λων, πού δλη τή νύχτα τ* άνέβασαν γυναίκες τών γύρω 
χωριών.

Τά Τουρκικά στρατεύματα πανικοβάλλοντσι καί ύπο- 
χωρουν στην πεδιάδα τών Γιαννίνων. προσπαθούν ν’ άνα- 
συνταχθουν στό χωριό Ραψίστα (Πεδινή), μπροστά δμως 
ατά πυκνά πυρά τού ’Ορειβατικού πυροβολικού φεύγουν 
τρομαγμένοι στά Γιάννινα καί παρασύρουν μαζί τους καί 
τούς άντρες τού Στρατηγείου τού Έσσάτ Πασά πού ήταν 
στό χωριό *Άη Γιάννης. ΟΙ Εύζωνοι τού ηρώα Ταγματάρ
χη Βελισσαρίου μεγαλουργούν καί φτάνουν ώς τΙς παρυ
φές τών Γιαννίνων.

έπικοινωνία τού Τουρκικού στρατού μέ τό Μπιζάνι 
καί τήν Καστρίτσα έχει διακοπεί. *Η προέλαση ώς τά 
Γιάννινα τών Εύζώνων τού Βελισσαρίου ήταν μιά παρά
τολμη πράξη τού ηρώα Διοικητή. Γιατί ή διαταγή ήταν νά 
σταματήσουν στή Ραψίστα. Μά ή άσύλληπτη τούτου πρω
τοβουλία έδημιούργησε τις περιστάσεις τής άμεσης πτώ
σης τών Γ ιαννίνων. Νοιώθει ό Βελισσαρίου τήν ένδεχόμε- 
νη τιμωρία του γιά τήν παράτολμη ένέργειά του μά ή ή- 
ρωϊκή ψυχή του τόν φέρνει μέ τόν Ίατρίδη στούς λόφους 
τ3 "Αη Γιάννη τής Μπονίλας. Τό πυκνό σκοτάδι τής νύ
χτας δέν τούς άφήνει νά διακρίνουν τή λευκή σημαία πού 
ύψωσαν οί Τούρκοι στό λόφο 499 κοντά στό δημόσιο 
δρόμο.

Ό  Ίατρίδης στέλνει τήν ύπ’ άριθ. 1450 άναφορά του: 
«"Αγιος ’Ιωάννης 20)2)1913

Διοικητήν Συντάγματος Εύζώνων 
Παπαδόπουλον.

«’Αναφέρω ύμΐν δτι τό Σύνταγμά μας εύρίσκεται έξωθεν 
τών Ίωαννίνων δπου έγκατέστησε προφυλακάς. ’Απέχει 
δλίγον τής εισόδου (Νοτίας παρυφής) 5 λεπτά...

8ον Τάγμα Εύζώνων 
Γ. Ίατρίδης: Ταγίρχης».
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Ή  σεμνή καί ήρωϊκή μορφή του Βελισσαρίου πού 
πρώτος πάτησε τό πόδι του στήν παρυφή των Γιαννίνων» 
φανερώνεται άπό τήν πιο κάτω έκθεσή του:

«Άριθ. 1451J(3
'Απόσπασμα Έκθέσεως 
9ου Τάγματος Εύζώνων 
Ταγ]ρχου Βελισσαρίου I.

«...Τότε έσταμάτησα μή θεωρών φρόνιμον νά είσέλθώ 
εις τήν πόλιν καί έπεδόθην εις τήν λήψιν προφυλάξεων 
προς τό μέρος τής πόλεως προς δυσμάς ταύτης καί πρός 
Κατσίκαν τάξας παρά τούς τρεις λόχους άνά δύο πολυ
βόλα, μεθ' δ διέταξα καί τήν άποκοπήν τών τηλεγραφικών 
καί τηλεφωνικών συρμάτων μεταξύ πόλεως καί Μπιζάνι· 
Καστρίτσης καί μετά ταΟτα έστειλα πρός άνεύρεσιν του κ. 
Ίατρίδου, ινα συμπληρώσωμεν τάς προφυλάξεις καί πρός 
τό Μπιζάνι, δπερ καί έγένετο τάξαντες τόν άφιχθέντα ήδη 
4ον λόχον μου μετά δύο πολυβόλων. Επίσης άπέστειλα 
τόν Άνθυπασπιστήν τών πολυβόλων κ. Μπάφαν έφιππον 
πρός τήν όδόν Φιλιππιάδος τό πρώτον καθόσον ή τής Ρα- 
ψίστης διά μέσου τελματώδους πεδιάδος ήτο δύσκολον τήν 
νύκτα, ινα πληροφορήση [παν ήμέτερον στράτευμα περί 
τής έκεΐ παρουσίας μας καί μέ τήν παράκλησιν νά πλησιά
σουν. Ά λλ ' έπέστρεψεν άπρακτος μετ’ όλίγον διότι ή όδός 
έπίσης έφρουρειτο ύπό τών Τούρκων τού Μπιζανιου. Με
τά ταυτα τόν άπέστειλα πρός Ραψίσταν παρά τώ κ. Διοι
κητή παρ’ ώ παραμένει ό 3ος λόχος μου καί τό Τάγμα του 
17ου Πεζ. Συν]τος. Οί άντρες διάβροχοι έκ τής διαβάσεως 
τών τελμάτων έμεινον άγρυπνουντες μέ τό δπλον άνά χεΐ- 
ρας, συχναί δέ περιπολίαι συνέδεον τά διάφορα Τμήματα 
Κατσίκα καί Μπιζάνι, ιδίως δεχόμενοι όμάδες αιχμαλώτων» 
ους ένεκλείομεν έντός τους €Αγίου Ίωάννου, δτε περί τήν 
11ην έσπέρας διακρίναμεν έκ τού τελευταίου δν έπιθεωρή- 
σαμεν μετά του κ. Τατρίδου δύο παμμεγέθεις φανούς δπι* 
σθεν τών όποίων ήκολούθη όμάς άνθρώπων. Έπλησιάσα-
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-μεν. καί έμφανίζεται πρό ήμών ό "Αγιος Δωδώνης, δστις 
μας παρουσίασε δύο Αξιωματικούς ύπολοχαγόν Ρεούφ καί 
άνθυπ. Ταλαάτ Απεσταλμένους τοΟ ΈσσΑτ καί κομιστάς 
τής γνωστής έπιστολής τών Προξένων Ίωαννίνων Ανοικτής 
καί Γαλλιστί συντεταγμένης, ήν Αναγνούς, έξουσιοδοτη- 
θείς, εΐδον τό περιεχόμενον.

Τότε λέγω πρός τον κ. Ίατρίδην δτι είς έκ τών δυό 
μας Ανάγκη νά τούς συνοδεύση είς Έμίν *Αγδ, δπως διέυ- 
.κολύνη την ταχυτέραν διά τών προφυλακών διέλευσίν 
των άνευ βραδύτητος λόγω τής έξαιρετικής κρίσιμου θέ- 
σεώς μας (έχομεν όπίσω μας καί δεξιά τον δγκον τών 
Τουρκικών Στρατευμάτων) καί πριν ή έξημερώση καί τήν 
άντιληφθούν.

Άπεφσσίσθη νά τούς συνοδεύσω έγώ έπιβάς τής ήν 
είχον άμάξης μετά τών λοιπών τριών.

Άφιχθέντες είς τάς προψυλακάς του Μπιζάνι έπί τής 
όδοΟ έγινόμεθα δεκτοί διά πυροβολισμών παρ’ άγριου 
σκοπού πυροβολούντος καί κραυγάζοντος «ντούρ» δταν 4 
σφαΐραι έσφύριζαν είς τά ώτα μας, τότε κατέρχεται ό 
ύπολ. Ρεούψ προχωρών μόνος καί με κόπον έπιτυχών νά 
πείση τόν σκοπόν νά ήσυχάση. Έλθόντος έν τέλει τού 
άρχιφύλακος διηυκολύνθη ή διέλευσις, Αφού έξηγήθη αύ- 
τώ ό σκοπός τής Αποστολής καί ουτω Ανενόχλητοι πλέον 
άφίχθημεν είς τάς ήμετέρας του Αύγου προφυλακάς, ένθα 
έτηλεφώνησα είς Έμίν Ά γα  ζητήσας καί αύτοκίνητον 
πρός ταχυτέραν μετάβασιν δπερ καί έγένετο.

Καθ’ οδόν οί Τούρκοι Αξιωματικοί μέ ήρώτων περί 
τών ύπό τών ήμετέρων στρατευμάτων κατεχομένων θέσε
ων είς δ άπήντησα δτι ή έκ 3 συνταγμάτων φάλαγξ τής 
Μανωλιάσοης κατήλθεν είς τήν πεδιάδα, ή έπίσης έκ 3 
συνταγμάτων φάλαγξ τού ‘Αγίου Νικολάου είναι είς Ρα- 
ψίσταν, ή τής Τσούκας έχει κατέλθει τό είς Δουρούτη, 
προσέτι δέ καί ή δεξιά μας φάλαγξ Λοζέτσι προελαύνει 
πρός τά έκει. "Οτε έπεστρέφομεν τήν πρωίαν καί ήτο ή- 
μέρα πλέον οί Τούρκοι Αξιωματικοί άνεζήτουν νά ϊδουν
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τά προμνησθέντα στρατεύματα, οϊτινες μάτην άναζητουν- 
τες δεν τά έβλεπον μέ ήρώτησαν ποΟ είναι και έγώ τούς 
άπαντώ «έπί των υψωμάτων».

«Μά δεν μάς έλέγατε την νύκτα δτι είχον κατέλθη 
είς την πεδιάδα;» μοί προσέθεσαν. «’Ό χ ι τούς λέγω, εις 
την πεδιάδα μόνον ημείς εϊχομεν κατέλθει». Τότε οί ά- 
ξιωματικοί προσβλέψαντες άλλήλους και κατανοήσαντες 
τό πάθημά των, έδηξαν τά χείλη καί μοί λέγουν ε ίτα : 
«κ. Ταγματάρχα πρέπει νά γνωρίζητε δτι ή τιμή τής πα- 
ραδόσεως των Ίωαννίνων όφείλεται είς υμάς». Περί την 
8ην πρωίας τής 21ης έπανεκάμψαμεν είς τάς προ των 
Ίωαννίνων θέσεις μας δπου είχεν ήδη άψιχθεΐ καί ό Δι
οικητής του 3ου Λόχου μου καί τού Τάγματος τοΟ 17ου. 
Ό  Άνθυπασπιστής κ. Μπάφας δστις έστάλη είς Ραψί- 
σταν προς συνάντησιν του κ. ΔιοικητοΟ περί προσκλή- 
σεως των στρατευμάτων δπως πλησιάσωσι μετέβη καί με
τέδωσε τήν παράκλησίν μου». 48

Τ. Βελισσαρίου.-49
Ή  έπιστροφή στά Γιάννινα άπ* τό μέτωπο του Έσσάτ 

Πασά, ό ρακένδυτος τουρκικός στρατός πού όπισθοχω- 
ρουσε καί χτυπούσε έξαθλιωμένος τις πόρτες ζητώντας 
έκμέκ (ψωμί), ή κατάληψη τών τόσον κοντεινών ύψωμάτων 
τής πόλης άπό τούς στρατιώτες του Βελισσάριου, είχαν 
πείσει δλους πώς τά Γιάννινα λευτερώνονται.

Ό  Έσσάτ άναγγέλει στο Μητροπολίτη καί στούς 
Προξένους, δτι θεωρεί μάταιη κάθε άντίσταση καί τούς 
παρακαλεΐ νά μεσολαβήσουν γιά τήν παράδοση τής πό
λης, άφού έξασφαλιστεΐ ή ζωή, ή τιμή, οί θρησκευτικές 
πεποιθήσεις καί ή περιουσία τών Μουσουλμάνων κα
τοίκων.

48. «Πολεμική Έκθεσις Γ. Ε. Σ. τόμ. Β' παράρτημα σελ. 675».
49. Ό  λόφος του «ΟΙκοτροφείου Θηλέων Ίωαννίνων» φέρει τό 

όνομα Βελισσαρίου, μικρό δείγμα αΙώνιας ευγνωμοσύνης στόν ηρώα αύ- 
τόν Αξιωματικό.
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Καί τότε συντάχτηκε τό ιστορικό έγγραφο τών Προ
ξένων, στο Διάδοχο Κωνσταντίνο:

«'Υψηλότατε,
'Ημείς ο( ύπογεγραμμένοι Πρόξενοι ύποβάλλομεν με

τά σεβασμού εις την Ύμετέραν 'Υψηλότητα τά έξής:
Ό  διοικητής τών αύτοκρατορικών στρατευμάτων Έ- 

ξοχώτατος Έσσάτ Πασάς, δπως άποφύγη τήν άσκοπον 
αιματοχυσίαν μας έπεψόρτησεν δπως παρέμβωμεν καί δι· 
ευκολύνωμεν τήν παράδοσιν τής πόλεως. ΠαρακαλοΟμεν 
δθεν δπως διατάξητε νά παυσουν αί έχθροπραξίαι. ’Ανά
λογοι διαταγαί έδόθησαν υπό τοΟ Έσσάτ.

Οί ύπογεγραμμένοι θά ήσαν ιδιαιτέρως εύγνώμονες, 
έάν έγνώριζεν ήμΐν ή Ύψηλότης σας διά μέσου κηρύκων 
τάς άποψάσεις της.

'Έπονται αί ύπογραφαί τών προξένων Ρωσσίας, Αύ- 
στρίας, Ρουμανίας καί Γαλλίας».

Ό  Διάδοχος μέ τούς ίδιους Προξένους δηλώνει στόν 
Έσσάτ, δτι δέχεται τήν παράδοση μέ τον δρο τά Τουρκι
κά στρατεύματα άφού ύψώσουν λευκή σημαία νά παρα- 
δίνωνται στά προελαύνοντα Ελληνικά.

Τή μεγάλη νίκη ό στρατηλάτης Κωνσταντίνος άγγέ- 
λει τήν ϊδια στιγμή στο Βασιληά καί τον Πρωθυπουργό 
μέ τό παρακάτω ιστορικό τηλεγράφημα :

«Χάνι Έμίν 'Αγά 21 Φεβρουάριου 1913, ώρα 6 π. μ.
Α. Μ. Βασιλέα —Θεσσαλονίκην 

Πρωθυπουργόν — Αθήνας
Άλωθέντος ύπό του Ελληνικού ΣτρατοΟ του Δυτι

κού μετώπου τού Φρουρίου τών Ίωαννίνων καί κυκλω- 
θείσης τής γραμμής τών έρεισμάτων Μπιζανίου —Καστρί- 
τσας ό Έσσάτ Πασάς μοί έδήλωσεν ταύτην τήν στιγμήν, 
δτι ό στρατός του παραδίδεται αιχμάλωτος. Λεπτομέρειας 
μεγίστης Νίκης άνδρείου Στρατού τηλεγραφήσω προ- 
αεχώς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».
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Τά ύποχωρούντα Τουρκικά στρατεύματα τή νύχτα 
τής 20 προς 21 Φλεβάρη έπιδίδονται σέ διαρρήξεις καί 
στην πυρπόληση τής άγορας. Όλόκληρο τό κοντά στή 
Μητρόπολη τετράγωνο πυρπολεΐται καθώς κι* ή συνοικία 
τών Μνημάτων άπ* δπου έφευγε ό Τουρκικός στρατός 
προς τό Αυκόστομο, ή δέ άγορά διέτρεχε τόν πιο σοβαρό 
κίνδυνο. Ό  Γάλλος ύποπρόξενος Dussap με τή σύζυ
γό του καί τό διερμηνέα του Προξενείου I. Αάππα έμ- 
φανίζεται στο κρισιμώτερο σημείο πυρπολισμοϋ τής άγο
ρας καί με κίνδυνο τής ζωής του άποτρέπει τούς Τούρ
κους. Ό  Πρόξενος τής Ρωσσίας Παναγιώτης Καλλίγερος 
μέ τό περίστροφο στο χέρι καί μέ τό μαστίγιο άπωθεΐ 
τούς έμπρηστές. 60 Τέλος ό Έσσάτ πασάς λαμβάνει αυ
στηρότατα μέτρα γιά τήν προστασία τής άγορας καί γε- 
νικώτερα τής πόλης, ή όποια τελικά διασώθηκε.

Μια νύχτα φρίκης πού τή διαδέχτηκε τό ξημέρωμα 
τής γαλανής καί ξάστερης 21ης Φλεβάρη σέ μιαν άπο- 
θέωση ένός κόσμου ωραίου.

Ή  άγέρωχη ψυχή δλων των Ελλήνων έπετέλεσε το 
άσύλληπτο θαύμα.

Παράλληλα προς τόν ηρώα ποιητή Αορέντζο Μαβί
λη, μάχονται μέ τήν πέννα καί τό δπλο κΓ άλλοι 
ποιητές :

«Μανωλιάσσα — 25 Δεκεμβρίου... ‘Ό λοι ζητούν πυ
ροβόλα. Διακρίνω τόν πυροβολάρχην Πετμεζάν. "Εχει 
διανείμει τά τέσσαρα πυροβόλα του εις τάς τέσσαρας 
άκρας... Καί ό πυροβολάρχης δστις είναι ύπό τήν φιλολο
γικήν του μορφήν ό γλυκύς Ααύρας, βαίνει μέ βήμα περι
πάτου άπό τού ένός πυροβόλου εις τό άλλο φέρων τόν 
άναπόσπαστον μονύελον καί περιστρέφων εις τόν άέρα 
πελωρίαν γκλίτσαν... Πλησίον τού λόχου μας άλλη διμοι
ρία μέ έπί κεφαλής λοχίαν τόν ποιητήν Ρώμον Φιλλύραν 50

50. Έφημ. «"Ηπειρο*» τή* 3 Μάρτη 1913.
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έξεμει τόν θάνατον, Ή  μικρή μας φιλολογία άς μή Ιχη 
παράπονα· άντιπροσωπεύεται θαυμάσια». 61 Μά σήμερα 
κάτω άπ’ τό φώς του λαμπερού ήλιου πού άνατέλλει άπό 
αιματοβαμμένες κορφές λούζονται δλοι στήν όμορφη πο
λιτεία πού τινάζεται λεύτερη καί άγιασμένη. Χαρμόσυνες 
καμπάνες άγγέλουν τήν έθνική άνάσταση. Ά π ’ τό Μιτσι- 
κέλι καί τήν Όλύτσικα τό πυρωμένο άγέρι φέρνει τ ’ άθά- 
νατο μήνυμα καί τή μοσχοβολιά του στούς ήμίθεους τών 
Ιερών τής πατρίδας άγώνων πού ήρεμοι άναπαύονται 
στούς τάφους των, φέρνει τό χαρμόσυνο άγγελμα τής 
πραγματικότητας στούς Μεγάλους Εύεργέτες καί τό ά- 
ναστάσιμο σάλπισμα τής καρποφορίας τοΟ σπόρου τους 
στούς Μεγάλους διδασκάλους του Γένους.

Τά θρυλικά Γιάννινα λευτερώθηκαν.
Τό Ελληνικό ιππικό μέ τόν Στάϊκο καί Μελά βρί

σκονται στήν πόλη, ό Συνταγματάρχης Σουτσος, ό τέως 
Γενικός Πρόξενος Α. Φορέστης, ό Τροπάκης κι* ό Λα- 
ουτάρης είναι έτοιμοι νά παραλάβουν τήν πόλη.

Τό «Πρωτόκολλον» τής παράδοσης ύπογράφεται στίς 
2 μ.μ. τής 21—2 —1913 άπ’ τό Βεχήπ Πασά, άδελφό τοΟ 
Έσσάτ καί τούς τότε άρχηγούς I. Μεταξά καί Ξ. Στρα
τηγό.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
Μεταξύ τών υπογεγραμμένων Λοχαγού Μεταξά καί 

Λοχαγού Στρατηγού πληρεξουσίων τής Α.Β.Υ. τού Α ρχ ι
στρατήγου του Ελληνικού στρατού Μακεδονίας καί ’Η
πείρου καί τού Βεχήπ Βέη Άντ)ρχου καί Διοικητού τής 
ώχυρωμένης τοποθεσίας τών Ίωαννίνων συνεφωνήθησαν 
τά έξής :

α) Ή  ώχυρωμένη τοποθεσία τών Ίωαννίνων παραδί
νεται είς τόν Ελληνικόν Στρατόν. 51

51. Ήλία Κατσαντώνη: «Ή Έκπόρθηση του Μτηζσνίου» βιβλ» 
Μ. Σαλιβέρου Ικδ. 1914, σελ. 49.
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β) Τά στρατεύματα, άτινα εύρίσκοντσι σήμερον εις 
την ώχυρωμένην τοποθεσίαν παραδίδονται ώς αιχμάλωτοι 
πολέμου.

γ) "Απαν τό υλικόν πολέμου, δπλα, σημαΐαι καί ‘ίπποι 
θά παραδοθώσιν εις τόν Ελληνικόν Στρατόν, εις οΥαν κα- 
τάστασιν εύρίσκοντσι σήμερον.

δ) “Απαντες οί ’Αξιωματικοί, στρατιώται, τραυματίαι 
καί άσθενεις ύπαχθήσονται είς τόν Νόμον τοΟ πολέμου, 

(ύπογρ.) ΒΕΧΗΠ-Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ, Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.

Ή  βία συντρίφτηκε. Οί φυλακές έσπασαν καί τυραννι- 
σμένοι ρωμηοί ξεχύνονται στους δρόμους. Ή  γαλανόλευ
κη κυματίζει. ‘Ένα γλυκό τραγούδι κυλάει. Τό τραγούδι τό 
γλυκό τής λευτεριάς. Ή  είσοδος στις 23 Φλεβάρη τοΟ Διά
δοχου Κωνσταντίνου στά Γιάννινα έπισφράγισε τήν κα
τάλυση πέντε αιώνων σκλαβιάς. Χιλιάδες κόσμου στους 
δρόμους. Στήν εϊσοδο τής πόλης καί τής πλατείας ύψώ- 
νονται θριαμβευτικές άψιδες.

«Τώ Ελευθερωτή Μακεδονίας καί Ηπείρου Ένδόξω 
στρατηλάτη Διαδόχω Κωνσταντίνω ευγνωμονούσα ή ’Ή 
πειρος». Κάτω άπό βροχή λουλούδια, μέ άπειρα χειροκρο
τήματα, σέ μιά άληθινή άποθέωση καί μέ κλάμματα γίνε
ται ή ύττοδοχή του Διάδοχου Κωνσταντίνου. Στήν πλατεία 
ή άποθέωση του θυμίζει «θρίαμβο» Ρωμαίου Αύτοκράτορα. 
Στή Μητρόπολη τελείται δοξολογία άπ3 τό Μητροπολίτη 
καί τούς Έπίσκοπους Μελέτιο καί Δωδώνης.

Ό  Μητροπολίτης Γερβάσιος προσφωνεί:
«νΟργανον θεοδόξαστον τής θείας Προνοίας, ‘Υψηλό

τατε Στρατηλάτα Κωνσταντίνε, τό μέγσ καί τετιμημένον 
παρ’ άπαντι τω Έλληνικω Λαω όνομα, είσήλασας άστρα- 
πισίως είς τήν καρδίαν τής Μακεδονίας καί νικητής καί 
τροπαιούχος ένταύθα καταφθάσσς πηγνύεις τό ‘Ιερόν τής 
έλευθερίας λάβαρον έπί τών έπάλξεων τής Άκροπόλεως 
ταύτης τής εύάνδρου ’Ηπείρου, ής τά όρια πρόκειται νά 
χσράξη τό όξύ ξίφος Σου καί ή άνδρεία καί ό άκρατος
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πατριωτισμός τών θαρραλέων πολεμιστών Σου.
Καί λοιπόν, Χριστιανοί μου, ήμεις οί τέως έν χώρα 

καί σκιά θανάτου καθήμενοι, βλέπομεν φώς μέγα, βλέπο- 
μεν συντετριμένας καί μακράν έκτινασσομένας τής άκρά- 
του δουλείας τάς άλύσεις. 'Αλλά μήπως Χριστιανοί, δια- 
τελουμεν παίγνιον άπατηλοΟ όνείρου; Μέγσς εΐ Κύριε καί 
θαυμαστά τά έργα Σου. Ή δεξιά Σου, Κύριε, συνέτριψε 
τούς ύπεναντίους. ΈπεΤδες τέλος, Κύριε, έπΐ τήν κάκωσιν 
καί ταπείνωσιν του περιουσίου ΛσοΟ Σου.

ΈπΙ σειράν αίώνων, 'Υψηλότατε, οί πατέρες ήμών καί 
ήμεις "Ελληνες δντες, τυράννου έδουλεύομεν. Έλοιδορού- 
μεθα, έκολαφιζόμεθα έμσστιγούμεθα, έβασανιζόμεθα καί 
τί δέν έπάσχομεν ; Οί πλούσιοι, Υψηλότατε, δέν αισθά
νονται τά δεινά τής πενίας. 'Αλλά καί οί μεγάλοι καί Ι
σχυροί τής γής δέν συναισθάνονται τά δεινά τής δουλείας, 
διότι δέν είδον ίδίοις όφθαλμοις τί σημαίνει βδέλυγμα έρη- 
μώσεως, ούδ’ έδοκίμσσαν ποτέ τέρατος τυραννικοΟ σπά
θην, ούδέ τήν ύπερφίαλον θηριωδίαν. Άλλ* ήμεις οί μέ
χρι τρυγάς ποτισθέντες τά παντοδσπά τής πικρίας τών 
δούλων ποτήρια, ήμεις συναισθανόμεθα όποιον άγαθόν σή* 
μερον άπεκτήσσμεν. Νομίζομεν δτι σήμερον νεωστί έγεν- 
νήθημεν, σήμερον έξεπηδήσσμεν έκ τής κοιλίας τών μητέ
ρων μας... Τρίζουσι μέν έκ χαράς καί άγαλλιάσεως έν τοις 
τάφοις τά όστά τών πατέρων μας, αί δέ ψυχαί αυτών ταύ- 
τη τή στιγμή περί τά Σεπτόν Σου πρόσωπον, περιχορεύου- 
σαι, περιστρέφουσι δι* άμσράντων άνθέων δόξης τήν πο
λύτιμον κεφαλήν Σου. ΉμεΤς δέ προσφέρομεν τήν βαθεΐαν 
ήμών εύγνωμοσύνην τή τε Ύμετέρα Ύψηλότητι καί τή 
λεοντοκάρδω Στρατιά Σου. Εϊη άνθόσπσρτος ή όδός Υ 
μών, λιγυρόν καί κοπτερόν τά σφάγανον, δόξα δέ καί τιμή 
καί έπαινος έστω άχώριστος ύμών σύντροφος

Ή  άλωση τών Γιαννίνων είναι άποτέλεσμα τής Μεγά
λης 'Ιδέας, τής βαθειάς πίστης στήν Ελληνική κληρονο- 52

52. Έφημ. «ΠατρΗ ’Αθήνα 24-2-1913



μιά, στον Ελληνικό πυρήνα, μ' ένα λυτρωτικόν άγώνα κα
τά των δεσμών του δυτικοΟ πολιτισμού καί κατά τής Τυ
ραννίας των άδούλωτων άδελφών, τής πίστης δλων yiότ 
την άποστολή τοΟ ΈλληνικοΟ λαού στο διεθνή στίβο τής 
άνθρωπιάς καί τής λευτεριάς. Καί τό θαύμα συντελέστηκε.

’Ατενίζομε τό γυμνό βουνό του ΜιτσικελιοΟ, ψηλά τό 
Δρισκο, καί συγκινημένοι μαζεύομε κάτασπρα άγριολού- 
λουδα γιά νά ράνωμε εύγνώμονες τον τάφο του πατριδο- 
λάτρη έξαίρετου έφτανήσιου ποιητή Λορέντζου Μαβίλη πού 
κάτω άπ’ τό Φλάμπουρο τού ’Ιταλού στρατηγού Πιπίνου 
Γαριβάλδη πολέμησε γενναία καί καθαγίασε τον άγώνα 
τών θρυλικών Γιαννίνων με τά δαφνοστέφανά του, μέ τ ' 
άλικο αΓμα του, γιατί θεώρησε ϋψιστη τιμή του νά δώσει 
τή ζωή του στήν Πατρίδα, γιατί πίστεψε πώς : «ήρθε, ήρθε 
ή ώρα πού τής μάνας μας Ελλάδας θάστραφε ξανά ή 
σβημένη όψη».

’Ατενίζομε τήν προτομή πού ή αιώνια ευγνωμοσύνη 
τουστησε στόν πσραλιμνιακό δρόμο καί φιλούμε τή γλυκειά 
μορφή του μελωδικού ποιητή πού συνέδεσε τήν έφτάνησο 
μέ τήν ήπειρο καί μέ νέους άκατάλυτους δεσμούς, πού θε
ράπευσε τή Μούσα μέ τό στίχο καί μέ τό όπλο. Γιατί έκα
νε τήν ιδέα πράξη, τό λόγο πολεμική ιαχή καί τό ρυθμό, 
σταθμό ζωής κι’ άμάραντη μνήμη.

Κι* ώς προχωρούμε τή γραφική Λεωφόρο Καραμανλή 
μέ τό σκυθρωπό κάστρο δεξιά πού βιγλίζει κι* άνσδίνει τό 
κλίμα ένός άλλου καιρού μέ όλόρθους πάνω στούς βρά
χους δυό μινσρέδες, τή σπηλιά του Σκυλόσοφου πού μαρ- 
τύρησεν ό μεγάλος έκεΐνος Δεσπότης, τήν προτομή του 
ποιητή ’Αλέξανδρου Πάλλη η άγναντεύει τ’ όμορφο νησί 
πού σκεπάζει τή στάχτη του, τά βαθίσκια αιωνόβια πλα
τάνια πού φτιάχνουν μιάν όμορφη άλλέα, κι' άριστερά τίς 
άμμουδιές, τά γλυμένα βράχια, τίς ψσρόβαρκες πού λικνί
ζονται στό ρυθμικό κουπί του βαρκάρη πάνω στά γαληνε
μένα τ ’ άτεμάχιστα καί γαλαζένια νερά τής Πσμβώτιδσς, 
όλα μεταβάλλονται σ’ ένα λυρικόν οίστρο. Ό  ήλιος πού
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άνατέλλει χαρούμενος βάφει σέ ρόζ καί σέ κόκκινο τις άν- 
τίπερα βουνοκορφές, βουτάει στή λίμνη πού γίνεται όλο- 
πόρφυρη και χρυσαφένια κι* άρχίζει μ* ένα μεθυστικό λίκ
νισμα του άνάλαφρου άγέρα του Μιτσικελιου νά μουρμου
ρίζει τό γλυκό τραγούδι τής ζωής. Ελαφρά μονόξυλα, ξε
χασμένες βαρκούλες μιάς παληάς ρομαντικής έποχής καί 
περήφανες βενζινάκατοι πού πηγαινοέρχονται ατό νησί, 
αύλακώνουν τό νερό. Ψαράδες άνοίγουν τά δίχτυα τους, 
ή νιότη τραγουδάει, οι μεγαλύτεροι άνσπαύουν τόν κάμα
τό τους στην ευτυχισμένη όκνηρία τής ώρας, καί ατούς κα· 
λαμώνες οί παλαίμαχοι ψαράδες διορθώνουν τά δίχτυα 
τους καί μιλάνε άτέλειωτα μέ τις άραγμένες κι* άχρηστες 
πιά βαρκούλες, μιλάνε μέ τά παιδικά τους χρόνια.

Τό κάλεσμα τής Παμβώτιδας, πού είναι γνωστή άπ* 
τό 12ον αιώνα μέ τόν Ευστάθιο, είναι ένα συγκινητικό κά
λεσμα. ’Απ’ τά βάθη της φτάνει ό άνασασμός του θάνα- 
του τής κυρα Φροσύνης, τής άμορφης και μορφωμένης 
Εκείνης νέας, πού συνδέθηκε μέ τό Μουχταρ τό μεγαλύ
τερο γιο του Άλή Πασά, ό όποιος γιά νά πραγματοποιή
σει τήν έκδίκηση τής νύφης του, τής γυναίκας του Μουχ- 
τάρ, πνίγει68 τήν κυρά Φροσύνη μέ άλλες 17 γυναίκες, μιά 
θλιβερή νύχτα του 1801 τήν ώρα πού πλανιόνταν οί σκιές 
κι* ή καταιγίδα στή λίμνη, πρός τό μέρος τής έκκλησιάς 
τ9 "Αη Νικόλα.

Στις βαρυχειμωνιές, τά νερά τής λίμνης 53 54 κρουσταλ
λιάζουν καί γίνεται ή λίμνη δλη ένας βιενέζικος μαγικός 
καθρέπτης. Ή  παράδοση διασώζει πώς τό 1434 ό Ντούρα- 
χάν πασάς πουρχονταν άπ* τή Θεσσαλία διά μέσου τής 
Πίνδου γιά νά καταστείλει μιάν άντσρσία στήν "Ηπειρο,

53. Thos. Sm art H ughes «Ταξείδια στή Σικελία, Ελλάδα καί 
 ̂Αλβανία» 1820.

54. *Η έτπφάνεία τής λίμνης είναι 470 μ. άπ*τή θάλασσα.'Εχει ή λί
μνη πλάτος 5 χιλιόμ. στό δέ σημείο του κάστρου πρός τό Μιτσικέλι 
1,5 χιλ., βάθος 4—5 μέτρα καί μεταξύ νησιού καί βουνοϋ 11 μέτρα, μή- 
χος 8 περίπου χιλιόμ. κι* έπιφάνεια 22,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
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φτάνοντας στην άνατολική άχθη τής λίμνης και χωρίς νά 
καταλάβει δτι βρίσκονταν σέ παγωμένη 65 λίμνη τη διάβη- 
κε μ* δλο τό στρατό του κΓ ήρθε στα Γιάννινα, δπου πλη- 
ροφορήθηκε τόν κίνδυνο πού πέρασε. Αποδίδοντας τη σω
τηρία του σ’ ένα εικονοστάσι τής Παναγίας, ίδρυσε άνα- 
τολικά τής λίμνης, άπ’ έκεΐ πού τη διάβηκε, τό γραφικό 
Μοναστήρι τής Παναγιάς Ντουραχάνη.

Μά καί δυό ναυμαχίες διασώζει τό χρονικό τών μονα
χών Πρόκλου καί Μοναχού. Ή  μια τό Φλεβάρη του 1379 
τόν καιρό του θωμά Πρελούμποβιτς καί τών ’Αλβανών του· 
ΜαλακασιοΟ πού κατάλαβαν έναν πύργο τού κάστρου καί 
τό νησί καί πολιόρκησαν την πόλη, στους όποίους τελικά 
οί άμυνόμενοι άντεπετέθηκαν μέ βάρκες καί τούς έδιωξαν,. 
κΓ ή άλλη τού 1389 τόν καιρό τού Ίζάουλου καί τών ’Αλ
βανών τού Γιάννη Σπάτα πού πολιόρκησε την πόλη μέ δυό 
πλοία.

‘Η βενζινάκατος μάς φέρνει στο νησί πού μάς καλει 
σέ μιά μακάρια όνειροπόληση.

Έδώ δλα γαληνεύουν κΓ ήσυχάζουν σ’ ένα εύδαιμο- 
νικά περιβάλλον. Μικροί, στενοί, πεντακάθαροι δρόμοι μ' 
άσβεστωμένα πεζούλια, όλόλευκα σπιτάκια μέ σκιερές αυ
λές, μέ ξύλινους έξώστες πνιγμένους στήν πρασινάδα κΓ* 
άραδιαστές ντενεκεδένιες γλάστρες κατάφορτες στά λου
λούδια μέ πλούσιους χρωματισμούς καί μύρια άρώματα^ 
Περιποιημένοι κήποι μέ λογιών-λογιών φυτά κι’ άπ’ τούς, 
φράχτες τό έντονο άρωμα τής δάφνης νά σού θυμίζει κά
ποιους Ιστορικούς χρόνους.

Μιά μελωδία στεριανής καί θαλασσινής ζωής κελαρύ
ζει έδώ στο νησάκι. Λίγα χωράφια, λίγα γίδια στις πλα
γιές, γυναίκες νά συζητούν στις βρύσες, πιό κεΐ νά μα
ζεύουν ξύλα, κάπου-κάπου ν* άκούγεται ή φλογέρα κσί τό 
τραγούδι τού Τσοπάνου, κσί στίς όχθες τής λίμνης νά έπι- 55

55. «Σ* ένθύμησες» μνημονεύεται γενικό πάγωμα τής λίμνης τό 1540„ 
1687, 1700, 1864. ’Επίσης πάγωσε τό 1929 καί 1959.
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διορθώνονται δίχτυα, ν’ άράζουν ειρηνικά οί βαρκούλες, 
νά πηγαινοέρχονται οΐ βενζίνες, νά προσφέρωνται οί περί
φημες καραβίδες. Μιά γαληνεμένη ταπεινή ζωή πού άπο- 
πνέει συγκινητικά τήν ποίησή της.

Σπάρθηκε ό μικρός τούτος τόπος άπό Μοναστήρια 
πού σέ μιά άτμόσφαιρα καλοσύνης καί είρήνης μέ τή μο
ναστική ζωή, έδωκαν στό γύρω χώρο βιβλική γαλήνη καί 
σκόρπισαν ειρηνικό φώς μέ τήν καλλιέργεια τοΟ πνεύ
ματος.

Ή  Μονή τών Φιλανθρωπινών ή Σπανού πού χτίστηκε 
τό 1292 άπ* τόν ίερέα Μιχαήλ Φιλανθρωπινό πού τάφηκε 
στό νάρθηκα τής έκκλησιάς. Τό Μοναστήρι τούτο ήταν κι* 
έκπαιδευτήριο, στόν έσωνάρθηκα δέ τής άριστερής εΙσόδου 
βλέπει κανείς τίς τοιχογραφίες τών Εφτά φιλοσόφων, τόν 
Πλάτωνα, ’Απολλώνιο, Σάλωνα, ’Αριστοτέλη, Πλούταρ
χο, Θουκυδίδη, καί Χείλωνα καί δίπλα τους τις μορφές 
τών άγίων, πού θυμίζουν έτσι κοντά τή μυθική κράση 
του Ελληνικού καί χριστιανικού πνεύματος ποϋδωκε 
στό χριστιανισμό παγκόσμια μορφή κι’ άποδεικνύουν 
άκόμη τήν πνευματική ωριμότητα τού τότε ήπειρωτικού 
συνόλου.

Καί στό πίσω μέρος τού Μοναστηριού, κεΐ πού δλα 
σμίγουν άδελφικά μέ τό πνεύμα τής σιωπής, ένας λησμο
νημένος τάφος πνιγμένος στ’ άγριόχορτα, μ* έναν πέτρι
νο σταυρό, ό τάφος τού φιλόσοφου ήπειρώτη ποιητή, τού 
Άλέξαντρου Πάλλη.

Νοτιώτερα ή Μονή τού °Αη Νικόλα Ντίλιου ή Στρα· 
τηγοπούλου μέ τίς περίφημες άγιογραφίες καί τής Πανα
γίας τής ’Ελεούσας κι* ή Μονή τού Πρόδρομου πιό δώ, πί
σω άπ* τά βαθίσκια πλατάνια, πού χτίστηκε τό 1506 σ’έ- 
ρείπια παληάς βυζαντινής έκκλησιάς άπ’ τούς Άψαρά- 
δες, τό Θεοφάνη καί Νεκτάριο, ποϋκαναν άργότερσ, τό 
1548, τό Καθολικό τής Μονής Βαρλαάμ τών Μετεώρων.

Μιά ύπόγεια τρύπα κάτω άπ’ τ’ άγιο Βήμα πού χρη~ 
σίμευε γιά μυστική κρύπτη, όδηγει στή λίμνη.
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Μπροστά της ή Μονή τοΟ Ά η  Παντελεήμονα, χτισμέ
νη σ’ έρείπια Βυζαντινού ναοΟ τό Ί7ον αιώνα, μέ τ’ ομορ- 
φο χρυσωμένο τέμπλο. Δίπλα τα τρία κελλιά του Μονα- 
στηριοΟ στά όποια, τις πρώτες μέρες του Γενάρη τοϋ 1822, 
Αφήνοντας τή φύλαξη του κάστρου καί τών θησαυρών του 
στό Σελήμ Τσάλη, κατέφυγεν ό Άλή Πασάς μέ την κυρά 
Βασιλική, τό Θανάση Βάγια καί λίγους σωματοφύλακες, 
περιμένοντας τή Σουλτανική άμνηστία πού του ύποσχέθη- 
κε ό διώκτης του Χουρσίτ Πασάς.

Πλησιάζει τό δίκαιο τέλος του λιονταριού τής Η πεί
ρου. Ό  Άλής πού γεννήθηκε τό 1744 στό Τεπελένι άπό 
πατέρα λήσταρχο, τό Βελλή καί μητέρα τή φιλόδοξη καί θη
ριώδη Χάμκω, σέ ήλικία δέκα πέντε χρονών άκολούθησε 
τό ληστρικό έπάγγελμα. Τό 1768 παντρεύεται τήν κόρη 
του Καπλάν πασά του Δελβίνου Έμινέ, όπ* τήν όποία 
άπέκτησε τά δυό του παιδιά τό Μουχτόρ (1769) καί τό 
Βελλή (1773). Τά έπαναστατικά κινήματα του Μαυροβού
νιού καί τής Χειμάρας πού τά ύποκινούσε ή Ρωσσία τής 
Αικατερίνης Β' τά κατέστειλε ό άρχιστράτηγος Μουχαμέτ 
πασάς ό όποιος στό Μοναστήρι άποκεφάλισε τον πεθερό 
τοϋ *Αλή Καπλάν πασά πού τά είχε ευνοήσει. Τον πεθερό 
του τον είχε καταδώσει ό Άλής γιά νά τόν διαδεχτεί στό 
πασαλίκι του Δελβίνου. Μά ή Πύλη διώρισε άπογόνους 
του Καπλάν πασά καί άφοϋ ό Άλής έχασε κάθε έλπίδα 
νά ικανοποιηθεί τό αίτημά του σύτό, έξωθεΐ τούς Α λβα
νούς σέ ένέργειες κατά τής Πύλης. Γεμίζει ή "Ηπειρος, ή 
Θεσσαλία κΓ αυτή άκόμα ή Πελοπόννησος άπό τούς έξα- 
γριωμένους Αλβανούς πού δλα τ’ άνασκάφτουν.

Τότε (1784) ό Σουλτάνος βγάζει τό φιρμάνι τής έπι- 
κήρυξης δλων τών Αλβανών καί μετά άπό κολακείες τού 
Άλή οι δημογέροντες κΓ άρχιερεΐς τής Ηπείρου καί τής 
Θεσσαλίας είσηγουνται στήν Πύλη δτι μόνον ό Άλής θά 
μπορούσε ν’ άπαλλάξει τόν τόπο άπ’ τούς Αλβανούς. "Ε
τσι ή Πύλη τόν διώρισε διοικητή τής Θεσσαλίας.

’Εδώ άποδεκάτισε τις συμμορίες κΓ έπέβαλε τήν τά-
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ξη. Δεν ξεχνάει τώρα τούς Χορμοβΐτες πού πριν δεκαοχτώ 
χρόνια είχαν προσβάλλει τή μητέρα του καί τήν άδελφή 
του Χαϊνίτσσ. Μαζί μέ τόν προύχοντά τους, τόν άλλοτε 
έραστή τής μητέρα του, Τσαούς Πρίφτη, τούς έκλεισε στό 
Μοναστήρι Τριμπουκι, δπου τούς κατέσφαξε, άφοϋ έψησε 
ζωντανό τόν Τσαούς Πρίφτη καί κατέσκαψε όλόκληρο τά 
Χόρμοβο. Καί συνεχίζει τήν έκδίκησή του γιά κάποια πα· 
ληά προς αύτόν άπιστία, στούς Λεκλιώτες τούς όποίους έ- 
ξαφάνισε μέ κάθε μέσο, άφοΰ συνέτριψε σέ χειρόμυλο τόν 
προύχοντά τους Λέκκα καί άνάγκασε τούς λίγους πού δια
σώθηκαν νά ξενητευτουν στήν Έφτάνησο.

Μέ διαταγή τού Σουλτάνου ό Άλής βοηθούμενος κΓάπ' 
τούς "Ελληνες άρματολούς Βλαχάβα, Καννσβό, Χρηστάκη 
καί άλλους άνακαταλαμβάνει τήν 'Αχρίδα άπ’ τόν έπιδρο- 
μέα Μαχμούτ, γιο του Βεζύρη τής Σκόδρας. Ό  Σουλτάνος 
έκτιμάει τήν γενναιότητα καί τή στρατηγική Ικανότητα τού 
Άλή, ό όποιος μέ τήν εύκαιρία πού άπουσίαζε πολεμών
τας στό Δούναβι, ό πασάς τών Γιαννίνων Άληζότ, άρπά- 
ζει τό πασαλίκι τών Γιαννίνων καί κατορθώνει ν' άναγνω- 
ριστεΐ άπ’ τό Σουλτάνο. 'Έτσι τό 1788 ό Άλής, άφου ά- 
φηκε τοποτηρητή στή Θεσσαλία τό γιό του Βελλή, έγκα- 
ταστάθηκε στά Γιάννινα, γιά νά προαχτεΐ τό 1789 άπ' τήν 
Πύλη σέ νερβεντάτ—ναζήρ (Γενικός Επιθεωρητής τών 
όδών).

Άπ* τή στιγμή αυτή άρχίζει ή έφαρμογή τών σχε
δίων του γιά τήν πραγματοποίηση τών όνείρων του. Ή  
κυριαρχία του ξαπλώνεται στήν "Ηπειρο, Θεσσαλία καί 
Στερεά καί μέ τήν αύστηρή άπονομή άπό μέρους του τής 
δικαιοσύνης άνάγκασε τούς πληθυσμούς τούτους νά ύπο- 
ποταχθουν στό κράτος του. Μέ τήν κήρυξη του Ρωσσο- 
τουρκικοΟ πολέμου (1787-1792) ύστερα άπό διαταγή τοΟ 
Σουλτάνου, πολεμάει τούς Αυστριακούς στό Δούναβι. Μά 
έξεγείρεται τό περήφανο Σούλι κι' ό Άλής έπιστρέφει γιά 
νά διεξάγει τούς σκληρούς άγώνες του κατά τού ΣουλιοΟ 
(1790-1792) δπου έλαμψε κΓ έμεγαλούργησε ή λεβεντιά
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τών ήρωϊκών Σουλιωτών. 56 57
Τό 1797 πού ό Αύτοκράτορας Ναπολέων κατέλαβε 

την Έφτάνησο καί τά ήπειρωτικά παράλια, ό 9Αλής άρ· 
χίζει τή φιλική άλληλογραφία μαζί του καί συνάπτει στε
νούς δεσμούς.Τό 1798 καταστρέφει τή Χειμάρα ποϋχε έναν- 
τιωθει στήν Πύλη καί γιά τήν πράξη του αύτή άνακηρύσ- 
σεται άπ’τό Σουλτάνο άσλάνι (Λιοντάρι) τής Ρούμελης. Μέ 
άλλους πασάδες πολεμάει τον έπαναστάτη τού Βοσνίου 
καί φίλο τοΟ Ναπολέοντα Πασβάνογλου, για νά γυρίσει 
δμως άμέσως στά Γιάννινα μέ διαταγή τού Σουλτάνου γιά 
νά έμποδίσει τήν έξέγερση τών ήπειρωτών, τούς όποίους 
ύποκινουσαν οί Γάλλοι. ’Αφήνει τώρα τό προσωπείο του 
άπέναντι τών Γ άλλων, συλλαμβάνει τον άπεσταλμένο τους 
Ροζέ καί καταλαμβάνει τό Βουθρωτό, Πρέβεζα 67 καί τή 
Βόνιτσα. Οί άγώνες του κατά τών Γάλλων, άμείβονται 
ά π ’ τό Σουλτάνο μέ τήν άπονομή στον Άλή του τίτλου 
του Βεζύρη. Ό  Άλής τώρα δέν ξεχνάει τό Σούλι καί υσ
τέρα άπό μακρούς άγώνες καί προδοσίες τό καταλαμβάνει 
τό 1803. Μιά νίκη πού ήταν περισσότερο νίκη τών έκπα- 
τριζομένων τώρα Σουλιωτών. Γιατί μέ τόν ήρωϊσμό τους, 
τή λεβεντιά τους, τή θυσία, τή φιλοπατρία, τήν πίστη καί 
τό μακάβριο χορό του Ζαλόγγου, πέρασαν στήν άθανασία.

Ό  ’Αλής τό 1804 μέ 80.00*0 στρατιώτες, υστέρα άπό 
διαταγή του Σουλτάνου, έκστρατεύει γιά νά έπιβάλει τή 
δημόσια ασφάλεια, στή Μακεδονία καί Θράκη. Μιά έπι- 
χείρηση πού έξασφάλισε άφθονο πλούτο στον Άλή άπ’ 
τις συνεισφορές τών κατοίκων τής Μακεδονίας, άλλά πού 
έβαλε σ’ άνησυχίες τό Σουλτάνο, ό όποιος του άφαιρεΐ 
τόν τίτλο του Βαλή καί τόν διατάζει νά γυρίσει στά Γιάν
νινα.

56. Κοίτα: Βασ. Κραψίτη «Σουλιώτικη Ραψωδία» 1958.
57. Κοίτα του Τδιου, ατό βιβλίο τούτο, ί \$ μελέτε* «Ή Πάργα καί 

ή Πρέβεζα».
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Τώρα ό Άλής κυριαρχεί άπό τή Χειμάρα ώς τήν 'Αχ
ρίδα καί άπό τή Δυτική Στερεά ώς τόν ’Αλιάκμονα καί μέ 
μεσολάβηση του Πρεσβευτή τής Γαλλίας στήν Κωσταντι- 
νούπολη, ώς τήν Πελοπόννησο.

’Αποτυγχάνουν οί βλέψεις του κατοχής τών Εφτανή
σων, υστέρα άπ* τή συντριβή του στή μάχη τής Λευκάδας 
καί τή συνθήκη του ΤιλσΙτ (1807) καί ό Άλής σκληρά έκ- 
δικεΐται τούς όπλαρχηγούς πού βοήθησαν τούς Λευκαδΐ- 
τες. Τώρα έξοντώνεται ό Νικοτσάρας, μεταφέρεται άρρω
στος στά Γιάννινα ό θρυλικός Κατσαντώνης πού θανατώ
νεται μέ φοβερά βάσανα στά μπουντρούμια τοΟ κάστρου, 
καί κατακρεουργείται μπροστά στό Γάλλο Πρόξενο τών 
Γιαννίνων Πουκεβίλ, ό ήρωας Εύθ. Βλαχάβας.

Στήν καρδιά του Άλή ζει πάντα τό μίσος πού τοΟ 
ρίζωσε ή μητέρα του Χάμκω κατά τών Γαρδικιωτών. Τό 
1812 πολιορκεί τό Γαρδίκι, τό όποιο τελικά συνθηκολογεί.

Ό  Άλής δέν σέβεται τις συμφωνίες. Τά σπίτια γκρε
μίζονται, οί προύχοντες θανατώνονται καί δσοι είχαν άμ- 
νηστευτεϊ κλείνοντσι σ' ένα χάνι κι’ έξοντώνονται. Μπρο
στά στήν άδελφή του Χαϊνίτσα σέρνονται δλες οί γυναί
κες του Γαρδικιου. *Η Χαϊνίτσα παίρνει τήν έκδίκησή της 
γιά τήν άτίμωση πού τής είχαν κάνει τό 1760 οί Γαρδικιώ- 
τες καί δλες οί γυναίκες τους ύφίστανται βασανιστήρια 
καί άτιμώσεις.

Ό  Ά λής άρχίζει τώρα τούς πολύχρονους άγώνες του 
κατά τής ήρωϊκής Πάργας τήν όποία κατακτά, υστέρα άπ’ 
τήν άτιμωτική πράξη άγοραπωλησίας τών Άγγλων, τό 
1819. Τώρα ή κυριαρχία του άρχίζει άπ’ τις έκβολές τοΟ 
Αώου καί Αλιάκμονα, ώς τό Ταίναρο καί ό Άλής έπι- 
βάλλει πιά τή δύναμή του. Χτυπάει άλύπητα τούς Μπέη
δες πού μέ τις βαρειές τους φορολογίες στούς σκλαβωμέ
νους προκαλουσαν τις έξεγέρσεις τους: «Είδα, λέει ό Άλής, 
πώς οι μπέηδες ήταν οί άληθινοί έπσναστάτες καί οί πραγ
ματικοί κλέφτες. ΓΓ αύτό τούς χτύπησα κατακέφαλα καί 
συγχρόνως προσπάθησα νά πιάσω στά χέρια μου τούς λη·
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στάς πού έρήμωναν τά πάντα». Ή  τάξη έχει έπιβληθεΐ 
στην έπικράτειά του σέ σημείο πού άπορε! κι* ό ποιητής 
του Χατζή Σεχρέτης: «Κύττα πώς τώφερε ό καιρός, πώς 
τόψεραν οί χρόνοι, νά παίζει ό λύκος μέ τ’ άρνί κι3 ό γκιώ
νης με τ’ άηδόνι».

’Ανεξίθρησκος ό ίδιος άφηνε λεύτερους τούς χριστια
νούς νά τελουν τά θρησκευτικά τους καθήκοντα, στά σε
ράγια του δέ έχτιζε παρεκκλήσια γιά τις χριστιανές γυ
ναίκες τού χαρεμιού του και τούς χριστιανούς άντρες τής 
ύπηρεσίας του.

Σέβονταν άφάντσστσ τον "Αγιο Κοσμά τον Αίτωλά 
καί τίμησε τή μνήμη του μέ τήν άνέγερση έκκλησιάς στο 
χωριό Καλκουτάσι του Βερατιου, οπού κρεμάστηκε ό ά
γιος. Κι3 δταν ύστερα άπό διαταγή του τοϋφεραν σέ αση
μένια θήκη τό κεφάλι του Ά η  Κοσμά έδειξε τέτοια θλίψη 
καί σεβασμό, πού στούς Τούρκους πού πσρευρίσκονταν 
καί δυσανασχέτισαν, είπε: «Φέρτε μου έναν μουσουλμάνο 
σάν αύτόν τόν χριστιανόν νά του φιλήσω καί τά πόδια»·

Τήν περίοδο τού άκόλαστου, βιαστου, δολοφόνου καί 
άρπαγα Άλή Πασά, άναμφισβήτητο είναι πώς διέκρινε 
καί μιά προοδευτική πνοή πού φυσούσε άπ* τόν ϊδιο. Ό  
Μέδελσον, λέγει πώς στον καιρό τού Άλή οί άνθρωποι 
ήταν τόσο άσφαλισμένοι πού μπορούσαν νά ταξιδεύουν μέ 
κλειστά μάτια.

Σκληρός ό ίδιος, τιμωρούσε τά έγκλήματα τών άλλων 
καί μόνος του έδινε τή δικαιοσύνη. Γιατί γνώριζε τά ήθη, 
έθιμα καί τις κοινωνικές συνθήκες καί έπέβαλε στούς άδι- 
κημένους τήν αύτοπρόσωπη σ3 αύτόν παρουσία τους.

Ά νοιξε δρόμους, κατασκεύασε γεφύρια καί διευκόλυ
νε πολύ τήν έπικοινωνία τών χωριών. Πολλά σεράγια καί 
ύδραγωγεια χτίστηκαν, τό έμπόριο δέ καί ή βιοτεχνία ήταν 
σ’ άληθινή άνθηση. ’Αντάμωσε μέ τό κράτος του τή θα
λασσινή δύναμη τού Γαλαξειδιοΰ καί τά Γιάννινα έγιναν 
μεγάλο έμπορικό κέντρο.

Διψώντας ό ’ίδιος γιά γράμματα καί κάτω άπ* τήν έπί·

80





Ιωαννίνοον



δράση τοΟ *Άη Κοσμά, ξαπλώνει τή φλόγα τής Παιδείας 
σ* δλο τό κράτος του. Χτυπιέται ή Αγραμματοσύνη, Ιδρύει 
πάρα πολλά σχολειά, συντηρεί δασκάλους και προτρέπει 
τούς Δεσποτάδες νά πρωτοστατήσουν στήν έκπαίδευση. 
Στήν έποχή του τά Γιάννινα προβάλλονται σάν 'Ακρόπο
λη τών Γραμμάτων.

Στήν αύλή του τιμώνταν Ιδιαίτερα οί φλογεροί καί 
σοφοί διδάσκαλοι, φιλοξενήθηκαν έπιστήμονες καί περιηγη
τές, δπως ό Λόρδος Βύρωνας, ό έκπτωτος Βασιληάς τής 
Σουηδίας Γουστσυος ό Δ' καί άλλοι.

Μά ή αύλή του ύπήρξε μιά άληθινή στρατιωτική 'Ακα
δημία, πουδωκε στο έθνος μας τούς άρχηγούς τής έπανά-, 
στάσης του είκοσιένα καί τούς γενναίους πολεμιστές, δπως 
τόν Όδυσσέα Άντρουτσο, τό Μπότσσρη, τό Τζαβέλλα, 
τόν Καραίσκάκη, τό Θανάση Διάκο, τό Γρίβα, τό Βαρνα- 
κιώτη, τόν Πανουργία, τό Βέίκο, τό Σκαλτσοδήμο καί 
άλλους.

*Ένα θηρίο πού προστάτευε τή θρησκεία, τήν παιδεία, 
πού σέβονταν τό ώραιο καί μεθούσε άπ' τά τραγούδια, 
τούς χορούς καί τή μουσική.

Ήγερία του ύπήρξεν ή Βασιλική Κοντσξή (κυρά Βασι·, 
λική) πού Ανώριμο κοριτσάκι Αρπάχτηκε άπ* τό χωριό της 
Πλαίσια τών Φιλιατών, γιά νά κλειστεί στό γυναικονίτη 
του. Ή ταν ή μόνη γυναίκα πού πραγματικά Αγάπησε καί 
στήν όποία τόσον άφοσιώθηκε. Ή ταν ή μόνη πού «έτιθά- 
σευε τόν τίγριν τών Ίωαννίνων» δπως έλεγαν καί ό λαός 
πίστευε πώς τόσο ύπάκουος τής ήταν πού, άν τό ποθοΟ· 
σε, μπορούσε γιά χατήρι της νά κάψει καί τά Γιάννινα:

«βασιλική προστάζει, Βεζύρη 9Αλή πασά 
βάλε φωτιά στα τόπια, κάψε τά Γιάννινα».

Τήν κυρά Βασιλική φέρνει στούς κόλπους της ή Φιλι
κή Εταιρία καί μυημένη πιά αύτή ώθεΐ τόν 9Αλή σ* Ανταρ
σία κατά τοΟ Σουλτάνου. Σχέδιο τής Εταιρίας ήταν μέ 
τήν έθνική έξέγερση νά έχει έξουδετερωθεΐ ή δύναμη τοΟ
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Ά λή. Κάποιες προσπάθειες του I. Πσπσρρηγόπουλου νά 
τον μυήσει στή φιλική Εταιρία έγκαταλήφτηκον, δταν κα
τάλαβε πώς ό Άλής έγνώριζε πολλές λεπτομέρειες γι' αυ
τήν. Γιατί φοβήθηκε τήν προδοσία του. Ή  ευκαιρία δόθη
κε μέ τή δίωξη άπό μέρους του Άλή του ’Ισμαήλ Πασόμ- 
πεη τόν όποιο άπό χρόνια μισούσε. ’Άνθρωποί του προ- 
σπαθοΟν νά δολοφονήσουν τόν Πασόμπεη μές τήν Κων
σταντινούπολη. Συλλαμβάνονται καί μολογάνε πώς ήταν 
βαλμένοι άπ* τόν Άλή. Μάταια προσπαθεί νά έξευμενίσει 
τό Σουλτάνο, προδίνοντας καί δσα γνώριζε γιά τή δράση 
καί τούς σκοπούς τής Φιλικής Εταιρίας. Μά ό Σουλτάνος 
δέν τόν πιστεύει καί τόν καλεΐ μέσα σέ 40 μέρες ν’ άπο- 
λογηθει μπροστά του στό σεράϊ τής Πόλης. Ή  προθεσμία 
περνάει καί Σουλτανικά στρατεύματα μ9 έπικεφαλής τόν 
Πασόμπεη βαδίζουν γιά τά Γιάννινα. Μαζί τους βρίσκον
ται καί άλλοι 26 πασάδες πού άφοΟ μέ τούς άντρες τους 
άπέκλεισαν τά ήπειρωτικά παράλια βαδίζουν κι* αύτοί κα
τά τών Γιαννίνων.

Οί γιοι του Ά λή, Βελλής καί Μουχτάρ νικιούνται καί 
πολλοί στρατιώτες τους λιποταχτουν στον Πασόμπεη. ’Ογ
δόντα χιλιάδες στρατεύματα πολιορκοΟν τώρα τήν πόλη κι* 
ό Άλής βλέποντας μάταιη τήν άμυνά της, πυρπολεί τά 
Γιάννινα καί κλείνεται μ’ όλους τούς θησαυρούς του στό 
κάστρο τής Αιθαρίτσας. Άναζητάει συμμάχους γιατί κι* ό 
Καραϊσκάκης μέ τόν Άντρουτσο μαζί μέ τούς χίλιους πεν
τακόσιους άντρες τους τόν έγκατέλειψαν μέ τήν έναρξη 
τής πολιορκίας, θυμιέται τούς γενναίους Σουλιώτες καί 
ζητάει τή βοήθειά τους. Του τήν ύπόσχονται μέ τόν όρο 
νά τούς παραδωθεΐ τό Σούλι. ’Έτσι οί ήρωες τούτοι μετά 
άπό δεκαοχτώ χρόνια έκπατρισμό ξαναγυρίζουν στις άη· 
τοφωλιές τους. Ή  άμυνα τού Άλή παρατείνεται χάρις στή 
συμβολή τών Σουλιωτών πού κατέλαβαν τά Πέντε Πηγά
δια, διέκοψαν τή συγκοινωνία τής Πρέβεζας μέ τήν "Αρτα 
καί πολλές ζημιές καθημερινά προκαλούσαν στόν έχθρό. 
Ή  συμφωνία τού Άλή μέ τούς Σουλιώτες χαρακτηρίζεται
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ά π ' τήν Πύλη σάν άποτυχία τοΟ Πσσόμπεη ό όποιος άντι- 
καθίσταται καί άρχιστράτηγος τών σουλτανικών στρατευ
μάτων διορίζεται ό Χουρσίτ, ό πασάς τής Πελοποννήσου. 
Τήν άνοιξη του 1821 φτάνει μέ στρατεύματά του ό Χουρσίτ 
στήν "Ηπειρο καί ή πολιορκία τοΟ Άλή συνεχίζεται. Ή  
άπομάκρυνση τών στρατευμάτων τούτων άπ* τό Μωρηά 
δίνει τήν έπιζητούμενη ευκαιρία στους “Ελληνες νά ύψώ- 
σουν τήν σημαία τής άνεξαρτησίας τους. Γράφονται καθη
μερινά σελίδες έποποιΐας καί τής λευτεριάς τ ' άγέρι δρο- 
σίζει τό έλλληνικό χώμα πού στέναζε σ' αιώνων σκλαβιά. 
Οί Αύλικοί άντιλαμβάνονται πώς ό άγώνας κατά τοΟ 'Αλή 
Πασά εύνοει τούς έξεγερθέντες Ρωμηούς καί συμβουλεύουν 
τό Σουλτάνο νά συμφιλιωθεί μέ τόν Ά λή τόν όποιο νά 
στρέψει κατά τών Ελλήνων γιά νά πνίξει τήν έξέγερση* 
ΟΙ φιλικοί δμως γιά νά ύποδαυλίσουν τή θανάσιμη έχθρό- 
τητα του Σουλτάνου κατά του Ά λή διέδιδαν πώς ή έλλη- 
νική έξέγερση είχεν ύποκινηθεΐ άπ* τόν Άλή. ΚΓ ό Σουλ
τάνος Μαχμούτ έξαγριωμένος κΓ έπηρεαζόμενος άπ' τόν 
Ισχυρό φίλο του Χαλήλ έφέντη, έπιμένει στήν έκμηδένιση 
του Άλή. "Ετσι ή πολιορκία του Ά λή βαστάει πάνω άπό 
ένα χρόνο. Τό λιοντάρι τής 'Ηπείρου έγκαταλείπεται άπ’ 
δλους καί μόνον γύρω στά πενήντα παλληκάρια τοΟ μέ
νουν πιστά.

Ή  διαταγή του άπληστου Σουλτάνου Μαχμούτ είναι 
νά διασωθούν οΐ θησαυροί του Άλή, τούς όποιους νά τοΟ 
στείλουν στήν Πόλη. Ό  Άλής περνάει τά μερόνυχτά του 
στήν πυριτιδαποθήκη, έτοιμος νά τινάξει στόν άέρα τά πα
λάτια καί τούς θησαυρούς του. "Ετσι ό Χουρσίτ άγωνίζε- 
ται νά προκαλέσει τή θεληματική παράδοση του Άλή, κΓ 
ύστερα άπό συνεννοήσεις του στέλνει έγγραφο μέ σφραγί
δες μέ τό όποιο τού γνωρίζει ότι του χαρίζεται ή ζωή, άρ- 
κει νά πάει στήν Κωσταντινούπολη καί νά μείνει δπου θά 
τοϋ ώριζαν. Ό  Άλής παίρνει τό έγγραφο καί μέ λίγους 
έμπιστους του φεύγει γιά τό νησί τών Γιαννίνων, δπου θά 
περίμενε ώσπου νά τοΟ μηνοΟσαν νά φύγει γιά τήν Πόλη*
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Ή  έκθεση του Χουρσίτ φτάνει στήν Κωνσταντινούπολη, μά 
ό Χαλήλ μπέης φοβούμενος μήπως ό Άλής μαρτυρήσει 
πολλά σέ βάρος του γιατί τά τελευταία χρόνια δέχονταν 
άπ* τον Ά λή πολλά χρηματικά ποσά για δώρα, έπεισε τό 
Σουλτάνο νά χαριστεί στον Άλή ή ζωή, όλλά νά μήν τοΟ 
έπιτρέψουν νά έγκατασταθεΐ στήν Πόλη. Τό φιρμάνι φτά
νει με τό Χουρσίτ πού ένδιαφέρονταν περισσότερο νά οί- 
κειοποιηθει τούς θησαυρούς του 'Αλή, έφτιαξε ένα άλλο 
(πλαστό) φιρμάνι μέ τό όποιο άπεδοκιμάζονταν ή συμφω
νία γιά τήν άμνηστία τοΟ Άλή καί διατάζονταν ό Χουρσίτ 
νά σκοτώσει τον «άθλιον προδότην». Καί ή έκτέλεση του 
πλάστου φιρμανιου άνατίθεται άπ* τό Χουρσίτ στόν 
έμπιστό του Κιοσέ Μεχμέτ πασά, βαλή τής Πελοπον- 
νήσου.

Δειλινό τής 17 Γενάρη του 1822. Δυο βάρκες πλευρί
ζουν στό νησί. Α π ’ αύτές βγαίνουν λίγοι άξιωματικοί, 
τριάντα τουρκοι στρατιώτες κι* ό Κιοσέ Μεχμέτ Πασάς πού 
τραυματίζεται στό χέρι, εδώ στά κελλιά, άπ*τόν Άλή Πα
σά τήν ώρα πού τοΟ διαβάζει τή θανατική καταδίκη καί 
του ζητάει νά παραδοθεΐ. Πυκνώνουν οί πυροβολισμοί κι* 
ά π’ τά δυο μέρη. Ό  Άλή Πασάς τραυματίζεται στό χέρι 
καί σέ λίγο θανάσιμα στήν κοιλιά, άπό στρατιώτες Τούρ
κους πού έφτασαν στό διάδρομο, κάτω άπ* τά κελιά. Τήν 
ύστατη στιγμή του ό Άλής ζητάει άπ* τούς πιστούς του 
νά σκοτώσουν τή Βασιλική πού μέ τό Θανάση Βάγια, κα
τέφυγε στή μικρή σπηλιά του διπλανού κελλιοΟ. "Ισως γιά 
νά μήν πέσει στά χέρια τών έχθρών, ΐσως γιατί τώρα 
ένοιωσε τήν προδοσία της.

Γιατί μέ τούς πρώτους πυροβολισμούς ό Σελήμ, δπως 
είχαν συμφωνήσει, έπρεπε ν* άνατινάξει τό κάστρο καί 
τούς θησαυρούς του. Μά λέγεται πώς ή Βασιλική ποϋξαι- 
ρε τή συμφωνία, έκλεψε άπ* τόν Άλή τό μαργαριταρένιο 
κομπολόι πού τό πήραν οί άνθρωποι του Χουρσίτ καί τό 
παρουσίασαν στό Σελήμ ό όποιος μέ σεβασμό τό φίλησε 
κΓ έσβησε, δπως ήταν ή συμφωνία μέ τόν άφέντη του, τό



δαυλό. "Ετσι σώθηκε τό κάστρο κι9 οΐ θησαυροί πού τούς 
λεηλάτησεν ό Χουρσίτ.

Γι* αύτό κι’ οί τόσες τιμές στή Βασιλική άπ9 τό Σουλ
τάνο στήν Πόλη δπου τήν έστειλαν μαζί μέ τό κεφάλι τοΟ 
Άλή.

Τό κεφάλι έμεινε έκτεθιμένο μπροστά στήν πόρτα Ό ρ- 
τά-Καπού του σεραγιοΟ του Σουλτάνου στήν πόλη κσί τά
φηκε έξω άπ* τά τείχη τής Κωνσταντινούπολης, κοντά στήν 
πύλη τής Σηλυβρίας. Κοντά του τάφηκαν οί θσνστωθέντες 
άπ9τό Σουλτάνο γιοι του Βελλής καί Μουχτόρ πασάς. Πά
νω άπ9 τόν τάφο του Άλή μιά τουρκική έπιγρσφή ύπάρ- 
χει: «Είναι ή άποκοπεΐσα κεφαλή του Τεπεδελενλή Άλή 
Πασά, μουτασερίφου τών Ίωαννίνων, δστις έστασίασε πρό 
πενήντα έτών».

Τό σώμα τοϋ Ά λή τάφηκε στό κάστρο.
Τώρα έδώ στόν ίδιο τόπο μέ τή φροντίδα τοΟ καλοΟ 

Σωματείου τών Αθηνών «Οί Φίλοι τών Ίωαννίνων» έγινεν 
άπό διετίας τό «Μουσείο τής προεπαναστατικής περιόδου». 
Γιά νά ζωντανεύει τή μνήμη τήν άμάραντη τών Σουλιω
τών, τών φιλελλήνων καί τούς σκοτεινούς καιρούς τής 
σκλαβιάς.

Ξεμακραίνοντας άπ’ τό νησί, τό λεωφορείο τής άστι- 
κής συγκοινωνίας άπ* τήν πλατεία τών Γιαννίνων μάς όδη- 
γει σ* ένα μαγικό κόσμο, στό παραμυθένιο παλάτι τής 
Σπηλιάς τοΟ Περάματος.

Έδώ ή φύση χιλιάδες χρόνια δούλεψε άκούραστα γιά 
νά στήσει τό σμαραγδένιο παλάτι άληθινό κομψοτέχνημα, 
μέ ζωηρές πολύχρωμες άνταύγειες, μέ μαγικούς καθρέφτες, 
πολύχρυσους πολυέλαιους, ένα περιβάλλον άμύθητου πλού
του, πού σ* άπομακρύνει άπ* τόν κόσμο, πού σέ μεταφέρει 
σ’ ένα φανταστικό κόσμο πού τυλίγεται στά πέπλα τοΟ 
μυστηρίου καί τοΟ όνείρου καί σου δημιουργεί τήν έκσταση 
καί τό δέος, τή λύτρωση κσί τό θαυμασμό.

Έ να  τυχαίο γεγονός, τότε τόν καιρό τοΟ Έλληνοϊ- 
ταλικοΟ πολέμου, ή άναζήτηση καταφυγίων νά γλυτώσουν
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άπ9 τούς βομβαρδισμούς καί τό παιχνίδι του δεκάχρονου 
τότε Γιάννη Κοντογιάννη άπ* τό Πέραμα, ξέσκαψαν τό χω· 
νιασμένο αύτό παλάτι πού αιώνες, χιλιάδες χρόνια, τό 
φύλαγαν ζηλότυπα οί νεράιδες κι* οί θεοί καί τά στοιχειά 
τής φύσης, τ’ όνειρευτό αύτό παλάτι, άπ* τά ομορφότερα 
τής Εύρώπης καί τό πανάκριβο τής Ελλάδας.

'Αλυσίδες στσλακτιτες καί σταλαγμίτες μέ τις ζωηρές 
άποχρώσεις τού ηλεκτρικού ρεύματος συναγωνίζονται σέ 
μύρια άρχιτεκτονικά σχέδια καί άρμονία χρωμάτων καί νά 
μιά γέρικη έληά μέ κιτρινωπό φλοιό, χιονισμένα κυπαρίσ
σια, δέντρα των τροπικών χωρών, παγόβουνα μέ ώραιότα- 
τες άποκρυσταλλώσεις, δαντελωτές γιρλάντες, κατάλευκοι 
θάμνοι, πολύμορφα άγάλματα θεών, κάθε λογιών πουλιά 
στις φωληές τους καί στά κλωνιά, μνήματα άπό στσλακτΐ- 
τες σά λαξευμένο πεντελικό μάρμαρο, έπιβλητικοί σταυροί, 
φλογισμένα κηροπήγια, κολώνες, σπασμένα κιονόκρανα 
καί άετώματα, χρυσωμένοι έξώστες, ό προθάλαμος, τό κοι· 
μητήρι ή ό θάλαμος τής Περσεφόνης, ή ύπόγεια λίμνη μέ 
τά νούφαρα, τ’ Ανάκτορα, τό Μουσείο καί άλλα, όλα 
μαστορικά φτιαγμένα, έτσι πού δέν μπορείς παρά νά προ
σκυνήσεις τή σοφία τής φύσης.

Κι* όλα καμωμένα μέ ύπομονή άπ* τή σταγόνα πού 
περνώντας τά πετρώματα τής γής διαλύει μέρος άπ* τή 
μάζα τους, λεπτότατα μόρια τής όποίας παρασύρει στο 
στράγγισμά της καί τά όποια άφήνει στήν έπιφάνεια τής 
πέτρινης σκεπής τής σπηλιάς. Κι* έρχεται ή δεύτερη, κι* 
άλλες σταγόνες πού άφήνουν άσβεστολιθικές ουσίες πού 
•μέ τήν υγρασία καί τή θερμότητα πού υπάρχει στή σπηλιά, 
προσκολλώνται κι* άπολιθώνονται καί σχηματίζουν τούς 
σιαλακτιτες.

Κι’ έρχονται άκόμη αύτές πού πέφτουν στό δάπεδο 
τής σπηλιάς ν* άφήσουν κάτω στά πετρώματα τ* άλατα 
πού φέρουν μαζί τουο, για νά ένωθουν μαζί τους, νά πλα
ταίνουν καί νά ψηλώσουν μέ τά άλατα πού άφήνουν οί 
νέες σταγόνες καί νά γίνουν έτσι οί σταλαγμίτες. Κι* άγω-
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νίζονται άδελφωμένες χιλιάδες χρόνια, στή δημιουργική 
τους προσπάθεια, γιά νά σμίξουν διάφορου πάχους κολώ- 
νες σέ ποικίλα σχήματα καί άμύθητους χρωματισμούς.

ΚΓ ώς άργοπέφτ’ ή μέρα καί περνάς τήν έξοδο τής 
σπηλιάς με τις δεκάδες σκαλοπάτια κι* άγναντεύεις τόν 
κάμπο καί τή νωχελική πολιτεία βυθισμένη στά πλούσια 
φώτα, καί τάστρα γέρνουν άπ* τόν πεντακάθαρον ούρανό 
καί λιποθυμούν στή γαληνεμένη λίμνη καί τό φεγγάρι χρυ
σώνει τ’ άτεμάχιστα νερά της τήν ώρα πού ή νύχτα άπλώ- 
νει τις σκιές τών μυστικών της, νοιώθεις τόν έαυτό σου 
έκμηδενισμένο στό άσύλληπτο όνειρο πουζησες στό παρα
μυθένιο παλάτι τής σπηλιάς καί στή μαγεία τής όμορφης 
Γιαννιώτικης νύχτας,

KC ή ψυχή άνασταίνεται. Καί πιστεύεις πιά πώς τά 
Γιάννινα δέν είναι ή ζωντανή θύμηση του Άλή Πασά καί 
τό τζαμί τού Άσλάν Πασά, άλλά οι δαντελωτές όροσειρές, 
ή γαληνεμένη φύση, ό ήμερος κάμπος, τά χαμηλά δάση, ή 
λίμνη μέ τ' άνεκύμαντα νερά, τό γραφικό νησί μέ τούς 
εύωδισστούς κήπους, οί έκκκλησιές, τά όνομαστά σχολειά, 
τό σμαραγδένιο παλάτι τής σπηλιάς του Περάματος, ή 
ζωντανή μνήμη καί πάνω άπ’ όλα τό Ιδιαίτερον ήπειρωτι- 
κόν πνεύμα, αύτό πού συνταιριάζει τή δραστηριότητα καί 
μεθοδικά ζυγισμένη οικονομία στήν άπόχτηση καί διάθεση 
τού πλούτου, μέ τό ζωηρό καί όξύ σκοπό γιά τήν καθολι
κή γνώση στό λόγο, στις τέχνες, στά γράμματα καί στή 
θεωρία τής ζωής.

"Ετσι τά Γιάννινα είναι «τό γλυκύ έαρ» πού μέ τήν 
πνοή του άνάβει τήν πυρκαϊά στήν ψυχή τού "Εθνους, εί
ναι ή άκάλεστη μελωδία πού μέ τό φώς της καί τή μαγεία 
της, σέ μιά άφταστη, άφθαρτη κΓ άκστάλυτη στιγμή ύψώ- 
νει τό ήπειρωτικόν όνομα άμάραντο στόν έλληνικό χώρο.
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Δ Ω Δ Ω Ν Η

Χρόνια σχέδιαζα τό ιερό τούτο προσκύνημα. Χρόνια 
τώρα ένοιωθα την άνάγκη νά προετοιμάσω τόν έαυτό μου 
γιά τό πνευματικό τούτο βάφτισμα, μέσα στή μυθική φεγ- 
γοβολιά τών μουσικών φθόγγων των Πελειάδων.

Στό πρωινό άγέρι άνατριχιάζουν, μακρυά στον κάμ· 
πο, μαγευτικά ατελεύτητα βαλούδα. Στους φράχτες κυ
ριαρχεί τό φανταχτερό λοΰσο τής Αμυγδαλιάς, και πιο κεΐ 
τό πυκνό χιόνισμα τής άχλσδιάς. Καί παπαρούνες αίμάτι- 
νες, χιλιάδες παπαρούνες.

9Αριστερά μας τό γαλανό στον πιο ζωηρό χρωματι
σμό, ένα άπέραντο γαλάζιο, ό καθαρός ούρανός καί τό 
Ατεμάχιστο γαλάζιο τής λίμνης πού μάς γεννάει στην ψυ
χή τόσο πρωτόγνωρα συναισθήματα.

Ξεμακραίνομε άπ* τά Γιάννινα. Έ να ς δρόμος στενά
χωρος όδηγει στή Δωδώνη. "Έχομε πιά άφήσει τόν κάμπο 
τής Πεδινής, λοξεύομε τήν Κοσμηρά καί παίρνομε τή με
γάλη άνηφοριά πού θά μάς φέρει στήν πραγμάτωση του 
όνείρου μας.

’Ανεβαίνομε... Ανεβαίνομε...
Βρισκόμαστε στά τέλη τής άνοιξης. Μιάς άνοιξης λιγό- 

ζωης έδώ στήν "Ήπειρο. Μιάς άνοιξης πού τήν Απάντησα 
πρό όλίγου καί τής έδωκα τό φιλί τής συνάντησης μά καί 
του χωρισμού, γιατί τήν άφησα πίσω μου τόσο κοντά μά 
καί τόσο μακρυά, μιάς άνοιξης πού στέκει Αλαργινή ό-
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πτασία στό θέαμα πού ξανοίγεται μπροστά μας.
Ά πό τή στενωπή χαράδρα πού κατεβαίνομε—την πόρ

τα θά μπορούσα νά πώ τής άρχαίας Δωδώνης-ξανοίγεται 
μιά στενή κοιλάδα, καί γύρω βουνά, άγρια, γυμνά βουνά, 
κι* άλλου λιγοστά δέντρα, λιγοστή βλάστηση, κσΐ δλα μα
ζί νά φτιάνουν ένα φόντο βαρυχειμωνιάς. Καί νάμαστε 
δυό, τρεις, πολλοί, κι’ δλοι μαζί νσμαστε ένας, μιά σκέψη, 
μιά ιδέα, καθένας κλεισμένος στόν έσυτό του. Νά πλημ
μυρίζουν μύρια συναισθήματα τήν καρδιά σου, νά νοιώ
θεις τήν άνάγκη τής έξομολόγησης καί νά δενώμαστε δλοι 
μέ τό πνεύμα τής σιωπής. Νοιώθουμε νά μικραίνουμε, νά 
μικραίνουμε φοβερά, νά γινώμαστε ένα τίποτε, ένα μηδε
νικό.

Μιά μουσική φωνή, ή μελωδία του "Εθνους ώδήγησε 
τόσους καί τόσους έρευνητές 1 του χώρου πού έλαμψε τό 
Ελληνικό πνεύμα, πού βρίσκονταν * τό πανάρχαιο μαντείο * 2

Ί, Γιά τή «Δωδώνη» έγραψαν: Pougueville (1815), Δανιήλος Δη- 
•μητρίου (Λεξικόν έτους 1874), Α. Ραχκαβής ('Αρχαιολογικόν Λεξικόν), 
Τϊ. Άραβαντινός, Α. Πάλλης, Α. Πετρίδης (1866), Μουστοξυδης, Αίνιάν, 
Ά 6. Σταγειρίτης, Ν. Πολιαίνης, Κ. Καραπανος (1878), Hoffmandie 
(1899), Κ. Λαμπρίδης, Σπ. Λάμπρου (ΜικταΙ Σελίδες), Βρετός (Ήμερο- 
λόγιον 1908), Κοσμάς Θεσπρωτός (1830), Δ. Σεμιτέλος (Ηπειρωτικά), 
Μελέτιος Γεωγράφος, Γ. Κρομμίδης, Γ. Παληουρίτης, Δ. Παναγιωτίδης, 
Ν. Μουστακίδης, Λ. Βασιλειάδης (Ήπειρ. Ήμερολόγιον 1914), Δ. Εύαγ- 
γελίδης πού τριάντα χρόνια τώρα ένεργεϊ άνασκαφές κΓ έταξε σκοπό της 
ζωής του την άνάσταση του Ιερού τούτου χώρου (Ήπειρ. Χρονικά 1935) 
καί άλλοι.

2. Ό  Π. Άραβαντινός (Πίναξ Έθν. όνομ. σελ. 114) τοποθετεί τή 
Δωδώνη στήν Καστρίτσα, ό Pouqueville στη Λαψίστα, ό Δίδυμος Εύ- 
στάθιος Ν. τής Μολοσσίδος καί Β. τής Θεσπρωτίας, ό Σεμιτέλος στό χω 
ριό Τσαμαντα των Φιλιατών, ό Ά θ. Πετρίδης στό χωριό Λιά των Φιλι- 
<χτών, ό Κοσμάς ό θεσπρωτός στήν άρχαία Φοινίκη του Δελβίνου, ό Λ.
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τής Δωδώνης. Στά έρείπιά του τοποθέτησαν ξένοι καί δι
κοί μας την πρωτεύουσα τής Μολοσσίας Πσσσαρώνα καί 
μόνος τό 1823 ό νΑγγλος Λίκολν άφού περιηγήθηκε την 
"Ηπειρο, προσδιώρισε έδώ τη Δωδώνη. ’Αναπάντητα έμε- 
ναν τά άγωνιώδη έρωτήματα τών έπιστημόνων, γιατί τό 
Μσντεΐον αιώνες πριν εΐχε σιγήσει, ώσπου ό χτύπος τής 
σκαπάνης του ΆρτινοΟ άρχαιολόγου Κ. Κσραπάνου έλυσε 
τό 1875 όριστικά τό θέμα μέ τά φανερωθέντα χάλκινα άνα· 
θήματα, τίς έπιγραφές, τά τείχη, τά βάθρα, τό θέατρο, μέ 
τήν άφύπνιση τών ιερών χωμάτων καί τήν άνάσταση του 
Δωδωναίου πνεύματος.

Έδώ στην κοιλάδα τής Έλλοπίσς, κάτω άπ* τόν Τό- 
μαρο (Όλύτσικσ) φανερώνονταν ό φίλος τών άνθρώπων 6* 
Δίας μέ τή φωνή τής φύσης, μέ τόν άγριο βορηδ καί τη 
βροντή. «Είς τούς πρόποδας του Τομάρου, μέσα εις μίαν 
γόνιμον κοιλάδα, μέ πολλά νερά, άλλά καί παγερήν. Τήν 
έκτυπουσαν πολλοί άνεμοι, συχνά δέ τήν συνεκλόνιζεν ή 
βροντή του θεού, πού είχε τήν έδραν του έπάνω είς τήν 
κορυφήν τού ορούς». Μιά τοποθεσία προσεχτικά διαλεγ
μένη γιά τό φανέρωμα του θεού, του πατέρα τών άνθρώ
πων, μέ τά μολυβένια σύννεφα, τή βροχή καί τήν όστρα~ 
πή, άφοΟ σύμφωνα μέ ειδική έρευνα ποϋκανε έδώ κάποιος 
Γερμανός έπιστήμονας, ό μέσος δρος τών θυελλωδών ημε
ρών κάθε χρονιά στή Δωδώνη είνοι 49, πράγμα πού δέ 
συμβαίνει σέ κανένα άλλο μέρος τής Εύρώπης * 3 4.

Τούτος ό τόπος μέ τίς άλυσίδες τά γυμνά βουνά, τού
τος ό τόπος μέ τήν άρρενωπή όμορφιά του, ήταν έδώ καί 
χιλιάδες χρόνια ή μητέρα τής φυλής μας, ή κοιτίδα του 
Ελληνισμού \  Έδώ οί πρώτοι "Έλληνες, οί Σελλοί ή Έλ-

Βασιλειάδης άποκλείνει στήν Πογδόριανη Κονρέντων, ό Α. Άρβανιτόττον- 
λος στά στενά τον Σαρανταπόρον στή θέση Ποταμιά τής Θεσσαλίας κα 
άλλοι σέ διάφορα άλλα μέρη.

3. Jean Riehepin : «Έλλην. Μυθολογία» τόμ. Α* σελ. 72.
4. ’Αριστοτέλης: Μεταφ. Α' 14, 352α, 9.
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Xol, έδώ στήν άρχσίσ Έλλοπία γιά τήν όποίσ 6 ^Ησίοδος * 
γράφει:

*Εστι τις ‘ΕλλοπΙη πολν?.ήΐος ήδ9 εύ?>ε(μων 
άφνειή μή?>οισι καί είλιπόδεσι βόεσσιν.
*Εν δ9 άνδρες ναίονσι πολνρρηνες, πολυβοϋται, 
πολλοί άπειρέσιοι, φύλα θνητών άνθρώπων.
9Ενθάδε Δωδώνη τις £π9 έσχατιή πεπόλισται9 
τήν δε Ζευς έφίλησε έόν χρηστήριον είναι 
τίμιον άνθρώποις, ναίει δ9 ίν πνθμένη φηγόν.
99Ενθεν έπιχθόνιοι μαντενματα πάντα φέρονται, 
δς δή χεϊθι μόλων θεόν "Αμβροτον έξερεείνη, 
δώρα φέρων έλθηαι σύν οΐωνοϊς άγαθοισι...

«Ή Έλλοπία είχε πολλά χωράφια κσί λειβάδια δπου 
έβοσκαν πολλά πρόβατα καί βόδια. Τήν κατοικοΟσαν πο
λυάριθμοι θνητοί μέ πολλά κοπάδια. Σέ μιάν άκρη τής πε
ριοχής βρίσκεται ή Δωδώνη, ή άγαπημένη του Δία. Κεΐ 6 
θεός έγκατέστησε τό μαντείο του, στήν κοιλότητα τοΟ 
κορμοΟ μιας βελανιδιάς. 01 άνθρωποι θαρρεμένοι άπό τούς 
καλούς σκοπούς πηγαίνουν πάντα έκεΐ άφου πάρουν μαζί 
τους πλούσια δώρα, γιά νά έκλιπαρήσουν τήν εύνοια τοΟ 
θεοϋ καί νά μάθουν τις θελήσεις του».

Μιά πανάρχσιη παράδοση μάς σώζει πώς έδώ στή 
Δωδώνη, πιό πριν άπό τό Δία του Όμήρου, ύπήρχε τό 
μαντείο, ύπήρχε λατρεία σέ μιά ιερή βελανιδιά, τό δέντρο 
αύτό πού άργότερα έγινε τό σύμβολο τοΟ Δία. Ύπήρχεν 
έδώ ένας λαός μέ πίστη γιά ένα χθόνιο θεό, πού οι σωζό- 
μενες έπιγρσφές όνομάζουν Νάϊον, κσί ό όποιος άργότερα 
έγινεν ένα μέ τό Μεγάλο Δία, τόν Νάϊον, πού μνημονεύει 
κσί ό "Ομηρος0: 5 6

5. Ησιόδου: Τραχιν. 1264
6, Ίλιάδ. Π. 233. Μέ τό «άνπττόποδες καί χαμαιεΟναι» έρμηνευεται 

ότι άρχικά στή Δωδώνη γίνονταν ή μαντική μέ τά  όνειρα, τά  όποΤα 
κοιμώμενοι στό έδαφος (χαμαιεΟναι) ot Ιερείς πού δέν ένιβαν ποτέ τά
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Ζεν *Ανα Δωδωναϊε Πελασγικέ, τηλόθι ναίων, 
Δωδώνης μαδέων δεισχειμέρον, άμφί δε ΣελλοΙ 
σοί ναίου σ9 ύποφηται, άνιπτόποδες, χαμαιεϋναι...

«Δία θεέ  ΔωδωναΤε Πελασγικέ, πού κατοικείς μα- 
κρυά καί βασιλεύεις στη Δωδώνη με τις βαρυχειμωνιές καί 
έχεις γύρω σου τούς λειτουργούς σου τούς Σελλούς, πού 
δέν καθαρίζουν τά πόδια τους, πού πλαγιάζουν στο 
χώμα...».

"Ενας ύμνος πρός τό Δία πού λατρεύεται στη Δωδώ
νη στην ίερή πολιτεία πού πήρε τό δνομα άπό τό ρήμα 
δίδωμι, δώ, δώσω, άλληγορικά πρός τη μάνα γή, πού λα
τρεύονταν νωρίτερα έδώ, τη γή τη δώτειρα των άγαθών, 
άλλοι δέ ύποστηρίζουν πώς ώνομάστηκε άπ’ τό Δωδώνο 
τό γιό τού Δία καί τής Εύρώπης ή άπ* τη νύμφη του ώ- 
κεανοΟ Δωδώνη.

Έδώ μέ τη μυστική φωνή τής φύσης, μέ τό θρόισμα 
τών φυλλωμάτων τής βελανιδιάς φανερώνονταν ό Δίας 
στούς άνθρώπους καί ή θεία του άποστολή ήταν φημισμέ
νη καί καθολική καί μάλιστα στά χρόνια του "Ομηρου, ό 
όποιος παρουσιάζει τον Άχιλλέα νά προσεύχεται στό 
Δία «τόν Πελασγικό», καί ό ίδιος ν* άνσφέρει δτι στόν 
Όδυσσέα είχε δοθεί συμβουλή νά ρωτήσει τό μαντείο τής 
Δωδώνης γιά νά μάθει άπ* τή μαντική βελανιδιά του ποιάν 
άπόφαση είχε πάρει ό Δίας γιά τήν έπιστροφή του στήν 
’Ιθάκη.

«Τόν δ* εις Δωδώνην φάτο βήμανσι, δφρα θεοΐο έκ 
δρυός ύψικόμοιο Διός, βουλήν έπακούσης δππως νοστήσει 
’Ιθάκης ές πίονα δήμον». * 7

πόδια τους (άνιπτόποδες) έπαιρναν άπό τή Γή, γιατί τότε ήταν χΟόνιο 
μαντείο τής Γής μέ τήν περιφρόνηση δέ τής περιποίησης του σώματος, 
ύεωρουμένης έπιζήμιας στήν άφοσίωση τής ψυχής στό Θειον, έμοιαζαν 
σέ πολλά μέ τούς κατοπινούς χριστιανούς μοναχούς.

7. Όδυσ. 5. 327.
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Έδώ πρωτοπλάστηκεν 6 φαντασμαγορικός κήπος τής 
Μυθολογίας. Έδώ ό γεμάτος στοχασμό έλληνικός νοΟς, 
Αγωνίζεται νά νοιώσει τούς θεούς τούς ώραίους, τούς μα- 
καρισμένους μέ τίς Αρετές καί τά έλαττώματΑ του «κατ’ 
εικόνα καί όμοίωσίν του», τούς θεούς πού κυβερνούν τόν 
κόσμο, γνωρίζοντας συγχρόνως τήν Αξία καί τή δύναμή 
του—μέ τό νόμο, τήν έπιστήμη καί τήν τέχνη — γενόμενος 
έτσι τρισμακσρισμένος θεός του έαυτοΟ του.

Τούτος ό τόπος στάθηκεν ή φωτοπηγή πού θάμπωσε 
χιλιάδες χρόνια μέχρι τά τωρινά δλο τόν κόσμο.

’Απ’ έδώ ξεκίνησεν ό πόνος τής ζωής, ή Ανάταση τοΟ 
πνεύματος, τό θειον. ’Απ’ έδώ, άπ* τή «δυσχείμερον Δω
δώνην» ξεκίνησαν δυό χιλιάδες περίπου χρόνια πρό Χρί
στου οί πρώτοι Έλληνες, γράφει ό 'Αριστοτέλης. ΆλλΑ 
καί δυό βασιλικές οικογένειες, πού κατονομάζονται σέ 'Ο 
μηρικό Κατάλογον, Από Αρχαίες ήπειρωτικές πολιτείες 
του σημερινού Φαναριού τής Θεσπρωτίας ξεκίνησαν καί 
πήγαν στή Δωδεκάνησο. 3Απ* έδώ ένας ύπέρλαμπρος λα
ός, άπ* έδώ μιά Αμάραντη δόξα: «Έγένετο ποτέ θεσπρω- 
τις ή Δωδώνη, τούτέστιν ύπό τούς θεσπρωτούς», γράφει 
ό Εύστάθιος, καί ό Παυσανίας: «Τής δέ γής θεσπρωτίδος 
έστιν μέν που καί αλλα θέας αξία, Ιερόν τε Διός έν Δω
δώνη καί ιερά τοΟ θεού φηγός...» Τοποθετείται έτσι καί 
διοικητικώς ή Δωδώνη στή Θεσπρωτία. 'Αλλά καί στόν 
Προμηθέα τοΟ Αισχύλου συναντάμε στή Δωδώνη τά Θεσ- 
πρωτικά μαντεία καί τήν έδρα του Δία :

9Επεϊ γάρ ήλθες προς Μολοσά γάπεδα 
τήν ανπώνητον τ3 άμφϊ Δωδώνην, Ινα 
μαντεία Θάκός τ* έστϊ Θεσπρωτών Διός, 
τέρας τ9 άπιστον αΐ προσήγοροι δρύες...

Ν* άναζητάς πάντα στή ζωή σου κάτι τό βαθύ, τό Α
καθόριστο, τό μεγάλο, ν* άναζητας τόν ϊδιο τόν έαυτό 
σου, καί νά στόν δίνει τούτο τό χώμα, τούτη ή φραγμένη 
κοιλάδα, τοΟτος ό ιερός χώρος μέ Ανέκφραστη συγκίνηση*
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Νά μιλάει πονεμένσ ή ψυχή σου μ* δλα γύρω καί νά 
όο0 γνέβουν οι ίερές πέτρες...

Δυο περιστέρες είχαν πετάξει άπ* τις θήβες της Αί
γυπτου, ή μιά γιά τή Λιβύη, κι* ή άλλη για τη Δωδώνη. 
*Η πρώτη διέταξε τούς Λίβυας νά χτίσουν τό μαντείο τοΟ 
"Αμμωνα κι* ή δεύτερη έκατσε πάνω σε μιά βελανιδιά 
καί μέ άνθρώπινη λαλιά είπε ατούς Δωδωναίους νά χτί
ζουν τό μαντείο τοΟ Δία.

Τό λέει καί άλλοιώτικα πάλι ό Ηρόδοτος, άν καί ό ΐ- 
•διος μολόγησε καί τό παραπάνω. Λέει, 8 λοιπόν, πώς τά 
μαντεία αυτά τάχτισαν δυο γυναίκες πού τις έκλεψαν οί 
•Φοίνικες άπό τις θήβες. Μαθεύτηκεν αργότερα πώς ή μιά 
άπ* αύτές πουλήθηκε στή Λιβύη κι* ή άλλη στή 'Ελλάδα. 
Κι’ ή πρώτη έχτισε κει τό μαντείο του *Άμμωνα κι* ή άλ
λη τό μαντείο του Δία στή Δωδώνη.

Μα ύπάρχει καί άλλη έκδοχή. Λένε πώς τά περιστέ
ρ ια  αύτά μέ τήν άνθρώπινη λαλιά ήταν δώρα του Δία 
στήν κόρη του τήν ‘Ήβη. Τό ένα άπ* τά περιστέρια αύτά 
έφτασε στή Δωδώνη τή στιγμή πού ένας ξυλοκόπος βιά
ζονταν νά κόψει τήν ιερή βελανιδιά του Δία. Μά τό πε
ριστέρι τον έμπόδισε.

Ό  Φιλόστρατος ό ρήτορας, πού έζησε τό 2 μ.Χ. αιώ
να, άφησε τήν περιγραφή ένός πίνακα, στον όποιο πα- 
,ριστάνονταν τό χρυσό περιστέρι έπάνω στή βελανιδιά, 
σοφό σε άποκαλύψεις μέ τούς χρησμούς πού έδινε άπό 
μέρους τοΟ Δία. Καταγής ήταν ό πελέκυς, πού είχε πέσει 
άπό τά χέρια τού ξυλοκόπου. Ή  βελανιδιά ήταν όλάκερη 
στολισμένη, γιατί δπως ό τρίποδας τών Δελφών, έδινε 
λΡησμούς.

Στο βάθος φαίνονταν άνθρωποι πού πλησιάζουν, άλ
λος γιά  νά ρωτήσει, καί άλλος γιά  νά προσφέρει θυσία.

Γίνεται πίστη πώς οί χρησμοί δίνονταν μέ τή βελανιδιά

8. Ή ροδότον: Β \ 53, 59.
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■γιατί ή άρχαιολογική σκαπάνη δέν έφερε στό φώς ναό πού 
χρησιμοποιούνταν γιά μαντείο τοΟ Δία, οϋτε ύπάρχουν 
δεδομένα πού μπορεί νά ταυτιστεί μέ τέτοιο ναό ό ναΐσκος 
τοΟ 4ου ή 3ου προ Χριστού αίώνα, τά έρείπια τού όποίου 
βρήκε μέτίς άνασκαφές του ό Δ. Εύαγγελίδης 9 στή νότια 
πλευρά τών έρειπίων τού Χριστιανικού ναού. Ή  ζωή τών 
Δωδωναίων παρακολουθεΐται άπό τά κινητά εύρήματα 
γιατί δλα τά μέχρι σήμερα έρείπια είναι οίκοδομών πού 
χτίστηκαν δχι παλαιότερα άπ* τόν 4ον π.Χ. αιώνα.

Σ ’ ένα τετράγωνο περίβολο μέ μήκος κάθε πλευράς 20 
•μέτρων καί ύψος ένός, φανερώθηκαν στοές, ναοί καί άλλα 
έρείπια, όλάκερη ή Ιερή οικία πού χτίστηκε τόν ίδιο αιώ
να μέ μιά άνοιχτή στοά προς τό έσωτερικό τής άνατολι- 
κής πλευράς της, πού μπορεί νά σκεφτει κανένας πώς 
έκεΐ στον υπαίθριο χώρο της υπήρχε καί βωμός. Καί μέ- 
αα στήν «ιερή οικία» βρέθηκε προϊστορική οικία άπό κο
πανισμένο καί ψημένο χώμα σέ άνώμαλο κυκλικό σχήμα 
καί πλήθος χειροποίητα άγγεια άπό μαύρο ή γκρίζο χώ
μα τής Μεσοελλαδικής περιόδου (προ του 2000 π. X.) καί 
βάθρα άναθημάτων, μικρά χάλκινα άφιερώματα κυρίως 
πόρπες καί άλλα προϊστορικά χειροποίητα καί άπό χον
τρό πηλό άγγεια πού κάνουν τόν καθηγητή κ. Εύαγγελί- 
•δη νά παραδέχεται πώς ό ίερός τούτος χώρος τού μαν
τείου κατοικήθηκε τούλάχιστον άπό τά μέσα τής 3ης χι- 
λιετηρίδος π. X.

Καί τά τωρινά άπομεινάρια, οί ίερές τούτες πέτρες 
νά σού γνέβουν άκόμα πολλά...

Τό πιό άρχαΐο τούτο μαντείο ήταν σεβαστό στό πα
νελλήνιον. Οί ’Αθηναίοι, δπως λέει ό Δημοσθένης «έν 
τώ κατά Μηδείου λόγω» σέβονταν πολύ τό μαντείο τής 
.Δωδώνης γιά τόν στολισμό τού όποίου συχνά έστελναν ά-

9. Μ. Παρσσκευαίδη: «At άνασκαφαί τοΟ Μαντείου τή* Δωδώνη* **
**Εφημερ. «Καθημερινή» 12-1-1957.
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φιερώματα, χάλκινο τραπέζι καί άλλα «ίερεΐα» κι’οίΒοι- 
ωτοί κάθε χρόνο χρυσαφένιο τρίποδα για νά έξιλέώσουν 
κάποια άσέβειά τους μέσα στην ιερή οικία. Ό  Αινείας 
πού έλαβε κάποτε άπ’ τό μαντείο κάποιον χρησμό έστειλε 
πολλά άναθήματα καί χάλκινους κρατήρες πού σωζωνταν 
ώς την έποχή του Διονύσιου του Άλικαρνασσέα πού τούς 
άναφέρει 10 κι* ό Βασιληάς τής Ηπείρου ό Πύρρος δταν 
νίκησε τούς Μακεδόνες άφιέρωσε «τις άσπίδες του στο 
Δωδωναΐο Δία μέ τετράστιχη μετρική άφιέρωση πού διαι- 
ώνιζε τή νίκη του.

’Απ’ έδώ πέρασαν οί πιο διαλεχτοί των άνθρώπων, 
δση δύναμη κι’ άν είχαν, δσο σοφοί κι* άν ήταν. Κι* έρ
χονταν έδώ έξαγνισμένοι, ταπεινοί προσκυνητές.

’Έρχονταν νά ύψώσουν ευλαβικά τά χέρια καί νά ζη
τήσουν τή συμβουλή του Δία. Κι* ήρθαν προσκυνητές 6/ 
*Ίναρχος, ή Ίώ, ό Ηρακλής, ό ’Ιάσονας, ό Όδυσσέας, ό 
Νεοπτόλεμος, ό Όρέστης καί τόσοι άλλοι.

Κι* έρχονταν έδώ καί οί μικροί, οί ταπεινοί, μέ τις 
καθημερινές έγνοιες τής ζωής, νά ρωτήσουν καί νά μά
θουν γιά τά προβλήματά τους, τά καθημερινά τους.

Ό  Άιγις, ρωτάει, άν οί κουβέρτες καί τά προσκέφα
λά του πού εξαφανίστηκαν, χάθηκαν ή τις έκλεψαν.

Ό  Αυσανίας, άν τό παιδί, πού ή Νύλα φέρει στήν 
κοιλιά της είναι δικό του.

Ό  Ίππόστρατος, ρωτάει σε ποιο θεό νά προσφέρει 
θυσίες.

*Ένας πατέρας ή μιά μητέρα, ρωτάει άν συμφέρει νά 
κάνουν τό τάδε καί τό τάδε καί τό δείνα πράγμα «ύπέρ 
του τέκνου των».

‘Ένας τσομπάνος κάνει δρκο νά φέρει πλούσια δώρα, 
άν πάνε καλά τά κοπάδια του.

’‘Αλλος ρωτάει τό Δία άν κάποιος πιστός έκλεψε τά

10. Atov. ‘Αλικαρνασσέ^* (Ρωμ. Ά ρχ. Α' 51).
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«έρια» πού εχσσε.
Κι* δλα τούτα τά ρωτήματα, καί άλλα πολλά, σκαλι

σμένα πάνω σέ μολυβένιες μικρές πλάκες πού βρέθηκαν 
στίς άνασκαφές.

Καί βρέθηκαν άκόμα κι* άλλες μικρές, μολυβένιες 
πλάκες, μέ σκαλισμένες τίς άπαντήσεις, τούς χρησμούς, 
πού δίνονταν μέ τήν έξήγηση του θόρυβου πού Ικανέ τό 
νερό πού κυλούσε—γιατί ήταν κοντά στήν Ιερή βελανιδιά 
μιά άγισσμένη πηγή πού τά νερά της έσβηναν τίς άνσμμέ- 
νες δάδες καί άναβαν τίς σβησμένες σόν τίς πήγαιναν 
κοντά της—ή άπό τό θρόισμα τής Ιερής βελανιδιάς. Δίνον
ταν άκόμα ό χρησμός μέ τήν έξήγηση τού καμπανίσματος 
τού «Δωδωνσίου Χαλκείου» πού ήταν Ινας χάλκινος λέ
βητας στηριγμένος σ' ενα στύλο, καί στό διπλανό στύλο 
έ'νσ άγαλματάκι μικρού παιδιού πού κρατούσε στό δεξΐ 
χέρι Ινα χάλκινο μαστίγιο μέ Ιμάντες άπό χαλκό κι* αύ· 
τές, πού έπεφταν πάνω στό λέβητα δταν τίς κούναγε ό 
άγέρος κι* έβγαιναν έτσι δυνατοί καί συνεχείς ήχοι. Τού
τους τούς ήχους τού «Δωδωνσίου Χαλκείου» πού τό δώ
ρισαν οί Κερκυραΐοι, τούς ξηγούσαν οί Ιερείς καί οί Ιέ
ρειες, ot Πελειάδες, πού πάει νά πει περιστερές (Πέλεισ, 
περιστερά), καί φανέρωναν έτσι τή θεία θέληση, τή θέλη
ση τού Δία στούς άνθρώπους. Μίλαγαν ο( Πελειάδες σέ 
στίχους καί οί πρώτοι στίχοι ήταν τό άθάνατο κήρυγμα:

«Ζευς ήν, Ζευς έστι, Ζευς εσεται, 
ώ Μεγάλε Ζεν.

Κοντά στό Δία άγαπήθηκε στή Δωδώνη καί μιά άλλη 
θεά , ή Διώνη, πού ό Ησίοδος τή φέρει γιά κοπέλλα τού 
’Ωκεανού καί τής Τήθυας, καί άλλοι συγγραφείς γιά μη
τέρα τής ’Αφροδίτης, ,s ό δέ Θεόκριτος τήν λέει «Κύπρις 
Διωναία». Ή  Διώνη ήταν θεότητα πού έκπροσωπούσε τή 12

12. Όμήρου «Μλιά$ Ε \ 370*
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γονιμοποιό δύναμη του ύγροϋ στοιχείου, θεά τής ύγρής 
φύσης, γι’ σύτό τήν έπικαλοΟντο καί «Ναΐας».

Λατρεύτηκε έδώ ή Διώνη σά μητέρα του έρωτα (τής 
δημιουργικής αύτής δύναμης) καί σά γυναίκα τού Δία 
(Νάϊος Ζεύς καί Νάϊα Διώνη).

Σά γυναίκα του Δία τήν Αναγνωρίζομε Αργότερα στό 
μύθο τής Λητώς στον τοκετό τής όποιας δέν βρέθηκε κι’ 
αύτή, δπως καί ή "Ηρα, Από ζηλοτυπία. Ή  Διώνη Αγαπή- 
θηκεν έδώ πολύ, στην Αρχή χωρίς ναό, Αργότερα μέ ναό, 
μέ τό άγαλμά της καί μέ προφητικό πουλί τό περιστέρι, 
τό σύμβολο πιό Αργότερα τού έρωτα, δπως φανερώνεται 
Από πολλά Αρχαία νομίσματα τής Ηπείρου.

Τό παλαιότερο λίθινο έλληνικό κείμενο τής Ηπείρου 
βρέθηκε στις άνασκαφές τού 1957 κι* είναι τό ψήφισμα 
τοΟ Βασιληα τών Μολοσσών Νεοπτόλεμου ό όποιος τό 
369 π. X. παρεχώρησε μ* αυτό πολιτικά δικαιώματα σέ 
δυό γυναίκες τής Ηπείρου τή Φιλίστα, σύζυγο του ’Αντί
μαχου καί στή Φυντώ.

Μά ή ιερή οίκία καταστρέφεται τό 218 π. X. Απ’ τό 
Στρατηγό τής Αίτωλικής συμπολιτείας Δορύμαχον, ό όποι
ος μόλις έφτασε στό μαντείο έκαψε τις στοές του, κατέ
στρεψε πολλά άπό τά καλλιτεχνικά του μνημεία, τ* Αφιε
ρώματα καί κατέσκαψε τήν ιερή οίκία: «Δορύμαχος ό τών 
Αίτωλών στρατηγός Ασεβή συνετελέσατο πραξιν. Τό γάρ 
περί τήν Δωδώνην μαντεΐον συλήσας, ένέπρησε τό ίερόν 
πλήν τοΟ σηκού18, παραγεόμενος δέ πρός τό περί Δω
δώνην ίερόν, τάς τε στοάς ένέπρησε καί πολλά τών Ανα
θημάτων διέφθειρε, κατέσκαψε δέ καί τήν ίεράν οικίαν»13 14. 
Ά πό  τότε τό μαντεΐον Αρχίζει νά παρακμάζει. Ή Δωδώνη 
είναι μιά άπ* τις έβδομήντα πολιτείες, πού κατέστρεψεν ό 
βέβηλος Αιμίλιος ΠαΟλος (168-167 π.Χ). Καί τήν τελική

13. Διον. Σικ. Ά πό  ο*λ. 101.
14. Πολυβίου (2ον π.Χ. αίωνα) Δ' 67.
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καταστροφή τή δίνουν τό 88 π.Χ. οί στρατιώτες τοΟ Μιθι- 
δράτη: «ΟΙ Θράκες άναπεισθέντες ύπό Μιθιδράτου τήν τε 
"Ηπειρον καί τάλλα μέχρι τής Δωδώνης κστέδραμον, ώστε 
καί τό τής Δωδώνης Ιερόν συλήσαι...».

*Έτσι σίώνες πιά τά περιστέρια δέν προψήτεψαν καί 
τό «Δωδωναΐο Χαλκείο» δέν άντήχησε/Η σιωπή άπλώνει 
τά φτερά της έδώ πού κάποτε έλαμψε ένας μεγάλος πολι
τισμός κι' ό Λουκιανός είρωνεύεται πώς έγκατσλήφθηκε 
πιά ό Δωδωναΐος Δίας. ΤοΟ κάκου κάποια προσπάθεια 
γύρω στόν 3ον μ.Χ. αίώνα ν* άναβιώσει τό μαντείο. Στά 
χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου τό πανάρχαιο μαντείο 
τής Δωδώνης συμμερίζεται τήν τύχη τών άλλων έθνικών 
ίερών καί οί άρχαΐοι θεοί γκρεμίζονται γιά πάντα. Στά 
άρχαΐα έρείπια τό 435, τόν καιρό τοΟ Αύτοκράτορα τοΟ 
Βυζαντίου Θεοδόσιου, έκεΐ στό χώρο του Χρηστηρίου, ύψώ· 
νεται μεγαλοπρεπής ναός άρίστης κατασκευής, βασιλικοί) 
ρυθμοΟ. Οί θεοί, τό κλασσικό καί άνθρωπιστικό μέτρο τών 
Ελλήνων, τό φώς τής άρμονίας καί τής αύτάρκεισς, σβή
νουν όριστικά. Έκει πού Ιερείς «άνιπτόποδες» έμάντευαν 
μέ τό θρόισμα τών φύλλων τής βελανιδιάς τή βούληση τοΟ 
Δία καί τής Διώνης, τώρα άντηχοΟν μελωδικοί Βυζαντινοί 
ύμνοι στό Χριστό καί στήν Παναγιά.

Ή  Δωδώνη είναι τώρα έδρα Επισκόπου.
Ή  Ιερή βελανιδιά γκρεμίζεται άπ’ τόν Ίλλυριό ληστή 

"Αρκη15 16, καί μαζί της σωριάζεται ένας πανάρχαιος κόσμος, 
πού στό ξεψύχισμά του δωρίζει στήν καινούργια πίστη τοΟ 
θείου βρέφους τής έρήμου τής Παλαιστίνης, τό «Λόγο» καί 
τήν «αισθητική» πού τής θεμελίωσαν έτσι τήν παγκόσμια 
κυριαρχία...

Ή  έδρα τής Επισκοπής διατηρείται ώς τά τέλη τοΟ 
6ου μ.Χ. αίώνα,β πού άφανίζεται γιά πάντα ή Δωδώνη άπ’

15. Jean Richepin, δπον πιό πάνω σελ. 77.
16. Λεξικόν «ΗΛΙΟΥ» τόμ. 6ο$ σελ. 269.

99



τις καταστροφές τών Γότθων, τών Σλαύων καί άλλων βαρ
βάρων πού κυρίεψαν τήν "Ήπειρο.

Άχολογάει γλυκειά φλογέρα με ύπόκρουση τά κου
δουνίσματα άπ' τά πρόβατα πού βόσκουν στον ίερό χώρο. 
Είναι ένας άμέριμνος τσοπάνος ξυπόλυτος κι' άχτένιστος, 
πλαγιασμένος στό χώμα, πάνω σέ σκληρές πέτρες καί νά 
φωτίζεται τό πρόσωπό του άπό γαλήνη, καί νά σου γνέ- 
βουν τούτες έδώ οί ιερές πέτρες:

«Άνιπτόποδες καί χαμαιεύναι».
Νά ξεπετιέται άπό μιά φράχτη λιγερόκορμος σγουρο- 

μάλλης, μέ άρρενωπή όμορφιά, σύγχρονος Δωδωναΐος, νά 
σοΟ προσφέρει τις υπηρεσίες του πρόθυμα κι* εύγενικά, μο- 
λογώντας δσα έμαθε στό μικρό σχολειό κι* δσα κατοπινά 
ακούσε, νά διδάσκει καί νά διδάσκεται,νά σου άποδεικνύει 
πώς ζει καί σήμερα έδώ ό Ζεύς ό Δωδωναΐος, άλλά καί 
ό Ξένιος καί νά σου φανερώνει άπό μιά μαγευτική πλευρά 
τό διπλανό άμφιθέατρο.

Γιά ν’ άναστήσεις τό όμορφο τούτο θέατρον έπρεπε 
νά όργιάσει ή φαντασία σου. Γιατί σώζονταν μόνον οι 
κερκίδες, ένας χαώδης σωρός άπό πέτρες, άπό ντόπιον 
άσβεστόλιθο πού είναι τόσον εύαίσθητος στίς άτμοσφαι- 
ρικές μεταβολές κΓ έγινε σήμερα τόσον εύθρυπτος. Κι’ δλα 
πνιγμένα σ’ άγριόχορτα καί καρυδιές, κι* δλα σκεπασμένα 
κάτω άπό τέσσερα μέτρα χώμα, γιατί έδώ ή μεγάλη κατα
στροφή συντελέστηκε όχι μόνον άπ’ τ' άνθρώπινα χέρια, 
άλλά κΓ άπ’ τά στοιχειά τής φύσης πού συμπλήρωσαν μέ 
βία τίς έπιδρομές τών βαρβάρων.

Μά φέτος τό καλοκαίρι του 1959, τό Δωδωναΐον πνεύ
μα λευτερώνεται μέ τήν άφοσίωση του καθηγητή του Πο
λυτεχνείου ’Αθηνών κ. Δ. Εύαγγελίδη, του έπιμελητή τών 
’Αρχαιοτήτων ’Ηπείρου κ. Σ. Δάκαρη, καί τόν έρωτα τού
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κ. Κώστα Φρόντζου17, Προέδρου τής Εταιρείας Ηπειρωτι
κών Μελετών. Καί τό μεγαλοπρεπέστατο θέατρο τής Δω
δώνης πού ήταν έ'να άπ’ τά σημαντικώτερα τής Ελλάδας 
καί έφάμιλλο του θεάτρου τής Έπιδαύρου, παρουσιάζεται 
όλοζώντανο.

"Οπως άχτινοβολει τώρα τήν όμορφιά του, ή σκέψη 
σου πετάει σ’ έκείνη τήν Ισχυρή φυλή τών Μολοσσών πού 
στά τέλη του 5ου π.Χ. αιώνα πήραν στήν κυριότητά τους 
τό μαντείο τής Δωδώνης άπ* τούς θεσπρωτούς πού τό 
κατείχαν μέχρι τότες, μέ τό δοξασμένο δέντρο τους, τόν 
"Αδμητο πού τό 466 π.Χ. φιλοξένησε τό Θεμιστοκλή πού 
τόν καταδίωκαν οι ’Αθηναίοι καί Σπαρτιάτες, τό θάρυπο 
πού φοίτησε στίς φιλοσοφικές σχολές τής 'Αθήνας καί άνα- 
μόρφωσε τό βασίλειό του τής ’Ηπείρου, τόν Άλκέτα, τόν 
Άρρύβσ, τό Νεοπτόλεμο μέ τίς δημοκρατικές άρχές, τήν 
κόρη του τήν ’Ολυμπιάδα τή γυναίκα του Φίλιππου τής 
Μακεδονίας καί μητέρα τοΟ Μέγα Άλέξαντρου, ώς τόν 
Πύρρο (297-174 π.Χ.) τό μεγαλόπνοο βασιληά τους πού 
μετέφερε τήν πρωτεύουσά του άπ' τήν Πασσαρώνα (πιθα
νώς τό σημερινό Ραδοβίζι) στήν Άμβρακία πού τή στόλισε 
μέ θέατρα, Ιερά, ναούς κ. ά., καί του όποίου έργον, δπως 
τά μέχρι σήμερα δεδομένα φανερώνουν, είναι κσί τό θέα- 
τρον τής Δωδώνης.

’Απ’ τό «κοΐλον» άγναντεύεις στό νότο τή μικρή κοι
λάδα κι* ό άγέρας σέ δροσίζει. Είμαστε έφτακόσια μέτρα 
πάνω άπ’ τή στάθμη τής θάλασσας κσί έξσκόσια όγδόντα 
είναι τό δάπεδο τής «όρχήστρας».

Μιά πέτρινη κλίμακα όδηγεΐ, άπό δυό μεγαλόπρεπους

17. Ιδιαίτερη πανηπειρωτική ευγνωμοσύνη όφείλεται στόν κ. Κώστα 
Φρόντζου που μέ τήν άρχαιολατρεία τον καί τήν πνευματική του προ
σωπικότητα πρόσφερε κάθε βοήθεια γιά  τήν Ανάσταση του άρχαίου 
θέατρου καί προγραμμάτισε τή μελλοντική του Αξιοποίηση, κάνοντα* 
έτσι τή Δωδώνη τό σπουδαιότερο κέντρον Ιλξεωί τών ντόπιων καί τών 
ξένων περιηγητών στήν Ήπειρο.
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πύργους πού βρίσκονται κοντά στην «όρχήστρα» στο πάνω 
διάζωμα του «κοίλου». Δύο διάδρομοι διαιρούν τό «κοΐ- 
λον» σέ τρία διαζώματα, τό καθένα μέ (21) είκοσι μιά σει
ρές πέτρινα έδώλια, ήτοι συνολικά 63 σειρές. ’Απ’ τήν «ορ
χήστρα» ξεκινούν δέκα πέτρινες σκάλες πού διαιρούν τό 
θέατρο σέ 9 κερκίδες άκτινοειδώς καί στό πάνω διάζωμα 
άλλες 9 κερκίδες τό διαιρούν σέ 18 κερκίδες. "Ετσι συνο
λικά τό θέατρο είχε θέσεις γιά δέκα όχτώ χιλιάδες περί
που θεατές.

Κάτω, στό βασικό κύκλο τού θεάτρου, πού έχει διά
μετρο 23 μέτρα, ήταν ή «Προεδρία» ή τιμητική σειρά τών 
έδωλίων, τής όποίας πέντε σειρές έδωλίων άποσπάστηκαν 
τόν καιρό πού ή «όρχήστρα» έγινε κονίστρα, γιά νά κατα
σκευαστεί σέ έλλειψοειδές πέταλλο τοίχος 2,50 μ. πού 
προστάτευε τούς θεατές άπ’ τά θηρία. Στό μέσον τού τοί
χου τούτου είναι μιά μικρή πόρτα πού χρησίμευε για κα
ταφύγιο—-χώρος άσφαλείας σέ ώρα κινδύνου—τών άγωνι- 
ζομένων μέ τά θηρία.

Μεγαλόπρεπη είναι ή είσοδος στό θέατρο. Ή  κάθε 
«πάροδός» του έχει περίφημα δίπυλα μέ ’Ιωνικά ήμιοκιόνια 
τών όποιων οί «γεισοι» έχουν στραμμένη τήν πρόσοψή τους 
στό νότο καί σοΰ δίνουν τήν έντύπωση πώς στή θέση τους 
ύπάρχουν άπό τρεις κανονικοί κίονες Ιωνικού ρυθμού.

Καί νά έμπρός μας ή ήμικυκλική όρχήστρα μέ διάμε
τρο 18,70 μ., ένώ τό «κοιλον» τών θεατών έχει διάμετρο 
28 μ. καί τό τόξο πού σχηματίζεται στό πιο ψηλό ήμικύ- 
κλιο τού «κοίλου» έχει μήκος 42 μέτρων.

"Οταν, ίσως στά χρόνια τού Ρωμαίου Αύτοκράτορα 
Αύγουστου, τό θέατρον έγινεν άρένα θηριομαχιών καί μο
νομαχιών, τό «προσκήνιον» τού 3ου π. X. αίώνα πού ήταν 
πέτρινο καί φέρονταν σέ Ιωνικά ήμικιόνια άποκόπηκε το- 
ξοειδώς, έδώ δέ, στίς άνασκαφές βρέθηκαν πολλά κόκκα- 
λα ταύρων, άγριογούρουνων καί άλλων ζώων. Μιά μεγά
λη στοά μέ δέκα τρεις όχτάπλευρους στύλους ύπήρχε πί
σω άπ* τή σκηνή.
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Μετά τήν καταστροφή τής Δωδώνης τοΟ 218, ατό πλά
τος όλάκερης τής σκηνής προστέθηκε ξύλινο προσκήνιο, τό 
όποιο μετά τήν καταστροφή τοϋ 168 π. X. άντικαταστά- 
θηκεν άπό πέτρινο πού φέρονταν σέ δέκα όχτώ περίκομψα 
’Ιωνικά ήμικιόνια. ’Ανάμεσα σ' αύτά τά ήμικιόνια τοποθε
τούνταν κινητοί πίνακες πού χρησίμευαν στίς δραματικές 
παραστάσεις γιά  σκηνικά βάθους. Κι’ άργότερα τά μετα
κιόνια φράχτηκαν μέ τοίχο πάνω στό όποιο ζωγραφίζον
ταν οΐ σκηνογραφίες. Σέ βάθος 3 μέτρων άποκαλύφτηκε 
τέλειος άγω γός άποχετεύσεων τών νερών τής βροχής.

"Έτσι έδώ παίχτηκαν τά έργα τών κλασσικών συγγρα
φέων, κάτω άπό ένα ξάστερο πνευματικό ναό μέ θεατές 
πούχαν συναίσθηση τής άποστολής τους.

Καί πιό κεΐ δεξιά τοΟ θεάτρου, στή βάση τών γιγαν- 
τιαίων πύργων βρέθηκαν σ9 έπικλινές έδαφος 14 σειρές έ- 
δωλίων πού προωρίζονταν γιά τήν παρακολούθηση τελε
τών ή άγώνων πού γίνονταν έξω ά π ’ τό θέατρο, στό νότιο 
μέρος του.

"Ανθισεν έδώ ή όμορφιά τού σώματος κι’ οί νεαροί 
βλαστοί σ* ευγενική άμιλλα άγωνίζονταν γιά  τόν κότινο 
του ειρηνικού στίβου.

Σύγνεφα βαριά ζώνουν τόν Τόμαρο, κι* δλο πυκνώ
νουν, κι’ δλο έρχονται κι’ άλλα, καί γίνονται δλα ένας βα
ρύς μολυβένιος τρούλλος, καί γίνονται δλα' μολυβένια, τά  
βουνά, ή μικρή κοιλάδα, οί Ιερές πέτρες, καί γίνεται ή ψυ
χή μας, μολυβένια μελαγχολική.

Κυριαρχεί έδώ καί τώρα τό πνεύμα τού Δία.
Τό ζοΰνε δλα γύρω μας, τό ζούμε κι’ έμεΐς μέσα μας.
νΕχουμε πιά έξαγνισθεΐ στό σημερινό πνευματικό μας 

βάφτισμα.
Ό  Ζεύς δεσπόζει στούς ούρανούς καί στή y f |: «ό 

Ζεύς είναι ή βάσις τής γής καί τ ' ούρανού μέ τά λαμπρά
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αστρα.., ό Ζευς είναι ή πνοή τών πάντω ν... ό Ζεύς, είναι 
ό κύριος τοΟ κόσμου, ό όποιος τρέμει τον κεραυνό πού έ- 
κεΐνος ρίπτει...»

Οί κεραυνοί, φωτερά σχίζουν τό μολυβένιο τροϋλλο. 
Ό  Αγέρας ούρλιάζει στά στενά τής κοιλάδας. Καί ή βρο- 
Χή άρχίζει νά πυκνώνει, νά πέφτει χοντρή.

Ή  Ελληνική Αρχαιότητα στέριωσε τά μνημεία της σέ 
Αρμονία μέ τή φύση. Κι* δλα έδώ μετέχουν στήν αιωνιό
τητα. Πάνω ά π ’τά νέα ευρήματα φτερουγίζει τό πνεύμα κι# 
ό ρυθμός πού μεγαλούργησαν. Ξ αναζεί τώρα ή Δωδώνη 
πού μέ λυρικές νότες Απελπισίας άποζητουσεν ό Λόρδος 
Βύρων στόν Τσάϊλντ "Αρολντ.

’Α π’ τά πανάρχαια  Ανθρώπινα δεδομένα, Από τά Ό - 
μηρικά χρόνια έρχεται μέ τό σιγομουρμούρισμα του δά
σους μιά καθάρια Ικετευτική φωνή.

Μια φωνή έλληνική πού τήν παίρνει μιά άγριαχλσδιά 
φυτρωμένη δίπλα στις ίερές πέτρες καί γέρνει μιά έδώ καί 
μιά έκεΐ. Μιά φωνή πού ίσως φέρνει τό θεϊκό μήνυμα στήν 
ώρα αύτήν έδώ τή μυστική, πού μαζί μέ τή φύση -δεόμα
στε κι* έμεϊς κατανυχτικά :

Ζεύς ήν, Ζεύς έσ η  
Ζευς εσεται, 
ώ Μεγάλε Ζεν ...
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Σ Τ Ω Ν Ρ Ω Γ Ω Ν  Τ Ο  Κ Α Σ Τ Ρ Ο

Τ ριανταδυό περίπου χιλιόμετρα άπ* τήν Πρέβεζα καί 
νά σέ σταματάει ό έρειπωμένος γύρω χώρος. Κάτω 
νά κυλάει ήρεμα ό Λούρος, γύρω ή φύση γαληνεμέ· 

νη, κάπου * κάπου λίγες πέτρες, λίγα έρείπισ νά μαρτυρούν 
πώς ό τόπος γύρω όργώθηκε σίώνες άπ* τή φύση καί τόν 
άνθρωπο καί ψηλά στόν καταπράσινο λοφίσκο λίγα άχνά· 
ρια του κάστρου νά σου φέρνουν στή θύμηση τόν ήρωικό 
έπίσκοπο Ρωγών, τόν Μωσήφ. ‘'Ήταν τότε, στις 10 ’Απρί
λη τοΟ 1826, πού τό Μεσολόγγι γονάτισε κσί γέμισεν ή 
πυριτιδαποθήκη του άπό Τούρκους. Καί μέσα σ’ σύτήν 
ήταν κλεισμένα πολλά γυναικόπαιδα μέ τόν έπίσκοπο Ρω
γών Μωσήφ, πού προτίμησε άντί τής άτιμωτικής ζωής 
τό θάνατο, κι' έβαλε φωτιά καί τινάχτηκαν δλοι κι* οΐ 
Τούρκοι μαζί, στόν άέρα. Μιά ήρωϊκή στιγμή πού κέρδισε 
μιάν άθάνατη μνήμη.

Κι* ως άνεβαίνεις ψηλά στο κάστρο, τό χτισμένο μέ 
τιτανόλιθους καί στό πάνω μέρος μέ πλίνθους—μιά τοίχο- 
δομία πού φανερώνει τή Ρωμαϊκή του προέλευση καί τις 
Βυζαντινές έπισκευές—στό κάστρο, πού περιβάλλει μέ τό 
έπίμηκες σχήμα του όλάκερο τό πάνω μέρος τού λόφου, μέ 
τήν άκρόπολη πουχε στή μέση τόν πύργο της, τό συνηθι
σμένο διαμέρισμα μέ τόν ψηλό του πύργο πούβρισκαν ά- 
σφάλεια οι κάτοικοι σέ καιρό πολιορκίας, κάί τό κύριο κά
στρο δπου βρίσκονταν ή πολιτεία μέ τούς έννιά προστα
τευτικούς πύργους, ή σκέψη σου γυρίζει στούς σκοτεινούς
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Ιστορικούς χρόνους του χώρου τούτου.
'’Ήταν, λένε, έδώ ή άρχα(α Κασσιώπη κι3 άλλοι τά 

σωστότερου, ή άρχαία πολιτεία Χαράδρα, πού καταστρά- 
φηκεν άπ* τούς Ρωμαίους, γιά νά έπισκευασθουν σύντομα 
τά τείχη της καί νά δημιουργηθεΐ μιά νέα πολιτεία πού φι
λόξενα δέχονταν δλους πού καταδιώκονταν άπ* τΙς βσρ- 
βαρικές έπιδρομές, ατούς όποιους έδινε «ά ρ ω y ή ν» γι* 
αυτό καί τό άνομα τής πολιτείας Ά  ρ ω γ ο I ή Ρ ω γ ο ί .  L 

Τό κάστρο τούτο τών Ρωγών μνημονεύεται στά Βυ' 
ζαντινά χρόνια, τότε τό 1339 πού τό κυρίεψεν ό ’Αλέξιος 
Καβάσιλας πού μαζί μέ τό Νικηφόρο Βασιλίτση πού κυρί- 
εψε την Ά ρτα , έπαναστάτησαν κατά του Αύτοκράτορα 
του Βυζαντίου Άντρόνικου του Γ'. (1328*1341) γιά νά έπι· 
βάλουν Δεσπότη τής Ηπείρου τό Νικηφόρο τό Β \, γιό τής 
Δέσποινας ’Άννας, τον όποιο βοηθούσε κι9 ή Αικατερίνη, 
χήρα τού Φίλιππου, Δουκα τού Δυρράχιου.

Τον έπόμενο δμως χρόνο, τό 1340, ό Καβάσιλας, υ
στέρα άπό εισηγήσεις του Μεγάλου Δομέστηχου Καντακου· 
ζηνοΟ, παραδίνει τούς Ρωγούς στόν Αύτοκράτορα Άντρο- 
νικο, πού του δίνει τό άξίωμα του Μεγάλου Κοντόσταυλου 
καί εύεργέτη 1 2 στην πολιτεία.

Στά μέσα τοΟ ίδιου αιώνα, ό Κράλης τής Σερβίας 
Στέφανος, έκμεταλλευόμενος τή διένεξη Τωάννου Παλαιό· 
λόγου καί Ίωάννου Καντακουζηνου καταλαμβάνει τήν

1. Π. Άραβαντινου : «Χρονογραφία τής ’Ηπείρου» τόμ. Β\ σελ. 143 
καί Σεραφείμ Βυζάντιου «Δοκίμιον» σελ. 170 «προσδεχομένης τούς έκ τών 
συνεχών βαρβαρικών έπιδρομών καταδιωκομένους καί περίοικους καί ά- 
ρ ω γ  ή ν αύτοίς παρέχουσα* διό καί ελαβεν ή νέα πόλις τό όνομα ’Αρω
γοί ή Ρωγοί». Ό  ’Αραβαντινός βρίσκει καί άλλο όνομα της πόλης τού
της « Ά σ τ α χ ώ ρ α »  ("Αστυ - φρούριον καί χώρα - πόλις) τούτο δέ άπό 
έπιστολή του Κυριάκου άπ* τήν ’Αγκώνα πού δημοσίευσεν ό Melius.

2. Ίωάν. Καντακουζηνου: «Ιστορικών» βιβλ. Β'. κεφ. 34 (£κδ. Βόν
νης, 1828 σελ. 509 κ.έξ.). Γ. Σωτηρίου «Τό κάστρο τών Ρωγών» Ή πει- 
ρωτ. Χρονικά ετ. 1927, σελ. 102.
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“Ήπειρο δπου βάζει Δεσπότη τόν άπό τήν έγγονή τοΟ Μιχ* 
Παλαιολόγου Μαρία, άδελφό του Συμεών (1346), τό κάσ
τρο δέ τών Ρωγών κστέλαβεν ό 'Αλβανός Πέτρος Λιόσσς.

Ό  Ικανός Δεσπότης τής 'Ηπείρου 'Ιωάννης ό Γ' κα
τορθώνει τό 1374 ν* άφαιρέσει τό κάστρο τών Ρωγών άπ* 
τά χέρια του ’ΑλβανοΟ Λιόσα.

Μνημονεύεται άκόμη τό κάστρο τούτο άπ' τόν περιη
γητή τοΟ 15ου αιώνα Κυριάκο άπ’τήν ’Αγκώνα, σ'έπιστολι^ 
του πού δημοσίευσαν ό Melius καί 0Jiebart, δπου γράφει δτι 
στίς 18 Όκτώβοη τοΟ 1440, γιορτή του Ευαγγελιστή Λου
κά, ήλθεν (ό Κυριάκος) στούς Ρωγούς καί προσκύνησε στήν 
έκκλησιά του Εύαγγελιστή Λουκά ψηλά στήν άκρόπολη τό 
άγιο λείψάνο του Εύαγγελιστή πού φυλάγονταν έκεΐ μαζί 
μέ τά άγια λείψανα «τής κάρας τής *Αγ. “Άννης καί τοΟ 
ποδός τοΟ Χρυσοστόμου»*, καί έξεψώνισε λατινιστί λόγον 
γιά τόν Εύαγγελιστή Λουκά.

Έδώ ψηλά ήταν καί τό Μοναστήρι τής Παναγίας, δπως 
φανερώνεται άπ* τις σωζόμενες τοιχογραφίες τής Κοίμησης 
τής Θεοτόκου καί πάνω άπ' αύτές οι σκηνές τών γενέθλιων 
καί τών είσοδίων τής Θεοτόκου καί πιο ψηλά άπ’ τήν πύλη 
πρός τόν κύριο ναό, ή έπιγραφή:

Άνεκαινίσθη και ίστορηθη οϋτος ό Θείος και πάνσεπτος 
ναός τής ύπερενλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί 
άειπαρθένου Μαρίας διά συνδρομής καί κόπου τοϋ πανο- 
σιωτάτον ΈφράίμΊερομονάχου... μετά Λάμπρου 'Ιερίως 
9 Αρχιερατευοντος τοϋ πανιερωτάτου Μητροπολίτου κυρί
ου κυρ Βαρθολομαίου.

Μιά άνακαίνιση τοΟ πσλιοΟ ΒυζαντινοΟ ναοΟ3 4, ποό

3. Γ. Σωτηρίου: όπου πιό πάνω σελ. 103.
4. Σεραφείμ Βυζαντίου: Μητροπολίτη "Αρτης: «Δοκίμιον Ιστορική* 

τίνος περιλήψεως "Αρτης καί Πρεβέζης» Άθήναι, 1884, σελ. 170: «6 ή- 
γούμενος Ιερόθεος (1857) §λαβεν αύθις είς κατοχήν καί τό Φρούριον Ρω- 
γώ ν-τό  όποΐον άνέδειξεν είς μετόχιον τής Μονής Προφήτου * Ηλιου-καλ-
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έγινε τον καιρό πού Μητροπολίτης της "Αρτας ήταν ό.. 
Βαρθολομαίος (1669-1687).

'Ήταν ένα μεγάλο μοναστήρι, δπως φανερώνουν καί 
τά έρειπωμένα κελλιά καί άλλες έκκλησιές, καθώς καί έπι- 
ακοπική έδρα.

Μά ή μικρή πολιτεία πού ξαπλώνονταν ώς κάτω, τόν 
σημερινόν αύτοκινητόδρομο, δπως φανερώνουν τά έρείπια 
τού περιτοιχίσματος, γρήγορα παρήκμασε, γ ι’ αύτό καί τό 
1442 πού κατέλαβαν οί Τούρκοι δλο τόν χώρον τούτον, οΐ 
Ρωγοί διατηρούνταν μόνον σάν μοναστήρι, με μιά πολιτεία 
άπ* όλίγους κατοίκους. Στις άρχές τοΟ δέκατου έκτου αίώ* 
να τό κάστρο τών Ρωγών καί ή πολιτεία καταστρέφονται 
τελειωτικά άπό τούς Τούρκους .γιά νά μή κατορθώσει ό 
διωγμένος Δεσπότης τής "Αρτας Κάρολος καί οί συγγε
νείς του ήγεμόνες τής Ελλάδας ν“ άνακατσλάβουν τήν 
“Ήπειρο, όχυρούμενοι στό κάστρο τών Ρωγών6.

Κι’ άπό τότε έμεινεν μόνον ό “Επισκοπικός τίτλος καί 
ή έπίσκεψή μας έδώ δέν μπορεί νά συλλόβει τό νόημα τών 
έρειπίων τούτων και του μεγάλου μοναστηριοϋ, πού τόσον 
άδίκησε ή ιστορική έρευνα. Κι* δμως κάποιος κόσμος έζη- 
σε έδώ ψηλά καί μές τήν όμορφιά καί τήν άθανασία τοΟ 
φυσικού περιβάλλοντος πορεύτηκε μέ ιδανικά καί παλμό.

Μά ή έπίσκεψή μας ξέχωρα άπ’ τή θύμηση, μας έδω- 
κε τή γοητεία τής μαλακής καί όσάλευτης φθινοπωρινής 
νύχτας, ένώ κάποια πουλιά άνήσυχα άπ’ τό περπάτημά 
μας φτερούγισαν καί πάνε μακρυά, λές καί συντροφεύουν 
τή σκέψη μας πού μ“ άγωνία έρευνουσε έναν άλλον λησμο
νημένο βαθειά καιρό... 5

λωπίσας καί τόν έν αύτφ ναόν τής Θεοτόκου, ocrns ήν π ο τ έ  Μο 
ν ή  ά ρ χ α ι ο τ ά τ η ,  είξήν ύπέκειτο καί ή του Προφήτου Ήλιου».

5. Π. ’Αραβαντινου: δπου πιό πάνω σελ. 144.
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Ή  σιγή έχει φωλιάσει μέσα μας όριστικά.
Μιά σιγή ειρηνική πού άνοδίνεται άπ* τό άνάλαφρο 

χάδι του γαλανού κόλπου τοΟ Άμβρσκικου, τό άσημένιο 
χαμόγελο τής έληας, τή μυστική άρπα του όμορφου Ίό- 
νιου, τά καταπράσινα κυπαρίσσια καί άπ* τό φώς τό γα 
λήνιο πού τυλίγει μιάν άπέραντη πεδιάδα βαμμένη ατό 
πράσινο, κι* άλλου στό γκρίζο κσί οτό μώβ πού κάπου* 
κάπου τυλίγεται σέ πορφυρένιες έκκρήξεις άπ* τις τόσες 
ροδοδάφνες.

Μιά σιγή γαλήνια κι* άλλοτε άπελπιστική στήν προ
σπάθεια ν ’ άναστήσωμε μέ τή φαντασία μιά ξακουστή π ο 
λιτεία, μέσα στό γραφικό αύτό περιβάλλον. Ν* άναστήσω
με τή Νικόπολη άπ* τή λησμονιά τών αιώνων, ά π ’ τά λίγα 
έρείπισ, ένα τείχος, δυο άπαράμιλλης τέχνης μωσαϊκά δά
πεδα μιας έκκλησιάς του τέταρτου μ.Χ. αιώνα, ένα καλλι
μάρμαρον ώδεΐο, λίγους κίονες, μιά σαρκοφάγο, δυό τρία 
άκέφαλα άγάλματα κι’ ένα σωρό σπασμένα μάρμαρα, φα
γωμένα άπ* τον καιρό, μαυρισμένα άπό πυρκαϊές καί λα* 
ξευμένα άπ* τό σιγανό μουρμούρισμα τής βροχής πού με- 
λαγχολικά τά συντροφεύει αιώνες τώρα.

"Ομως δέ φτάνει ή θέληση γιά  νά δώσεις ζωή καί 
χρώμα στά λίγα αύτά άπομεινόρια κάποιου λσμπροΟ πο
λιτισμού. Ή  καρδιά στέκει άνήμπορη νά ξεθάψει κάτω άπ* 
τό βάρος τόσων αιώνων τά γκρεμισμένα σύμβολα, νά όρ-
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θώσει περίλαμπρους ναούς και άρμονικά άγάλματα θεών, 
νά φανταστεί τά μάρμαρα του ωδείου νά παίζουν με τό 
φώς. Είναι τόσο δύσκολο νά σκεφθείς έδώ στη γσληνεμέ- 
νην αύτή κοιλάδα έναν κόσμο πάνω άπό τρακόσιες χιλιά
δες νά υφαίνει με ύπομονή καί μόχθο τό μεταξένιο νήμα 
του πολιτισμού, νά κλώθει μ* άστραφτερό πνεύμα υψηλά 
(δανικά, νά θεραπεύει τΙς καλές τέχνες πού δίνουν νόημα 
κι’ ομορφιά στη ζωή καί νά εξευγενίζει τά ήθη με την 
Ayάπη του ωραίου, καί τούς χριστιανικούς ύμνους.

Ή  Νικόπολη κοιμάται με μια συνείδηση ήσυχη. Γιατί 
£λσμψε πάνω άπό χίλια χρόνια με τ’ όλύμπιο φώς της, σά 
γνήσια έλληνική πόλη, γιά νά παραδωθει άργότερα στον 
Αλεθρο κάτω άπ ' τό βάρος καί την άκρίβεια ένός άδυσώ- 
ττητου νόμου. Ή  παρακμή, κι* ό θάνατος. Έρχεται κάποτε 
<?τίς πολιτείες πού κράτησαν βαρειά τή σημαία του πο
λιτισμού καί τή δάδα του φωτός, ή στασιμότητα, ή κούρα- 
Όη κΓ ή έξάντληση καί τότε ή σημαία κΓ ή δάδα θά πάνε 
σ ' άλλα χέρια βάρβαρα κΓ άκαλλιέργητα, πού μέ τή μορ
φή τών Βουλγάρων, γύρω στον ένδέκατον αιώνα, μπαί
νουν όρμητικά στον ήπειρωτικό στίβο καί σαρώνουν δ,τι 
ήκμασε, καί ξερριζώνουν πολιτείες καί σκοτεινιάζουν τό 
φώς του κάλλους για νά περάσουν κΓ ϊδιοι τελικά άπ’ τις 
ίδιες περιπέτειες, γιά νά παραδωθοΟν στό πεπρωμένο 
τους...

Ή  στιγμή του θάνατου του λαμπρού πολιτισμού πάνω 
ό ’ όλόκληρο τον έλληνικό χώρο, δέν εΐναι μοιραία... Ε ί
ναι τό φυσικό τέλος ένός λαού σκεπτικιστικοΟ μέ ύπερβα- 
τική σοφία, μέ έσωτερικές άνασχέσεις, μέ μεγάλη πνευ
ματική καλλιέργεια πού συνήθως δέ συμβαδίζει μέ τήν 
τεχνική, άπό λαούς άδίσταχτους ήθικά, σκοτεινούς, βάρ
βαρους, μέ πολεμικό μένος.

Κάθομαι πάνω σ’ ένα σπασμένο μάρμαρο. Τό φώς 
παίζει στις έληές, τό άγέρι κάνει νά τρέμει δίπλα μου ένα 
Αγριολούλουδο καί τό άσημένιο φώς άνασαλεύει στή μνή
μη μου τήν ίστορία.
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Πάνω δώ στά καταγάλανα νερά, συναντήθηκαν 
•ατό * *Άκτιο τό 31 π. X .1 οί δυό συνάρχοντες τής Ρώμης.

στόλος του Όκτάβιου κι* ό ένωμένος στόλος τοΟ ’Αν
τώνιου καί τής όμορφης έλληνίδας Βασίλισσας τής Αίγυ
πτου Κλεοπάτρας, άπ’ τή Μακεδονική δυναστεία τών Λα
βιδών. Στά μάτια του ’Αντωνίου λάμπει κάποια άλλη πο- 
δεμένη εικόνα. Ή ταν τότε πού κάλεσε στήν Ταρσό τής 
Κιλικίας τήν Κλεοπάτρα ν’ άπολογηθει γιά τήν ουδέτερη 
•στάση της στους άγώνες κατά τού Κάσιου. *Ένα χρυσό- 
πρυμνο πλοίο άργοδιαβαίνει τον παταμό. Λάμνουν άση- 
μένια κουπιά κι* άντηχούν μελωδίες άπό αύλούς καί κι
θάρες. Γλυκειές κι* όμορφες κόρες τής άκολουθίας τής 
Βασίλισσας μεταμφιεσμένες σε νύμφες καί χάριτες κάθον
ται στο πηδάλιο καί κοντά στούς ιστούς. Σά ζωντανή 'Α 
φροδίτη ξαπλώνει ή Κλεοπάτρα κάτω άπό χρυσοκέντητη 
•σκιάδα, ένώ τή δροσίζουν μέ βεντάγιες παιδάκια μέ τή 
μορφή έρώτων. Ό  'Αντώνιος πού τήν περίμενε μένει σχε
δόν μόνος του.Ό  κόσμος τρέχει πρόςτό ποτάμι.*Ως κι'αύτή 
ή άκολουθία του.'Απ3 τις όχτες του άναδίνονται άρώματα 
καί θυμιάματα. Μεθυσμένο άπ' τήν όμορφιά τής Κλεοπά
τρας τό πλήθος ζητοκραυγάζει: «έρχεται ή ’Αφροδίτη στό 
.Διόνυσο». Τό πλοίο άργοδιαβαίνει τον ποταμό. Ό  Α ν 
τώνιος τήν ύποδέχεται έγκάρδια καί μαγεμένος άπ’ τή 
θεϊκή όμορφιά της καί τό σπινθηροβόλο πνεύμα της, άπό 
τιμωρός, γίνεται, ύποτσχτικός της. 'Α π' τή στιγμή έκείνη 
Ενωμένοι μεγαλουργούν.

Στήν Άλεξάντρεια γιορτάζει ό 'Αντώνιος μέ κάθε με
γαλοπρέπεια τό θρίαμβό του μετά τή νίκη τού 34 π. Χ· 
πατά τών Πάρθων. Κι' ή γιορτή αύτή 'καταλήγει σ’ άλη-

1. ΔΙων. Κασσ. Ρωμαϊκή* Ιστορίας 51, I, «τοιαύτη τις ή ναυμαχία
*αΟτών τή δενττέρ^ του Σεπτεμβρίου έγένετο. Τούτο δέ οΟκ άλλως εϊπον» 
-ούδέ γάρ εϊωθα αυτό ποιεϊν, άλλ* δτι τότε πρώτον ό Καϊσαρ τό κράτος 
παν μόνο* έσχεν, ώστε καί τήν άπαρίθμησιν τών τή* μοναρχία* αΟτοΟ 

-έτών άπ* έκείνη* τή* ή μέρα* άκριβουσΟαι».
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θινή άποθέωση τής Κλεοπάτρας, την όποιαν άνακήρυξε 
«Βασίλισσα των Βασιλισσών». Τό γιό τους τον Άλέξαν- 
δρον "Ηλιον τον κάνει Βασιληα τής ’Αρμενίας, Μηδίας* 
καί Παρθίας, την κόρη τους Κλεοπάτρα Σελήνη βασίλισ
σα τής Κυρηναϊκής καί τής Λιβύης καί τό μικρό Πτολε
μαίο Βασιληα τής Φοινίκης, Κιλικίας καί Βόρειας Συρίας.

Ιδρύεται έτσι απ’ τον ‘Αντώνιο ένα πανίσχυρο έλλη- 
κό άνατολικό Κράτος μέ κέντρο την Άλεξάντρεια, πού τη 
στολίζει μ* άγάλματα καί πίνακες ζωγραφικής φερμένα 
άπ’ τήν Ελλάδα καί τις πόλεις τής Μικράς Α σίας κι’ ά- 
κόμη μέ συγγράμματα Ελλήνων σοφών καί ποιητών άπ* 
τήν περίφημη βιβλιοθήκη τής Περγάμου. Ξαπλώνεται τώ
ρα στην ’Ανατολή ένα έλληνιστικό κράτος, στο όποιο δω
ρίζει ό ’Αντώνιος όλάκερες ρωμαϊκές έπαρχίες, πραγμα
τοποιώντας ένα όνειρο πού νωρίτερα είχε κάνει γιά τήν 
ϊδρυση μιας Ελληνορωμαϊκής Βασιλείας ό ’Ιούλιος Καί- 
σαρας, αύτό πού αιώνες άργότερα συντελεΐται άπ’ τό 
Μεγάλο Κωνσταντίνο στο Βυζάντιο.

Μέ τις έκδηλώσεις αυτές του ’Αντωνίου αυξάνουν στη 
Ρώμη οί άνησυχίες. Ό  Όκτάβιος φοβείται τή μεγάλη δύ
ναμη πού άπόχτησε πια ό ’Αντώνιος, προδιαθέτει έναν· 
τίο του τό λαό τής Ρώμης καί τελικά κηρύττει τον πόλεμο 
κατά τής Κλεοπάτρας γιά νά μή δώσει χαρακτήρα έμφύ- 
λιας σύρραξης.

’Έτσι έρμηνεύονται τά πραγματικά αϊτια πού φέρουν 
άντιμέτωπους στο ’Άκτιο τούς δυο συνάρχοντες τής Ρώ- 

.μης καί τά όποια είναι δλως διάφορα άπ’ έκεΐνα πού ύ- 
ποστήριξε ό Ρωμαίος Ιστορικός Γάϊος Φλάρους, ότι αιτία 

.τής σύγκρουσης αύτής ήταν ή φιλοδοξία τής Κλεοπάτρας, 
ή όποία άξίωσεν ά π ’ τον Αντώνιο, νά τήν κάνει καί Αύ- 
τοκράτειρα τής Ρώμης.

Στή μεγάλη ναυμαχία ή νίκη γέρνει στον Όκτάβιο, 
πού άπ’ τήν άπέναντι του "Ακτιου χερσόνησον δπου είχε 
τό στρατηγείο του βλέπει τά έχθρικά πλοία νά συντρί
βονται. Ό  ’Αντώνιος κι’ ή Κλεοπάτρα παίρνουν τό δρό-
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Τά τείχη τής Νικοπόλεως



μο του γυρισμού στήν Αίγυπτο, δπου πολιορκοΟνται μετά 
ένα χρόνο στενά άπ* τόν Όκτάβιο καί σέ μιά Απελπιστική 
άμυνα αύτοκτονεί ό ’Αντώνιος τήν Ιην Αύγούστου τοΟ 30 
π.Χ. καί τόν Ακολουθεί σέ λίγες μέρες δηλητηριασμένη κι’ 
ή Κλεοπάτρα yiA νά στερήσει τόν Όκτάβιον Απ' τή χαρά 
νά στολίσει, μέ τή βασίλισσα δεμένη, τό θρίαμβό του στή 
Ρώμη. ’Εδώ a πού είχε άλλοτε τό στρατηγείο του πανηγυ
ρίζει ό Όκτάβιος τή μεγάλη του νίκη, περιμαντρώνει τόν 
τόπο μέ μεγάλα τετράγωνα λιθάρια καί τόν στολίζει μέ τά 
έμβολα τών πλοίων του νικημένου ’Αντώνιου ·.

Καί δυό χρόνια Αργότερα, τό 23 π .Χ .4 Αντηχεί στόν 
τόπο 6 τούτον ή σκαπάνη τής δημιουργίας.

Μιά καινούργια πολιτεία προβάλλει πάνω σ’ έλληνι- 
κόν έδαφος, στήν όποια, ύποστηρίζεται γιά ν’ άποθανατί-

2. Πλουτάρχου: ’Αντώνιος (62) «φθάνει δέ Καΐσσρ, Αντωνίου περί 
τό *Άκτιον όρμούντος, έν ώ τόπω νΟν ή Νικόπολις ίδρυται...»5

3. Στράβων 7,325 «ή μέν ουν Νικόπολις... Χώραν έχουσα πολλήν 
καί τόν έκ τών λαφύρων κόσμον».

4. Τό καλοκαίρι του 29 π. X. ό Στράβων πηγαίνοντας άπ* τήν 'Α
νατολή στήν 'Ιταλία πέρασε άπό πολλές έλληνικές πόλεις, όπως καί ά- 
πό  τή Νικόπολη, όπως παραδέχεται ό Κ. Ρωμαίος (Άρχαιολ. Δελτίον 
τόμ. 9 (1927) παράρτ. σελ. 3) «διήλθεν τουλάχιστον ό Στράβων έκ Νι- 
κοπόλεως κατά τό 29 π.Χ.».

5. Στράβων 7,324 «Μετά δέ Γλυκύν λιμένα έφεξής είσΐ δύο άλλοι λι
μένες ό μέν έγγυτέρω καί έλάττων Κόμαρος ίσθών ποιων έξήκοντα στα
δίων πρός τόν Άμβρακικόν κόλπον καί τό του Σεβαστού Καίσαρος κτί- 
σμα τήν Νικόπολιν ό δέ άπωτέρω καί μείζων και άμείνων πλησίον του 
στόματος του κόλπου, διέχων Νικοπόλεως όσον δώδεκα σταδίους». Π. 
Φουρίκη, «Νικόπολις—Πρέβεζα* ‘Ηπειρωτικά Χρονικά, 1928 σελ. 121. 
«ΟΙ δυό άνωτέρω άναφερόμενοι λιμένες, ών ό μέν Κόμαρος όνομάζεται νυν 
Μύτικας (άπό τό άκρωτήριον Μύτικα), 6 δ' έτερος (ούτινος τό όνομα 
ήτο άγνωστον είς τόν Στράβωνα) Βαθύ ή Μαργαρώνα, άσφαλώς έχρησι- 
μοποιήθησαν υπό τής Νικοπόλεως, καίτοι ώς έμπορικός λιμήν αυτής, 
άγνωστον έπΐ πόσον χρόνον έχρησίμευσε τό Άνακτόριον, ώς ρητώς μαρ
τυρεί ό Στράβων (10,450) «Άνακτόριόν τε έπΐ χερσονήσου Ιδρυμένου 
'Ακτίου πλησίον, έμπορείον τής νΰν έκτισμένης έφ* ήμών Νικοπόλεως». '
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σει τή νίκη του ατό "Ακτιο, δίνει τό δνομσ Νικόπολη6 7.
Δεν άπαντιώνται στην ιστορία περιπτώσεις πού γιά 

μιας όσοδήποτε μεγάλης νίκης άνάμνηση, νά χτίζονται πο
λιτείες. ’Αντίθετα πολύ συχνά συναντάμε σε τέτοιες θύμη- 
οες την άνέγερση λευκοπόρφυρων ναών μέ πλούσια άγάλ- 
ματα θεών, μαρμάρινες έπιγραφές, μνημεία διάφορα κ.ά. 
Πολύ διπλωματικά έκμεταλλεύτηκεν ό Όκτάβιος ψυχολο
γικά τό χτίσιμο τής πολιτείας, γιά νά μή φανεί στούς άνή- 
συχους άκόμη "Ελληνες, πού μόλις έναν αιώνα νωρίτερα 
€Ϊχαν κατακτηθεί τελειωτικά άπ’ τούς Ρωμαίους, ή δουλω- 
τική γιά τή χώρα τους αυτή ένέργεια, μέ τήν ίδρυση μιας 
Ρωμαϊκής πολιτείας στήν οποία μετέφερεν άναγκαστικά 
δλους τούς κατοίκους τής Άμβρακίας, του "Αργους καί 
πολλών άλλων πόλεων Αίτωλικών καί 3Ακαναρνικών8 9, άκό
μη δέ καί Ρωμαίους ’Αποίκους *.

Έθεώρησεν ό Όκτάβιος, γιά τήν έπιτήρηση τής ύπό- 
δουλης Ελλάδας, άναγκαία τήν ϊδρυση στρατιωτικών ά- 
ποικιών. ’Έτσι στήν είσοδο τών δυο κόλπων πού βλέπουν 
οτή δύση καί προς τήν ’Ιταλία, του Άμβρακικου καί του 
Κορινθιακού, ιδρύει τήν Πάτρα καί τή Νικόπολη, μέ τήν 
άναμφισβήτητη στρατηγική σημασία τους.

Γιά τήν ίδρυση τής Νικόπολης υπήρξε κΓ άλλος έξ’

6. Στράβων 7,327 «...έκάλεσε δ’ έπώνυμον της νίκης έν ή κατεναυμά- 
χησεν Αντώνιον πρό τον στόματος του κόλπου καί τήν Αίγυπτου Βα
σίλισσαν Κλεοπάτραν παρούσαν έν τώ  άγώνι καί αυτήν».

7. Τό 147 π.Χ. μετά τή μάχη της Λευκόπετρας, όπου έγινε Ρωμαϊ
κή Επαρχία  μέ τ* όνομα Ά χα ία .

8. Παυσαν. 10,38 «Δελφών δέ άπωτέρω σταδίους εικοσί τε καί έκα- 
τόν έστιν Άμφισσα μεγίστη καί όνομαστοτάτη πόλις τών Λοκρών έσποι- 
ουσι δέ αυτούς είς τό Αίτωλικόν αισχύνη τών όζολών του όνόματος καί 
δή καί έχει τόν λόγον είκότα, δτε Βασιλεύς 6 Ρωμαίων άναστάτους είς 
τόν Νικοπόλεως συνοικισμόν έποίησεν Αίτωλούς, άποχωρήσαι του Δή
μου τό πολύ είς τήν 'Αμφισσαν'».

9. Καρολίδου «Ιστορία της ‘Ελλάδος έπί της Ρωμαϊκής Κυριαρχίας, 
'Αθηναι 1902, τόμ. Α ' σελ. 614-631.
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ίσου σοβαρός παράγοντας. *Ηταν ή συστηματική μετοίκη- 
ση Ρωμαίων πολιτών πού άρχισε τόν καιρό τοΟ Μούλιου 
Καίσαρα και συνεχίζεται τώρα άπ’ τόν Όκτάβιο. ΟΙ πα
λαίμαχοι πού ύπηρετουσαν τή Ρώμη περίπου άπό είκοσι 
χρόνια (49*31 π.Χ.) ζητούσαν τώρα μέ τήν ειρήνευση άπ’ 
τό κράτος χρήματα καί γαΤες10 11 12 13, είχαν δέ έξελιχθεΐ σ’ έπι- 
κίνδυνα στοιχεία. ΟΙ Ιταλικές γαΐες δέν έπαρκοΟσαν γιά 
τήν Ικανοποίηση τών άπαιτήσεων δλων τών παλαίμαχων 
κι* έτσι ό Όκτάβιος στράφηκε στήν Ελλάδα.

Σ3 αύτούς τούς παράγοντες όφείλει τό χτίσιμό της ή 
Νικόπολη πού γιά νά διακρίνεται άπ* άλλες όμώνυμες πο
λιτείες λέγονταν Ά κ τία n Νικόπολη ή Νικόπολις 'Ιερ ά 1* 
fj καί Σεβαστού Κτίσμα *·.

Ά πό λίγα μάρμαρα πού βρίσκονται μπροστά σου, άπό 
μικρά σπασμένα άγάλματα καί άλλα συντρίμμια μαντεύεις 
τό πνεύμα καί τό ρυθμό πού κυριάρχησε στό χτίσιμο τής 
νεκρής πιά πολιτείας.

Πλήθος τά έλληνικά άγάλματα μαζεύονται έδώ άπ’

10. Δίων. Κσσσ. 51, 4, 2, 51 «καί αυτών ό ΚαΤσαρ toIs μέν άλλοις 
-χρήματα έδωκε, τοΐς δέ διά παντός αύτω συστρατεύσασι καί γην προ- 
σκατένειμε. Τούς γάρ δήμους τούς έν ’Ιταλία τούς τά  του ’Αντωνίου φρο’ 
νήσαντος έξοικίσας τοΐς μέν στρατιώταις τάς τε πόλεις καί τά  χωρία αύ- 
τών έχαρίσατο, έκείνων δέ δή τοΐς μέν πλείοσι τό τε Δυρράχιον καί τούς 
-Φιλίππους άλλα τε έποικειν άντέδωκε, τοΐς δέ λοιποΐς άργύριον άντί της 
χώρας τό μέν ένειμε, τό δ’ ύπέσχετο».

11. Εύσεβ. Έκκλησ. Ίστορ. 6,19, 8 , σελ. 236 «έν τή πρός Άκτίοις 
Νικοπόλει» Γεωργίου Συγκέλλου, Εκλογή Χρονογραφίας (*Εκδοσ. Βόν„ 
νης) σ. 583,17 «Νικόπολις ή κατά Άκτίαν έκτίσθη,..»*

12. Πλουτάρχ. Συμποσιακ. 4, 2 «σύ δ* είπεν, άμφίαλον ών ζφον καί 
τοσαύταις έντεθραμμένον θαλάτταις, αΐ τήν Ιεράν πέριξ υμών έλίττουσι 
Νικόπολιν, ούκ άμύνεις τω Ποσειδώνι;»—Σέ χρυσά νομίσματα άναγρά. 
-φεται: ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑ καί ΝΙΚΟΠΟΛΕωΣ ΙΕΡΑΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΟΣ.

13. Στράβων 7,324 «Σεβαστού Καίσαρος κτίσμα Νικόπολιν» καί σέ 
νομίσματα πού βρέθηκαν «Σεβαστού κτίσμα».
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άλλες Ελληνικές πόλεις 14 15 16 καί υψώνονται μέσα ατό φως μέ 
τήν άνθρώπινη ποίηση, μορφές θεών, αέ μιά άπαράμιλλη 
όμορφιά τέχνης πού έπέζησε στην τραγική της πάλη του 
χρόνου, για ν' άποθανατίσει τό άμάραντο έλληνικό πνεύμα.

Κι* ύψώνονται έδώ πολλά καλλιτεχνήματα, γυμνάσιο, 
στάδιο καί τέμενος Ιδ, ιερός ναός τοΟ ’Απόλλωνα, δυο θέα
τρα, ένα στον ιερό λόφο (στο σημερινό Μιχαλίτσι) κι* ένα 
μεγαλύτερο βορεινά τής άκρόπολης, άκόμη δέ καί άμφιθέα- 
τρο Ι6. Δυτικά τοΟ λόφου διακρίνονται σημαντικά τμήματα 
του ύδραγωγείου ποϋφερνε τό νερό άπό ψηλά, άπ’ τον "Αη 
Γιώργη, έξη περίπου μίλλια μακρυά.

Ή  θεά  τής ευδαιμονίας άπλώνει στήν πεδιάδα τούτη 
τό φώς του χαμογελιου της. Τό άνάλαφρο μαϊστράλι τοΟ 
Άμβρακικου, τ’ άρώματα τού Τόνιου, τά σπινθηροβολήμα
τα των άστρων πού σβήνουν στήν άκύμαντη θάλασσα, ή 
ειρηνική άτμόσφαιρα μέ τά "Ακτια, τις μεγάλες γιορτές, 
δπου τά Ελληνικά νιάτα διεκδικουσαν τόν κότινο τής νί
κης, ή γαλήνη μιας λεύτερης πόλης κι’ ή Νιρβάνα μιας ιε
ρής πόλης, δπου ευρισκαν άσυλον δσοι κατέφευγαν σ' αυ
τή, τής έδιναν μιά ξεχωριστή θέση. Μιά πολιτεία πού συγ· 
κέντρωσεν, ϊσως περισσότερον έπειδή ευρισκαν σ’ αύτήν 
άσυλο, πολλούς Ρωμαίους, "Ελληνες φιλόσοφους κι’ έμπό- 
ρους, ’Ιουδαίους έμπόρους καί κήρυκες μιας νέας μονο
θεϊστικής θρησκείας κ.ά.

Μιά πολυάριθμη πόλη πού γρήγορα έγινεν ή πρωτεύ-

14. Παυσαν. 7,18, 6 , «...ωσαύτως δέ καί δσα άλλα άγάλματα έκ τε 
ΑΙτωλίας καί παρά Άκαρνάνων, τά μέν πολλά είς τήν Νικόπολιν κο- 
μισθήναι...»

15. Στράβων 7,325 «μέν ούν Νικόπολις εύανδρεΐ καί λαμβάνει καΟ* 
ήμέραν έπίδοσιν, χώραν τε Ιχουσα πολλήν καί τόν έκ λαφύρων κόσμον, 
τό τε κατασκευασθέν τέμενος έν τω  προαστείω τό μέν είς τόν άγώνα τόν 
πεντετηρικόν έν άλσει έχοντι γυμνάσιόν τε καί στάδιον, τό δ* έν τω  ύ- 
περκειμένω του άλσους Ιερω λόφω τοΟ ’Απόλλωνος».

16. Άλεξ. Φιλαδελφέως; «Άνασκαφαί Νικοπόλεως» Άθήναι 1928.
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ουσσ τής νότιας ’Ηπείρου καί 'ΑκαρνανίαςΙΤ πού μετείχε 
τοΟ ΆμφικτυονικοΟ συνέδριου μέ έξη ψήφους ιβ.

Κι' ήλθεν έδώ τόν καιρό (94 μ.Χ.) πού ό Αύτοκράτο- 
ρας Δομητιανός έδιωχνε άπό τή Ρώμη δλους τούς φιλόσο
φους, ό Επίκτητος άπ' τή Φρυγία πού Υδρυσε στή Νικόπο- 
λη φιλοσοφική σχολή ,0, δπου μαζεύονταν έλληνες καί ρω
μαίοι κάθε ήλικίας, κι' δπου έφοίτησεν ό Φλάβιος Άρρια- 
νός πού έγραψε τέσσερα βιβλία γιά τΙς διατριβές τοΟ 'Ε 
πίκτητου.

'Υποστηρίζεται*0 πώς λίγα χρόνια νωρίτερα, γύρω στό 
63 μ.Χ., πέρασε άπ' τή Νικόπολη κι* έμεινε σ’ αύτήν ό ’Α
πόστολος Παύλος, ό όποιος σ' έπιστολή του στόν Τίτο*1 
γράφει: «"Οταν πέμψω Άρτεμαν πρός σε ή Τυχικόν σπού- 
δασον έλθεΐν πρός με είς Νικόπολιν έκεΐ γάρ κέκρικα πα- 
ραχειμάσαι». Πιός ξέρει δμως άν έννοΟσε τούτη τή Νικό
πολη ή τής Κιλικίας, ή άλλη όμώνυμη κι' άκόμη &ν πραγ
ματοποίησε τήν έπίσκεψή του στή Νικόπολη ό 'Απόστολος 
Παύλος, όπότε θά είχαμε έδώ τήν ίδρυση τής πρώτης έκ· 
κλησιας.

Μά πολύ γρήγορα ή ειρηνική φύση έδώ έσμιξε μέ τό 
χριστιανικό φώς στήν αιωνιότητα. Μελωδικές άντήχησαν 
οί ψαλμωδίες κάτω άπό ψηφιδωτούς θόλους έκκλησιών μέ 
παράδοξη υποβολή καί γοητεία καί γύρω στά τέλη τοΟ τρί* 17 18 19 20 21

17. Καρολίδου: Ό που  πιό πάνω τομ. Α \  σελ. 616-621.
1 8 . Παυσαν. 10, 8 , 2, «Βασιλεύς δέ Αύγουστος μετεΐναι καί Νικοπο- 

λίταις τοϊς πρδς τω  Ά κτίω  συνεδρίου των Άμφικτυόνων ήθέλησε... ο! δέ 
Άμφικτύονες οί έπ* έμου τριάκοντα άριθμω ήσαν* Ικ Νικοπόλεως μέν 
καί Μακεδονίας τε καί θεσσαλών, άπό έκάστω άριθμω ή σαν εξ». Μάλλον 
μιά ένέργεια του Όκτάβιου νά θέσει τοποτηρητές στό Άμφικτυονικό συ
νέδριο καί όχι Ιδιαίτερη εύνοια.

19. Μ. Εύαγγελίδου: «Σύνοψις τής Ιστορίας τής Έλλην. Φιλοσοφίας» 
Άθήναι 1886, σελ. 244.

20. Ό  Μελέτιος (Γεωγραφία Παλαιά καί Νέα, Βενετία, έκδ. 'Ανθίμου 
Γαζή, 1807, τόμ. 26,279 κ.έ.) γράφει: Είς αν τήν παρεχείμασεν ό μακά· 
ριος Παύλος».

21. 'Αποστόλου Παύλου, έπιστολή πρός Τίτον, κεφ. Γ*. 12*



του αιώνα κυριαρχεί ή χριστιανική θρησκεία, χωρίς, άπ* 
τό γεγονός δτι δέ μνημονεύεται κατηγορηματικά ή συμμε
τοχή στήν πρώτη οικουμενική σύνοδο στή Νίκαια τό 325 
μ.Χ., τού έπίσκοπου τής Νικόπολης, ν* άποκλείσωμε τού
το, γιατί ούτε δλοι οί μητροπολίτες καί έπίσκοποι έλαβαν 
μέρος σ* σύτή, ούτε δμως καί στο σύγγραμα τού Εύσέ- 
βιου3ί άναφέρονται λεπτομερειακά οί Ήπειρώτες Ε π ί
σκοποι.

Στή σύνοδο πού έγινε τό 347 μ.Χ. στή Σαρδική άνα- 
φέρεται δτι έλαβε μέρος κι’ 6 έπίσκοπος τής Νικόπολης 
'Ηλιόδωρος, γιά ν3 άκολουθήσει μιά σειρά άπό μεγάλους 
Επισκόπους καί Μητροπολίτες 23.

22. Εύσέβιος, Βασιλ. Κωνσταντίνος, Γ, 7, 8 , τόμ. 20, σελ. 1051: « Ό 
πως σύνοδον έν Νίκαια γενέσθαι προσέταξεν... «Καί μιλώντας γιά τού$ 
παρόντες έπίσκοπους γράφει:» ...άλλά καί Θράκες καί Μακεδόνες, ’Αχαιοί 
τε καί Ήπειρώτες...»

23. Επίσκοποι τής Νικόπολης ύπήρξαν:
1) Ηλιόδωρος: "Ελαβε μέρος τό 347 μ.Χ. στή Σύνοδο τής Σαρδικής.
2) Δωνατος: "Ελαβε μέρος τό 431 στήν τρίτη σύνοδο στήν Έφεσο, 

όπου καί υπέγραψε «Δονατος Έπίσκοπος Νικοπόλεως τής Παλαιάς Η 
πείρου.

3) Αττικός: "Ελαβε μέρος τό 449 στή μεγάλη σύνοδο στήν "Εφεσο 
τήν όποία συχκάλεσεν ό Αύτοκράτορας Θεοδόσιος ό Β \ έπίσης δέ καί 
τό 451 μ.Χ. στή Δ'. Οίκουμενική Σύνοδο στή Χαλκηδόνα, όπου διέπρε- 
ψεν ύποστηρίζοντας μέ ζέση τήν άκύρωση τών άποφάσεων τής συνόδου 
τής Εφέσου (Εύαγρίου: Έκκλησ. Ιστορ ία ' Β', 18, «...Μεθ* ούς ’Αττικός* 
έπίσκοπος Νικοπόλεως έζήτησεν ένδόσιμον αύτοίς γενέσθαι όλίγων ήμε- 
ρών, έφ* φ  άκυμάντω δισνοία καί άταράχω λοχισμώ τά τώ Θεώ δοκουν- 
ται καί τοϊς άγίοις Πατράσι τυπωθήναι...».

4) Εύγένιος: Ύπήρξεν Έπίσκοπος τόν καιρό του Αύτοκράτορα 
Δέοντος Α'. (457-474).

5) Δομίτιος: Α': Ιδρυτής του έξαίρετου ναού του μεγαλομάρτυρα Δη. 
μήτριου, όπως φαίνεται άπό τΙς σωζόμενες ψηφιδωτές έπιγραφές.

6 ) Δομίτιος Β': συνεχιστής του έργου του παραπάνω καί τής δια- 
κόσμησης τής μεγάλης Βασιλικής.

7) Άλκίσων: Άρχιεράτευσε τόν καιρό του Αύτοκράτορα ’Αναστά
σιου Α' (491-518).

8 ) ’Ιωάννης: Διαδέχτηκε τόν Άλκίσωνα όταν πέθανε τό 516.
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Μά ή βσθειά σιγή πού μας περιβάλλει, κεΐ πού δλα 
νομίζεις πώς έχουν κάτι τό «τετελεσμένο», τά ψηφιδωτά 
δάπεδα τής περίφημης βασιλικής του Δομίτιου, δέν είναι 
τ ’ άχνάρια μιας άλλης μόνον έποχής, άλλά κοί μιά έκφρα
ση συγκινητική, μιά έπίφσση ζωής πού φανερώνεται ξάστε
ρη υστέρα άπό μαβιά νύχτα χίλιων πεντακόσιων περίπου 
χρόνων. Μιά έκκλησιά με μήκος 55 μ. καί πλάτος 35 μ.,μέ 
περίφημη ψηφιδωτή διακόσμηση.

9) 'Ανδρέας: Μνημονεύεται σ' έπιστολή τον Μεγάλου Γρηγορίου 
τήν όποία τό 596 έστειλε στους έπί σκοπούς της ’Ηπείρου.

10) Σωτήριχος: Μνημονεύεται σ’ έπιστολή τού πάπα Όνωρίου Α \ 
τήν όποίαν έγραψε τό 626 μέ τήν ευκαιρία τής έκλογής του Ύπάτιου.

11) Ύπάτιος: Διαδέχτηκε τό Σωτήριχο.
12) 'Αναστάσιος: "Ελαβε μέρος στήν έβδομη οίκουμεν, σύνοδο τό 724 

ύπογραφόμενος «'Αναστάσιος άνάξιος 'Επίσκοπος Ν ι κοπόλε ως (παλαιός 
Ηπείρου).

13 Δανιήλ: Άρχιεράτευσε τόν καιρό του Αύτοκράτορα Λέοντα του 
σοφού (889-212). Προήχθη στό θρόνο τής «έν Γαλατίφ Άγκύρας». (ΝΓ 
κηφ. Κάλλιστος 14,39 (Migne, patrol craec τόμ. 145) < 6  τής έν *Ελ- 
λάδι Νικοπόλεως 'Επίσκοπος Δανιήλ είς τήν τής Γαλατίας Άγκυραν 
προβιβάζεται...»

Ό  Λέοντας 6 Σοφός μέ τή διατύπωση «τής τάξεως των έκκλησιών» 
ύπήγσγε έκκλησιαστικώς τή Νικόπολη στή Ναύπακτο, οί δέ 'Επίσκοποι 
φέρουν τόν τίτλο «ό Ναυπάκτου Νικοπόλεως». Στή Μητρόπολη τής 
Ναυπάκτου περιλαμβάνονταν όκτώ θρόνοι: α. ό Βουνδίτζης, β. ό 'Αετού, 
γ . ό Άγχελώοι), δ. ό Ρογών, ε. 6 Ίωαννίνων, στ. ό Φωτικής, ζ. ό Άν- 
δριανουπόλεως, η. ό Βο(υ)ΘρωτοΟ. (Η . Celrer, tex te  der notitiae epi- 
scopatuura, M uchen, 1901, σελ. 235 κ.έ. «όσοι έκάστη Μητροπόλει ύ- 
πόκεινται θρόνοι».

'Από τό Δανιήλ καί μέχρι τά τέλη του ΙΔ'. αίώνα δέν είναι τίποτε 
γνωστό γιά τους Επισκόπους τής Νικόπολης.

*Από τότε όμως ως τά μέσα του ΙΕ', αίώνα άναφέρονται δώδεκα ’Ε
πίσκοποι τής Νικόπολης που ύπήγοντο στό Μητροπολίτη τής Ναυπά
κτου: Λουκάς, Πέτρος (1390), Λεονάρδος, Μαρτίνος (1394). Ιωάννης 
(1396), Φραγκίσκος, Ίβων (1412), Πέτρος Β', Μιχαήλ (1413), Έρμαννος 
(1417), W enreslaus, ΟΟγων (1437) καί τό 1480 φέρεται ώς «Ναυπά
κτου καί Νικοπόλεως» 6 Γεράσιμος Χοϊδας Καλλιδόντης.
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Τό ψηφιδωτό δάπεδο του νάρθηκα είναι άπ* τά λαμ
πρότερα μνημεία της Ελληνικής παλαιοχριστιανικής τέ
χνης, είκονίζει δέ σ’ έκατόν πενήντα παραστάσεις μέ φυ
σικότητα και έξσίρετη τέχνη, ολάκερη τη δημιουργία, φυτά, 
άνθη, ψάρια, πτηνά, κυνηγούς, ψαράδες κ. ά. Στή βόρεια 
πτέρυγα τής πρόθεσης υπάρχει ή παρακάτω έπιγραψή πού 
φανερώνει τον ιδρυτή τής μεγάλης αυτής έκκλησιάς, τό 
Δομίτιο, στά τέλη του πέμπτου αιώνα:

9Ωκεανόν πε]ρίφαντ]ον άπ]ε]Ιριτον ένθα δέδορκας 
γαϊαν μέοαον εχοντα σοφοϊς ϊνδάλμασι τέχνης 
πάντα πέριξ φορέονσαν δσα]πν]ε]ίει τε καί ερπει 
Δ ουμετίον κτέανον μ]εγαθύμον άρχιερήος2\

Λίγα κατάλοιπα μέ την αίσθηση τής αιωνιότητας. Τρι- 
γυρισμένη άπό μια πανέμορφη φύση ή Νικόπολη συντρίβε
ται άπ' τά στοιχειά της καί τούς άνθρώπους.

Ό  μεγάλος σεισμός του 375 μ.Χ. πού συντάραξε δλες 24

24. Στό κατώφλι της μεγάλης Βασιλικής πύλης υπάρχει ή παρακά
ν ω  ψηφιδωτή έπιγραφή:

Λίθον άπαστράπτοντα θ/εο/ϋ χάριν ένθα κ/αι/ ένθα 
έκ θέμελθων τολύπευσε κ/αΐ/ άγλαίην πάρε πασαν 
Δουμέτιος περίπυστος άμωμήτων ίερήων 
άρχιερεύς πανάριστος, δλης πάτρης μέγα φέγ/γος/.
Λύτη ή πύλη του Κ/up ίου/ δίκαιοι είσελθόντων.

Σ τήν -κύρια είσοδο του ναού που είναι στό δυτικό τοίχο του έξω- 
νάρθηκα ύπάρχει άλλη ψηφιδωτή έπιγραφή που φανερώνει ότι ό ναός 
ήταν σέ μνήμη του Μεγαλομάρτυρα Δημήτριου κι* ότι τή διακόσμηση 
τούτου συνέχισε ό Δομίτιος ό Β'.
Δομήτιος μέν ό πρώην τόν σεβάσμιον κατασκεύασεν οίκον, Δομήτιος 6  

νΟν γε Ν/ικο/π/όλεως έών έκ/ε/ivou καί τής Ιερωσύνης διάδοχος δυνάμ/ε/ι 
Χρ/ιστού/ τήν πασαν έκαλ/λι/έργησεν τρίστινον εύφρόσυνος μήν έν τ φ  
νεω ώς μαθητής του προτέρο/υ Π-Ι-ΑΙ ΜΑΟΘΟ 24 Δημητρίου μάρτυρο$ 
έκάτερος εύχαριστών τή προστασίςι.

/ΟΙ έπιγραφές δημοσιεύτηκαν άπό τόν Άντ* Χατζή Λ Ε . 1918 σελ* 
28-29/.
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•σχεδόν τϊς Ελληνικές πολιτείες έπληξε καί τή Νικόπολη 
σΐσθητά καί κατερείπωσε τά μνημεία πού είχε Αναστηλώ
σει σ’ αυτή ό Ίουλιανός.

Τήν καταστροφή τή συμπληρώνει τό 395 ό *Αλάριχος 
Ά ’Αρχηγός τών Ούησιγότθων πού έφτασε ώς αύτή άφοΟ 
πιέρασε τις Δαλματικές καί Ιλλυρικές 56 χώρες.

9Αλλά κι9 οί Βανδήλοι τό 475 μ.Χ. μέ άρχηγό τό Γει- 
σέριχο κατέλαβαν τή Νικόπολη τήν όποια καί κράτησαν ώς 
πού συνομολόγησαν ειρήνη μέ τόν Αύτοκράτορα τού Βυ
ζαντίου Ζήνωνα5®.

’Απ’ τά συντρίμμια της τήν Ανορθώνει ό Ιουστινιανός 
τόν καιρό πού κήρυξε μέ τό στρατηγό του Βελισσάριο στήν 
Ίτσλία τόν πόλεμο κατά τών Γότθων τοΟ Τωτίλσ. Τότε 
►φοβούμενος έπίθεση τών Γότθων κατά τής ’Ηπείρου Αρχί
ζει νά διορθώνει τά κάστρα διαφόρων πόλεων5Τ μεταξύ 
τών όποιων καί τής Νικόπολης.

Στή δεκάτη έκτη δμως χρονιά του πολέμου τούτου, γύ
ρω στά 551 δταν τόν Βελισσάριον άντικατέστησεν ό Νσρ- 
σής, ό Τωτίλας μέ 300 πλοία έρχεται στά ήπειρωτικά πα
ράλια τά όποια λεηλατεί ώς τή Δωδώνη, ιδιαίτερα δέ λεη
λάτησε τή Νικόπολη 2β.

Τριακόσια περίπου χρόνια δέ γίνεται λόγος γιά τή Νι
κόπολη. Τό 829 μ.Χ. στή βασιλεία του Βυζαντίου Μιχαήλ 
Β', του τραυλοΟ, Βουλγαρικά φυλά μπαίνουν στή Μακεδο- 25 26 27 28 * *

25. Σωκρατ. όπου παραπάνω 7,10 «Γενόμενοί δέ [ό Άλάριχοξ] έπ! 
πά  ’Ιλλυριών, εύθύ$ πάντα άνέτρεπε. Διαβαίνοντι δέ αυτω θεσσαλοΐ άν- 
τέστησαν περί τάς έκβολάς του Πηνειού ποταμού, δθεν δι’ δρους Πίνδου 
έπΐ Νικόπολιν τής ’Ηπείρου δισβήναι έστι.

26. Μάλχου Ά πόσπ. άριθ. 3 «...Ό  δέ Βάνδιλος μαθών δ η  ήξοι 
πρεσβεία, φθάσας εκπλουν ποιείται καί Νικόπολιν είχεν...».

27. Προκοπίου. Περί κτισμάτων 4,1 [έκδ. Βόννη$] σελ. 268 «άνενεώ- 
•σατο δέ Νικόπολίν τε καί Φωτικήν καί τήν Φοινίκην ώνομασμένην».

28. Προκοπίου Γότθ. πόλεμ. 4,22 «...διαβάντε* δέ καί εί$ τήν "Ηπει
ρον έξαπιναίως άπαντα έληΐζοντο τά  άμφί Δωδώνην χωρία καί διαφε-
ρόντως Νικόπολίν τε καί "Αγχισον.»
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νίσ, Θεσσαλία καί ’Ήπειρο καί καταλαμβάνουν τή Νικά- 
πόλη 28. Κι* άκολουθεΐ δεύτερη κατάληψή της άπό Βουλγά- 
ρους τον καιρό του Αύτοκράτορα Ρωμανού ΛεκαπηνοΟ 
(919 944) καί τρίτη τό 927, δπως άναφέρει ό Κεδρηνός, κι* 
έτσι έγκσθίστανται οί Βούλγαροι στη Νικόπολη περίπου* 
τετρακόσια χρόνια. Τόν καιρό του Βασιλείου Βουλγαρο- 
κτόνου, ό άρχηγός των Βουλγάρων Σαμουήλ, άψου εκανε, 
πρωτεύουσά του τήν Πρέσπσ, έφτασε ώς τή Νικόπολη? 
δπου βρήκε έγκατεστημένους άλλους Βουλγάρους.

Μόλις στά τέλη του δωδέκατου αιώνα άπαντιέται 
Νικόπολη σά θέμα τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας τόν και
ρό του ’Αλέξιου Γ'. ΚομνηνοΟ (1195*1203) πού έστειλε στή̂  
Νικόπολη τό Σεναρειχήμ σύγαμπρο του Μιχαήλ Κομνη- 
νου. Απαντιέται άκόμη τό 1204 στήν ειρήνη πουκαναν με
ταξύ τους οί Φράγκοι για νά μοιράσουν τό Βυζαντινό* 
Κράτος.

Ή  Νικόπολη80 περιλαμβάνεται στις πολιτείες πού έλα
χαν στή Βενετιά.

Κι* άπό τότε ή ιστορία σιγεΐ γιά τήν περίφημη τούτη: 
πολιτεία. Κάπου-κάπου τή μνημονεύουν σάν έρειπωμένη^. 
νεκρή πολιτεία οί περιηγητές στά κατοπινά χρόνια.

Ή  Νικόπολη δέ ξέψυγε τή μοίρα της, τό τραγικό πέ- 
πρωμένο της. ’Ανάμεσα άπό ευωδιαστά λουλούδια, λίγα 
σπαρμένα μάρμαρα μάς θυμίζουν πώς έδώ κοιμάται γιά' 
πάντα ή Νικόπολη άδελψωμένη μέ τά κύματα καί τούς; 
άνέμους...

’Έτσι δπως μέ συνεπήραν τά περασμένα, σκέπτομαι. 29 30

29. Κ. Παπαρρηχοπούλον-Καρολίδου € Ιστορία Έλλην. Έθνους» Ά Φ  
1925 τόμ. Δ', σελ. 72.

30. Tafel, sym bolarum , criticarura geographiaem  B yzantinaro 
spectan tium  pars posterior σελ. 3 «...ό δεύτερος κλήρος του κύρ Λου
κάς, καί τής Κοινότητος τής ΟΟενετίας» σελ. 60 «...τά Νικοπόλεως συν· 
τοίς "Αρτης, ’Αχελώου, ’Ανατολικού, Λεχωνίων καί των λοιπών άρχον- 
ταρίων καί μοναστηρίων».
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έκείνη τή νίκη, τή γεμάτη μεγαλείο, ποϋγινε άφορμή νά 
χτιστεί τούτη ή πολιτεία, τή νίκη έκείνη πού λές κι* αίσθά- 
νεσαι άκόμη τήν άνάερη παρουσία της. ’Απ’ τή μιά ή έλ- 
ληνίδα Βασίλισσα τής Αίγύπτου, στο ήρεμο λυκόφως τής 
έλληνιστικής έποχής, ν* άγωνίζεται αισιόδοξα καί μέ συ
ναίσθηση τής ιστορικής της ευθύνης ν' άναστήσει τό προ
γονικό πνεύμα δημιουργώντας ένα πανίσχυρο έλληνιστικοα- 
νατολικό κράτος μέ τόν 'Αντώνιο. Α π ' τήν άλλη ό Όκτά- 
βιος μέ τό Ρωμαϊκό πνεύμα πού δέν ξέφυγε τή μοίρα του, 
γιατί δουλώθηκε γρήγορα στό Ελληνικό πνεύμα κι' ή Νι· 
κόπολη θελκτική άνηφόρισε τήν Ιστορία σά γνήσια έλληνι- 
κή πόλη, σά μιά άπ9 τΙς πιο όμορφες Ελληνικές ώρες.

Κι* έτσι όπως συλογίζομαι μέ περιζώνει ή μελαγχολία. 
Γιατί δλα έδώ άφανίστηκαν άπ* τόν άνθρωπο καί τόν και
ρό. Μάταια ή φαντασία σου άγωνίζεται νά ξεθάψει τότ 
θέατρα, τούς περίλαμπρους ναούς, τίς παλσιστρες, τίς έκ- 
κλησιές, τ’ άνάκτορα, τ9 άρχοντικά, τά σχολεία κ. ά. "Ολα 
έχουν έξαφανιστεΤ. Μά μένει κάτι τό άνάερο πού ξεπερ
νάει τήν ϋλη. Μένει ή συνείδηση του πνεύματος. Μένει ή 
συνείδηση τής κλασσικής όμορφιάς πού φτερουγίζει κι' άπ9 
αύτά τά φτωχικά άπομεινάρια του άρχσίου μόχθου.

Σωπαίνομε γυμνωμένοι καί σ' ένα άκόμη σπασμένα 
μάρμαρο πού έχει κάτι τό όριστικό, κάτι τό αιώνιο. ΚΓδλα 
πλημμυρίζουν φώς, κι' δλα γίνονται ένα γαληνεμένο όνει
ρο πού τό ζοΟμε έντατικά στό μελάγχολο καί βροχερό φθι
νοπωρινό άπομεσήμερο. Καί σωπαίνομε γυμνωμένοι. ΚΓ 
είναι 'ίσως ή σιωπή μας σύτή ή πιό ειλικρινής καί μεγάλη 
προσφορά μας σέ κάτι πού όγαπταμε, σέ κάτι πού στέκει 
όρθό στό κύλισμα τών αιώνων. Καί προσφέρομε στή μαγι
κήν αύτήν ώρα, άτίμητο δώρο, τήν κατανυχτική μας σιγή 
στή Νικόπολη, τήν πολιτεία μέ τό ζωντανό Ελληνικά 
πνεΟμα. .
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Η Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α

Κάθε ταξίδι στην Πρέβεζα μοϋ θυμίζει τον Καρυωτά· 
κη, τον ποιητή πού μέ τον τραγικό του στίχο συγκί- 
νησε τούς νέους του 1928-1935, μιας περιόδου πού 

ώνομάστηκε «Καρυωτακισμός».
Ή  ποίησή του μέ τή λυρική της ουσία, τήν ιδιορρυθ

μία τής έκφρασης καί τήν ποικιλία του μέτρου έφερε μιάν 
άνανέωση στήν παράδοση καί κάτι τό βαθειά άνθρώπινο. 
Ή  άπαισιοδοξία του είναι ή δραματική φωνή ένός άνθρώ- 
που πού δυναστεύεται, άλλά καί μιά φωνή ένός ποιητή πού 
ξεμακραίνει άπ’τά «θλιμμένα καί μενεξεδένια δειλινά» πού 
τραγουδούν οί σύγχρονοί του, μια φωνή πρωτοπορειακή 
τής ζωντανής θέσης πού πρέπει νά παίρνει ό ποιητής στά 
προβλήματα τού καιρού του. "Ετσι ό Καρυωτάκης δέν 
ύπήρξεν ό ρωμαντικός άπαισιόδοξος, άλλά ό λεπταίσθητος 
ποιητής πού άγγιξε τις πτύχές τοΟ άνθρώπου μέ στίχους 
γεμάτους πνευματικό νόημα—ώς ένα σημείο—ό τραγικός 
ποιητής πού άρνήθηκε τή ζωή στις 16 Ιούλη τοΟ 1928 έδώ, 
δπου ύπηρετοΟσεν ώς Νομαρχιακός ύπάλληλος, γιατί δέν 
ένοιωσε τον παλμό της, δέ ρούφηξε τό νέκταρ της καί δέ 
βρήκε τή δύναμη ν* άγωνιστεΐ μαζί της. Ή  σκιά του μ* Α
κολουθεί στούς στενούς δρόμους τής Πολιτείας. Καί μο
χθώ νά βρώ τήν ένοχή τής Πρέβεζας στό χαμό του.

Καθαρή Δευτέρα του 1960. Μιά μέρα ξάστερη, Ανοι
ξιάτικη. Μιά στεριά ήρεμη, πνιγμένη στις ειρηνικές έλιές. 
"Ενα άμορφο ταμπλώ του «κήπου τών έλαιών» πρός τή 
Βρυσούλα, πού λές πώς κάπως έτσι θδταν καί ό άλλος
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«κήπος τών έλαιών» πού προσευχήθηκε ό Χριστός στίς ά- 
γωνιώδεις στιγμές του, σ’ ένα μακσρισμένο περιβάλλον 
πού ξαλαφρώνει τήν ψυχή.

Πιό κει ή νιρβάνα πού σοΟ προσφέρει ή Μσργσρώνσ, 
ένα γαληνεμένο κι* άρμονικό τοπίο, λίγα άπλωμένα δίχτυα, 
ψαρόβσρκες γερμένες κι9 ένα παιχνίδισμσ τής θάλασσας.
9Απ’ τ’ άλλο μέρος πάλι τό Ίόνιο μεθυσμένο στην πρωινή 
άρμονία, τό βαθυγάλαζο Ίόνιο, τό μυθικό "Ακτιο, τό πορθ
μείο πού συνδέει τήν Πρέβεζα μέτήν Αιτωλοακαρνανία, 6 
πνιγμένος στά δέντρα *Άη Γιώργης πού φιλοξενεί δλη σχε
δόν τήν Πρέβεζα πού γιορτάζει τά «κούλουμα», μιά έναλ- 
λαγή χρωμάτων άπ* τό πιό άνοιχτό ώς τό βαθύ πράσινο 
καί μαργαρίτες άφθονες, μιά μεθυστική άρμονία πού σ’ 
άνασταίνει άληθινά.

Κι9 άπ9 έδώ άπ’ τόν Άμβρακικό τρελλοπαίζει ή γή μέ 
τό νερό καί στόν *Άη Σπυρίδωνα κοντά, μές τή γλύκα τής 
πρωινής άνοιξης, χαϊδεύομε τήν εύκάλυπτο, όπου έγυρεν 
ό αύτοκτόνος καί τό χώμα πού πότισε τό αίμα του καί λυ
πόμαστε τόν άμοιρο ποιητή, τόν τραγικό ποιητή πού μέσα 
στήν τόσην άρμονία του τοπίου τούτου, τερμάτισε τή ζωή 
του, ένώ κανείς θά πρόσμενε πώς στό μεθύσι του γύρω 
χώρου θά σύνθετε τούς πιό μελωδικούς ύμνους τής χαράς 
καί τής ζωής. Μά ό Καρυωτάκης βρίσκονταν στό τέρμα 
του, άρρωστος ψυχικά καί μέ όρθωμένους έμπρός τούς 
Ααιστρυγόνες:

«... Τούς Λ α ισ τρυγό να ς κ α ί τους Κ ύκλω πα ς  
τόν άγριο Π οσειδώ να δεν  Θά συναντήσεις, 
άν δεν τούς κονβαλεϊς μ έ ς  σ τήν  ψ υχή  σου 
άν ή  ψυχή σου δέν τούς σ τή νε ι έμπρός σου...».

Κ . Κ αβά φ ης « Ιθ ά κ η » .

Τούς Ααιστρυγόνες πού τούς κουβαλούσε ή ψυχή του. 
Γιατί καί άλλοι ζούνε δεκαετίες στήν έπαρχία μέ διχασμέ
νη προσωπικότητα σέ μιά ευσυνείδητη δημοσιοϋπαλληλική 
θητεία καί σέ μιά συγκινητική άφοσίωση στή θεραπεία τών

125



Μουσών άπ* τό υστέρημα τοΟ Ολικοί) χρόνου, έργσζόμενοι 
άπτ’ τις τέσσσρες ή ώρα τό πρωί, χωρίς ή άγωνία κι* ό 
μόχθος τους νά πάρει τό άπελπιστικό έκεΐνο νόημα, χωρίς 
νά σβήνει στις ψυχές τους ή σπίθα τής έλπίδας γιά μιαν 
αυριανή δικαίωση. ’Έπειτα ή Πρέβεζα δέν διαφέρει πολύ 
άπ* τις άλλες έπαρχιακές πολιτείες πού έζησε ό Κα· 
ρυωτάκης.

Μά τότε τό άνάθεμα, ή κατσρα, τό τραγικό του ποίη
μα «Πρέβεζα;»

Θάνατος είναι οί κάργιες πού χτυπιούνται 
στους μαύρους τοίχους και στα κεραμύδια, 
θάνατος οί γυναίκες, πού αγαπιούνται 
καθώς νά καθαρίζουνε κρεμύδια...

Θάνατος οί λεροί, ασήμαντοι δρόμοι 
με τα λαμπρά, μεγάλα όνόματά τους, 
ό ελαιώνας, γύρω ή θάλασσα κι ακόμη 
ό ήλιος, θάνατος μες τούς θανάτους.

Θάνατος ό αστυνόμος πού διπ?.ώνει 
γιά νά ζυγίσει μιά «ελλιπή» μερίδα, 
θάνατος τά ζουμπούλια ατό μπαλκόνι, 
κι ό δάσκαλος με τήν εφημερίδα.

Βάσις, Φρουρά, *Εξηκονταρχία Πρεβέζης,
Τήν Κυριακή θ9 ακούσουμε τή μπάντα.
'Επήρα ενα βιβλιάριο Τραπέζης1 
πρώτη κατάθεσις δραχμές τριάντα.

Περπατώντας αργά στήν προκυμαία,
«'Υπάρχω;» λές, κι ύστερα «δέν ύπάρχεις.»
Φτάνει τό πλοίο. . ' Υψωμένη σημαία.
*Ισως έρχεται ό κύριος Νομάρχης.

*Αν τουλάχιστον μέσα ατούς ανθρώπους 
αυτούς ένας έπέθαινε από αηδία, 
σιωπηλοί, θλιμμένοι, μέ σεμνούς τρόπους 
θά διασκεδάζαμε όλοι στήν κηδεία.
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Δέν είναι παρά ένα ποίημα τής καθημερινής ζωής, 
τής όποιας πόλης. Ό  Καρυωτάκης έφτασε αχό τέρμα του 
τιοό πραγματώθηκε έδώ άπό μιά μοιραία στιγμή, πού μπο- 
.ροΟσε νά γίνει σ’ όποιαδήποτε πόλη. Γιατί δέν υπάρχουν 
τά μικρογεγονότα καί οί πολιτείες, παρά τά έντός μας, ό 
Εσωτερικός μας κόσμος. ΚΓ ό Καρυωτάκης έντός του έκ
ρυβε τό θάνατο. Στους στίχους του προβάλλεται ή ύπαρξή 
του. Ό  Καρυωτάκης δέν είχε τή δύναμη νά νικήσει τόν 
τιόνο καί νά λευτερωθεί. Δέν άνσζήτησε τή χαρά στή χυ· 
μώδη ούσία τής ζωής. Κουβαλούσε τούς Λαιστρυγόνες καί 
ή μελαγχολία του τοϋδωκε τό θάνατο σάν μόνη διέξοδο, άν 
διέξοδο πούμε τό θάνατο.

Γιατί ύπάρχομε μόνον έμεις. Καί οί Πρέβεζες άδικα 
•πάντα θά φέρουν τήν κατάρα μας.

Νά! πού ή ίδια πολιτεία στάθηκε ή δροσερή πηγή ένός 
•άλλου ποιητή, του ΠαργινοΟ Τάκη Τσιάκου, πού σύνθεσε 
τό  χαρούμενο ύμνο της:

Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α

Ν ά χ ε ι βουλιάξει έχ ε ι καταμεσ ϊς  
το υ  κόρφου σου τ * δλόγιομο φ εγγά ρ ι, 
σ* ένα β υθ ό .,.μ ά  τ ΐ  βυθό, μ ά  τ//...
Κι* ή  Μ αργαρώνα σου— χαρές μου  έσεϊς— 
παραμυθένιαν δφη νόχη πάρει 
σε φως φλουρί, μ α λ α μ α τ ί.

Ν ά  ραίνουν οΐ σγουρές κορφές κι* οί κλώνοι 
σ μ α ρ ά γδ ια , τή  ζεσ τή  τή  γη ς , σέ μ ιά  
βροχή άπ* άστέρ ια . Τό βαθύ *Ωσαννά, σά  
προσευχή  σιω πής νά σέ κυκλώ νει 
— μ ιά  προσευχή πού λέν τά  γ ια σ εμ ιά  
α* ένός Α ύγο υσ το υ  τή ν  άνάσα.

Κ α ί νά σου βρ ίσκει ή  μ έρα , έκ ε ϊ σ τής δρόσου  
τ ή ς  αύγινής, κρουστάλλι τ* όνειρό σου.
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Γαλάζιο φως ολόγυρα και χάμον.
Στον κόρφο, ήλιος ροδις, πορτοκαλις.
Μά εσΰ, καί πάλι—ώϊ Θεέ μου να καλεΐς 
για νέο ξενύχτι, Πρέβεζά μου.

"Ετσι ή αισιόδοξη διάθεση του Τσιάκου έπλασε οέ: 
σμιλευτό στίχο έναν άληθινόν ύμνο τής Πρέβεζας πού εί
ναι και ύμνος τής ζωής.

Λέμε λοιπόν πώς υπάρχει μόνον ό καθρέφτης τής ψυ
χής μας. Και να πώς ό Βικέλας, στο βιβλίο του «’Από Νι- 
κοπόλεως εις Όλυμπίαν» έκδοση του 1885, βλέπει τήν 
Πρέβεζα: «...Εις τούς πόδας της άπλουται ή θάλασσα κυα
νή, όπισθεν δέ ζώνη άμπελώνων καί έλσιώνων τήν στολί
ζει. Είναι φαιδρά καί χαρμόσυνος τής δυστυχούς πόλεως 
ή άποψις... Διήλθομεν τήν έσπέραν εις τήν οικίαν ένός τών 
έγκριτοτέρων κατοίκων τής Πρεβέζης. Ήδύνατό τις εύκό- 
λως νά φαντασθή ότι εύρίσκεται εις Παρισίους, ή τουλάχι
στον εις ’Αθήνας. ‘Ωμιλήσαμεν περί φιλολογίας, περί ιστο
ρίας, όχι όμως καί περί πολιτικής, προπάντων δέ ήκούσα- 
μεν μουσική. Ή  θυγάτηρ του οικοδεσπότου, δεσποινίς χα· 
ριεστάτη, μάς έπαιξε τεμάχια του Chopin. Πώς σού φαίνε
ται; ό Chopin εις Πρέβεζαν!»

*Ένα αίσθημα άγάπης για τή σκλαβωμένη άκόμη τότε 
πολιτεία μέ ξάστερη έκτίμηση τής έμπορικότητάς της, του 
ζωντανού λιμανιού, τής ζωής ποΰδιναν οί πολλές Προξενι
κές άρχές, τού καλλιεργημένου καί πνευματικού περιβάλ
λοντος.

Κι’ έρχεται άκόμη ή Αντικειμενικότητα τού Αληθινού 
ατυλίστα I. Μ. Παναγιωτόπουλου νά χαράξει τις πιο κάτω 
γραμμές, ατό βιβλίο του «Ελληνικοί ‘Ορίζοντες» έκδοση 
τού 1959: «...Ή  Πρέβεζα είναι μιά πολιτεία, μέ στενούς 
δρόμους, μέ σπίτια πανάρχαια. Άνοίξανε κι* οί μπόμπες 
τού πολέμου λαβωματιές πού δεν έκλεισαν άκόμα... Χαλα
σμένα τζαμιά, χαλασμένα πλακόστρωτα... Χαμηλή σερνά
μενη θλίψη...» Γιά τό φυσικό της περιβάλλον συνεχίζει:
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«...μέσα στό Ίόνιο πού άστροψτοκοπούοε μεθυσμένο άπό 
γαλήνη μακάρια, σέ κει\ο τό φαντασμαγορικό όοημογόλα- 
ζο, πού τό κηλίδωναν, μέ τό ζωγροψικότερο τρόπο,οΐ κόκκι- 
νες σιδερένιες σημαδούρες, οί χομηλές στεριές, τής Πρέ
βεζας ή πυκνά δασωμένη όπό 6ώ, τό *Άκτιο γυμνό καί μα
κρύ καί μυθικό άπό κεΐ, εΐταν μιά μαγευτική συνείδηση 
τής γης μου, πού τή δοκίμαζα γιά πρώτη φορά μ’ εύφρο- 
σύνη βαθύτατη... Καί τό ποίημα του Κσρυωτάκη; Νομίζω 
πώς είναι τό ποίημα τής καθημερινότητας. Τής δποισς κα
θημερινότητας. Σ* δποιο μέρος του κόσμου. Ή  αύτοκτονία 
στήν Πρέβεζα είναι μιά σύμπτωση. Μιά άπλή σύμπτωση 
καί τίποτε άλλο...

Σωστό είναι πώς ύπάρχουμε πάντα έμεις οί ίδιοι. Καί 
γύρω μας ή ζωή τής έπαρχίας, πάντα Ιδια, τής δποιας έ· 
παρχίας, μέ τήν τυπικότητα καί τ9 άγέλαστα χείλη, τήν 
έλλειψη ένός άληθινου πνευματικού παλμού, τό σκοτεινά 
άδειανά βράδυα, τήν ψυχαγωγία τής Κυριακάτικης Φιλαρ
μονικής, τούς περίπατους τής πλατείας άπ’ έναν άλύγιστο 
κόσμο καί τίς «άσάλευτες κυρίες τών έπσρχιών» τού Γ· 
*Αθάνα.

^ Βρίσκω  σ τις  έπ α ρ χ ίες  πού τρ ιγυρ ίζω  
κάποιες κυρίες θλιμένεζ καί χλο μ ές , 
πού ζοϋνε πά ντα  σ’ ένα χά ος γκ ρ ίζο ,  
γ ε μ ά τη  π λ ή ξ η } ανία κα ί τ ιμ έ ς .

Σ τή  μουσική  ζητούν παραμυθία
καί σ τ* αυθόρμητα  δάκρυα  που  κα ί που .
*ΑΙ val· πολλές  ιδρύουν κα ί σω μ α τεία  
θρησ κευτικού  ή  κοινω νικού σ κ ο π ο ύ».

"Ίδιες λοιπόν οί έπαρχίες. Κι* ένα τυχαίο γεγονός εΤ. 
ναι ή σύνδεση τού όνόματος τής Πρέβεζας μέ τόν Καρυω- 
τάκη. Ή  φύση τής Πρέβεζας άποπνέει τήν άμορψιά «καί
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τήν α ισ ιο δ ο ξ ία  π ο ύ  άρνήθηκεν ό Κ αρυω τάκης, ό τρ α γικ ός
α ύ τ ο κ τ ό νο ς , ό δ υ σ τ υ χ ισ μ ένο ς  π ο ιη τή ς ...

Χρόνια τώρα, άπ9 τις άρχές του ένδέκατου αιώνα κοι
μάται ήσυχη τόσο κοντά στην Πρέβεζα, ή δοξαστή Νικό- 
πόλη. Καμμιά προσπάθεια τών Βυζαντινών νά τήν άναστή- 
σουν. Κι* ό τόπος γύρω έρημωμένος.

Μιά άνάγκη έπικοινωνίας τής ήπείρου μέ τήν ’Ακαρ
νανία δημιουργεί στο στόμιο τοΟ Άμβρακικου κόλπου, άκ· 
ριβώς άπέναντι άπό τό άκρωτήρι ’Άκτιον, έναν έμπορικό 
σταθμό, πού πολύ γρήγορα έξελίχτηκε σε πολιτεία.

Δέν φαίνεται πώς στόν τόπο τούτο προϋπήρχε 1 2 παλαιό- 
τερα πολιτεία άν καί πολλοί ύπεστήριξαν πώς έδώ ύπήρ. 
χεν ή 'Ομηρική πόλις 9Ακτιάδα καί άλλοι ή Βερενίκη πού 
θεμελίωσεν ό Πύρρος.

'Έτσι παρουσιάστηκε ή όμορφη αύτή πολιτεία πού πή
ρε τ9 όνομά της άπ’ τήν 'Αλβανική λέξη prevere, πού πάει 
νά πει Πέραμα, μιά λέξη πού άπαντιέται άκόμη καί στην 
*Αχαΐα3 μέ τήν ίδια σημασία, άν καί πολλοί3 ύποστηρί- 
ζουν πώς προήλθεν άπ' τή σλαυΐκή λέξη perevoz (περε- 
βόζ = μεταφορά).

Ή  πρώτη ιστορική μνεία τής πολιτείας γίνεται ατό

1. Π. Λ. Φουρίκη: «Ή Πρέβεζα» Έπετηρ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπονδών. 
1 (1924) σελ. 279,293.

2. F r. dolger, zu t etym olorie von Πρέβεζα, είς philolorische 
w ochenshrift No 17 (1927) σελ. 509.

3. F. N. U spenskiy, άνακοίνωση τον 1926 στήν ’Ακαδημία Πε- 
τρονττόλεως, κατά τόν Η . Cokolof, «Βνζαντινά Χρονικά» (L eningrad  
7928 τόμ. 25 σελ. 112).

Διογένης Χαρίτων: «Πρακτικά Έπίστ. Εταιρείας» Ά θ . τόμ. 37 
(1925) σελ. 243.
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«Χρονικό τοΟ Μορέως» \  δπου έξιστορεΐται ή μάχη τοΟ 
Αύτοκράτορσ του Βυζαντίου Άντρόνικου τοΟ Β \ Παλαιο- 
λόγου έναντίον τών Δεσποτών τής Ηπείρου Νικηφόρου Α \ 
'Αγγέλου ΚομνηνοΟ, Δεσπότη τής Θεσπρωτίας, 'Ακαρνα
νίας, Αιτωλίας Δολοπίας καί Λευκάδας, καί τοΟ 'Ιωάννη, 
Δεσπότη τής Θεσσαλίας, Φθιώτιδος, Πελσσγιώτιδσς καί 
Όζολικής Λοκρίδας, τούς όττοίους ύπεστήριξαν ό ήγεμό- 
νας τής Ά χαΐας Φλωρέντιος καί Κεφαλλωνιας Ριχάρδος 
Όρσίνης. Του Αύτοκράτορσ τά στρατεύματα άπό τή Θεσ
σαλία και τό Μέτσοβο κατέλαβαν τά Γιάννινσ, στόλος του 
δέ άπό έξήντα γεννουατικές γσλέρες έπλευσε στόν Ά μ- 
βρακικό καί κατέλαβε τό 1292 την Πρέβεζα, τήν όποία τ ' 
άποβιβασθέντα Αύτοκρατορικά στρατεύματα έλεηλάτησαν 
κυριολεκτικά.

'Απ’ τή μνημόνευση αυτή τής Πρέβεζας, ώς πολιτείας 
τό 1292, θά πρέπει τό χρόνο πού χτίστηκε νάν τόν άναζη- 
τήσωμε στήν πρό τοϋ δωδέκατου αιώνα περίοδο.

ΣιγεΙ ή Ιστορία γιά τήν πόλη τούτη, ώς τόν καιρό τής 
Τουρκοκρατίας, χωρίς βέβαια ν* άποκλείεται δτι κι’ αύτή 
άκολούθησε τήν τύχη τής 'Ηπείρου τών χρόνων έκείνων. 
ΣιγεΙ δμως καί ό περιηγητής Κυριάκος άπ' τήν Αγκώνα 
πού ήλθε τό 1435[6 στήν "Ηπειρο καί τόσα έγραψε γιά τήν 
"Αρτα, Νικόπολη, κάστρο Ρωγών4 * 6 κ. ά. Σιγουν άκόμη καί 
τόσοι άλλοι πού περιέγραψαν διάφορες ήπειρωτικές πε
ριοχές.

Ή  Πρέβεζα άρχίζει περισσότερο νά μνημονεύεται στά 
πρώτα χρόνια τής Τουρκοκρατίας. ’Υποστηρίζεταιβ πώς κι*

4. Ή  Γαλλική παραλλαγή του χρονικού τούτου γράφει, ότι οΐ 
Ιξήντα γαλέρες ήλθαν στόν κόλπο τής Άρτας καί έφτασαν Au port de 
S a in t Nicolas le to rt a la ville ocite de la Prevasse.

Μνημονεύεται δηλαδή πόλις Πρέβεζα τής όποΐας τό λιμάνι λέγονταν 
“Ά γιος Νικόλαος.

5^ Κοίτα πιό πάνω στό ταξίδι μας στό κάστρο τών Ρωγών.
6. Σεραφείμ Βυζαντίου; «Δοκίμιον ιστορικής τινός περιλήψεως τής
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αύτή ύποτάχτηκε ατούς Τούρκους τό 1430 μαζί μέ τά 
Γ ιάννινα.

*Όμως ό πιο πάνω περιηγητής Κυριάκος τοποθετεί τή 
Νικόπολη στή δικαιοδοσία του Δεσπότη τής "Αρτας, στον 
όποιο λόγω τής θέσεώς της θά ύπήγετο7 καί ή Πρέβεζα, ή 
όποια θά πρέπει νά περιήλθε ατούς Τούρκους τό 1449 μα
ζί μέ τήν νΑρτα.

Υποστηρίζεται8 άκόμη πώς ύποτάχτηκεν ή Πρέβεζα 
ατούς Τούρκους τό 1495f έτος ατό όποιον ό Μελέτιος9 το
ποθετεί τήν ίδρυσή της μέ τή μορφή ένός κάστρου, καί ό 
Βυζάντιος 10 τήν πρώτη της ιστορική έμφάνιση.

Επεισοδιακά ή Πρέβεζα μνημονεύεται στον πόλεμο 
τού 1449 του Σουλτάνου Βαγιαζίτ έναντίον των Ενετών, 
στον πόλεμο του 1537 κατά των Ενετών άπό τό Σουλεϋ- 
μάν τό Μεγαλοπρεπή, δπου ό ναύαρχός του Γάλλος έξω- 
μότης πειρατής Χαϊρεδίν πασάς Βαρβσρόσσας, άφου άπέ- 
τυχε νά καταλάβει τήν Κέρκυρα, κατέπλευσε στο λιμάνι 
τής Πρέβεζας. Μνημονεύεται έπίσης τον καιρό τής νέας 
σταυροφορίας τοΟ Πάπα Παύλου Γ'. δταν ογδόντα γαλέ-

Ά ρτης καί Πρεβέζης» Ά θ . 1884, σελ. 219.
7* Π. Φονρίκη: «Νικόπολις-Πρέβεζα» Ήπειρ. Χρονικά 1929 σελ. 273,
8. Σττ. Άραβαντινου: «Ιστορία τον Ά λή Πασα» Άθ. 1895 σελ. 106.
9. Μελετίου: «Γεωγραφία παλαιά καί νέα» Βενετία 1807 τόμ. 2 σελ, 

279 «Πρέβεζα, κάστρον νέον κτισθέν Οπό τών Τούρκων έν έτει 1495».
Προβλ. Παν. ’Αραβαντινου «Χρονογραφία της ’Ηπείρου» Άθηναι 

1856 τόμ. 2 σελ. 133. Ζώτου Μολοσσου «Ήπειρωτικαί Μελέται» Δρο- 
μολόγιον, Ά θ . 1878 τόμ. 4 σελ. 51 κ. εξ.

10. Σεραφείμ Βυζαντίου: όπου πιό πάνω σελ. 219 «Ιστορικώς δέ 
άναφέρεται κατά τό έτος 1495, ότε οΐ ’Οθωμανοί κατασχόντες άπαντα τά 
της παλαιας ’Ηπείρου μέρη, καθίδρυσαν ναύσταθμον έν αυτή, έφελκνσαν- 
τες καί οίκητάς έκ των πέριξ Άκαρνάνων καί Ήπειρωτών αυτών, καί 
’Οθωμανών έτι οίκογενειών· έγείραντες δέ καί οχυρώματα έπέδωκαν αυ
τή  άποψιν πόλεως, καταστήσαντες έν αύτή καί νεώριον έν ώ διέμενοι* 
τά  πολεμικά αύτή κάτεργα».

Π. Άραβαντινου, δπου πιό πάνω σελ. 133 ·
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ρες του τό 1538 μέ ναύαρχο τόν Άντρέα Δόρια πολιορκούν 
τήν Πρέβεζα, γιά νά έκδιωχθοΟν τελικά άπό τούς Τούρ
κους, τούς όποιους μέ 122 πλοία βοήθησε ό Βαρβαρόσσας, 
ό όποιος στίς 28 Σεπτέμβρη 1538, πιό δώ άπ* τό στόμιο 
του Άμβρακικου ένίκησε τό στόλο τού Δόρια.

Κάποια σκέψη τό 1570 του Ενετού ΣεβαστιανοΟ Βε- 
νιέρη, πού κατέλαβε τό Σοποτό, νά καταλάβει καί τήν Πρέ
βεζα, έγκαταλήψθηκε σά δύσκολη στήν έκτέλεσή της

Στις 3 ’Απρίλη του 1605 δυό ώρες πριν ξημερώσει1*, 6 
Δούκας τής Τοσκάνης κατέλαβε τήν Πρέβεζα, όπως σώζε
ται άπό ένθύμηση. Μνημονεύεται άκόμη ή Πρέβεζα τό 
1675 άπό τούς περιηγηθέντες τήν "Ηπειρο Ιάκωβο Spon 
καί Γεώργιο Wheler1*.

Ή παραπάνω κατάληψη δμως ήταν πολύ προσωρινή 
καί οί Τούρκοι γίνονται κύριοί της, ώς τό 1684 πού ό Ε 
νετός Φραγκίσκος Μοροζίνης κατέλαβε τήν πόλη καί πο
λιόρκησε τούς Τούρκους στό κάστρο της, τοΟ όποίου κά
στρου ζητάει τήν ποράδοση11 * 13 14 15 άπ* τόν ύπερασπιστή του 
Φρούραρχο Μουσταψά-Άγά. Μέ τήν άρνησή του δμως, ό 
Μοροζίνης βομβαρδίζει καί παίρνει τό κάστρο στίς 29 Σε
πτέμβρη του 1684 ,δ.

11. Κ. Σάθα: «Τονρκοκρατονμένη 'Ελλάς» *ΑΘ. 1859 σελ. 164.
12 Σπ. Λάμπρον: «Ν. Έλληνομνήμων» τόμ. 7 (1910) σελ. 184- 

« Ά π ό  Χρίστον αχέ μηνί Ά πριλίον 3 έπήραν τήν Πρέβεζα ό δονκας μέ 
πέντε κάτεργα της ννκτός είς σέ δνό ώρας νά ξημερώσει [έν τφ  κώδικι 
36 τον Γνμνασίον Μντιλήνης] Κεραμέως, Μανρογορδάτειος Βιβλιοθήκη 
σελ. 143].

13. J SROY—C.W herer.’V oyage d’lta lie , de D alm atie ,'de Cre- 
ce et du levant, fait aux  annees 1675 et 1676 H aye 1724 τόμ. 1 
σελ. 81.

14. Κ. Σάθα, όπον πιό πάνω σελ. 320. Ή  έπιστολή τελειώνει: 
«...δθεν σκεφθήτε καλώς καί άποφασίσατε άμέσως, διότι έκ των όλίγων 
τούτων στιγμών έξαρταται ή έκλογή τής ζωής ή τον θανάτον νμών».

15. Στό χρονικό τον Μάτεση, άναφέρεται ή «18 Σεπτεμβρίον» καί 
στόν Κ. Σάθα, όπον πιό πάνω σελ. 320, ή «8 Νοεμβρίον [έορτή Ά ρ χα γ -
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Μιά πρεσβεία τών Μανιατών ζητάει στις 23 Νοέμβρη 
1684 έδώ, άπ* τό Μοροζίνη 18 στή βοήθεια του έπαναστατικου 
τους άγώνα άπό τή Γαληνότατη Ένετική Δημοκρατία.

Μέ τή συνθήκη δμως του Κάρλοβιτς τις 26 Γενάρη 
1699 οί Ενετοί παραδίνουν τήν Πρέβεζα, τή Ναύπακτο καί 
τό Άντίρριο, στους Τούρκους, άνατινάζονται τά κάστρα 
τη ς17 καί πολλοί Πρεβεζιάνοι προύχοντες φεύγουν στην 
Πελοπόννησο18. Τον Όκτώβρη τοΟ 1717 ό φρούραρχος τής 
Κέρκυρας Schullenburg συνεννοούμενος μέ τον Ενετό 
ναύαρχο Pisani καί μέ εξ χιλιάδες άντρες, κατέλαβαν τήν 
Πρέβεζα. Ή  κατάληψη αυτή κυρώθηκε στή συνθήκη του 
Πασάροβιτς (10]21 Ίουλ. 1718) καί ή παραλιακή λωρίδα 
Βουθρωτου, Πρέβεζας καί Βόνιτσας δόθηκε στους Ε νε
τούς, οί όποιοι τήν κατέχουν, ώς τό χρόνο 19 τής κατάλυ
σης τής Ένετικής Δημοκρατίας.

Τελευταίος προ νοητής τής Πρέβεζας ήταν ό Ιάκωβος 
Λωρέντζος Soranzo.

Μέ τήν κατάληψη των νησιών του Τόνιου, πού πρώτα 
κατείχαν οί Ενετοί, άπό τό στρατηγό τοΟ Βονοπάρτη 
Centili, ή Πρέβεζα σύμφωνα μέ τή συνθήκη του Καμποφόρ- 
μιου (6J17 Όκτωβρ. 1797) περιήλθε20 στους Γάλλους, οΐ

γέλου Μιχαήλ], σέ δόξα τοΟ όποίου ό Μοροζίνη* μετατρέπει τό κυριώ- 
τερο τζαμί τη* Πρέβεζας σ’ έκκλησιά του Ά ρχαγ. Μιχαήλ.

16. Κατά τόν Κ. Σάθα, όπου πιό πάνω σελ. 325 κ. έξ. ό Μοροζί- 
νης τούς έστειλε μπαρούτι καί άλλα έφόδια.

17. Κ. Σάθα: όπου πιό πάνω σελ. 427. Μελετίου, Γεωγραφία, όπου 
πιό πάνω σελ. 279.

18. Κ. Σάθα, όπου πιό πάνω, σελ. 247 Carzoni, istoria  della re - 
publica D ivenezia, Βενετία 1705, σελ. 826.

19. X avier schofani, voyage en Creee faiten 1794 et 1795,1801, 
τόμ. 3 σελ. 16.

Κ. Σάθα, όπου πιό πάνω σελ. 447.
Σεραφείμ Βυζαντίου, όπου πιό πάνω σελ. 220.
Π. Άραβαντινοϋ, όπου πιό πάνω σελ. 132.
20. Άθαν. Σταγειρίτη: «’Ηπειρωτικά» 1819 σελ. 408.
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όποιοι βρίσκουν τήν πόλη σέ άθλια κατάσταση.
‘Η Γαλλική δμως κυριαρχία ύπήρξε πρόσκαιρη.
Ό  Άλή Πασάς τών Γιαννίνων ένθαρρυνόμενος άπ* τό 

Ρωσσοτουρκικό στόλο πού έπλεε στίς Ελληνικές θάλασ
σες, νίκησε στη μάχη τής Νικόπολης (12 Όκτωβρ. 1798) 
τούς Γάλλους, τούς όποίους κατέσφαξε.

Τό στρατηγό τους La Salsette έπιασε αίχμάλωτο πού 
μόλις κατέλαβε τήν Πρέβεζα, έσφαξε*1 τούς περισσότερους 
κατοίκους καί παρέδωκε τήν πόλη στίς φλόγες.

*Η Πρέβεζα δυο μόνον χρόνια παρέμεινε στήν κυριαρ
χία του Άλή Πασά. Μέ τή Ρωσσοτουρκική συμφωνία τής 
Κωνσταντινούπολης (9]21 Μάρτη 1800) κυβερνιέται ” τώρα 
άπό Αρμοστή του Σουλτάνου μέ πρώτο βοεβόδα τόν Άβ· 
δουλάχ μπέη, ώς τό 1807.

Ό  Ά λή Πασάς, έκμεταλλευόμενος τήν κήρυξη άπό τή 
Ρωσσία του πόλεμου κατά τής Τουρκιάς τό Μάρτη τοΟ 
1807, στέλνει στήν Πρέβεζα τό γιό του Βελλή, στίς άρχές 
του Μάη του 1807, μέ στρατό έντεκα χιλιάδες.

«ΟΙ Γάλλοι εόρον τό Διοικητήριον των Ενετών έρείπιον, δύο καλό· 
βας αυτών, καί έν παρεκκλήσιον, όλα κρημνισμένα. Τρία κανόνια σιδηρά 
els τήν γην κείμενα, καί δώδεκα στρστιώτας φρουρά. Τοιαότη ήτο τότε 
ή κατάστασή τών κρατουντών».

21. Σ π. Λάμπρου: Ν. ‘Ελληνομν. τόμ. 7 (1910) σελ. 251 άρι6. έν- 
θόμησης 498: «...καί ήλθε μέ πολλά στρατεύματα καί έτρόπεσε τήν Πρέ
βεζα. Τί θρήνος, τί σφαγμός, τί πνιγμός θαλάσσης. Τήν όμοίαν συμφο
ράν ποτέ ουκ έγινε..». Του Ιδίου τόμ. 1 (1904) σελ. 491. ’Επιστολή 'Αλή 
Πασα πρός Παργιώτας: «Έ γώ  Άλή Πασάς ΕΙδησις πρός έσας τούς Παρ- 
γιώτας, ότι έβεβαιωθήκατε ό πόλεμος όπου έγινε σήμερον καί έζάπωσα 
τήν Πρέβισαν...

Πρέβισα, Τρίτη [2] όκτωβρίου άμάξι 1798».
Σεραφείμ Βυζαντίου, όπου πιό πάνω, σελ. 221.
Π. Κουγιτέα «Πραγματεία Τοπογραφική, Ιστορική καί Εθνολογική» 

Ά θ. 1905. σελ. 225 κ. έξ.
22. Μελετίου: Γεωγραφία, όπου πιό πάνω. Άνθιμου Γαζή 1807, τόμ. 

2 σελ. 278,α «τά νυν δμως [ή Πάργα] διοικεΐται δημοκρατικώς Οπό τήν 
έπίσκεφιν της Κωνσταντινουπόλεως καθώς καί ή Πρέβεζα καί ή Βόνιτζα».
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Ή  Πρέβεζα πέφτει πάλι στα χέρια τοϋΆλή Πασά καί 

ό βοεβόδας Άβδουλάχ έπιστρέφει στην Πόλη. Επισκευά
ζονται τώρα τά φρούρια, σκάφτεται μεγάλη τάφρος καί 
χτίζεται33 ένα μεγαλόπρεπο Τζαμί.

Στην κατοχή του Ά λή Πασά μένει ή Πρέβεζα ώς τό 
Φθινόπωρο τού 1820, οπότε ό κυβερνήτης της Βελλής, γιος 
τοΟ Άλή, πολιορκούμενος άπ’ τά στρατεύματα τά σουλτα- 
νικά, άναγκάζετσι νά πσραδώσει σ’ αυτά23 24 25 26 τήν πόλη, άφου 
έκαψε τό λαμπρόν ’Ανάκτορο πού είχε κτίσει έκεΐ ό Άλή 
Πασάς κι* άφου πιο νωρίς έστειλε τούς θησαυρούς του στη 
Λευκάδα.

Μετά τήν πτώση του Άλή Πασά, ό Ζώτος ό Μολοσ* 
σός2δ καί ό Σεραφείμ Βυζάντιοςae, άναφέρουν δτι ή Πρέ
βεζα για έξη περίπου χρόνια ύπήρξεν έλεύτερο λιμάνι. Τό 
πιθανότερο εΐναι νά παραδεχτούμε πώς άπό τό 1822—για
τί ή πιό πάνω πληροφορία τούτων δέν φαίνεται άπό πού 
πάρθηκε—κατέχεται πάλι άπό τούς Τούρκους.

Μέ τή συνθήκη τής Καλενδέρ—κιόσκ τής Κωνσταντι
νούπολης [10] 22-7-1832] δπου καθωρίστηκαν τά σύνορα 
του νέου τότε έλληνικοΟ κράτους, ή Τουρκία δίνουσα ιδιαί
τερη άξία στή στρατηγική θέση του χώρου τούτου, κρατάει

23. Κ. Σάθα: όπου πιό πάνω σελ. 574.
Σπ. ’Αραβαντινου, δπου πιό πάνω σελ. 180.
24. Κσρ. Μενδελσώνος—Οίκονομοπούλου «Ίστ. Έλλην. Έπαν.» τόμ. 

1 σελ. 186.
Σπ. ’ΑραβαντινοΟ, δπου πιό πάνω σελ. 287.
25. Ζώτου Μολοσσου. Δρομολόγιον, δπου πιό πάνω τόμ. 4 σελ. 

51 τελευταίον άπό τούς "Αγγλους [sic] τήν έλαβεν ό Άλής Πασας, με
τά  δέ τήν καταστροφήν αύτου έπί 6 έτη έμεινεν έλευθέρα πόλις-P o rto - 
F rag o  όλης τής Εύρώπης, έπί τής ‘Ελληνικής Έπαναστάσεως».

26. Σεραφείμ Βυζαντίου; Ό που  πιό πάνω σελ. 223 «μετά δέ τήν 
καταστροφήν του Τυράννου, συμβασαν τω  έτει 1822 * Ιανουάριου 24, έν 
δλω τω  διαστήματι τής έν Έλλάδι ’Εθνεγερσίας ή πόλις έπί 6 έτη διε- 
τέλει έλευθέρα πόλις— Porto-Frago, κατά δέ τω 1830 παρεχωρήθη όρι- 
στικως είς τούς ’Οθωμανούς.
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ατή δικαιοδοσία της τήν Πρέβεζα καί τό *Άκτιο.
Καί στις 21 Όκτώβρη τοΟ 1912 τά νικηφόρα Ελληνι

κά στρατεύματα πού έχυναν τά θεία δώρα τής λευτεριάς 
σέ κάθε γωνιά τής ήπειρωτικής γής, έφεραν τήν Πρέβεζα 
ατή θερμή άγκαλιά τής μάνας Ελλάδας. *Η Πρέβεζα έλεύ- 
τερη. Καί τά γαληνεμένα κύματά της πλάθουν ένα δμορφο 
καί γλυκό τραγούδι πού τό παίρνουν τ ' άστρα καί τό στέλ
νουν σέ λίγους μήνες στις ψηλές βουνοκορφές τοΟ Σου- 
λιου, του ΜιτσικελιοΟ καί τής Πίνδου, ένα τραγούδι στή 
μεγάλη θεά, τή Λευτεριά, πού άνανεώνει πάντα τή φυλή 
μας καί τής δίνει τή δύναμη νά πορευτεί αισιόδοξα στό 
χώρο καί στό χρόνο...

Σήμερα ή Πρέβεζα είναι μιά γραφική πολιτεία μέ φα
νερή τήν πνοή τής άναδημιουργίας της, πού όφείλεται στήν 
Εντατική καλλιέργεια τών όπωρολαχσνικών καί έσπεριδο- 
ειδών. "Εφερεν άναμφισβήτητα κάποιο μαρασμό τό νεκρω
μένο λιμάνι της. *Όμως μένουν οί άπαράμιλλες φυσικές 
καλλονές της πού σ’ ένα ξαλάφρωμα τής ψυχής μάς κα
λούν κοντά τους.

Στήν κάψα του καλοκαιριού άντηχοΟν οί άκρογιαλιές 
της άπ’ τις φωνές καί τά γέλια τών λουσμένων—πολλοί 
•Γιαννιώτες, λοιποί ήπειρώτες καί άλλοι—πού μεταλαβαί
νουν τή χαρά στό τρελλό παιχνίδι του πράσινου μέ τό γα- 
λαζένιο τοΟ νερού καί τό άσημί, στή μακάρια γαλήνη καί 
τό μεθύσι πού σου προσφέρει ζωγραφικά όλάκερο τό γύ
ρω τοπίο.

'Ελάτε μαζί μου στις θερινές διακοπές σ’ ένα ταξίδι 
-στήν Πρέβεζα πού θά μάς χαρίσει τήν ξεκούραση άπ' τόν 
καθημερινό μόχθο, τή χαρά καί τή Νιρβάνα...
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Η Π A Ρ Α Μ Υ θ  I Α

Κ A I Η Κ Ο  I Λ Α Δ A Τ Ο Υ  Α Δ Η

Ρ"·"*αναζώ ένα γλυκό, ένα τόσο λικνιστικό δνειρο. "Ετσε 
δπως τόπλσαε ή φαντασία μου μέ τά γαλάζια φτε- 

h™"d ρά της δεκαπέντε τόσα χρόνια στην ξενητιά. "Ετσι 
δπως τό θέριεψε ή άγάπη κι* ή νοσταλγία—αύτή ή μαγικήρ 
δύναμη—για τον τόπο τούτο τον ήρεμο και πονεμένο, για 
τ' άγια τούτα τής πατρίδας χώματα.

Τό προσκύνημα στη γενέτειρα εΐναι πάντα μιά μεθυ
στική προσταγή τής ψυχής, εΐναι ή δύναμη τοΟ καταρρά
χτη τής θύμησης, αυτής τής θεάς πού τόσο κυριαρχεί στά 
συναισθήματά μας, καί τόσον έξευγενίζει τον έσωτερικά 
μας κόσμο.

Ή  ψυχή ξεδιπλώνεται κι* άνασαίνει. Σφαλνούσα στή 
νέα μου πατρίδα τά μάτια κι' ένοιωθα μέσα μου νά συγ
κλονίζομαι άπ’ τό μυρωμένο άγέρι τής γλυκείας οπτασίας 
μιας μικρής πόλης πού έπαιρνε διαστάσεις καί γίνονταν 
μιά πολυαγαπημένη μορφή, ένα άμάραντο πορτραΐτο στήν 
κορνίζα τής καρδιάς μου. "Ενοιωθα τά ρίγη μιάς άδολης 
άγαλλίασης πού μου ψιθύριζε τά μυστικά της καί μέ προ*- 
σκαλουσε πάντα κοντά της μέ ζέση καί καλοσύνη.

Ν’ άγαπάς τήν πατρίδα σου καί στήν πιο στενή της; 
σημασία είναι μιά άπ' τις πιό ήθικές άξίες τής ζωής. Εΐ
ναι ένα σύμβολο, μιά ίδέα, άλλά καί μιά ύπαρξη πραγμα
τική. Α γαπάμε αυτά τά γυμνά, τ ’ άγρια βουνά πού τά 
περιζώνει ό θρύλος καί ή μοναξιά, τό νοτισμένο χώμα, τά
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μικρό δάσος, τούς άνθισμένους κήπους, τή γαληνεμένη- 
κοιλάδα, τά περιβόλια μέ τΙς είρηνοφόρες έλιές καί τά λου
λούδια τής άγάπης, τά γοητευτικά άνθη τής μυγδαλιάς 
πού τόσο πρόωρα ξεπετιουνται έδώ μές τή βαρυχειμωνιά- 
γιά νά ντύσουν τις βέργες της μέ λευκορόδινα άραχνοΟ- 
φαντα μετάξια.

’Αγαπάμε τό άρωμα τής άνοιξης πού είναι δώ πιά* 
μεθυστικό μέ τή γαληνεμένη φύση, μιας άνοιξης πού ξεπη- 
δάει άπ* τά έγκατα τής γης, πού δέ φανερώνεται μέ τά 
πρασίνισμα τών φύλλων, τις λουλουδοκεντημένες βραγιές,, 
τά τιτιβίσματα τών πουλιών, τό γαλαζένιον ούρανό καί τά 
αισιόδοξο τραγούδι τών ρυακιών, άλλά μέ τό άνέσπερο- 
φώς της, μέ τή δύναμη καί τον πόθο τής ζωής.

’Αγαπάμε τις τυραγνισμένες μορφές μέ τήν πικρή γεύ
ση τής τρικυμίας τής ζωής, πού ξαίρουν άθόρυβα νά κλώ
θουν τό άσημένιο νήμα τής ιστορίας τοΟ "Εθνους καί χω
ρίς ύπολογισμό νά προσφέρουν τό βιό τους καί τή ζωή 
τους στή διακονία τής πατρίδας. 'Αγαπάμε δλον αύτόν τόν- 
Ιερό χώρο πού φιλοξενεί τούς προγονικούς τάφους, τά Ιε
ρά καί τά δσια πού μάς ψιθυρίζουν τό: «Ώ ς ούδέν γλυκίον* 
ής πατρίδος, ούδέ τοκήων γίγνεσθαι» τοΟ Όδυσσέα.

Νοιώθουμε μιά ξεχωριστή άγάπη γιά τήν πατρίδα που 
μάς άνυψώνει κι* άνασταίνει τήν παράδοση πού άνασυν- 
θέτει τήν έθνική μας περιουσία.

Μ’ εύλάβεια ξαναγυρίζω στή μάνα γή, γιά νά ρουφή- 
ξω σταλαγματιά, σταλαγματιά τό πεντακάθαρο φώς τής 
μικρής αύτής πολιτείας, νά ξαναζήσω τ’ άνέφελα παιδικά 
μου χρόνια, τά χαρούμενα κι’ άγνά τής εύκολόπλαστης 
νιότης πού έρανε μέ τόση καλωσύνη τίς καρδιές.

Περπατώ σέ γνώριμα μέρη. Έδώ μιά άνάμνηση, έκεΐ 
ένα άνοιξιάτικο χαμόγελο, πιό πέρα κάποιο δάκρυ. "Ολα 
μοΟ μιλούν, δλα κάτι λένε, σ’ δλα άπαντώ μέ βουρκωμένα* 
μάτια καί νοιώθω μέσα μου ένα ούράνιο τραγούδι, τό γλυ
κό τραγούδι τής ζωής πού συντροφεύει ή ιερότητα τής. 
στιγμής.



Μιά σιωπή μέ δένει. ‘Η σιωπή τής μνήμης. Καί βρίσκω 
σ’ αύτή τήν πιο άνθρώπινη διέξοδο.

Τή νοσταλγική συμφωνία κάποιων χρυσωμένων ό- 
νείρων,

Μικροί μαθητές άτενίζαμε θαμπωμένοι τήν ομορφιά 
τής ζωής καί πλάθαμε μέ τό μουρμούρισμα τών πεύκων του 
-Γαλατά τά χρυσά όνειρά μας. Κι* ήταν χυμένη γύρω μας ή 
αιώνια άνοιξη, ένα άσημένιο φως πού ρουφούσε ή έφηβεία 
μας, μιά άνάσταση των γκρεμισμένων δέντρων καί των κι- 
τρινισμένων φύλλων, πού μεθούσαν κι* αύτά στά αισιόδο
ξα χαμογέλια μας.

Τά λικνιστικά μας όνειρα ξεδυάλυναν μ* έλληνική συ
νείδηση τά χελιδόνια πάνω στά σύρματα καί στα κλαδιά, 
κι* οι άσάλευτοι καί σκεπτικοί πελαργοί ψηλά στά έρειπω- 
μένα άρχοντικά.

Πέρα μακρυά ό κάμπος μέ τις μαργαρίτες, τις όλοπόρ- 
•ψυρες παπαρούνες καί τις αιθέριες γιρλάντες τών μικρών 
λουλουδιών νά μεστώνει τό στοχασμό μας.

Ν* άκούγεται τό σιγανό μοιρολόγι τού Κωκυτού, του 
ποταμού πού μνημονεύει κι’ ό ‘Όμηρος, σά διαβαίνει τό 
λειμώνα τών άσφοδελών φορτωμένος τις ψυχές τών νεκρών 
ατό ταξίδι τους γιά τήν Άχερουσία λίμνη, νά στέκει πε
ρήφανος ό Κορύλας καί τ* άλλα άκατάλυτα Σουλιώτικα 
βουνά στή χώρα τού θαύματος, νά βουτιοΰνται στο μώβ οί 
μακρυνές όροσειρές καί νά βάφωνται δλα γύρω, ή μεγάλη 
πεδιάδα τού Φαναριού, οί χαράδρες κΓ ό ουράνιος θόλος 
ατό άνοιχτό μώβ, καί νά νοιώθεις μέσα σου τή χαρά τής 
άνάστασης, τό γλυκό σκίρτημα ένός καινούργιου θεού πού 
γεννιέται έκείνη τή στιγμή.

Νά όδοιπορεΐς στά στενά δρομάκια μέ βαθειά συγκί
νηση, ν3 άνσσταίνεις στ* άνηφορικά γκαλντερίμια μορφές 
άγαπημένες πού έσβησαν γιά πάντα, ν* άναζητάς τή φω- 
ταχτίδα τήν πσρήγορη τής μάνας, νά σέ κυβερνάει ή νύ
χτα, νά σου χαμογελούν άπ* τούς γαλσζένιους έξώστες χι
λιάδες άστρα, νά αισθάνεσαι τόν έσυτό σου έκμηδενισμένο
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καί νά ξυπνάει άπ’ τόν πανάρχοιο λήθαργο ό λόγος, ό· 
Ιστορικός λόγος, πού έκανε στό κύλισμα τών αιώνων ζων
τανή τήν παρουσία τής Παραμυθίας.

Κουρνιάζει κουρασμένο στά ριζά του Κορύλα τό πα- 
ληό κάστρο. Τά γκρεμισμένα τείχη του είναι τό ήρεμο λυ. 
κόφως μιας πανάρχαιης έποχής. Τή σιωπή του διακόπτει 
τό βέλασμα τών μικρών άρνιών και ό θρήνος τής κουκου
βάγιας.

Κλαίει τούς ήρωες πού βάσταξαν άπ’ τά πολύ παληά 
χρόνια τις όρδές τών βαρβάρων πού άγωνίζονταν νά πα
τήσουν τήν άρχαία τούτη Ακρόπολη μέ τήν καθαρή Έλλη· 
νική νοοτροπία 1 2 3

Στά 1670 πού έπισκέφτηκε τήν Παρσμυθιά ό Τούρκος 
περιηγητής Έβλιά * περιγράφει τό φρούριο αύτό σά μικρό,, 
πεντάγωνο, διώροφο, χωρίς τάφρο, μέ άπειρο πολεμικό 
ύλικό. Οι θυρες του ήταν σιδερένιες, μεγάλες καί στέρεες.. 
Δέν είχε λουτρό, άγορά καί χάνια. *Όλα τά σπίτια πού 
ήταν μέσα στό κάστρο δέν περνούσαν τά σαράντα. Φημι
σμένο ήταν τό τζαμί του πού χτίστηκε άπ’ τό Σουλτάνο 
Βαγιαζήτ, πού δμοια του συναντάμε χτισμένα άπ* τόν ίδιο 
μόνο στά Γιάννινα, στό 'Αργυρόκαστρο καί στήν Κόνιτσα.

Ό  Άραβαντινός γράφει8 δτι στήν έποχή του (1856) 
ήταν άκατοίκητον, άλλά τό συντηρούσαν: «Σώζεται είσέτι. 
συντηρούμενον τό συνώνυμον άρχαιον φρούριον, άλλ* άκα
τοίκητον εις τό παντελές» καί δτι παλαιότερα, τόν καιρό 
πού κατοικειτο, κατέφευγαν σ' αύτό άπό γειτονικές πολι
τείες καί χωριά πολλοί γιά ν’ άποφύγουν τίς Τουρκικές: 
καί ’Αλβανικές όρδές κι’ ευρισκαν έκεΤ παραμυθίαν [παρη
γοριά] άπ’ δπου καί τδνομα Παρσμυθιά: «Έκ τής παρα- 
σιωπήσεως τών Βυζαντινών χρόνων εικάζεται δτι τό το&

1. Λήκ: Travels τ. Δ' σελ61.
2. ΓΤεριοδ. «* Ηπειρωτικά Γράμματα» Τεύχ. 7—8 τοΟ 1944 σ. 247..
3. Π. ΆρσβαντινοΟ: «Χρονογραφήματα τή$ Ηπείρου».
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^Αγίου Δονάτου δνομα κατά την έναρξιν της Τουρκοκρα
τίας μετεβλήθη παρά τοΐς ήπειρώταις εις τό τής Παραμυ
θίας, διότι έν τώ καιρώ των κατά τής Θεσπρωτίας γιγνο- 
μένων έπιδρομών ότέ μεν των ’Οθωμανικών όρδών, ότέ δέ 
τών τότε βαρβαρωτέρων ’Αλβανών οί κάτοικοι τών πέριξ 
Κωμών καί χωρίων προσέφευγον ώς εις όρμητήριον* εις τό 
κατοικήσιμον φρούριον του ‘Αγίου Δονάτου καί ευρισκον 
παραμυθίαν διατηρουντες τήν ζωήν καί την ευκίνητον πε- 
,ριουσίαν των. Κατακτηθείσης έπειτα τής Παραμυθίας καί 
πληθυνθέντων τών μονίμων κατοίκων της, κατεσκεύασαν 
-οί νεηλήδες οικήματα έν τή κλίσει τού βουνοΟ κατά τό 
μάλλον ή ήτον πλησίον του Φρουρίου, καί διεκρίνοντο οί 
μέν έν τώ φρουρίω ένοικοΟντες λεγόμενοι Καστρινοί, οί δ ’ 
έκτος, έξωκαστρινοί, μέχρις δτου διά τό άναπαντικώτερον 
έγκατέλειψαν καί οί καστρινοί τάς οικήσεις των καί κατώ- 
κησαν εις τήν νυν Παραμυθίαν». Ή  άνεπανόρθωτη νοσταλ
γία τών περασμένων σου δίνει τή σκιά του θάνατου καί τό 
£γκαταλελειμμένο σήμερα κι’ έρειπωμένο Κάστρο άγναν- 
τεύει περίλυπα κάποια άλλα έρείπια πανάρχσιων και άν- 

■θηρών πολιτειών, άριστερά τής Ευροιας καί δεξιά τής 
Φωτικής.

Ό  Άραβαντινός τοποθετεί4 τήν Ευροια στή θέση Ε 
βραϊκά μνήματα τής Παραμυθίας, ήτοι στή μικρή πεδιάδα 
πού ξαπλώνεται κάτω άπ’ τό δεύτερο δάσος του Γαλατά: 
«Προς δυσμάς αύτής μίαν ώραν περίπου μακράν έν τή 
ύπορεία φαίνονται ικανά έρείπια έλληνικής καί βυζαντινής 

-οικοδομής, πόλεως έοημωθείσης, ήτις ήν καθ9 ήμάς ή πό
λις Ευροια, καλείται δέ είσέτι έν μέρος τής θέσεως ταύτης 
έβραΐκά μνήματα, διότι έν τή έποχή τής συντηρήσεώς της, 

-κατώκουν καί Εβραίοι μετοικήσαντες άκολούθως είς ’Ιωάν
νινα, καθ’ ά Παραμυθιώτης φίλος τις φρονεί. Ά λλ’ ήμεις

4. Π. ΆραβαντινοΟ: «Χρονογραφία τής Ήπειρον» άρθρον περί Πα- 
*ραμνθιας.
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■νομίζομεν, δτι ή λέξις αυτή υπάρχει έρείπιον τής Εύροίας 
τιόλεως μεταβληθεϊσα είς τήν λέξιν Εβραϊκά, άντί τής Εό- 
ροιακά μνήματα». 'Υποστηρίζεται μέ θετικότητα δτι ή EG. 
ροια βρίσκονταν στόν κάμπο του σημερινοΟ χωριοΟ Γλυκύ 
τής Παραμυθίας, δπου σώζονται πολλά έρείπια καί ό ναός 
τοΟ Ά η  Δονάτου, δπου ήτο καί τό μνήμα του. Ή  πολιτεία 
αύτή μνημονεύεται άπλώς μόνον άπό τούς συγγράφεις Ίε- 
,ροκλέα καί Προκόπιο κι* έτσι λείπουν οί περισσότερες Ισ
τορικές πηγές.

Ό  Προκόπιος5 6 γράφει: «?Ην καίτις πόλις άρχαία, υδα- 
*σιν έπιεικώς κατακόρης ουσα, όνόματός τε τής του χωρίου 
*φύσεως Ευροια άνέκαθεν ώνομάζετο* ταύτης δέ τής Εύ- 
.ροίας ού πολλώ άπωθεν λίμνη κέχυτσι καί νήσος κατά μέ- 
«σον άνέχει καί λόφος αύτώ έπανέστηκε* διαλείπει δέ ή λί· 
;|ΐνη τοσουτον δσον τινά έν τή είσόδω μοίραν τή νήσω λε- 
.λεΐφθαι* ένθα δή ό Βασιλεύς τούς τής Εύροίας μεταβιβά- 
σας οίκήτορας πόλιν όχυρωτάτην οίκοδομησάμενος έτοι- 
,χίσατο».

Ά πό τήν έρμηνεία τής περικοπής αύτής του Προκο
πίου σέ συσχετισμό μέ τό Συνέκδημο τοΟ Ίεροκλέα® ύπο- 
στηρίζουν πολλοί7 δτι μέρος άπ* τούς κατοίκους αύτούς ό 
Ιουστινιανός έγκοτέστησε σέ καινούργια πόλη τά σημερινά 
^Γιάννινα, τή νεώτερη Ευροια, δπως τήν είπαν.

Ακριβώς άπ’ τήν έρμηνεία αύτή νομίζομε δτι ή λίμνη 
•πού μνημονεύεται ήταν τής Άχερουσίας (ή Παμβώτις τών

5. Προκοπίου: Περί «κτισμάτων» 4, 48, 1, 46 καί 4, 1 σελ. 209.
6. Ά πό τό Συνέκδημο του Ίεροκλέα πού γράφτηκε στά χρόνια του 

'Ιουστινιανού (527-565) προκύπτουν οί πιό κάτω έπαρχίες τής παληας 
’Ηπείρου: 1/ Νικόπολις (πρωτεύουσα) 2/ Δωδώνη, 3/ Εύροια, 4/ Ά κ- 
πιον, 5/ Άνδριανούπολις, 6/ Ά ππω ν, 7/ Φοινίκη, 8/ Άγχιασμός, 9/ Βου- 
θρωτός, 10/ Φωτική, 11/ Κέρκυρα νήσος, 12/ Ιθάκη νήσος.

7. Σωτ. Δάκαρη: «Ιωάννινα, ή νεώτερη Εύροια», Ήπειρ. Εστία Τ. 
:5 τού 1952. Βασ. Πυρσινέλλα «Ή ΐδρυσις των Ίωαννίνων καί ή όνομα- 
«σία αύτών» Ήπειρ. Εστία τεύχος 83 τού 1957 καί άλλοι.
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Ίωαννίνων μνημονεύεται γιά πρώτη φορά τό 12ον αιώνα 
άπ* τον Ευστάθιο κι* ίσως τότε νά μην ύπήρχε) ή όποια 
σύμφωνα μέ την παράδοση καταλάμβανεν δλη την κοιλά
δα του Φανουρίου, άπ* τό χωριό Γλυκύ ως τή Σπλάντζα, 
καί δτι οί κάτοικοι τής Εύροιας μεταφέρθηκαν στό νησί 
πού ήταν στή μέση τής δχι πολύ μσκρυά απ’αύτούς λίμνης, 
δηλαδή στό σημερινό Καστρί του Φαναριού, στήν άρχαία 
Πανδοσία κατά τον Λήκ. Γιατί άσφαλώς ή μεταφορά τών 
κατοίκων θά έγένετο κοντό κάπου στ* άγρόκτήματά τους 
πού βρίσκονταν σέ τόσο εύφορη πεδιάδα καί δχι τόσο μα- 
κρυά καί μάλιστα στήν άγνωστη κι* ίσως άνύπαρκτη Παμ- 
βώτιδα. "Επειτα άν παραδεχτούμε πώς έγκαταστάθηκε στα 
Γιάννινα τό μεγαλύτερο μέρος τών κατοίκων τής Εύροιας 
ή οί «εύπορώτεροι»9 πώς δέν έπήραν μαζί τους τά όσια 
καί ίερά τους καί συγκεκριμένα τό σκήνωμα του πολιού
χου τους ΜΑη Δονάτου, τό όποιο τό 604 μ. X. ό έπίσκο- 
πος τής Εύροιας Ιωάννης, γιά ν* άποφύγει τις βαρβαρικές 
έπιδρομές, πήρε μαζί του στήν Κασσώπη τής Κέρκυρας;. 
*Εξ άλλου δέ θά διετηρεΐτο—άν παραδεχτούμε πώς άπό 
τούς πρώτους καί κυριώτερους κατοίκους τών Γιαννίνων 
ήταν οί τής Εύροιας—ή παράδοση του "Αη Δονάτου—ή ό- 
ποία έδώ δέν ύπάρχει καθόλου—πού τόσο λατρεύεται σ  ̂
όλόκληρη τήν περιοχή του Σουλιου άκόμη καί σήμερα καί 
τόσο ζωντανή ή μνήμη του εΐναι και μέσα στήν Πσραμυ* 
θ ιά ; "Επειτα ό παραπάνω έπίσκοπος πώς δέν είχε τήν έ- 
δρα του στά Γιάννινα ; Ή  άποψη δτι «στή λεκάνη τών Γι
αννίνων ύπήρχε έπισκοπική έδρα καί ό έπίσκοπος Δωδώ
νης» 10 καί συνεπώς δέ μπορούσε νά γίνει διαφορετικά, ά- 
πομακρύνεται νομίζω τής όρθότητας γιατί τήν ϊδια έποχή, 
στήν ίδια πεδιάδα τής Παραμυθίας καί σέ πολύ μικρή ά-

9. Σωτ. Λαράκη: «Παρατηρήσει* στή Νδώτερη Εύροια* Ήπειρ. 'Ε
στία 1953 σελ. 1149.

10. Ό π ο υ  πιό πάνω.
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πόσταση παράλληλα μέ τήν έπιακοπή τής Εϋροιας Εχομε 
και τήν έπιακοπή τής Φωτικής. ’Αλλά καί άπ* τό συσχε
τισμό του Συνέκδημου του Ίεροκλέα δεν δύνανται νά 
έξαχθουν θετικά συμπεράσματα 11 γιατί ύποστηρίζεται 
πώς συνετάγει ό Συνέκδημος τούτος γύρω στά 527 μ.Χ. 
δηλ. μόλις άνήλθε στο θρόνο ό Ιουστινιανός καί κατά τό 
Ramsay τό 460 μ.Χ., ώστε καί άν τό πρώτο είναι σωστό, 
άσφαλώς θά πρόκειται γιά τήν παληά Εύροια τής κοιλά
δας του ’Αχέροντα 19.

Μά ή Ευροια δεν άνθεξε στούς βανδαλισμούς τών 
Γότθων του Τοτίλα πού τό 951 μ.Χ. τήν καταστρέφουν καί 
άπό τότε παρακμάζει. Ή  νέα πόλη, ή Παραμυθιά, πού 
δημιουργεΐται τό ΙΒ'. αιώνα άπ* τ* άπομεινάρια τής Ευ- 
ροιας καί τής Φωτικής παίρνει τδνομα *'Αη Δονάτος, άπ’ 
τον Επίσκοπο τής Εΰροιας Δονάτο πού διακρίθηκε στή 
δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο τό 381 στήν Κωνσταντινού
πολη, στά πρακτικά τής όποιας φέρεται καί ή υπογραφή 
του. Ό  ’Επίσκοπος τούτος18 ήκμασε στά χρόνια του Αύ- 
τοκράτορα του Βυζαντίου Θεοδόσιου του Μεγάλου (379- 
395) κΓ άνακηρύχτηκεν “Αγιος έξ αιτίας τής ένάρετης 
ζωής του καί τών θαυμάτων πού εκανε. Ό  Νικόδημος ‘Α
γιορείτης 14 στο συναξαριστή του λέγει δτι ό τάφος τοΟ

11. Χρ. Σταυροπούλου: «’Ιωάννινα, ή νεώτερη Εύροια» Ήπειρ. Ε σ
τία 1953 σελ. 1108.

Σπ. Μουσελίμη: «Μονογραφία τής Παραμυθίας» έφημ. Ήπειρ. ’Αγών* 
Ιωάννινα 1958.

12. Άντιτιθέμενες άπόψεις γιά  τΙς όποιες πρέπει πλουσιώτερο νά 
λάμψει τό φώς τής Ιστορίας.

13. Ό  Ά γιος Δονατος είναι ό πολιούχος τής Παραμυθίας. Ή  μνήμη 
του γιορτάζεται στίς 30 Απρίλη σ’ ένα γραφικώτατο έξωκκλήσι πιό 
πέρα άπ* τό συνοικισμό του Ά η  Νικόλα, ώς καί στό Σούλι όπου υπάρ
χει καί έκκλησιά πρός τιμή του.

14. Γιά τόν Ά η Δονατο έγραψεν ό έκκλησιαστικός Ιστορικός τού 
5ου αΙώνα Σωζόμενος M igue, Πατρ. Τ. 64 σελ. 1498 καί ΜηνιαΤον 30 
Απρίλη. Νικόδημος Αγιορείτης. Κων. Δουκάκης Μεγ. Συναξαριστής
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*Άη Δονάτου ήταν κοντά ατό ναό πού τον έχτισεν ό ίδιος, 
σε τόπο πού βρίσκονταν κοντά στην έπαρχία του, πού τον 
έλεγαν Όμφάλιο καί τον όποιο του δώρησεν ό Αύτοκρά- 
τορας Θεοδόσιος γιά άμοιβή πού του έσωσεν ό ‘Ά γιος την 
άρρωστη κόρη του, καί συνεχίζει σε υποσημείωση: «μερι
κοί λέγουν δτι ή Σωρεία ( = Εϋροια) είναι τό νυν λεγόμε
νον Σούλι* λέγουσι δέ δτι έκει εύρίσκεται καί τό λεί- 
ψανον του Α γίου τούτου Δονάτου».

Ά πό  περικοπές ποιμαντικών έπιστολών τοΟ Πάπα 
Ρώμης Γρηγορίου του Μεγάλου (590-604) προκύπτει δτι ό 
Επίσκοπος Εϋροιας Ιωάννης θέλησε νά ύπαγάγει στην 
Επισκοπή του τό φρούριο τής Κασσιώπης τής Κέρκυρας 
στο όποιο, κατόπιν βαρβαρικής έπιδρομής, είχε καταψύ- 
γει έχοντας μαζί του καί τό σώμα του "Αη Δονάτου. Ό  
Πάπας άρνήθηκε τούτο, έπέτρεψεν δμως δπως τό σεπτό 
σώμα του *Άη Δονάτου καί οί κληρικοί πού τό συνώδευ- 
σαν παραμείνουν άνενόχλητοι έκεΐ1δ, μέχρις δτου είρή- 
νευεν ή ’Ήπειρος κι* οί ίδιοι θ’ άπεφάσιζαν αν θάμεναν 
όριστικά έκεΐ ή θά γύριζαν στην Ευροια. Ά πό περικοπή 
"του ΚομνηνοΟ καί του Πρόκλου προκύπτει δτι τό λείψανο 
του *Άη Δονάτου εύρίσκετο στην Κέρκυρα ώς τό ΙΔ \ 
‘α ιώ να,β.

Σ ’ όλόκληρη την περιοχή ΣουλιοΟ σώζεται ή λαϊκή 
δοξασία δτι ό ‘Άη Δονάτος καί πολιούχος της, άπήλλαξε * 15 16

Άθήναι 1895 6 οποίος καί γράφει ότι γιά  τόν Ά η  Δονάτο υπάρχει καί 
'άκολουθία που τυπώθηκε στή Βενετία τό 1690. Κοίτα άκόμη καί Βασ. 
Πυρσινέλλσ, όπου πιο πάνω R. Ρ. Bollandi, A cta Saucrorini, Bene- 
tia  1738, A rtilis Τομ. Ill σελ. 764 De Santo Donato Euraeae in Epi- 
ro episcopo.

15. Σ π . Παπσγεωργίου; «Ιστορία της ’Εκκλησίας τής Κερκύρας» 
1920 σελ. 9.

16. «Τό λείψανον του Ά η Δονάτου μετακομίσθη τω  U25 είς Βενε
τίαν άγνωστον άν εως τότε έμεινεν έν Κέρκυρα ή είχε πρότερον μετενεχ* 
θή άλλαχου καί έκεϊθεν είς Βενετίαν» Θεσπρωτικά Νέα Άριθ. 165 τής 
15 Ά πρ ιλ . 1954.
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τούς κατοίκους Απ’ τόν Ανθρωπόμορφο δράκοντα, τόν 
όποιο καί σκότωσε στήν περιοχή τής έδρας του, στό ση
μερινό χωριό Γλυκύ17.

ΚΓ έδώ στήν όμορφη κοιλάδα τοΟ Φαναριού, κεΐ πού 
σμίγουν με τόν ’Αχέροντα τά νερά τού ΚωκυτοΟ, οί Αρ
χαίοι τοποθέτησαν τά παλάτια τού "Αδη 18, τού θεού πού 
βασίλευε στά Απέραντα έρέβη. Ή  Κίρκη, όπως μάς λέει 
ό "Ομηρος, συμβουλεύει τόν Όδυσσέα, πώς θά φτάσει 
στό παλάτι του "Αδη, &ν άφεθεΐ μέ τό πλοίο του νά τόν 
όδηγήσει ή πνοή του Βορηά: «"Οταν ό Βορηάς θά έχει 
πάει τό πλοίο σου, Ανάμεσα άπ’ τά κύματα του Ώ κεα-, 
νου, στις ταπεινές άκτές καί τό ιερό δάσος τής Περσεφό- 
νης, μέ τις μεγάλες λεύκες καί τις άκαρπες ιτιές, έβγα στή 
στεριά καί πήγαινε στό βασίλειο τού "Αδη. Έ κεΐ ένώνον- 
ται μέ τόν ’Αχέροντα ό Πυριφλεγέθων καί ό Κωκυτός, πού 
πηγάζει άπό τή Στύγα. "Ενας βράχος δείχνει τή συμβολή 
αύτών τών δύο πολυθόρυβων ποταμών». ΚΓ Ακολουθεί τό 
δρόμο πού τοϋδειξεν ή θεά , καί νά πώς διηγείται τό τα
ξίδι του αύτό, ό ίδιος ό Βασιληάς τής Ιθάκης: «Μιά 
όλόκληρη ήμέρα ταξιδεύαμε μέ γεμάτα πανιά. Τήν ώρα 
πού βράδυαζε καί τά σκοτάδια σκέπαζαν όλους τούς δρό
μους, έφθάσαμε στήν άντικρυνήν όχθη τού Ωκεανού μέ 
τις βαθειές Αβύσσους. Έ κεΐ έχουν τήν πολιτεία τους ο[

17. Έδώ έχομε ένα συσχετισμό μέ τόν πανάρχαιο μύθο του ’Αιδω- 
νέα (ποιητική έκφραση του Ά δη ) του μυθικοί) βασιληα πού κυριαρχεί 
στά νεκρικά άνάκτορα στήν Άχερουσία (Ν. Πολίτη, Νεοελληνική Μυθο
λογία τ. Β\ * Αθήναι 1874 σελ. 298), χωρίς ν' άποκλείεται ή συμβολική 
Αναζωογόνηση τών έξυγειαντικών έργων πού ένδεχομένως νά έκανε καί 
τών άλλων εύεργεσιών του.

18. Πιστεύαμε πώς τοποθετήθηκεν έδώ ό Ά δης Απ' τήν προσπά
θεια τών Αρχαίων νά έρμηνεύσουν τό Ασυνήθιστο φαινόμενο τής έμφάνι- 
σης μετά άπό μικρή διαδρομή, του νερού του 'Αχέροντα πού καταπίνον- 
ταν όλάκερον άπό τή γή . Γιά τήν ίδια αίτία ώνομάστηκεν Άδης καί 
ποτάμι τής Αρχαίας Τρωάδας πού πήγαζε Απ' τόν Ίδη.
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Κ ιμμέριοι19 λαός σκεπασμένος πάντα  μέ σύννεφα καί όμί- 
χλες. Ποτέ οί άκτΐνες του ήλιου δεν φθάνουν ι'σαμ’ αύ- 
τούς, ούτε δταν τό άστρο τής μέρας άνεβαίνει στον ένα
στρο ουρανό, ούτε δταν κατεβαίνει στή γή. θλιβερή νύ
χτα  σκεπάζει πάντα  τούς δυστυχισμένους αύτούς θνη
τούς». Κι* ό ’Αχέροντας πέφτει όρμητικά άπ* τά άγρια  
Σουλιώτικα βουνά, περνάει τήν πεδιάδα κάτω σέ πλού
σιες έναλλαγές, χάνεται σέ βαθειές άβυσσους καί μετά 
άπό ύπόγεια διαδρομή ξαναφαίνεται καί σχηματίζει πιο 
δώ ά π ’ τις έκβολές του, πολύ κοντά στήν άρχαία πόλη τής 
’Έ φυρας ένα τέλμα μέ βαρειές άναθυμιάσεις. Ή  φαντα
σία του λαού τοποθέτησε έδώ μιάν ά π ’ τις πόρτες του 
ύποχθόνιου κόσμου. Τις ψυχές τών νεκρών τις έφερνε μέ 
τή βάρκα του ό κακότροπος καί άποκρουστικός πορθμέας 
ό Χάροντας πού άπαιτουσεν άπό τον κάθε έπιβάτη νά του 
δίνει τόν όβολό, διώχνοντας πάντα  έκείνον πού δέν εΐχε  
νά τού δώσει.

Στον τόπο αύτό τής θλίψης καί τής άπελπισιάς, ό φο
βερός θεός "Αδης έξουσίαζε τούς νεκρούς, χωρίς δμως νά 
πάψει ν ’ άσχολεΐται καί μέ τούς ζωντανούς, δπως φαίνε
ται σέ δσα είπε στήν Περσεφόνη.

Σ ’ ένα όμορφο καταπράσινο λειβάδι. "Απειρα τά λου
λούδια κ ι’ οί ευωδιές. Βιολέττες, κ ι’ ύάκινθοι καί ρόδα...

Νά κι’ ένας πανέμορφος νάρκισσος πού ξεπετάχτηκε 
ό π ’ τή γή καί τόν ζήλεψαν οί άνθρωποι κ ι’ οί θεο ί. Ε κ α 
τόν μίσχοι έβγαιναν ά π ’ τή ρίζα του. Τό άρωμά του τό 
γλυκό εύώδιαζε τούς ούρανούς, τή γή δλη καί τήν άλμυ- 
ρή θάλασσα.

Μ αγεύεται ή Περσεφόνη ή κόρη τής θ ε ά ς  Δήμητρας 
πουπαιζε μ’ άνάλαφρο βήμα μέ τις φίλες της στο μαγευ
τικό λειβάδι, καί τήν ώρα πού άπλωσε τά δυό της χέρια

19. Τήν Κίχυρον ή *Έφυρα ό Άραβαντινός τοποθετεί στα έρείπια 
του χωρίου Γλυκύ—Παραμυθίας.
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γ ιά  νά  κόψει τό ωραίο άνθος, άνοιξε ή γή και τήν πα ίρ 
νει μαζί του ό ‘Ά δη ς ατό χρυσό άρμα του και τήν φέρνει 
έδώ κάτω. Κι* δταν κανονίζεται μέ τόν Έ ρμη νά μένει ή 
Περσεφόνη τόν περισσότερο καιρό κοντά στη μητέρα της 
τή Δήμητρα, ό ‘Ά δη ς τής λέει: «Πήγαινε Περσεφόνη, γ ύ 
ρισε στή μαυροφορεμένη μητέρα σου... Σάν γυρίσης έδώ 
6ά  βασιλεύης σέ δλα δσα κινούνται και άναπνέουν, καί θά 
σέ τιμούν δλοι οί άλλοι θεοί. Πάντα οί άδικοι άνθρωποι 
θά  τιμωρούνται, έκτος άν μέ θυσίες κερδίσουν τήν εύ
νο ιά  σου».

Νά ή τρομερή άποστολή του ‘Ά δη . Νά τιμωρεί πάντα  
τούς άδικους άνθρώπους, να έπιβλέπει στήν τήρηση τών 
κανόνων του δικαίου και νά έκδικειται φοβερά τούς έπίορ- 
κους. “Ενας ήθικός φραγμός στή διαμόρφωση τής τότε κοι
νωνίας, μαζί μέ τόν όμορφο μύθο τής δημιουργίας.

Νά καί δυο νύμφες πού συμπάθησαν τόν τρομερό θεό, 
ή Μίνθη πού γ ιά  νά τή σώσει ό Ά δ η ς  άπ* τήν έκδίκηση 
τής Περσεφόνης τή μεταμορφώνει σέ φυτό, στή γνωστή 
μέντα, καί ή κόρη τού ’Ωκεανού ή Λεύκη, πού τήν άρπαξε 
ό Ά δ η ς  άπ* τά βασίλειά του κι* δταν πέθανε τή μεταμόρ
φωσε σέ δέντρο τήν «άργυρόχρουν λεύκην» μέ τά  φύλλα 
τής όποιας επλεξεν ό ‘Ηρακλής τό στεφάνι πού φορούσε 
δταν γύρισεν άπ* τόν ‘Ά δη λευτερώνοντας τό φίλο του τό 
θ η σ έ α 3β. Καί γέμισε ή κοιλάδα τούτη άπό άσφόδελους, 
λεύκες καί μέντες κι* έδώ στή «χώρα τών άσφοδελών» 
δπως τή λέει ό "Ομηρος ξανάρχεται ό ‘Ηρακλής καί σκο
τώνει τό φοβερό σκυλί τού Ά δ η  τόν Κ έρβερο31 πού φύλα- 20

20 Τή θυγατέρα του Άΐδωνέα καί τής Περσεφόνης τήν Κόρη προσπα
θούν ν* άρπάξουν ό Θησέας καί ό ΠειρίΘους. * Αποτυγχάνουν καί συλλαμ- 
βάνονται άπ* τόν Άΐδωνέα που τούς κλείνει στόν Ά δη . Ό  Ηρακλής νι
κάει τό θάνατο κι’ έλευθερώνει τό Θησέα. Ό  ΠειρίΘους όμως πού ήταν 
δεμένος μέ 300 άλνσίδες μένει έκεΐ, γιατί κάθε φορά πού 6 ‘Ηρακλής δο
κίμαζε νά τόν λύσει κουνιόντανε όλη ή γή. Ό  ΠειρίΘους άργότερα κατα
σπαράχτηκε άπ* τό φοβερό σκυλί του Άΐδωνέα, τόν Κέρβερο.

21. Κοίτα Jean Richepin «'Ελλην. Μυθολογία» τόμ. Α \ σελ. 439.
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γε την εϊσοδο του ύποχθόνιου κόσμου.
Ε κ τό ς  ά π ’ τον Η ρακλή καί τόν Ό δυσσέα ήρθαν έδω 

πολλοί ά π ’ τούς ισχυρούς γ ια  νά βρουν τή Νιρβάνα, 
την παραμυθία ή γ ιά  ν ’ άγωνιστουν άπελπιστικά μέ τό 
χάρο.

Οί άνθρωποι άπέφευγαν καί τό όνομα του φοβερού 
θεού ν ’ άναφέρουν γ ι ’ αύτό καί σπανίζουν τά ίερά τά  
άφιερωμένα στή λατρεία του. Ε λ ά χ ισ τα  ίερά σέ τόπους 
(βάραθρα καί σπήλαια) πού έδιναν την έντύπωση πώς 
βρίσκονταν σέ σχέση μέ τόν ύποχθόνιο θεό, τά  όποια ό 
Bouche - Leclercg διαιρεί σέ δυο κατηγορίες, στά νεκρο
μαντεία καί τά ιατρικά μαντεία. Τό παληότερο νεκρομαν
τείο ήταν «τό σπήλαιον τής Έ φύρας εις την Θεσπρω
τίαν 22 τό όποιον άνακαλύφτηκε στις άνασκαφές πού έκα
νε ό άρχαιολόγος Σωτ. Δάκαρης κ ι’ ό λογοτέχνης ΣπΟρος 
Μουσελίμης 23 στο σημερινό χωριό Καστρί τοΟ Φαναριού. 
Κι* έρχονταν έδω οί άνθρωποι γ ιά  νά έπικοινωνίσουν μέ 
τούς νεκρούς ή γ ιά  νά  μάθουν τά  μέλλοντα νά  συμβουν 
γεγονότα ή άκόμη γ ιά  ν ’ άποκαλυφθοΟν κρυμμένοι θη
σαυροί.

Στο νεκρομαντείο τούτο ήλθεν ό τύραννος τής Κορίν-

22. Κοίτα Jean R ichepin, όπου πιό πάνω σελ. 443 «Μεταξύ των 
πρώτων (νεκρομαντείων) ήσαν τό σπήλαιον τής Έφύρας είς την Θεσ
πρωτίαν, τό τής Σιβύλης τής Κύμης παρά τήν Άβάρνην λίμνην, τά  
Πλουτώνια ή Χαρώνια τής Φιγαλείας, του Ταινάρου καί τής Ποντοηρα- 
κλείας, τά όποια είλκυαν μόνον τά βίαια πάθη, τήν ίερόσυλον περιέργειαν 
διά τό πέραν του τάφου μυστήριον, καί όπου τό μόνον πού έπερίμενε 
κανείς ήσαν όπτασίαι άπό τόν κόσμον του Θανάτου, όφειλόμεναι είς τήν 
δύναμιν των μαγικών ρητών καί του χυνομένου αίματος. Τά Ιατρικά 
μαντεία ήσαν * Ιατρεία όπου οί άσθενείς ήρχοντο νά ζητήσουν ζωήν άπ* 
έκείνον πού ή μπορούσε νά τούς τήν άφαιρέσει καί όπου περιίπτανται μέ 
τά  χέρια γεματα άπό σοφά διφορούμενα, όνειρα πανέτοιμα νά χαμογε
λάσουν ένώπιον πλουσίων προσφορών».

23. Σπύρου Μουσελίμη: «Ή Πανδοσία καί τό Νεκρομαντεϊον» έφημ. 
«Ήπειρωτ. ’Αγών» Ιωάννινα 1958.
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θου Π ερίανδρος54 γ ιά  νά μάθει άπ* τήν πεθαμένη γυνα ίκα  
του Μέλισσα τον τόπο πού ήταν κρυμμένες μερικές ξένες 
παρακαταθήκες.

Μια κοιλάδα πλούσια καί θελκτική, πού ύπήρξε ή 
κοιτίδα ένος μεγάλου καί πανάρχαιου πολιτισμοί) μέ τήν 
Εϋροια, τον Κωκυτό, τόν ’Αχέροντα, τήν Ά χερ ουσ ία  Λί
μνη, τό νεκρομαντείο, τά  χριστιανικά σύμβολα, τήν Ιερή 
σκιά του "Αη Δονάτου, τά κάστρα, τά  χαλάσματα, τήν 
ιστορία, τούς θρύλους.

Καί πιο δώ δεξιότερα, παράλληλα μέ τήν Ευροια άνα- 
πτύσσεται μια άλλη μεγάλη πολιτεία ή όποια τόν 5ον μ.Χ* 
αιώνα, δπως διασώζει σέ έργο του ό Δ ιάδοχος Φωτικής **, 
ε ίχε  μεγαλοπρεπή κτίρια, άναπτυγμένη κοινωνική καί 
πνευματική ζωή καί περιβάλλονταν άπό πλούσιο κάμπο. 
Μ ιά πολιτεία γεμάτη άπό «ευκλωνα δέντρα καί πηγάς 
καλλιρρόους».

Ή  Φωτική90, δπως άποδείχνεται άπό δυο έπ ιγρα φ ές* \ 
πού βρέθηκαν στά έρείπια τής έκκλησιας τής Π αναγιάς 
τής Λαμποβήθρας, ήταν χτισμένη στο Λιμπόνι, τέσσερα 
περίπου χιλιόμετρα άπ* τήν Παραμυθιά, κάτω άπ* τό Χαο- 24 25 26 27

24. ‘Ηροδότου: Βιβλ. Ε \ 92—7. ’Επίσης ατό λ τής «’Οδύσσειας» πε
ριλαμβάνεται ό τρόπος μέ τόν όποιον ό Όδυσσέας έπικοινώνησε μέ τούς 
νεκρούς καί πληροφορήθηκε γιά  τό μέλλον.

25. Διαδόχου: ‘Εκατόν κεφάλαια γνωστικά, κεφ. 55.
26. Χτίστηκε άπ* τόν άρχηγό των Χαόνων Φώτιο πού νίκησε τούς 

θεσπρωτούς καί τούς άφήρεσε τήν προστασία τής Δωδώνης. Άπ* τόν 
Ιδρυτή της πιθονώτερα νά πήρε τ* όνομά της. Δέ διαδέχτηκε τήν Εύ- 
ροια, άλλα συνυπήρχε, γιατί πρίν κατοΓστραφεΐ ή Ευροια (551 μ.Χ.) ή 
Φωτική ζήτησε τή συνδρομή του ’Ιουστινιανού, ό όποιος τήν άνανέωσε 
καί έπεσκεύασε για τήν προστασία της τό κάστρο τής Παραμυθίας, για
τί ή Φωτική καί ή Φοινίκη «ύδασι περιρρεόμεναιχ δέν είχαν στέρεον έδα
φος γιά  νά περιτειχιστούν.

27. ΟΙ έπιγραφές βρέθηκαν τό 1906 άπ’ τόν άρχαιολόγο Παναγιοο- 
τίδη στά έρείπια τής έκκλησιας τής Παναγίας τής Λαμποβήθρας, πού. 
άνήγειρε τό συνέδριο των Φωτικισίων σέ τιμή του Αϊλιου Αίλιανου. ‘Η
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νόκσστρο κοντά στην πόλη Σ έλ λ α 2β, την πολιτεία πού πολ
λοί τοποθετούν στή σημερινή Παραμυθιά καί δτι άπ* αυτή 
πήρε τό ’Έ θνος τό δνομα Ε λλά δα .

Στο δέκατον αιώνα άποτελουσεν ή παλιά  ’Ή πειρος τό 
δγδοο «θέμα» (διοίκηση) τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
με πρωτεύουσα τή Νικόπολη καί δέκα πολιτείες, μιά ά π ’ 
τις όποιες ήταν ή Φωτική * 28 29, δπως μάς πληροφορεί ό Κων
σταντίνος ό Πορφυρογέννητος.

Σάν σεργιανίζεις έδώ στά έρείπιά της νοιώθεις τά μά
τια  σου ν ’ άστράφτουν καί τή νοσταλγία να όργιάζει. 
Γιατί έδώ άσκήθηκε ό θάνατος κΓ ό στοχασμός. Οί Βυ
ζαντινοί ύψωσαν περίλαμπρους ναούς δπως μυστικά άντι- 
λαλουν τά σωριασμένα κομψοτεχνήματά τους. Καί σου 
γεννιέται ένα δέος καί μιά κατανυχτική σιωπή σε περιζώ
νει. Έ λαμψ εν έδώ μιά πολιτεία πού ήταν άπ* τό 929 μ.Χ.

μιά άπ* αύτές γράφει:

Τω ΚΡΑΤΙΣΤΩ ΑΙΛΙΩ ΑΙΛΙΑΝΩ ΔΟΥΚΗ /ΝΑΡίω/
ΕΚ ΠΡΟΤΗΚΤΟΡωΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ) ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΝΝΟΝίωΝ ΑΛΛΑ ΓΑΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΙΤΑΛΙΑΝ ΚΗΝΣΕΙΤΟΡΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Ν03ΡΙΚΟΥ 
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΦΟύΤΙΚΗΣίωΝ ΤΟ) ΕΥΕΡΓΕΤΗ 

ΨΗ/ΦΙΣΜΑΤΙ/ Φ/ωΤΙΚΗΣίωΝ/

Ή  έπιγραφή αύτή πού προέρχεται άπό τά τέλη του 3ου αΙώνα 
μ.Χ. δείχνει δτι ή Φωτική συνυπήρχε τής Εύροιας καί δτι άκόμη βρί
σκονταν σέ μεγάλη άκμή. Τούτο φανερώνουν πολλά κομμάτια άπό ρω
μαϊκές έπιγραφές πού βρέθηκαν, ώς καί τά έρείπια περίφημων Βυζαντι
νών ναών.

28. Πολλοί (κοίτα καί Ά θ. Γιάγκα «Ιστορία τών Θεσπρωτών», 
§κδ. 1954 σελ. 29) παραδέχονται πώς στήν Παραμυθιά ήταν ή άρχαία 
πόλη 'Ελλάς ή Σέλλα άπ* τήν όποία πήραν τό δνομα οί 'Ελληνες. Συν
δυάζουν άκόμη τό δνομα του χωρίου Σέλλιανη καί τόν Κωκυτό ποταμό 
πού λέγονταν Σελλήεις.

29. Ό  Προκόπιος (περί κτισμάτων |ν» |) γράφε' δτι γύρω άπό τή 
Φωτική ήταν ελη καί λιμνάζοντα νερά καί στό γεγονός αύτό άποδίδουν 
πολλοί τήν παρακμή της καί τή μεταφορά της στή σημερινή Παραμυθιά
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πού καταστράφηκεν ή Νικόπολη άπ* τούς Βούλγαρους, ή 
πρωτεύουσα τής παλιάς ’Ηπείρου πού ώνομάστηκε κι* αύ- 
τή όλάκερη Φωτική. Μιά πολιτεία  μέ προηγμένη πορεία 
στούς αιώνες, μέ έδρα έπισκόπουβ0 καί σοβαρή γιά  τά  
χρόνια έκεινα πνευματική άνάπτυξη, ώς τις άρχές τοΟ 
13ου αιώνα πού καταστρέφεται άπ* τις έπιδρομές τών 
Σλαύων καί Νορμανδών κι* έγκαταλείπεται, γ ιά  νά  μετά* 
φερθούν οί κάτοικοί της στο κάστρο τοΟ "Αη Δονάτου. 
*Έτσι ένώνονται οί δυό πολιτείες σέ μιά, πού λέγεται τώ 
ρα Π αραμυθία81, γιατί οί Φωτικίσιοι βρήκαν έδώ «παρα
μυθία».

Διατυπώνονται άκόμη πολλές άπόψεις γ ιά  τήν όνομα- 
σία τής πόλης. ’Ά λλοι, έπειδή έδώ ήταν οί πύλες του "Α 
δη κ ι’ ευρισκαν στο λειμώνα τών άσφοδελών οί ψυχές πα* 
ραμυθία (παρηγοριά) ή άπ* τό ποτάμι θύαμη (Παραθυα- 
μ ία =  Παραμυθία). Ή  πιό σωστή είναι πώ ς πήρε τ* όνομα 
ά π ’ τήν έκκλησιά τήν Παναγιά τής παραμυθίας (τήν παρη· 
γορίτρια) πού μνημονεύεται στο Σ ιγίλιο  του Πατριάρχη 
τής Κωνσταντινούπολης Νεόφυτου τό 1636.

Καί ξεκινάει μ’ αισιοδοξία τήν ίστορική της πορεία ή 
Παραμυθιά ά π ’ τίς άρχές του 12ου αίώνα, πότε σά λεύτε
ρη Βυζαντινή πολιτεία καί πότε σκλαβωμένη στούς Νορ- 
μανδούς καί στούς Σ λαύους8*, στο Ροβέρτο Κυρτινελάκη 30 31 32

30. Επίσκοποι γνωστοί τής Φωτικής είναι τέσσαρες: ό Ιωάννης, 
πού έλαβε μέρος στήν Δ'. ΟΙκουμενική Σύνοδο, ό Διάδοχος, πού μας 
άφηκε τήν πιό  πάνω περιγραφή τής Φωτικής, ό Ίλάριος καί ό Φλωρέν- 
τιος του όποίου σώζεται στό Ά γιον Όρος άνέκδοτον έγκώμιο γ ιά  τόν 
Ά γ ιο  Στέφανο.

Ά πό  τό13ον αίώνα ή Φωτική παρακμάζει καί ή έδρα τής Επισκοπής 
μετατίθεται στή Βελά (κοίτα: Παν. Χρήστου «Φωτική, μιά άρχαΐα πόλις 
τής ’Ηπείρου», περιοδ. «Ήπειρωτ. Εστία» τόμ. α ' σελ. 120).

31. - Κοίτα: Σπ. Μουσελίμη: «Ή Παραμυθιά» έφημ. «Ήπειρ. Αγών» 
Ιωάννινα φύλ. 16-10-1958.

32. Τό 1220 τό κάστρο τής Παραμυθίας κατέχεται άπ* τό Νορμανδό
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μάνα yrj άθάνστων ευεργετών.
’Απ' έδώ τό 1441 ξεκίνησεν ό γενάρχης τής οικογένειας 

Πάλλη γιά τό Αιβόρνο τής Ιταλίας, μέ τούς τόσους εύω- 
διαστούς καρπούς της* 35.

’Απ' έδώ κι ’ ό γενάρχης τής εύγενικιας οικογένειας 
Μαρούτση36 τό 1650 για τή Βενετιά, δπου ή οίκογένειά τους 
έγινε ή πιο τρανή σε πλοΟτο καί σέ δόξα, μέ περίφημο πα
λάτι, μέ τον τίτλο του Μσρκήσιου, μέ τό Ίεροσολυμικό 
παράσημο καί μέ τή θέση του πολιτικού πράκτορα τής Ρω
σ ία ς37 στήν ’Ιταλία. Μιά οικογένεια πού καλλιέργησε τά 
πιο εύγενικά ιδεώδη για τήν άνάταση του πνεύματος, που- 
δώσε τό τίμιο χρήμα της γιά νά ιδρυθεί στά Γιάννινα ή 
περίφημη Μαρούτσιος Σχολή, άλλά καί για τή διατήρηση 
τής Ελληνικής λεβεντιάς καί τήν άπελευθέρωση τής Ε λ 
ληνικής πατρίδας* γιατί όργάνωσεν οικονομικά τήν έπανά- 
σταση του Όρλώφ τό 1770 καί έφοδίασε μέ άφθονα πολε
μοφόδια τό άγωνιζόμενον Σούλι, τή Ρούμελη καί τό Μω- 
ρηά, τά άρρενωπά τούτα βουνά μέ τήν περήφανη καί άκα
τάλυτη ψυχή.

Μιά σειρά άπό ευεργέτες, δπως ό Μιχαήλ Παρσμυ- 
θιώτης, γόνος τού κλασσικού ζωγράφου τής Κέρκυρας Πα
ναγιώτη Παραμυθιώτη, πού άφηκε δλη σχεδόν τήν περιου
σία του στά Ιδρύματα τών Γιαννίνων, τής Κέρκυρας, τής

δροι τής έκεί Ελληνικής Κοινότητας. (’Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 10 σελ. 
147 καί 11ος οελ. 241).

35. Ή  * Αγγελική Πάλλη σοφή ποιήτρια τής έποχής της (κοίτα 
Βασ. Κραψίτη «Ήπειρώτες Λυρικοί» έκδ. 1958), ό Μπαλανος Πάλλης, ό 
ποιητής Άλέξ. Πάλλης κ.ά.

36. Οί άδελφοι Σιμός καί Λάμπρος Μσρούτσης Ιδρυσαν στά Γιάν
νινα τό 1742 σπουδαστήριο που μετατράπη στή γνωστή Μαρούτσιο 
Σχολήν δπου δίδαξε κΓ ό σοφός Ευγένιος Βούλγσρης (Ηπειρωτικά Χρο
νικά τόμ. Ε'. τευχ. Γ \  σελ. 230).

37. Ή  οίκογένειά Μαρουτση συνέδραμεν οίκονομικά τό έξαντλημένο 
Ρωσσικό ταμείο έπί Αίκατερίνης Β'. (Ήπειρ. Χρονικά τόμ. Ε'. σελ. 5 καί 
ΙΑ', σελ. 175-177).
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’Αθήνας καί τής ιδιαίτερης πατρίδας του τής Πσρσμυθιάς 
στήν όποια τό 1860 άφηκε γιά σχολειό τό σπίτι του (δπου 
τό σημερινό Γυμνάσιο) καί άρκετές καταθέσεις γιά τή συν
τήρησή του. "Οπως ό Βούλγαρης, ό γενάρχης τής διεθνοΟς 
φήμης Παραμυθιώτικης οικογένειας κοσμηματοπωλών τής 
Ρώμης άδελφών Βούλγαρη18 πού έχτισε τό δμορφο Μέγα
ρο τού ΔημοτικοΟ Σχολείου.

"Οπως ό Θεμιστοκλής Ρ(γγσς πού άψηκε τήν περιου
σία του δλη στό Δημοτικό Σχολειό χιά τήν άνάδειξη τών 
φτωχών μαθητών, δπως τόσοι άλλοι μικροί καί άνώνυμοι.

Μιά σειρά άπό εύγενικά πορτραιτα άνδρών πού πί
στεψαν στόν άνθρωπο, πού Αγάπησαν τόν άνθρωπο, πού 
βρήκαν έτσι πλούσιο περιεχόμενο καί σκοπό στή ζωή καί 
στήν άποστολή τους.

Σάν τόπο λογίων88 παρουσιάζει τήν Παραμυθιά τοΟ 
1670 ό Έβλιά. Ή  Φωτική στό γκρέμισμά της, τής άφήνει 
κληρονομιά τόν άνθηρό πνευματικό πολιτισμό. ‘Η Πσραμυ- 
θιά άναδεικνύεται σάν έμπορικό ' Κέντρο. Ή  οικονομική 
αύτή άνάπτυξη δικαιολογεί καί τήν πνευματική. Γιατί ή 
οικονομία καί ή τεχνική άνθοΟν δπου ό άνθρωπος ένεργεΐ 
συνειδητά καί τις θεραπεύει τελεολογικά, δπου ύπάρχει 
πνευματικός πολιτισμός. Τό πνεΟμα καί ή υλη άλληλοθε- 
ραπεύονται μέ πραγματικό δέ συντονισμό τών άξιών δή
μιου ργεΐται ένας άμάραντος πολιτισμός.

Τό γλυκό κλίμα τοΟ τόπου τούτου έπιδρά έκπολιτιστι- 38 39

38. Τήν Παραμυθιώτικη καταγωγή τους τραγουδάν στό γνωστό του 
ποίημα τό Αφιερωμένο στή γυναίκα του, ό σέ άδελφή γαμπρός τους, 
έξαίρετος ποιητής καί * Ακαδημαϊκός Γεώργιος Άθάνας.

39. Στά πανεπιστήμια τής Εύρώπης σπουδάζουν πολλοί Παραμυ- 
θιώτες. Στόν κατάλογον Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου Παδούης 
του 1708 (Κ. Δ. Μέρτζου «Μικρός Έλληνομνήμων» Ήπειρ. Εστία τευχ. 
87 σελ. 553) Αναγράφονται οΐ φοιτητές Δημήτριος καί Λορέντζος Στρά- 
της άπ* τήν Παραμυθιά, ένω Απουσιάζουν άπ* δλη τή λοιπή Ήπειρο 
καί άπό πολλές άλλες μεγάλες πολιτείες φοιτητές.
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κά στους κατοίκους. Οί ψυχές γαληνεύουν μέ τούς δοξα
στικούς ύμνους του Χρίστου και τής Παναγιάς πού άκού- 
γονται έδώ πολύ νωρίς. Τό γκρέμισμα των θεών τοΟ Ό - 
λύμπου καί ή λατρεία τού Χριστιανισμού άπό τά πρώτα 
σχεδόν χρόνια τής διδασκαλίας (ό Μητροπολιτικός θρόνος 
τής Παραμυθίας είναι άποστολικός) τού θεανθρώπου εί
ναι μιά άκαταμάχητη άπόδειξη τής πνευματικής ώριμότη- 
τας τού τόπου.

Επισκοπή έχομε στήν Εϋροια κι* ό επίσκοπός της "Α
γιος Δονάτος έλαβε μέρος στήν πρώτη οικουμενική σύνο
δο. Πανάρχαιη άκόμη είναι κι’ ή έπισκοπή Βουθρωτου καί 
Γλυκέως40 τήν όποια διαδέχτηκεν ή Μητρόπολη τής Παρα
μυθίας41. Πρώτος γνωστός έπίσκοπος Βουθρωτού ήταν ό 
Εύθύμιος τό 516.

40. Επίσκοποι Βουθρωτου καί Γλυκέως:
1) Εύθύμιος 516, 2) Ματθαίος 523, 3) ’Ιωάννης, 4) Δημήτριος 1229, 

5) Πορφύριος 1644, 6) Κύριλλος 1645, 7) Παΐσιος 1716, 8) Πσρθένιος 
1730, καί 1760, 9) Παΐσιος 1775.

41. ’Επίσκοποι Παραμυθίας:
1) Παΐσιος Δημάρης, ό όποιος έγινε έπίσκοπος «Παραμυθίας καί Βου

θρωτου» τό 1775.
2) Άνθιμος 1785, 3) Χρύσανθος τό 1779, ώς Βουθρωτου καί Γλυ

κέως καί τήν 1 Σ]βρίου 1779 καί 7 Ιουλίου 1808 ώς Παραμυθίας. 4) 
Προκόπιος 1808, 5) ’Αμβρόσιος 1813, 6) Νεόφυτος 1822, 7) ’Αγάπιος 
1827, 8) Διονύσιος 1849, 9) Άνθιμος 1869, 10) Γρηγόριος 1877, 11) 
Ιωάννης 1885, 12) Λεόντιος 1893, 13) Κωνσταντίνος 1896, 14) Βασίλειος 
1897, 15) Καλλίνικος 1900. 16) Ιερόθεος 1906, 17) Νεόφυτος 1909, 18) 
’Ιωακείμ 1924, 19) Άθηναγόρας (ό γνωστός Ιστορικός συγγραφέας) 1925, 
20) Γεώργιος 1932, 21) Κύριλλος 1943, 22) Δωρόθεος (Νάσκαρης) 1943, 
23) Δωρόθεος (Βασιλας) 1953, καί 24) Τίτος (Ματθαιάκης) 1957.

Τό Μάη του 1895 έπΐ ’Άνθιμου του Ζ'. προήχθη ή έπισκοπή σέ 
Μητρόπολη Παραμυθίας, άριθμεΐται δέ 77η στο Σύνταγμα των Μητρο
πόλεων. ’Αργότερα έγινε Μητρόπολης «Παραμυθίας, Φιλιατών καί Γη- 
ρομερίου», του Μητροπολίτη φημιζομένου «υπερτίμου καί έξάρχου πά- 
-σης Θεσπρωτίας». Τό Μητροπολιτικό Μέγαρο τής Παραμυθίας χτίστηκε 
£π! Διονυσίου τό 1849. (Ήπειρωτ. χρονικά τόμ. ΙΑ', του 1937)·
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Κι* είναι τόσο γνωστή ή συμβολή στή μακραίωνη Ισ
τορία μας τοΟ κλήρου γιά τή δημιουργία του Ελληνοχρι
στιανικοί) πολιτισμού. Ό  Μητροπολιτικός τοΟτος θρόνος 
είχε τήν εύτυχία νά έχει σέ διάφορες έποχές σοφούς Ποι
μενάρχες μέ άδάμαστη ψυχική ρώμη. Πνευματικά τους 
παιδιά ήταν, και μάλιστα στά μαύρα χρόνια τής σκλαβιάς, 
τά σχολειά του Δημοτικού, τά Παρθεναγωγεία, τά Σχο
λαρχεία, καί τά Γυμνάσια.

Τό πέρασμα τού *Άη Κοσμά0 (1779) άπ* τήν Παρα- 
μυθιό ύπήρξε τό μεθυστικό μοσχοβόλημα ένός άμάραντου 
κρίνου πού άνθισε καί στίς πιό άδύνατες ψυχές τήν έθνική 
συνείδηση καί ρώμη, έτσι πού άπεφεύχθη ό τέλειος έξιλα- 
μισμός. Καλλιεργήθηκε γενικώτερα έδώ ένα πνευματικό 
ψυτώριο που ή άχτινοβολία του ύπήρξεν ήλιαχτίδα τής έθ- 
νικής συνείδησης καί τής ρωμσίϊκης λεβεντιάςi

‘Η Παραμυθιά στέλνει στά πιό ζοφερά χρόνια τής 
σκλαβιάς σ’ όλόκληρο τό δουλωμένο γένος τόν πρώτον 
άπελευθερωτικό παλμό μέ τό μεγαλόπνοο τέκνο της τό 
Δεσπότη Διονύσιο τό Φιλόσοφο πού γεννήθηκε έδώ 49 τό 
1541. Έμόνασε στό Μοναστήρι του *Άη Δημήτρη τοΟ Δι- 
χούνη τής Παρσμυθιάς (άνάμεσα τών χωριών Κεράσσοβου 
καί Ραδοβιζίου), έλαβε δέ άργότερα ευρύτατη μόρφωση στά 
Πανεπιστήμια τής Βενετιάς καί τής Πάδοβας, έκτός δέ άπ* 
τή θεολογία έσπούδασε φιλολογία, φιλοσοφία καί ιατρική, 
γιά τήν πλατειά δέ τούτη μόρφωσή του έλαβε τόν τίτλο 
τοϋ φιλόσοφου. 42 43

42. *Η μνήμη του "Αη Κοσμά διατηρείται ζωντανή σ* όλόκληρη τήν 
περιφέρεια καί συνδυάζεται τό πέρασμά του άπ* έδώ μέ πολλές άπελευ- 
περωτικές προφητείες του καί τις μεγάλες οικογένειες τών άγάδοον Πρό- 
νιου καί Ντίνου.

43. X. Χρηστοβασίλη: «’Εθνικά "Ασματα» ΆΘήναι 1902 σ. 100, Ά -  
Οηναγόρα, Μητροπολίτου Παραμυθίας καί Φιλιατών «Διονύσιος ό Σκυ- 
λόσοφος» Ήπειρωτ. Χρονικά έτους 1928.

Άρχιεπ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου «Διονυσ. 6 Σκυλόσοφος» *Η- 
πειρωτ. Χρονικά 1933 σελίς 158.
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’Από τήν έδρα του Μητροπολίτη Τρίκκης όνειρεύεται 
τήν άνάστσση τοΟ Γένους καί μετά τήν έπανάστσσή του 
στή Θεσσαλία πού άπέτυχε, ζώνεται σέ μεγάλη ήλικία τ ’ 
άρματα καί μέ χίλιους περίπου άντρες, οί περισσότεροι άπ’ 
τά χωριά τής Παραμυθίας, βαδίζει τό 1611 γιά τήν κατά
ληψη τών Γιαννίνων, «πρωτοστάτης ουτω γενόμενος τής 
μακράς σειράς τών ήρώων καί μαρτύρων, οϊτινες προήλ- 
θον έκ τών τάξεων τής Ελληνικής Εκκλησίας κατά τούς 
χρόνους τής δουλείας καί κατά τάς ημέρας τοΟ περί άνε- 
ξαρτησίας άγώνος, πρός έξυπηρέτησιν τής πατρίδος44 45*.

Μιά πράξη πού δεν τη γέννησεν ό λογισμός, άλλά ή 
μεγάλη καρδιά. Γδέρνεται ζωντανός στή σπηλιά πού πήρε 
τ3 όνομά του, κάτω άπ’ τό τζαμί τοΟ Άσλάν Πασά, μά 6 
χαμός του46 ύπέγραψε τό συμβόλαιο τής άνάστασης του 
"Εθνους.

ΚΓ άντηχοϋν εδώ ψηλά στά Σουλιώτικα βουνά τά νι
κητήρια σαλπίσματα ένός λαού πού πίστευε στο θεό καί 
στην άποστολή του κΓ άντιλαλει ό πανάρχαιος ύμνος τής 
λευτεριάς. Καί μεθούν τά βουνά καί χορεύουν τά καρυοφί- 
λια καί τραγουδούν οί κάμποι, κι’ άγαλλιάζουν οί νεκροί, 
κΓ άνασταίνονται οί σκλάβοι, καί συντελεΐται τό άπίστευ* 
το, τό άθάνατο θαύμα. Συντελεΐται τό αιώνιο Σουλιώτικο 
έπος46 πού έστησεν αιώνια τή δόξα στά γυμνά τούτα βου
νά, πού έχυσε πλούσια τή δάφνη σέ κάθε λαγκαδιά καί 
βουνοκορφή, πού άνέστησε τούς πανάρχαιους δοξασμένους 
καιρούς τής άμάραντης Ελληνικής μνήμης.

’Αγέρωχα βουνά πού τούς δίνει ψυχή τό φώς, ή ώχρή

44. Σπ. Λάμπρου: «Σελίδες έκ της Ιστορίας τών Ίωαννίνων», Νέος 
Έλληνομνήμων» ΚΑ'. 1927, σ* 344.

45. Ευχόμαστε όπως μέ πανηπειρωτική πρωτοβουλία στηθεί ή προ
τομή του ’Εθνομάρτυρα Διονύσιου του Φιλόσοφου στήν Παραμυθιά τήν 
πατρίδα του καί στά Γιάννινα πού μαρτύρησε, χρέος πού πολύ νωρίτερα 
έξεπλήρωσεν ή Θεσσαλία.

46. Κοίτα: Βασ. Κραψίτη «Σουλιώτικη Ραψωδία» 1958. 1
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αυγή, τ ’ άσημένιο φεγγάρι καί τό γλυκό ήλιοβασίλεμα πού 
τά χρωματίζει μέ ζωηρό ρόδινο κι* άλλοτε μέ πορφυρό. Κι* 
έρχεται ό ήλιος, ό άληθινός γλύπτης τους πού δημιουργεί 
τις πηγές καί τούς χείμαρρους καί τό τραγούδι του καταρ
ράχτη καί τά περήφανα δέντρα του πεύκου καί του έλατου 
στό πάνω μέρος τους πρός τά χωριά τοΟ ΣουλιοΟ καί 
νοιώθουμε τις ψυχές νά δένωνται άδελφικά μέ τή φύση, 
κάτω άπ* τήν έπίδραση τής χαρούμενης συμφωνίας τών 
κουδουνιών, τής μελωδίας τοΟ Do Maggiore τοΟ καταρ
ράχτη καί του καταπράσινου ή χρυσαφένιου κάμπου τοΟ 
Φαναριού.

Καί στό σημείο πού σμίγει ή γυμνή κορυφή τοΟ Κορύ- 
λα μέ τον πεντακάθσρον ούρανό κι* ή πρώτη ήλιαχτίδα 
ραίνει μέ πανέμορφα ροζ πέταλα τό Σουλιώτικο χώρο, 
νοιώθεις σέ κάθε γλυκοχάραμα νά προβάλλουν όλοφώτινα 
τά γράμματα «ώ ξεΐν άγγέλλειν...»

Κι άποχτάει ό τόπος δλος έδώ έκφραση καί ντύνεται 
τήν πορφύρα τής δόξας. Καί διδάσκει τό χρέος καί τήν 
άξιοπρέπεια. Κι* άναμετριέται ή ζωή μέ τό θάνατο. Ή  
σκιά του άφανισμου έχει έδώ κάτι τό θεϊκό. Οί Σουλιώτες 
δέν εΐχαν έλπίσει στή νίκη. Μιά άμυδρή έλπίδα καί τέλος 
ό άφανισμός. Καί προτίμησαν τό θάνατο καί πέρασαν στήν 
άθανασία άποχτώντες περιεχόμενο. Καί νίκησαν τό θάνα
το καί τή μοίρα μέ τή θυσία. Ά π 3 τή στιγμή αύτή πού ή 
ψυχή λευτερώνεται καί θυσιάζεται, ή ζωή κερδίζεται. Μέ 
τή θυσία τών Σουλιωτών ό τόπος τούτος άπόχτησεν αύτό- 
νομη παρουσία. Ή  κληρονομιά τους συνεχίζεται καί στις 
έρχόμενες γενιές.

Στούς Βαλκανικούς πολέμους παρουσιάζονται άντσρ- 
τικά Παραμυθιώτικα σώματα πού ένώνονται μέ τά κρατικά 
τόυ Ντεληγιαννάκη καί συμβάλλουν άποτελεσματικά στούς 
άγώνες τής ’Ηπείρου πολεμώντας άδελφικά μέ τόν έλληνι- 
κό στρατό. Στις 23 Φλεβάρη τοΟ 1913 ή πολιτεία τούτη πού 
στάθηκεν όλόρθη σέ σκλαβιά αιώνων πλημμυρίζει στις γα
λανόλευκες σάν ύποδέχεται τόν έλευθερωτήν έλληνικό
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στρατό μέ Αρχηγό τον Ήπίτη. Τό δνειρον έγινε πραγματι
κότητα καί παντού άντηχεΐ μεθυστικά τό «Χαΐρε Λευ
τεριά...»

Όλιγόχρονη ή ειρηνική ζωή του λεύτερου τούτου χώ
ρου, ώς τά μαύρα χρόνια τής Ίταλογερμανικής Κατοχής. 
Έδώ υπογράφεται άπό τούς καταχτητές τό αίμάτινο συμ
βόλαιο μέ τούς Τσάμηδες (όθωμανούς) τής Ατιμίας. Κάθε 
έννοια δίκαιου καί κάθε άνθρώπινη αξιοπρέπεια καταρ- 
γεΐται. Καί μεταβάλλεται ό τόπος σέ ζούγκλα, σ’ άληθινή 
κόλαση. Ζήσαμε τις μαρτυρικές έκεινες μέρες καί νοιώσαμε 
τό πιο άβάσταχτο δράμα, τόν πιο άνθρώπινο κλονισμό. Τά 
χωριά καταστρέψονται. Τό Φανάρι λεηλατείται. Χιλιάδες 
ζώα μικρά καί μεγάλα αρπάζονται. Παιδιά σφάζονται, γέ
ροντες σκοτώνονται, γυναίκες Ατιμάζονται. Μές τήν Παρα- 
μυθιά οργιάζει ή ’Αλβανική προπαγάντα. Ό  φόβος μάς πε
ριζώνει όλους. Ή  άγάπη έσβησε. Οί τσάμηδες παθιασμένοι 
ξεπερνούν τά ζώα σέ ένστικτα. "Ολα νεκρώνουν... "Ολα 
μαυρίζουν.,. Ό  οόρανός έδώ είναι πιά μόνιμα μολυβένιος. 
’Α π’ τις Σουλιώτικες κορυφές, ώς τ’ άπέναντι βουνά καί 
πέρα στο Μσργαριτιώτικο καί κάτω στό Φανάρι ώς τό ση
μείο πού ή πεδιάδα χάνεται στό Πρεβεζιάνικο, ντύθηκεν ό 
τόπος στά μαύρα καί σπάρθηκεν μέ άφθονους μώβ κρίνους. 
Τό χρώμα στέγνωσε. Τό περιποιούνται μέ ίδρώ καί πόνο 
οί χριστιανοί κι* άς γνωρίζουν πώς δέν θά θερίσουν. "Ο
μως τό χώμα στέγνωσε γιατί τό ποτίζουν χιλιάδες καυτά 
δάκρυα. Οί άνθρωποι μαράθηκαν. Τά λουλούδια στάθηκε 
Ανίκανη ή Απογευματινή βροχή καί τό μυρωμένο Ανοιξιά
τικο Αγέρι, νά τ’ άναστήσει.

Κάποια Ανάσα, κάποια Ανάσταση, κάποιο θαύμα συν- 
τελεΐται στό γνώριμο ήρωϊκό χώρο, πίσω άπ3 τά βουνά 
τού Κορύλσ, σιίς Σουλιώτικες άητοφωλιές. Άκούγεται καί 
πάλι τό ντουφεκίδι. Οί Εθνικές Όμάδες δίνουν τό ζωντα
νό παρόν τής φυλής καί σ’ έπικές μάχες πού μετέχουν στήν 
πλειονότητα παιδιά τής περιφέρειας τής Παρσμυθιάς ξανα
ζεί ή κλεφτουριά κι* ή λεβεντιά. Ή  παρουσία τους περιο-
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ρίζει κάπως τήν έγκληματικότητα τών Τσάμηδων. Ή  έκ- 
καθοριστική επιχείρηση τοΟ ΊτσλοΟ Συνταγματάρχη Βερν- 
τινουά άποτυγχάνει καί κατεβαίνει δεμένος μέ τριχιές τό 
Σταυρό γιά νά σωθεί μέ τή φυγή. Οί άντσρτες μας γίνον- 
ται κάτοχοι πλούσιου Ιταλικού πολεμικού υλικού κσί θά- 
βουν τούς νεκρούς τους άδελφωμένα μέ τούς νεκρούς 'Ιτα
λούς καί Τσάμηδες. "Ενα άπέριττο χριστιανικό καθήκον 
καί μιά έκδήλωση ευγενική τής ψυχής.

Κι9 δταν στα τέλη του Σεπτέμβρη σκοτώνονται πάνω 
άπ* τή σκάλα του Λευτεροχωριού σέ τίμιον άγώνα έξ Γερ. 
μανοί στρατιώτες, συλλαμβάνοντσι προγραμματισμένα δε
κάδες Πσραμυθιωτών. Καί τότε βουίζουν γοερά κσί θρη. 
νοΰν τά δέντρα πάνω στό μεγάλο δάσος. Άπ* τις βουνο
κορφές πού χάνονται στις σκιάδες τών δασών, πού ή μι- 
κρότητά τους μεγαλώνει κάτω άπ* τό ουράνιο άστροκεντη. 
μένο άπέραντο τελλάρο, ξεκινάει ένα έκκωφαντικό κύμα 
πού δυναμώνει άπ’ τόν τρομαχτικό κρότο τού γκρεμίσμα
τος τής θεάς τής άγάπης. Κι* ένα πένθιμο, τραγούδι άρ* 
γοκυλάει ώς τά φλογισμένα πέλσγσ, ώς τήν καρδιά τής 
τρικυμισμένης γής, πού άνεβαίνει... άνεβαίνει δλα τά σκα
λιά τής άνθρώπινης διανόησης, ώς τό θεό κσί πάλι χαμη
λώνει ώς τήν πιό μικρή άκρη τής γής, γιά νά ξεράσει τήν 
κατάρα, δχι μόνο τού μικρού τούτου χώρου, άλλά τής άπέ- 
ραντης στρατιάς τών άνθρώπων, τό άνάθεμα στούς σκλη
ρούς έγκληματίες.

Μιά στενή στράτα πορεύονται οί 49 Πρόκριτοι συμπα
τριώτες μας. Μορφές γλυκές, άγαπημένες, φιλικές, γνώρι
μες μορφές μέ τή χλαμύδα τής άθανασίας πορεύονται. Σά 
θεοί πού κατέβηκαν καί περπατούν στή γή. Σάν πεταλού
δες πού φλέγονται στήν ομορφιά κσί τή γαλήνη τού τέρ
ματος. Σά γνήσιοι μαχητές τών Θερμοπυλών.

Είναι στή μοίρα καί στή συνείδησή μας τήν Εθνική 
νά ξεπετιούνται πολλοί, χιλιάδες σταυροί, άπ9 τό αίματο- 
ποτισμένο άστράγκιχτο χώμα, άπ* τούς λουλουδιασμένους 
κάμπους, άπ* τούς μοσχοβολημένους θάμνους καί λαγκα-
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διές κι* άπό τις ήρεμες καί γαληνεμένες άκρογιαλιές. Σταυ
ροί μικροί, πού πληθαίνουν, πού όρθώνονται άπό κοινούς 
λάκκους, σταυροί πού σμίγουν καί ζωγραφίζουν ένα με
γάλο σταυρό πού στεριώνεται πάνω ατό κενοτάφιο τών 49 
Προκρίτων μας κι* άκουμπάει στήν ψηλότερη κορυφή τ* 
ούρανου μέ σταυρωμένη άπάνω του τή μαυροφορεμένη άν· 
θρωπότητα.

Σταυροί... γεννήματα τής άδικίας καί τ’ άφανισμου 
τής άλήθειας, άγιασμένοι άπ* τή θυσία, τήν ιδέα καί τήν 
πίστη.

Σταυροί... σπαρμένοι σε γυμνές φλογισμένες βουνο
πλαγιές, σ’ αίμάτινες πεδιάδες, φτωχικά άχνάρια κάποιας 
μικρής ή φωτισμένης ζωής, ξερνατε στις νύχτες τις όρφικές 
του κόσμου σας τήν κατάρα στο δολοφόνο.

Σταυροί... φωτεινοί κι* άκατάλυτοι τών 49 Προκρίτων 
μας πού ζωντανέψατε αιώνια τήν πίστη στή διάρκεια και 
τήν άνανέωση, τήν έναλλαγή τής ζωής μέσα στή διαδοχή 
τών καιρών στον ίδιο χωρίς τέρμα ρυθμό, καί τήν άνάστα- 
ση. Σταυροί... άληαμόνητων άδελφών μας πού έδωκαν τή 
ζωή τους για τήν ιδέα, πού ξεπέρασαν τούς θρύλους κι* 
έγραψαν άθάνατα στήν ιστορία του έθνους τά όνομα- 
τά τους:

1) Τσαμάτος Παν. Εύάγγελος Ίερεύς
2) Άληγιάννης Φ. Δημήτριος Χαλκουργός
3) Άληγιάννης Δημ. Ιωάννης Παντοπώλης
4) Άληγιάννης Φ. Κωνσταντίνος Χαλκουργός
5) Άληγιάννης Κ, Σωτήριος Παντοπώλης
6) Άποστολίδης Π. Απόστολος Υποδηματοποιός
7) Βαλασκάκης Σωτ. Ελευθέριος Ιατρός
8) Γιαννάκης Ίωάν. Νικόλαος Καθηγητής
9) Δρίμτζιας Δημ. Χαράλαμπος Γεωργός

10) Ευαγγέλου Ε. Ευθύμιος Καφεπώλης
11) Ζιάγκος Γ. Κων]νος Δημοτ. Υπάλληλος
12) Κακούρης Ά π . Περικλής Δημοδιδάσκαλος
13) Κατσούλης Ά θ. Κων]νος Δημοδιδάσκαλος
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14) Κλήμης θεοδ. Δημήτριος Άγωγεύς
15) Κυτζσλέρης Ε. Εμμανουήλ Δ|ντής Ύπ]τος Α.Τ.Ε.
16) Κουρσούμης θ . Κων)νος Κσφεπώλης
17) Κωνσταντίνου Ί. Κων]νος Σιδηρουργός
18) Κωνσταντίνου *1. Παναγιώτης Σιδηρουργός
19) Μόνος Π. Νικόλαος Έστιάτωρ
20) Μαρέτης Γ. Άνδρέσς Χρυσοχόος
21) Μαρέτης Ν. Γεώργιος Έστιάτωρ
22) Μητσώνης Ά ν. Ιωάννης Κσφεπώλης
23) Μουσελίμης Σπ. Γεώργιος Ράπτης
24) Μουσελίμης Π. ΣτσΟρος Δημοτικός Υπάλληλος
25) Μπαζάκος θ . Ιωάννης Δημοδιδάσκαλος
26) Μπάρμπας Γ. Νικόλαος "Εμπορος υφασμάτων
27) Μπάρμπας Νικ. Σπυρίδων "Εμπορος ύφασμάτων
28) Νόστος Χρ. Ευάγγελος Παντοπώλης
29) Πάκος Γ. Πάκος Τυρέμπορος
30) Παπαθανασίου Χρ. Βασίλειος Κσφεπώλης
31) Πάσχος Π. Γεώργιος Παντοπώλης
32) Πδσχος Δ. Λεωνίδας Δερματέμπορος
33) Ράπτης Δ. ’Αθανάσιος "Εμπορος
34) Ρίγγας Γ. ’Αθανάσιος ’Έμπορος
35) Σιαμάς Παν. Γεώργιος Ταχυδρ. Υπάλληλος
36) Σιωμόπουλος Β. Κων]νος Γυμνασιάρχης
37) Σπυρομήτσιος Παύλου Σπυρίδων Υποδηματοποιός
38) Στρουγγάρης Ά π. Άνδρέας Παντοπώλης
39) Σωτηρίου Χρ. Κων]νος Άγωγεύς
40) Σωτηρίου Κ. Γεώργιος Άγωγεύς
41) Τζώνης Δημ. Κων]νος Βιβλιοπώλης
42) Τσαμάτος Εύάγ. Νικόλαος Ράπτης
43) Τσίλης Δημ. Κων]νος Άγωγεύς
44) Τσούλας Β. Γεώργιος Κοινοτικός Γραμματεύς
45) Τσούλας Β. Θεόδωρος Υποδηματοποιός
46) Τσούλας Β. Κων]νος Υποδηματοποιός
47) Φάτσιος Γ. θωμάς Μηλωθρός
48) Φείδης θ . ’Αριστοφάνης Λογιστής
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49) Χρυσοχόος Κ. ’Απόστολος Συνταξιοΰχ. Καθηγητής*

Την ϊδια μέρα καί στον ίδιο τόπο έξετελέστηκαν καί 
οί 1) Μπρέστας Στ. Βασίλειος, 2) Κόκκορης Σπ. Χρηστός, 
άπό τό συνοικισμό ‘'Αγιος Νικόλαος—Παραμυθίας καί 3) 
Μαζαρόπουλος ή Μπάτσιος Σωτηρ. Κων]νος άπό τό Ζερ· 
βοχώρι.

Αιώνια ή μνήμη αυτών πού μέ τό ψυχικό τους φέγγος 
έδωκαν στήν Παραμυθία μια κλασσική μορφή καί στους 
Παραμυθιώτες μιά προβολή όλοκληρωμένης αύτοσυναί- 
σθησης.

Αιώνια ή μνήμη σ* αύτούς πού μ* ένα βαθύτερο έσω- 
τερικό βίο έκαναν τό λόγο πράξη.

Αιώνια ή μνήμη σ’ αύτούς πού ξεχώρισαν τούς έαυ- 
τούς τους καί τούς άνέβασαν στό θεϊκό θρονί γιά ν’ όπο- 
δείξουν του ‘Ηρόδοτου, τό «...πολλοί μέν άνθρωποι εΤεν> 
όλίγοι δε άνδρες», μέ τή μαθητεία στό θάνατο καί τήν άλη- 
θινή ιστορία τής ζωής.

Τή σύγχρονη ιστορία τής Παραμυθίας τήν έγραψαν οί 
49 Πρόκριτοι μέ τήν όναστημένη ψυχή τους όλοζώντανη κι* 
αιώνια στό κύλισμα τών αιώνων, αύτές οί 49 άγνές, ήρωϊ- 
κές καί λατρευτές μορφές πού μάς δώρισαν τή βαρειά κλη
ρονομιά καί τήν άνέσπερη δόξα.

Μιά μικρή πολιτεία, πού μόλις ξεπερνάει τούς τρεις 
χιλιάδες κατοίκους, ριχμένη στήν πλαγιά, του βουνού Κο- 
ρύλα είναι ή σημερινή Παραμυθιά. Σπίτια παλιά, μέ τή 
μονοχρωμία του γκρίζου, κι* έρειπωμένα στις κορυφές Μέ
γαρα, καί γκαλντερίμια άνηφορικά καί χυμένη παντού ή 
σκιά τής Τουρκοκρατίας πού στέκει άδύναμη ή άσήμαντη 
ιδιωτική πρωτοβουλία κι* ή μικρή μέριμνα τής Πολιτείας νά 
έξαφανίσει. Κι* δμως ένα ιδιαίτερο χρέος, καί πιότερο γιά 
τή σύγχρονη ιστορία της, έπιβάλλει μιά πιό μεγάλη στορ-
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γή. Γιά ένα συγχρονισμό τής πόλης καί μιά άληθινή άξιο 
ποίηση τοΟ πλούσιου κάμπου της.

Γιά νά λάμψει τό χαμόγελο τής αισιοδοξίας σ’ ένα 
τυραγνισμένο κόσμο, φτωχό καί ταπεινό, τόν βαθειά δεμένο 
μέ τόν τόπο τούτο πού λατρεύει τήν πατρίδα καί γνωρίζει 
νά θυσιάζεται στό βωμό της καί στήν Ιδέα. Γιά νά κατα
λαγιάσει ή καταιγίδα τών τελευταίων πολέμων πού σάρω
σε τή μικρή τούτη πολιτεία καί νά λάμψει φλογερός 6 
ήλιος τής δημιουργίας πού φωτίζοντας τό ήρωΐκό στοιχείο 
καί τή μακραίωνη Ιστορία τοΟ τόπου τούτου, σ’ ένα συνδυα
σμό του γκρίζου καί τοΟ πράσινου μέ τή μουσικότητα τοΟ 
τοπίου καί τήν ύπόκρουση τής αίώνιας θυσίας, θά δίνει 
πάντα ένα βαθύ πνευματικό νόημα στήν Παραμυθιά καί θ’ 
άποδεικνύει πώς οί μεταγενέστεροι γνωρίζομε νά έκφρά- 
ζωμε τήν εύγνωμοσύνη μας καί νά στήνομε Ιερά σύμβολα·
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Η Π A Ρ Γ A

«Σοβαρόν, υψηλόν 
δόσε τόνον, ώ Λύρα* 
λάβε αστραπήν και ήθος 
λάβε νόος, ύμνοΰμεν 
ένδοξον έργον».

Α. ΚΑΛΒΟΣ

’Απέραντοι έλαιώνες ατό Κρυονέρι. ΟΙ ήλιαχτιδες ξε- 
ψυχοΟν στά φυλλώματα κι* δλος δ τόπος μοιάζει σά με
γάλη χρυσοπράσινη φωτιά. Τά βάθη πυρπολουντσι κι* ή 
θάλασσα, ώς μακρυά στους Παξούς, παίρνει μιάν έκταση 
άπεραντοσύνης.

Πολύ πρωί δ ξανθός ήλιος κι3 ή δροσιά τοΟ νερού μας 
συντροφεύουν στή γνωριμιά του τοπίου. Ό  μεγάλος έλαιώ- 
νας μάς δίνει έκεινο τό αϊσθημα πού μόνο ή σιγή τής φύ
σης γνωρίζει νά χαρίζει. Του ήλιου τά χρυσά βέλη ξεπερ
νάν τά φυλλώματα κι3 ό άνασασμός τής θάλασσας πού 
σβήνει κοντά σου, εΤν* ένα χάδι τρυφερό. Άτέρμονα τρα
γουδούν τά τζιτζίκια. Γύρω σου χιλιάδες έλαιόδεντρα, λι
γοστά κυπαρίσσια, κάπου-κάπου κανένα πεύκο, κΓ άνθι- 
σμένες άγριοβιολέττες, γαζίες, κικλάμενα, άλικα ρόδα, άγ
ρια τριαντάφυλλα, πασχαλιές κΓ ένα θρόισμα έντόμων, μιά 
όνειρευτή φύση στό μυστηριώδη παλμό της, στο μεθύσι τής 
δημιουργίας.

Αές καί βρίσκεσαι σ' ένα παραμυθένιο άνθόκηπο. Λου
λούδια παντού. Στούς κήπους, στά μπαλκόνια άνσρριχώ- 
μενα στούς τοίχους, στίς βραγιές, μ’ ένα άρωμα πανάκρι
βο πού άναδίνεται άπό κάθε μεριά, ένα βάλσαμο πού φτά* 
νει ώς τά φυλλοκάρδια, πού φέρνει τά ρίγη τής ήδονής καί 
δίνει στήν ψυχή μιάν ίλσρή όλοκλήρωση.

Ή  χαρά σεργιανίζει παντού καί σκορπάει γλυκά χα-
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μογέλια. Γεμάτο ύποσχέσεις αοΟ γνέβει τό τοπίο, κσί τρυ
φερά φιλήματα σου δίνουν οί όπάλινες καί μενεξεδένιες 
άποχρώσεις τής θάλασσας. "Ενα φιλικό μήνυμα σοΟ στέλ
νουν τά κυανορόδινα βουνά καί σοΟ θεριεύουν τ’ δνειρο 
πώς ή θεά  τής χαράς, ντυμένη στά μπλέ καί στά χρυσα
φένια μετάξια, διάλεξε αυτό τόν τόπο, γιά νά στήσει τήν 
αιώνια καί άγέραστη κατοικία της, γιά νά φλογίζει μέ τό 
άνέσπερο φώς της τίς ψυχές, γιά νά χαρίζει έκεΐνο το προ
αιώνιο αίσθημα τής νιότης κσί τής ρώμης πού φέρνει τήν 
αίσιοδοξία τής ζωής καί τή θεία γαλήνη.

'Απέναντι τό νησάκι τής Παναγιάς μέ τό μικρό γραφι
κό έκκλησάκι καί τά στενά πέτρινα σκαλιά. Νά κι* οί ξη- 
ρόβρσχοι Κρεμμυδάς κσί Σκορδάς. Δεξιά τό κάστρο, τό 
«Καστέλλι» μέ τά έρείπια μιάς άρχαίσς άκρόπολης 1 2 πάνω 
οτόν άπότομο, σκληρό, καί γιγαντιαιο κωνικό βράχο, στό 
βουνό «Πεζοβολό» πού μέ τήν άγριωπή, καί τήν άρρενωπή 
όμορφιά του, προσθέτει στό άρμονικό σύνολο, έτσι πού πι
στεύεις πώς ή Πάργα είναι άληθινά τό Κάπρι τής 'Ελλά
δας. Δεξιότερα ό «Βάλτος» μέ τ’ άνθισμένα περιβόλια, 
τούς έλαιώνες, τίς λιγοθυμισμένες λεμονιές καί νεραντζιές. 
Μιά παραδεισένια, μιά ειδυλλιακή φύση, μιά πράσινη συμ
φωνία τών δέντρων. Άναζητάς τήν κυτριά πού εύδοκιμοΟ- 
σε έδώ. Τά διαλεχτά καί πανάκριβα κυτρα τής Πάργας 
πουλιώνταν στούς Εβραίους τής Πολωνίας καί Ρωσίας πού 
τά χρησιμοποιούσαν στις θρησκευτικές γιορτές τής σκηνο
πηγίας ’

Μέ λυρική διάθεση ό καθένας ρουφάει τό δροσερό κι*

1. Πολλοί πιστεύουν πώς στήν Παληά Πάργα προϋττηρχεν ή άρ- 
χαία θεσπρωτική πόλη Τορύνη που άναφέρει ό Πτολεμαίο* κι* ό Πλού
ταρχο*. Εκφράζονται όμω* καί πολλοί ένδοιασμοί. Κοίτα: Π. *Αραβαν- 
τινοΟ «χρονογραφία τη* Ηπείρου» εκδ. 1856 τόμ. Β'. σελ. 181 καί Π· 
Π. Σ]αλαπάντα] «Μονογραφία περί Πάργας» 1861 σελ. 67.

2. Χριστ. Περραιβου: «Ιστορία Σουλίου καί Πάργας» 1857 έπανέκ- 
δοση «Σεφερλή» 1956 σελ. 220.
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ευωδιαστόν άγέρα και λούζεται στο πράο φως τής αυγής. 
"Ολα γύρω είναι μιά ποίηση.

Άνηφορίζομε πίσω άπ’ τό κάστρο, τούς στενούς δρό
μους τού Τουρκοπάζαρου. Δρόμοι στενοί, γκσλντερίμια 
φθαρμένα, γραφικά καινούργια σκαλιά, οί άνηφοριές τής 
ΓΙάργας πού τόσο προσέχτηκαν στους καιρούς καί τόσο 
τραγουδήθηκαν:

«Στής Πάργας τις άνηφοριές 
κοντούλες καί μελαχροινές...»

Γυναίκες στις γκρίζες πόρτες συζητούν, έτσι πού δέ 
βρίσκεις διέξοδο στ* άνέβασμά σου κι’ άπ* τά κοντεινά πα
ράθυρα σού χαμογελούν μυριόχρωμα λουλούδια. Οί άνη
φοριές αυτές τής Πάργας έχουν την όμορφιά πού συναντάς 
στά στενά σοκκάκια τών νησιών τού Αιγαίου. Κάπου έδώ 
ψηλά, σώζονταν ώς δυο χρόνια πρίν, τό τελευταίο σύμβο
λο τού Ίσλάμ, ένα περίτεχνο τζαμί. Ά π ’ έδώ πάνω τό 
μάτι σου ξεκουράζεται στό πλατύ Ίόνιο, τό χωρίς τέρμα. 
Μαγεμένος άπ’ τις ομορφιές πού σού στέλνει ή γαληνεμένη 
θάλασσα καί ή εύωδιαστή φύση, νοιώθεις τη λύτρωση πού 
άναζητούσες καί σέ μιά άληθινή έξαρση τής μοναδικής αυ
τής στιγμής όμολογεΐς πώς ολάκερο τούτο τό περιβάλλον 
τής Πάργας έχει κάτι άπ* τη Ριβιέρα τής ’Ιταλίας.

Στη γραφική αύτή θέση μεταφέρθηκε γύρω στά 1337- 
1401 ή μικρή πολιτεία άπ* τήν παληά θέση της κοντά στό 
χωριό 'Αγειά. Μιά άνάγκη πού τής δημιούργησεν ή γειτο
νιά της μέ τούς ’Αλβανούς πού ήρθαν λίγο πιο πρίν στή 
Θεσπρωτία καί ζούσαν μέ τις ληστείες. "Ολα τά γύρω χω
ριά είχαν στό διάβα τού χρόνου ύποστει τή Μωαμεθανική 
θηριωδία8. Οί Μαζαρακιώτες πού τότε περίπου έξισλαμί-

3. ΟΙ Τούρκοι στα μέσα του 14ου αιώνα μέ αρχηγό του$ τόν Ίσλάμ
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στηκαν καί τόσο κοντά βρίσκονταν στήν Παληά Πάργα, 
είχαν γίνει άληθινή μάστιγα. Έ τσ ι οί ΠαργινοΙ προϋχοντες 
ένοιωσαν βαθειά τήν άνάγκη τής άνσζήτησης άσυλου στό 
άκρωτήριο τούτο μέ τή φυσική του όχυρή θέση καί τή δυνα
τότητα διαφυγής στά πλοία, σέ περίσταση μεγάλης έπι- 
δρομής.

Κι* έρχεται ό μύθος νά δικαιολογήσει τή μετοικεσία 
αύτή. ‘'‘Ηταν λέει4, ένας Παλαιοπσργινός βοσκός έδώ στό 
σκόπελο, ποϋβοσκε καταμεσήμερο τά πρόβατά του. 'Α γ
νάντια του, άπό μιά μικρή σπηλιά χύνεται πλούσιο φώς. 
Μέ κατάνυξη πλησιάζει καί θαμπωμένος βλέπει στή σπη
λιά μιά ώραΐσ είκόνα τής Παναγίας μ* ένα λαμπερό άνσμ* 
μένο καντήλι. Τρέχει στούς χωριανούς του καί διηγείται τό 
γεγονός. "Ολοι, μέ τούς Ιερείς καί τούς άρχοντες, σ’ έπίση· 
μη λιτανεία μεταφέρουν τήν είκόνα άπ’ τή σπηλιά στήν έκ· 
κλησιά του χωρίου. Τήν άλλη μέρα ή είκόνα έξαφανίζεται 
κι' άνευρίσκεται πάλι στή σπηλιά. Τό θαύμα θαμπώνει τό 
λαό πού μαζεύεται στή σπηλιά καί προσκυνάει. Σέ λίγες 
μέρες ό ϊδιος βοσκός βλέπει στόν ύπνο του λευκοφορεμένη 
τήν Παναγιά νά τον προστάζει νά πάει άμέσως στούς χω
ριανούς του ν* άναγγείλει δτι σ’ σύτό τό μέρος πρέπει νά 
κατοικήσουν, έγκαταλείποντες τήν παληά πόλη. Ή  θεία θέ
ληση γίνεται σεβαστή καί χτίζετ* έδώ ή μεγάλη έκκλησιά 
«Τό Παλλάδιον τής Νέας Πάργας». Σέ δέκα χρόνια περί
που (1360 1370) μεταφέροντσι στήν τοποθεσία τούτη δλοι 
οί Παληοπσργινοί κοθώς καί άλλοι άπ’ τά γύρω χωριά κι" 
έτσι έμφανίζεται ή σημερινή Πάργα.

Έδώ πάνω στόν άπότομο καί κωνικό βράχο, τό βουνό 
«Πεζοβολός» ρίχτηκαν λίγα σπίτια κι* δλο προστέθηκαν 
κι* άλλα πού γκρεμίστηκαν καί ρημάχτηκαν στό διάβα τοΟ

όφον πέρασαν τήν Πίνδο έφτασαν ώ$ έδώ κάτω στή Θεσπρωτία κατα- 
στρέφοντεξ τά πάντα.

4. Χριστ. Περραιβου, Π. * ΑραβαντινοΟ καί Π. Π. Σ,, όπου πιό πάνω·
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χρόνου καί ξαναϋψώθηκαν για νά διατηρείται αιώνια ή 
ιερή θύμηση τοΟ μοσχοβολημένου τούτου τόπου.

Μάς είναι γνωστή ή Πάργα μόνον άπ’ τον Ιωάννη 
Καντακουζηνό, πού τήν περιγράφει σάν μιά άπ* τις τότε 
άξιόλογες "Ηπειρωτικές πολιτείες ποϋμεναν άφοσιωμένες 
στή Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τον καιρό (1337) πού ή "Η
πειρος «έπανέστη κατά τής Αυτοκρατορίας ύπέρ τοΟ όνή- 
λικος Νικηφόρου τοΟ Βλ 5». ’Έτσι γίνεται πιστευτό πώς ή 
Πάργα (ή πσληά) χτίστηκε στις άρχές τής ΙΒ\ έκατονταε- 
τηρίδας.

Στή νέα πολιτεία οί κάτοικοι στις άρχές άσχολούνταν 
μέ τήν άπόκρουση των διάφορων έπιδρομέων καί στή δια
τήρηση τής λευτεριάς τους, πράγμα πού έκανε τό λαό της 
μάχιμο, γενναίο. Σέ ειρηνικές στιγμές έδιναν τή μάχη τους 
μέ τή φύση, σ' έναν σκληρόν άγώνα άξιοποίησης των πεδι
άδων, πού γρήγορα μετέβαλαν σ’ έλαιώνες, πορτοκαλεώ
νες, κυτριώνες, σέ προσοδοφόρους κήπους καί άνθόκηπους 
μέ ρόδα καί γιασεμιά. ’Αλλά καί μέ τά μικρά πλοία τους 
έκαναν έμπορικά ταξίδια κι* ήρθαν σ’ έπικοινωνία μέ τά 
Εφτάνησα, τή Βενετιά, τήν Τεργέστη καί άλλα Εύρωπαϊκά 
λιμάνια άπ* τά όποια έφερναν στήν πατρίδα τους τόν 
πλοΟτο καί τόν πολιτισμό. Δημιουργεΐται γρήγορα μιά 
προηγμένη Πολιτεία μέ τρεις χιλιάδες περίπου κατοίκους 
μέ δεκαεφτά πατριαρχικές οικογένειες δηλ. Δεσιλάται, Βα- 
σιλάται, Βρανάται, Μανιάκαι, Δημουλιτζάται, Πετζαλάται, 
Βερβιτζιώται, Ζουλάται, Μαυρογιαννάτσι, Παπυράται, Κα- 
κούλαι, Στανελάται, Ίδρωμένοι, Βέργοι, Τσόριδες, Λουμ- 
παιοι καί Ζουπαιοι.

Υπήρχαν άκόμη καί 14 άλλες Πατριές, Άντιοχάται, 
Κουμάνοι, Λιγνοί καί άλλοι πού έξοντώθηκαν άπό λοιμό 
στις άρχές τής ΙΕ'. Εκατονταετηρίδας. Μερικές άπ* αύτές 
είχαν τή ρίζα τους σέ λαμπρές Βυζαντινές οικογένειες,

5. Π. ΆραβαντινοΟ: δπον πιό πάνω, σελ. 184.
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δπως του Βρανα, Μανιάκη, Βασιλίτσι, Άντίοχου, Κουμά- 
νου καί άλλων®.

Τό δνομσ της μικρής τούτης πολιτείας ήταν Παράγειος 
ή Παραγαία καί δχι "Υπαργος δπως ύποστήριξεν ό Μελέ
τιος, προήλθεν δέ άπ’ τή θέση της στήν καρδιά τοΟ βουνοΟ 
ΠεζοβολοΟ. Ό  Άρσβαντινός ’ λέγει πώς τό πρώτο της 
δνομα ήταν Έπσρωγός, ή Ύπσρωγός, πού παραφθάρθηκε 
σέ Πάργα. Χάρις στή μετοικεσία αυτή οί κάτοικοί της, πού 
ήταν δλοι έλληνικής καταγωγής διαφύλσξαν τή θρησκευτι- 
κότητά τους καί τήν έλληνική γλώσσα άφθαρτη, πραγμα 
πού δέν συνέβει στις λοιπές περιοχές τής Θεσπρωτίας. 
Έδώ βρήκαν συχνά άσυλο καί διάφοροι όρθόδοξοι χριστια
νοί άπ* τήν ’Αλβανία, οί όποιοι δμως νωρίς συγχωνεύτηκαν 
μέ τούς πρώτους κατοίκους σέ σημείο πού έγκατέλειψαν 
καί τή γλώσσα τους.

"Ισως άπ* τούς μετανάστες αυτούς νά ώνόμασε ό Που· 
κεβίλ®, δταν τήν έπισκέψτηκε λίγο πριν πουληθεί στόν Ά · 
λή, τούς Παργινούς ’Αλβανική φυλή «Peuplade Albanaise.» 
Στήν άδικη αύτή κρίση, ένας ’Ανώνυμος6 7 8 9 καί ό συγγραφέας 
γιατρός Άλέξης Πάλλης10 άπάντησαν μέ τά περισπού· 
δαστα συγγράμματά τους μέ τά όποια άπέδειξαν τήν Ε λ 
ληνικότητα τών κατοίκων της.

Ή  ειδυλλιακή θέση της καί ιδίως ό πλούτος τών κα
τοίκων έφεραν τούς Παργινούς σέ συνεχείς άγώνες μέ 
τούς ’Αλβανούς έπιδρομεΐς καί τούς Ιταλούς πειρατές.

6. του Ιδίου: όπου πιό πάνω σελ. 206 στήν νπτοσημείωση.
7. του Ιδίου: όπου πιό πάνω σελ. 182.
8. Pouqueville voyage de la  G rece T. I l l  σελ. 212.
9. Expose des faits, qui ont presede e t suivi la  cession de 

P arga  etc, a Paris. 1820.
To ipyo τούτο του ’Ανώνυμου που γράφτηκε στήν ‘Ελληνική γλώσ

σα μεταφράστηκε στή Γαλλική άπό τόν Am oury D uval
10. ’Αλεξίου Πάλλη, Ιατρού: «Μελέται έπΐ τή$ άρχαία$ χωρογραφίας 

καί Ιστορία$ τή$ Ηπείρου.» σελ. 17.
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Βοηθούς στους αγώνες για τήν διατήρηση τής λευτεριάς τους 
ευρισκαν πάντα τούς Ναπολιτάνους πού κατείχαν τότε τά 
νησιά τού Ίόνιου. Μέ τά γεγονότα του 1393 στη Νεάπολη 
κατά τής Βασίλισσας Ιωάννας, ή Ναπολιτάνικη κυριαρχία 
χάθηκε άπ* τά νησιά του Ίόνιου καί τά Ηπειρωτικά παρά
λια. Οί Παργινοί τότε ύπέκυψσν στη βανδαλική κυριαρχία 
των ληστοσυμμοριτών καί τό 1394 στήν κυριαρχία τοΟ Άλ- 
βανοσερβόβλαχου Μπογκόη πού κατείχε καί άλλες πολι
τείες τής Θεσπρωτίας, τις όποιες άρπαξε άπ* τούς Νορ- 
μανδούς καταχτητές τής Ηπείρου. 'Έξη χρόνια έζησαν 
κάτω άπ* τήν τυραννική σκιά του Μπογκόη οί Παργινοί· 
Τό 1400 πού ό Μπογκόη πολεμούσε στήν "Αρτα καί τήν 
Άμπρακίσ, οί Παργινοί γιά νά σώσουν τήν πατρίδα τους 
άπ* τήν Άλβανοσλαυϊκή κυριαρχία ζητουν τήν προστασία 
των Ενετών, πού τότε κατείχαν τήν Κέρκυρα.

Οί προύχοντες τής Πάργας Ιωάννης Βασιλάς, πρωτο
πρεσβύτερος, Ιωάννης Άντίοχος, Δημήτριος Βερβιτσιώτης 
καί Ιωάννης Κούμανας ήλθαν τό 1401 στήν Κέρκυρα σε 
διαπραγματεύσεις μέ τον Άζαρινο Βαΐλο τής Κέρκυρας, 
μέ τον όποιο στις 22 Μάρτη συντάχτηκε στήν Ιταλική ή 
συνθήκη μέ τούς παρακάτω δρους 11 οί όποιοι άποδεικνύουν 
τήν έπιπολαιότητα τών Παργινών, καί τήν έξυπηρέτηση 
προσωπικών συμφερόντων τών άντιπροσώπων τους:

«Α' Νά άπολύωνται έκ τών φυλακών τών Ενετών καί 
τών συμμάχων των δσοι τών Παργίων εύρίσκονται έν αύ· 
τοϊς ένεκα όφελημάτων ή πλημμελημάτων.

Β' Ν' άποδοθώσι τοΐς Παργίοις δσα πράγματα τοΐς 
ήρπασαν κατά διαφόρους καιρούς οί Μαζαρακαΐοι,

Γ' Νά έχωσι τό έλεύθερον, δσοι τών Παργίων θέλου- 
σιν, ινα γεωργώσιν άσυδότως τάς έν τή νήσω τών Άντι·

11. Π. Π. Σ]αλαπάντα], όπου πιό πάνω σελ. 74-76.
Κοίτα όκόμη καί Π. Άραβαντινου, όπου πιό πάνω σελ. 188-189 

καί Χρ. Περραιβου, όπου πιό πάνω.
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πάξων κσ! αυτής τής Κέρκυρας άκαλλιεργήτους γαίας.
Δ' Νά μή στρατεύονται οί κάτοικοι δΓ ούδεμίαν άλλην 

Ανάγκην ή αιτίαν, ή μόνον διά τήν ύπεράσπισιν τής πατρί* 
δος των.

Ε' Νά μή θεωρώνται σί πέριξ τοΟ Φρουρίου γαϊαι ώς 
περιουσία τής Κοινότητος, καί ούχί ώς άνήκουσαι είς τήν 
Ένετικήν φρουράν ή διοίκησιν.

ΣΤ' Νά μήν εχη ή Ένετική ’Αρχή δικαίωμα κυριαρ
χίας ή μονοπωλείου έπί τών βαλάνων καί τοΟ πρινοκοκ- 
κίου, τών συλλεγομένων έκ τών έν τή περιοχή τής Πάργας 
δρυών καί πρίνων, άλλά νά λάβη προσδιωρισμένον τι πο- 
αόν έκ τών άνωτέρω προϊόντων καί νά δίδη δι’ αυτό είς τό 
Κοινόν τής Πάργας δύο σόλδια δι* έκαστον μόδιον βαλά
νων καί τέσσσρα δι* έκάστην λίτραν πρινοκοκκίου.

Ζ' Ν* Αναγνωρίζεται ύπό τής Ένετικής κυριαρχίας ή 
άμπελος, ή καλουμένη του Λουκά ώς Ιδιοκτησία του Μωάν- 
νου Κουμάνου καί ν* άποζημιωθή παρά τής κυριαρχίας ό 
πρώην κάτοχος σύτής.

Η' Ν' άποσταλή ώς φρουρά είς Πάργαν λόχος στρα
τιωτών Ενετών, συνιστάμενος έφ* άνθρώπων καλής καί 
πιστής διαγωγής.

θ ' Νά χορηγώνται παρά τής Αρχής έτησίως είς έκα
στον πολίτην οικογενειάρχην Ιθαγενή τά συνήθη δώ ρα1#.

Γ Νά εχη ό πρωτοπρεσβύτερος τής Πάργας τό προ- 
νόμιον του Ιερουργειν έπί μαρμσρίνης τραπέζης καί λαμ- 
βάνειν δύο μερίδας έκ τών έτησίων τροφίμων προσφορών, 
δσας ύποχρεοΟτο νά χορηγήση ή κυβέρνησις.

ΙΑ' Ν’ Αναγνωρίζεται ή έν τώ φρουρίω έκκλησία τής 
Ύπεραγίας Θεοτόκου ώς προγονική δικαιουχία τοΟ πρωτο
πρεσβυτέρου Παπά Ίωάννου Βασιλά καί τών κληρονόμων 
καί διαδόχων αύτοΟ. 12

12. «Τά συνήθη δώρα ήταν πέντε μόδια άλάτι σέ κάθε οικογένεια, 
καί δυό γεύματα μέ διάφορα γλυκά στους Ιερείς καί στους προύχοντες» 
ένα τήν παραμονή τών Χριστουγέννων κΓ ένα τά θεοφάνεια.
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IB' Νά μισθοτώντσι παρά τής κυριαρχίας 6 Κοντό· 
σταυλος (φρούραρχος) καί ό Πριμικήριος (έπιστάτης ατούς 
Προύχοντες καί είσπράκτορας των φόρων άπό τούς κατοί
κους) συμμορφούμενοι άκριβώς καί συνεννοούμενοι μετά 
των έπιτοπίων 'Αρχών, διάγοντες πιστώς καί άμέμπτως 
καί προς τούτοις ύποχρεωμένοι ινα τας κλείδας του 
Φρουρίου παραδώσωσι τώ Κεφαλα (Λοχαγώ), δπως άνοι
ξη άνά πάσαν πρωινήν ή έσπερινήν ώραν τήν θυρίδα τοΟ 
φρουρίου, ϊνα είσέρχωνται καί έξέρχονται οί κάτοικοι, όσά 
κις άναγκάζει αυτούς ιδιαιτέρα ύπόθεσις δπως ζητήσωσι 
τήν εξοδον ή τήν είσοδον.

ΙΓ' Νά έχωσι τό δικαίωμα οί κάτοικοι του είσπράτ- 
τειν έπί οκτώ ήμέρας τόν τελωνειακόν φόρον έπί τής εισα
γωγής καί έξαγωγής δλων των έμπορευμάτων, ΐνα χρησι- 
μεύση οδτος διά τήν δαπάνην τής πανηγύρεως Ρουσαλίας ή 
Ρωζαλίας ,8».

Ή  Πάργα άπό τότε άπαριθμιέται στις Βενετικές κτή
σεις μέ άναμφισβήτητη δμως αύτοδιοίκηση. 'Α π’ τή στιγμή 
αύτή γίνεται ό προμαχώνας του Ελληνισμού. Έδώ κατα
φεύγουν δλοι οί διωκόμενοι θεσπρωτοί γιά ν’ άποφύγουν 
τόν έξισλαμισμό καί τις δηώσεις, γρήγορα δέ ό πληθυσμός 
της ξεπερνάει τις πέντε χιλιάδες. Οί Βενετσιάνοι τήν όχυ· 
ρώνουν καί τήν κάνουν άπόρθητη. Χτίζονται τώρα σπίτια 
κι* έξω άπ* τό κάστρο. Οί Παργινοί ζουν μέ τ άρματα στο 
χέρι. Δημιουργούν άρκετά καλό στόλο, ό όποιος δπως λέει 
ό Βύρων13 14, μεταβάλλεται σέ πειρατικό ή κουρσάρικο, πού 
έπιτίθεται συχνά στούς Άλγερίνους, τούς Τούρκους καί 
τούς Φράγκους.

*Η παραπάνω συνθήκη έπεκυρώθηκε άπ' τήν Ένετική 
'Αριστοκρατία ή όποια τούς χορήγησε τό Α'. Δίπλωμα μέ

13. Γιορτές άπό 1-8 Μάη κάθε χρονιάς βακχικές 
(έθιμο Σικελικό.)

< 14. Φάνη Μιχαλόπουλον: «Τόδραμα τής Πάργας»
Άθ. 11-7-1955.

καί παιδαριώδεις 

έφημερίδα» "Εθνος
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δλους τούς παραπάνω δρους. Ό  Άζαρΐνος έπιτρέπει ατούς 
Παργινούς νά καλλιεργούν τά χέρσα χωράφια τής Κέρκυ
ρας, νά έχουν τοπικά δικαστήρια, νά πολιτεύωνται καί δι- 
κάζωνται μόνοι τους, χωρίς την έπέμβαση τής Ένετικής 
Κυβέρνησης, μέ τούς έθιμικούς τους κανόνες καί μέ μόνον 
τό δικαίωμα του καταδικαζόμενου νά υποβάλει έφεση στά 
δικαστήρια τής Κέρκυρας καί νά ζητόει τήν έκδίκαση τής 
όπόθεσής του μέ τό Βενετσιάνικο Κώδικα. Τριανταδυό δια
λεχτοί πολίτες πού τούς διάλεγαν μέ γενική ψηφοφορία οΐ 
Φάρες, άποτελουσαν τήν έκτελεστική καί δικαστική έξου- 
σία μέ πρόεδρο τό Βενετσιανο Διοικητή τής Πάργας. Εί
χαν άπαλλαγεΐ άπ’ τόν τελωνειακό δασμό στό έσωτερικό 
έμπόριο, άλλά, καί δταν έμπορεύονταν στά λιμάνια τής 
Βενετίας πλήρωναν μόνο τό μισό δασμό. Διετήρησαν άκό- 
μη άκλόνητη τή θρησκευτική τους άνεξσρτησία καί ποτέ δέν 
ύπήχθησαν στήν Παπική έξουσία. Ή  έκκλησία τους διοι- 
κουνταν άπό Πσργινό ιερέα ποϋφερνε τόν τίτλο τοΟ Άρ· 
χιπρεσβύτερου, στόν όποιο καί όπήγοντο δλοι ot άλλοι 
Ιερείς. Χωρίς νά ύποτάσσωνται στό Οικουμενικό Πατριαρ
χείο μνημόνευαν στις λειτουργίες τους πάντα τό δνομα 
του Οικουμενικού Πατριάρχη, ό δέ Πρωτοπρεσβύτερος 
άπεφάσιζε γιά δλα τά θρησκευτικά ζητήματα τής περιοχής, 
διαζύγια κ.λ.π. Ή  άπόφαση του ήταν άμετάκλητη άπ* τήν 
Κυβέρνηση.

*0 Επίσκοπος Παραμυθίας έχασε δλα τά δικαιώματα 
πού είχε στήν Πάργα καί διατήρησε μόνο τό δικαίωμα τής 
χειροτονίας ιερέων. Γιά τήν αιτία αυτή τού έπέτρεπαν μιά 
φορά τό χρόνο νά πηγαίνει στήν Πάργα 16 καί νά λειτουρ
γεί μέ μόνη άμοιβή δυό βενέτικα φλωριά καί τήν ήθική Ικα
νοποίηση δτι τήν ήμέρα έκείνη μνημονεύονταν τ* όνομά του 
στις λειτουργίες άπό δλους τούς ιερείς τής περιφέρειας τής 
Πάργας. 15

15. Π. Π. Σ[αλαπάντα] δπου πιό πάνω σελ. 78.
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Ή  πιο πάνω συνθήκη έπεκυρώθηκε πάλι μέ ιδιαίτερο 
Δίπλωμα στίς 9 Αύγούστου 1447 άπ5 τό Δούκα τής Βενε
τίας Φραγκίσκο Φοσκαρίνη, χάρις δε σ’ αυτό σταμάτησαν 
οί καταχρήσεις των υπαλλήλων τής ’Αριστοκρατίας στην 
Πάργα.

Ειρηνικά εζησαν οί Παργινοι ώς τό 1452 πού ’Οθωμα
νικά στίφη δώδεκα χιλιάδων περίπου, μέ άρχηγό τό Χατζή 
Βέη μπήκαν στήν 'Ήπειρο καί χτύπησαν τις Βενετσιάνικες 
κτίσεις τίς όποιες διαδοχικά κατέλαβαν, δπως τό Βουθρω" 
τό, τή Στροβίλλη, 'Αγειά, καί Ρηνιάσσα. Μετά άπό σκλη
ρή καί φονική μάχη πού διεξήγαγαν μόνοι τους οί Παργι- 
νοί, οί Τούρκοι κατέλαβαν καί την Πάργα. Οί Βενετσιάνοι 
έχασαν δλες τίς κτίσεις τους στήν ’Ηπειρωτική γή κινδύ
νευε δέ κι* αύτή ή Κέρκυρα νά περιέλθει στούς Τούρκους. 
Στά τέλη του 1454 Βενετσιάνοι καί Κερκυραΐοι πολιορκούν 
τούς Τούρκους τής Πάργας, στίς έπάλξεις του κάστρου 
τής όποιας, τό 1455 ύψώνουν καί πάλι τή σημαία του ‘Α
γίου Μάρκου. Οί Κερκυραΐοι άνδραγάθησαν πραγματικά 
καί γιά άμοιβή τους ώρίστηκε νά έκλέγεται κάθε τριετία ό 
Διοικητής τής Πάργας άνάμεσα άπό τούς Κερκυραίους εύ- 
πατρΐδες.

Μέ έ'λληνα πιά Διοικητή οί Παργινοι ζουσαν ειρηνικά. 
Άπέκρουσαν μαζί μέ τούς Κερκυραίους σέ έπικούς άγώ- 
νες τό 1475 τούς Τούρκους καί τό 1478 τά στρατεύματα 
του Σουλτάνου Μεχμέτ πού πολεμούσαν στήν έπικράτεια 
του ηρώα Γιώργου Καστριώτη.

Στίς 13 Δεκέμβρη του 1511 ό Δούκας τής Βενετίας 
Αεονάρδος Λαουρεντάνος γιά νά περιστείλει τίς καταχρή
σεις τών Βενετών ύπαλλήλων τής Πάργας έξέδωκε νέο 
Δίπλωμα.

Τό 1533 ή Πάργα πολιορκεΐται άπό τόν ισχυρό στόλο 
του Τούρκου Ναυάρχου Μπσρμπσρόσσα, τά στρατεύματα 
τοΟ όποιου τελικά έπιβάλλονται καί παραδίνουν τήν Πάρ- 
γα στή φωτιά άφοϋ γκρέμισαν τελείως τό Φρούριο καί τά 
περισσότερα σπίτια. Οί Παργινοι φεύγουν καί ζουνε σέ
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σκηνές ατά γειτονικά χωριά 'Αγειά, Ράπεζα, Άρπίτσα, Σε 
νίτσσ "Αγια Κυριακή και άλλοι στήν Κέρκυρα.

Ζουνε δμως με τή νοσταλγία τής πατρικής γής καί τή 
μνήμη τών προγονικών τάφων καί Ικετεύουν τούς Βενετσιά- 
νους νά τούς βοηθήσουν νά ξαναχτίσουν τά σπίτια, τώρα 
πού ξανσγύρισαν στήν Πάργα, τήν όποία έγκατέλειψαν οί 
κατακτητές. Οί Βενετσιάνοι τούς προτείνουν νά μετοικήσουν 
στους Πάξους ή στήν ’Ιταλία. "Οταν δμως είδαν τίς τερά
στιες προσπάθειες τών Παργινών ν* άνοικοδομήσουν τήν 
πατρίδα τους,ύπακούοντες καί σέ λόγους πολιτικής σκοπιμό
τητας, με δουκικό Διάταγμα του 1567 διατάζουν τήν Κυ
βέρνηση τής Κέρκυρας νά βοηθήσει καί νά δώσει στούς 
Παργινούς δλα τά μέσα γιά τήν άνέγερση τοΟ Κάστρου 
καί τών σπιτιών. Κι* άρχίζει χαρούμενο τό τραγούδι τής 
δουλειάς. Μά πριν τελειώσει ή άνοικοδόμησή της ήλθαν τό 
1569 σέ πόλεμο ή Υψηλή Πύλη μέ τή Βενετιά, ό ναύαρχος 
δέ τής Πύλης *Αλή Πασάς κατέλαβε στις 10 Σεπτέμβρη 
τοΟ 1571 τήν Πάργα, τής όποίας τά καινούργια σπίτια πσ· 
ρέδωκε στή φωτιά καί γκρέμισε τελείως τό κάστρο της.

eH Πάργα άνακαταλσμβάνεται πάλι άπ* τούς Βένετους 
τήν ϊδια χρονιά, οί δέ Παργινοί διακρίθηκαν κοντά στούς 
Βενετούς καί Κερκυραίους στή μάχη του 1572 κατά τοΟ 
Μαργαριτιου.

ΜοχθοΟντες οί Παργινοί ν* άναστήσουν τήν πατρίδα 
τους έστειλαν στις 5 Φλεβάρη του 1572 στή Βενετιά πρε
σβεία άπ* τούς Άντώνη Βασιλά, Νικόλα Πάπυρο καί Πα
πά Συλβέστρο Πετζάλη, ό δέ Δούκας Άλοΐσιος Μουτσενι- 
γος έπεκύρωσε μέ Δίπλωμά του τή γραφτή τους αϊτηση. 
Τούς στέλνει πέντε χιλιάδες Βενετσιάνικα σανίδια γιά τό 
χτίσιμο τών σπιτιών καί γρήγορα στεριώνεται τό κάστρο 
καί πιο όμορφη ή πολιτεία, τήν όποία δίκαια ώνόμασαν 
Occhio e Γ occhio di Corfu (μάτι καί αυτί τής Κέρκυρας),

Στό μεταξύ ύπογράφεται συνθήκη τής Βενετιάς μέ τήν 
Υψηλή Πύλη πού ξεπέρασε τά έκατό χρόνια. Μιά περίο
δος πού έπέτρεψε στήν Πάργα μέσα σέ μιά ειρηνική άτμό-
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σφαίρα νά έξελιχτει σ’ ένα άξιόλογο κέντρο. Διακεκριμέ
να παιδιά τής Πύργος δόξασαν τ ’ δνομά της σέ πνευμα
τικές πορείες στην ξενιτειά, δπως ό Άντρέας Τδρωμένος 
ιερέας πού χρημάτισε πολλά χρόνια σοφός διδάσκαλος 
στην Κέρκυρα, ό /Λαυρογιάννης στην Πάτρα, ό Ιατροφι
λόσοφος Γιώργος Δεσίλας στην Κωνσταντινούπολη κι9 άκό- 
μη ό ιερομόναχος Σιλβέστρος, ό ’Ακάκιος Δεσίλας, ό Τι
μόθεος, Βασιλάς, ό ’Αγάπιος Ρήγας, ό Χρύσανθος Κονο- 
φάος. ό Ιερομόναχος Βενέδικτος κ. ά.

Δέν έλειψσν στο διάστημα αυτό οί άγώνες τους ένα- 
ντίον τών Τούρκων, δπως τό 1657 πού άμύνθηκαν ήρωϊκά 
κατά τής έπιδρομής τών "Οθωμανών όπλαρχηγών Ίμάμ Πα
σά καί Βέϊκο καί τό 1658 έναντίον των ίδιων όπλαρχηγών 
πού τούς πολιορκούσαν με 6.000 στρατιώτες καί 4.000 σκα
πανείς καί τούς όποιους μετά άπό όχτώ μήνες πολιορκία 
άπέκρουσαν, μέ διάκριση του γενναίου Πσργινου Σπύροι> 
Παλατίνου.

Τό 1705*1707 οί Βενετοί ώχύρωσαν ξανά τήν Πάργσ, 
τό δέ 1716 στον πόλεμο τής Τουρκίας μέ τη Βενετιά, έξήν- 
τα πέντε χιλιάδες ΤοΟρκοι στρατιώτες πού κυρίεψαν τό 
Βουθρωτό άπειλουσαν τήν Πάργα τήν όποια έσωσεν ό 
στρατάρχης τής Αριστοκρατίας καί προστάτης τής Κέρκυ
ρας Ιωάννης Ματθίας Κόμης Σχυλλεμβουργος πού άνεκα- 
τέλαβε τό Βουθρωτό κ3 έδιωξε τούς Τούρκους άπ’ τά ήπει- 
ρωτικά παράλια. Μέ τή συνθήκη του P a s s a r o v it z  τής 21 7- 
1718 ή Πάργα παρέμεινε στή Βενετσιάνικη προστασία.

CH Πάργα σάν λεύτερη πολιτεία συνεχίζει στά χρόνια 
αύτά μιάν άνοδική πορεία πού τήν κάνει τό στόλισμα του 
ήπειρωτικου χώρου. Έδώ καταφεύγουν γιά νά σωθούν άπ’ 
τις Τουρκικές διώξεις οίκογενειακώς οί ΜπουκουβαλαΤοι, 
οί Γριβαΐοι, οί Κσρακΐτσοι, οί Κουσουβάρες καί άλλοι πολ
λοί άπ’ τή Θεσσαλία, τήν ’Ακαρνανία καί τή Στερεά.

Οί κάτοικοι ξεπερνούν τις 6.000 άπ3 τούς όποίους μό
λις οί μισοί ήταν ντόπιοι, άπ’ τις παληές Πσργινές φάρες. 
Προσαρτουνται τώρα στήν Πάργα, ή Ράπιζα, ή Άρπίτσα,
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ή Ζάρια, ή Σενίτσσ, τό Φανάρι, ή Σπλάντζα κι* ή Ζέρα καί 
δημιουργειται ή δημοκρατική πολιτεία τής αυτόνομης Πάρ- 
γας. Χτίζονται καινούργια σπίτια ατό Κάστρο καί έξω άπ* 
αυτό γιά να χωρέσει τούς τόσους κατοίκους. Σπίτια ψηλά 
διώροφα καί τριώροφα, δμορφα καί έπιβλητικά μέ μιά έσω· 
τερική άτμόσφαιρα Βενετσιάνικη, καθαρά Ευρωπαϊκή. "Ε
νας λεπτός πολιτισμός καλλιεργείται πού στέριωσε πιότε
ρο τό φιλελεύτερο πνεύμα τών κατοίκων. Έδώ δοξάστηκεν 
ό χριστιανισμός μ* ένα άγνό θρησκευτικό αίσθημα. Πενήν
τα έκκλησιές είχεν ή Πάργα, οί περισσότερες τών όποίων 
ήταν ίδιόκτητες. Δίκαια λοιπόν ό Άραβαντινός τήν ώνο* 
μάζει «Προμαχώνα του ΧριστιανισμοΟ στήν "Ηπειρο 1β*> 
έάν ή Πάργα μή ήκμσζε χριστισνίζουσα κατά τάς τελευ
ταίας έκατονταετηρίδας φρονουμεν δτι έκ τών γειτνιαζόν- 
των αυτή χωρίων, ούδέν αύτών έμελλεν ϊνα διατηρήση τό 
χριστιανικόν θρήσκευμα.»

Κι* ήλθεν έδώ τό 1767 ό έθναπόστολος Κοσμάς ό At- 
τωλός, πού γιά τΙς πολλές έκκλησιές πού είδεν είπε: «οί 
πολλές έκκλησιές ούτε διατηρούν, οϋτε ένισχύουν τήν πί
στην μας δπως πρέπει. ‘Η πίστις δέν έστερεώθη άπό άμα- 
θεΐς 'Αγίους, άλλά άπό σοφούς καί πεπαιδευμένους 'Α
γίους, οϊτινες καί τάς 'Αγίας Γραφάς άκριβώς μάς έξήγη- 
σαν καί διά θεοπνεύστων λόγων άρκούντως μάς έφώτισαν. 
Λοιπόν, τέκνα μου Πάργιοι, πρός δισφύλαξιν τής πίστεως 
καί έλευθερίας τής πατρίδος, φροντίσατε άνυπερθέτως νά 
συστήσετε σχολεΐον Ελληνικόν, δι* οδ γνώσονται τά τέκνα 
ύμών, δπερ ύμεΐς άγνοειτε.»16 17

Τούς συνέστησεν άκόμη νά γκρεμίσουν έκκλησιές γιά 
νά χτίσουν σχολειά, γιατί ήταν σωστό πώς σχολειά δέν 
ύπήρχαν, άλλά έπέτρεπαν οί Βενετσιάνοι τήν ιδιωτική έκ- 
παίδευση, δπου καί δίδαξαν ό Φιλόθέος'Ιερομόναχος (1765)

16. Π. ’ Αραβα ντινου: δπου πιδ πάνω σελ. 185 σημ. α \
17. Χρ. Περραιβοϋ: Βιογραφία Ρήγα, β ' μέρος σελ. 52.
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ό ’Αγάπιος Λεονάρδος (17 79-1780), ό Άντρέας Τδρωμένος 
(1780), ό Χριστόφορος Περραιβός πού έγραψε πρώτος τήν 
ιστορία τής Πάργσς τό 1803 κ. ά.

Στά χρόνια έκεινα, ή μάστιγα τής ’Ηπείρου, ό Ά λή 
Πασάς Τεπενλελής πού διορίστηκε σατράπης τών Γιαννίνων 
στά 1788, έβαλε σκοπό νά προσαρτήσει στη σατραπεία του 
τίς Βενετσιάνικες ηπειρωτικές κτίσεις. Χρησιμοποίησε για 
τό σκοπό του αυτό τη ραδιουργία καί τό χρυσάφι, μιά πού 
δεν μπορούσε άλλιώς νά δράσει άφου ύπήρχεν ειρήνη με
ταξύ τής Τουρκίας καί τής Έ νετικης’Αριστοκρατίας. Για 
τήν Πάργα έγραφε στό Διβάνιο: «Έκ τής Πάργας θά έξέλ- 
θη ή κατά τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πυρκαϊά. Έ ν 
αότώ τεκταίνονται συνωμοσίαι κατ’ αυτής, έκεΐθεν προμη
θεύονται τά άναγκαΐα οί έπίφοβοι Σουλιώτα» 1S, καί πα
ρότρυνε τό Διβάνι νά καταχτήσει τήν Πάργα. Άντιστάθη- 
κε ήρωϊκά ή Πάργα σ’ δλες τίς έπιδρομές τών ’Αλβανών 
καί κυριώτερα τών Μαργαριτιωτών πού τίς προετοίμαζε 
καί τίς ένίσχυεν ό Ά λή Πασάς, ώς τό 1797 πού πέθανε τό 
λιοντάρι του Α γίου Μάρκου κΓ ή πολιτεία περιήλθε σέ 
νέα κυριαρχία, στις λεγεώνες τής Γαλλικής Δημοκρατίας» 
μέ τή συνθήκη του Campo - Formio. Καί σάν ή Τουρκία 
ήλθε σέ πόλεμο μέ τή Γαλλική Δημοκρατία, στις 10 Σεπ
τέμβρη 1798, διατάζεται άπ* τό Διβάνι ό Ά λή Πασάς 
δπως, σέ συνεργασία μέ τό συμμαχικό στόλο, τής Ρωσίας 
καί Τουρκίας, καταδιώξει τούς Γάλλους άπ’ τίς ’Ηπειρω
τικές πόλεις.

Ό  Ά λή Πασάς κατέλαβε άμέσως τό Βουθρωτό καί 
τήν Πρέβεζα, προσπάθησε δέ νά καταλάβει καί τήν Πάργα 
μέ τή Διπλωματία.

Στό Γάλλο στρατηγό τής Κέρκυρας Chabot γράφει- 
«...Υπάρχουν περιστάσεις εις τάς όποίας όφείλει τις νά 
ύποκύψη... Εύρέθην εις τήν σκληρόν άνάγκην του νά κα'
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18. Π. Π. Σ]αλαπάντα], οπού τπό πάνω σελ. 108.
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τάσχω τό Βουθρωτόν καί τήν Πρέβεζαν* ή Βόνιτζα είναι 
έτοιμη νά μοί άνοίξη xcc πύλας, καί τολμώ νά έλπίζω δτι 
καί ύμεις θά θελήσετε νά μοί έκκενώσετε τήν Πάργαν. Τό 
κοινόν συμφέρον μας άπσιτεί τήν πσραχώρησιν ταύτης έκ 
μέρους σας... καθόσον μετά τήν κατοχήν τών θέσεων τού* 
των θά είναι άνεξάρτητος. Εις τήν περίστασιν τσύτην θά 
δυνηθώ νά σάς βοηθήσω, άν πολιορκηθήτε έν ώ καιρώ καί 
οι πολιορκηταί θά είναι εις τήν διαθεσίν μου ένεκα τών Αναγ
καίων, τά όποια βεβαίως δέν θά στέρξω νά τοις δίδω, χω
ρίς νά ένοχοποιηθώ Απέναντι τής πόλης...» *·. Μά σόν 
προσέκρουσε στήν τιμιότητα καί γενναιότητα τοΟ Γάλλου 
στρατηγοΟ, Απευθύνεται μέ πολλά γράμματά του στούς 
Παργινούς. "Ενα άπ* αυτά, τό όποιο πήγε ό αύλικός του 
Χασάν-Έφέντης είναι τό παρακάτω:80

«[Τ.Σ.] ‘Ορισμός του Ύψηλοτάτου Ά λή Πασά.
Εις έσάς Πσργιώταις, άλλο δέν σάς γράφω, μοναχά 

καί άλλην φοράν σάς έγραψα καί δέν έβάλατε αύτί ’ς τά 
λόγια μου, μόνον στέκεσθε μαγκούριδες (υπερήφανοι), καί 
αύτό τό μαγκουρλούκη δέν σάς βγαίνει σέ καλό, μέ τό νά 
έχω κάτι άλλαις δουλιαΐς άλλοιώτικαις κατά τό παρόν. 
Έ γώ  δέν θέλω τον χαλασμόν σας, μόνον νά εϊμαστεν γει- 
τόνοι καθώς εϊμαστεν, καί τό μεράκι μου (ή έπιθυμία μου), 
ούτε νά σάς χαλάσω είναι, ούτε Τούρκους νά στείλω αύ· 
τοΟ, μόνον νά διώξετε καί σκοτώσετε τούς Φραντζέζους, 
όποΟ είναι αύτου, καί σάς στέλλω τον Χασάν Έφέντη, καί 
σάς κουβεντιάζει τά πάντα στοματικά. *Όχι άλλο».

Πρέβεζα 16 ’Οκτωβρίου 1798.

Μά ή ήρωϊκή φωνή τών κατοίκων πού λικνίστηκε καί

19. Pouqueville, R egeneration  de la Grece Tom. 1 Pag. 135.
20. Χρ. Περραιβου: δπου π ιό  πάνω σελ. 115.
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σύνθεσε μιάν άθάνστη μελωδία τεσσάρων αιώνων, έκανε 
τούς Παργινούς ν3 άπαντήσουν περήφανα καί γενναία:

«Υψηλότατε *Α. Πασά, σέ προσκυνούμεν 
Έλάβομεν τά δύο σου γράμματα καί έχάρημεν διά την 

ύγείαν σου* την υποταγή όπου ζητείς άπό ήμάς, είναι όδύ- 
νατον νάτήν άπολαύσης, έπειδή τά ζωντανά σου παραδείγ
ματα μάς παρακινούν δλους εις τον ένδοξον καί έλεύθερον 
θάνατον, καί οχι ποτέ εις τόν άτιμον καί τυραννικόν ζυγόν 
μάς γράφεις νά διώξωμεν τούς Σουλιώτες καί σκοτώσω- 
μεν τούς Φραντζέζους* τούτο οχι μόνο δεν δυνάμεθα νά 
κάμωμεν, άλλά καί άν ήδυνάμεθα, πάλιν ήθελε τό άποφύ* 
γωμεν, διότι ή Πατρίς μας έχει τέσσσρας αιώνας όπού 
καυχάται διά τήν καλήν της πίστιν, τήν όποιαν πολλάκις 
καί μέ τό αίμα της ύπεράσπισε* πώς λοιπόν ήμεΐς τώρα 
νά άμαυρώσωμεν τήν δόξαν καί ύπόληψίν της; Ποτέ. Τό 
νά μάς φοβερίζεις άδίκως, είναι είς τήν εξουσίαν σου, 
άλλ* οί φοβερισμοί δεν είναι των μεγάλων άνθρώπων* 
καί τό άλλο ήμεΐς δέν έγνωρίσαμεν ποτέ τό χρώμα τού 
φοβερισμού, όσον έσυνηθίσαμεν τόν ένδοξον πόλεμο διά 
τής πατρίδος τά δίκαια.

Ό  θεός είναι δίκαιος, ήμεΐς έτοιμοι, ή ώρα περιμέ- 
νεται νά δοξασθή ό νικητής* ύγίαινε.

Πάργα 19 όκτωβρίου 1798
"Ολοι οί Πάργιοι μικροί καί μεγάλοι.»

Οί γενναίοι Παργινοί έδειξαν τήν δλη άλληλογραφία 
τους στούς Γάλλους τής Φρουράς, οί όποιοι τούς έθαύμα* 
σαν καί τούς έδήλωσαν πώς ήταν έτοιμοι νά πολεμήσουν 
καί νά πεθάνουν μαζί τους. Οί Παργινοί δμως δέν δέχτη
καν, φοβούμενοι δέ μήπως οί Γάλλοι πάθουν δτι καί οί 
συμπατριώτες τους τής Πρέβεζας, τούς έπεισαν νά φύγουν 
στήν Κέρκυρα καί μέ δάκρυα τούς άποχαιρετούν. Ταύτό- 
χρονα στέλνουν άντιπροσώπους στούς Ρωσοτούρκους, πού
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συναντιούνται μαζί τους στή Ζάκυνθο. Οι προτάσεις τών 
άντιπροσώπων, δπως ή Πάργα τεθεί κάτω άπό τήν προ
στασία τών δύο Αύτοκρατοριών γιά ν* άποφύγει τόν κίν
δυνο τοΟ Ά λή Πασά γίνονται δεκτές κι* έτσι τώρα στό 
περήφανο κάστρο τής Πάργας ύψώνονται ή Ρωσική κι* ή 
Τουρκική σημαία. 'Ένας περίτεχνος έλιγμός τών άρχόντων 
τής Πάργας. Γιά νά φιλοφρονήσουν κατά κάποιο τρόπο 
τόν Άλή Πασά στέλνουν τούς άντιπροσώπους Νικόλαον 
Πετζάλην, Δημάκην Δεσίλα Μάστρακαν, Αθανάσιον Δε- 
σίλαν Πάντζαν και Πανταζήν Βασιλάν, μέ τήν έντολή νά 
προσκυνήσουν τόν Ά λή και νά τοΟ γνωρίσουν τή συμφω
νία τους μέ τούς Ρωσοτούρκους. Στό γράμμα πού τούς 
ένεχείρισαν πρόσθεσαν «...&ν δ’ έξ* έναντίας ό ρηθείς πα
σάς δέν εύχαριστηθή εις μόνην τήν προσκύνησιν, άλλ* έπι- 
μείνη νά τούς στενοχωρήση κατά τήν συνήθειάν του, άναι- 
ρέτως διά νά δεχθώσι καί ύπογράψωσι κακήν τινα συνθή
κην κατά τής Πατρίδος, ήμεΐς δλοι συμφώνως διά νά άπο- 
φύγωσι τόν κίνδυνον, τούς δίδομεν τήν άδειαν νά μή άν· 
τιτείνωσιν έπιμόνως εις τήν έπικίνδυνον αύθαιρεσίαν του, 
έπειδή αί τοιαυται συνθήκαι δέν θέλει ποτέ λάβωσι κΟρος 
καί οϋτως ύπογραφώμεθα».

Τη 25 όκτωβρίου Πάργα 1798.

Οί Πρόκριτοι τών Φυλών

Γιαννάκης Μάστρακας. Νικολός Δεσίλας ΤζοΟκο, Α 
ναστάσιος Βασιλάς, Γρηγόριος Βασιλάς, Δημήτριος Πετ- 
ζάλης, Αθανάσιος Πετζάλης, Δημήτριος Μαυρογιάννης, 
Γιάννης Μανιάκης, Παναγιώτης Ζούλας, Νικολός Βιρβιτ- 
ζιώτης, Αντώνιος Βέργος, Αθανάσιος Κορκουτζάκης, Βαγ
γέλης Καφείρης, καί Γιάννης Ζούγρης.

’Έξαλλος άπό τις πληροφορίες τών άντιπροσώπων τής 
Πάργας ό Ά λή Πασάς έγωϊστικά καί σκληρά τούς είπε:

«Παργιώτες! δσα μ* εϊπατε ώς τώρα καί δσα άλλα θά
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μέ εΐπετε, όλα είναι χαμένα καί μπόσικα (άσήμαντα)* αυ
τοί πού έχουν τά καράβια όρίζουν μόνον την θάλασσα, 
έγώ έχω φιρμάνι άπό τον Βασιλέα μου όπου μέ προστάζει 
νά πάρω Πρέβεζαν, Πάργαν καί Βόνιτζαν* λοιπόν έδώ 
πού ήλθετε σ" έμένα ώς Βεκίληδες (πληρεξούσιοι) άπό τον 
τόπο σας, πρέπει χωρίς άλλο νά μου δώσετε την Πάργαν 
μέ συμφωνίαν, όπου συμφέρει καί εις τό Δεβλέτι καί εις 
έσάς, άλλέως δέν γίνεται».

Τότε άπό τούς άπεσταλμένους Παργινούς, ό Δημάκης 
Δεσίλας Μάστρακας μέ τόλμη του άπαντάει: «Οι συμπα* 
τριώται μας Υψηλότατε δέν μάς έδωκαν την εξουσίαν νά 
πραγματευθώμεν καμμίαν συνθήκην μέ την ύψηλότητά 
σου, άλλ" ό τόπος μας άμα την ϊδη θά τήν άπορρίψη ώς 
χαρτίον άγραφον». Ή  περήφανη άπάντησή του μένει ανα
πάντητη καί τήν ίδια ώρα ό Γραμματικός του "Αλή καί ό 
Μητροπολίτης τής "Αρτας Ιγνάτιος συντάσσουν τή «Συν
θήκη τών Επιτρόπων τής Πάργας μετά του "Αλή Πασά» 
ή όποια ύπογράφεται στήν «Πρέβεζα 30 Οκτωβρίου 1798» 
άπό τον "Αλή καί τούς: "Ιγνάτιο, Μητροπολίτη "Αρτας, Νι- 
κολό Πετζάλη, Πανταζή Βασιλά, Δημάκη Δεσίλα Μάστρα- 
κα καί "Αθανάσιο Δεσίλα Πάντζα. Μέ τή συνθήκη αυτή 
υπογράφτηκε ή τέλεια ύποδούλωση τής Πάργας στον "Αλή.

Μά ή συνθήκη δέν έγινε δεχτή άπ" τούς Παργινούς 
πού έξεγέρθηκαν καί κατά τής έπιτροπής καί συνέλαβαν 
τον άντιπρόσωπο του "Αλή Πασά πού ήλθε μέ τούς πρού
χοντες νά ύψώσει στο κάστρο τό μπαϊράκι του. Ή  άρνη. 
σή τους αυτή κάνει τον "Αλή μέ τρεις χιλιάδες διαλεγμέ
νους Τουρκαλβανούς καί δυο χιλιάδες καβαλλαρέους νά 
έλθει στις 12 Νοέμβρη τού 1798 στο Μαργαρίτι, έτοιμος 
νά έπιτεθεΐ κατά τής Πάργας. "Απ" τό Μαργαρίτι τούς 
στέλνει τά άπειλητικά του μηνύματα.

Ή  Πάργα ξαναζεί τις άθάνατες κι’ αιώνιες στιγμές 
τής φυλής. "Απ’ τά βάθη τής ίστορίας ξεκινάει ή άμάραν- 
τη μνήμη. Καί μιά φωνή μεταλλική άκούγεται. Μιά φωνή 
πού συνεπαίρνει καί γίνεται φοβερή βροντή. Τήν ρίχνουν
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οί γερόντοι, οί γυναίκες, τά κορίτσια, τά παιδιά, οί Αγω
νιστές. "Ολοι μέ τή θρυλική τους Απάντηση.

«Μολών λαβέ... Τό δέ τήν πόλιν σοί δοΟναι...». Μιά 
Αλύγιστη Απόφαση, πού τούς ύπαγορεύει τό παρακάτω 
γράμμα στον Άλή:

Υψηλότατε Ά λή  Πασά, σέ προσκυνοΟμεν

Τό έξαφνον γειτόνευμά σου έβγάζει τώρα κάθε Αμφι
βολίαν άπό ήμάς, καί μας φιλοδωρεί τον ύπέρ Πατρίδος 
γλυκύτατον θάνατον, ή νίκην* ήμεΐς ούτε Χριστάκην, οΟτ* 
άλλον τινά άπό τούς γείτονας άκούομεν* ό καπνός τής 
Πατρίδος μας καί τό άθώον αίμα τής Πρεβύζης, είναι εις 
ήμας δύο όδηγοί σοφότατοι.

Αυτά όπου όνομάζετε πανιά, ήμεΐς τά έλάβομεν καί 
σεβόμεθα ώς βασιλικός σημαίας, και ύποκάτω είς αύτάς 
θέλει νικήσωμεν, ή άποθάνωμεν δλοι, καί ή ύψηλότης σου 
έναντίον είς αύτάς έρχεσαι, καί δχι είς ήμας, δτι ήμεΐς 
τών δύο Βασιλέων εΐμεθα, καί ώς πιστοί αύτών δεν θέ
λει άδικηθουμεν.

Επειδή καί μάς δίδετε τήν εΐδησιν, δτι έως τό βράδυ 
εΐσθε αύτου, ήμεΐς σάς βεβαιουμεν, δτι εΐμεθα πάντοτε 
έδώ, καί κατά τό παρόν εύρισκόμεθα ώπλισμένοι είς τά 
μεθόρια.

Ύγίαινε, καί ό θεός άς δώσει τό δίκαιον είς δποιον 
γνωρίζει άθώον».

1798 Νοεμβρίου 13 Πάργα.
Αυθημερόν.

Οί Προεστώτες καί δλοι μικροί καί μεγάλοι τής Πάργας.

*Όχι τόσον οί Απαντήσεις τών Παργινών, άλλ* ή Απει
λή γιά άμεση έπέμβαση τών δυο ναυάρχων κατεθορύβη- 
σαν τον Ά λή πού Αναγκάζεται νά ξαναγυρίσει στήν 
Πρέβεζα.
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Κι* ερχεται ή λαϊκή μούσα νά δώσει τή διάρκεια 
στούς έπικούς άγώνες τών Παργινών κατά τοΟ Άλή Πα
σά, νά ύμνήσει τούς ήρωες έκείνους πού λάτρευσαν τή μι
κρή τους πατρίδα, πού αιώνες όλάκερους έχυναν τό άλι
κο αίμα τους, θυσία ιερή στο βωμό τής άθάνατης θεάς 
τής λευτεριάς:

νΑνδρες, γυναίκες και παιδιά, 
ακουστέ τον 9 A?S] Πασά, 
πώς τους Τζάμιδες ορίζει, 
και τήν Πάργαν φοβερίζει. 
Γράφει χαρτιά καί προβοδά, 
στους Παργινονς και χαιρετά.

«Παργινοί μή ταραχθήτε, 
μόν σ εμένα προσκννήτε.
Τ 9 έχω φερμάνια φοβερά, 
πό μέσ9 από τον Βασιλιά, 
Πάργα, Πρέβυζα νά πάρω, 
κι9 "Αγια μαύρα κομαντάρω».

Κι ή Πάργα τ  άπεκρίθηκε 
πώς με τον στόλον δέθ7]κε 
τής Ρωσίας τής Τουρκίας 
κ ι οχι άλλης έξουσίας.
9Αλή Πασάς ώς τ* άκουσε 
τω φάν δ κόσμος χάλασε.

Πώς τον έλλειφεν ή Πάργα 
καί τό Σοϋλλ9 από την πάντα. 
*'Αλλους σκοπούς έφύλαγε, 
κρυφούς δολίους τήραγε.
Μά ή Πάργα τούς γνωρίζει 
καί δουφέκι τφ  γυρίζει.



'Ως φαίνεται *Αλή Πασά, 
δέν σέ φοβονν τά μπουϊουρτιά.
Μά τής Πάργας τό δονφέκι, 
δέν σέ κάμνει Ιταέτη91 
Σέ πράσταξεν ό Βασιλιάς,
Φραντζέζονς για να κυνηγάς.

KC δχι τον ραγιά νά σφάζης 
καί μικρά παιδιά νά άρπάζης.
Δέν είναι Πρέβνζα έδώ 
για νά την πάρης έν ταύτω.
Μέ πεζούρα και καβάλλα 
και νά βλέπη τήν τρομάρα.

Τον ήρωϊσμό τής Πάργας, τό δημοτικό τραγούδι τόν 
έκανε φωτοστέφανο, πού οί γλυκειές του άνταύγειες φλο
γίζουν τις ψυχές μας καί τις άναφτερώνουν σ’ έθνικές τρι
κυμίες. Γιατί μαζί μέ τ’ άθάνατο έκεΐνο έπος του ΣουλιοΟ, 
μάς άφηκαν μιά βαρειά κληρονομιά. Στόν τόπον έτοΟτο 
ή Λευτεριά κερδίθηκε τετρακόσια χρόνια. Μέ άγώνα κα
θημερινό. Μέ μάχες άσύλληπτες. Οί Παργινοί γνώριζαν 
μόνο νά πολεμουν. Κρατούσαν άγκαλιά στόν ύπνο τους 
τό ντουφέκι. Οί γυναίκες νανούριζαν τά παιδιά τους μέ τό 
όραμα νά τά κάνουν άντρείους πολεμιστές καί μέ τ* άλλο 
χέρι κρατούσαν τ’ άρματα.

Τρεις φορές κυριεύτηκεν ή Πάργα καί τις τρεις σύν
τομα άναστήθηκε μέ τή μεγάλη φιλοπατρία τών παιδιών 
της. Έ γινε ό φιλόξενος τόπος περίφημων άμαρτωλών καί 
κλεφτών κΓ ή φοβερή πυριτιδαποθήκη γιά τήν ύπονώμευ- 
ση της Τουρκιάς. Υπήρξε τό έλληνικό προπύργιο, σέ χρό
νια πού δλα τάδερνε ή σκλαβιά καί μέ έργα, μ’ άθάνατα 
έπη προετοίμαζε τήν άνάσταση τοΟ Γένους, βροντοφωνοΟ- 21

21. Υπόκλιση, ύποταγή.
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σε πώς έδώζεΐ ή Ελλάδα. Κάθε ντουφεκιά των Παργινών 
εχυνε τό φώς τής παρουσίας τοΟ έθνους μας, τή φλόγα γιά  
μιαν άφύπνιση όλων των σκλαβωμένων.

Ή  λαϊκή μούσα τραγουδούσε πονεμένα στά παιδιά 
τής Πάργας πού δεν είχαν ποτέ, μέ τούς συνεχείς άγώνες, 
προϋποθέσεις νά χαροϋν τή ζωή:

«Παιδιά, σάς κλαινε οί μάνες σας, αδέλφια cl άδελφάδες. 
’Άντρες σάς κλαϊν τα ταίρια σας, σάς κλαινε τά παιδιά σας. 
Κόσμε γλυκέ, κόσμε πικρέ, κόσμε φαρμακωμένε, 
κόσμε καί ποιος θά σε χαρεϊ καί ποιος θά σε κερδέσει; 
θά σε κερδέσουν τά βουνά, θά σε χαροϋνε οι κάμποι» .22

Γιατί άν κάτι υπήρχε τον καιρό έκεΐνο νά χσρεΐ στήν 
ΓΙάργα ήταν μόνο τά άψυχα.

Τήν παλληκαριά των Παργινών τήν ύμνε! ένα πιο 
παλιό τραγούδι δημοτικό, μέ τούς παρακάτω στίχους:23

«Βεζύρης δεν σ9 ένίκησε με τά πολλά τ9 ασκέρια· 
έφευγαν Τούρκοι σά λαγοί στο παργϊνό ντουφέκι 
κι οί Λιάπηδες δεν ήθελαν νάρθονν νά πολεμήσουν.
Είχες λεβέντες σά θεριά, γυναίκες άντρειωμένες, 
ποϋτρωγαν βόλια γιά ψωμί, μπαρούτι γιά προσφάγι».

Αυτοσκοπός τ ’ Άλή Πασά ήταν ή κατάληψη τής Πάρ- 
γας πού τουγινε έφιάλτης. Πίστευε πώς οί Σουλιώτες θά* 
χαναν τό καταφύγιό τους τό πιο κύριο, τήν Πάργα, άπ* 
όπου προμηθεύονταν τρόφιμα καί πολεμοφόδια. ’Έτσι πεί
θει τον υποναύαρχο του ΤουρκικοΟ στόλου πού ήταν στά 
Εφτάνησα, τον Καδήρ Βέη, ό όποιος συνηγορεί στήν Πύ
λη γιά  τον Άλή :» είναι άνάγκη, διά τήν ήσυχίαν τής Ό -

22. Τάκη Τσιάκου: «Ή Πάργα» περιοδ. «Ήπειρωτ. Εστία» 1953.
23. Φάνη Μιχαλόπουλου; όπου πιό πάνω.
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θωμανικής Αύτοκρατορίας, ϊνσ ό Ά λή Πασάς κατάσχη τήν 
Πάργαν, καταστάσαν φωλεάν τών άνταρτών καί τών κλε
φτών Ελλήνων*4. Ό  Ά σλάν Ά λής είναι ό μόνος άξιος, 
Τνα καταπνίξη έν άκαρεΐ πάν κίνημα έπαναστατικόν εις 
τάμέρη έκεΐνα». Γιά νά συγκατστεθεΐ ή Πύλη χρειάζονταν 
καί ή συγκατάθεση τοϋ Ρώσου ναυάρχου Ούζακώφ, ό 
όποιος κατάλαβε τήν πανουργία τοΟ Ά λή καί του Καδήρ 
Βέη καί υψώνει στο κάστρο τής Πάργας τή Ρωσική σημαία 
μέ τή διακήρυξη:

«Μέχρις ου συνεννοηθώσι καί άποφασίσωσιν οί δύο 
σύμμαχοι αύτοκράτορες τής Ρωσίας καΓτής Τουρκίας πε
ρί τής τύχης τής Πάργας, αϋτη διατελεΐ ύπό τήν προστα
σίαν του Αύτοκράτορος τής Ρωσίας».

Στις 21 Μάρτη του 1800 ύπογράφτηκε στήν Κωνσταν
τινούπολη συνθήκη μεταξύ Ρωσίας Τουρκίας μέ τήν όποια 
ή Πρέβεζα, Πάργα, Βόνιτσα καί Βουθρωτό, έκηρύχτηκαν 
Δημοκρατικές κάτω άπ’ τήν προστασία τής Τουρκίας.

Ό  Ά λή Πασάς τήν ίδια χρονιά (1800) έπιτίθεται κα
τά  του Σουλιου καί γιά νά ένοχοποιήσει τούς Παργινούς 
ότι βοηθούσαν τούς Σουλιώτες βάζει τό Μητροπολίτη τών 
Γιαννίνων Ιερόθεο νά γράψει στον Επίσκοπο Παραμυ- 
8ιάς, στή δικαιοδοσία τοΟ όποιου ήταν καί ή Πάργα, τήν 
πιό κάτω έπιστολή:

Πρός τόν Επίσκοπο τής Παραμυθίας.

«Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Παραμυθίας, έν άγίω πνεύ· 
μάτι άγαπητέ άδελψέ καί συλλειτουργέ κύρ Χρύσανθε, 
χάρις ειη σοί τή θεοφιλία καί ειρήνη παρά θεού.

«Φαίνεται ότι οί έπαρχιώται σου Παργινοί έχασαν

24. Τήν έποχή αάτή είχαν καταφύγει στήν Πάργα οί όπλαρχηγο} 
Μσκος άπ* τό Βάλτο, ό Δράκος Γρίβας κι* ό Μσνρομμάτης άπ* τήν 
•Ακαρνανία, ό Στράτος ά π ’ τό Βάλτο κ. &.

%··
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τ όν νουν τους, καί δεν ήξεύρουν τί κάμνουν* δθεν ιδού 
όποΟ τούς γράφω διά νά άπέχουν άπό τούς Σουλιώτας, 
καί νά μή τούς βοηθούν ούτε μέ άνθρώπους, ούτε μέ μπα
ρούτια (πυρίτιδα), ούτε μέ ζαϊρέδες (ζωοτροφές). Νά τούς 
συμβουλεύσης καί ή θεοφιλία σου, καθώς τούς γράφω, 
διότι ύστερον δ,τι άκολουθήση άς δψωνται οί ίδιοι. Μου 
κακοφαίνεται δμως, όποΟ κοντά εις αυτούς θά κακοπαθαί- 
νης ύστερον καί ή θεοφιλία σου.

Ή  δε του θεού Χάρις ειη μετά σοΟ.

Έ ν Ίωαννίνοις 5 ’Ιουλίου 1801 

Ό  Ίωαννίνων Ιερόθεος καί έν Χρίστω άδελφός.»

Ταυτόχρονα ό Μητροπολίτης τών Γιαννίνων Ιερόθεος 
άπευθύνεται καί στούς Παργινούς, στούς όποίους γράφει:

«Εύγενεις Προεστώτες καί λοιποί άπαξάπαντες κά
τοικοι τής Πάργας σάς εύχομαι καί σάς ευλογώ πατρικώς.

«"Ενας καλός καί άγρυπνος ποιμήν χρεωστεΐ νά προ- 
φυλάττη πάντοτε τά πρόβατά του άπό κρημνούς, βράχους 
καί άγρια θηρία, καί τότε τά κερδίζει καί τά χαίρεται. 
'Ό θεν καί έγώ ώς καλός ποιμήν τών λογικών μου προβά
των χρεωστώ νά προφυλάττω αύτά πάντοτε άπό πάσαν 
βλάβην καί άπώλειαν.

Καί άλλοτε σάς έγραψα, καί προφορικώς δταν έπέ- 
ρασα άπό την πατρίδα σας, σάς ώμίλησα καί σάς έσυμ- 
βούλευσα πνευματικώς καί πατρικώς διά νά τραβήξετε 
χέρι άπό τούς Σουλιώτας καί νά μήν τούς δίδετε καμμίαν 
βοήθειαν, ούτε εις τόν τόπον σας νά τούς δεχθήτε, έπειδή 
είναι κακούργοι καί φερμανλίδες (άποκηρυγμένοι) άπό τό 
Δοβλέτι, καί δποιος δέχεται τοιούτους άνθρώπους, πίπτει 
καί αύτός εις τήν (δίαν όργήν τού Υψηλού Δοβλετιού, καί 
ε(ς τό τέλος άφανίζεται άπό τό πρόσωπον τής γής. Σεις



δμως είτε άπό άνοησίαν σας, εΓτε άπό ίσχυρογνωμίαν 
σας, είτε άπό ξένας κακάς συμβουλάς παρακινούμενοι,, 
δέν έδώσατε ποτέ άκρόασιν καί κλίσιν εις τάς πατρικάς 
καί σωτηριώδεις διά τήν πατρίδα σας νουθεσίας μου, άλλ’ 
άκούετε, ώς μανθάνω, τάς συμβουλάς τοΟ ΠερραιβοΟ, 6 
όποιος σάς άπατά, καί δέν ήξεύρετε δτι αυτός μέ κάποιον 
Ρήγα θεσσαλόν καί μέ άλλους μερικούς παρομοίους λο
γιοτάτους συνεννοημένοι καί μέ τούς Φραντζέζους έσκό- 
πευον νά κάμουν έπαναστάσεις κατά τοΟ κραταιοτάτου 
Σουλτάνου. Άλλ* ό μεγαλοδύναμος θεός τούς έπαίδευσε 
κατά τάς πράξεις των μέ τον θάνατον, δπου τούς έπρεπε 
μόνος δέ ό Περραιβός έσώθη διά τάς ίδικάς σας άμαρ- 
τίας! Λοιπόν, &ν θέλετε τήν σωτηρίαν καί εύτυχίαν σας 
τραβάτε χέρι, ώς προεΐπα, άπό τήν φιλίαν τών Σουλιω
τών, καί ζητήσατε, δχι τάς συμβουλάς του ΠερραιβοΟ καί 
τών άλλων, άλλά τό γληγορώτερον τήν χάριν καί τήν 
σκέπην του Ύψηλοτάτου Βεζύρη, τήν όποιαν έλπίζω νά 
τήν λάβετε, έπειδή, δταν ΐδω τήν μετάνοιάν σας, θέλει 
προσπέσω εις τά γόνατά του, νά τον παρακαλέσω νά συγ- 
χωρέση τά περασμένα σφάλματά σας, όπου άρνηθήκατε 
τήν συμφωνίαν, όπου έκάμετε μέ τήν ύψηλότητά του εις 
Πρέβεζαν, καί είμαι βέβαιος, όποΟ δέν θά πέση κάτω ό 
ριτζάς μου (ή παράκλησίς μου). "Αν δμως μείνητε άμετα- 
νόητοι, καθώς έως τώρα, τότε ό θεός μέλλει νά σάς παι- 
δεύση διά τήν παρακοήν σας, καί τό κρίμα τών κεφαλιών 
σας άς είναι εις τό λαιμόν σας καί εις τούτον καί εις τον 
άλλον κόσμον. Έγώ έκαμα τό πνευματικόν καί τό πατρι
κόν χρέος. *Όθεν δέν πρέπει νά σάς μείνη κανέν παράπο- 
νον έναντίον μου, καί ύγιαίνετε.

Έ ν Ίωαννίνοις τή 5 Ιουλίου 1801 
Ιερόθεος Μητροπολίτης Ίωαννίνων 
καί έν Χριστώ εύχέτης σας».

Τά δυό παραπάνω γράμματα πού δημιουργοΟν μιά
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ττολύ δυσμενή κρίση γιά τή μορφή του Μητροπολίτη Ιερό
θεου, δέν βρήκαν καμμιά άπήχηση στους άποδέκτες τους. 
*0 Επίσκοπος Παραμυθίας Χρύσανθος μέ γενναιότητα καί 
μέ πίστη στά πεπρωμένα του 'Έθνους, συνεχίζει την πα
ράδοση του ματωμένου ράσσου. Συμβουλεύει τούς Παργι- 
νούς νά βοηθουν δπωσδήποτε τούς Σουλιώτες, καί «εις τον 
έχθρόν τής πίστεως καί τής πατρίδος ποτέ νά μην ύπακού- 
σωσιν». Μέ τις πατριωτικές παραινέσεις του φλογίζοντα1 
οί Παργινοί οί όποιοι στέλνουν στο Μητροπολίτη των 
Γιαννίνων Ιερόθεο, την πιο κάτω έμπνευσμένη έπιστολή:

«Πανιερώτατε Μητροπολίτα,
Υίϊκώς Σάς προσκυνουμεν.

«Την σεβαστήν έπιστολήν σας έλάβομεν καί πάντα τά 
tv  αυτή έκαταλάβαμεν. Ήθέλαμεν βεβαίως παραδεχθή και 
Ακολουθήσει τάς σύμβουλός σας, έάν αύται ήσαν σύμφωνοι 
μέ τάς περιστάσεις καί τά συμφέροντα τής πατρίδος. Όρ· 
θή τω δντι καί κατάλληλος ή παραβολή τοΟ ποιμένος, τήν 
όποίαν μάς προτείνετε, άλλ' δτσν κατά δυστυχίαν ό ποι- 
μήν πάσχη όφθαλμίαν καί βραδυποδίαν, πώς δύναται τό
τε, Πανιερώτατε, νά προφυλάξη τά πρόβατά του άπό τούς 
κρημνούς καί τούς βράχους καί άπό τά άγρια θηρία;

Μάς συμβουλεύετε νά μή δεχθώμεν εις τον τόπον μας 
τούς Σουλιώτας, ούτε νά βοηθήσωμεν, όντας κακούργους, 
ώς λέγετε καί άποκεκηρυγμένους ύπό τοΟ Δοβλετιού. ‘Η
μείς ούτε συμμαχίαν έχομεν μ* αυτούς ούτε μυστικήν τινά 
έταιρίαν. Τούς δεχόμεθα εις τήν πατρίδα μας δχι ώς κα
κούργους καί φερμανλίδες, άλλ’ ώς ύπερμάχους τής θρη
σκείας καί ύπηκόους φορολογουμένους του Σουλτάνου, 
πρός τούς όποίους πωλοΟντες τά προϊόντα του τόπου μας 
ώφελούμεθα. Τό αύτό σύστημα διατηρουμεν έκπαλαι και 
τώρα μέ δλους τούς λοιπούς του 'Οθωμανικού κράτους εί
τε Τούρκους, εϊτε Χριστιανούς, διότι δέν δυνάμεθα άλλως 
νά ποριζώμεθα τά πρός τό ζήν άναγκαΐα.
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1

«Κοί ήμάς άδικεΐτε, Πανιερώτατε, καί τόν Περραιβόν 
ουκοφαντεΐτε λέγοντες, δτι άκολουθοΟμεν σύτοΟ καί 6xt 
τής Πανιερότητός σας τός σύμβουλός. Βεβαιωθήτε δτι καί 
ήμεις πάντες γνωρίζομεν τής πατρίδος τά συμφέροντα καί 
ό Περραιβός τά αυτά αισθήματα τρέφει. *Όθεν ούτε αύτός 
ήμάς άπατά, ούτε ήμεις πσρ* αύτου πλανώμεθα. Τόν κα
τακρίνετε πρός τούτοις, διότι συνέπρσξε μετά του άοιδίμου 
Ρήγα καί άλλων, ώς λέγετε, λογιωτάτων όμογενών κατά 
τοϋ Σουλτάνου* ή κατάκρισις αυτή είναι άντίχριστος, νο- 
μίζομεν, διότι ό ίδιος ΊησοΟς Χριστός μάς διδάσκει τρανό
τατα, λέγων, «Μάχου υπέρ πίστεως καί πατρίδος». Τις άρα 
φιλόχριστος καί φιλόπατρις τολμά έπειτα άπό τό θειον 
τούτο άξίωμα νά καταδικάοη τάς πράξεις τοΟ άοιδίμου Ρή
γα καί τών συνεταίρων αύτου; Ούτε τής πορούσης έποχής, 
ούτε τής ίδικής μας δυνάμεως έργον είναι, Πανιερώτατε, 
νά κρίνωμεν τά έμβριθή αισθήματα αυτών. Ταυτα εις άλ- 
λας περιστάσεις ή άμερόληπτος του έθνους Ιστορία μέλλει 
νά έξιχνιάση καί ή έπερχομένη γενεά νά κρίνη περί τών 
τιράξεών των.

Καί ήμεις δντες όπαδοί πάντοτε καί έκτελεσταί τοΟ 
μνησθέντος θείου άξιώματος, σάς άπαλλάττομεν, Πανιερώ- 
τατε, εις τό έξής άπό τήν πρός τόν ύψηλότατον Βεζύρην 
μεσιτείαν καί ικεσίαν ώς μάς ύπόσχεσθε, διότι εις ήμάς άρ
χει ή σκέπη καί ή εϋνοια του ύψηλοΟ καί κραταιου Δοβλε
τιού, υπό του όποιου τήν προστασίαν μάς έθεσεν ή συνθή
κη τοϋ 1800, καί τήν όποιαν σεβόμεθα είλικρινώς, καί εύ- 
χόμενοι υπέρ τής μακροβιότητος τής αύτοϋ Μεγαλειότητος 
δέν άμφιβάλλομεν δτι θέλει μάς προστατεύση ώς πιστούς 
ύπηκόους καί εύπειθή τέκνα αύτής.

Έ ν τοσούτω εύγνωμονοϋντες ύμάς Πανιερώτατε, διά 
τάς πνευματικός καί πατρικός πρός ήμάς σύμβουλός σας 
ύποσημειούμεθα μέ βαθύτατον σέβας.

Τής ύμετέρας Πανιερότητός 
τέκνα έν Χριστώ εύπειθή.
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Πάργα 10 'Ιουλίου 1801.
Οί Προεστώτες καί άπας ό λαός τής Πάργας.

Μιά έγέρωχη άιτάντηση πού έξοργίζει τον Άλή Πασά,, 
ό όποιος συλλαμβάνει και ρίχνει στις σκοτεινές φυλακές 
του, τούς συγγενείς του Έπίσκοπου Παραμυθίας Χρύσαν
θου πού έμεναν στά Γιάννινα, ήχοι τή μητέρα του, δύο 
άδελφούς του καί δυο άδελφές του μέ τούς άνδρες τους. 
Μετά τήν πράξη του αύτή γράφει ό Άλής στο Χρύσανθο:

«[Τ.Σ] Ά πό τον Άλή Πασσάν 

«Ύμέτερε δουχατζή (εύχέτα) δεσπότη τής Παραμυθίας.

Μετά τον χαιρετισμόν μου σε φανερώνω δτι έδώ ήρ- 
θεν ό Χασάν Α γά ς Τσάπαρης (γνωστός του Δεσπότη Χρύ
σανθου) μέ έκανε ριτζά διά τέσένα καί έγώ διά τό χατήρι 
του καί μαντάμ όπου (έπειδή) είχες εύρεθή τζιράκι μου δλα 
τά σούτζια σου (τά σφάλματα) τά χάρισα, διά τούτο λαμ- 
βάνοντες τό παρόν μου δίχως άλλο καί δίχως κανένα σου 
μπεχέ (ύποψία) νά κινήσης καί νά έλθης έδώ, δτι είσαι 
τζιράκι δικό μου καί σέ άγαπώ καλλίτερα άπό δλους, μό- 
νε μουτλάκ (χωρίς άναβολή) νά έλθης καί νά μή βάνης τί
ποτε είς τόν νουν, καί οχι άλλο. Ύγίσινε.

’Ιωάννινα 8 Μαρτίου 1802».

Μιά παγίδα πού άντιλαμβάνεται ό γενναίος Χρύσαν
θος. Γιά νά σώσει δμως τούς δικούς του, μέ άκλόνητο φρό
νημα παρουσιάζεται στον Άλή, ό όποιος τόν κλείνει στις 
φυλακές του. Στά τρομερά αυτά κρατητήρια πεθαίνει ή μη
τέρα καί Μνας άπ' τούς άδελφούς του Χρύσανθου. Οί άλ
λοι συγγενείς του καί ό ίδιος ό Επίσκοπος Χρύσανθος 
άπολύθηκαν άπ’ τις φυλακές, άφου δόθηκαν στον Ά λή 
όκτώ χιλιάδες γρόσια. Ό  Χρύσανθος γυρίζοντας στήν Πα-
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ραμυθιά δχι μόνο δέν έξυπηρέτησε τά συμφέροντα τοΟ 
*Αλή, άλλ9 άπό τόν άμβωνα τών έκκλησιών τής Πάργας 
δίδασκε στους Παργινούς τή λατρεία τής θρησκείας καί τό 
Ιερό χρέος γιά την πατρίδα. Μετανοιωμένος ό #Αλής πού 
δέν σκότωσε τό Χρύσανθο καί μέ φανερή προσποίηση δτι 
δέν γνώριζε τή νέα διαγωγή του Έπίσκοπου, τοΟ γράφει:

«[Τ.Σ] Δουχατζή μου Επίσκοπε Παραμυθίας
κυρ Χρύσανθε.

«Μετά τόν χαιρετισμόν μου σέ φανερώνω δτι έμαθα 
όπου αύτοΟ είς τήν Πάργαν ήρθεν ένας άνθρωπος τοΟ Ίμ- 
■πραΐμ Πασσα άπό τό Μπεράτι μέ άσπρα* καί δέν ξεύρω 
τί άνακατώμστα πασχίζει νά κάμη κσί γιά νά σηκώση τήν 
ήσυχίαν του κόσμου* διά τούτο έσύ, μαντάμ καί είσαι δι
κός μου, γιά όπου σοΟ γράφω μέ μαξούς (έκτακτον) άν
θρωπόν μου, νά μου φανερώσης δλην τήν άλήθειαν, ποιαν 
ήμέραν ήρθεν αύτός ό άνθρωπος, καί πώς τόν λένε καί 
διατί ήρθεν, δλα αύτά τά χαμπάρια νά μοΟ τά φανερώσης 
μέ αύτόν τόν άνθρωπόν μου* καί άκόμα άγαπούσα νά έρ- 
χουσουν έσύ νά μέ άνταμώσης κρυφά σέ κανένα μέρος, 
χωρίς νά σέ ξεύρη κανένας, όπου σέ έχω κουβένταις χρεία· 
ζούμεναις νά σέ είπώ* καί τό καλύτερον αύτό είναι, όποΟ 
νά έρθης μόνος νά μοΟ τά φανέρωσης καί εύθύς νά γυρ(- 
σης όπίσω* κόλα δέν έρθής, νά μου τά φανερώσης μέ γράμ
μα σου* δλα αύτά καί ύγίαινε.

Ιωάννινα 1 όκτωβρίου 1802».

Ό  Χρύσανθος μέ τήν άθάνατη ψυχή ούτε μέ άπάντη- 
<τη δέν άξίωσε τό παραπάνω γράμμα του 9Αλή, ό όποιος 
συλλαμβάνει πάλι καί ρίχνει στις φυλακές δλους τούς συγ
γενείς τοΟ Χρύσανθου. Ατρόμητος ό Δεσπότης συνεχίζει 
τό μεγάλο του πατριωτικό έργο. Μέ εισήγηση τοΟ Ά λή ή 
'Μεγάλη Έκκλησιά τοποθετεί στήν έδρα τής Παραμυθιάς 
άλλον ’Επίσκοπον, ό όποιος, κατόπιν άπειλής τών Παργι-
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νών καί γιά τή ζωή του άκόμη άν έπέμενε νά καταλάβει 
την Επισκοπή Παραμυθίας, έπιστρέφει ατά Γιάννινα.

Ό  ’Αλής μελετάει πια τό θάνατο του Χρύσανθου. Σύ
νεργό του βρήκε έναν κακούργο Πσργινό έξόριστο, άδελφό 
ένός κακοηθεστάτου ιερομόναχου Κακοϊωσήφη τον όποιο 
γιά τις βδελυρές του πράξεις είχεν έξεκκλησιάσει ό Επί
σκοπος Χρύσανθος. Τήν έγκληματική αυτήν οικογένεια εί
χαν διώξει οί Παργινοί άπ9 τό χώμα τους, μά τή συγκέν
τρωσε στήν αυλή του ό "Αλής. Σ ’ αυτούς άνέθεσε τή δολο
φονία του Χρύσανθου. "Έρχεται τούτος ό δολοφόνος στήν 
Πάργα καί μαθαίνει σέ ποιο σπίτι έμενεν ό Χρύσανθος. 
Στό σπίτι αύτό βρίσκονταν μεγάλη ποσότητα μπαρουτιού. 
ΚΓ ένα μεσημέρι πού κοιμώνταν δλοι, βάζει φωτιά. Α να 
τινάζεται τό σπίτι και κάτω άπ" τά έρείπιά του βρήκαν τό 
θάνατο όκτώ μέλη τής οικογένειας. Ό  μόνος πού σώθηκε 
ήταν ό Χρύσανθος. Δυο ώρες μετά τά γεγονότα ό έπίσκο- 
πος Χρύσανθος, ύστερα άπό παρακλήσεις φίλων του, φεύ
γει γιά τούς Παξούς.

Σάν άπέτυχαν τά σχέδιά του, ό έπίτροπος τής Πύλης 
στήν Πρέβεζα Άβδουλάχ Βέης γράφει μέ υπαγόρευση του 
Ά λή , στούς Παργινούς τό πιο κάτω γράμμα:

«[Τ.Σ] "Από τόν "Αβδουλάχ Βέην έφέντην διοικητήν 
τής Πάργας, Πρεβέζης, Βονίτζης καί Βουθρωτού κ.λ.π. 
πρός τούς εύγενεστάτους Προεστώτας καί λοιπούς κατοί' 
κους τής Πάργας.

«Τό χρέος παντός καλού διοικητοΰ είναι νά διατηρή- 
ση καί προστατεύση τούς ύπηκόους του, καί οδτοι χρεω- 
στουν νά ύπακούωσιν εις τάς διαταγάς του* καί τότε μέ
νουν εύχαριστημένα καί τά δυο μέρη. Έγώ άπό τό μέρος 
μου έξεπλήρωσα τό χρέος μου, άλλ* έσεΐς δέν έξετελέσα- 
τε τό ίδικόν σας, καί παρεγνωρίσατε τάς πατρικός μου 
σύμβουλός, θέλοντες μέ τόν τρόπον τούτον τόν άφανισμόν 
τής Πατρίδος σας. Καί άλλην φοράν σάς έγραψα δτι δΥ

198



Υ

δέν θέλετε τό κρίμα τόσον άθώων συμπολιτών σας, άπο- 
διώξατε έκ τής πατρίδος σας τούς Σουλιώτας, διότι είναι 
φερμανλίδες άπό τό ύψηλότατον Δοβλέτι, καί νά στείλετε 
έδώ εις έμένα δυό τρεις προύχοντας νά όμιλήσω στοματι- »
κά. "Αν κσί τώρα Αμελήσετε τάς διαταγάς μου καί σύμ
βουλός μου έγώ δέν άνακατώνομσι εις δτι κακόν θά συμ- 
βή διά τήν πατρίδα σας, έστω πρός εϊδησιν καί ύγιαίνετε.»

«Πρέβεζα τή 13 Μαρτίου 1804»

Μέ τόν ίδιο ταχυδρόμο στέλνει στούς Πσργινούς ό 
Άβδουλάχ Βέης κσί τό παρακάτω γράμμα πού έγραψαν 
μέ δική του πίεση οί προύχοντες τής Πρέβεζας:

«'Αδελφοί Προεστώτες τής Πάργας,
«Μέ μεγάλην τής ψυχής μας θλίψιν σάς γράφομεν δτι ή 

κακή κυβέρνησίς μας έφερε τόν όλεθρον τής Πατρίδος. Οί 
Σουλιώται είναι φερμανλίδες άπό τόν βασιλέα μας, διά 
τοΟτο πρός τό συμφέρον τής πατρίδος σας νά τούς διώξε* 
τε, διότι ό κίνδυνος αυτής είναι άφευκτος. 'Ακούσατε, 
άδελφοί, τάς καλάς σύμβουλός του Βέη έφέντη μας διά νά 
μή χαθήτε άδίκως. Ημείς ώς Χριστιανοί άδελφοί συμπο- 
νοΟμεν καί διά τούτο σάς γράφομεν νά μήν πάθετε, δ,τι 
πάθαμεν καί ήμεΐς καθώς ήξεύρετε* εις τήν θέλησίν σας εΤ* 
ναι ή νά σωθήτε ή νά χαθήτε* ταυτα καί ύγιαίνοιτε.

«Πρέβεζα 13 Μαρτίου 1804 
«ΟΙ φίλοι Σας 
Νικόλαος Ρέντζος 
καί Νικόλαος Κιτζίλης».

ΟΙ Παργινόί Αφήνουν Αναπάντητες καί τις δυό έπιστολές.
Μέ τούς γενναίους Σουλιώτες έτοιμάζουν τήν άμυνά τους.
Μέ τήν εύκαιρία πού κηρύχτηκε τό 1806 ό πόλεμος μεταξά
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Ρωσίας καί Πύλης, ό Ά λής έχοντας στην κυριαρχία του 
τό Βουθρωτό, διστάζει τό γιό του Βελλή Πασά, νά κατα* 
λάβει την Πρέβεζα.

Ό  Βελλής γίνεται κύριος τής Βόνιτσας καί τής Πρέβε
ζας άπ* την όποία διώχνει μετά άπό σκληρή κακοποίηση, 
τόν έκπρόσωπο τής Πύλης Άβδουλάχ Βέη. Τό Μάη τής 
ίδιας χρονιάς μέ είκοσι χιλιάδες 'Αλβανούς έκστρατεύει ό 
Άλής κατά τής Πάργσς πού άντέχει άκόμη. Μέ τη συνθή
κη πού ύπογράφτηκε στό Τιλσίτ μεταξύ Γαλλίας καί Ρω
σίας, ή Πάργα περιέρχεται στή Γαλλική προστασία. Στις 
7 Ιούλη 1807 έγκαθίσταται στήν Πάργα Γαλλική Φρουρά 
καί ύψώνετσι στό Κάστρο ή Σημαία της.

Ό  Ά λής προσπαθεί νά εξαγοράσει τήν Πάργα άπό τό 
Γάλλο στρατάρχη τής Κέρκυρας Καίσσρα Βερτιέρ, στον 
όποιον ταύτόχρονα στέλνουν κΓ οί Παργινοί πρεσβεία τους 
άπό τρεις προύχοντες πού τοϋ έξιστορουν τά παθήματά 
τους καί τις άγριες προθέσεις τοΟ Άλή. Ό  γενναίος στρα
τάρχης, γνήσιο τέκνο τής Γαλλίας πού άγωνίζονταν γιά 
ύψηλές ιδέες καί έσπειρε τόν καιρό έκεΐνο πανανθρώπινα 
Ιδεώδη, μέ άναφορά του στό Ναπολέοντα είσηγειται έν
θερμα καί μέ συγκίνηση τήν προστασία τής Πάργας, ταύ
τόχρονα δέ γράφει στούς Παργινούς:

«Ανδρείοι τής Πάργας κάτοικοι.
«Ύπεσχέθην ΐνα μεσιτεύσω παρά τώ ήμετέρω Σεβα

στώ Αύτοκράτορι τω Μεγάλω Ναπολέοντι, δπως ή χώρα 
ύμών συνενωθή μετά τής Ίονίου Πολιτείας. Διετήρησα τήν 
ύπόσχεσίν μου, καί έχω πλήρη πεποίθησιν περί τής έπιδο- 
κιμασίας του Βασιλέως μου (του προστατεύοντος τά πολε
μικά καί γενναία έθνη), ώς προς τήν άπόφασίν μου περί 
τής μή παραχωρήσεως τής χώρας ύμών εις τόν Βεζύρην 
Ά λή Πασάν.

«Προσφέρων εις ύμάς ώς δείγμα τής άσφαλείας ύμών 
τήν Γαλλικήν σημαίαν καί φρουράν, άναδέχομαι τήν ύποχ·
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ρέωσιν τής ύπερασπίσεως ύμών κατά παντός έχθροΟ. Μεί
νατε λοιπόν ήσυχοι. Ούδέποτε θέλετε προσβληθή, καί μετ* 
ού πολύ θέλει σας άναγγελθή δτι σί έπιθυμίαι ύμών έπραγ- 
ματοποιήθησαν, καί ή άπόφασις γείνει κατά τήν Ιφε· 
σιν ύμών.

«Γράφω πρός τόν Κυριάρχην μου, τόν Αύτοκράτορα 
καί Βασιλέα μου, δτι είσθε άξιοι τής συμπαθείας του.

Κέρκυρα 10 Σεπτεμβρίου 1807.
Καΐσσρ Βερτιέρ».

Μέ τό «Χριστός Άνέστη» ύποδέχτηκαν οί Πσργινοί τή 
Γαλλική προστασία καί ειρηνικά κύλησεν έπί τέλους γιά 
λίγα δμως χρόνια ή ζωή τους. Γιατί οί Γάλλοι νικήθηκαν 
-στους παγετώνες τής Ρωσίας καί έκμηδενίστηκαν. Τή νέα 
κατάσταση έκμεταλλεύτηκεν ό Άλής, ό όποιος μέ τό γιό 
του Μουχτάρ πασα καί τούς στρατηγούς του Όμέρ Βρυώ- 
νη καί Ά γο υ  Βασισρη κατέλαβε στις 17 Φλεβάρη 1814 τό 
κοντεινό στήν Πάργα χωριό Ά γυϊά . Στις άρχές του Μάρ
τη του 1814 τά στρατεύματα του Άλή χτύπησαν άπό τήν 
ξηρά καί άπ’ τή θάλασσα τήν Πάργα. Μέ τήν ήρωϊκή δμως 
'άμυνα τών Παργινών, τών Σουλιωτών καί τών Γάλλων, 
•άποδεκατισμένα γυρίζουν στήν Πρέβεζα, σκοτώνεται δέ 
στόν άγώνα τούτον κι* ό άντρειότερος τών ’Αλβανών, συγ
γενής του Άλή, Δαούτ Μπέης Τεπελένα.

Μέ τήν πτώση τής Γαλλικής Αύτοκρατορίας, οί Παρ- 
γινοί διαβλέπουν τόν άμεσο κίνδυνο τής πατρίδας τους καί 
ζητουν τή Βρεταννική προστασία άπό τό στρατάρχη τών 
Ίονίων νήσων Campbell μέ τή μεσιτεία τού διοικητή τών 
Βρεταννικών στρατευμάτων στούς Παξούς Γόρδωνα (Cor
don). Ή  πρεσβεία τους ξεκινάει μέ μοναδικό αίσθημα τή 
σωτηρία τής Πάργας καί ύπογράψει τήν πιό κάτω δήλωση:

«Δηλοποίησις παρουσιασθεισα έκ μέρους τών πρού- 
χόντων τής Πάργας είς τόν έν Παξοις Διοικητήν τών θα-
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λασοίων καί Ηπειρωτικών δυνάμεων τής Μεγάλης Βρετ- 
ταννίας».

Πάργα 17J29 Μαρτίου 1814.
«‘Ημείς οί υποφαινόμενοι προύχοντες τής Πάργας 

ύποσχόμεθα έκ μέρους τοΟ λαού, δτι καθ’ ήν στιγμήν ή 
φρεγάδα τής Αυτής Βρεταννικής Μεγαλειότητος φανή έμ
προσθεν του φρουρίου μας θέλομεν υποτάξει την πάλιν και 
την χώραν εις την προστασίαν τών άηττήτων δπλων τής 
Μεγάλης Βρεταννίας καί θέλομεν υψώσει έπί τών τειχών 
του φρουρίου μας την ένδοξόν Της σημαίαν, άποφασισάσης 
τής χώρας μας, Υν* όκολουθήση την τύχην τών Ίονίων Νή
σων, ώς πάντοτε ύπήρξαμεν υπό τήν αυτήν δικαιοδοσίαν^

Παναγιώτης Δεσίλας 
Νικόλαος Δεσίλας ΤζοΟκος 
Γεώργιος Βασιλάς 
Γιαννουτζος Μαυρογιάννης 
Σπυρίδων Μαυρογιάννης 
Κων]νος Δεσίλας Μάστρακσς 
Παναγιώτης Ζουλάς 
’Αθανάσιος Πετζάλης 
Μάρκος Μανιάκης».

Ή  δηλοποίηση αυτή έγινε δεκτή άπό τον "Αγγλο στ
ρατηγό Campbell. Στό κάστρο τής Πάργας κυματίζει τώ
ρα (22 3-1814) ή Βρεταννική σημαία καί Φρούραρχός της 
τοποθετείται ό Ταγματάρχης Κάρολος Γόρδων. Δυο χρό
νια πέρασεν ειρηνικά ό λαός τής Πάργας, ώς τό 1816. Τώ
ρα δμως ό εύγενής στρατηγός Κάμπελ Αρμοστής τών νη
σιών του Ίόνιου άντικαθίσταται άπό τον Σϊρ θωμά Μαιτ- 
λάνδο πού γιά τή σκληρότητά του μετωνομάστηκε άπό τούς· 
συμπατριώτες του *Άγγλους «Σουλτάν θωμάς».

Στά συχνά διαβήματα καί ύπομνήματα τών Παργινών 
γιά μιά ουσιαστική διασφάλιση τή^ λευτεριάς τους σιω
πούσε, γιατί προετοίμαζε τήν πώληση τής Πάργας. Στις
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άρχές του 1817 ύπογράφεται στήν Κωνσταντινούπολη άπά· 
τόν πρεσβευτή τής ’Αγγλίας Frere συνθήκη μεταξύ ’Αγ
γλίας καί Πύλης μέ τήν όποία ή Πάργα παραχωρήτσι στήν- 
Πύλη.

Ό  Φρούραχος τής Πάργας Άντισυνταγματόρχης Δέ 
Βοσσέτ, ζώντας τό δράμα τών Παργινών άπ9 τήν άνήκου- 
στη πώληση τής πατρίδας τους, γράφει*6 στόν 'Αρμοστή* 
θωμά Μαιτλάνδον:

Πάργα 23 Μαρτίου 1817 
Έξοχώτατε,

«...Έν τούτοις κατ’ άρχάς δέν έπίστευον (οί Πσργινοί)' 
δτι ή χώρα των ήδύνατο νά πσραχωρηθή, άλλ’ ήδη βλέ· 
πουσιν δτι τούτο θέλει συμβή, διό καί διεκόπησαν αΐ μετα
ξύ αύτών ουναλλαγσί. Οί ίδιοκτήται δέν θέλουσιν, Υνα δα- 
πανώσιν χρήματα διά τήν καλλιέργειαν τών κτημάτων αύ
τών, καί πολλοί έκ τών έχόντων πλοία έτοιμα, Υνα ταξει- 
δεύσωσιν διά τό έμπόριον τών σιτηρών, άνέστειλαν τόν 
έκπλουν αύτών καί τών έμπορικών έπιχειρήσεων παρητή- 
θησαν. Ελπίζω δμως διά τίνος τρόπου ινα παρακινήσω 
τόν λαόν τούτον, δπως άναλάβη τάς έπιχειρήσεις του, τών 
όποιων ή διακοπή είναι έπιβλσβής εις πολλούς καί ιδίως είς. 
τήν πτωχοτέραν τάξιν. Ό  λαός έλπίζει δτι ή ύμετέρα έξο- 
χότης θέλει ευρει τρόπον, Υνα άποτρέψη άπ* αύτών έκεΐ- 
νο τό όποιον φοβοΟντσι* άλλ* έν περιπτώσει καθ’ ήν τοΟτσ 
ήθελεν εΤσθαι άδύνατον, φαίνονται άποφασισμένοι άπαν- 
τες, Υνα έγκαταλείψωσι τήν χώραν των καί ώφεληθώσι τής 
ύπέρ αύτών καί τής περιουσίας των προστασίας, τήν όποί- 
αν ή ύμετέρα έξοχότης εύηρεστήθη νά τοις χορηγή. Έ ν  
τοιαύτη περιστάσει έλπίζει ό λαός δτι θέλει τώ δοθή προ- 25

25. P arga  and the  lonion Islands col. c. p . de bosset. Ap*. 
pendix.
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'θεσμία ίκανή, δπως συλλέξη τάς προσόδους των κτημάτων 
του καί ιδίως τάς των έλαιών, σί όποιοι είσίν σί σημσντι- 
κώτερσι δι* ούτόν, άφ’ ου μάλιστα έπί έπτσετίσν διαρκώς 
είχον άκαρπίαν του προϊόντος τούτου καί μόνον τό έτος 
τούτο έχουσιν εύφορίαν αυτού...».

Ό ‘Αρμοστής Σϊρ θωμάς Μαιτλάνδος άπαντάει στον 
*Άντισυνταγματάρχη Δέ Βοσσέτ.

«Κέρκυρα 24 Μαρτίου 1817

Κύριε.

«...Τό νά μή δύναμαι να ήσυχάσω τά πνεύματα τών 
Παργίων διό προκηρύξεως, άφορώσης την μέλλουσαν τύ
χην αύτών, είναι άντικείμενον, τό όποιον μεγάλως με έν· 
διαφέρει. Πλήν τούτο συμβαίνει, διότι τά περί τής ύποθέ- 
σεως ταύτης έγγραφα, τά όποια ή Αυτού μεγαλειότης μοί 
έπεμψε, παρέπεσαν, καί μόνον δύναμαι νά συμπεραίνω πε. 
ρί τής πραγματικής άποφάσεως τής Βασιλικής Κυβερνή- 
σεως έκ τινων έγγράφων, τά όποια έλαβον άπό τόν Κύριον 
Φρέρ (Frere) έκ Κωνσταντινουπόλεως.

...Σάς έσωκλείω τήν άκόλουθον προκήρυξιν την όποίαν 
θέλετε διακοινώσει εις τούς προύχοντας τής Πάργας:

1) Δεν άμφιβάλλω δτι ή Αυτού Μεγαλειότης, ύποχρεω* 
θεΤσα διά τής έν Πσρισίοις συνθήκης τής 15 Νοεμβρίου 
1815 (καί έπί βάσεων τάς όποίας δεν γνωρίζω), έσυμφώ- 
νησε νά παρσχωρηθή ή Πάργα έντός ώρισμένου καιρού 
εις τήν Πύλην.

2) Νομίζω, καί τούτο μοί έπιτρέπεται (καθόσον δέν 
•άμφιβάλλω), δτι πρό τής τοιαύτης παραχωρήσεως άπαντες 
οί κάτοικοι, δσοι ήθελον μεταναστεύσει, θέλουσι λάβει 
άποζημίωσιν διά τάς οικίας των καί τήν περιουσίαν των^ 
♦καί άνεξόδως θέλουσι μεταβή είς τάς Τονίους νήσους.

3) Δύνασθε νά βεβαιώσητε τούς Παργίους δτι έως ου
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τά ρηθέντσ δέν πραγματοποιηθώοιν ούδεμία πσρσχώρησις 
τής χώρας των θέλει λάβει χώραν.

4) Νομίζω δτι καί τοΟτο δύναται δυστυχώς νά συμβή, 
άλλά πρέπει νά παρσστήσετε εις τούς κατοίκους τής Πάρ- 
γας με τόν αοβαρώτερον τρόπον δτι, έάν, έν ώ καιρώ 
ήμεις προσπαθουμεν ου μόνον υπέρ τής άνακουφίσεως τών 
μελλόντων νά μετσναστεύσωσιν, άλλά καί υπέρ τής άξίας 
τής περιουσίας των, ήθελον ουτοι δοκιμάσει διά τής βίας, 
καί τής αίματοχυσίας νά έπιτύχωσι τήν έλσχίστην ίκανο- 
ποίησιν, ή τύχη των άφίνεται τότε είς αύτούς, κσί δτι άπό 
τούδε θεωρώ δλως άνεύθυνον τήν Βασιλικήν Κυβέρνησιν,. 
ή όποία ήδη παρεμβαίνει ύπέρ αύτών χάριν τής τιμής καί. 
του χαρακτήρος της...»

Ή  άτιμωτική πράξη τής πώλησης τής Πάργας στόν* 
Τύραννο είναι άναμφισβήτητο πώς χαλκεύτηκε άπ* τό θ ω 
μά Μαιτλάνδο, άπ* τόν κακουργον αύτό πού παρέσυ
ρε στήν άπάνθρωπη πράξη του καί τήν κυβέρνησή του. Λέ
γει στό πιο πάνω γράμμα του «Δέν δύναμαι νά ήσυχάοω 
τούς Παργίους, διότι τά περί τής ύποθέσεως ταυτης έγ
γραφα τής Α. Μ. πσρέπεσαν... καί είμαι είς παντελή άγ
νοιαν τής ύποθέσεως ταύτης». "Αν ήταν δμως σέ άγνοια,, 
τότε πώς λέγει: «δέν άμφιβάλλομεν δτι ή Πάργα παρεχω- 
ρήθη είς τήν Πύλην» καί πώς άπειλει «ή Α.Μ. ήθελεν άφή- 
σει αύτούς είς τήν τύχην των», σέ περίπτωση πού οί Παρ- 
γινοί θά προέβαλαν ένοπλη άντίσταση; Καί οί συνεχείς 
συνεννοήσεις του μέ τόν Ά λή Πασά; καί ή άπαγόρευσή. 
του στους Παργινούς νά στείλουν υπόμνημα τό όποιο* 
θεωρούσε «αύτό καθ’ έαυτό μάταιον», καί τό άναπάντητο 
στό γράμμα τής 29-3-1817 του Δέ Βοσσέτ πού τόν παρα- 
καλουσε γιά μιά ούσιαστική βοήθεια πριν φύγουν άπ* τήν* 
πατρίδα τους; Έ ξ άλλου ύποχρέωση άπ* τή συνθήκη τοΟ 
Παρισιού τού 1815 δέν ύπήρχε γιά τήν παραχώρηση τής 
Πόργας. Πού κανένα άρθρο της δέν τήν περιλαμβάνει*. 
Γιατί ή Πάργα ζήτησε τήν προστασία τών "Αγγλων καί
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'θάπρεπε νά έχει τά προνόμια των νησιών τοϋ Ίόνιου ή άν 
γιά όποιοδήποτε λόγο σκέπτονταν την έγκατάλειψή της, 
θάπρεπε ν' άφήσουν στούς Παργινούς τό δικαίωμα τής 
προάσπισης τής λευτεριάς τους. Δε θάπρεπε νά παραδώσει 
στον Ά λή Πασά τήν Πάργα γιατί υπέγραψε έτσι με εγκλη
ματική σκέψη τό θάνατο των κατοίκων καί τήν καταστρο
φή τής πολιτείας. Γιατί ή μορφή του Άλή ήταν γνωστή. 
Καί γιατί μέ τόν Άλή γίνονταν τώρα οί διαπραγματεύσεις 
του άντιπρόσωπου τής ’Αγγλίας Ιωάννη Καρτράϊτ (Cartu- 

.right) καί του άντιπρόσωπου τής πύλης Άχμέτ Βέη, στά 
Γιάννινα. Καί ή συνθήκη υπογράφεται στή σκοτεινή άτμό* 

• σφαίρα πού δημιούργησε κσί ή στενή πολιορκία τής Πάρ- 
γας άπό τά στρατεύματα του Άλή:

«Συνθήκη ύπογραφεισα έν Ίωσννίνοις τήν 17ην Μαΐου 
;1817 ύπό τών πληρεξουσίων τής Βρεταννίας καί τής 
Τουρκίας.

«Συνομολογηθείσης τής παραχωρήσεως τής Πάργας 
καί τής χώρας της εις τήν ύψηλήν Πύλην μεταξύ τής Αύ· 

-λής του Λονδίνου καί τής Αύτοκρατορικής Αύλής τής Κων
σταντινουπόλεως διά τής μεσολαβήσεως τής Αύτου έξοχο· 
τητος τοΟ έν Κωνσταντινουπόλει Πρέσβεως τής ’Αγγλίας, 
οί ύποφαινόμενοι προσδιωρίσθημεν πληρεξούσιοι, ΐνα κα- 
νονίσωμεν τελειωτικώς τάς άποζημιώσεις τών διανοουμέ
νων να έγκαταλείψωσι τήν πατρίδα κατοίκων, τόσον διά 
τήν περιουσίαν, τήν όποιαν ήθελον έγκαταλείψη, δσον καί 
διά τά έξοδα μεταβάσεώς των εις τάς Ίονίους νήσους* 
δηλ. ό Κ. 'Ιωάννης Καρτράϊτ "Αγγλος Πρόξενος έν Μο- 
ρέα έκ μέρους τής Βρετσννικής Κυβερνήσεως, καί όΆχμέτ- 
Βέης ποτέ Σιλλικτάρης Κιατήπ, έκ μέρους τής Υψηλής Πύ- 

_λης άπεφάσισαν τά άκόλουθα άρθρα:
«Α'.) ‘Ο δρος τής παραχωρήσεως τής Πάργας μετά 

τής χώρας της έξαρτάται έκ τής πραγματοποιήσεως τών 
,.ρηθεισών άποζημιώσεων ύπέρ τών μελλόντων νά έγκατα-
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λείψωσι τήν πατρίδα κατοίκων. 01 δύο πληρεξούσιοι ύπο- 
χρεουνται νά έπιστήσωσι δλην των τήν προσοχήν είς τήν 
•έκπλήρωσιν αύτών καί νά ένεργήσωσιν έπ’ αύτών μετά ζή
λου καί ένεργητικότητος.

«Β\) Προς τόν σκοπόν τούτον, μετά τήν ύπογραφήν 
τής παρούσης συνθήκης ύπό τών δύο πληρεξουσίων, ουτοι 
θέλουσιν ύπάγει είς Πόργαν διά νά προσδιορίσωσι τούς 
μέλλοντας νά έγκαταλε(ψωσι τήν χώραν των κατοίκους, 
καί τήν δικαίαν άξίαν τής περιουσίας, τήν όποιαν άφίνου- 
σι, καθώς καί τό ποσόν τών έξόδων τού ταξειδιού είς τάς 
Μονίους νήσους.

«Γ\) Διά νά δυνηθώσιν οι ύποφαινόμενοι νά κάμωσι 
ταχεΐαν καί δικαίαν έκτίμησιν θέλουσιν έπικαλεσθή έκ τε 
τών νήσων καί τής στερεας τήν συνδρομήν άνθρώπων έμ- 
•πείρων περί τά τοιαυτα.

«Δ'.) “Οταν ή άξια τής περιουσίας τών ξενιτευθησομέ- 
■νων κατοίκων βεβαιωθή καί προσδιορισθή ύπό τών δύο 
πληρεξουσίων δμου μέ τά έξοδα τής μετσβάσεώς των είς 
τάς Ίονίους νήσους οί ύποφσινόμενοι θέλουσι σημειώσει 
καί προσδιορίσει τήν έποχήν τής πληρωμής τού δλου πο
σού είς τόν έπί τούτω έκλεγόμενον ^Αγγλον πληρεξούσιον, 
καί μετά τήν ρηθεισαν πληρωμήν καί τήν άναχώρησιν τών 
^ενιτευθησομένων κατοίκων θέλει άποσυρθή ό ’Αγγλικός 
στρατός, καί τό φρούριον καί ή χώρα τής Πάργας θέλει 
μεταβιβασθή είς τόν πληρεξούσιον τής Υψηλής Πύλης.

Προς πίστωσιν τών προηγουμένων οί δύο πληρεξού
σιοι ύπέγρσψαν τήν παρούσαν σύμβασιν καί έθεσαν τάς 
σφραγίδας των.

Έγένετο έν Ίωαννίνοις κατά τό έτος Έγέρα 1232 τό 
τρίτον τής σελήνης τού Ρετζέπ καί τό Χριστιανικόν έτος 
*3817 Μαΐου 17».

«[Ύπογ.] Ιωάννης Κατράϊτ 
«[Ύπογ.] Ά χμέτ Βέης, Πληρεξούσιοι.
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Τή ουνθήκη τήν ένέκρινε καί ό Άλή Πασάς ό όποιος 
καί θά κατέβαλε τις άποζημιώσεις.

Στίς άρχές του Ιθ ' αιώνα, σε μιάν εποχή μεγάλου πο- 
λιτισμοΟ, δυο πληρεξούσιοι—ό ένας τής πιο πολιτισμένης 
χώρας—καταστρατηγούν κάθε έννοια δικαίου διεθνούς καί 
ήθικοΟ καί πουλάνε μιά όλάκερη περιοχή πού άγνοεϊ τό 
άμοιρο τέλος μιας μακραίωνης έπικής ζωής. Πουλιούνται 
οι Παργινοί χειρότερα άπό τά ζώα. Κι’ δταν οί πρώτες 
άβέβαιες πληροφορίες φτάνουν στήν Πόργα, άγανακτοϋν 
γιά τήν άτιμωτική συνθήκη, όραματίζονται οί γενναίοι άγω* 
νιστές τή βεβήλωση τών ίερών καί τών όσιων, τήν κατα
στροφή τών έστιών καί τήν τραγωδία τών γυναικοπαιδών 
τους πού πλησιάζει καί αποφασίζουν ν’ άντιμετωπίσουν 
ένοπλοι τά στρατεύματα του Άλή καί νά χορέψουν, ως τό 
πιό μικρό τους παιδί, τό χορό τού θανάτου.

Γιά νά προλάβουν τήν έξέγερση αυτή τών Παργινών^ 
οί Ά γγλο ι δημσιεύουν σ’ δλη τήν περιφέρεια τής Πάργας 
τήν πιό κάτω έγκύκλιο:

«Εγκύκλιος του Πατρικίου Στουάρτ, Αρχηγού τών κα
τά τάς Μονίους νήσους Βρεταννικών δυνάμεων καί άναπλη- 
ρωτοΟ του εν άπουσία Άρμοστου τών Ίονίων νήσων.

«Συνομολογηθείσης συνθήκης μεταξύ τών Αυλών του 
Λονδίνου καί τής Κωσταντινουπόλεως περί πσραχωρήσεως 
τής Πάργας εις τήν Ύψ. Πύλην ύπό συνομογηθέντας 
δρους, σπεύδω διά τής παρούσης νά πληροφορήσω τούς 
κατοίκους αυτής δτι δύο πληρεξούσιοι διωρίσθησαν παρά 
τών ρηθεισών Αυλών διά νά πραγματοποιήσωσι τήν πα- 
ραχώρησιν καί τήν έκτίμησιν καί πληρωμήν τής άξίας τής 
περιουσίας τών κατοίκων, δσοι ήθελον μεταναστεύσει με
τά τήν παραχώρησιν τής χώρας των. "Οπως δέ οί ρηθέν- 
τες πληρεξούσιοι έκτελέσωσι τούς περί έκτιμήσεως καί 
άποζημιώσεως τών Παργίων δρους, θέλουσι καταβάλλει 
προς τούτο πάσαν δυνατήν προσπάθειαν.
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«Επειδή ή Βρεταννική Κυβέρνησις σκοπόν έχει νά προ* 
στατεύση πάντσς τούς Παργίους, δσοι έσκόπευον νά μετά- 
νσστεύσωσι κσί νά χορηγήση είς αυτούς άποζημίωσιν διά 
τήν ύπ9 αύτών έγκαταλειπομένην περιουσίαν, έλπίζει δτι 
ot κάτοικοι θέλουσι δείξει ύπακοήν καί εύπείθειαν πρός 
τήν ύπάρχουσαν κυβέρνησιν κατ9 αυτήν τήν περίστασιν.*

«Κατά διαταγήν του Διοικητου Συνταγματάρχου 
Δέ Βοσσέτ»
«Πάργα 28 Μαΐου 1817>̂

Στήν παραπάνω προκήρυξη οΐ Παργινοί άπαντοΟν μέ 
άφάνταστη γενναιότητα.

Υπόμνημα τών προύχόντων τής Πάργας πρός τον Άν· 
τισυνταγματάρχην Δέ Βοσσέτ, ’Αρχηγόν τής έν Πάργα Κυ- 
βερνήσεως.

«Πάργα 38 Μαΐου 1817*
Έξοχώτατε

«Ό  δυστυχής λαός τής Πάργας, άτυχές λείψανον τών 
έλευθέρων Ελλήνων τής Ηπείρου, ύπεστήριζε τήν έλευ- 
θερίαν του έκί πλείονας ή τέσσαρας έκατονταετηρίδας, καί 
δέν ύπάρχει μέρος γής κατά τήν χώραν του, μή καταπον- 
τισθέν ύπό του αϊματος τών προγόνων του, ύποστηριξάν- 
των τήν άνεξαρτησίαν των κατά του τυράννου τής Ε λ 
λάδος.

«Έν ώ οΐ Πάργιοι ήλπιζον καθημερινώς δτι ή έλευθε- 
ρία αύτών έστερεώθη, υμείς, έξοχώτατε, έν όνόματι τής 
ΑύτοΟ Έξοχότητος του Σίρ θωμά Μαιτλάνδου, Πατρικίου 
ύψηλοΟ πληρεξουσίου τών Ίονίων νήσων, έδηλώσατε είς 
αύτούς κατά τόν μήνα Μάρτιον, δτι ή Πάργα παρεχωρήθη 
είς τήν 'Οθωμανικήν Πόλην!

«‘Ο κεραυνός οδτος, τόσον όλέθριος, δσον καί άπροσ- 
δόκητος διά τούς δυστυχείς Παργίους διέδωκε γενικήν κα 
τάπληξιν είς αύτούς...
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«Ποια άμοιβή δύνστσι νά θεωρηθή άπό τών Παργίων 
όνάλογος τής έγκαταλείψεως τοΟ έδάφους τής γεννήσεώς 
των, διά τό όποιον καί αυτοί καί αί οίκογένειαι αυτών 
άφιέρωσαν την ζωήν των προς ύποστήριξιν τής έλευθε- 
ρίας του;...

...«Οί Πάργιοι δεν φοβοΟνται νά συναντήσωσι μυριά
δας Τούρκων, ώς έχθρούς, άλλ’ αισθάνονται όφόρητον 
άποστροφήν νά ϊδωσι όλίγους υπό τό ένδυμα τής φιλίας!..»

«‘Έπονται ύπογραφαί τεσσαράκοντα προυχόντων».

Στις 5 Ίούνη 1817 ό πληρεξούσιος τής ’Αγγλίας Καρ- 
τράϊτ κι’ ό πληρεξούσιος τής Τουρκίας Άχμέτ Βέης μέ 
ουνοδεία άπό σαράντα άτομα, μπαίνουν στην Πάργα τήν 
όποία κυβερνάει τώρα ή θλίψη κι’ ή έρήμωση. Ή  περιου- 
αία τους πού ξεπερνουσε τό ενα έκατομμύριο χρυσές λί
ρες, έκτιμιέται στο πέμπτο, ήτοι, σε διακόσιες χιλιάδες λί
ρες. Ό  γενναίος συνταγματάρχης Δέ Βοσσέτ άντικαθίστα- 
ται κι* οί Παργινοί τον άποχαιρετουν μέ δάκρυα. Ό  άντι- 
καταστάτης του Συνταγματάρχης Στουάρ μόλις ήλθε στήν 
Πάργα, μη θέλοντας νά συνδέσει τό όνομά του μέ μιά τό- 
-σον άνέντιμη πράξη, υπέβαλε τήν παραίτησή του. Τώρα 
Φρούραρχος τής Πάργας ήλθεν ό άνεψιός του "Αγγλου 
άρμοστή τής Κέρκυρας, άντισυνταγματάρχης ’Ιάκωβος 
Μαιτλάνδος, ό όποιος δημοσιεύει τήν πιό κάτω Προκήρυξη:

«Προκήρυξις του άντισυνταγματάρχου I. Μαιτλάνδου, 
όρχηγοΟ τής έν Πάργα Κυβερνήσεως».

«Πάργα 6 ’Απριλίου 1818».
«..."Οτι άπό τής έπομένης πέμπτης 7 ’Απριλίου μέχρι 

τής 17, περιλαμβανομένης καί ταύτης, ό ρηθείς άντισυνταγ- 
ματάρχης I. Μαιτλάνδος καί ή αύτοΟ έξοχότης ό ’Οθωμα
νός πληρεξούσιος θέλουσι λάβει τάς διακηρύξεις τών κα
τοίκων τής Πάργας, όσοι άπεφάσισαν νά έγκαταλείψωσι
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τήν πατρίδα των, ώς καί έκείνων οΐτινες άπεφάσισαν νά 
•μείνωσιν έν τη πστρίδι των.

«Αί διακηρύξεις γίνονται δεκταί καθ’ έκάστην δισρκού· 
σης τής ρηθείσης προθεσμίας άπό τής 11 π.μ. μέχρι τής 
2 μ.μ. είς τό κατάστημα τοΟ ΒρεταννικοΟ πληρεξουσίου...».

Μοναδική καί άθάνατη ύπήρξεν ή άπάντηση τ&ν Πσρ· 
■γινών, δπως μάς λέει καί τό δημοτικό τραγούδι:

«Μαύρο μαντάτο έδώθηκε 
στούς Παργινούς εΐηώθηκε, 
δλοι για νά ρωτηθούνε 
&ν έδώ θά νά σταθούνε.
Κι9 δσοι θέλουν νά σταθούν 
στον Τούρκον θά νά 9ποταχθοΰν, 
κι δσοι θά νά σηκωθούνε 
ατά νησιά νά μέρασθοννε.
9Εκαμαν τήν έρώτησι, 
καί δίνουν τέτοια άπόκρισι. 
Παιδιά κι ανδρες με μια γνώμη 
σάν το σίδερο στ* άμώνι.
«9Εμείς αποφασίζομε 
τό θέλομε, τ ορίζομε 
πώς παρά νσ σκλαβωθούμε 
άπ9 τήν Πάργα νά σκωθούμε. 
Γιατί οι Τούρκοι είναι κακοί 
βάνουν δλους στο σπαθί, 
πού τούς είχαμε διωγμένους 
καί είς τάς μάχας νικημένους. 
Καί θά μάς 9ψησουν τά παιδιά 
παλουκωμένα 9 στα σουβλιά, 
κι9 άν μάς πάρουνε 9στό χέρι 
μάς περνούνε άπ9 τό μαχαίρι».
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Εκτιμητές τής περιουσίας των Πσργινών διορίστηκαν 
Κερκυραϊοι, οί όποιοι μέ τούς άλλους έκτιμητές του Ά λή 
Πασά, μήνες συνεδριάζουν στήν Πάργα. Οί μόνοι πού δεν 
μετέχουν στήν έκτίμηση τής δικής τους περιουσίας είναι οΐ 
Παργινοί καί τούτο κατά τη νομοθεσία καί άντίληψη τοθ 
άρμοστή Μαιτλάνδου. Οί γενναίοι κάτοικοι τής Πάργας 
άντλοΟσαν, δύναμη άπό τό μεγάλο τους πιστεύω καί ένω 
έβλεπαν νά πλησιάζει ή ώρα τοθ έκπατρισμοϋ τους τρα- 
γουδοΟσαν πατριωτικά θούρια, πολλές δέ φορές γίνονταν 
προκλητικότατοι ατούς Τούρκους έκτιμητές:

«Τό τρομερόν αυτό ξίφος μας, τό τόσον έξακουσμένον 
ώσπερ σβεσμένος κεραυνός, κεϊται επί γης ριγμένον, 
δέχθητι ημάς, ώ θάλασσα, στους κόλπους σου ελευθέρους 
άφ* ου κι ή γή μας έγινε απ άνδρας άνημέρους, 
σκληράς δουλείας 6 προικισμός. ’^4λλά δεόμεθά σου 
μήποτε μη κυλίσσωσι τα πικροκύματά σου, 
τά ελεεινά μας πτώματα προς τα των νΑγγλων πλοία!
Οι σκληροτράχηλ* ήθελον} ψυχή τε καί καρδία,
στους θρασυτάτους μας εχθρούς καί ταϋτα παραδώσουν!
Δείγμα φιλίας ’ς τον βάρβαρον προθυμως διά νά δώσουν\»

Καί συμπλήρωναν οί Πσργινές θλιβερά:
«Πράσινοι δάφναι άειθαλεϊς, άνθη ποικιλία ώραϊα, 
ρόδα έρυθρόχροα, εύοσμα, πού φύει ή πάτριος γαΐα, 
τάς κεφαλάς μας πλέον, εσείς δεν θέλετε στολίζει 
μήτε φωνών μας ή ηχώ πλέον θέλει ψιθυρίζει.
Διά ν άντηχή στών άλσεων ίτούτων τά πτηνά, 
στούς ζέφυρους, τούς ρύακας κ εις τά τερπνά νερά!
Οι στολισμοί καί τ άσματα καθόλου δεν άρμόζουν, 
σ9 δσους πατρίδα χάνουσι, καί γοερώς οίμώζουνί»
Στήν τόση άπελπισιά άπαντουσαν μέ τά τραγούδια 

τής σωστής έμπειρίας καί τής όλόρθης ψυχής, οί γέροντες:
«νΟσο είναι 6 Λιάκος ζωντανός, πασά δέν προσκυνάει, 
πασά έχει ό Λιάκος τό σπαθί, βεζύρη τό τουφέκι.
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Κι έμεΐς, ώ Λιάκε, είς τά βουνά τριγάρου θά σταθοϋμεν,
πλανώμενοι ωσάν λέοντες, κ* έσε θά μιμηθονμεν!».

Τελικά καί μέ πιό ύπεύθυνη έκτίμηση τών Κερκυρσίων, 
ή περιουσία τών Παργινών άναβιβάστηκε σέ 280.000 λί
ρες. Άλλ* ό Μαιτλάνδος πού άποδείχτηκε πιά πειθήνιον 
όργανο τ’ Άλή τήν κατεβάζει σέ 150.000, τά δέ έξοδα τής 
άναχωρήσεως τών Παργινών στά διάφορα νησιά, παρά τήν 
άρχική συμφωνία, τά καταλογίζει ό "Αγγλος 'Αρμοστής 
στους Πσργινούς. Τις άπόψεις του αυτές τίς άνακοινώνει 
μέ τήν προκήρυξή του τής 4 Μάρτη του 1819.

Στις 4 Απρίλη 1819 άκολουθει καί άλλη προκήρυξη 
του ‘Αρμοστή Μαιτλάνδου πού δημοσιεύτηκε στήν Πάργα 
στίς 9 * Απρίλη 1819 μέ τήν όποία δόθηκε έντολή στούς 
Πσργινούς νά έγκαταλείψουν τήν πατρίδα τους, χωρίς νά 
πάρουν άκόμη τήν άποζημίωση τής περιουσίας τους. Τό 
δραμα στό άποκορύφωμά του. "Ενας λαός πού ύψωσε 
αιώνες τή λεβεντιά καί τή φιλοπατρία σέ άθάνατα σύμβο
λα πουλιέται σάν «res» άπ’ έκείνους πού κανένα δικαίωμα 
σ’ αυτούς δέν είχαν. "Ενας λαός πού βαθειά ριζώθηκε 
στόν τόπο του άναγκάζεται άτιμωτικά νά έκπατριστεΐ- 
"Ενας λαός πού περπάτησε σέ βουνοκορφές μέ τήν όλό- 
λαμπρη θεά  τής λευτεριάς κι* έγραψε σελίδες άμάραντης 
δόξας, άφοπλίζεται άπ' τούς Ισχυρούς του κόσμου, τούς 
"Αγγλους, πού τούς καταράστηκαν τότε δλοι οί λεύτεροι 
άνθρωποι.

Μέσα στήν όμορφη άνοιξιάτικη φύση, μές τίς τρελλές 
μέρες τ’ ’Απρίλη, μές τά μάγια τής άνθισμένης πατρίδας, 
ή καρδιά θρηνεί. Καί δέν θρηνεί μόνον, άλλά ξεσχίζεται. 
Ό  θάνατος έδώ μιά ίδέα έγινε στή μακραίωνη Ιστορία 
τους. Κι’ ή αίωνιότητα έχυνε πάντα τό φώς τής θυσίας 
τους. "Ολα αιώνια ζουσαν στήν Πάργα. Μά τώρα είναι 
κάτι άλλο τόσο διαφορετικό. "Ενα ξεκλήρισμσ. Τό βλέμμα 
άποχαιρετάει τούτα τά γραφικά μέρη μέ τίς τόσες άναμνή- 
σεις, μέ τίς τόσες οικογενειακές καί έθνικές τροιγωδίες
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ττού ένωναν δλο τον πληθυσμό σέ μιά μεγάλη κι* άγσπημένη 
οικογένεια. "Ενας χωρισμός άπ* τό πατρικό τό γεμάτο μέ 
άξέχαστες θύμησες, σπίτι. "Ενας χωρισμός άπ* τά βουνά 
καί τις χαράδρες, τις γνώριμες ώς την τελευταία τους σπι
θαμή, πού μέ τόσο αΐμα πότισαν. "Ενας τραγικός χωρι
σμός άπ' τά ιερά καί όσια. "Ας σώσουν τούλάχιστον αύτά_ 
Τρέχουν στις έκκλησιές νά πάρουν τά δισκοπότηρα καί λί
γες εικόνες ιερές.

Μά ό "Αγγλος τούς έμποδίζει γιατί τώρα δλα άνήκουν 
στόν *Αλή Πασά. Τρέχουν στους άνθόκηπους νά πάρουν 
λίγα λουλούδια άπ* την ευωδιαστή πατρίδα τους. Μά 6 
"Αγγλος κι’ αύτό τ' άπαγορεύει, μάς λέει ό Σαλαπάντσς,. 
γιατί καί τά λουλούδια τώρα είναι περιουσία τού Άλή.

Τά πόδια τούς οδηγούν στην Προκυμαία. "Ετοιμα τά 
πλοία τών Παργινών καί τών Κερκυραίων. Χιλιάδες γυ
ναικόπαιδα καί γενναίοι πολεμιστές. "Ολοι τους βρίσκον
ται στήν Προκυμαία, μά οί καρδιές τους είναι βαθεια ρι
ζωμένες στό ιερό χώμα τής πατρίδας. "Ετσι σπαρμένες στά 
βουνά, στις πεδιάδες, στους άνθόκηπους, στους άσημέ- 
νιους έλαιώνες, θ’ άνθίζουν σέ κάθε έποχή μέ τήν πνοή 
τής έλπίδας καί θά σκορπίζουν έκεΐνο τό λεπτό άρωμα πού 
μόνον δσοι βσθειά πόνεσαν κι* δοοι άβάσταχτα άδικήθηκαν 
έχουν τό θειο δώρο νά σκορπίζουν. Κι* αύτός ό τόπος μέ 
τήν άγέραστη μνήμη πού αιώνες έδινε τό σάλπισμα τής 
λευτεριάς καί τής ζωντανής έλληνικής παρουσίας, θα γίνει 
τό ιερό προσκύνημα του λεύτερου καί του δούλου ελληνι
σμού. "Ενα στερνό «Χαΐρε» στήν άγαπημένη Πάργα, τή 
θλιβερή μέρα τής Μεγάλης Παρασκευής «πού έκρεμάσθη ό 
Σωτήρ» καί μαζί του κρεμάστηκεν άπό Χριστιανούς ένας 
περήφανος λαός. Μά όχι! Κάποια στερνή δοξαριά τής ψυ
χής τό προστάζει. Μιά σπίθα καίει τά σωθικά τους καί μιά 
άνάταση τούς όδηγει σέ μιά άσύλληπτη πράξη. *Όχι! πο
τέ! "Αν δλα τά μολύνει ό αιώνιος έχθρός ό Τούρκος, τά 
κόκκαλα τών προγόνων δέν πρέπει! "Ενας ήθικός νόμος τό 
προστάζει. Καί τρέχουν άπ* τήν προκυμαία στά κοιμητή

214



ρια. Τό δάκρυ στέρεψε. *Ένσ ιλαρό φώς χύνεται τώρα στίς 
μορφές τους πού ένα φωτοστέφανο άγίων τίς περιβάλλει. 
Σκάβουν τούς προγονικούς τάφους καί ξεθάβουν τά κόκ· 
καλα τών προγόνων πού πέθαναν λεύτεροι, πού δέν προ
σκύνησαν καί πού Ιερό καθήκον είναι νά μή τά πατήσουν 
ΤοΟρκοι:

«Πάρτε μανάδες τά παιδιά, παπάδες τούς 'Αγίους!
*Άστε λεβέντες τ  άρματα, κι9 αφήστε τό ντουφέκι]
Σκάφτε πλατειά, σκάφτε βαθειά όλα σας τά κυβούρια, 
καί τ 9 άντρειωμένα κόκκαλα ξεθάψτε του γόνων σαςί 
Τούρκους δέν έπροσκύνησαν! Τούρκοι μή τά πατήσουν!»

15 ’Απρίλη 1819. Στην πλατεία, τής Πάργσς μιά γαλή
νια φωτιά στέλνει τις τελευταίες σπίθες. Γύρω ο\ ~Αγγλοι 
περίλυποι παρακολουθούν την άφθαρτου μεγαλείου πράξη 
τών Παργινών. Τά κόκκαλα τών προγόνων καί τά σώματα 
τών τελευταίων νεκρών τους έχουν πιά καεί. Τήν Ιερή σκό
νη παίρνουν σαν ότι πολύτιμο μαζί τους οί ήρωες καί προ
χωρούν άργά άργά καί χλωμοί πρός τά πλοία, ένώ ένα 
σιγανό μοιρολόγι άκούγετσι:

ΧΩ κεραυνοί τον Ουρανόν 
και τής δικαιοσύνης 
κάψατε τον 9Αλή Πασά 
καί τους κακούς 9 Εγγλέζους 
γιά νά Ιδοϋν οί τύραννοι 
πώς δ Θεός παιδεύει.
Και συ, φωστήρα ήλιε, πούδες τήν συμφοράν μας, 
κι9 έτήραζες νά άρπάζωμε 9πό μέσ9 άπό τούς τάφους 
τά λείψανα τά ιερά δλων τών συγγενών μας 
σβϋσε τό φώς σου παρευθύς, δεϊξαι πώς μάς λυπάσαι. 
Και σεις παιδιά τοϋ ουρανού, σελήνη καί άστέρες, 
πού φέγγετε δλόνυκτα 9ς ανατολή και δύσι, 
κρύψετε με καλύμματα τώρα τά πρόσωπά σας.
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Καλύμματα κατάμανρα τής λύπης τής μεγάλης, 
και κλάψετε τούς Παργινούς τούς κακόμοιριασμένους 
καί κλάψετε πολλές φορές καί σείς κι9 ο κόσμος δλος».

Κι* ένώ τά συναισθήματα πλημμύριζαν τις καρδιές 
τους, μια άγρια φωνή υψώθηκε: «οί Τούρκοι». ΤΗταν τά 
πρώτα άλβανικά τμήματα πού μπήκαν στήν πόλη. "Απελ
πισμένοι οί Παργινοί μπροστά στήν τραγική πραγματικό
τητα μπήκαν δακρυσμένοι στά πλοία άφού προηγουμένως 
γονάτισαν και φίλησαν τό άγιο χώμα καί σαν ένα στερνό 
ψίλημα στον πονεμένο τόπο τους, τραγουδούν:

Ο ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜ ΟΣ ΤΗΣ Π ΑΤΡΙΔΑΣ

Βουνά, λαγκάδια δροσερά, καί τρυφερά λιβάδια, 
δέντρα καλά καί φουντωτά, χωράφια 9ξακουσμένα, 
με δάκρυα για πάντοτε σάς αποχαιρετάω!
ΎΩ Πάργα] πατρίδα μου καλή, πολύ αγαπημένη, 
στον Τύραννο τον πιο σκληρόν 9Εγγλέζοι σε πουλοϋνεί 
«Φύγετ εσείς οί άποικοι τής παλαιάς 9Ηπείρου, 
υστερινοί χριστιανοί, άπιστοι Παργανιώταις».
ΕΙπεν 6 άνομος 9Αλής με λύσσαν καί φαρκάκι.
<<* Αφήσατέ μου τούς ναούς καί δ λα τ  αγαθά σας!
*Ας πέσουν κάτω οί σταυροί πού πάντα Θριαμβεύουν, 
καί άς νικήση παρευθύς τό άγιο Κοράνι.
Κι9 εσείς Γραικοί άδύτατοι πάντοτε νά πλανάσθε 
καί νά μην έχετε ποτέ ναούς καί βασιλέα»!
Αυτά έφώναξ9 ό σκληρός δ τύραννος δ γέρος, 
δποϋ υβρίζει χριστιανούς καί τούς 'Αγίους νόμους. 
νΑμποτ9 αυτό τό άσμα μας στ9 αυτιά του νά βροντήση, 
σαν κεραυνός του Ουρανού, πού πάραυτα 9ξυπνίζει 
κάθε άχρεϊον τύραννον, πού ήσυχα κοιμάται! 17

17 ’Απρίλη τού 1819 οί Παργινοί φεύγουν μέ τά πλοία, 
άλλοι στήν Κέρκυρα κι* άλλοι στούς Παξούς. Οί τελευταί
οι τούτοι άπ* τούς Παξούς άντίκρυζαν τή δύστυχη πατρίδα
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τους, νόμιζαν πώς ακουγαν τό γοερό κλάμμα της, καί μέ 
•σπαραγμό ζητούσαν νά μάθουν ειδήσεις τής Πάργας άπ* 
τό σταυραητό:

Μαύρο πουλάκι όπ έρχεσαι άπό τ 9 άντίκρυ μέρη, 
πές μου τι κλάφαις Ολιβεραΐς, τ ί  μαύρα μοιρολόγια, 
άπό τήν Πάργα βγαίνουνε πού τά  βουνά ραγίζουν;
Μή νά τήν πλάκωσε Τουρκία καί πόλεμος τ?)ν καίει;
— Δεν τήν έπλάκωσε Τουρκιά, πόλεμος δεν τήν καίει, 
τούς Παργινούς έπούλησαν σά γίδια σά γελάδια 
κι9 όλοι στήν ξενιτειά θά ζήσουν οι καημένοι.
*Άφησαν τά σπίτια τους, τον τάφο του γονιού τους, 
άφησαν τό προσκύνημα Τούρκοι νά τό πατήσουν, 
τραβούν γυναίκες τά  μαλλιά, δέρνουν τ  άσπρα των στήθια. 
Μοιρολογούν οι γέροντες μέ μαύρα μοιρολόγια.
Παπάδες μέ τά δάκρυα κλαίουν τϊς έκκλησίες.
Βλέπεις έκείνην τή φωτιά, μαύρο καπνό πού βγαίνει;
9Ε κεί κάϊκαν κόκκαλα, κόκκαλα ανδρειωμένων! 
πού τήν Τουρκιά τρομάξανε, και τον Βεζύρ9 έκάιρανί 
9Εκ ήσαν κόκκαλα γονιού, πού τό παιδί τά καίει\
Νά μή τά βρούν οι Λιάπηδες, Τούρκοι μή τά πατήσοννΐ 
9Ακούς τό θρήνον τό πολύ, οπού βογγούν, τά δάση;
Καί τό δαρμό πού γίνεται, τά μαύρα μοιρολόγια;
Είναι π9 αποχωρίζονται τή δόλια τήν πατρίδα.
Φιλούν τις τιέτρες καί τή γή, κι άσπάζονται τό χώμα*.

Στις 9 Μάη του 1819 τά στρατεύματα του Ά λή μπαί
νουν στήν Πάργα καί τήν άλλη μέρα στό Φρούριό της γί
νεται ή ύποστολή τής ’Αγγλικής σημαίας καί ή έπαρση τοΟ 
μπαϊρακιοϋ του Άλή Τεπενλελή.

Ή  μέρα αύτή είναι ή πρώτη πού γνωρίζει τήν Τουρ
κική κυριαρχία ή Πάργα, άλλά καί ή μοναδική πού στήνει 
^να μνημείο άναθέματος καί μίσους τήν έποχή έκείνην κα
τά  τών "Αγγλων. *Ένα βωμό παγκόσμιας περιφρόνησης 
έστησαν οι Βρεταννοί μέ τήν πράξη τους αύτή τής άγορα-
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'άκόμη την ομορφιά τής πόλης καί λέγει: «Ιδού ό επίγειος 
παράδεισος». Μαγεμένος άπ* τά θέλγητρά της, τήν ίδια 
μέρα δίνει έντολή γιά τήν άνέγερση παλατιού μέσα στήν 
άκρόπολή της, τό όποιο δτσν τέλειωσε συμπλήρωσε μέ τό 
χαρέμι του.

Ό  Μαιτλάνδος πού μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, καί 
υστέρα άπό ξευτελισμούς, κατώρθωσε νά πάρει, στήν Πρέ
βεζα, μέρος άπ’ τήν άποζημίωση τής περιουσίας τής Πάρ- 
γας (ό Άλής του έδωκε 620 χιλιάδες τάλληρα καί 20 χι
λιάδες χρυσους ρουμπιέδες), γυρίζει στήν Κέρκυρα στις 9 
Μάη 1819.

Οί πεινασμένοι Πσργινοί τον πλησιάζουν, καταθέτουν 
άπομνήματα στον σκληροτράχηλο Γραμματέα του Χάγκεϋ, 
ζητουν τις άποζημιώσεις τους, μά του κάκου. Γιά νά τούς 
περιπαίξουν διατάζουν τήν Ίόνιο Βουλή μέ έπίσημη πρά
ξη της νά κηρύξει τούς Παργινούς, πολίτες του Μόνιου 
Κράτους. Άτυχώς βρέθηκαν λίγοι έλληνες έφτανήσιοι πού 
μέ τή «Δηλοποιητική πράξη τού Παρλαμέντου τών ήνωμέ- 
νων πολιτειών τών Ίονίων νήσων» στήν Κέρκυρα τής 22 
Μάη 1819, άνεκήρυξαν τούς Παργινούς πολίτες του Ίό- 
νιου Κράτους, γιά νά τούς έχει ό Μαιτλάνδος πάντα ύπο- 
χείριους.

Οί Παργινοί περήφανα άρνουνται τήν «τιμή» αυτή καί 
ζητούν τις άποζημιώσεις τών περιουσιών τους. ‘Ύστερα 
άπό πολλά ύπομνήματα καί στερήσεις άναγκάζονται στις 
26 Δεκέμβρη 1819 νά δεχθούν γιά άποζημίωση τών περιου
σιών τους τό ποσόν τών 633.000 ταλλήρων, άπ* τά όποια 
θά κρατιόνταν τό 1]4 γιά ναυλα τής Βρεταννικής φρεγάδας 
ή όποία έφερε άπ* τήν Πρέβεζα τά χρήματα. Μιά άνάξια 
άποζημίωση πού δέν έφτανε ούτε γιά τις περιουσίες τριάν* 
τα μόνον Παργινών. ΚΓ ή έξαθλίωση τών Παργινών στήν 
Κέρκυρα αυξάνει...

Στήν Πόργα βρίσκει τόν Άλή ή είδηση τής Σουλτανι- 
κής δυσαρέσκειας καί φεύγει γιά τά Γιάννινα. Έδώ άφησε 
διοικητή τόν έγγονό του Μεχμέτ Πασά, πρωτότοκο γιο του
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παιδιού του Βελλή, μέ 250 'Αλβανούς στρατιώτες. Στις 18 
Αύγουστου του 1820 τήν Πάργα πολιορκεί ό Σαήν Βέης μέ 
δυο χιλιάδες τουρκαλβανούς. Ό  ύπερασπιστής της Μεχ- 
μέτ Πασάς βλέποντας κάποια άπείθεια τής φρουράς του* 
παραδίνει τό άπόρθητο κάστρο στο Σαήν Βέη, κι* έτσι άπό 
τής 19J8J1820 ή Πάργα περιέρχεται στή Σουλτανική κυ-
ριαρχία.

0

Ό  πόθος τής άπελευθέρωσης τής πατρίδας, τά κη
ρύγματα τής Φιλικής Εταιρίας, ή άνάκτηση του ΣουλιοΟ 
άπ' τούς γενναίους Σουλιώτες κι’ οί ταλαιπωρίες τής ξε- 
ξενητιάς, φέρνουν τούς Παργινούς νά πολεμουν στά ήπει- 
ρωτικά χώματα στά τέλη Ίούνη 1821, διακόσια πενήντα 
παλληκάρια μέ τούς όπλαρχηγούς Σπυρο Δημουλίτζα, Χρι
στόδουλο Δεσίλα Τσουκο κ. ά., και κάτω ά π’ τη γενική 

το^ γενναίου Φρούραρχου τής Ρινιάσης Περραι- 
βού. Στά συγκινητικά τους γράμματα προς τούς Σουλιώ
τες γιά νά τούς βοηθήσουν ν’ άνακαταλάβουν τήν Πάργα, 
δέν βρίσκουν άνταπόκριση. Γιατί οί Σουλιώτες μέ τις έν- 
τολές τών ’Αρχηγών τής Φιλικής Εταιρίας πολεμούν στο 
πλευρό του Άλή Πασά γιά ν’ άπασχολήσουν έτσι περισ
σότερο τά Σουλτανικά στρατεύματα κΓ εύκολώτερα ν* 
άπελευθερώσουν τήν Πελοπόννησο οί Επαναστάτες *Έλ- 
ληνες. ’Ακόμη, γιατί μιά όποιαδήποτε βοήθειά τους στούς 
Παργινούς θά πρόδινε τούς σκοπούς τους. Έ ξ ’ άλλου οί 
Σουλιώτες μέ τήν έμπειρία τών άγώνων, είδαν γιά πολύ- 
προσωρινή μιάν άνάκτηση τής Πάργας, τήν όποία εύκολα: 
ό Σουλτανικός στόλος θά μπορούσε πάλι νά ύποδουλώσει*.

Διακόσιοι δμως τολμηροί Παργινοί καί πενήντα γεν
ναίοι Σουλιώτες μέ τήν άρχηγία τού Περραιβού καταλαμ
βάνουν τήν Πάργα στις 24 ’Ιούλη 1821, έκτός άπ’ τό κά
στρο στό όποιο κλείνονται διακόσιοι περίπου ’Αλβανοί μέ 
τούς άξιωματικούς τους.

Πολεμικά Σουλτανικά πλοία φτάνουν στήν Πάργα καί; 
πάνω άπό δυο χιλιάδες ’Αλβανοί άπ’ τό Μαργαρίτι καί 
τήν Παραμυθιά. Οί γενναίοι Παργινοί καί Σουλιώτες πε-
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ρικυκλώνονται στο βουνό τής Πάργας, σώζονται δέ όπιό 
> βέβαιο θάνατο χάρις στήν άμεση έπέμβαση διακόσιων πε-

.ρίπου Σουλιωτών πού μέ τούς άρχηγούς τους Γιώτη Δαγ· 
κλή, Διαμάντη Ζερβά και Νόσο Φωτομάρα, τρέπουν σέ 
άτακτη φυγή τούς ’Αλβανούς.

Ή  ένέργεια αυτή των Παργινών χαρακτηρίζεται μέ 
προκήρυξη τού Μαιτλάνδου τής Κέρκυρας 9 Όκτώβρη 
1821, σάν έχθρική πράξη καί διατάζονται οί Παργινοί αύ- 
τοί να έγκαταλείψουν την Κέρκυρα. ’Άλλοι άπ’ τούς Παρ· 
γινούς πήγαν στο Μεσολόγγι, άλλοι στήν Πελοπόννησο 
καί μερικοί στήν Εύρώπη.

Μετά τήν καταστροφή του Άλή Πασά καί τή σύστα- 
) ση του μικρού άνεξάρτητου έλληνικοϋ Κράτους, ό Ρου·

•μελί —Βαλεσής Ρεσίτ Μεχμέτ Πασάς καλεΐ τούς Παργινούς 
νά γυρίσουν στήν πατρίδα τους μέ τούς δρους πού τό 1820 
ύπέδειξε ό ’Ισμαήλ Πασάς.

Οί Παργινοί άρνουνται καί τότε έγκαθίστανται έκει 
οί περιπλανώμενοι Τούρκοι Λαλιώτες. ’Από τό 1831 ως τό 
1845 ξαναγύρισαν μόλις 250 Παργινές δυστυχισμένες οί- 

/ κογένειες.
Μά ή παληά Πάργα είχε πιά μείνει ένα δνειρο. Τό

1861 γράφει ό Σαλαπάντας, άπ* τά 500 λαμπρά σπίτια 
πού ύπήρχαν στο κάστρο, μόνο δύο άθλιες καλύβες βρί*

' σκονταν καί άπ’ τις άλλοτε 9 ωραίες έκκλησιές, καμμιά.
«‘Ό στις έπεσκέφθη τήν Πάργαν έλευθέραν, δεν δύναται 
σήμερον, έπισκεπτόμενος αυτήν δούλην, ή νά χύση θερμά 

ι δάκρυα, άναμιμνησκόμενος τά κάλλη αυτής, άτινα σήμε
ρον δεν υπάρχουν! Οί ’Άγγλοι είσίν οί αίτιοι τοσούτων 

| καταστροφών!»
Ή  Α γγλία  έξυπηρέτησε τά σχέδια του Άλή Πασά 

πού τόσο τή βοήθησε στον άγώνα της κατά του Ναπολέσν- 
τα. Πρόσφερε τήν Πάργα σάν άντάλλαγμα τής κατοχής 
της στά Εφτάνησα καί κατέστρεψε στίς παραμονές τής 
“Ελληνικής έπανάστασης, ένα άπό τά πιό κύρια προπύρ
για τής ένότητας τής έλληνικής. «Ή Πάργα έπεσε θύμα

A
r.f.
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V.

τής ’Αγγλικής συμφεροντολογίας, πανουργίας καί σκλη
ρότητας, χωρίς τίποτε νά προσθέσει στά πράγματα τοΟ 
κόσμου καί τής ’Αγγλίας, πού τήν κατέστρεψε» γράφει δ 
Φάνης Μιχαλόπουλος (Έφημ. «ΕΘΝΟΣ» Ιούλιος 1955).

Κι* εμεινε σκλάβα ή Πάργα, ώς τό 1913 πού στον 
ήπειρωτικό χώρο φύσηξε δροσερό τής λευτεριάς τ’ άγέρι...

Ή  άναστημένη κι* άμάραντη μνήμη τής Πάργας μάς 
συντρόφευε, σε κάθε μας βήμα. Οί σημερινοί Παργινοί εύ- 
γενικοί καί φιλόξενοι με περηφάνεια μιλούν για τούς μα- 
κρυνούς κι’ άθάνατους έκείνους προγόνους. Μάς γίνονται 
άχώριστοι στη γνωριμιά μας μέ τις Ιερές τούτες πέτρες. 
Στην παληά έκκλησιά μάς δείχνουν τά λάβαρα καί τά ίε- 
;ρά σκεύη πού μετά άπό έκατό καί πάνω χρόνια φιλοξενία 
τους στήν ξενητειά, βρίσκονται πάλι στόν τίμιο καί ήρωϊ- 
κό προγονικό χώρο, έδώ πού πρωτοπλάστηκαν σάν άθά- 
νατα σύμβολα τής θρησκείας, τής πίστης καί τής λευ. 
τεριάς.

Είναι τά σύμβολα πού μαζί μέ τά κόκκαλα τών προ
γόνων συγκίνησαν αιώνες κάθε έλληνική καρδιά, κάθε 
ψυχή.

Ό  Μ. Σ. Ίδρωμένος στά έγκαίνια τής 21 Μάη 1865 
«τοΟ έν τώ παλαιώ φρουρίω Ναού του 'Αγίου Γεωργίου 
ίπ ί  Αθανασίου Μητροπολίτου Κερκύρας, νομαρχουντος 
Δ.Σ. Μαυροκορδάτου» άνάμεσα σέ άλλα είπε: «...καί έπι- 
στέφων τά βλέμματα ένταΟθα συναντώ άντικείμενα άξιά- 
γαστα καί κειμήλια ιερά* βλέπω δέ λαόν έν κατανύξει ψυ
χής θεωροΟντα αύτά ώς άλλα λείψανα, δπερ σώζουσιν οί 
•έγκαταλείψαντες τήν γήν τών πατέρων των, τήν ήρωϊκήν 
Πάργαν, δπως σώσωσι τήν τιμήν καί τήν έλευθερίαν... Τό 
λάβαρον αύτό τής πίστεως καί τής πατρίδος, τά τέκνα τής 
Πάργας τρέμοντα άτενίζουσιν σήμερον, καί ιδού πέριξ 

*αύτου αίμόφυρτοι αί τών προγόνων σκιαί πέριΐπτανται

' ΐ
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ύμνολογοϋσαι τό μέγα έλεος του θεού και την δίκαιοσύ 
νην συνάμα! Τις ήλπιζε ποτέ νά ϊδη τό λάβαρον αυτό έν~ 
τω τόπω τούτω άναστηλούμενον;» 1

’Αθάνατα σύμβολα πού μέ τρεμάμενα χέρια έπανέφε- 
ρε στον ιερό τούτο χώρο ό Μητροπολίτης Παραμυθίας 
Άθηναγόρας πού του παραδόθηκαν2 σ’ έπίσημη τελετή 
στην Κέρκυρα τό 1930 όπ’ τό Μητροπολίτη της και τώ
ρα Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Άθη- 
ναγόρα.

Σήμερα στήν Πάργα κυριαρχεί τό γλυκό τραγούδι 
τών λουλουδιών, τού φωτός καί τού νερού.

Λες κι* άνοιξε τούς τρούλλους τ ’ ουρανού -ή πανώρια 
χαρά καί γκρέμισε χιλιάδες κάνιστρα έτσι πού μύρια ευω
διαστά λουλούδια ξεχύθηκαν στις βεράντες, στά πεζούλια, 
στούς δρόμους, στούς κήπους κι’ εύωδιάστηκε δλος ό τό
πος κι’ αρωματίστηκε ή άτμόσφαιρα. Κι’ έρχεται τό ζωη
ρό, τό γαλήνιο φως νά τυλιχτεί στά άραχνοΰφαντα πέπλα 
τής εύτυχίας κι’ ή μεθυσμένη μουσική του τοπίου νά στέλ
νει τις μελωδικές νότες στήν ψυχή πού άνθίζει άπ’ τήν 
όμορφιά.

Ή  ψυχή άνασταίνεται καί ψιθυρίζει σέ χαρούμενα 
σκοπό τό τραγούδι τής άθανασίας.

Κι’ έρχεται καί σύνταιριάζει σέ μιάν άνοιξιάτικη με
λωδία τό τραγούδι μας μέ τό τραγουδιστό γάργαρο νερό 
πού κυλάει σ’ άνθώνες καί κυπαρίσσια, μέ τό στοιχεία 
τού νερού πού δίνει τήν αίσθηση τής μαγείας καί τής 
ποίησης καί μέ τή συμφωνία τών πουλιών καί τά τιτιβί- 
σματα τά χαμογελαστά τών λουσμένων.

Καί πιό πέρα άκούγεται τό άνέφελο γέλιο τών Γάλ-

1. Μονόφυλλο: «Τυπογραφεΐον Η 10Ν1Α, άδελφών Κάων, Κέρκυρα 
22 Μαΐου 1865.

2. Τό πρωτόκολλο τη* παράδοση* τών Ιερών εικόνων ύπάρχει στά 
Γραφεία τή* Μητρόπολη* Κερκύρα*.
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λων ποϋχουν άπό χρόνια έδώ τις μόνιμες κατασκηνώ
σεις τους.

βΩς σεργιανίζομε στήν όμορφη Πάργα μάς γεννιέται 
ή πίστη πώς με μιάν άξιόλογη άξιοποίηση τοΟ χώρου τού
του, μέ τήν άνέγερση συγχρονισμένων Ξενοδοχείων, Ε σ 
τιατορίων καί κέντρων διασκεδάσεως, ό παραδεισένιος 
τούτος τόπος θά μεταβάλλονταν σ* όνειρευτή Ευρωπαϊκή 
λουτρόπολη.

Ή  Πάργα μέ τις όμορφιές της προσφέρεται τουριστι
κά σέ κάθε έποχή άκόμη καί τή χειμωνιάτικη περίοδο, μέ 
τό ήπιο κλίμα της. Γι’ αυτό έπιβάλλεται ή όλοκλήρωση 
του όδικου δικτύου της μέ τήν 'Ηγουμενίτσα, Παραμυθιά 
καί Πρέβεζα.

’Ακόμη καί γιά τήν έξυπηρέτηση τών ίδιων τών κα
τοίκων πού άπομονώνονται τό χειμώνα καί πού όπως όμο- 
λογουν καί οί Ιδιοι, στήν κατάθλιψή τους συντελεί κι* ή 
άπομάκρυνσή τους άπ* τό Νομό Θεσπρωτίας, στήν όποία, 
άπό κάθε πλευρά κι* &ν έξεταστει τό αίτημά τους, άνήκουν.

Ξεμακραίνομε άπ’ τήν Πάργα. Κι* ή φαντασία μας 
είναι άκόμη βυθισμένη στά πέπλα τοΟ θρύλου, τής παρά
δοσης καί της άνέσπερης μνήμης της. *Έχει άτονίσει τό 
άγχος τής καθημερινότητας στό χαρούμενο περιβάλλον της, 
στήν άχτινοβολία τής ρόδινης έσθήτας της καί ευδαιμονι
κό φώς της,

Ή  ψυχή μας έχει τρυγήσει τις μελωδικές νότες τής 
δροσιάς καί τής γαλήνης πού στάξαν τ* άνθισμένα δέντρα 
οί καταπράσινοι κάμποι κι* 6 μαγικός καθρέφτης τής άτε- 
μάχιστης θάλασσας.

Μοναδικό καταστάλαγμα τής καρδιάς μας ή όμορφιά 
κι* ή χαρά. ΊΕνα αίσθημα ζωής πού βαστάει άνέσπερη τή 
γλυκειά θύμηση πού σέ δένει μέ τή Νιρβάνα καί σοΟ σκορ
πάει τήν καλωσύνη καί τήν ηρεμία.
Μ* άναστημένη ψυχή πορευόμαστε καί συνθέτομε ένα με
λωδικό ύμνο, ένα άπόκοσμο τραγούδι στ* άρώματα, στά 
άνθη, στό νερό καί τό φώς τής άξέχαστης Πάργας.
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τ ο M A P  Γ A Ρ I Τ I

4

Διατηρώ μιάν άνάμνηση γλυκειά  τής μικρής τούτης 
πολιτείας άπό κείνα τ* άνέφελα πα ιδ ικά  χρόνια, άπό κεί
νη την ήλικία τών δέκα έννιά χρόνω πουζησα γ ια  λίγους 
μήνες έδώ, σά δημόσιος ύπάλληλος.

Ή τ α ν  τό πρωτάνθισμα τής ζωής, ή πρώτη άνοιξη πού 
ρουφούσε τή χαρά στο γιορταστικό τόνο του άσημένιου 
έλαιώνα καί τής πράσινης είρήνης τής γραφικής κοιλάδας. 
’Ατένιζα τούς μικρούς λόφους, τά  καταπράσινα καρποφό
ρα δέντρα, τά βαθίσκια πλατάνια , τ ’ άπέραντα δάση τής 
έληάς, τά  γάργαρα νερά πού κυλούσαν άπό κρουσταλλέ
νιες βρύσες, άτένιζα ένα γλαυκό ούρανό καί μιά γαλήνια 
μέρα κι* ένοιωθα μιάν όλοκλήρωση ιλαρή.

’Ένοιωθα ν ’ άνασταίνωμαι, νά πάλλωμαι όλόκληρος, 
ν ά  φλογίζωμαι άπό καλωσύνη κ ι’ άγάπη καί νά ξυπνάει 
έντός μου ό πόθος τής ζωής καί τής δημιουργίας.

*Έν’ άπόκοσμο βιολί σύνθετε τον πιο γλυκό ύμνο γ ιά  
δ,τι εύγενικό άναζήτησε ή ψυχή στο πρωτοσκίρτημα τής νιό- 
της κ ι’ οί μεθυστικοί του ήχοι έρμήνευαν τούς πρώτους μου 
-στίχους, τά πρώτα χαμογέλια τής ζήσης.

Ή τ α ν  τότε πού βαθειά μιλήσαμε μέ τό Λαμαρτινο, τό 
Βερλαίν, τό Μ παλζάκ, τό Ντοστογιέφσκυ, τό Γκόρκυ, τόν 
Τολστόϊ, τό Χάμσουν, τότε πού τό συναίστημα μάς πλημ
μύριζε κι* ή καρδιά μας ράγιζε μέ τό πέσιμο ένός φύλλου, 
μέ τό κόψιμο ένός λουλουδιού, μέ τό κελάδημα τών που
λιών, μέ τό μουρμούρισμα τού άγέρα μέ τή συγκίνηση τής
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άέρινης εύτυχίας ποϋπλαθε ή γλυκεία μας όπτασία.
’Ανυποψίαστη ή μπόρα τής ζωής πούφτανε λαχανια

σμένη κάποιο θλιβερό πρωινό τοΟ Όχτώβρη του σαράντα.
Καί τότε ό μικρός φιλολογικός μας κύκλος με τό λη

σμονημένο κι’ άτυχο φίλο ποιητή Περικλή Κακούρη πού 
ήρωϊκά, άργότερα στις 29 Σεπτέμβρη 1943 μέ τούς 49 
Προκρίτους στην Παραμυθιά, άντίκρυσε τό Γερμανικό έκ- 
τελεστικό άπόσπασμα, καί δυό, τρεις άλλους φωτισμένους 
δασκάλους, διαλύθηκε. Ή  θλίψη χαράχτηκε στα πρόσωπά 
μας πού τάσκαψε πρώιμα ή άλμύρα τοΟ πόνου καί τά 
γλυκά όνειρά μας φυλλορρόησαν σε μιά άνέλπιστη καί 
σκληρή πραγματικότητα.

’'Ανοιξα ένα στερνό παιδικό πρωί τις γρίλλιες κΓ ό 
παγωμένος άγέρας σκόρπισε τις συλλογές των γραμματο~ 
σήμων καί τών άτυχων έκείνων στίχων.

Τό παγωμένο ξηροβόρι μάδησε τά φύλλα του κήπου, 
μάδησε τά κρίνα τής νιότης, μάδησε τά ρόδα τής καρδιάς 
πού βυθίστηκε σ’ έναν άτέλειωτο λυγμό. ΚΓ άπό τότε μιά 
θλιβερή δοξαριά σχίζει τά πέπλα τής μνήμης σά γυρνάει 
νοσταλγικά έδώ στο μικρό χώρο, πού περπάτησε τήν ειρη
νική πεδιάδα ή ήσυχη συνείδηση μέ τά ρίγη τής νιότης 
μέσα στή γαλήνια νύχτα, κάτω άπ’ τα σπινθηροβολήματα 
τών άστρων...

Δεσπόζει τής πράσινης κοιλάδας τό παληό κάστρο, 
πάνω κει στο βουνό σκαρφαλωμένο.

ΕΤν’ ένα έρειπωμένο κάστρο τυλιγμένο στά πέπλα του 
βαθειου λήθαργου. Τίποτε πιά δε μπορεί νά ζωντανέψει 
τήν άρχαία πολιτεία Παναός πού βρίσκονταν σ’ αύτή τή 
θέση, άν καί πολλοί άλλοι τοποθετούν έδώ τό Βουχαίτιο.

ΚΓ ήταν έδώ μαρμάρινα παλάτια, μέ γραφικές κΓ 
έπιβλητικές εισόδους, μέ θολωτά ύπόγεια καί μ’ άπέραν- 
τους κήπους. "Ενας χώρος πού ζουσαν οί Βενετσιάνοι άρ-
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χοντες, ol Ίταλιάνοι πού στις άρχές τής ΙΕ', έκατονταε- 
τηρίδας πρωτοκατοίκησαν έδώ κι’ έχτισαν μιά όμορφη πο
λιτεία, γιά νά δεσπώζουν καλύτερα στά ήπειρωτικά πα* 
ράλια πού κατείχαν, θυμούμαι τόν καιρό του σαράντα 
έρειπωμένα τριώροφα άρχοντικά μέ τά ζωγραφιστά λιον
τάρια π ’ άνάδιναν τήν άκινησία καί τή σιγή του θανάτου. 
Α π ’ τά χαλάσματά τους ξεπρόβαλαν λίγα άγριολούλουδα 
σά νά θέλαν νά δώσουν κάποια πνοή ζωής στο νεκρό χώ
ρο. Μά καί τά παλάτια τών Ενετών καί τ* άρχοντικά 
τών κατοπινών χρόνων γκρεμίστηκαν μέσα στή φθορά καί 
τις τρικυμίες τών αιώνων γιά νά σβήσει σήμερα κάθε ίχ 
νος τής παληάς έποχής τής άκμής του ΜαργαριτιοΟ.

Τούς Βενετσιάνους τούς έδιωξαν άπ’ τήν περιοχή τού“ 
τη τ’ άλβανικά φύλλα πού κατέβηκαν στή Θεσπρωτία. 
*Ένα μεγάλο φέουδο τών ’Οθωμανών τών Γιαννίνων άπο- 
τέλεσεν άργδτερα δλη ή περιοχή γύρω. ’Απέραντα λειβα- 
θια καί μεγαλόπρεπες έπαύλεις άνήκαν σ’ αύτούς πού μέ- 
νοντες στά Γιάννινα είχαν διαχειριστές τής περιουσίας 
'τους ’Οθωμανούς τού Μαργαριτιού

Ή  έλλειψη διοικητικής έξουσίας τών χρόνων έκείνων, 
ή πλεονεξία καί τ’ άνυπότακτο τών Μαργαριτιωτών στέρη
σε τούς Όθωμανούς τών Γιαννίνων τής μεγάλης τους αύ- 
τής περιουσίας. Τώρα τό λειβάδια καί τίς έπαύλεις κατέ
χουν οί προηγούμενοι διαχειριστές καί οί ένοικιαστές τών 
κτημάτων καί δσοι άλλοι ’Οθωμανοί συγκεντρώνονται άπ* 
τήν περιοχή.

*Έτσι ό -άριθμός τών κατοίκων αύξάνει σημαντικά, ή 
πολιτεία άποκτάει πλούτο καί όμορφιά καί γίνεται έδρα 
τής έπαρχίας πού οί Τσάμηδες ώνόμασαν Ντάγι.

Ό  άριθμός τών Χριστιανών κατοίκων καθημερινά μι
κραίνει καί τό Μαργαρίτι έγινε μιά άληθινή φωληά Μου
σουλμανικού μίσους κατά τών φιλελεύτερων Παργινών,τών 
άγέρωχων Χριστιανών τής Παραμυθίας καί τού Φαναριού, 
κατά τών άετών τού Σουλιού καί κατά τών Βενετσιάνικων 
παραλιακών κτίσεων. νΟλοι δοκίμασαν τή θηριωδία τους,
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γ ι’ αύτό κι* οί Βενετσιανοι μετά τή ναυμαχία τής Ναύπα
κτου του 1572 πολιορκούν τό Μαργαρίτι καί τό καταλαμ
βάνουν. Την έκδίκησή τους δοκιμάζει τό κάστρο πού άνα- 
σκάφτηκε, πολλά άρχοντικά πού γκρεμίστηκαν καί πολλοί 
’Οθωμανοί πού έξοντώθηκαν. Στην άλωση αύτή τού Μαρ
γαριταριού δόθηκε τόση σημασία πού μέ διαταγή τής Έ - 
νετικής Κυβέρνησης άναπαραστάθηκε στο Παλάτι του Δού
κα τής Βενετίας άπ* τον έξαίρετο ζωγράφο τής Μήλου Ά ν- 
τώνη Βασιλάκη. ‘Ένας κλασικός πίνακας πού σώζεται καί 
σήμερα για νά θυμίζει τούς σκοτεινούς εκείνους χρόνους.

Κι’ ήταν ζοφεροί άληθινά οί χρόνοι εκείνοι. Τό κυρί* 
αρχο ’Οθωμανικό στοιχείο άσκει μεγάλη τρομοκρατία 
στούς Χριστιανούς πού κάτω άπ’ τή μεγάλη πίεσή τους έ· 
ξισλαμίζονται. Όλάκερα χωριό του ΜσργσριτιοΟ, όπως ή 
Πλαταριά, Άρπίτσα, Γκρόπα, Κουτσι, Βόλια, Γράββα (Η 
γουμενίτσα) κι’ ή περιοχή δλη ως τή Βάρφανη καί πέρα ώς 
τούς Φιλιάτες καί πιο δω στα χωριά τής Παραμυθίας, Δρα- 
γωμή, Νικολίτσι, Γκρίκα, Νεοχώρι, Μενίνα, Πετροβίτσα, 
άσπάζονται τό Μωαμεθανισμό στα 1700—1732. Ό  τόπος 
δλος τουρκεύει. Οί έκκλησιές δλες γίνονται τζαμιά. Οί 
καμπάνες σιγούν. ‘Η οικονομική αύτάρκεια τού τόπου ώ- 
θεΐ τούς ’Οθωμανούς στήν επιδίωξη καί τής πολιτικής αύ· 
τοτέλεισς. Συχνά έκδηλώνουν άναρχικές τάσεις κατά τής 
κυριαρχίας του Σουλτάνου. Τούς βοηθούν σ’ αύτό κι’ οί 
Βενετσιανοι, οί όποιοι, έπιδιώκουν τή διαίρεση αύτή γιά 
νά έξασφαλίσουν ήρεμότερη τήν κυριαρχία τους στήν Πάρ- 
γα καί στ’ άλλα ήπειρωτικα παράλια.

Ή  τάση αύτή τών Μαργσριτιωτών τούς φέρνει τό 1732 
νά ύπογράφουν συνθήκη μέ τούς Σουλιώτες καί νά έκστρα· 
τεύουν κατά τής γύρω Σουλτανικής περιοχής τήν οποία 
λεηλατούν ώς κάτω στήν ’Ακαρνανία. Κι* ό πόλεμος ξε- 
σπάει τήν άνοιξη τού 1733. Ό  Σουλτανικός στόλος μέ 
ναύαρχο τον Τσανούμ Χότσα περιπλέει τά παράλια τής 
’Ακαρνανίας καί τής ’Ηπείρου, ένω πέντε πασάδες μέ δέ
κα χιλιάδες στρατό καί άρχηγό τό Γιαννιώτη Χατζή πασα
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-ξεκινοΟν άπό τά Γιάννινσ καί σέ μικρό χρονικό διάστημα 
καταλαμβάνουν τό Μσργσρίτι, τό όποιο παραδίνουν στή 
φωτιά, "Ολα τώρα άνασκάφτονται καί κανένα άπ* τά πολ
λά τζαμιά τους δέ σέβονται.

*Έμεινε όρθό μόνον ένσ στό κέντρο πού τό θεωροΟσαν 
οί Μσργσριτιώτες σάν τό πιό Ιερό τους. * Αποφασίζουν οΐ 
πασάδες νά έκστρστεύσουν καί κατά τοΟ ΣουλιοΟ πού συ· 
νεμάχισε μέ τό Μσργσρίτι, μά γρήγορα έγκσταλείπουν τή 
σκέψη τους αυτή, μπρός στή θέα τών άετοφωληών έκείνων 
μέ τούς τιτάνες ύπερασπιστές τους.

Στά κατοπινά χρόνια συναντάμε ένωμένες προσπά
θειες τών Σουλιωτών κα( τών Μσργαριτιωτών γιά τήν 
άποτίναξη τής Σουλτανικής κυριαρχίας, άλλά καί προδο
σίες άπό μέρος τών δεύτερων σέ δύσκολες στιγμές.

Τις τραγικές ώρες τών Πσργινών πού μάχονταν γιά 
τή λευτεριά τους τΙς αύξάνουν οί έπιδρομές τών Μσργαρι- 
τιωτών, οί λεηλασίες καί οί δολοφονίες τους. ΚΓ δσες φο
ρές ό Άλή Πασάς έξώρμησε κατά τής Πάργσς, άντρο του 

•ύπήρξε τό Μσργσρίτι δπου φιλοξενούνταν μήνες ό ίδιος 
καί τά στρατεύμστά του.

"Ενας τρομερός λιμός πούπεσε στήν περιοχή λίγο πιό 
νωρίς του 1815 θερίζει τούς 8.500 κατοίκους πού εΐχε τό 
Μσργσρίτι γιά νά περιοριστούν τό 1856 1 σέ τετρακόσιες 
περίπου Τουρκοαλβσνικές τσιφλικιουχες οικογένειες καί 
πενήντα φτωχότατες χριστιανικές.

Κι' άπό τότε ό πληθυσμός λιγοστεύει κι* ή πολιτεία 
•μαραίνεται.

Οί Γερμανοί καταχτητές πού φεύγουν τό 1944, άπ* τά 
350 σπίτια πού είχε τό Μσργσρίτι κατέστρεψαν όλοκληρω- 
τικά τά 238, σέ άλλα δέ 30 έφεραν διάφορες ζημιές. Μέ 
τούς Γερμανούς άκολουθοΟν τό δρόμο γιά τήν 'Αλβανία 
κι® οί Μουσουλμάνοι κάτοικοι.

1. Π. Άραβαντινός: Χρονογραφία τής ’Ηπείρου, τόμ. Β'. σελ. 103.
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Τώρα δ άριθμός τών κατοίκων ξεπερνάει τούς Ϊ8Θ0. 
Ot περισσότεροι ήλθαν κι* έγκατεστάθηκαν έδώ μόνιμα 
άπό τ ’ αγονα Σουλιωτοχώρια. Στό γραφικό τοΟτο χώρο 
δνας μεροκαματιάρης κόσμος άγωνίζεται σήμερα νά στή
σει δλόρθη τήν πολιτεία καί σφυρηλατειται γιά τήν πορεία 
του πρός τά πεπρωμένα τής φυλής...



Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ A.

Τή Γουμενίτσσ τήν είχαμε έπισκεφθεΐ μόλις μετά τήν 
άπελευθέρωση του 1945. ‘Αφήσαμε τήν ψυχή μας νά θρη
νήσει μπρός στό άνείπωτο δράμα τής μικρής αυτής πολι
τείας. Έδώ έδρασε στά χρόνια τής κατοχής, ή ’Αλβανική 
προπαγάντσ. Έγιναν σχέδια γιά τήν έξόντωση τοΟ Χρι
στιανισμοί) καί τήν κατάλυση τής Ελληνικής έξουσίας. Ό  
πληθυσμός της καθώς καί τής γύρω περιοχής, ζούσε κάτω 
άπ’ τήν πιό μεγάλη πίεση τών άρχών κατοχής καί τών συ
νεργατών τους ’Οθωμανών. Οί δημόσιοι υπάλληλοι ταπει
νώνονταν καθημερινά κι* ό Νομαρχών Διευθυντής τής Νο
μαρχίας Γ. Βασιλάκος δολοφονήθηκε ϋπουλα άπ’ τούς ’Ο
θωμανούς. Έ τσι ή τρομοκρατία τους ελσβε τέτοια έκτα
ση πού οί Χριστιανοί, έγκατέλειψαν τά σπίτια τους, οί δέ 
Δημόσιες άρχές μεταφέρθηκαν στήν Παραμυθιά. Ή  πολι
τεία έρημώθηκε. Ή  έξουσία περιήλθε στούς Άλβανο- 
τσάμηδες.

Τώρα, άρχές του 1945, μάταια άνσζητάς τ* άχνάρια 
μιας μικρής πολιτείας πού γνώρισες πρό τοΟ σαράντα.. 
"Ολα τά ξερρίζωσε τό μίσος τών ’Οθωμανών καί τών Γερ- 
μανών πού ύποχωρουσαν. Ή  πόλη όλάκερη άνασκάφτηκε.. 
Παντού ρημάδια κι’ άποκαΐδισ. Κάπου-κάπου γλυστράει 
μιά σαύρα άνάμεσα σέ σωριασμένα σπίτια καί λίγα άγριο- 
λούλουδα όρθώνονται γιά νά σκορπίσουν μιά πνοή αίσιο- 
δοξίας. Γιατί ή ζωή συνεχίζεται καί στή μακραίωνη ίστο- 
ρία μας συνηθίσαμε νά ξαναγενιώμαστε άπ* τή στάχτη·*
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Γιατί πάντα πιστεύομε στήν άποστολή μας σάν έθνος κ α 
τά καίμε δλα στη φλόγα τής Ιδέας. Καί φυτρώνουν χιλιά* 
δες άνθη πάνω στά μαυρισμένα έρείπια πού μιλάνε άμεσα 
στήν καρδιά, πού συγκλονίζουν τή σκέψη καί μάς ώθούν 
στήν άνάσταση με τό μελωδικό στίχο πού κυλάει αισιόδο
ξα  στό εΐναι μας:

«Τό χάσμα π άνοιξε ό σεισμός 
ενθνς εγεμισε άνθη...»

Δ. Σολωμός.
Ή  σκαπάνη τής δημιουργίας ήχησε γοργά κι* ή μικρή 

πολιτεία άρχισε v* άνοικοδομεΐται, με τή βοήθεια καί τοΟ 
σχέδιου Μάρσσλ.

"Ετσι καμαρώνεις μια γραφική πολιτεία μέ όλοκαίνουρ- 
y a  σπίτια καί καταστήματα μέ τό έπιβλητικό μέγαρο του 
Διοικητηρίου καί τό χαρούμενο Τουριστικό Ξενοδοχείο. 
ΓΛιά πολιτεία πού λούζεται στό φώς καί πού εύχάριστα σέ 
προδιαθέτει ή είσοδός της άπ* τό δρόμο τών Γιαννίνων μέ 
μιά διαδρομή σέ βαθίσκια πλατάνια.

Γ ιατί ή Γ ουμενίτσα συνταιριάζει τό θέλγητρο τής γα
λήνης καί φωτεινής θάλασσας μέ τό θελκτικό πράσινο. Χα. 
μηλά βουνά χωρίς μεγαλοπρέπεια, κατάσπαρτα άπό έληές 
πνιγμένα στό πράσινο, γραφικά καί ειρηνικά βουναλάκια. 
Κι έμπρός νά ξανοίγεται γεμάτο θέλγητρα τό Τόνιο μέ 
τούς άμύθητους θησαυρούς τών μαρμαρυγών του. Μιά θά* 
λασσα χαρούμενη πού σου ξυπνάει δυνατές συγκινήσεις 
σά λαμποκοπάει κάτω άπ* τό φώς του ήλιου.

Τό μάτι ξεκουράζεται στ* άπέραντο γσλάζιο κι’ ή ψυ
χή ξαλαψρώνεται. Βαρκούλες πηγαινοέρχονται, βενζινάκα
τοι, τό Φέρρυ-Μπόουτ τά νερά αύλακώνονται, ένα μελισσο
λόι άπό κόσμο, δεξιά τά ήπειρωτικά παράλια, ή Σαγιάδα, 
ot θολές έκβολές τού Κσλαμά, κάποια μικρά νησάκια καί 
πέρα τ* άλύτρωτα βορειοηπειρωτικά χώματα.

Τό γραφικό τούτο λιμάνι πού έχει άνοιγμα 850 περί
που μέτρα κι* ό δίαυλός του γύρω στά 150, στάθηκε ή μη-
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τέρα τής κατοπινής πολιτείας. Γιατί είναι ένα άσφσλισμέ- 
νο κΓ άξιόλογο λιμάνι. 9Απ9 έδώ έπικοινωνεϊ ή "Ηπειρος 
μέ τήν Κέρκυρα πού τόσο στενά συνδέθηκαν στή μακραίω
νη Ιστορία τους στήν οίκονομική καί πνευματική ζωή. ΚΓ 
άπ* έδώ γίνονταν άποκλειστικά, ώς τά τελευταία χρόνια,, 
ή έξαγωγή στή λοιπή Ελλάδα τών θεσπρωτικών προϊόν
των καί ιδιαίτερα τών άφθονων κτηνοτροφικών καί του λα
διού. *Ένα λιμάνι σημαντικής άξίας πού προσέχτηκε άπ* 
τούς Τούρκους μόλις στις άρχές τού εικοστού αιώνα. Τό
τε ήταν πού έκαναν τό μικρό χωριό πού υπήρχε έδώ, έδρα 
Διοίκησης (μουτεσσριψλίκι) καί έδρα Έφετείου στό όποιο 
ύπήγονταν τά Πρωτοδικεία τής ’Ηγουμενίτσας, Παραμυ
θίας, ΜσργσριτιοΟ καί Πάργας. ΚΓ ώς τότε, ένα φτωχό 
καί άσημο χωριό ήταν ή σημερινή Γουμενίτσα, σ' όλα τά 
χρόνια τής Τουρκοκρατίας, χωρίς ιδιαίτερες Ιστορικές στιγ
μές, γι' αυτό καί λείπουν ώς τον καιρό μας γραφτά κατά
λοιπα γι' αύτή. Κάποια μνεία γιά τό κάστρο της κάνει ό 
Άραβαντινός:1 «Λιμήν τής Θεσπρωτίας καί φρούριον άξιό* 
λογον έπί τών πολέμων τής Βενετίας καί τής Τουρκίας* 
άναφέρετσι δέ ύπάρχουσα προ του 1350».

ΚΓ ήρθε άργότερα τό νέο τουρκικό Σύνταγμα του 1908- 
πού άνάδειξε Σουλτάνο τόν πρ(γκηπα Ρεσαντιέ. Τότε δό
θηκε Ιδιαίτερη σημασία στό λιμάνι της, τό άσημο χωριουδά^ 
κι άρχισε νά παίρνει έκταση κωμόπολης πού σέ τιμή τοΟ 
Σουλτάνου, παίρνει τό δνομά του καί λέγεται τώρα Ρεσαν
τιέ. Ή  κάποια άνάπτυξη τής πόλης άναχαιτίζεται μέ τήν· 
άπελευθέρωση τής 'Ηπείρου του 1913. Ή  Γουμενίτσα άπο- 
τελεΐ μέρος τής έπαρχίας θυάμιδος πού έχει έδρα τό Φι- 
λιάτι, κΓ άκολουθεΐ μιά άσήμαντη πορεία πού τίς δίνει 
στήν άπογραφή τοΟ πληθυσμοΟ του 1928 μόλις 564 κατοί
κους. Τό 1936 ιδρύθηκε ό Νομός Θεσπρωτίας άπό περιο
χές, πού άνήκαν πρώτα, κυριώτερα, στό Νομό τών Γιαννί-

1. Π. ΆραβαντινοΟ cXpov. τή$ Ή π. τόμ. Β'. σελ. 41.
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νων. *Έδρα του Νομού είναι τώρα ή Γουμενίτσα πού άρχί- 
ζει ν* άναπτύσσεται μέ γοργό ρυθμό. Συγκεντρώνονται 
δλες οί Δημόσιες υπηρεσίες, ιδρύονται Υποκαταστήματα 
Τραπεζών, όψώνονται πολλά καινούργια κτίρια καί ή όλο- 
κλήρωση του όδικοϋ δίκτυου μέ τά Γιάννινα, Φιλιάτες, Πα
ραμυθία, Μαργαρίτι, Πάργα, συγκεντρώνει έδώ δλο τον 
παλμό τής θεσπρωτικής ζωής.

Σήμερα ή πολιτεία ξεπερνάει τις 2.000 κατοίκους καί 
είναι τό πρώτο τουριστικό λιμάνι τής σύνδεσης τής Ε λλά
δας μέ τήν Ιταλία. Μιά ύποδοχή πού τό Κράτος όμορφαί. 
νει μέ έργα πολιτισμού καί άξιοπρέπειας. Γιατί έδώ βρί
σκεται ό έξώστης του Ελληνικού πολιτισμού καί τό πρώ
το σημείο τής συνάντησής του μέ τον Εύρωπαϊκό.

9Έτσι ή άνάπτυξη τής Ηγουμενίτσας μέ τό Φέρρυ 
Μπόουτ Ελλάδας-Ιταλίας συντελειται πολύ σύντομα, άλ· 
λά καί δημιουργεί δλες τις προϋποθέσεις τής άνόόου του 

-ύποανάπτυκτου ιερού καί μαρτυρικοϋ ήπειρωτικοϋ χώρου.
ΚΓ έχει τόσα νά προσφέρει στον ξένο ό τόπος τοϋ- 

το ς3. Καί πάνω άπ' δλα τήν ιστορική συνείδηση καί τή λε
βεντιά πού καρποφόρησε στά κακοτράχαλα βουνά της. Ό  

- ξένος θά νοιώσει βαθύτερα τον Ελληνικό χώρο μέ τό πρω- 
τοσυνάντημα του τόπου τούτου, πού ύπήρξεν ή κοιτίδα 
τοΟ Ελληνισμού, πού ύπήρξεν ή έστία, πού άνέσπερο άχ- 
τινοβόλησε τό φώς τών ψηλών καί παγκόσμιων ιδανικών, 
πού ύπήρξε τό λίκνο τής λευτεριάς καί τής άμάραντης 
δάφνης.

Γιά τούς ίδιους παραπάνω λόγους καί γιά νά συντο- 
μέψει ή διαδρομή του τουρίστα πάνω άπό όγδόντα χιλιό
μετρα, έπιβάλλεται ή άμεση όλοκλήρωση τοΟ δρόμου Με- 
νίνας - Παραμυθίας - Πρέβέζας.

"Ετσι παράλληλα σέ μιά γραφική διαδρομή καί μιά 
'γνωριμία μέ τό ήρω’ίκό τοπίο του ΣουλιοΟ, θ* άντιμετωπι* 2

2. Κοίτα τήν είσαγωγή τοΟ βιβλίου τούτου.
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ϋτεΐ καί άπό λόγους δικαιοσύνης, ή άνάπτυξη καί πρόοδος 
καί τών λοιπών ήττειρωτικών έπαρχιών.

Ή  γραφική καί γαλήνια ‘Ηγουμενίτσα είναι έτοιμη 
σήμερα νά καλωσορίσει σέ ώρες μαγευτικές κι# είρηνικές 
τούς Εύρωπαίους φίλους πού έρχονται νά προσκυνήσουν 
τή μάνα τοΟ πολιτισμένου κόσμου, πού έρχονται νά νοιώ· 
σουν τά ρίγη τοΟ πολιτισμού καί νά λουστούν κάτω άπ* τό* 
διαυγές καί χρυσαφένιο έλληνικό φώς.,.



τ ο φ I Λ I Α Τ I

Βρισκόμαστε στα σύνορα. Σου δείχνουν κάποια κον- 
τεινά έδάφη καί σου λένε: Ά π 5 έκει άρχίζει ή Αλβανία* 
Έ να  σκίρτημα νοιώθεις έντός σου κι’ έ'να δάκρυ κυλάει 
στό πρόσωπό σου. ’Αγωνίζεσαι να ξεχωρίσεις έδαφολογι· 
κές διαφορές, μά δεν τΙς βλέπεις. Έδώ καί σ' δλη την 
ηπειρωτική γραμμή χαράχτηκαν ψεύτικα σύνορα άπό άν- 
θρώπους τής ’Ιταλικής προπαγάντας καί πλαστογραφήθη. 
καν έθνολογικά στοιχεία. 'Από χάρτες του 16ου αιώνα 
πού βρίσκονται σήμερα σ' έπίσημα άρχεΐα των κρατών καί 
σέ μουσεία, άπό έπιστημονικές έθνογραφικές μελέτες καί 
μέ βάθρα τήν έπικράτηση τής γλώσσας καί του ήθογραφι- 
κού χαρακτήρα, ’Ήπειρος είναι όλάκερη ή νότια του Γε· 
νούσου ποταμού χώρα. ‘Ένα έλληνικώτατο τμήμα μέ έκα- 
τοντάδες χιλιάδες ‘Έλληνες κατοίκους κι’ άνάμεσα σ' αυ
τούς, μιά μικρή Αλβανική μειονότητα γιά τήν όποία κι' 
αύτός άκόμη ό Φραντζέσκο Κρίσπι είχε βροντοφωνήσει τό 
1880 στήν Ιταλική βουλή πού συζητιούνταν τό Αλβανικό: 

«Τό άλβανικόν ζήτημα, είπε, πρέπει νά λυθεί ταχέως· 
*Έχουν πράγματι οί Αλβανοί πραγματικήν Εθνότητα; 
"Έχουν τ’ άναγκαιουντα συστατικά στοιχεία διά νά κατα
λάβουν γρήγορα ή άργά θέσιν εις τήν χορεία τών Εθνών; 
οί Αλβανοί είναι λαός δίγλωσσος, ό όποιος έδέχθη τήν 
έθνικότητα του τόπου δπου έγκατεστάθη. Είναι 'Ιταλοί εις 
τήν 'Ιταλίαν καί Έλληνες εις τήν 'Ανατολήν. Είς τήν Τουρ
κίαν άποτελουν φυλλήν μάλλον παρά λαόν... Ή  γλώσσα
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των δέν έχει άλφάβητον, άλλά μεταδίδεται άτιό πατρός 
είς υίόν. Ή  μητρική γλώσσα τών Αλβανών διαχωρίζεται 
είς δύο διαλέκτους, δλοι δμως όμιλουν καί γράφουν τήν 
έλληνική. Στερούνται έξ όλοκλήρου λογοτεχνίας, έπιστήμης 
καί τέχνης, ήτοι παντός στοιχείου έκπροσωπουντος τήν 
έθνικήν ύπόστασιν. Κατά τό διάστημα σαράντα αιώνων 
δέν κατώρθωσαν νά καλλιεργήσουν άρετάς καί χαρακτήρα 
καί νά έπιτελέσουν έργα διά τών όποίων νά ένωθοΟν είς 
ένα λαόν. Άντιθέτως ένεκα τών παραδόσεων, τής γλώσ- 
σης καί τών θυσιών, είς τάς όποίας ύπεβλήθησαν κατά τόν 
έλληνικόν άγώνα τοΟ 1821, πρέπει ν' άτενίζουν διαρκώς 
προς τήν Ελλάδα... Εϊτε τούς προσσρτίσετε, είτε συγκρο
τήσετε μέ αυτούς όμοσπονδίαν, είτε συστήσετε οίανδήποτε 
άλλην Κυβέρνησιν οί ’Αλβανοί ένωρίτερα ή άργότερα θά 
ένωθουν μέ τήν Ελλάδα...».

Τά νικηφόρα έλληνικά στρατεύματα τών Βαλκανικών 
πολέμων έχουν άπελευθερώσει άπ* τή μακραίωνη σκλαβιά 
τούς άδελφούς τής Βόρειας "Ηπείρου. Μέσα στ* άντικρουό- 
μενα συμφέροντα τών Μεγάλων, άκούστηκαν πολλές τίμιες 
φωνές γιά τήν ένωση τών γνήσιων έλληνικών τούτων έδα- 
φών μέ τή Μάνα ’Ελλάδα. Μά έπεκράτησαν Ίταλοαύστρι- 
σκά συμφέροντα γιά χάρη τών όποίων οί έξ Μεγάλοι ύπέ- 
γραψαν στίς 29 Ιούλη 1913 στό Λονδίνο τό πρωτόκολλο 
τής άνεξσρτησίας τής Αλβανίας. Μέ τή χάραξη τών συνό
ρων, στήν πρόταση τών άλλων Μεγάλων νά πσραχωρηθει 
ή Αύλώνα στήν Ελλάδα, άντιστάθηκαν οί Ιταλοί οί όποι
οι παζάρευαν καί τήν νότιον ήπειρο ώς τήν Πρέβεζα, γνή
σια έλληνική περιοχή, τήν όποία οί Ιταλοί προσαρτοΟσαν 
στό «υπό κατασκευή» ’Αλβανικό κράτος.

Καί παρά κάθε έννοια δίκαιου καί ήθικου νόμου όπογ· 
ράφτηκε στή Φλωρεντία στίς 17 Δεκέμβρη 1913 τό πρωτό
κολλο μέ τό όποιο παραχωρουνταν στήν ’Αλβανία οί έλ· 
ληνικώτατες περιοχές τής Χιμάρρας, Δελβίνου, Άργυρο- 
κάστρου, ΤεπελενιοΟ, μέρος τής έπσρχίας τοΟ ΠαγωνιοΟ 
καί οί έπαρχίες Λιασκοβικίου, Κολώνιας καί Κορυτσάς.
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To πρωτόκολλο κοινοποιήθηκε στην Ελλάδα στίς 13 
Φλεβάρη 1914 γιά νά φέρει τή δίκαιη έκρηξη άγανάχτησης 
τών Ελλήνων ώς καί τήν έπανάσταση στίς 17 Φλεβάρη 
1914 στή Βόρειο νΗπειρο, μέ τήν άνακήρυξη στό ’Αργυρό
καστρο τής «Αυτόνομης Πολιτείας» κάτω άπ’ τήν προσω
ρινή κυβέρνηση τού Γεωργίου Χρηστάκη Ζωγράφου. Μιά 
ύψιστη έκδήλωση τής άθάνατης έλληνικής ψυχής. Μέ ήρωϊ- 
κούς άγώνες καί θυσίες καταλαμβάνονται άπ’ τό στρατό 
τής Αυτόνομης Πολιτείας ή Κολώνια, τό Δέλβινο καί δλη 
ή περιοχή ώς τό Μπεράτι, ό δέ Μακεδονομάχος "Ελληνας 
άξιωματικός Γεώργιος Τσόντος καταλαμβάνει τήν Κορυτσά.

Τώρα ύπογράφεται στήν Κέρκυρα τό Πρωτόκολλο τής 
17 Μάη 1914 πού μεταρρύθμιζε τις ήπειρωτικές περιοχές, 
καί τόν Όκτώβρη του 1914 διατάζεται άπό τήν Άντάντ ή 
προσωρινή κατάληψη [άπ’ τόν Ελληνικό στρατό τής Βό
ρειας ήπείρου.

Μιά περιοχή πού δέ χάρηκε τό δίκαιο αίτημα τής λευ· 
τεριας παρά τούς κρουνούς τοΟ αΥματος καί τις θυσίες. 
Μιά περιοχή πού έγινε όρμητήριο τό φθινόπωρο τοΟ σα
ράντα τών ’Ιταλών ’Ιμπεριαλιστών κατά τής Ελλάδας, γιά 
νά μεταβληθει σύντομα χάρις στή γενναία προέλαση τών 
έλληνικών στρατευμάτων σέ πεδίο ήρωϊσμοΟ καί άθανα- 
νασίας πού άναπέταξε περήφανη ξανά τή γαλανόλευκη 
πάνω στά σκλαβωμένα αύτά έδώ έδάφη.

Τόσο κοντά στ* άδικοσκλαβωμένα τούτα μέρη καί νά 
φλογίζεσαι καί νά συντρίβεσαι κάτω άπ’ τό βάρος τής πιό 
μεγάλης άδικίας...

Γύρω σου βουνά γυμνά κι* άλλου δασωμένα καί βρά
χια ξεκωμμένα στά πλάγια, στενές πράσινες κοιλάδες καί 
τραγουδιστοί χείμαρροι.

Ταξιδεύοντας έδώ νοιώθεις τή γεύση τής χαράς πού 
σου δίνει ή μάχη μέ τά βουνά. Νοιώθεις νά σέ δροσίζει τό 
ευωδιαστό άγέρι τής λεβεντιάς.

Πίσω μας ξετυλίγεται ό Καλαμάς άσημένιος άνάμεσα 
οέ σκιερά πλατάνια καί μπρός σέ ψηλό πλάτωμα, άνάμε-
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σσ σέ πράσινους λόφους, προβάλλει γραφική ή μικρή πο
λιτεία.

Μιά πολιτεία γιά τήν όποία ό Άραβαντινός έγραψε: 
«Κώμη νέας ίδρύσεως, έδρα τής φερώνυμου διοικήσεως ύπό 
τό τμήμα του Δελβίνου, περιεχούσης τον Παρακάλαμον, ήτοι 
τήν Κεστρώνην χώραν τής Ηπείρου. Ιδρυτής ή γαιοκτή- 
μων αυτής ύπήρξε Τριανταφύλλης τις ή Φούλης».

Μιά μικρή πολιτεία πού ιδρύθηκε τό 18ον αίώνα καί 
κατοικήθηκε άπό Μουσουλμάνους καί τσιγγάνους, γιά νά 
φτάσει στις άρχές του 19ου αιώνα τις τετρακόσιες είκοσι 
Μουσουλμανικές καί τσιγγανικές οικογένειες πού άφανί- 
στηκαν άπ’ τήν πανούκλα πουπεσε τό 1821. Ό  τόπος άρ
χισε νά έρημώνεται/Απ* τήν ίδια άρρώστεια έξολοθρεύτη- 
καν κι* οί συνοικισμοί τοΟ Φιλιατιού Ζαβλιάτι καί Μιχάλια- 
ρη. Μά είναι τά ίδια χρόνια πού δυναστεύονται οί ρω- 
μηοί. 'Ολάκερες οικογένειες ξερριζώνονται άπ* τά χωριά 
τους κάτω άπ* τις πιέσεις τών Τούρκων. Ά π ’ τις Καλσρ· 
ρΟτες καί τό Συρρακο ήλθαν πολλές οικογένειες κι' έγκα- 
ταστάθηκαν έδώ, τόν καιρό τής δίωξής τους άπ* τόν 9Αλή 
Πασά. "Ετσι σχηματίζεται ό πρώτος πυρήνας του Ελληνι
κού στοιχείου πού φουντώνει, πού γίνεται πολυπληθέστε
ρος τοΟ Μουσουλμανικού καί πού παρουσιάζει στό Φιλιά- 
τι τήν πρώτη Χριστιανική Κοινότητα, τό 1875. Τώρα ένας 
δημιουργικός άέρας φυσάει. Μέ έξοδα τών άδελφών Ζάπ- 
πα καί τού Μοναστηριού τού Γηρομεριού ιδρύεται ’Αστική 
Σχολή γύρω στά 1880 στήν όποία πρώτος δίδαξε ό Λόγιος 
Χριστόδ. Βαξεβανος άπ’ τή Σίδερη τών Φιλιατών. Κι* έρ
χεται τό κληροδότημα Βασ. Μελά νά Ιδρύσει άργότερα έλ· 
ληνικό σκολειό πού διατήρησε τήν πνευματική παράδοση 
τού "Εθνους μας, πού κράτησε όλόρθες τις ψυχές τών κα
τοίκων, σ’ δλες τις θύελλες τής σκλαβιάς καί τών κατοπι
νών χρόνων. Κι* ήρθαν νά δώσουν πνοή στήν περιοχή οί 
ξενητεμένοι Φιλιατιώτες πού κατασπάρθηκαν σέ κάθε γω
νιά τής έλληνικής γής κι* έξω άπ* τά 'σύνορα τής πατρίδας. 
Ακολούθησαν τό γνώριμο στόν ήπειρώτη δρόμο τού μισε-
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μου γιατί ό τόπος δεν τούς βσστοΰσε. Μέ τίμιο μόχθο κέ
νωναν ατά ξένα τό ποτήρι τής πίκρας γιά μιά καλύτερη 
μπόρεση. Ζουσαν πάντα μέ τό δραμα του χωρίου τους, μιά 
νοσταλγία άθεράπευτη πού την κέντριζε καθημερινά ό παι
δικός κόσμος, οί θύμησες τής άνέφελης εκείνης ήλικίας, οί 
συγκινήσεις ένου γνώριμου κόσμου, κάποια στενά δρομά
κια, κάποια σκιερά δέντρα, τά περιβόλια, τα φλογερά πε
ζούλια, κάποια γραφική έκκλησιά ψηλά στή ράχη, κάποιο 
πέτρινο σκαλισμένο καμπαναριό πού σκόρπιζε τό δειλινό 
τούς γλυκούς ήχους του. Μιά νοσταλγία ένός συγγενικού 
κόσμου καί κάποιοι τάφοι ίεροί. Καί νά ό δρόμος τού γυ
ρισμού. Γεροντάκια άσυντρόφευτα, μέ τά χρυσό γυαλιά 
καί τή χοντρή καδένα του ρωλογιού, φέρνουν στον τόπο 
τους τό θησαυρό των γνώσεων π* άπόχτησαν μέ τή βιοπά
λη στις ξένες πολιτείες τής ’Αμερικής κΓ άκόμη έκείνη την 
πείρα πούσκαψε πρώιμα τά πρόσωπά τους. ΚΓ άγωνίζον- 
ται γιά τήν έξέλιξη του τόπου. Τώρα ξεφυτρώνουν πολυό- 
ροφα σπίτια μέ ώραίους άνθόκηπους, μέ γραφικές αύλές 
καί μ* δλα τά μέσα τού πολιτισμού. Μέ τό χρήμα του ιδ
ρώτα τους χτίζονται έκκλησιές, σκολειά, δημιουργούνται 
πλατείες έπισκευάζονται δρόμοι, συντηρούνται οικοτροφεία 
καί πληθαίνουν γενικώτερα τά έργα εύποιΐας, μέ χρήματα 
αύτών πού έμειναν στά ξένα. ’Αστραφτερό διαμάντι εΐνσι 
τό σημερινό Νοσοκομείο ποϋστησε ή φλόγα του πρωτερ
γάτη Πέτρου Μπέμπη. Μέ τή βοήθεια αυτή τών ξενητεμέ- 
νων στο Φιλιάτι κσί σ’ δλη τήν περιοχή του, συναντάς έν’ 
άκονισμένο πνεύμα κΓ έναν άληθινό τόνο πολιτισμού.

Μόλις τρία χιλιόμετρα άπ’ τό Νοτιοδυτικά όλβανικά 
σύνορα είναι τό χωριό Πλαίσιο (Πλεσίβιτσα) μέ 1349 κα
τοίκους. ‘Ένα μικρό χωριό πού άπ’ τις άρχές τού 19ου 
αιώνα έγινε πολύ γνωστό μέ τήν έμπορική του άνάπτυξη. 
Λειτουργούσαν έδώ πενήντα έργοστάσια βυρσοδεψίας, γί
νονταν δέ έξαγωγή δερμάτων στήν ’Ιταλία, Τουρκία, Βουλ
γαρία καί Αίγυπτο. Μιά περιοχή πού πρωτοστάτησε πάν
τα στούς άπελευθερωτικούς άγώνες. Πέντε όλάκερα χρό-
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via (1908-1913) άντιστάθηκε στήν πολιορκία τών Αλβανό- 
τσάμηδων καί δέν ύπέκυψε στή βία παρά τά τόσα θύματα 
πού είχε καί τόν οικονομικό μαρασμό πού ή πολιορκία τοΟ 
προκάλεσε. Μά ή μείωση της έμπορικής του κίνησης είχεν 
άποτέλεσμα νά πάρουν τό δρόμο τής ξενητειάς καί πιό πο
λύ γιά τήν ’Αμερική

Άπ* τούς 2. 200 κατοίκους μόλις ot 1.400 έμειναν στό 
χωριό. Κι* έρχεται τό 1941 (14 Σεπτεμβρίου) νά ύποστεΐ 
νέες έπιθέσεις τών Άλβανοτσάμηδων μέ τή βοήθεια τών 
Γερμανών γιά νά λεηλατηθεί καί νά πυρποληθει όλοκλη- 
ρωτικά τό γραφικό τούτο χωριό, πού σήμερα στέκει όλόρ- 
θο κι* άνασυγκροτημένο μέ τήν κρατική μέριμνα, τήν έργα- 
τικότητα καί πίστη τών κατοίκων καί τήν άγάπη τών ξένη· 
τεμένων παιδιών της.

Δίκαια καυχδται τό χωριό σάν πατρίδα τοΟ κληρικοΟ 
"Ανθιμου Τσάτσου πού τό 1895 άνήλθε στόν πατριαρχικό 
θρόνο, τοΟ στρατηγοΟ Γιώργη Κίτσου (Κονταξή), όπλσρχη* 
γο0 καί ιδιαίτερα τής άδελφής του Κυρά Βασιλικής. Σάν 
τραγούδι κυλάει ό θρύλος τής Πλσισιοβίτισσσς πού δάμα
σε τό Λιοντάρι τής ’Ηπείρου τόν Ά λή Πασα. ^Ηταν γύρω 
στά 1812 πού άστυνομικοι του Ά λή άνακάλυψσν πώς στό 
μικρό τούτο χωριό είχαν μεταφερθεΐ άπ’ τή Βενετιά μηχα
νές παληές του νομισματοκοπείου της πού φτιάχνανε χρυ
σές μονάδες, πρό πάντων χρυσή τούρκικη λίρα καί βενέτι- 
κη, μέ μιά τελειότητα πού ξεγελιόντανε κΓ αυτοί οί δημό
σιοι είσπράχτορες. Τό Διβάνι άνησύχησε φοβερά καί ό 
Ά λή Πασας τώρα έκτελουσε τις έντολές του.

Οί άστυνομικοι του βρήκανε τά μηχανήματα έγκατα- 
στημένα έδώ στό Πλαίσιο καί συνέλσβαν τούς πσραχαρά· 
χτες, άνάμεσα στους όποίους άδικα μπερδεύτηκε κι’ ένας 
άπ* τούς προύχοντες του χωρίου, ό Κιτσος Κονταξής. Μά 
ήτρτν τόσο δύσκολο μέ τή νομοθεσία του Ά λή νά βρει τό 
δίκηο του καί σάπιζε στις φυλακές τών Γιαννίνων. Ό  θά
νατος έχει κυκλώσει τό άρχοντικό του στό χωριό. "Ολοι 
τόν κλαΐνε, έκτός άπ’ τή μικρή κόρη του Βασιλική, πού μέ
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μιά τόλμη πρωτάκουστη γιά την έποχή καί την ήλικία της, 
φεύγει κρυφά ένα πρωί άτι* τό χωριό καί μετά άπό κου
ραστικό ταξίδι φτάνει στά Γιάννινα, ν’ άναστατώνει τό σα
ράι στή Αιθαρίτσα καί νά πέφτει στά πόδια τοϋ Άλή, στον 
όποιο με κλάμματα άποδεικνύει τήν άθωότητα του πατέ
ρα της.

Ό  κολασμένος Άλής μαγεύεται άπ* τήν ξεχωριστή 
όμορφιά της καί τήν κρουσταλλένια Φωνή τής μικρής κό
ρης, δίνει χάρη στον πατέρα της καί τήν άφήνει μσζύ του 
νά γυρίσει στο χωριό, γιά νά μή παρεξηγηθει ή ένέργειά 
του αύτή. Μά ή θύμησή της τον κρατούσε σκλάβο καί στά 
φυλλοκάρδια του φούντωνε ό πόθος κΓ ό καημός. Βρέθηκε 
τότε μιά θειά τής Βασιλικής ή Μαρία Τσάτσαινα, μια με- 
σίτρα πού γιά λίγα χρήματα σκηνοθετεί τήν άπαγωγή τής 
μικρής κόρης. Παίρνει μιά μέρα τήν δεκατετράχρονη Βασι
λική στό λόγγο γιά ξύλα κΓ έκει οί κρυμμένοι τσοχαντά* 
ρηδες τήν άρπάζουν καί τήν όδηγουν στό χαρέμι του Ά λή, 
στά Γιάννινα.

Ή  ντροπή έχει πέσει πιά σ' δλο τό χωριό ποϋχασε τό
σο άτιμωτικά τήν πανέμορφη κόρη, ό πατέρας πέφτει σέ 
βσρειά θλίψη πού γρήγορα τόν όδηγει στόν τάφο κΓ ή Βα
σιλική ώς τά στερνά τής ζωής της θά καταριέται τή θειά 
Τσάτσαινα.

Άρνεΐται νά ύποκύψει στις όρέξεις τού Άλή, πού 
γίνεται σιγά-σιγά σκλάβος στό δυνατό χαραχτήρα ένός 
μικρού παιδιού, στόν ένστικτώδη σεβασμό της γιά τό 
σώμα της καί στήν παράξενη καί μεγαλόπρεπη όμορφιά 
της :

«Μέτριο άνάστημα, κανονικό, γραμμές άψεγάδιαστες, 
άσπράδες, διαφάνειες, χρώματα ύγείας, μάτια μαύρα, μά 
χωρίς κόλαση, κΓ ένα χαμόγελο πού ξαστέρωνε καί τόν 
πιόν κλειστόν όρίζοντα. Τό παράστημά της καί τό περπά
τημά της είχε μιά μεγαλοπρέπεια, κάτι τό λεύτερο κΓ έπι- 
βλητικό, τό άσίκικο, πού έκαμε τό λαό νά τή λέει ντελμ- 
πεντέρισα. Ώ ς  καί ή άνάσα της είχε κάποια φυσική βου
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νίσια ευωδιά1 *».
Κι* έμεινε ό τύραννος Άλής δεσμώτης τής παιδούλας 

πού τόν κοίμιζε ατά γόνατά της καί τοΰδιωχνε στήν άγκα- 
λιά της τούς φόβους του γιά τούς κεραυνούς πού συχνά 
έσχιζαν τό μολυβένιο ήπειρωτικό ουρανό, καί τίς φουρτού
νες τής έξουσίας.

"Εχοντας έμπιστοσύνη στήν είλικρίνειά της τήν έκανε 
μοναδική γυναίκα του καί πολύτιμη σύμβολο στή διοίκησή 
του, έτσι πού άνάπνευσαν οί σκλάβοι, πού πλήθυναν οΐ 
χριστιανοί αύλικοί, πού λατρεύτηκε πιό λεύτερα ή θρησκεία 
του Χριστού (ώς κι' έκκλησιά έχτισε γιά χάρη της στό σα
ράι στά Λιθσρίτσα) καί πού μυήθηκε ώς κοί στή Φιλική 
Εταιρία, ό 9Αλής.

Κι’ δταν τό τραγούδι τής κυρά Βασιλικής σβήνει μέ τό 
άδοξο τέλος της, τό χωριό τούτο τιματσι, στούς σύγχρο
νους καιρούς, γιά ένα εύγενικό παιδί του, τόν άτυχο ποιη
τή Μήτση Καλαμά, τόν κατοπινό διαπρεπή 'Αρχαιολόγο 
καί καθηγητή Δημ. Εύαγγελίδη—τό Δωδωναΐο—γιατί άνά- 
λωσε τή ζωή του στήν άνάσταση του άρχαίου Μαντείου 
καί τού θεάτρου τής Δωδώνης. Τιματσι μέ τή Μεγάλη 
μορφή τού σεβαστού φίλου πού πέρισυ έγκατέλειψε τόν 
κόσμο τούτο.

Τό Γηρομέρι είναι ένα γραφικό χωριό τών Φιλιατών 
πού άπόχτησε μιά διαρκή παρουσία στόν ήπειρωτικό χώρο 
μέ τό άρχαΐο Βυζαντινό Μοναστήρι του πού χτίστηκε τό 
1285 άπό τόν δσιο Νείλο Έριχιώτη, τόν Εύπατρίδη, άπ’ 
τήν Κωνσταντινούπολη. *Ένας Ιερός χώρος πού γρήγορα 
μεταβλήθηκε σ' ένα Ιστορικό πνευματικό κέντρο. Μέ τήν 
όνομαστή σχολή Ελληνικών γραμμάτων καί τήν περίφημη 
βιβλιοθήκη του πού λείψανά της σώζονται άκόμη καί σή
μερα. 'Απ' έδώ χύθηκε πλούσιο τό φώς τής κλασσικής παι-

1. Σ π . Μελά: «Τό Λιοντάρι τη$ 'Ηπείρου—Άλή πασα$» *Α6. 1955
σελ 341.
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δείσς κι* άκούστηκσν ύμνοι δοξαστικοί πού διατήρησαν τήν 
πίστη κι* έδραίωσαν τό έθνικό φρόνημα στα μαύρα χρόνια 
τής σκλαβιάς. θαυμάζεις σήμερα καί άπό άρχιτεκτονικής 
πλευράς τό δλο συγκρότημα του Μοναστηριού καί κατα
θέτεις ευλαβικά πάνλευκα άνθη στο άσκητήριο του ίδρυτού 
του ψηλά στό βράχο, άπέναντι τού «καθολικού» του Μο
ναστηριού. Τό πνευματικό τούτο φυτώριο άνθούσε μέ τά 
εισοδήματα των πλούσιων ιδιόκτητων κτημάτων του καί τά 
λοιπά έσοδά του άπό τή δικοιοδοσία του τήν έκκλησιαστι- 
κή πού είχε σέ δέκα τρία χωριά καί κωμοπόλεις πού πολι- 
τικώς ύπήγονταν στη διοίκηση των Φιλιατών. Ό  'Ηγούμε
νος τού Μοναστηριού έφερε τον τίτλο τού Πατριαρχικού 
"Εξαρχου. Ό  Άραβαντινός 2 λέγει πώς τον καιρό τής πο
λιορκίας τού Ά λή Πασά τό Πατριαρχείο άνέδειξε τήν 
έξσρχία Γηρομεριοΰ σ* Επισκοπή. Μα σάν ήλθε στά Γιάν
νινα πρώτος Επίσκοπός του ό Βυζάντιος νά δώσει τ’ άνα- 
γνωστήρισ έγγραφα στον Άλή καί νά φύγει γιά τή θέση 
του, συλλαμβάνεται μέ τήν κατηγορία δτι ήταν πράκτορας 
τής Ρωσικής Πρεσβείας μέ σκοπό νά έξεγείρει σ’ έπανά- 
στάση τούς Χριστιανούς καί άποκεφαλίζεται. Μιά διαταγή 
πού λένε, πώς τή κέντησε μέ χρήματα ό τότε ’Έξσρχος γιά 
νά μή χάσει τήν ήγουμενική του θέση καί πού συνετέλεσε 
νά μή γίνει ποτέ Επισκοπή έδώ, άλλά νά διατηρηθεί ή 
Εξαρχία του ως τά τελευταία χρόνια πού ύπήχθηκε στή 
Μητρόπολη Παραμυθιάς.

Γυρίζοντας τήν περιφέρεια του Φιλιατιού πιστεύεις 
πώς συναναστράφηκες ένα ξύπνιο κόσμο, ευγενικό κΓ έργα’ 
τικό, πού πολεμάει μέ τή φύση, τά βράχια καί τό χώμα, 
γιά νά φτωχοζήσει, πού παίρνει τό δρόμο τής ξενητειάς γιά 
νά γίνει στήν έπιστροφή ό φωτεινός φάρος τού φτωχικού 
χωριού, ένός κόσμου πού άγαπάει καί μοχθεί γιά τόν τόπο

2. Π. ΆραβανπνοΟ: «Χρονογραφία τή$ ’Ηπείρου» τόμ. β \  σελ. 67. 
Β. Ν. Μυστακίδου: «Ή Μονή Γηρομερίου» Κωνσταντινούπολίί 1894.
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του, πού Αγωνίζεται γιά τήν άνέλιξη κάΐ τήν πνευματικότι- 
τα τών γενηών πού Ερχονται, ένός κόσμου κουνσρημένου 
μ έ τά πιό φλογερά έθνικά Ιδεώδη.

Τό Φιλιάτι, έδώ αχήν άκρηα, είναι Ενας άπ* τούς προ
μαχώνες τής πατρίδας πού πάντα δίνει τό ζωντανό του πα· 
μόν, καίγοντας καί τήν «έστία» του στήν Ιδέα, κι* Αναδη
μιουργούμενος άπό τή στάχτη μέ τό Εθνικό του πιστεύω. 
ΓΥ αύτό καί μιά Ιδιαίτερη προσοχή τοΟ άξίζει.

Τό ταξίδι μας έδώ ήταν 6να Αληθινό βάφτισμα στήν 
έθνική κολυμπήθρα τών ύψηλών Ιδεωδών καί τής όμορφιάς 
τής ψυχής.

'(V · , ■ -<■ ’

■£> · ■; ■ · . . · ;  ι >  c-t
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Κ Α Λ Π A κ  Ρ

«Οί Μαραθώνες—μέθετε— 
γεννούν τούς Παρθενώνες».

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

—'"Αλτ!
Ή  Νίκη μέ τό φωτεινό της χαμόγελο σέ προστάζει νότ 

σταθεΐς προσκυνητής έδ<£> στούς είρηνικούς λοφίσκους του* 
Κσλπακιου πού μιά παγκόσμια τραγωδία παίχτηκε, πού 
£να μεγάλο θαύμα συντελέστηκε, κάποια μέρα φθινοπωρι
νή καί νοτισμένη του σαράντα.

Στό Καλπάκι δόθηκε ή πρώτη μεγάλη μάχη ’Ιταλικών καί Έλληνι- 
κών στρατευμάτων, στόν πόλεμο του 1940,ή όποία έγινε καί ή άφετηρία 
νικών. Μέ τόν τίτλο «ή μάχη του Καλπακιου» νοούνται οί έπιχειρήσεις 
τής ’Ηπείρου άπό τήν Ιην Νοέμβρη πού οί ’Ιταλοί άγωνίζονταν νά δια^ 
σπάσουν τήν VIII Μεραρχία, ώς τής 10 Νοέμβρη πού ή δοξασμένη Vllf 
Μεραρχία πού ύπεράσπιζε τό νότιο τομέα του μετώπου, κατώρθωσε νά 
κρατήσει, άλλά καί ν* άντεπιτεθεϊ καί νά διώξει τίς Ισχυρές έχθρικές δυ
νάμεις.

ξημερώματα τής 30 Όκτώβρη του 1940 καί τά τμήματα τής Μεραρ» 
χίας πού βρίσκονται στις θέσεις τής άντίστασης παίρνουν τήν πιό κάτω 
έμπνευσμένη διαταγή του Διοικητή τής Μεραρχίας Κατσιμήτρου:
€ . . .  ’Επί τής τοποθεσίας τούτης θά δοθή ό άποφασιστικός άγών πρό$ 
τόν έχθρόν.Ό άγών θά διεξαχθή μετά πείσματος καί έπιμονής άκαταβλή- 
του.Άμυνα κρατερά έπί τών θέσεών μας μέχρις έσχάτων. Ούδεμία Ιδέα νά 
υπάρχη περί ύποχωρήσεως. Μέχρι τουδε τά προκαλυπτικά τμήματα 
συνεπτύσσοντο συμφώνως τώ σχεδίω ύποχωρητικοΟ έλιγμου.Ήδη πάν- 
τες άπό του στρατηγού διοικητου τής Μεραρχίας μέχρι καί του τελευ
ταίου στρατιώτου θ’άγωνισθώμεν έπί τών θέσεών μας. Καί έν άνάγκη θά 
πέσωμεν ύπερασπιζόμενοι τάς θέσεις μας.. .
. . .  Άλλά πρωτίστως έχομε τήν άπόφασιν νά πολεμήσωμεν μέ θάρρος, 
αύτοπεποίθησιν καί άποφασιστικότητα έναντίον έχθρου όστις μόνον όγκον- 
άλικου καί άνδρών έχει. . .
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*Έτσι δπως ξεμακραίνεις άπ* τά Γιάννινα και προχω
ρείς σ’ άσφαλτοστρωμένο σύντομο δρόμο γιά τό χώρο τής 
Ιερής μνήμης, όραμστίζεσσι τή Δόξα νά φτερουγίζει σ' άγ
ρια, σκυθρωπά βουνά πού σπαθίζουν τά σύγνεφα, σά άπά- 
τητες κορφές πού είναι θαμμένες σέ χιόνια προαιώνια. Καί 
ξαφνιάζεσαι σάν άντικρύζεις τούς μικρούς λουλουδιασμέ- 
νους λόφους πού σκορπίζουν δροσιά καί γαλήνη.

. . .  Μαχόμεθα διά τάς Εστίας pots καί τάς οίκογενείας μας καί διά τήν· 
Ελευθερίαν. . .
. . . ’Αξιωματικοί καί όπλίται.

Κρατήσατε σταθερώς καί άποφασιστικώς τά$ θέσεις καί Εχετε πάν
τοτε τό βλέμμα πρός τά Εμπρός, διότι Εντός όλίχου θ* άναλάβωμεν άντε- 
πίθεσιν Τνα έκδιώξωμεν τόν έχθρόν έκ του πατρίου Εδάφους. . .»

Σ’Ενα μεθύσι πατριωτικής έξαρσης ό Ελληνικός στρατός συνεχίζοντας 
μιά ένδοξη παράδοση άνημετωπίζει καί Εκμηδενίζει τήν ύπεροχή των Ι 
ταλών σέ άριθμό στρατευμάτων κα\ σέ πολεμικά μέσα.

Ά π ’τό πρωί τό τάγμα της Κόνιτσας άμύνεται καί πιότερο ό λόχος 
του Ντέτσικα στό ύψωμα Κλέφτης. Στόν τομέα Νεγράδων — Καλαμα τ ά  
λίγα Εχθρικά τμήματα σκορπίζονται. Στην Θεσπρωτία τό Ελληνικό πυ
ροβολικό ματαιώνει την*Ιταλική προσπάθεια νά ζευξουν τόν Καλαμα γιά  
νά περάσουν τά στρατευματά τους στή δεξιά όχθη του.

Τήν πρώτη Νοέμβρη ή μάχη περιορίστηκε στόν τομέα Νεγράδων καί 
Ιταλικά στρατεύματα κινούνται άπό τά Δολιανά γιά τόν ΤΤαρακάλαμο.

ΣτΙς 2 Νοέμβρη γίνεται ή μεγάλη Μταλική Επίθεση. ΟΙ Εχθροί μέ 
σκοπό νά περάσουν στά νότια του Αώου πιέζουν ζωηρά τό τάγμα της 
Κόνιτσας, τό όποιον ή Μεραρχία Ενισχύει μ’ενα λόχο του 15ου Συντ]τος 
καί μ*Ενα κλιμάκιο μεταγωγικού σώματος. Τό δεξιό τής Μεραρχίας άπει- 
λεΐται σοβαρά, γιατί τό τάγμα πιέζεται. Τή διοίκηση των τμημάτων 
αύτών άναλαμβάνει τώρα ό ’ Αντισυνταγματάρχης Μ. Φρίζης κι* οΐ κάτοι
κοι του Ζαγοριου αυθόρμητα καί μέ σοβαρούς κινδύνους μεταφέρουν πυ- 
ρομαχικά καί άλλα Εφόδια.

Τά Εχθρικά τμήματα άπ’τό πρωί κινούνται στόν ύποτομέα Σουδενών 
— Υψώματα Γκραμπάλας —Άσώνιστας — καί στή γραμμή Καλύβια *Ελα- 
φότοπου — Καλύβια Άρίστης — Αύχένα Άρίστης.

Ό  τόπος μεταβάλλεται σέ κόλαση άπό τό Ιταλικό πυροβολικό καί 
τά  άεροπλσνα τους πού ρίχνουν δέσμες βομβών. ΣτΙς 2 30' μ. μ. δύο Εχ
θρικά τάγματα έξορμουν κατά τών Ελληνικών θέσεων Γκραμπάλας—Ά σώ
νιστας μά οί μοίρες πυροβολικού τού Βερσή καί τού Παπαρρόδη πού
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Γιατί τούτος ό ιστορικός χώρος είναι άποξενωμένος 
ά π* * τό βάρος τής ύλης κΓ είναι άποκλειστικά μιά ιδέα, 
πού άνσσταίνει τό λόγο καί τήν ψυχή, πού σ’ όδηγεΐ μέ 
την άρρενωπή όμορφιά στο φως καί σέ κάνει νά άναμε* 
τριέσαι μέ τό θάνατο προβάλλοντας τήν άρνηση.

—’Ίτε παίδες Ελλήνων... Νυν υπέρ πάντων άγών.
Ξανακούγεται ή πσνάρχαια καί γνώριμη πολεμική Ια

χή άπό έλληνικά χείλη πού μέσα στήν πιο καταθλιπτική

χτυπάν τήν περιοχή Καλύβια—* Α ρίστης τ ’αναγκάζουν νά υποχωρήσουν 
καί νά έγκαταλείψουν τό σχέδιο ύπερκερασμου άπ* τό δεξιό μέρος μέ τήν 
κατάληψη τής Γκραμπάλας καί του Καλπακιού.

Ή  μεγάλη αύτή νίκη ενθαρρύνει τούς στρατιώτες και τούς κατοίκους.
Ή  πυροβολαρχία Βαμβέτσου διασκορπίζει τούς Ιταλούς πού έργά- 

ζονται γιά  τήν έπισκευή τής γέφυρας ‘Αγιούς.
Στις 8 τό βράδυ οί Ιταλοί καταλαμβάνουν όλόκληρο τό ύψωμα Γκρα

μπάλας καί κτυπουν τό 111 τάγμα πού κατέχει τό ύψωμα ψηλόρραχη.
Ή Μεραρχία διατάζει τήν άνακατάληψη τής Γκραμπάλας μέ κάθε

• θυσία.Ό ’Επιτελάρχης τής Μεραρχίας Δρίβας καθορίζει τις λεπτομέρειες 
τής άντεπίθεσης. Ό  ταγμ. Πετρουτσόπουλος διευθυντής τούΙΓ' Γραφείου 
πού γνώριζε τόν τόπο δίνει περισσότερες λεπτομέρειες κΓ ό διευθυντής 
του I γραφείου Γκαταβίας τηλεφωνεί στήν εφεδρική διλοχία νά τρέξει νά 
τεθεί στις διαταγές του 15ου συντάγματος. Δύο λόχοι ύπό τόν ύπολο- 
χαγό  Μ. Βασιλά καί άνθυπολοχαγό Ν. Σσρρή “πού ήταν στις διαταγές 
του Ταγματάρχη Κ. Πανταζή κατέχουν τις θέσεις γιά τήν έξόρμηση, τήν 
'όποία διευθύνει ό Υποδιοικητής τού συντάγματος άντισ. Γ. Κυριαζής.

Στίς 5.30' τό πρωί άρχίζει ή άντεπίθεση των έλλήνων μέ χειροβομ
βίδες καί λόγχες κΓάνακαταλαμβάνεται ή Γκραμπάλα όλάκερη, ό διοικη
τής δέ του πυροβολικού Δ Άσημακόπουλος μέ τήν εύστοχία τής μοίρας 
Δ. Κωστάκη διασκορπίζει τά δυό Ιταλικά τάγματα πού έρχονταν σέ 
ιβοήθεια καί τά όποια τώρα φεύγουν στή θέση Χάνι Γαϊδάρου.

Ά π ό  τίς 10.30' τής 3 Νοέμβρη βάλεται συνέχεια ό λόφος του Κσλ- 
πακιού, σμήνη δέ ’Ιταλικών άεροπλάνων βομβαρδίζουν τά ύψώματα 
•Βελλάς, Καλπακιου, Άσώνιστας, Γκραμπάλας, ώρες άτέρμονες.

Στίς 3.30' μ μ.φάλαγγα έβδομήντα περίπου Ιταλικών άρμάτων μά
χης κινούνται άπό τά Δολιανά πρός τό Καλπάκι, σά μεγάλο χαλύβδινο 
έρπετό πού χύνει φωτιές Ή  στιγμή πολύ κρίσιμη.Ή έλληνική γραμμή 
άπειλείται άμεσα κΓ οί 'Ιταλοί προβλέπονται οέ λίγες ώρες κυρίαρχοι 

•στά Γιάννινα. Τά άρματα βρίσκονται τώρα σ’ άπόσταση τριακοσίων μέ
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σιωπή τής τρομαγμένης Ανθρωπότητας ψιθύρισαν τό μεγά
λο «Ο X I».

Κι* άν ίσως ή λογική ήθελε προστάζει τό «ΝΑΙ» πού 
νωρίτερα άλλα χείλη ψιθύρισαν έμεΐς βροντήσαμε τό 
τολμηρό «Ο X I» μέ ψυχή όλόρθη κοί μέ βαθειά έννοια 
τοΟ καθήκοντος γι* αύτούς πού έρχονταν, γιά τούς άπογό* 
νους μας. Τούς δώσομε ένα δίδαγμα άφθαρτης άρετής. 
Χωρίς νά τραγουδήσωμε έπινίκεια θούρια. ‘Απλώσαμε τά 
στήθη μέ τις γρανιτώδεις ψυχές καί σάν τά γάζωναν οί

τρων άπ*τά έλληνικά τμήματα,ό φοβερός ήχος τους σκορπίζει τόν τρόμο, 
κι'ή άγωνία συνέχει όλους. Πώς θά τά  κρατήσουν άραγε τό πυροβο
λικό μας και ένα άντισρματικό συγκρότημα που διαθέταμε;Τά δυό πρώτα 
άρματα χάνονται στήν άντισρματική τάφρο, γιατί ό τόπος είχεν ύπονο- 
μευθη. Τά έπόμενα λοξεύουν.Τό άντιορματικό συγκρότημα υπό τόν Ταγμ. 
Γ.Άνδρουλακάκη άρχίζει τή δράση ’Ακολουθούν οί πυροβολαρχίες τών 
λοχαγών ΙΥΑλεξοπούλου καί Κ. Σερβετα κα\ Κοραπανο, ύπολ. Κ. Χαίλη 
καί 3 πυροβολαρχίες υπό τόν συνταγμ *Ασημακόπουλον. Μιά δραματική 
πάλη άρχίζει. Παίρνει μέρος μ’ένθουσιασμό καί τό πεζικό μα* παρά τίς 
Αντιρρήσεις τών Αξιωματικών ότι τά ντουφέκια δέν μπορούν νά κάνουν 
τίποτε σ τ’άρματα. Μά οί φαντάροι μας έπιτίθενται. Ό  τόπος όργώνεται. 
Τά σίδερα σπάζονται. ΟΙ φλόγες τυλίγουν τ ’άρματα. Κι’ή βροχή πέφτει 
δυνατή, Τέλος τ ’άρματα καίγονται κΓ άλλα Αχρηστεύονται. ΟΙ μοτοσυ- 
κλετιστές πού τά Ακολουθούσαν άποδεκατίζονται, τ ’ άρματα πού Αποτε
λούσαν τό δεύτερο κλιμάκιο γυρίζουν πίσω καί φεύγει μαζύ τους καί τό 
τάγμα πεζικού πού Ακολουθούσε.

‘Η Νίκη ύπήρξε άσύλληπτη.ΟΙ στρατιώτες ζητωκραυγάζουν.Ό διοι
κητής τού τάγματος εύζώνων Ταγμ. Χρυσοχόου, που πολεμούσε στήν 
πρώτη έκείνη γραμμή, Αναφέρει στό Διοικητή τής Μεραρχίας: «Στρα
τηγέ μου. Σας Αναφέρω ότι πάει κΓ αυτό τό δπλον τού Μουσσολίνι. 
Εξευτελίστηκε*.

Στις 5 Νοέμβρη ώρα 3 τό Απόγευμα νέα Ιταλική έπίθεση γίνεται 
στό Καλπάκι μέ δύναμη ένός Τάγματος, τό όποιο κατόπιν φονικού φρα
γμού πυροβολικού καί πυροβόλων, διαλύεται. Στόν Παρακάλαμο έπιτί- 
θενται 35 άρματα τά όποια χτυπάει τό Αντιαρματικό μας καί Αναγκα
ζόμενα νά παρεκλίνουν άπ’τό δρόμο έπεσαν σέ βαλτώδη έκταση κι* έγ- 
καταλείπονται 15 άρματα άθικτα, τά  όποια Αργότερα άπετέλεσαν τή μι- 
μικρή έλληνική θωρακισμένη μονάδα μ’ έπικεφαλής τόν έπίλαρχο Ν. *Α- 
λέστα.
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‘φλόγες καί τ ’ άφθονα έχθρικά μολύβια ψιθυρίζαμε τό τρα. 
γούδι τής θυσίας.

—« Με  τ ό  χ α μ ό γ ε λ ο  σ τ ο  χ ε ί λ η . . . »
"Ενα τραγούδι τού θανάτου. Πού δέν τό ποθήσαμε, 

γιατί ή ζωή εσφυζε στα νεανικά σώματά μας, γιατί άκόμη 
ή ζωή χαμογελούσε έλκυστικά στά παρθενικά όνειρά μας.

Καί βαδίσαμε στο θάνατο. Μιά πορεία τραγική πού 
εΐναι δώρο ένός λαού πού γνωρίζει νά τηρεί τούς Νόμους. 
'Τής πολιτείας τούς Νόμους καί τούς δικούς του. Αύτούς

Στή Θεσπρωτία, τό Ιταλικό μηχανικό κατώρθωσε στη θέση Βρυ- 
-σέλα νά ζεύξει τόν Καλσμα και νά περάσει έτσι Ιταλικό τάγμα, πού έ- 
νίσχνε μοίρα βαρύ πυροβολικού, σύνταγμα Ιππικού, σύνταγμα Γρενα
διέρων καί άεροπορία. Μπροστά στις τόσο Ισχυρότερες δυνάμεις, με δια
ταγή  του Υποστράτηγου Κ. Λιούμπα, διοικητή του τομέα Θεσπρωτίας 
τό  τάγμα Μενίνας Οπό τόν ταγμ. Ί. ΓΤροεστάκη συμπτύσσεται στή διά- 
-βαση του ’Ελεύθερου χωρίου γιά  νά καλύψει τή μεγάλης σημασίας κα
τεύθυνση Παρσμυθιά — Γιάννινα, όπου σπεύδει και ένα τάγμα του 39ου 
■συντάγματος Εύζώνων, δυνάμεις κάτω άπ* τΙς διαταγές του άντισ. Κ. 
Εύαγγελίου. Ή  τοποθεσία του ’Αχέροντα πλαισιώνεται άπό δύο τάγματα 
τής 111 Μεραρχίας πού ήταν στήν Αμφιλοχία, ένα δε τάγμα του 40ου 
συντάγματος ένισχύει τήν περιοχή Βροσύνα—’Αμπέλια.

Στίς 6 Νοέμβρη οΐ Ιταλοί κατέλαβαν τήν ’Ηγουμενίτσα καί τήν 
Παρσμυθιά, άτακτα δέ σώματα ’Αλβανών πού άκολουθούσαν τή Μεραρ
χία  Σιέννα λεηλάτησαν καί πυρπόλησαν τΙς δύο πόλεις.Τό εχθρικό πεζικό 
έπιτίθεται στήν περιοχή Βουρλιάζα— Καλλιθέα — ΜεσοβοΟνι καί στίς 10 
ή ώρα τό βράδυ Ιταλική διλοχία καταλαμβάνει γιά δεύτερη φορά τή 
Γκραμπάλα. Τά μεσάνυχτα άκριβώς ό διοικητής του 15ου συντάγματος 
Γ. Κυριαζής μέ δύο λόχους σέ μιά φονική μάχη στο σκοτάδι άνακατα- 
λαμβάνει τή Γκραμπάλα. Ό  άνθυπολοχαγός Ν. Χατζόπουλος πέφτει ή- 
ρωϊκά πολεμώντας μέ τό πιστόλι στό χέρι.

Στίς 8 Νοέμβρη Ιταλικές δυνάμεις έπιτίθενται ξανά στό Καλπάκι, 
μά άποκρούονται.

ΣτΙς 9 καί 10 Νοέμβρη τά έλληνικά στρατεύματα προωθούνται,άπό 
της 12 Νοέμβρη πραγματοποιείται ή άνακάληψη τής Θεσπρωτίας καί 
σέ συνδυασμό μέ τΙς μάχες τής Πίνδου, 6 έλληνικός στρατός τής ’Η
πείρου πού άντιμετώπισε τέσσαρες ’Ιταλικές Μεραρχίες, βαδίζει νικη
φόρα γιά  τήν άπελευθέρωση τής Βορείου Ηπείρου.
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πού συνθέτουν τοΟ κσθενός τήν προσωπικότητα καί τοΟ 
ουνόλου τήν κοσμοθεωρία. Καί βάλαμε ιερό Νόμο στόν 
έαυτό μας. Νάμαστε τίμιοι καί πρόθυμοι στή θυσία. Μέ 
■άμόλυντη τήν προγονική κληρονομιά, μέ άνέσπερη τή φλό
γα τής παρακαταθήκης, μέ όλόρθη τήν ψυχή τυλιγμένη στά 
πέπλα τής άλήθειας καί τής δικαιοσύνης. Γιά νάχωμε τό 
'θειο δώρο νά μιλάμε πάντα μέ τήν αιωνιότητα. *Ένα γνή
σιο δώρο τής πονεμένης μας φυλής καί πιό πολύ στους δύ· 
«τκολους καιρούς.

«ΤΩ 0Ελληνες, ώ θεϊαι 
ψυχαί, πού είς τούς μεγάλους 
κινδύνους φανερώνετε 
άκάματον ένέργειαν 
καί ύφηλήν φνσιν!

(ΚΑΛΒΟΣ)

Καί βαδίσαμε στή θυσία. Μέ βαθειά έπίγνωση στήν 
Αξία τής ζωής. Γιατ* έχει όμορφιά καί θεϊκότητα ένας τέ
τοιος θάνατος. Συνθέτει τό άληθινό πεπρωμένο. ΤοΟ Με
γάλου καί του 'Ωραίου.

Καί στήνει τά βάθρα γιά μιά πραγματική άποτίμηση 
τής ζωής. Πορευτήκαμε μόνοι. Μέ τή μελωδία τής πατρί
δας καί τό λίκνισμα τής ποίησης τοΟ Σιμωνίδη καί τοΟ 
Kipling.

Αν μπορείς δ,τι Αγάπησες ρημάδι ν άντικρύσεις... 
μέ χαλασμένα σύνεργα τό έργο νά ξαναρχίσεις...

Αν στήν καταστροφή μπορείς νάχεις τήν Ιδια γνώμη 
μέ άσειστη θέληση νά λές: βάστα καρδιά μου ακόμη!».

Αγαπήσαμε τό δουλεμένο μέ ίδρώ χώμα, τήν άλμυρή 
θάλασσα, τά γυμνά καί άγρια βουνά, τά ιερά καί τά δσια 
κι* είπαμε γι’ αυτά ή όλοκληρωτική προσφορά μας. Κι* 
-Αποφασίσαμε νά ίδοΟμε δλα μας τά έπιτεύγματα ρημάδια. 
Γιατί μέσα μας σκίρτησε ή γνήσια 'Ελληνική φωνή «ού κα
ταισχύνω τά δπλα τά Ιερά καί ϊτήν πατρίδα ούκ έλάττω
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πσραδώσω». 'Η ίδια φωνή πού μίλησε στις ψυχές τών 
Αγωνιστών τού Μαραθώνα, τής Σαλαμίνας τών θερμοπυ· 
λών, τής Κωνσταντινούπολης... Ή  ίδια μελωδική φωνή πού 
γνωρίζει Απ’ τά συντρίμια νά υψώνει τον πρώτο δαυλό τής 
Νίκης σε μια κουρασμένη και τρομαγμένη Ανθρωπότητα, 
πού γνωρίζει νά στέλνει στον κόσμο τό χαρμόσυνο μήνυμα 
τής άκλόνητης έμπιστοσύνης στή διάρκεια τής Ελληνικής 
Αποστολής καί Ιδέας.

Ριχτήκαμε σ’ έναν ανισο Αγώνα μέ μόνο μας δπλο τή 
θέληση, αύτή τή θέληση ποϋφερε στο πλευρό μας τις Αλη
σμόνητες γυναίκες τής Πίνδου νά κουβαλούν πυρομαχικά, 
τις γρηουλες νά πλέκουν μάλλινα του στρατού, τις νέες νά 
βοηθουν στά Νοσοκομεία, τούς έφηβους νά έργάζωντσι στα 
μετόπισθεν καί τούς γέρους νά συνθέτουν γιά τό στρατό 
τις Αξέχαστες σελίδες «παιδί μου άν δε ρίξης τον έχθρό 
στή θάλασσα, καλύτερα να μή γυρίσης».

Μιά πατρίδα φτωχική καί τραυματισμένη νά ξεδιπλώ
νει σέ Ιερές στιγμές τον Αστραφτερό χιτώνα του «Αρχαίου 
κάλλους» πάνω στον όποιον οί αιώνες ζωγράφισαν μέ πύ
ρινα χρώματα τή λευτεριά καί τήν ιδέα, τον Ανθρωπισμό 
καί τήν Αγάπη, τή σοφία καί τή θεϊκή μορφή τής μητέρας 
τής Ανθρωπότητας, τής Ελλάδας.

Ποιος τό λέει πώς κι’ άλλοι λαοί δέν έχουν τις Θερμό, 
πύλες τους, τούς Μαραθώνες, τό Καλπάκι, τήν Πίνδο, τίς 
μικρές Αντιστάσεις ή τίς μεγάλες μέ τή χλαμύδα τής φήμης.

Μ’ έμας δμως τούτη εΤν’ ή διαφορά. Πώς ζουμε στήν 
πορεία μας πάντα τήν άρνηση στήν ύλη. Πώς ζουμε μέσα 
μας τή φλόγα πού ξυπνάει τό χρέος. Πώς έχομε πάντα 
Αναστημένη τήν Αληθινή συνείδηση του άντρα καί τής λε
βεντιάς. Καί τό Καλπάκι μας περιμένει:

«*Εντάφιον δε τοιοϋτον οντ9 ευρώς 
ουθ9 ό πανδαμάτωρ άμανρώσοι χρόνος».

(Σιμωνίδης)

Πώς Ατενίζομε τή φθορά καί τό θάνατο μέ άντρίκεια
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θέληση, μέ άγνό πείσμα, μέ όμορφιά καί άγάπη.
Τό δρόμο του γυρισμού πορεύτηκαν ot νικητές μ' άξιο* 

πρέπεια καί περηφάνεια. Γιατί κέρδησαν τή μαθητεία τοΟ 
θανάτου. Υψηλή έννοια πού όδηγει άργότερα αύτούς τούς 
ίδιους, τόν καιρό τής Κατοχής, στόν κοινό τάφο τών 49 
προκρίτων τής Παραμυθίας, στους λάκκους του ΚομποτιοΟ, 
τής Μουσιωτίτσας, τών Αυγγιάδων, τών Καλαβρύτων, τοΟ 
Διστόμου, στό Σκοπευτήριο Γ καί στήν όδό Μέρλιν, αυτές 
οί Ιερές κι’ ήρωϊκές μορφές.

ΕΙν* αύτοί πού είπαν τό άλλο «ΟΧΙ» τόν καιρό τής 
Κατοχής μέ τήν έθνική άντίσταση, καί στους κατοπινούς 
άγώνες τού 1948-1949. Είναι οί αίώνιοι "Ελληνες πού μέ 
τό σταυρό στούς ώμους βαδίζουν μέσα σέ ρημάδια τό Γολ
γοθά τους, γιά τήν παγκόσμια Ιδέα, κι* άς προδίνωνται 
πάντα.

"Ετσι θά σκεφτεΐς ξένε μου σάν προσκυνήσεις τό Καλ- 
πάκι. Μήν άναζητήσεις τή φυσική δομή του τόπου, τούς 
όλίγους ή τούς πολλούς, τά λιανοντούφεκα ή τά φοβερά 
κανόνια.

Σ3 ένα έθνικό μεθύσι άφησε τή σκέψη σου νά φτερού- 
γίσει σ* έκείνους πού τήν Ιερή στηγμή στάθηκαν όλόρθοι, 
μέ πύρινα βλέμματα καί χαλύβδινη θέληση, σ* έκείνους πού 
θεληματικά πορεύτηκαν στό θάνατο. Καί μήν τούς κλαις. 
Στούς ήρωες δέν ταιριάζουν τά δάκρυα. Μόνο περήφανος 
κΓ έσύ άπ* τή μακαριότητα του Ιερού τοπίου, μολόγησέ 
πώς έδώ στό Καλπάκι άποτιμήθηκε ή ζωή, πώς έδώ μεγα
λούργησαν άντρες, άληθινοί άντρες... πού άπ* τά σπλάχνα 
τής γής στέλνουν πάντα τό έλπιδοφόρο « ώ σ α ν ν  ά».....

Γ ιάννινα 
Φλεβάρης 1960
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’Απ' τό Καλπάκι προχωρούμε γιά τον ιερό χώρο τής 
Κόνιτσας. Καί ξαναζούμε μιά τόσο σύγχρονη έθνική τρα
γωδία. Ζωντανεύει ό άγώνας κατά τών συμμοριτών τοΟ 
1947, τότε πού κρουστάλλιασεν ή άγάπη στις καρδιές καί 
θόλωσε ή σκέψη. Τότε πού έντός είχε νεκρωθεί ή φωνή τής 
φυλής.

Ποιός νά τό πίστευε άλήθεια! Μετά την άθάνατη έπο- 
ποιΐα τού σαράντα καί τόν τρανό ήθικόν άγώνα τής Κα- 
τοχής, ό έλληνικός χώρος γεμίζει συντρίμια. Μά προσμέ
νεις νά ήχήσει χαρμόσυνα ή σκαπάνη τής δημιουργίας, ν* 
άκουστεΐ χαρούμενο τό τραγούδι τής δουλειάς άπ* ένα λαό 
πού πιστεύει στό δαιμόνιο τής φυλής του καί στά πεπρω
μένα της καί νά κυριαρχεί παντού τό Εθνικό πένθος.

Μαύρες δυνάμεις του Βορηά μέ τό καταστρεφτικό κι* 
έγκληματικό χέρι του άδελφου πασχίζουν νά σκοτεινιάσουν 
τό φώς του ώραίου καί τής άλήθειας.

Μιά δόλια έναντίωση πού δημιουργεί τήν άφθαρτη στιγ
μή τής λάμψης τής έθνικής ψυχής σε μιά τρανή όμορφιά.

Μιά πραγματικότητα έπίφοβη. οί Έλληνες σ* άντίπα- 
λα στρατόπεδα. Τό φώς τό Ελληνικό πού ύπήρξε παναν- 
θρώπινον Ιδανικό, τρεμοσβήνει. Ό  άγέρας σφυρίζει σέ 
θλιμμένο σκοπό καί φέρνει τήν κλαγγή τών δπλων. Τό 
φεγγάρι στό χλωμό του φώς φανερώνει τις άγριεμένες 
μορφές τών συμμοριτών πού περικλείουν τήν πόλη. Ή  
ψυχή τής Κόνιτσας άγρυπνάει άνήσυχη καί τρομαγμένη.

258



Ή  νύχτα φωλιάζει στις ψυχές τών συμμοριτών. Στό πέ
ρασμά τους δλα σκοτεινιάζουν. *Η γή στεγνώνει, τά χωριά 
καίγονται, τό αίμα κυλάει κι* ή ψυχή ξερριζώνεται μέ τό 
παιδομάζωμα, τό πιό μεγάλο έθνικό έγκλημα. Μιά κατάρα 
μάς δέρνει....

Καί νά ξημερώνουν Χριστούγεννα του 1947. Κάποια 
μακρυνή Βηθλεέμ όραματίζεσαι, ένώ ή μικρή Βηθλεέμ πού 
ό καθένας εστησεν έντός του γκρεμίζεται. ΟΙ καμπάνες 
δέν στέλνουν σήμερα τό είρηνοφόρο μήνυμα τής άγάπης. 
Κι* οί ουρανοί δέν άνθίζουν γιά νά σκορπίσουν ροδοπέ
ταλα καλωσύνης.

"Ολα σκοτεινιασμένα. Κι* οί σφαίρες σφυρίζουν. Ό  
πόνος βλασταίνει καί τό κλάμμα συνθλίβει. Οί Ελληνες 
αράζονται. Ό  θάνατος άδελφώνει τά κορμιά, σέ κοινούς 
λάκκους. Άναμετράς τούς νεκρούς καί θρηνείς. Δέν μπο
ρείς παρά νά κλάψεις για τή βάσκανη μοίρα, γιά τόν έμ· 
ψύλιο πόλεμο, γιά τή μεγάλη αύτή πληγή του Γένους.

Καί τό αίμα νά τρέχει άφθονο, δταν οί γείτονες έπι" 
βουλεύουνταν τήν Εθνική μας ύπόσταση καί τόσα μεγάλα 
Εθνικά έπιτεύγματα μάς καρτερούσαν...

°Ωρα 6 τό πρωί τής 25 Δεκέμβρη του 1947 δταν προ- 
αβάλλονται άπ* τούς συμμορίτες τά 582 καί 584 τάγματα 
μέ Διοικητές τούς Πετρίδη, ταγματάρχη καί Παλλαντά άν· 
τισυνταγματάρχη ώρα 7.30' δταν μέρος τής ταξιαρχίας του 
άρχισυμμορίτη Παλαιολόγου προσβάλλει τή γέφυρα Μπου- 
ραζάνη. ‘Ο ύπερσσπιστής της ύπολοχαγός Βήτος, σκοτώ
νεται. Οί συμμορίτες κυριαρχούν του βουνού Γκραμπάλα 
κι* ή Κόνιτσα άπομονώνεται. Τό μεσημέρι τραυματίζεται 
βαρειά ό ήρωϊκός ταξίαρχος Δόβας κσί Διοικητής τής τα
ξιαρχίας άναλαμβάνει ό άντι συνταγματάρχης Παλλαντάς.

Στις 26 Δεκέμβρη τό 584 τάγμα κάτω άπ* τή μεγάλη 
πίεση τών συμμοριτών, συμπτύσσεται στή Βόρεια Κόνιτσα, 
«στή θέση Μαυροβούνι - Προφ. Ήλ(σς-*Άη Θανάσης, ένώ 
στις 3.30' τής 27 Δεκέμβρη ισχυρά τμήματα τής ταξιαρχίας 
πού συμμορίτη Σοφιανού εισέρχονται στό Ν.Δ. τμήμα τής
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πόλης. To 582 τάγμα πιεζόμενο συμπτύσσεται στό ύψωμα 
1702- Προφ. Ήλίας κι* ή πολιτεία βομβαρδίζεται άγρια άπ> 
τό πυροβολικό τών συμμοριτών.

Μέ άγωνία ή ψυχή του έθνους στρέφεται στή μάχη 
τής Κόνιτσας. Ό  άγώνας είναι άποφασιστικός. Ή  προ
σευχή μας γιά τήν Κόνιτσα. Κι* έρχεται τό πρώτο μήνυμα 
του ύπερασπιστή της Παλλαντά μέ σήμα του στήν VIII Με
ραρχία: «Κόνιτσα θά κρατηθή».

Οί αιώνιοι έλληνες. Μιά άθάνατη σελίδα τής ιστορίας 
μας σέ δυο λέξεις. Ή  Ιδέα, ή πίστη, ή άπόφαση. Ή  Κό
νιτσα θά κρατηθεί. Ή  ψυχή όλόρθη κι* ή θυσία να προσμέ
νει. Αές κι’ άκους τήν ϊδια μελωδική φωνή: «τό δε τήν πό- 
λιν σοι δούναι, οϋτ* έμόν έστι οϋτ’ άλλου τών κατοικουν- 
των έν ταύτη, κοινή γάρ γνώμη πάντες αύτοπροαιρέτως 
άποθανουμεν καί ού φεισόμεθα τής ζωής ήμών>\ Ή  Κόνι
τσα θά κρατηθεί, άναφέρει ό υπερασπιστής της καί έκφρά 
ζει καί τήν άπόφαση δλων καί τών κατοίκων άκόμη, τής 
ύπέρτατης θυσίας. Λές κι3 ή ϊδια φωνή τών Περσομάχων: 
«Ου περί χρημάτων τόν άγώνα ποιεινται άλλά περί 
άρετής».

Ή  άρετή ύπήρξεν ό παλμός τών άγωνιστών τής Κό
νιτσας καί του πληθυσμού της πού δίκαια άργότερα άξιώ- 
νεται άπ’ τό Βασιληά Παύλο τής άπονομής του Άργυρου 
ΣταυροΟ του Σωτήρα.

’Αντέχει στις ισχυρές έπιθέσεις τών συμμοριτών δλων 
αύτών τών ήμερών καί τις φοβερότερες δλων τής ήμέρας 
τής 31 Δεκέμβρη, άπ* τις 7 τό πρωί ώς τις 7.30' τό βράδυ.

Ό  Διοικητής τής VIII Μεραρχίας ύποστράτηγος Άν- 
τωνόπουλος μαζεύει έφεδρείες στήν περιοχή του Καλπα- 
κιοΟ καί δημιουργεί τήν 43 ταξιαρχία. Τήν 31 Δεκέμβρη 
μιά φάλαγγά της φτάνει στή γέφυρα Μπουραζάνη καί μιά 
άλλη πού τήν άποτελουν τό 527 τάγμα καί ένας λόχος χω
ροφυλακής του 24ου τάγματος περνάει τόν παραπόταμο 
του ’Αώου Βοϊδομάτη άπ* τή γέφυρα Ρομπόκι καί στις 7.30' 
τό βράδυ έλευθερώνει τήν Κόνιτσα.
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Μά ό άγώνας συνεχίζεται σκληρός στή γύρω περιοχή 
*Η άγωνία άκόμη συνέχει τΙς ψυχές κι* ή Βασίλεισσα Φρει
δερίκη περεύετσι άπ’ τά 'Ανάκτορα μέ τόλμη γιά τήν Κό
νιτσα, νά λάβει μέρος στους κινδύνους τοΟ καιρού καί νά 
ψέρει στους υπερασπιστές της τήν πίστη τήν βασιλική στά 
έθνικά πεπρωμένα καί τήν έπικράτηση του δίκηου.

Μιά έκδήλωση θείας στιγμής τής ψυχής πού τής στή
νει στις καρδιές καί στήν Κόνιτσα τόν άντριάντα της.

Γύρω ή μάχη συνεχίζεται. ΟΙ συμμορίτες έπιμένουν 
ατό πάρσιμό της για νά τήν κάνουν πρωτεύουσά τους. 
’Αποβλέπουν στήν στρατηγική της θέση καί στον ψυχολο
γικόν άντίκτυπο.

Κι* ή Βασίλισσα δίπλα στους μαχητές νά μοιράζεται 
τούς κινδύνους, νά θερμαίνει καρδιές, νά περιθάλπει....

Τέλος ή νίκη στό ύψωμα Αυκόμερο τής Γ' Μοίρας κα
ταδρομών άναγκάζει τόν άρχηγό τών συμμοριτών Μάρκο 
νά παραιτηθεί του άγώνο.

Ή  τιμή κερδίθηκε. Ή  λευτεριά ψτερουγίζει σέ γνώ
ριμα μέρη....

Ή  σύγχρονη ιστορία έξουσιάζει τό πνεύμα σου, σά 
διαβαίνεις τά 76 χιλιόμετρα πού χωρίζουν τά Γιάννινα άπ’ 
τήν Κόνιτσα· Γύρω σου βουνά ψηλά κΓ άπόκρημνσ, δύσκο
λες κλεισούρες, τεράστιοι βράχοι καί ψηλότερα τό φιδωτό 
ποτάμι Σαραντάπορο καί πιό κάτω στόν κάμπο ό Βοϊδο- 
μάτης, καί χωριά μέ ψηλά καί όμορφα σπίτια, ένας ξεχω
ριστός πολιτισμός, ένας τόπος ποϋγραψε λαμπρές σελίδες 
στήν ιστορία καί τήν πρόοδο τού Ελληνισμού.

“Ένας τόπος μέ άξια γυμνάσματα τής ψυχής τής άγ- 
νής καί στέρεα μεταλλικής ήπειρώτικης ψυχής.

Μιά πολιτεία μέ 2.500 περίπου κατοίκους άμψιθεα- 
τρικά χτισμένη στό βουνό Τύμψη είναι ή σημερινή Κόνιτσα, 
πού πήρε τ* δνομά της άπ* τήν παραφθορά τού όνόματος 
τής άρχαίας έλληνικής πόλης Κνωσσός πούγινε Κονισσός, 
Κόνισσα, Κόνιτσα, δπως ύποστήριξε ό Άραβαντινός1 ή

1. Π. Άραβαντινου: Χρονογραφία Ηπείρου» τόμ. Β'. σελ. 86,
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άπό τούς Σλαύους9, δτι πιστεύουμε, η άκόμη καί άπό τόν 
Κόνιν τόν Ιδρυτήν τού κάστρου καί τής πόλης, δπως πα
ραδέχεται κάποιο χρονικό2 3.

Κι* ε ίπ α ν 4 5 πώς έδώ, στόν άρρενωπό τούτο χώρο, 
πρ οϋπήρξεν ή χώρα τών άρχαίων Άτιντάνων, οί όποιοι 
δμως τοποθετούνται στήν κοιλάδα τού ’Αργυρόκαστρου 
καί Δρίνου δ, κι* ή χώρα πού κατοίκησαν οί Ό ρέστα ι6 of 
όποιοι δμως έζησαν στά όρεινά τής Κολωνίας κι* ή χώρα 
(Λήκ) τών Παραναίων.

Κι3 είπαν άκόμη (Πουκεβίλ) πώς έδώ ήταν ή Γλαβινί, 
τσα ή πρωτεύουσα τής μεσημβρινής ’Ιλλυρίας πού τη μνη
μονεύει κι’ ή "Αννα Κομνηνή κι3 άλλοι (Λήκ), ή άρχαία 
Έρίβοια, ό δέ Άραβαν τίνος λέει γιά τήν πόλη Στύμβορα 
πού μνημονεύεται σέ χειρόγραφο τής Μονής Στομείου καί 
για τήν Κνωσσό.

Μά τά σημερινά έρείπια τού κάστρου πού φανερώνουν 
τή χρησιμοποίηση άσβέστης καί άλλων ύλικών δέν ύπο- 
στηρίζουν γνώμη γιά μιά τέτοια πανάρχαιη προέλευση τής 
Κόνιτσας.

’Απ’ τά έρείπια τού κάστρου στά ύψώματα τής γέφυρας 
καί κάποιους τάφους πού βρέθηκαν στούς Ρωμαϊκούς καί 
Μεσαιωνικούς χρόνους τούτο τό κάστρο φαίνεται πώς χρη* 
σιμοποιήθηκε κι* οί παραδόσεις τής τουρκικής της κατά
ληψης σάν άνθηρή Βυζαντινή πόλη τήν παρουσιάζουν.

Οί Τούρκοι γίνονται κύριοί της μέ πανουργία μετά

2. Palm er, C raeciae an tiguae  descriptio βιβλ. 1 σελ. 36. Δ, 
Εύαγγελίδη «Ή Βόρειος Ήπειρος» σελ. 41. Κ. Παπαρρηγοπούλου « Ισ
τορία Έλλην. Έθνους» τόμ. IV σελ. 244. Pouqueville: cVoyare en 
Crece». E. Σούρλα «πλάναι του Πουκεβίλ περί Κονίτσης» Ήπειρ. Χρο~ 
νικά 1929 σελ. 198.

3. "Αγγέλου Παπακώστα «Λεξ. Ήλιος» τόμ. 11ος σελ. 170.
4. Pouqueville: «'Οπου πιό πάνω» σελ. 167-182 τόμ. 1.
5. *ΑΘ. Σταγειρίτη «Ηπειρωτικά» σελ. 28. Δ. Εύαγγελίδη όπου πιό 

πάνω, σελ. 25. Γ. Πελλερέν; «Έφημ. Ήπειρος» φυλ. 2039.
6. Ά θ . Σταγειρίτη, όπου πιό πάνω.
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τήν κατάληψη τών Γισννίνων. Κι* άκολουθει κι* 6 τόπος 
τούτος τη γνωστή μοίρα τοΟ ΈλληνισμοΟ, μέ τήν κατά
ληψη τών κτημάτων, τόν έξισλσμισμό, τή μετατροπή τών 
παλαιών έκκλησιών σέ τζαμιά καί τεκέδες, δπως αύτό πού 
σώζεται κοντά στή γέφυρα, πού λέγεται πώς τδχτισε 6 
Μουράτ ή ό Σουλεϊμάν ό μεγαλοπρεπής καί τ’ άλλο τό 
πιό ύστερινό κοντά στήν άγορά.

Κι* άκούστηκεν ό ύμνος του *ϊμόμη σ’ δλόκληρη τήν 
περιοχή πσυθρεψεν άργότερα Ισχυρούς Μπέηδες καί λοι
πούς τιτλούχους.

*Απ* έδώ ό όνομαστός τύραννος τής 9Αθήνας Χασεκής 
καί ή σκληρή μάνα τού *Αλή πασά, ή Χάμκω.

Στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας ή Κόνιτσα ύπήρξεν 
έμπορικό κέντρο μέ πληθυσμό γύρω στις 7.000 άπ* τούς 
όποίους οί 4.000 ήταν χριστιανοί. Ύπήρξεν ένα άγνόν έλ- 
ληνικό λίκνο καί μιά άληθινή κυψέλη πνευματικής ζωής, 
γι* αύτό καί δίκαιος ό έπαινος του λαοΟ : «Κόνιτσα κα- 
σαμπά, Γιάννινα χωριό».

Ή  άγάπη γιά τά γράμματα κι* ή πίστη γιά μιά έλλη- 
νοχριστιανική μόρφωση φανερώθηκεν άκόμη έδώ, τότε τόν 
καιρό του "Αη Κοσμά πού αί γυναίκες τής Κονίτσης, ώς 
αί γυναίκες τής Καρχηδόνος, προέβησαν ε(ς πώλησιν 
παντός χρυσου, άργυροΟ καί μεταξωτού είδους καί κατέ
θεσαν τά τής πωλήσεως δπως χρησιμεύσουν ύπέρ τής συν- 
τηρήσεως τοΟ σχολείου Κονίτσης \

ΚΓ έλειτούργησαν έδώ σχολειά πού κράτησαν άνέ- 
σπερη τήν Ελληνική (δέα μέ περίφημους δασκάλους τό 
Γ. Μόστρα μαθητή του Μπσλάνου, τόν Κοσμά τό θεο- 
πρωτό (1828) μαθητή τοΟ Ψαλλίδα κ. ά.

Ή  Τουρκοκρατία άφηκε άκόμη τά ίχνη της. Παληά 
σπίτια, μέ γκρεμισμένους έξώστες, μέ σιδηρόφραχτα πσρα-

7. Α αμπρί δη «Περί των έν Ήπείρω άγα6οεργη μάτων» τόμ. α# 
σελ. 115.
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θυράκια, σκαλιστές εισόδους, πλακοστρωμένες αυλές, σκα
λιστά νταβάνια, όμορφες λότζες καί θολωτά ύπόγεια, δια- 
τηροΟν κάπου - κάπου τό χρώμα του παρελθόντος.

Στά κεντρικά της σημεία τά καλντερίμια άρχίζουν νά 
ύποχωροΟν σ3 άσφαλτοστρωμένους δρόμους, μά σέ διάφο
ρα σημεία διασώζεται ή άραχνοΟφαντη σκιά της ’Ανατολί
τικης μυστικής γοητείας.

Κι’ ώς ξεφυτρώνει ή καινούργια πόλη, θά πρέπει, νο
μίζομε, νά διασωθεί τό λιγοστό χρώμα της παληάς Κόνι- 
νιτσας πού ξεπηδάει άπ’ τά γκρεμισμένα άρχοντικά της, 
της ξακουστής Κόνιτσας πού μέ τούς ειδικούς της τεχνί
τες εδωκε προβολή καί διάρκεια στήν ήπειρωτική άρχιτε- 
κτονική.
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τ ο M E T  Σ Ο Β Ο

"Ενας δρόμος έξήντα περίπου χιλιομέτρων χωρίζει τά 
Γιάννινα άπ* τό Μέτσοβο.

Πίσω σου νά χάνεται τό γνώριμο καί γαληνεμένο το- 
ιτίο τών Γιαννίνων καί ν' άνηφορίζεις μ* ένα αίσθημα πε· 
-ρηφάνειας σέ μιά άρμονία δράσης καί ψυχής.

Οί βουνοκορφές, άσημένιες βεράντες, νά διαδέχωνται 
ή μιά τήν άλλη, ν' άγναντεύεις άλλες άσημένιες βεράντες 
ατό βάθη, που άστράφτουν στις πρώτες ήλιαχτίδες, νά 
ψωτίζεται γύρω ό τόπος καί ν’ άνηφορίζεις...

Τό θυμάρι, οί θάμνοι, τό μελισσόχορτο ν’ άγωνίζων- 
ται νά καλύψουν τή γύμνισ του τοπίου πού περνάς. Γύρω 
αου νά εύωδιάζουν χιλιάδες άνθη άπ' τό άειθαλές μεγαλό
πρεπο δέντρο τών Μεγάλων Εύεργετών, πουχει τις ρίζες 
του ψηλά στό γραφικό Μέτσοβο, πού ύψώνει τήν κορφή 
του ώς τή συνείδηση του "Ελληνα, πού άπλώνει τά κλαδιά 
ώς τήν πιό άπόμερη άκρη τοΟ ήπειρωτικου χώρου καί τήν 
•εύωδιά του σέ κάθε Ελληνική γωνιά καί Ιδιαίτερα στήν 
’Αθήνα.

ΚΓ ώς διαβαίνεις τή γέφυρα τής Μπαλυτούμας, τόν 
κοντεινό "Αραχθο, τις λίγες γραφικές κοιλάδες καί άντι- 
κρύζεις τ ' άντίπερα παρθένα δάση, τό μεγαλείο τών βου
νών πού σοΟ προσφέρονται μέ καλωσύνη, βυθίζεσαι στά 
πέπλα τής σιωπής καί προετοιμάζεσαι ψυχικά γιά νά νοιώ- 
σεις τό βαθύτερο νόημα τοΟ τόπου τούτου. Προετοιμάζε- 
ααι νά πλησιάσεις τις μεγάλες έκεΐνες μορφές πού σέ μα·
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κσρισμένες στιγμές πρόσφεραν άρχοντικά τόν (δρώτα τής 
σκληρής ξενιτειας στήν ιδέα τοΟ Έθνους, συμβάλλοντες 
έτσι στήν άνέσπερη άχτινοβολίσ τοΟ Ελληνικού πνεύματος.

Γιατί έδώ στήν άγέρωχη αυτήν άετοφωλιά λικνίστη
καν τά πιο εύγενικά ιδανικά τής άγάπης γιά τό συνάν
θρωπο, καί τής θυσίας γιά τήν ευδαιμονία του συνόλου. 
‘Ο άγριος άγέρας πού σφυρίζει στις λαγκαδιές, φέρνει 
τήν πίστη των άπλών άνθρώπων στήν έλληνική φυλή καί 
τά πεπρωμένα της, τά δέ νερά που καθάρια κυλούν, φέρ
νουν τό άγιασμα τής ψυχής άπ* τήν όλόφωτη άγάπη γιά 
τόν άνθρωπο.

Γύρω φλογίζεται τό τοπίο καί μες τό πλούσιο φως 
άναζητάς τή μαγική φεγγοβολία των θεών, των Μεγάλων 
Εύεργετών, πού πλημμυρίζει τή φιλόξενη και δοξασμένη 
περιοχή του Μετσόβου. Ά ναζητας τόν ϊδιο τόν έαυ- 
τό σου...

Νοιώθεις νά ένώνεσαι μέ τή μοίρα του τόπου τούτου, 
τό παρελθόν, τήν ψυχή καί τά όνειρά του...

Τό Μέτσοβο είναι ριζωμένο ψηλά, χίλια διακόσια πε
ρίπου μέτρα. Μέ μιά κορνίζα όμορφη, τις βουνοκορφές, 
του Περιστεριού, τού Ζυγού καί τής κατάρας, πού χά
νονται σ’ άραχνοΰφαντα, νεφελώματα μ’ ένα μαγευτικό 
ταμπλώ τού κοντινού δάσους καί τών ποταμιών Πηνειού, 
’Αλιάκμονα, ’Αχελώου, ’Αώου καί ’Άραχθου πού άπ' έδώ 
ξεκινούν. Καί λένε 1 2 πώς χτίστηκε στά έρείπια τής «Πάρω· 
ρσίας» τής χώρας τών Αίθίπων.

Πολλοί3 ύποστηρίζουν ότι οί Μετσοβΐτες είναι άμε
σοι άπόγονοι τών Ρωμαϊκών άποικιών πού ιδρύθηκαν έδώ 
ψηλά τρεις αιώνες νωρίτερα άπό τήν ίδρυση τής Ρωμαϊκής 
άποικίας στή Δακία.

1. Λεξικόν «ΗΛΙΟΣ» τομ. 13 σελ. 465.
2. Τή γνώμη αύτή παραδέχονταν καί ό Μετσοβίτη* λόγιο* Τριαν" 

ύάφυλλο* Μπάρτα* (κοίτα: I. Λαμπρίδη ’Ηπειρωτικά Μελετήματα, τευ~
χος 5ον σελ. 9, Ικδ. 1888).
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"Αλλοι* ύποστηρίζουν δτι οΐ κάτοικοι τής όροσειράς 
τής Πίνδου προήθσν άπό τήν μεγάλη άποικία πού ύπήρχεν 
έδώ τής ’Ιταλικής πόλης Άμβρούζης (Anbruce), άπ* τήν 
όποια γεννήθηκε καί τό δνομα .Αμπρουτζόβλαχοι3 4 5 καί 
Μπρουτζόβλσχοι. Λέγεται άκόμη6 δτι στήν Ιταλία ύπάρχει 
κοντά ατό βουνό Μπρούζου καί ποτάμι πού φέρνει τό 
δνομα τό άρχαιο τής πολιτείας του Μετσόβου, Άμίντζιου, 
πού αιτιολογεί τήν έλλειψη κάθε συγγενικού θεσμού τών 
Μετσοβιτών μέ τούς Βλάχους τής Ρουμανίας καί τήν 
προέλευσή τους άπό τούς Ρωμαίους άποίκους.

'Αναμφισβήτητο είναι πώς άπ’ τό φυσικό τούτο σταυ
ροδρόμι τής 'Ηπείρου, Θεσσαλίας καί Μακεδονίας, μέ τήν 
[διαιτερη στρατιωτική σημασία τών βουνοκορφών τής Πίν
δου πέρασαν, αιώνες όλάκερους, οί Ρωμαίοι πού τ’ άξιο· 
ποίησαν. Στό μεγάλο λιβάδι τού Μέτσοβου «Πολσιαΐς» 
σώζονται κατειργασμένα λιθάρια, βρέθηκαν άρχαια έλλη- 
νικά νομίσματα καί αλλα τεκμήρια πού κάνουν τόν Λήκ 
νά άποδέχεται δτι έδώ πάνω γίνονταν καί μεταλλουργική 
έργασία καί νά ύποστηρίζει δτι στή θέση αύτή προϋπήρχε 
ή άρχαία πολιτεία Τράμπυα. Τήν πολιτεία τούτη ό Διόδω
ρος ώνόμαζε Τυμφαία, πρωτεύουσα τών Τυμφαίων στή 
χώρα τών όποίων τοποθετούν τό Μέτσοβο. Ή  τοποθέτηση 
τής πόλης Τράμπυα έδώ στηρίζεται καί στό δτι ό Λικό- 
φρων6 διηγείται δτι βρίσκονταν σέ ψηλή θέση τής γύρω 
τούτης περιοχής, ήταν δέ γνωστή ή πολιτεία αύτή άπό τό 
γεγονός δτι ό Πολυσπέρχων ό Τυμφαιος δηλητηρίασε σέ 
δείπνο τόν ‘Ηρακλή, τό γιό τού Μεγάλου ‘Αλεξάνδρου7.

3. Κινναμώ μου: Βιβλίο 6 σελ. 324.
4. Σύνθετον δνομα άπ ' τήν πρόθεση α καί τό δνομα τής Ελληνικής 

πόλη? Βρυκίας. Τής άρχαίας αυτής πόλης σώζεται στό Νομισματικό 
Μουσείο τής ’Αθήνας, νόμισμα μέ τήν έπιγραφή «Βρυκίων».

5. I. Λαμπρίδη: δπου πιό πάνω σελ* 12.
6. Λνκόφρων: στίχος 800.
7. Λήκ: «Ταξίδι στήν ‘Ελλάδα» τόμ. Δ' κεφ. 39.
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Έδώ ψηλά στήθηκαν Ρωμαϊκά φυλάκια τά όποια 
έπήνδρωσαν μέ Ρωμαίους άποίκους, άπ* τούς όποίους δια
τηρούνται και σήμερα οί όνομασίες διαφόρων θέσεων, κα
θώς καί τό «κουτσοβλσχικό» 8 γλωσσικό ιδίωμα πού είναι 
κράμα Ελληνικών καί λατινικών λέξεων. *Όπως διατη
ρείται άκόμη ή θέση «Ίμπερατόρε» πού στή ντόπια διά
λεκτο λέγεται «Ίμπεριτσάρι» άπό την Ό κτάβια9 τήν 
άδελφή τού Ρωμαίου Αύτοκράτορα Όκτάβιου κοί γυναίκα 
τοΟ Μάρκου ’Αντώνιου, πού τον καιρό δπου βρισκόταν 
στήν Αίγυπτο, ξεχασμένος στά θέλγητρα τής βασίλισσάς 
της Κλεοπάτρας, παραθέριζεν έδώ στο όμορφο παλάτι της 
πουταν χτισμένο στή γραφική τούτη θέση.

Καί πέρασε άπ* τό Μέτσοβο, στο όποιον άλλοι10 11 τοπο
θετούν τήν άρχαϊα πόλη Κίτιον τής χώρας τών Τυμφαίων, 
ξεκινώντας άπ* τό Γρεβενά (Έλιμεία) καί έκστρατεύοντας 
έναντίον τών Ρωμαίων ό Περσεύς, στρατοπέδευσε δέ ψηλά 
στις «Πολτσιαΐς» κι* ό βασιληας Φίλιππος ό Ε' ύποχω. 
ρώντσς μπρος στις νικηφόρες λεγεώνες τής Ρώμης.

Τό όνομα Μέτσοβον, ό Αήκ τό άποδίνει στις λέξεις 
Μέσο—βουνό, Μεσοβούνι, προς τό όποιο καί άποκλίνομε, 
ό δέ I. Ααμπερίδης σέ όνομα βλάχικο μέ σλαυϊκή κατά
ληξη «..προελθόν ή έκ τής προθέσεως α κίνησιν εις τόπον 
δηλούσης καί του όνόματος Μούντζη, όρη καθ’ δλον καί 
βουνά σημαίνοντος, ή έκ τής προθέσεως α καί του κυρίου 
όνόματος Μίντζιον, Μήτσου, Δημητρίου, δπερ, καί πιθα- 
νώτερον, διότι παρά τών περιοίκων Άμίντζιον ή πόλις 
αυτή άποκαλεϊται* διά τής προσθήκης δ* άκολούθως τής 
Σλαβοβουλγαρικής καταλήξεως οβον, τήν πατρίαν, τήν

8. Τάσου Υαροβασίλη: «Τό Μέτσοβον» 1958, σελ. 9.
9. Λήκ: δπου πιό πάνω καί Τάσου Υαροβασίλη, δπου π  ιό πάνω 

σελ. 11.
10. I. Λαμπρίδη: δπου πιό πάνω σελ. 22. «*Αλλ* ή πόλι$ Κίτιον 

που έκειτο; έν Μετσόβω;».
11. Του ίδιου: σελ. 13, 14.
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φυλήν δηλούσης, έγένετο Άμίντζιοβον καί έπί τό εύφηνό- 
τερον Μέτσοβον».

Σιωπά ή Ιστορία τών πρώτων μ. X. αιώνων γιά τό 
Μέτσοβο, τό όποιο μόλις τόν «έβδομον αιώνα μνημο
νεύεται σά θέμα τής Νικόπολης, ώς καί τό 1063 στήν 
έκστρατεία κατά τής Θεσσαλίας του Νορμανδου Βοημόν- 
δου. Γίνεται μνεία άργότερα τοΟ Μετσόβου, ατό χρονικό 
τοΟ 1380 τών Φιλανθρωπινών Πρόκλου καί ΚομνηνοΟ, δποι> 
άναφέρεται καθηγούμενος του Μετσόβου, ό Ιερομόναχος 
Ήσαΐας.

Σάν πρώτο ήπειρώτικό άρματολίκι παρουσιάζεται τό 
Μέτσοβο, στά Χρόνια τής Τουρκοκρατίας, μέ προνόμια 
πού τουδωκε τό 1430 ό Σουλτάνος Μουράτ ό Β', υστέρα 
άπό εισήγηση του πασά τής Θεσσαλονίκης Σινάν, τοΟ 
ίδιου πού κατέλαβε τά Γιάννινα, γιά νά έξασφαλίσει τις 
διαβάσεις τοΟ ΖυγοΟ.

Ά πό τό 1480 ή περιοχή τοΟ Μετσόβου ύπήγετο στή 
σατραπεία τών Τρικκάλων στήν όποια έπλήρωναν τό χρό
νο 5.000 γρόσια, ώς τό 1795 πού ό Άλή πασάς τών Γιαν- 
νίνων τούς ύπήγαγε στή δικαιοδοσία του ύποχρεώνοντας 
τούς κατοίκους νά του πληρώνουν τό χρόνο 25.000 γρόσια» 
νά συντηρούν μέ δικά του έξοδα Αλβανική φρουρά πού 
τή διώριζε ό ίδιος καί άχθοφόρους... γιά τή μεταφορά στις 
βαρυχειμωνιές τών άντιπροσώπων του καί τών ζώων τους* 
Ά πό τό 1820 ώς τό 1850 διορίζονταν άπ* τά Γιάννινα 
στο Μέτσοβο Δερβέναγας (όδοφύλακας) πού έκτελουσε 
καί διοικητικά καί δικαστικά καθήκοντα, άπ* το 1850 ώς 
τό 1867 στέλνονταν άκόμη καί ένας μικρός πολιτικός 
ύπάλληλος πού ώνομάζονταν Μουντούρης, άπό δέ τοΟ 
1867 διορίζονταν άπ* τά Γ ιάννινα στό Μέτσοβο Καϊμα* 
κάμης (άνώτερος διοικητικός ύπάλληλος) καί Κατής (ίερο- 
δικσστής),

Μέ τά ιδιαίτερα δμως προνόμια πού χορηγήθηκαν 
στό Μέτσοβο τό 1659 άπ* τό Σουλτάνο Μεχμέτ τόν Δ', 
Οστερα άπό ένθερμη είσήγηση τοΟ Μεγάλου Βεζύρη Ά τ-
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-ζέν Φσζήλ Ά χμέτ Κιοπρουλοϋ, καί τά όποια διατηρήθη
καν ώς τό 1795, ό μικρός τούτος χώρος γίνεται ίερό κατα
φύγιο τών χριστιανών καί άκόμη έθνικοκοινωνικό, έμπο- 
,ρικό καί πνευματικό κέντρο.

Τά προνόμια αυτά είναι μιά ιστορία πού λές καί γ ί
νεται παραμύθι στά χείλη τών γερόντων.

^Ηταν έδώ, πάνε τώρα πέντε αιώνες, λίγες φαμίλιες 
άρχιτσελιγκάδων πού ζουσαν μέ τά πρόβατά τους, δπως 
κι* οί γειτονικοί Σαμαρινιώτες, τά μεγάλα κοπάδια πού 
ξεχειμώνιαζαν στις θεσσαλικές πεδιάδες. Κι* είχαν πρό
κριτό τους τό Στέργιο12 Φλόκα.

Την ίδια έποχή ό παραπάνω Βεζύρης έπεσε στη δυ
σμένεια του Σουλτάνου καί γιά νά σωθεί ντύνεται φτωχι
κά, άπομακρύνεται άπ’ την Πόλη καί κρύβεται στον έλλη- 
νικό χώρο, πρώτα στην Καστοριά κι* υστέρα στά Τρίκα
λα. Στο χωριό Γριζιάνου τών Τρικάλων φιλοξενείται άπ* 
τόν παπά, ό όποιος συνδέεται στενά μέ τόν Φλόκα καί 
στόν όποιον έμπιστεύεται τη φύλαξη του Βεζύρη.

Μιά στενή φιλία άναπτύσσεται τώρα άνάμεσα στους 
δυο άντρες κι* ό Βεζύρης ντυμένος τήν ντόπια ένδυμασία 
μοιράζεται κοντά του τήν ποιμενική ζωή τρία περίπου 
χρόνια.

Κάποτε (τό φθινόπωρο του 1659) ό Σουλτάνος που- 
νιωσε βαθειά τήν άδικία πού έκανε στό Βεζύρη του, στέλ
νει γοργούς ταχυδρόμους μέ φιρμάνια νά βρούνε τό Βεζύ- * 31

12. Ό  Π. Άραβαντινός τόν λέγει Στέργιο Φλόκα (κοίτα: Π. Άρα- 
βαντ. όπου πιό πάνω σελ. 107). Ό  I. Λαμπρίδης όπου πιό πάνω σελβ
31 τόν θέλει Κυριάκον Φλόκα, γράφονται: «τό κύριον τούτου όνομα δια- 
σωθέν εν τε τή παραδόσει καί τινι κώδηκι, ένθα σημειούνται τά όνόματα 
τών χορηγησάντων (1674) ποσόν άνάλογον τών προσόδων αύτών υπέρ 
τής έπιχορηγήσεως του Βοεβόδα ήν Κύριος (Κυριάκος), καί ούχί Σιέρ- 
γιος, ώς άλλοι σημειουσι». Σήμερα στό Μέτσοβο σώζεται Κυριάκος Φλό
κας έτσι δέ ώνομάστηκε καί ό δρόμος κοντά στή βρύση του *Αη 
Γιωργιου.
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ρη καί άφού τοΟ άνακοινώσουν πώς έλαμψεν ή άθωότητά 
του, νά τόν πάνε τιμητικά στήν Πόλη.

Κάποιοι ταχυδρόμοι του πέρασαν άπ* τά κονάκια τοΟ 
Φλόκα, δπου φιλοξενήθηκαν καί μολόγησαν τήν άποστολή 
τους. Ό  Βεζύρης πού ήταν στό κονάκι μετεμφιεσμένος 
τούς άκούει, διαβεβαιώνεται γιά τήν είλικρίνειά τους καί 
τούς φανερώνεται.

Τιμημένος γυρίζει τώρα στήν πόλη καί άναλαμβάνει 
τά μεγάλα του καθήκοντα.

Κάποια μέρα τόν ειδοποιούν στό παλάτι του πώς τόν 
ζητάει ένας τσέλιγκας. ΤΗταν ό Φλόκας πού πήγε νά τόν 
συναντήσει, δπως άποχαιρετώντας τον πάνω στά ψηλά 
βουνά, του τό είχε ζητήσει ό βεζύρης.

’Αγκαλιάζονται στοργικά οί δυό άδελφικοί φίλοι. Κι* 
άναθυμιέται ό βεζύρης μέ συγκίνηση τή ζωή του στά κονά
κια, τούς διωγμούς, τίς περιπέτειες καί τις άδικίες τών 
δικών του καί θυμιέται τήν άνιδιοτελή καί μεγάλη προστα
σία του Φλόκα. ΤοΟ φανερώνει τώρα μέ κάθε τρόπο τήν 
εύγνωμοσύνη του καί του προσφέρει πλούσια δώρα.

"Ομως ό Φλόκας τή μοναδική έκείνη ώρα τήν πατρίδα 
του όραματίζεται. Σκέπτεται τό Μέτσοβο πού στέναζε 
κάτω άπ* τίς πιέσεις τών Τούρκων καί ζητάει άπ’ τό Βε- 
ζύρη τήν έκδήλωση τής άγάπης του μέ τή χορήγηση προ
νομίων.

Όλόθερμα είσηγειται στό Σουλτάνο ό Βεζύρης καί 
ύπογράφεται τό 1659 φιρμάνι, μέ τό όποιο παρέχονται 
στό Μέτσοβο τά παρακάτω προνόμια:Ι8.

«...α) *Ίνα γενώσιν άδιάσπαστος Ιδιοκτησία τών Με- 
τσοβιτών δσα λειβάδια έξήρκουν εις νομήν τών ποιμνίων 
των, β) ϊνα φυλάττωσι οί ίδιοι οί κάτοικοι τάς διόδους 13

13. Π. ΆραβαντινοΟ «Χρονογραφία τη$ 'Ηπείρου* τόμ. Β' σελ. 107 
Μωάν. Λαμπρίδη «περί τών έν Ήπείρω *Αγα6οεργημάτων» Ά 0. 1880 
σελ. 237 κ.λ.π.
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τής Μετσοβιτικής δικαιοδοσίας καί μή διαμένωσιν Ό θω - 
μανοί έντός αυτής... δ) *Ίνα ουδέποτε καταδιώκηται καί 
ζητείται παρ’ οίασδήποτε άρχής οίονδήποτε άτομον πάσης 
θρησκείας καί τάξεως δπερ προσέφυγεν έντός τής Μετσο- 
βιτικής δικαιοδοσίας έπί οίαδήποτε αιτία, ε) 'Ίνα οί έκεΐ- 
θεν διερχόμενοι ’Οθωμανοί θεωρώσι την γήν έκείνην ώς 
ίεράν, καί ύποχρεώνωνται, έξερχόμενοι τών όρίων, ΐνα 
έξάγωσι καί άποτινάσσωσι τά πέταλα τών ίππων των, 
δπως μή συνεπάγωσι ούδ’ έν δράμιον χώματος Μετσο- 
βιτικοΟ».

Τό Μέτσοβο μέ τά προνόμια αυτά μεταβάλλεται σε 
μιά ίερή καί λεύτερη πολιτεία, σε μιά Δημοκρατική Πολι
τεία μέ τή γύρω περιοχή τών χωριών Μηλιά, Κουτσού- 
φλιανη, Μαλακάσι, ’Ανήλιο καί Βοτονόσι, πού διοικητι- 
κώς ύπήγετο στο Νομό τής Εύβοιας, δικαστικώς στή Λεβα· 
δεία καί έκκλησιαστικώς στή διοίκηση πατριαρχικοί) Έ - 
ξαρχου. Στό προνομιούχο τούτο έδαφος έρχονταν οί κυνη
γημένοι χριστιανοί μέ τό λεύτερο πνεύμα, άλλά καί Ό θω ; 
μανοί άκόμη, γιά  νά βροΰν άσυλο14.

14. Ή  Δημοτική μούσα έξυμνεΐ τό προνόμιο τοΟτο, μέ τό διωγμό 
ά π’ τό Σατράπη τών Τρικάλων τον άρχοντα Δημάκη Νικολάου πού κα· 
τάφε άγει καί σώζεται στό Μέτσοβο:

"Evas πασιάς διαβαίνει, κι* άλλος έρχεται, 
στα τρίκκαλα πηγαίνει μέσ’ τόν κασαπα, 
γυρεύουν τόν Δημάκη άχ τ* *Ασπροπόταμο.
Αυτός τρέχει καί πιάνει τά ψηλά βουνά.
Στου Κρίκη τά σαράγια με* τό Μέτσοβο 
ψητά είχε σ* τό τραπέζι καί γλυκά κρασιά 
κι* όλίγο τρώει καί πίνει καί δέν χαίρεται*
Κι* ό Νικολός ό γυιός του τόν παρηγοράει.
Γιατί δέν τρως άφέντημ, καί δέν χαίρεσαι I 
Τά σπίτια κι* άν μάς κάψουν, άλλα φκιάνουμε*
Τά πρόβατ* άν μας πάρουν άλλα πέρνουμε.
"Ας είν καλά οί Βλάχοι στ* Άσπροπόταμο».

(Π. Άραβαντικου : Συλλογή Δημοτ. *Ασμάτων σελ. 7)
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Τώρα ό πληθυσμός τοΟ Μετσόβου άρχίζει νά μεγα
λώνει ,6.

Μέ τά προνόμια δλη ή περιοχή διοικειται δημοκρατι
κά, άπό τις άρχές δέ τοΟ ΙΗ' αιώνα διοικεΐτο μέ τόν άρι. 
στοκρατικό τρόπο. Ή  έξουσία άνήκε σέ έφτά μέλη τής 
πρώτης τάξης τοΟ Μετσόβου καί άποτελεΐτο άπ’ τόν Πρόε
δρο (Δημογέροντα) στην έποπτεία του όποιου ύπήγονταν 
δλοι, τόν *Έφορο τών Σχολείων, τό Φροντιστή τών ύδά- 
των, τόν Είσπράκτορα τών φόρων καθ' δλου1β, τόν Ά γο- 
ρανόμο, τόν Επίτροπο τών Εκκλησιών ,Τ καί τόν 'Οπλαρ
χηγό πού είχε καί τήν ένοπλη φρουρά.

Τρεις τάξεις ύπήρχαν στο Μέτσοβο πού διακρίνονταν 
καί άπό τις ένδυμασίες τους, ή διαίρεση δέ τών τάξεων 
αύτών διατηρήθηκε ως τό 1913... «εις τρεις τάξεις διακρι- 
νομένας άπό τήν κοκκίνην τσόχαν τής φλοκάτας τω ν ο( 
μέν τής πρώτης τάξεως, οί κοινώς άρχοντάδες λεγόμενοι, 
φορουσι τήν τσόχαν αύτήν γύρωθεν τής φλοκάτας, εις τούς 
ώμους καί είς ταίς δύο τζέπαις (θυλάκια αύτών), οί δέ τής 
δευτέρας τάξεως μόνον γύρωθεν καί εις ταίς τζέπαις καί 
δχι είς ταίς πλάταις, οί δέ τής τρίτης μόνον μέχρι τής μέ
σης φοροΟν τήν τσόχαν, καί άντί γαϊτάνια μεταξωτά φο
ρουν σειρήτια μάλλινα. ’Από τίνος δμως δέν τηροϋνται 15 16 17

15. "Ερχονται καί μένουν στό ’Μέτσοβο ή οίκογένεια Τσιανάκα 
€μητρόθεν έκ Μ ο κ ό ς», του Κουμάνη άπ* τ* "Αγραφα, του Τσιπούρη 
άπ* τό Κύπριό, του Γκίκα άπ* τήν Πρεμετή καί άλλες άπ* τή Θεσπρω
τία. Στή Μηλιά έγκαταστάθηκεν ή οίκογένεια του Ζήση Δ. Τζίμα μέ 
άλλες 10 άπ* τό περιβόλι, στό Βοτονόσι του Γ. Σερακιώτη ά π ’τό Συ- 
ράκο κλπ. (κοίτα: I. Λαμπρίδη, όπου πιό πάνω σελ. 151.

16. *Αναφέρεται είσπράκτορας καί κάποιος Φλέβος Μούκης, του
όποίου σώζεται τό μνήμα Μ ο ρ ο υ μ έ ν τ ο  άλ Φλέβο, όπως λέγεται,’ 
κοντά στό ναό τών Α γίων 'Αποστόλων. . .

17. Γιά νά μήν έπηρεάζωνται άπ'τοΟς συγγενείς τους οί Επίτροποι 
τών 'Εκκλησιών του Μετσόβου δέν έκαμαν τόν έτήσιον άπολογισμό του$ 
στήν Κοινότητα Μετσόβου, άλλά στά μέλη τής Κοινότητας του *Ανη- 
λιοΟ.
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όσον αύστηρώς at διακρίσεις αυται, διότι έξέλιπον πλέον 
οί παλαιο ί γκουτζαμπάσηδες, οί όποιοι ϊσταντο έξωθεν της 
έκκλησίας καί παρετήρουν τί φορεΐ ό ένας καί τί ό άλλος. 
Ά λλοίμονον άν έπερνοΟσε κανένας πτωχός με τό φέσι 
στραβά καί τήν φλοκάτα άπό ένα μπράτσο πιασμένη* αύ- 
τή ήτο ή μεγαλειτέρα έκλυσις των ηθών» 18.

'Ό λ ε ς  οί άντιδικίες λύονταν τελεσίδικα άπό ένα συμ
βούλιο συνετών γερόντων μέ Πρόεδρο τό Δημογέροντα» 
βάσει τοΟ άγραφου Νόμου, τού έθιμικου κανόνα. Ό  άντί- 
δικος τής πρώτης τάξης κάθονταν στο Δικαστήριο, ένω 
τών άλλων τάξεων ήταν όρθός στους Δικαστές. Ή  πρώτη 
τάξη κάθονταν στην πλατεία  κάτω άπ* τον αιωνόβιο π λ ά 
τανο, ένώ οί άλλοι έξω άπ* τον περίβολον αύτής, στά ση
μερινά παντοπω λεία . Ή  διάκριση αυτή τών τάξεων έβρά- 
δυνε κάπω ς τή γοργή άνοδο τής περιοχής.

Μέ τήν άνάπτυξη δμως τών πλουτοπαραγωγικών πη 
γώ ν καί κυρίως τής κτηνοτροφίας, τό Μέτσοβο γρήγορα 
μεταβλήθηκε σέ πατρίδα  ίκανών έμπορων, ξεχωριστών 
κληρικών, σοφών δασκάλων του Γένους, άξιων βιοτεχνών, 
ήρωϊκών άρματωλών καί έθνικών άγωνιστών.

*Η έμπορική του πρόοδος δημιουργεί τήν άνάγκη του 
ταξιδ ιού, στο όποιο συντελεί πολύ ή όρεινή του περιοχή. 
Μ εγάλα καραβάνια μέ περήφανα άτια  ξεκινούσαν συχνά 
γ ιά  τή Βιένη καί άλλα  κέντρα. Έ δώ  άνταλλάσσονταν τά  
όνομαστά μάλλινά τους μέ φέσια τσόχες καί άλλα είδη 
πού  μετέφεραν καί πωλουσαν κυριώτερα στήν άγορά τών 
Γ  ιαννίνων.

’Έ τσ ι ή ξενιτιά  έγινε καί γ ιά  τό Μέτσοβον ή μοί
ρα  του.

Μ ικρά πα ιδ ιά  μέ συντροφιά τήν κλίτσα, τό ταγάρι 
καί τήν ευχή τής μάνας ξεκινούσαν μέ τήν αισιοδοξία τής 
έπ ιτυχ ία ς σ’ ένα δρόμο γεμάτο πόνο κΓ άγκάθια, στο δρό

18. Περιοδικό «Δωδώνη» Γ. Κ. Γάχαρη, 1899 σελ. 110.
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μο τό σκληρό τής ξενιτιάς πού τούς έγινε σωστός καημός:

«...Αυτόν πού πας, ?&βέντη μου πάρε κι9 έμέ χοντά σου 
νά μαγειρεύω, να δειπνάς, νά στρώνω νά κοιμάσαι, 
να γίνω γης νά με πατάς, γιοφύρι νά περάσης.,.».

’Ακολουθούσαν ένα δρόμο με την έλπίδα της πραγμά 
τωσης τόσων άγνών όνείρων, μέ τό πάθος τής δημιουργίας 
γ ιά  νά  μπορέσουν κατοπινά μέ τά  ύλικά τους μέσα νά  
έκδηλώσουν δλη την ευγένεια τής ψυχής τους σε έργα εύ· 
πο ιΐα ς.

‘Η ξενιτιά μέ τις φροντίδες, τις πίκρες, τις νοσταλ
γίες, τις τυρανικές θύμησες, τΙς άρρώστειες, τούς θάνα- 
τους καί τις καταφρόνιες έλκύει τά  Μ ετσοβίτικα νιάτα, σέ 
μ ιά  λυτρωτική προσπάθεια:

«...Μάνα μ9 σήχω και ζύμωσε τον γιον σον παξιμάδια 
με πόνο βάλε τό νερό, με δάκρυα ζύμωσέ τα 
χαί μέ άναστενάγματα βάλε φωτιά στό φούρνο.
—"Αργησε, φούρνε, νά καής κι9 έσύ ψωμί νά γίνης
νά φύγ9 του γιον μονή συντροφιά κι9 6 γιός μου ν’&πομεΐνη...»

Μά ποτέ ή ξενιτιά κ ι’ άν ε ίχε  όμορφα κάλλη δέν π λ ά 
νεψε κανένα Μετσοβίτη. Γιατί τούς φλόγιζε ή άγάπη τής 
πατρ ίδας κΓ ή σκέψη τής έπιστροφής:

«'Ιέ μένος καί καπνόν άποθρώσκοντα νοήσαι 
ής γαίης, θανέειν Ιμε^ρεται».

(’Οδύσσεια α. 56 hr.)

‘Η πατρίδα ζοΟσε στήν καρδιά τους. ΝοσταλγοΟσαν 
τόν τόπο ποΰνιωσαν τά πρώτα σκιρτήματα τής ζωής, τόν 
τόπο μέ τούς προγονικούς τάφους, τόν άγιασμένο τόπο 
πού φυλάει αιχμάλωτες τις καρδιές τους καί τούς ε ίνα ι 
τό προφιλέστερο ψυχικό καταφύγιο στις μαΟρες μέρες τής 
ξενιτιάς.

Ή  άγάπη αύτή τοΟ ξενιτεμένου Μετσοβίτη πλατα ίνει 
καί γίνεται μιά φλογερή άγάπη γ ιά  τήν Ε λ λ ά δ α  καί γ ίνε
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τα ι μια ηθική άρχή και νόμος. Ή  ευδαιμονία τοΟ Έ θ ν ο υ ς  
άπετέλεσε γ ια  τό Μ ετσοβίτη τό πιο  ψηλό πνευματικό 
Ιδανικό.

Έ τ σ ι ξεχώριζε, τον καιρό τής Τουρκοκρατίας, τό Μέ. 
τσοβο μέ τούς έφτά χ ιλ ιάδες κατοίκους του, γ ιά  την ευγε
νική άτμόσφαιρα φιλαλληλίας. Περισσότεροι άπό πενήντα 
οί δωρητές του Μετσόβου σκόρπιζαν τήν άγάπη μέ τά κλη- 
ροδοτήματά τους, τό Ά βερώ φειο Γυμνάσιο, τό Γηροκο
μείο του Τσουμάγκα, τό Τούλειο ’Ορφανοτροφείο, τά  ύδ- 
ραγω γεΐα , τούς γραφικούς δρόμους, τούς μυρωμένους άν- 
θόκηπους, τις έκκλησιές, τά  έπιβλητικά καμπαναριά, τις 
βιβλιοθήκες, τις ύποτροφίες σπουδαστών, τις προικοδοτή
σεις φτωχών κοριτσιών, τή δωρεάν Ιατρ ική  και φαρμα
κευτική περίθαλψη κ. ά.

Μ ιά εύωδιαστή καί έξαϋλωμένη α π ’ τά  άραχνοΰφαν- 
τα  πέπλα  τών πιο άγνών αισθημάτων άλτρουϊσμοϋ, πολι
τεία  ε ίνα ι τό Μέτσοβο.

ΚΓ ως ή άγάπη τών ξενιτεμένων παιδιών του ξαπλώ 
νει σ ’ δλον τον έλληνικό χώρο, ό παλμός του έθνους εΤναι 
καί δικός τους παλμός. Πιστεύουν στήν ιστορική άποστολή. 
τής έλληνικής πατρίδας, στήν καλλιέργεια του πνεύματος, 
στήν έλληνοχριστιανική διαπαιδαγώ γηση τών νέων και 
στή συνέχιση τής ιερής κληρονομιάς μας.

Στολίζουν, γ ιά  τούς σκοπούς αύτούς, τήν ’Αθήνα μέ 
όλοφώτεινα Μ έγαρα πού συνθέτουν ύμνο δοξαστικό στο 
α ιώ νιο Μέτσοβο. Σ τά  Πατήσια ύψώνεται μεγαλόπρεπο τό 
Μ ε τ σ ό β ι ο  Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο ,  πιο πέρα τό Ά  ρ- 
χ α ι ο λ ο γ ι κ ό  Μ ο υ σ ε ί ο  πού χτίστηκε στ* άπέραν- 
το οικόπεδο πού άγόρασε είκοσι πέντε χιλ ιάδες λίρες ή 
'Ελένη Τοσίτσα γ ιά  νά τό προσφέρει δωρεάν γ ιά τό  σκοπό 
αύτό. Στήν όδό Ά χα ρ νώ ν  ύψώνεται τό Τ ο σ ί τ σ ε ι ο  
Π α ρ θ ε ν α γ ω γ ε ί ο ,  πιο δώ ή Ά β ε ρ ώ φ ε ι ο ς  
Σ χ ο λ ή  τ ώ ν  Ε ύ ε λ π ί δ ω ν  καί στούς ’Αμπελοκήπους 
τό Σωφρονιστήριο τών ’Εφήβων (Έφηβειο), τό γνωστό ώς 
φυλακές Ά βέρώ φ .
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Στόν Ίλισσό ξαπλώνεται τό καλλιμάρμαρο Σ τάδιο  
μέ τόν άντριάντα τοΟ εύγενικού Μετσοβίτη ίδρυτοΟ του 
καί ατά προπύλαια  τοΟ Πανεπιστημίου οί άντριάντες τοΟ 
Ρήγα καί τοΟ Πατριάρχη πού στήθηκαν μέ χρήματα τοΟ 
Γ. Ά βέρωφ.

Στή στήλη τών ιδρυτών του Νοσοκομείου «Ε ύ α γ -  
γ ε λ ι σ μ ό ς »  μνημονεύεται ό Μετσοβίτης Τούλης καί τοΟ 
Πανεπιστημίου ό άκονιστής ά π ’ τό Μέτσοβο "Οκάς, πού 
δταν πέθανε βρέθηκε τό μοναδικό του τάλληρο τυλιγμένο 
μ* ένα σημείωμα «Γιά τόν έρανο του Πανεπιστημίου». 
Συγκινητική προσφορά πού μαζί μέ τήν άλλη του Μετσο
βίτη Φάψατη πουδωκε γ ιά  τόν ίδιο  σκοπό τις μοναδικές 
του είκοσι όχτώ δραχμές, κίνησαν τό ζωηρό ένδιαφέρον 
της τότε κοινωνίας τής ’Αθήνας γ ιά  τήν άνέγερση τοΟ Πα
νεπιστημίου.

Στά  γαληνεμένα νερά του Σαρωνικου ξεκουράζεται 
δοξασμένο τό πλοίο της νίκης «Ά βέρωφ».

Στή Λάρισα ύμνεΐται τό Μετσοβίτικο δνομα μέ τήν 
«Ά βερώφειο Γεωργική Σχολή» καί στήν Ά λεξά ντρεια  τής 
Α ίγύπτου μέ τό Ά βερώφειο Γυμνάσιο καί τό Τοσίτσειο 
Π αρθεναγωγείο.

"Ενα πάνθεον εύγενικών κΓ άθάνατων Μορφών πού 
τούς ταιριάζει ό αιώνιος ύμνος τής πανελλήνιας εύγνω- 
μοσύνης.

Στις εύγενικές καί έξιδανικευμένες αυτές έκδηλώσεις 
τους συντελούν ή προγονική φύτρα κΓ ή σοβαρή καλλιέρ
γεια  του πνεύματος πού γίνεται έδώ.

Στά  κελλιά του περίβολου του Μητροπολιτικου ναού 
του Μετσόβου, τής “Α για Παρασκευής, λειτουργεί στά 
προ του 1700 χρόνια, έλληνικό σχολειό πού συντηρείται, 
δπω ς γράφει ό Λαμπρίδης «έκ τών δικαιωμάτων τοΟ Πα
τριαρχικού Έ ξάρχου, τών περισσευμάτων τών τριών έκ- 
κλησιών 'Α γίου Χαραλάμπους, 'Α γία ς Παρασκευής καί 
'Ά γιου  Δημητρίου, ώς καί έκ συνδρομών φιλογενεστάτων 
του ΙΗ' αίώνος μάλιστα Μετσοβιτών», άκόμη δέ καί άπό
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τό φόρο τών προβάτων, τό «προβατονόμιον» πού πλήρω
ναν ο( τσελιγκάδες στο Μοναστήρι τής "Αγια Παρασκευής 
«είκοσι παράδες γιά  την κάθε πρατίνα» 19 20 21.

Ή  έπίσημη ίδρυση του έλληνικοΟ σκολειού με τις δυο 
Γυμνασιακές τάξεις έγινε τό 1759, χάρις κυρίως στό κλη
ροδότημα του Μ εγάλου Μετσοβίτη Εόεργέτη Στέργιου 
Στάνου.

Τό σκολειό τούτο άρχίζει ν ' άναπτύσσεται σέ άληθινό 
πνευματικό φυτώριο μέ τις έπιχορηγήσεις τής 'Αδελφότη
τας τής Β ενετίας80—τό σκολειό τούτο μνημονεύεται στά 
σαραντατέσσερα ευεργετούμενα ά π ’ την Α δελφότητα σκο
λειά—τ ' άφθονα χρήματα όπ* τή Ρωσία των Μ εγάλων 
Εύεργετών Γ. Ά βέρω φ, Μ. Τοσίτσα, Στουρνάρα κ. ά, πού 
δημιουργούν τις προϋποθέσεις νά διδάξουν σ ' αύτό οί λο- 
γιώτεροι τής έποχής ό Παρθένιος Κατζιούλης, ό Νικόλαος 
Στυγνής, ό Νικόλαος Κυριάκού Τζιαρτζούλης, κατοπινός 
Σχολάρχης τού "Αθω, ό Δημήτριος Βαρδάκας τού όποίου 
μαθητής καί προστατευόμενος ύπήρξεν ό Νεόφυτος Δού
κας, ό 'Ιωάννης Στασάκος, ό Ά ναστασάκος, ό Ά δάμ. Τζα- 
πέκος ή Ζαπέκος, ό Γρηγόριος Μ παλανίδης ή Γρηγορά- 
σκος, γιός του Δημήτρη Οικονόμου Μ παλάνου και άνηψιός 
τού Κοσμά Μ παλάνου, ό Σάπφειρος Χριστοδουλίδης ά π ' 
τό Γραμμένο ή Ζαφίρους Γραμμενιάτης πού είναι κΓ ό 
πρώ τος βιογράφος τού *Άη Κοσμά τού Αίτωλού, ό Νικό
λαος Ά ναγνω στόπουλος άπ* την Πάργα, ό έλληνοδιδά- 
σκαλος ά π ' τό Τσεπέλοβο Κ. Κάτσικας τό 1840 καί άλ
λοι*1. Στις μέρες τού Κ. Κάτσικα τό σκολειό, πού χτίστηκε

19. ’Αγγελική* Χατζημιχάλη : «ΟΙ έν τώ  Έλληνοσχολείω Μετσόβου 
διδάξαντε* καί διδαχέντε*» Ήπειρ. Χρονικά 1940 σελ. 62.

20. Ίωάννου Βελούδου: «Ελλήνων ’Ορθοδόξων άποικία έν Βενετίς» 
έκδ. Β' 1893 σελ. 128 καί 130.

21. Μετά τό  1840 έδίδαξαν ό Κ. Βουλόδημο*, Κ. Ζέρβα*, X. Καλω- 
ταΐο*, Κ. Βελετάνη*, Δ. Ζωγράφο*, Β. Τσλσμπακο*, I. Στέα$, Στέργιο* 
Δημητρίτση*, Β. Καλόγηρο*, Μόδιστο* Πέρτσαλη*, θωμά* Πούσιο*, 
Μ. Κρίκη*, κ. ά.
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τό 1817 στήν περιοχή τής "Αγια Παρασκευής, πυρπολήθη- 
κε καί έτσι χάθηκε κι* ή άξιόλογη Βιβλιοθήκη του μέ τούς 
τέσσσρες χιλιάδες τόμους καί τά πολλά δυσεύρετα χειρό
γραφα.

Τό Ιθ ' αιώνα λειτουργούσαν στό Μέτσοβο πέντε σκο* 
λειά* ένα νηπιαγωγείο, ένα παρθεναγωγείο, ένα δημοτικό 
στήν ένορία τ’ Ά η  Δημήτρη, ένα άλλο δημοτικό στό κέν
τρο καί τό παραπάνω Σχολαρχείο μέ τις δυό Γυμνασιακές 
τάξεις, στό όποιο διδάσκονταν τ’ άρχαΐα έλληνικά, λατι
νικά, άνώτερα φυσικομαθηματικά, θεολογία καί φιλοσοφία.

"Ολα τά σχολικά καί έκκλησισστικά ζητήματα έπιλύον- 
ταν άπό τήν Εφορεία τών Σκολειών μέ Πρόεδρο τόν Πα
τριαρχικό “Έξαρχο πού ύπήρχεν έδώ άπ’ τό 1659 έκλεγό- 
μενος ώς τό 1818 άπ* τό Πατριαρχείο τής Κωνσταντινού
πολης, άπό τότε δέ άνάμεσα στούς ιερείς τού Μετσόβου 
άπό τή Σχολική Εφορεία τής πόλης μέ τυπική έγκριση τοΟ 
Πατριάρχη.

’Από τό πνευματικό τούτο φυτώριο ξεπήδησαν σοφοί 
διδάσκαλοι τού Γένους, δπως οί πιό πάνω Πσρθένιος Κα· 
τζιούλης, Νικ. Τζαττζούλης ή Τζερτζέλης ” , Κ. Τρύφωνας, * 1789

22. Στό ’Αρχοντικό τον Τοσίτσα στό Μέτσοβο, σώζεται σήμερα 
μιά πολύτιμη βίβλο* μέ έξαιρετικές διακοσμίσει*, γραμμένη καί διακο
σμημένη άπ* τόν Νικ. Τζερτζέλη τό 1789. Στήν πρώτη σελίδα άναγρά- 
φονται: «Πέρα* ειληφεν ή παρούσα άνθολογία τή* παπαδική* κατά τό
1789 §το* σκιρροφοριώνο* ήδη μεσουντο*, άντεγράφη δέ διά χειρό* έμοΟ 
τον έλαχίστον καί άγαθονξ θεοφίλον Νικολάον Τζερτζέλη έν Με- 
τσόβφ, ού καί κτημ* άτέχνω*, τνγχάνει. Ή μέν χεΙρ ή γράψασα τήν 
δέλτον τούτην σαπήσεται καί κόνΐξ φεν γενήσεται αΐ, αί, ά, &, ή δέ 
βίβλο* είς τόν αΙώνα μένει, τω  συντελεστή τών όλων θεω δόξα». ’Ακο
λουθεί καί πρό τών σελίδων τήξ θεία* ’Ακολουθία*, ποίημα τον Ν. Τζερ- 
τζούλη στήν άρχαία γλώσσα, τό όποίο μεταφρασμένον έχει ώ* έξη*:

Είμαι ή Πιέρια καί ό Έλικών 
καί σέ μένα ζουν αί Μονσεξ όλες.
Μονσε* γλνκοτράγονδεξ καί ζωηρέ* πέξ τε μον.
Ποιοι σας έγέννησαν; τού* γνωρίζετε;



Στέργιος Στάνος, Δημ. Βσρδάκσς καί σοφοί Μητροπολίτες 
δπως ό Δοσίθεος Άργυροκάστρου καί Παρθένιος Κίτρους 
Κατερίνης.

’Α π’ έδώ οί φιλικοί Ίωάν. Γκαντέλλος, Ά π . Χατζής, 
Δημ. Στ. Τζίμας, Ίωάν. Τσάπος καί Ζιώγος Παπαγιάννης* 
τούς δποίους συνέλαβε τό 1822 ό Χουρσίτ Πασάς δταν πέ
ρασε άπ* τό Μέτσοβο καί τούς κρέμασε στη Λάρισα. Ά π 9 
έδώ οί Μ. Ξυδάς, Κ. Δούκας καί Δ. Ζαμάνης πού έδωκαν 
τις τεράστιες περιουσίες τους στή Βλσχιά γιά την έξυπη- 
ρέτηση των σχεδίων τής Φιλικής Εταιρείας. Άπ* έδώ καί 
οί μεγάλες μορφές τών όδελφών Δημήτρη καί Νικόλα Πο
στολάκα, πού άντιπροσώπευαν τη Φιλική Εταιρεία στή 
Βιένη. Ό  Δημήτρης Ποστόλακας ύπήρξεν ό ιδρυτής τό 1834 
τής Εθνικής Βιβλιοθήκης δπου έδώρισε πολύτιμα δικά του 
βιβλία καθώς καί σπάνια έκδοθέντα γύρω στά 1500.

’Από έπιστολές τών άδελφών Ποστολάκα πού σώζον
ται στή Βιβλιοθήκη Λοβέρδου, στούς Κώδικες Κροκκυδά, 
φανερώνεται δτι σ’ αύτούς πήγαιναν οί άπεσταλμένοι τής 
Φιλικής Εταιρείας, δπως ό πρίγκηπας Καντακουζηνός κ.ά, 
καί σ* αύτούς άνατίθονταν ή προμήθεια δπλων γιά τόν 
άγώνα.

Στά τέλη τών Ναπολεόντιων πολέμων ό Δημήτρης 
Ποστολάκας93, δπως προκύπτει άπ’ τ9 άρχεΐα τής Έλληνι- * 23

Εϊμαστε παιδιά μουσοθρέπτων άνδρών τών όποίων 
ή δόξα λάμπει άφθαρτος είς όλους τους αΙώνας.
Γνωρίζομε τό πιο ωραίο τραγούδι (τό θρησκευτικό) 
πού γλυκαίνει την άκοή καί τήν καρδιά πολύ.
Πώς λοιπόν, ώ Βίβλος, νά μη σέ βλέπει κανείς 
μή καλό μάτι.
Νά μή σέ κράτη έγκόλπιον, ώς είσαι 
γεμάτη άπό τραγούδια ;

23. Ό  Δημήτρης Ποστολόκας ήταν δεύτερος έξάδελφος του Γεώρ- 
γίου Άβέρωφ, όποιος γεννήθηκε ώς Γεώργιος Άποστολάκας. Ετεροθα
λής άδελφός του ό ’Αναστάσιος είχεν έγκατασταθεΐ μέ μεγάλη έπιτυχία 
στήν Πετρούπολη όπου χρησιμοποιούσε τό όνομα Ποστολάκας, έν ώ
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κής έκκλησιάς τής Βιένης, καί υστέρα άπό ύπόδειξη ήγή- 
<θηκε έράνου μαζύ μέ τό βαρώνο Δουμπάν μεταξύ τών Ε λ 
λήνων έμπορων, γιά νά μπορέσει ή Ελληνική Κοινότητα 
νά δανείσει τήν Αυστριακή Κυβέρνηση γιά τις έκτακτες 
ότνάγκες τής περιόδου έκείνης. ’Αργότερα τό 1821 έκλέ- 
κτηκε άπ’ τήν Κοινότητα μαζύ μέ άλλους δυό πρόκριτους 
καί παρουσιάστηκε στόν Αύτοκράτορα τής Αύστρίας στόν 
όποιο διετύπωσε συγκεκριμένα παράπονα τών Ελλήνων. 
"Ό γυός του Άχιλλέας, γνωστός νομισματολόγος τής Βιέν
νης μετεκλήθη στήν ’Αθήνα, δπου ίδρυσε καί διηύθηνε τό 
"πρώτο Νομισματικό Μουσείο. ’Α π’ έδώ καί ό Δημ. *Ύπα· 
τρος, ό ύπασπιστής του Άλεξάντρου Ύψηλάντης, άπ’ τούς 
ττιό σημαντικούς έθνσπόστολους τής Φιλικής Εταιρείας, 
τιού μύησεν έξέχουσες φυσιογνωμίες στήν Συρία καί τήν 
Αίγυπτο, τόν τότε Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό πού 
άπαγχονίστηκε τό 1821 άπ’ τούς Τούρκους, καθώς καί 
τούς άρματωλούς τού "Ολυμπου, γιά νά σκοτωθεί, υστέρα 
άπό προδοσία έξω άπ’ τή Νιάουσσ. ’Απ’ έδώ καί οί άρμα- 
τωλοί άδελψοί Μεληγιάννη (Τσοπαΐοι), ό Μουργκάνης κι’ 
Δ Μπέλλος, άκόμη δέ καί ό Ράς Γκιώργκι τής Άβυσση. 
νιας. Μετσοβίτης ήταν καί ό Νεομάρτυρας Νικόλαος, πού

οί δυό άλλοι άδελφοί της Βιένης διαμαρτύρονταν πολλά χρόνια λέγοντες 
ότι «τό όνομα τής φαμίλιας» τό Άποστολάκης άνήκει σέ όλους έν ώ τό 
Ποστολάκας έγινε π ια  φίρμα έμπορική καί ότι άποτελεΐ κατάχρησι ή 
χρησιμοποίησή του άπό άλλη έμπορική όίρμα. "Υστερα άπ* αυ
τό καί μια πού στό μεταξύ ή θέση του στή Ρωσία είχε περισσότερο 
καθιερωθεί άπό τ* όνομα του παππού του πού ώνομάζονταν Αύ- 
γερινός καί μέ συγκοπή Άβγέρος, έλαβε γιά  πρώτη φορά τό όνομα 
Άβέρωφ. Τά λοιπά μέλη τής οίκογένειας λόγω  τής Ισχυρής θέσης πού 
είχεν ό συγγενής τους τούτος στή Ρωσία, άσπάστηκαν μετά άπό λίγα 
χρόνια τό όνομα Άβέρωφ. "Οταν όμως γεννήθηκε ό Γεώργιος Άβέρωφ 
τό  1818 ή οίκογένειά του έξακολουθούσε νά λέγεται Ά  ποστολάκας καί 
γ ιά  μερικά χρόνια χρησιμοποιούνταν καί τά  δυό όνόματα. Σώζονται σή
μερα γράμματά του στόν πατέρα του, πού πέθανε τό 1845 σέ ήλικία 
"95 περίπου έτών, τόν περίφημο Μιχάλη Άβγέρο, στά όποΤα προσφω- 
νεΐται, άλλοτε μέν Μ. Α. Άποστολάκας καί άλλοτε Μ. Α. Άβέρωφ.
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γιά νά ζήσει πουλούσε δαδιά καί yid νά μην άλλαξοπι- 
στήσει προτίμησε νά μαρτυρήσει τό 1617 στήν πλατεία 
τών Τρικκάλων, δπου τελευταία υψώθηκε στή μνήμη του· 
Ναός. Είναι ό πολιοΟχος τοΟ Μετσόβου, δπου πανηγυ
ρικά γιρτάζεται24 στις 17 Μάη, έπέτειο τοΟ Μαρτυρίου* 
του. ΣτΙς δχτες τοΟ "Αραχθου, κοντά στό Μοναστήρι του 
°Αη Νικόλα, υψώθηκε τό 1800 στή μνήμη του παρεκ
κλήσι, σέ δλες δε τις έκκλησίες του Μετσόβου υπάρ
χουν έξαίρετες μεταβυζαντινές εικόνες πού άναπσριστά- 
νουν τόν "Αγιό τους, κάθε δέ Κυριακή ψάλλεται άπσραί- 
τητα καί τό άπολυτήκιό του25

Γιά τή μεγάλη πνευματική άνθιση τοϋ Μετσόβου πε~ 
ρίσσια μιλάει καί ή πιό κάτω περικοπή του λόγου26 τοΟ 
Νεόφυτου Δούκα: «Λόγος περί καταστάσεως Σχολείου. 
Τοΐς ψιλοπάτρισι καί έρασταΐς των καλών Μετσοβΐταις 
Νεόψοιτος Δούκας ευ πράττειν». «... Εις τόν παρελθόντα* 
αιώνα ώ άνδρες Μετσοβΐται, ή φήμη τής ύμετέρας κωμο- 
πόλεως, καίτοι μικράς ουσης ώς πρός άλλας μεγαλειτέ- 
ρας προβαλλομένης, διεδόθη ίκανώς έξω εις τάς άκοάς τών  ̂
άνθρώπων διά τούς έξ αύτής άνθίσαντας μάλιστα εκείνους- 
σοφούς άνδρσς καί έπιστήμονσς... οΐτινες καί εις άλλα

24. Βρετου Παπαδοπούλου «Νεοελληνική Φιλολογία» *ΑΘ 1854 τόμ·. 
Α σελ. 77, 215 «’Ακολουθία του ‘Αγίου Νικολάου Νεομάρτ. έκ Μετσό
βου έν Τρίκη μαρτυρήσαντος κατά τό έτος 1617 καλλομένη τή ιζ' Mat- 
ου». Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ένίαυτου, υπό του έν Μονα- 
χοΐς έλαχίστου Νικοδήμου Α γιορείτου, έν Βενετία 18J 9 τόμ. 3ος.

25. Άπολυτήκιον ‘Αγίου Νικολάου Μετσόβου: «Τόν νέον όπλίτην 
καί άθλητήν καί τόν στεφανίτην, ευφημήσωμεν οΐ πιστοί, τόν έν τοΐς 
ύστέροις καιροίς άναφανέντα Νικόλαον τόν νέον, Μετσόβου τό καύχημα». 
Γιά τόν "Αγιον τούτον άναγράφουν σχετικώς καί: Νέον Μαρτυρολόγιον^ 
Άθήναι 1856 σελ. 63. Κων. Δουκάκη: «Μέγας Συναξαριστής» *ΑΘ. 1892 
σελ. 309. κ. έξ. Em ile Leerand, B ibliocraphie H ellenicne, Paris 1918 
τόμ. 1 σελ. 4 6 7, 497. S. C. M enr Louis pe tit, bibliografhie des Aco- 
louth ies C regues, B ruxelles 1926 σελ. 215 κ* ά.

26. Μάξιμος Τύριος 1810 σελ. 62—μ'
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μέρη έσπειραν ευτυχώς τής έλληνικής παιδείας τά σπέρ
ματα, καί έν αύτή τη Ιδία πατρίδι έσύστησαν τό σχολεΐον... 
Εντεύθεν άρα πολύς ό λόγος παντσχοΟ μεταξύ τών π ε
παιδευμένων καί πάντων άπλώς περί τής ύμετέρας πατρί- 
δος διασαλπίζεται καί ό έπαινος άφθονος, καί ή άπό τών* 
ευεργετών πρός τούς εύεργέτας όμολογία τών χσρίτων* 
λαμπρά, καί ή δόξα πανταχόθεν μεγίστη, τήν όποίαν σεις 
ήδη όφείλετε ού μόνον νά διασώσητε άπσρσμείωτον είς 
τούς μεταγενεστέρους, άλλά καί νά τήν έπαυξήσητε είς 
αύτούς καί διά τήν μάθησιν τών υίών σας καί διά τήν τών* 
ξένων εύγνωμοσύνην...».

Παράλληλα άναπτύσσοντσι ζηλευτά έδώ καί οί καλές 
τέχνες : «... ύφαντουργοί, ξυλόγλυπτοι, τεχνιτα ι καί χρυ- 
σοχόοι έξεπήδησαν άπό τήν πολύχνην αύτήν» μας λέει ό» 
Ά ραβαντινός. *7 Έδημιουργήθηκε έδώ μιά ιδιαίτερη τέχνη, 
καί μάλιστα ξυλογλυπτικής καί ύφαντουργίσς πού μές τούς 
αιώνας διετήρησε πιστά τήν παράδοση, τόν παλιό άρχικό- 
τύπο, μέ άφομοίωση πλήρη κάθε ξένου στοιχείου πού έφε- 
ρεν ή έμπορική τους άνάπτυξη.

Τά υφαντά τους διακρίνοντάν γιά τά πρωτότυπα σχή
ματα, τούς λεπτούς καί ένσρμονισμένους χρωματισμούς^ 
καί τήν άρτια τεχνική τους. Μέ ύλικά ντόπια άναπτύχθη- 
κεν ή υφαντική σαν οικιακή τέχνη μέ έξαγωγή, στίς άρχές 
τοΟ Ι θ ' α ιώ να 39 σ ’ όλόληρη τήν Ε λ λ ά δ α  καί σ* άγορές 
τής Ευρώπης, βελεντζών, φλοκάτων, καποτών, χαλιών* 
μπαντών, μαξιλσριών, στολισμένων μέ χαρακτηριστικά 
σχέδια άπό γεωργικά σχήματα, λουλούδια καί κλαδιά, 
άκόμη δέ έγένετο έξαγωγή άπλών ή κεντητών ένδυμασιών. 
Ε ίναι γνωστά τά «Μετσοβίτικα» ύφαντά, μιά τεχνική πο
λύπλοκη καί ιδιόρρυθμη. 27 28

27. Π. Άραβαντινον: δπον πιό  πάνω.
28. Άγγελικήε Χατζημιχάλη; «Ήπειρ. Λαϊκή Tέχvη^ Ήπειρ. Χρο~ 

νικά Ικδ. 1930 σελ. 256-257.
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Μέ άναμφισβήτητη άξία άνθίζει έδώ καί ή ξυλογλυ
πτική, Οί Μετσοβΐτες τεχνίτες, άληθινοί δημιουργοί, μας 
•σφήκαν έ'να αρμονικό σύνολο σκαλιστών ντσβανιών, θυρών, 
•ραφιών πολλών ειδών οικιακής χρήσεως, εναν περήφημο 
έαωτερικό διάκοσμο παλιών άρχοντικών και έκκλησιών 
πού προκαλεΐ τό θαυμασμό.

Την υφαντική καί ξυλογλυπτική ποϋδωκαν ιδιαίτερη 
προβολή στό Μέτσοβο, διασώζει άπ9 τον άφανισμό τό 
Τοσίτσειο "Ιδρυμα μέ τις ίδικές σχολές πού συντηρεί στή 
•μικρή αύτή πολιτεία.

’Έτσι τό Μέτσοβο μέ την καλλιέργεια του πνεύματος, 
τήν άνάπτυξη τών τεχνών καί την οικονομία του παίρνει 
μιαν ιδιαίτερη θέση στόν έλληνικό χώρο. Κρατήθηκε 
όλόρθο σ’ δλους τούς δύσκολους καιρούς ύψώνοντας πε
ρήφανα τό μπαϊράκι τής μεγάλης θεάς, τής λευτεριάς.

"Οταν πολεμοΟσαν τά Σουλτανικά στρατεύματα κατά 
του Άλή πασά τών Γιαννίνων, τό Μέτσοβο πέρασε άνή- 
συχες καί δοκιμαστικές στιγμές.

Τό 1820 μέ τή διάβαση καί παραμονή στό Μέτσοβο
6.000 στρατιωτών τοΟ Μαχμούτ Πασά για δυο μέρες, 
έπειδή οί κάτοικοι δέν είχαν νά του δώσουν 200 άλογα 
για τήν μεταφορά πολεμοφοδίων, γιατί νωρίτερα τούς τά 
εΤχεν έπιτάξει ό Ά λη πασάς, μαστιγώνονται οί δυο Πρό
κριτοί τους Ν. Μηλιώτης καί Δ. Μάκκης, οί όποιοι δεμέ
νοι μεταφέρονται στά Γιάννινα καί ώδηγήθηκαν στό στρα
τόπεδο δπου δυο μήνες ύπέφεραν τά πάνδεινα. ΤόνΤούλη 
του 1822 γυρίζοντας άπ’ τά Γιάννινα ό Χουρσίτ πασάς, 
άρπαξε άπ’ τό Μέτσοβο τούς προαναφερθέντες φιλικούς 
τούς όποίους κρέμασε στή Λάρισσα. Οί τουρκοαλβανοί 
άδελφοί Ά σλάλ Μπέϋς καί Ρακήπ Μπέϋς έπί κεφαλής 
1.600 άνδρών έπεχείρησαν νά καταλάβουν τό Μέτσοβο. 
Γρήγορα δμως άναγκάστηκαν νά ύποχωρήσουν μπρός 
στή δύναμη του όδοφύλακα Ταχίρ Μπάκου τήν όποία 
•δέν άποτελοΟσαν οί 150 άντρες του, άλλά όλάκερος ό πλη
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θυσμός39 του Μετσόβου, τοΟ όποιου οΐ άνδρες, οί γυναΐ^* 
κες καί τά παιδιά μέ ρόπαλα υπεράσπιζαν τό προγονικό- 
τους χώμα. Τό 1829 ό Γούσιος Πρίχος μέ 120 άντρες σώ
ζει τό Μέτσοβο άπ* τήν έπιδρομή πολυαρίθμων συμμοριών.

Μά τό Μέτσοβο βρήκε τή μεγαλύτερη συμφορά του 
τόν καιρό τής ηπειρωτικής έπανάστασης του θοδωράκη, 
Γρίβα τό 1854.

Μετά τήν συντριβή πού ύπέστη ό Γρίβας στή μάχη 
του Κουτσελιού29 30 31άπ* τά στρατεύματα του’Ασλάν Πασά,**' 
έκτιμώντας τή στρατηγική θέση τής περιοχής ταύτης καί 
υστέρα άπό πρόσκληση μιας μερίδας τών Μετσοβιτών κα- 
τευθύνεται στό Μέτσοβο τό όποιον τήν έποχή έκείνη ήταν 
διηρημένο σέ δυό άντιμαχομένσς παρατάξεις. Τή μιά τήν 
άριστοκρατική, άντιπροσώπευεν ό Τσανάκας, του όποιου 
ό άδελφός Νικόλαος ήταν άνώτατος άξιουματουχος τών 
Τούρκων μέ τίτλο Πασιά καί έμενε στά Γιάννινα καί. 
τήν άλλη, τό λαό, άντιπροσώπευε ό Σσρακιώτης ό όποιος 
είχε καί μιά όμάδα άπό ένοπλους Μετσοβΐτες μέ όπλαρ- 
χηγό τό Δημήτρη Τσάπο. Μέ τόν όπλσρχηγό τοΟτον ό Σα- 
ρακιώτης καλεΐ τό Γρίβα ν’ άπελευθερώσει τό Μέτσοβο· 
άπ9 τούς Τούρκους, ταύτόχρονα δέ έδιωξε τή μικρή τουρ
κική φρουρά πού στάθμευε στό Μέτσοβο. Ό  Διοικητής τών 
Γιαννίνων στέλνει κατά του Μετσόβου τόν Κσρσφίλ Μπέη. 
Φράσσσρη μέ χίλιους πεντακόσιους 9Αλβανούς.

Ό  Γρίβας μέ χίλιους πεντακόσιους άντρες ένώνεται 
στά τρία Χάνια μέ τά σώματα τών όπλαρχηγών Κόκκαλη* 
καί Τσάπου, καταλαμβάνει τή γύρω περιοχή καί σέ λίγο 
τό Μέτσοβο στό όποιο ύψωσε τή γαλανόλευκη μέ τήν έπι~ 
γραφή «έν τούτω νίκα» (23-3-1854). Οί κάτοικοι πανηγυρί
ζουν τή λευτεριά τους καί τάσσονται μέ τόν έλευθερωτή;

29. I. Λαμπρίδη: όπου πιό πάνω, σελ. 64.
30. Κοίτα τό κεφάλαιο «Τά Γιάννινα» του βιβλίου τούτου.
31. Βασ. Κραψίτη: «Τό τραγούδι τής Λευτεριάς» 1957.
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τους. ΟΙ ΤοΟρκοι ατά Γιάννινα άνησυχουν σοβαρά καί για 
τήν άνακατάληψη του Μετσόβου στέλνονται ό στρατηγός 
*Αβδή πασάς, μέ Ισχυρά στρατεύματα ό Χουσεΐν Βρυώνης 
μέ 1500 άλβανούς, ό Φαζλή Μπέης Φεϊσόμπεης στά τρία 

;χάνια, καί ό Ίμπραήμ Σΐνος μέ 300 άντρες προς τό χωριό 
Κράψι. Μαζί τους καί ό Πρόξενος της ’Αγγλίας Longwor- 
th  ό όποιος χρησιμοποιεί τον Ιταλικής καταγωγής Δημ. 
Τζωαννόπουλο πού ήταν έγκαταστημένος στο Μέτσοβο νά 
ένσπείρει τη διχόνοια στους κατοίκους καί έναντίον του 
Τρίβα. Στην έκκλησιά του 'Άη Θανάση στη θέση Γκρίζο 
συναντήθηκαν σέ φονική μάχη 24 ωρών τά στρατεύματα 
τοϋ Γρίβα μέ του Άβδή Πασά, έπεσαν δέ σ’ αύτή 500 
τουρκοι νεκροί καί τραυματίες καί 100 έλληνες, άνάμεσα 
•δέ σέ τούτους καί Μετσοβΐτες του όπλαρχηγου Δημ. Τσά- 
που. Ό  Τζωαννόπουλος δμως μέ τούς άνθρώπους του 
Τσανάκα φέρνουν τά τουρκικά στρατεύματα στις Πολι- 
τσιαις. Ό  Γρίβας άντιλαμβάνεται τόν κίνδυνο καί στις 
‘27 Μάρτη 1854 άφου έλαβεν άπ’ τούς άρχόντους τοΟ Με
τσόβου 3.000 χρυσές τουρκικές λίρες γιά τόν άγώνσ, φεύ
γει γιά τήν Καλαμπάκα, μαζί του δέ καί ό όπλσρχηγός 
του Μετσόβου Δημ. Τσάπος. Οί Αλβανοί τώρα κυριαρ- 
,χοΟν στό Μέτσοβο καί έκδικουνται. Τετρακόσια σπήτια, 
•άπ’ τά όμορφότερα, πυρπολοΟνται, άντρες έκτελουνται, γυ
ναίκες βιάζονται, ζώα μικρά καί μεγάλα άρπάζονται, 
σκεύη, τιμαλφή, έκκλησιές, σπίτια λεηλατούνται τελείως. 
"Η καταστροφή αύτή τοΟ Μετσόβου ύπελογίστηκε σέ 20 
•έκατομμύρια άσημένια γρόσια8a,

Τό Μέτσοβο καπνίζει τή συμφορά καί θρηνεί. Μαζί 
του θρηνεί κΓ ό άγνωστος τραγουδιστής:

«Σ’ δλον τόν κόσμο ξεσταριά σ δλον τόν κόσμο ήλιο, * *

32. Β. X. Σκσφιδδ: «Ή  έλληννική έπανάστασις του 1854 h  Σπείρω  
καί Θεσσαλία καί ή καταστροφή του Μετσόβου» Ήπειρ. έστία, 1954

*σελ. 803 κ. έξ.
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zeal τά καϋμένο Μέτσοβο δλο καπνούς και φλόγαις 
τό χτύπησαν τό πάτησαν τ9 9 Αβδή πασά τ'άσκέρια 
έννιά χιλιάδες ήτανε κι9 όχτώ χιλιάδες μπήκαν.
'Ο Γρίβας αποκλείστηκε ψηλά ς9 τον Νικολέτον 
μέ σταυροφόρους εκατό καί μέ διακόσιους άλλους.
Ψηλήν φωνήν έφώναξεν ό Χουσεΐν Βρυώνης
«προσκύνα Γρίβα ς9 τήν Τονρκιά, προσκύνα ς* τον Φερίκη
να σου χαριση τή ζωή, νά γίνουμε καί φίλοι»
Κι9 ό Κόκκαλης έφώναξεν άπό τό παραθύρι:
«τί λες μπρε Χουσεΐν Πασσά, τί λες ξ̂ ονρλο κεφάλι; 
Φουσέκια ς τις μπαλάσκαις μας είναι πολλά άκόμα.
Θά παίξη τό ντουφέκι μας, κουφάρια θέ νά στρώση,
JU9 ύστερα καρτερείτε μας μέ τό σπαθί στο χέρι».
Παρασκευή ξημερώνεν, ημέρα χιονισμένη
κι9 ό Γρίβας κι9 οι λεβέντες του πουρνό, πουρνό άναιβαίνονν
τά μονοπάτια του Ζυγού, Ζερβιά9 πό τό Χαλίκι,
καί μόν9 καί μόνα έλλειπαν τέσσαρα παλληκάρια».

(Συλλογή Σουλη Τάμπα, άνέκδοτη, 1929)

Μ* άν δλα τώρα τά πλάκωνε ή σκλαβιά καί στίς βου
νοκορφές περπατούσε ματωμένη ή Δόξα, στό Μέτσοβον 
£λαχε ό κλήρος τής πρωτοπορίας τής άποτίναξης τοΟ 
Τουρκικού ζυγού μετά άπό μακραίωνη σκλαβιά. Στίς 31.10. 
1912 στό Μέτσοβον έκυμάτιζεν ή γαλανόλευκη. Ρίγη συγ· 
κινήσεως στό πανελλήνιο καί δοξολογίες. Ό  Βλάσης Γα· 
βριηλίδης, γράφει πανηγυρικά στήν έφημερίδα «’Ακρό
πολη»:

«...Τό Μέτσοβον πού έφόλαξε μέσα άπό τούς έρεβώ· 
-δεις χρόνους τής δουλείας άλύμαντον τόν έλληνισμόν του 
καί άκέραια τα φώτα τής πσραδόσεως...

... Τό Μέτσοβο ήλευθερώθη!

... Χαΐρε άριστάνθρωπον Μέτσοβον, χσ ΐρε Ά κρόπολις 
τής θρυλικής, τής ποιητικής, τής ώραίας ’Ηπείρου».

Στή σύγχρονη Ιστορία του τό Μέτσοβον ύπήρξεν έθ· 
"νικός προμαχώνας, κατά τοΟ συμμοριτισμοί). Ό  ’Αρχηγός
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του κομμουνιστοσυμμορισκού στρατού, τον Όκτώβρη τοΟ 
1947 έπιδιώκει την κατάληψη του Μετσόβου, κυριώτερα 
για νά διακόψει έτσι τη συγκοινωνία τής Θεσσαλίας μέ 
την ’Ήπειρο. Στίς 10 τό βράδυ τής 18*10 1947 έξεδηλώθη 
ή συμμοριακή έπίθεση. Ή 75 ταξιαρχίας τής VM Μεραρ
χίας μέ τό Διοικητή Τσξίσρχο Δόβσ, τό 583 Τάγμα τής 
Χρυσοβίτσσς και τό 584 έντός τοΟ Μετσόβου, έχουν τήν 
δλη άμυνα. Ό  Διοικητής του 584 άντισυντσγματάρχης 
Παλλαντας πιάνει τις κορυφές και τό Μέτσοβο φρουρουν 
ή Χωροφυλακή καί άντρες των Μ.Α.Υ. Στίς 10 19-1947 οι 
συμμορίτες μέ πολυσριθμότερη δύναμη περνούν τήν Κα- 
τάρσ καί καταλαμβάνουν τό Μέτσοβο. Μέ τό 584 Τάγμα 
καί μιά διλοχία του 628 Τάγματος ό Παλλαντάς, υστέρα 
άπό φονική μάχη, άνσκατσλσμβάνει τό Μέτσοβο. ’Από τις 
20-23 Όκτώβρη γίνονται σκληρές μάχες στήν περιοχή καί 
καί ή σφοδρή έπίθεση των συμμοριτών τής 23*24 Ό* 
κτώβρη Αποκρούεται. Ή  I στρατιά δισθέτει τή IX Με
ραρχία άπ ' τήν περιοχή του Μαλακασιού καί άπό τις 
27-10-1947 άρχίζουν έπιθετικές έπιχειρήσεις μέ άποτέλε- 
σμα τό 581 τάγμα του Τζουβάρα νά ένωθει μέ του Παλ- 
λαντά καί ό έχθρός ν' Απομακρυνθεί πια όριστικά άπ’ τήν 
περιοχή τούτη.

Γραφικώτατα εΐναι τά ήθη καί έθιμα του Μετσόβου. 
Σαν τύχει καί βρεθής Κυριακάτικα έδώ, σ' ένα άρμονικό 
φυσικό σύνολο θαυμάζεις στο Γυμναστήριο τό χορό τών 
κοριτσιών μέ τις ποικιλόμορφες καί χρυσοποίκιλτες στολές 
καί τή λεβεντιά. Ροδοκόκκινες καί κάτασπρες χορεύουν λυ
γερά σέ κύκλους, τραγουδώντας δημοτικά τραγούδια του 
γάμου τής άγάπης, τής ξενιτιάς, του γυρισμού, του Αργα
λειού, ένώ σέ άλλους κύκλους γίνεται ό χορός τών άγο- 
ριών. Ό  χορός τών κοριτσιών είναι ένα κατάλοιπο γιορ
τών έπιλογής τής νύφης άπ' τά μεστωμένα άγόρια. Λάβαι*
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νσν μέρος δλα τ3 Ανύπαντρα κορίτσια, δσα δέ άπ’ αύτό: 
δέν έφεραν φλοκάτα, κατά τή γνώμη τής μάνας τους, δέν 
ήταν σέ ηλικία γάμου. Ή  διάλυση του χορού, γίνονταν μέ 
τό σύνθημα τών «σφυριγμάτων» τών άγοριών. Άλησμόνη* 
τος μένει ό χορός «δ συγκαθιστός», πού νομίζω δτι δέν έ
χει ταΤρι σέ καμμιά άλλη περιοχή τής Ελλάδας.

Τό θέρος τό Μέτσοβο διασκεδάζει. ’Αντιλαλεί ή ζωή, 
μ* ένα Αληθινό ξεφάντωμα στό πανηγύρι τού Προφήτη Ή - 
λία ψηλά στήν «Κρύα Βρύση* καί στ’ άλλο πού γίνεται 
μες τήν πόλη, δυό μέρες συνέχεια τής άγια Παρασκευής 
καί τ' "Αη Παντελεήμονσ.

Τό άντιλάλημα τής χαράς καί τής ξεγνοιασιάς κάνει 
τόν εύεργέτη Νικόλα Πίχτο, νά νοιώσει βαθειά τό νόημα 
τής ζωής και ν’ άφήσει τήν τόσο πρωτότυπη καί φιλοσοφη
μένη διαθήκη:88

«. ."Αρθρον 20ον. θ ά  διανέμωνται δρχ. 20.000 καθ’ 
έκαστον έτος εις δύο άγαμα κορίτσια, τά όποια κατά τήν 
κρίσιν του Κοιν. Συμβουλίου Μετσόβου ήθελον θεωρηθή 
ώς αί καλύτεραι χορεύτρισι καί τραγουδίστριας εις τούς 
γνωστούς καί συνήθεις Μετσοβίτικους, ύπαιθρίους, δημο
σίους χορούς, τούς καλουμένους, χορούς τών κοριτσιών. 
"Αρθρον 21 ον όμοίως δρ. 10.000 εις δύο Αγάμους νέους ot 
όποιοι ήθελον κριθή οί καλύτεροι χορευταί... "Αρθρον 22ον. 
Όμοίως θά διανέμωνται δρ. 10.000 καθ3 έκαστον έτος είς 
τούς όργανοπαίκτας, τούς καλουμένους γύφτους, καθ’ δσον 
όδτοι παίζουν είς τούς άνω μνημονευομένους χορούς... 
"Αρθρον 26ον. Είς τό Μέγα Γυμναστήριον θά τοποθετηθή 
δεόντως φιλοτεχνουμένη κσΐ μία Προτομή του 'Αρχαίου

33. Διαθήκη Νικολάου Πίχτου τής 4.3.1938, κωδίκελλος τής 27.8' 
1939. Διαχειριστική Επιτροπή στήν ’Αθήνα: Ε. Άβέρωφ, Γ. Ρόζο*, I. 
Τσανάκας, Σπ. Βελιβάσης, Ά θ . Μπουσβάρας καί 1. ’Αθανασίου. Υποε
πιτροπή Μετσόβου: Γ. Ρόζος, Δήμαρχο*. Σπ. Βελιβάσης συνταξιούχος 
Δημ/λος καί Ίωάν. Τσανάκας Δημ/λος. ‘Η πρώτη Απονομή τών βραβείων 
οτίς χορεύτριες, χορευτές κ.λ.π έγινε στίς γιορτές της 21.8.1960.
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Ελληνικού θεού ’Έρωτος... Πσραπλεύρως η καί άπέναντι 
τούτου, θα τοποθετηθή όμοίως ...καί μια Προτομή τής άρ- 
χαίας Έλλην. θεάς Ειρήνης, φερούσης εις τάς άγκάλας 
της τό τέκνον αυτής, τον Πλούτον, ώς τά δυο σύμβολα τοΟ 
νεωτάτου Πολιτισμού και τής συγχρόνου άνθρωπότητος, ή 
όποία λατρεύει, προσκυνεΐ καί έξυμνεΐ τήν ειρήνην, τον 
πλούτον, καί τήν ευδαιμονίαν τής οικονομικής ευεξίας...

’Άρθρον 28ον. Τό Κοιν. Συμβ. νά προκηρύξη χρημα
τικά έπαθλα διά τούς ξένους καί Μετσοβιτες, οϊτινες ήθε- 
λον μελοποιήσει έργα Μουσικά ή συγγράφει έργα Λογοτε
χνικά ή Ποιητικά, έξυμνούντα τήν αίωνίαν ζωήν, τήν άγα- 
θότητα καί χρησιμότητα των ύδάτων καί φώτων, τήν στορ
γήν τής φύσεως έν γένει, τήν λάμψιν, καλλονήν καί τάς 
άπειρους εύεργεσίας των τριών θεοκνών χαρίτων, τής 
’Αγλαΐας, Εύφροσόνης καί θαλείας, τήν Ευδαιμονίαν έν 
γένει καί τήν ευθυμίαν των άνθρώπων».

Ή  σημερινή όνάσταση τού Μετσόβου οφείλεται στο 
'"Ιδρυμα τού Μεγάλου Εύεργέτη Βσρώνου Μιχαήλ Το- 
σίτσα. Μιά ευγενική καί ρομαντική μορφή τού τελευταίου 
γόνου τής μεγάλης Μετσοβίτικης οικογένειας Τοσίτσα, πού 
ζή μόνος σέ μιά γραφική μονοκατοικία τής Λωζάννης. 
Μόνος άπόγονος, κληρονομεί άπ’ τόν πατέρα του 'Ανα
στάσιο Τοσίτσα μιά τεράστια περιουσία τήν όποία, άν καί 
ψυχικά ξένος στον «κερδώο Ερμή» κατορθώνει μόλις σέ 
δεκάξη χρόνια νά ύπερτριπλασιάσει καί νά διασώσει στήν 
τρικυμία κυρίως τού τελευταίου πόλεμου. Κλεισμένος στόν 
έαυτό του, βαθειά στοχαστικός, μέ μιά γνήσια καλ
λιτεχνική διάθεση, μέ άδυναμία στήν κλασσική μουσική κι' 
άληθινή άγάπη γιά τόν άνθρωπον, άπομακρύνετσι άπ* τό 
συγγενικό του περιβάλλον, καί μέ καρτερία άναζητάει κά
ποιο σκοπό, κάποια σπίθα χαράς.

Φώς περίσσιο χύνει στήν ψυχή του κάποιο γράμμα 
πού τό Φθινόπωρο τού 1934 παίρνει άπ* τήν 'Αθήνα. 
Τό ύπογράφουν είκοσι συμπατριώτες του, Μετσοβιτες. 
Άναζητάει, στό σκάλισμα τής θύμησης, τήν προγονική έλ-
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ληνική του φύτρα — γιατί ξερριζωμένη πάνω άπό 300 χρό
νια ή οίκογένειά του ξέκοψε τούς δεσμούς της μέ τήν 
^Ελλάδα —καί όραματίζεται τήν πατρίδα. Τό ύπογρόφουν 
είκοσι παιδιά του Μετσόβου, πού άποφάσισσν νά θέσουν 
τούς έαυτούς τους στή διακονία τής ιδιαίτερης πατρίδας 
τους, πού έναγώνια άνσζητοΟν τά εύγενικά τέκνα τής δια- 
σποράς. "Ακαρπες οΐ ένέργειες τών Μετσοβιτών τού
των, ώς πού κάποια άχτίδα τρεμοσβήνει. Φτάνει ένα 
γράμμα τοΟ βσρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα μέ μιά άόριστη 
ύπόσχεση, μά κι* ένα ένθαρρυντικό ύστερόγρσψο πού ρω
τούσε γιά τόν ύπογράφοντα Εύάγ. Άβέρωφ, &ν ήταν γό. 
νος του Γεωργίου Άβέρωφ, όπότε θά ήταν καί δικός του 
•συγγενής.

Μιά εύγενική άλληλογραφία άρχίζει μεταξύ τών δύο 
άνδρών, πού πυκνώνει καί μεταβάλλεται σέ βαθειά έκτί- 
•μηση καί φιλία μέ άποκλειστικό θέμα τήν Ελλάδα, τό Μέ
τσοβο, τόν άνθρωπο. Μιά έγκάρδια άλληλογραφία πού 
διακόπτεται τόν καιρό τής Κατοχής πού ό Άβέρωφ βρί
σκεται σέ στρατόπεδον Αιχμαλώτων τής Ιταλίας, ώς πού 
αυναντιώνται γύρω στό 1946 στή Αωζάννη. Έδώ, στις 
άτέρμονες συναντήσεις τους ό Εύάγ. Άβέρωφ μέ παλμό 
του μιλάει γιά τό Μέτσοβο καί τό χρέος δλων ν’ άναστή- 
σουν τήν Ελληνική αύτήν άκρόπολη καί τις παραδό
σεις του.

Μέ πραγματική έκτίμηση στό ήθος καί τά αισθήματα 
τοϋ μοναδικού του φίλου, ό Μιχ. ΤοσΙτσας έκφράζει τήν 
έπιθυμία τής υιοθέτησης τούτου γιά νά σωθεί τό έπίθετό 
του καί ν' άπομακρυνθοΟν τυχόν τυπικές δυσχέρειες τής 
•διαθήκης του.

Ή  περιφανή άπάντηση του Εύαγ. Ά βέρω φ: «Δέχομαι 
νά μέ υίοθετήσετε ύπό έναν μονάχα δρον: Πώς δέν θά 
κληρονομώ τίποτα άπό τήν περιουσία σας, ούτε καί τή νό
μιμη μοίρα. Μονάχα άν γίνη έτσι κανένας δέν θά τολμήση 
νά έπικρίνη αύτή τήν υΐοθετησία καί νά ίσχυρισθή πώς 
;ένας Άβέρωφ δέχτηκε νά υίοθετηθή γιά οικονομικά ώφε-
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λήματα» 84, ξαστερώνει τή μορφή τοϋ Μιχ. Τοσίτσα, του 
όποίου ή πρόταση ήταν κυριώτερα έ'να γύμνασμα, μια 
στερνή δοκιμασία, πού τού τήν επέβαλαν οί συγγενείς του* 
γιά τις προθέσεις του ’Αβέρωφ, γι’ αυτό καί μ’ ειλικρίνεια 
τού άπα ντα : «ή διάψευσή τους, ή τόσο πανηγυρική, μου 
χάρισε τή μεγαλύτερη χαρά τής ζωής μου».

'Από τή στιγμή αυτή ύπογράφεται ό άρραβώνας τής 
άνάστασης 5δ του Μετσόβου. Μέρος τής συνολικής του πε
ριουσίας τών 2.650.000 δολλσρίων δημιουργέ! τό άντικαρ- 
κινικό «'Ινστιτούτο Βσρώνου Τοσίτσα» τής Λωζάννης καί 
ή ύπόλοιπη άπό 1.700.000 δολλάρια, άποτελει τήν περιου
σία του «Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα» μέ σκσ. 
πούς, τούς όποίους καθώρισεν ό ίδιος ό ίδρύτής ;

«α) Ή  άνοικοδόμηση, στο Μέτσοβο τής 'Ηπείρου, του 
άρχοντικου τής οικογένειας Τοσίτσα, δπως ήταν στις 
άρχές του 19ου αιώνα καί σύμφωνα μέ τό σχέδια πού θά 
έγκριθουνε άπό τον διαθέτη, καί ή χρησιμοποίηση του 
άνακαινισμένου άρχοντικου σάν περιφερειακού Μουσείου 
'Ηπειρωτικής Λαϊκής Τέχνης, καί ένός μέρους του σάν ξε· 
νώνος γιά συγγενείς τού ίδρυτου, πού θά φέρουνε τ’ όνομά 
του, καί γιά διανοουμένους, έπιστήμονες καί καλλιτέχνες* 
β) Δημιουργία στήν ’Αθήνα «Εστίας Ήπειρωτών Σπου
δαστών», προωρισμένης νά στεγάζη νέους σπουδαστάς του 34 35

34. Κωστή Μπαστια: περιδ. «ΕΙκόνες» τευχ. 206 τοΟ 1959.
35. Χρέος είναι νά μνημονευτεί εϊδικά ό Ιξωρραϊστικός σύλλογος Με

τσόβου, πού έδρεύει στήν ’Αθήνα καί ό όποιος πρίν άπό πολλά χρόνια 
συγκροτήθηκε άπό ένθερμους Μετσοβίτες στήν Πρωτεύουσα μέ σκοπό τήν 
άνάσταση τής πατρίδας τους. Έ ρ γα  τους είναι ό ήλεκτροφωτισμός τού 
Μετσόβου, τό τουριστικό περίπτερο τής πλατείας, πού άποτελεϊ άληθινή 
όαση, καί άλλα. Προέδροί του διατέλεσαν οί Γρηγόρης Δ. Τσανάκας πολιτ. 
Μηχανικός, Βασ. Παπανικολάου, γιατρός, Εύαγ. Άβέρωφ - Τοσίτσας, 
‘Υπουργός καί Τάσος Ταροβασίλης, Τμηματάρχης Εθνικής *τραπέζης. 
Ό  σημερινός του Πρόεδρος κ. Δημήτρης Τριαν. Π απαζήστ1$ ή Τσαλμάνης, 
φαρμακοποιός, είναι ένας ζωντανός Μετσοβίτης, φιλοπρόοδος, μέ παθολο- 
λική άγάπη γιά  τήν πατρίδα του.
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Πανεπιστημίου πού κατάγονται άπό τούς νομούς Ίωαν- 
νίνων καί Θεσπρωτίας καθώς καί λίγους Μετσοβΐτες γυμ· 
νασιόπσιδες. γ) Ή  ίδρυση πριονιστηρίου καί ξυλουργικού 
Εργοστασίου στό Μέτσοβο, γιά τήν έκμετάλλευση τής ξυ
λείας. Τό έργοστάσιο αύτό θά έχη καί τμήμα ξυλογλυ- 
τττικής.

δ) Ή  ίδρυση νοσοκομείου στό Μέτσοβο, άρκετοΟ γιά 
νά περιθάλπη τούς κατοίκους τής περιοχής.

ε) Ή  Εκτέλεση στό Μέτσοβο έργων δημοσίας ώφελείσς 
(λεωφόρος, κήπος, μνημείο, στάδιο, γήπεδο yi’ άγωνίσ· 
ματσ κ. λ. π.)

στ) Ή  δημιουργία στήν περιοχή τοΟ Μετσόβου γαλακ
τοκομικής καί τυροκομικής σχολής, προσιτής σ’ δλους 
τούς Ελληνες, μέ τμήμα κτηνοτροφίας *Η σχολή μπορεί νά 
διατηρή Ιδιόκτητα ποίμνια.

ζ) Τό ίδρυμα μπορεί νά έπιτελει καί έργα άγαθοερ- 
γ(ας, κατά τήν κρίση του διοικητικού συμβουλίου, άν οΐ 
πόροι του τό Επιτρέπουν. Τό «ϊδρυμα βαρώνου Μιχαήλ 
Τοσίτσα» διευθύνεται άπό πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. 
Καί τό διοικητικό αύτό συμβούλιο άποτελεΐται άπό τούς 
κάτωθι:

1. Εύάγγελον Άβέρωφ—Τοσίτσαν
2. Συμεών Σινιόσογλου
3. Γεώργιον Μιχαηλίδην
4. Κωνσταντίνον Σκόδραν
5. Μητροπολίτην Ίωαννίνων καί άναπληρωτήν αύτοΟ 

τον ’Αναστάσιον Ψαροβασίλην».
Καί νά πώς όραματίζεται ό Ιδρυτής Μιχ. Τοσίτσας τή 

λειτουργία τής «’Ηπειρωτικής Φοιτητικής Εστίας» τής Κη
φισίας:

«’Επιθυμώ νά Εφαρμόσητε, λέει στούς διαχειριστές 
της, τάς Εξής γενικωτάτας άρχάς κατά τήν λειτουργίαν 
τής «ΕΣΤΙΑΣ»:

Ό  νούς τών Ενοίκων της νά είναι λιτός, άλλά καλλιερ
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γημένος καί μέ δσο τό δυνατόν όλιγώτερον μονομερή μόρ- 
φωσιν.

Τό σώμα νά ζή πολυτελώς, νά δύναται ν* όντιμετω- 
πίση σκληρός ήμέρας, άλλά συνήθως νά ζή υπό συνθήκας 
άνέσεως.

Είς τούς άμελεΐς ή τούς φύσει μέτριους, σύστηρώς νά  
κλείσουν σί θύραι.

Είς τούς καλούς νά παρασχεθή κάθε λογική βοήθεια.
Είς τούς έξαιρετικούς καί ιδία είς τούς ιδιοφυείς, νά 

παρασχεθούν ίδιαίτεραι διευκολύνσεις δι’ άνωτέρας έπι- 
τεύξεις.

Νά ύποστηριχθοΟν Ιδιαιτέρως οί καλλιτέχναι, άλλά 
μόνον έφ* δσον πρόκειται περί νέων προικισμένων μέ έξαι- 
ρετικόν ταλέντον* είς τάς Καλάς Τέχνας ή μετριότης είναι 
άφόρητος.

Κι* άν άργότερον αύξηθή ό άριθμός τών ένοικων, νά 
σεβαστήτε τήν ρήτραν τής διαθήκης μου περί περιορισμού 
τής γεωγραφικής προελεύσεώς των. Μόνον ή συγκέντρω- 
σις τής προσπάθειας είς μίαν περιοχήν δύναται νά πρόκα- 
λέση τήν άνθησιν του λαϊκού δυναμικού. Ή  διασπορά τής 
προσπάθειας τήν έξασθενεϊ καί όργανωτικώς τήν δυσχε
ραίνει. Φοβούμαι δτι ή σχετική ρήτρα τής διαθήκης μου 
εγινε περισσότερον τού δέοντος εύρεΐα.

Ν’ άποφύγετε νά δώσετε τήν έντύπωσιν είς τούς νέους 
τής «Εστίας» δτι έχουν δικαιώματα: τά έξαντλούν δλα διά 
τής εισαγωγής των είς τήν «Εστίαν» τήν όποιαν όραματί- 
ζονται ώς μίαν τών καλυτέρων έν τώ κόσμω, υπερτερού
σαν μάλιστα δλων έκείνων τάς όποίας έγώ γνωρίζω, κατά 
τό δτι θά λειτουργή δωρεάν.

Ά φ ’ ής οί νέοι είσέλθουν είς τήν «Εστίαν», δέν θά 
έχουν παρά υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις έναντι τών έαυ- 
τών των καί τού 'Ιδρύματος, ύποχρεώσεις έναντι τής Αίω- 
νίας Ελλάδος, τήν όποίαν έχουν τήν βαρεΐαν τιμήν νά συ
νεχίζουν.

Εκτός τής άγαθοεργίας καί τής μνήμης τών προγόνων
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μου είς τήν ύπηρεσίαν αύτής τής τρισχιλιετόΟς συνεχείας 
θέτω  Ιδίως τήν Φοιτητικήν «Εστίαν» μου.

Δι’ αύτό καί εύχομαι όλοψύχως νά έπιτύχετε.
Πιστεύων είς τήν μετά θάνατον ζωήν, έλπίζω δτι θά 

σδς παρακολουθώ άπό τό υπερπέραν».
Μνημειώδης είναι ή έπιατολή τοΟ εύεργέτη Μιχ. Το- 

σίτσα «πρός τούς φοιτητάς τής 'Ηπειρωτικής Εστίας Α θη
νών»: Αωζάννη 22 Σεπτεμβρίου 1949:

«Κσίτοι έγεννήθην καί έζησα έκτός τής Ελλάδος καί 
μολονότι ή οίκογένειά μου άνεχώρησεν έφ* αυτής άπό έκα- 
τό καί πλέον έτών, δτσν ήλθεν ή ώρα νά διατυπώσω τάς 
τελευταίας μου θελήσεις έσκέφθην τήν μακράν περίοδον 
του χρόνου κατά τόν όποιον αί γεννεαί τών προγόνων μου, 
τών προερχομένων έκ Μετσόβου, έζησαν έν Ήπείρω. Τά 
κοινά στοιχεία φυλής καί αισθημάτων τά όποια είχον ot 
(δικοί σας καί (δικοί μου πρόγονοι δέν ένεκρώθησαν, δεδο
μένου δτι έρχονται άσφαλώς άπό τά βάθη τών καιρών, td  
συνησθάνθην πάντοτε καί πάντοτε ήσθάνθην δτι εΤμάι 
νΕλλην.

Διά τούς λόγους τούτους ήθέλησα, άναλόγως τών δυ· 
νάτοτήτων μου, νά σας βοηθήσω νά έκπληρώσητε είς μελ
λοντικούς καιρούς, πού έλπίζω καλλιτέρους, τήν ύψηλήν 
άποστολήν σας ή όποία είναι ή διατήρησις τής έλληνικής 
διανόήσεως καί δι3 αυτής ή έν μέσω του άνθρωπίνου πο
λιτισμού διατήρησις τής ζώσης άναμνήσεως, τής προελεύ- 
σεώς του.

Δέν δύναμαι νά σδς πλησιάσω καλλίτερα παρά δει- 
κνύων είς ύμδς τήν γραφήν μου καί τά χαρακτηριστικά 
μου, τά όποια, δταν θά διαβάζετε τάς γραμμάς αύτάς, θά 
είναι έκεΐνα ένός νεκρού, του όποίου ή οικογένεια καί τό 
όνομα θά έχουν σβήσει καί ό όποιος έπόθησέ νά έπιζήσεί 
είς τούς στοχασμούς σας. Σδς ζητώ νά τοΟ παραχωρήση- 
τε μερικούς κατά τήν διάρκειαν τής ζωής σάς, τήν όποίαν 
άπό πέραν τοΟ τάφου, σδς εύχεται πολύ ώραίαν καί πολύ 
εότυχή καί σδς παρακαλώ νά μή τόν λησμονήσήτε».



Τώρα, στήν Κάτω Κηφισιά, σέ μιά έκταση 115 στρεμ
μάτων λειτουργεί ή «Πνευματική Εστία», ένα πνευματικό 
φυτώριο πού προετοιμάζει τούς αύριανούς έπιστήμονες 
τής Ηπείρου, οί όποιοι σεβόμενοι άκόμη τη βούληση του 
Μεγάλου Διαθέτη, έχουν χρέος νά καλλιεργήσουν τον προ
γονικό χώρο γιά νά δρέψουν οί έρχόμενοι τούς ώριμους 
πνευματικούς καρπούς καί νά συνεχίσουν τήν πνευματική 
ήπειρωτική παράδοση συμβάλλοντες δλοι στήν άναγέννη- 
ση τού τόπου.

Έ ν α  χρέος πού πηγάζει άπ’ τήν ιερή μορφή τού Μι
χαήλ Τοσίτσα πού έθεσε τή φοιτητική του Εστία στήν 
ύπηρεσία «αυτής τής τρισχιλιετούς συνεχείας» στή μετά- 
λαμπάδευση τού άθάνατου έλληνικού πνεύματος.

Τά Γιάννινα στολίζει σήμερα τό Τοσίτσιο Μέγαρο καί 
τό Μέτσοβο τό Νοσοκομείο με τις σύγχρονες έπιστημονι- 
κές έγκαταστάσεις, τό πρότυπο ξυλουργικό έργοστάσιο, ή 
Τυροκομική σχολή, ή όποια μέ τά παιδιά τού Μετσόβου 
πού σπουδάζουν σ' άνώτερες σχολές τυροκομίας καί άλλαν- 
τοποιΐας τής Τταλίας, θά περιβάλλη τά προϊόντα τού τό
που σ’ ευρωπαϊκές άγορές, ή Ύφαντουργική καί Ξυλο
γλυπτική Σχολή, πού διασώζει τήν καλλιτεχνική του παρά
δοση καί τό άτίμητο πετράδι, τό "Αρχοντικό Τοσίτσα καί 
ό Ξενώνας του.

"Έγιναν άκόμη στό Μέτσοβο διάφορα έξωραϊστικά 
έργα, άναδασώσεις, ύδραγωγεΐα, καί μέ χρήματα τού 
Τδρύματος ύψώθηκαν 107 σκολειά σέ διάφορα χωριά.

Τό «"Αρχοντικό» χτίστηκε στή θέση τού παλιού 
Αρχοντικού τής οικογένειας Τοσίτσα τού όποίου είναι μιά 
λεπτομερειακή καί καλαίσθητη άναπαράσταση. Εΐναι έργο 
τού Δοξιάδη καί τού Σκέπερς καί άποτελεΐ ένα κλασσικό 
ύπόδειγμα τού ήπειρωτικοΰ άρχοντικού σπιτιού στά χρόνια 
τής Τουρκοκρατίας.

Έ ν α  χτίριο πού σού προξενεί τό θαυμασμό μέ τή 
.διαμόρφωση τήν έξωτερική καί τήν έσωτερική διαρρύθμιση.

Στήν αύλή τού Ισόγειου άπό μιά πέτρινη βρύση κυλάει
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γάργαρο τό νερό που πέφτει σ’ ένα ξύλινο κουβά καί χά
νεται στήν καταβόθρσ τοΟ σπιτιού.

Κοντά ό σταύλος μέ τις θέσεις τών ζώων, τ ' άχυρα, 
τΙς δύο σέλλες τής τότε έποχής, αύθεντικές, όλόχρυσα 
κεντημένες σέ βυσσινί βελούδο, κι* οί πιστόλες καί τ’ άση· 
μένια σπηρούνια, πού άνήκσν στό Νικόλαο Άβέρωφ, τόν 
άδελφό τού Γεωργίου, τού μεγάλου Ευεργέτη.

Στό Ισόγειο βρίσκεται άκόμη ό μεγάλος μπσλτάς πού 
βρέθηκε στό κάστρο τών Γιαννίνων κΓ ήταν, λέει, ή λαι
μητόμος τού Ά λή Πασά. Καί ψηλά στον πρώτο δροφο, τά 
«Χαγιάτια» μέ τά χρυσοποίκιλλσ κσριοψύλισ, τά γιατα
γάνια κ. ά., ένα πλήρες όπλοστάσιο καί δίπλα τό χειμω
νιάτικο μέ τά τετραπλά «μπάσια» δεξιά κΓ άριστερά καί 
στή μέση τό γραφικό τζάκι καί κοντά ή ξύλινη κούνια, 
ψηλά δέ στό εικονοστάσι ή εικόνα τού Ά η  Γιώργη τού 
Νεομάρτυρα.

Δίπλα τό κελλάρι καί τό σκοτεινό δωμάτιο τής βα
ρυχειμωνιάς ή τό καταφύγιο τής οικογένειας. ΚΓ άπέναντ1 
τό δωμάτιο μέ τούς άργαλειούς, τά τσικρίκια, την άνέμη,τίς 
ρόκες καί βυζαντινές εικόνες μέ διάφορες άναπαραστάσεις.

Καί στον έπάνω δροφο, ή μεγάλη σάλα, «τό σεράγι» 
δπου συντελούνταν οί μεγάλες τελετές τής οικογένειας, 
δεξιώσεις, γάμοι, βαφτίσια κ.λ.π., στρωμένο τώρα μέ δυό 
θαυμάσια χαλιά ήλικίας πάνω άπό Ί50 χρόνια, πού άνή- 
καν ένα στήν οικογένεια Άβέρωφ κι’ ένα στήν οικογένεια 
Τοσίτσα, τούς πολύτιμους πολυέλαιους τά ξύλινα καί άπό 
πορσελάνη πιάτα στούς τοίχους μέ διάφορες άναπαραστά- 
σεις, τό πορτραιτο τού Εύεργέτη, τήν περίφημη συλλογή 
βυζαντινών νομισμάτων κ. ά.

Τό Ιδιαίτερο δωμάτιο «ό όντας» τού προγόνου τών 
Τοσιτσαίων έπιβλητικό μέ τό «μεσάντρά» (Ερμάρι ρου
χισμού), στό όποιο σώζεται ένα τέλειο γυναικείο κεντητό 
φόρεμα, μιά πλεχτή περούκα, μιά χρυσοκέντητη σκούφια, 
μιά δλοπόρφυρη «φλοκάτα», μιά πολυτελέστατη άντρική 
ψλοκάτα, πού άνήκε στό Νικ. Άβέρωφ, πολυποίκιλτες γυ-
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ναικειες παντούφλες, χρυσοκέντητα τσαρούχια κ. ά
Νά! καί τό Γραφείο του Γεωργίου Άβέρωφ, ή σφρα

γίδα μέ τό μονόγραμμά του, ένα άσημένιο τάσι, δώρα άπ*“ 
τό ληστή Τάκο Βαγγέλη γιά νά τόν θυμιέτσι μετά την άπε- 
λευθέρωσή της, στήν άρχόντισα Δούκω τή Βσσιλαρχόν- 
τίσσα, την κόρη του Νικολάου Άβέρωφ, πού νειόπαντρη* 
την άπήγαγεν ό παραπάνω άρχιληστής μέ τά παλληκάρια 
του καί πήρε γιά λύτρα τόσο χρυσάφι, δσο ήτανε τό βά
ρος της. Τής Βασιλαρχόντισσσς ποϋγινε θρύλος καί τρα
γούδι καί σώζεται έδώ τ' όλόχρυσο φόρεμά της καί διά
φορα άτομικά άντικείμενα.

Τόν έπισκέπτη σταματούν μιά συλλογή Βυζαντινών* 
νομισμάτων (Κωνσταντινάτα) άτιό τό 500 μ* X. μέ παρα
στάσεις του Μεγ. Κωνσταντίνου καί τών διαδόχων του,, 
τής θεοδώρας, του Ιουστινιανού, τής ’Άννας Κομνηνής, 
του Θεοδόσιου κ. ά., πού φέρνουν στή θύμηση τή δοξα
σμένη έκείνη χιλιετηρίδα τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας,, 
ένα άξιόλογο χειρόγραφο ψαλτήρι Βυζαντικής μουσικής 
διακοσμημένο μέ έγχρωμες «βινιέτες», πού διατηρούνται 
άριστα, ένας σταυρός μέ παραστάσεις τών Αποστόλων, 
έξαίρετο έργο ξυλογλυπτικής, ένα ώρολόγι παλιό, δώρο- 
τού Γεώργιου Άβέρωφ άπ* τά ξένα στόν άδελφό του Νι
κόλαο καί γενικώτερα κοσμήματα, σκεύη, ένδυμασίες, 
τέχνης πού άνασταίνουν ένα παλιό άρχοντικό κόσμο πού* 
προβάλλει μιά όμορφιά καί μιά δοξασμένη ζωή, έδώ ψηλά 
στά βουνά πού φύσηξεν αίώνες, δροσερός ό άγέρας τής 
ευεργεσίας, τής λεβεντιάς καί τού πολιτισμού.

Δίπλα ό ξενώνας γιά τήν φιλοξενία ξένων καί Ε λ 
λήνων λογίων καί ή μικρή βιβλιοθήκη μέ πάνω άπό 5θ0’ 
τόμους πολύτιμα βιβλία.

Μέ τό "Ιδρυμα τού βαρώνου Μιχαήλ Τασίτσά τό Μέ
τσοβο ξαναβρήκε τό ρυθμό του σέ μιά αίσιόδοξη πορεία 
πάνω δώ στο έθνικό τούτο σταυροδρόμι.

Πανηπειρωτική εύγνωμοσύνη χρωστιέται στο Μεγάλο» 
Εόεργέτη Βσρώνο Μιχαήλ Τοσίτσα καί αίώνια εύγνώμο-
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σύνη στόν Υπουργό τών Εξωτερικών κ. Εύάγγελλον- 
ΆβέρωφΤοσίτσα πού μέ άκατάλυτη άνάταση καί ευγένεια 
ψυχής, ύψώθηκε ατό πάνθεον τών μεγάλων Εύεργετών καί 
μέ ύψηλούς όραματισμούς έργων Εύποιΐας έγινεν ό συνε
χιστής μιάς μακραίωνης καί άθάνατης Μετσοβίτικης παρά
δοσης, έγινεν ό συντελεστής τοΟ σημερινού τούτου θαύ
ματος, δημιουργήσας ό ίδιος νέα λαμπρή παράδοση, νέα 
άμάραντη κληρονομιά.

Νοσταλγούς καί προσκυνητές τό Μέτσοβο πάντα μάς 
ήλεκτρίζει καί μάς προσκαλει σέ μίαν άρμονία φυσιολα
τρικής έξαρσης, άνθρώπινης θέρμης καί ζωηρού τοπικού· 
χρώματος. Τό Μέτσοβο μάς προσκαλει καί ή ψυχή γαλη
νεύει καί ή καρδιά μεταλαμβάνει τήν όμορφιά.

Καί μεθυσμένοι άπό τό άρρενωπό κάλλος τού τοπίοο 
πού άναδεύει τ’ άπόβραδα μέ τή μελωδία τού πανός, 
έρχόμαστε κατανυχτικοί προσκυνητές στόν τόπο τούτον 
πού καλλιέργησε τό άσίγαστο πνεύμα Οτό χώρο, πού κεν
τάει πάντα τή συνείδησή μας μέ μιάν άνάταση τής φλό
γας γιά άγάπή καί άνθρωπιά, προσκυνητές στις Μορφές 
τών Μεγάλων τέκνων τής νής αύτής, πού ύψωσαν τό 
άνομα τού Μετσόβου άμάραντο στήν έθνική συνείδηση* 
καί στόν Ελληνικό χώρο καί τού χάρισαν Δόξα άνέσπερη„



τ ο Ζ Α Γ Ο Ρ I

Άνηφορίζομε σέ συνεχή φίδογλιστρήματα δρόμου. 
’Αριστερά μας στο βάθος τοΟ όρίζοντσ ένας μαγικός χρω
ματισμός πού μάς γεννάει τό θαυμασμό κι’ ό κάμπος χρυ
σαφένια θάλασσα πού κυματίζει μέ τον άχέρα, μάς 
μαγεύει. Στήν άπεραντοσύνη τ* ούρανου χαμογελάει ή 
άνατολή σέ λεπτεπίλεπτους χρωματισμούς, άλλου κόκκινη 
και χρυσαφένια, ώς τό πορτοκαλί καί τό γαλάζιο κι* 
υστέρα τό άνοιχτό πράσινο, δλα αιθέρια κι* άσύλληπτα νά 
σου γεννουν αισθήματα ηρεμίας καί γαλήνης.

Μπροστά μας ξετυλίγονται άγέρωχα βουνά, πού άπλώ- 
νουν τήν άπόλυτη κυριαρχία τής σιωπής τους. ΞεπετιοΟν- 
ται μες τη διάφανη άτμόσφαιρα σέ άτέλειωτες κορυφές, ή 
μιά πίσω άπ* τήν άλλη καί πυρπολουνται σέ όλοπόρφυρες 
πύρινες φλόγες τήν ώρα πού ό ήλιος χρυσίζει. Βασιλεύει 
γύρω μας ή αιώνια δύναμή τους πού μάς γεννάει τό συναί
σθημα τής άπεραντοσύνης. Στις κορυφές ψηλά, κεΐ πού έφά· 
πταιται ό ούράνιος τρούλος, τά χιόνια σάν άλέτρια5αύλακώ· 
νουν τά βουνά. Κι* ό μεγαλόπρεπος θεός, ό ήλιος, γίνεται 
ό περίτεχνος γλύπτης πού στέλνει στά βουνά τούς άγέρες 
καί τά σύγνεφα, τά χιόνια καί τις τρομερές θύελλες κι* 
άκούγετσι τό μελωδικό τραγούδι τοΟ καταρράχτη καί τό 
βογγητό τών βράχων οί βροντές τών χιονοστιβάδων καί τό 
μεθύσι τής φύσης πού άνασταίνει σάν λυώνουν τά χιόνια.

Τά μάτια μας άναπαύονται στήν άφθονη βλάστηση 
πού μάς τριγυρίζει, μιά βλάστηση σάν καταπράσινη θά
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λασσα πού χαϊδεύει τά κάτασπρα νησάκια, τά γραφικά* 
σπίτια τών κατάσπαρτων χωριών πού σ* Εναν ειρηνικό 
μαζί της άγώνα διατηρούν τήν άρμονική σχέση. "Απειρα 
φυτά πού ξέφυγαν τό άγκάλισσμα του χιονιού άνοίγουν 
στόν ήλιο καί προβάλλουν τή χαρά τής ζωής. ’Οργιάζει 
στις πλαγιές ή φτέρη, τά λαμπερά φύλλα τού πουρναριού» 
καί τ* άσημένιο τσάϊ καί γαλήνια πλατάνια, άγριες βελα
νιδιές καί περήφανα πεύκα καί έλατα πού ξεπερνούν τ*' 
άλλα δέντρα καί λευτερωμένα ψηλά σ* άπόκρημνα μέρη 
ρουφούν τό φώς τού δρθρου καί τού έσπερινού. Καί νερά 
νά κελαρρύζουν κρυστάλλινα, νά ξεπετιοΰνται σέ κάθε- 
βήμα μές τά παρθένα δάση άμέτρητες δροσοπηγές, νά 
παίζεις μέ τά κλώνια, νά κελαϊδοΰν μελωδικά τά πουλιά 
μεθυμένα άπό χαρά, νά σέ μεθάει ή άκαθόριστη μελωδία· 
τών δέντρων καί τό δάσος όλάκερο νά γίνεται Ενα θειο» 
τραγούδι. Νά τρεμουλιάζει ή φτελιά, νά βροντάει ή βελα
νιδιά, νά θρηνεί ό πεύκος νά μουρμουρίζει τό έλατο νά: 
μουρμουρίζει ή ψυχή καί κάτω τά χορταράκια μέ τή μυ
ρωδιά τού μελιού κι* ή ρίγανη καί τό θυμάρι καί ν ’ άνα* 
σταίνεσαι άληθινά, νά νοιώθει ή ψυχή τήν κάθε ψυχή άδελ- 
φικά δεμένη μαζί της καί νάρχωνται στή θύμησή σου τά· 
λόγια τού άγιου Bernard «Aliquid melius invenies in Sil· 
vis quamin libris» — κ ά τ ι  κ α λ ύ τ ε ρ ο  θ ά  β ρ ε ι ς ;  
σ τ ά  δ ά σ η  π α ρ ά  σ τ ά  β ι β λ ί α .

Κι’ έδώ στο δυτικό Ζαγόρι ν’ άλλάζει τό τοπίο, νά* 
ύψώνωνται γυμνά, θλιμμένα σκεβρωμένα βουνά σά νά θέ
λουν νά έκφράσουν τή στωϊκότητά τους στό ήρωϊκό τους, 
πάλεμα μέ τό χιόνι καί τή θύελλα.

Καί σάν σιωπηλά πέφτ' ή νύχτα, νά λευτερώνωνται,. 
τά συναισθήματά μας άπ* τή δεσμώτρα άντίληψη, νά πάλ- 
λωνται, νά φουντώνουν, ν’ άπλώνουν...

Νιώθομε νά μικραίνωμε σάν τοποθετούμε τον έαυτό- 
μας έδώ στήν αιωνιότητα τού χρόνου καί τού τόπου. Κι’ 
δταν τά δάση βυθίζονται σέ όνειρα άπ' τό γαλήνιο καίΐ 
μυστικόπαθο φώς τού φεγγαριού, ξυπνάει μέσα μας τό συ--
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'ναίσθημα τής όμορφιάς καί του μεγαλείου.
Γιατί σάν βρεθείς διαβαίνοντας τό Μονοδέντρι στο 

•έκκλησάκι τής "Αγιας Παραστευής, στο ξανοιγμένο μπρο
στά σου μεγαλόπρεπο βάραθρο τή χαράδρα του Βίκου, 
πλημμυρίζεσαι άπ’ τό συναίσθημα τής αιώνιας δύναμης 
πού σοΟ δημιουργεί τό κλίμα γιά ν9 άντικρύσεις πιο κάτω 
'άπ* τό χωριό Βιτσικό τό άσύλληπτο μεγαλούρνημα του 
Βίκου.

Μιά ρεμματιά καί γύρω βουνά γυμνά κΓ άπόκρημνα 
κΓ άλλοΟ δασωμένα, λίγη βλάστηση, λίγο Γκύ καί τό νερό 
ν ’ άργοκυλάει στή ρεμματιά, νά σβύνει καί νά ξαναφανε- 
ρώνεται καί βράχια πανύψηλα σέ διάφορα σχήματα, ένα 
τοπίο πρωτόφαντο κι* άγριωπό πού σου γεννάει συναισθή
ματα, πού στέλνει στή συνείδησή σου τά κύματα τής ζωής 
καί τής χαράς, ή χαράδρα ή μεγαλόπρεπη του Βίκου, πού 
πυρπολεί τή μνήμη μας καί μάς άφήνει κατάπληκτους.

Είναι θλιβερό νά κλείνει ό άνθρωπος στην πολιτεία 
τό παράθυρο του ήλιου καί τής χαράς μέ τήν έντατική 
ζωή, τή φροντίδα καί τή συνήθεια. Τό κάλεσμα τής φύοης 
είναι ένα κάλεσμα ζωής, ή όμορφιάς καί ύγείας. Μέ τήν 
άρμονία, τή μουσική του άγέρα καί τό καταπραϋντικό ψί
θυρο τοΟ δάσους, τό κελάρυσμα τών ρυακιών καί τό κε
λάδημα των πουλιών καί τών γρύλων, σβήνει ό τραγικός 
θόρυβος τής πολιτείας καί μές τή βιβλική αύτή γαλήνη ό άν
θρωπος μεταλαβαίνει τήν όμορφιά καί μεγαλουργεί. Γιατί 
στή γαλήνη καί στή μοναξιά μορφώνεται ή μεγαλοφυΐα.

Πλούσια σοΟ προσφέρει τή γαλήνη καί τήν Εύδαιμο. 
νία τό Ζαγόρι.

ΚΓ άν τοποθετήσωμε τό τοπίο στήν ιστορία δλος 
τοϋτος ό τόπος γίνεται ποιητικός.

Ή  περιοχή τούτη κατοικήθηκε άπό πολύ παλιά χρό
νια. Τούτο φανερώνουν τά Πελασγικά τείχη στή μονή 
Βοτσάς καί στά χωριά, Άρίστη, Σκαμνέλι, Βιτσικό, Μα-
•κρυνο καί Άσπράγγελος.
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Ό  Ααμπρίδης 1 * 3 * τοποθετεί τήν άνατολική κοιλάδα γοΟ 
Ζανοριου εις τήν Τυμφαίαν, τήν παρά τό Μιτσικέλι εις τήν 
Παρωραίαν, κοντά στήν Πσραυαία. Σώζονται έρείπεια 
ΠελασγικοΟ τείχους Ν Δ τοΟ Μακρύνου, κοντά οτήν έκ- 
κλησιά τής *Άη Τριάδας καί ώς τις δεξιές δχτες τοΟ 
"Αραχθου, δπου καί βρέθηκε βωμός με άρκετά άνάγλυφα 
καί νομίσματα, πού έφεραν τήν προτομή τής "Ηρσς, τοΟ 
* Απόλλωνα καί άλλα τοΟ "Αρη.

Στο βουνό τής Άρίστης πού λέγεται Καστράκι σώζον
ται έλληνιστικά καί Βυζαντινά έρείπια. ΤΗταν έδώ, δπως 
/λέει τό χρονικό τής Ηπείρου, ή Βυζαντινή πόλη Ρευνίκιον, 
τήν όποία τό 1380 κατέστρεψεν9 ό πρώτος άρνησίθρησκος 
Ίσαΐμ, πού μετακλήθηκε άπ* τόν θωμά τό Γ'.

Στό Σκαμνέλι άπαντιώνται έρείπια άπό Κυκλώπεια 
τείχη καί στήν "Αγια Παρασκευή τών Άσπραγγέλων λεί
ψανα 'Ακρόπολης, δπου ό Pouqueville* λέγει, δτι βρέθη
καν νομίσματα άρχαια, τά όποια άπό τό ένα μέρος έφε
ραν τό δνομα «Μολοσσών» καί άπό τό άλλο παράσταση 
κεραυνού. Συναντάει κανείς έρείπια ΡωμαϊκοΟ κάστρου 
ατό δρόμο προς τήν Καλωτά, δπου καί βρέθηκε ή έπιγρα- 
φή «Antoninus Salve».

Φτωχικά βυζαντινά κατάλοιπα είναι ή Μονή Βοταάς 
πού ιδρύθηκε τό 1114 άπό κάποιον άρχοντα Μιχαήλ 6 
•όποιος, δπως λέγει τό χρονικό τής Βοτσάς, ήταν Ήγεμώ- 
νας, ή έκκλησιά του "Αη Βλόση στό μεγάλο Μαχαλά τοΟ 
Παπίγκου πού χτίστηκε τό 912 καί στό μικρό Μαχαλά τού
του πού λέγεται «Παληορή» καί χτίστηκε τό 980 άπ 'τόν  
'Ιωάννη Μέγα Δομέστικο.

Επίσης εΐναι καί στό Μονοδέντρι ή μονή τής "Αγια

1. 1. Ααμπρίδη: «’Ηπειρωτικά Μελετήματα» 1889, τευχοί δον σελ. 22
2* Π. ΆραβαντινοΟ: «χρονογραφία τή$ ’Ηπείρου» 1855, Τόμ. Β' 

<τελ. 141.
3. F . Pouqueville, voyage de la Crece, P aris 1826, Τόμ* A#

*xriK. 201.
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Παρασκευής πού χτίστηκε άπό τό Μιχαήλ Βοεβόδα τό θε . 
ρειανό «τώ 1411 έπί τής βασιλείας Καρόλου του Δουκός; 
Τωαννίνων».

Τό όνομα τής περιοχής είναι σλαβικό καί φανερώνει, 
«ύπερώρειαν» ή όρεινή χώρα, πού κεΐται ψηλά, είναι δε 
σύνθετο, άπό τό ζα (πρός, έπί καί όπισθεν) καί Γκόρι 
(βουνόν, όρος). Ή  εγκατάσταση των Σλάβων έδώ, φανε
ρώνεται άπό ονομασίες διαφόρων θέσεων, όπως Βίκος (Χά
σμα), Γκορίλα (κατακαέν), Άρτσίστα (λακκότοπος)κλπ, άν· 
δέ παραδεχτούμε τό χρονικό τής Βοτσάς, πού λέγει ότι τή. 
Μονή της τήν έχτισε περνώντας στο Ζαγόρι ό Κωνσταντί
νος Παγωνατος (668 - 685) καί τήν έπροικοδότησε με τήν 
έπικαρπία των δυο χωριών μέ τά σλαβικά ονόματα «Μπό- 

 ̂ τσας καί Δελγίνας», πρέπει νά δεχτούμε πώς οί Σλάβοι,
έγκαταστάθηκαν έδώ στις άρχές του Ζ' αιώνα.

Πολυαριθμότερον ύπήρξεν τό Βλάχικο στοιχείο, τό 
όποιο στήν άρχή είχεν έπεκταθεΐ σέ περισσότερα άπ* τά 
μισά του ΖαγοριοΟ χωριά (στήν περιοδία του ό Λήκ μνη
μονεύει νά μιλούν βλάχικα, δώδεκα χωριά) ή έπικράτησή 
τους δέ άποδεικνύεται άπό όνόματα θέσεων καί σέ χωριά 
άκόμη πού μιλιέται άπόλυτα ή έλληνική, όπως Σαποτσέλ 
(νερότοπος), Μ πάϊα (θερμός), Βάλεα-Διμάρ (κοιλάδα μύ
λων), άπό διάφορα ένθιμα βλάχικα πού διασώζονται καί 
σέ έλληνόφωνα χωριά, όπως τό ψυχοσάββατο πού άντί γιά 
κόλυβα μοιράζουν τυρί καί κρέας, είναι δέ τούτο κατάλοι
πο τής Ρωμαϊκών Rosalia (Σάββατο τ" ΆρσαλιοΟ) τό λέ
νε οί βλάχοι. Γρήγορα όμως έξελληνίστηκαν τούτοι, άπό 
τό γεγονός δέ ότι δέν συναντιώνται τοπωνυμικά Ά ρβανί- 
τικα, άποδεχόμεθα ότι στήν περιοχή τού ΖαγοριοΟ δέν 
έγκαταστάθηκαν μόνιμα "Αλβανοί, έκτος άπό κατακαιρούς 
άσήμαντα τμήματα χωροφυλάκων.

Του ΖαγοριοΟ ή Τστορία ζωντανεύει άπό τό 1430 μ. χ» 
τότε πού οί Τούρκοι κατέλαβαν τήν "Ηπειρο. Δέκα τέσσε
ρα χωριά του βορειο-άνατολικου ΖαγρριοΟ μέ τή θεληματι
κή ύποταγή τους στούς Τούρκους, κέρδισαν άπό τό Σουλ^
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τάνο Μουράτ τόν Β' είδικά προνόμια καί αύτοδιοίκηση. 
Κι* άκολουθούν τό παράδειγμά τους τά χωριά του δυτι
κού Ζαγορίου πού άπετέλεσαν Ετσι αυτόνομη περιοχή μέ 
Εδρα τό Πάπιγγο, ώς πού το δέκατον Εβδομον αιώνα μ. X. 
όλάκερη ή περιοχή Εγινε μιά αύτοδιοικούμενη ‘Ομοσπον
δία, τό Βιλαέτι του Ζαγορίου. Κυβερνάει έδώ ό Γε
νικός Προεστός, ό Ζαγόρ Κοτσάμπασης, ό Βεκύλης τοΟ 
Ζαγορίου δπως τόν Ελεγαν, πού Εμενε στα Γιάννινα καί 
έξελέγετο κάθε Εξη μήνες άπό τούς δυό Βεκύληδες τής 
κάθε Κοινότητας. Ό  Βεκύλης συγκέντρωνε τή Νομοθετική 
καί Δικαστική έξουσία, άλλά και τήν Εκτελεστική μέ τήν 
άρκετή στρατιωτική δύναμη πού είχε στή διάθεσή του. Οί 
τουρκικές ’Αρχές ήταν τελείως ξένες γιά τήν περιοχή 
τούτη καί κανένας Τούρκος δεν είχε τό δικαίωμα νά πα
τήσει τό Ζαγόρι. Προνόμια, γιά τά όποια οί Ζαγορίσιοι 
κατέβαλαν μερικούς φόρους, πού διατηρήθηκαν αιώνες, 
πού περιορίστηκαν κάπως μετά τήν άποστασία τοΟ Ά λή 
πασά τόν όποιον ύπεστήριξαν οί Ζαγορίσιοι. Τό 1864, 
υστέρα άπό Ενα γενικό μέτρο τής Κυβέρνησης νά κάνει 
‘Υποδιοικήσεις σ’ δλες τις περιοχές τών Γιαννίνων, εγινε 
στό Τσεπέλοβο Όθωμανική Διοίκηση, ή όποία, μέ τό πρό
σχημα δτι στό Ζαγόρι ύπήρχε πνεύμα άνταρσίας, διατη
ρήθηκε μόνιμη, ένώ στά λοιπά μέρη καταργήθηκε ύστερα 
άπό Ενα χρόνο.

Ό  Μουδούρης τώρα του Τσεπέλοβου, άψήρεσεν άπό 
τόν Προεστό τού ΖαγοριοΟ πού Εμεινε στά Γιάννινα τά 
διαχειριστικά δικαιώματα. Τούρκοι δέ είσπράκτορες γ ιά  
πρώτη φορά γύριζαν σ’ δλη τήν περιοχή τήν όποία κατε- 
πίεζαν γιά τήν είσπραξη τών φόρων, ώς πού άπό τό 1868 
καταργήθηκαν όριστικά δλα τά προνόμοια4 τού Ζαγοριού.

4. Σέ κάθε άνάρρηση νέου Σουλτάνου, έπειδή πολλές φορές οί Διοι
κητές τών Γιαννίνων παραβίαζαν τά  προνόμια, έξεδίδονταν καί νέα ΧάΤ| 
(αυτόγραφη Αύτοκρατορική διαταγή) μέ τά όποια γίνονταν ή έπικύρω-
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Μά καί σ’ δλα τά χρόνια αύτά δέν έλειψαν οί παρα
βάσεις των προνομίων καί τά δεινά τοΟ Ζαγοριου, τό 
όποιο πολύ δίκαια ό Ν. Τσιγαράς θεωρεί στους σκοτει

νή  των προνομίων τοΟ ZayoptoO, καθώς καί φιρμάνια γιά  τό σεβασμό 
άπό όλους τούτων. Τά προνόμια αύτά (κοίτα) I: Λαμπρίδη, όπου πιο 
πάνω, τεύχ. Β' σελ. 346. έξ. ήταν τά παρακάτω:

«1) Άπονέμεται τώ Ζαγορίω αύτονομία καί αύτοδιοίκησις ενεκα της 
^ξιδιασμένης αύτού πίστεως (Σαδικάτ) καί προθύμου πάντοτε πρός την 
Αύτοκρατορίαν υπηρεσίας (Χισμέτ).

2) ΈλευΘέρως τάς θρησκευτικός αύτού τελετάς καί άπεριορίστως 
άγέσθω, κρουον καί κώδωνας καί πάντα ναόν αυτού άνευ ούδεμιάς δια- 
τυπώσεως άνακαινισάσθω.

3) Σεβασθήτωσαν οί εν Ίωαννίνοις διοικηταί, Ίεροδικαστάς καί άρ. 
χιερεΐς τά  δικαιώματα αύτού καί προστατευέτωσαν αύτά.

4) Ό  άρχιερεύς εν περιοδεία ών (Ντέβρι) ή έν Ίωαννίνοις μη λαμ- 
βανέτω πλέον των καθιερωμένων παρά τε των χωρίων καί των Μονών. 
Μή θεωρήτω δέ καί περιοδεύων ούτος μηδεμίαν των χριστιανών διαφο
ράν άνευ τής συγκαταθέσεως τού [Γενικού προεστώτος, μηδέ προθέσεις 
ύπέρ τών τεθνεώτων έν Ίωαννίνοις καί τοίς χωρίοις Ζαγορισίων ζητήτω.

5) Ό  Γενικός τού Ζαγοριου προεστός τή συναινέσει πάντων καί 
κατά πάσαν έξαμηνίαν έκλεγέσθω, έν πάση δέ τού λαού δυσανασχετήσει 
άποβαλέσθω.

6) Διαμενέτω δ’ ούτως έν Ίωαννίνοις καί έλευθέρως πάσαν διαφοράν 
καί ύπόθεσιν (Μασλάτ) τού Ζαγορίου γενικήν τε καί μερικήν έπί τή 
βάσει τών άρχαίων τής αύτοκρατορίας πρός αύτό συμβάσεων (Σουρούτια) 
καί τών ύποδεδειγμένων διατυπώσεων μετά τών έν Ίωαννίνοις παρεπιδη
μούνται προκρίτων αύτού θεωρήτω.

7) Δικαιούσθω άποστέλλειν κλητήρας (παλληκάρια) καί Ιδίας δια- 
ταγάς, τήν υπογραφήν αύτού φερούσας, έν πάση τής διοικήσεεος καί 
τής έπιστασίας τού Ζαγορίου υποθέσει.

8. Ό  έναντιούμενος ταΐς άποφάσεσιν αύτού τιμωρείσθω.
9) Άπαγορευέσθω ή εϊς τό Ζαγόριον μετάβασις παντός όθωμανού 

υπαλλήλου, Μπουμπασύρη π . χ . (άπεσταλμένου υπό τής Κυβερνήσεως) 
κ.λ,π. πλήν τών τού ίεροδικαστού, δικαιουμένου άποστέλλειν τοιούτους 
(Ναΐπην, Μουχζούρην) αύτόσε πρός αύτοψίαν φονευθέντος.

10) Πάσα τής διοικήσεως, τού ιερού μεχκεμέ, τού άρχιερέως καί 
οίασδήποτε άλλης άρχής άπόφασις είς τό Ζαγόριον άναφερομένη άνακοι- 
νούσθω τω  γενικφ αύτού προεστώτι, ύποχρεουμένω καί άναγκαζομένορ 
έκτελεΐν αυτήν».
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νούς έκείνους χρόνους «προπύργιο τής χώρας τών θυσιών 
’Ηπείρου». Τόσο δέ ήταν άνεπτυγμένο τό πνεΟμα τής λευ
τεριάς στήν περιοχή τούτη, πού άληθηνό είναι πώς σέ 
κάθε έπιβολή νέας φορολογίας άπό τούς Τούρκους, 8λες 
οί γύρω περιοχές περίμεναν «νά ίδοϋν τί θά κάμη τό Ζα- 
γόρι», πώς δηλαδή θά άντιδράσει. ’Αγέρωχοι στάθηκαν 
οί Ζαγορίσιοι στις καταπιέσεις του Ά λή πασά ν* άπο- 
απάσει άπ* τά Ζαγοροχώρια πωλητήρια5 έγγραφα δλων 
τών λειβαδιών στο δνομα του γιοΟ του Σελήμ.

*ΊΞτσι τό Ζαγόρι μέ τή διοικητική καί θρησκευτική του 
λευτεριά κατώρθωσε στά σκοτεινά χρόνια τής σκλαβιάς 
νά ζήσει μέ Ιδιαίτερες συνθήκες, πού τοΟ έπέτρεψαν νά 
δημιουργήσει ένα δικό του χρώμα μ* ένα ψηλό πνευμα
τικό έπίπεδο. Μεγάλη ύπήρξεν ή έφεση του ΖαγοριοΟ στά 
Γράμματα. Οί περισσότεροι διαπρέψαντες άπόφοιτοι τής 
Ζησιμαίας Σχολής ύπήρξαν Ζαγορίσιοι. Δέν ύπήρξε Έλ-

5) Ό  προεστός του ΖαγοριοΟ Άλέξης Νουτσος άντέδρασε σοβαρά 
-στά σχέδια του Ά λή , είναι δέ ό μόνος που τό 1815 άρνήθηκε νά ύπο- 
γράψει τά  πωλητήρια έγγραφα τών λειβαδιών, ένώ όλοι σχεδόν οί πρό
κριτοι τών χωριών τά είχαν ύπογράψει, άρνήθηκε δέ άκόμη νά έπικυ- 
ρώσει, ώς Γενικός Προεστός τήν πράξη αΟτή τών προκρίτων καί νά Επι
βεβαιώσει τίς υπογραφές τους. Άπ* τό Άργυρόκαστρον όπου έξωρί- 
στηκε, διαμαρτύρονταν μέ γράμματά του στούς έπίσημους του καιρού, 
γιά  σχεδιαζόμενη άπό τόν 'Αλή ύποδούλωση του Ζαγορίου, κι* έτσι 
γ ιά  λίγο καιρό άπομακρύνθηκεν ό μεγάλος αύτός κίνδυνος. Ό  Ά λής με- 
ταχειρίστηκε τήν πανουργία γιά  νά έπντύχει τούς σκοπούς του. Άφίνει 
άνείσπρακτους τούς φόρους, δανείζει τΙς Κοινότητες μέ πρόσφορους όρους 
καί σκόπιμα άποφεύγει τήν είσπραξη τών τόκων. Έ τσι ήλθε στιγμή 
πού μπρός στά δυσβάστακτα χρέη τους καί στίς άξιώσεις του Ά λή  γιά  
τήν έξόφλησή τους, οί κάτοικοι πρόθυμα άναζητοΟσαν Αγοραστές τών 
κτημάτων τους. Μά άκολούθησεν ή προγραφή του Ά λή  καί ή κατα
στροφή του, ό δέ Διοικητής τών Γιαννίνων (1825 — 1832) Μεχμέτ Ρεσίτ 
πασας προκάλεσε Σουλτανική διαταγή μέ τήν όποίαν οί πιστωτές τών 
Κοινοτήτων του ΖαγοριοΟ Θά έπαιρναν μετά άπό τρία χρόνια μόνο τά  
Κεφάλαιά τους. (Κοίτα I. Λαμπρίδη, όπου πιό πάνω, μέρος δεύτερο 
σελ. 80).
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ληνικό σκολειό στην Τουρκική Αυτοκρατορία και σ’ δλη 
την Ευρώπη, πού νά μη δίδαξαν Ζαγορίσιοι διδάσκαλοι. 
Ά π ό  τά προ τής Τουρκοκρατίας χρόνια ώς τά τέλη του 
ΙΗ' αίώνα ύπήρχαν δημοτικά σκολειά σ’ δλα τά Zayopo· 
χώρια.

’Από τό 1780 συνεστήθηκαν Ελληνικά Σκολειά στα 
χωριά «Πάπιγκο, Τσεπέλοβο, Σκαμνέλι, Ν8γάδες,β Καπέ- 
σοβο, Κουκούλι6 7 καί Λευτοκαρυά (Λιασκοβέτς). Ά πό  τις 
άρχές του Ιθ ' αίώνα έγιναν Ελληνικά Σκολειά καί στά 
χωριά «Κάτω Σουδενά (1810), Μονοδέντρι (1811). Βραδέτο, 
Βίτσα, ’Ά νω  Σουδενά, Άρίστη (1825), Καλωτά (1834), 
Πραγγάδες, Άσπράγγελοι, Δίλοφο, Έλαφότοπο, Γρεβε- 
νίτι (1852), Μακρύνο, Δίκορφο, Δόλλιανη κ. ά. Στο Κου
κούλι υπήρξε Ανώτερη κεντρική Σχολή (1820—1826), πού 
έγινε μέ ένέργειες του Μάνθου Οικονόμου, δπου δίδαξεν 
ό σοφός Αναστάσιος Σακελλάριος. Ή  Σχολή αύτή άπό 
τό 1825—1828 λειτούργησε στο Μονοδέντρι. Βραδύτερα τό 
1834 ιδρύθηκε πάλι Τδια σχολή στο Κουκούλι, στήν όποια 
άνέλαβε ό ίδιος Διευθυντής, ή όποια γιά έξη μόνο μήνες 
τής ίδιας χρονιάς λειτούργησε στούς Νεγάδες.

Ιδιαίτερη ύπήρξεν έπίσης ή μέριμνά τους στήν πνευ
ματική καλλιέργεια τής γυναίκας.

Τό 1846 λειτουργεί στο Μονοδέντρι Παρθεναγωγείο, 
είς δέ τά χωριά «’Ά νω καί κάτω Σουδενά, Άσπραγγέ- 
λους, Κήπους, Μονοδέντρι, Τσεπέλοβο, Σκαμνέλι, Βαβου- 
σα, Λάϊστα, Γρεβενίτι κ. ά» συνεστήθηκαν καί λειτουργού
σαν Ιδιαίτερα τών θηλέων σκολειά, μάλιστα δέ στά χω
ριά Μπούλτση, Τσεπέλοβο καί Σκαμνέλι, λειτουργούσαν 
καί Σκολειά Ύφαντουργικής.

Ή  πνευματική άνθιση υπήρξε κυριώτερα καρπός τής

6. 'Εδώ διδάσκονταν καί ή Μαθητική Γεωγραφία.
7. Υπήρχε στό Κουκούλι άξιόλογη βιβλιοθήκη καθώ$ καί 6 Μεγά- 

Xos Χάρτη* του Ρήγα πρίν άπό τό 1820.
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ΟΙκονομίσς του Ζαγοριού, τοΟ πλούτου, πού δημιούργησε 
ό μισεμός τών κατοίκων. Ή  ξενητιά ύπήρξεν ή μοίρα του, 
στήν όποία έσπρωχνε τό Ζαγορίσιο καί τό άγονο μέρος. 
’Α π’ δλα τούτα τά χωριά ξεκινούσαν μέ τήν άλυγισιά τού 
λιθαριού καί τήν ξάστερη σκέψη χιλιάδες παιδιά πού 
σκορπίζονταν στή Ρουμανία, στή Ρωσία, στη Βεσσαραβία, 
στήν Κωνσταντινούπολη καί άλλοΰ, μέ μόνον έψόδιο τήν 
κάποια μόρφωσή τους, γιατί δπως πιό πάνω, τά χρόνια 
έκεινα ούτε ένας άναλφάβητος δέν ύπήρχε στό Ζαγόρι, 
γιά ν ’ άρχίσουν άπό μιά όποιαδήποτε δουλειά, καί νά γ ί
νουν γρήγορα έμποροι, βιοτέχνες καί πνευματικοί άρ
χοντες.

Στήν ξενητειά ζούσαν μέ τό δραμα τού προγονικού 
χώρου κι* έστελναν άφθονο τό χρήμα, πού έστηνε παντού 
πνευματικά φυτώρια, τά σκολειά, τις γραφικές έκκλησιές 
μέ τά έπιβλητικά καμπαναριά, τις όμορφες εικόνες, τούς 
μεγαλόπρεπους πολυέλαιους καί τούς κεντητούς έπιτά- 
φιους, δλα έργα τέχνης καί δωρεές τους γιά  νά χτίσουν 
άκόμη τό πολυόροφα σπίτια, τά λιθόκτιστα, μέ τήν Ιδιαί
τερη άρχιτεκτονική τους καί τήν άρχοντιά τους, πού σέ 
κάνουν νά πιστεύεις πώς πραγματικά άνθισε έδώ ένας ξε
χωριστός πολιτισμός. Κι* δλα μέ τόν τίμιο ιδρώτα ένός 
ύπομονετικού κόσμου στό μαστίγωμα τής μπόρας καί τής 
τρικυμίας τής ζωής, πού στήν έπιστροφή του στό χωριό 
φέρνει τόν πόνο τής ξενητιάς καί τό μόχθο του καί τήν 
άγάπη του φορτωμένη άπ* τήν πικρή θύμηση τών δικών 
του, πού χάθηκαν στά χρόνια τού μισεμού του, καί τήν 
έπιθυμία νά ζωντανέψει δσα εΐδε κι* έμαθε στά ξένα. Κι* 
έρχεται ό καθένας πρωτοπόρος μέ μιά ζωντανή θέληση νά 
βοηθήσει στήν έκπολιτιστική άνοδο τού τόπου του καί τά 
μικρά σπίτια γκρεμίζονται καί στήνονται άλλα ψηλά κι* 
εύρύχωρα μέ γραφικές αύλές, κλιματαριές κι* άνθόκηπους 
καί φτιάχνονται γραφικές πλατείες μ’ αιωνόβια πλατάνια 
κι* άνηφορικοί λιθόκτιστοι πεντακάθαροι δρόμοι, ένα σύ~ 
νολον εύχάριστο καί μαγευτικό.
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Χτίζονται και λειτουργούν παντού σχολειά, πού διδά
σκουν σοφοί διδάσκαλοι. Δημιουργούνται πολύτιμες βι
βλιοθήκες καί ή παράδοση τών Γραμμάτων. 'Ανέσπερες 
διατηρήθηκαν έδώ οί λαμπάδες των αιώνιων άληθειών στο 
ζωηρό φώς τών όποιων άναβαν τις σβησμένες ψυχές τους 
οί σκλαβωμένοι έλληνες κΓ ένοιωσαν μέσα τους τ' άπελευ- 
θερωτικά έκεινα συναισθήματα, πού τούς ώδήγησαν στήν 
όλοκλήρωσή τους καί τήν άνάταση. Τό κλασικό πνεύμα 
διατηρείται όλοφώτεινο έδώ καί στο θαυμασμό των άπο- 
γόνων γιά  τούς άθάνατους προγόνους χρωστιούνται τά 
μικρά όνόματα τών συγχρόνων πού κυριαρχούν στούς Ζα* 
γορίσιους, όνόματα τής άρχαίας Ελλάδας.

‘Ένας γαληνεμένος κόσμος έκλωθε έδώ μέ ύπομονή 
τό νήμα τής Ιστορίας του, ένας κόσμος πουχε συναίσθηση 
τού «είναι» του καί βάδιζε στο φώς... τό πλούσιο πάντα 
φώς.

ΚΓ είναι τό δμορφο Ζαγόρι ή πατρίδα τών Φιλικών 
Ά λέξη Νούτσου, Κων[νου Ρόδου, Μάνθου Οικονόμου καί 
Κοντοδήμου, ή πατρίδα τών Εθνικών Εύεργετών άδελφών 
Ριζάρη, Πασχάλη καί Παπάζογλου καί τών σοφών διδα
σκάλων τού Γένους Νεόφυτου Δούκα, Μεθόδιου Άνθρα- 
κήτη, ‘Αναστάσιου Σακελλάριου καί Δόττου καί τών Λο- 
γίων Σεμητέλου, Παρανίκα, Χασιώτη, Ιωάννη Λαμπρίδη, 
Σάρρου, Τάγη, Κλωνάρη, Γ. Ά θάνα καί άλλων.

Έδώ τό φυτώριο τής ήπειρωτικής φιλικής έταιρίας μέ 
ταμία τόν ποιητή Ιωάννη Βηλαρά, πού πέθανε στό Τσε- 
πέλοβο, έδώ τό πνευματικό φυτώριο μέ Παρθεναγωγεία 
Σχολαρχεία καί φημισμένες Σχολές, μιά περιοχή τού ήπει. 
ρωτικού χώρου πουδωκε τούς περισσότερους δασκάλους 
καί έπιστήμονες.

Ν&ναι καλοκαιριάτικο άπομεσήμερο καί νά όδοιπο- 
ρεΐς. Νά πλησιάζεις στό γραφικό Ζαγορίσιο χωριό, νά 
περνάς πεντακάθαρους πέτρινους δρόμους, νά διαβαίνεις 
κάτω άπό πανύψηλα σπίτια μέ ξεβαμμένες αύλές, μέ σφα
λιστές σιδερένιες ή ξύλινες σκαλιστές πόρτες, μέ χόρτα-
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ριασμένσ πεζούλια, νά γέρνουν τά δέντρα άπ’ τούς κή
πους προς τό διαβάτη σάν νά θέλουν [νά χαιρετήσουν μ’ 
εύγνωμοσύνη κάποιον, πού ήλθε νά τά συντροφεύσει έστω 
καί γιά λίγο, ν* άνακουφίζεσαι άπ* τή δροσιά τοΟ αιωνό
βιου πλάτανου στο μεσοχώρι καί ν’ άναζητάς με άγωνία 
τόν άνθρωπο, τόν δποιον άνθρωπο, τόν άδελφό έκεΐνο 
πού θά μπορέσεις ν* άλλάξεις 'μαζί του δυο λόγια. Ν ά ' 
κροταλίζεις σιγά τά πόμολα στις πόρτες, κι* υστέρα πιό 
δυνατά καί νά ψιθυρίζεις καί σέ λίγο νά φωνάζεις μ* δλη 
τή δύναμή σου «άνθρωπε Ζαγορίσιε μ’ έκεΐνο τό παλιό 
φωτοστέφανο σ’ άναζητώ μάταια». Καί νά σκούζει γύρω 
ή ρεμματιά, καί νά δακρύζει ή κληματαριά καί νά γέρνουν 
ταπεινώμένα τ ’ άγριόχορτα, καί νά θλίβωνται δλα γιά νά 
κρύψουν τό μεγάλο δράμα τό τωρινό, τό βουβό κι’ άνι- 
στόρητο δράμα τους. Παντού ή έγκατάλειψη. Τούς τράβη
ξε δλους ή μεγάλη Πολιτεία. ΟΙ πόρτες του έξωτερικου 
έκλεισαν. Μόνον ή έκμετάλλευση τών δασών, πού μόλις 
άρχισε, κρατάει τούς λίγους πού άπόμειναν. Τούς άλλους 
τούς ρούφηξε ή πρωτεύουσα. Κι* δλα έρημα. ’Αρχοντικά 
έγκαταλελειμμένα πού γέρνουν άπ’ τό βάρος του χρόνου. 
Ή  μοναξιά περπατάει θλιμμένη. Τό γέλιο χάθηκε. Τά 
σχολειά έκλεισαν γιατί δε μπόρεσαν νά συγκεντρώσουν 
πάνω άπό δέκα μαθητές σ’ δλες τις τάξεις.

Τό Ζαγόρι είναι πιά ό μακρυνός άντίλαλος κάποιας 
ένδοξης καί γαλήνιας ζωής. Τό Ζαγόρι ρήμαξε. Ν* άνα
ζητάς τόν άνθρωπο καί μετά άπό δυό ώρες νάρχεται άπ* 
τά χωράφια μιά γυναικούλα, νά τρέχεις πρόσχαρα νά τή 
συνάντησης, νά τή ρωτάς γιά τούς άλλους τοΟ χωριοΟ 
καί νά παίρνεις τήν άπάντηση «σπίτια όγδόντα δυό, ψυ
χές τριάντα έφτά».

Κι’ εύτυχώς ήρθαν οί σκηνίτες, οί Σαρακατσαναΐοι 
κι’ έγκαταστάθηκαν σ’ ώρισμένα χωριά, σέ παλιά άρχοντι- 
κά, πού προσφέρονται έδώ στην πιό μικρή άξια, κι* 
άκούγεται κάποια φωνή, χωρίς δμως νά πείθεσαι γιά  
τήν τέλεια άφομοίωση τούτων, λόγω τής νομαδικής
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ζωής και τών διαφορετικών έθίμων τους, μέ τούς λίγους 
ντόπιους.

Μά τό Ζαγόρι άξίζει μιαν άλλη τύχη. Γιά την ιστο
ρία του, τον πολιτισμό του, για την προσφορά του στο 
πνεύμα και στο έθνος.

Δάση άπό έλατα, πεύκα, όξυές κ. ά σ’ έκατοντάδες 
χιλιάδες στρέμματα, δώρισε μ* άπλοχεριά ή φύση στο Ζα
γόρι. 'Ένας πλούτος πού αιώνες χάνεται. Γιατί λείπουν 
οί δρόμοι, πού θά διευκόλυναν τη μεταφορά τής ξυλείας. 
Καί τά δέντρα σέπονται καί ό κόσμος μέ τήν όνεργία μα
ραζώνει καί τά χωριά ρημώνονται, κΓ ή ξενητειά αρπά
ζει τά πσλληκάρια καί έσοδα τεράστια χάνοντας καί πο
λύτιμο συνάλλαγμα σκορπιέται γιά τήν εισαγωγή κατώ
τερης ξυλείας. Καί διαθέτει τό Ζαγόρι γύρω στις 550.000 
στρέμματα δασικών έκτάσεων, πού μοιράζονται σε τρία 
δασικά συγκροτήματα α) Τύμφης (Γυφτόκαμπου), β) Ρι- 
ζιανών (Κοζιακου), γ) Βάρδα (Ά νατ. Ζαγοριου) πού δια
θέτουν μέ μιά συστηματική καλλιέργεια τ ό  χ ρ ό ν ο  1) 
πάνω άπό 15.000 κ. μ. ξυλείας 2) πάνω άπό 2.000.000 όκ. 
ξυλάνθρακες καί 3) πάνω άπό 10.000.000 όκ. καυσόξυλα 
γιά  έμπόριο, ξέχωρα άπό τά άπαιτούμενα γιά  τις άνάγκες 
τών κατοίκων.

"Ενας άνυπολόγιστος πλούτος, πού τελευταία κίνησε 
ζωηρά τό ένδιαφέρον τών Ζαγορίσιων, οί όποιοι μέ τις 
Ενώ σεις τους καί τούς Συνδέσμους τους άνοιξαν δασι
κούς δρόμους, οί όποιοι άπό τώρα έφεραν τήν οικονομική 
άνοδο του τόπου. Ή  Κυβερνητική μέριμνα έκδηλώνεται 
π ιά  μέ τήν κατασκευή δρόμων καί τις μεγάλες καί τόσο 
συμφέρουσες πιστοδοτήσεις, πού συμβάλλουν στή γοργή 
έκμετάλλευση του δασικού πλούτου, στήν πάταξη τής 
άνεργίας, στήν άνάσταση του Ζαγοριου, άλλά καί γενι- 
κώτερα πολλά άναμένονται τά ώφέλη τής έθνικής μας οι
κονομίας.

Χάρις άκόμη στις φυσικές του καλλονές τό Ζαγόρι 
είναι τό Τυρόλο τής Αύστρίας, μεγάλα δέ θά ήταν τά Ισο-
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δα τής περιοχής, &ν μέ μιάν άξιοποίηση καί προβολή προ* 
σφέρονταν σά μαγευτικό θέρετρο σέ δσες άναζητοΟν τή 
Νιρβάνα στή συγχορδία τοΟ βουνοΟ, τοϋ πεύκου καί τοΟ 
€λατου.
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τ ο  π Ω Γ Ω Ν I

Ή  ήπειρωτική τούτη περιοχή είναι δεμένη με την έν
νοια  του πολιτισμού καί γ ια  νά  έλθει σ’ έπαφή ή ψυχή 
του ταξιδιώ τη μέ τήν ψυχή της, πρέπει νά έρευνηθουν δλα 
τ ’ άνθρώ πινα  έπιτεύγματα, πού ταύτιζόμενα μέ τήν ίστορι* 
κή πραγματικότητα πήραν νόημα καί σκοπό. Πρέπει κανέ
νας μέ τή δύναμη πού δίνει ή δράση καί ή ιστορική συνεί
δηση νά συγγενέψει μέ τά περασμένα, πού έδωκαν στο χ ώ 
ρο τούτο δνομα καί μνήμη.

Ή  όνομασία τής περιοχής χρω στιέται σέ Σλαβικό κύ~ 
ριο δνομα καί δχι τοπωνυμικό πού ύποστήριξεν ό Α. Πάλ- 
λ η ς 1 2, μιανοΰ ήγέτη «έπήλυδος» 3 * Πωγώνη, ό όποιος έγκα- 
ταστάθηκεν έδώ. Τό δνομα τούτο διατηρήθηκε καί άπό τούς 
Τούρκους καταχτητές «Ν αχιγέ Πωγώνι», αν καί πολλοί 
άποδίνουν τήν όνομασία τής περιοχής σέ διάφορα άλλα 
α ίτ ια . Ό  Κ ωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος δικαιολογεί 
τό δνομα τής «Π ω γω νιανής»8 άπό μ ιά  παληά όμώνυμη 
πολιτεία , πού ήταν κοντά στήν Ό σ τά ν ιτσ α , τήν όποία εΐ- 
χε θεμελιώσει ό Α ύτοκράτορας Ιω άννης Παλαιολόγος. Ε ί
ναι δμως γνωστό πώ ς ό Αύτοκράτορας τούτος κυβέρνησε

1. Α. Πάλλη, Ματρου: «Ιστορία τχ)$ Ηπείρου» 1858.
2. I. Λαμπρίδη: «Ήπειρωτ. Μελετήματα» τευχο$ 7 σελ. 16 εκδ 1889.
3. Τό Πωγώνι μετετράπηκε σέ Πωγωνιανή άπ* τήν τάση των 'Αρ

χιερέων έξελληνισμου των ξένων όνομάτων.
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μόλις τό 1341, ένώ, δπως σώζεται άπό έπιγραφές, έκκλη- 
σιαστική άρχή στή Διπαλ(τσα ύπήρχεν άπό τις άρχές τοΟ 
IP  αιώνα4.

’Άλλοι άποδίνουν τό όνομα σέ όμώνυμη πολιτεία ποά 
ύπήρχε κοντά στή Διπαλίτσα, τήν όποία μετά τήν κατα
στολή τής στάσης τής Σικελίας περνώντας ά π ’ τήν ’Ή πει
ρο, θεμέλιωσεν ό Κωνσταντίνος ό Πωγωνατος. Δέν άπαν- 
τιέται όμως πολιτεία νόχει τό έπίθετο καί όχι τό όνομα τοΟ 
Αύτοκράτορσ.

Ό  Pouqueville6 δικαιολογεί τήν όνομασία άπ’τήν όμώ
νυμη πόλη Πωγωνιανή, κοντά στά έρείπια τής Βελάς, ποά 
ήταν άφιερωμένη στό Δία, ό όποιος ώνομάζονταν καί Πω- 
γωνίτης(Ι).

ΟΙ Κοινότητες τής περιοχής ήταν χωρισμένες σέ πα- 
τριές μ’ έναν άρχηγό καί πολιούχον "Αγιο. Μιά διαίρεσή 
τήν όποία άπ* τά μεσαιωνικά καί έπόμενα χρόνια μαρτυ- 
ροΟν ή σωζόμενη παράδοση, οΐ όνομασίες διαφόρων χω
ριών Ποντικάταις, Βασιλάταις κά, ως καί ή ύπαρξη στήν 
ίδια κωμόπολη δυό καί τριών έκκλησιών στή μνήμη τοΟ 
ίδιου "Αγιου. Στή Ρουψιά ή έκκλησιά του Προφήτη Ή λία 
άνήκε στήν πάτριά τών Καλουδαίων, του Ά η  Σπυρίδωνα 
στους Χατζαίους, του "Αη Παντελεήμονα στους Καραγιαν* 
ναίους καί τοΟ *Άη Γιώργη στους Μακραίους. Στήν ΠολΓ 
τσιανη στίς άρχές του ΙΖ' αίώνα διακρίνονταν δέκα τρεις 
πατριές καί στά Φραστανά, νωρίτερα άπ* τήν κατάχτηση· 
καί ώς τό 1585, τέσσαρες μεγάλες πατριές, τών Φραστα- 
νιωτών, Ζουπανιωτών, Καζατών καί Κρανιωτών.

Ό  πατριαρχικός βίος συνετέλεσε πολύ στή διατήρηση 
τοΟ θρησκευτικού καί έθνικού αίσθήματος τών κατοίκων, 
στό ρίζωμά τους μέ τόν προγονικό χώρο καί στήν άνθηρή 
οίκονομία. Ακμάζει έδώ τό έμπόριον άπό τίς άρχές τού 5

4 .1. Λσμπρίδη, όπου πιό πάνω σελ. 17.
5. Pouqueville: «Ταξίδι στήν ‘Ελλάδα».
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ΙΓ' αιώνα. Εβδομαδιαίες άγορές έχομε, στην Πολίτσιανη 
κάθε Πέμπτη, στην Καστάνιανη κάθε Τετάρτη καί στο Δελ- 
βινάκι κάθε Σάββατο. Ετήσιες άγορές γίνονταν στήν Πω- 
γωνιανή καί πιο όνομαστή στή Διπολίτσσ. Ή  άγορά τού
τη καθιερώθηκεν όπ’ τον Άντρόνικο τό νεώτερο τό 1335- 
1336 καί ήταν ένα έμπορικοθρησκευτικό πανηγύρι πού γί
νονταν κάθε Δεκαπενταύγουστο στή Μονή Μολυβδοσκέπα- 
στου καί δισρκούσε γύρω στον έ'να μήνα. Τό πανηγύρι 
τούτο διατηρήθηκε ως τό 1792 πού ό 9Αλή Πασάς τό μετέ
φερε στά Γιάννινα, δπου στήν άρχή διατήρησε καί τό δνομα 
Πωγωνιανή. Στο πανηγύρι τούτο συναντιόνταν οί ντόπιοι 
έμποροι μέ τούς συναδέλφους τους των άλλων ήπειρωτικών 
πόλεων καί τής Ευρώπης, έτσι πού τό πνεύμα άκονίζονταν, 
ό ξένος πολιτισμός έφερνε τά καλά του αποτελέσματα καί 
ό δρόμος τού μισεμού ξανοίγονταν έλπιδοφόρος.

«... Οί άνδρες τού Δελβινακίου άποδημουσιν εις Κων
σταντινούπολή ώς κηπουροί καί κρεοπώλαι, δμως έμπο- 
ρεύονται καί μηλωτάς έν Ρωσσία καί χρυσήν κλωστήν έν 
Γερμανία διά τήν κατασκευήν κεντημάτων τών Αλβανικών, 
γράφει ό Λήκ. Κηπουροί καί κρεοπώλες, άρΓοποιοί καί 
παντοπώλες, βαρελοποιοί, βυρσοδέψες καί κτηνοτρόφοι, 
οί Πωγωνίσιοι στήν ξενητειά μέ όλόρθη συνείδηση μάζε
ψαν μέ ίδρώ τό χρήμα, πού μέ άπλοχεριά διέθεσαν γιά 
έργα εύποιΐας στήν πατρίδα τους. "Υψωσαν σχολειά καί 
Έκκλησιές, διετήρησαν διαπρεπείς δασκάλους καί κληρι
κούς καί συγκρότησαν περίφημες βιβλιοθήκες. Τά σημε
ρινά άρχιτεκτονικά καί πνευματικά κατάλοιπα μάς πείθουν 
γιά τήν ύψηλή άποστολή έκείνων, πού στό παρελθόν μ* 
άγόπη καί ύπομονή μαστόρεψαν έ'να γνήσιο καί ιδιαίτερο 
πολιτισμό.

*Απ* τήν Βλαχιά, δέκα τρεις έμποροι πολιτσιανιτες 
έστελναν στις άρχές τού ΙΕ' αιώνα 500 γρόσια γιά τήν 
έκκλησιά τής γέννησης τής Παναγιάς τού χωριού τους. 
Γιά τό σκολειό τής Όστανίτσας ό ‘Ιερομόναχος Ίωαννί- 
κιος Παγούνης έδινε κάθε χρόνο 27 τάλ. Γιά τό σκολειό
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τής Πολίτσιανης, δπου διδάσκονταν καί ή ύφαντική, ό Κυ
ριάκος ’Αλεξίου άφήκε 2.500 γρόσισ. Στό Βασιλικό τόν 
καιρό του *Άη Κοσμά δίδασκεν ό σοφός Ιερομόναχος Κα· 
ραλής. Ή  Σαπική, τόν καιρό του Ά λη πασά, ήταν ένα 
άληθηνό πνευματικό Κέντρον, δπου μαζεύονταν μαθητές 
άπ’ τό Μπεράτι, Τεπελένι καί Πολίτσιανη, μέ σοφούς δι
δασκάλους τόν ήγούμενο Κωνστάντιο Βσσιλειάδη, τόν 
Ιερομόναχο Ιερεμία άπ* τή Μέγγουλη καί τόν Παπα Ζήση 
άπ* τό Μπεράτι.

Στά 1816 λειτουργεί στό Δελβινάκι Ελληνική Σχολή 
δπου ώς τό 1825 δίδαξαν ό Κωνστάντιος Φλέντος ή Γιώ- 
νης Πτυχιουχος τής Μεγάλης του Γένους Σχολής καί ό Γ. 
Γαζής® μαθητής στό Βουκουρέστι τοΟ Νεόφυτου Δούκα.

Στά 1827 Ιδρύεται στή Βήσιανη Ελληνική Σχολή, 
δπου δίδαξαν ό Βασίλειος Παπά Τζιούμας, ό σοφός Γιάν
νης Μιρτύλος ή Γκούσης, ό Μανώλης Τζιόβας, ό Π. Οίκο- 
νομίδης κ. ά. Στό Βασιλικό (Τσαραπλανά) λειτουργεί τό 
1860 Ελληνική Σχολή. Επίσης λειτουργούν Παρθεναγω
γεία στό Δελβινάκι, Βήσιανη, Βασιλικό καί Πολίτσιανη.

’Αναπτύσσεται ένα πνευματικό φυτώριο, τό όποιο δη·? 
μιουργικά καλλιεργεί ό Μητροπολίτης τής Δρυϊνούπολης 
Ματθαίος Πετρίδης. “Έτσι τό Πωγώνι μάς δίνει τούς Λό
γιους Νεόφυτο, πρώην Δέρκων, τόν Ηρακλή Βασιάδη, τό 
φιλικό Νικόλα Κανούση, τόν Ιερεμία άπ3 τό Δελβινάκι,

6. Ό  Γ. Γαζής νωρίς μυήθηκε στή Φιλική Εταιρεία, ύπήρξε δέ Γραμ
ματικός του Καραΐσκάκη. Τό 1830 γύρισε στό Δελβινάκι δπου υπηρέτη- 
σεν ώς Διδάσκαλος. Τιμώμενος γιά  τή σοφία του άπ* τόν ’Αρχιερέα 
Δρυΐνουπόλεως ελαβε τόν τίτλο Γενικός Λογοθέτης Δρυΐνουπόλεως. Διω- 
ρίστηκε Σχολάρχης στό ’Αργυρόκαστρο, νωρίς όμως λόγω των τότε 
άντιξόων περιστάσεων γύρισε στή θέση του στό Δελβινάκι. Μαθητές 
του υπήρξαν ό Πέτρος Χρηστίδης Λιμποχοβινός καί ό Λόγιος Ηρακλής 
Βασιάδης. Υπηρέτησε Γυμνασιάρχης στό Μεσολόγγι, δπου καί πέθανε 
τό 1854. Έ ργα  του: «Τρόπαιον Δελβινακίου» 1833 «Βιογραφία Μάρκου* 
Μπότσαρη καί Καραΐσκάκη» 1828 κ. ά.
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άπόφοιτο τής Ά θω νιά δα ς Σχολής πού δίδαξε τό 1767 
στήν πρώτη περιοδεία τού *Άη Κοσμά στη Δρόβισνη, τό 
Ν. Δεληγιάννη, ’Ιωάννη Βούρη, Ιω άννη  Γαλάνη, Ιω άννη  
.Δάλλα, Χρήστο Γ. Γαζή, Δ. Λάμπρο, Παναγ. Δορδούφη, 
Κ. Κυργιαζή, Ά ρ . Κόνδη, Δ. Δάλλα, *Αρ. Ρούκη, Ά θ . 
-Οίκονομίδη, Μάνθο καί Χρ. Καρακώνστα, Χρ. Δ. Ζωΐδη, 
Γ. Γκινόπουλο, Δ. Π απαδόπουλο, Ν. Νεάνθη, Β. Διαμαν- 
τόπουλο, Οίκονόμο Π απαχαραλάμπους, Μ ατθαίο Σπυρί
δωνος, Ά ν . Οίκονομίδη Ίεροδιάκονα, λόγιο καί άντιπρό- 
Όωπο στήν Πωγωνιανή τοϋ ’Αρχιερέα Δρυϊνουπόλεως καί 
Βελάς, I. Νικόπουλο, Δ. Δόκο, Β. Γεωργιάδη, Δ. Μιλε· 
τζανόπουλο, Εύάγ. Παγούνη, Δημ. καί Χαρ. Ή γουμενίδα, 
Β. Διαμαντόπουλο, Κων]νον Βοστινιώτη, Ζήση ιερέα, φω
τεινό Σχολάρχη πού ένενήντα χρονώ άκολούθησε τον υΑτ\ 
Κοσμά στήν περιοδεία του στήν παληά ’Ή πειρο καί πού 
μετέφρασε τό φιλοσοφικό σύγγραμμα τού Λοκκίου, καί 
ά λ λ ο υ ς7.

Παράλληλα προς τήν έκπαίδευση ή έκκλησία διέσωσε 
τόν πληθυσμό ά π ’ τόν έξισλαμισμό, κράτησεν άνέσπερη 
•τήν παράδοση καί τήν έθνική φλόγα καί διατήρησε ιερή 
τήν παρακαταθήκη των όθανάτω ν ιδεωδών στις γενιές πού 
άκολουθουσαν.

Τό βόρειο διαμέρισμα καί τό άνατολικό Τμήμα τοΟ 
νότιου διαμερίσματος, ξέχωρα άπ* τό Δελβινάκι, Ζαρα- 
•βίνα, Γκούβερη καί Δολό, ύπήγονταν στήν Επισκοπή Βε
λάς, δλα δέ τά άλλα στό Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως.

Ά π ’ τίς άρχές του ΙΒ' αιώνα Α ρχιεπισκοπικός ήταν 
ό θρόνος τής Πωγωνιανής, πού ύπήγετο στόν Πατριάρχη 
τής Κωνσταντινούπολης, μέ πρώτη του έδρα τή Σταυρο
πηγιακή Μονή τής Μ ολυβδοσκεπάστου8.

7. Π. ΆραβσντινοΟ: «Λόγιοι της Τουρκοκρατίας» 1960.
8. Μονή Μολυβδοσκεπάστου: περιβόητος ναός τής Κοίμησης τής 

'•Θεοτόκου, πού βρίσκεται στήν άριστερή δχθη του ποταμού ’Αώου, μισή
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Ή  Αρχιεπισκοπή Πωγωνιανής άνσφέρεται άνάμεσα 
ΌτΙς όκτώ Αρχιεπισκοπές τοΟ οΙκουμενικοΟ θρόνου στό 
μέσα του ΙΣΤ αΙώνα (1562). Τό Μόρτη τοΟ 1828 ένώθηκε 
μέ τή Μητρόπολη Κορυτσάς άπ* τήν όποίσ γρήγορα άπο- 
<τπάστηκε γιά νά ένωθει τό Μάη τοΟ 1834 μέ τή Βελλά μέ

•ώρα πιό δώ Απ’ τή Διπαλίτσα. 'O rrcoS φανερώνεται Από έπιγραφές καί 
όπως διασώζεται Από τήν παράδοση, ό ναός τούτος πρωτοχτίστηκε Από 
τόν Κωνσταντίνο τόν Πωγωνατο (668-685). Μέ τό διάβα τοΟ χρόνου 
κατέρρευσε καί Ανοικοδομήθη Απ* τόν Άντρόνικο Κομνηνό (1183—1185) 
•καί τό Μεγάλο Δούκα τόν Παλαιολόγο, όπως διασώζει ή έπιγραφή στόν 
•Ιερό Ναό: «Άνηγέρθη έκ βάθρων καί άνωκοδομήθη ό θείος καί πάνσε- 
τττος ούτος Ναός ό έπονομαζόμενος είς τό όνομα τής Ύπεραγίας Δεσποί- 
νης ήμών Θεοτόκου τή συνδρομή καί έξόδων του άοιδίμου βασιλέως Κων
σταντίνου του Μπωγωνάτου, μετά δέ χρόνους πολλούς έσαθρώθη παν
τελώς καί άνακαίνισεν αυτόν ό ’Ανδρόνικος Κομνηνός καί Μέγσς Δούξ ό 
Παλαιολόγος καί πάλιν ήλθεν είς έσχατον άφανισμόν καί Ανακαίνισαν καί 

-έζωγράφισαν αύτόν οΐ τιμιώτατοι ΜπωγωνιανΤται έν έτει 1522 μηνί Δε- 
κεμβρίω όρα ό θεός τίνος είν* ό κόπος».

Τό χτίσιμο τοΟ Ναού τούτου άπό τόν Πωγωνατον ή παράδοση Απο
δίνει στή μετάνοια τούτου ή όποία Ακολούθησε τήν πιό κάτω Αλαζονεία 
του. ΤΗταν τόν καιρό πού μέ τά νικηφόρα στρατεύματά του γύρισε Απ* 
τή Σικελία καί στρατοπέδευσε στό χώρο τούτον. ΤΙς νίκες του αύτές τΙς 
Απέδινε στή δική του δύναμη καί όχι στή θέληση του θεού, 6 όποΤος 
γ ιά  νά τόν κάνει νά μετανοήσει, όταν έβγαινε Απ* τό λουτρό μετέβαλε 
τό  πρόσωπό του είς ΑΙΘίοπα. ΟΙ στρατιώτες του τώρα δέν τόν Αναγνώ
ριζαν καί τόν έχλεύαζαν. Μπαίνει 6 Αύτοκράτορας πάλι στό λουτρό καί 
:μέ συγκίνηση καί δάκρυα ζητάει συγχώρεση Απ’ τόν θεό, φωνάζοντα* 
«Καθεΐλε δυνάστας άπό θρόνου καί ύψωσε ταπεινούς». Ό  θεός τόν συγ- 
χωρεΐ καί τά στρατεύματα του Απονέμουν βασιλικές τιμές. Ά πό  τήν αί- 
τ ία  αύτή χτίζει τό μεγαλοπρεπή τούτο ναό τής Μολυβδοσκέπαστου 
(κοίτα: Αγγελικής Χατζημιχάλη, Ή πειρ. Χρονικά 1940, σελ. 176-177).

Ή  Μονή ήταν πολύ πλούσια, συντηρούσε δέ καί Εκπαιδευτήριο 
στό όποιο Από τό 1376 δίδασκαν οΐ μοναχοί Αρχαίους έλληνες συγγρα
φείς καί θρησκευτικά. Ή  περιουσία της ήταν τεραστία. Είχεν Ακίνητα 
Αστικά, μετόχια καί πολλές δωρεές άπό όμογενεΐς τής Κωνσταντινούπο
λης, Ρουμανίας, Ρωσίας καί κυριώτερα τής Μολδοβλαχίας όπου γ ιά  νά 
διασωθούν άπό τή μάστιγα τών Κσραμουρατάτων (έξισλαμησθέντων Χρι
στιανών) είχαν έγκατασταθεΐ πολλοί .Πωγωνίσιοι πού εύδοκιμούσαν (Π.
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τήν όποία άπετέλεσε τή Μητρόπολη Βελλας καί Πωγω- 
νιανής. Τό 1842 διαλύεται ή συνένωση των έπαρχιών τού
των καί έτσι άποτελει ιδιαίτερη ’Αρχιεπισκοπή ώς τό 1863 
πού διαλύθηκε και συγχωνεύτηκε μέ τις γειτονικές έπαρ- 
χίες Κορυτσάς και Βελλας. Τό Νοέμβρη τού 1924ώρίστηκε 
δπως ή Υποδιοίκηση Πωγωνίου άποτελέσει τή Μητρόπολη 
«Δρυϊνουπόλεως και Πωγωνιαννής * * * * * * * * 9 (Celzer Ungedr σελ. 630

Άραβαντινου, Χρονογραφία τόμ. Β' σελ. 71).
Ή  Μονή είχε πολύτιμα βιβλία και σπάνια χειρόγραφα, τά όποια

όμως ή καταστράφηκαν άπό άδσεϊς ή, πράγμα πιο σωστό, πουλήθηκαν
άπό Ιεροκαπήλους πού λήστευαν τούς θησαυρούς των ’Ηπειρωτικών μο-
ναστηριών. Ά π ό  τον τότε Μητροπολίτη των Γιαννίνων Σπυρίδωνα Βλά*
χο, διεσώθηκε καί βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο των Γιαννίνων, πολύ
τιμη άσημένια επιχρυσωμένη στάχηση του πολύ παληου άπό μεμβράνη
Εύαγγέλιου τής Μολυβδοσκέπαστου. Στό κείμενο δεν άναφέρεται ή χρο. 
νολογία πού γράφτηκε «Ο ΚΩΔΙ2 ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ» ούτε κάποια 
σημείωση υπάρχει άλλου. Τό πιθανώτερο νά γράφτηκε μετά τον Θ' αιώ
να ά π ’ τον όποϊον άρχισεν ή χρήση τής μικρόγράμματης γραφής καί νω. 
ρίτερα άπό τό έτος ΑΦΠΕ πού γράφεται στή στάχηση. "Ετσι πιστεύο
με πώς γράφτηκε γύρω στό ΙΒ' μέ ΙΓ' αίώνα. Ή  στάχηση φιλοτεχνήθη- 
κε ένα καί περισσότερον αίώνα μετά τό 1453 είναι δέ μιά συνένωση τής 
ηπειρωτικής λαϊκής τέχνης μέ τή Βυζαντινή. Είδικώτερα άνήκει στά κομ
ψοτεχνήματα τής άργυροχοϊκής Ηπειρωτικής τέχνης. (Κοίτα: Α γγελ ι
κής Χατζημιχάλη, «ή στάχωσις του Εύαγγελίου Μολυβδοσκεπάστου»,. 
Ήπειρ. Χρον. 1940, I. Θ. Κολιτσάρα «κώδιξ Εύαγγελίου Μολυβδοσκεπά· 
στου» Η. X 1940, I. Λαμπρίδου «Ηπειρωτικά Μελετήματα, Ιερά έν Ή- 
πείρω Σκηνώματα κλπ» 1888, καί «Πωγωνιακά» 1889, Νικ. Τσιγαρα 
«’Ηπειρωτικά» είς ’Αττικόν Ήμερολόγιον Ά σω πίου 1896 σελ. 311, Εύαγ. 
γέλου Σαβράμη «χειρόγραφα τής βιβλιοθήκης Βησσάνης Πωγωνίου Έ- 
πετ. Βυζ. Σπουδών, 11, 1935 σελ. 295—305.

9. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΠΟύΓΟύΝΙΑΝΗΣ:
Γαβριήλ. Νωρίτερα ά π ’ τόν ’Αρσένιο (Κ. Σάθσ βιογρ. σχεδ. περί 

Ίερεμίου Β').
’Αρσένιος. 1950.
"Ανθιμος. Γενάρης 1620 (Νομ. Συναγ. σελ. 206—Σάθα Γ. 561.
Συμεών, παραιτήθηκε στίς 28—2—1620. (Κωδ. Π. Άρχειοφ. Β' 8—Κε- 

ραμέως Ίερ. βιβλ. Δ’ 8.
Σωφρόνιος. 1620-1643.
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Ήπειρωτ. Χρονικά Η' 141, 143,—Χρυσ. Μερ. συντσγμάτιον 
σελ. 74). Ή  Επισκοπή Δρυϊνουπόλεως ύπήρξεν άπό τΙς 
άρχαιότερες τής Μητρόπολης τής Νικόπολης καί άπό τά 
1285 τής Μητρόπολης τών Γισννίνων, μέ έδρα της πιό ϋσ· 
τέρα τό ’Αργυρόκαστρο. Τό 1813 *1821 ένώθηκε προσωρι
νά μαζί της ή Επισκοπή Χειμάρρας καί Δελβίνου καί όρι- 
στικά άπ' τόν Ιούλη τού 1832. Σέ Μητρόπολη τιμήθηκε 
τόν Ιούλη του 1835. Στή Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως τά 
1924 ύπήχθη καί ή Υποδιοίκηση Πωγωνίου μέ έδρα τό 
Δελβινάκι, έλαβε δέ τό δνομα «Δρυϊνουπόλεως καί Πωγω
νίου» του άρχιερέα της φήμιζομένου «ύπερτίμου καί έξάρ- 
χου Βορείου Ηπείρου». Τό Φλεβάρη τού 1936 συγχωνεύ
τηκε μαζί της ή Μητρόπολη Βελλας καί Κόνιτσας, έτσι δέ 
άποτελέατηκε ή Μητρόπολη «Δρυϊνουπόλεως καί Κονί- 
τσης»,0. . . . . .

Παρθένιο?. 1643-1650 (Ν. Συναγ. 123 Σάθα Γ. 526). .
Δανιήλ. 1650-1656 (Ν. Σνναγ. 236 Σάθα Γ  584).
Νεκτάριο?. 1656.
Μαναση?. 1667—1673 (Δελικάνη Γ' 181).
Μαλαχίου. 1673—(Κωδ. Κριτίου Α' 526).
Εύθύμιο?. (1. 3.1702 έω? 1730-Κωδ. Π. ’Αρχ._ Γ  74).
’Αθανάσιο?.
Νεόφυτο?.
Παρθένιο?. Έξελέγη τόν Ιούλη του 1763 (Κωδ. Στ' 56). -
"Ανθιμο?. (Κωδ. Ζ' 200).
Διονύσιο?. 1797—1828. ' .
Ιωσήφ. 1834-1840.
Ιερόθεο?. 1840-1848.
Μελέτιο?. Ίούνη? 1848 έω? 16-7—1848. ,
’Αγάπιος. 23—11—1848 έω? 27—12—1850. .
Νίκανδρο?. 1850-1854.
Πανάρετο?. 1854 έω? 1863 πού διαλύθηκε ή έπαρχία Πωγώνΐανή?. 
10. ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΔΡΥΨΝΟΥΠΟΛΕΩΣ; .
Ματθαίο?. 1517. · ;
Μακάριο?. 1565. ' . .
Νεκτάριο?. — "
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"Ετσι προσέκρουσαν στο βαθύ θρησκευτικό αίσθημα 
καί στό καλλιεργημένο πνεύμα τής περιοχής, οι ’Αλβανοί 
πού έγκαταστάθηκαν έδώ πρό του 1339, δπως φανερώνε
ται άπό τά διάφορα ’Αλβανικά τοπωνυμικά, Ρομπάταις 
(ρόμπα—ένδυμα), Δελβινάκι (άμπελότοπος), Σκίμπι—Κού- 
κι (κόκκινος βράχος) καί άλλα, άλλά καί άπό τό χρονικό 
του Βασιλικού. Δικαιολογείται λοιπόν ό περιορισμένος 
έξισλαμισμός τής περιοχής, άξιος δέ προσοχής είναι ό

Γαβριήλ. Καθαιρέθηκε έπΐ Ιερεμία Β'.
’Ιάκωβος. 1587-1595.
Νεόφυτος. 1602—1610.
Ματθαίος. 1614—1621.
Κάλλιστος. 1630—1636.
Γαβριήλ. 1637—1643.
Ραφαήλ. 1720.
Στέφανος. 1729-1732.
Νικόδημος. 1732.
Μητροφάνης. 1753—1787.
Γαβριήλ. 1787-1827.
’ Ιωακείμ.—1827—1835.
ΤΤαΐσιος.-1835.
•Νεόφυτος.—1835—1841.
Ν ικόδη μος.—1841—1848.
Παντελεήμων .—1848—1867.
Ματθαίος.—1867—1876.
^Ανθιμος.—1876—1880.
Κλήμης.-1880-1888.
Κοσμάς.—1888— 1892.
Κωνστάντιος.—1892—1894.
Γ ρηγόριος.—1894— 1899.
Λουκάς—1899-1909.
Βασίλειος.—1909— 1936.
Δημήτριος.—1936—1958.
Χριστόφορος—1958.

Κοίτα καί Μητροπολίτη Σάρδεων ΓέρμανοΟ: «’Επισκοπικοί Κατά
λογοι των έν Ή πείρω  καί Άλβανίφ ’Επαρχιών του Πατριαρχείου Κων
σταντινουπόλεως» Ήπειρ. Χρονικά 1937.
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£ξελληνισμός τών Αλβανών, δπως τοΟ χωριοΟ Κουκλέσι 
τής Τσαρκοβίτσας πού έξελληνίστηκαν έξ# όλοκλήρου σέ 
σημείο πού ξέχσσσν καί την πατρική τους γλώσσα, τοΟ 
χωρίου Ζόριστας κ. ά.

ΟΙ ’Αλβανοί φεουδάρχες πού γίνονταν άνεκτοί άπ’ τό 
Βυζάντιον, έγιναν άληθινοί τύραννοι μετά τήν Τουρκική 
•έπικράτηση. Τό Πωγώνι ατά σκοτεινά έκεΐνα χρόνια ύπέ- 
στη πολλά δεινά. Γιά ν* άποφύγουν τόν άτιμασμό καί τις 
κακοποιήσεις τών Αλβανών, οί χριστιανοί κάτοικοι τοΟ 
χωρίου Κσστάνισνη, έξαγόρασσν τό 1753 τήν προστασία 
του Κούρτ Πασά, μέ έτήσισ εισφορά τους 700 γρ. καί τοΟ 
-Διοικητή τών Γιαννίνων Σουλεϊμάν Πασά του Β' τό 1759 
yib  νά ύποκύψουν τό 1789 στήν αύθαίρετη προστασία τοΟ 
Ά λή  Πασά, στόν όποιο κατέβαλαν ύποχρεωτικό γεώμορο. 
Τήν προστασία τοΟ Κούρτ Πασά έξαγόρασε τό χωριό Ρου- 
•ψιά μέ έτήσια εισφορά 700 γρ. ως πού ύπέκυψε κι* αύτό 
στή βία τοΟ Άλή Πασά.

Τό Βασιλικό ήταν κάτω άπ* τήν προστασία τών Μπέη, 
■δων άπ* τήν Πρεμετή, άπό δέ του 1700 κάτω άπ’ τήν προ
στασία του *Αλή Μπέη καί Φράσκαρη άπ’ τό Αργυρόκα
στρο, στούς όποιους κατέβαλαν 22,5ο]ο άπ’ τή παραγωγή 
τών άμπελιών καί τή δεκάτη άπ* τις καστανιές. Ή  ΠολΙ- 
τσιανη γιά ν* άποφύγει τήν τέλεια καταστροφή πούλησε 
•δλη τήν άκίνητη περιουσία της στόν Κούρτ Πασά γιά τό 
Ασήμαντο ποσό τών 12 γρ. Τό Λαχανόκαστρο, ή Διπαλί* 
τσα, ή Όστανίτσα κ. ά περιήλθαν άπ* τό 1735 μέ τή βία 
στήν Ιδιοκτησία τών Καρσμουρατάτων.

Τήν πιό σοβαρή διεκδίκηση τής άπληστίας τοΟ Άλή 
Πασά άπετέλεσε τό Δελβινάκι. Χρόνια μοχθοΟσε ν’ άπο- 
σπάσει άπ* τούς Προκρίτους τό πωλητήριον έγγραφον. Ά . 
-νάμεσα στούς δυό λόφους τής πόλης χτίζει μεγαλοπρεπέ
στατο Μέγαρο, άποτρέπετσι δέ νά ύψώσει καί κάστρο, άπ*

11.—I. Λαμπρίδη: «Ήπειρ. Μελετήματα» τεχν. Γ· σελ. 20*
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τήν κυρά Βασιλική. Α π ' τό παλάτι του άγναντεύει τήν 
δμορφη γύρω περιοχή, τήν όποια διεκδικει μέ δικαίωμα όλο- 
κληρωτικής ιδιοκτησίας. Ή  άντίδραση τών Δελβινακιωτών 
έχει σάν άποτέλεσμα τό κάψιμο δυο φορές τής πόλης, τή 
φυλάκιση κσΐ δολοφονία πολλών κατοίκων, τήν άπαγωγή 
κοριτσιών καί τό άτίμασμα γυναικών12 13. Τήν ηρωική άρνη
ση τών κατοίκων άκολουθάει ή έγκατάσταση στο Δελβινά- 
κι 'Αλβανικών στιφών, πού έπιφέρουν πολλές καταστροφές* 
Ό  Ά λή Πασάς άξιοι άπ' τούς Δελβινακιώτες 140.000 γρ. 
καί επειδή δεν τοΰ τά έδωκαν, έγκαταστάθηκαν στην πό
λη, δπως μάς λέει ό Holland, 3.000 ’Αλβανοί γιά τή συν
τήρηση τών όποιων χρειάζονται 80.000 γρ. τό χρόνο. Γιά 
νά τούς έκδικηθει ό Ά λής πασάς, σκέπτεται νά μεταφέρει 
τούς Δελβινακιώτες στο χωριό Κουδέσι κοντά στήν Αύλώνα 
καί νά φέρει άπ’ έκει στο Δελβινάκι τούς Τουρκαλβανούς* 
Οί κάτοικοι όμως ύπομένουν καί άντιστέκονται. "Οταν 
δμως 6. 000 Τουρκαλβανοί στρατιώτες παραμένουν στό Δελ- 
βινάκι πάνω άπό 15 μέρες καί καταστρέφουν τά πάντα, οι 
Δελβινακιώτες τής Κωνσταντινούπολης διαμαρτύρονται έν
τονα στό Σουλτάνο. Άκολουθάει φιρμάνι στον Άλή, χω
ρίς δμως κανένα άποτέλεσμα. Ή  ήρωϊκή πόλη18 δμως κρα- 
τάει ολόρθη καί οί άγώνες της γίνονται θρύλος:

«Όλαις αί χώραις και χωριά, φοβερέμ9 9 Αλή πασά,
σε προσκυνούν άγένδη, 9Αλή πασά κανμένε.
Κι9 ενα χωριό Πωγωνιανής, δεν σε φοβειτ9 άφένδη».

Τά δεινά αύτά έπέφεραν τήν έρήμωση τής περιοχής, 
τά όποια δεινά έπαύξαινε ή θέση τοϋ Δελβινακιου, πού 
ήταν σταυροδρόμι τών Γιαννίνων—Αργυρόκαστρου—Αύ-

12.—Λαμπρίδη, όπου πιό πάνω. Ό  Ν. Νταής κρεμιέται, ή γυναίκα 
του Ν. Ντάλλα άτιμάζεται. Ό  πα πά  Έξαρχος ρίχνεται στ\ς φυλακές καί 
πολλοί άλλοι.

13. Γ. Γαζή: «Τρόπαιον Δελβινακίου» Αίγινα 1835.
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λώνσς καί Τεπελενιοΰ. Εβδομήντα οικογένειες έγκατα- 
στάθηκαν στή Βεσσαραβία καί πολλές άλλες στήν ’Αλβα
νία, Κωνσταντινούπολη καί Αίγυπτο. Μέ δλες δμως τις 
καταστροφές ή περιοχή συνέχισε τήν Ιστορική πορεία της 
μέ τή βοήθεια καί τήν άγάπη τών ξενητεμένων παιδιών της 
καί μέ τήν άνεστημένη ψυχή τών ντόπιων, πού έστησαν 
άκατάλυτο τρόπαιο λεβεντιάς καί ήρωϊσμού, ώς τό 1913 
πού γλυκά χάραξε ή Λευτεριά...

Έ χω  τή γνώμη πώς ή γνωριμιά τής περιοχής πρέπει 
ν ’ άρχίσει άπ* τό χωριό Βασιλικό (Τσσρσπλανά). Ξαφνικά 
θά βρεθείς σέ μαγευτικά δάση καστανιάς, μιάς άτελεύτη- 
της καστανιάς, πού μέσα σ* ένα πράσινο πέλαγος τρελλο- 
παίζει μέ τή χειμωνιάτικη θύελλα, πού στέκει όλόρθη στις' 
ριγηλές ριπές καί δένει στό γαλήνιο φώς τών φαραγγιών 
τόν άσπρο καρπό της, τόν γεμάτο οίκογενειακή θαλπωρή. 
Πιό κεΐ τ* άμπέλια μέ τις γραφικές γιορτές τοΟ τρύγου πού 
φουντώνουν περισσότερο στή Βήοιανη καί τό Δελβινάκι, 
τά περιβόλια μέ τά λίγα κηπουρικά καί τ* άφθονα όπωρο- 
φόρα δέντρα, ένα χωριό πυργωμένο στά όχτακόσια περί
που μέτρα πάνω άπ' τή θάλασσα, γεμάτο δροσερή αύρα, 
πού πλούσια προσφέρεται γιά θέρετρο. Κι* ot άνθρωποι μέ 
άσυννέφιαστη σκέψη καί μέ παθολογική άγάπη γιά τόν 
προγονικό χώρο, νά σου μιλάνε γιά τά περασμένα, πού τό 
χωριό τους ήταν ένα πολιτισμένο Κεφαλοχώρι, ένα βασι
λικό χωριό—-πού δικαιολογεί καί τήν όνομασία του—τοΟ 
ΠωγωνιοΟ. Νά γυρίζουν μέ συγκίνηση στά τωρινά, νά σοΟ 
δείχνουν μέ δικαιολογημένη περηφάνεια τό άρχοντικό προ
γονικό του Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη τής Κων· 
σταντινούπολης κ. Άθηναγόρα καί νά σ' άποδεικνύουν μέ 
τά λιγοστά τους έργα τή φλόγα τους νά κρατήσουν άνό- 
θευτη άπό ξένα στοιχεία τή σύνθεση τών κατοίκων τού 
χωριού.
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Νάχεις τήν τιμή καί τή χαρά νά συντροφεύεσαι στη λι- 
γόμερη διαμονή σου άπ* τό σοφό Βσσιλικιώτη Καθηγητή; 
τοΟ Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης κ. Πσνσγ. Χρήστου, ποσ 
πάντα περνάει τις θερινές διακοπές του έδώ και τό Μάνθσ 
Σπύρου, τό χημικό καί άνεψιό του Πατριάρχη, πού άφηκε 
τήν έπιστημονική του έξέλιξη γιά νά μήν άποσπαστει άπ*· 
τά προγονικό χώμα. Στήν έξέλιξη τού χωριού πασχίζει ση
μαντικά ή άδελψότητα τού χωριού στήν Αθήνα μέ τον έ- 
ξαίρετο πρόεδρό της κ. Σεχόπουλο. Έ τσι οί ντόπιοι κσΐ οί 
ξενητεμένοι σέ μιά ειλικρινή συνεργασία, νοιώθουν έντός 
τους τον ϊδιο παλμό, σάν έ'ναν αιώνιο άρμονικό ρυθμό τής 
άρετής, πουναι παλμός κάθε Πωγωνίσιου καί γενικώτερα 
κάθε ήπειρώτη.

’Αριστερά τό χωριό Ρουψιά, ή πατρίδα τού Μεγάλου 
Δεσπότη των Γιαννίνων καί κατοπινού ’Αρχιεπίσκοπου ’Α
θηνών Σπυρίδωνα Βλάχου κι9 έμπρός τό Κεφσλόβρυσο, 
χωριό πολύ πλούσιο, πού στήν πλειονότητά του κατοικεΐ- 
τσι άπό βλάχους. Νά φτάνεις στο 'Ωραιόκαστρο (Λαχανό- 
καστρο), ένα γραφικώτατο χωριό πού ώς τό ΙΗ' αιώνα 
ήταν μιά μεγάλη κωμόπολη, δπως μάς λέει ό Μελέτιος καί 
στή θέση του ίσως νά βρίσκονταν ή άρχσία πόλη Στύμβα- 
ρσ. Και να βρίσκεσαι ξαφνικά στήν ξακουστή Βήσιανη. Κα- 
ταπράσινος και πλατύς κάμπος, γαληνεμένο περίγυρο, βα- 
θίσκια πλατάνια, πράσινα βουνά μέ γραφικές κορυφές καί 
πλούσια καί σημαντικά τό ι'χνη τών περασμένων. Δρόμο1 
καθαροί, πλακόστρωτη πλατεία, σπίτια διώροφα καί τριώ
ροφα γύρω στήν πλατεία καί στις πλαγιές, μέγαρα παλιά 
ένός έλληνικού σκολειού καί Παρθεναγωγείου καί σκόρπια 
κατάλοιπα μιας πσληάς καί πλούσιας Βιβλιοθήκης. Χίλιες 
λίρες κόστισε τό Μέγαρο τού Παρθεναγωγείου, τού οποίου 
ή λειτουργία στηρίζονταν σ’ ενα κεφάλαιο 1.200 λιρών, κα- 
τατιθεμένου στήν ’Εθνική Τράπεζα καί στις συνεισφορές 
τών Βησιανιωτών άρτοποιών τής Κωνσταντινούπολης 
ποϋδιναν μιά λίρα τό χρόνο. Τό γραφικό τούτο χωριό του 
Πωγωνιου, ή Βήσιανη, υπήρξε κέντρο πνευματικό μέ δια-
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πρεπεις λόγιους, μέ όμορφα ήθη καί Εθιμα πού κάνουν τούς 
Βησιανιώτες περήφανους γιά τήν καταγωγή τους. Ξακου
στή ύπήρξεν ή όμορφιά τών γυναικών τους πού μέ τό κάλ
λος τών γυναικών του Δελβινακιου Εδιναν πάντα ξεχωρι
στή γοητεία στό Πωγώνι. Τήν όμορφιά τών γυναικών τού
των πρόσεξαν καί ot Holland καί Leake «σί γυναίκες τοΟ 
Δελβινακιου Εχουσιν έξαίσιον καλλονήν...», ό δέ Λσμπρί. 
δης14 15 γράφει: «... ή κανονική δμως συμμετρία τοΟ θήλεος 
φύλου του Δελβινακιου ούδσμοΟ ϊσως τής Εύρώπης υπάρ
χει. Διό καί τό άληθέστατον λόγιον, «νύμφη άπό τό Δελβι. 
νάκι καί γαμβρός άπ’ τ’ Αργυρόκαστρο». Ιδιαίτερη αίγλη 
δίνει ή περιβολή τών γυναικών τήν όποίαν έξαίρει καί ό 
Holland θεωρώντας την άπλούστατη, καμωμένη άπό μάλ
λινο πολύχρωμο Επιστήθιο, όμορφο έπιχιτώνιο ώς τά γό
νατα καί Επεξεργασμένες μΕ φροντίδα καί τέχνη ποικίλες 
περικνημίδες.

Ή  πρωτεύουσα του ΠωγωνιοΟ, τό Δελβινάκι, μέσα 
σ’ Ενα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, διασώζει τήν άρρενω· 
πή όμορφιά του, όλοφάνερα δέ είναι τά σημάδια τής πα- 
ληας του άρχοντιάς καί άγνότητας. *Η περιοχή γύρω είναι 
δασωμένη καί τά πολλά πεύκα λαίμαργα ρουφούν τή γαλή
νη καί τό φώς του πρωινού καί τού ήλιογέρματος. Διαβα- 
τάρης άπ* Εδώ Εχεις τήν αίσθηση πώς όδεύεις γοητευτι
κούς φθηνοπωρινούς κήπους μέ τή βελούδινη δροσιά τού 
άγέρα, μέ τις ευεργετικές ήλιαχτΐδες, μέ τήν ήρεμία τού 
τοπίου, κι* άς είσαι στό μεσοκαλόκαιρο. Τό Δελβινάκι ύ- 
πήρξε πολυάνθρωπο γράφει ό Leake,18 οδέ γιατρός Holland 
Εγραφε πώς άριθμούσε 3000 κατοίκους καί «είχεν οικίας 
εύμαρείς καί καθαρωτάτας μέ καταπλήσσουσσν εύταξίαν 
καί καθαριότητα». Στό κέντρο τής πόλης ή έκκλησιά τής 
Παναγίας πού χτίστηκε τό 1153 όπου κι* ό τάφος τού Δε

14. 1. Λαμπρίδη, δπου πιό  πάνω, σελ. 22.
15. L eake. Τ. Α \ Κεφ. 39.
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σπότη Δρυϊνουπόλεως Βασιλείου. Και γύρω όμορφα κτί
ρια σκολειών, γραφικά καμπαναριά, τό Γυμναστήριο, τό 
κεντρικό ρωλόϊ κ.ά., δλα δωρεές των ξενητεμένων παι
διών της.

'Α π ' έδώ νά ξεχύνεσαι σ' όποιαδήποτε γραφική γωνιά 
τοΟ όμορφου ΠωγωνιοΟ καί υποχρεωτικά να σταματάς στην 
Πωγωνιανή, πού στά Μητρώα τής Πύλης ώνομάζονταν Τ- 
σαΐμ Βελαέτ (χώρα του Ίσαΐμ), του κατσκτητή καί τοπάρ
χη της. Ή  Πωγωνιανή άπ* τις όρχές του ΙΕ' αιώνα ύπή- 
γονταν στην ηγεμονία του Μπερατιού, άπό δέ τό 1830 έγι
νε ή ίδια έδρα τής Διοίκησης τής περιοχής, ή όποία έφ’ό- 
λοκλήρου κατοικοΟνταν άπό ‘Έλληνες, έκτός άπ* την Πω· 
γωνιανή όπου ύπήρχαν καί λίγοι Τούρκοι.

Σήμερα ή Πωγωνιανή είναι μιά μικρή πολιτεία τυλιγ
μένη στην έξουσία τής σιωπής του παρελθόντος, μέ μύρια 
προβλήματα καί μέ μοναδική της ζωντάνια τό Γυμνάσιο 
πού λειτουργεί άπό χρόνια καί κοντά, τόσο κοντά τά έλ- 
ληνοαλβανικά σύνορα...

Στην περιοχή του ΠωγωνιοΟ είναι ριζωμένος ένας κό
σμος ευγενικός, ίσως μόνον άπ5 έκεΐνα τά βαθειά καί πλα- 
τειά αισθήματα τής άγάπης. Ό  φυσικός πλούτος είναι 
άνεκμετάλλευτος. Τό καλό κλίμα καί οί έξαίσιες βροχο
πτώσεις βοηθούν στην άνάπτυξη τής γεωργίας: Τό άγονο 
ά π ’ τή ληστρική καλλιέργεια έδαφος μέ κατάλληλα λιπά
σματα καί τήν κατασκευή δεξαμενής θάδινε γρήγορα πλού
σιο τούς καρπούς του, σάν γή τής έπαγγελίας. * Ο Marvin 
Klemme,e είσηγεΐται τήν ένωση τών μικρών ιδιοκτησιών, 
ώστε νά μπορεί νά γίνει χρήση μηχανικών μέσων καλλιέρ
γειας. Μέ τή σπορά ψυχανθών γιά χορτονομή στά λειβά- 16

16. Ηπειρωτική 'Εστία, 1954 σελ. 707.
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•δια, τήν παραγωγή ζώων στις όρεινές κοινότητες καί τήν 
εισαγωγή Άλπεικών Αγελάδων τό Πωγώνι θά γίνωνταν 
8νσ γνήσιο Ελβετικό κομμάτι. "Αφθονα φροΟτα καί ξηρούς 
καρπούς μπορεί νά δώσει ή γή του. ’Αλλά καί τά δάση, 
Ιδιαίτερα δέ τής βελανιδιάς, μέ κατάλληλη προσπάθεια θά 
μπορούσαν μέ τήν οικοδομήσιμη ξυλεία, τά καυσόξυλα καί 
τούς ξυλάνθρακες, νά γίνουν μιά Ανεξάντλητη πηγή πλού· 
του, άρκεΐ νά γίνει έντατική Αναδάσωση τής περιοχής.

Μέ Αγάπη, προγραμματισμούς καί άμεση έκτέλεση ή 
Ιστορική καί ήρωϊκή περιοχή τοΟ ΠωγωνιοΟ θ’ άνασταίνον- 
ταν οικονομικά καί ατά γύρω χωριά, πού περπατάει ή έρή- 
μωση θά ζωντάνευεν ή πίστη μέ τό άχολόγημα τοΟ χαρού
μενου τραγουδιού τής δουλειάς καί τής εύδαιμονίας...
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Μ Ο Ν Η Β Ε Λ Α A Σ:

Ταξιδεύω μές τόν κόσμο τής σιωπής. Στις ηπειρωτικές- 
βουνοκορφές, τις πράσινες κοιλάδες και στο γραφικό νησί 
τών Γιαννίνων ή άγωνισπκή διάθεση του όδούλωτου πνεύ
ματος έσπειρε δοξαστικά Μοναστήρια. Σ ’ αυτά μέ τήν 
πίστη τών κληρικών ζωντάνευεν ή παράδοση καί μέ τη. 
σοφία τους καλλιεργούνταν τά πιο ύψηλά ιδανικά. Ή  έθ· 
νική άγωγή έδώ ήταν μιά έμπρακτη συμπεριφορά διδάσκον
ταν άτι* την πράξη καί μαθαίνονταν στην πράξη. Τό μα
τωμένο ράσο άναπετάζονταν στις κορυφές κραταιώνοντας 
καί διδάσκοντας, στη θυσία του δέ βάφονταν τά φτερά τής. 
Ελληνικής Δόξας.

‘’Ήταν κάποιοι καιροί, πού τα Μοναστήρια άχτινοβο- 
λοϋσαν τό άθάνατο έλληνικό φώς πού τδπαιρναν μαζί τους- 
οί Εθναπόστολοι του Βυζαντίου στίς έπικίνδυνες άποστο* 
λές τους καί τό μεταλαμπάδευαν στούς βάρβαρους, γιατί 
ή έκκλησία «έξηκολούθησε τό έργον τών στρατιωτών διά 
τής κτίσεως Μοναστηρίων, άτινα άπέβησαν σκροπόλεις 
τής έκκλησίας καί άφετηρία τοΟ Βυζαντινού πολιτισμού έν· 
ταΐς Σλαυϊκαις χώραις *».

1. Γουσταύον Χέρτσβεργ: «Ιστορία τής Ελλάδος άπό τής λήξεα*. 
τον άρχαίον βίου μέχρι σήμερον» Τόμ. Α' σελ. 305 κ. έξ.

Ονίλλιαμ Μίλλερ: «Ή €Ελλάς έπΐ Ρωμαίων, Φράγκων καί Τούρκων»- 
Σπ. Λάμπρου: «Ν. Έλληνομνήμων» τόμ. ΙΗ', τευχ. A. Β. σελ. 193-
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Κι* ήταν κάποιοι άλλοι δύσκολοι καιροί πού έδώ συγ
κεντρώθηκαν καί διασώθηκαν τά κατάλοιπα μιας παληας 
δόξας ένός "Εθνους πού φώτισε τήν άνθρωπότητα. Μέ ύπο- 
μονή οί μοναχοί «...συνήθροιζον καί διά τής άντιγραφής 
διέσωζον τά παλαιά κείμενα, έσχόντων τάς μόνσς Βιβλιο- 
θήκας, αϊτινες ύπελείποντο κατ’ έκεινον τον καιρόν, γινο
μένων τών δημοσίων έγγράφων, τών Βασιλικών διατά
ξεων... καί έν γένει πάντων τών μνημείων τής Ιστορίας» 
γράφει ό Προτεστάντης συγγραφέας Moschein.

Μεταβάλλονταν γενικώτερα οί Ιεροί τούτοι χώροι σέ. 
πνευματικές έστίες, σέ φωτεινές άκροπόλεις, στις άτρωτες 
έπάλξεις τών όποίων έσπαζαν κατά καιρούς τ’ άγρια κύ
ματα τών βαρβάρων καί τών άλλόθρησκων.

Εϋρισκαν έδώ παρηγοριά καί προστασία οί ταπεινοί 
καί διωγμένοι, γιατί «οί μοναχοί μετέβαλλον δάση καί πε
δία έρημα εις άκμσζούσας άροσίμους γσ(σς, πσρεΐχον άσυ· 
λον είς καταδιωκομένους καί καταθλιβομένους, έξηυγένι· 
ζον τό άγροΐκα πνεύματα κηρύττοντες τό Εύσγγέλιον καί 
κατέθετον διά τών έκπαιδευτικών αύτών καταστημάτων είς 
τάς κσρδίας τής νεολαίας τά σπέρματα τής ήθικής καί τής, 
παιδείας2». Καί ξεκινούσαν άπ’ έδώ οί σοφοί διδάσκαλοι, 
τού Γένους κι' οί ήρωες, πού ϋφαναν τήν έθνική άξιοπρέ- 

* πεια μέ τήν πέννα καί τό ξίφος.
Βαραίνει καί σήμερα ή σκιά τών Ιερών τούτων χώρων,. 

στή βιβλική γαλήνη τών όποίων πορευόμαστε. Γύρω τό 
πνεύμα τής σιωπής πολιορκεί τήν άνθρώπινη φύση καί τής 
δίνει τή δύναμη ν9 άτενίσει όρθά τή ζωή. Ή  σιωπή πού κυ
ριαρχεί όργώνει τή χαρά καί καλλιεργεί τήν ψυχή μέ ύψη- 
λά Ιδανικά.

Μέ αύτοσυγκέντρωση, πορεύομαι μόνος γιά τή Μονή 
Βελλας. Μέσα μου σβήνουν οί τυραννικοί άχοί τής πολι
τείας καί μές τό λιγοθύμισμα του άνοιξιάτικου δειλινού

2. «Σωτήρ». θρησκευτ. Περιοδικό, ’Αθήνα, έτος Δ', 1881 σελ. 109:
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νοιώθω νά μέ δροσίζει ή πνοή τής δημιουργίας καί του 
στοχασμού. Εισπνέω βαθειά την ευδαιμονία καί κρατώ την 
κσλωσύνη άνθοδέσμη στην άγκαλιά μου.

Γλυκά ήχουν καμπάνες. ’Αντιλαλούν μελωδικές νότες 
τής έλληνικής πατρίδας καί ή είρηνοφόρα συμφωνία τής 
’Ορθοδοξίας.

Βρισκόμαστε στή Βελλά. Στά Βυζαντινά χρόνια ήκ- 
μαζεν, έδώ κοντά στο Μοναστήρι, οπού καί σώζονται τά 
έρείπια μέ τό δνομα «παλιοβελλά», μιά μεγάλη πολιτεία, 
ή Βελλά, πού ήταν έδρα τής Επισκοπής. Στον ένδέκατον 
αιώνα (11 ον) ύψώθηκεν έδώ τό Μοναστήρι πού πήρε τό 
δνομά του άπ’ τή Βυζαντινή τούτη πολιτεία (Μονή Βελλάς) 
πού έπιβάλλεται πάντα μέ τήν περίφημη άρχιτεκτονική καί 
άγιογραφική του τέχνη. Επίσημη μαρτυρία του έχουμε γύ
ρω στον δέκατον έκτον (16ον) αιώνα, άναμφισβήτητον δμως 
είναι πώς τό Μοναστήρι τούτο έγινε έδρα τής Επισκοπής 
Βελλάς καί μάλιστα τον καιρό, πού καταστράφηκεν ή πο 
λιτεία ώς τό 1713 πού μεταφέρθηκεν ή έδρα τής έπισκοπής 
στήν Κόνιτσα.

Τεράστια ύπήρξεν ή περιουσία τοΟ Μοναστηριού έδώ 
καί στή Ρουμανία. Μιά άνθηρή περιουσιακή κατάσταση 
πουγινε ή κυριώτερη αιτία τής, κατά καιρούς, ένωσης τής 
Έπισκοπής μέ άλλες Μητροπόλεις καί τής κατάργησης 
άκόμα τής Επισκοπικής έδρας μιά περιουσία πουδωκε 
δλες τις πρϋποθέσεις νά γίνει τό Μοναστήρι τούτο ένα 
λαμπρό έκπαιδευτικό κέντρο μέ μιά άσβεστη παράδοση.

Μά ήρθαν οί πιέσεις καί οί αύθαιρεσίες τοΟ Άλή 
πασά. Οί μοναχοί τό 1817 άναγκάζονται νά καταφύγουν 
στήν Κέρκυρα. Ό  τόπος έρημώνει. Οί καμπάνες σιγοΟν.Ή 
Ρουμανική Κυβέρνηση δεσμεύει τό 1860 δλη τήν περιουσία 
του Μοναστηριού πού βρίσκονταν στή Ρουμανία καί δλα 
έδώ γίνονται μιά άνάμνηση.

’Έτσι ή Επισκοπή Βελλάς γιά τήν όποία πιστεύεται5

3. Μητροπολίτη Σάρδεων Γερμανού: «Έπαρχίαι ’Ηπείρου καί Ά λ·
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δτι άντικστέστησε τήν 'Επισκοπή Φωτικής, ύπαγόμενη στήν* 
άρχή στή Μητρόπολη Νσυπάκτου καί άργότερα, άπό τό 
1285 στή Μητρόπολη Γισννίνων, άρχίζει νά σβήνει.

Μά τό σκοτάδι τής τυραννίας τοΟ Ά λή πασά άρχίζει. 
κάπως νά διαλύεται μετά τό θάνατό του. *Η ζωή έπανέρ-- 
χεται έδώ καί τό Μοναστήρι άγωνίζεται νά ξαναβρεΐ τόν· 
παληό του παλμό.

Ή  Επισκοπή Βελλάς προάγεται τό 1833 σέ 'Αρχιε
πισκοπή,1 λίγο δέ άργότερα τό 1842 συγχωνεύεται στή Μη
τρόπολη τών Γιαννίνων, πού τώρα μνημονεύεται «Μωαννί- 
νων καί Βελλάς». ‘Η συγχώνευση δμως τούτη άνακσλεΐται* 4 5 6· 
τό Μάη του 1863. Ή  Βελλά έπανέρχεται στήν προηγούμε
νη  'Επισκοπική της τάξη, ιό Μοναστήρι της δέ άπό Ένο- 
ριακό γίνεται Σταυροπηγιακό κάτω άπό τά Πατριαρχεία. 
Σύμφωνα μέ τό άρθρο Β' του «Κανονισμού περί έπιχορη- 
γήσεων τού Οικουμενικού Πστριάρχου καί τών Άρχιερέων»- 
άποφασίζεται άπ5 τήν Εθνοσυνέλευση δπως® «ή Ιερά Σύ
νοδος φροντίση ινα προικίση τον Οικουμενικόν θρόνον πρός. 
άξιοπρεπή διατήρησιν του Πατριάρχου έκ τών εισοδημά
των τών έν τή ’Επαρχία Πωγωνιανής καί Βελλάς κειμένων- 
Μοναστηρίων».7 8

Τά έσοδα τής Μονής μετά τή δέσμευση τής περιου
σίας της στό Βουκουρέστι καί τά παραπάνω μέτρα είναι, 
τόσον άσήμαντα πού προκαλειται ή διαμαρτυρία τού τότε. 
'Επισκόπου® της καί τών προύχόντων τής Βελλάς. Τά Πα-

βανίας» Ήπειρ. χρονικά, έτος 1937 σελ. 19.
4. Π. Άραβαντινου: «Χρονογραφία τής ’Ηπείρου» 1886, τ. Β, σ.30,.
5. Μητροπολίτη Σάρδεων Γερμανού: δπου πι6  πάνω σελ. 25 κ. έξβ
6. Κων. Α. Φρόντζου: «Συμβολή είς τήν Ιστορίαν της Μονή* Βελ-- 

λας». “Ήπειρωτ. Εστία,, 1954 σελ. 552.
7. Άφορα xls Μονές Βελλάς, Γκούρας καί Μολυβδοσκέπαστου. Κοί— 

.τα καί Κων. Φρόντζου, δπου πιδ  πάνω.
8. ’Α ρ χ ι ε ρ ε ί ς  Β ε λ λ ά ς :
Μανουήλ 1233
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τριαρχεΐσ, κάτω άπό τήν πίεση τούτων, κάνουν πάλι την 
Μονή ένορισκή στη δικαιοδοσία τής Επισκοπής Βελλας.

’Έρχεται τό έτος 1895 γιά ν3 άποτελέσουν ή Επισκοπή 
Βελλας καί ή Επισκοπή Κονίτσης τή Μητρόπολη «Βελλας 
καί Κονίτσης» στήν 77η σειρά μέ έδρα τήν Κόνιτσα καί μέ 
δικαιοδοσία της τήν περιφέρεια τής Κόνιτσας καί άρκετά 
χωριά τής έπαρχίας Κουρέντων. Τό 1936 συγχωνεύεται ή 
Μητρόπολη τούτη μέ τήν «Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνια- 
νής» σέ μιά, μέ τίτλο «Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής καί 
Κονίτσης» μέ έδρα τό Δελβινάκι. Ό  τίτλος τής Βελλας 

'άψαιρέθηκε γιατί τό Μοναστήρι της καί τά γύρω του χω
ριά περιήλθαν στή Μητρόπολη τών Γιαννίνων.

Οί προσπάθειες δλων τών έπισκόπων νά ζωντανέψουν 
ατά τέλη του Ιθ ' αιώνα τό παληό πνευματικό Κέντρο Μο* 
ναστηριοϋ τούτου έμειναν χωρίς άποτελέσματα. "Ολα είχαν

’Αντώνιος 1565
Μανασσής 1604 (Κωδ. Π. Ά ρχ. Α' 21)
Ίωάσαφ 1610 καί 1620
Σωφρόνιος 1621 (Κωδ. Π. Ά ρ χ . Λ' 168)
Παρθένιος 1640 (Κωδ. Α' 375, 387)
Φιλάρετος τέλη ιζ' αίωνα
Νικόλαος 1720
Ίωαννίκιος 1722 (Κωδ. Κριτίου Β' 128)
Νικόδημος 1760 (Ήπειρ. Χρον. Ε, 79)
Θεοδόσιος 1818 (Κωδ. ΓΤ. Ά ρ χ . θ ’ 391)
’ Ιωσήφ 1822 (Κωδ. ΙΕ’ 229)
Λεόντιος 1823
Ιωσήφ, πάλι 1840 
Ιερόθεος 1840 (ΙΔ' 352)
Γερμανός 1863 (ΚΒ' 439)
Βασίλειος 1876 (5Ζ' 175)
Κωνσ)ντΐνος 1899 Βελλας καί Κονίτσης 
Σπυρίδων Βλάχος 6-8-1906 
Πανάρετος 1924
’Ιωάννης 1926, ό όποιος τό Φ)ριον 1936 ώνομάστηκε Μητροπο

λίτης «Δρυϊνουπόλεως καί Κονίτσης».

334



πέσει σ9 έναν βαθύ λήθαργο. Χρειάζεται τόσο σθένος, πίστι 
καί ύλικά μέσα γιά νά ξυπνήσεις τό παρελθόν.

Κι9 ήρθε τότε ένας όνειροπόλος ήπειρώτης δεσπότης. 
*Ό «Κονίτσης» Σπυρίδωνας Βλάχος* βλέπει τήν κατάντια 
τοΟ τόπου, θλίβεται μέ τήν άγραμματωσύνη τών περισσό
τερων χωριών τής περιοχής του πού τά κυβερνούν τά πάθη. 
Πιστεύει πώς ή Λευτεριά θά κερδηθει μέ τήν καλλιέργεια 
τού πνεύματος. ’Αγωνίζεται σκληρά καί δύο χρόνια νωρί
τερα άπό τήν άπελευθέρωση τής ’Ηπείρου, τό 1911 κατορ
θώνει μέ άπόφαση τής «Ίεράς Συνόδου Πατριαρχείου Κων] 
πόλεως» νά Ιδρύσει έδώ τό Ιεροδιδασκαλείο Βελλας, μέ 
«έναν κύκλο «τετραετούς φοιτήσεως» του όποίου οί Από
φοιτοι θά διορίζονταν Δημοδιδάσκαλοι καί Ιερείς. Κι' έρ
χεται άργότερα τό Ελληνικό Κράτος στό όποιο λειτουρ
γούσαν Διδασκαλεία καί Ύποδιδασκαλεΐα, νά έκτιμήσει 
τή Σχολή τούτη καί μέ Διάταγμά του τό 1916 ν* άναγνω- 
.ρίσει τούς άποφοίτους της ώς Δημοδιδασκάλους στούς ό
ποιους έδωκε καί τό δικαίωμα τής μετεκπαίδευσης.

Ή  άγωνία, οί όραματισμοί καί ή έσωτερική φλόγα τού 
Σπυρίδωνα Βλάχου 9 φανερώνεται στό γράμμα πού στις 
30 Νοέμβρη 1911 έστειλε άπό τήν Κόνιτσα στόν Πρόεδρο 
τού ’Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου στήν Κων
σταντινούπολη:

«...νΟνειρόν μου ήτο ή Υδρυσις Σχολής, έξ' ής διαυ
γούς πηγής νά λαμβάνω τούς μέλλοντας σθεναρούς καί 
•έπιστήμονας συστηματικούς έργάτας τής ποθητής άνορθώ- 
σεως, τούς Ιερείς καί διδασκάλους τής υπαίθρου χώρας. 
Κατά τήν έμήν άντίληψιν, &ν ό ύμέτερος Σύλλογος ήθελεν 
άναλάβη τήν Σχολήν ταύτην ύπό τήν άνωτάτην αυτού προ
στασίαν, ήθελεν εύεργετήσει τήν ύψίστη τών εύεργεσιών 
τήν τάλαιναν σύτήν χώραν, ήτις παρουσιάζει άλγεινήν

9. Σπυρίδων Βλάχο*: Μητροπολίτη* Μωαννίνων καί ’Αρχιεπίσκοπος 
^Αθηνών καί πάση* 'Ελλάδοξ.
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δψιν ύφ’ ολσς τός έπόψεις, διότι τής τύχης του άγρότου 
ήπειρώτου, ούδεις δι* αυτόν έπόνεσεν, ούδεις τής λύσεως 
του σπουδαιοτάτου τούτου προβλήματος έπελάβετο... Ή* 
μεις νομίζομεν δτι ό μέλλων παρασχειν τω τής ύπαίθρου 
Ηπείρου πληθυσμω τον ικανόν Διδάσκαλον καί έφημέριον, 
οΰτος θέλει παρασκευάση όσφαλώς την όδόν προς τήν 
άληθή αύτου έλευθερίαν καί ευτυχίαν... 10».

Τό Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς είναι ένα φυτώριο άν· 
θρώπων. Παιδάκια ορφανά, φτωχά, άπ* τά χωριά κι* άπό 
κει τή μαρτυρική Βόρειο “Ήπειρο βρίσκουν έδώ στοργή 
καί οικογενειακή θαλπωρή. Οί ψυχές καλλιεργήθηκαν μέ 
ύπομονή καί σπάρθηκαν μέ τις ψηλές έννοιες τής πατρίδας, 
τής θρησκείας, τής έλπίδσς καί τής άγάπης. Τό πνεύμα 
όξύνθηκε μέ τήν κλασική μόρφωση κι* έτοιμάστηκε ορθο
λογιστικά νό πορευτεί στα πεπρωμένα τής φυλής. 'Ολά
κερα σμήνη άπό Ιεροδιδασκάλους στέλνονταν άπ* έδώ 
κατά καιρούς στή Βόρειο “Ήπειρο. Γιά νά συμπαραστα
θούν στούς βασανιζομένους "Ελληνες καί νά κρατήσουν 
άδούλωτο τό πνεύμα τους. Κι* άλλα πάλι σμήνη πλαισίω
ναν τήν όρεινή καί παραμεθόριο ’Ήπειρο. Γιά ν’ άγωνι- 
στούν μέ τή φύση, τή φτώχεια καί τή στέρηση καί νά κρα
τήσουν άσβεστη τήν πίστη καί τό Εθνικό φρόνιμα των 
νευραλγικών τούτων σημείων τής πατρίδας. Δεν έλειψαν 
άκόμη καί άλλοι άπόφοιτοί του πού άπό μιά δίψα γΓ άνώ. 
τερη μόρφωση έφοίτησαν στο Πανεπιστήμιο, γιά νά δια- 
πρέψουν άργότερα Επιστήμονες σ’ δλο τον Ελληνικό 
χώρο, έτσι πού έτίμησαν τό Ηπειρωτικόν άνομα καί τή 
Σχολή τούτη.

Σήμερα, κάτω άπ* τή στοργή, άγάπη καί φλόγα τού 
Μητροπολίτη τών Γιαννίνων Σεραφείμ, συντελειται έδώ 
έργο Μεγάλο. Ό  δραστήριος τούτος Δεσπότης, στά λίγα

10. Β. Γ. Παπαγεωργίον: «Τό Ιεροδιδασκαλείων Βελλα$» Ήπειρ. 
ΊΞστία 1959 σελ. 7U0 κ, έξ.
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Τό θρυλικό ΓεφΟρι τής Άρτας

Στο θ/.,βφο τούτο δωμάτιο ξ6ψύχ,σ6 4 πο ,τ , τή ,  Κώστα5 Κρυστάλλη$ ( Ά ρ τ α )



Τό περίφημο κωδωνοστάσιο τής Φιλιππιάδας.

Ο! φωτογραφίες είνε τοΟ γνωστού Γιαννιώτη καλλιτέχνη 

ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤ. ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗ

♦



χρόνια τής ποιμαντορίας του, σύνδεσε τ’ δνομα του τό 
Σεπτό με έργα εύποιΐσς κι* έκανε βίωμά του τήν άνακού- 
φιση τής ’Ηπειρωτικής φτώχειας καί τήν καλλιέργεια τοΟ 
πνεύματος τών παιδιών τής ’Ηπείρου. Συνέδραμε σοβαρά 
τήν άνέγερση σκολειών στήν πόλη καί τή λειτουργία Οίκο* 
τροφείων καί τοΟ Γηροκομείου. Μετέχει σέ κάθε ύψηλό- 
φρονη έκδήλωση καί συμπαραστέκεται μέ άφοσίωση στήν 
άνσκουφιση τών άναξιοπαθούντων τής περιοχής. 'Αγωνί
ζεται νά λάμψει άπό τόν τόπο τούτο τών Γραμμάτων καί 
του πολιτισμοί), τό φώς τής παληάς ήπειρωτικής Δόξας. 
Καί παράλληλα έχει άγρυπνο τό πατρικό του βλέμμα στή 
Σχολή Βελλας. Γιατί γνωρίζει πώς έπιτελειται έδώ έργον 
Εθνικό. Γιατί γνωρίζει πώς έδώ πλάθεται ή ψυχή τοΟ 
νέου πού θά γίνει ή άγέρωχη καί άναοτημένη ψυχή τοΟ 
αυριανού Ιερέα καί Δάσκαλου. Γιατί άκόμη γνωρίζει πώς 
άπ’ έδώ ξεκινούν κάθε χρόνο οί φλογισμένοι Εθναπό
στολοι, έτοιμοι πάντα γιά θυσίες.

Καί τό Ιεροδιδασκαλείο Βελλας πορεύεται αίσιόδοξα 
στήν Ελληνική Ιστορία μ’ έκείνους τους δοξαστικούς 
ύμνους πού εύωδιάζουν τό άνοιξιάτικο δειλινό, πού έπι- 
σκεπτόμαστε.

Πορεύεται μέ τις χαρμόσυνες καμπάνες του πού θυμί
ζουν, πώς δσο στούς βράχους μας στήνονται σύμβολα 
*Ιερά, δσο στή γή μας φυτρώνει τό δέντρο τής λευτεριάς 
καί δσο στούς ούρανούς μας γεννιέται τό θειο φώς τής 
γαλήνης, γλυκειές, μελωδικές καί πανανθρώπινες θά ση
μαίνουν οί καμπάνες τής όρθοδοξίας καί τής Ελληνικής 
πατρίδας.



ζ 1 Τ Σ A

Σαββατόβραδο βρεθήκαμε στή Ζίτσα μιά μικρή πα· 
ρέα, μέ ζωηρή έπιθυμία, τό πρωινό τής Κυριακής νά φτά
σουμε ψηλά στό Μοναστήρι του Προφήτη Ήλία.

Εΐνσι χαράματα κι3 άνηφορίζομε. Διαβαίνουμε γρα
φικά, πέτρινα γκαλντερίμια, πεντακάθαρους δρόμους καί 
στενά μονοπάτια. Γνεύομε χαρούμενα στά λιθόχτιστα καί 
σκαλισμένα πολυώροφα σπίτια, στά τεχνικά πόμολα τών 
γραφικών ξύλινων θυρών καί χαϊδεύομε τις κληματαριές 
πού ξεχύνονται πλούσια στους τοίχους καί κρέμονται ώς 
κάτω, στό δρόμο.

Περνάμε τή «Λούτσα» πριν άκόμη ξεδυαλύνει τό σκο
τάδι, κι* άνηφορίζομε.

Ό  γραφικός λοφίσκος τάς έλκύει μαγευτικά. Περπα
τάμε άνάλαφροι καί σιωπηλοί, γ ιά  νά μή ταράξωμε τήν 
ήσυχία τοΟ δάσους, πού βρίσκεται άκόμη στή νυχτερινή 
του νάρκη.

Ό  ούρανός άρχίζει νά γαλακτώνει κι' ένα άέρινο φώς 
γλυστράει στά φυλλώματα γεμάτο μυστικοπάθεια. Τό δά
σος άνασαλεύει γλυκά καί στέλνει στήν πρωινή γαλήνη 
τον άνάλαφρο άνασασμό. Ό  τόπος ευωδιάζει άπ’ τά 
άγριολούλουδα, πού γέρνουν στό βάρος τους, στούς θά
μνους, τ* άγριόχορτα καί τά ψηλά δέντρα. Ή  πρωϊνή με
λωδία κυριαρχεί μέ τό δροσερό άγέρα, πού γεμίζει άπό 
φωτεινούς ιριδισμούς, τις τρίλλες τών άηδονιών, τό τρα
γουδιστό ξύπνημα τών πουλιών. Τό πρωινό γαλάκτωμα
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δίνει τή θέση του σέ ρόζ καί κόκκινους χρωματισμούς, πού 
συντροφεύουν τ’ άρσχνοΟφαντα συννεφάκια στό ταξίδι 
τους στά ουράνια πλάτη.

Περπατούμε κάτω άπό μικρές άλλέες πού σχηματί
ζουν σ’ ώρισμένα μέρη τά ψηλά δέντρα κι* άκολουθει ή 
γιορταστική συνοδία του όλοπράσινου τοπίου καί τής 
Εωθινής μας χαράς.

Μιά ευαισθησία μάς πλημμυρίζει, πουναι καί μιά άλη- 
θινή ποίηση μές τήν ευδαιμονική τούτη στιγμή.

Λιγερόκορμα κυπαρίσσια άναπέμπουν τό δοξαστικό 
τους ϋμνο μές τό πρωινό.

Νοιώθουμε βαθειά Ικανοποίηση καί γαλήνη σάν κυ
ριαρχούμε τήν κορυφή του λόφου, σάν άτενίζομε μπροστά 
μας τό Ιστορικό Μοναστήρι μέ τή λιθαρένια ψηλή μάντρα 
του καί τά έξωτερικά άναπαυτικά πεζούλια του. Πυργω
μένο σέ μιά τόσο ξεχωριστά διαλεγμένη θέση δεσπόζει 
καί έπιβάλλεται. Πάνω άπ’ τήν είσοδό του μιά λιθαρένια 
πινακίδα σέ πληροφορεί πώς φιλοξενήθηκεν έδώ στις 12 
καί 13 Όκτώβρη του 1809 ό Λόρδος Βύρωνας, ό μεγάλος 
ποιητής πού ώνειρεύτηκε τήν άνάσταση τοΟ ’'Εθνους μας 
καί θυσιάστηκε γιά τή μεγάλη τούτη ιδέα. Στό όνειρευτό 
τούτο περιβάλλον άναπαύτηκε ό λυρικός τραγουδιστής, 
μέθησε άπ* τήν ήπειρωτική φύση, άναστήθηκε ψυχικά άπ* 
τις περιποιήσεις καί άφηγήσεις του καλοΟ ’Ηγουμένου 
Γρηγορίου, κι’ έπαιξε μέ θέρμη τή λύρα του πούβγαλε τούς 
μελωδικούς έκείνους στίχους τούς άφιερωμένους στή Ζίτσα.

Σπρώχνομε τή μεγάλη πόρτα πού τρίζει λυπητερά σά 
νά θέλει νά φέρει τή θλίψη κάποιου μακρυνου κσιροΟ, καί 
άντικρύζομε τό μικρό έκκλησάκι. Πάνω άπ’ τήν πόρτα πού 
όδηγει στό νάρθηκα μιά μικρή έπιγραφή μάς φανερώνει 
πώς ή Μονή «Ίστορήθη τώ 1658 άρχιερατεύοντος τοΟ 
Μητροπολίτου Ίωαννίνων Καλλινίκου μηνί Όκτωβρίω 1 ».

1. Χρ. Σούλη: «ΈπιγραφαΙ καί Ένθνμήσει* ‘Ηπειρωτικά! 1934», 
<τελ· 90.
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Τό βαθύτερον δμως σκύψιμο στήν Ιστορία, σέ πείθει πώς 
τό Μοναστήρι τούτο χτίστηκε πολύ νωρίτερα. Γιατί έχομε 
στοιχεία3 πώς έντεκα χρόνια πιο πριν, τό 1647 ό Άντρέας 
Λογοθέτης Βεσκάρης έχτισε στο Βουκουρέστι, γιά λογα
ριασμό τής Μονής τούτης, τό Μοναστήρι τού "Αη Γιαννιού.

Στο μικρό έκκλησάκι πού δεν φανερώνει κανένα ιδιαί
τερο ένδιαφέρο προσευχόμαστε κατανυχτικά μες τό πρωινό 
άγιάζι κι άνάβομε εύλαβικά αγιοκέρι. Κοντινά στο λουλου- 
δόκηπο καί δεντρόκηπο πολλά έρείπια καί γραφικό κωδω
νοστάσιο. Ή  γαλήνη έχει λυτρώσει τήν ψυχή μας καί ση- 
μαίνομε δυνατά, πανηγυρικά τήν καμπάνα, πού σκορπίζει 
τούς μελωδικούς της ήχους όλόγυρα κι* * ως κάτω στή μικρή 
πολιτεία. Στά ούράνια στέλνονται ήχοι πράοι, μελωδικοί, 
δοξαστικοί, πού άνασταίνουν ένα ειρηνικό καί έθνικό πα
ρελθόν...

‘Ό λα άνασαλεύουν... Τά χαλάσματα τινάζουν τή 
σκόνη τής λησμονιάς. Τό Μοναστήρι μέτή σκέψη μας ζων
τανεύει... Άργοσέρνονται οί σκιές των φωτισμένων μονα
χών ποϋδωκαν τή ζωή τους στή διακονία τής ιδέας καί τού 
'Έθνους. Ξαναζούν τά παιδιά πού βαφτίστηκαν κάτω άπό 
τούς θόλους τούτους στο κλασσικό Ελληνικό φως, έκεΐνα 
πουγιναν άργότερα οί άρματωλοί καί οί ευεργέτες.

Ό  ίερός τούτος τόπος ζωντανεύει μέ δλη έκείνη τήν 
πνευματική άχτινοβολιά, άπ ' τήν πνευματική Εστία» του 
Μοναστηρίου, πού στά παληά χρόνια είχε συντελέσει «είς 
τήν άνύψωσιν τού έθνικοΰ αισθήματος καί τήν κραταίωση» 
τής όρθοδοξίας *».

"Ολα δμως ύπόκεινται στό νόμο τής φθοράς. Βσρειές 
οί οικονομικές ύποχρεώσεις του Μοναστηριού. Οί To6pxot

2 Λαμπρίδη: «Ήπειρ. Μελετήματα, Ιερά έν Ήπείρω σκηνώματα»* 
σελ. 36.

*Εμμ. Γεωργιάδου: «Ζίτοα» Άθ. 1889, σελ. 27.
*Αμ. Παπασταύρου: «Ζίτσα» ΆΟ. 1395, σελ. 24.
3. I. Λ αμπρίδη: «*Ηπ. Μελετήματα» τεΟχο$ 3ον. 1888.
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ήγεμόνες καί ή Μητρόπολη τών Γιαννίνων ζητοΟν τά έσοδά 
τους. ΟΙ ήγούμενοι κσλοπαιρνουν κσί ξοδεύουν. Πιστωτές 
τής Μονής έμφανίζονται καί άλλόθρησκοι, πού πασχίζουν 
έτσι νά πάρουν στήν κατοχή τους τή μεγάλη περιουσία τοΟ 
Μοναστηριού στή Ρουμανία. Στις άρχές του 1Η' αιώνα τά 
χρέη του ήταν τεράστια «διά ραθυμίαν καί άμέλειαν τών 
έν αύτώ κατά καιρούς ήγουμενευόντων χρέεσι βσρυτάτοις 
ύπεπτώκει καί άνοικονομήτοις», γράφει σχετικό Πατριαρ
χικό σιγγίλιο τής έποχής.

Στήν Ούγγροβλαχιά είναι Μητροπολίτης ό Δοσίθεος 
Φιλίτης. Γνώριμος στόν τόπο τούτο ν’ άγωνίζεται ν 'ά να - 
στήσει τό Μοναστήρι καί νά τού δώσει τήν περασμένη 
αίγλη του. Συνεννοείται μέ τό Μητροπολίτη τών Γιαννί- 
νων καί τόν Κων|τινο Μπαλανίδη κΓ έκδίδεται4 μέ τις 
ένέργειές τους τό Πατριαρχικό σιγγίλιο τού Πατριάρχη τής 
Πόλης Γρηγορίου τού Ε'.

Μέ τό σιγγίλιο τούτο τό Μοναστήρι γίνεται κτήμα τής 
Μπαλάνιας Σχολής τών Γιαννίνων. 'Η Σχολή τούτη άνα- 
λαμβάνει δλα τά χρέη τής Μονής, άρκεΐ σύτή νά δίνει στή 
σχολή τά έτήσια άποθεματικά της : «Υνα τά περιττεύοντα 
τών άπαραιτήτων έξόδων τού Μοναστηριού καί τού Μετο- 
χίου αύτού, δίδοσθαι εις τήν Σχολήν πρός μισθόν διδα
σκάλου καί είς τροφός καί ένδυμασίας δέκα μαθητών». 
Ό  τότε ήγούμενος Γαβριήλ, ό ίδιος πού φιλοξένησε τό Λόρ
δο Βύρωνα, άντιδρα. Δέν έμφανίζει στόν έτήσιο λογαριασμό, 
ποτέ περισσεύματα γιά τή Σχολή. Φροντίζει μυστικά γιά 
τήν άνεξαρτοποίηση τού Μοναστηριού καί τή βοήθεια τού 
Άλή πασα καί τού Μητροπολίτη τών Γιαννίνων Ιερόθεου 
τήν έπιτυγχάνει, άφού κατέβαλε στή Σχολή γΓ όποζη- 
μίωση τό συνολικό ποσό τών 4 000 γροσιών. Ή  Μονή γί
νεται πάλιν Ένοριακή καί άπό τότε άρχίζει νά φθίνει.

4. Ε. Μυστακίδη: «ΣνμβονλαΙ είς τήν Ιστορίαν τών έν Ίωαννίνοις 
Σχολείων» περιοδικό «Παρνασσός» έτος 1886, τόμος 10ος.
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Στην καταστροφή της βοήθησε και ή έρήμωση τού τό- 
που άπό τις πιέσεις των Τούρκων. ΟΙ ήγούμενοι καί οί 
μοναχοί τώρα πού βρίσκονται έδώ δέ φημίζονται γιά τή 
μόρφωσή τους. Οί άληθινά μορφωμένοι φεύγουν γιά τά 
πλούσια μετόχια τής Βλαχίας δπου περνούν ήγεμονικά. 
Σκολειά στή Ζίτσα δέν ύπάρχουν. Ή  παιδεία έξαφανί- 
ζετα ι: «Οί Ζιτσαιοι κατά τήν πρώτην περίοδον του αίώνος 
τούτου μικρόν τι πρός συντήρησιν ’Ιατρού καί Σχολείων 
έμερίμνον, άκαμάτως δμως πρός διατήρησιν 15 έκκλησιών 
καί άλλων τόσων ιερέων... έφρόντιζον», γρόφει ό Λήκ. 
θδνα ι πάνω άπό 50 χρόνια άπ5 τήν έποχή πού γράφει ό 
Λήκ, πού πυκνό σκοτάδι πνευματικό δέρνει τή Ζίτσα καί 
δλη τήν περιοχή των σαράντα καί πάνω Κουρεντοχωριών. 
Μά τό σκοτάδι τοΟτο άρχίζει κάπως νά διαλύεται άπ* τό 
εύωδιαστό πέρασμα του 1778 του 'Ά η Κοσμά5 Διδάσκει 
έδώ φλογερά καί είσηγειται τό γκρέμισμα μερικών έκκλη
σιών γιά νά γίνουν σκολειά. Επισημαίνει τήν άνάγκη τής 
μόρφωσης γιά τήν άνάσταση του ’Έθνους. ’Επίτιμα τίς γυ
ναίκες πού τον άκοϋνε με τά κοσμήματά τους καί τίς πα
ρακινεί νά τά προσφέρουν στήν άνέγερση σκολείου, άν θέ
λουν τά παιδιά τους νά μποΟνε στό δρόμο του θεού, νά 
φωτιστούν καί νά γίνουν άληθινά στολίδια τών μανάδων 
τοΟ χωρίου. Ό  λόγος του συγκινει καί έμπνέει. Τά πολύτι
μα κοσμήματα προσφέρονται καί πολλά χρήματα άπ’ τούς 
άντρες. Καί νά! ξεφυτρώνει τό πρώτο διδακτήριο, μιά ’Ισό
γεια αίθουσα στ* άνατολικά τής μεγάλης συνοικίας τ’ "Άη 
Νικόλα, τό «Δασκαλειό», δπου διδάσκονται τά πρώτα γράμ
ματα. Είναι τό άπλό σκολειό πού άπάντησεν ό Λήκ, δταν 
έγραφε: «..μικρόν τι πρός συντήρησιν σχολείων οί Ζιτσαιοι 
έμερίμνον».

Μέ τό μικρό σύτό σκολειό στεριώθηκε ή Παιδεία. Ή  
σπίθα τής μάθησης έχει άνάψει. Τό πνεύμα πλαταίνει κα*

5. Σ. Γ. Παπα-Γκάλκου: «Δασκαλιό, τό πρώτον Δημ. Σχ. Ζίτσης» 
Ή π. Ε σ τία  1956, σελ. 329 κ. έξ.
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οί μεγαλύτερες πνευματικές άνάγκες άπασχολούν τούς 
κατοίκους. Πολλά παιδιά τής Ζίτσας άπό τό 1796 τά βοη
θάει νά μορφωθούν κσί σ’ άλλες σχολές ό Επίσκοπος 
Βουζαίου Κωνστάντιος Φιλίτης. Τούτος τώρα τό 1813® μ’ 
έξοδά του ιδρύει* 7 8 στή Ζίτσα Ελληνικό σκολειό. Δημιουρ
γεί μιά περίφημη βιβλιοθήκη άπό 4.000 τόμους. Γύρω άπ’ 
τό σκολειό χτίζει πολλά δωμάτια γιά νά μένουν τά φτωχά 
παιδιά καί καθορίζει ό ίδιος τούς μισθούς τών τριών δα
σκάλων. Λειτουργεί έδώ ένα καλό σκολειό μ* έξοδα τού 
Ιδρυτή του άπ ' τό 1814 ως τό 1825. ΚΓ έρχεται τό 1858 
άνάμεσα στις δυό συνοικίες νά ύψωθεΐ τό μεγαλόπρεπο 
νέο σκολειό πουγινεν άληθινό Κέντρο Πσιδείσς. Παράλ
ληλα καλλιεργείται καί ή άφύπνηση τών κοριτσιών γιά νά 
γίνουν αύριο οί κατάλληλες Έλληνίδες μητέρες. Στό Παρ
θεναγωγείο πού λειτουργεί έδώ μέ τμήμα Υφαντουργίας, 
φοιτούν* τό 1887 έβδομήντα τρεις μαθήτριες καί διδά
σκουν τρεις δασκάλες, άπ* τίς όποίες ή Διευθύντρια ήταν 
Πτυχιούχος τού 'Αρσάκειου.

Τά σκολειά σύτά τ9 άνασταίνουν οικονομικό κατά 
καιρούς οί προσφορές εύγενών πατριωτών. Ό  Ζιτσιώτης 
Α. Δ. Φιλίτης τό 1884 διαθέτει γιά τήν έκκλησιά τού "Αη 
Νικόλα τής Ζίτσας 200 καισαρ. φλωριά, γιά τήν άγορά 
κτήματος στά Γιάννινα, τά έσοδα του όποίου θά είσέπρα- 
τεν ή Σχολή, 600 φλωριά καί δίνει άκόμη 85.000 φράγκα 
γιά τή διατήρηση ύποτρόφων άπό τή Ζίτσα στις Σχολές 
τών Γιαννίνων καί τών 'Αθηνών, κάτω άπ' τήν έποπτεία 
τού Συλλόγου γιά τή διάδοση τών Ελληνικών Γρσμμάτων.

Ή  καμπάνα στέλνει τούς χαρούμενους ήχους της. 
Νωχελικά γέρνω στά παράθυρα τών κελλιών, μέ κάποια 
ήδονική κούραση πού δίνει τό χαρούμενο τερμάτισμα ένός

6* *Αμ· Παπασταύρου: όπου πιό πάνω.
7. Ι· Ασμπρίδη: «:Ήπ. Άγαθ.» τομ. Β' σελ. 58·
8. Του Ιδιου: τευχ. Γ. σελ. 67*
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σκοπού. Ό  ήλιος ζωντανεύει τή γύρω πλάση, άπ* τά ού- 
ράνια, ώς τις βουνοκορφές, ώς κάτω στά καταπράσινα 
άμπέλια. Εΐναι αυτά τα διαλεκτά άμπέλια πού τόσο δέθη
καν μέ την ζωή του τόπου, πού τά περιποιείται έπιστημο- 
νικά καί πλάθει τά γραφικά έθιμα καί τις χαρούμενες 
γιαρτές γιά τή συλλογή των σταφυλιών, πού θά δώσουν 
τό ξακουστό «Ζιτσιώτικο κρασί», αύτό πού προμηθεύονταν 
άποκλειστικά άπ* έδώ ό Σουλτάνος Άβδούλ Χσμιτ καί 
τόσοι άλλοι Βασιληάδες τής Εύρώπης.

*Η μέρα στέλνει τά χαμογέλια της. Ή  ψυχή νοιώθει 
μιάν όλοκληρωμένη εύτυχία καί ή πολιτεία κάτω, φλογι
σμένη άπ* τό γαλήνιο φώς, τινάζει τά πέπλα του θρύλου 
καί τής Ιστορίας.

^Ηταν τότε, λέει ή παράδοση, μεγάλη ή έλλειψη τοΟ 
νερού στήν περιοχή. Κάποια Ζωίτσα ή Ζίτσα άπό ένα άπ* 
τά τρία χωριά «Καμίνια, Πογδορά καί Ζαρσβέλι», τής πε
ριοχής «Πρωτόπαππα», έφερε τά ζώα της ώς τον τόπο τής 
σημερινής «Λούτσας». Οί ώρες πού κυλοϋν συντροφεύουν 
τήν άμεριμνησία της. Μπροστά της περνάει ένα άγριο- 
γούρουνο πού κατέβηκε άπ’ τό δάσος του λόφου, καί τήν 
τρομάζει. Πρόφτασε δμως νά διακρίνει πώς τό άγριογού- 
ρουνο είχε τό κεφάλι του πολύ βρεγμένο. Κάπου έδώ θά 
ύπήρχε κάποια πηγή. Ή  Ζωίτσα άγωνίζεται καί τήν άνα· 
καλύπτει. Δροσίζεται στο άφθονο κρυστάλλινο νερό καί 
χαίρεται τήν άνεύρεση τοΟ μεγάλου τούτου θησαυρού. Μέ 
προσοχή φτιάχνει κοντά μιά καλύβα καί μεταφέρεται μέ 
τό νοικοκυριό καί τά ζώα της. Ή  άπόφασή της αύτή βά
ζει σέ σκέψεις τούς συγχωριανούς της πού τήν παρακο- 
λουθοΟν, πού άνευρίσκουν κι* αύτοί τήν κρύα πηγή καί 
άκολουθουν τό παράδειγμά της. “Έτσι τώρα έρχονται δλοι 
καί χτίζουν σπίτια κοντά στής Ζωίτσας ή Ζίτσας καί ξε
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φύτρωσε μιά μικρή πολιτεία, πού πήρε τό δνομά της ·, μια 
πολιτεία «παρά τό κράαπεδον λόφου ταπεινού καί έν μέ
σω ύψηλών όρέων, Ιχουσα Ιδιόρρυθμον τινά μεγαλοπρέ
πειαν *°».

Ή  πολιτεία αυτή χάνεται στήν Ιστορία, ώς τόν καιρό 
του Τούρκου καταχτητή. Τότε μιά Πρεσβεία άπ* τήν ΚαρΓ 
τσα ξεκινάει αύθόρμητα μέ τούς άντιπρόσωπους 500 οικο
γενειών του Ζαγοριού καί προσκυνάει τό στρατάρχη Μου- 
ράτ τό Β'. *Έτσι κερδίζει ή περιοχή τήν αύτονομία, σύτο- 
διοίκηση καί άτέλεια μέ μόνο χρέος, άντί γιά φόρους, νά 
στέλνουν κάθε χρόνο έναν άριθμόν άντρών γιά τήν περι
ποίηση τών ζώων τού στρατού. Γιά τις ειδικές ύπηρεσίες 
τιού προσφέρουν οί Ζιτσιώτες στό Μουράτ δταν διαπραγ
ματεύονταν μέ τους προύχοντες τήν παράδοση τών Γιαννί- 
νων, παίρνουν τό ειδικό προνόμιο νά βρίσκεται πάντα ή 
Ζίτσα κάτω άπό τήν προστασία τής κάθε Βσλιδέ Σουλτά
νας (Βασιλομήτορας).

Μέ τήν αύτοδιοίκηση άποχτιέται χρηστή διοίκηση κι* 
«ύωδιαστός πνέει ό άγέρας τής λευτεριάς. Τούρκος δέν 
πατάει έδώ, καί στό διάστημα τών δυο άπό τών προνομίων 
αίώνων, ή πολιτεία άκμάζει. Ποτέ δμως δέν διατηρήθηκαν 
σεβαστά τά προνόμια στήν Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. 
Στά τέλη τού ΙΖ' αίώνα άρχίζει ή άφαίρεσή τους κι’ οί κά
τοικοι γίνονται άπλοι καλλλιεργητές. Ή  φτώχεια κυριαρ
χεί καί οί Σπαχήδες σκορπούν τήν τρομοκρατία. Ό  κό
σμος άραιώνει. Πολλοί φεύγουν στά Γιάννινα, στή Μακε
δονία, στή Μικρά ’Ασία καί τή Βλαχιά δπου ζούνε σάν 
άρτοποιοί καί νταβερνιάρηδες. Στή Βλαχιά έγκατσστάθη- 
καν δσοι άκολούθησαν τούς Ιερομόναχους τής πατρίδας 
τους. Τούτοι έδώ μέ τήν έργατικότητα και τιμιότητά τους 
γρήγορα έξελίχτηκαν σέ μεγαλέμπορους, δπως ό Χρ. Μπο- 9 10

9. I. Λαμπρίδη: «Ήπ. Μελετ.» σελ. 15.
10. Του Ιδιου σέλ. 15, 16.
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τάτης ποϋγινε Σερδάρης, δ Κ. Κοντοτώλης Πστσρής, ό Γ\. 
Παππάς Βεστιάρης κ. ά.

Στη Ζίτσσ τώρα έλάχιστοι άπόμεινσν και δλα ρημαγ
μένα καί σκοτεινά. Είναι ή έποχή πουρχεται έδώ ό αΑχ\; 
Κοσμάς κι* ό Λήκ.

Μά κι* αυτοί έδ<3 ύποφέρουν άπ9 τις άξιώσεις τοΟ *Α· 
λή πασά πού τούς πιέζει νά τοΟ μεταβιβάσουν τούς τίτλους 
ιδιοκτησίας τής περιουσίας τους. Αντιστέκονται καί του- 
προσφέρουν κάθε χρόνο χιλιάδες γρόσια, άναλαμβάνον- 
τες άκόμη νά του χτίσουν στη Ζίτσα μεγαλόπρεπο- 
παλάτι.

Μετά τό φόνο του Ά λή πασά ή ήπειρος άρχίζει νά 
άνασαίνει. Τό 1846 σταματάνε δλες οί βιοπραγίες. Ή  Ζ(- 
τσα άρχίζει νά πυκνοκατοικεΐται καί άπό έκατόν οικογέ
νειες πού είχε γίνονται στο 1850 έκατόν πενήντα. ’Ανοικο
δομείται με γρήγορο ρυθμό καί μεταβάλλεται έτσι σ* ένα 
άνθηρό πνευματικό καί οικονομικό κέντρο, πού είναι καί 
έδρα Υποδιοίκησης στά 1864.

"Ετσι ή Ζίτσα έδωκε ξεχωριστές μορφές του Πατριάρ
χη τής Κωσταντινούπολης Ιερεμία (1550-1575), τό Χρύσαν
θο, ιερομόναχο καί Δ]ντή του Γυμνασίου τής Μοσκόπολ.ης,. 
τό Δημ. Ζιτσαιο, τούς *άδελφούς κΓ άνήψια του Δοσ. Φιλί- 
τη Μητροπολίτη τής Ούγγρο-βλαχιάς, Σίλβεστρο καί Κων- 
στάντιο Φιλίτη τόν έπίσκοπο Βουζαίου, τούς ‘Αρχιερείς 
Λαυρέντιο, Κύριλλο καί Μανασσή, τό γιατρό Δημήτρισ 
Νικολαΐδη τόν εθνομάρτυρα, πού μαρτύρησε μαζί μέ τό 
Ρήγα Φερσΐο καί διαπρεπείς έκπαιδευτικούς, έπιστήμονες 
καί Λογίους η , ώς τά σημερινά χρόνια πού τιμοΟν τήν πα
τρίδα τους.

Ό  ήλιος γέρνει καί τό μάτι μας σταματάει στήν άκρη 
του Μοναστηριού στον τάφο του ηρώα υπομοίραρχου- 11

11. Χρέος νά μνημονεύσωμε τή διαλεκτή ποιήτρια Χρυσάνθη Ζιτσσία 
πού μένει στή Θεσσαλονίκη.

346



ΓκσρτζΙδη, ποΰπεσε στά μσΟρσ χρόνια τοΟ συμμοριτοπό
λεμου.

Άναβαφτισμένοι στό λίκνισμα τής Ιστορίας καί στι  ̂
μαγεία τοΟ τοπίου παίρνομε μέ μιά Αξέχαστη θύμηση τΑ 
δρόμο τής έπιστροφής, ένώ Απ’ τό λοφίσκο κυλοΟν τ’ Αρώ
ματα τών δέντρων καί τών Αγριων λουλουδιών καί οί Αν
τίπερα κορυφές τυλίγονται στίς ρόδινες Αποχρώσεις τοΟ 
Αποθεωμένου δειλινοΟ..·
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T A Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Χ Ω Ρ Ι Α

Σά βυθίζεσαι ατούς θρύλους καί τούς μύθους τοΟ η
πειρωτικού χώρου, ξυπνάει έντός σου ή θέληση νά έπισκε- 
φτεις καί την πατρική γη έκείνων πού διωγμένοι άπ* τον 
τόπο τους άπ’ τις συμφορές του Τούρκου καί άπό τή διά
πλαση τοΟ έδάψους, κατώρθωσαν μέ τήν τιμιότητα καί την 
οικονομία, νά γίνουν στήν ξενητιά, πού πρωτόφταναν μετα“ 
πράτες, όνομαστοί έμποροι καί διαπρεπείς Λόγιοι, έπιστή- 
μονες καί πολιτικοί. Ρίζωσαν πολλοί Κατσανοχωρΐτες στά 
ξένα μ* ένα εύωδιαστό δνομα φιλήσυχου, έργατικου καί 
ξύπνιου κόσμου, μά δέ λησμόνησαν τόν προγονικό χώρο. 
Στόν τίμιο ίδρωτα τους χρωστιουνται τά σωζόμενα καί σή
μερα πολυώροφα σπίτια, οί καθαρές πλατείες, οί γραφικές 
έκκλησίες καί τά σκολειά, πού άκόνισσν τό πνεύμα πού 
κράτησαν άσβεστη τήν έθνική φλόγα κι* εδωκαν στόν τόπο 
ένα ιδιαίτερο χρώμα.

Γύρω σου άπόκρημνα, γυμνά βουνά, λίγη χλόη, μικρές 
γραφικές πεδιάδες, φτενά πεζούλια, ένας μεροκαματιάρης 
κόσμος πού συνδέθηκε μέ τήν καρτερία του καί τήν λεβεντιά 
μέ τήν ήπειρωτική ιστορία. ‘Ένας κόσμος πού άγωνίστηκε 
καί άντραγάθησε στά μεταβυζαντινά καί στά τωρινά χρόνια 
πού ύπέφερε καί θυσιάστηκε, γιά νά συνδεθεί άπόλυτα μέ 
τό στέρεο μέταλλο τής προαιώνιας έλληνικής καί ήπειρω- 
τικής ψυχής.

‘"Εντεκα χωριά, τά Άετορράχη (Κοτόρτσι) Πηγάδια 
(Βαλτσιώρα), Ελληνικό (Λοζέτσι), Καλέντζι, Κορύτιανη,

348



Κωστήτσι, Λάζσινσ, Νίστορα, Πάτερο, Πλέσια καί Φορτό- 
σι άποτελουν τήν περιοχή Κατσανοχώρια, πού πήραν τ* 
δνομα τους άπό τούς γαιοκτήμονές τους τοΟ πρώτου και
ρού. Έδώ, δπως διασώζει δ Άραβαντινός καί κάποια άπο- 
σπάσματα του Κουβαρά, ίδρυσε άγορά στό Ελληνικό κά
ποιος Φεουδάρχης Κασσισνός. Τή μισή άγορά τό 1319 δ 
Συργιάννης Παλαιολόγος τήν άφιέρωσε 1 2 3 στή Μητρόπολη 
τών Γιαννίνων. Κι* ερχεται άργότερα (1376—1385) καί ήγέ· 
μονεύει σ' δλάκερη τήν περιοχή ώς τό Μαλσκάσι καί τήν 
τήν Τσσρκοβίτσα, δ άπόγονος τοΟ Φεουδάρχης τούτου * 
Μερσής ή Μερσίας Κατσιανός ή Καζινός καί βλάχικα Μί· 
ρα δέ Σιμού Κατσανος, πού ήταν γαμπρός του ήγεμόνα 
τής "Αρτας Ιωάννη Σπάτα. Στόν Μερσή Κατσάνο χρω- 
στιέτσι* καί δ γάμος τοΟ πεθερού του Ιωάννη Σπάτα. 
μέ τήν άδελφή του ήγεμόνα θω μά Γ' τών Γιαννίνων, 
Ελένη, πουχε σάν άποτέλεσμα τή συμφιλίωση τών δυό 
ήγεμόνων.

’Από τούτο τον ήγεμόνα τους πήραν τό δνομα Κατσα. 
νοχώρια (χωριά του Κατσάνου), πού λέγονταν ώς £να διά
στημα καί Τομσροχώρια άπ* τό έπώνυμο ένου άλλου τι
μαριούχου τους Τόμαρου, άλλά καί τά περισσότερα χω
ριά τους άπ* τά έπώνυμα4 τών Τιμαριούχων τους πήραν 
τις όνομασίες. "Οπως Νίστορα άντί Νέστορα, τά Πλέσια* 
ά π ’ τό γαιοκτήμονα Πλέσια του όποιου ώς τό 1555 ύπήρ- 
χαν άπόγονοι στά Γιάννινα, Κωστίζ, Φορτός, Κορτόζ, Κα- 
λέντζ κ. λ. π.

Αναμφισβήτητο είναι πώς ή περιοχή τούτη κατοική- 
θηκε άπό πολύ παληά χρόνια. Κοντινά στό Μαναστήρι του 
Ελληνικού, στήν θέση «Σιορόκα» σώζονται έρείπια Βυ
ζαντινού κάστρου (Καστρί). Δεξιά τού "Αραχθου κοντά

1. «’Ηπειρωτικά χρονικά* τόμ. Β σελ, 314.
2. όμοίως σελ. 77
3. I. Λαμπρίδη «Ζαγοριακά» 1888 σελ.295—296
4. ΤοΟ Ιδιου ιΜαλακασιακά» μέρος Α* σελ. 13.
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-στο πσληό χωριό Βασταβέτζ υπάρχουν λείψανα Πελασγι
κού τείχους. Στο Πάτερο5, στη θέση «Πύργος» βρέθηκαν 
τάφοι μέ έπιτύμβιες ελληνικές πέτρες καί μές τούς τάφους 
μιιά λιθαρένια λεκάνη καί «βυτίς» μέ ώραια στεφάνια, 
Υπερμεγέθη κεραμίδια κ. ά.

ΠαντοΟ στα γύρω χωριά συναντάς γκρεμίσματα κά
στρων, σπιτιών, ύδραγωγείων, πού μαρτυρούν μιάν άνθη- 
ρή Ελληνιστική, Ρωμαϊκή καί Βυζαντινή έποχή,πού σωριά
στηκε άπ* τον καιρό κι’ άπό τον άνθρωπο καί ιδιαίτερα 
άπό τον Ά σιάτη, τό βάρβαρο καταχτητή, πού αιώνες εβα- 
λε φραγμό στήν πρόοδο καί στον πολιτισμό.

^Ηταν ένας σκοτεινός καιρός πού μένει σήμερα σά 
μύθος στά χείλη των γερόντων. ^Ηταν τότε πού χάλασαν 
τά Κατσανοχώρια άπ’ τούς διωγμούς των Τούρκων κι* 
έφυγαν τρομαγμένοι οί κάτοικοι καί πήραν τά βουνά καί 
πήγαν σ’ άλλες πολιτείες στή Θεσσαλία στή Μακεδονία, 
στήν Πελοπόννησο, στο ’Αγρίνιο, στον ’Αστακό, στή Βλα- 
χιά  καί στή Ρωσία γιά νά κυνηγήσουν τή μοίρα τους. Στά 
τέλη τού ΙΗ' οί κάτοικοι του Ελληνικού γιά ν’ άποφεύ- 
γουν τις ’Αλβανικές όρδές μπαίνουν στήν προστασία γιά 
800 γρόσια του Χαλήλ Μπέη καί στά 1800 στήν τυραννία 
τού Ά λή πασά, σαν άπλοι καλλιεργητές καί δούλοι του, 
τούς όποιους τώρα έξουσιάζουν καί δέκα Τουρκικές οικο
γένειες πού έγκατέστησε στο Ελληνικό ό Άλής.

Τά χωριά Άετορράχη, Πάτερο, Καλέντζι, Πλέσια, 
Πηγάδια καί Κορύτιανη κατέχει ό Σουλεϊμάν Πασάς ό Ρ  
καί μετά τό θάνατό του, χάρις στις έξαιρετικές ύπηρεσίες 
στο Βιδύνιο του Μουχτάρ Πασά, ή Τουρκική Κυβέρνηση 
τά έκχωρεΐ μέ άσήμαντο τίμημα στον Ά λή πασά.

Στήν Κορύτιανη ό ισχυρός Μουχτάρ πασάς παντρεύε

5. Στό Πάτερο, στόν ψηλό βράχο πού λέγεται € Κάστρο του Τομά- 
ρου» όπου σώζονται καί έλληνικά έρείπια. Ό  Π. Άραβαντινός (περί 
.Δωδώνης, σελίς 39) έσφσλμένα τοποθέτησε τήν άρχαία πόλη Έλλα.
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τα ι τή χωρική Λαμπρούσιω καί γιά χάρη της ύψώνει έδώ 
μεγαλόπρεπο Παλάτι, πού τό καίει τό 1820 ό Μάρκος Μπό- 
τσαρης, καί διατηρεί πολυάριθμο στρατό, έτοιμος πιά να 
^γκαταστήσει καί πολλές τούρκικες οικογένειες.

Μιά μεγάλη πίεση άσκεΐται σέ δλα τά γύρω χωριά 
νά μεταβιβάσουν τούς τίτλους ιδιοκτησίας τών άκινήτων 
τους στούς προύχοντες Τούρκους. Στήν πίεση αύτή άρνοΟν- 
ται μέ ήρωϊσμό τό 1842 οί κάτοικοι τών χωριών Άετορ- 
ράχης καί Σκλήβανης, γιά νά ύποστοΟν τά πάνδεινα, νά 
καταστραφουν όλοσχερώς τά χωριά τους καί να πάρουν 
-χοργά δσοι σώθηκαν τό δρόμο τής ξενητειάς*. ’Αργότερα 
τό 1856 ή Άετορράχη πουλήθηκε άπ* τούς άπόγονους τοΟ 
*Ασλάν Μπέη Μουρτεζά, έγγονου του Μεχμέτ Πασά, γιά
120.000 γρόσια στό I. Ζ. Λούλη, τόν όποιο βραδύτερα όλο- 
κληρωτικά άποζημίωσαν οί συγχωριανοί του.

*Η περιοχή τούτη μέ φρίκη θά θυμιέται μέ τήν κληρο
νομική κατάρα τά δεινά τής έπιδρομής (1828-1829) τοΟ 
βάρβαρου Ίσούφ Αιάπη, ύπαρχηγοΟ του Βελή Μπέη, καί 
τις καταστροφές καί άτιμώσεις τών άντρών τοΟ θοδωρά- 
κη Γρίβα (1854).

Υπήρξαν πολλοί άπ* τούς διωγμένους Κατσανοχω- 
μΐτες πού ζοΟσαν στήν ξενητειά μέ τό δραμα τών χωριών 
τους στά όποια ξαναγύρισαν στήν περίοδο τοΟ 1822 — 1828.

Έδώ καλλεριγήθηκαν τά εύγενέστερα αισθήματα μέ 
τή συντήρηση έκκλησιών καί σκολειών. Δημοτικό σκολειά 
λειτουργοΟν σ’ δλα τά χωριά, στήν ’Αετορράχη λειτουρ
γεί τό 1816 Ελληνικό σκολειό, στήν Κορύτιανη τό 1814 
•δυό Ελληνικά σκολειά, στά 1858 στό Ελληνικό σκολειό 
καί Παρθεναγωγείο6 7 μέ τμήμα Ύφαντουργικό, καθώς καί

6. I. Λαμπρίδη; "Οπόν πιό πάνω σελ. 44 «Εϊκοσιν οίκογένειαι τον 
χωρίον Σκλίβανη* άνάλογον νά νποστώσιν θνσίαν... μετηνάσνενσαν εις 
'Ιωάννινα καί εί$ τήν συνοικίαν «Λακκώματα» κατώκησαν διακρινόμενα, 
4*έχρι τον ννν».

7. I. Λαμπρίδη, όπου πιό πάνω σελ. 42. «6 Ν. Μανδελόπονλος Ιδρά-
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στο Καλένιζι, στο δέ Φορτόσι λειτούργησεν Ελληνικά 
σκολειό από τό 1882.

Καί πυργώθηκαν εκκλησίες άπ* δπου στέλνονταν ύμνοι 
δοξαστικοί καί αιώνιας πίστης για τή συνέχιση των έθνι- 
κών Ιδεωδών καί της βαρείας κληρονομιάς. Φημισμένα 
είναι τά Μοναστήρια του Πρόδρομου στην πεδιάδα στα 
Πλέσια καί τής Κοίμησης τής Παναγιάς στο Πάτερο, πού 
χτίστηκαν μετά τό 1453 καί τής Γέννησης τής Θεοτόκου 
(Μονή Τσιούκας) ΒΑ του χωριού Ελληνικό, πού χτίστηκε 
τό 1190 άπ’ τον Αύτοκράτορα Ίσαάκιο Αγγελο.

ΚΓ είναι μιά περίοδος γύρω στά 1815 πού είδε τό 
Μοναστήρι τούτο τή μεγαλύτερη άκμή, τότε πού ό έπίσκο- 
πος Σταγών Γαβριήλ, άφηκε τό θρόνο του κΓ ήρθε έδώ 
* Ηγούμενος, για νά βρει τή νιρβάνα, να άναζωογονήσει 
με λαμπρά έργα τό Μοναστήρι καί νά μάς άφήσει σημειώ
σεις γιά τήν ιστορία του καί τού ιδρυτή του. Έδώ σέ μιά 
μελωδία τού Πανός, μέ τά σκιερά καί παρθένα δάση, μέ 
τέ γαλήνη τού τοπίου, μέ άνεπτυγμένο τό θρησκευτικό α ί
σθημα, χιλιάδες προσκυνητές άπ’ τήν περιοχή καί τά Γιάν
νινα συγκεντρώνονται γιά νά δεηθούν καί νά βρούν τή 
νιρβάνα, στο έτήσιο πανηγύρι τις 8 Σεπτέμβρη. Γιατί έδώ 
τά πανηγύρια σ’ δλα τά Κατσανοχώρια, ποτέ δέν είχαν 
καί ά π ’ τά παληά χρόνια πάρει τήν έμπορική σκοπιμότη
τα. Χρησίμευαν μόνον γιά τή διατήρηση τού θρησκευτικού 
αισθήματος, τού τοπικού πατριδολατρικοΰ αισθήματος καί 
τής ύψηλής έθνικής Ιδέας.

’Έτσι δημιόυργήθηκεν έδώ ένα έθνικό φυτώριο πού- 
δωκε στήν πατρίδα, τούς Δ. Τριάντο καί Τζίνη Μπουρνί- 
λα άρματωλούς άπ’ τό Πάτερο, Ν. Στούπη άπ* τό Νίστο-

σστο έπΐ έκκλησιαστικου γηπέδου (1882—1884) μεγαλοπρεπέ$ Παρθενα- 
γωγεΐον els Λουζέτζ προικοδοτήσα$ αύτό καί διά 30.000 φράγκων, άπεμ 
άπό του 1881 κατέθετο els τήν Εθνικήν Τράπεζαν τή$ *Ελλάδο$. Καί ό 
Χρ. Δ. Γεροκωστόπουλο$ κατέλιπε πρό τινων έτών 12.000 δρχ. παλ...»*.
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ρσ, τον ηρώα τής Τριπολιτσδς Χρ. Κουτσαγιά άπ’ τά Λά 
ζαινα, τόν ήρωα τής μάχης τής ’Αράχοβας Γ. Βάγια ά π . 
τήν Άετορράχη, τόν Υπομοίραρχο Γ. Κατσιφό, τό Λοχα
γό του πυροβολικού Κ. Κατσιφό, τούς Άρτέμη καί Άλέξη 
Μίχου καθώς καί τό Δημ. Νούτσο πού δλοι τους διακρί- 
θηκαν στήν περίοδο τής έπανάστασης τοΟ είκοσιένα. *Έδω- 
κε άκόμη ή περιοχή τούτη τόν ήρωα στή μάχη τής Πλέβ- 
νας καί ύποστράτηγο στή Ρουμανία Γ. Μανδίλη άπ’ τή 
Νίστορα καί ατά τελευταία χρόνια τόν άείμνηστο έντιμο 
πολιτικό Νίκο Καζαντζή άπ’ τό Καλέντζι.

Τά Κατσανοχώρια, τά Τζουμέρκα, ή Λάκκα ΣουλιοΟ 
καί τό ΣοΟλι στήν περίοδο 1942—1944 έζησαν δοξασμένες 
Ιστορικές στιγμές μέ τις όμάδες τοΟ ήρωα άρχηγοΟ Ναπο- 
λέοντα Ζέρβα.

Σήμερα ή περιοχή τών Κατσανοχωριών χωρίς δυσα- 
νασχετίσεις καί άξιώσεις, μέ ύπομονή, όλιγάρκεια καί π ί
στη καλλιεργεί τά ίδια ιδανικά μέ τούς ζωηρούς παλμούς, 
πού θά δώσουν σέ κάθε γενιά τους τό θάρρος τής αύτα- 
πάρνησης καί τής θυσίας γιά τήν Ιδέα  τοΟ "Εθνους. "Ενας 
τίμιος καί άγνός πληθυσμός πού τόν θερμαίνει ή άγάπη 
τών Κυβερνούντων καί τών ξενητεμένων άδελφών πού 
πρέπει συχνά νά έκδηλοΟται, σά μιά Ιδιαίτερη έκτίμηση 
σ' έκείνους πού μένουν πιστοί στά πεπρωμένα τών προ
γόνων...
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T A Τ Ζ Ο Υ Μ Ε Ρ Κ A

Άχολογοϋν γλυκά τά κυπριά, τά γιδοπρόβατα άργο- 
διαβαίνουν τις πλαγιές, τό άγέρι σκορπίζει τά ρίγη της 
δροσιάς και άνηφορίζεις.., προχωρείς σ’ ένα ταξίδι ποδναι 
μιά μάχη με τά βουνά, με τούς ψηλούς πέτρινους πύργους 
πού σχίζουν τά ούράνια καί χάνονται σε σκοτεινούς γκρε
μούς. 'Ως ένα σημείο θά πας μέ τ ’ αυτοκίνητο καί άπ* 
έκεΐ μέ τά μουλάρια, σε πολλά δέ δύσβατα μέρη μέ τις 
δυνάμεις των ποδιών σου. 'Όμως πορεύεσαι μέ κείνο τό 
αίσθημα τής χαράς, πού σου δίνει ή νίκη άπ* την ύποταγή 
δλων τούτων τών πέτρινων όγκων, τών ψηλών καί άπάτη- 
των βουνοκορφών. Ό  καθάριος άγέρας πλημμυρίζει τά 
πνευμόνια σου καί τό φώς του ήλιου πού κυλάει στά πεύ
κα, στις φτέρες, στά έλατα καί στά χαμηλά πλατάνια σέ 
θερμαίνει καί σ* άνασταίνει. Ρουφάς τη διαπεραστική αύ
ρα καί νοιώθεις βαθειά τά μαγευτικά φίλτρα τών ψίθυρων 
του δάσους. Νοιώθεις μιά πραγματική άνάταση σά δρα
σκελίζεις χειμάρρους, σάν περνάς γραφικά γεφύρια κι» 
άνηφορικούς δρόμους, σάν άγκαλιάζεσαι μέ τούς πράσι
νους κλώνους τών παρθένων δασών καί καβαλικεύεις τις 
βουνοκορφές τής Πίνδου. Τραγουδιστοί καταρράχτες ν* 
αύλακώνουν τά βουνά, νά στεφανώνουν καταπράσινους 
λόφους, νά βρίσκουν διέξοδο κάτω στον κατάσπαρτο κάμ
πο τής "Αρτας καί νά ξεκουράζωνται τά μάτια σόυ ατό 
μεθύσι τής πράσινης γοητείας.

Συναπαντιέσαι μέ άπλοϊκούς άνθρώπους ριζωμένους
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νμέ τά βουνά καί τήν παράδοση τοΟ τόπου καί ρουφάς τήν 
Αγνότητα, τήν ειλικρίνεια καί τή λεβεντιά.

'Ανεβαίνεις... 'Ανεβαίνεις... καί δίπλα σου άπύθμενες 
χαράδρες μέ πλούσια αυτοφυή βλάστηση στίς παρειές τους, 
σχοίνα, ρείκια, κουμαριές, πράσινη χλόη καί λουλούδια 
πού σφιχταγκαλιάζουν τούς θάμνους καί πλέκονται μέ τά 
φυλλώματα τών δέντρων.

'Εκτάσεις άτελεύτητες, λόχοι κυματοειδείς καί βουνά 
μεγαλόπρεπα πού σέ κάθε βήμα ξεπετάνε τή γυμνή ή 
τήν καταπράσινη πανοπλία τους.

Τό πρωινό φώς πέφτει άδρά στά ρέμματα καί τρελλο- 
παίζει μέ τούς άσημένιους καθρέφτες τοΟ νερού, πού κυ
λάνε γεμάτοι άψρούς στά βάθη, άνάμεσα άπό χλοερούς 
κλάδους πού γέρνουν στις δχτες κουβαλώντας τήν πρωινή 
•δροσιά πού άστράφει σάν άκριβό διαμάντι.

Γύρω τά έλατα νά σου έμπνέουν τήν άλκιμη φλόγα, 
τό ψηλό αίσθημα του άγώνα. Κομψά έλατα, εύθυτενή καί 
περήφανα, πού σπαθίζουν τά σύννεφα πού μέ έπαρση προ- 
σμετριώνται μέ τούς βορηάδες καί τις θύελλες, πού άσυλ- 
λόγιστα μάχονται μέ τή φύση, μέ τις καταιγίδες καί τούς 
κεραυνούς.

Στο διάβα σου άκούραστα τραγουδούν οί νερόμυλοι, 
άχολογουν κυπριά, γαυγίζουν σκυλιά, άνασαλεύουν τά 
ψυλλώματα, γιορτάζουν τ9 άπομακρυσμένα σπίτια μέ τή 
χαρά πού προσφέρουν στον Ιδρώτα καί τό μόχθο καί σκορ· 
πιέται παντού ή γαλήνη, πού μέ μιά αύτοσυγκέντρωση σ' 
ότνυψώνει πέρα άπ* τά γήινα, σέ κόσμους ιδανικούς πού 
στέριωσε ή εύγένεια, ή άγάπη καί ή καλωσύνη.

Μέσα σέ μιά άρρενωπή όμορφιά οί ταλαιπωρημένοι 
καί φτωχοί κάτοικοι δέ θεοποιούν τήν όμορφιά, άλλά τό 
ψωμί. 'Αγωνίζονται νά δαμάσουν τή φύση, νά καλλιεργή
σουν τήν πέτρα. Χύνουν τόν τίμιο Ιδρώτα τους γιά μιά 
άβέβαιη σοδειά καί γρανιτώνουν τή συνείδησή τους:

Φ τω χά χω ράφια  βολεμένα  σέ τιεζούλια
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καί γίδες πού κρεμιούνται πάνω σε γκρεμνούς, 
έτούτ9 είν ή πατρίδα μας μά ή πούλια 
δε φέγγει πιο καθάρια σ9 άλλους ουρανούς.

(Γ. Κοτζιούλα—’Ηπειρωτικά 1954).

"Ενας κόσμος πού μέ τά άσήμσντσ έσοδα τής γεωρ
γίας και τής κτηνοτροφίας βυθίζεται στή στέρηση, ζή, άπ* 
την έλλειψη τής συγκοινωνίας, μακρυά άπό τά σύγχρονα 
μέσα του πολιτισμού, ζή άπροστάτευτος καί έγκαταλελειμ- 
μένος, για νά δώσει δμως σε κάθε περίσταση τό ζωντανό 
του παρόν μέ ψηλή έθνική άνάτσση και Φιλοπατρία. 'Ένας 
άγνός και καταφρονεμένος κόσμος πού έχει άνάγκη τής 
άγάπης δλων καί στον όποιο, έχω τη γνώμη, πώς θά πρέ
πει πάνω άπ* δλα, νά προσψερθουν καλοί αύτοκινητόδρο 
μοι, δρόμοι κσί πρώτα δρόμοι...

Μιά βαθειά καί άπότομη χαράδρα χωρίζει τις Κσλαρ- 
ρύτες άπ* τό Συρράκο. Πυργομένες οί Καλαρρύτες πάνω 
ψηλά σέ 1.200 μέτρα στήν άπότομη δυτική παραφυάδα τής 
Πίνδου σου προσφέροντσι μέ τό γραφικό περιβάλλον καί 
την εύγένεια τών κατοίκων πού ζουν κυριώτερα άπό τήν 
κτηνοτροφία, γιά μιά εύχάριστη θερινή διαμονή. 'Η φυσι
κά όχυρή θέση τους, συντέλεσεν ώστε άπό τό 1430 πού 
όλάκερη ή ’Ήπειρος περιήλθε στούς Τούρκους, ή περιοχή, 
τούτη ήταν μιά έλληνική γωνιά, πού διατήρησε τήν άνεξαρ- 
τησία της έναν περίπου αίώνα. Μέ τη θεληματική τους 
άποδοχή νά καταβάλλουν φόρο στήν Βαλιδέ Σουλτάνα 
(Βασιλομήτορα) οί κάτοικοι άπό τού 1480 έξασφάλισαν 
μιά σειρά εύεργετικών προνομίων, πού τού έπέτρεψαν νά 
κάνουν τις Καλαρρύτες πρωτεύουσα μιας άνεξάρτητης 
όμοσπονδίας πού περιλάμβανε δλα τά γειτονικά χωριά. *
Έδώ έδρευε τό τοπικό Κοινοβούλιο πού άπετελειτο άπά 
άντιπροσώπους τών γύρων Κοινοτήτων, πού έπαιρνε άπο- ;
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«φάσεις γιά τά κοινά τους συμφέροντα, πολύ δέ τυπική ήταν 
ή Τουρκική έξουσία μέ τή διαμονή έδώ τοΟ Δοιοικητή 
(σούμπαση) μέλημα κύριο τοΟ όποίου ήταν ή είσπραξη τών 
φόρων.

"Ετσι ή χρηστή διοίκηση καί κυριώτερα ή άνεξσρτησία 
καί άσφάλεια πού κυριαρχούσαν έδώ, έκαναν τίς Κσλαρ- 
ρύτες έμπορικό καί βιομηχανικό κέντρο μέ τή συρροή πολ· 
λών βιοτεχνών άπό τήν περιοχή καί πιό έξω, οι όποιοι εύδο- 
κίμησαν στήν κατεργασία τών δερμάτων, τήν ύφαντουργία, 
γουνοποιία, άργυροχρυσοχοΐα κ.ά. Ή  άνάπτυξη τών τεχ
νών έδώ έφτασε σέ τέτοιο βαθμό πού πολύ γρήγορα τά 
προϊόντα τους έγιναν όνομαστά καί περιζήτητα, έφάμιλλα 
καί ώρισμένα άνώτερα τών ευρωπαϊκών.

Τά ύφαντά, τά δέρματα καί τά γουναρικά, άπό τά μέ
σα τοΟ ΙΖ' αιώνα, άρχισαν σέ Ικανές ποσότητες νά πωλοΟν· 
ται στο έξωτερικό, γεγονός πού άνάγκασε πολλούς Κα- 
λαρρυτιώτες νά έγκαταλείψουν τό χωριό τους καί νά έγκα- 
τασταθοΟν μόνιμα στά γνωστά τότε έμπορικά κέντρα τής 
Εύρώπης. Μεγαλέμποροι έξ’ άλλου ξένοι ταξίδευαν γιά τήν 
προμήθεια έκλεκτών προϊόντων στις Καλαρρύτες, πού μέ 
τόν τρόπον αυτόν έξελίχτηκαν σέ κέντρο παγκόσμιας συ
ναλλαγής.

Στό δυσπρόσιτο τούτο ήπειρωτικό κέντρο είχαν Ιδρύσει 
μόνιμα πρακτορεία Μακεδόνες καπνέμποροι, βαμβακέμπο
ροι κσί έμποροι γουναρικών, ως καί έμποροι μεταξωτών 
άπό τό Βόλο καί τήν 'Αγυιά. 'Απαράμιλλος ήταν ό κλά
δος τής χρυσοχοΐας πού άνέπτυξαν οί Κσλλαρυτιώτες. Κά
βε είδους κοσμήματα κσί διακοσμήσεις άπό χρυσό, άσήμι 
καί άλλα μέταλλα κατασκευάζονται έδώ μέ έξαιρετική 
τέχνη καί έμπνευση. Όνομαστές ήταν οί διακοσμήσεις δ- 
πλων, εόαγχελίων, λαβών, μαχαιριών καί γιαταγανιών, τά 
δαχτυλίδια, οί πόρπες, τά μελανοδοχεία καί άλλα οικιακά 
σκεύη, σεβαστά δέ έγιναν τά όνόματα τών «άρχιτεχνιτών* 
τών Κσλαρρυτών δπως τοΟ Άρχιχρυσοχόου τοΟ Ά λή πα
σά Θανάση Τσιμούρη, τοΟ Μπάφα, Ποντίκι, Βούλγαρη,
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Δασκάλου, Κοντοχρόνηδων και άλλων. Στή Μητρόπολη 
τών Γιαννίνων καί στήν έκκλησιά τών Κσλσρρυτών σώζον
ται δυό περίτεχνα χρυσοποίκιλτα Ευαγγέλια καί ενός σταυ
ρός με χρονολογία 1772, έργα τοΟ Ά θ . Τσψούρη. Ή  Κα· 
λσρρυτιώτικη τέχνη όποτελεΐ τό πρότυπον τής λαϊκής τέ
χνης, πολλά δέ έργα της έξαίσια, έπιδεικνύοντσι σ’ έκκλη- 
σιές καί ιδιωτικές συλλογές.

Ή βιοτεχνική, βιομηχανική καί έμπορική άκμή, έφερεν 
έδώ καί άληθινή πνευματική άνθιση. «Προ ήμών άποκαλύ- 
πτεται αίφνης ή Κώμη τών Κσλσρρυτών, λευκή, ώραία, 
Αμφιθεατρική... Βλέπει τις άμέσως, τό δή λεγόμενον «Αρ
χοντιά» εις τήν ορεινή, καθαρόν καί εϋκτιστον ταύτην πο-· 
λίχνην, τήν υπό φιλοπάτριδος, νοημονεστότου, τιμιωτάτου 
καί έργατικου πληθυσμού οικουμένην», γράφει ό Σπ. Πα- 
γανέλης. (Τά Τσουμέρκα έκδ. 1905 σελ. 75).

Τό 1815 πού έπεσκέφτηκε τις Καλαρρύτες ό Πουκεβίλ 
βρήκεν έδώ πλουσιώτατη βιβλιοθήκη μέ πολλά κλασσικά 
καί ξενόγλωσσα έργα, άπό τις άρχές δέ του ΙΗ' αιώνα 
λειτουργουσεν έδώ περίφημη σχολή άπ* τήν όποια άπεφοί- 
τησαν διαπρεπείς λόγιοι καί έπιστήμονες.

"Από τό 1803 Αρχίζει ή παρακμή τών Κσλσρρυτών μέ 
τήν κατάργηση τών προνομίων άπ3 τον Ά λή πασά, ή όποία 
όλοκληρώθηκε τό 1821 μέ τήν κήρυξη τής Ελληνικής έπα- 
νάστασης. Ό  Χουρσίτ στέλνει έναντίον τών Κσλσρρυτών 
τόν Ίμπραήμ Πρεμέτη μέ έφτακόοιους Τουρκσλβανούς. 
Στις 18 Ίούνη 1821 οί Καλαρρυτιώτες καί Συρρακιώτες 
κάτω άπ3 τήν Αρχηγία του Ιωάννη Κωλέττη καί Κ. Τουρ- 
τούρη, υψώνουν περήφανη τή σημαία τής έπανάστασης και 
πολιορκούν στενά τόν Πρεμέτη μέ τούς άντρες του. Μά ή 
έπανάσταση ήταν Ανοργάνωτη καί ό Χουρσίτ έπέρχεται μέ 
τό στρατό του στίς 29 Ίούνη καί οί δυό Ανθηρές πόλεις 
Αφανίζονται. Οί κάτοικοι ζητάνε τή σωτηρία τους στά βου
νά καί πολύ σύντομα στή διασπορά τους στο έσωτερικό 
καί έξωτερικόν δπου έφεραν τή χρυσοχοϊκή τους τέχνη καί 
τό λαμπρό τους πολιτισμό.
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Γόνος Κσλσρρυτιώτικης οικογένειας είναι ό Σπυρί
δωνας Λάμπρου, ό σοφός διδάσκαλος καί φλογερός πατ
ριώτης.

Πολύ κοντά βρίσκεται τό Συρράκο πού πήρε τό όνομα 
άπό τόν Ιδιοκτήτη τοΟ χωρίου Συρράκον άπ* τά Γιάννινα 
(π. Άρσβαντινου: χρονογρ. τής 'Ηπείρου, τόμ β σελ 164). 
Ό  I. Λαμπρίδης (Ήπειρ. Μελεχήμστα, τεΟχ. 5ον σελ. 13 
έτος 1888) προς τόν όποιον καί συμφωνουμεν, ύποστηρί- 
ζει πώς τό όνομα είναι βλάχικο «σημαντικόν τόπου, πτω
χείαν δηλοΟν καί γυμνότητα». Μιά όμορφη κωμόπολη μέ 
μεγαλοπρεπή σπίτια, πού σου προσφέρουν μιά άνετη δια
μονή. Έκκλησιαστικώς ύπήγετο πάντα στή Μητρόπολη τών 
Γιαννίνων, Ιστορικά δέ ύπήρξεν άπόλυτα συνδεδεμένο μέ 
τις Καλαρρυτες. 'Αναμφισβήτητη ύπήρξεν ή πνευματική 
του κίνηση, έλειτούργησεν δέ έδώ έλληνικό σκολειό μέ τις 
δωρεές του μεγάλου πολίτικου 'Ιωάννη Κωλέττη καί τής 
οικογένειας τών Σιμσίων. Μιά σειρά άπό λογίους καί 
διαπρεπείς έπιστήμονες εχει νά έπιδείξει τό Συρράκον, 
όπως τό Γ. Τσιαπραλή Ιδιαίτερο γιατρό τοΟ Βελή πασά 
στήν Πελοπόννησο, τόν Ιωάννη Κωλέττη Ιδιαίτερο στήν 
άρχή γιατρό τού Μουχτάρ πασά, τόν Κων. Γ. Τσιαπραλή, 
Δ. Ζαλοκώστα, Ε. Δ. Ζαλοκώστα, γιατρούς στά Γιάννινα, 
Σ. Ζαβογιάννη, Κ. Κόμισο, Λ. Πάλιο καί Γ. Μπίτζιο, δι
δάκτορες τής Ιατρικής, τούς άδελφούς Σ. καί Δ. I. Μέκιου 
καί Εύγένιο Γ. Ζαλοκώστα διδάκτορες τής Νομικής.

Οί κάτοικοι κυριώτερα άσχολήθηκαν μέ τήν κτηνοτρο
φία καί τήν τεχνική τής καποτοποιΐας, δέν ύπάρχει δέ καί 
σήμερα άκόμη χώρος ήπειρωτικός πού νά μήν άπαντήσέις 
Συρρακιώτες τυροκόμους καί κατασκευαστές καποτών.

Εργατικοί καί οίκονόμοι εύδοκίμησαν οί Τζουμερκιώ- 
τες στήν ξενητιά, Ματσουκιώτες δέ ύπήρξαν οί ιδρυτές τής 
’Ηπειρωτικής Κοινότητας τής Κέρκυρας «διό καί έπιτρο- 
πεύουσιν ουτοι μέχρι σήμερον έν τη έκκλησία τής Πανα
γίας τών Ξένων καί τάς κλεΐς αύτής κατέχουσι» λέγει ό 
Λαμπρίδης (όπου πιό πάνω σελ. 49).
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Τό Συρρακο είχε τήν τύχη νά δώσει στήν Ελλάδα τό 
Μεγάλο πολιτικό καί Λόγιο Ιωάννη Κωλέττη, μια άπό τις 
έπιφανέστερες φυσιογνωμίες τής έπανάστασης του είκοσιέ- 
να καί τής μετεπαναστατικής έποχής. Είχε τήν τιμή νά 
δώσει τόν τραγικό καί πονεμένο ποιητή Γεώργιο Ζαλοκώ- 
στα, καθώς καί τό λιγόζωο Κώστα Κρυστάλλη, στον όποιο 
εδωκε τήν πλούσια έμπνευση με τήν άρρενωπή όμορφιά καί 
τή βουκολική συμφωνία των βουνών. ΚΓ εδωκαν άκόμη τα 
Τζουμέρκα (ή ΠλατανοΟσα) τό γνήσιο, πονεμένο κι* άδι- 
κημένο ποιητή, τόν άλησμόνητο φίλο Γιώργο Κοτζιούλα.

Ή  κωμόπολη τών Πραμάντων, ως τό 1881 άνήκε 
στήν Τουρκία, προσαρτήθηκαν δέ στήν Ελλάδα με τή συν
θήκη του Βερολίνου. Οί κοντεινοί ποταμοί "Αραχθος 
καί τών Χρηστών άπετέλεσαν ώς τό 1912 τήν πρός τήν 
Τουρκία μεθόριο. Ή  πολιτεία τούτη είναι κτισμένη στά 
έρείπια άρχαίας πόλης, στις άνασκαφές δέ πού έγιναν στά 
δυτικά τους, στή θέση Παναγιά, βρέθηκαν έρείπια άρχσίου 
συνοικισμού, άγάλματα, άγγεΐα καί νομίσματα. Τά Πρά- 
μαντα μαζί μέ τήν κωμόπολη "Αγναντα, δπου είναι συγ
κεντρωμένες δλες σχεδόν οί δημόσιες άρχές καί λειτουρ
γεί Γυμνάσιο, κυριαρχούν τής περιοχής τών Τζουμέρκων, 
μέ τις ωραίες τους δέ οικοδομές, τό λεπτό πολιτισμό καί 
τήν ειδυλλιακή τους φύση, προσφέρονται γιά μαγευτικό 
θέρετρο.

Ή  βαθειά μελέτη τών παραγόντων τής παληάς πνευ
ματικής καί οικονομικής άκμής τής περιοχής καί ή άντικει- 
μενική έκτίμηση τών σημερινών άναγκών της, θά μπορού
σαν μέ προγραμματισμό καί άγάπη ν’ άναπτύξουν τις πλου- 
τοπαραγωγικές συνθήκες του τόπου τούτου καί νά χαρί
σουν στους ταλαιπωρημένους κατοίκους τήν πίστη, τήν αι
σιοδοξία καί τό γέλιο.
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Η Α Ρ Τ Α
( Δ Ε Σ Π Ο Τ Α Τ Ο  Τ Η Σ  Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ )

Τό στερνό μας ταξίδι.
Σέ κάποιον όρισμένο χρόνο, κάτω άπό έναν ξάστερο 

ρύρανό άστραψε ένα άθάνατο φώς. Όλάκερο τόν κόσμο 
Αγκάλιασαν ot φλογερές Αχτίνες του καί οΐ αιώνες κυλοΟν 
βυθισμένοι στό κήρυγμά του καί στήν παράδοσή του Κι* 
Αν τά σύννεφα ζώνουν τήν Ανθρωπότητα κι’ άν ή λησμο- 
νιά κυριαρχεί, ή τίμια σκέψη Ανορθώνεται καί διασαλπίζει: 
«Σχεδόν δ,τι συνθέτει ή διευκρινίζει ή σκέψη μας, σχεδόν 
ό,τι είναι καθαρή έννοια, σύμβολο Αφαιρέσεων, φόρμα καί 
κατηγορία διανοητική, Ανήκει στήν Ελλάδα. Ή  πνευματι
κή μας ένέργεια θά περιοριζότανε οίκτρά, ή περιοχή της 
θά σκοτείνιαζε, οί δυνάμεις της θά γινόντανε συγκεχυμέ
νες, έάν υστέρα άπό ένα Αποτρόπαιο θαύμα, έχάναμε ξαφ
νικά δ,τι έπήραμε άπό τήν Ελλάδα... Τής χρωστάμε τό 
.μεγαλύτερο μέρος άπό τις ιδέες μας...» γράφει ό Βαλερύ. 
Τήν εύγνωμοσύνη τους έκφράζουν πάντα, δλων τών και
ρών οί σοφοί. Μά κσί ό σύγχρονος κόσμος μέ τήν τεχνική 
του διάπλαση στό Ελληνικό φώς ξαναγυρίζει, στήν κλασ
σική πνευματική καλλιέργεια. Γιατί κι' ό μεγάλος τούτος 
τεχνικός πολιτισμός έχει άνάγκη άπό πνευματικό ύπό- 
βαθρο.

Ή  πανανθρώπινη εύγνωμοσύνη σάν προσευχή στέλνε
ται στούς ούρανούς κάποιων Ελληνικών περιοχών πού 
γέννησαν τό Ακοίμητο τούτο φώς. Μ’ άν δέν δικαιούται νά 
άιεκδικήσει τήν πατρότητα τού φωτός τούτου ό μολυβένιος
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ηπειρωτικός ούρανός, έχει κάποιο άλλο δικαίωμα. Νά διεκ. 
δικήσει δτι ύπήρξεν ό πρώτος κληρονόμος, πού κράτησε 
άνέσπερη τη φλόγα του στά έπιθανάτια χρόνια τής Βυζαν
τινής Αυτοκρατορίας καί στά κατοπινά τής σκλαβιάς. Νά 
κσυχηθει πώς ύπήρξεν ό Όλυμπιονίκης, πού μέσα σέ θύελ
λες καί άγώνες ξένους στην ιδέα τής άμιλλας ύψωσε τη 
νικητήρια σημαία τού ’Έθνους καί άνέστησε τον Ελληνι
σμό. Νά καυχηθεΐ πώς άφομίωσε τό κλασσικό πνεύμα καί 
τό σκόρπισε σ’ όλόκληρο τό δουλεμένο Ελληνισμό.

Ή  ’Ήπειρος στά χρόνια έκεινα άναδείχτηκε σαν ή πιο 
ρωμαλέα καί σφριγηλή περιοχή τής πατρίδας μέ τήν όργα- 
νωτική καί πολεμική δραστηριότητα των Ελλήνων Δεσ
ποτών τής ’Ά ρτας καί μέ δλα τά τότε ιστορικά γεγονότα. 
Τά ιστορικά συγγράμματα τής περιόδου έκείνης καί τά πέ- 
ρίτεχνα Βυζαντινά μνημεία πού σώζονται σήμερα έδώ, μαρ
τυρούν τήν ’Εθνική άνάταση καί άναγέννηση στά πιο σκο
τεινά χρόνια τής φυλής. Στά ’Ηπειρωτικά βουνά καί πολι
τείες ρίζωσε βαθειά ή Ελληνική ’Ιδέα μέ τις σχολές δέ 
πού λειτούργησαν ιδιαίτερα στά Γιάννινα τον καιρό τής 
Τουρκοκρατίας, ή ιδέα αύτή καί τό κλασσικό πνεύμα μετα- 
λαμπαδέυτικαν στο σκλαβωμένο έλληνισμό κι’ άκόμη κάτω 
άπό τον ούρανό πού έγέννησε τό άνέσπερο φως. Τό ζων
τανεμένο τούτο πνεύμα δημιούργησε τούς άρματωλούς, 
τούς κλέφτες καί τούς μεγάλους Εύεργέτες ποϋδωκαν στην 
’Ήπειρο άνέσπερη μνήμη στά χρόνια τής σκλαβιάς καί 
στά ύστερνά τών Τερών άγώνων, άλλα καί πού έρμηνεύουν 
τήν ιδιαίτερη σημασία τού μολυβένιου ήπειρωτικού ού- 
ρανού.

Μέ άναστημένη συνείδηση πορευόμαστε στό στερνό 
μας ταξίδι. ’Ερχόμαστε προσκυνητές στά δοξασμένα έρεί- 
πια μιάς λαμπρής έποχής, τών Δεσποτών τής Ηπείρου.

Πάνω στόν καταπράσινο λόφο μέ τή μικρή γραφική 
λίμνη, χαιρετάμε τήν παιδόπολη «ΖΙ ΡΩ». Κι’ άποκαλυ- 
πτόμαστε στό θαύμα πού συντελεΐται μέ τόση εύσυνειδη- 
σία. Παιδιά όρφανά, θύματα τού τελευταίου καιρού τής
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πατρίδας, βρίσκουν έδώ μητρική στοργή καί προστασία. 
Μορφώνονται Έλληνοχρηστιανικά, μαθαίνουν τέχνες καί 
προετοιμάζονται γιά τήν συριανή Αντιμετώπιση τής ζωής. 
*Ένα φυτώριο ψυχών άνθεΐ στήν παιδόπολη τούτη καί 
άποκαλυπτόμαστε!

'Αριστερά μας τό «Φράγμα τοΟ Λούρου» ένα τεχνικά 
έργο. Μέ τό νερό πσράγετσι ήλεκτρική ένέργεια πού φέρ
νει τόν πολιτισμό στις πολιτείες, άλλά καί στ* Απόμερα 
χωριά.

Δίπλα μας τό μεγάλο ποτάμι, ό Λούρος, μέ τό Ασίγα
στο τραγούδι τών μικρών καταρραχτών του, ένα γλυκό 
τραγούδι πού μας νανουρίζει καί μας συντροφεύει ώς πέ
ρα στήν Παληά Φιλιππιάδα πού, ξεφυτρώνει άνάμεσσ σέ 
γέρικες έληές, Κοντά της ένα άλλο χωριό, τό Λευτεροχώ- 
ρι, πού ένώθηκε μαζί της καί πιό μπρός ή νέα Φιλιππιάδα, 
πού τή στόλιζαν κάποτε τά πσληά Αρχοντικά τών Μπέη
δων καί τών ξένων καί μέ τά περιβόλια της πού έδωκαν 
μιά φήμη στόν τόπο τούτον.

“Ή ταν τότε πού δέν ύπήρχαν δρόμοι καί ή μικρή τού
τη πολιτεία ήταν τό «στέκι» τών διαβατικών. Οί πεζοπόροι 
έφερναν τήν κατάπτωσή τους έδώ, οί Αραμπάδες έτριζαν 
καί τ' άλογα γονάτιζαν κουρασμένα. "Ανοιγαν τότε μέ 
καλωσύνη οί πόρτες τών πεντακάθαρων καί γραφικών 
Πανδοχείων καί Ξενοδοχείων καί τ ' άλογα εΰρισκαν τό 
χορτάρι τους, δρόσιζαν τή γλώσσα τους καί ξεκουράζον
ταν. Οί Αραμπάδες Αναπαύονταν καί έπιδιορθώνονταν, ot 
δέ άνθρωποι εΰρισκαν φιλοξενία καί προστασία. Είχε γε
μίσει ή πόλη τούτη μέ πανδοχεία, ένα πρόσφορο έπάγ- 
γελμα, καί τό χρήμα κυκλοφορούσε καί τό χρήμα συγκεν
τρώνονταν κι* αυξαιναν τΑ περιβόλια μέ τις πορτοκαλιές 
καί τις έληές, κι* αϋξαινε τό χρήμα πού γίνονταν μαγαζιά 
καί σπίτια, πολυώροφα, Αρχοντικά, ποϋδιναν στόν τόπο 
μιά ξεχωριστή γοητεία.

Κι* ήρθε ύστερα τό αυτοκίνητο, κι' ήρθεν ή άσφαλτος, 
κι* οί Αποστάσεις κόντειναν κι* οί κούρσες, ώς πού νά
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προβάλλουν, χάνονταν, κι* ό κόσμος βιαστικός φεύγει... 
φεύγει μακρυά... Κι* οί πόρτες των Ξενοδοχείων, των Παν
δοχείων καί τών καφενείων, διάπλατες, μάταια χαμογε
λούν καί προσκαλούν... Οί πόρτες διάπλατες σκεβρώνουν 
άπ* τήν άδιαφορία, αί «μεντρεσέδες» λυγίζουν άπ* τό βά
ρος καί δίνουν τήν τελευταία μάχη τους μέ τήν πέτρα καί 
τον άσβέστη καί πέφτουν καί μαζί τους σωριάζονται οί με
γάλες πόρτες κι* δλα γκρεμίζονται σέ μια θλιβερή έρήμω- 
ση. *Ετσι καί τά παληά άρχοντικά είναι μια θύμηση. Οί 
τοίχοι χορτάριασαν κι’ ή μικρή πολιτεία πήρε ένα σκούρο 
γκρίζο χρώμα πού άποπνέει τή μελαγχολία.

Μιά αισιόδοξη άχτίνα ξεπετιέται άπό ψηλά, άπ* τόν 
καταπράσινο λόφο μέ τό έκκλησάκι του °Αη—Αηά, τό πνιγ
μένο στ* άγριόδεντρσ έκκλησάκι, πού σκορπάει ένα αίσ
θημα γαλήνης καί χαράς μέ τό μεθύσι τής φύσης καί τή 
μελωδία τών πουλιών.

"Ενα αίσθημα ευδαιμονίας τόσο σύντομο όμως, γιατί 
άκολουθούμε τό ρυθμό τής έποχής καί βιαστικοί φεύγουμε, 
γιά  νά βρεθούμε πολύ γρήγορα σ’ ένα μαγευτικό δάσος 
πορτοκαλιών.

Βρισκόμαστε στήν *Άρτα, τήν παληά άρχόντισσα, μέ- 
c a  σέ χιλιάδες πορτοκαλιές.

Ό  άγέρας ευωδιάζει άπ* έκεΐνο τό μεθυστικό, τό τό
σο λεπτό άρωμα, πού τό ρουφάμε λαίμαργα, σά νέκταρ 
άθάνατο πού ευωδιάζει τήν ψυχή καί ξυπνάει τις αισθήσεις.

Χιλιάδες χρυσοκόκκινοι καρποί, φορτωμένοι στις μικρές 
νύφουλες, μέ τό καταπράσινο πέπλο, πού χειροπιαστές πα
νηγυρίζουν στή μεχάλη πεδιάδα καί καθρεφτίζονται στον 
"Αραχθο πού άργοκυλάει.

Περβόλια στολισμένα, περιποιημένα πού τ9 άγκαλιά- 
-ζουν πολύφυλλα κλαδιά καί ώριμοι καρποί πεσμένοι στό 
χώμα πού σάν πούπουλο τούς κρατάει άνάλαφρα. Χώμα 
καί δέντρα καί χρυσωμένοι καρποί έδώ συνθέτουν έναν 
άληθινό παράδεισο πού δίνει στούς Άρτινούς τήν οικονο
μική δύναμη, τό χαμόγελο καί τήν αισιοδοξία...
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Πάνω στόν κάμπο καί ψηλά στους λοφίσκους ή Βασί· 
λισσα τοΟ Δεσποτάτου τής 'Ηπείρου, ή "Αρτα, πού χτί
στηκε στά έρείπια μιάς παληας καί δοξασμένης πολιτείας,, 
τής Άμβρακίας.

Κι' ήταν τούτη ή πολιτεία, ή πιό σπουδαία τών Μο- 
λοσσών τής Ηπείρου, στά Νότια τής Θεσπρωτίας καί βο
ρεινά του κόλπου τοΟ Άμβρακικου πού άπ' τήν πολιτεία 
τούτη πήρε τ’ δνομά του.

Καί λένε1 2 πώς ή πολιτεία αύτή πήρε τ’ δνομά της άπ* 
τήν Άμβρακία, τήν κόρη τοΟ Μελανέα, του γιου τοΟ Δρύο- 
πα καί άλλοι3 άπό τόν Άμβρα τό γιό του Βασιληά θε· 
σπρωτοΟ ή άπό τήν Άμβρακία τήν κόρη τοΟ Αύγείου τής 
"Ηλιδας.

Στό γκρέμισμά της, ή παληά καί μεγάλη τούτη πολι
τεία, ζηλότυπα κράτησε τά μυστικά της. Κι’ άναρωτιοΟν- 
ταν οί άρχαιόφιλοι καί οί είδικοΐ κι’ άγωνίζονταν μέ τή 
μελέτη τών ποιημάτων καί τών περιηγητικών βιβλίων τής 
κάθε έποχής, νά προσδιορίσουν τόν τόπο, πού ξαπλώνον
ταν μέ μεγαλοπρέπεια. Γιατί έδώ δέ χτυπησεν ή άρχαιο- 
λογική σκαπάνη, γιατί έδώ ό ήλιος δέ φίλησε τά μάρμαρα 
τών άρχαίων ναών καί μεγάρων.

Κάτω άπό τό βάρος του χρόνου κλώθεται τό παράπο
νο μιας λαμπρής πολιτείας, τόσο βαθειά συνδεδεμένης μέ 
τόν άρχαΐο Ελληνισμό.

ΚΓ οί είδικοί άγωνιοΟν... Μιά σύγχιση πού έπιδεινώ- 
νει κι’ ή άναμφισβήτηση τών έρευνητών γιά τό ποτάμι τόν 
Ά ραχθο. Γιατί ό Ά ραχθος ώνομάστηκε άπό τούς Κορίν- 
θιους δταν έκαμαν άποικία τους τήν Άμβρακία καί "Ινα
χος, σέ άνάμνηση τοΟ ποταμιοΟ τους πού είχαν έκεΐ στή,

1. Μιχ* Περάνθη : «Άμβρακεία» 1954, σελ. 145.—
2. Εύσταθίου: ΠαρεκβολαΙ (C eographi Craeci Minores) Parisiis, 

1855: «ΆμπρσκιεΙξ δέ 'Ηπειρωτικόν καί αύτοί "Ε6νο$. Οότω δέ λέγονται 
ή άπό Άμβρακίαν τον Αύγείον θνγατρό$ ή άπό Άμβρακος νΐον.
θεσπρωτοΟ».
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μακρυνή πατρίδα τους. Κι* έρχεται ό Σταγειρίτης8 νά το
ποθετήσει τό ποτάμι τούτο ατούς Ρωγούς κι3 ό Μελέτιος 4 
πού ξεχωρίζει τον "Αραχθο άπ’ τον "Ιναχο και τά θεωρεί 
δυό διοφορετικά ποτάμια, νά συμφωνήσει μαζί του καί νά 
τοποθετήσει άπ* τήν αιτία αυτή στή σημερινή "Αρτα, τό 
"Αργος τό Άμφιλοχικό. Κι3 άκολουθάει ό Πουκεβίλ πού 
ταυτίζει τον "Αραχθο με τό Χάραδρο κι3 έτσι θεωρεί τήν 
"Αρτα χτισμένη πάνω στά έρείπια τής Άργιθέας των 3Α- 
θαμάνων κι* ό Πάλλης5 νά ταύτίζει τον "Αραχθο μέ τό 
Λούρο καί νά τοποθετεί τήν "Αρτα στούς Ρωγούς... Α λ 
λά καί ό 3Αραβαντινός6 άποκλίνει περισσότερο στήν τοπο
θέτηση τής Άμβρακίας στο Φειδόκαστρον άριστερά του 
"Αραχθου.

Συνδυάζοντες τις περικοπές του θουκιδίδη7 8 * 10 Η ρόδο
του®, Πολύβιου9, Στράβωνα10, Σκύμνου11, Σκύλακα12, Διο-

3. Σταγειρίτη Άθαν. «Ηπειρωτικά» Βιέννη, 1819.
4. Μελέτιος: «Γεωγραφία παλαιά και νέα (εκδοσις Β' ύπό ’Ανθίμου 

Γαζή του Μηλιώτου) Βενετία, Ί 806.
5. Πάλλη Άλεξ: «Μελέται έπί τής άρχαίας Χωρογραφίας καί Ιστο

ρίας τής ’Ηπείρου, Πανδώρα, τευχ. 9. 1858—59.—
6* Π. Ά ραβαντινου: «Χρονογραφία τής Ηπείρου τόμ. Β' 1856 

σελ. 11.
7 .Θουκιδίδη : (Βιβλ. Β' Κεφ* L X V III) «... ύστερον πιεζόμενοι, Άμ- 

βρακιώτας όμόρους όντας τή Άμφιλοχική, ξυνοίκους Ιπηγάγοντο καί 
έλληνίσθησαν τήν νυν γλώσσαν τότε πρώτον άπό τών Άμβρακιωτών 
ξυνοικησάντων...».

8. Η ρόδοτου: (Βιβλ. 8. Κεφ. IIIL1 «...ΘεσπρωτοΙ γάρ είσι ot 
όμουρέοντες * Αμπρακιώτησι καί Λευκαδίοισι, οΐ έξ έσχατίων Χωρίων 
έστρατεύο ντο ».

9* Πολύβιου: Ιστοριών τά  σωζόμενα, περί Πρεσβ* ΙΒ,) «...καί γάρ 
άφθονον εχει τήν χώραν (Άμβρακίαν) είς χρείαν πρός τά5 τών έργων 
παρασκευάς καί τόν Άρέθοντα ποταμόν ρέοντα παρά τήν πόλιν...».

10. Στράβωνα: Γεωργαφικά, σελ. 270), «,..Έν άριστερά δέ ή Νικό- 
πολις καί τών ήπειρωτών οΐ Κασσωπαίοι μέχρι του μυχού του κατά 
τήν Άμβρακίαν. Ύπέρκειται δέ αύτη του μυχου μικρόν, Γόργου του 
Κυψέλου κτίσμα. ΠαραρρεΙ δέ αύτήν Άρατθος ποταμός, άνάπλουν εχων
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νύσιου τοΟ Καλλιφώντα ,β, κσί τών νεώτερων Τσούτσι- 
νου u , Στεργιόπουλου1δ, Πετρίδη 1β, Περάνθη * 11 12 13 14 15 16 17 καί άλλων, 
πιστεύομεν δτι ή Άμβρακία βρίσκονταν στό χώρο πού κα
τέχει ή σημερινή "Άρτα. Κι* ήρθαν έδώ καί πρωτοκατοίκη- 
σαν οί Δρύοπες, τών όποιων ό τελευταίος Βασιληάς Με- 
λανέας, γιά νά έπιβληθεΐ στίς διάφορες άλληλοσυγκρουό- 
μενες φυλές, ζήτησε τή βοήθεια του Κύψελου (657—620 
π.Χ.), τοΟ τύραννου τών Κορίνθιων.

Κι* έγινε τούτο όφορμή νά χάσει τήν αυτονομία της ή 
*Αμβρακία, γιατί ό Γόργος ό γιός του Κύψελου ποδρθε

έκ θαλάσσης els αύτήν όλίγων σταδίων άρχόμενος έκ Τύμφρης όρους καί 
τής Παρωραίας. Ηύτύχει μέν ούν καί πρότερον ή πόλις αύτη διαφε- 
ρόντως...»

11. Σκύμνου: «Μετά τούς Μολοττούς Άμβρακία Κορινθίων όποικός 
έστίν. "Ούκισε δ* ό Κυψέλου αύτήν πρότερον πσίς Γόργος...».

12. Σκύλσκας ί (Ceogr: Cr. Minores, σελ. 35) : «...Μετά δέ Μολοτ- 
τίαν Άμβρακία πόλις ‘Ελληνίς. Α πέχει δέ αύτη άπό θαλάσσης στάδια 
π ',  Έ στι δέ καί έπι θαλάσσης τείχος καί λιμήν...».

13. Διονισίου του Καλλιφώντα : (’Αναγραφή της ‘Ελλάδος Ceogr 
M inores, σελ* 234).

«... Τής ‘Ελλάδος έστίν Άμβρακία πρώτη πόλις. Αυτή 8* άποικία 
λέγεται Κορινθίων είναι. Κατά τόν Κόλπον δέ τόν καλούμενον Άμβρακι- 
κόν ώκισται, μέση, στσδίους δ* έχει άπό της θαλάσσης όγδοήκοντα...».

14. Τσούτσινου Θεοχ: «Ή Άμβρακία, ή θέσις καί τό τείχος αύτής, 
*Εφ. Άρτης «Ελεύθερος Λόγος» φ. 48]25-11-1932.

15. Στεργιόπουλου Κων: «‘Η Άμβρακία, Ιστορική μελέτη, *Εφ. 
Ά ρτης «’Ηπειρωτικόν Βήμα», φ. 13 τής 23-3-1929.

16. Πετρίδη Άθαν. «Περί τινων έν Ήπείρω, χωρών, Αθήνα «Παν
δώρα», τ. 17, έτος 1869.

17. Περάνθη Μιχ: όπου πιό πάνω, σελ. 149. «Απλός συλλογισμός 
βασισμένος στά παραπάνω στοιχεία φέρνει τήν Άμβρακία στή θέση της 
σημερινής διαδόχου της, τής "Αρτας... Ή  Άμβρακία, όπως καί ή Ά ρ τα  
άπέχουν άπ* τό κέντρο τής παραλιακής γραμμής περί τά δέκαπέντε Χι
λιόμετρα, όσο περίπου κάνουν τά  όγδόντα στάδια. "Εχει δίπλα της τόν 
Άραχθο. Τήν προστατεύει τό  Πετροβούνι. Στά θεμέλια τής Μονής τής 
Φανερωμένης ή έπιστήμη διατείνεται πώς άνεκάλυψεν ίχνη τοΟ άρχαίου 
ναού τής Αθήνας...»*
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έδώ μέ άποίκους σά σύμμαχος τήν έκανε Κορινθιακή 
άποικία18.

Οί κορίνθιοι κατέχουν τώρα τήν Άμβρακία, Λευκάδα 
και Άνακτόριο, δεσπόζουν έτσι τοΟ Άμβρακικου κόλπου 
καί άνταλλάσουν τά έμπορεύματά τους μέ άκατέργαστες 
ϋλες τών Ηπειρωτικών βουνών 19 20.

Ή  Άμβρακία ξαναποχτάει τό Δημοκρατικό της πολί
τευμα μετά τήν κατάλυση του Κυψελίδη τύραννου Περίαν
δρου, χωρίς δμως ν ’ άποσπαστει ά π ’ τή Μητρόπολη τήν 
Κόρινθο, δμοια νομίσματα τής όποίσς χρησιμοποιεί καί 
τής όποίσς μοιράζεται τις άγωνίες.

Στή μάχη τών Πλαταιών παίρνει μέρος ή Άμβρακία 
μέ πεντακόσιους όπλΐτες καί στή Ναυμαχία τής Σαλαμί
νας μέ έφτά πλοία.

Λιγό νωρίτερα άπ* τόν Πελοποννησιακό πόλεμον οί 
*Αμπρακιώτες μπαίνουν στήν ’Αθηναϊκή συμμαχία, γιά ν' 
άποσπαστούν δμως σύντομα, λόγω τών άντιθέσεών τους 
μέ τούς γείτονες Άκαρνάνες καί νά ξανασυμμαχήσουν μέ 
τούς Πελοποννήσιους.

Οί άντιθέσεις τους αύτές φτάνουν στό πεδίο τής μά
χης στις "Ολπες (25 στάδια μακρυά άπ* τό *Αμφιλοχικόν 
’’Αργος) τό 425—426 π.Χ. Τρεις χιλιάδες (3.000)*° όπλΐτες 
πσρατάσουν οί Άμβρακιώτες καί μαζύ τους ό Πελοπονι-

18. Στράβων: σελ. 388 : «Κορίνθιοι δέ πεμφθέντες Οπό Κυψέλου καί 
Γαργάσου ταύτην τε κατέσχον τήν άκτήν (τής Λευκάδας) καί μέχρι του 
Άμβρακικου κόλπου προήλθον. Καί ή τε Άμβρακία συνωκίσθη καί Άνά- 
κτόριον καί τής χερσονήσου διορύξαντες τόν * Ισθμόν έποίησαν νήσον τήν 
Λευκάδαν καί μετενέγκαντες τήν Νήριτον έπΐ τόν τόπον ός ήν ποτέ μέν 
•Ισθμός, νυν δέ πορθμός, γεφύρα ζευκτός, μετωνόμασαν Λευκάδαν, έπώ- 
νυμον δοκώ μοι του Λευκάτα...».

19. Ε. Π. Φωτιάδη : «Άμβρακία» Λεξ. ΗΛΙΟΣ» τομ. 2, σελ. 482.
20. Ε. Π. Φωτιάδη, όπου πιό πάνω : Ό  Μπέλοχ, άπό τόν άριθμό 

τών 3.000 όπλιτών, Οπελόγισε τούς ντόπιους έλεύτερους πολίτες σέ 
80.000 καί σέ 100.000 όλους πού άνήκαν στήν περιοχή τής Άμβρακίας.
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σιακός στρατός μέ άρχηγόν τόν Εύρύλοχο. Στήν έχθρική πα
ράταξη στίς "Ολπες, στήν άντίπερα χαράδρα, οΐ Άκαρνά- 
νες, οί ’Αθηναίοι έξήντα τοξότες, μέ άρχηγό τους τό στρα
τηγό Δημοσθένη καί μέ διακόσιους Μεσσήνιους όπλίτες. 
βΟ Δημοσθένης συντρίβει τούς πελλοποννήσιους. Ό  άρ· 
χηγός τους Εύρύλοχος σκοτώνεται. Ό  Μενεδσιος πού τόν 
Αντικαθιστά συνεχίζει τή μάχη, μά οί Άκσρνάνες τούς έπι- 
βάλλονται. ΟΙ 'Αθηναίοι κερδίζουν μιά μεγάλη νίκη.

Ή  Άμβρακία άρχίζει νά παρακμάζει. Κρατάει ύποτυ- 
πωδώς τήν αυτονομία της, ώς τόν καιρό, 338 π.Χ. τοΟ 
Βασιληά τής Μακεδονίας Φίλιππου, πού τήν έλκύει μέ δό
λο καί βάζει Μακεδονική φρουρά στήν πόλη. Τή φρουρά 
τούτη τήν διώχνουν οί Άμβρακιώτες δταν πέθανε ό Φί
λιππος, μά είναι άργά για νά βρει τήν παληά της αίγλη. 
Ό  Άλέξαντρος, ό γιός τού Κάσσαντρου καταλαμβάνει τήν 
Άμβρακία καί τήν παραχωρεί στό Βασιληά τών Μολοσ- 
σών, τό Μεγάλο Πύρρο.

Δοξασμένος ό βασιληάς τούτος μέ τόσους νικηφόρους 
πόλεμους πού πλάτυναν τά σύνορα του Κράτους του, κά
νει τήν Άμβρακία πρωτεύουσα του Βασιλείου του καί πα
σχίζει ζωντανεύοντας τήν παληά της άχτινοβολία νά τήν 
κάνει μιά ζηλευτή καί φωτοδότα πόλη.
Ψηλά στό Ριζόκαστρο πυργώνεται ή περίτεχνη Ακρόπολη. 
Έδώ κοντά, δπου άργότερα τό παλάτι τής *Άγια-θεοδώ
ρας, ύψώθηκε τό μυθικό Ανάκτορο τού Πύρρου πού λέγον
ταν Πύρρειον ή Πυρρεΐον. Πιο δώ, στή σημερινή Μητρό
πολη, ύψώθηκε τό καλλιμάρμαρον Α σκληπιείοai.

Καί ύψώθηκσν άκόμη λαμπροί ναοί, τής Άθηνάς «Ε πι
φανές δ' Ιερόν Άθηνά, έστ* έν αύτή» πού τοποθετείται”  21 22

21. θ . Τσούτσινου: «Άμβρακιώτικα λείψανα ή ευρήματα», όπου 
π ιδ  πάνω. Τοποθετεί τό Ασκληπιείο, στόν Ά η  Νικόλα, όπου καί βρέ
θηκαν λείψανα άρχαίον ναού «όγκώδει$, τινέξ λίθοι δηλαδή ώ$ άναβαθ- 
μυΐ κρηπιδώμοττο$».

22. ΤοΟ ίδιου: δπου πιό πάνω.
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στο σημερινό κάστρο, δπου οί Ά γ ιο ι Πάντες, τής ’Αφρο
δίτης πού τον εχτισεν ό Αινείας δταν εμεινεν έδώ γιά λί- 
yov καιρό, τής ’ Ισ ιδας3β, τής μεγάλης θεάς Άρτεμης πού 
λατρεύτηκεν εδώ άφάνταστα, τής προστάτιδας «Ευπλοιας 
καί Πασικράτειας», τής Άμβρακίας, τής όποιας ό ναός το
ποθετείται στην πλατεία Ε. Γσρουφαλιά23 24 καί άπό τό Σε
ραφείμ25, στή Μονή Φανερωμένης.

Υψώθηκαν άκόμη άπό τον Πύρρο26 δυό θέατρα καί 
περίτεχνα πέτρινα καί χάλκινα άγάλματα, διακοσμήθηκαν 
δημόσια κτίρια, άνθισαν πλατείες καί κήποι, καί μια πα- 
πανώρηα πολιτεία λάμπει.

Τό Ελληνικό φως θαμπώνει τούς βάρβαρους. Κι’ έρ
χονται οί Ρωμαίοι γιά νά καταστρέψουν τις πολιτείες μας 
καί τό 189 π.Χ. ό Μάρκος Φούλβιος Νουβιλίωρος πού 
έρημώνει τήν Άμβρακία: «Τά δ’ άγάλματα καί άνδριάν- 
τας καί τάς γραφάς άπήγαγεν έκ τής πόλεως, δντα καί 
πλείω, διά τό γεγονέναι, Βασίλειον Πύρρου τήν Άμβρα- 
κίαν». Δέν περνάν δυό χρόνια πού οί Ρωμαίοι άποσπουν 
τήν Άμβρακία άπ’ τό «Κοινόν των Αίτωλών» καί τής χα
ρίζουν αύτονομίσ. Μά τό 171 π.Χ. πού πολεμοθσαν οί Ρω
μαίοι τόν Περσέα, κάποιο τμήμα τους λεηλατεί τήν Ά μ 
βρακία κι* άπό τότε ή πολιτεία γίνεται υποτελής φόρου 
στή Ρώμη27.

Ή  παρακμή της έπισπεύδεται μέ τήν ίδρυση τό 30 
π.Χ. τής γειτονικής Νικόπολης τής όποίας ό περισσότερος 
πρώτος πληθυσμός άποτελέστηκεν άναγκαστικά άπό πε

23. ΑΙγυπτιακή Θεά.
24. Του ίδιου, δπου πιό πάνω.
25. Σεραφείμ Βυζάντιος: «Δοκίμιον Ιστορικής τίνος περιλήψεως τής 

ποτέ άρχαίας καί έγκρίτου ’Ηπειρωτικής πόλεως Άρτης...» Ά 6 . 1884.
26. Πέτρου Γαρουφαλια: «Πύρρος, Βασιλεύς τής Ηπείρου» Ά θ . 1946.
27. Τόν καιρό πού 6 Μόμμιος κατέλαβε τήν Κόρινθο, ή Άμβρακία 

άπαντιέται νά πληρώνει τακτό φόρο στή Ρώμη, κάθε χρόνο.
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ρίοικους καί κυριώτερα τής Άμβρακίας ··.
Τώρα άαήμαντα κατάλοιπα άπαντιοΟνται έδώ. Ό  

Παυσανίας πού έπισκέπτεται τήν πόλη υστέρα άπό διακό
σια χρόνια μόνο τήν έρήμωση συναντάει. Βουβά συντρίμια 
καί μάρμαρα σπασμένα καί χορταριασμένοι άνθόκηποι καί 
χορταριασμένα, γκρεμισμένα τά παληά άνάκτορα, ένα σω
ρό θλιβερά έρείπια πού κουρνιάζουν τά μαΟρα νυχτοπού
λια καί θρηνουν πένθημα... Είναι μάταιο ν’ άναστήσεις δ,τι 
έχει πεθάνει... Κι9 ή λαμπρή πρωτεύουσα τοΟ Μεγάλου 
Βασιληά Πύρρου, έσβησε γιά πάντα...

Σεργιανίζομε στήν ’Άρτα, τήν πρωτεύουσα τών Δε
οποτών28 29 τής 'Ηπείρου. Τό μάτι μας χαϊδεύει τά στερνά 
Βυζαντινά μνημεία πού ζοΟνε σέ μιά δική τους άτμόσφαι- 
ρα. Μιά μελαγχολική καί μυστηριώδης Ατμόσφαιρα τά πε· 

• ριζώνει πού σου κρατάει όλόρθη τή μνήμη. Λές πώς, στό 
τόσο ξένο σύγχρονο πνεύμα, σιωπηλά άργοδιαβαίνουν κον
τά σου ‘Ηγεμόνες καί Ρήγισσες, κληρικοί καί σοφοί, πολε
μιστές καί λεύτερος λαός, παρουσίες άόρατες πού άφαι. 
ροΟν άπ' τό τοπίο τό βάρος του θάνατου καί σέ κάνουν νά 
πιστεύεις πώς γύρω σου κάτι ζεϊ...

Κι’ άπ’ τό ξύπνημα τοΟ θρύλου καί του όνείρου, μέ
σα σέ μιάν άέναη ροή, φτάνει ό άντίλαλος άπό ένα μακρύ· 
νό παρελθόν...

‘Ένα μικρό χωριό διαδέχτηκε στά πριν του 552 χρό
νια, τήν παλιά έκείνη ’Αμβρακία. Καί σάν ήρθαν οί Γότθοι

28. Βασ. Κραψίτη: «Ταξίδι στήν "Ήπειρο». Κοίτα στό ταξίδι στή 
Νικόπολη.

29. Τό Δεσποτάτο ταυτίζεται μέ τό πριγκιπάτο της Ευρώπης. Τό 
όνομα Δεσπότης έδήλωνε γενικά άρχοντα, ήγεμόνα, ήταν όμως καί τίτλος 
εύγενείας τόν όποιο έφεραν τά παιδιά καί τ ' άδέρφια του Βασιληά, σέ 
«Αναλογία μέ τούς πρίγκιπες των ήγεμονικών οίκων της Εύρώπης.
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τήν ίδια περίοδο στη Νικόπολη τρομαγμένοι πολλοί κά
τοικοί της ήρθαν έδώ γιά νά βροϋν άσφάλεια καί δεν ξα- 
νάφυγαν. "Ετσι ό πληθυσμός αύξησε καί τό μικρό χωριά 
πήρε μορφή πόλης. Κι* έρχονται άργότερα τό 1034 ot 
Βούλγαροι καί έξαφανίζουν τή Νικόπολη καί σπεύδουν οι 
κάτοικοί της έδώ κι* ό πληθυσμός αύξαίνει κι* ή πολιτεία 
τούτη γίνεται διάδοχος τής διοικητικής άρχής τής Νικό- 
πολης.

Στον ιστορικό χώρο τώρα πορεύεται ή Ά ρ τα  πού πή
ρε τ ’ όνομά της άπό τήν παραφθορά τής άρχαίας πόλης 
Ά ρχ ιθέα ς80 ή άπ’ τό ποτάμι "Αραχθο30 31 32 33 34, αν καί ή πιο σω
στή έρμηνεία είναι αύτή πού δίνει ό Άραβαντινός 82: «ένε
κα τής άφθονίας τών σιτηρών καί λοιπών έδωδίμων 
προϊόντων της, δι' ών προμηθεύοντο, ή ήρτίζοντο αί πό
λεις καί κώμαι τής ’Ακαρνανίας καί Ηπείρου ώς καί σήμε
ρον άρτίζονται, καί έκ τούτου καταλλήλως τή έπεδόθη το 
όνομα Άρτα».

Τήν πολιτεία τούτη τή μνημονεύει τό 1081 ή "Αννα 
Κομνηνή, τό δέ ΙΓ' αίώνα μνημονεύεται σάν έδρα Μητρό
πολης στήν 24 τάξη, με δικαιοδοσία, ώς τα χρόνια τής 
Ελληνικής έπανάστασης, καί στήν έκκλησιά τής Ναύπα
κτου «Ά ρτης καί Ναυπάκτου, ύπέρτιμος καί έξαρχος Αι
τωλίας 88».

Μά συναντιέται ώς τό ΙΕ' αίώνα ή πολιτεία μέ δυό 
όνόματα84, "Αρτα καί ’Ακαρνανία. Τήν καταστροφή τής

30. Πουκεβίλ: όπου πιό πάνω.
31. Μελέτιο?: όπου πιό πάνω.
32. Π. * Αραβαντινός: Χρονογραφία τή? Ηπείρου, τόμ. Β, σελ. 20.
33. Π. Άραβαντινοϋ: δπου πιό πάνω σελ. 21.
34. Στό L iv re  de la C onqueste σελ. 312, πού άναφέρεται σέ γε

γονότα του ΙΓ' αίώνα καί γράφτηκε στά 1334 1341, χρησιμοποιείται
τό όνομα "Αρτα.

Γιάννη Τσουτοινου: <*ΔοκΙμιον ΐ  Ιενοιτούλου» Ή π . Εστία, 1957^ 
σελ. 23.
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"Αρτας τό 1450 άπό τόν τύραννο Μπογκόη, τό χρονικό τοΟ 
ΜοναχοΟ Πρόκλου καί ΚομνηνοΟ, θρηνεί: «’Ακαρνανία 
κλαίουσα τά τέκνα αύτής». Κι* ό ’Ιώβ, ό βιογράφος της 
"Αγιας θεοδώρας, γράφει: «Καί ταύτην (τήν θεοδώρα) 
νομίμω γάμω λαβών (ό Δεσπότης Μιχαήλ ό Β') είς ’Ακαρ
νανίαν άτείχιστον τότε ουσαν, συν αύτή λσμπρώς έπανέ- 
ζευξεν 8β».

Στά τέλη τοΟ ΙΒ' αιώνα ή "Αρτα ύπερε ιχε τόσο πολύ 
άπό δλες τις πόλεις τής παληάς Ηπείρου, πού τό δνομά 
της έλαβαν οί κάτοικοι τής νότιας χώρας: «Άκσρνανας τε 
καί Αίτωλούς, τούς νυν λεγομένους Άρτηνούς» γράφει ό 
Χωνιάτης · \

Ή  ύπεροχή της αύτή έρμηνεύει τήν άπόφαση τοΟ Ιδρυ
τή τοΟ Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου νά κάνει τήν "Αρτα πρω- 
τεύουσά του.

"Ηταν τότε, στις 12 ’Απρίλη του 1204 πού οί Λατί
νοι σταυροφόροι κυρίευσαν τήν Κωνσταντινούπολη, τήν 
αιώνια πόλη, στήν όποία τώρα βασίλευεν ό Βαλδουΐνος ό 
Α \ Τό Βυζαντινό κράτος, βάσει τής συμφωνίας87 τοΟ Μάρ
τη του 1202, διαμελίζεται άπό τούς σταυροφόρους. Ό  δια- 
μελισμός τοΟτος έδωκε τήν εύκαιρία στους Βυζαντινούς 
άρχοντες νά ιδρύσουν τήν αύτοκρατορίσ τής Νικαίας καί 
τής Τρσπεζούντας, καθώς καί τό Δεσποτάτο της ’Ηπείρου.

’Ιδρυτής του ύπήρξεν ό γενναίος άρχοντας τοΟ Βυζαν* * 35 36 37

Ή  Ά ρτα  όνομάζεται ’Ακαρνανία καί άπό τούς: Χαλκοκονδύλη: Β, 
δ' 112.

M iklosich—M uller: «Acta e t D iplom ata» τομ. A, 493.
Κυριάκός ό έξ* Άγκώνος: «itinerarium , F lorentiae»  σελ. 63 τ. 

III.— κ. άλλοι.
35. Α. Μουστοξύδη: «Βίος της Όσίας θεοδώρας Οπό Ίώβης» Ν· 

‘Ελληνομνήμων, 1843, σελ. 41 κ. έξ.
36. Νικήτα Χωνιάτη: σελ. 98 Ικδ. Βόννης.
37. Στό Tafel καί Thom as «Ur K unden zur a lte rn  H andels und 

staatsgesch ich te*  περιλαμβάνεται ή συνθήκη της διανομής.
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τίου Μιχαήλ ’Άγγελος νόθο παιδί του σεβαστοκράτορσ 
Ιωάννη ’Α γγέλου Κομνηνου κι' έξάδερφος τών Αύτοκρσ- 
τόρων Ίσαάκιου καί 'Αλέξιου Γ' Κομνηνου. Στη Δ' σταυ
ροφορία ό Μιχαήλ ''Αγγελος ήταν διοικητής στο θέμα τής 
Πελοπόννησου, έπειδή δέ παλαιότερα ό πατέρας του ήταν 
διοικητής στό Δυρράχιο, είχε δεσμούς μέ τήν ’Ήπειρο. 
'Ό ταν έπεσε ή πόλη ό άρχοντας τούτος έρχεται νά δώσει 
τή βοήθειά του στό Διοικητή τής Νικόπολης Σεναχερίμ 
έναντίον του όποίου είχαν έξεγερθεΐ οί κάτοικοι. Σάν φτά
νει στή Νικόπολη άπαντάει μεγάλη άνσρχία. Ό  Σεναχε
ρίμ είχε σκοτωθεί. Κάνει τή χήρα τούτου γυναίκα του, 
περιλαμβάνει στή δικαιοσία του σά φυσικός πιά διάδοχος, 
τό θέμα τής Νικόπολης, αύτοανακηρύσσεται Δεσπότης καί 
ίδρύει ένα Ελληνικό κράτος πού έμεινε στήν ιστορία μέ τό 
άνομα Δεσποτάτο τής Ηπείρου.

Τά σύνορά του άπλώνονταν όπό τή Ναύπακτο ώς τό 
Δυρράχιο μέ πρωτεύουσα τήν Ά ρ τα . 38 39 ’Εδώ έλαμψεν ή πο
λυτέλεια καί άνέζησε ή έθιμοτυπία τής βυζαντινής αύλής. 
Άνεμίστηκαν πορφυρές, μεγαλούργησαν Αύγουστες μέ 
βαρύτιμες μεταξωτές έσθήτες, ίδρωκόπησαν αύλικοί καί 
σωματοφύλακες καί άκούστηκσν αιώνες οί κλαγγές τών 
δπλων καί οί πολεμικές ιαχές. Ό  ιδρυτής 89 τοΟ Δεσποτά-

38. Υποστηρίζεται άπό πολλούς ότι στήν άρχή πρωτεύουσα του 
Δεσποτάτου ύπήρξαν τά  Γιάννινα, άπ* όπου πολύ σύντομα μετεφέρθη- 
κε στήν Ά ρτα . Αντίθετα άλλοι παραδέχονται μόνο τήν Ά ρτα . Κ. Πα- 
παρρηγόπουλος «'Ιστορία Έλλην. Έθνους» τομ. Ε' σελ. 17 εκδ. 1955. 
A. B asiliev  «Ιστορία Βυζαντ. Αύτοκρατορίας» σελ. 641. Ά δ. Ά δα - 
μαντίου «Δεσπ. ’Ηπείρου» σελ. 49.

39. Γιά τόν Ιδρυτή κοίταξε: «Χρονικό του Μωρέως» σελ. 1298. I. 
Ρωμανού «Δεσπ. ’Ηπείρου» σελ. 4 κ. έφ. Κ. Παπαρρηγόπουλου, όπου 
πιό  πάνω Miclosich M uller, Γ. σελ. 58. Κ. H orf «Chroniques Cre- 
corom anes» σελ. 211. Ό  Μιχαήλ Α ' λέγονταν άπό τόν πατέρα του 
Ά γγελος καί άπό τή γ ιαγιά  του (μητέρα του πατέρα του) τή θεοδώ
ρα, Κομνηνός. Είχε τόν τίτλο του Δουκα. Τό Δεσποτάτο του νομιμο
ποιήθηκε καί άπό τόν πρώην Αύτοκράτορα Αλέξιο Γ'
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του έκανε βίωμά του τήν άνάσταση, κάτω άπ* τήν κυριαρ
χία τών Λατίνων, ένός ΈλληνικοΟ κράτους, Ανεξάρτητου 
καί σεβαστού, γ ι’ αύτό καί στήν άρχή άσχολεΐται μέ τήν 
έσωτερική του διοργάνωση. Κάνει μεγάλες οικονομίες, έπι- 
βάλλει πιό δίκαιη φορολογία, δημιουργεί Ισχυρό στρατό 
καί γιά νά έξσσψαλίσει προσωρινά τή γαλήνη δηλώνει π ί
στη στό Λατίνο Αύτοκράτορα τής Πόλης Έρρϊκο πού δια
δέχτηκε τό Βαλδουινο40 παντρεύοντας καί τήν ώραιότατη 
κόρη του μέ τόν άδελφό τούτου τόν Εύστάθιο.

Μέ τόν έξοπλισμένο καί γυμνασμένο στρατό του ό Μι
χαήλ Α' “Άγγελος φέρνει δοξασμένο τό ήπειρωτικό δνομα 
σ' όλάκερο σχεδόν τόν Ελληνισμό. Στήν Ανατολική Πελο
πόννησο τά στρατεύματά του βοηθούν τό Λέοντα τό Σγου
ρό πού Αγωνίζεται νά ιδρύσει Ελληνικό κράτος. Μέ τό 
θάνατό του, ή Κόρινθος τό νΑργος καί ή Ναύπακτος πε
ριέρχονται στούς Ήπειρώτες, διοικητής τους δέ διορίζεται 
ό άδελφός του Μιχαήλ, Θεόδωρος.

Στήν άνατολή μεγαλουργεί ένα άλλο έλληνικό κράτος, 
ή Αύτοκρατορία τής Νίκαιας. Ό  διοικητής του Θεόδωρος 
Λάσκαρις, στά τέλη τού 1209, έχει διώξει άπ’ τή Μικρά 
'Ασία τούς Φράγκους, μαζί του δέ συμμαχεί ό Μιχαήλ γιά 
τήν κατάληψη τής Πόλης καί τήν άνάσταση τής Βυζαντι
νής Αύτοκρατορίσς.

Τά ύψηλά κι’ εύγενικά δνειρα του Μιχαήλ, φέρνουν 
τόν ήπειρωτικό του στρατό καί τούς Φράγκους μισθοφό
ρους του σέ ιερούς Αγώνες στή Μακεδονία. Τήν έκστρα- 
τία αύτή έκμεταλλεύεται ό Γάλλος Ηγεμόνας τής Πελο- 
ποννήσου Γοδεφρειδος Βιλλαρδουΐνος καί άφαιρει άπ’ τό 
Δεσποτάτο τις κτήσεις του στήν Πελοπόννησο, τις όποιες 
μάταια δυό χρόνια (1210-1212) Αγωνίζεται νά διασώσει ό 
διοικητής τους Θεόδωρος.

40. Ό  ΒαλδσιΛνος ήταν κόμης τής Φλάντρας. Έ γινε Αύτοκράτορας 
μέ τήν Οποστήριξη τοΟ Δόγη της Βενετίας Δάνδολσν.
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Στή Στερεά Ελλάδα οI ήπειρώτες καταλύουν την κυ
ριαρχία του "Αρχοντα τών Σάλωνων θωμά Στρομογκούρ 
πού σκοτώνεται στή μάχη καί οί σκληροί άγώνες τους στην 
Έφτάνησο έχουν σάν άποτέλεσμα νά προσαρτήσουν στό 
Δεσποτάτο τήν Κέρκυρα, τήν όποια άφαιρούν άπό τούς 
Βενετσιάνους.

Στό Δεσποτάτο δυστυχώς μετσφέρθηκεν δλη ή Βυζαν
τινή νοοτροπία, μέ δλες τίς άδυναμίες της.

Ό  ήρωας Δεσπότης Μιχαήλ Α' δολοφονείται στό 
κρεββάτι του τό 1214 άπό τον υπηρέτη του Ρωμαίο καί ό 
άδελφός του Θεόδωρος άρπάζει τή διαδοχή άπ’ τούς νό
μιμους κληρονόμους, τήν κόρη τού ιδρυτή καί τό νόθο άνή- 
λικο παιδί του Μιχαήλ τό Β \

Ό  Θεόδωρος άναδείχτηκε μεγάλος Δεσπότης μαζί 
του δέ ξαναζωντάνεψαν οί Βυζαντινοί θρύλοι. Στήν άρχή 
άπέβλεψε στήν οικονομική καί πνευματική άνάπτυξη τού 
κράτους του. Προσκαλει στήν "Αρτα τον περίφημο Μη
τροπολίτη τής 'Αθήνας Μιχαήλ Άκομινάτο, πού βρίσκεται 
σέ βαθειά γεράματα καί άρνειται τήν πρόσκληση. 'Από 
τήν Κέα πού μονάζει γράφει σχετικά στό Θεόδωρο, τον 
όποιον άποκαλει «καλώπισμα Κομνηνών, Δουκάδων δόξα, 
Ρωμαίων καύχημα» 41 42. Ή  προσωπικότητα του νέου Δεσπό
τη Θεόδωρου φανερώνεται καί άπό τό Γρήγορά πού γρά
φει: «άνήρ δραστήριος καί καινά δεινός έπινοήσσι πράγμα
τα» καθώς καί άπό τόν Άκροπολίτη: °  «Ά ρξαι δέ βουλή- 
θείς, πάνυ έπηύξησε τήν αυτού άρχήν».

Απύθμενη ύπήρξεν ή φιλοδοξία τού Θεόδωρου. Σέ μι
κρό διάστημα τό Δεσποτάτο του κατέχει τή Θεσσαλία, 
Α χρίδα, Περλεπέ, Πελαγονία καί Έλβασάν. Ό  στρατός 
του συντρίβει τούς Φράγκους καί αιχμαλωτίζει τόν Αύτο- 
κράτορα τής Πόλης Πέτρο Κουρτεναί43. Ή  Μακεδονία

41. «Άκομινάτου τά σωζόμενα» Σ. Λάμπρου Β', σελ. 336.—
42. Άκροπολίτη: Έκδ. Βόννης σελ. 27.—
43. Ό  Πέτρος ΚουρτεναΙ διαλέχτηκε Αύτοκράτορας άπό τούς Βα-
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Ελευθερώνεται. Ot Βούλγαροι διώχνονται άπ* τή Θράκη. 
Καταλαμβάνει την Άνδριανούπολη καί φτάνει στόν ΕΟξει- 
νο Πόντο. Τά ήρωϊκά του στρατεύματα συντρίβουν τούς 
Λομβαρδούς στή Μακεδονία καί ή θεσσολονίκη άναμένει 
μέ άχωνία τόν έλευθερωτή της. ’Αληθινός «Ρωμαϊκός 
θρίαμβος» είναι ή είσοδός του τό 1222 στή θεσσολονίκη. 
Χιλιάδες "Ελληνες τόν άποθεώνουν. Ή  δεύτερη τούτη 
πρωτεύουσα τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας γίνεται ή 
πρωτεύουσα τοΟ Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου στή Μακεδο
νία. ‘Ο Θεόδωρος αύτοανακηρύσσετσι «Βασιλέας κσί Αύ- 
τοκράτορσς Ρωμαίων». Λάμπει ή πορφύρα του καί τό βα
σιλικό διάδημα. Στά πόδια του φέρει κόκκινα πέδιλα. Ξα
ναζεί ή «Βασίλειος τάξις» τής Πόλης μέ τό πρωτόκολλο 
τής Αύτοκρατορικής του Αυλής. Οί έπιτυχίες του αύτές 
δεν χαλκεύουν τά δνειρά του. Καί νά, τό 1220 μέ χιλιάδες 
στρατό Ελλήνων καί Γερμανών πολεμάει τό Βούλγαρο βα· 
σιληα Ά σάν Β'. Φονικώτατη ύπήρξεν ή μήχη στήν Κλο- 
κονίτσα κοντά στον ‘Έβρο. Ό  Ελληνικός στρατός συντρί
βεται. Ό  Θεόδωρος αιχμαλωτίζεται καί τυφλώνεται. Τό 
κράτος του διαλύεται σχεδόν. Στούς "Ελληνες μένουν μό* 
νον ή "Ηπειρος, ή Θεσσαλία καί ή Θεσσαλονίκη. Έδώ κυ
βερνάει τώρα ό νεώτερος άδελφός του Μανουήλ ’"Αγγε
λος. Μά τόν τυφλό Θεόδωρο τυραννουν άκόμη ot φιλοδο
ξίες του. Στό Βούλγαρο Ά σάν δίνει τό 1240 τήν όμορφη 
κόρη του Ειρήνη. ΤοΟτος για χάρη του πεθερού του διώ
χνει άπ* τή Θεσσαλονίκη τόν Μανουήλ "Αγγελο καί κάνει 
Αύτοκράτορα τό γιό του Θεόδωρου, Ιωάννη, ό όποιος 
πιεζόμενος τό 1242 άπό τόν Αύτοκράτορα τής Νίκαιας πα· 
ραιτειται καί ως τό θάνατό του, τό 1244, διατηρεί τυπικά

ρώνους τής Πόλης. ΆφοΟ έλαβε τό στέμμα άπό τόν Πάπα Όνώριο Γ' 
στή Ρώμη, μέ πολυάριθμο στρατό πέρασε άπ* τό Μπρίντεζι στό Δυρ
ράχιο κατευθυνόμενος στήν Πόλη. Στό ’Ελβασάν του έπιτίθεται ό Θεό
δωρος, διαλύει τό στρατό του καί τόν αΙχμαλωτίζει.

Μηλιαράκη: «Ίστ. Βασ. Νικαίας καί Δεσπ. ’Ηπείρου* σέλ. 125.
C ordner «L ascarids of N icaea» σελ. 94 κ. ά.
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τόν τίτλο τοΟ Δεσπότη. Ό  άδελφός του Δημήτριος πού τόν 
διαδέχτηκε στέλνεται έξορία44 τό 1246 άπό τόν Αύτοκρά- 
τορα τής Νίκαιας Ιωάννη Βατάτση πού καταλαμβάνει τή 
Θεσσαλονίκη καί διαλύει έτσι τό ’Ηπειρωτικό κράτος.

Στη θύελλα των γεγονότων τούτων έμφανίζεται στην 
’Ακαρνανία ό νόμιμος διάδοχος του Δεσποτάτου τής ’Η
πείρου, ό γιός του ίδρυτή, Μιχαήλ Β' ’Άγγελος. ’Ενήλικος 
πιά, άνδρειος και μέ δλα τά προτερήματα του πατέρα του,, 
μπαίνει στήν ’Άρτα πού τόν καρτερούσε, διεκδικεΐ τά δι- 
καιώματά του κσΐ γίνεται κύριος ένός κράτους πού περΓ 
λάμβανε τήν Παλησ ’Ήπειρο, τήν Ακαρνανία, Αιτωλία,. 
Κέρκυρα καί μέρος τής Θεσσαλίας.

Στεριώνει τήν έσωτερική άναδιοργάνωση στή φιλία 
τού Βατάτση τής Νίκαιας, ό όποιος πέθανε τό 1255. Ό  
Μιχαήλ Β' έρχεται σέ διάσταση μέ τό διάδοχο Αύτοκρά- 
τορα της Νίκαιας Θεόδωρο Β. Αάσκαρι πού τό φθινόπωρα 
του 1256 βαδίζει έναντίον του. Ή  γυναίκα τού Μιχαήλ 
θεοδώ ρα45 καί ό γιός του Νικηφόρος, πού στέλνονται πρε·

44. ’Αλλά καί ό τυφλό* πατέρα* του Θεόδωρος στέ?ννεται έξορία 
στά Βοδενά. Γέροντα* παρακινεί τόν άνεψιό του Μιχαήλ Β' κατά του 
Βατάτση άπ* τόν όποιο νικιέται. Μέ τήν σύναψη τή* ειρήνη* ό Θεόδω
ρος κλείνεται στό Μοναστήρι ώ* τό θάνατό του.

Ά δ . ’ Αδαμαντίου: όπου πιό πάνω σελ. 52'
Κ. Παπαρρηγοπούλου. σελ. 45, 53.
I. Ρωμανού: σελ. 24-40.
45. θεοδώρα Πετραλίφα, κόρη του Σεβαστοκράτορα Ιωάννη τού 

Μεγάλου Χαρτουλαρίου, άρχοντα τή* Μακεδονία* καί Θεσσαλία*. Δια- 
κρίνονταν γ ιά  τήν ευσέβεια, τήν ωραιότητα καί τή σεμνότητά τη*. Με
τά  τό θάνατό τη* γιά  τή σωφροσύνη καί πραότητα του ήθους κατετάγη 
στή χορεία των ‘Αγίων, είναι δέ ή πολιούχο* τής Άρτα*. Ό  Μιχαήλ 
ήταν άστατος, συνδεθεί* δέ έρωτικά μέ τήν εύγενή Γαγγρηνή, έδειωξε 
ά π ’ τ ’ Ανάκτορα τή Θεοδώρα ή όποία μάλιστα τότε ήταν έγκυος. Ή  
θεοδώρα ύπέφερε τά  πάνδεινα πέντε χρόνια στά γύρω χωριά μέ τό μι
κρό παιδί της, ώ ςπου κάποιος παπα* ά π ’ τό χωριό ΓΤρενίστα όταν τήν 
άντάμωσε καί έμαθε ποιά ήταν, τή* πρόσφερε κάθε προστασία. Ό  Μι
χαήλ μετανοιωμένο* φέρνει τήν σεμνή θεοδώρα στά ’Ανάκτορα καί άπό
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σβευτές του, αιχμαλωτίζονται άπό τό Λάσκσρι πού έπιβάλ- 
λει έτσι τούς δρους του. Τά Σέρβια καί τό Δυρράχιο πε
ριέρχονται στόν Αύτοκράτορα τής Νίκαιας.

Πολύ σύντομα δμως ό Μιχαήλ Β' έκδικεΐται. Μέ με
γάλες δυνάμεις πολιορκεί καί συλλαμβάνει στό Πρίλαπο 
τόν ιστορικό Γ. ’Ακροπολίτη, καταλαμβάνει τά Βοδενά, τή 
Βέρροια καί άλλες πολιτείες καί έπαναστατεΐ τούς ’Αλβα
νούς κατά τού Λάσκσρι. ’Αναζητάει συμμάχους στούς 
Φράγκους. Γιά τό σκοπό τούτο παντρεύει τις πανέμορφες 
κόρες του, τήν νΑννα, μέ τόν Πρίγκιπα του Μορηά Γου- 
λιέλμο Βιλλαρδουΐνο καί τήν Ελένη, μέ τό Βασιληά τών 
δυό Σικελιών Μαμψρέδο.

"Ομως τό 1259 πεθαίνει ό Λάσκαρις καί ό διάδοχός 
του Μιχαήλ Παλαιολόγος ζητάει μέ πρεσβεία του τή φιλία 
του Μιχαήλ. Ή  άρνητική άπάντηση τούτου στάθηκεν άφορ- 
μή τής συντριβής του στρατού τού Μιχαήλ εξω άπ' τή 
Θεσσαλονίκη καί τής κατάληψης άπ’ τά στρατεύματα του 
Παλαιολόγου τών Βοδενών. Οί Ήπειρώτες άπωθουνται 
πέρα άπ* τήν Καστοριά καί τήν Πίνδο, τό δέ Όκτώβρη του 
1259 στήν Πελαγονία, άνατολικά τών λιμνών ’Αχρίδας καί 
Πρέσπας, ό ένωμένος στρατός του Μιχαήλ Β' καί τών Ιπ
ποτών τών δυό γαμπρών του έξολοθρεύετσι. "Η συντριβή 
αύτή δίνει τίς προϋποθέσεις στό Μιχ. Παλαιολόγο ν’ άλ- 
λάξει τήν ίστορία τής Ανατολής. Τό Γαλλικό Πριγκιπάτο 
στό Μορηά διαλύεται. Άπ* τά έρείπιά του φυτρώνει τό 
Δεσποτάτο τής Πελοποννήσου μέ έδρα τό Μυστρά, κοντόι

τότε ζονσαν είρηνικά κι* ευτυχισμένα. Σπ. Λάμπρου. Ν. Έλλην. *Ιώβ 
«βίος όσίας θεοδώρας» σελ. 42-47. Ίω. Ρωμανού, όπου πιό πάνω σελ. 23.

Δεξιά του Νάρθηκα της έκκλησιας τής Άρτας «τής θεοδώρας τή$ 
Βασιλίδος» σώζεται ό τάφος της ό όποιος είναι άδειανός, γ ιατί στίς 20 
Μάρτη 1873 μέ άρχιερατική Ε π ιτα γή  του Μητροπολίτη άνοίχτηκε, σή
μερα δέ διαφυλάγονται καί προσκυνουνται τά  Ιερά της όστα, έκτός την 
κεφαλής. (Σεραφείμ 5ενοπούλου. «Δοκίμιον Ιστορικής τινός περιλήψεων 
τής ποτέ άρχαίας καί έγκρίτου ήπειρωτικής πόλεως Άρτης».
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οτή Σπάρτη. Ό  Παλσιολόγος κυριαρχεί καί στο Δεσποτά
το τής ’Ηπείρου. Ό  Μιχαήλ Β' με τή γυναίκα του τή θεο 
δώρα καί τό γιό του Νικηφόρο, φεύγουν στη Λευκάδα καί 
στήν Κεφαλλονιά. Δυο χρόνια άργότερα όλάκερος ό κό- 
Όμος συγκλονίζεται καί μένει κατάπληκτος. Στις 26-7-1261 
ό Μιχ. Παλσιολόγος κι* ό στρατηγός του ’Αλέξιος Στρα- 
τηγόπουλος διαλύουν τή Λατινική Αυτοκρατορία, καταλαμ
βάνουν τήν Κωνσταντινούπολη κσί άνορθώνουν τό θρόνο 
τών προγόνων.

Οί νέοι τούτοι άγώνες κάνουν τό Μιχ. Παλαιολόγο νά 
άδιαφορήσει κάπως γιά τήν άσφάλεια καί τά ζητήματα τής 
’Ηπείρου. Ό  Ιωάννης, γιος τού Μιχαήλ Β ’Αγγέλου, πού 
ζουσε κοντά του ά π ’ τον καιρό τής μάχης τής Πελαγονίας, 
έπισκέπτεται κρυφά τον πατέρα του στή Λευκάδα καί τον 
κατατοπίζει σχετικά. Πάντα φιλόδοξος ό Μιχαήλ Β' βρί
σκει τώρα τήν ευκαιρία καί γεμάτος τόλμη άνακαταλαμβά- 
νει τήν νΑρτα καί τή Βόνιτσα ξαναϊδρύοντας τό Δεσποτά
το τής ’Ηπείρου, στο όποιο περιλαμβάνει καί τα Γιάννινα. 
*Η λοιπή ζωή του περνάει μέ γαλήνη. Παντρεύει τό γιό 
του Νικηφόρο μέ τήν άνεψιά του Παλαιολόγου, "Αννα Πα- 
λσιολογίνα Καντακουζηνή κσί πεθαίνει στήν νΑρτα4β τό 
1271.

Πριν πεθάνει ό Μιχαήλ χώρισε τό κράτος του σέ δυό 
τμήματα. Τό £νσ, τό Δεσποτάτο τής ’Ηπείρου πού περιλάμ- 46

46. Τή διοίκησή του διακρίνει ή ανοικοδόμηση Μεγάρων, πολλών 
έκκλησιών καί κάστρων. Τό φρούριο που άνακαίνισε τό 1357 ό Νικηφό
ρος Β' καί μεγάλωσεν άργότερα ό Άλή πασας είχε κτισθεΐ άπό τό Μι
χαήλ Β'. Ά π ό  τόν ίδιο χτίστηκε ή Ιερά Μονή Κατωπαναγιας (*Αν. *Ορ- 
λάνδου «Βυζαντινά Μνημεία Ά ρτης». τ. Β' 1936 σελ. 70-87), καθώς στόν 
ίδιο πιστεύεται ότι άνήκει ή άνέγερση του Μοναστηριού των Βλαχερνών 
στά δεξιά τής έκκλησιας του όποίου τάφηκε, στά δέ άριστερά ή μητέρα 
του Θεοδώρα. Στόν ίδιο άποδίνεται (Άν. Όρλάνδου, όπου πιό πάνω 
σελ. 51-56 τομ. Β) καί τό παληό Μοναστήρι τής Θεοτόκου, κοντά στό 
χωριό Νιοχωράκι, «ή Μονή Πριώνι» όπως λέγεται.
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βανε τήν πσληά "Ηπειρο, Αίτωλίσ, ’Ακαρνανία, Ιθάκη καί 
μέρος τής Κεφαλλονιδς, έλαβεν ό γιός του Νικηφόρος 6 
Α', τό δέ άλλο πού περιλάμβανε τή θεσσαλική κτήση άπ’ 
τόν "Ολυμπο ώς τόν Παρνασσό, έλαβε ό νόθος γιός τοι> 
Ιωάννης Α' τόν όποιο οί Λατίνοι ώνόμαζαν «ΔοΟκα τών 
Νέων Πατρών».

Ό  Νικηφόρος βρίσκονταν σέ συνεχείς πιέσεις άπ* 
τούς Άνδεγαυούς καί άπό τούς Βυζαντινούς. Ή  κατάστα
ση αύτή, τόν άναγκάζει41 νά άναγνωρίσει σάν άνώτερα 
"Αρχοντα τόν Κάρολο ντ' Άνζού, παρά δέ τήν πίεση τής 
Κωνσταντινούπολης δέν άναγνωρίζει τόν Πάπα καί δέν 
συμφωνεί για τήν ένωση τών έκκλησιών, πράγμα πού κά
νει τόν ένωτικό Πατριάρχη Ιωάννη Βέκκο v* άφορίσει τό 
1277 τό Νικηφόρο. Μιά ένωμένη έκστρατεία του Κάρολου* 
μέ τούς Βενετούς καί τό Νικηφόρο κατά τής Βυζαντινής- 
Αύτοκρατορίας άποτυγχάνει μέ τήν έπανάσταση πού ξέ
σπασε στίς 31 Μάρτη 1282 κατά του Καρόλου, τή γνωστή 
«ώς Σικελικός Εσπερινός». Τό Δεκέμβρη του 1282 πεθαί
νει ό Αύτοκράτορας τής Πόλης Μιχ. Παλαιολόγος καί τόν 
διαδέχεται ό 'Ανδρόνικος Β \ Ή  άνοδος στό θρόνο τούτου 
κάνει τήν πρώτη έξαδέλφη του καί γυναίκα του Νικηφό
ρου, "Αννα, ν ' άναπτύξει πρωτοβουλία συμφιλιώσεως τών 
δυό άντρών. Ό  'Ανδρόνικος Β' δμως έπιθυμώντας τήν κα
τάληψη τής 'Ηπείρου, έκστρατεύει τό 1291 κατά τοΟ Νικη
φόρου. Τούτος μέ τή βοήθεια τοΟ ήγεμόνα τής Ά χα ΐα ς  
Φλωρέντου καί τοΟ Κόμητα τής Κεφαλλονιάς Ούρσίνη, κα
ταστρέφει τίς Αύτοκρατορικές δυνάμεις στά Γιάννινα καί 
νικητής γυρίζει στήν "Αρτα. Γιά νά στεριώσει τίς φιλίες 47

47. Βιογραφία του Νικηφόρου, κοίτα: Παχυμέρης «*Ανδρ. Παλαιό-* 
λόγο*» βιβλ Γ, κεφαλ. 4.

I. Ρωμανός, όπου πιό πάνω. §
Γρατιανός Ζώρζης, σελ. 297.
Forges «Sulla Seconda Moglie di Re Mafredi».
Acta e t D ipl. A, σελ. 469 tc. &.
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των Φράγκων παντρεύει τήν κόρη του Μαρία με τον Ιω άν
νη γιο του Ριχάρδου Όρσίνη και τη θάμαρ με τό Φίλιπ
πο Ταραντίνο, γιο του Κάρολου Β' του Άνδεγαυου. Του 
δεύτερου τούτου ό γάμος έγινε στη Νεάπολη τό 1294, έλα* 
βε δέ ό Φίλιππος γιά προίκα ξέχωρα άπό τό έτήσιο εισό
δημα καί τέσσερα άπ* τά πιό ισχυρά κάστρα τοΰ Δεσπο
τάτου, τη Ναύπακτο, τόν Εύλοχό, τό Άγγελόκαστρο καί 
τή Βόνιτσα.

Τό 1296 πεθαίνει ό Νικηφόρος καί στο θρόνο τόν δια
δέχεται σέ ήλικία έψτά έτών ό γιός του θωμάς, κάτω άπό 
τήν έπιτροπεία τής σοφής μητέρας του 'Άννας Παλαιο- 
λογίνας.

Ό  γαμπρός της Φίλιππος Άνδεγαυός έκδηλώνει τά 
πιό φιλόδοξα σχέδια γιά τήν κατάκτηση τής 'Ηπείρου. Ή  
"Αννα βάζει τότε τό Δεσποτάτο της κάτω άπό τήν προ
στασία τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας καί παντρεύει τό 
1305 τό γιό της θωμά μέ τή Βυζαντινή Ρήγισσα Ά ννα , 
κόρη του Μιχαήλ θ '.

"Ολες τις έπιθέσεις των ΆνδεΥσυών, σέ συνεχή έτη 
άπέκρουσαν ή "Άννα καί ό γιός της θωμάς, μέ σύνεση καί 
γενναιότητα. Ή  'Άννα ύπήρξε πολύτιμη σύμβουλος του 
•θωμά στόν όποιο έμφυσουσε πάντα τό αίσθημα τής φιλο
πατρίας καί τής πίστης στόν Αύτοκράτορα τής Πόλης. Με
τά δμως τό θάνατό της ό θωμάς διέκοψε τις σχέσεις του 
μέ τό Βυζάντιο καί συνεμάχισε μέ τό γαμπρό του Φίλιππο, 
ό όποιος τό 1318 έστειλε γιά δώρο δεκαπέντε πολεμικά 
άλογα προς «τόν έκλαμπρότατον θωμάν έκ Ρωμανίας». 
Τήν ϊδια χρονιά στά Ανάκτορα τής 'Άρτας φιλοξενείται 
άπ* τό θωμά ό άνεψιός του Νικόλαος, γιος τής άδελφής 
του Μαρίας, Κόμης τής Κεφαλλονιάς, ό όποιος μέ δόλο 
τόν δολοφονεί. Μέ τό θάνατο του θωμά έσβησε ή Ελλη
νική δυναστεία τών Άγγελοκομνηνών δεσποτών τής Η πεί
ρου, πού κυβέρνησε 114 χρόνια.

Ό  δολοφόνος άνεψιός, ’Ιταλός Κόμις Νικόλαος Όρ- 
σίνης, παντρεύεται τή χήρα του θειου του θωμά πού δο*
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λοφόνησε τήν "Αννα, δέχεται τήν Ελληνική γλώσσα καί 
τήν ’Ορθοδοξία, γιά νάχει μέ τό μέρος του τούς ήπειρώτες 
•καί αύτοανακηρύσσεται Δεσπότης τής ’Ηπείρου, μέ πρω
τεύουσα τα Γιάννινα48 49, πού ήταν τότε μιά μεγάλη καί πλού
σια πολιτεία. Μά ό Νικόλαος δολοφονείται άπό τόν άδελ- 
•φό του Ιωάννη Β', ό όποιος παίρνει τά τρία μεγάλα όνό- 
ματα τών Δεσποτών, ’Αγγέλων, Κομνηνών καί Δουκάδων^ 
άσπάζεται τό όρθόδοξο δόγμα, παντρεύεται τήν "Αννα 
Παλαιολογίνα, όρκίζεται πίστη στον Αύτοκράτορσ τής 
Κωνσταντινούπολης καί αύτοανακηρύσσεται Δεσπότης τής 
’Ηπείρου τό 1323. Υπήρξε φιλόκαλος ήγεμόνας καί προ
στάτης τών Ελληνικών γραμμάτων. Καλλώπισε τό μεγα
λοπρεπή ναό τής Παρηγορίτισσας στήν "Αρτα, σ’ έπιγρα- 
φή δέ μέ τό οίκόσημο τών Όρσίνη, χάραξε τό δνομά του 
«Ιωάννης Κομνηνός Δεσπότης». Σ ’ αύτόν όφείλεται καί ή 
παράφραση άπό τόν Κωνσταντίνο Έρμονιακό του ‘Ό μη
ρου στή νεοελληνική γλώσσα καί σέ όχτασύλλαβους στί
χους. Σκληροί ύπήρξαν οί άγώνες του προς άπόκρουση 
τών έπιδρομών τών ’Ανδεγαυών, ώς τό 1335, πού δηλητη
ριάζεται άπ’ τή γυναίκα του "Αννα Παλαιολογίνα. Τό Δε- 
οποτάτο κυβερνάει ό γιός του Νικηφόρος Β’ "Αγγελος καί 
•στήν πραγματικότητα40 ή μητέρα του "Αννα.

Στό Βυζάντιο ό Αύτοκράτορας ’Αντρόνικος Γ' τρέφει 
σχέδια τής προσάρτησης τής ’Ηπείρου στήν Αύτοκρατορία 
του. Στά τέλη του 1335 έκστρατεύει έπί κεφαλής πολυά
ριθμου στρατού κατά τής ’Ηπείρου τήν όποια καί κατα
λαμβάνει. Τώρα μετά άπό έκατόν πενήντα περίπου χρό
νια ή άναστημένη Βυζαντινή Αύτοκρατορία περιλαμβάνει 
στούς κόλπους της καί τήν έλληνικώτατη τούτη περιοχή.

48. Ά δ . * Αδαμαντίου: όπου πιό πάνω σελ. 58 «Φαίνεται ότι κατά 
τόν χρόνον τοΟτον πρωτεύουσα πόλις του Δεσποτάτου ήσαν τά  ’Ιωάν
νινα.»

49. ’Από τό 1933 ό Νικηφόρος έπιτροπεύεται άπό τή μητέρα του.
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Διοικητής τής Ηπείρου διορίζεται άπ3 τον Αύτοκράτορα ό 
στρατηγός Θεόδωρος Συναδινός.

Μερικοί όμως ήπειρώτες πού ονειρεύονταν την άνά- 
σταση του Δεσποτάτου κατωρθώνουν νά φυγαδεύσουν τό 
1333 τό Νικηφόρο Β' στον Τσραντο δπου τον φιλοξένησεν 
ή Πριγκίπισσα Αικατερίνη, χήρα τού Δούκα τού Δυρραχίου 
Φίλιππου. Ταύτόχρονα συλλαμβάνουν τον Κυβερνήτη Συ- 
ναδινό καί καταλαμβάνουν την μέν Ά ρτα  ό Νικηφόρος 
Βασιλίτζης, τούς δέ Ρωγούς ό 'Αλέξιος Καβάσιλσς. Έναν" 
τίον τους έκστρατεύει τό 1339 προσωπικό ο Αύτοκράτο. 
ρας Άντρόνικος Γ' ό όποιος έξη μήνες πολιορκεί τήν "Αρ
τα καί τελικά στρέφεται στούς Ρωγούς τούς όποιους κατα
λαμβάνει. Οι Άρτινοί προβλέποντες τό τέλος παραδίνουν 
τήν Ά ρτα. Μόνο στο Θωμόκαστρο άμύνεται ό Νικηφόρος 
Β' πού είχε στό μεταξύ έπιστρέψει άπ’ τον Τάραντο. Ε 
νάντιο του βρίσκεται ό Καντακουζηνός μέ τόν όποιο συμ
φιλιώνεται ό Νικηφόρος Β' καί παντρεύεται τήν κόρη του 
Μαρία. Ό  Αύτοκράτορας όνομάζει στήν "Αρτα τό Νικη
φόρο «πανυπερσέβαστο» καί τό 1349 πού πέθανε ό Αύτο
κράτορας καί τόν διαδέχτηκεν ό Καντακουζηνός, ό Νικη
φόρος Β' παίρνει άπό τόν πεθερό του τόν τίτλο τού Δεσπό
τη τής Ηπείρου. Έ ναν τίτλο δμως πού δεν τόν χάρηκε 
γιατί μαύρα σύννεφα μαζεύτηκαν στον ήπειρωτικό ουρανό. 
Ό  Βασιληάς τών Σέρβων Στέφανος Δουσάν καταλαμβά
νει τό 1349 όλάκερη τήν "Ηπειρο, στήν όποία άφήνει Κυ
βερνήτη τόν Συμεών Ούρώς. Ή  διοίκηση τούτου άπό τά 
1350 ώς τό 1356 ήταν ήρεμη. "Οταν δμως τοΟτος διαδέ
χτηκε στό Βασιλικό θρόνο τών Σέρβων τό Συμεών πού πέ
θανε, κυβερνήτης τής Ηπείρου έμεινε ό γιός του. Τήν ευ
καιρία αύτή έκμεταλλεύεται τό 1356 ό Νικηφόρος Β' πού 
ήταν διοικητής τής Θράκης καί στηριζόμενος στήν άχάπη 
τών παληών του υπηκόων καταλαμβάνει τή Θεσσαλία, 
’Ακαρνανία, Αιτωλία καί νότια "Ηπειρο καί άνσσταίνει 
έτσι τό δοξασμένο ήπειρωτικό Δεσποτάτο. Ή  λάμψη αυτή 
τής πσληάς αίγλης ύπήρξε τόσο πρόσκαιρη. ‘Ο Νικηφόρος

384



Β' περιπλέκεται σέ άγώνες κατά τών ’Αλβανών πού κατε- 
πίεζαν τόν ήπειρωτικό χώρο καί σέ μιά φονική μάχη τοΟ 
1358 κοντά στήν "Αρτα40, σκοτώνεται. Ό  στρατός του 
διαλύεται καί ό Κάρολος Τόπιας μέ τούς Σέρβους καί Άλ· 
βανούς στρατιώτες του δυναστεύουν πιά τόν τόπο. Ό  Κά
ρολος Τόπιας όνομάζεται Βασιληάς τών ’Αλβανών, μά 
γρήγορα χάνει τήν κυριαρχία τής ’Ηπείρου τήν όποίσ, γυ
ρίζοντας άπ* τή Σερβία ό Συμεών Ούρώς, άνακσταλσμβά- 
νει*1. Οί ήπειρώτες τόν δέχονται σάν έλευθερωτή καί τοΟ 
παραδίνουν τά Γιάννινα, τήν "Αρτα καί δλα τά ισχυρά 
φρούρια. Τό ένδοξο Δεσποτάτο τής ’Ηπείρου έσβησε πιά 
γιά πάντα...

Ή  φαντασία όργιάζει στο μεθύσι τής δμορφης μέρας. 
Τής "Αρτας ό κάμπος γελάει. Ό  άέρας εύωδιάζει άπ’ τό 
λεπτό άρωμα τής λεμονιάς καί τής αύρας. Τ3 άγριολούλου- 
δα κεντούνε περίτεχνα τήν πράσινη χλόη καί δίπλα μας 
φλυαρεί ό ’’Αραχθος. Κάποιο έλαφρό άγέρι τινάζει τά φύλ
λα κΓ ώς πέφτουν πάνω στά λευκά χαλίκια τής κοίτης τοΟ 
ποταμιού λές καί άκούγονται σαλπίσματα μακρυνά. ΚΓ 
όραματίζεσαι τό «θρίαμβο» τών πολεμιστών Δεσποτών τής 
’Ηπείρου, πού γυρίζουν νικητές. ΟΙ σαλπιστές, τό χρυσό 
άρμα, ό Δεσπότης, οί έπιτελεΐς του, οί ήρωες, ό στρατός, 
οί αιχμάλωτοι, ή Μεγάλη Αψίδα, ή περηφάνεια, ή χαρά, 
ό έξαλλος πατριωτισμός, ή συγκίνηση...

ΚΓ ή φαντασία μάς βαφτίζει σ’ ένα παρελθόν, τόσο 50 51

ion

50. Ά  Άδαμαντίου: όπου πιό πάνω. Ό  Ί . Ρωμανός, όπου πιό πά-0/ί 
νω ύποστηρίζει πώς ή μάχη δόθηκε μεταξύ Άγγελόκαστρου καί Αίτω- 
λικοΟ.

51. Γιά τήν περίοδο τούτη ώς τόν καιρό της κατάληψης της ’Η
πείρου άπ* τούς Τούρκους, κοίτα ατό ϊδιο βιβλίο, τό ταξίδι ατά Γιάν
νινα.
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βαθειά δεμένο μ* έκεινα τά κλασικά άρχσια χρόνια, γιά νά 
μάς πλανέψει... Γιατί τώρα 24 Μάρτη 1449, οί σημαίες 
τών Δεσποτών γκρεμίστηκαν κΓ οί πορφυρές ξεσχίστηκαν. 
Τά κόκκινα πέδιλα πετάχτηκαν καί οί έκκλησιές έσίγησαν. 
Στους δρόμους, στους κήπους, στις πλατείες, στις πολυτε
λέστατες αίθουσες ψυχαγωγίας περπατάει ή έρήμωση.

Στά μεγαλόπρεπα ’Ανάκτορα όψώνεται τό μισοφέγ
γαρο καί μονότονη άκούγεται ή φωνή του Μουεζίνη. Ό  
βραχνάς τών Τούρκων κυριαρχεί στήν πσληά πρωτεύουσα. 
Οί Ά σιάτες έχουν έκμεταλλευτει τό θάνατο τού τελευταίου 
κυβερνήτη Κάρολου Β' Τόκκου. Δεκαεννιά χρόνια μετά τήν 
πτώση τών Γιαννίνων καταχτιέται κι* ή 9,Αρτα.

Κ' ήταν τότε ή πολιτεία στις μεγάλες της ομορφιές. 
Ή  πυρκαϊά 52 53 54 * τών μέσων του ΙΔ' αιώνα έλάχιστα ΐχνη έχει 
άφήσει σέ παληά μέγαρα. "Ολα έχουν άνορθωθει. Καί άλ
λες έξαίσιες οικοδομές ξεφύτρωσαν καί δημόσια κτίρια, 
άνθόκηποι καί γραφικές πλατείες μιά πανέμορφη «λαμπρά 
καί ένδοξος58» πόλη παραδίνεται στους Τούρκους. ΚΓ 
ήταν άκόμη μιά άνθηρή οικονομικά, μιά πλούσια πόλη, ένα 
σημαντικό έμπορικό κέντρο. Τά προϊόντα της έξάγονταν 
άφθονα στήν Εύρώπη τής όποίας έμπορικοί άντιπρόσωποι 
διασταυρώνονταν έδώ.

Οί Βενετοί κΓ οί Γάλλοι διατηρούσαν σημαντικό έμ· 
πορικά καταστήματα πού τά διηύθυναν προξενικοί πρά
κτορες δ4.

Οί Τούρκοι διασκεδάζουν τή νωχέλειά τους μέ τον ίδ· 
ρώ τών σκλάβων πού ζούνε διακόσια τόσα χρόνια μέ καρ*

52. Μεγάλη ύπήρξεν ή καταστροφή της πολιτείας άπ* τήν πυρκαϊά 
που μνημονεύεται καί στό χρυσόβουλο του 1361 του Δεσπότη Συμεών 
«Επειδή ψήφω Θεού έπέστη έμπρησμός τη θεοσώστφ πόλει Άρτης 
καί τά ωραία, αυτής φευ! κατέφαγε καί κατέφλεξεν...».

53. Γράφει ό περιηγητής Κυριάκός άπ* τήν Άλκυώνα.
54. Εύστρ. Πατσαλια «Έγγραφα άπ* τό Αρχείο του Ρωσικού Υ 

ποπροξενείου» περ. Σκουφάς τ, 1 του 1955.
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τερία καί έλπίδα, χωρίς νά γράψουν στήν ιστορία τοΟ 'Έ 
θνους ιδιαίτερες στιγμές, Τό σκλαβωμένο πνεΟμα μαστο
ρεύει τήν 'Ιδέα, λικνίζει τό όνειρο τής λευτεριάς καί καρ
τερεί...

Κι* έρχεται τό 1796 ό Ά λή πασάς τών Γιαννίνων πού 
παίρνει άπ’ τήν Πύλη τό Βοϊβοδαλήκι τής "Αρτας. Διορ
θώνει καί καλλωπίζει τά μεγαλόπρεπα παλάτια πού είχε 
χτίσει τό 1779 ό Σατράπης τοΟ Μπερατιού Ά χμέτ Κούρ 
πασάς καί ζή έδ<£> σέ διάφορες έποχές μέ τήν άνατολίτικη ' 
αίγλη του. Ό  πλούσιος κάμπος, τά περιβόλια, οί άποδο- 
τικές καί εύφορες περιουσίες τοΟ κεντάνε τή φιλοδοξία. 
Οί άρπαχτικές του διαθέσεις ξυπνούν καί προετοιμάζει 
τήν καταστροφή τής "Αρτας. Ή  άφορμή του δίνεται τό 
1798 πού κατέλαβε τήν Πρέβεζα. Χρησιμοποιεί κάθε μέσο 
γιά ν* άποσπάσει Σουλτανική διαταγή τής έκστρατείας 
του κατά του Σουλιοΰ. Ραδιουργεί στήν Πύλη δτι οί θεσ- 
πρωτοί, Αίτωλοί καί Άρτινοί έτοιμάζουν έπανάσταση καί 
ζητάει τήν έγκρισή της γιά τήν άμεση έπέμβασή του. Ό  
κίνδυνος τής καταστροφής τής πόλης πλησιάζει γιατί ό 
ηπειρωτικός χώρος έχει πολλά δείγματα τών έπεμβάσεών 
του. Στήν κρίσιμη έκείνη στιγμή ή πολιτεία σώζεται μέ τό 

s σθένος καί τό πνεύμα τού Μητροπολίτη Ιγνάτιου Α' καί τή 
στοργική παρέμβαση τού Πατριάρχη Γρηγόριου Ε'.

Μά άπό τώρα οί συμφορές ζώνουν τήν ταλαιπωρημέ
νη πόλη. Δεκατέσσσρες μήνες (2—5—1816) έως 2—7—1817) 
βασιλεύει έδ<2> ή πανώλης.66 Τρεις χιλιάδες πεθαίνουν, 
τρακόσιες οικογένειες ζούνε άπομονωμένες σέ σκηνές στά ν 
Μοναστήρια τής κάτω Παναγιάς, θεοτοκιοΰ καί Βλαχερ- 
νών καί πολλές άλλες έκπατρίζονται. Κι' έρχονται άργό- 
τέρα κι' άλλες έπιδημίες κι9 ή συμφορά τής μάχης τού Πέ
τα 66 νά έρημώσουν τήν πόλη. 55 56

55. F. Pouquevile «Ίστ. *Ελλην. Επαναστάσεων 1890 δκδ.
56. Χίλιοι Σουλιώτες, στις άρχές του 1822, πολυορκουνται στήν
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Κι* άκολουθουν τά δεινά άπ' την έπιδρομή στήν "Αρτοτ 
τό 183367 του άποστάτη Ταφίλ Μπούζι, τ ' άποτελέσματα τής 
έπανάστσσης του 185468 άλλες μικροεξεργέσεις κι' ή πο-

Κιάφσ, άπ* τό στρατάρχη Χουρσίτ πασά πού νίκησε στά Γιάννι
να τόν *Αλή. * Αμύνονται ήρωϊκά οί γενναίοι Σουλιώτες καί καρτερο 
τή  βοήθεια τών Ελλήνων πού φθάνει. Ό  Πρόεδρος του ’Εκτελεστικού· 
’Αλέξανδρος Μαυροκορδατος μέ χίλιους Πελοποννήσιους, πεντακόσιους., 
Μανιάτες κάτω ά π ’ τόν Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, τρακόσιους Έφτανή- 
σιους, τρακόσιους πενήντα του τακτικού στρατού και δυο λόχους φιλέλ
ληνες (6 ένας λόχος τών Γερμανών και Πολωνών είχε άρχηγό τόν Πολω
νό Μιρζέφσκη πού σκοτώθηκε στη μάχη κΓ άλλος τών Γάλλων καί Ι 
ταλών μέ άρχηγό τόν Ελβετό Σεβαλιέ) κάτω άπ* τή διοίκηση του Ι 
ταλού Δάνιαν, πλησιάζει.

Μαζί τους καί οί όπλαρχηγοί Μάρκος Μπότσαρης, Γώγο Μπακόλας 
ό Βαρνακιώτης ό Ίσκος κΓ ό Γάτσος.

Κάνει τό λάθος ό Μαυροκορδάτος καί άντι νά βαδίσει κατά τής "Αρ 
τας τεμαχίζει τίς δυνάμεις του στά «Πέντε Πηγάδια» στό Κομπότι, στή 
Λαγκάδα και στό χωριό Πέτα. Έ δώ  στίς 4-7-1822 οί δυο χιλιάδες του 
Μαυροκορδάτου δέχονται την έπίθεση έφτά χιλιάδων Τουρκαλβανών 
πού έφορμουν α π ’ την "Αρτα μέ άρχηγούςτόν Πασά τής "Αρτας ’Ισμαήλ 
Πλιάσα καί τό Ρεσίτ πασά ή Κιουταχή. ‘Η έλληνική άντρεία άστρά- 
φτει στίς μάχες, q \ πρώτες νίκες τούς στεφανώνουν. Τό δεξιό τους όμως, 
πού ύποστηρίζει ό Μπακόλας σπάζει άπό μικρή έχθρική δύναμη. Κά
ποια σύγχυση έπικρατεί. Νομίζουν πολυάρυθμη την πίεση του μέρους 
τούτου καί ύποχωρουν.

Ό  πανικός φέρνει τή συμφορά. Οί μισοί έφτανήσιοι, τό τρίτο τών- 
τακτικών καί τά  δύο τρίτα τών φιλελλήνων πέφτουν στή μάχη. Οί φι
λέλληνες άναδείχτηκαν άθάνατοι. Εφαρμόζουν τό άμίμητο «τετράγωνο» 
τής τακτικής του Ναπολέοντα «μπαταγιόν Καρέλ» καί πέφτουν ώς τόν* 
ένα. Ό  τραυματισμένος Γερμανός άρχηγός Νόρμαν λέει τή συμφορά στό 
Μαυροκορδάτο μέ τήν περίφημη φράση: «Πρίγκιψ! τά πάντα άπωλέσα- 
με πλήν τής τιμής!» Καί τά λείψανα του έλληνικου στρατού φεύγουν 
στό Μεσολόγγι.

57. Μέ τήν έπιδρομή τούτου στίς 13*5-1833 κινδύνεψαν νά αίχμα- 
λωτισθουν οί άντιπρόσωποι τών Μεγ. Δυνάμεων πού ήταν εδώ γιά  τόν 
καθορισμό τών Ελληνοτουρκικών συνόρων.

58. Κοίτα: Βασ. Κραψίτη, στό ταξίδι «τά Γιάννινα» καί ακόμη Π. 
Άραβαντινου καί Κ. Παπαρρηγόπουλου όπου πιό πάνω.
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λιτεία έρημώνει. Ό  πληθυσμός της τό 18565β άποτελοΟν- 
τσι άπό όκτσκόσιες χριστιανικές οικογένειες, διακόσιες πε
νήντα ’Οθωμανικές πού έγκαταστάθηκαν έδώ άπ* τή Λευ
κάδα τό 1684 καί έκατόν έξήντσ Εβραϊκές πού είχαν έλ
θει άπ’ τήν Καλαβρία καί Σικελία πιό νωρίς άπ9 τούς όμο- 
φύλους τους πού ήλθαν άπ* τήν Ισπανία.

Μά ή ώρα τού λυτρωμου σήμανε. Ή  Θεσσαλία έλευ- 
τερώνεται μέ τή Συνθήκη τοΟ Βερολίνου μαζί της δέ στίς 
24—6—1881 καί ή "Αρτα. Μετά άπό 432 χρόνια Τουρκικής 
σκλαβιάς στό δοξασμένο τούτο χώρο άνεμίζουν τά τίμια 
έλληνικά σύμβολα. Ό  ύποστράτηγος Σκαρλάτος ΣοΟτσος 
μπαίνει περήφανος έλευτερωτής. Οί άδελψοί έλληνες aΑξιω
ματικοί καί όπλΐτες άποθεώνονται. Ή  πόλη πανηγυρίζει. 
ΟΙ ψυχές τών Βυζαντινών Δεσποτών γαληνεύουν. 01 σκιές 
τους μετέχουν στό τραγούδι τής χαράς. Ή πνοή τους χα ϊ
δεύει τίς τυραγνισμένες μορφές τών χθεσινών σκλάβων. *Η 
■*Αρτα λευτερώθηκε...

Περιπλανιόμαστε στή σημερινήβ0 πόλη. Μάς συντρο
φεύει ή θρησκευτική άτμόσφαιρα άπό τοΟτες τις όμορφες 
καί πρόσχαρες Βυζαντινές έκκλησιές· Μνημεία όλόρθα μέ 
άρμονικές καί λεπτές διαστάσεις μέ άριστουργικά διακοσ
μημένες προσόψεις, μέ θαυμάσιες τοιχογραφίες καί ψηφι
δωτά. Επιβλητικοί τρούλοι καί ψηλά ό Παντοκράτορας 
πού σέ παρακολουθεί κι9 άνασαλεύει τόν έσωτερικό σου 
•κόσμο. Κυριαρχεί ή μεγάλη έκκλησιά τής Πσρηγορίτισσας 
πού χύνει τόσο φώς... τόση γαλήνη... 59 60

59. Π. Άραβαντινου, όπου πιό πάνω.
60. Ό  σημερινός της πληθυσμός ξεπερνάει τίς 15.000. Μικρή ή Ι

διωτική πρωτοβουλία καί μέσα σ’ ενα μαγευτικό περιβάλλον ή πόλη 
•έχει φανερά τά Ιχνη της έγκατάλειψης.

389



Μας συντροφεύει τό ήρωϊκό αίσθημα με τις θυσίες 
έκείνου του μακρυνοΟ καιρού, τή λεβεντιά του ηρώα Κα- 
ραϊσκάκη61, τήν άσβεστη φλόγα τού Σκουφά62, την άτίμη- 
τη θυσία τού Κομμένου 63 καί τό μπαϊράκι τής λευτεριάς 
του στρατηγού Ζέρβα 64.

61. Ή  μητέρα του ήταν ά π ' τή Σκουλικαριά τής Άρτας.
62. Νικόλαος Σκουφάς: "Ενας άπό τους τρεις Ιδρυτές καί αρχηγούς 

τής Φιλικής ‘Εταιρίας πού γεννήθηκε τό 1779 στο Κομπότι τής Άρτας, 
όπου ή σύγχρονη εύγνωμοσύνη ύψωσε τόν Άντριάντα του. Τό έπίθετο 
του χρωστιέται στο έπάγγελμά του γιατί στό άλλο του έμπόριο ήταν 
καί ή κατασκευή σκούφων. ‘Η τυραννία τού Ά λή  πασά τόν όδηγεΤ 
στην Όδησσό τής Ρωσίας όπου τό 1813 συνδέθηκε μέ τό Γιαννιώτη 
’Αθανάσιο Τσακάλωφ.

Μαζί συνέλαβαν τήν Ιδέα τής ’Εθνικής ’Ανάστασης. Στίς αποφά
σεις τους έμύησαν τόν ’Εμμανουήλ 5άνθο άπό τήν Πάτμο καί μαζί τό
1814 ίδρυσαν μυστική όργάνωση, τή «Φιλική Εταιρία». Ό  Σκουφάς τό
1815 πηγαίνει στή Μόσχα γιά  τή μύηση στήν ‘Εταιρία, άλλ’ άποδο- 
κιμάζεται. Γυρίζει στήν Όδυσσό καί τό 1818 πηγαίνει στήν Κωνσταν
τινούπολη όπου ή δράση του είναι μεγάλη. Οί ταλαιπωρίες καί ο! με
γάλες εύθυνες τόν όδηγουν στόν τάφο τήν ίδια χρονιά πάνω στόν ό
ποιο θρηνούν οί Φιλικοί τής πόλης.

63. Στίς 16 Αύγουστου 1643 οί Γερμανοί καταστρέφουν όλοκληρω- 
τικά τό χωριό τούτο καί σκωτώνουν 370 κατοίκους, μέ τό δικαιολογη- 
τικό ότι τούτοι βοηθούσαν τίς ένοπλες όμάδες τού Ε.Δ.Ε.Σ.

64. Ναπολέων Ζέρβας. Γεννήθηκε τό 1891 στήν Ά ρτα , όπου τέλειω- 
σε τό Γυμνάσιο καταταγείς τό 1910 έθελοντής στό στρατό. Έλαβε μέ
ρος στούς Βαλκανικούς πολέμους ώς τό 1918 πού σέ ήλικία 27 χρόνων 
παίρνει τό βαθμό τού Ταγματάρχη. Τό 1925 απαντιέται Ά ντισυντα- 
γματάρχης Φρούραρχος Αθηνών καί Υπασπιστής τού Προέδρου τής 
Δημοκρατίας Παύλου Κουντουριώτη. Στίς 22 - 8 -  1926 μέ τό Ντερτιλή 
ύποστηρίζει τό  κίνημα τού Γ. Κονδύλη καί άποστρατεύεται.

Ή τυραννία των Ίταλογερμανών καταχτητών καί τό άδούλωτο 
πνεύμα του τής λευτεριάς τόν φέρνουν σιίς 23-7-1941 στα ήπειρωτικά. 
βουνά άρχηγό τών άνταρτών, του έθνικου δημοκρατικού έλληνικού συν
δέσμου (Ε.Δ.Ε.Σ.). Ό  μικρός του πυρήνας γρήγορα αύξαίνει, περνάεΓ 
τίς 10.000, όπλίζεται καί όργανώνεται θαυμάσια καί ένεργεΐ σάν τακτι
κός στρατός μέ τίς εντολές του στρατηγείου Μέσης 'Ανατολής.

‘Ομάδα "Α γγλω ν  άλεξιπτωτιστών μέ άντρες τού Ζέρβα έπιτελούν·
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Κι* ερχεται νά μας συντροψεύσει τό αϊσθημα τής ποίη
σης μέ τό ζωντάνεμα τής θύμησης τοΟ τραγικοί) ποιητή 
Κώστα Κρυστάλλη, πουρθε είκοσι έξη χρονώ παιδί ν’ άφή- 
σει τήν πνοή του έδώ, στό ήπειρωτικό χώμα, τόσο κοντά 
στή σκλαβωμένη του πατρίδα.

'Ατενίζομε τό «Γεφύρι τής "Αρτας»βί καί μάς συντρο
φεύει τό άλλο, τό δημιουργικό πνεΟμα τής τέχνης, πού πύρ
γωσε τό άγέρωχο τούτο μνημείο, μέ τόν ξάστερο κόσμο τοΟ 
λαού καί τό συνδετικό κρίκο τής παράδοσης:

«* Α ν  δέ σ το ιχ ιώ σ ετ9 άνθρωπο γιο φ ύρ ι δέ στερ ιώ νει 
Μ ονό9 άνθρωπον άπό Τ α π ί, μ ονδέ καν αν δ ια βά τη  
Μόνο το υ  Π ρω τομ ά στορη  νά π ά ρ τε  τή γυ ν α ίκ α ... 65

ένα άπό τά σημαντικότερα σαμποτάζ του Β' παγκ. πολέμου, τό  Νοέμ* 
βρη του 1942. Τό γεφύρι του Γοργοπόταμου άνατινάζεται καί ό Ζέρ- 
βας «ληστής Ζέρβας Ναπολέων πρώην συνταγματάρχης του έλληνικου 
στρατού» μέ Γερμανικές καί Ιταλικές προκηρύξεις έπικηρύσσεται γ ιά  
100,000.000 δραχμές. ΟΙ όμάδες του μέ τά σαμποτάζ, τΙς μάχες, τΙς θυ- 
σίες, τόν ήρωίσμό, τήν κατάληψη τής Παραμυθίας καί τή μάχη τή  θρυ
λική της Μενίνας κέρδισαν τήν έθνική ευγνωμοσύνη καί έγραψαν άμά- 
ραντες σελίδες. Ό  Βασιλιάς τής Α γγλίας τόν παρασημοφορεί γιά  τό 
Γοργοπόταμο τό Μάρτη του 1944 καί ή βουλή των ‘Ελλήνων στις 
23-7*1946 τόν άνακηρύσσει έθνικό ήρωα.

ΟΙ κακουχίες, ή έντατική ζωή, οΐ πίκρες καί οΐ άπογοητεύσεις τόν 
όδηγουν στον τάφο. Πέθανε στήν ’Αθήνα τό 1958.

65. Κοίτα: Ν. Πολίτη «’Εκλογή άπ* τά  τραγούδια του έλληνικου 
λαού» Ά θ. 1932, «Παραδόσεις» καί «Νεοελλ. Μυθολογία». Tom w aseo 
«Canti Popolari greci»» P. 177, 179-181. Possow «Δημοτ. Τραγούδια» 
1958, σελ. 388-90. C arnete  «Creek F o lk  Poesy» London 1898.

N . Bin «βιβλιογραφία» στό Byz Neugr ja hr D ucher, τομ. IV  
σελ. 366. Ν. Καζαντζάκη «‘Η θυσία» 1910.

Γ. θεοτοκά: «Τό Γεφύρι τής Άρτας» 1944.
Δ. Γιαννουκάκη «Τό Γεφ. Άρτας» «Εμπρός» 1956.
Γ. Κ. Χόλτσερ: Τό Γεφύρι τής Ά ρτας έν ’Ολλανδία» περ. «Σκου

φάς > τεύχ. 8.
θεοχ. Τσούτσινου: «Τό Γ. τής Α» ’Ελεύθερος Λόγος, Ά ρ τ α  1933
Ήλία Βενέζη: στήν «Ήπειρ. ‘Εστία» 1954 σελ. 1135.
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Μιά μεγάλη θυσία για τό καλό του συνόλου, γιά ένα 
μεγάλο κοινωνικό σκοπό. Στή θυσία πάντα στεριώνονται 
τά μεγάλα έργα. Έ τσ ι και στις ρίζες της φυλής μας γιά 
τόν πατριωτικό σκοπό θυσιάζεται ή ’Ιφιγένεια καί πέρα άπ’ 
τον Ελληνικόν ουρανό ή θρησκευτική σκοπιμότητα έπιβάλ- 
λει τή θυσία τοΟ 'Αβραάμ.

Ζωντανεύεται ένας πανάρχσιος μύθος πού άξιώνει τό 
πρώτο λιθάρι να πέσει πάνω σ3 ενα ζωντανό, σέ μιά ψυχή. 
Γιατί: «Ή ψυχή τοϋ θύματος, ύπετίθετο δτι διά των ύπερ
φυσικών δυνάμεων τάς οποίας έχουν αί επί γης άπολελυ- 
μέναι τών δεσμών του σώματος ψυχαί, ήδύνατο να προσ- 
λαμβάνη κατά βούλησιν παντοίας μορφας καί είχε ρώμην 
ύπεράνθρωπου, προωρισμένη δέ νά φυλάττη καί περιέπη 
τό οικοδόμημα εις τό όποιον προσηλώθη, ήτο φοβερά εις 
τούς έπιχειρούντας νά τό παραβλάψωσι καί ίκανή νά άποτ- 
ρέπη τούς άπειλουντας αυτό κινδύνους. Τό θϋμα έγίνετο 
τό «στοιχειό τοΟ οικοδομήματος», γράφει ό Ν. Πολίτης.

«*Άν τρέμουν τ9 άγρια βουνά, νά τρέμη τό γεφύρι%
κι9 άν πέφτουν τ9 άγρια πουλιά, νά πέφτουν οϊ διαβάτες.,.».

'Ακατάλυτο τό «Γεφύρι τής Ά ρτας» μέ τή θυσία τής 
όμορφης γυναίκας του Πρωτομάστορα. Κι’ άκατάλυτα τά 
Γεφύρια του Δούναβη καί τοΟ Ευφράτη πού τά θεμέλιω- 
σαν οί θυσίες τών δυό άλλων άδελφών τής γυναίκας του 
Πρωτομάστορα.

«Ή  μιά έχτισε τό Δούναβη κι9 r] άλλη τόν Ευφράτη».
Μιά σύζευξη πού κάνει πολλούς66 νά παραδέχονται 

πώς τούτος ό μύθος είναι ξένος, πού ήρθε άπό πολύ μα 
κρυά Κι* άν ξενικό τόν παραδεχτούμε, κανένας δέ μπορεί 
ν* άμφισβητήσει τήν έλληνική του σφραγίδα. ’Ανέσπερη ή 
παρουσία του στούς αιώνες σάν ένα διαμάντι τού λόγου

66. Κοίτα D ietrich.
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<μας μέ αισθητική Αξία Αναμφισβήτητη, σάν ένα πρωτότυπο 
καί γνήσιο έλληνικό έργο πλεγμένο μέ τ ’ δλλο τό αιώνιο- 
Αρχαιολογικό μνημείο.

Ό  ''Αραχθος κυλάει όρμητικά καί τό γεφύρι τρίζει... 
Μάς ξεκουράζει τό γραφικό περιβάλλον, τό γεφύρι, οί Βυ
ζαντινές έκκλησιές κι* ot περίτεχνες καμπάνες πού σημαί
νουν τήν παράδοση. Γύρω χρυσομένες οί λεμονιές καί οί 
πορτοκαλιές καί μιά ευωδιαστή Ατμόσφαιρα πού βαλσαμώ. 
νει τήν ψυχή. 'Α π’ τά Βυζαντινά μνημεία σκορπιέται ή βι
βλική γαλήνη καί πάνω, ψηλά, χύνεται Απ' τούς γαλαζέ· 
νιους κρουνούς τοΟ ούρανοΟ, ένα λεπτό, διάφανο, Αρα
χνοΰφαντο φώς πού Ανασταίνει τή θύμηση κι’ έξασφαλίζει 
Ανέσπερη τήν παρουσία στούς αιώνες, τής "Αρτας, τής 
-πρωτεύουσας τών δοξασμένων παλιών Δεσποτών.·.
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