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ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΑΦΙΔΑ ΗΡβίίΣ ΤΟΤ 1821

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΙΑΚΑΤΑΣ
(28 Φεβρουάριου 1826)

Μέ γέλασεν ή χαραυγή τής νύχτας το φεγγάρι, 
καί βγήκα νύχτα στο βουνό, ψηλά στο κορφοβούνι, 
βρίσκω λημέρια κλέφτικα, πολυχορταριασμένα 
μέ πήρε τό παράπονο, τά μάτια μου δακρύζουν.
ΈκεΓ πεσα νά κοιμηθώ, λίγον ύπ\ο νά πάρω 
βάζω ντουφέκ’ προσκέφαλο καί τό σπαθί μου στρώμα. 
’Ακούω τά πεύ^α νά βογγούν καί τις όζυές νά τρίζουν, 
ακούω καί μιά πέρδικα πού σιγοτραγουδούσε 
καί καταριώνταν τά βου\ά μ* ανθρώπινη λαλίτσα: 
Ε σ είς  βουνά πού κέρατά, βουνά τ* Άσπροποιάμου, 
τούς κλέφτες τί τ«»ύς κάματαν, τον καπετάν Γληγόρη; 
Αυτός πήγε καί κλείστηκε στο δόλιο Μεσολόγγι, 
μάς είπαν πώς λαβώθηκε μεσ’ στο δεξί τό μάτι, 
μάς είπαν δεν θά ξαναρθή, δεν θά τον ματαϊδούμε.
Για κλάψτε δέντρα καί κλαριά, κΓ εσείς κοντορραχούλες 
καί σείς βουνά κλεφτόβουνα με τις κρυές βρυσούλες,
’τί χάσαταν ιήν κλεφιουριά, τον καπετάν Γληγόρη.

Μ* αυτούς τούς στίχους έχει άπαθανα- 
τίσει ή λαϊκή μούσα τόν ήρωϊκό θάνατο 
του Άσπροποταμίτη άρματωλοΟ Γληγόρη 
Λιακατά, πού συνέβηκε στις 28 τού Φλε
βάρη του 1826 στό Μεσολόγγι, όπου Οπο- 
στήριζε μέ τούς άντρες του τό άχυρό Ντολ
μά, σ’ ένα όμώνυμο νησάκι. Ό  Λιακατάς 
ήταν Κουτσόβλαχος άπό τόν Κλεινοβό τής 
Καλαμπάκας, γυιός κτηνοτρόφου. Ό  πα
τέρας του ήταν άπό τούς πλουσιώτερους 
κτηνοτρόφους τοΟ Άσπροποτάμου καί είχε 
τέσσαρα άγόρια, τόν Γληγόρη, τόν Μήτρο,

τόν Κώστα καί τόν Σωτήρη καί μονάκριβη 
θυγατέρα τήν πεντάμορφη Δέσπω.

Τόν χειμώνα δ γέρο— Λιακατάς ξεχεί
μαζε μέ τά κοπάδια του καί τή φαμίλια 
του σέ κάποιο χειμαδιό, έξω άπό τόν Καρ· 
βασαρά. Μιά μέρα ό περιβόητος Ά λ ή — 
Πασσάς πηγαίνοντας άπό τήν "Αρτα στόν 
Καρβασαρά δλως τυχαία είδε τήν ώμορφη 
Δέσπω νά πλένη σέ κάποια βρύση μέ γυμ
νά τά κάτασπρα πόδια της καί τόσο πολύ 
σαγηνεύθηκε άπό τήν ώμορφιά της, ώστε 
έστειλε άνθρώπους τής άκολουθίας του καί
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τήν άρπαξαν για νά τήν δδηγήσουν στα 
Γιάννενα καί νά στολίση τό χαρέμι του.

Ό  Γληγόρης έκαμε λιγοστά χρόνια 
κλέφτης καί άργότερα διωρίστηκε άπό τόν 
Ά λ ή  Πασσά άρματωλός στην πατρίδα του, 
τόν Κλεινοβό, γιατί σκότωσε Ενα άλλον φο
βερό κλέφτη, πού είχε έπικηρύξει δ σα
τράπης, της Η πείρου Άρματωλός στόν 
Άσπροπόταμο τήν έποχή έκείνη ήταν 6 
Νικολός Στουρνάρης άπό τά Kouxoatva μέ 
Εδρα τήν Πόρτα, Πόρτα— κόλι. Ό  Ά λής, 
γιά νά μή έρχουνται σέ προστριβές οί δύο 
αυτοί άρματωλοί στην Επίκαιρη αύτή θέση 
τής Πίνδου υποχρέωσε τόν Στουρνάρη νά 
δώση γιά σύζυγο στόν Λιακατά την με
γαλύτερη θυγατέρα του Εύαγγελή, γιά νά 
συνδεθουν έτσι μέ συγγένεια οί δύο οικο
γένειες. Ό  Στουρνάρης άναγκαστικά έκα
με τότε γαμπρό τόν Λιακατά, άν καί δέν ή 
θελε νά συνδεθή μέ βλάχο καί τούτο γιατί 
δταν ήταν νέος είχε ζητήσει μιά άπό τές 
άδελφές του βλάχου Γούσια Χατζηπέτρου 
άπό τό Βεττερνίκο γιά γυναίκα του καί του 
άρνήθηκαν. *Ετσι 6 Ά λ η —πασσάς μέ τούς 
δυό παραπάνω άρματωλούς στόν Ά σπρο
πόταμο, τόν Καραϊσκάκη στα ξακουσμένα 
Ά γρα φ α  καί τόν Ό δυσσία ΆνδροΟτσο στή 
Λεβαδειά, θεωρούσε τόν έαυτό του Εξασφα
λισμένο στις τρεις αύτές μεγάλες περιοχές. 
Τά γεγονότα δμως, πού Επακολούθησαν άρ- 
γότερα διέψευσαν τούς υπολογισμούς τού 
άνήσυχου σατράπη.

Α νάγκη  δμως νά άναδρομήσουμε λίγο 
στήν ιστορία: Τόν Φεβρουάριο τού 1820 6 
Σουλτάν Μαχμούτ θέλοντας νά δώση τέλος 
σέ μιά καταθλιπτική καί άφόρητη κατά
σταση, πού είχε δημιουργήσει δ περιβόη
τος Ά λ η — Πασσιάς μέ τις καταπιέσεις 
καί τις άγριες φορολογίες στούς κατοίκους 
τής πολυβασανισμένης Ηπείρου καί τής 
Θεσσαλίας, στήν δποία είχε διορίσει Βεζύ- 
ρην τόν δευτερότοκο γυιό του Βελή—Πασ
σά, Εκήρυξε τόν πόλεμο Εναντίον του καί 
πήραν διαταγή νά Εκστρατεύσουν στήν ’Ή 
πειρο δ Μαχμούτ Πασσάς τής Δράμας, δ 
Μπεχλιβάν Μπαμπά Πασσάς τού Ρουχτζου- 
κίου καί δ Σουλεί'μάν Πασσάς τής Θεσσα
λίας, πού άντικατέστησε τόν Βελή Πασσά. 
Ταυτόχρονα διετάχθησαν δ Σελήμ Πασσάς 
τών Βιτωλίων (Μοναστηριού), δ Μουσταφά

Πασσάς τής Σκόδρας νά σιείλουν στρατιω
τικές Ενισχύσεις στήν ’Ήπειρο καί δλοι νά 
τεθούν υπό τάς διαταγάς τού ’Ισμαήλ Πασ
σά ή Πασσόμπεη, πού είχε διορισθή Σα
τράπης τών Ίωαννίνων καί τού Δελβίνου 
καί στρατάρχης δλων των στρατευμάτων, 
πού Εκινήθησαν κατά τού Ά λ ή . Ό  Σου- 
λείμάν Πασσάς δταν ήρθε στήν Λάρισσα 
είχε μαζύ του ώς γραμματέα καί σύμβου
λο κάποιον Αναγνώστη (‘) άπό τή Σ ιάτι
στα, κατά προτροπή τού δποίου Εξέδωκε 
προκηρύξεις σέ δλη τή Θεσσαλία, προσκα- 
λών είς τά δπλα Εν όνόματι του Σουλτά
νου δλους τούς χριστιανούς. Αί προκηρύ
ξεις δμως αύτές Εστοίχισαν τήν ζωήν του 
γιατί δταν έγινε αύτό γ\ωστό άνεκλήθη 
στήν Κωνσταντινούπολη, τήν ήμέρα πού 
περνούσε τις διαβάσεις τού Ζυγού, (Μετσό
βου) καί δταν έφθασε στή Θεσσαλονίκη Ε- 
ξετελέσθηκε κατά Σουλτανική Διαταγή. 
Στήν περίσταση αύτή άπό τούς τρεις άρμα
τωλούς τής Δυτικής Θεσσαλίας μόνον δ Κα· 
ραϊσκάκης έμεινεν πιστός καί δ Άνδροϋ- 
τσος στήν Λεβαδειά, γιατί δ Στουρνάρης 
πρώτα καί δ Λιακατάς άργότερα τάχθηκαν 
μέ τό μέρος τών Σουλτανικών στρατευμά
των δταν έφθασεν δ Πασσόμπεης στή Λά
ρισσα. Πεντακόσιοι στρατιώτες τού Πασ
σόμπεη μέ άρχηγό τόν Μαξούταγα έφθα- 
σαν στήν Πόρτα—Ενώ τό κύριον σώμα τρά
βηξε γιά τό Μέτσοβο—καί άφοΰ Ενώθηκαν 
μέ τό σώμα τού Στουρνάρη προχώρησαν 
ποταμιά έως τό Γαρδίκι καί τά Κριθάρια 
— άνάμεσα άπό τή Τζούρτζα καί τό Μα
τσούκι—δπου κτύπησαν τούς Αρβανίτες 
του Ά λή Πασσά καί κατέλαβαν τούς Κα- 
λαρρύτες. Ό  Λιακατάς τήν Εποχή έκείνη 
βρίσκονταν στά Γιάννενα μέ τήν γυναίκα 
του Εύαγγελή γιά Επίσκεψη τής άδελφής 
του Δέσπως, πού ήταν κλεισμένη χανού
μισσα στό χαρέμι τού Άλή. Μόλις ειδοποι
ήθηκε άπό τόν πεθερό του Στουρνάρη έ
φυγε μέ τήν γυναίκα του καί πήγε καί 
συναντηθήκανε μ’ αύτόν στούς Καλαρρυ- 
τες. *Όλοι τότε προχώρησαν μέ τούς άν
τρες του Στουρνάρη καί έφθασαν στά Γιάν
νενα άπ* έξω, δπου ευρίσκονταν καί δΜάρ-

1. Τό πραγματικό του όνομα ήτο Νικόλαος 
Παππάς καί ήτο §νας άπό τά τολμηρότερα μέλη 
τής Φιλικής εταιρείας.



hiiM

cHneiPOTiKH ε στ ία » e A a a a g M g g g a a a

κος Μπόχσαρης, που είχε για έγγύηση τήν 
γυναίκα του, τά παιδιά του καί τον αδελ
φό του Κώστα μέσα στο Φρούριο του Ά λή. 
Ε κ ε ί έξω άπό τά Γιάννενα έκατηχήθησαν 
τότε ό Λιακατάς καί 6 Στουρνάρης είς τήν 
Φιλικήν έταίρείαν καί ώρκίσθησαν νά χύ
σουν τό αίμά των για τήν άπελευθέρωση 
τής σκλαβωμένης πατρίδας. Ή  έκστρατεία 
έκείνη τών Σουλτανικών στρατευμάτων μέ 
στρατάρχην τόν Ιΐασσιόμπεην άπέτυχε καί 
ό ,Σουλτάνος αναγκάσθηκε νά τόν άντικα- 
ταστήση μέ τόν Χουρσίτ Πασσάν τής Πε
λοπόννησου. Ό  Λιακατάς έν τω μεταξύ έ- 
πέστρεψε μέ τήν γυναίκα του στόν Κλεινο- 
βο καί δ Στουρνάρης μέ τού; άντρες του 
στήν Πόρτα των Τρικκάλων.

'Αργό τέρα ήλθε στό ΒετερνΙκο των Τρικ- 
κάλων άπό τά Γιάννενα καί ό Χριστόδου
λος Γούσιου Χατζηπέτρος, π ύ υπηρετούσε 
στήν αύλή του *Αλή Πασσά ως δεύτερος 
γραμματικός του. Έ  θέση του αυτή άπο- 
τελούσε εύσχημη όμηρία γιά νά έχη μέ τό 
μέρος του 6 ’ Α λ ή ς τόν κοτζάμπαση πατέ
ρα του τόν Γούσιο Χατζηπέτρο. Ό  Χρι- 
σ'.όδουλος είχε μυηθή στήν Φ.λική έταί- 
ρεία άπό τούς δύο πρώτου* έξαδελφούς του 
τον Γιώργη Τουρτούρη καί τον Γιάννη Κο· 
λέττη, πού υπηρετούσαν έπίσης στήν αύλή 
του Ά λή (') Ό  Χουρσίτ Πασσά; άφου πέ
ρασε τήν Στερεά Ελλάδα έφθασε στήν 
Θεσσαλία, δπου έπέταξε δσα υποζύγια 
μπόρεσε μαζύ μέ τούς ιδιοκτήτες τους γιά 
δοηγούς καί διαβαίνοντας τον Ζυγό τού Με
τσόβου έφθασε στις 15 Μαρτίου τού 1821 
έξω άπό τά Γιάννενα, στό Μελέτ Μπαξέ, 
δπου οί σημεΊ'.οί Αμπελόκηποι. Στό πέ
ρασμα άπό τή Θεσσαλία οιέπραξε πάρα 
πολλά έγκλήματα είς βάρος τών χριστια
νών καί μεταξύ τών θυμάτων άναφαίρεται 
ό Αγραφιώτης Γεώργης Καβοστεργιόπου* 
λος, τον όποίον έξε^έλεσε μσζύ με άλλα 
όκτώ μέλη τής οικογένειας του—eO δυστυ
χής αυτός Αγραφιώτης είχε προδοθή ώς 
φιλικό; άπό τόν συμπολίτην του Δημήτρη 
Τσολάκογλου άπό τήν Ρεντίνα τής Καρδί- 
τσης. Όλίγον δμως άργότερα ό Χουρσίτ

1. Αί μητέρες τοδ Χατζηπέτρου, του Τουρ
τούρη καί του Κολέττη ήσαν αδελφές, θυγατέρες 
τοδ Νικολάου Δημάκη άπό τό Χαλίκι, που βρίσκε
ται 3 ώρες μακρυά άπό τό Μέτσοβο. ·
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διέταξε τήν άπαγχόνιση τοΟ προδότη 
Τσολάκογλου καί του γυιοΟ του Γενικός 
στρατιωτικός διοικητής στή Θεσσαλία δια>- 
ρίστηκε τότε 6 Μαχμούτ Πασσάς ή Δρά- 
μαλης. Μετά τήν άναχώρηση το0 Χουρσίτ 
Πασσά άπό τήν Πελοπόννησον, οί Πελο* 
ποννήσιοι ύψωσαν τήν σημαία τής έπανα- 
στάσεως καί άργότερα τόν Ιούλιο μήνα τό 
ίδιο έκαμαν και οί Θεσσαλοί. Στις αρχές 
του ’Ιουλίου του 1821 έγιναν δύο έπανα- 
στατικά κινήματα, τό ένα στό Πήλιον μέ 
αρχηγό τόν Μπασδέκη και τό άλλο στή 
Δυτική Θεσσαλία μέ άρχηγό τόν Νικολό 
Στουρνάρη καί συναρχηγούς του τόν Γλη- 
γόρη Λιακατά καί τόν Χριστόδουλο Χ α
τζηπέτρο. Σ ' αυτούς έτρεξε νά ένταχθή καί 
ό Κώστας Μάνταλος άπό τά Χάσια μέ άρ· 
κετούς συντρόφους καί έτσι ή δύναμη τών 
ανταρτών έφθασε τις τρεις χιλιάδες. Ό  
αρχηγός Στουρνάρης χωρίς καμμιά αίτία 
καί δικαιολογία διέταξε καί σκότωσαν οί 
άντάρτες 66—κατ’ άλλους 70—Τούρκους, 
πού βρέθηκαν τότε σκορπισμένοι στά 67 ’ 
χωριά του Άσπροποτάμου γιά είσπραξη 
φόρων καί άργότεσα έτοιμάσθηκε νά έπι- 
τεθή κατά τής πόλεως Τρ.κκάλων καί γιά 
τή σοβαρά αυτή έπιχείρηση ζήτησε τήν σύμ
πραξη τού όπλαρχηγού τών Άγράφων 
Σταμούλη Γάτσου. Ε κείνος δμως μετά τά 
τραγικά συμβάντα, δχι μόνον άπαρνήθηκε 
τόν έθνικό αγώνα, πού είχεν άναγνωρίσει 
πρίν, άλλά καί άντέδρασε καί ώδήγησε 
τούς Τούρκους έξω άπό τά Τρίκκαλα γιά 
νά κιυπήσουν τούς Άσπροποταμίτες έπα- 
ναστάτες άπό τά πλευρά άν Ικινοΰντο πρός 
τά Τρίκκαλα. Γι* αυτό τόν σοβαρό λόγο έ· 
ματαιώθηκε τό πρώτο σχέδιο καί οί έν λό
γω έπλαρχηγοί αναγκάσθηκαν νά καταλά
βουν έπίκαιρες θέσεις γιά άσφάλειά των. 
Οί Τούρκοι δμως τών Τρικκάλων, δίαν έ· 
πληροφορήϋηκαν *ήν σφαγή τόσων ίδικών 
των άπό τού; άν.άρτες έ κίνησαν άλλοι κα
τά τού Λιακατά πού κατείχε τά στενά τού 
Κλεινοβού, άλλοι κατά τού ίδίου Στουρνά
ρη, πού είχε τό άρχηγείο στήν Πόρτα καί 
άλλοι κατά του Χρ. Χατζηπέτρου, πού ε ί
χε όχυρωθή στή θέση «Πρόδρομος» καί έ- 
νήργησαν άλλεπάλληλες έπιθέσεις έναντίον 
των, άπεκρούσθησαν δμως καί άναγκάσθη-
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καν νά επιστρέφουν, άπρακτοι στα Τρίκκα- 
λα καί μέ πολλούς τραυματίες.

Είς τάς 30 ’Ιουλίου, δλως ξαφνικά έ- 
ξημερώθηκαν μπροστά στην Πόρτα δύο χ ι
λιάδες Τούρκοι των Τρικκάλων, Ιππείς καί 
πεζοί καί σύραντες δύο κανόνια -έπετέθη- 
καν κατ’ έπανάληψη έναντίον τού έλληνι- 
κοΟ στρατοπέδου, χωρίς δμως νά σημειώ
σουν έπιτυχίαν. Την νύχτα δμως πολλοί 
έλληνες άντάρται έλιποτάκτησαν καί γιά 
τόν λόγον αυτόν δ Στουρνάρης υποχώρησε 
στό έσωτερικό τού “Ασπροποτάμου καί ώ· 
χυρώθηκε στές έπίκαιρες θέσεις «Μαύρη 
Πούλια» καί «Κόρμπου» όχτώ ώρες μακρυά 
άπό την Πόρτα. Οί Τούρκοι άναθαρρήσαν- 
τες άπό τήν λιποταξία των άνταρτών, ά- 
φού έλεηλάτησαν καί έκαψαν δλα τά γύρω 
χωριά έπετέθησαν άκολούθως κατά των άν
ταρτών χωρίς δμως νά έπιτύχουν είς τήν 
έπιχείρησιν αύτών καί άναγκάσθηκαν ιήν 
νύκτα νά έπιστρέψουν στήν Πόρτα, γιατί 
φοβήθηκαν μή τούς κάμουν αιφνιδιασμό οί 
άντάρτες. 'Όταν έγίνοντο αί σοβαρές αυτές 
έπιχειρήσεις στήν περιφέρεια τής Ιίόρτας, 
δ Γληγόρης Λιακατάς, στήν δράση τού δ- 
δποίου είναι αφιερωμένο τό σημείωμά μου 
αύτό, άνέλαβε μιά σοβαρά στρατιωτική ά- 
ποστολή. Τήν έποχή έκείνη τό Μέτσοβο 
είχε καταστή στρατιωτικό κέντρον τού 
Χουρσίτ Πασσά καί γ ι’ αύτό λέγονταν Τουρ- 
κόσταλο. Ό  Χατζηπέτρος ύστερα άπό τά 
πολεμικά άτυχήματα στήν Πόρτα, είχε τήν 
έμπνευση νά συστήση στόν άρχηγόν 
τού κινήματος Στουρνάρη τό κάψιμο τού 
Μετσόβου, γιά νά παρεμποδίσουν τές κινή
σεις τών Τουρκικών στρατευμάτων άπό τήν 
Θεσσαλία στήν “Ήπειρο. Ή  γνώμη του έ 
γινε δεκτή καί άνέλαβε 6 Λιακατάς μέ τά 
παλληκάρια του νά κάψη τότε τό Μέτσοβο. 
Ξεκίνησε άπό τόν Κλεινοβό μέ.700 άντάρ
τες, άφήνοντας στό χωριό τούς άδελφούς 
του μέ άρκετούς άντρες, καί ύστερα άπό δύο 
μέρες έφθασε καί στρατοπέδευσε στη θέση 
Δοκίμι, πού βρίσκεται άνάμεσα άπό τό “Α
νήλιο τού Μετσόβου καί άπό τό Χαλίκι. 
“Α π' έκεί δ Λιακατάς έστειλε άνθρωπό του 
καί ειδοποίησε τούς Μετσοβίτες γιά τό σκο
πό τού έρχομού του.

Οί κάτοικοι τού Μετσόβου, δπως ήταν έ· 
πομενο, έταράχθησαν τότε πάρα πολύ καί

οί κοτζμπασήδες έκαμαν συμβούλιο γιά νά 
άπαντήσουν στό μήνυμα του Λιακατά. ’Α
φού σκέφθηκαν δυό ήμέρες καί δυό νύχτες 
καί δέν εύρισκαν καμμιά διέξοδο, έκαμαν 
έρανο μεταξύ των καί έμασαν δύο χιλιάδες 
γρόσια, τά όποια έστειλεν στόν Λιακατά 
μέ τόν Μετσοβίτη Νικόλα Καφετζή γιά τόν 
άπελευθερωτικό άγώνα καί μέ γράμμα τόν 
παρακαλούσαν νά μήν έπιμείνη νά κάμη 
τέτοια μεγάλη καί άνεπανόρθωτη κατα
στροφή, δίχως κανένα πρακτικό σκοπό, 
γιατί οί Τούρκοι είχαν τήν δύναμη νά κρα
τήσουν μέ κάθε θυσία τό Μέτσοβο, άφού 
διέθεταν πολλές στρατιωτικές δυνάμεις. 
Ό  Λιακατάς άναγνώρισε δτι είχαν δίκαιο 
οί Μετσοβίτες άρκέσθηκε νά κάψη 183 μό
νον σπίτια τού Μετσόβου στήν συνοικία τού 
'Α γίου “Αθανασίου (Κίσσια) καί στά Γύ
φτικα καί νά βαδίση στό Χαλίκι, δπου έ 
καψε τόν Πύργο τού Μιχαλάκη Φύλλου 
(Τριανταφύλλου) μαζύ μέ τούς “Αρβανίτες 
φύλακες. Τόν Πύργο τού Χαλίκιώτη τσέ- 
λιγγα Μιχαλάκη είχεν άρπάξει δ Ά λή  
Πασσάς καί είχε βάλει άρβανίτες στρατιώ
τες μέσα γιά φρουρά. “Από τό Χαλίκι προ
χώρησε στό Προσγόλι (Περιστέρι) γιά νά 
τό παραδώση στίς φλόγες καθώς καί τήν 
Γότιστα καί ένα άλλον πύργο τού Ά λή  
Πασσά, πού χρησίμευε ώς στρατιωτικός 
σταθμός κοντά στόν Άραχθο ποταμό. Ό  
Λιακατάς ύστερα άπό τήν έκτέλεσι τής πα- 
ρα πάΜϋ έντολής γύρισε πάλι στή θέσι του 
στόν Κλεινοβό.

Ό  Νικόλας Στουρνάρης καί οί 
συναρχηγοί του Λιακατάς, Χατζηπέτρος 
καί Μάνταλας έπειτα άπό τήν-έπικράτησι 
τών Τούρκων καί άφού δ Άσπροπόταμος— 
τά 67 χωριά του—βρέθηκε άνάμεσα άπό 
δύο έχθρικά στρατόπεδα τών Τρικκάλων 
καί τών Ίωαννίνων, άναγκάσθηκαν νά έλ
θουν σέ συμβιβασμό μέ τούς Τούρκους υπό 
τούς δρους αυτοί μέν νά μένουν στ’ άρμα- 
τωλίκια των δπως πρώτα καί νά στέλνουν 
οί ίδιοι στές αρμόδιες Τουρκικές άρχές τούς 
συνηθισμένους φόρους, τοϋρκος δέ νά μή 
πατήση στά χωριά των. Τήν ίδια τύχη είχε 
τότε καί τό έπαναστατικό κίνημα τού Πη- 
λίου δπό τόν δπλαρχηγό Μπασδέκη καθώς 
καί τό κίνημα τής Μακεδονίας, πού έξερ- 
ράγη στήν Κασσάνδρα τής Χαλκιδικής μέ
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αρχηγό τόν έμπορα Σερρών Εμμανουήλ 
Παπάν—Καί τά δυό έπνίγησαν στό άφθο
νο αίμα τών Ελλήνων άγωνιστών. Τό Μα
κεδονικό κίνημα ένίσχυσαν τότε μέ όπλα 
καί πολεμοφόδια οί Μετσοβίτες άδελφοί 
Τουσσίτσα καί ό Τασσίκας Κυριάκού, πού 
ήοαν έγκατεστημένοι στην ’Αλεξάνδρεια 
καί πού τά έστειλαν στόν λιμένα τής Κασ
σάνδρας μέ ιδιόκτητα ιστιοφόρα των, μέ τά 
όποια διεσώθησαν οί έπιζήσαντες καταφυ- 
γόντες στές Σποράδες. Παραδόξως τά σχο
λικά βιβλία τής μαθητικής μου έποχής οέν 
άνέγραφαν ούτε μία λέξη για τά συγκινη
τικά αύτά γεγονότα..— Μετά τόνοίκτρόθά
νατο τοΟ Χουρσίτ ίΐασσά στήν Λάρισσα, ό 
Σουλτάνος διώρισε Ρούμελη Βαλεσή τόν 
Δερβή Πασσιά, ό όποιος ήρχισε νά συγκεν- 
τρώνη στρατεύματα στή Λάρισσα. Στά Τρικ- 
καλα περί τά μέσα Απριλίου το0 1823 έ· 
φθασε καί έγκαταστάθηκε ό Σιλιχτάρ Μπό- 
δας μέ σκοπό νά ένεργήση έκστρατεία κα
τά τών άρματωλών τοΟ Άσπροποτάμου, δη
λαδή τοΟ Στουρνάρη, του Λιακατά καί τοΟ 
άρματωλοΟ τών Άγράφων Καραϊσκάκη. 
Την Ιδια έποχή έπιχείρησε νά είσβάληστό 
άρματωλίκι τών Άγράφων ό Κίτσιος Τζα- 
βέλλας μέ 300 Σουλιώτες— καθ’ υπόδειξη 
τοΟ διευθυντοΟ τής Δυτική; Ελλάδος, Ά λ . 
Μαυροκορδάτου, γιά νά άπαλλαγή άπ* αυ
τούς—ύστερα δμως από σκληρή μάχη στήν 
Κυδωνιά—θέση εικόνισμα—στήν όποία άν 
καί κατετρόπωσε τόν Καραί'σκάκη άναγ- 
κάστηκε νά γυρίση στόν Βάλτο. ΠοΟ νά 
έφαντάζετο τότε ό Καραϊσκάκης δτι υστέ
ρα άπό λίγα χρόνια θά ξεψυχούσε στήν άγ· 
καλιά τού Κίτσου Τζαβέλλα ψιθυρίζοντας 
Κίτσο μου μπΐρ (Κίτσο παιδί μου) νά μου 
ζήση;... μετά τόν θανάσιμο · τραυματισμό 
του στή μάχη τού Φαλήρου άπό σφαίρα 
όχι Τούρκικη δυστυχώ;!. Ά λλο  σώμα άπό 
80 Σουλιώτες μπήκαν άπό τά Τζουμέρκα 
στό άρματολίκι τού Λιακατά γιά νά χορ- 
τάση ψωμίΐ *0 Λιακατάς τούς έκλεισε σ’ 
ένα στενό καί· τούς υποχρέωσε νά παραδο- 
θούν καί νά υποσχεθούν ότι θά πολεμήσουν 
μαζύ του. “Γστερα άπό λίγες μέρες ό Σι- 
λιχτάρ Μπόδας έξεστράτευσε κατά τού 
Στουρνάρη καί του Λιακατά, οί όποίοι έ- 
τρεξαν νά όχυρωθοΟν στήν Πέτρα, πάνω άπό 
τά Κούτσαινα μαζύ μέ τούς 80 Σουλιώτες

τού Λιακατά, πού έπροθυμοποιήθηκαν πο
λύ γιά τόν άγώνα. Οί Αρβανίτες το0 Σι- 
λιχτάρ Μπόδα προχωρήσαντες άπό τή θέση 
Κόρμπου πρός τό Περτοϋλι καί Βεττερνΐκο 
ώς τήν Ιΐύρα, πού βρήκαν έρημα άπό άν- 
θρώπους, έβαλαν φωτιά καί έκαψαν πολλά 
καί τά καλύτερα σπίτια, δπως τής άρχον- 
τικής οίκογενείας Χατζηπέτρου. — Κατά 
καλή δμως τύχη έρχόταν άπό τά Χάσια ό 
Νάσιος Μάνταλας, άκολουθώντας τούς Τούρ
κους κατά πόδι, χωρίς έκείνοι νά έχουν 
άντιληφθή καί έτσι κυνηγώντας ξαφνικά 
τούς άνάγκασε νά περάσουν τού Κόρμπου 
τά στενά καί τού ΔραμιζιοΟ καί νά σωθούν 
άπό τήν Πόρτα στόν κάμπο τών Τρικκά- 
λων. eO Γληγόρης Λιακατάς τό ίδιο βρά
δυ άφοΟ πήρε μαζύ του δλο τό σώμα τών 
Σουλιωτών, τούς δικούς του καί τού Στουρ
νάρη έως 400 όλους έτρεξε κατ’ εύθεΐαν 
στό στενό τής Κρύας βρύσης, πού βρίσκεται 
κοντά στό χωριό Βανακούλια καί άπ* δπου 
περνούσε δ δρόμος Τρικκάλων—Μετσόβου 
— Ίωαννίνων, καί έκεί ώχυρώθηκε μέ ά· 
πόφαση νά κόψη τήν συγκοινωνίαν μέ τά 
Γιάννενα.

Έ κεί στήν Κρύα βρύση έφθασε κάποτε 
ένα καραβάνι άπό τά Γιάννενα άπό 150 
φορτωμένα ζώα πού τό συνώδευε ίσχυρά 
δύναμη άπό Τούρκους στρατιώτες. 
Εύθύς ώς προσχώρησε τό καραβάνι μέ τούς 
Τούρκους σέ μια στενωπό—άπό κάτω ή Σα- 
λαμπριά καί άπό πάνω πυκνό δάσος— οί 
καραδοκούντες άντάρτες άρχισαν νά βάλ
λουν έναντίον τών Τούρκων καί κατά τών 
άγωγιατών έξ άνάγκης. Οί Τούρκοι δ τρε
ξαν νά καταλάβουν κατάλληλες θέσεις καί 
νά άπαντήσουν μέ πυκνούς πυροβολισμούς 
στούς άντάρτες.

Αρκετοί Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθη
καν στήν συμπλοκή αύτή καί οί διασωθέντες 
αναγκάσθηκαν νά έπιστρέψουν στό Μέτσοβο 
αφού άφήκαν τό καραβάνι στά χέρια τών 
άνταρτών τού Λιακατά, ό όποιος τότε παρέ
δωσε δλα τά φορτωμένα μέ πανικά καί με
ταξωτά ζώα στούς Σουλιώτες γιά νά τά δ- 
δηγήσουν στόν Κλεινοβό. Ε κείνοι όμως μό
λις τά πήραν στά χέρια των τράβηξαν γιά 
τόν Βάλτο.—Στό διάστημα αύτό ό Σουλ
τάνος διώρισε άρχιστράτηγο γιά  τήν έκπόρ- 
θηση τού Μεσολογγίου τόν Μαχμούτ Πασ-



m sb am  cHT-iPotiKH eztia*96 3 9 9 9 9 9 9 B 9 9

σά τής Σκόδρας καί στα μέσα 'Ιουνίου τού 
1823 έφθασε στά Τρίκκαλα μέ 20.000 Σκο- 
δράνους και Μιρδΐτες καί άμέσως ειδοποί
ησε τδν Καραϊσκάκη, τόν Στουρνάρη καί 
τόν Λιακατα νά τόν άκολουθήσουν μέ όσους 
άντρες είχαν καί ότι τούς άμνηστεύει για 
τά προηγούμενα. Ό  Στουρνάρης καί ό Λια- 
κατάς ειδοποίησαν έγκαίρως την έλληνική 
Κυβέρνηση για τόν έρχομό τοϋ Μαχμούτ 
καί ζήτησαν νά τούς σταλούν άρκετά πολε
μοφόδια. Ε π ε ιδ ή  δε έκριναν άόύνατο νά 
τά βάλουν μέ τόσο τούρκικο στρατό, διέτα
ξαν νά τραβηχθοΟν όλες αί οικογένειες άπό 
τά χωριά μέ δ,τι μπορούσαν νά πάρουν μα- 
ζύ τους καί νά καταφύγουν σέ όρεινά καί 
άπρόσιτα μέρη.

Είς τάς 23 ’Ιουλίου τού 1823 ξεκίνη
σαν οί Τούρκοι άπό τά Τρίκκαλα καί προ
χώρησαν άλλοι πρός την Ό ξυά τών Άγρά- 
φων καί άλλοι μέ τόν περιβόητον Σούλτσε 
Κόρτζια προήλασαν στό Κόρμπου πηγάδι 
καί κατασκήνωσαν. Πάρα πέρα ήσαν ό 
Στουρνάρης, ό Λιακατάς καί ό Χατζηπέ- 
τρος μέ τά παλληκάρια των καί υποδέχθη
καν μέ πυροβολισμούς τούς Τούρκους. Έ -  
πηκολούθησε σκληρά μάχη, στήν Οποία οί 
Τούρκοι άπεκρούσθησαν μέ πολλές ζημίες 
καί άναγκάσθηκαν νά γυρίσουν στά Κού- 
τσαινα χωρίς νά τολμήσουν νέα έπίθεσι. 
Στήν αιματηρή αυτή μάχη διεκρίθησαν δ ι
ακόσιοι Βλάχοι τού Λιακατα καί άλλοι τό
σοι τού Στουρνάρη. Ά π ό  τό Κόρμπου οί 
άρματωλοί προχώρησαν πρός τόν Βάλτο 
καί ύστερα άπό μεγάλες καί έξαντλητικές 
πορείες έφθασαν στό βραχόρι (Αγρίνιο) 
καί ά π ’ έκεί στό Μεσολόγγι, όπου εφθασε 
καί 6 διευθυντής τής Δυτικής Ελλάδος Ά λ . 
Μαυροκορδάτος ό όποιος έκάλεσε όλους 
τούς άρματωλούς σέ συνέλευση. Κατά τό 
διάστημα αύτό τής άναγκαστικής μετακι- 
νήσεως αί οικογένειες τού Άσπροποτάμου, 
πού είχαν καταφύγει στά ψηλότερα καί τά 
πλέον άπρόσιτα μέρη έληστεύθησαν άπό 
Βαλτινούς κλέφτες καί πολλές γυναίκες έ· 
βιάσθησαν τότε. Ό  Λιακατάς καί ό Στουρ
νάρης πληροφορηθέντες στό Μεσολόγγι ότι 
αί οίκογένειές των, πού έμεναν στήν Κε· 
φαλλωνιά ύπέφεραν οικονομικά»;, έστειλαν 
τόν γραμματικό Νικόλα Κασομούλη καί τές 
μετέφερε στόν Κάλαμο, μικρό νησάκι νο·

τίως τής άγίας Μαύρας (Λευκάδας), πού 
κατείχετρ άπό τούς Ά γγλους καί έτσι βρή
καν άσυλο έκεί. Αργότερα πήγαν έκεί ό 
Λιακατάς καί ό Στουρνάρης καί είδαν τούς 
άνθρώπους των καί τούς έφοοίασαν μέ χρή
ματα. Ά π ό  τόν Κάλαμο οί δυό άρματω
λοί γύρισαν στό Μεσολόγγι καί άφού έφω- 
διάσθηκαν μέ άρκετά πολεμοφόδια ξεκίνη
σαν καί έφθασαν στ* άρματωλίκια των,στά 
όποία κατά την άπουσίαν των τούς άνα- 
πλήρωναν οί άδελφοί των.

Έ  έκστρατεία τού Μαχμούτ πασσά 
στή Δυτική Ελλάδα, πού είχε ώς σκοπό 
τήν κατάληψη τού Μεσολογγίου άπέτυχε, 
γιατί ένέσκηψε πανούκλα στόν Τούρκικο 
στρατό καί ό Μαχμούτ αναγκάσθηκε νά 
γυρίση στήν Αλβανία. Καί ό Σούλτσε Κόρ- 
τζια γύρισε στήν έδρα του στά Τρίκκαλα 
καί στήν έπιστροφή έλεηλάτησε τό μεγάλο 
μοναστήρι τού Ντούσκου καί έσφαξε τότε 
άρκετούς καλογήρους. Τόν Αύγουστο τού 
1824 ό Γληγόρης Λιακατάς, ύστερα άπό 
έντολή τού Μαυροκορδάτου, ήλθε σέ συνεν
νοήσεις μέ τούς Γοτζιστινούς, πού ήσαν έ
τοιμοι νά έπαναστατήσουν καί έχρειάζοντο 
άρχηγόν γιά νά μπορέσουν νά μεταφέρουν 
τές οίκογένειές των στήν έλεύθερη Ε λ λ ά 
δα. Ό  Λιακατάς άφού έμασε δΟΟ άντάρ- 
τες τράβηξε στόν Ζυγό τού Μετσόβου,* όπου 
ύπηρετοΰσε ώς οερβέναγας ό Νικόλας Κα
ψομούνης, τόν όποιον κατάφερε καί πήρε 
μαζύ του μέ τούς λίγους άνδρες πού είχε 
γιά τήν φύλαξη τών στενών. Ό  Καψομού- 
νης αυτός ήταν άπό τήν Άραχωβίτσα τής 
Ευρυτανίας καί υπηρετούσε ώς βασανιστής 
καί έκτελεστής στήν αυλή τού Ά λή Πασσά. 
"Οταν προσκύνησεν ό Κατσαντώνης στόν 
Ά λ ή  υποχρεώθηκε νά τόν πάρη μαζύ του 
στό Μέτσοβο καί όταν άργότερα τράβηξε 
γιά τά Ά γραφα ό Καψομούνης έμεινε οερ- 
βέναγας στόν Ζυγό τοϋ Μετσόβου κάμποσα 
χρόνια. Ό  Λιακατα; κινηθείς μέ μιά μάχη 
στά Τζουμέρκα κατέλαβε τή Γότζιστα, προ
χώρησε έως !ξω άπό τά Γιάννενα, έκλεισε 
στόν Πύργο τού Παλάσκα μερικούς Τούρ
κους καί έπιασε τόν άνεψιό τοϋ Ταχήρ 
Ά μπάζη  καί άλλους δύο σημαίνοντες Μάνε 
Λιουζάτη, Καλέμ Τεπελένη μέ άλλους δέ
κα. Ό  Καψομούνης μπήκε στό Νησί τών 
*Ιωαννίνων καί άρπαξε τήν γυναικά του καί
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τά παιδιά του καί αύτό τό κατόρθωμα 
έτρόμαξε τούς Τούρκους. Αί περισσότερες 
Τούρκικες οικογένειες κλείσθηκαν τότε στό 
Φρούριο καί άλλες κατέφυγαν στήν ’Αλβα
νία. Και ca δύο αυτά χωριστά κατορθώμα
τα δόξαζαν έξ Ισου καί τόν ευγενικό ήρωα 
Λιακα*.ά καί τόν άγριο Καψομούνη, πού 
έκρυβε στήν καρδιά του στοργή για τούς 
δικούς του καί δείχνουν τι έργα θαυμα
στά θά μπορούσαν \ά κάμουν δλοι Ικείνοι 
οί άντρες, άν είχαν άπό πίσω τους έ'να μυα
λωμένο άρχηγό νά τούς ένώνη καί νά τού; 
έμπνέη. Οί Τούρκοι τών Τωαννίνων τρομο- 
κρατηθέντες τότε κατηγόρησαν τούς Έλλη
νες Γιαννιώτες δτι εύρίσκονται σέ συνεννόη
ση μέ τόν Λιακατά καί γιά τόν λόγο αύτόν 
οί Γιαννιώτες έστειλαν άνθρωπό τους στόν 

• Γληγόρη Λιακατά καί τόν παρεκάλεσαν γιά 
τήν αγάπη τών αδελφών του Χριστιανών νά 
τραβηχθουν μακρυά από τά Γιάννινα γιά νά 
μη κινδυνεύση δ άθώος|λαός. ’Έτσι ό Γλη- 
γόρης πήρε μαζύ του τις οικογένειες τού 
ΓοτζιστικοΟ πού ήθελαν νά τραβηχτούν μέ 
τού; έλευθέρου; "Ελληνες καί τις έφερε στήν 
έλεύθερη Ελλάδα. ’Αργότερα ό Γληγόρης 
γύρισε μέ τούς άντρες του στόν Κλεινοβό.

Έφθασε κάποτε τό Φθινόπωρο τού 
1824. "Ολοι οί δπλαρχηγοί καί οί 
πληρεξούσιοι τού Άσπροποτάμου καί 
τής Ρούμελης πήραν προσκλήσεις γιά 
τήν τοπική Συνέλευση, πού άποφάσισε δ 
Μαυροκορδάτος νά γίνη στό Αίτωλικό τόν 
Νοέμβριο μήνα. Ό  Λιακατάς μέ 400 Βλα 
χόπουλα παλληκάρια άπό τά χωριά τού 
Άσπροποτάμου, ξεκίνησε μέ τόν πεθερό 
του Στουρνάρη γιά τό Μεσολόγγι. Στις 25 
τού Νοέμβρη έφθασαν στό Σοβουλάκο καί 
διενυκτέρεψαν στά καλύβια πούχαν σ' ένα 
ρέμμα. Τήν μεθεπομένη27 τού μηνός έφθα- 
σαν στές στάνες τού Στουρνάρη καί τού 
Γρηγόρη—καί οί δύο άρματωλοί είχαν κο
πάδια άπό πρόβατα καί άργελέδες άπό 
μεγάλα ζώα—πού είχαν στήσει οί τσοπά
νηδες κοντά στη λίμνη άπό τό Βραχόρι σ’ 
ένα ώμορφο μέρος. Έ τριξαν τότε δλες οί 
οικογένειες τών τσοπαναραίων νά τούς ύπο* 
δεχθούν καί νά τούς περιποιηθούν. ’Απ’ 
έκεΓ τράβηξαν γιά τό Μεσολόγγι, άπ’ δπου 
δέν έπρόκειτο νά γυρίσουν στόν Άσπροπό* 
ταμο πλέον.

Ό  Νικολός Στουρνάρης διωρίσθηκε 
Φρούραρχος Μεσολογγίου καί ό Λιακατάς 
άνέλαβε νά Οπερασπισθή τό Φρούριο Ντολ
μά, πού βρίσκεται πάνω σ’ ένα δμώνυμο 
νησάκι, πρός τό Αίτωλικό. ΈκεΓ πολεμών
τας δ ήρωας Λιακατάς μέ τά παλληκάρια 
του τό✓ Ιούλιο τού 1825 έχασε τό δεξί του 
μάτι άπό κομμάτι δβίδας καί έφυγε γιά τόν 
Κάλαμο, δπου παρέμεναν αί οικογένειες 
τών δύο άρματωλών. Αί ’Αγγλικές δμως 
άρχές δέν του έπέτρεψαν τήν είσοδο καί ά· 
ναγκάσθηκε νά πάγη στό νησάκι Πέταλά 
γιά θεραπεία καί ξεκούραση. ΈκεΓ τόν έ- 
πισκέφθηκε ή γυναίκά του Εύαγγελή καί 
τόν περιποιήθηκε. 5Ηταν δμως άπαρηγόρη- 
τος ό ώμορφος—ώμορφότερος άπό δλους 
τούς όπλαρχηγούς τού 21 καί γενναίος δ- 
σον λίγοι—Λιακατάς γιά τό χάσιμο τού 
ματιού του καί δσες φορές καθρεπτίζονταν 
καί έβλεπε τό χαμένο μάτι του καί θυμόν- 
ταν τόν έαυτό του γερό καί άρτιο στενοχω- 
ροϋνταν πάρα πολύ καί άναστέναζε καί 
δ'ταν έδενε τό μαντήλι άπάνω του έλεγε: 
«Έ γώ  πλέον άφοΰ έχασα τό μάτι μου είναι 
περιττό νά ζήσω». CH άντρίκεια αυτή φι- 
λαρέσκεια τού Λιακατά θυμίζει τό «θάνατο 
παλληκαριοΰ» στού Κωστή Παλαμά τό διή
γημα. Ό  Κιουταχής άρχισε νά περισφίγγη 
περισσότερο τό Μεσολόγγι καί σέ λίγο έφθα* 
σε καί δ Ίμπραήμ πασσάς σέ ένίσχυσή του. 
Έ  θέση τών πολιορκημένων μέρα σέ μέρα 
έγένετο κρισιμώτερη, άπελπιστική.— Οί 
Τούρκοι άρχισαν νά έπιτίθενται άπό ξηρά 
καί άπό θάλασσα κατά τού Λιακατά, πού 
δπως άνέφερα πάρα πάνω είχε δχυρωθή 
στό φρούόιο Ντολμά σάν άλλος Λεωνίδας 
μέ 300 Βλαχόπουλα παλληκάρια, άπό τά 
όποια τά 70 ήσαν ξαδέλφια καί άνίψια του 
καί στενοί συγγεν.ίς του, πού τόν άκολου- 
θούσαν τυφλά καί δέν τόν άφηναν ποτέ. *0 
Γληγόρης άφοΰ έπεσε τό δχυρό Βασιλάδι 
ζήτησε βοήθεια άπό τό Μεσολόγγι, δέν τού 
έστειλαν δμως. Τότε συγκεντρώνει τούς άν
τρες του στις 28 τού Φλεβάρη, Κυριακή 
τών Άπόκρεω, καί τούς λέγει:

— « ΑΓ ώρέ παιδιά, οί πολλοί καί οί ναζιά
ρηδες δουλειά δέν κάμνουν ήμείς οί λίγοι 
πού βρεθήκαμε έδώ, ήμεΤς θά βαστάξουμε 
καί άν δ Θεός βοηθήση καί νικήσουμε τό 
νάμι (τιμή, δόξα) μένει σέ μάς καί ή άτι·

»
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μία σ' έκείνουζ. Μένετε λοιπόν έσείς νά βα
στάξουμε; ή πέτε μου νά πάρω τά μέτρα 
μου. Βοήθεια άλλη, δπως βλέπετε, δέν έ
χουμε». Ό  γραμματικός τοΟ όπλαρχηγοΟ 
Δημ. Μάκρη Θανάσης καί τούτος δπως 6 
Γληγόρης ώμορφος καί νεοπαντρεμένος 
προσέθεσε τότε: «Είμαστε άντρες, δπου κ ι3 
άν πάμε πάντα πόλεμο θάχουμε. *Αν πάρη 
τόν Ντολμά 6 έχθρός τΐ χρησιμεύει τό Α 
νατολικό; (Αίτωλικό). Κ* έκεί κ ’ έδώ πό
λεμος και θάνατος. Κάλλιο λοιπόν τίμιος 
θάνατος έδώ, παρά μέσα στό Ανατολικό 
μπερδεμένοι μάλιστα μέ τις γυναίκες μας». 
*Όλοι τότε άποφάσισαν καί έδωσαν τόν λό
γον τής τιμής των έκεί νά σκοτωθοΟν ώς 
τόν τελευταίο, νά λυώσουν,^άν κινηθή κατ’ 
αύτών ό έχθρός καί νά μή ντροπιασθοΟν 
ποτέ. Ό  Γληγόρης τότε τόν μέν Θανάση 
τόν έβαλε άπέναντι τής Φοινικιάς μαζύ μέ 
τό δικό του σώμα, έκεί άκριδώς πού ήσαν 
καί τά κανόνια, τούς δέ ύπόλοιπους τούς 
μοίρασε άπό λίγουςσέ κάθε ταμπούρι, άνά- 
λογα μέ τόν άριθμό άπό τούς διαθέσιμους 
άντρες, έως τό ταμπούρι τού άλλου στενού 
τού eAγίου Νικολάου. Ό  Γληγόρης διάλε
ξε τριάντα παλληκάρια καί στέκονταν νά 
βλέπη καί δίνη βοήθεια δπου θά ήταν ά- 
νάγκη.

’Από τό πρωί τής 28ης τού Φλεβάρη 
Α ρβανίτες τού Κιουταχή καί Άραπάδες 
τού Ίμπραήμ μέ βάρκες έκινήθησαν καί 
ώρμησαν πρός τά ταμπούρια καί μερικοί 
ά π ’ αύτούς βγήκαν στό μύτικα (άκρωτήρι) 
τού Ντολμά καί την ίδια  ώρα άλλοι ρ ίχτη 
καν στό αύλάκι πρός τό μέρος τής Φοινι

κιάς. Ε κείνοι πού βγήκαν στό μύτικα δέ
χθηκαν τά βόλια τών ήρώων, τσακίστηκαν 
καί ξαναμπήκαν στις βάρκες δσοι σώθηκαν. 
Α λλά  καί οί άλλοι στην Φοινικιά δέν ε ί
χαν καλύτερη τύχη, τσακίστηκαν κυριολε
κτικά κ* έκείνοι. Τριακόσιοι Τούρκοι σκο
τώθηκαν καί πληγώθηκαν τότε καί άνάμε- 
σα στους σκοτωμένους ήταν καί ό πολύς 
Μπανούσης Σεβράνης ’Αρβανίτης. Χίλιοι 
Τούρκοι άποβιβάζονται άργότερα στον μύ
τικα καί τότε πιάστηκαν μέ τά σπαθιά στά 
χέρια στή μέση τού νησιού. Σέρνουν τά 
γιαταγάνια οί ήρωες καί πέφτουν άπάνω 
στούς Τούρκους καί έτσι σφάζοντες καί 
σφαζόμενοι κατά τόν ιστορικό έτέλειωσαν 
δλοι... έκτός άπό 2—3 πού γλύτωσαν για 
νά πληροφορήσουν τό Μεσολόγγι γιά τό τέ
λος τού δράματος. ’Ανάμεσα στούς σκοτω
μένους ήταν καί δ Γληγόρης Λιακατάς. 
Τέτοιον ένδοξο θάνατο είχε ό άπαράμιλλος 
σέ άνδρική καλλονή καί σέ ηρωισμό άρμα- 
τωλός τού Κλεινοβού Γληγόρης Λιακατάς. 
’Αποδείχθηκε ένας συνειδητόςήρωας! Μετά 
τήν πτώση τού όχυρού Ντολμά δέν άπέμει- 
νε καμμιά έλπίδα γιά τό Αίτωλικό. Οί πο- 
λιορκημένοι βγήκαν μέ άσπρη σημαία καί 
ζήτησαν άπό τον Ίμπραήμ νά παραδοθούν. 
Οί παραδοθέντες ώδηγήθησαν στην "Αρτα, 
δπου ό Κιουταχής ανέλαβε νά τούς θρέψη 
έπί ένα μήνα, άγού κράτησαν άπό 100 γρό- 
σια ό καθένας καί τήν καλύτερη* φορεσιά 
άπό δλη τήν περιουσία τους!! Έ  δημοτική 
μούσα δέν παρέλειψε ν* άπαθανατίση τόν 
ήρωϊκό θάνατο τού Λιακατά μέ αρκετά τρα
γούδια, δπως τά παρακάτω*.

Α '
Ε ψ ές κατά τό δειλινό, εψές κατά τό βράδυ 
τρεις λυγερές τό λέγανε κ’ έπικροτραγουδονσαν.
Ή  μια ’ταν ή Στουρνάραινα του Μάρκου Μπότσαρ* ή άλλη 
κι* ή τρίτη ή μικρότερη τού καπετάν Γρηγόρη.
Έ κεί πού μοιρολόγαε καί ώμορφοτραγουδούσε 
πουλάκι πάησε κ’ έκαστε πάνω στα γόνατά της.
Πες μας, πες μας πουλάκι μαυ κάνα καλό χαμπέρι.
Τί νά σου πώ κορονλά μου, τί νά σου μολογήσω;
Ε ψ ές προψές πού διάβαινα στό έρμο Μεσολόγγι, 
ακόυσα πώς βαρέθηκε ό καπετάν Γληγόρης.
Τον κλαίν* τά δέντρα τά κλαριά τόν κλαΐν κ* οι κρύες βρύσες 
τόν κλαΐνε και στά Κούτσαινα οί καπετανοπούλες.
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B'
ψηλά ’πό r* Άσπροπόταμο πετάει στό Μεσολόγγι, 
γεράκι με δυο γράμματα από τούς Λιακαταίους.
Γυρίζ* εδώ, γυρίζ’ εκεί, γυρίζ* δλη τή χώρα.
Μην εϊδαταν τον Λιακατα, τον καπιτάν Γληγόρη;
Πουλίμ' αύίός δεν ειν* εδώ, εδώ μην τον γυρεύεις’
Πέτα στο ’Ανατολικό και πέρασε στον Πόρο, 
κ’ εκεί θά βρης πολλά κορμιά, σφαγμένα σκοτωμένα, 
κι* οποίο θά ίδής λεβέντικο και ξανθομούστακα το, 
έκεΐνο είναι τό κορμί, του καπετάν Γληγόρη.

Γ '
Μέ γέλασεν ή χαραυγή, μέ γέλασεν ή Πούλια, 
κ* έπήγα πάνω στο βουνό, ψηλά στο κορφοβούνι 
κι’ ακόυσα μιά Πέρδικα, πού γλυκοκελαϊδούσε 
κ* εκαταριώνταν τά βουνά μ* ανθρώπινη φωνίτσα:
Έ σεΐς βουνά τού κέρατά, βουνά τ' Άσπροποτάμου 
την κλεφτουριά τι κάματαν, τον καπειάν Γληγόρη;
Ό  Νικολός τον γέλασεν, ό Νικολός Στουρνάρης.
’’Αϊντε Γληγόρ* άς φύγουμε στο Μεσολόγγ* άς πάμε, 
νά γίνουμε χιλίαρχοι, κα'ι νά μάς κάμουν πρώτους.
Ό  Μήτρος έγραψε γραφή κΓ έστειλε τού Γληγόρη. 
Γληγόρη τι ζουρλάθηκες, σού πήρ’ ό Θεός τή γνώση 
κι’ άφηκες τά λημέρια μας, τό πατρικό σου σπίτι;

> ΤΙ νά σού κάμω μπρε αδερφέ, τι νά σού κάμω Μήτρο, 
βόλι πικρό μέ βάρεσε μέσ* στο δεξί μου μάτι.
Κ ι’ άν κάμ’ 6 Θεός και γιατρευτώ κΓ ή Παναγιά νά γιάνω 
θά πάρω δίπλα τά βουνά δίπλα τά κορφοβούνια.

Μετά τόν Θάνατο του Γληγόρη τό άρ- 
ιματωλίκι τοΟ ΚλεινοβοΟ τό διετήρησαν τ ’ 
ΐάδέρφιά του έως τό 1827, άν καί αύτός 
είχε ένταχθή στη στρατιά ιών άγωνιστών 
τής έπαναστάσεως τοΟ 1821. eO έπιζήσας 
Σωτήρης Λιακατάς δολοφονήθηκε τό 1827 
κατά διαταγή τοϋ τότε Βαλή τής Θεσσα
λίας άπό τόν Δερβέναγα (όδοφύλακα) 
Ρκέντσαγα, γυιό του περιβόητου ΣοΟλτσε 

\£όρτζια άρβανίτη καί ή όπλαρχηγία τότε 
ίόθηκε στόν Σαρακατσάνο κλέφτη Δημή- 
:ρη Κατσαρό, πού άφήκε έποχή για τά 
ιολλά καί φοβερά του έγκλήματα σ’ δλη 
Ιή Θεσσαλία. Στό Αίτωλικό δ έκεί Δήμος 
^νήγειρε μαρμάρινη προτομή τοΟ Λιακατα 
;τήν Πλατεία τοΟ Δημαρχείου, μπροστά 
:τήν έκκλησία τής Παναγίας στίς 28 τοΟ

Φλεβάρη τοΟ 1926 έκατό δηλαδή χρόνια 
ΰστερα άπό τόν ήρωϊκό θάνατό του καί ή 
γενέτειρά του ό Κλεινοβός άνήγειρε ύπερ
φυσική μαρμάρινη προτομή στήν κεντρική 
πλατεία καί τά άποκαλυπτήριά της έγιναν 
στίς 15 Αύγουστου τοΟ 1956.

Ή  άδελφή τοΟ Γληγόρη Δέσπω δπως 
άποδεικνύεται άπό καινούργιες ιστορικές 
πηγές έμεινε χρόνια στό χαρέμι του Ά λή  
Πασοά καί δέν έσκασε άπό τή θλίψη της, 
δπως γράφει κάποιος Ήπειρώτης ιστορικός.
Τήν έπισκέπτονταν, μάλιστα δταν ζοΟσε δ 
Γληγόρης καί ή γυναίκά του Εύαγγελή τα- 
κτικώτατα. eH δημοτική μούσα δέν παρέ· 
λειψε ν* άφιερώση τό παρακάτω τραγούδι 
στήν πεντάμορφη Δέσπω*.

Μέσα στό κάστρο, σιά ψηλά σαράγια τού Βεζύρη 
δπ* είχε χίλιες πέρδικες, κλεισμένες κ* Ιλαλονσαν, 
ήφεραν και μιά πέρδικα, πέρδικα πλουμισμένη



όπου την εκυνήγησαν στού Λιακατά τις στάνες.
Κι* δλες οι πέρδικες λαλούν κι9 εκείνη δέ λαλουσε.
Δέσπω γιατί δέ μάς μιλάς, γιατ9 είσαι κακιωμένη;
"Εμπα και στρώσε τον δντά, άλλαξε τά στρωσίδια 
νάρθω κι* εγώ για να σέ ίδώ καί να σε κουβεντιάσω.
Έ γώ πασσά μ* δεν κάκιωσα, εγώ πασσά μ* δεν ξέρω, 
πώς στρώνονται τά στρώματα, πώς βάνουν τά στρωσίδια, 
γιατ’ είμαι τσοΰπρ* άπ* τά μαντριά και μόν’ και μόν9 γνωρίζω 
νά βόσκ' αρνιά και πρόβατα, τό γάλα τους ν’ αρμέξω, 
νά πλέκω χοττροτσούραπα, νά φκιάνω καί γιαούρτι.

'Α πό τήν πατρίδα τοϋ Γληγόρη Λιακα- 
Χ &  τδν Κλεινοβό τοϋ Άσπροποτάμου κατή
γετο δ διάσημος κληρικός Παίσιος έπίσκο- 
πος Σταγών καί άργότερα μητροπολίτης 
Σηλυμβρίας καί Φιλιππουπόλεως. "Ιδρυσεν 
δ ίδιος σχολές στά Μετέωρα καί στους 
Σταγούς— Καλαμπάκαν—καί άφήκε δείγ 
ματα της μορφώσεώς του έπιστολές για τήν 
παιδεία κατά τόν 19ον αιώνα. 'Από τόν

Κλεινοβό κατήγετο έπίσης ό Οικουμενικός 
Πατριάρχης Ματθαίος καί δ κλεινός Πα
τριάρχη; καί Πάπας ’Αλεξάνδρειάς 'Ιερό
θεος 6 Α' πού πατριάρχησε άπό τό 1825— 
45. Ά πό  τόν Κλεινοβό έπίσης κατήγετο 
καί ό Ντεντέσκου, άλλοτε ύπουργός τής Δ ι
καιοσύνης στη Ρουμανία καί δ Όρέκης 
πρωθυπουργός στό Βουκουρέστι τής Ρουμα
νίας.
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TO ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μειάφρασις Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ  Ρ Κ Ο Γ Κ Ο Υ ,

Β. Ε<ί. τον Πανεπιστημίου του 9Εδιμβούργου
•ψ '

*Εχ του μόλις χνχλοφορήσαντος άγγλιστι βιβλίου τον χ. D onald Μ. λ τΰοΙ υπό τον 
τίτλον « The Despot ate o f  Eptros*, όιαχρινομένου διά την μεθοδιχότητα, σαφήνειαν και 
επιστημονικήν άχρίβειαν καί άποτελονντος πολύτιμον συμβολήν εις την διερεύνησιν 
τής ’Ηπειρωτικής ιστορίας, δημοσιενομεν Ιν μεταφράσει τμήμα τον 7ον κεφαλαίου, 
τον άναφερομένου εις τον Μιχαήλ I I  * Αγγελον. 9Εφ δσον διάφοροι παράγοντες 
εξασφαλιοθοΰν Θα δημοοιενσωμεν iv μεταφράσει ολόκληρον το βιβλίον εις διαδοχικά 
τεύχη τής «’Ηπειρωτικής 'Εστίας».

’Ενώ δ ’Εμμανουήλ Ισχεδιαζε νά δια
νόηση τήν θέσιν ίου είς την Θεσσαλονί
κην τό Δεσποτατον άνεζωογονήθη είς τήν 
’Ήπειρον κάτω από την αρχηγίαν ενός άλ
λου μέλους της οικογένειας, και επί τινα 
χρόνον ή βόρειος Ελλάς ήτο διανεμημένη με
ταξύ των χωρισιών κυβερνήσεων ενός Δε
σποτάτου είς τήν ’Άρταν και ενός Αύιο- 
κράτορος είς τήν Θεσσαλονίκην. Ό  Μιχα
ήλ II  δ Άγγελος, υιός τού θεμελιωτού τού 
Δεσποτάτου καί ανεψιός τού Εμμανουήλ 
και τού Θεοδώρου, ειχεν επιστρέφει διά ν ’ 
απαίτηση τήν κληρονομιάν του καί νά 
έγκαταστήση τον εαυτόν του σάν αρχηγόν 
τής επικράτειας, τήν όποιαν ό πατέρας του 

1 ειχεν άρχικώς διαφυλάξει από τήνκατάκτη*
! σΐν των Σταυροφόρων.

Αί μόναι πηγαί διά τά πρώτα έτη τής 
j  ζωής τού Μιχαήλ τού II είναι ή ευσεβής 
[αλλά συγκεχυμένη αγιογραφία τής συζύγου 
ιτου Α γία ς θεοδα'ίρσς Ά ρτης, συντεθεΐσα 
• κατά τον δέκατον έβδομον αιώνα υπό τού 
.μοναχού Ίώ β (Τζιόμπ), καί τό πλήρες χρω
ματισμού αλλά εξ ίσου συγκεχυμένον χρο
νικόν τού Γαλαξειδίου, γραφέν τό 1703. 
Άμφότερα τά δοκουμέντα βασίζονται είς 
ίάντιτιθεμένας καί πολλάκις ανακριβείς πα
ραδόσεις, καί ή κυριωτέρα αξία των έγκει
ται είς τό γεγονός δ τι παρουσιάζουν δύο 
άπό τούς πρωταγωνιστάς είς τήν ιστορίαν

τού Δεσποτάτου σάν διακεκριμένος προσω
πικότητας μάλλον παρά σάν πιόνια είς τήν 
ιστορίαν τού Βασιλείου τής Νίκαιας. "Οταν 
δλα τά περιστατικά τού Δεσποτάτου έχουν 
λησμονηθή είς τήν "Ηπειρον, ή μνήμη τού 
Μιχαήλ καί τής Θεοδώρας εξακολουθεί νά ζή 
διαιωνιζομένη υπό των εκκλησιών διά ιώ ν 
οποίων ό Μιχαήλ καί ή οίκογένειά του έ- 
κόσμησαν τήν πόλιν τής "Αρτης, καί καθιε- 
ρωθεισα εις τήν εορτήν τής αγίας συζύγου 
του, ήτις πανηγυρίζεται έκάστην Ι ΐη ν  Μαρ
τίου.

Κατά τον Ίώ β  δ Μιχαήλ έδραπέτευσε 
μαζί μέ τήν μητέραν του είς τήν Πελοπόν
νησον όταν ή δολοφονία τούΐ πατρός του 
επέφερε τήν κατάληψιν τής αρχής υπό τού 
Θεοδώρου τό 1215. Ό  Μιχαήλ ήτο τότε 
ακόμη παιδί καί ό Θεόδωρος φαίνεται νά 
έχη συνωμοιήσει διά νά τού άφαιρέση τήν 
πατρικήν κληρονομιάν. Μετά τήν ήτταν καί 
τήν σύλληψιν τού Θεοδώρου είς τήν Βουλ
γαρίαν επέστρεψεν «τώρα είς τήν άκμήν 
τής νεότητος» προφανώς κατόπιν προσκλή- 
σεως τού θείου του 'Εμμανουήλ καί άνέλα- 
βε τήνδιοίκησιν τής επικράτειας είς τήν "Η 
πειρον ήτις άνήκεν προηγουμένως είς τον 
πατέρα του. Ό  Κων)τίνος ’Άγγελος, οστις 
εχρημάτισεν άδιαφιλονείκητος κυρίαρχος 
τής Ακαρνανίας καί τής Αιτωλίας επί δέκα 
πέντε έτη περίπου άπεσύρθη είτε έθελουσί-
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ως είτε κατόπιν διαταγών τής αυλής ,τού 
Εμμανουήλ' καί ό Μιχαήλ αναμφιβόλους 
έτυχε θερμής υποδοχής από εκείνους ot ό
ποιοι ένεθυμούντο ιήν διοίκησιν τοΓ· πατρός 
του και είχαν λίγα νά αναμένουν σαν προ
στασίαν ή αρχηγίαν από την Θεσσαλονίκην.

Ή τ ο  πιθανώς μετά την υποβολήν του 
σεβασμού του εΙς τήν αυλήν τής Θεσσαλο
νίκης πού ό Μιχαήλ επεσκέφθη τήν πόλιν 
τών Σερβίων είς τήν βόρειον Θεσσαλίαν. 
Έ δώ  ήτο πού συνήντησε τήν όμορφη Θεο
δώρα, θυγατέρα τού τελευταίου Σεβαστό - 
κράτορος Ίωάννου Πετραλείφα, ό όποιος 
ήτο κάποτε κυβερνήτης τής Μακεδονίας και 
Θεσσαλίας. Οί αδελφοί της ειχον άναλάβει 
τήν προστασίαν της άφότουάπέθανεν ό πα
τήρ των και ζούσε είς τά Σερβία ϊσοος κά
τω από τήν φροντίδα τής θείας της Μαρία; 
Πετραλείφα, τής συζύγου τού Θεοδώρου. 
Ή  ομορφιά της καί ή αρετή της ήσαν πε
ρίφημοι, ό δέ Μιχαήλ είχε τελείως αΐχμα* 
λωτισθει από τά θέλγητρά της. ΈπλησΙασε 
τονς αδελφούς της διά νά τούς παρακάλεση 
τά τής επιτρέψουν νά γίνη σύζυγός του. 
Ούτοι συγκατετέθησαν, καί τό νεαρό ζευ
γάρι στεφανώθηκε. ’Από τά Σερβία ξεκί
νησαν «εν λαμπροτάιη εμφανίσει» διά τήν 
’ Ήπειρον* καί ήτο εις τήν "Αρταν, τήν πρω
τεύουσαν τού πατρός του, δπου ό Μιχαήλ 
εγκατέστησε τον εαυτόν του ως Δεσπότην.

Κατά τό πρώτον μέρος τής σταδιοδρο
μίας του ό Μιχαήλ αφιέρωσε τον εαυτόν 
του εις τήν εύημερ'αν καί προστασίαν τών 
υπηκόων του, ενώ ή ενάρετος Θεοδώρα, άν 
καί άνελθούσα εις τοιαύιην υψηλήν κοινω
νικήν θέσιν, εξηκολούθησε νά συμπεριφέ- 
ρεται μέ ταπεινοφροσύνην καί χωρίς έπί- 
δειξιν, ούτε ύπερηφανευομένη, ούτε ακόμη 
παρ’ ολην τήν ιεότητά της, ύπείκουσα είς 
τού; πειρασμούς τής πολυτελείας. «Μάλλον 
ε4·νεν περισσότερον προς επαφήν μετά τού 
Θεού, προς τήν καλλιέργειαν τής αρετής, 
καί προς ζωήν έγκρατείας, περικλείουσα τα
πεινότητα τής καρδίας, χαλιναγωγούσα τά 
πάθη της, πρώτη είς τήν άσκησιν τής αγά
πης, τής πραότητος, τή; συμπαθείας καί 
ευσπλαχνίας, καί υπηρετούσα μέ κάθε τρό
πον τον Θεόν μεθ’ όλης τής καρδίας της»

'Αλλά ή ηρεμία καί ή εύιυχία τής ε γ 
γάμου ζωής τιον συντόμους διεκόπη, διότι δ

Μιχαήλ επαγιδεύθη από τάς πανουργίας 
μιας άρ στοκρατίσσης εταίρας τής *Αρτης, 
ή οποία δυστυχώς εκαλείτο Γαγγρηνή. Ό  
’Ιώβ δίδει μίαν γραφικήν έξιστόρησιν τών 
μελαγχολικών γεγονότων, τά όποια εις τό 
επακρον εδοκίμασαν τήν υπομονήν καί τήν 
άγάπην τής συζύγου τού Μιχαήλ. Ό  Δαί
μων, γράφει ό ’Ιώβ, ταχέως εζήλευσε τήν 
ευτυχίαν τού ζεύγους τών νεόνυμφων, καί 
επειδή ήτο ανίκανος νά διαφθείρη τήν α 
γιότητα ή νά κάμψη τό άδαμάντινον πνεύ
μα τής Θεοδώρας, έστρεψε προς τον Μ ι
χαήλ καί έφύτευσεν είς αυτόν τήν αμετρον 
επιθυμίαν τής μοιχείας. Ή  κυρία Γαγγρη- 
νή, ή ιδία υπηρέτρια τού Διαβόλου, έχρησι* 
μοποίησε τάς σατανικά; της δυνάμεις διά 
νά μανεύση τον Μιχαήλ, καί έσπειρε στήν 
καρδιά της άδυσώπητον μίσος διά τήν σύ
ζυγόν του. Ή  Θεοδώρα πάντοτε επί μα- 
κρόν άντέχουσα καί υπομονετική δεν έδειξε 
μνησικακίαν, αλλά ήρεμο); έπερίμενεν τήν 
θείσν επέμβασιν διά τήν ότοίαν προσηύχε- 
το εις τάς \υκτερινάς της αγρυπνίας* καί ό 
Μιχαήλ όλο καί περισσότερον αγρίως απρό
σεκτος καί ρ ψοκίνδυνος, ύπέκυψεν εις τό 
ποταπόν πάθος του καί έχώρισε από τήν νό
μιμον σύζυγόν του.Τήν άπεμάκρυνεν από τον 
εαυτόν του, καί τήν ωδήγησεν είς εξορίαν. 
Έ ψ ηφίσθη δέ ότι ή αυλή του καί οί υπή
κοοί του ώφειλαν νά παύσουννά ενθυμούν
ται τήν Θεοδώραν, ότι τό όνομά της που
θενά δεν έπρεπε ν ' άναφέρεται, καί όλοι 
έπρεπε νά σέβωτται είς τήν θέσιν της τήν 
ώραίαν καί εύγενή Γαγγρηνήν.

Ούδείς έτολμούσε νά ύψώση φωνήν δι
αμαρτυρίας καί ή Θεοδώρα μόνη καί απρο
στάτευτος δέν εγνώριζε πού'νά εύρη κατα- 
φύγιον. Ε ντός ολίγων μόλις μηνών ό πρώ
τος καρπός τού γάμου της επρόκειτο νά γεν" 
νηθή. 'Αλλά ή καρδιά τού Μιχαήλ είχε με- 
ταβληθή είς ατσάλι. ΕΙχεν εξορισθή από 
τάς ανέσεις τού σπιτιού της καί §πί πέντε 
μακρά έτη ύπέφερεν όλας τάς αθλιότητας 
τής φτώχειας, τής πείνας καί τής άτιμασθεί- 
σης αγάπης. Εξόριστος καί άγνωστος πε· 
ριεπλανάτο είς τήν ύπαιθρον «μέ μόνα τά 
όμορφα πουλιά για συντροφιά», αλλά ούτε 
μιά φορά δέν πέρασε από τά χείλη της 
έστω καί μία μοναδική ασέβεια ή παράπο- 
νον Ιναντίον τού συζύγου της. Προσηύχετο
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δχι δΓ απαλλαγήν αλλά διά δύναμιν ώστε 
ν9 άνθέξη και ευλογίαν ώστε νά συγχώρηση 
και ενεπιστεύθη τάς έλπίδπς της etc διαρκή 
προσευχήν είς τά χέρια του Θεού.

Έ ν  up μεταξύ έφερε σιδν κόσμο τό πα ι
δί της, περιπλανουμένη δέ με τό αγόρι σιήν 
αγκαλιά της, τον μέλλοντα διάδοχον του 
συζύγου ό οποίος την είχεν άπολαχτίσει, 
ώδηγήθη μιά ήμερα είς τό χωοίον Πρενί- 
στα εις την κοτωφέρειαν του όρους Τζου
μέρκα. Έ να ς ίερεύς από τό χωρίον ήλθε 
κατά την ώραν πού αίπή έμάζευε ρίζες εις 
ένα χωράφι έκεΐ κοντά και βλέπω ν την 
οϊκτράν της κατάσασ ν την παρεκάλεσε νά 
εμπιστευθη εις αυτόν. *Η Θεοδώρα, μέ δά
κρυα και κάτω από όρκον μυστικότητος, 
τού είπε ποία ήτο* κατόπιν τούτου ό ίερεύς 
αμέσως την μετέφερε μαζί μέ τό παιδί της 
στο σπίτι του καί την εκρυψεν εκεί μέ πά
σαν φροντίδα καί προσευχήν διά τό υπό
λοιπον τής εξορίας της.

Μετά από πέντε έτη, ό Μιχαήλ ήρχισε 
νά στενοχωρήται διά τήν ά\ηθικόν ζωήν 
του. Έ  ψυχή του έταράσσετο καί έβλεπεν 

ι όνειρα οτι ή εκδίκησή τού Θεού θά τον 
πλήξη εάν δέν μετανοήση. eH αυλή του 

;καί ot υπήκοοί του δέν ήσαν πλέον σιωπή- 
ίλοί εϊς τήν αποδοκιμασίαν των διά τήν 
' συμπεριφοράν του. Άνέλαβον τά ζητήματα 
• εις τά χέρια των. Μίαν ημέραν όταν ό Μι- 
,χαήλ απούσιαζε ν από τό άνάκτορόν του κά
ποιοι εύγενείς τής αυλής έξέσπασαν εναν
τίον τής μοιχαλίδος Γαγγρηνής καί μέ θυ- 
ιμόν τήν έξύβρ σαν ώς άποπλανήτριαν καί 
ιμάγισσαν. Ό  Μιχαήλ επέστρεψε διά νά

εύρη, όπ είχε κάμει πλήρη εξομολόγησιν 
τής φαυλότητός της καί των δυνάμεων τής 
μαγείας τάς οποίας είχε χρησιμοποιήση διά 
νά τον διαφθείρη. Ή  άποκάλυψις τον έπα- 
νέφερεν εις τάς αισθήσεις του. Μία έρευνα 
διεξήχθη καί ή Θεοδώρα εύρέθη καί άνε- 
κλήθη υπό τού μετενοημένου συζύγου της 
από τό καταφύγιόν της εις τήν Πρενίσταν.

Γεμάτος από τάς τύψεις τής συνειδήσε- 
ώς του καί από τήν γνώσιν, οτι είχε μα- 
γευθή υπό ενός πρακτόρου τού Διαβόλου 
ό Μιχαήλ άπεφάσισε νά δώση ένα παρα
δειγματισμόν εις τήν ερωμένην του. Νά το* 
ποθετηθή επί όνου, νά κτυπηθή, νά ύ- 
βρισθή καί έξευτελισθή, καί τελικώς νά 
συρύή καί διαμελισθή. Τά κομμάτια τού 
σώματός της νά ριφθούν είς τούς σκύλους. 
*Η φιλάνθρωπος καί αγία έπίδρασις τής 
Θεοδώρας έμαλάκωσε τον θυμόν τού συζύ
γου της και ή μάγισσα έξεδιώχθη άνευ έτέ- 
ρας τιμωρίας.

Έκτοτε ό Μιχαήλ καί ή Θεοδώρα έζη- 
σαν εν εΙρήνη καί αγάπη άναθρέψαντες οί- 
κογένε»αν εκ τριών υιών καί τριών θυγα
τέρων. *Η εύσέβε α τής Θεοδώρας καί ή 
επίδρασή της προς τό κιιλόνήσαν τόσον με- 
γάλαι ώστε ό Μιχαήλ είχε τελείως άναμορ- 
φωθή* καί διά νά έξ'λεωθή από τάς ανο
μίας καί νά δώση ευχαριστίας διά τήν ά* 
παλλαγήν του από τά δίκτυα τού Διαβόλου 
έκτισε δύο μοναστήρια, ένα είς τό Γαλα- 
ξείδι καί τό άλλο, κοινώς γνωστόν ώς ή 
Κάτω Παναγιά, πλησίον τής ’Άρτης, τό ο
ποίον μέχρι σήμερον εύρίσκεται έν λειτουρ-
γί<?·



ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β.Ύ1ΑΤΣΕΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ANAPES ΤΗ2 ΗΠΕΙΡΟΡ
· «

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
(1814-19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1871)

Προκειμένου νά γράψη .κανείς διά ιούς Μποτσαραίους, από τό Σούλι, χό 
μεγάλο αυτό ελληνικόν φυτώριον η μάλλον εργαστηρών όπου, καιά τά χρόνια τής 
σκλαβιάς έσφυρηλατήτο ή εθνική ιδέα, καί οι κάτοικοι του οποίου εγνώριζον «νά 
μάχωνται ώς λέοντες και νά Θνήσκουν ώς μάρτυρες» (*), πρέπει νά γνωρίζη άν υ
πάρχει ελληνική'οικογένεια πού νά προσέφερεν εις την πατρίδα τόσας υπηρεσίας 
δσας αύτη.

Ε ις τήν σειράν των πολιτικών άνδρών τής ’Ηπείρου, ή ίστορία αναφέρει 
δυο μόνον μέλη τής οίκογενείας ταΰχης, άμφότερα υπό τό όνομα «Δημήτριος» από 
ιά  όποια εν είνε υιός τού Νότη (1706—1841) γεννάρχου των Μποτσαραίων, πού 
είνε μία από τάς πλέον σεβαστάς φυσιογνωμίας τού εθνικού μας πανθέου, τήν ό
ποιαν ή φύσις είχε προικίσει με βαθειαν σύνεσιν καί άτρομον καρδίαν. Ή  οψις 
τού Νότη Μπόισαρη ήτο τοιαύτη ώστε ένέπνεε σεβασμόν καί τρόμον συγχρόνως. 
ΟΙ ’Αλβανοί έλεγον «Ν ά τ α ϊ ζ έ ζ σ ί Ν ό τ  η», ήτοι ή νύχτα εινε μαύρη σαν ιό 
Νότη, ό δε Πουκεβίλ γράφει ότι «ή οψις του γέροντος τούτου όμοιου πρόςτά ερεί
πια τής Ελλάδος κατέπλησσεν όπως ή Θέα τούτων». Ό  Νότη Μπότσαρης εινε ό 
πρώτος υπουργός τού πολέμου, που έξέλεξεν ή εν Έ πιδαύρφ  Α. Έθνοσυνέλευσις 
(15)1)1822) ινα «υπό τήν εμφρονα οδηγίαν του εχη νά δώση αισίαν μεταβολήν εις 
τά στρατιωτικά τής €Ελλάδος καί νά διευκολύνη τον πόλεμον τής ξηράς κατά τού 
ΙχΘροϋ τής πίστεως και τής πατριόος». (3) ’Έζησε δε ό υ!ός τού Νότη 1808 —10 
Σεπτεμβρίου 1892.

Ό  έτερος εινε υιός τού Μάρκου (1790— 1821).
Εϊπομεν ανωτέρω ότι ή ίστορία αναφέρει «δύο» μόνον, διότι εις τήν σειράν 

τών μονογραφιών πού άνελάβομεν, θά περιορισθώμεν μόνον, είζ τού§ άποθανόν- 
τας, διά τούς οποίους νομίζομεν ότι ό χρόνος πού έπέρασεν από τού θανάτου των, 
εινε διάστημα αρκετόν διά νά κριθούν ούτοι απαθώς, ενώ οί ζώνττς εξακολουθούν 
ακόμη νά προσφέρουν τάς υπηρεσίας των, δεν έχει δε ό ιστορικός έμπροσθεν του, 
αρκετήν προοπτικήν χρόνου διά νά τούς κρίνη άμρρολήπτως, αφού ό βίος ενός πο
λιτικού άνδρός τερματίζεται εκεί όπου οδηγεί ή οδός Άναπαύσεως. Ή  συνεπωνυ- 
μία αύτη έχει ώς συνέπειαν νά γίνεται σύγχυσις πολλάς φοράς μιταξύ τών δύο, κυ
ρίως όταν οι ιστορικοί δεν αναφέρουν τό πατρώνυμον έκάστου.

♦ * *
Ή μ εις  θά άσχοληθώμεν ενταύθα μόνον με τον υιόν τού Μάρκου Μπότσαρη, 

ό όποιος άνεμίχθη περισσότερον μέ τήν πολιτικήν, άποψις από τήν ότοίαν ένδια- 
φερόμεθα ενταύθα, δπως^ετονίσαμεν καθείς προηγουμένας μας μελέιας, περεμπι- 1 2

1. 2  π. Λ ά μ π ο ο"υ: Λόγοι καί άρθρα. Ά θήναι 1902 σελ. 79.
2. Λ ε ο ν χ ί ο υ: Τό 'Αλβανικόν ζήτημα. 'Αθήναι 1897 [σελ. 24—25 ένθα φωτοτυ

πία τής|άποφάσεως τής Έθνοσυνελεύσεως^έκλογής του ώς υπουργού τών Στρατιωτικών.
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πτόντως δε καί οσάκις ιό απαιτούν τα γεγονότα θά μνημονευσωμεν, κμί τον έτε
ρον Μπότσαρην τον υίόν του Νότη.

Ό  Δημήτριος Μ. Μπότσαρης εινε υιός του Μάρκου Μπότσαρη, ενός από 
τούς μεγίστους καί τούς άγνοτάιους όλων των ήρώων τού άγώνος, διά τον όποιον ό 
Σουλιώτης ποιητής Χρηστοβασίλης λέγει ότι «εις τήν πανένδοξη γενιά των Μπο- 
τοαραίων δλων*, όΜάρκος ήτο «ό πειδ μεγάλος Μπότσαρης, ό πειό τρανός Σουλιώτης (').

Ή το  γόνος εκ β.' γάμου, και ό μόνος άρρην, καλούμενος από τούς οικείους 
«Δημητράκης».

*Έμεινεν ορφανοί πατρός εις μικράν ηλικίαν, και άνετράφη εις Κέρκυραν, 
καί Ζάκυνθον εις μίαν ατμόσφαιραν άκρου πατριωτισμού, καθώς φαίνεται από 
μίαν επιστολήν τού Μητροπολίτου ’Ιγνατίου, ό όποιος έφρόντιζε διά τήν οίκογέ- 
νειαν καί ειδικώς διά τήν μόρφωσιν καί εκπαίδευτιν τού μικρού τού Μάρκου, καί 
εις τήν οποίαν επιστολήν ό Μητροπ. Ιγνάτιος, αφού τού δίδει οδηγίας διά τήνέ* 
πίδοσίν του εις τήν γραμματικήν καί τά στοιχεία τής Ελληνικής καί Λατινικής 
γλώσσης, τού συνισιφ νά μή λησμονή τάς οικογενειακός του παραδόσεις γράφων 
εις αύτόνΐ

«Λεν Θέλω νά συνηθίσης τής Ευρώπης τήν ζωήν και διά τούτο και δεν σε 
κράζω κοντά μου. Θέλω νά λάβης παιδείαν, άνήκουσαν εις τήν μέλλουσαν κατάστα- 
σιν τής πατρίδος μας, ά\λ* εν ταυτω Θέλω ν’ άνατραφής Σουλιώτικαt και νά μένης 
πάντοτε Σουλιώτης καθώς ήτο και δ μακαρίτης πατήρ σου. Δηλαδή νά συνηθίσης 
νά τρώγης πότε μόνον τήν μπομπόταν με έληες και κρομμύδι, και κάποτε με κρέας 
ψητόν1 νά συνηθίσης νά κοιμάσαι κατά γής εξω, νάεχης άπό το ενα μέρος το καλα
μάρι, και άπό ιό άλλο μέρος τά όπλα, νά γράφης καλά και νά σημαδεύης καλλίτε
ρα, δταν εχεις τό ντουφέκι. Τοιαυτην ανατροφήν Θέλω νά λάβης διά νά γενής μίαν 
μέραν άξιος τού ενδόξου πατρός σου καί τής πατρίδος σου». (*)

Πόσον αί συμβουλαί αύταί τού ’Ιγνατίου έπέδρασαν εις τήν παιδικήν ψυχήν 
τού υιού τού Μάρκου, φαίνεται άπόμίαν επιστολήν, πούστέλλειούτοςτήν 7]4)1824 
άπό τήν Ζάκυνθον, προς τον θειον του Κώστα Μπότσαρην, εις τήν οποίαν τον 
παρακαλεΐ νά γράψη ούτος είς τον διδάσκαλόν του Άνδρέα Κόκκινη, διά τον επ ι
μελείται καλλίτερα «νά ήμπορέσο νά γένο Καλός τής αψέντια σου καί νά μιμηθω  
τον πατέρα μου»(8)

Ό  Δ. Μ. Μπότσαρης έσπούδασεν εις τήν στρατιωτικήν σχολήν τού Μονά
χου, δπου ήρίστευσεν. Δια τήν ανατροφήν του ενδιεφέρθησαν πλεΐσται ξέναι χώ· 
ραι. Ό  βασιλεύς τής Γαλλίας, διά τού στρατηγού Ρός, ή ’Ιταλία, ή ’Αγγλία, καί 
ή Βαυαρία, ή οποία τελικώς άνάλαβε τήν έκπαίδευσίν του, προτιμηθεισα, λόγο) 
των φιλελληνικών αισθημάτων τού βασιλέως Λουδοβίκου καί τού ενδιαφέροντος 
του διά τήν οίκογένειαν Μπότσαρη, οστις καί έλαβε τον νεαρόν Δημήτριον υπό 
τήν προστασίαν του.(1 2 3 4)

Διά τήν οικογένειαν Μπότσαρη καί τήν ανατροφήν τού υιού τού Μάρκου, 
ενδιεφέρθη καί ό Τερτσέτης. "Οταν ό μικρός Δημήτριος έφευγεν διά ιήν Βαυα
ρίαν, προς εκπαίδευσιν, ό Τερτσέτης τού έστειλε αρκετά μεγάλην επιστολήν, γεμά-

1. Είς τούς στίχους τού Σολωμού, ό όποιος όπως γράφει ό Φ· Πολίτης ^εποχίσθη βαθεια 
άπό τό πνεύμα τού υπέρ ανεξαρτησίας άγώνος καί προσεπάθησε νά πλάση τον αγωνιστήν μέ 
τούς στίχους σου» συναντιόνται ελάχιστα ονόματα αγωνιστών τού 21. Αισθητή εΙνε μονον η 
παρουσία τού Μάρκου Μπότσαρη καί τού Μπάϊρων. Ό  Μ. Μπότσαρης^ αντιπροσωπεύει ενα 
άπό τούς βασικωτέρους πυρήνας έμπνεύσεως τού Σολωμοΰ, ή δέ μορφή του ξεπηδδ μέσα 
άπό πολλά σημεία τού Σολωμικού Λόγου.

2. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ :  Τό Σούλι καί οί Σουλιώται σελ. 324.
3. *Ένθ·. άνωτ. σελ. 325.
4* Είς μίαν επιστολήν του άπό 17]28 Μαίου 1828, πρός  ̂ τόν θειον του Κώστα, απο- 

καλεΐ ούτος τον Λουδοβίκον « ε υ ε ρ γ έ τ η ν  καί π ρ ο σ τ ά τ η ν »
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την νουθεσίας καί σοφάς συμβουλάς. Παραθέτομεν μίαν και μόνον παράγραφον, 
άπό την επιστολήν εκείνην, οπού ό Τερτσέτης 'αφού/περιγράφει την δράσιν του 
πατρός του, προσθέτει:
* Αν εζηε ό Μάρκος άλλόιώτικος] ήθελε είναι 6 κόσμος. Τέτοιον γονέον εσύ είσαι παι
δί, αλλά μην περιφανευθής γιατί τά\άρματα τον γονέου διαβαίνουν κληρονομιά στο 
παιδί δχι ό έπαινος της άρετης τον, κι* αν κι άλλα παιδιά ηρώων με τέτοια πλά
νη εγελάσθηκαν, άκονσέ με, δσο ζεΐς Θά σε χαίρεται ό κόσμος γιατί άν δεν είναι άλ - 
λά μοιάζεις εις το προβάδισμα, είς τδ πρόσωπο Ικείνου που σ εγέννησε, αλλά οί με
ταγενέστεροι Θά καταλάβουν την ζημίαν σου, γιατί μήτε δνομα, μήτε πόθο Θ' αφί
ξεις εις τους ανθρώπους κι έτσι έσύ πάσχισε με^δικές^σον άρετες νά στολίσεις τον
λόγον σου κ ι^δχι με τη χλαμύδα τον γονέου σου». ( ‘)

*  **
Ό  Μπότσαρης κατήλθεν είς την Ελλάδα τό 1833, συμπεριληφθείς εις την 

άκολουθίαν του ’Όθιονος, μαξή μέ τον θειον του Κώστα Μπότσαρη, πού ή το μέ
λος τής ελληνικής άντιπροσωπίας, πού είχε μεταβή είς τό Μόναχον, διά νά καλέ- 
ση τον Ό θ ω να , πού εΐχεν έκλεγή βασιλεύς τής Ελλάδος.

"Οταν κατήλθεν είς την Ελλάδα, κατετάγη είς τον στρατόν, ενταχθείς είς τό 
πυροβολικόν. Εφοδιασμένος μέ μόρφωσιν ξένης σχολής, καί εμπνευσμένος μέ α
νώτερα ιδανικά, προσελήφθη άυγότερον υπασπιστής τού βασιλέως *Όθωνος, τό 
δέ 1854, εστάλη είς Μόσχαν ώς εκπρόσωπος τού *Οθωνος είς τήν στέψιν τού αύ- 
τοκράτορος πασών των Ρωσσιών.

Ό  Δ. Μ. Μπότσαρης κατέλαβε σημαντικός θέσεις καί προσέφερε πολυτί
μους υπηρεσίας από άπόψεως όργανώσεως, χάρις εις τάς επιμελημένος σπουδάς του, 
τήν άρτίαν του μόρφωσιν. τό οργανωτικόν του πνεύμα, τήν δραστηριότητά του, 
την ενεργητικότητα του, τήν άντίληψιν πού τον διέκρινε, μέ μίαν καί μόνην ιδέαν 
πού έκυριάρχει είς τον νούν του, τήν ιδέαν τής πατρίδος, είς τήν οποίαν υπέτασσε 
τά πάντα.

Ό  πολιτικός έλεγεν ό Μπότσαρης «πρεπείνά  ζητή εν τη υπηρεσία τής πα
τρίδος τήν δόξαν του». Καί αυτήν τήν δόξαν όνειροπωλών ό Μπότσαρης, εφλέγε- 
το από τήν επιθυμίαν νά εξισωθή προς τον πατέρα τον, ή δόξα τού όποιου δεν 
τον άφηνε νά ήσυχάση. Νούς πρακτικός κατεμέτρα μέ τον πήχυν τού μαθηματικού 
ολας τάς δυσκολίας .και τάς ελλείψεις πού συνήντα, καί^ήτο ό περισσότερον δΰσελ- 
πις, καί όμως είς τό υπούργημα πού άνελάμβανεν είργάζετο μέ πλήρη άφοσίωσιν 
καί επιμονήν, ώς νά ήτο βέβαιος,^διά τό άποτέλεσμα.|Πιστος στρατιώτης ετήρει 
τήν θέσιν εις τήν όποιαν είχε ταχθεί

Καί ώς αντιπολιτευόμενος όμως ό Δ. Μπότσαρης ήτο τύπος αγνού πατριώ
του . Ώ ς  αντιπολιτευόμενος επολέμει τά πρόσωπα, διά τάς πράξεις των, ΰπεστήρι- 
ζεν όμως τήν κυβέρνησιν, ύπεστήριζε τήν βάσιν. *Ητο όθεν ό Μπότσαρης, εάν δυ· 
χάμεθα νά εΐπωμεν ούτω, κυβερνητικός αντιπολιτευόμενος. Ώ ς ρήτιορ ό Μπότσα
ρης συνεμόρφωνε τούς λόγους προς τά πράγματα, καί δέν διέστρεφε τά πράγματα 
μέ τάς λέξεις.

’Ιδού τώρα πώς ό Κουμουνδούρος, προ^θυπουργός, όταν άπέθανεν όΜπότσα- 
ρης, εχαρακτήριζε τόν^άνδρα είς"τόν επιτάφιον πού εξεφώνησε:

Οσοι ελαΰον τήν τύχην νά συνεργασθώσι μετ* αυτόν εν τη Βουλή, όμολο· 
γονσι τήν ίσχύν, τον πλούτονt το ύφος τον λόγου τον, καί το άκαταμάχητον των επι
χειρημάτων. ΤΗ το πάντοτε νικητής επί τού βήματος, διότι συνεμόρφου τους λόγους 1

1. Πρόκειται περίΙέπιστολής είς σχέδιον πού απευθύνεται πρός αυτόν τό 1830 καί ή 
οποία επιστολή είνε άξιόλογον εγγραφον^διά τούς προεπαναστατικούς καί επαναστατικούς 
χρόνους καί είδικώς διά τήν οικογένειαν Μπότσαρη. ‘Η επιστολή έδημοσιεύθη είς Ν· *Ε- 
ιίαν 1930 σελ, 830—856.
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προς τα πράγματα και 0έν διέστρεφε τά πράγματα με τάς λέξεις. Γαληνιαιος καί 
μέτριος Ιξέθετε τά πράγματα, επραττεν έπι τον βήματος, δεν έ'λεγεν άπλώς.ΙΜίαν δέ 
καί την αυτήν εχων πάντοτε Ιδέαν περί τον δρθον και ώς φίλος και ώς πολέμιος ε- 
-λεγεν δ,τι ένόμιζεν δρθον καί αληθές, έψηφοφόρει και έπολιτεύετο νομίμως». (‘)

Ό  Δ. Μ. Μπότσαρης ύπήρξεν από τούς ίδρυτάς τού Μετοχικού Ταμείου, 
τού Στρατιωτικού Αρτοποιείου, επί των ήμερων του δέ ώς υπουργού έθεσπίσΟη 
ή Στρατιωτική Ποινική Νομοθεσία τής όποιας εκπονητής ήτο ό διαπρεπής Νομοδι
δάσκαλος καί πρώτος καθηγητής τού μαθήματος εις τήν Σχολήν Εύελπίδων, ’Ιω 
άννης Τυπάλδος Άλφόνσος, γαμβρός, επ’ έξαδέλφη καί σύζυγος τής Α σπασίας 
θυγατρός τού Κώστα Μπότσαρη (1 * 3).

Ε π ι  πλέον οί πρώτοι καιονισμοί τού Πυροβ λικού, είναι έργα τού Δ. Μπό
τσαρη, ό όποιος εφήρμοσε τάς τότε μεθόδους έκπαιδεύσεως.

Τούς άντικαταστάτας *ού τακτικού στρατού έπαυσαν πλέον νά δέχονται από 
τήν εξω Ελλάδα, διότι άντελήφθησαν ότι με τον τρόπον αυτόν, κατετάσσοντο εις 
τον στρατόν τά μάλλον ταραχοποιό στοιχεία πού τον διέφΟειραν.

Ό  Μπότσαρης είσήγαγε τον λόχον τών παίδων, πι ύ υπηρετούν εις τον στρα
τόν, από τού ενάτου έτους τής ήλικίας, καί δπου έξεπαιδεύοντο πρακτικώς εις τήν 
στρατιωτικήν τέχνην, ενώ συγχρόνως εμάνθανον γράμματα. Τό θέαμα τών παίδων 
τούτων, πού ήμιλλώντο εϊς τήν στρατιωτικήν τέχνην, καί διά τά όποια ό λόχος, ι 
δίως είς τά τέκνα εκείνων πού έγήρασαν εις τόν» στρατόν, αγράμματοι άπλοι στρα- 
τιώται, ήτο καταφύγιον, ήτο κάτι τό συγκινητικόν. Πολλά ορφανά, έφ’ οσον τότε 
δεν ύπήρχον Όρφανοτροφεΐα είσήγοντο έκεΐ. (3)

* * 
*

Ό  Δ. Μ. Μπότσαρης άνέλαβε διά πρώτην φοράν τό υπουργικόν αξίωμα τών 
στρατιωτικών, έπί πρωθυπουργίας Ά θ . Μιαούλη (10 ’Ιουνίου 1859—25 Μαίου 
1862) διαδεχθείς τον Στυρομήλιον, πού είχε χρήμαάσει υπουργός επί μικρόν διά
στημα εις τό κληθέν «*Υ π ο υ ρ γ ε ΐ ο ν  Α ΐ μ α τ ο ς »  λόγψ τής Ναυπλιακής ε- 
παναστάσεως, καί διότι εις τό ‘Υπουργιών εκείνο, άπέδιδεν ή άντιπολίτευσις τήν 
ευθύνην τού εμφυλίου πολέμου.

Αί έκλογοί τού 1859, διενεργηθεισαι μέ κάποιαν ελευθερίαν χάρις είς τό δτι 
τής κυβερνήσεως μετεΐχον νέοι πολιτικοί άνδρες ό Ά λ. Κουμουνδούρος καί Θρ. 
Ζαΐμης, επέτρεψαν τήν είσοδον εις τήν Βουλήν πολιτικών μέ φιλελευθέρας άρχάς, 
όπως ό Έ π . Δεληγεώργης οί όποιοι διεκήρυσσον τήν ανάγκην άποκαταστάσεως 
τού συ·ταγματικού βίου.

Αί εκλογαϊ εκεΐναι είχον δώσει τήν πλειονοψηφίαν είς τήν κυβέρνησιν Μ ια
ούλη, ήτοι ούσιαστικώς είς τον ’Όθωνα, διότι παρά τό Σύνταγμα, έξηκολούθει 
πράγματι ούτος νά κυβερνά ό ίδιος, διορίζων τάς κυβερνήσεις τής έκτιμήσεώς του. 
Κατά τήν βαν σύνοδον δμως τής αυτής περιόδου (Νοέμβριος 1860) κατόπιν άρνή- 
σεως τών Μ. Δυνάμεων δπως ή Ελλάς συμμετάσχη εις τήν αρωγήν πού θά εδί- 
δετο είς τούς χριστιανούς τής Συρίας, άρνησις πού οί αντιπολιτευόμενοι κακοβού- 
λως άπέδωκαν είς αύστριακάς δήθεν οδηγίας προς τον ’Ό θωνα, τά αντιπολιτευό
μενα έπλειοψήφισαν κατά τήν εκλογήν τού Προέδρου τής Βουλής, κατά τήν όποί-

1. Δ. Ο I κ ο ν ό μ ο υ: Τό Σούλι καί οί Σουλιώται σελ. 341, ένθα ολόκληρος ό έπι- 
τάφιος.
' 2. *0 ίδιος έταξινόμησε τό άρχειον τού Μάρκου Μπότσαρη, πού έξεδόθη τό 1944
άπό τον έγγονόν του Δ. ΟΙκονόμου. αντιναύαρχον, καί έδημοσιεύθη άπό τήν Ναυτικήν Έ- 
πιθεώρησιν έκ σελ. 192, περιλαμβάνει δέ όλην τήν επίσημον καί ιδιωτικήν αλληλογραφίαν 
τού Μάρκου.

3. Σελίδες τινές τής βασιλείας τού "Οθωνος σελ. 189—190. Μετά τήν προσάρΧησιν τών 
Ίονίων νήσων ό Μπότσαρης εστάλη ώς στρατιωτικός διοικητής, έδρεύων είς Κέρκυραν.



αν Ιξελέγη τοιούτος ό άντιπολιτευόμενος Θρ. Ζαΐμης διά ψήφων 62 έναντι 50. Διά 
τούτο και ή Βουλή εκείνη διελύθη διαρκέσασα ολίγον μόνον διάστημα (30 'Οκτω
βρίου— 16 Νοεμβρίου i860).

Ή  κυβέρνησις Μιαούλη υπέβαλε τότε την παραίτησίν της, τήν όποιαν όμως 
ό νΟθων δεν εδέχθη, προτιμήσας τήν διάλυσιν τής Βουλής. Ή  πράξις εκείνη του 
"Οθωνος ήτο πολιτικόν σφάλμα δι* ενα συνταγματικόν βασιλέα, οχι δμως καί δ ι' 
ισχυρογνώμονα γερμανόν, δπως ήτο ό 'Ο θω ν, πού ήτο πεπεισμένος κατά βάθος 
δτι μόνον μέ τήν αύστηράν εξάσκησιν των δικαιωμάτων του θά ήδύνατο νά Ιπι- 
φέρη καλόν είς τον τόπον. (*)

Τό ύπουργεΐον έκεΐνο τού Μιαουλη, θεωρείται ώς ενα από τά καλύτερα, έ- 
νεκα τής υπεροχής των ύπουργ ον του. Ε ίς τό Ύπουργεΐον εκείνο, ό υπουργός των 
Εσωτερικών Χριστόπουλος, άνθρωπος ίσχυράς θελήσεως, ό Μπότσαρης καί Ευ
θύμιος Κεχαγιάς, άπετέλουν τήν τριανδρίαν, πού συνεφώνει ώς προς τήν τηρητέ- 
αν πολιτικήν έναντι τής άντιπολιτεύσεως. Μέ ιούς τρεις αυτούς συνετάσσοντο και 
οί υπόλοιποι Α. Κουντουριώτης (των Έ ξω τ ) καί Ποτλής (τής Δικαιοσύνης) καί 
αυτός ό πρωθυπουργός ό όποιος άν καί Ιστερειτο των προσόντων πού χρειάζεται 
Ινας πρόεδρος τής κυβερνήσεως, είχεν δμως κληρονομήσει τό θάρρος καί τό πεί
σμα από τον ένδοξον πατέρα του. Ή  τριανδρία εκείνη εκαλείτο « Ό  θ  ω ν ι σ τ α ί» 
δχι διότι είργάζετο διά τήν επάνοδον τού "Οθωνος, αλλά διότι ήσαν οί τελευταίοι 
υπουργοί του. (*) Οί τρεις ούτοι συμμαχήσαντες μέ τον Βούλγαρην, τον Έ π . Δε- 
ληγεώργην, Θ. Ζαΐμην και Δ. Χρηστίδην, κατήρτισαν ουτω ολιγομελή άντιπολί- 
τευσιν, καί κατεπολέμουν το Ύ πουργεΐον χωρίς ούδεμία νά ύπάρχη μεταξύ των 
συμφωνία περί *Όθωνος.

Τό ύπουργεΐον Κανάρη, μέ φιλελευθέρας τάσεις προσεπάθησε νά σχηματίση 
ό *Όθων αποδεχθείς τούς δρους τού ναυάρχου, διά νά άποκαταστήση τήν συνταγ
ματικήν τάξιν. *Όταν δμως ό Κανάρης τού υπέβαλε τον κατάλογον των νέων υπουρ
γών, μεταξύ τών οποίων συμπεριελαμβάνοντο καί τά ονόματα Δρόσου καί Πατσέ- 
λη, ό νΟθων άνεκάλεσε τήν εντολήν, μέ τήν δικαιολογίαν δτι τά προτεινόμενα πρό
σωπα τής νέας κυβερνήσεως δέν άνταπεκρίνοντο εις τάς άνάγκας τού κράτους.

ΟΙ ανωτέρω κατηγορούν τό μέλλον νά σχηματισθη ύπουργεΐον ώς άντισυν- 
ταγματικόν, μέτήν δικαιολογίαν δτι τούτο ήτο Ύπουργεΐον τής Συνελεύσεως από 
τήν οποίαν είχε διορίσθεΐ, καί έπρεπε νά εξαφανισθή μαζή μέ αυτήν. Συνεπώς 
Ιφ 1 2 δσον δέν ύφίστατο Έθνοσυνέλευσις τό Ύπουργεΐον Κανάρη ήτο δντισυνταγ-
ματικόν, κατηγορία χωρίς καμμίαν πολιτικήν σημασίαν.

* **
Ή  δράσις τού Δ. Μ. Μπότσαρη είς τό Ύπουργεΐον Ικεινο τού Μιαούλη 

ήτο αρκετά άποδοτική. Ή δυνήθη νά θέσπιση ούτος δλα τά Ικ τής πείραςι καί νο
μοθετικήν εργασίαν πού ισχύει μέχρι καί σήμερον.

1. Είς τήν άπόφασιν νά άποπέμψη τήν κυβέρνησιν Μιαούλη. προήλθεν άργότερον ό 
"Όθων κατόπιν αγγλικής ύποδείξεως. Ειδικός απεσταλμένος τού Βρετανού υπουργού τών 
Εξωτερικών λόρδου Ρώσσελ, ό ΊΕλιοτ, είχεν έλθει εις ’Αθήνας, σρχάς Μαίου 1862, και 6- 
ηέδειξεν εις τόν "Οθωνα νά άλλάξη κυβέρνησιν, νά διάλυση τήν Βουλήν, καί ένεργήση ά· 
νεπηρεάστους έκλογάς, έφαρμόζων πιστώς τό Σύνταγμα. Ό  *Όθων εδέχθη μόνον νά μετά- 
βάλη τήν κυβέρνησιν, διότι έφρόνει δτι καί τό Σύνταγμα έφηρμόζετο κανονικώς καί ή Βου
λή άπέδιθε τό γνήσιον φρόνημα τού λαού. Έκάλεσε δέ τόν σιαυλάρχην του I. Κολοκοτρώ- 
νην νά σχηματίση χυβέρνησιν. Ούτος καίτοι έφρόνει ότι δέν ήτο κατάλληλος διά τό αξίω
μα τούτο έδέχθη όμως, καί τήν 26 Μαίου 1862 ώρκισε τήν χυβέρνησιν του.

2. 01 στασιασταί τής Βονίτσης έκάλουν «’Οθωνιστάς» τούς άυλιχούς καί φίλους της 
βασιλείας, μετά δέ τήν έπανάστασιν, τό όνομα τούτο προυξένει όνειδος, ενώ τούναντίον τό 
«Ιπαναστάτης» τιμήν χαί δόξαν ( Κ ρ έ μ ο υ  — Π ο λ υ ζ ω ί δ ο υ .  Γεν. Τστορ. Δ. σελ. 1161 
καί 1166).
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Έπανβφερβν Ιν πρώτοις και ώργάνωσε τόν θεσμόν ιών ευζωνικών ταγμά
των πού είχε καταργήσει ό Καλλέργης, είς μίαν Επαναστατικήν έξσψιν ευρισκόμενος.

Έ π ί τής κυβερνήσεως Ικείνης τού Μιαοΰλη, συνέβη ώς γνωστόν, ή ανταρ
σία τής φρουράς τού Ναυπλίου (Φεβρ. 1862) την όποιαν Ιάν ό *Όθων άντελαμ- 
βάνετο τήν σημασίαν της, Οά ήδΰνατο καλώς πολιτευόμενος νά προλαβη τήν άνα- 
τροπήν του. Δυστυχώς δεν τό άντελήφθη, Ιπιμένων νά διατηρή το καθεστώς τών 
αύλικών κυβερνήσεων. Ή  φεβρουαριανή Ικείνη αιματηρά επανάστασις τού Ναυ
πλίου, και ή στάσις τής Κύθνου, υπό τον λοχαγόν Νικ. Λεωτσάκον, διοικητήν τού 
δλιγαρίθμου στρατιωτικού τμήματος εις Σύρον, ήσαν ό προάγγελος τής 10 ’Οκτω
βρίου 1862. (*)

Ή  επανάστασις εκείνη Ιξερράγη είς τό Ναύπλιον, διότι Ικει ό *Όθων είχε 
τήν συνήθειαν νά στέλη προς τιμωρίαν τούς άπειθούντας αξιωματικούς, καί ούτω 
κατέστησε τήν πόλιν επαναστατικόν κέντρον.

Κατά τήν άνταρσίαν εκείνην ό Μπότσαρης Ιπετέλεσε τό καθήκον του, ώς 
πιστός υπηρέτης, και δεν παρέδωσε προδοτικώς τήν θέσιν του είς τούς άντάρτας 
ούτε εγκατέλειψε τόν βασιλέα, πιστός είς τούτο, είς τήν οικογενειακήν παράδοσιν 
πιστήν είς τόν "Οθωνα (s) αλλά κατεπολέμησε καί κα έβαλε τήν άνταρσίαν, ό
πως θά έπραττε κάθε άνθρωπος σεβόμενος έαυτόν καί έχων συναίσθησιν τού κα
θήκοντος καί τής τιμής.

Σημειώσωμεν ένταύθα δτι ένας ατό τούς πρωτουργούς τή: στάσεως τού Ναυ
πλίου ήτο καί ό έτερος τών Μποτσαραίων ό υίός τού Νότη, ό όποιος μετά τήν έ- 
ξωσιν τού βασιλέως, Ιπανελθών από την έξορίαν έγένετο υπουργός τών Στρατιω
τικών, Ιπί ολίγον διάστημα, γενόμενος συνεργάτης τών έπικρατησάντων πολιτι
κών, έργον τών όποιων ήτο ή στάσις τού Ναυπλίου. Ή  σοβαρά αυτή διάστασις 
καί διαφορά αντιλήψεων τού Δ Μ. Μπότσαρη καί τής λοιπής οίκογενείας μοιραί
ους επέφερε κάποιαν δυσαρέσκειαν τήν Ιποχήν έκείνην μεταξύ των. Ε ίναι ή μοΐρά 
τής Ελλάδος άτυχώς αί πολιτικαί διαμάχαι νά συνοδεύωνται μέ διχασμούς έπιβλα* 
βεις εϊς τό έθνος μέχρι καί αυτών τών οικογενειών ακόμη.

Καίτοι όμως ή στάσις Ικείνη τού Ναυπλίου, άρχικώς δεν έπεκράτησε, τήν δέ 
κυβέρνησιν Μιαούλη, διεδέχθη ή κυβέρνησις τού Γενναίου Κολοκοτρώνη, έν τού- 
τοις δ συνωμοτικός δργασμός κατεΐχεν δλας σχεδόν τάς τάξεις τής έλληνικής κοι- 
νιονίας, ή δέ αναρχία καί ή άταξία είχον διαδεχθεί τήν έννομον τάξιν. Τά πνεύ· 
ματα τών πολιτών καιεταράσσοντο από τάς πλέον παραλόγους διαδόσεις, ώστε δ ι
καίως ό Ιπί τών στρατιωτικών υπουργός Σπυρομήλιος, όσάκις έβλεπε κανένα Ικί* 
νει τήν κεφαλήν καί ελεγεί «καί αυτός συνωμότης»!

‘Ηγέτης τού άντιδυναστικού Ικείνου κινήματος ήτο ό Δ. Βούλγαρης. Ό  
πρωθυπουργός Γενναίος Κολοκοτρώνης, τού όποίου αί αμφιταλαντεύσεις έδιδον 1 2

1. Ή  τόχε κυβέρνησις κάπως αργά τή συναινέσει τοϋ “Οθωνος, άπεφάσισε νά άφήση 
τήν επιείκειαν καί προβή είς τήν αύστηράν καταδίωξιν τών στασιαζόντων, καί περιστολήν 
τής αύθαδείας τού τύπου, καί έν γένει νά άφήση κάθε επιεικές μέσον πού έθεωρήθη ώς ή 
κυριωιέρα αίτία τής έκρύθμου εκείνης καταστάσεως. Ένέκλεισε κατά τόν Μάϊον τοϋ 1861 
τούς συνωμοτοΰντας νεαρούς αξιωματικούς (Π. Κορωναϊον, X. Ζυμβρακάκην. Δ.Ν. Μπότσα- 
ρην καί άλλους), ό δέ "Οθων ήσυχος μετέβη είς τά λουτρά του Γκαστάϊν, κατά 'Οκτώβριον 
του 1861, πρός θεραπείαν,

2. Ή οικογένεια Κ. Μπότσαρη παρέμεινε πιστή είς τόν “Οθωνα. “Ενεκα τών αίσθη- 
μάτων τούτων ύπέστη αυτή διωγμούς, τό κορύφωμα τών οποίων αποτελεί ή έκταφή τών 6* 
ατών τού Μάρκου, καί ή άπόρριψις τούτων βοράν τών κυνών, αφού προηγουμένους είχε
κακοποιηθεί τό Ιπί τού τάφου αγαλμάτων τού Ντάβιτ —Νταζβ. Ό  ακρωτηριασμός τού α
γάλματος έγένετο τό I860, ή δέ τυμβωρυχία τό 1862, μετά τήν έξωσιν. Τά δοτά περισυνελλό- 
γησαν από τόν 'Ιωάν. Πλατύκαν, X. Σεμιτέλον καί Κ, Γιολδάσην καί έπανετέθησαν είς τόν 
τάφον. (Πρβλ, «Εστίαν» 9]11]1880 σελ« 714 τεύχος 234)
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πολλάς ύπονοίας, δυο φοράς έδωσε τήν παραίχησίν του, ή όποια δέν εγένετο δε
κτή, οί δέ βασιλείς φρονούντες δη μία περιοδεία των, άνά τάς Ιπαρχίας θά άνε- 
ζωογόνει τά φιλοβασιλικά φρονήματα του λαού και θά έμαιαίωνε τάς ενεργείας 
των σταστιαστών, άπεφάσισαν μίαν Ικδρομήν, ενώ συγχρόνως ή στάσις του Θ. 
Γρίβα εις τήν Βόνιτσαν καί ή στάσις τής 10 ’Οκτωβρίου πού ήκολούθησεν ειχεν 
ώς κατακλείδα τήν. εΕωσιν τού ’Ό θωνος και τήν μεταπολίτευσιν τής 10 ’Οκτωβρί
ου 1862.

Ή  αρχική .δθεν ανταρσία, πού ειχεν άποτυχει του σκοπού της, επέτυχεν δ- 
πως βλέπομεν άργότερον μέ τήν ανταρσίαν τής ’Ακαρνανίας, ή δέ στάσις τού Ναυ
πλίου ήτο «ή πυρά ής αι φλόγες εμέλλον νά καταφλέξωοι τον θρόνον του νΟθωνος»(χ)

V  _ ·
ΕΙς τήν Β. ’Εθνοσυνέλευσήν, πού προήλθεν από τάς εκλογάς τής 24 Νοεμ

βρίου 1862, καί ή οποία κατετρίβετο εις προσωπικάς άντεγκλίσεις, διηρέθη δέ είς 
προσωπικάς φατρίας, μέ Ιδεολογίαν μόνον είς τήν φαντασίαν των. τό ζήτημα των 
κυρώσεων, κατά τής κυβερνήσεως Μιαοΰλη ετέθη επί τάπητος.

Ε ίς τήν Έθνοσυνέλευσιν εκείνην, ό τότε πληρεξούσιος Ό δ. Ίάλεμος, άπό 
τούς~στασιαστάς εκ τής νεολαίας, τύν όποιον ό μέν Καρολίδης άποκαλει «τυχάρπα- 
στον, κενολόγον, ορμητικόν καϊ τολμητίαν» (3 *), έγραφεν είς τήν εφημερίδα «Μέλλον 
τής Πατρίδος» δτι ή Ε λλάς «δέν πρέπει νά άρκεσθή είςτό Θύμα μόνον αυτό, εις 
τό άσθενες αυτό Θύμα, την εξωσιν ενός αναξίου ή γ ε μ ό ν ο ς αλλά προχωρών κατήγ- 
γελεν ώς άξιους προγραφής τον τότε πρωθυπουργόν Α. Μιαούλην καί τά μέλη τού 
υπουργικού συμβουλίου.

Ύπέβαλεν δθεν ούτος είς τήν Έθνοσυνέλευσιν εκείνην σχετικήν πρότασιν, 
ή όποια δΓ άποφάσεως, πούελήφθη κατά τήν συνεδρίασιν τής 5 ’Οκτωβρίου 1863, 
διά ονομαστικής κλήσεως (111 κατά 73) εκηρύχθη κατεπείγουσα, ή δέ Συνέλευ· 
σις, διά ψήφων 108 κατά 37 μέ 8 άποχάς, άπεφάσισεν: «Γά μέλη του€ Υπουργείου 
του αίματος ήτοι οΐ Ά& . Μιαούλης, X , Χριοτόπουλος, Δ . Μπότοαρης, Μ  Ποτλής. 
Ε Σ ιμ ό ς  και Α. Κουντουριώτης, οτεροϋνται Ιπί δεκαετίαν των πολιτικών δικαιωμά
των» (*).

Ό  Σαρίπολος, πληρεξούσιος είς τήν Συνέλευσιν Ικείνην, καί είς τον όποιο- 
ον δέν Ιπετράπη νά όμιλήση, ή μάλλον τού άφηρέθη ό λόγος, γράφει δτι ή πρά- 
ξις εκείνη «Ισται άνεξήτιλος κηλις διά την συνέλευσιν και τό έθνος διότι κατεδίκα- 
αεν άνδρας ώνίουδόλως ηκουσε την άπολογίαν» (*)

Ή  «Παλιγγενεσία» σχολιάζουσα τήν άπόφασιν Ικείνην, έγραφε τήν 7 ’Ο
κτωβρίου:

«’Αποδοκιμάζομεν την άπόφασιν, ώς επαναστατικήν, διότι ή ίπανφστασις Ιγέ· 
νέτο υπέρ^τής^καθιερώσεως των νόμων, του συντάγματος, υπέρ τής διανομής τής 
δικαιοσύνης. * Εν δε τή γενομένη καταδίκη των υπουργών αυτών τά πάντα πάρε- 
βιάσθηοάν, τά πάντα ήθετήθησαν. *Η  Συνέλευσις άντϊ νά κατηγορήση παρανόμησαν- 
τας, κατηγορεΐται ήδη αυτή ώς παρανομήσααα, άντι νά τιμωρήση ενόχους τιμωρεί 
εαυτήν[ώς ένοχον συκοφαντίας» (5)

1. Κ ρ έ μ ο υ—Π ο λ υ ζ ω ϊ δ ο υ; Νεωτάτη Γενική 'Ιστορία 1890. Τόμ. 4. σελ. 1142.
2 . »Κ υ ρ ι a fK ί δ ο υ: 'Ιστορία του Συγχρόνου Ελληνισμού Β. σελ. 79.
3. Έφημ.ϊΚυβερν. άριθ. 37 τής 21J10J1863.
4. Ν._Σ·α qU π ο λ ο ς. Απομνημονεύματα σελ. 78.
Κατά τό άρθρον 84 του τότε Συντάγματος περί ευθύνης των'Υπουργών: ι 'Η  Βουλή 

κατηγορεί τους ' Υπουργούς, ή δε Γερουσία δικάζει αυτούς, ενεκεν εσχάτης προδοσίας καταχρησε- 
ως δημοσίας περιονσίας} παρανόμου εισπράξεως καί πόσης παραβιάσεως των όρων τον Συντάγματος*,

5. Τήν άπόφασιν εκείνην κατέκριναν καί άπό τούς ξένους, ό αρχαιολόγος Φρ. Λένορ- 
μαν είς τή ν 'Έ φ η μ ; των Συζητήσεων (9)21 Όκτωβρ.) καί ή «Συνταγματική» (Constitufionel) 
καθώς καί ή Moniteur de Colvados ιδίας ήμερομηνίας.
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Είς μάτην ύπερημύνθη τότε του Μπότσαρη ό τολμηρός και γενναίος Μίλη- 
σις λέγων δτι ή πρότασις άντίκειται είς τάς άρχάς της δικαιοσύνης, εις τήν όποι
αν άντιτάσσουν μετά στόμφου τήν κυριαρχίαν. Ό  παραδειγματισμός προσέθετεν 6 
Μίλησις, τότε θά είνε σωτήριος δταν θά είναι δίκαιος και οτι δταν καταδικάζο- 
μεν χωρίς νά στηρίξωμεν τήν κατηγορίαν είς ώρισμένην παράβασιν νόμων, ζητού- 
μεν νά καταδικάσωμεν, νά στιγματίσωμεν τήν εκπλήρωσιν τού καθήκοντος.

Είς μάτην ό Βαλτινός, λέγει δτι δταν δεν καταδικάζομεν φανερά, καί κρυ- 
πτόμεθα όπισθεν τής παντοδυναμίας μας, γινόμεθα ριψάσπιδες.

Είς μάτην ό Θ. Δεληγιάννης άναπτύξας τό θέμα από νομικής, ηθικής και 
ιστορικής άπόψεως, επρότεινεν δπως δωδεκαμελής επιτροπή έξετάσμ τάς πράξεις 
του Υπουργείου Μιαοΰλη. Δυστυχώ; ούδέν ΐσχυσε, διότι επρόκειτο περί προβε- 
βουλευμένης άποφάσεως, ϊνα οί κατηγορούμενοι καταδικασθούν άκριτοι, καί στε
ρηθούν των πολιτικών δικαιωμάτων.

'Ολίγον μετά τήν ψήφισιν τής άποφάσεως εκείνης και συγκεκριμένως τήν 8 
Νοεμβρίου 1863, ό πληρεξούσιος και καθηγητής Ν. Σαρίπολος, υπέβαλε πρότα- 
τασιν δπως άνακληθή τό ψήφισμα εκείνο και άποκατασταθούν οι υπουργοί, είς ό 
λα των τά πολιτικά δικαιώματα, καθώς καί ή μνήμη τού άποβιώσαντος είς τό με
ταξύ, Μιχαήλ Ποτλή. Δυστυχώς δμως ή πρότασις έκείνη τού Σαριπόλου δχι μόνον 
δεν ένεκρίθη, αλλά τουναντίον ή Συνέλευσις άπεφάσισεν δπως ή άνάπτυξις τής προ- 
τάσεως εκείνης γίνη μειά δέκα ετη.

Τήν 10 'Οκτωβρίου 1864, δμως έπέτειον τής Ιπαναστάσεως, τό ζήτημα φέ
ρεται εκ νέου, παρά τον κανονισμόν. Οί πληρεξούσιοι τότε Τ ιμ. Βάσος καί Α. Κα
λός έπρότειναν έν μέσφ θορύβου τών πληρεξούσιων, πρότασιν διά τής οποίας κα· 
τηργείτο επί τέλους τό ψήφισμα τής 8 'Οκτωβρίου 1863, καί ώρίζετο δτι οί υ 
πουργοί πού είχον καταδικασθεΐ με αυτό άπέκτων δλα τά δικαιώματα των.

Ιδο ύ  τί λέγουν τά έπίσημα Πρακτικά.
Κ α λ ό ς :  Μάλιστα ήμεΐς οί λαβόντες τήν πρωτοβουλίαν τής καταδίκης, φέρομεν

καί τήν άνάκλησιν, αφού ή έπανάστασις εκηδεύθη χθες (θόρυβος παρετεταμένος)
Π ρ ό ε δ ρ ο ς :  Προκειμένου περί πράξεως επιεικείας δυνάμεθα ίσως νά παραβλέ* 
ψωμεν τούς ορούς τού κανονισμού. Οί παραδεχόμενοι λοιπόν νά εγερθώσιν.

(Εγείρονται οί περισσότεροι). Παραδέχθη (χειροκροτήματα). (
Ή  πρότασις Ικείνη, αφού Ιψηφίσθη, έκυρώθη από τον βασιλέα Γεώργιον 

τον Α '. καί έγένετο νόμος, πού έδημοσιεύθη είς τό ύπ9 άριθ. 45 φύλλον τής Έ · 
φημ. τής Κυβερνήσεως τής 29 'Οκτωβρίου 1864.

Ερχόμενοι τώρα είς τήν στάσιν τού έτέρου τών Μποτσαραίων τον υίόν τού 
Νόιη, ούτος, δταν τό Ναύπλιον καί ή Βόνιτσα εζήτουν μετά τήν ανταρσίαν τής 10 
Όκτωβρ. ν’ άποτελέσουν έλευθέραν καθ3 έαυτήν προνομιούχον επαρχίαν, καί έστά- 
λη προς κατευνασμόν ώς Νομάρχης ό πληρεξούσιος Ναυπακτίας Ά θ .  Ροντήρης, 
ό όποιος έδιώχθη από τούς ΝαυπλιεΤς, τον διεδέχθη είς τό έργον τούτο ό Δημ. 
Νότη Μπότσαρης, ό όποιος ελαβε μαζή του ώς προσωρινόν Νομάρχην τον Πλα- 
στήραν. Ό  Μπότσαρης, έτυχε μέν καλής υποδοχής, χωρίς δμως νά κατορθώση νά ,

1



διορθώση πράγματα καί Ιπανελθών είς τάς 'Αθήνας εδωσετήν παραίτησίν του, ώς 
«πεδινός» άντικασταθεις άπό τον Π. Κορωναΐον, πού ήτο «δρεινός».

Ώ ς προς τούς δρους τούτους «δρεινός» καί «πεδινός», λέγομεν δτι μετά την 
εξωσιν τού "Οθωνος, καί και' άπομίμητιν τής Γαλλικής επαναστάσεως, οί πληρε
ξούσιοι διηρέθησαν είς «δρεινούς» υπό τον Κανάρην καί «πεδινούς» υπό τον Δ, 
Βούλγαρην, χωρίς δμως ούτοι να εκπροσωπούν άρχάς καί Ιδέας διαφόρους, άλλα 
πρόσωπα πού έζήτουν την επικράτησιν των μέν, διά τής ήττης των δέ, ήτοι διε- 
φιλονίκουν την έξουσίαν καί τά πάντα εμηχανώντο διά νά την καταλάβουν, κατά 
τό άρχαιον λόγων «*Έ λ λ η σ ι ν ο ύ  π ε ρ ί  α ρ ε τ ή ς ,  ά λ λ ά π ε ρ ί  χ ρ η μ ά 
τ ω ν  ό ά γ ώ ν > .  Είς τον διχασμόν αυτόν παρεσύρθη καί δ κατ' δνομα στρατός. 
Μόνον ή Εθνοφυλακή καί ή Πανεπιστημιακή φάλαγξ (πού έφρούρει τήν πόλιν 
των Α θηνώ ν) ήσαν ουδέτεροι.

♦ *♦

Άποκατασταθείς ουτω δ Μπότσαρης είς τον βαθμόν του, είς τον στρατόν 
καί εχων πλήρη τήν έμπιστοσύνην τού βασιλέως, εγένετο πάλιν υπουργός των Στρα
τιωτικών, είς τήν ΐσχυροτάτην εκείνην [κυβέρνησιν τού Ά λ . Κουμουνδούρου, (18 
Δεκεμβρίου 1866) πολιτικού δ δποίος έδιδε μεγίστην προσοχήν είς τήν εκλογήν 
τών συνυπουργών καί συνεργατών του. Είς τήν κυβερνησιν έκείνην πού είχεν άνέλ- 
θει είς τήν εξουσίαν είς μίαν εποχήν, πού δ άγων είς τήν Κρήτην ήτο υπό πάσαν 
εποψιν είς ακμήν καί πρόοδον, μετειχον έξέχοντες πολιτικοί ά'νδρες, δπως δ Χαρ. 
Τρικούπης, ώς ύπουργ. τών Έξωτερ. καί Ευθύμιος Κεχαγιάς τών Οικονομικών, 
δ δεινός άπό τήν 'Ολυμπίαν ρήτωρ Χαρ. Χριστόπουλος, διά τούτο καί τό ΰπουρ· 
γεϊον έκεινο εκλήθη «μ έ γ α>.

Σημειώσωμεν ενταύθα δτι δταν δ Κουμουνδούρος συνεκρότησε τό ΰπουργεΐον 
έκεινο, δ «Αιών», κατέκρινε δριμαίως τήν συνεργασίαν εις αυτό τού Δ. Μπότσαρη, 
ή οποία έπετεύχθη με τήν μεσολάβησιν τού Χαρ. Τρικούπη.

Εναντίον τού Δημ. Μ. Μπότσαρη Ιπετίθετο καί δ«Έθνοφύλαξ» τού Θρασ. 
Ζαίμη είς κύριον δρθρον τής 20 Δεκεμβρ. 1866 καί ήρώτα αυτόν γραφών:

— *Νωπαί είσιν ίτι αΐ πληγαϊ τον Ναυπλίου καί τής Κύθνον, τοσούτον δλίγος 
παρήλθε χρόνος άπό τών θυοιών Ικείνων, αιτινες ίθεντο τά θεμέλια τής' σημερινής 
τάξεως τών πραγμάτων, ώστε τό αίμα τών υπέρ τών σήμερον κρατονσών ιδεών προ- 
σενεγχόντων έαντονς θυσίαν πολύτιμον καί προσφιλών τή €Ελλάδι τέκνων, φοινίσ· 
σει ίτι τάς Ιπάλξεις τον Παλαμηδίον, τά πεδία τής 9Αργολίδος καί τό ίδαφος τής 
Κύθνον. *Άλντα είσιν ετι τά σώματά των είς τά μέρη ταντα πεσόντων, ή κατά τον ν- 
πονργείον Ικείνου κάταδίκη ίνανλος ίτι ήχεΐ είς τά ώτα ήμών, xal iv τούτοις Ικτίνος 
δστις ύπήρξεν ή Ιθεωρήθη άδιάφορον% τό κύριον ίνεργώς πρόσωπον πασών τών 
σπαραξικάρδιων σκηνών, ήν φρόνιμον νά κληθή τοσοντον ταχέως είς τήν άνωτάιην 
διοίκησιν τών στρατιωτικών τής πατρίδος πραγμάτων»/

Ή  κυβέρνησις έκείνη τού Κουμουνδούρου, διά νά δώση μεγαλειτέραν ώθη- 
οιν καί ύποστήριξιν είς τον άγώνα, επεδαψίλευσεν άπό τήν πρώτην στιγμήν κάθ* 
συνδρομήν, μέ τήν αποστολήν έθιλοντικών σωμάτων, άξιωματικών, δπλων, Ιφοδίων

i i i  ιημιΜΠΓικη μ τμ »
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και περιθάλψεως εις τά γυναικόπαιδα, πού διαρκώς ήρχοντο πρόσφυγες εις τήν 
Ελλάδα.

Παρά τήν ελλειψιν δμως σοβαρός στρατιωτικής προπαρασκευής, πού παρου- 
σίαζεν ή έπανάστασις έκείνη, αύτη είχεν ελπίδας επιτυχίας, λόγφ τής διεθνούς τό
τε καταστάσεως, συνεπείς: τού αύστροπρωσσικού πολέμου. Θά ήτο δυνατόν τότε a t  
Δυνάμεις ίνα άποφύγουν άναστάτωσιν εις *Ανατ. Ευρώπην να επενέβαινον κα'ι νά 
έξηνάγκαζον ιήν Τουρκίαν, νά παραχώρηση τήν Κρήτην ε!ς τήν Ελλάδα.

Δυστυχώς δμως δεν έτόλμησε ή κυβέρνησις εκείνη νά λάβη περισσότερον ά· 
ποφασισιικήν θέσιν εϊς τό ζήτημα εκείνο, διότι ή βοήθεια πού προσεφέρετο δεν 
ήτο φύσεως τοιαΰτης ώστε νά όδηγήση εις τήν νίκην τών επαναστατών, δ δέ βασι
λεύς Γεώργιος, έχων ύπ* δψιν τάς τυχαρπαστικάς περιπετείας τού "Οθωνος, δεν 
ήθελε νά άναλάβη τάς εύθύνας τυχόν στρατιωτικής ήττης.

♦ **

Ό  Δημ. Μ. Μπότσαρης άπέθανε τήν 19 Αύγουστου 1871, δυστυχώς προώ- 
ρως, και εϊς μίαν έποχήν πού ή πατρίς είχε μάλλον ανάγκην τών υπηρεσιών του. 
Ά πέθανε φέρων τον βαθμόν τού Συνταγματάρχου—στρατηγοί δεν ύπήρχον τότε— 
εϊς Α θήνας, άφήνων κατά τήν παράδοσιν, τήν οικογένειαν του από Ιννέα άτομα 
(τέσσαρας θυγατέρας καί τέσσαρας υιούς) είς έντιμον πενίαν. (*)

Ό  Δημ. Μ. Μπότσαρης έτίμησε τό οικογενειακόν όνομα, προσέθηκεν εις αυ
τό νέαν δόξαν καί τό παρέδωσεν ένδοξον εις τήν οικογένειάν του. Ε ις τά στήθη του 
διέλαμπεν αληθής αγάπη προς τήν πατρίδα, πίστις προς τήν έλευθερίαν καί θάρ
ρος εϊς τούς κινδύνους. Ή  φιλοπατρία-του ήμιλλάτο προς τήν έγνωσμένην γεν
ναιότητα τών Σουλιωτών, πού ειχον ώς έμβλημα τό δίστιχον:

<Τό αίμα μας τό χύνουμε
, Τ* άρματα dkv τά δίνουμε»

δίστιχον πού εκφράζει τάς πολεμικάς άρετάς τού Σουλιώτη.
Έ πικήδειον Ιξεφώνησεν δ καθηγη'ής Φ. Ίωάννου καί δ Θ. Ό ρφανίδης, 

έπιτάφιον δέ δ τότε πρωθυπ. Α.Κουμουνδοΰρος.

1. Διά t6v Δημ. Νότη Μπότσαρη άποθανόντα τήν 10 Σεπττμβρίου 1892 βλ. ΕΙκονο- 
γραφημένον Ήμιρολόγιον Ποικίλη Στοά 1894 σβλ. 424—425.
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Ο "ΠΑΤΕΡ- ΚΟΣΜΑΣ,, ΕΙΣ ΜΕΑΙΣΣΟΥΡΓΟΥΣ (1779)
(Έξ οίκογενεισκής πσραδόσβως)

Ή  φήμη προεπορεύετο* «δ Πάτερ — Κο
σμάς έρχεται άπ’ τή Θεσσαλία...» Βαδίζων 
σταθμεύων, διδάσκων άπό χωρίον είς χω 
ρίον τής παρά τήν Πίνδον κοιλάδος τοΟ Ά · 
σπροποτάμου έπλησίαζε πρός τά Τζουμέρ
κα. Είς to άκουσμα δέ καί τήν έξηκρίβω- 
μένην πληροφορίαν δτι τήν μεσημβρίαν τής 
αύριον φθάνει είς τήν πατρίδα των, λίαν 
πρωί τήν έπομένην συνεκεντρώθησαν οί 
κάτοικοι Μελισσουργών είς τόν καθεδρικόν 
ναό/ τοΟ 'Αγίου Νικολάου, κατακλύσαντες 
τήν τε αυλήν καί τά πέριξ.

Ε πιτροπή  τότε έκ τριών προκρίτων, 
τριών Ιερέων καί υπερεχατόν άνδρες άνεχώ- 
ρησαν είς προϋπάντησίν του. 'Απνευστί δέ 
σχεδόν άναβάντες τήν έλικοειδή, άνάντη 
καί άπότομον ήμιονικήν δδόν διεσκέλισαν 
τήν ράχιν του πέραν του χωρίου 
βορειοανατολικού βραχίονος τών Τζουμέρ
κων καί κατέβησαν είς τό δπισθεν τής κο
ρυφογραμμής έπίπεδον λιβάδιον «Νεράιδα» 
όπου έπί τών δρίων τής περιφερείας του 
χωρίου των έκάθησαν άναμένοντες. Καίτοι 
δέ ή πορεία των ήγγισε τό δίωρον, δέν εϊ- 
χεν είσέτι φανή ή συνοδεία. Μετ' όλίγον 
βμως διέκριναν αύτήν είς το βάθος τής χ α 
ράδρας άνερχομένην τήν από τών Βλάχο- 
χωρίων φέρουσαν. 'Ικανός δέ άριθμός κα
τοίκων Τζούρτζιας καί Μουτσιάρας συνώ· 
δευον αυτόν καθήμενον έπί ήμιόνου* ήσαν 
έξ έκείνων, οίτινες τή συστάσει του άπε- 
σκοράκισαν τήν Κουτσοβλαχικήν γλώσσαν. 
αΑμα δέ τή προσεγγίσει προηγουμένων 
τών ιερέων έσπευσαν οί άναμένοντες πρός 
δποδοχήν του.

βΟ “Αγιος καταβάς τότε άπό δποζυγί-

ου ηύλόγησε* δεχθείς δέ τό εδλαβές χειρο
φίλημα όλων ηύχαρίστησε καί συνεχάρη 
τούς χωριανούς διά τήν προθυμίαν, τόν κό
πον, καί τήν πρός τό έργον του έκτίμησιν. 
Ακολούθως πεζή άναβαίνοντες δλοι, έστάθ- 
μευσαν είς τήν ράχιν. Άφ* ού δέ έκεί έπ* 
όλίγον άνεπαύθη τή βοηθεία τών συνοδευ- 
όντων αύτών καί άλλων κατεσκεύασε μέ- 
γαν ξύλινον σταυρόν, τόν οποίον άσφαλώς 
στηρίξας έστησεν έπί τής κορυφής, .-εις θέ- 
σιν περίοπτον, ώστε άπό χιλιομέτρων, καί 
άπό το Ο χωρίου, νά είναι δρατός. "Εχτοτε 
δέ τό μέρος τοΟτο λέγεται «Σταυρός» (στό 
Σταυρό).

"Ηρεμος, πράος, άγαθός, ένέπνεεπεποί- 
θησιν* τύπος άγίου. ’Ορθιος, σταθείς έφ* ι
κανόν, περιέφερεν έρευνητικόν τό βλέμμα 
πρός τό άχανές τού δρίζοντος, προς, τά.δ- 
ψηλά καί άπόκρημνα Τζουμέρκα, πρός τάς 
φάραγγας, τούς βράχους, τά έκ τών άποτό- 
μων πλευρών τών κορυφών καταρραχτωδώς 
πίπτοντα κρυστάλλινα νερά, ,τά πυκνά έξ* 
έλατών δάση, τά είς τούς θερισμένους ά· 
γρούς καί τά λιβάδια βόσκοντα ποίμνια ά- 
ριστερά τό διάσελο (Ο «Αύτί» καί κάτω τό 
χωριό, καί τά είς τήν άνοικτήν πρός τά ’Ι 
ωάννινα κοιλάδα τόσα άλλα χωρία... Ήχο 
έποχή του θέρους τοΟ 1719. (*) Χρονική 
περίοδος πίκρας δουλείας, καθ’ ήν δ Η π ε ι
ρωτικός λαός μύρια δεινά δφίστατο, καί 
σφαγάς, οί δέ σπουδαιότεροι τών άρματω- 
λών καί κλεφτών δόλω έξωντώθησαν υπό 
τοϋ Κούρτ— Πασά καί τών Τουρκολβανών 
του. Σύννους τότε καί μέ βαθεϊαν διαίσθη- 
σιν άν μή προφητείαν, καί ώς νά άπευθύ- 
νέτο πρός τήν φύσιν είπε κάπως περιλύπωςΐ
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«Ευλογημένα βουνά, πάνω σέ σάς πολύς 
κόσμος θά σωθή* θά γλυτώσουν χιλιάδες ψυ-
χΜ *

Κατόπιν μέ βήμα βραδύ κατέβησαν πε
ζή τήν πρός Μελισσουργούς λίαν έπικλινή, 
ή μάλλον κινδυνωδώς κατωφερή, άγουσαν 
μέχρι τής θέσεως^,«Λιβάδι»· έκείθεν δέ ψαλ- 
λόντων τών^ίερέων μετά της δλης άκολου· 
θίας του τήν πρός τήν Θεοτόκον παράκλη- 
σιν έφθασαν είς τόν ναόν τοΟ 'Αγίου Νικο
λάου, ένθα έντός καί έκτός αύτοΟ σύμπας 
δ λαός, άνεξαρτήτως φύλου καί ήλικίας, ά* 
ναμένων ύπεδέχθη αύτόν. Είσελθόντες δέ 
είς τόν άσφυκτικώς πληρωθέντα ίερόν χώ
ρον παρηκολούθησαν άπαντες μετ’ εύλαβεί* 
ας τήν συνέχειαν τής παρακλήσεως.

Μετά δέ τό πέρας αυτής εύλογήσαςκαί 
πάλιν είπε* «Μέ συγχωρεϊτε παιδιά μου* 
ήθελα νά πώ λίγα λόγια* βαδίζοντας δμως 
τ ’ άπάτητα μέρη τών βουνών σας έκουρά- 
σθηκα* είμαι πολύ ευχαριστημένος άπό τήν 
τόσο καλή σας^προαίρεσι, (3) καί—καθώς 
βλέπω—άπ’ τήν ευσέβεια πού έχετε πρός 
τή θρησκεία μας* τό άπόγευμα καί αύριον 
θέλω νά σάς ίδώ βλους, έναν—έναν* καί 
μεθαύριον άφίνοντας τό καλό χωριό σας θά 
σάς μιλήσω*. Εύλογήσας δέ τό έκκλησία- 
σμα έξήλθε.

Είναι πλέον μεσημβρία. Συνοδεία τών 
ίερέων καί προυχόντων μετέβη είς σπίτι 
λευιτικής'· οίκογενείας, είς τό πλησίον τοΟ 
ναού σπίτι τοΟ Παπαδήμου (Δημητρίου ίε- 
ρέως Παπά), βπου είχεν έτοιμασθή δι* αύ
τόν κατάλυμα πρός άνάπαυσιν κατά τήν 
διαμονήν του, και κατ’ έντολήν του παρα
σκευαστή τροφή «άλάδωτη» προϊόντα κη- 
πευμάτων (χόρτα, κορφοκολοκυθιές, πρά
σινα φασολάκια).

Έ κεΐ «στό Παπαδαίϊκο» περί τό έσπέ- 
ρας τόν έπεσκέφθησαν οί Δημογέροντες καί 
οί έν γένει πρόκριτοι μετά τών όποίων έπί 
μακρόν ώμίλησε κατ’ ίδίαν καί έμπιστευ- 
τικώς, καί περί ζητημάτων μή έπιτρεπο- 
μένων νά έλθουν είς γνώσιν τού κοινοΟ'δέν 
παρίστατο δέ άνάγκη νά κάμη πολύν λό
γον περί άλλων σπουδαίων, εί μή περί τών 
άφορώντων τήν έξέλιξιν τής έθνικής μας 
άπακαταστάσεως* καί τούτο, δεδομένων δ- 
τι καί έκκλησίας εύρεν είς τό χωριό, καί ί- 
ερείς, καί σχολεΐον, καί έλληνικήν γλώσ

σαν, καί άκμαίον έθνικόν φρόνημα εύρε* ού- 
χί δμως καί κίνδυνον έξισλαμισμοΰ. Κατή- 
χει δέ άπορρήτως τά τής Φιλικής Ε τ α ι 
ρίας δπου εύρισκεν τό έδαφος πρόσφορον.

Τήν έπομένην άπό πρωίας άπαντες σχε
δόν οί κάτοικοι εύλαβώς προσερχόμενοι καί 
άσπαζόμενοι τήν χείρα τού 'Αγίου έλάμβα- 
νον τήν εύλογίαν του. *0 λαός τόν έδέχθη 
καί τόν έπίστευσεν ώς άγιον. Τό σπίτι τού 
Παπαδήμου είχε μεταβληθή είς προσκύνη
μα.

Ούδενός άγίου έχει αίσθανθή τόσον τήν 
έπίδρασιν έπ’ αύτοΟ ό λαός, ούδέ παρέμει- 
νε βαθύτερον έγκεχαραγμένη έν τή συνει- 
δήσει αύτοΰ ή ευεργετική έπίδρασιςάπό ά· 
πόψεως κοινωνικής, θρησκευτικής, Ε κ π α ι
δευτικής, 'Εθνικής.

Άναπαυθείς έκ τής άνά τά χωρία διδα
χής, καί δή έκ τής έπί τών όρεινών καί 
δυσβάτων άτραπών πεζοπορίας έδει νά άνα- 
χωρήση τήν τρίτην άπό τής άφίξεώς του 
ήμέραν, ώς καί έν τώ ναψ πρός τόν λαόν 
είχεν όρίση.

Συναγερμός κατ* αυτήν* άπό βαθείας 
πρωίας οί κάτοικοι—νέοι, γέροντες, γυνα ί
κες, παιδιά—συγκεντρωθέντες προέπεμψαν 
τόν "Αγιον άναχωροΟντα μέχρι τής είς τό 
β . Δ. άκρον τού χωρίου λοφοσειράς. ’Εκεί 
έπί τής κορυφής τού παρά τήν όδόν λοφί
σκου έστησεν έπίσης μέγαν ξύλινον σταυ
ρόν. ’Όρθιος δέ καί έπ’ αυτού στηριζόμε- 
νος— τού λαού λαβόντος τήν έπί τού λόφου 
άπέναντί του άμφιθεατρικήν θέσιν—ώς καί 
πάντοτε έν ύπαίθρφ, έλάλησε (ώμίλησε), 
δι’ δ έκτοτε, καί νύν έτι, ή θέσις αΰτη γνω
ρίζεται μέ τό δνομα «στό Σταυρό του λά- 
λησ(ε)».

Έ π ί έτη άκλόνητος ό «Σταυρός» ένε- 
θύμιζεν είς τούς κατοίκους τήν σεμνοπρε
πή, τήν μεγάλην έκείνην ήμέραν, ή δποία 
έδρόσισε τάς ψυχάς αύτών θρησκευτικώς 
καί έθνικώς. Βραδύτερον δέ είς αίωνίαν ά- 
νάμνησιν άνήγειραν λίθινον προσκύνημα (4) 
μετά θυρίδος έγκλειούσης αγίαν είκόνα καί 
άναπτομένην κανδήλαν.

Είς τήν διδαχήν του του ταύτην περι
έλαβε συστάσεις, ύποδείξεις, συμβουλάς, 
έκ τών όποίων αί έξής σπουδαιότεραι έκ 
παραδόσεως φέρονται έτι είς τήν μνήμην 
τού λαού: Νά έχουν σταθεράν πίβτιν είς τόν
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Χρίστόν, καί δπακοήν έν γένει είς τάς έν 
τφ  Εύαγγελίψ θείας έντολάς του· νά τη* 
ροΟν τούς θρησκευτικούς τύπους* νά έχουν 
πρός άλλήλους άγάπην, διότι έχθροί όχι δ- 
λίγοι έκτε το0 έμφανους καί του άφανοϋς 
έπιβουλεύονται καί την ζωήν των, καί τήν 
ψυχήν των* νά άγαποΟν τόν τόπον τους* νά 
μή καταστρέφουν τά δάση, διότι είναι παν- 
τοιοτρόπως χρήσιμα. «Μή χαλάτε τά δάση», 
είπεν, «αύτά θά σάς κρύψουν, θά σάς σώ
σουν είς ώραν άνάγκης* μην τά χαλάτε, 
δ τόπος σας θά γίνη γκρημίσματα»* καί οϊον 
εί προφητεύων έδειξεν ώρισμένον μέρος καί 
είπεν’ «αύτό τό πλάι (1 2 3 4 5 *) θά γίνη μεγάλο 
γκρέμισμα» Καί όντως μετά τινα έτη διολι- 
σθείσαν τό έδαφος μετεβλήθη είς τό σημε
ρινόν «κόκκινο στεφάνι». Διακόψας δέ πρός 
στιγμήν, καί μετά τίνος περισκέψεως έξη- 
κολούθησεν άλληγορικώς· «Παιδιά μου 
ό κόσμος θά δεθή μέ ένα σύρμα* (β) σκλη
ροί καιροί μάς περιμένουν* θά γίνη χαλα
σμός. (7) Θ ’ άρθή καιρός πού οΕ άνθρωποι 
κακήν— κακώς θ’άφίνουν τά σπίτια τους καί 
θά φεύγουν* θ’ άρθή καιρός πού θ' άπλώ- 
νουν έφτά χέρια σέ μιά ρόκα* (8 9) δέ θάχουν 
ψωμί* θά πεινάσουν* δέ θά προφτάνη ή κά
θε μάννα νά πάρη λίγα σπειριά σιτάρι στην 
τσέπη της γιά τά παιδιά της* τό βιό (°) θά 
χαθή. θ' άρθουν άπ* άλλα μέρη νά πάρουν 
σπορά ά π ’ τά πρόβατά σας* λίγα χρόνια, 
φούγα (10 11 12 13) είναι καί θά περάση* δσοι ζήσουν 
κατόπιν θά ζήσουν εύτυχισμένοι* έχετε δ- 
μως πάντοτε τήν έλπίδα σας είς τόν Θεόν, 
καί νά παρακαλεΐτε, παιδιά μ-υ, νά πια
στώ τό Θηριό(1,)άπ*τόκεφάλι...»(**) Μέ τήν 
φράσιν ταύτην έπεράτωσε τήν όμιλίαν του, 
καί έκκινήσας νά άναχωρήση ϋψωσε τήν 
λιπόσαρκον χείρά του πρός ευλογίαν... Βοή 
τότε άντήχησεν άπό τοΟ λόφου, ώς έν μια 
φωνή «ό Χριστός μαζί σου...»

Ό  λαός κατευοδώσας αύτόν παρέμεινεν 
έκεΐ καί παρηκολούθησε διά τοΟ βλέμμα
τος έως δτου ή συνοδεία έκρύβη όπισθεν τής. 
άντιπέραν βουνοσειράς «Ράχι μεγάλη»’. 
Προσετέθη όμως είς τήν άκολουθίαν του 
καί ή Παπαθανάσαινα μετά συγχωριανών 
γυναικών καί άνδρών μέχρι τών πέραν τοΟ 
Άράχθου χωρίων Νησίστης καί Πειστια- 
νών, όπου είχε πολλούς συγγενείς. Ή  πα- 
ράδοσις φέρει ότι κατά τήν έκεΐ διδαχήν 
του άνέστησε θανόντα υιόν χήρας, δστις ά- 
κολουθήσας τόν "Αγιον δένέπανήλθε πλέον.

Ό  λατρευτός τής Ηπείρου «Πάτερ— 
Κοσμά;» τό τελευταίον κηρύξας είς Ι ω 
άννινα (19) (4 Αύγ. 1779) έβάδισε τήν άνά 
τά βορειοδυτικά χωρία, πρός τήν Βόρειον 
Ή πειρον—τήν όδόν τοΟ μαρτυρίου, διδά
σκων... Έ κ ε ΐ παρά τό Καλικόντασι—Τεπε- 
λενίου άπαγχονισθείς Οπό τών Τουρκαλβα- 
νών τοΟ Κούρτ—Πασά παρέδωκε τήν άγί- 
αν του ψυχήν είς τόν Κύριον, έπαξίως λα
βών τόν στέφανον τοΟ Ίσαποστόλου καί Έ · 
θνομάρτυρος.

1. Δδχήν όρους, δίοδος, διάβασις.
2. Τό 1777 καί πάλιν έκ Θεσσαλίας ήλδεν 

είς Συρράκον καί Καλαρρύχας, κατά Κ. Κρυ- 
σχάλλην.

3. θίληαις, διάθεσις.
4. Διθίνη σχήλη, βΙκόνισμα.
5 ’Επικλινές έδαφος, Πλαγιά.
0. Άχελ&ς σύσχημα ήλεκχρικοδ τηλεγράφου 

έφευρεθέν χό 1774 υπό χοΰ Έλδβτου Δεοσάζ.
7. Καχασχροφή (έκ τής έπανασχάσεως/
8. Σχάχυς άραδοοίχου.
9. Κχηνοχροφική περιουσία, χά ποίμνια.
10. Φαγή,μβςαφορικώς.δέ^τρςκυμία προσωρινή.
11. *Η Τουρκία.
12. Νά άρχίση ή *&πανάσχασις άπό τήν πρ«- 

χεύουσάν της Κ)πολιν, δολοφονηθή ό Σουλτάνος 
μεταβαίνων τήν ΙΙαρασκείίήν είς τό Τζαμίον, nop- 
ποληθή ό Τουρκικός πολεμικός στόλος κ,λ.π.

13. Κατά τόν Κ. Κρυστάλλην.

a
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ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Δ Ο Κ Ι Μ Ι Ο Ν *
Ιστορικής τινός ττεμιλήψεως τής ποτέ Αρχαίας καί έγκρίτου 

ήπειρωχικής πόλεως "Αρτης
ΣΧΟΛΙΑ: Γ ΙΑ Ν Ν Η  Τ Σ Ο Υ Τ Σ 1Ν Ο Υ

Νικηφόρος δ Β ' έν Ιτει 1335. (4β) Τφ δ’ αύτφ ετει, βιαζόμενος δ Αυτό* 
κράτωρ τής Κωνσταντινουπόλεως "Ανδρόνικος δ νεώτερος, ίνα έκστρατευση προ* 
σωπικώς κατά των τήν νέαν "Ηπειρον οικουντων ’Αλβανών, έθεώρησε πρόσφορον τον 
καιρόν, ώς §κ τής ανηλικιότητος του Νικηφόρου, δπως χαθυποτάξη και τήν πα
λαιόν "Ηπειρον, οπερ και εγένετο 1ν ε'τει 1336, (* 46 47) ύποταχθεισών πασών τών 
πόλεων και άναγνωρισασών μετ’ εύχαριστήσεως και προθυμίας τήν Αύτοκρατο* 
ρικήν Κυριαρχίαν. (48 49 50 * * *) Έ νώ  δέ ό Αύτοκρατωρ κύριος γενόμενος τής ’Ηπείρου § 
φέρετο προς πάντας μετ’ εύμενείας και γλυκυιητος, περιθάλπτων και ευεργετών α- 
παντας, τινές τών "Ηπειρωτών συνεβουλευον μυστικώς τήν "Ανναν ϊνα διατηρήση 
τήν έαύτών αυτονομίαν και άπεφάσισαν ΐνα νεωτερήσωσι κατά τών καθεστώτων. 
Καί τοίνυν κατώρθωσαν ίνα φαγαδευσωσι διά νυκτός τον Δεσπότην Νικηφόρον 
μετά του παιδαγωγοί) αύτοΰ Ριτσα'ρδου εις Τάραντον, δν Ιδεξιώθη και εφιλοφρό- 
νησεν έντίμως ή εν Ταράνδψ Πριγκίπισσα Αικατερίνη, χήρα του Δουκός Δυρρα
χίου Φιλίππου* (4δ) ή φυγάδευσις δ’ αυτή τοί) Νικηφόρου λίαν δυσηρέστησε 
τον Αυτοκράτορα* άλλ’ άποκαταστήσας γ ε ν ι κ ό ν  Κ υ β ε ρ ν ή τ η ν  επι 
πασών τών Ηπειρωτικών πόλεων, τον πρωτοστάτορα Ίωάννην Συναδινόν, (4β) 
άνεχώρησε εις Θεσσαλονίκην. "Αλλά τφ 1337 (δ0) ετει ο! άντενεργοΰντες Ή πειρώ ται 
δραξάμενοι ευκαιρίας τής εις Κωνσταντινουπολιν, επανελευσεως τού ’Ανδρονίκου, 
πρώτον συνέλαβον και Ιφυλάκισαν ιόν Κυβερνήτην Συναδινόν, είτα κατέσχον, τήν μέν 
"Αρταν δ Νικηφόρος Βασιλίτζης* ό δέ ’Αλέξιος Καβάσιλας τήν πόλιν τών Ρωγών* 
Ιτεροι δέ άποστάται άλλα φρούρια. Έπανελθόντος δ’ ακολούθως του Νικηφόρου, 
κατά πρόσκλησιν τών αποστατών, είς ’Ήπειρον, άπέστειλενό Αύτοκρατωρ τφ 1338, 
στρατόν αξιόμαχον κατά τών αποστατών, επομένως και αυτοπροσώπως εκστρατεΰ- 
σας, κατέσχε πάλιν τφ 1339, (6Ι) πάσας τάς ’Ηπειρωτικός πόλεις, άς κατεΐχον οι

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου σβλ. 12. ’
46. Ό  Νικηφόρος έπιτροπεύονταν άπ'τό 1333, απ' χή μητέρα του Άννα Παλαιολογίνα.
47. Ή  έκσχραχεία έγινε χό 1334—5
48. "Εγιναν διαπραγματεύσεις μεταξύ "Αννας και Ανδρονίκου Γ', μέ αποτέλεσμα νά 

ύπαχδή ή "Ηπειρος ύστερα άπό ένάμισυ αίωνα στη βυζαντινή αυτοκρατορία καί νά διοριστή 
διοικητής τής Ηπείρου ό στρατηγός Θεόδοιρος Συναδηνός.

49. Ή  φυγάδευση τού Νικηφόρου Β' έγινε τό 1338
50. Τό 1338.
61. Τό 1339 ήρθε ό ίδιος ό Ανδρόνικος Γ ' καί πολιόρκησε επί έξ μήνες τήν Ά ρτα.

Αναγκάστηκε δμως νά λύση τήν πολιορκία καί νά στραφή κατά τών Ρωγών, πού τούς κατέλα*
βι άφοΟ Ικανέ τόν Καβάσιλα μεγάλο Κοντόσταυλο. "Ετσι κι* οΐ Άρτινοΐ βλέποντας τόν κ(ν·



i!8 i  cH reitn rn itH  e i f iA ·

άποστάται, καί άνεχώρησε παραλαβών μεθ* εαυτού καί τον μνηστήρα τής θυγα* 
τρός του Καντακουζηνού Νικηφόρον. Κατά δέ το έτος 1346, διά τάς μεταξύ ’Ιωάν- 
νου Παλαιολόγου και Ίωάννου Καντακουζηνου διενέξεις και εμφυλίους μάχας, 
Στέφανος 6 Κράλης Σερβίας, (51) ό επικαλούμενος Έλεήμων, καιρόν πρόσφορον 
ευρών, εισέβαλε και κατεκυρίεσε πάσαν Νέαν τε και Παλαιάν "Ηπειρον κα'ι τήν 
’Ακαρνανίαν και Θεσσαλίαν, εν αίς οί Σέρβοι ούδέν μέσον παρέλειψαν προς δια
φθοράν και ερήμωσιν αυτών. Αλλά προς ταΐς μάστιξι ταΰταις επεσκέψατο αύτάς 
και λιμός απροσδόκητος και τρομερός, δστις κατέστησε τάς μεσογειοτέρας πόλεις 
κα'ι επαρχίας ερήμους· τότε δθεν αληθώς ή ’Ή πειρος απείρους έστερήθη κατοίκους 
εκ τε τής λιμοκτονίας καί έκ τού αύτοπροαιρέτου ανδραποδισμού, εις δν ΰπέκυ- 
πτον τά άθλια εκείνα πλάσματα, ένεκα πείνης καί γυμνότητος, παραδιδόμενα είς 
τά επί άνδραποδισμφ περιπλέοντα εκεί ληστρικά πλοία.

Ούτως ούν κατασιάς ό Στέφανος Κύριος τών ανωτέρω Επαρχιώ ν, άνεχώ- 
ρησεν είς Σερβίαν έγκαταλείψας Δεσπότην τον αδελφόν αυτού, τον ως εκ μητρός 
Μαρίας, εγγόνης τού αύτοκράτορος Μιχαήλ τού Παλαιολόγου, προσαγορευόμενον, 
τού Νικηφόρου μόνω δνόματι Δεσπότου Η πείρου  ύπάρξαντος ενιαυτούς 11.

10
Συμεών εν ετει 1346, (52) δστις κατέστησεν αύθις έδραν τής Δεσποτείας τήν 

Ά ρταν , λαβών είς σύζυγον ιήν αδελφήν τού Νικηφόρου Θωμαΐδα. Οΰτος εκυ- 
βέρνησε τήν "Ηπειρον καλώς χρόνους δέκα, (52) ύποταγέντων απάντων* εν δέ τή ε
ποχή ταύτη, άποβιώσαντος εν Σέρβις ιού Βασιλέως τών Σέρβων αδελφού αυτού 
Στεφάνου, (δ3) εσπευσεν ό Συμεών, άφεις διάδοχον τον υιόν αυτού Ουρεσιν, (δ4) 
μεταβήναι είς Σερβίαν επί τφ κατασχείντήν β ασιλικήν εξουσίαν, καταδιώκων τον 
ανεψιόν εγένετο* δθεν ή Σερβία τότε θέατρον όντως καταστρεπτικών αγώνων καί 
δεινών. Τούτων δλων γνωστών γενομένων τότε τφ Νικηφόρφ διοικούντι τήν Α ί
νον, παρά τινων φίλων Ή πειραπών, βιαζόντων ϊνα σπεύσας ανάκτηση τήν πατρώ- 
αν αυτού Δεσποτείαν, έσπευσε μετά σπουδής καί εφοπλίσας πλοία τινα έξέπλευσε, 
καί φθάς εις τά τής Θεσσαλίας παράλια, κατέκτησεν άναιμωτί, διά τήν τών κατοί
κων προς τούς Σέρβους μνησικακίαν, άπασαν τήν Θεσσαλίαν καί ακολούθως τήν 
"Ηπειρον ως νόμιμος αυτών Δεσπότης. * * * * * * * * 62 * 64

Νικηφόρος Β ', τό β', εν έ'τει 1357, επειδή δέ έπλεπεν δτι αδύνατος πάσα 
βελτίωσις εν τή επικρατείς αυτού, έως άρθώσιν εκ μέσου αι καταπιέπεις καί επι- 
δρομαί τών Α λβανών, καταμαστιζόντων τάς άθλιας εκείνας χώρας, εγνω καταπαύ- 
σαι δ ι’ ενόπλων μέσων τάς άκαθέκτους καί άδιορθώτους αυτών επιδρομάς καί λη-

δυνο, παρέδωσαν τήν πόλη. *0 Άνδρ. έμεινε άρρωστος αρκετό καιρό στην Άρτα. Ακυρίευ
το έμενε μόνο τό Θωμόκαστρο, στό όποιο βρισκόταν καί ό Νικηφόρος καί πού τό πολιορκούσε
ό Καντακουζηνός. Τότε ό Καντακουζηνός ύποσχέθηκε στόν Νικηφόρο τη θυγατέρα τού Μα
ρία, παραδόθηκε τό Θωμόκαστρο καί ό Καντακ. γύρισε στην Ά ρτα μαζύ μέ τό Νικηφόρο. ;
ΈκεΧ ό Ανδρόνικος ώνόμασε τον Νικηφόρο «πανυπερσέβαστο». Άλλα τό 1341 ό Ανδρόνι
κος Γ* πέθανε, οπότε ή Ά ννα Παλαιολογίνα, χήρα τού Ιωάννη Όροίνη καί μητέρα τού
Νικηφόρου Β', ήρθε στήν "Ηπειρο καί κυβέρνησε μέσα σέ αταξία μέχρι τό 1343. Τό 1347, 
όταν ό Καντακουζηνός, πεθερός τού Νικηφόρου Β', αναγνωρίστηκε αύτοκράτορας, έδωσε στόν
Νικηφόρο τον τίτλο τού Δεσπότη. Άλλα δέν πρόλαβε νά χάρη τόν τίτλο, γιατί τό 1349 ό 
κράλης τών Σέρβων Στέφανος Ντουσάν, πού στό μεταξύ ώνομάστηκε βασιλιάς Σέρβων καί 
Ρωμαίων, κατέλαβε τήν ’Ήπειρο καί τήν Αιτωλοακαρνανία.

62. Ό  Συμεών Ούρώς κυβέρνησε τήν Ή πειρο από τό 1350 μέχρι τό 1356. Τά χρόνια
αυτά ήταν χρόνια ήσυχίας.

53. Κατ’ άλλη άποψη τον Β' αρχικά τον βοήθησε κι’ ό ίδιος ό Συμεών, πού τον είχε 
γυναικάδελφο (ή Θωμαΐδα, ή γυναίκα τού Συμεών,^ήταν αδελφή τού Νικηφόρου). Αλλά μό
λις 6 Νικηφόρος δυνάμωσε, εδιωξε τον Συμεών προς τήν Καστοριά.

64. Ούρεσις ή Ούρώς λεγόταν ό ίδιος ό Συμεών.



στείας tv τη Άκαρνανί^. Καί δη εκστρατευσαζ κατ’ αυτών, (βδ) καί καταλαβων 
αυτούς παρά τον ’Αχελώον, (δβ) μή άναμείνας δέ, ώς εκ της οργής αυτού καί αν
δρείας την έλενσιν πάσης τής στρατιάς, είσήλθεν μετ’ ευαρίθμων στρατιωτών Ιν , 
μεσφ τών πολεμίων καί γέγονε θύμα τής αυτού τόλμης μεταβάς έκ τών γήινων 
μετά τριετή Δεσποτείαν.
, Τότε δ ’ εις Καστοριάν τάς διατριβάς ποιών ό προ αυτού Δεσπότης μετεβη 
διά τα'χους είς ’Ήπειρον καί άνεγνωρίσθη εκ νέου υπό τών Ή πειρωτών μετά 
πολλής εύχαριστήσεως Δεοπότης.

Συμεών τό Β ', εν έτει 136()· Κατά την εποχήν ταυτην συνέβη μεγίστη πυρ* 
καϊά εν τή πόλει νΑρτη, (δ7) ής ικανόν μέρος, καί πλεΐσται αυτής αρχαιότητες, ε- 
γένοντο παρανάλωμα τού πυρός, ώς έμφαίνεται εκ τίνος χρυσοβουλου (μα). Δια- * 56

5δ. Πριν απ’ τήν εκστρατεία του κατά τών 'Αλβανών ό Νικηφόρος Β' διέταξε νά φυ- 
λακισθεΐ στην "Αρτα ή σύζυγός του Μαρία Καντακουζηνοΰ, καί τούτο γιατί συνέλαβε τό 
σχέδιο νά παντρευτεί την άδελφή τής γυναίκας τού Ντουσάν. Τό σχέδιο αυτό τό ματαίωσαν 
οί ’Αλβανοί κι’ οί Άκαρνάνες, πού επαναστάτησαν κατά τού Νικηφόρου.

56 Κατά τόν Ρωμανό μεταξύ Αίτωλικοΰ κ»ί Άγγελοκάστρου. Κατά τόν Άδαμαντίου 
κοντά στην Άρτα. Έπί κεφαλής τών Αλβανών ήταν ό Κάρολος Τόπιας. Ή  μάχη έγινε τό 
1358. Μετά τήν μάχη αυτή ό Τόπιας (ονομάστηκε βασιλιάς τής ’Αλβανίας. Ό  δέ Συμεών Ού
ριός. πού εξακολουθούσε νά ετοιμάζεται στην Καστοριά γιά νά αφαίρεση τή Σερβία άπ* τόν 
γυιό τού Στέφανου Ντουσάν, κατέβηκε στη Θεσσαλία, τήν κατέλαβε καί συνέχεια μπήκε στην 
“Ηπειρο, πού οΐ κάτοικοί της τόν δέχτηκαν μ’ ευχαρίστηση καί τού παρέδωσαν αμαχητί τήν 
“Αρτα καί τ’ άλλα φρούρια.

57. Τό χρυσόβουλλο αυτό μελετήθηκε άπό πολλούς, γιατί μάς δίνει ζωντανή είκόνα τής 
κοινωνικής μεσαιωνικής κατάστασης τής Ηπείρου.

(μα) f  ’Επειδή ψήφφ θ<·οΰ επέστη εμπρησμός τή θεοσώστω πόλει “Αρτης, καί τά 
ώραΐα αυτής, φεύ κατέφαγε κατέφλεξε καί κστέφθειρεν αυτών, πάντα, δσα κατείχεν ανέκα
θεν χαρτία καί δικαιώματα, διά τούτο άνέφερεν ό περιπόθητος καί γλυκύτατος πατήρ καί 
σύντεκνος τής βασιλείας μου μέγας Κοντόσταυλος Κ. ’Ιωάννης Τσάφας Ούρσΐνος Δούκας, 
ώς ΐνα πορίσηιαι καί άνακτηθή διά Χρυσοβούλλου αυτής προστάγματος, είς επανάκλησιν 
τών φθαρέντων αυτού Χρυσοβούλλων καί δικαιωμάτων, άτινα είχεν ανέκαθεν καί έξ αυτών 
τών αγίων βασιλέων καί δεσποτών εκείνων, αύθεντών καί προγόνων τής βασιλείας μου ή· 
γουν τό κάστρον τούς Ρωγούς μετά πάσης τής νομής καί περιοχής αυτού, ήτοι άπό τήν ά- 
κραν τού Μαυροβούνιου, καί τό Μαυροβούνιον άπέσω, ερχόμενον είς τήν “Αμπραν καί είς 
ιό Καρυδάκι καί είς τό Έζόμενον, καί είς τόν Φανοΰτον, άκουμβίζονται είς τήν Έμπερινήν, 
καί είς τής Είρήνης τό ξενοδοχεΐον καί είς τά Τρινόβιανα. καί τήν Ζώρισταν καί είς τό 
Σειστροΰνι. καί είς τόν κακόν τάφον, καί είς τό Γλυκύ καί τόν ποταμόν, καί είς τό Μαρ- 
μάρι καί είς τήν θάλασσαν άπέσο), μετά τών κτημάτων πάντων, καί δικαίων καί προνομίων 
τής αυτής περιοχής, έπικρατήσεως καί χοόρας καί συνόρων τού αυτού τόπου, καθώς έδόθη 
τούτο συνορολογημένον πρός αυτόν διά Χρυσοβούλλου παρά τού αοιδίμου καί μακα
ρίτου αύθέντου καί αδελφού μου, τού Βασιλέως εκείνου κυρίου Στεφάνου, αλλά δή καί 
τό οσον κατέχει εντός καί εκτός τής “Αρτης μέχρι τού νύν. Ωσαύτως τήν 'Αγίαν Μαϋραν 
μετά τής Λευκάδος, τήν Περστίαν εν τώ θέματι Ξηρομέρου, μετά τού Παραδείσου καί τών 
Ζαβερδών.}*Ωσαύτως εν τώ θέματι τών Ίωαννίνων χωρία τά Σουδενά, τά άνω καί τά κάτω 
σύν τό Τσερβάριν, καί τών Νεγκαράδων, καί τών Μανιάκην. ιόν Ριζόν τήν Γλίναν σύν τή 
τής Βελίτζιος, σύν τή τών Τσονοβαλσενάδων έτι καί έν θέματι τής Βαγενετίας χωρίον τήν 
Σελιανήν, τούς Κονρτούς. τό Δοχώριον, τούς Βαριάδας σύν τή τού Βουδέσι τό στύλον τού 
Ερημίτου μετά τού Μαυροποταμοΰ, τόν Πρινέα σύν τή τού Κακού Πηλιοϋ καί τής Ήγου- 
μενίτζας, τούς Λουλιανούς, τούς Πιτζιούς, καθώς δέδωκεν αυτούς προίκα πρός τόν γαμβρόν 
αυτού τόν πρωτοσπαθάριον καί τόν Σωτήρα, καί τήν Κιστέρναν καί τήν Άρλίσκαν, καί τήν 
Νιστάν, τήν Κωσόβαν, τήν Ποτροόδαν καί τήν Σφίναν σύν τή .. τούς Γιαννιχζοπούλους, τήν 
Φιάιζαν, καθώς δέδοικεν αύτήν τφ άνεψιώ αυτού κυρίίυ ’Ιωάννη τώ Τσάφςι Ούρσίνισ διά 
προνοίας καί τήν Βράσπαν. Ή  βασιλεία μου γοΰν τήν αίχησιν αυτού ού παρεϊδεν, άλλα άπο- 
δεξαμέιη άσμέ'ως ταυτην τόν παρόντα Χρυσόβολλον έκχορηγεΐ καί βραβεύει αύτφ, δι* 
ού καί εχειτθέλημα καί προστάζει καί διορίζεται, Ϊνα ό είρημένος περιπόθητος γλυκύτατος 
πατήρ καί σύνιεκνος τής βασιλείας μου, Μέγας Κοντόσταυλος Κ. 'Ιωάννης ό Τζάφας Ούρ· 
οίνος όούκας κατέχη καί επικρατή καί νέμηται καί δεσπόζη τά άνωθεν είρημένα άπαντα 
τά τε κάστρα, καί τόπους καί περιοχάς, καί κτήματα, άνενοχλήτως πάντη καί άδιασείστως, 
άναφαιρέτως καί άναποσπάστως κατά τελείαν αυτού κληρονομιάν καί δεσποτείαν χαί. κυρί-
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τρίψας δέ ούτος^καιρόν τινα είς 'Ά ριαν, τούς Προκρίτους αυτής φιλοδώρησα; και 
φρουρούς ικανούς καί Διοικηχάς έγκαταστήσας «ύτή, έπανήλθεν είς Θεσσαλονί
κην υπερασπιζόμενος αυτήν κατά τής επιδρομής τού Σέρβου Χλαπένου, τού Ιδραν 
των εαυτού καταχτήσεων καταστήσαντος την Βέρροιαν. ’Απασχολούμενου δέ τού
του είς Θεσσαλίαν και^έπιτροπικώς διοικουμένης τής Η πείρου καί ΑΙτωλίας πα- 
ρά τής συζύγου αυτού Θωμαΐδος, τής ευκαιρίας ταύτης Ιπιλαβόμειοι οί εν Άκαρ- 
ν α ν ί^ κ α ι Ή πείρφ ^Ά λβα νο ί,’κατεκυρίευσαν διάφοροι, πολλάς πόλεις τής Δεσπο
τείας, τήν δέ Ά ρταν  και Ρωγούς, μετά πενταετή Δεσποτείαν τού Συμεών ήρπα* 
σεν (βθ) δ Αλβανός.

11
Πέτρος Λειώσης επονομαζόμενος, έν έτει 1365, τυραννικώς (*·) διοικών. 

Τούτου δέ τυραννούντος, κατά τό£έτοςζ1374, ένέσκηψεν τή πόλει τής Ά ρτης νόσος 
τις θανατηφόρος, ής μεταξύ πολλών άλλων, γέγονε θύμα καί ό Τύραννος ούτοςμε- 
τά δεσποτείαν ετών εννέα. Γνωσθέντος δέ τού θανάτου αυτού, ό τότε δεσπόζων των 
πτρι τον ’Αχελώον κειμένων|χωρών, έδραμεν εν σπουδή και κατακυριεύσας τήνΆ ρ- 
ταν και τά πέριξ αυτής, κατέστη Δεσπότης.

12
’Ιωάννης Γ ',  Σπάθης (°°) επιλεγόμενος, εν έτει 1374, άνήρ δραστήριος καί 

μέτοχος αρετής και ικανών προτερημάτων, διό κα'ι οί κάτοικοι ήσαν λίαν ευχαρι
στημένοι έκ τής διοικητικής^αύτού^άξιότητος. Ε π ε ιδή  κατά τό έτος 1378, δ τότε * * * *

ότητα~αύχόςί.τε καί ο ΐ  εξ αυτού ιεχθησόμενοι παϊδες καί κληρονομοδιάδοχοι» εχειν τε έπ* 
άδειας ποιεΐν έπ* αύχά^εΐ χι άρα καί βούλοιχο, ήγουν, πωλείν, χαρίζειν, προικίζειν, άπαλ- 
λάχχειν, θείοις ναοΐς άφιερούν, καί πάνχα δσα ot θείοι καί Ιεροί νόμοι, χοϊς άληθέσι καί 
εύσεβέσι δεσπόχαις, επί χοΐςίέαυχών πράχχειν διακελεύονχαι καί ΐνα μή εύρη χό σύνολόν χι* 
νά διενόχλησιν ή καταδυνασχείαν επί χή νομή καί περιοχή αύχών, άλλα διαμένωσιν άνανό- 
χληχα πάνχα καί άδιάσεισχα παρ’ αυτού, τή δυνάμει καί επιφανείς του παρόντος χρυσοβού* 
λου τής βασιλείας μου. Διαχηρηθήσονχαι δέ χά άνω είρημενα άπαντα κάστρα καί άνενόχλη- 
τα άπό πάσης έπηρείας καί συζητήσεως. από χε άγγαρείας, παραγγαρείος, βιολογίας, καπνο- 
λογίας, πρεβένδας ζημίας, 'ψωμοζημίας, βελανιδιού πρινοκοκκίου καί πάσης άλλης τής οί- 
ασδήποχε έπηρείας τής νΰν ένεργουμένης καί εις ύστερον έπινοηθησομένης, καί ούδείς τολ
μήσει του έμβαλεΐν επ’ αυτά πόδα κακωτικόν, ή έπιζήμιον, άλλα πόρρφ φεύξονχαι άπ’ αύ
χών, ώς άπό καμίνου πυρός, καί ΐνα μή έχη κρίσιν μετά τίνος έπ* αυτών, 
κάν έχη τις δίκαιον επ' αύτοις, άλλ* ΐνα καχέχη ούτά χωρίς κρίσεως καί άμφιβολίας, 
τής οίασδήχινος. Τούτου γσρ έγένεχο καί ό παρών χρυσόβουλλος της βασιλείας μου καί επε* 
δόθη τώ προειρημέ'φ περιποθήτω καί γλυκυχάιψ πατρί καί συντέκνψ Αυτής, μεγάλφ κον- 
τοσχαύλο) κυρ'φ 'Ιωάννη τφ Τσάφα Δούκα τφ Ούρσίνφ καί πάσι τοΐς παισί καί κληρονομο* 
διαδόχοις αύτοΰ etg άσφάλειαν καί δικαίωσιν χήν}αΙωνίζουσαν, απολυθείς καχά μήνα Ιανου
άριον τής ένισταμένης τεσσαρεσκαιδεκάιης',Ινδικτιώνος τού έξάκις χιλιοστού οκτακοσιοστού 
εξηκοστού έννάτου έτους έν ώ καί τό ήμέτερον ευσεβές καί θεοπρόβλητον ύπεσημάναχο κράτος. 
+Συμεών έν Χριστφ τφ Θεφ πιστός βασιλεύς καί ϋύτοκράτωρ Ρωμαίων καί Σέρβων 6 Πα· 
λαιολόγος.

Έκ τού χρυσοβούλλου τούτου πληροφορούμεθα την έν έτει Α.Χ. 1361 ύπάρξασαν έν 
Ά ρ τ η ίχ ρ ο μ ε ρ ά ν  καταστρεπτικήν πυρκαϊάν καί συνάμα 'μανθάνομεν ότι ύπήρχόν ποτέ χώραι 
χινες μή ύπάρχουσαι ήδη άλλ* άγνωστοι διατελούσαι.

; £58. Ό  Ρωμανός κι’ ό 'Αδαμάντιου,υποστηρίζουν πώς μόνος του ό Συμεών έδωσε τήν 
Ά ρτα  καί τούς Ρωμανούς στόν Πέτρο Λειώση, τήν δέ Αιτωλοακαρνανία στόν Γκίνο Μπούα 
Σπάτα, πού άναγνώρισαν τήν έπικυριαρχία του.

69. *0 Πέτρος* Λειώσης επιτέθηκε τό^1370—3 κατά τού διοικητή των Ίωαννίνων Θω· 
μάίΠρελούμπου καί τόν£έξανάγκασε σέ εΙρήνη. Τότε άρραβωνιάστηκε κι' ή κόρη τού Πρε* 
λούμπου μέ τόν Ιωάννη, τόν γιό τού Λειώση.

60. Πρόκειται για τόν Γκινο Σπάτα, πού κατέλαβε τήν Ά ρχα άμέσως μετά χόν θά
νατο τού Πέτρου Λειώση, άφοϋ έδιωξε τόν 'Ιωάννη, γιό τού Λειώση. Ό  Σπάχας έκανε πολ
λές έκστρατεϊες κατά τού Πρελούμπα, άλλα χωρίς άποτελέσματα. Τό 1378 ό Σπάχας κατέλα
βε τή Ναύπακτο άπ* τούς Άνδεγαυούς.
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διοικών τάς δυτικάς Ίονίους νήσους μέγας Μαΐστωρ ή ‘Αρμοστής (βι) συλλέξας 
στρατόν άξιόμαχον, διαταγή τής βασιλίσσης τής Νεαπόλεως ’Ιωάννας τής Β \  ώρ- 
μησε κατά τής έπικρατείας τούτου, καταπονών διά πολιορκητικών μηχανών τήν 
Πρωτεύουσαν “Αρταν, ουτος τότε, λαβών και επικουρίαν τινά εξ Ίωαννίνων, έπέ- 
πεσεν αίφνιδίως καί άνδρείω; κατά τών ’Ιταλών, ούς αμέσως έτρεψεν εις φυγήν, 
τούς πλείονας φονεύσας καί αίχμαλωτίσας, συν οις καί τον μέγαν Μαΐστορα, τήν 
αύιήν άνδρείαν ενεδείξατο, καί κατά τής έν ετει 1385 είσβολής τών Τούρκων (β3) 
προβάντων μέχρις αποκλεισμού τής “Αρτης. Δ ανύσας δέ ουτος κυβερνών έπαξίως 
τήν Επικράτειαν αυτού, μεταξύ πολλών καί διαφόρων περιπετειών καί μαχών, έτη 
22 και έκ τού βίου μεαφοιτήσας ’Απριλίου 28, (eS) κατελαβεν αμέσως τήν Δεσπο· 
ιείαν συν τή Πρωτευούση Ά ρτη  ό αδελφός αυτού.

13
Σγούρος έν έτει 1400. (β4) ’Αλλά μετά μικρόν, ήτοι μήνας τινάς, βλάχος τις 

άρπαξ καί κάτοχος φρουρίων τινών καί χωρών ’Ηπειρωτικών, επιτεθείς μετά πολ
λής στρατιάς κατά τής Ά ρτης εδίωξεν έκεΐθεν τον Σγούρον καί κατακυριεύσας αυ
τής άνεδείχθη αύθαιρέτως Δεσπότης

14
Μπογκόης έν ετει 1400, (β5) ος δεσπόζων τυραννικώς ούδέν μέσον κατά τών 61 62 * 64 65

61. *0 Μέγας Μάγιστρος τών Ιπποτών τής Ρόδου Ιωάννης de Heredia πολιόρκησε τήν 
"Αρτα τό 1379, άλλα έπεσε οέ ένέδρα, συνελήφθηκε καί πουλήθηκε απ' τόν Σπάτα στούςτούρκους.

62. ΟΙ τοΰρκοι μ’ επικεφαλής τόν Demir Task έφτασαν ώ , έξω απ’ τήν "Αρτα κι* άρπα
ξαν όμηρους άπ* τόν πληθυσμό. Τότε ό Σπάτας πρότεινε στόν Θωμά Πρελοΰμπο νά] συμμα
χήσουν κατά τού κοινού έχθρού, άλλ' ό Θωμά; δεν δέχτηκε. Στις 22 — 12—1384 ό Θωμάς 
Πρελούμπος δολοφονήθηκε κι* ό Σπάτας έσπευσε νά καταλάβει τά Γιάννενα, άλλα δεν τά 
κατάφερε. *0 Σπάτας τό 1389 έκανε νέα απόπειρα νά πάρει τά Γιάννενα. ’Αποκρούστηκε μο
νάχα όταν ό νέος δεσπότης τών Ίωαννίνων *Ησαύ Βουονδελμόντης, σύζυγος τής χήρας τού 
Θωμά Πρελούμπου Μαρία; Άγγελίνας Παλαιολογίνας πήρε τούρκικη ενίσχυση.

Τό 1396, μετά τόν θάνατο τής γυναίκας του, ό Ήσαΰ παντρεύτηκε τήν κόρη τού Σπά- 
τα. Ό  γάμος* αύτός δέν άρεσε στους Τούρκους, οί όποιοι άρχισαν επίθεση κατά τής Ή πεί· 
ρου.Ι’Αλλά στόν Δρισκο νικήθηκαν άπ’ τόν Σπάτα. Λίγο αργότερα ό Ήσαΰ πιάστηκε αίχμά- 
λωτος άπ* τόν Γκιώνη Ζενοβίση, σεβαστοκράτορα τού ’Αργυροκάστρου, ελευθερώθηκε δε ύ 
στερα άπό επέμβαση τού Μπάϊλου (άρχοντα) τής Κέρκυρας fxai τού Σπάτα καί γύρισε πρός 
τόν πεθερό του τόν Σπάτα, όπου έγινε θερμά δεκτός. Στις 28 ’Απριλίου 1400, ό Ήσαΰ ξανα* 
μπήκε στα Γιάννενα.

63 *0 συγγρ. λαθεμένα άναφέρει τήν ημερομηνία τής εισόδου τού Ήσαύ στά Γιάν
νενα για ήμέρα’τοΰ θανάτου τού Σπάτα *0 ΓκΙνος Μπούας Σπάτας πέθανε στις 27 -’Οκτω
βρίου 1400·.Μετά τόν θάνατο τού Σπάτα τόν τίτλο τού δεσπότη καί τήν "Αρτα, πήρε ό ά- 
δελφός του Μαυρίκιος Μπούας Σπάτας, ό δέ νόθος γιός τού Γκίνου Σπάτα Παύλος Σπάτας 
πήρε τή Ναύπακτο. Τή Ναύπακτο ό Παύλος τήν κράτησε μέχρι τό 1407, οπότε τήν παράδω- 
σε στους Βενετούς.

64. Σγούρος λεγόταν ό Μαυρίκιος Μπούας Σπάτας.
65. *Από τό 1400 μέχρι τό 1405 επικρατεί σύγχυση καί άναρχία στήν Ή πειρο. *0 Ή - 

σαύ Βουονδελμόντης πέθανε καϊ* άλλους τό 1403 (’Αδαμάντιου), κατ* άλλους τό 1408. Στό 
μεταξύ ό διωγμένος άπ* τόν Μπογκόη Μαυρίκιος ξαναπήρε στήν έξουσία του (1401) τό με
γαλύτερο μέρος τής/Ηπείρου, μετά δέ τόν θάνατο τού Ήσαΰ κατέλαβε καί τά Γιάννενα. 
01 Βενετοί υποστήριξαν τόν Μαυρίκιο γιατί έβλεταν μέ Εχθρότητα τήν πρόοδο τού Καρόλου 
Λ’ Τόκου, πού άπ* τό 1405 πήρε στην έξουσία του όλη σχεδόν τήν Αιτωλοακαρνανία καί 
προχώρησε μέχρι τήν Ά ρτα .

ί
Iι

I
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άθλιων Ά ρταίω ν καταδυναστείας καί τυραννίας παρέλειψεν ανεφάρμοστου, προς 
κόρον τής άπανθρώπου αύτοΰ καρδίας. Έ π Ι  τέλους δέ μή δυνηθέντες ύπομειναι οί 
χάλανες Ή π ειρ ώ τα ι και Άκαρνάνες την τού ίου και των ’Αλβανών απάνθρωπου 
καταδυναστείαν, προσεκάλεσαν τον τότε Κόμητα των Επτανήσων, ΐνα άπαλλάξη 
αύτούς τής τυραννίας. Και δή υποδεχθείς την πρόσκλησιν και όρμήσας κατά των 
τυράννων, επέτυχε συνδρομή τού μετ’ αυτού στρατού καί τή βοηθείςι των Ελλήνων, 
άποδιώξαι συν άλλοις άρπαξι και τυράννοις (ββ) και τούτον, μετά τυραννίαν ετών 
πέντε, εδρεύσας εις 'Ά ρταν εν τίτλψ Δεσπότου.—

/15
Κάρολος ό Α ' ό τόκος (β7) επιλεγόμενος, Ιν ετει 1405, δστις όντως εκυβέρνα 

αύτονόμως και επαξίως την επικράτειαν αυτού και διά τής ανδρείας καί συνέσεως 
Ιπαυξάνων την φήμην καί την αυτού δόξαν, διέχεεν ευημερίαν επί τούς υπηκόους, 
αγαπώντας αυτόν καί σεβομένους, άναγνωρισθείς καί τφ ετει 1411 καί υπό τού 
Αύτοκράτορος Μανουήλ τού Παλαιολόγου νόμιμος Δεσπότης. Διανύσας δέ ούτω 
κυβερνών επί έτεσιν είκοσι πέντε τάς ’Ηπειρωτικός χώρας, άπεβ'ωσεν εις ’Ιω ά ν
νινα κατά ’Ιούνιον (βΘ)* άλλ’ επειδή ού< εσχε γνήσιον υιόν, τοιούτους δέ τρεις νό· 
θους, Μέμνονα, Τύρνον καί Έρνέκον (6Θ) δνομαζομένους, εις αυτούς μέν εκληρο- 
δότησε την Αιτωλοακαρνανίαν, εις δέ τον υιόν τού Δουκός τής Ζακύνθου αδελφού 
αυτού Λεονάρδου καί γυναικάδελφον τού Αύτοκράτορος Κωνσταντινουπόλεως τού 
Παλαιολόγου Κωνσταντίνου κατέλιπε την ’Ή πειρον καί Αμφιλοχίαν.

16 ' ’
Κάρολον Β /  Τόκον (Τ0) καί τούτον προσαγορευόμενον εν ετει 1430. Μετά 66 67 68 69 70 *

66. Γιά τον Νικηφόρο Β \ τον Συμεών, τον Πέτρο Λειώση, τόν Γκΐνο Μπούα Σπάτα, 
τον Μαυρίκιο Σπάτα Σγούρο καί τόν Μπογκόη, κοίταξε:

— Acta et D ip l■ I. σ. 172, Γ σ. 127.
—Κατακουζηνός Β' 32 -3 3 . 34 -38 , Γ. 1, 12, 89, Δ'. 6, 19, 21, 22, 43.
— Γρηγοράς ΙΔ .' 6, ΙΓ ' 6, ΙΕ.' 1, ΛΖ.' 50.
— Herzberg  c Ges chide Gricchenlands seit dem Abslerben des antiken Lebetis bis zur Gcgen- 

ward*, x. Β', σ 515 (μετ. Καρολίδη).
— H opf. I. σ. 429, 446, 459. II. σ. 11, 102-6 .
—Κομν. καί Πρόκλου (Έλλην. σ. 491—6, 504, 519).
—Γρατιανός Ζώρζης σ. 271.
—Ambasciaria 1642.
— Mon. H ist. Hel. I I  σ. 35.
—Ρωμανός δ. π, σ 139—60.
— Γ. Σωτηρίου «Τό κάστρο των Ρωγών, στά «Ήπ. Χρ.» τ. Β', σ. 102.
—’Αδαμάντιου. δ· π, σ. 59—61.
67. Ό  Κάρολος Α’ βρισκόταν σέ διαρκείς πολέμους μέ τόν Μαυρίκιο μέχρι τό 1418, 

οπότε ό Μαυρίκιος σκοτώθηκε. Τότε πια ό Κάρολος γίνηκε κύριος όλης τής ''Ηπείρου καί 
'Ακαρνανίας καί πήρε τόν τίτλο του δεσπότη των Ρωμαίων άπ' τόν.αύτοκράτορα τής Κων
σταντινούπολης Μανουήλ. Έ τσ ι, Ισχυρός πιά, διατήρησε την ειρήνη καί την ησυχία στην "Η
πειρο. Τήν έδρα του την είχε άλλοτε στην Κεφαλλωνιά, άλλοτε στην "Αρτα καί Γιάννενα.

*0 Κάρολος Α' δεν παράλειψε νά διατηρεί καλές σχέσεις μέ τούς Φλωρεντινούς. Τό 
1428 έστειλε πρεσβευτή τόν Νικόλαο Μακιαβέλη κι’ επέτυχε νά εξασφαλίσει τής ευχαριστίες 
καί τήν υπόσχεση υποστήριξης από μέρους τής Φλωρεντίας, σέ δ,τι τού συμβή (κοίτ: M uller 
«Doc. sulle citta To scan e* a. 154).

68. Πέθανε στά Γιάννενα στις 4 Ιουλίου 1429.
69. Κατά τόν Χαλκοκονδύλη λβγόταν Μέμνονας, Τύρνος καί Ηρακλής. (Κοίτ: Χαλκο- 

κονδύλης Ε' σ. 237 έκδ. Βόννης). ‘Υπήρχαν όμως κι* άλλοι δυο νόθοι, άπ* τούς όποιους ό 
ένας λεγόταν Όρλάνδος. Τού άλλου είναι άγνωστο τό όνομα (κοίτ: H op . 11. σ. 1U7).

70. Ό  Κάρολος Β' ήρθε σέ προστριβές μέ τά νόθα παιδιά του πατέρα του. Οι νόθοι 
ζήτησαν τή διαιτησία τού τότε δεσπότη τού Μυστρά Κωνσταντίνου, τού αργότερα Κωνσταν
τίνου ΙΔ '. πού έπεσε στήν άλωση τής Κωνσταντινούπολης άπ* τούς τούρκουτ. Αυτός έστειλε 
για διαιτητή τόν γνωστό χρονογράφο Φραντζή, άλλα ’κοντά στη Λευκάδα αΙχμαλωτίστηκε—ό 
φρανιζής—άκό τούς Καταλάνους κι’ έτσι δέν μπόρεσε νά έκπλησώσει τήν αποστολή του.

Τά πράγματα ανάμεσα οτόν Κάρολο Β" καί τούς νόθους χειροτέρευαν, ώσπου οί νό-
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δε τινας μήνας άιτεστάλη έκ Θεσσαλονίκης, παρά του Σουλτάνου των Ό θωμανών 
Άιιουοάδ τού Β.' ό Στρατάρχης Σινάν—Πασσάς, Σαραψίας Ιπονομαζόμενος, μετά 
μεγίστη; στρατιά; προς κυρίευσιν τής ‘Ηπείρου, συνεπείς ικεσιών τών^βίρημένων 
Ισαδέλφων προς τον Σ )υλτάνον έπι άποκαταστάσει αυτών εν τή πατρική έπιχρατείφ. 
Πκρ ιδοδείσης δέ τής Πόλεως τών Ίωαννίνων, ένετει 143 L κατά μήνα ’Οκτώβριον 
εις την Σουλτανιχήν Κυριαρχίαν, αυτοί μέν έφενακίσθησαν, έμεινε δ’ δ^Κάρολος, 
δεσπόζων επί τών λοιπόν χωρών (:ι), υποχρεωθείς άποδιδόναι φόρον καί έμφανι* 
ζισθαι προς τον Σουλτάνον εν καιρω δέοντι, ως υποτελής. Τελευταΐον δέ ^τουιου 
κυβέρνησαν ος, ώ; ύ τοτελοΰς Δεσ ιότου, έτη 19, κατεσχέθη υπό τού άρχιναυάρχου 
τοϋ Σουλτάνου Άμουράτ Β ' Φαήκ Π ίσσα καί ή πόλις “Αρτα (!·) μεθ’ ;δλων *τών 
χωρών τή; ’Αμφιλοχία; καί τής ’Ακαρνανίας υπό τών Ό θω μανώ ν, κατά τό] έτος 
1449 Μαρτίου 24 ήαερα Β' και άποκατεστάθη Έ παρχίφ  ’Οθωμανική, έν ’Ιωαν- 
νίνοις εδρευυυση; Σατραπεία:, επωνομ ισθεισα Κάρλελι, ήτοι Έ πικρατεία  ]Καρό- 
λου, ουτω καλούμενη καί μέχρι του νυν υπό τών Όθωμανών· Ό  δέ Κάρολος έκ· 
διωχθείς περιωρίσθη εις μόνην διακατοχήν τών νήσων Λευκάδος, Ζακύνθου καί 
Κεφαλληνίας, τελών φόρον οι’ αυτάς προς τον Σουλτάνον, καί τιτλοφορούμενος 
«Κύριος τής ’Άρτης, Δούξ τής Λευκάδος και κόμης Παλατινος Κεφαλληνίας, ’Ιθ ά 
κης καί Ζακύνθου», καί άποβιώσας μετά τό έτος 1460 (* 73 74).

Ουιω δέ κυριευθείσης τής ’Ηπείρου (Τ4) υπό τής ’Οθωμανικής δυναστείας, 
υπήρξαν Τοπάρχαι εδρευοντες εις ’Ιωάννινα καί εχοντες ύποδιοικη άς υπαγόμενους 
προς αυτούς έν ταίς άλλαις Πόλεσιν (έκτος τής “Αρτης καί που Τμήματος Βρΰσεως) 
άπ’ αρχής μέχρι τούδε οί εξής γνωστοί καί μνημονευόμενοι (Τβ).

θοι ζήτησαν τή βιήβεια τών χούρκω\\ Οί τούρκοι, πού στό μεταξύ είχαν καταλάβει τή Θεσ
σαλονίκη, έστειλαν μεγάλες δυνάμεις κάτω άχ’ τις διαχαγές χοΰ Σινάν—Πασά, πού άφού πο- 
λιόρτησε χά Γιάννενα, χά καχέλαβε μέ συνθήκη σχίς 9 'Οκτωβρίου 1430.

Για την κατάληψη τών Γιαννίνοιν άχ’ τόν Σινάν—Πασά κοίταξε:
—Ν. Έλληνομνήμονα, ΚΑ* σ. 343.
— Κ. Άμαντου «Οί Χρισχ. καί ό ορισμός τού Σινάν—Πασά» στα «*Ηπ. Χρ·», τ.[Ε  ,

τχ. Γ' σ. 197—210
71. Γενικά για τού: Τό'.ους κοίταξε σιό Ν. Έλληνομνήμονα; Τόμος Α* σ. 214, Β', σ. 

410, Δ', σ. 418-24, 466, Ε*. σ. 416. Γ, σ. 373, ΙΘ' σ. 248, Κ' σ. 8. 248 -5 6 . ΚΑ’ σ. 124-
72. Ή κατάληψη τής Άρτας σΰς 24 Μαρτίου 1449, μέρα Δευτέρα, έγινε ύστερα άπο 

συμφέρουσα για τούς Άρτινούς συνθήκη. Γιά τή συνθήκη αυτή κοίταξε παρακάτω Κεφ. ΚΔ’ 
καί Κ. Βάγια «Έιθυμήσεις άχ ' τά βιβλία τών μονασχηριών μας* στόν «Έλ· Λόγο» ̂ Άρτας, 
άριθ. 1007 τής 26 —9—1955.

73 Ό  Κάρολος Β' πέθανε τό 1448 κΓ άφησε στήν “Αρτα τή χήρα του ^Ραμοντίνα νά 
επιτροπεύει τόν ανήλικο διάδοχο Λεονάρδο Γ', πού μετά τήν παράδοση τής "Αρτας κατέ
φυγε στο νητιά. Εσφαλμένα λοιπόν ό συγγραφέας γράφει πώ; ό Κάρολος Β* πέθανε τό 1460.

74 Γιά χή μεσαιωνική “Ηπειρο κΓ Ιδιαίτερα για τό δεσποτάτο τής Η π είρ ο υ , μέχρι τήν 
τουρκική κατάχτηση. δέν έχει γραφεί ολοκληρωμένη ιστορία. Τά σπουδαιότερα, μέχρι σήμε· 
Q't, σχετικά έργα, είναι;

—Μηλιαράκη «Ιστορία τού Βασιλείου τής Νίκαιας καί τού Δεσποτάτου της Ηπείρου» 
(1398) πού δυστυχώς σταματάει στο θάνατο τού Μιχαήλ Β'.

— Ρωμανού «περί τού Δεσποτάτου τής Ηπείρου» (1895) πού δέν πρόλαβε δ συγγραφέ
ας νά τό επεξεργαστεί.

— N ICO L  «Μεσαιωνική Ή πειρος—Δεσποχάτο* (1957, αγγλιστί).
Πολλές πληροφορίες βρίσκουμε στη «Χρονογραφία* τού Άραβανχινοΰ^ (1856), στήν 

«Ίσχορία τής ’Ηπείρου» χοΰ Μέκιου ( 1909), σχόν Κίπερτ, τόν Χόπφ, τόν Χέρχσμπεργκ, τόν 
Μύλερ τόν Φινλιϋ, ιόν Πχπαρρηγόπουλο, τόν Λάμπρο, τόν Όσχρογκόρσκυ κ.λ π. Άπ* τους 
παληούς πού γράφουν γιά τό δεσποχάτο αξίζει ν* αναφέρουμε τόν Προκόπιο, τόν Κων)νο 
Πορφυρογέννητο, τήν Άννα Κομνηνή, τόν Άκροπολίιη, τόν Γρήγορά, τόν Καντακουζητό, 
ιόν Παχυμέρη κ.λ.π.

7δ. Βρίσκουμε χωρίς ένδιαφέρον τό παρακάτω κομμάτι τού κεφαλαίου τούτου καί^γΓ 
αυτό δέν προβαίνουμε οέ σχόλια. “Οταν λέμε χωρίς ένδιαφέρον, εννοούμε πώς δέν παρουσι- 

ζει έιδιαφέρον ή οειρά τών τούρκων τοπαρχών κι* ό έλεγχος τών ονομάτων τους και τής

/
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Α.' Λουφτι Πασσάς, δ έγείρας του Λυκοστσμου την γέφυραν, έν έτει 1550 
(οί προ αυτού, άπότής κατακτήσεως μέχρις αυτού ά'δηίοι).

Β .' Ζουλφικάρ— αγάς άναγορευθείς ιφ  ετει 1590 έως του 1600,
Γ . ' Άσλάν Πασσας Α /  δ εκ Μονοδενδρίου του Ζαγορίου δρμώμενος έν έτει 

1600 εως τού 16ί2  (μβ')
Δ '. Ό  υιός του Ίωαννίτού Ρετζέπ— άγά, άνο)νυμος, έν έτει 1674 εως του 1670.
Ε .' Ό σ μ ά ν— Πασσας Α ' έκ Παραμυθίας γαμβρός του άνωθεν έν ετει 1612 

έως του έτους 1647.
Σ Τ /. Μουσταφά— ΓΙασσάς Α ' υιός του Άσ?νάν—Πασσά έν έτει 1670 έως 

του έτους 1702.
Ζ /  Άσλάν Πασσας Β ' υ ιίς  τούτου εν ετει 1702 έως τού 1720.
Η /  Χατζή Πασσας Ίωαννίτης, δ υίός τούτου, έν ετει 1720 έως τ >ύ 1736.
0 /  Ά λ ή  Πασσας Α', δ αδελφός τούτου, εν ετει 1736 έως τού 1739, άποθα· 

νόντος τούτου τφ 1739 διωρίσθησαν είς τήν θέσιν τού εαυτών Πατρός άμφότερ^ι 
οί αυτού υίοι οΐον.

X :  Σουλεϊμάνης Α ' καί Χουσεΐνης έν ετει 1729 άχρι τού 1740, πολλά δεινά 
υπόστασης τής Τοπαρχίας έν τφ μικρφ διαστήματι τής ανικάνου αυτών κυβερνήσεως.

Ι Α /  Ά χμ έτ Πασσας Β ' δ utcc τού Β /  Άσλάν Πασσά, έν ετει 1740 έως τού 
1748. '** * * '

ΙΒ .' Μουσταφά Πασσας Β ', δ υίός τούτου έν ετει 1748 έως τού 1759..
Ι Γ /  Σούλι ϊμάν Πασσάς Β ' δ εξ 9 Αργυροκάστρου, τρισέγγονος "Ασλάν Πασ

σά τού Α ', έν έτει 1759, άνήρ δραστήριος και άξιος, αλλά σκληροκάρδιος ύπατεύ- 
σας δ" εως τού 1762 έτους έξεβλήθη έπι αγωγή των Ίωαννιτών κατηγορηθε'ις ως 
τυραννικός και αίμοβόρος* μεταξύ δέ τών κατηγοριών υπήρχε καί ή δολοφονία 
τού Ζαγορισίου Γεωργίου, και τών- ευπατριδών "Ιωαννιτών Ζώη Χαραμή και 
Μεσηνέζη.

Ι Δ /  Καλιό Πασσάς υίός τού Χατζή Πασσά έν έτει 1762 εως τού 1775, 
άνήρ ήιυχώτερος φανείς και ήαεροίτερος τού προκατόχου* ούτος ώνομάζετο Μεχμέδ 
άλλα διά τήν άγαθότητα αυτού έπεδόθη τό ό'νομα Καλός.

Ί Ε /  "Αλή Πασσάς Β /  δ τούτου άδελφός, τφ 1775 έως τού 1778.
ΙΣ Τ .' Μπεκήρ Πασσάς Α /  δ άμφοτέρων έξάδελητς και υίός τού Μουσταφά 

Μτιέη έν έτει 1777 έως .τού 1780.
Ι Ζ /  Σουλεϊμάν Πασσάς Γ ' άνεψιός τούτου έν έτει 1780έωςτοΰ έτους 1786,
Ι Η . ' Ά λ ιζότ—Πα~σάς δ ε ξ ’Αργυροκάστρου (ου δισέγγονος δ είς "Αρταν 

και Πρέβέζάν^τό έτος 1859—7 0 —71 ύπάρξας διοικητής Τεμούρ Πασσάς) έν έτει 
1786 έως τού έτους 1778. /

διάρκειας τής εξουσία; τους, άφοδ άκλωστε δεν έχουν έδρα τήν "Αρτα, αλλά τά Γιάννενα. 
Μας ένδιαφέρουν όμως τά γεγονότα τήςέποχής τής τουρκοκρατίας, σιήν "Αρτα, κι' ιδιαίτερα 
τής εποχής τοδ Άλήπασα, πού τά εξετάζουμε στα παρακάτω κεφάλαια, μέ τή σειρά πού κι* 
δ συγγραφέας άκολουθεΐ.

(μβ) Έ κ τών χριστιανών τοδ παιδομαζώματος (Μαζγίδι) τοδ έτους 1550 υπήρχε καί ό 
περίφημος *Ασλάν Πασσα:, δρμώμενος έκ τίνος χωρίου τοδ Ζαγορίου Μαναδενδρίου καλού* 
μένου, αρχηγός ύπάρξας τών ενδοξότερων ’Οθωμανικών οίκογενειών τών "Ιωαννίνων καί
* Αργυροκάστρου, διαπρεπουσών άχρι τοδδε. Περί τής αρπαγής ταύτης άδειαι εως τής σήμε
ρον έν Ή πείρφ τό επόμενον άσμα.

«Ανάθεμά σε βασίλειά καί τρις ανάθεμά σε,
' Μέ τό κακόν όπ* ώκαμες καί τό κακόν που κάμεις,

Στέλνεις δένεις τούς γέροντας, .τούς πρώτους τούς παπάδες,
Νά μάσης παιδομάζωμα νά κάμης γενιτσάρους,

• Κλαΐν οί γονέοι τά παιδιά κι’ ή άδελφαϊς τ* αδέλφια 
’ Κλαίγω κ* έγώ καί καίγομαι καί δσφ ζφ θά κλαίγω,

Πέρσι'πήραν τόν γιώκα μου φέτο τόν αδελφό μου.
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ΙΘ .' Ά λή Πασσάς Γ ' ό έκ Τεπελενης, ένέτει 1788 έως του έτους 1820. Ού· 
τος ένήργησε και έλαβεν, ώς προείρηται, τό Βοϊβυδαλήκι τής Ά ρτης έν έ ει 1796 
κ</ι εκτοτε ΰπέκειτο χαΐ ή Ε παρχία  αΰιη και πάσα ή'Α μφιλοχία (μέχρι του 1881 
δτε άπεσπάσθη τής ’Οθωμανικής Δυναστείας ή ’Άρτα συν τφ Τμήματι τής Βρΰ- 
σεως, του Ροδοβιζίου των 23 χωρών των Τζουμέρκων προστεθεΐσα εις τήν Έλλη· 
νικήν κυριαρχίαν) τοΐς Τοπάρχαις των Ίωαννίνων.

Κ / ’Ισμαήλ Πασσάς Α' ό Πασόμπεης έν έτει 1820, έξωρίσθη είς Δίδυμό- 
τοίχον τφ 1821.

ΚΑ .' Ίμέρ ή Ό μέρ Πασσάς (μγ) ό Βρυώνης Σκιπετάρης έν έτει 1821 έως 
τυΰ 1825.

ΚΒ.' Μεχμέδ Α' Ρεσιτ Πασσάς Κιουιαχής έν έιει 1825 εως του 1829.
Κ Γ .' Σελήμ Πασσάς έν έτει 1829 κατά ’Ιούλιον έως του 1831 κατά Μάρτιον.
Κ Δ / Τμιν Πασσάς, ό υΓ ς του Μεχμέτ Ρεσσιτ Πασσά, έν έιει 1831 έως τοΰ 

1833 κατ’ Αύγουστον.
Κ Ε .' Μαχμούτ Πασσάς, Σατράπης Βοσνίας, έν ειει, 1833 έως του 1836 

'άποβιώσας.
Κ Σ Γ / Ίμ ίν  Πασσάς τό β \  έν έιει 1836 έως του 1837. Τφ  1836 κατά Φε

βρουάριον, ύπατεύοντος του ειρ»|ΐιένου Ίμ ιν  Πασσά τό β' εισήλθ<:ν εϊς Ά ρταν ’Ο 
θωμανικός τακτικός στρατός, (Νιζάμι) οδηγούμενος υπό του ιδ ίιυ  ‘Υπάτου.

ΚΖ.' Μουσταφά Πασσάς γ'> ό Σίρ Κιατίπης, έν έτει 1837. (έπι των ήμερων 
του οποίου έμαρτυρησεν ό νέος Μάρτυς Γεώργιος ε!ς ’Ιωάννινα) έως του 1840.

Κ Η .' Σαΐτ ΙΙασσάς, έν εεει 1840 Μαΐου 8 διοικητής Βιδυνης, έως Δεκεμ
βρίου 4 ιοΰ ίδιου έτους.

ΚΘ.' Νουρή Όσμάν Πασσάς β' έν έτει 1840 έως του 1844.
, Λ /  Χοσρέφ Πασσάς έν ετει 1844 Μαρτίου 5 έκ Σαμοκοβίου, έως του 1845 

’Οκτωβρίου 20.
Λ Α / Φαρήκ Ζηά Πασσάς έν έτει 1845 έως του 1846
ΛΒ.' Κιόρ Χαβυύζ Πασσάς α' δ άλοίθωρος έν έτει 1846 έως του 1847.
Λ Γ .' Χαβούζ Πασσάς β' ό Κιρκάσιος έν έτει 1847, §φ’ ου συνέβη ή άνταρ· 

σία του Γκιόνη Λέκχα έως του 1848.
ΛΔ.' Ίζέτ Πασσάς, έν έιει 1848 Α πριλίου 27 έως τοΰ 1848 ’Οκτωβρίου 8.
Λ Ε / Μτεκήρ β', Ρουστέμ Πασσάς, έν έτει 1848 έως του 1849.
Λ Σ Τ / ’Ισμαήλ Πασσάς β ', εγγονος του Τεπελενιώτου Ά λή Πασσά, έν έτει 

1849 έως 1851.
Λ Ζ / Ά λή Ριζά Πασσάς δ', έν έτει 1851 έως του 1853.
Λ Η /  Σαλήκ Πασσάς έν έιει 1853 έως του 1854.
Λ Θ / Πεπέ (ίσχνόφωνος) Μεχμέτ Πασσάς β' έν έτει 1854 έως 1855.
Μ / Ριφάτ Πασσάς έν ετει 1855 έως τοΰ έτους 1857.
Μ Α/ Χουσνι Πασσάς Πελοποννήσιος τό α ' έν έιει 1857— 1858.
MB.' Άκήφ Πασσάς Γχέκας έν έτει 1858 έως τοΰ 1862.
Μ Γ.' Χουσνι Πασσάς, τό β' έν έτει 1862 έως τοΰ έτους 1863.
ΜΔ.' Δεοβις Πασσάς, έν έτει 1863 έως τοΰ έιους 1864.
Μ Ε.' Άχμέδ Πασσάς β' Καΐσερλης, 1864 έως τοΰ 1867.
Μ ΣΤ.' Έ τέμ Πασσάς έν έτει 1867 εως τον 1868-

(μγ) Ό  Ίμερ ή Όμέρ Πασσάς Σκιπεταρος, κατήγετο έκ τής γενεάς των Βαρώνων Πα· 
λαιολόγων έπικαλουμένιον Βρυωνών έπΙ Ρογέρου Βασίλειος τής Σικελίας καί ’Ηπείρου, οιτι- 
νες, οτε οι ΤοΓρκοι είσήλασαν και κατέσχον άλληλοδιαδόχως τήν νέαν "Ηπειρον, υπήρξαν η
γεμόνες τής Μυυζακίας, μετά δέ τήν ύποδούλωσιν τής ήγεμονείας αυτών, καταμαστιζόμενοι 
υπό των καταχτητών οι απόγονοι, έβιάοθηοαν Χνα έναγκαλισθώσι τόν Ισλαμισμόν. Ζώσιν 
είσετι άπόγονοι αύιοΰ, έν οίς και ό Μεχμέτ Άλής, ό άλλοτε Καΐμακάμ έν Ά ρτη.
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Μ Ζ / Ά χμ έδ  Ρασήμ Πασσάς γ ', άρνησίθρησκος, Βασίλειος πρότερονκαλού
μενος καί σπουδάσας εις Ελλάδα, έν έτη 1868 έως τόϋ 1871 κατά ’Απρίλιον.

Μ Η / Ρεούςρ Πασσάς Κιρκάσιος Άπτιπασαζαδές εν ετει 1871 εως άρχας 
Μαΐου ημέρας 15.

'Μ Θ / Σαφέτ Πασσας Ρειζης ίου Δάρι Σουρά εν ετει 1871 κατά Νοέμβριον.
Ν /  Ρεδίφ  Πασσάς εν ετει 1872 μήνας εξ κατά Μάϊον.
Ν Α / Διβιτσή ’Ισμαήλ Πασσάς γ' εκ Σκουτάρεως τής ’Αλβανίας, εν ετει 

1873 Μαΐου 5 εως μέσα Δεκεμβρίου του αυτού έτους άποβιώσας εις ’Ιωάννινα. ;
Ν Β / Μουσταφά Ά σήμ  Πασσάο δ ', εν ετει 1873 περί τό μέσον του μηνός 

Δεκεμβρίου, Κρής την πατρίδα μήνας δέκα.
Ν Γ  ' Ά χμ έτ δ \  Τσεβδέτ Πασσάς πρώην επί-τής παιδείας υπουργός 'Οκτω

βρίου 22, 1874, μήνας 8 σχεδόν.
Ν Δ / Ά κ ή φ  Πασσάς τό β' εν έτει 1875 Ιουνίου 1, Γκέγκάς τό γένος.
Ν Ε /  Χονσνί Πασσάς τό γ' 1875 Δεκεμβρίου 31 άποβιώσας εις 'Ιωάννινα.
Ν Σ Τ /  Ά β δή  Πασσάς Κιρκάσιος 1877 κατά Ιούνιον, μήνα ένα»
Ν Ζ /  Ναζήφ Πασσάς Κιρκάσιος 1877 ’Ιούλιον έτος εν.
Ν Η /  Ά χμ έδ  Ρασήμ τό β' Κιρκάσιος 1878 έτη δΰω /'
Ν Θ / Μουσταφά ’Ασήμ τό β' 1880 ’Απριλίου 13.
Τούτου ΰπατεύοντος εγένετο, ώς προείρηται, ή υπό του ~Έλλ. Στρατού κα· 

τάληψίς τού α' διαμερίσματος τής ’Άρτης, Ραδοβισδίου καί Τζουμέρκων κατά τήν 
24 Ιουνίου  1881.

S . Στρατάρχης Ίζέτ Πασσάς 1883 κατά Μάρτιον.



Δ. ΣΛΑΑΜΑΓΚΑ

ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΔΟΥΚΑΙΝΑ
(Η ΤΡΑ ΓΙΚΗ  Μ ΟΡΦΗ Μ ΙΑ Σ  Η Π Ε ΙΡ Ω Τ Ο Π Ο Υ Λ Α Σ  Π Ρ ΙΓΚ ΙΠ ΕΣ ΣΑ Σ)

(Ιστορικό άφήγημσ)

1 Μσμψρέδος καί Ελένη
Στις δυο ’Ιουνίου του 1259 ημέρα Π α

ρασκευή, σιήνίπαραθαλάσσια πολιτεία του 
Τράνι, λίγο πιο βορρινά από το Μπάρι, ά 
ραζαν όχιώ γαλερες, πού άτοτελούσαν τή 
συνοδεία |ιής ΙΙριγκιπέσσας Ελένης, μιφς 
από τις δυο θυγατέρες του Μιχαλάτση, ό
πως χαϊδευτικά ονομάτιζαν τότε τό Μιχα
ήλ τό Β \  Δεσπόιη τού Δεσποτάτου τής 
’Ηπείρου, απ’ τή γενιά των ’Αγγέλων Δού- 
κιδων.

Ά π ό ;τίς περίδοξες αυτές χώρες τού Δε
σποτάτου, ερχόταν τότε ή Ελένη, στις ε
πίσης περίδοξες χώρες τού Βασιληά Μαμ- 
φρέδου με τον όποιο ήταν άρραβωνισμένη, 
για νά κάνουν εκεί τούς γάμους τους.

'Η  Έ λέ\η , ή-αν δεκαεφτά χρονών* δ- 
νομασιή γιά τις χάρες της και για τή φρο
νιμάδα της, είχε λυγερή κορμοστασιά, ασύγ
κριτη ώμορφάδα’ ήταν γλυκειά, σεμνή, και 
καταδεχτική, ευγενική μέ όλους, και πιο 
πολύ μέ τούς ανθρώπους τού λαού.

Στο γαμήλιο αυτό ταξίδι, συνωδευόν- 
ταν από πολλούς Βαρώνους κα'ι Δέσποινες, 
τόσο από τό Βασίλειο τού Μαμφρέδου, όσο 
κι’ από τό Δεσποτάτο.

Ό  Μαμφρέδος, «ξανθός και ωραίος 
και μέ θωριά χαριτωμένη», όπως τον πε
ριγράφει ό Ντάντε στο «Καθαρτήριό» του, 
ή ταν χήρος από τήν πρώτη γυναίκα του 
Βεατρίκη, θυγατέρα τού Κόμητα Άμεδαί- 
ου-τής Σαβοΐας, και δέκα χρόνια μεγαλεί- 
τερος από τή γλυκεία Ελένη.

’Ηταν Γερμανός, άπό τή'Δυναστείατών

Χόχενστάουφεν, γυιός τού Φρειδερίκου τού 
Γ '. Βασιληά τής Σικελίας κι* ’Ιερουσαλήμ, 
Δούκα τής Σουηβίας, Αύτοκράτορα τών 
«Ρωμαίων», κα'ι τής Μπιάνκα Λάντσια.

Είχε αυτός, περισσότερο άπό τ* άλλα 
τρυ αδέρφια κληρονομήσει τις αρετές τού 
πατέρα του: Ή τα ν  γενναίος και μυαλωμέ
νος* είχε τήν τέχνη νά τραβάη επάνω του 
τή συμπάθεια, νά γοητεύη τις 'ψυχές, κα'ι 
νά κυβερνάη ανθρώπους. ‘Ι.ιποτικός, ευ
γενικός, μέ λεπτούς τρόπους, αγαπούσε τά 
γράμματα ,και τις καλές τέχνες, κι’ ήταν, γ ι’ 
αυτή του τήν κλίση, ακόμα πιο γοητευτικός.

Τραγουδούσε ώραΐα. Τροβαδούρος ό ί 
διος στήν ψυχή, ήταν ταυ.όχρονα κα'ι ποιη
τής, γυιός αυτός βασιληά και βασιληάς ό ’ί 
διος, και σύνθετε μόνος του τραγούδια, άλ
λα καί ιόν αχό τους, καί τά τραγουδούσε 
έπειτα σιούς δρόμους τής Βαρλέττα, προα
στίου τού Τράνι, όπου πήγαινε, όταν αΐ- 
σθανι^αν τήν ανάγκη νά ξεκουραστή άπό 
τις εκστρατείες.

Τήν ήμέρα, γυμναζόταν σιό κοντάρι, 
στήν ιππασία, στο τρέξιμο, στ’ άρματα, κι* 
(οργάνωνε μεγάλα κυνήγια μέ σκυλιά και 
γεράκ α. Τό βράδυ έπειτα, λάβαινε μέρος 
σέ μεγαλόπρεπους χορούς, στονς όποιους 
συμμετείχαν όλες οί ώραϊες τής Αυλής καί 
τής πόλης, καί με τήν εύθυμη συντροφιά 
του, γυρνούσε κατόπι στους δρόμους τής 
Βαρλέτιας, τραγουδώντας μέ τήν ωραία του 
φωνή γλυκύτατα στρομπουότι, πού ό ίδιος 
είχε συνθέσει, στίχους κι* αχό τους.

Είχε σ εφθή βασιληάς, μόλις ενα χρόνο 
προτήτερα.



Ό  Μαμφρέδος, ήταν, όπως είπαμε, από 
καταγωγή Γερμανός* ή μάννα του δμως ή
ταν 'Ιταλίδα. ΚΓ αυτός 6 ίδιος, ήταν ’Ιτα
λός στην ψυχή και τή σκέψη’ γ ι' αυτό, και 
τό ντόπιο στοιχείο στήν ’Ιταλία, τον αγα
πούσε πολύ. Κι έτσι πολύ αγάπησε και την
Ε λ έ ν η .

Καθώς ή γαλέρα μέσα στήν οποία βρι
σκόταν ή κόρη, πλησίασε στο λιμάνι κΓ ά- 
πυβιβάστηκε, ό Μαμφρέδος πού τήν περί- 
μενε, τήν αγκάλιασε μέ λαχτάρα και στορ
γή, και τή φίλησε κατόπι, γύρισε μαζή της 
δλη τήν πολιτεία. ΚΓ ό κόσμος πού είχε 
κατακλύσει, σέ πυκνές μάζες, τούς δρόμους 
τού Τράνι, συνωθόνταν μέ περιέργεια και 
συμπάθεια για τούς ίδούν, νά τούς χαρούν, 
νά τούς καμαρώσουν κα'ι νά τούς επευφη
μήσουν.

"Υστερα δ Μαμφρέδος, ώδήγησε τήν 
Ε λένη  στο Φρούριο δπου έγινε ό γάμος, 
καί δόθηκαν κατόπι έκει μεγά?ες γιορτές 
καί συναυλίες* τό βράδυ, έγιναν στήν πόλη 
τόσες φωταψίες, καί κρεμάστηκαν στις I- 
ξώθυρες των ί·:ατιών τόσα πολλά φανάρια, 
πού θαίλεγε κανένας πώς ήταν μέρα.

Έ γιναν  πολλές γιορτές, καί σέ πολλές 
άλλες πόλεις τής Επικράτειας τού Μαμφρέ- 
δου καί στο Μπάρι, Ιππικοί αγώνες.

βΗ νεαρή νύφη, έκανε πολύ καλή εντύπω
ση* ή 'αν  ευπαρουσίαστη, είχε πολύ καλούς 
τρόπους, κι ήταν ώμορφότερη από τήν πρώ
τη γυναίκα τού Μααφρέδου, τή Βεατρίκη.

Ό  Μαμφρέδος δμως, ήταν γυιός τού 
Αύτοκράτορα Φρειδερίκου τού Β '. κΓ αυ
τός ό τελευταίος, ήταν έγγονος τού Φρειδε
ρίκου τού Α \, τού Μπαρμπαρόσσα.

Ό  πατέρας τού Μαμφρέδου, κι* ολοι 
οι κατακτητές τής 'Ιταλίας, Αύτοκράτορες 
τής Γερμανία:, δέ βρ σκόταν ποτέ σέ άγα- 
θές σχέσεις μέ τον ΙΙάτα. Καί γΓ αυτόν α 
κριβώς τό λόγο, οί Χριστιανοί τής Βυζαν
τινής 'Ανατολής, πού τώρα τήν κατείχαν 
οί Φράγκοι, τον σι μταθούσαν.

Ό  Φρειδερίκος δ Β'., είχε συνάψει συν
θήκες συμμαχίας μέ τον Αύτοκράτορα Θε
όδωρο ’Άγγελο Κομ\ηνό, πού είχε τώρα 
τήν έδρα του στη Σαλονίκη· είχε στενές σχέ
σεις μέ τό Δεσπότη τής Νίκαιας, καί κρα
τούσε ά'ληλογραφία, καί μ ί τον πατέρα
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τής Ελένης. ΚΓ δ Πάππας, πού είχε τόσο 
πολύ αγωνιστή για νά πάρη κά'ου από τήν 
πνευματική του Ιξουσία, τούς δρθόδοξους 
τού Βυζάντιου, ήταν τώρα γεμάτος λύσσα, 
καί εναντίον τους, καί εναντίον τού Φρει
δερίκου:

"Οταν λοιπόν δ γυ ός του Μαμφρέδος 
είχε, πριν από ένα χρόνο στεφθεί βασιληάς 
τής Σικελίας, δ Πάππας, δχι^όνο δέν ιόν 
άνεγνώρ σε—καί τότε καί ποτέ αργότερα— 
άλλα δυο μή'ες πριν από τό γάμο, εξαπό
λυσε εναντίον του φοβερόν aq ορισμό, μέ 
τον όποιο, εκτός από τ’ άλλα, τον άπογύ- 
μνωνε κΓ απ’ τήν ήγεμονία τού Τάραντα, 
τήν δποία δ Μαμφρέδος, είχε κληρονομική 
άπ’ τον πατέρα του.

Έ τσ ι δ Πάππας, μπορούσε, άν καί ό
ταν ήθελε, νά θεωρήση άκυρο τό γάμο, πού 
έγινε χωρίς τήν ευλογία του καί μετά τον 
άφορισμό του, καί τά παιδιά πι ύ θά γεν
νιόταν, νόθα.

2. Μιχσλάτσης καί Μαμφρέδος
Ό  πατέρας τής Ελένης, είναι πολύ πι

θανό ότι εΐξερε τον άφορισμό πού είχεν ε
ξαπολύσει δ Πάππας εναντίον τού μέλλον
τος γαμπρού του.

Μά πρώτα πού, οί διαπραγματεύσεις 
γιά τό συνοικέσ ο, είχαν αρχίσει, πολύ πριν 
από τον άφορισμό, πού τή ματαίωσή του 
πιθανότατα είχε γιά κυριώτερο σκοπό του: 
"Επειτα, δ Μιχαλάτσης, έλπιζε πώς θά μπο
ρούσε νά μαλακοοση τον Πάππα, καί νά τον 
πείση ν ' άνακαλέση τήν άφοριστική του 
πράξη.

'Από τήν αλ'η μεριά, σ γάμος μέ τον 
όποιο ή ήπειρώτισσα βασιλοπούλα γινόταν 
Βασίλισσα τής Σικελίας καί Πριγκή πίσσα 
τής Καπούη:, ό τόσι άπ* δ/.ες τις πλευρές 
τα ριαστός, εξυπηρετούσε τά συμφέροντα, 
τόσο τού Γερμανού βασιληά τής Σικελίας, 
δσο καί τού Δεσπότη τής 'Ηπείρου.

Ό  Μαμφρέδος, έπαιρνε γιά προίκα τό 
Δυρράχιο, την Αυλώνα καί τά Βελέγραδα 
(τό σηυερινό Μπεράα), καθώς καί τό δχυ- 
ρότατο Κάστρο Κάννινα, καί τήν Κέρκυρα.

Τά πρώτα τρία άπ' αυτά, δ Μαμφρέ
δος, ιά  είχε κηόλας στήν κατοχή του, Ιχον-
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τας τα καταλαβει, έδώ και δυο σχεδόν χρό
νια. Ή  Κέρκυρα καί τα Κάννινα (κοντά 
στήν Αυλώνα), του ήταν επίσης πολύ χρή
σιμα, κι’ από δυο πλευρές:

Τά στοιχεία, νιόπια ή ξένα πού είχαν 
πα’ρει μέρο; σιή μακροχρόνια διαμάχη με
ταξύ Πάππα καί κατόχων τής χώρας Γερ
μανών, είχαν διαιρεθή σέ δυο αντίπαλες με- 
ρίδε-,— τις γνωστές στην ιστορία μέ τά ο
νόματα Γουέλφοι καί Γιμπελΐνοι. ΟΙ Γου- 

έλφοι, τό κόμμα τού Πάππα, ήιαν πολύ Ι
σχυροί στην 'Ιταλία. *Άν λοιπόν τυχαινε 
καί τά πράγματα έ’παιρ αν άσχημη τροπή 
γιά τό Μαμφρέδο, ή Κέρκυρα καί τά Κάν- 
νινα, ήταν γ ι’ αύ όν ένα ισχυρό καί σίγου
ρο καταφύγιο. "Αν πάλι τά πράγματα, 
τούρχόταν ευνοϊκά, οί δυο αυτές βάσεις, σά 
δυο οχυρά προγεφυρώματα, άνοιγαν τό δρό
μο γιά την ’Ανατολή. Καί τδνειρο όλων 
τών βασιληάδων τής Δύστις τούς καιρούς 
εκείνους—αλλά κΓ αργότερα— ήταν τό Βυ
ζάντιο κι' ή Αυτοκρατορία.

'Όπως όμως κΓ άν είχε τό πράγμα, μέ 
τό συνοικέσιο ^αύτό, δ Μαμφρέδος, συγγέ
νευε στενά μέ ιό Δεσπότη τού ’Ηπειρωτι
κού Δεσποτάτου, πού μόνο αυτό απ’ ολα 
τάλλα βυζαντινά, είχε δνομασθή Δεσποτά
το τής Ελλάδας: Ό  πεθερός του, είχε με
γάλη δύναμη καί αίγλη* κρατούσε σέ σεβα
σμό εχτρούς καί φίλους’ τό κράτος του, άκ
μαζε εσωτερικά* συντηρούσε μεγάλους στρα
τούς, κΓ είχε στολίσει τό Δεσποτάτο, στην 
’Άρτα κι’ αλλού, μέ μεγάλα έργα.

'Από τό μέρος τώρα τού Μιχιλάιση, 
τό συνοικέσιο αυτό ή τα ν ,  τό ίδιο, δσο γιά 
τον Μαμφρέδο, συμφέρονακό.

Έ δώ  καί δυο χρόνια, ή γυναίκα τού 
Μιχαλάτση, είχε βρεθή στην ανάγκη νά πα- 
ραχωρήση στο Δεσπότη τού Δεσποτάτου τής 
Νίκαιας, Θεόδωρο Β '., τόΛάσκαρι, τά Σέρ- 
βια καί τό Δυρράχιο, καθώς καί μερικές 
άλλες οχυρές θέσεις. Ό  Λάσκαρις, τρωγό
ταν σάν ή γάτα καί τό ποντίκι μέ τό Μι
χαλάτση. Τό Βυζαντινό Κράτος, τό κρατού
σαν ακόμα οί Φράγκοι* κι* οί δυο αυτοί 
Δεσπότες, δνειρευό αν, δ καθένας γιά λο·

? γαριασμό του, την άπελευθέρωση τής Γίό- 
ίλης καί τήν άνάρρησή του στον Αύτοκρα- 
ΐτορικό Θρόνο.

Ό  Μιχαήλ, στήν περίπτωση αυτή, προ- 
σποιήθηκε δτι συγκατένευσβ στις * παραχω
ρήσεις πού έκανε στό Λάσκαρι ή γυναίκα του.

Στά φανερά, έκανε τήν πολιτική του. 
Σ ιά  κρυφά δμως, συνδαύλιζε τήν επανά
σταση στά μέρη εκείνα, τά κατοικημένα από 
φυλές πολεμικές καί δυσχειραγώγητες.Ν

’Από τον καιρό τού Ροβέρτου Γουϊ- 
σκάρδου καί τού γυιού του Βαϊμούνδου, 
πού στα 1082 είχε καταλάβει καί τά Γιάν
νινα, τό μάτι τους ήιαν στις άντικρυνές η
πειρώτικες ακτές, κι' ονειρευόταν δλοι τους, 
Αυτοκρατορίες, Βυζάντια, ’Ανατολή.

’Ό  Μαμφρέδος, είχε τότε έπωφεληθεΐ 
από τις άντιζηλίες^τών δύο Δεσποτών. Ε ί
ναι μήπως τόσο δύσκολο, νάχης σέ μια ξέ
νη χώρα, μερικούς φίλους, πού τάχα από 
μέρους τού Λαού, νά σέ καλέσουν ν ' άπο- 
καταστήσης τήν διασαλευμένη σ’ αυτή τάξη 
καί είρήνη, πού οί νόμιμοι κυρίαρχοι δέν 
είναι σέ θέση νά τις επιβάλλουν; ΚΓ δ 
Μαμφρέδος, μέ τό πρόσχημα αυτό, είχε κα
ταλάβει τήν ηπειρωτική εκείνη παραλία καί 
τά οχυρά πού άναφέραμε πιο πάνου.

Ό  Μιχαήλ λοιπόν, δίνοντας προίκα στό 
Μαμφρέδο αυτές τές χώρες, πρώτα - πρώ
τα έκανε γαμπρό του έναν περίφημο βασι- 
ληά μέ τόσες χάρες* έπειτα, χτυπούσε άσχη
μα τον άντανων σ ή του Δεσπότη τής Ν ί
καιας, πού μέ τον τρόπο αύιό τον ξερρίζω- 
νε από κείνες τις περιοχές. Στό τέλος δέ 
τής γραφής, τακτοποιούσε θαυμάσια καί 
μιά τόσο μπερδεμμένη γΓ αυτόν υπόθεση, 
κατά τον πιο επιθυμητό τρόπο.

ΚΓ άπάνου σ’ δλα, μέ τό συνοικέσιο 
αυτό, μεγάλωναν κΓ οί δυό τους, Μαμφρέ
δος καί Μιχαήλ, υλικά καί ηθικά. .

*Η Ελένη κΓ q Μαμφρέδος, έζησαν έ
τσι εφτά χρόνια, κ ι’ ατό τό γάμο αυτό γεν
νήθηκαν τέσσερα παιδιά. Έ ν α  κορίτσι: ή 
Βεατρίκη, μέ τδιομα τής πρώτης γυναίκας 
τού Μιιμφρέδου καί τρία αγόρια: δ Ε ρ ρ ί
κος, μέ τδνομα τού πάππου τού Μαμφρέ- 
δου* δ Φρειδερίκος, μέ τό δνομα τού πα
τέρα του, κΓ ό υστερότοκος Ά γγελ ΐνο ς, 
από τό οίκογενειακό δνομα τής Ελένης.
- Έ ζησαν τόσο εύτυχισμέ\οι, δσο αύ ό 

δίνεται στόν άνθρωπο* δμως, δ ουρανός τής
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ευτυχίας τους, από τήν άρχή, όπως είδαμε, 
δεν ήταν και τόσο ανέφελος.
Καί περισσότερο απ’ ολα, ένα βαρύ σύνε- 
φο σκίαζε ριγηλά ιόν ήλιο τής χαράς τους.

Ό  Πάππας.
V '

3. Πάττττας καί Μαμφρέδος
"Η παππική εξουσία, είχεν έμώσει τον 

όλεθρο τού Μαμφρέδου.
Ά π ό  τον καιρό πού—οτά1154—ό προ- 

σπάππος τού Μαμφρέδου, Γερμανός Αυτό- 
κράτορας ΦρειδερίκοςΜπαρμπαρόσσας, περ
νώντας στο Μπρέννερ τίςΆλπεις,μπήκε στην 
Ιταλική  χερσόνησο, γιά νά Ιπιβάλλη στούς 
φεουδάρχες της τή θέλησή του, κηρύχτηκε 
καί συνεχίστηκε, ίσαμε τήν εποχή στην 
δποία τώρα βρισκόμαστε, αμείλικτος ό πό
λεμος, ανάμεσα, από τή μια μεριά, τον αγέ
ρωχο κΓ Αφάνταστα ώμο γερμανικό δεσπο- 
τισμό, πού εννούσε νά νά κυριάρχηση σέ 
όλη τήν 'Ιταλία . 'Από τήν άλλη, τήν έξου- 
σία τού Π άππα πού μέ πείσμα κΓ ακατά
βλητη δραστηριότητα. αγωνιζόταν νά κρα* 
τήση, άπάνου άπ* τού όποιουδήποτε τήν 
κοσμική Ιξουσία, αμείωτη και κυριαρχική 
τήν πνευματική του Ιπιβολή, σάν αντιπρό
σωπος πού ήταν τού Χριστού στή γης.

Χωρίς ανάπαυλα και οίκτο, μέ παλλί- 
ροιες κΓ σμπώτιδες, νίκες, και ήττες, δηώ- 
σεις και πρωτοφανείς καταστροφές, εκπα
τρισμούς, φυγές, άφορισμούς και κατατρεγ
μούς, πού σημαδεύουν τόσο έντοκα μιά πε
ρίοδο έκατό χρόνων, συνεχίζεται αδιάκοπος 
δ πόλεμος ανάμεσα Γουέλφων, οπαδών τού 
Π άππα καί των άντίπαλών τους Γ ββελί- 
νων. Γιά τούς καθολικούς 'Αρχηγούς, ή
ταν τώρα ζήτημα ζωής καί θανάτου ό άφα- 
νισμός τής δυναστείας των Χόχενστάουφεν, 
τής δποίας τωρ νός— καί αλλοίμονο!, προτε
λευταίος—εκπρόσωπος ήταν δ Μαμφρέδος.

"Ένα από τά τελευταία Επεισόδια τής 
διαμάχης αυτής, είναι καί τά πιο κάτου 
πού αφορούν τήν ίστορία μας!

"Ύστερα από τό θάνατο τού Κορράδου 
τού Δ '., αδελφού τού Μαμφρέδου, δ τότε 
Π άππας Ίνοκέντιος, είχε προχειρίσει βά- 
σιληά τής Σικελίας, έναν "Άγγλο Πρ(γκη~ 
πα, κΓ εκανβ κΓ δ ίδιος, τήν είσοδό του 
στή Νεάπολη.

Τον ίδιο δμως χρό ο, πεθαίνει δ Ίνο- 
κέντιος. ΚΓ δ Μαμφρέδος, μέ ιή βοήθεια 
ιών Σαρακηνών τΟυ, άνοκαταλαμβάνει τή 
Νεάπολη, καί χωρίς τή συμμετοχή τού νέου 
Πάππα, στέφεται όπως είπαμε βασιληάς τής 
Σικελίας. Ό  διάδοχος τότε ?ού Ίννοκέντι-

Πάππας Ά*/έξανδρος δ Δ'., χαρακτηρί
ζει τό Μαμφρέδσ «διώκτη τής Εκκλησίας» 
καί, όπως είδαμε, τον άφοριζει.

Ό  πεθερός τού Μαμφρέδου, προσπά
θησε αργότερα πάρα πολύ νά τον σνμφι- 
λιώση μέ τον Πάππα* κΓ δ ίδιος ακόμα δ 
Μαμφρέδος τό επεδίατξε αυτό άκατάπαυ- 
στα. Ό  Πάππας όμως, σάν πρωταρχικό 
όρο τής συμφιλίωσης, ζ η τ ο ύ σ ε  από τό Μαμ· 
φρέδο νά διώξη απ' όλη τή χώρα τούς πι- 
πιστϋύς του Σαρακηνούς* κΓ αυτό, δεν τό 
δεχόταν, φυσικά, δ τελευταίος.

Σ ' αυτό τό σημείο βρισκόταν τά πράγ
ματα, όταν πέθανε—στά 1261—δ φιλειρη
νικός 'Αλέξανδρος, καί ιόν διαδέχτηκε στον 
Παππικό Θρόνο, δ γάλλος Ούρβ ινός ό Δ-· 
Ενεργητικός αυτός καί πολεμικός, αποφα
σίζει νά βάλη τέρμα στούς άγωηες ανάμεσα 
Παππικής εξουσίας καί Χόχενστάουφεν, σ;ό 
πρόσωπο τού αγέρωχου αυτού Γερμανού, 
πού «άποτολμά νά περιφρονή καί νά κα- 
ταπατη \ά Εκκλησιαστικά επιτίμια» και 
τό κύρος τής Παππικής εξουσίας.

Καί γιά τό σκοπό αυτό, δ Αλέξανδρος, 
χρίζει βασιληά τής Σικελίας, τό φιλόδοξο 
Κάρολο τον Άνζιού, αδερφό τον βασιληά 
τής Γαλλίας Λουδοβίκου το* Α γίου. Ό  
άγώνος τότε ανάμεσα, Γιβελίνων καί Γου
έλφων από τή μιά, Μαμφρέδου καί Πάπ- 
πα·Καρόλου από τήν άλλη, φτάνει στο όξν- 
τερό του σημείο.

Γιά τό Μαμφρέδο τώρα, ?έν υπάρχουν 
παρά δυο μονάχα δρόμοι: Νά προσκύνη
ση, ή νά πολεμήση* καιπρορμάει τόδεύτερο.

Στις 26 Φλεβάρη τού 1266 δ Μαμφρέ
δος, νικιέται από τον Κάρολο, Ιχεί κοντά 
στο Μπενεβέντο, σκοτώνεται, κΓ επειδή ή 
ταν άφορισμένος, τό σώμα τον πού άνα- ~ 
γνωρίστηκε από τήν (ομορφιά ' του, σκεπά
στηκε Ικει πού έπεσε, μ5 ένα μεγάλο σωρό 
άπό πέτρες.
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Έ τσι ό Κάρολος, «κατα)αμβάτει, εκει- 
νού του πανουχλιασμένου άλθρώπου δλο 
τό βασίλειο, τό σαπισμένο σώμα» τή γυναί
κα, τά παιδιά καί τους θησαυρούς», δπως 
στις 8 Μαΐου 1266, πληροφορεί ό Πάπ- 
πας Κ/ήμης τον Καρδινάλλιο του Άντριά- 
νο, στην ’Αγγλία.

Ό  τρόπος με τό όποιο ενταφιάστηκε ό 
Μαμφρέδος, φάχηκε αχόν τ*λ*υταΐο αυτό 
Πάππα πολύ τιμητικός* κι* όταν τον πλη- 
ροφορήθηκε,^διέταξε νά ξεθάψουν τό σώ
μα και να τό πετάξουν εξω από τά δρια 
του κράτους, στη διάκριση τής βροχής και 
των άνεμων.

Έ τσι εζησε κΓ έτσι πέθανε ό ωραίος 
και ξανθός Μ α μ φ ρέδος,ά ντρα ς τής γλυ
κείας Ελένης, ή οποία του είχε δώσει για 
προίκα ιό Δυρράχιο, τήν Αυλώνα, τά Βε· 
λέγραδα, τήν Κέρκυρα καί τά Κάνινα, καί 
πού τώρα έμενε μόνη κι* απροστάτευτη σε 
ξένο τόπο, αυτή καί τά παιδιά της, πού, 
πρό,'παντόςίτ’ αγόρια, είχαν τό δυστύχημα 
νά είναι οί νόμιμοι κληρονόμοι τού βασι
λιά τής .Σικελίας, Δούκα τής Άπουλίας καί 
Πρίγκηπα τής Καπουης.

Στο μεταξύ,, είχαν αλλάξει τά πράγμα
τα, καί για τον πεθερό τού Μαμηρέδου.

/
- Στά 1259, δταν δηλ. είχε παντρέψει 

τήν Ελένη, ό Μιχαήλ στηρ γμένος στή συν
δρομή, τόσο τού Μαμφρέδου, οοο καί τού 
άλλου γαμπρού Γουλιέλμου τού Βιλλαρ* 
δουΐνου Πρίγκηπα τής Ά χαΐας, είχε τόσο 
ισχυροποίηθή, πού ό συνώνυμός του Μ ι
χαήλ Παλαιολόγος δεσπότης τότε τής Ν ί
καιας, έστειλε εναντίον του τον αδελφό του 
Ιωάννη, μέ, ισχυρές δυνάμεις. Στήν περί
σταση αυτή, τρεις χιλιάδες Γερμανοί, από 
τούς οποίους τετρακόσιοι «ιππότες, δπλοις 
έχυροΐς κατάφρακτοι καί ύψαύχεσιν ΐπποις 
καί άγερα'ιχοις εποχούμενοι», δλοι διαλε
χτοί, είχαν σταλή από τό Μαμφρέδο για 
νά βοηθή^η τόν πεθερό του. Σ ιή  σύγκρου
ση δμως πού ακολούθησε, τή γνωστή ως 
μάχη Πελαγονίας, ό Μιχαήλ κι* οι Φράγ* 
κοι σύμμαχοί του κατατροπώθηκαν.

Ό  Μιχαήλ μδλα ταύτα, εξακολούθησε 
νά άρχη τής Δυτικής Ελλάδος, πολεαούμε- 
νος δμως άκατάπαυστα άπότήν Κων)πολη,

πού στο μεταξύ, είχε άπελευθερωθή από 
τούς Φράγκους. Τελικά έν τούτοις βρέθη
κε στήν ανάγκη νά ύποταχθή στο Μιχαήλ 
Παλαιολόγο. Καί στά 1265, ένα' δηλ. χρό
νο πριν ό Μαμφρέδος δώσει τήν τελευταία 
του μάχη, ό Μιχαήλ ιίχ ιν  αναγκαστεί νά 
παραχώρηση στον Παλαιολόγο καί τά Γιάν
νινα.

Παρ* δλες όμως αυτές ιίς άτυχίες, στή 
μοιραία γιά τό Μαμφρέδο μάχη, είχαν μα- 
ζή του πολεμήση Κουμάνοι καί άλλοι Ή -  
πειρώτες, από κείνους πού υπηρετούσαν στο 
στρατό τού Μιχαήλ.

Ό  φιλόδοξος έτσι Κάρολος *Αντζ»ού, 
κυριάρχησε στις χώρες τού Μαμφρέδου και 
μέ τούς «άκατανομάστου κτητωδίας» γάλ- 
λους του, έγινε «αληθής συμφορά» γιά τή 
χώρα ή οποία είχε τόσο αγαπήσει τό Μαμ
φρέδο, άλλα καί τή γυναίκα του.

4. Ελένη και Κάρολος
Ή  Έ λέ\η , στον καιρό τής μάχης τού 

Μπενεβέντο νατά τήν οποία σκο ώθηκε ό 
άντρας της (κι* δπ ιυ  παλα ά είχε νικηθή ό 
Έ πειρώτης Πύρρος), βρισκόταν μέ τά πα ι
διά της στή Νοκερία, «υπό τήν πιστήν φύ- 
λαξιν» τού διοικητού τής πύλης, περιμένον- 
τας μέ άγωνία τήν έκβασή της. "Οταν έμα· 
θε τή θλιβερή είδηση, παρά λίγο νά πέση 
νεκρή άπό τή λύπη της, γράφει τό Χρονι
κό τής εποχής. Οί βαρώνοι καί οί αύλικοί. 
τώρα πού είχε σβύσει ό Μαμφρέδος, τής 
γύρισαν τις πλάτες. Τό μεγαλύτερο παιδί 
της, ή ’αν τότε πέντε χρόνων καί ή Ελένη, 
δέν εΐξερε τί νά κά\η καί πώς νά φυλαχτή.

Ή τα ν  τώρα μόνη καί άτροστάτευτη, 
βουτηγμέιη στή θλίψη καί τήν άπόγνωση.

Μέσα μδλα ταύτα στή γενική εγκατάλει
ψη, βρέθηκαν καί δυο καλοί άνθρωποι, που 
συγκινήθηκαν άπό τή θλιβερή τύχη τής νε
αρότατης γυναίκας, τήν εμψύχωσαν, καίτή  
συμβούλενσαν νά φύγη γιά τήν Τράνα* κΓ 
άπό κεί έπειτα, νά βρή πλοίο καί νά πέ
ραση στήν ’Ή πειρο. Ό  ένας άπ* αυτούς, 
έγραψε σέ κάποιο φίλο πού είχε στήν πό
λη εκεί'η, νά έχη μυστικά έτο μάση μια 
γαλέρα, περιμένοντας τήν Έ^ένη, καί τή
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νύχια τής 3ης του Μάρτη του 1266, έφταναν 
ολοι εκεί.

’Από την πατρίδα της δμως τήν Ε λ έ 
νη, τη χωρίζει ή θάλασσα* κι* αυτή, τήν ε
ποχή εκείνη «Ιμαίνετο από τρικυμία, πού 
τήν προκαλούσε αντίθετος σφοδρός ά»εμος» 
κι* ώσπου νά ησυχάσουν τά νερά, ή Ελένη 
με τά παιδιά της, μπήκαν κρυφά στο Κά
στρο τής Τράνα, μέσα σιό οποίο τή δέχτη
κε ό Φρούραρχός του, και μάλιστα πολύ 
φιλόφρονα.

Ό  Πάππας δμως, μέ τό σκοπό νά ξε- 
σηκώση τό λαό τής Νότιας Ιτα λ ία ς εναν
τίον του Μαμφρέδου, είχε έξαπολύση στις 
χώρες τού βασιλείου μεταμφιεσμένους μο
ναχούς, πού έμαθαν τήν παρουσία τής Ε 
λένης και των παιδιών της στο Κάστρο. 
Α μέσως παρουσιάστηκαν στο Διοικητή του, 
καί τού πρότειναν νά κράτηση αίχααλώ- 
τους αυτούς πού φιλοξενούσε καί θάχε πολ
λές άμοιβές από τον Κάρολο, τό νικητή τού 
Μαμφρέδου.

Και πόση άιυχία!
Έ δώ , ή θάλασσα, άρνήθηκε τή σωτη

ρία στήν Ή πειρώτισσα ΙΙριγκηπέσσα* στή 
Νοκερία, απ’ δπου έφυγε κρυφά, ακριβώς 
YiU νά σωθή, οί Σαρακηνοί, πού ήταν τό
σο άφωσιωμένοι στον άτυχο κ ι3 άξιο καλλί
τερης τύχης αρχηγό τους Μαμφρέδο, είχαν 
ετοιμαστή γιά αντίσταση. Ό  Κάρολος τούς 
πολιόρκησε, αλλά επέτυχαν νά συνθηκολο
γήσουν μέ έντιμους δρους και πολλά προ
νόμια.

"Αν ή Ελένη είχε μείνει μαζή τους, θά 
πάθαινε πολύ λιγούρα απ’ οσα έπαθε ύ 
στερα από τή φυγή της γιά τό Τράνι.

Μ’ αυτό ήταν τό γραφτό της!...

Ή  θλιβερή ιστορία πλησιάζει προς τό 
τέλος της.

Τρεις μόλις μέρες μετά τήν άφιξή τη; 
στο Τράνι, ή Ελένη καί τά παιδιά της, 
παραδόθηκαν στους άντρες τού Καρόλου, 
και νύχτα «άπήχθησαν, ούδείς γιγνώσκει 
εις ποιον μέρος», γράφει ό χρ >νογράφος. 
Τόσο δε εξακολουθούσαν οί ’Ιταλοί νά συ
μπαθούν τό Μαμφρέδο καί τή γυναίκα του, 
ώστε ό χρονογράφος, άποκαλεΐ τό Διοικη*ή

του Φρουρίου «προδότην» γ ι' αυτή του τήν 
πράξη.

Ή  φήμη δμως αυτή τής μεταφοράς 
τών αιχμαλώτων από τό Τράνι, δεν ή Γαν 
αληθινή παρά μονάχα γιά τά παιδιά τής 
Ελένης, από τά όποια τή χώρισε ό Κάρο
λος, καί πού φυλακίστηκαν, μέ κάθε μυ
στικότητα στο Φρούριο τής Σάντα Μαρία 
ντέλ Μόντε. Ή  Ελένη, έμειτε φυλακισμέ
νη στο Τράνι* διέδωσαν δμως δτι τούς εί
χαν πάρει δλους από κεΐ, πρώτα, γιατί δέν 
ήθελαν νά γίνη γνωστό, δη χώρισαν μιά 
μητέρα, από τά τόσα νήπια παιδιά της, καί 
δεύτερο, γιά ν’ άποκρύψουν τήν παρουσία 
τής Ελένης στο Τράνι. Ot Γιβελλίνοι τής 
πόλης αυτής, μπορούσε νά κάνουν άπόπει- 
ρα νά τήν άπελευθερώσουν: κι3 ό πατέρας 
τής Ελένης, μαζή μέ τον τολμηρό του Ναύ
αρχο Κΐ'άρδο, μπορούσαν νά επιχειρήσουν 
κανένα πραξικόπημα.

Γύρω δμως από τή φυλακισμένη Ή πει- 
ρωτοπούλα Πριγκιπέσσα, άρχισε νά πλέκε
ται καινούργια περιπέτεια.

Τον 'Ιούνιο ή τον Αύγουστο τής ϊδ.ας 
χρονιάς, ό Κάρολος, τήν κάλεσε σιό Λάγκο 
ΙΙεζόλε, πού ήταν ένας από τούς συνειθι- 
σμένους τόπους ανάπαυσης τού Μαμφρέδου, 
καί τής ζήτησε νά παραιτηθή από τά προι- 
κφα δικαιώματα της άπά ω στις ηπειρω
τικές περιοχές, μ ' αντάλλαγμα τήν προσω
πική της ελευθερία. Τ Ι Ελένη, δέ θά δί
σταζε καθόλου νά θυσιάση τήν προίκά της. 
Φτάνει μονάχα νά έλιυθέρωναν καί τά παι
διά της. Αυτά δμως ή 'αν οί-νόμιμοι κλη
ρονόμοι τού Μαμφρέδου, κΓ έπρεπε νά ?νη- 
σμονυθούν όλότελα.

Ό  Κάρολος, άρνήθηκε νά ιό δεχ ή, κΓ 
έστειλε τήν Ελένη στη Νοκερία, δπου φυ
λακίστηκε γιά νά μή ξανοβγή ποτέ.

Γιά τά παιδιά της, πού ήταν άλλου, ό
πως είδαμε, φυλακισμένα, ό Κάρολος, έφε
ρε από τό Άντζιού ?ικό του Γάλλο άξιω- 
ματικό καί πιστούς του γάλλους στρατιώ
τες γιά τή φρούρησή τους.

Στο μεταξύ, έντονες γινόταν προσπά
θειες, νά τακτοποιηθή «πολιτικά» ή «υπό
θεση» Ελένης. Καθένας τους, γιά δικούς 
του βέβαια λόγους καί σκοπούς, ό Πάππας,

«ΗΠΕΙΜΙΤΙΚΗ Ε2ΤΙΑ»



iHfierpnmicH βζτίΑ» 133

ό πατέρας της ‘Ελένης, ό Κάρολος, πρώτο* 
στατούσαν στή σύναψη καινούργιου συνοι
κεσίου τής Ελένης, μέ τον Ε ρρίκο τής Κα 
στίλλιας, τριτότοκο γυιό τού βασιληα Φερ- 
δινανδου Γ ' τού Ά γιου, κΓ αδερφό τού 
βασιληα Άλφόνσου τού Γ.

Ό  Κάρολος, μετά τη νίκη του, άρχισε 
κι’ αυτός χά ονειρεύεται την ανάκτηση τής 
Φράγκικης Αυτοκρατορίας τής Κωνσιαχτι- 
νούπολης Ό  Μιχαήλ, δέ μπορούσε να άνε- 
χθή τήν Ιπικράτηση τοΰ συ*ώνυμού του 
Παλαιολόγου στην Πόλη, κι* ήθελε ταύτό- 
χοονα νά ελευθερώση τήν κόρη του. Ό  
Πάππας, δέ μπορούσε παρά νά εΰλογήση 
μέ τήν καρδιά του ένα τέτοιο συχοικέσιο. 
Ό  Ερρίκος, ατρόμητος πολεμιστής, είχε 
καί τά χρειαζούμενα γιά τήν επιχείρηση αυτή 
χρήματα.

«‘Η ’Ορθοδοξία έτσι θά έξηλείφε>ο, κι9 
6 Χριστιανικός κόσμος όριστικώς πλέον θά 
συνηνούιο υπό τάς εύλογίας τής Ρώμη;». 
Αυτό ήταν τό σχέδιο των Λαιίνων, πού 
τό βοηθούσε κι’ ό δυστυχισμένος Μιχαήλ, 
περισσότερο πιστεύουμε από πόνο γιά τήν 
κόρη του καί τούς εγγόνους του.

‘Η Ελένη δμως δεν ύπόκυψε.
Είχε βαθειά άγαπήσει τον ωραίο καί 

ξανθό Μαμφρέδο* ή μητέρα της ήταν μια 
βαθειά ’Ορθόδοξη Χριστιανή, ή κατόπι Θε
οδώρα ή Α γία . ’Αγαπούσε πολύ τά παι
διά της* ήταν βαθειά ποτισμένη μέ τήν α
ξιοπρέπεια τής φυλής καί τής γεννιάς της* 
κι’ ό Ερρίκος, ήταν ένας άπιστος καί δό
λιος, διεφθαρμένος και βδε?υρός.

Ούτε απειλές, ου ε βία* ούτε συμβουλές, 
ι ούτε αναλογισμός τής φοβερής τύχης πού 
| τήν περίμενε, κι* αυτή καί τά παιδιά της, 
μπόρεσαν νά τή μεταπείθουν νά δεχτή τό 

I μισητό συνοικέσιο.
Καί τό ποσό πού δ σκληρός Κάρολος 

[είχε διαθέσει γιά έξοδα τής πρώην κυρίαρ- 
ίχου τής Σικελίας, ήταν μονάχα σαράντα 
ΐούγγιές χρυσάφι' 2768 δηλ. χρυσές δραχ- 
Ιμές τό χρόνο.

|5. Οί τελευταίοι τών Χοχενστάουψεν
| Μετά τό θάνατο τού Μαμφρέδου, προ
σκλήθηκε άπό τούς Γιβελίχους τής 'Ιταλίας, 
ιγιά ν’ άνακτήση άπό τόν Κάρολο Άντζιού

τό Θρόνο τής Σικελίας, ό ανεψιό; του, καί 
τελευταίος των Χοχενστάουφεν, Κορραδΐ* 
νος, Δούκας τής Σουηβίας, σά νόμιμος κλη
ρονόμος του. Πέρασε τότε αυτός τις Ά λ 
πεις, μέ δέκα χιλιάδες άνδρες. Στη μάχη ό
μως τού Ταλλιακότσο, οί Γιβελΐχοι, νική
θηκαν κατά κράτος, ό Κορραδίνος αιχμα
λωτίστηκε, παραδόθηκε στον Κάρολο, καί 
σέ ήλικία δεκαέξ χρόνων, καρατομήθηκε 
μαζή μέ τό φίλο του Φίλιππο, Δούκα τής 
Αυστρίας. Πολλά γερμανικά δραματικά έρ
γα καί ποιήματα, έχουν γιά θέμα τους τόν 
τραγικό αύ ό θάνατο.

Οί Χοχενστάουφεν, είχαν πιά εξουθε- 
νωθή. Κι’ απ’ αυτούς τά)ρα, δέν είχαν ά· 
πομείνει, παρά μονάχα τά παιδιά τού Μαμ
φρέδου, εγκάθειρκτα κι* αυτά σέ μια φρι* 
κτή φυλακή, πού κανένας δέν τήν εϊξερε.

‘Η Ελένη, μόνη πιά κι9 έγκαταλειμέ- 
νη, πέθανε τόν Ιούλιο τού 1271, καί τήν 
ίδια χρον ά, πέθανε κι’ δ πατέρας της.

*Ως κι* αυτός ακόμα ό Ερρίκος τήςΚα- 
στίλλιας, πού τής προξένευαν γιά δεύτερο 
σύζυγο καί πού αργότερα, είχε περάσει στο 
στρατόπεδο των Γιβελλίνων, αιχμαλωτίστη
κε άπό τόν Κάρολο, κλείστηκε μέσα σ’ ένα 
σιδερόφραχΓο κλουβί, καί ιόν τριγύριζαν 
άπό πόλη σέ πόλη, σά δείγμα μιας άτέρ- 
μονης τιμωρίας.

Καί τά παιδιά τής Ελένης;
‘Ο Κάρολος, γιά αρκετό διάστημα, είχε 

γίνει ό έπιφανέσ τερης ιών ηγεμόνων τής 
Ευρώπης. Τό δχειρό του ήταν τά καταλά- 
βη τήν Κωνσταντινούπολη καί ξαναϊδρύση 
εκεί τή Λατ νική Αυτοκρατορία.

Ό  Αύτοκράτορας δμως τού Βυζάντιου, 
συνονόματος τού Μιχαλάτση, Μιχαήλ ό Β '., 
βοήθησε τό γαμπρό τού Κορραδίνου, Πέ
τρο Γ '. τόν Άραγωνικό, νά έτοιμάση εναν
τίον τού Καρόλου επανάσταση στή Σικελία, 
καί (οργανώθηκε τότε έ^εί ό Σικελιακός Ε 
σπερινός, κατά τόν οποίον σφάγηκαν δλοι 
οί Γάλλοι πού έμεναν στο νησί. Τό άστρο 
τού Καρόλου, έκλινε πιά προς τή δύση του. 
Και τό Γενάρη τού 1258, έκλεινε κ ι’ αυ
τός οριστικά τά μάτια.

"Υστερα άπό ιά γεγονότα αυτά, ή Βε
ατρίκη, κατόπι άπό δεκαοχτώ χρόνων έγ· 
κάθειρξη, ελευθερώθηκε, καί πήρε γ ι’ άν-

I
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τρα της έ'ναν'άλλο Μαμφρέδο, γυιό του 
Μαρκήσιου του Σαλούτσο.

Οί άρρενες όμως απόγονοι του Μαμ
φρέδου, κρατιόταν πάντα στη φυλακή, δε
μένοι με διπλές, βαρε ές, στα πόδια και τα 
χέρια αλυσίδες, μακρυά από τούς ανθρώ
πους, χωρίς μόρφωση, χωρίς σπουδές, ελε
εινοί κι' αξιοδάκρυτοι, μέ έξοδα συντήρη
σής τους ένα Ταρίο, (δυο δηλ. χρυσές δραχ
μές καί κάτι) την ημέρα.

Τό Παππικό εναντίον τους μίσος, ήταν 
ανελέητο.

Τό Μάρτη δμως τού 1297, ή αδελφή 
τού Μαμφρέδου, χήρα τού Ιω ά ννη  Δούκα 
Βατάτζη, πού τό παιδί της είχε τότε, άνα- 
κηρυχθή Βασ ληάς τής Σικελίας, ζήτησε α
πό τον Πάππα την ελευθέροοση των ανε
ψιών της.

Καί στα τέλη τής ίδιας χρονιάς, ό γυιός 
τού νκητού τού Μαμφρέδου, Κάρολος Β '. 
ό Χωλός, δ έταξε την άπο ρυλάκισή τους, 
καί τη μεταφορά τους στη Νεάπολη. «Τά 
πρόσωπα δμως ταύτα, πρέπει καί εις τό έ- 
ξής, προσθέτει στη σχετ.κή διαταγή του, νά 
φρουρούνται έπιμελώς». Καί γ ι’ αύιό, ό
ταν τά παιδιά τού Μαμφρέδου έφτασαν ε
κεί, κ/είστηκαν ξανά στο Φρούριο ΝτέλΟυ-

όβο. Στά 1301, ό 'Αγγελινος κι* ό Φρειδε
ρίκος είχαν πιά πεθάνει.

Μά κ ι' δ Ερρίκος, τήν επιχορήγηση 
τού οποίου δ νέος Βασιληας Ροβέρτος είχε 
περιορίσει σ" έιαν μονάχα Καρολικό (μισό 
ταρίο) την ημέρα, πέθανε κι' αυτός στις 31 
Όκτώβρη τού 1318, σε ηλικία [πενήντα εξ 
χρόνων.

Γεννημένος στο παλάτι του Καστέλ ντέλ 
Ούόβο, μέσα σέ μιά βασιλική μεγαλοπρέ
πεια καί γενική χαρά, δ Ερρίκος, πέθανε 
έρημος κι' εγκαταλειμένος, στις ειρκτές τού 
ίδιου αυτού φρούριου δπούχε γεννηθή.

Αυτή είναι ή τραγική ιστορία τής Ε λ έ 
νης Άγγελίνας Δούκαηας, τής Ή πειρω- 
τοπού?νας αυτής Πριγκιπέσσας, πού «εμαρ- 
τύρησεν αληθώς, υπέρ τής πίστεως, υπέρ 
τής αρετής υπέρ τής εύγενείας τού έθνους 
αυτής >τ*

* Θεωρώ απαραίτητο νά δηλώσω ότι, όλα 
σχεδόν τά στοιχεία κι* όλες οί περιγραφές τής 
πιο πάνω μελέτης, είναι παρμένα από την ομό
τιτλη διεξοδική εργασία τού κ. Μ. Α. Δένδια, 
πού ή δική μου είναι μιά περιεκτική της έκλαΐκευ- 
ση. Για τή γενική διάρθρίοση τής άφήγηοης, είχα 
ύπ* όψει μου καί τά έξης βοηθήματα: ΙΙαγκόσμιο 
Ιστορία Έλευθερουδάκη, Ιστορία Παπαρηγο· 
πούλου, καί Γενική Ιστορία των Λαών, τού Πα
ρισινού Οίκου Λαρούς.

^  .

WPWrĵ'T ιΐ ι, 
J*.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. ΛΑΒΔΑ

ΠΕΝΤΑΦΘΟΓΓΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
* ’ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΩΔΗι ΜΟΥΣΙΚΗι ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

’Ό ,τι διά τής παροΰσης άνοκοινοΰται, ή ΰπαρξις δηλαδή έν τή ελληνική δη
μώδη μουσική άκριβέστερον δε ή έπιβίωσις εν τή μουσική τή ς’Ηπείρου, κλιμάκων 
και άλλων εκείνων επί τή βάσει των οποίων καί επεχαοήθη εως σήμερον ή τεχ
νολογία ιών ελληνικών δημωδών ασμάτων εν ταΐς σχετικαΤς ΣνλλογαΤς Ελλήνων 
και Ξένων σχολιαστών, τούτο δεν αποτελεί, ακριβώς είπεΐν, άνακάλυψιν άλλα πα· 
ρατήρησιν.

Διά τής παροΰσης, δεν έπιχειρείται άνάλκυσιςέι τυΰ παρελθόντος άφανισθει- 
σών μουσικών μορφών και τεχνοτροπιών, άλλ9 άποσκοπείται όπως επιστηθή ή 
προσοχή επι μίαν ομάδα Ιδιότυπων ασμάτων κοινής καταγωγής καί κοινής τεχνο
τροπίας, άποτελοΰντων καί νυν τήν ζώσαν μουσικήν εκφρασιν περ οχών τινων τής 
’Ηπείρου. Διά τοΟ γεγονότος δε οτι, ή ΰπαρξις των Ιδιότυπων ασμάτων τούτων 
καί εΰρΰτερον εΰχερώς διαπιστοΰται (τουτέστιν ή ιδιοτυπία του είδους τοΰτου ύ* 
ποπίπτεί εις τήν άνιίληψιν καί τών μή ειδικών), εκ τής οΰχί σπανίας άκροάσεως, 
επιτόπιου αλλά καί από τών ραδιοφωνικών εκπομπών δημώδους μουσικής, διά του 
γεγονότος τοΰτου καί ό πρόχειρος έλεγχος καθίσταται εφικτός καί ίκανοποίησις ά 
μεσος παρέχεται, άναγνωριζομένηςξμιάς εισέτι εν ενεργείς:, ποικιλίας, του ανεξάντλη
του μολσικοΰ πλοΰτου τής Ελλάδος.

Διά τής παροΰσης εργασίας, άποβλέπομεν εις τον γενικόν καθορισμόν τής εν 
λόγψ ποικιλίας, ιδία από τής άπόψεως τής μελικής αρμογής τών υπό τήν εν λόγο) 
ποικιλίαν υπαγόμενων ασμάτων, ό εστί καί τό κΰριον άντικείμενον ημών, προς δέ 
καί είς τήν ύπόδειξιν τινών εκ προκυπτόντων ζητημάτων, όσων τήν προβολήν ή- 
δυνήθημεν νά σημειώσωμεν, του ειδικού ελέγχου καί τής επί μέρους έρεΰνης έπα- 
φιεμένων επί τών πλέον αρμοδίων, οιτινες από τών επισήμων εργαστηρίων εΐτε 
καί ίδιωτικώς ασχολούνται περί τήν συλλογήν, τήν διερεΰνησιν καί τήν διάσωσιν 
τής εθνικής ημών μουσικής.

Τά περί ών πρόκειται άσματα, τών οποίων κέντρον φε'ρεται ή του Πωγωνίου 
περιοχή τής ’Ηπείρου, καθισιοΰν αμέσως έκδηλον τήν Ιδιοτυπίαν αυτών, μελικήν 
καί συνηχητικήν, είναι δέ εκ τών χαρακτηριστικών αυτών ή πολλαπλή συνηχηακή 
γραμμή, φαινόμενον σπάνιον, άν όχι μοναδικόν έν τή ελληνική δημώδη μουσική 
καί άξιον βα{)υτέρας"μελέτης, ήδη δέ, έξ όσων γνοτρίζομεν, ό Καθηγητής τής Βυ
ζαντινής καί Δυτικής Μουσικής κΰριος Σπΰρος Περιστέρης, δστις προΐσταται τών 
μουσικών ερευνών του Λαογραφικοΰ ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας Αΐ)ηνών, από μα- 
κροϋ έγκΰπτων είς τό πολυφωνικόν είδος τούτο, εργάζεται εις τήν διά τής βυζαν
τινής παρασημαντικής καί τής ευρωπαϊκής σημε ογραφίας καταγραφήν τών ασμά
των καί, ύποθέτομεν,|τήν κατάδειξιν τών νόμων τής συνηχητικής αυτών διαρθρωσεως.

Περί τής άναφερθείσης πολυφωνίας θά διαλσβωμεν ενταύθα ^ελάχιστα, όσα 
χρήσιμα ώς(χαρακτήρισιικά του είδους, δοθέντος δτι, ώς εγράφη, τής περιπτωσε-
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ως ή μελέτη προάγεται, ήδη, εις τό επιστημονικόν της ’Ακαδημίας -έργαστήριον, „ 
άλλα και εΰρίσκεται είς την διάθεσιν παντός ενδιαφερομένου είδικού.

Άντιχείμενον ημών, αποτελεί τ) μελική κατασκευή των άσμάτων, τής οποίας 
ή ιδιοτυπία δεν έπέσυρε την δέουσαν προσοχήν εως σήμερον, ίσως καλυπτομένη 
υπό την υπό τής πολυφωνικής πλοκής προκαλουμένην έκπληξιν, δεν άποκλείεται 
δέ τούτο νά είναι τό αίτιον δ ιι, δηλαδή ή εκ τής ασυνήθους πολυφωνίας έντύπω- 
σις προσέφερε πρόχειρον τής ιδιοτυπίας έξήγησιν, παν άλλο, δμως, ή πλήρη.

’Ακριβώς δέ καί ή πολυφαγία τών άσμάτων τούτων, καθίσταται έτι μάλλον 
ιδιότυπος εκ τής μελικής αρμογής τών έπί μέρους φωνών (έκπηγάζουσα, άλλως τε,
§ξ' αυτών τούτων τών νόμων τής μελικής αρμογής τών άσμάτων) ή εκ μόνον τού 
φαινομένου τής συνηχήσεως παρ’ δ α  και ή συνήχησις καθ’ έαυίήν, εμφανίζει τούς

'Αξιοσημείωτος ενταύθα, ή έμμονή εις 
τα διαστήματα Τετάρτης έν συνηχήσει καί 
τής δευιέρας ωσαύτως, τής δέ τελευταίας 
ή τραχεία προστριβή, έν χρήσει καταλη
κτική. ’Από δέ τής άπόψεως τής δληςσυ- 
νηχητικής γραμμής, έκδηλος και έκ τού 
ελάχιστου τού ου έκτιθεμένου μέρους τού 
άσματος, ή πλήρης ανεξαρτησία κινήσεως 

τών έξωτερικών φωνών, ώ ςκ α ί ή από τής έκκινήσεως έτι αποκ^λυπτομενη αντί* 
στικτική ώριμότης καί ά νεσ ις/Ε ίς άντίθεσιν τών δύο  ̂ κινούμενων, έξωτερικών 
φωνών, ή μεσαία ακίνητε! επί τής τονικής βάσεως καθ’ δλην τήν διάρκειαν τού 
άομα-ος, αποτελούσα τον ίσοκράτην.

Τό ύπερθεν παράδειγμα άνχαποκρίνεται προς μίαν περίπκοσιν πολυφωνι* 
κής πλοκής τής κατηγορίας τών άσμάτων τούτων τής 'Ηπείρου, υφιστάμενων καί 
άλλων πολυφωνικών ποικιλιών, πολλών δέ και λίαν παραδόξων, έν ταΐς όποιας συ· 
νηθεστάτη ή χρήσις τών ολισθήσεων τής φωνής (pcrtam enti) δι’ ών προσδίδε
ται εις τό άσμα ϊδιάζον, θρηνώδες ύφος, ή χρήσις μεγάλης άποστασεως διαστημά
των εις ταχείαν έκτέλεσιν, ωσαύτως δέ ή εις ταχείαν εκτέλεσιν χρήσις ποικιλμά
των, τρόπων δηλαδή έκιελέσεως προσομοιαζόντων προς τον χαρακτήρα τής οργα
νικής μουσικής, άλλοτε δέ καί τών πρωτογόνων κραυγών.

Τού έξ ου τό ύπερθεν παράδειγμα άσματος, παραθέτομεν νυν τήν κυρίαν με
λικήν γραμμήν, ινα ελθωμεν εις τό άντικείμενον τής παρούσης, ήτοι Χεις^ *ήν διά 
τής έρεύνης τής μελικής αρμογής άνάδειξιν τού διέποντος τήν αρμογήν νόμου, άλ* 
λαις λέξεσιν τής κλίμακος βάσει τής διαστηματικής κατασκευής τής οποίας καί ή 
μελική αρμογή τού άσματος πραγματοποιείται:

Π. 1β.
______- χ ΐ  ---------------— ' *[** rtr *2° d>* -29
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χαρακτήρας ιδιονόμου τεχνοτροπίας:
Π. Ίσ. «Βλάχα πλένει ατό ποτάμι».

'Αγωγή, μετρίως βραδεία.
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(Σημ. Τό ανωτέρω παράδειγμα, κατεγράφη έξ από ραδιοφώνου άκροάσεως 
' και τούτο αποτελεί, άναμφιβόλως, μέθοδον έπιπολαίαν, οπωσδήποτε, όμως*, αί τυ
χόν ύφιστάμεναι Ελλείψεις κατά τήν άπόδοσιν δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν δτι, ου
δόλως άλλοιώνόυν τον χαρακτήρα του «γένους» του άσματος, ήτοι του τρόπου, τής 
κλίμακος ΙπΙ τής διαστηματικής τάξεως τής οποίας καί διαρθρούται τό άσμα. Έ π ι-  
θυμούντες δπως έχωμεν εις χεΐρας καί όλλας καταγραφάς ασμάτων του είδους τού
του, ινα λάβουν θέσιν εν τή παρούση, κατεφύγομεν εις την Ε θν ικ ή ν  Μουσικήν 
Συλλογήν του Λαογραφικού ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας Α θηνώ ν, γνωρίζονιες on 
ύφίσταται εν αυτή πλουσίρ συλλογή, εν ήχοληψίρ είτε και καταγραφή καί έλπί- 
ζοντες δτι, τό υλικόν τούτο, τίθεται εις διάθεσιν των ενδιαφερομένων, καθ’ δν, 
ως ύποθέτομεν, έχει προορισμόν, εύρέθημεν προ δυσκόλου περιστάσεως: υπό του 
κυρίου Σ. Περιστέρη, έλάβυμεν τήν άπάντησιν δτι δέον όπως άναμένωμεν την δη- 
μοσίευσιν των καταγραφών εις ΰπ’ αυτού συγγραφομένην πραγματείαν περί τά 
πολυφωνικά σ.οιχεια τών ασμάτων του ων, από τής οποίας πραγματείας καί θά 
εδη δπως λάβωμεν τάς περί ών ενδιαφερόμεθα καταγραφάς. Άγνουυμεν εάν ή άρ- 
νησις καί παρά τήν ύπόσχεσίν δτι προτιθέμεθα δπως, κατά καθήκον άλλως τε, ά- 
ναφέρωμεν τήν προέλευσιν τών καταγραφών, οφείλεται εις λόγους τεχνικούς είτε 
εις εθιμον).

Άπ'πειρόμενοι τήν διακρίβωσιν τής κλίμακος, δρθότερον δέ τού «τρόπου» 
Ιπί τού οποίου βασίζεται τό άσμα, εύρισκόμεθα από μιας αρχής προ δυσχερείας 
καθορισμού τού διατονικού τετραχόρδου (περιορίζομεν δέ τήν έρευναν εις τά δ ια 
τονικά τετράχορδα, τού άσματος μή έμφανίζοντο; χρωματικά διαστήματα) υπό το 
είδος τού οποίου θά ήδύνατο νά ύπαχθή τό αίμα. Έ κ  τών τριών κυρίων τετρα
χόρδων τής ελληνικής Μουσικής, ήτοι καί κατά τήν άρχαίαν άντίληψιν εκ τών άνω 
προς τά κάτω: lovZa— Soi—Fa—Mi (τόνος, τόνος, ήμιτόνιον) Δ ώ ρ ι ο ν, 2ον 
Sol — Fa—Mi—Re (τό'ος, ήμιτόνιον, τόνος) Φ ρ ύ γ ι ο ν, 3ον Fa—Mi—Rt—Do (Ή - 
μιτόνιον, τόνος,τόνος) Λ ύ δ ι ο ν, τό μόνον άποκλειστέον είδος άποδεικνΰεται τό τού 
Αυδίου τετραχόρδου, δοθέντος δτι τό άσμα, υπολογιζόμενης τής τονικής αυτού τού 
fa, εμφανίζει τόνον κατά τό πρώτον κατιόν διάστημα, Sol-Fa. νΑρα, τό έκ τής εν 
τψ τειραχόρδφ θέσεως αυτού διακαθορΐζον τό είδος τού τετραχόρδου ήμιτόνιον, 
δέον δπως άναζητηθή εις τήν άπομένουσαν άπόστασιν, ήτοι από τού Fa εως τού fa , 
ότε καί θά ήδυνάμεθα νά ύπανάγωμεν τό άσμα εις μέν τό Φρΰγιον τετράχορδον εάν 
ή θέσις τού ημιτονίου άνευρίσκετο μ?ταξύ τών φθόγγων Fa—Mi (Φρύγιον τετρά
χορδον: Sol-Fa-M i—fa) εις δέ τό Δώριον, εάν ή θέσις τού ημιτονίου άνευρίσκετο 
μεταξύ τών φθόγγων Mi—fa, άρα M ib-fa  (Δώριον, τετράχορδον! La —Sol—Fa—Mi 
καί κατά μετάθεσιν τής τονικής επί τού fa—Sol—fa  mib—fa).

“Ό τι, δμως, αποτελεί τήν δυσχέρειαν καθορισμού τού τετραχόρδου, είναι, 
ακριβώς, ή από τού έκτεθέντος άσματος απουσία τού φθόγγου m i, έκ τού οποίου 
φθόγγου τής θέσεως έ.ξηρτήσαμεν καί τήν θ |σ ιν τού, διακαθορίζοντος τό είδος τού 
τετραχόρδου, ήμιτονίου.

Ά λλ’ ή απουσία τού φθόγγου τούτου, εΐπωμεν τής δευτέρας βαθμίδος κατά 
τήν νεωτέραν, δυτικήν άντίληψιν τής άνιοΰσης κλίμακος (1η βαθμίς fa, 2α...., 3r\fu, 
4η Sol), παρατηρειται ώς ίδιον δχι μόνου τού έκτεθέντος άσματος άλλα πάντων 
τών συγγενών καί περί ών ο λόγος άσμάτων ιής ’Ηπείρου, διά τής έρεύνης τών 
οποίων δυναται πας δ ενδιαφερόμενος νά προβή εις τής ήμετέρας παρατηρήσεως 
τον έλεγχον.

Παραθέτομεν ενταύθα ένδεικτικώς τούς τίτλους τεσσάρων άσμάτων, τού δέ 
τελευταίου τούτων, ληφθέντος έκ τής Συλλογής τού κυρίου Σπύρου Περιστέρη 
«Δημοτικά τραγούδια ’Ηπείρου καί Μωρηά», παραθέτομεν καί τό κείμενον καί 
τήν μελικήν γραμμήν, ώς έν τή Συλλογή εύρίσκονται:



ν-

*
Λ

Ψ

138 «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΙΤΙΑ*

1. *Μωρη Κοντούλα Λεϊμονιά». · - *
2: « ϊο  φεγγάρι κάνει κύκλο».
S, « Βασιλικός Θά γίνω στο παραθύρι αον».

- 4. «7ρεΓς κοπέλλες Ανάερες» (Σπύρου Περιστέρη: * Δημοτικά τραγούδια Η 
πείρου καί Μωρηά», Ά θή να ι 1950, σελίς 61).

•  β χ

Π. 2. «Τρεις κοπέλλες λυγερές». - ' ί
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Ό  κύριος Σ . Περιστέρης, πειράται την τεχνολόγησιν τού ασματος τούτου

Υπονοεί δηλαδή τετράχορδον Φρύγι- 
ον, άλλ* ώς ανωτέρω ε γραφή περί τού 
συγγενούς ασματος « Β λ ά χ α  π λ έ 
ν ε ι »»  τοιαύτη ερμηνεία ουδόλως εύ- 
σταΟεί, δεδομένου δτι υπό τού ίδιου

__________  τού ασματος δεν παρέχονται στοιχεία
προς αχριβή προσδιορισμόν τής θέσεως τού διακαθοριστικού τού είδους ήμιτο- 
νίου, άπουσιαζούσης'τής δευτέρας βαθμίδος (7α), του ύψους της οποίας ήθελεν 
Ιξαρτηθή ή θέσις τού ημιτονίου αρα καί το είδος τού τετράχορδου.

Έ κ  της συμπτώσεως απουσίας τής αυτής πάντοτε βαΰμίδος άφ* ενός έκαστου
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δμάδος ασμάτων εχόντων κοινήν καταγωγήν, ήχθημεν εις τήν σκέηην μήπως δ,τι 
εκ πρώτης δψεως φαίνεται αρνητικόν στοιχεΐον τής περί πτώσεως αποτελεί εξ άν· 
τιθέιου θετικογ στοιχεΐον, μήπως δ,τι δυσχεραίνει την τεχνολόγησιν επ'ι βάσει ιών 
κριτηρίων των έκπηγαζόντων εκ τής διασιηματικής τάξεως των πλήρων τετραχόρ
δων, ήτοι ή απουσία τής όευιέρας βαθμίδος, ήθελεν άποδειχθή δτι αποτελεί τον χα
ρακτήρα άλλου «τρόπου» άλλης διαστηματικής τάξεως, μήπως εν τέ?ει, δ,τι φαίνε
ται άπουσιάζον, άποδειχθή μή ύπαρχον. Προσέτι, τής κρίσεως ταυτης έρχεται συνε* 
πίκουρος ή ύπόθεσις δτι υπό τής λαϊκής αισθητικής, ήτις διαφυλάττει διά μέσου 
τής παραδόσεως τούς νόμους τού ύφους και του ήθους τής εθνικής τέχνης, αδύνα
τον, άλλως δέ σπάνιον θά ήτο ή εγκατάλειψις διαστημάτων Ιχόντων διακαθορι- 
στικόν χαρακτήρα, όπου δέ άνεκαλυπτωαεν τοιαυτην παράλειψιν τούτο θά άφεώρα 
εις εξαίρεσιν, ενώ, εξ εναντίας, ενταύθα εύρισκόαεθα προ κανόνος. "Ετι δέ πλέον 
και είς έπίρρωσιν τής παρατηρήσεως δτι εύρισκόμεθα προ κανόνος, άρα προ π α 
ρουσίας ιδιάζοντας «τρόπου», προστίθεται τό γεγονός δτι την αυτήν διαστηματικήν 
τάξιν άνακαλύπτομεν ώς εις την κυρίαν μελικήν γραμμήν και κατά τήν αρμογήν τού 
μέλους και των άλλων κινουμένων φωνών, τών πολυφωνικών τούτων ασμάτων.

Ούτω, εν τώ Π. Ια. έχομεν:
’Ή τοι, από τής κινήσεως τής όξυτέρα^ 

φωνής και τών φθόγγων τιθέμενων κατά συ· 
νέχή τάξιν προκύπτει τό τρίχορδον:

Ά π ό  δέ τής κινή-
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σεως τής βαρυτέρας 
φωνής κα'ι κατά τήν 
αυτήν ώς άνω έννοι
αν,προ κύπτει τό τρί-

- f -

ψ

--------χορδον:

δμοιον κατά τήν διαστηματικήν τάξιν προς τό προηγούμενον, 
περ έχονκαι τούτο κατά σειράν εκ τών άνωπρός τά κάτω: 
τόνον, διάστημα τρίτης. Αλλά, δεδομένης τής τονικής βά- 
σεωςτού άσματος επ'ι τού φθόγγου Re ώ; προκύπτει τόσον 
εκ τής κινήσεως τής κυρίας φωνη^, δσον και εκ τής κατευ- 

θυνσεως τής βαρυτέρας και τής ένδείξεως τού άμεταθέτου ίσοκράτους^ δυνάμεθα νά 
θεωρήσωμεν τό άσμα εκπηγάζον εκ τής εξής διαστηματικής τάξεως, ήτις και συμ
πίπτει άπολύττ.κ -τοος μίαν μορφήν κλίμακος έκ τών γνωστών ώς πενταφθόγγων:

Ά π ό  δέ τής ούτω σχηματιζομένης κλί
μακος (εκ δύο τριχόρδων άφ9 ενός έκά-S 3 Ε
στου τών όποίο>ν φαίνεται έλλειψις τής II  

-J βαθμίδος) φαίνεται ελλειψις τής II βαθ-
\  μίδος, mi καί τής V I, Si.
ζν·* "Ο,τι, όμως, φαίνεται έλλειψις, αποτελεί εν τή πραγματικότητι τήν διαφοράν 
-,. τών τριχόρδων άπό τών τετραχόρδων και τής πενταφθόγγου άπό τής έπταφθόγγου 

κλίμακος, τών δέ περί ών ό λόγος άσμάτων εις ούδεμίαν άλλην διαστηματικήν τά- 
■ ξιν ή υπαγωγή καθίσταται εφικτή, ειμή εις τήν τών πενταφθόγγων κλιμάκων.

I
Τού συμπεράσματος τον έλεγχον συνεζητήσαμεν άπό τριετίας περίπου μετά 

τών Μουσουργών κυρίων: Άντιόχου Εύαγγελάτου, Άλέκου Κοντή, I. Α. Παπαίω- 
άννου και Μιλτ. Κουιούγκου, ώς και μετά τού Συντάκτου τού Λαογραφικού Α ρ 
χείου τής ’Ακαδημίας Α θηνώ ν Κυρίου Σπόρου Περιστέρη, οΐπνες καί άπεδέχθη- 
σαν τήν ερμηνείαν, παρά δέ τού κυρίου Σ. Περιστέρη ειχομεν, τελευταίως, τήν πλη-

/
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ροφορίαν δτι προτίθειαι ουτος δπως χρησιμοποίηση τον χαρακτηρισμόν των ά- 
σμάτων τούτων ώς πενταφθόγγων εν τη ύπ’ αυτού εκπονούμενη πραγματείφ περί 
των πολυφωνικών στοιχείων των ασμάτων, άλλα δεν έλάβομεν, ϊσως, ώς μη ζητή- 
σαντες άλλως τε, και την διοβεβαίοοσιν δτι εν τη προθέσει τον ειρημένον περιλαμ
βάνεται και ή άνακοίνωσις τής πατρότητας του συμπεράσματος.

Ή  έν τή ελληνική δημιυδει Μουσική ύπαρξις και πενταφθόγγων κλιμάκων, 
δπερ τό πρώτον διά τής παρούσης άνακοινουται καί φέρει την Ελλάδα μεταξύ 
των χιορών εν ταις δποίαις επιβιοΐ τό κδοςτοΓχο (ώς αί: Πολυνησία, Ιαπω νία , 
Κίνα, Μαλαισία, Σιάμ, Ίάβσ , Ίνδ ίσ ι, 'Αφρική, 'Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ρου
μανία, Ρωσία, Σκωτία, "Ιρλανδία καί ’Αμερική), τό γεγονός τούτο προσφέρει εν 
είσέτι στοιχειον προς τους ειδι ώς ασχολούμενους περί την διερεύνησιν τής κατά 
παράδοσιν ελληνικής Μουσικής, none δέ καί προς τούς ενδιαφερομένους διά την με- 
ταχείρησιν τών δημωδών ασμάτων είτε ώς πρόπης ύλης προς άνάπτυξιν προσωπι
κής δημιουργίας εϊτε κατ’ έναρμόνίσιν καί διασκευήν, (ενταύθα άναφερομεν ενδει
κτικούς ήμετέραν εναρμόνισιν, ήθελημένως απλής καταστρο)σεο)ς ϊνα διαφανέστερον 
διάκρίνεται ό χαρακτήρ τής πενταφθόγγου κλίμακος υπό την οποίαν υπάγεται τό 
καί ανώτερο) άναφερθέν άσμα «ΤρεΤς κ<.πέλλες λυγεοές», εν τφ Τεύχει: A. Κ. 
ΛΑΒΔΑ «ΔΗ Μ ΟΤΙΚΑ ΤΡΑ ΓΟ Υ Δ ΙΑ  Τ Η Σ  Η Π Ε ΊΡΟ Υ  εκ τής Συλλογής Σ. 
Περιστέρη Δημοτικά τραγούδια ’Ηπείρου καί Μωρία, διά μίαν φωνήν καί πιάνο, 
Α ', α. Τρεις κοπε'λλες λυγερές, β. Ή  Καοαγκούνα, Εκδόσεις Φ. Νάκα, Ά θήνα ι 
1957) άλλα καί προβάλλει, τό γεγονός τούτο, νέα ζητήματα τινά τών οποίων καί 
ΰποδεικ-νύομεν, δσα ήδυνήθημεν νά σημειόίσωμεν:

Γνωστού δντος δτι αί πεντάφθονγοι κλίμακες είναι προγενέστεραι ιών επτά· 
φθόγγο)ν, μάλιστα δέ καί εις την Άρχαίιιν Ελλάδα εΰρίσκοντο έν χρήσει, φερό- 
μεναι ά>ς εισαχθεισαι περί τον έβδομον προ Χριστού αιώνα υπό Όλυμπου τού 
«Φρυγίου» (άκμάσαντος επί βασιλείας Μίδου τού 13') γεννάται τό ερώτημα: αί 
πεντάφθογγοι κλίμακες αί νποδηλούμεναι υπό μίαν ομάδα ασμάτων περιοχώντι- 
νων τής ’Ηπείρου, επιβιούν ώς είδος κατά συνεχή από τής ’Αρχαιότητας παράδο- 
σιν έν ταις έν λόγορ περιοχαΐς, ή, ή ίστοριχότης τού ειδου: είναι άσχετος προς την 
νύν παρουσίαν αυτού έν τώ συγκεκριμένη) τόπο) έν ώ ή παρουσία σήμερον παραιη- 
ρεΐται; Έ ά ν  δέ τό είδος τούτο δεν εμφανίζει συνεπή από τής Άρχαιότητος παρά- 
•δοσιν έν 'ώ  τόπορ έν ώ σήμερον παρατηρεΐταί, καί δεδομένπυ οτι αδύνατον 
είναι νά παρήχδη μετα/ενεπτέρως, δν έκ τών άρχαιοτάτων γνωστών μουσικών ει
δών, τούτο δέον, ύποθέτομεν, .νά όδηγήση εις άναζήτησιν τού πόθεν είσήχθη, έκ 
ποιου, ή, πο(ο)ν λαών διατηρυύντων την άρχαιοτάτην ταύτην έκδήλωμιν. Τό δλον 
θέμα δήλον δτι καθίσταται ενταύθα διαφέροντος καί ιστορικού καί έθνολογικού, 
αλλά καί χρήζει μελέτης καί επί τή βάσει τών δεδομένων τής συγκριτικής μεταξύ 
τών μουσικών έκδηλώσεο)ν διαφόρων λαών, Ιδία δέ τών δμόρο)ν.

Ό  πολυφωνικός χαρακτήρ τών έν λόγο) ασμάτων, αποτελεί έτερον χώρον από 
τού οποίου ανακύπτουν ώσαύιως έροπήματα: εύρίσκονται και αλλαχού, έντός καί εξω 
τής Ελλάδος, πολνφωνικά στοιχεία καί δή παρόμοια, έάν δέ ναί, ταύτα απαντούν 
καί εις άλλα άσματα, ή, είναι ίδιον τών ύπαγομένοκ υπό τάς πενταφθόγγους κλί
μακας: “Υστερον, οποία τις ή σημασία τή; ΐδιομόρφου ταύιης πολυφωνικής τεχνο
τροπίας έντή όποίφ ήεκ^ρασις τού λόγου δεν εμφανίζεται καλύπτουσα τό άπαν 
τών προθέσεο)ν, αλλά παρατηρούνται κινήσεις φο)νών μηδεμίαν έχουσαι προς τον 
λόγον σχέσιν, έξεναντίας δέ φέροισαι τό ύφος «απολύτων» μουσικών συνδυασμών 
προσομοιαζόντων προς οργανικήν μουσικήν; ’Αποτελούν αί έν λόγο) ανεξάρτητοι 
κινήσεις μουσικά παίγνια τών δδόντων, ή αποτελούν μίμησιν τής οργανικής μου
σικής, λείψανα, ϊσως, ένοργάνου συνοδείας τής παλαιός ποιήσεως; Καί πώς συμ
π ίπ τε ι επί τού άρχαιοτάτης καταγωγής είδους τούτου ή υπαρξις πολυφωνίας, ήτις
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καί θεωρείται φαινόμενον μεταγενέσ ερον; Μ ήπως/έν τουτοις, πρόκειται περί πρω
τογόνου αρμονικής τεχνοτροπίας ή μελέτη της οποίας ήθελεν φέρει είς φως*νέα 
στοιχεία περί τής παλαιας μουσικής του τόπου έν τφ όποίφ το είδος τούτο σήμε
ρον παρτηρείται, ή, του τόπου από του οποίου ήθε;εν άποδειχθή δ η  κατάγεται; 
Έ άν ό τόπος εν φ σήμερον το είδος παρατηρεΐται*ήθελεν άποδειχθή δτι δεν είναι 
καί εκείνος από του οποίου κατάγεται, μήπως ή έρευνα τής καταγωγής δέον δπως 
στραφή προς βορράν,Γδπου ή πολυφο>νία αποτελείς συνηθε'στερον φαινόμενον;

Ενέχει ιδιαιτέραν τινά σημασίαν το γεγονός^δτι ϊν  τή ρυθμική των ασμά
των τούτων άπαντά συνηθέστατα το Ιαμβικόν μέτρον, είτε υπό την τυπικήν μορ
φήν είτε ύποδηλουμενον εις σΰνθεσιν άλλοτε καί άλλοιε είςάνάλυσιν;
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Καί άλλα προβλήματα θέλουν, ασφαλώς, πρόκυψη έκ τής πλέον μεθοδικής 

έρεΰνης του είδους τουτου, ήτις καί άπόκεπαι είς τούς είδικώς άσχολουμένους περί 
τα θέματα τής ελληνικής εθνικής μουσικής παραδόσεως, επί μίαν περίπ ωσιν τής 
οποίας επεχειρήσαμεν δ ιως επιστήσωμεν τήν προσοχήν διά τής άνάχεΐρας άνακοι* 
νώσεως, άφορώσης είς τήν υπαρξιν πενταφθόγγων κλιμάκων εν ιή δημώδει Μου* 
σιχή τής ’Ηπείρου.

1Γ+ 3 *



V//////f/M/////̂ W/////̂ /////////f//y/////////////////̂ ////////////y/////////////̂ //////////uf///u////////?///////////////////////////;//////////,

* β © T β ο
‘

I5 « W ft iW t¥ tW P i¥ f iA N O IK O A O M H L IL  ,

Α Ν Α ΣΤ. ΣΤΕΦ Α Ν Ο Υ , Δασολόγου πρ. Βουλευτου

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ- ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γ εω γρα φ ικ ή  έξάαλω αις καί Ο ικονομική σημασία τών δασώ ν της

Μέ τίτλον «δ Δασικός πλούτος» ή άγα- 
πητή «Η πειρωτική Εστία» έδημοσίευσεν 
είς τό 6π’ άριθ. 63 τβΟχος μηνός Ιουλίου 
π .? ., μελέτην τοΟ άλλοτε ΈπιθεωρητοΟ 
Δασών κ. Ν. Λάζου, έπαινεθεΐσαν έν έτει 
1932 παρά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Την 
έν λόγψ μελέτην προλογίζει δ κ. Χρ. Πα- 
πασταύρου δ όποιος καί άντέγραψε τό άφο- 
ρόν την Ή πειρον σχετικόν μέρος καί έδω- 
κεν τοϋτο πρός δημοσίευσιν.

'Αλλά διά την αύτήν υπόθεσιν, ήτοι διά 
τόν δασικόν πλούτον τής ’Ηπείρου καί συγ- 
κεκριμμένως διά τήν «γεωγραφικήν έςά- 
πλωσιν τών δασικών είδών έν Ήπείρω καί 
Θεσσαλία καί τήν οικονομικήν τούτων ση
μασίαν»—έτσι καθώριζε τόν τίτλον τής 
πραγματείας τό σχετικόν Μπενάκειον βρα- 
βειον—καί κατά τήν αύτήν έποχήν, έτυ- 
χεν έπίσης έπαίνου παρά τής ’Ακαδημίας 
Α θηνών (έγγραφον 4156) καί έτέρα μελέ
τη, τοΟ δποφαινομένου, Τμηματάρχου τότε 
Αναδασώσεων 'Γπουργ. Γεωργίας, φέ- 
ρουσα τόν συμβολικόν τίτλον «Καί Θήρες 
άνά δρύμα πραόνονται». *Η πραγματεία 
αϋτη άποτελουμένη άπό 195 πυκνογραφο- 
μηχανημένας σελίδας άφιερώνει διά τόν δα
σικόν πλοΟτον τής Ηπείρου περίπου τό ή* 
μισυ τών ώς άνω σελίδων. Δυστυχώς δέν 
έγένετο κατροθωτή ή δημοσίευσις αύτής 
διότι, ώς γνωστόν, τό φιλαναγνωστικόν τής 
χλωρίδος κοινόν, δέν είναι τόσον πυκνόν, 
ώστε νά καλύπτη τάς δαπάνας έκτυπώσε- 
ως τοιαύτης ειδικής μελέτης.

Δυο δμως σύγχρονα άρκούντως ευοίωνα 
διά τήν έξέλιξίν τής οικονομία^ τής ’Η πεί
ρου γεγονότα, μέ ώθοΟν εις άνάσυρσιν έκ 
τής άφανείας άποσπασμάτων τινών τής έν

λόγω μελέτης. Τά γεγονότα αύτά είναι, 
πρώτον ή έπιλογή τής Έπείρου παρά τοΟ 
’Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συ
νεργασίας ώς υπϋαναπτύκτου περιοχής καί 
δεύτερον τό κατατεθέν είς τήν Βουλήν Νο· 
μοσχέοιον «περί παραχωρήσεως δημοσίων 
Δασών είς Συνδέσμους Κοινοτήτων».κ.λ.π.

Τά δύο αύτά γεγονότα, άν πραγματο
ποιηθούν κα: έπιτύχουν, προοιωνίζουν τήν 
άνθησιν τής οικονομίας καί του έκπόλιτι- 
σμο0 τής ’Ηπείρου, πρός τήν όποίαν πολλά 
όφείλει τό ’Έθνος. Καί πρός τάς δύο αύ· 
τάς κατευθύνσεις πιστεύω δτι ή μελέτη μου 
αύτή είναι δυνατόν νά παράσχη κατατοπι
στικά; ύπηρεσίας καί άναγνώρισιν του Η 
πειρωτικού όρεινοΟ έδάφους.

Καί άλλοτε είς άλλας δημοσιεύσεις 
μου, έτόνισα δτι ή Ήπειρωτι ιή γή λόγω 
άρίστου έδαφοκλιματικοΟ περιβάλλοντος εί
ναι δ ιδεώδης τόπος διά πάντα τά είδη τής 
δενδροκαλλιεργείας ;— όπωροκαλλιεργείας 
καί δασοκομίας—άρκεϊ ν ά ΧυπάρΕη ανάλο
γος τεχνική διαφώτισις, οικονομική ένίσχυ- 
σις, κατάλληλον όδικόν δίκτυον, τό όποιον 
ευτυχώς κατά τά τελευταία έτη ήρχισε ά- 
ναπτυσσόμενον αλλά μέ βραδύν ρυθμόν, καί 
πρό παντός κατάλληλος Οργανισμός ή υπη
ρεσία ή όποία θά άναλάβη τήν ταξινόμη- 
σιν καί άξιοποίησιν τοΟ όρεινοΟ της έδάφους.

Είδικώς ή Δασοκομία ένταϋθα θά παίξη 
τόν σπουοαιότερον ρόλον, διότι τά έναπο* 
μείναντα δασικά κεφάλαια τής ’Ηπείρου, 
ίδία τής περιοχής Ζαγορίου—Κονίτσης— 
Μετσόβου, αποτελούνται άπό τά πολυτι- 
μώτερα είδη—πεύκης τής λαρυκοειδοΌς ναι 
έλάτης—τά όποια διαθέτει ό τόπος μας, 
Τά είδη ταυτα καταλλήλως διαχειριζόμε-
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> να καί βελτιούμενα θά αποφέρουν τήν με- 
J. γαλυτέραν έδαφικήν πρόσοδον από . κάθε 
| άλλο είδος εδαφικής έκμεταλλεύσεως.
I Πρόσκομμα είς .τόν εκπολιτισμόν καί τήν
ί ανάπτυξή της Δασοπονίας θά ύπαρξη ή 
* ασύδοτος βοσκή. Καί πρό; αυτήν τήν κα
ί τεύθυνσιν θά άπρεπε από τοΟδε νά στρα- 
I φοΟν ci  ένδιαφερόμενοι τοπικοί καί άλλοι 
j οργανισμοί, Σύνδεσμοι, Κοινότητες καί Κρά-
■ τος. ’Από τοϋδε θά έπρεπε νά γίνη στρο- 
J φή πρός τήν άγελαδοτροφίαν καί τήν σταυ· 
j λικήν καί περιορισμενην έν γένει κτηνο-
■ τροφίαν. Ή  νομαδική ή περιφερομένη κτη* 
] νοτροφία πρέπει νά φύγη από τά ξυλοπα- 
3 ραγωγά οά;η του·Ζαγορίου — Κονίτσης καί 
I Μετσόβου, πλήν τών Ορεινών βοσκών κα- 
' ταλλήλως βελτιουμένων. Υπάρχουν είς τάς 
I άλλας περιοχάς Πρεβέζης, Παραμυθιάς, 
y Μαργαριτίου, Φ.λατών κ.λ.π. άρκετοί δα- 
| σικοί βοσκότοποι πού ήμπορει νά εύρη έκεί 
ν· τήν προσήκουσαν θέσιν του τό βασίλδίον 
$ τών τράγων καί αρκετά ποίμνια προβάτων.

Οί ήπειρώται δεν θά ήσαν άξιοι τής ίστο· 
I ρίας των άν άφηναν νά συνεχισθή ή κατα- 
1 στροφή τών πολυτίμων αυτών δασών καί 

νά'χάση ή Ήπειρος τήν μεγαλυτέραν πλου- 
,ί τοπαραγωγικήν αυτής πηγήν καί ένα κα
ί λόν μαγνήτην του τουριστικού ρεύματος.
; Καί έπειδή αί άρμόδιαι διά τήν ταξι- 
5 νόμησιν τών έδαφών κρατικαί ύπηρεσίαι 
ϊ πολλάκις άλληλοσυγκρούονταί, ούχί βεβαί- 
ί ως έκ λόγων έπιστημονικών δεδομένων, 
ί διότι ή έπιστήμη είναι μία, άλλα έκ λόγων 
! έγωϊστικών καί άνοήτου πείσματος, διά χοϋ- 
j το, έάν βεβαίως παρατηρηθή τοιαύτη δια- 
! μάχη, θά ήμην τής γνώμης όπως κληθή καί 

.5 ένεργήση τήν έν λόγω ταξινόμησιν τού Ή- 
i πειρωτίκοΰ έδάφους, έπιτμοπή ξένων έπι- 
j στημόνων υπό τήν καθοοήγησιν τού δργα- 
'-|-νισμού ΟΚΟΣ. Έ τσι πιστεύω πώς θά ά·
: ποφευχθή άσκοπος χρονοτριβή καί πρό παν
τός άτέρμονες άνταγωνίσμοΐ καί διαμάχαι,

5 πού σαν πατρογονική κατάρα μαστίζουν 
δυστυχώς τον θαυμάσιον αυτόν τόπον μας.

3 Τά ένδιαφέροντα αύ:ά τήν ’Ήπειρον ά- 
ίποσπάσματα τής παρά τής Ακαδημίας ’Α

θηνών έπαινεθείσης πραγματεία< μου έχουν 
ώ; κάτωθι. ’Ελπίζω ότι ή τελευταία πολε
μική περιπέτεια τής χώρας, ήτοι ό Άλβα· 

ινικός πόλεμος, ή μαύρη κατοχή καί δ συμ*
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μοριτοπόλεμος, τουλάχιστον 5ta τάς περισ- 
σοτέρας δασικάς περιοχάς τής ’Ηπείρου δέν 
θά έχουν έπιφέρει ούσιώδεις άλλοιώσεις έπί 
τής δασικής των καταστάσεως, ώστενά κα
θίσταται ή μελέτη μου αύτή άγνώριστη!

I
« ....Ή  Ή πειρος περιλαμβάνει τάς κά

τωθι δασικάς περιοχάς: Πρεβέζης, Μαργα
ριτίου, Παραμυθίας, Ήγουμενίτσης, Φ.λια- 
τών, Πωγωνίου, νΑρτης, Δωδώνης (Ίωαννί* 
νων), Κονίτσης καί Μετσόβου.

1. Δασική π ερ ιο χή  Π ρεβ έζης
Έ ν τή δασική περιοχή Πρεβέζης αί δα* 

σικαί ζώναι είναι λίαν περιωρισμέναι καί 
δέν παρουσιάζονται έτεραι ζώναι πλήν τής 
ζώνης τών άειθαλλών πλατύφυλλων καί τής 
ζώνης ιών φυλλοβόλων δρυών.

Ή  δξυά ούδαμοΰέν τή περιφερείς Πρε
βέζης συναντάται, ώσαύτως δέ καί τά κω
νοφόρα τής άντιστοίχου αυτών ψύχρας ζώ
νης τών κωνοφόρων δασών, πλήν άτόμων 
τινών έλάτης φυομένων είς τήν περιφέρειαν 
τών δασών Άχέρωνος.

Έ  ζώνη τών φυλλοβόλων δρυών κατε
στραμμένη κατά τό πλείστον δέν παρου
σιάζει σήμερον εύρείαν διάδοσιν. Κατά 
κανόνα αί συστάδες τών φυλλοβόλων 
δρυών είς τά σύνορα μετά τών άειθαλλών 
πλατυφύλλων παρουσιάζονται μεμιγμέναι 
μετ’ αυτών καί μετ’ άτόμων αίγίλωπος καί 
μόνον κατά τά άνώτερα δρια τής οικείας 
αύτών ζώνης άπαλλάσσοντα: τών λοιπών 
είδών καί παραμένουν άμιγεις.

Έ κ  τής ζώνης τών άειθαλλών πλατυ
φύλλων τό δασικόν σύμπλεγμα Άχέροντος 
eivat τό σπουδαιότερον σύμπλεγμα κείμενον 
έπ ’ άμφοτέρων τών κλιτύων ΰπερθεν τού 
ποταμού Άχέρον ος, έν μερει δέ καί τοΟ 
παραποτάμου Κωκυτου καί οή παρά τόση- 
μείον τής συναντήσεώς των καί όλίγον πρό 
τής κοιλάδος τού Φαναριού, άλλοτε Ά χ ε- 
ρουσίας λίμνης. Τά μέρη δ ι’ ών δ Ά χέρων 
καί ό Κωκυτός σχηματίζουν τήν Ά χερου- 
σίαν λίμνην, άπό τού 'Ομήρου κατέχοντες 
οί αρχαίοι "Ελληνες, έθεώρουν ώς τόπον 
τού "Αδου καί έπλασαν τόν Χάρωνα δία- 
πορθμεύοντα τάς ψυχάς τών θνητών άντί 
όβολού είς τόν Τάρταρον. Σήμερον ή Ά χ ε - 
ρουσία λίμνη είναι δλος, δι* ής τ ά , Οδατα
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τοΟ Άχέροντος καί τού ΚωκυτοΟ ρέοντα 
χύνονται είς τόν λιμένα Ε λα ία ς (Φανάρι- 
ον) μεσημβριντανατολικώς της Ιστορικής 
Πάργας. Τό ύπ ' δψει δασικόν σύμπλεγμα 
έκτείνεται καί έπί της κλιτύος άριστερά 
τοΟ Κωκυτού, ήτις δύναται νά θεωρηθώ καί 
ώς συνέχεια της κλιτύος δεξιά του Ά χ έ 
ροντος, έπί της όποιας και έντός του δάσους 
εύρίσκονται τα έρείπια των τεσσάρων χ ω 
ρίων τού πολύπαθους Σουλίου, Άβαρϊκος, 
Κιάφφα, Σαμονίβα καί Κακοσοϋλι.

*Η ιστορία του δασικού συμπλέγματος 
τοΟ Άχέροντος συνδέεται άπολυτως μέ τήν 
ίστορίαν του Σουλίου. Οί Σουλιώται διεξή- 
γαγον τούς ήρωϊκούς έκείνους άγώνας έ- 
ναντίον του Σατράπου της ’Ηπείρου, δστις 
ήθέλησε νά ύποτάξη τήν παρ’ αυτών ίδρυ- 
θεισαν έκει έλευθέραν χριστιανικήν δημο
κρατίαν καί νά σβύση κάθε αίσθημα έλευ- 
θερίας. Τά δάση ήκολούθησαν τήν έξέλιξιν 
καί τάς περιπέτειας τών Σουλιωτών. Γεγο
νός αναμφισβήτητο'; είναι ότι τήν έποχήν 
τής άρχική; έγκαταστάσεως τών Σουλιω
τών τά δάση έκείνα κείμενα είς τόπους ά· 
πομεμακρυσμένους μακράν παντός,συνοικι
σμού καί άνθρωπίνης έπιρροής καί ανέπα
φα από τά ποίμνια, θά εφερον τήν παρθέ
νον αυτών όψιν ώς άνέθρεψεν αυτά ή φύσις. 
Έ ν  τω μεταξύ έδημιουργήθησαν τά χωρία 
τοΟ Σουλίου. Ή  συντήρησις βεβαίως ποι
μνίων θά ήτο ο πρώτος απαραίτητος δρος 
τών όρεσιβίων καί λιτοδιαίτων έκείνων Σου
λιωτών, τρεφόμενων άφ' ένός μέν άπό τά 
προϊόντα τών ποιμνίων των άφ* έτέρου δέ 
άπό τό αίσθημα τής έλευθερίας. Φαίνεται 
όμως δτι τό δάσος κα~ά τήν έποχήν εκεί
νην τής άκμής του Σουλίου θά έβόσκετο, 
μέ σκέψι* δμως καί μέ σύνεσιν καί πρό 
παντός δεν θά κατεοτρέφετο διά του πυράς 
πρός άπόκτησιν βοσκημάτων, δπως τά άλ
λα ’Ηπειρωτικά οάση τών άειθαλλών πλα- 
τυφύλλων έπειδή τούτο έθεωρεϊτο κρύπτη 
καί άμυντικόν Οχύρωμα έναντίον τών έπι- 
θέσεων τών πέριξ κατακτητών.

2 . Δ ασική  π ερ ιοχή  Μ α ργα ρ ιτίου
Έ  περιφέρεια αυτή είναι μία τών πτω 

χότερων είς βλάστησιν περιφερειών τής Η 
πείρου. Είναι ή Τσαμουριά τών Τσάμηδων 
καταστραφεϊσα κυρίως λόγψ τών πυρκαϊών

πρός δημιουργίαν προβατοβοσκημάτων. 
Πρός βελτίωσιν τώνδρων τήςβοσκής οί ποι- 
μένες έκαιον κα τ’ έπανάληψιν τό δάσος, 
άποτέλεσμα δέ τούτου ύπήρξεν ή παντελής 
έξαφάνισις τής βλαστήσεως. Αιετηρήθη μό
νον μικρά λωρίς έξ άειθαλλών πλατυφύλ- 
λων 14.000 περίπου στρεμμάτων παρά τήν 
θάλασσαν πρόςΒορράν τής ίστορικήςΠάργας.

3 . Δασική περ ιοχή  Π α ραμυθ ίας
Έ  δασική βλάστησις είς τήν περιοχήν 

αύτήν είναι λίαν πτωχή. Έ  δασική ζώνη 
τών άειθαλλών πλατυφύλλων εύρύτερον κά
πως διαδεδομένη καί ή δασική ζώνη τών 
φυλλοβόλων δρυών δλιγώτερον, δέν παρου
σιάζουν σοβαρά συμπλέγματα άξια λόγου 
ή πρός έκμετάλλευσιν κατάλληλα. Ή  έ- 
λάτη τού Γκορίλα καί τών άλλων όρέων 
τής Παραμυθίας άρχίζει άπό τά 800 μέτρα 
καί φθάνει μέχρι τά 1.400 καί διαμορφώνει 
συνήθως άμιγείς συστάδας άραιάς καί κα- 
τεστραμμένας, ένιαχού δμως καί μεμιγμέ- 
νας μετ’ άλλων δασικών ειδών ιδία γαύρου 
καί φυλλοβόλων δρυών. Ενταύθα έπί του 
Γκορίλα έμφανίζεται δειλά καί ή πεύκη ή 
λαρυκοειδής είς έκτασιν τετρακοσίων στρεμ
μάτων άνευ άλλης τινός σημασίας.

Γενικώς καί ή δασική περιφέρεια Παρα
μυθίας μαστίζεται άπό έντονον βοσκήν, έκ- 
χερσώσεις καί πυρκαϊάς, δέν διαθέτει σο
βαρά δασικά συγκροτήματα είναι οέ καί 
αυτή έκ τών πτωχοτέρων είς δάση έπαρ- 
χιών τής ’Ηπείρου.

4 . Δ ασική π ερ ιο χή  cΗ γο υμ εν ίτσ α ς
Έ  δασική βλάστησις έν Έγουμενίτση 

έμφανίζεται βπως ακριβώς καί είς τήν δα
σικήν περιφέρειαν Μαργαριτίου, διότι καί 
ή χώρα αυτή είναι έπέκτασις τής έρημω- 
θείσης καί αποφαλακρωθείση; έκ τών συχ
νών πυρκαϊών χώρας τών Τσάμηδων (Τσα- 
μιυριάς). Τό σύνολον τών άειθαλλών πλατύ
φυλλων τής περιφέρειας είναι κατά τι με
γαλύτερων τών δασών Μαργαριτίου καί α
νέρχεται μόλις είς τά; 20 000 στρέμματα.

Ή  ζώνη τών φυλλοβόλων δρυών μόλις 
έμφανίζεται έπί συνολικής έκτάσεως 1.000 
— 2 000 στρεμμάτων.

Γενικώς τά δάση τής περιφερείας αύτής 
δέν είναι άξια λόγου άπό διαχειριστικής
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άπόψεως όχι βεβαίως διότι δέν τά ηύνόησε 
έχει τό κλίμα καί τό έδαφος τής ’Ηπείρου 
άλλα δ:ότι έξωτερικαί Επιδράσεις τού άν- 

'· θρώπου, τής βοσκής καί ίδία το0 ρόγγου έ- 
πέφεραν τήν παρουσιαζομένην σήμερον δα
σικήν κατάπτωσιν.

5 . Δασική περιοχή  Φ ιλιατώ ν
Ενταύθα συναντώμεν σχεδόν άποκλει- 

σ:ικώς τήν ζώνην των άειθαλλών πλατύ 
1 φύλλων μέ πλούσιαν έμφάνισιν, περί δέ τά 

σύνορα τής περιφερείας Ίωαννίνων, ήτοι 
' εις τό ψυχρότερον τμήμα τής ζώνης αυτής, 

έμφανίζονται καί Ενώσεις φυλλοβόλων δρυ- 
ι ών. ’Ενταύθα εύρίσκεται καί τό δάσος Δέν- 

δροβα, αρκετής έκτάσεως καί καλής πυκνό- 
1 τητος, Εμφανίζεται δέ δειλά—δειλά καί ή 

ζώνη τών φυλλοβόλων δρυών.
νΑξιον παρατηρήσεως εις τήν περιφέ- 

1 ρειαν αυτήν είναι δτι, ή ζώνη τών άειθαλ- 
λών πλατυφύλλων άπλουμένη σχεδόν έν τω 

.1 . συνόλω της Επί έδαφών κατά τό πλεϊστον 
προερχόμενων έξ άποσαθρώσεως άσβεστολι- 

·’ θικών πετρωμάτων, λόγω εύνοϊκωτέρου δα
σικού κλίματος, κυρίως πλουσιωτέρωνάτμο- 
σφαιρικών κατακρημνισμάτων, παρου
σιάζει θαλεράν καί εύρωστον βλάστησιν τοι- 

j αύτην, ώιτε κατάλληλος συνδυασμός δα- 
! σοτεχνικής διαχειρίσεως καί βοσκής νάπροι- 
| ωνίζεται εις τό μέλλον καλήν οικονομικήν 
I Εκμετάλλευσιν έπί του μεγαλύτερου τμήμα- 
I τος αυτής. ^

Έ ν τή όμωνύμω ζώνη των αί φυλλοβο- 
λοι δρυς άπαλλάσσονται σχεδόν τών άει- 
θαλλών πλατυφύλλων διαμορφοΟσαι αμιγείς * 

! μικροσυστάδας Ιδίως κατά τάς κοινοτικάς 
| περιφέρειας Γηρομερίου κλπ.
I Έ κ  τών λοιπών δασικών ζωνών, όξυάς 
j κλπ ούδεμία άλλη έκ τούτων έμφανίζεται 
-- Εν τή περιφερεία Φ.λιατών, διότι τά όψό- 

μέτρα του τόπου μόλις είς δύο δροσειράς 
ύπερβαίνουν τά 1.000 μέτρα.

6 . Δασική περιοχή Π ω γω νίου
Διάιάόασικά συγκροτήματα τής περιοχής 

Πωγωνίου δυνάμεθα να είπωμεν δτι ταύτα 
είναι ή βορειοτέρα συνέχεια τών γειτονι
κών δασικών συγροτημάτων τών φυόμενων 

ί είς τάς περιφερείας Φιλιατών καί πέριξ τής 
:κοιλάδος τού Καλαμά. *Ως έκ τούτου καί

ένταύθα εχομεν σαφώς διακρινόμενας τάς 
Εξής δασικάς ζώνας. ]) Τήν δασικήν ζώνην 
τών άειθαλλών πλατυφύλλων, καί 2) Τήν 
ζώνην τών φυλλοβόλων δρυών. Άμφότεραι 
αί ζώναι αύται άρχόμεναι άπό ύψομέτρου 
300 μέτρων σταματούν είς τό ύψόμετρον 
τών 900 μ. καί Εμφανίζονται άλλοτε μέν 
άμιγείς είς τά άκρα αυτών δρια, ώς Επί τό 
πολύ δμω; καί ίδία περί τό σημειον τής Ε
παφής συμπλέκονται καί σχηματίζουν ά· 
ναμίκτους συστάδας. Αί δασικώτεραι περι
φέρεια! Πωγωνίου προσφέρουσαι άξίαν λό
γου βλάστησιν κυρίως Εκ φυλλοβόλων δρυ
ών, άλλά καί άειθαλλών πλατυφύλλων ε ί
ναι αί ένθεν καί ένθεν τής αμαξιτής όδού 
προς Άργυρόκαστρον κείμεναι.

Έ κ  τής ζώνης τών κωνοφόρων δασών 
έμφανίζεται μόνον ή έλάτη Επί έκτάσεως. 
700 στρεμμάτων είς μικροσυστάδας καί λόχ- 
μας κακής καταστάσεως, άραίάς καί κατε
στραμμένα? πρός τά σύνορα τής Βορείας 
’Ηπείρου.

7. Δαοική περ ιοχή  Κ ονίτσης
Λόγω εδαφικής διαμορφώσεως καί δψο- 

μέτρου δύναται να καθορισθή ή επαρχία Κο
νίτσης ώς μία τών δασικωτέρων περιφερειών 
τής χώρας. Αί δασικαί ζώναι τής περιοχής 
αύτής άκολουθούν τήν κανονικήν αύτών διά* 
ταξιν, οί'αν καί έπί τής Πίνδου. Είς τά χ α 
μηλότερα σημεία ίδία παρά τά σύνορα τού 
Πωγωνίου συνεχίζεται ή ζώνη τών άειθαλ- 
λών πλατυφύλλων καί δή τό ψυχρότερον 
αύτής τμήμα μέ κυριώτερα είδη τόν πρίνον, 
τήν φιλλυρέαν κλπ. Έ  ζώνη αϋτη είναι λί
αν περιωρισμένη τήν διαδέχεται δέ έν συ
νεχεία ή ζώνη τών φυλλοβό ω - δρυών μέ 
συνηθέστερα είδη δρυών τ ή ν  πυκνανθή καί 
τήν άμισχον ύψηλότερον* ένιαχού δέ Εμφα
νίζεται καί ή κήρρις. Έ  καστανέα άνήκου- 
σα καί αύτή είς τήν ίδίαν ζώνην τών φυλ
λοβόλων δρυών Εμφανίζεται μόνον είς τήν 
περιφέρειαν Βαλτίστης καί είς πολύ περιω- 
ρισμένην κλίμακα.

’Άξιον παρατηρήσεως τυγχάνει ό τρό
πος τής άλληλοδιαδοχής καί τής μίξεως 
τών ειδών τής ψύχρας ζώνης τών άειθαλ- 
λών μετά τής ζώνης τών φυλλοβόλων δρυ 1 
ών. ’Ελάχιστοι συστάδες φυλλοβόλων δρυ. 
ών ή άειθαλλών πλατυφύλλων συ να ντώντα

ι *.
ι
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άμιγείς. Τό μεγαλύτερον ποσοστόν τών συ
στάδων τών δύο αύτών ζωνών προχωρεί 
κατά μικτάς συστάδας μέχρι συναντήσεως 
της ψύχρας ζώνης τών κωνοφόρων καί της 
όξυάς τήν σύνθεσιν χών δποίων καί αυτών 
άκόμη νοθεύουν. Τό αύτό παρατηρε cxat καί 
μέ τήν άνωτέραν ζώνην, την ψύχραν ζώνην 
τών κωνοφόρων δασών καί τής όξυάς, ήτις 
άντιπροσωπεύεται πλουσιώτερον τής προη- 
γουμένης άλλα καί αυτή κατά σύστημα 
μωσαϊκόν. Ή  συχνότερα μίξις παρατηρείτat 
μεταξύ τής λαρυκοειδους καί τής όξυάς. Τά 
δύο αύτά αυτά είδη ευρηνται πλουσιώτερον 
διαδεδομένα, εις μίκρότερον δέ ποσοστδν 
καί ή έλάτη ήτις συναντάται είς μικράν 
μόνον κλίμακα, καί δη άμέσως μετά τάς 
φυλλοβόλους δρυς. 'Αμιγείς συστάδας σχη- 
ματίζ ι κυρίως ή πεύκη ή λαρυκοειδής τής 
όποιας'τήν συχνοτέραν ύπόροφον βλάστη- 
σιν άποχελεϊ ή άρκευθος ή όξύκεδρος, ευ
ρύτατα διοδεδομένη εις τήν περιφέρειαν 
Κονίτσης. Τά συγκροτήματα τής πεύκης 
τής λαρυκοειδους συγκεντρώνουν έν συνό- 
λψ Ικτασιν π^ρί τά 40.000 στρέμματα κα
λών δασών. Ε ί; τάς συστάδας τής λαρυκο- 
ειδοΟς, ίδια δέ είς τά υψηλότερα αυτής ση
μεία συναντάται καί ή λευκόδερμος πεύκη 
μεμιγμένη μετά τής προηγουμένης κατ' ά- 
τομον ή συνδενδρίας.

Τά δάση τής όξυάς είς τήν περιφέρειαν 
Κονίτσης άναπτυσσόμενα έντός τής ψύχρας 
ζώνης τών κωνοφόρων άντιπροσωπεύονται 
πτωχότερον ή τά δάση τής πεύκης καί τά 
δάση τών φυλλοβόλων δρυών.

Άναφορικώς μέ τήν θεσιν τών κωνοφό
ρων ειδών, πεύκης καί έλάτης καθώς καί 
τής όξυάς, τήν όποίαν καταλαμβάνουν είς 
τούς διαφόρους τόπους τής Κονίτσης τά ως 
άνω δασικά είδη, παρατηροΟμεν καί ένταυ- 
θα β,τι καί είς τάς περισσοτέρας περιφέρει
ας τής Η πειρωτικής Πίνδου, δ τι δηλαδή 
χαμηλότερον εύρηται ή έλάτη συνήθως έν 
μ ίςει διατελουσα, άμέσως ανωτέρω ή πεύ
κη ή λαρυκοειδής μετά τής όξυάς καί όλί* 
γον ύψηλότερον ή πεύκη ή λευκόδερμος. 
ίίολλάκις δμως παρουσιάζεται τοιαύτη μΐ- 
ξις καί σύγχυσις, ώστε δυσκλεύεταί τις νά 
καθορίση τό τμήμα τής ζώνης είς τό όποι
ον έκαστον δασικόν είδος άνήκει.

8 . Δασική π ερ ιο χή  Λωόώνης (Ίωαννίνων)
Ή  περιφέρεια τής Ε παρχίας Ίωαννί- 

νων περικλείει τήν ήπειρωτικήν καρδίαν 
καί περιβάλλεται γύρωθεν από δλας τάς 
άλλας έπαρχίας τής Ηπείρου, πρόςΒ.Δ.δέ 
συνορεύει καί μετά τής Μακεδονίας διά τής 
Έ παρχίας Γρεβενών.

ΠροχωροΟντες άπό τής Έ παρχίας Πρε· 
βέζης διά τής αμαξιτής οδοΟ προς ’Ιωάννι
να θά συναν.ήσωμεν είς όλους τούς ένθεν 
καί ένθεν τής όοοϋ τόπους, ως πρώτην δα
σικήν ζώνην, τήν ζώνην ιών άειθαλλών 
πλατύφυλλων μέ έπικρατοΟντα είδη τόν 
πρίνον κατά πρώτον λόγον, είχα δέ τήν 
φιλλυρέαν, άριαν, κόμαρον κλπ. Βεβαίως 
είς δλας τάς έκτάσεις αύτάς, άπό Ποπόβου 
μέχρι Ραψίστης, σοβαράς οίκονομικάς συ
στάδας έξ άειθαλλών πλατύφυλλων οέν θά 
συναντήσωμεν, είμή μόνον δασικούς βοσκο
τόπους.

Έ κ  Ραψίστης ή ζώνη τών άειθαλλών 
πλατύφυλλων παρακολουθεί προς τ ' αρι
στερά τόν "Αραχθον καί Μετσοβίτικον πο
ταμόν, πέραν δε τών Ίωαννίνων έπί τής α 
μαξιτής όδοο προς τά σύνορα, όπου έμφα- 
νίζεται, άποτελεί καθαρούς δασικού; βο
σκοτόπους. .

Ή  περιφέρεια έξ άλλου Μποτσαρά, Ζε- 
λίστης, ΡιζοΟ κλπ. συνορευομένη καί μέ τό 
δάσος δρυός Δένδροβας Πωγωνίου, άποτε
λεί καλήν δασικήν περιφέρειαν καί περιέ
χει έκμεταλλευσίμους συστάδας έξ άειθαλ- 
λών πλατυφύλλων καί φυλλοβόλων δρυών ή 
συνήθως ανάμικτων, είναι δέ καί έξαιρετι- 
κώς μαγευτική λόγψ τής παρουσίας, γρα
φικών πλατανεώνων. Τήν θαυμασιαν αυτής 
σκηνοθ-σίαν έξύμνησε καί ό φιλέλλην Λόρ
δος Βύρων 1809 έν :ω!ργωαύτοΟ «Τσάϊλδ 
— Χάρολδ-5, ό δέ πασσάςτής 'Ηπείρου Ά - 
λής ϊδρυσεν έκεί Άνάκχορον.

Έ  περιφέρεια Κουρέντων είναι σχεδόν 
γυμνή, μέ άναξίους λόγου δασικούς βοσκο
τόπους. CH περιφέρεια Ζαγόοτσης προμη
θεύει, όλους τούς άνθρακας σιδηρουργίας, 
κατασκ^υαζομένους άπό κομάρους καί έρει- 
κην τήν δενδρώδη, είς τήν .πόλιν τών Ί ω 
αννίνων.

Περαιιέρω, όπωσδήποτε καλή δασική 
περιφέρεια είναι καί ή μεταξύ Όλύτσικα
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καί ορέων Σουλίου κειμένη τοιαύτη, ένθα 
αί περιοχαί τών κοινοτήτων Μπουκοβίτσης 
κλπ.

Έλάχισται δμως συστάδες έκ τών εΙ· 
δώντής ζώνηςτών άειθαλλών πλατύφυλλων 
έπί τής ανωτέρω περιφερείας τυγχάνουν 
έκμεταλλεύσιμοι καί δή αί εύδτκιμοΰσαί 
εις τάς άνατολικάς καί βορεινάς κλιτΟς ώς 
ευρισκόμεναι υπό εύνοϊκωτέοας συνθήκας. 
Αί λοιπαί, πάσχουσαι άπό έντονον βοσκήν 
χαί συχνάς πυρκαϊάς πρός άποκτησιν βο
σκημάτων παραμενουσι καί έκμεταλλεύον- 
ται ώς δασικοί βοσκότοποι. Ωσαύτως καί 
ή δυτική πλειρά τοΟ Όλύτσικα μαστίζεται 
χυριολεκτικώς από τό είδος τής τοιαύτης 
έκ πυρκαϊάς ή ρόγγου φθοράς καί δέν πα
ρουσιάζει σήμερον παρά πενιχράν δασικήν 
βλάστησιν έκ χαμαιζήλων πρίνων έπί πτω
χότερων άσβεστολιθικών πετρωμάτων άπο* 
πλυθέντων έκ τών άνωτέρω αίτιων.

Είς τούς άνατολικούς πρόποδας τοΟ Ό - 
λύτσικα παρά τά χωρία Άλποχώρι καί 
Τσαρκοβίτσαν Ικειτο ή άρχαιοτάτη πασών 
των Ηπειρωτικών πόλεων Δωδώνη, έν ή 
κατώκουν οί Έλλοί έγκατεστημένοι κατά 
την παράδοσιν πρό τοΟ έπί Δευκαλίωνος 

; κατακλυσμού. Ούτοι υπήρξαν οί πρώτοι ί· 
εροφάνται τσΟ Διός είς αυτούς δε οφείλεται 
καί ή άνάδειξις του περιφανούς Δωδωναίου 
μαντείου. Ή  Δωδώνη ώνομάσθη οΟτω έκ 
τού Δωδώνος υίοΰ τού Διές καί τής Εύρώ- 
πης ή τής Δωδώνης θυγατρός τού ’Ωκεα
νού καί τής Τηθύος. Κατ’ άλλους τό όνο- 

, μα παράγεται έκ τής πεποιημένης λέξεως 
Δωδώ, ήτις έσήμαινε την 6πό τού Διός δό·

* νησιν τών νεφελών δι* ής σειομένου τού έκ
• τής φηγού (φηγόν οί αρχαίοι κατά πάσαν πι*
I θανότητα έκάλουν δρύν τήν χνοώδη) ή δρυος 
^άνηρτημένου Δωδωναίου χαλκείου, έδίδοντο 
;οί χρησμοί καί έξεφέροντο τά θέσφατα του 
[Διός κελεύσματα είς τούς μετά πίστεως καί 
[δώρων προσερχομένους! Τούς χρησμούς έ* 
[ξήγον κατ’ άρχάς οί ίερείς καί οί ύποφή- 
παι έκ τών ψιθύρων τής ί^ράς δρυός ή φη- 
(γού. ΙΙαρά τήν ίεράν ταύτην δρύν ή φηγόν 
έρρεεν καί ίερά πηγή θαυματουργός. Ό  
Ζεύς ένταύθα έλατρεύετο μέ τήν προσωνυ- 
χίαν Δωδωναΐος, Πελασγικός καί Νάϊος— 
δροχερός. Έ κ  τής προσωνυμίας αυτής τού 
ϊπάτου Θεού τών άρχαίων Ελλήνων δρ·

μώμενος ό Γερμανός Νόϊμαν είς τό περί 
Ελλάδος σύγγραμά του 1885 καί έκ το0 
δτι οί παρά τήν Δωδώνην καί κοιλάδα Ίω - 
αννίνων τόποι ήσαν άλλοτε περίρρυτοι έξ 
ύδάτων «5δρηλά γάρ τά έκεί χωρία» έπι- 
τίθεται κατά τής άποδασώσεως τής περι
φέρειας καί θεωρεί αυτήν αιτίαν πολλών 
κακών καί μεταξύ τούτων τήν χειροτέρευ- 
σιν τού κλίματος. Καί περαιτέρω λέγει «έν- 
δέχεται ή γυμνότης τών βραχωδών βουνών 
πέριξ τής κλειστής κοιλάδος τών Τωαννί- 
\ων νά άπεμάκρυνε τά δρία τής θερμοκρα
σίας, άλλά δέν άποκλείεται καί δταν άκό- 
μη έθρόϊζον οί δρυμοί τής Δωδώνης νά πα· 
ρουσιάζοντο καί τότε μεγάλαι διαφοραί...»

Έ  ζώνη τών φυλλοβόλων δρυών είς τάς 
ώς άνω περιγρσφείσας περιφερείας, δπου 
αί κλιματικαι συνθήκαι τής έπιτρέπουν, 
έμφανίζεται κατ’ άρχάς μετά τής ζώνης 
τών άειθαλλών πλατύφυλλων είτα Ik ύψη- 
λότερον σχηματίζει καί άμιγείς συστάδας. 
Αί συστάδες δμως τών φυλλοβόλων δρυών 
έν τή περιφερεία Δωδώνης κακομεταχειρι- 
σμέναι καί άπορρακωμέναι δέν χρήζουν ί· 
διαιτέρας περιγραφής.

Είς τήν αύτήν περιφέρειαν Δωδώνης έπί 
τών άνατολικών κλιτύων τού Όλυτσικα ά- 
ναφαίνεται άπό υψομέτρου 1000— 1400 μ. 
καί ή έλάτη είς μικροσυσ:άδας τινάς άραι- 
οτάτας, μεγάλης ήλικίας καί έπί συνολικής 
έκτάσεως περί τά 10C0 — 1500 στρέμματα.

Άφήνομεν τήν περιγραφείσαν περιφέρειαν 
έντεΰθεν τού Μιτσικελίου δρους καί προ- 
χωρούμεν είς τήν καθαρώς όρεινήν τοιαύ- 
την, ήτις φέρει τήν προσωνυμίαν Ζαγόρι ή 
Ζαγοροχώρια. Τό Ζαγόριον ή τά Ζαγορο- 
χώρια έκτείνονται πρός Β καί ΒΑ τών *1- 
ωαννίνων καί κατέχει άπασαν τήν χώραν 
ΒΑ τού Μιτσικελίου καί Κονίτσης ήτις κοι
νώς καλείται Παληοβοΰνι (κεντρική όρο· 
σειρά τής Πίνδου) καί αρδεύεται υπό τών 
ποταμών Βοϊδομάτι καί Ζαγορίτικου. CH λέ- 
ξις Ζαγόρι ώς γνωστόν κατά τινας μέν είναι 
λέξις έλληνική έκ τού ζυγός, ώς καλείται 
καί σήμερον ή οιακλάδωσις τής Πίνδου ά
νωθεν τού Μετσόβου ή έκ Θεσσαλίας είς 
"Ηπειρον τήν πρόσβασιν παρέχουσα, κ α τ’ 
άλλους δμως είναι λίξις σλαυϊκή καί ση
μαίνει χώρα όπισθεν δρους, ίσως ώς δπι-
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σθεν τοβ Μιτσινιελίου κειμένη. Εντεύθεν 
καί τά 8ρια 6πό τών γεωγράφων καθορίζον
ται μεταξύ τής άρχαίας Τυμφαίας καί Πα
ρωραίας ένθα καχώκει ή φυλή των Ιίαραυ- 
αίων (δηλαδή παρά τόν ποταμόν Αύον ήτοι 
’Αώον οίκούντων) Θεσπρωτικής καταγωγής.

Ή  περιοχή τού Ζαγορίου είναι πράγ
ματι δρεινή άλλά^καί δασώδης διαιρούμε
νη δέ είς τρία διαμερίσματα περιλαμβάνει 
νΟν 48 έν δλω χωρία, τά Ζαγοροχώρια, ών 
τά πλεΐστα έχουν θαυμασίαν τοποθεσίαν. 
Είναι άπαντα χωρία γραφικώτατα, ύγιει- 
νώτατα, έντός δασών κείμενα καί περιρρεό- 
μενα ύπό διαυγών όδάτων. Τά Ζαγόρια δύ- 
νανται νά ύποκαταστήσουν καί νά υπερ
βάλουν είς φύσιν καί γραφικότητα καί αυ
τά τά άξιοθαύματα τοπία τής Ε λβετίας 
καί άπό αύτής τής σκοπιάς θά ήτο κέντρον 
άναπτύξεως ένταΟθα έσωτερικοΟ καί έξωτε- 
ρικοΟ τουρισμοΟ, έάν ύπήρχε στοιχειώδης 
συγκοινωνία καί δέν.άπέλειπε καί άσφά- 
λεια.

Έ  δλη περιφέρεια το0 Ζαγορίου π α 
ρουσιάζει διαμόρφωσιν έδάφους μέ κλίσεις 
ποικίλας άπό τής ήπιωτάτης μέχρι τής α
ποτόμου, διαυ) ακοΟται δέ υπό πλείστων ρευ
μάτων τοΟ τε ’Αώου καί Άράχθου ποτά- 
μοΟ, τινά τών όποίων καθ’ βλον τόέ:ος φέ· 
ρουσιν ύδωρ, είς τρόπον ώστε νά δύναν- 
ται έν αύτοΓς ν ά νλειτουργή όδροπρίων. ΑΕ 
κλιματολογικαί συνθήκαι άφ* έιέρου, λό· 
γφ  τοΟ ύπερθαλασσίου ύψους καί τής γεω 
γραφικής έν γένει θέσεως τής περιφέρειας, 
είναι έκ τών πλέον εύνοϊκωτέρων διά τήν 
άνάπτυξιν δασικών ειδών. Τό βασικόν πέ
τρωμα τής όρεινής κυρίως περιφερείας, ήτις 
τρέφει καί τά πλουσιώτερα δάση είναι οί 
σχιστόλιθοι, οΕτινες έπικρατουν καθ’ βλην 
σχεδόν τήν άνατολικήν πλευράν τής lltv- 
δου. Γενικώς δύναταί τις νά ειπη, δτι τά 
έδάφη ταΟτα είναι άρκετά βαθέα, όγρά καί 
πλούσια εις φυτικήν γήν. Είς τάς άνωτέρω 
εύνοϊκάς συνθήκας δταν προστεθούν καί τά 
πλούσια άτμοσφαιρικά κατακρημνίσματα ώς 
καί ή κανονική διανομή τών βροχών καί 
μάλιστα κατά τούς τέσσαρας μήνας της 
βλαστήσεως δέν είναι δυνατόν παρά νά έ- 
χωμεν τόν άριστον τών δασικών τόπων, έν- 
δεικτικόν τής πλουσίας βλαστήσεως.

Ή  περιφέρεια αΰτη είναι ή σπουδαίο-

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΙΤΙΑ.
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τέρα καί δασικωτέρα περιοχή τής Η π ε ί
ρου καί μία έκ τών δασικωτέρων είς πο- 
σόν'καί ποιόν ξυλωδών κεφαλαίων έλληνι- 
κών περιοχών.

Δυστυχώς έλλείψει συγκοινωνίας μένει 
ανεκμετάλλευτος, έ\ώ θά ήτο δυνατόν καί 
συστήματα έπιστημονικής διαχειρίσεως νά 
έφαρμοσθοϋν εύχερώς ένταύθα καί άπόδο- 
σις είς ικανοποιητικά ποσά δασικών προϊ
όντων, ξυλανθράκων ή χρησίμου ξυλείας 
νά ύπάρξη.

Έ ν  τή ορεινή περιφερεία πλήν της ζώ
νης τών άε.θαλλών πλατυφύλλων ή όποια 
συναντάται είς τά κράσπεδα του Ζαγορίου 
παρά τόν Μετσοβίτικον ποταμόν, ή όποία 
δμως δέν είναι καί σοβαρώς υπολογίσιμος, 
έπικρατουν αί πολυτιμώτεραι δασικαί ζώ* 
ναι τών φυλλοβόλων δρυών καί τών κωνο
φόρων δασών μετά τής δξυάς.

’Ά ν άρχίσωμεν ήδη άπό τό αριστερόν 
άκρον τής λ'μνης τών Ίωαννίνων θά πα· 
ρατηρήσωμεν δτι έφ* όλοκλήρου τής άνα- 
χολικής πλευράς τού όρους Μιτσικέλι καί 
πολύ άνωτέρω πρός τό Οροπέδιον τού Βρα- 
δέτου καί τό λεκανοπέδιον τού Διποχάμου 
μέχρι τής περιφερείας Γρεββενιτίου έκτει- 
νεται κατά μεγάλα συγκροτήματα πολύτι
μος καί θαλερά ή ζώνη τών φυλλοβόλων 
δρυών. ΑΕ κοινοτικαί περιφέρειαι Νεγάδες, 
Φραγκάδες, Λιασκοβέτσι, Δόλιανη, Μπάγια 
κλπ. περικλείουν συνολικήν έκτασιν περί 
τάς 60.000 στρέμματα, δρυμούς πρώτης 
γραμμής μέ συστάδας πολύ άνωτέρας τών 
περισσοτέρων δρυμών τής πατρίδος μας. 
ΟΕ πλεϊστοι τούτων είναι χθαμαλής μορ
φής κυρίως τών ειδών τής δρυδς πλατύφυλ
λου καί τής άμί ιχου, άλλα είναι τόσον εύ
ρωστοι καί πυκνοί, ώστε καί χρήσιμον ξυ
λείαν είς ικανοποιητικά ποσά δύνανται νά 
μάς αποδώσουν. ΑΕ καλύτεραι δασικαί πε· 
ριφέρειαΐ περιέχουσαι συστάδας μέσων κλά- 
σεων, μέ ελάχιστα υπέργηρα άτομα, πε- 
ρίπτωσις ήτις σπανίως παρατηρείται καί 
είς αύτούς τούς δρυμώνας τής Καρδίτσης, 
φύονται είς τάς περιφερείας τών χωρίων 
Φραγκάδες, Νεγάδες Μπάγιας, Καμ' ιάς, 
Λιασκοβιτσίου κλπ.

Τήν ζώνην τών φυλλοβόλων δρυών α 
κολουθεί ή ψυχρά ζώνη τών κωνοφόρων 
δασών καί τής οξυάς άντιπροσωπευομένη
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j· από τήν έλάχην, χήν πεύκον τήν λαρυκοεί-
• δη, χήν όξυάν και χήν λευκόδερμον. ‘Η
\ ζώνη αύτή έκτείνεται μεταξύ ύψομέτρου 
■■ 800 καί 1800 μέτρων καταλαμβάνει τό Ά -
I να χολικόν τμήμα τοΟ Ζαγορίου τό όποιον 
' συνορεύει με τήν περιφέρειαν Μετσόβου, 
\ Γρεβενών καί Κονίτσης. Καί ή ζώνη ιών 
I κωνοφόρων είναι λίαν πολύτιμος, πολύ πο· 
:1 λυχιμωτέρα τής προηγούμενης τόσον διά 
ή χήν έκτασιν των δασών της καί τήν άρί- 
f στην αύτών σύνθεσιν, δσον καί διότι περιέ
j χει δάση κατάλληλα πρός παραγωγήν χρη- 
' σίμου ξυλείας έκ τών όποίων, ως γνωστόν,
• δεν έχομεν αρκετά συγκροτήματα διά νά 
i έπαρκέσωμεν είς τάς άνάγκας τής χώρας 
ί μας*
Τ Έ  έλάτη είς τήν ζώνην τών κωνοφό- 

ρων άντιπροσωπεύεται άσθενώς, αποτελεί 
δέ διακεκομμένος καί άπομεμονωμένας μι- 
κροσυστάδας, συνήθως δέ παρά τούς συνοι- 

. κισμούς άποκλαδωμένας, ένμίξει μετά φυλ- 
Ί λοβόλων δρυών ή καί πεύκης τής λαρυκο- 

ειδοΟς,
· Ή  συνολική έκτασίς της μόλις πλησιά- 

/. ζει τά 6 — 8 χιλιάδες στρέμματα έκτός βε
ι βαίως τών έκτάσεων έφ' ών έν έλαχίστη 
i μίξει συνυπολογίζεται είς τήν έκτασιν τοΰ 

έπικρατεστέρου δασικού είδους, κυρίως έν- 
; ταΰθα τής λαρυκοειδους πεύκης.

Μετά τήν έλάτην έρχεται ή πεύκη ή 
ί λαρυκοειδής, τό κύριον δασικόν είδος τής 
. ζώνης τών κωνοφόρων δασών έπί τοΟ Ζα- 
ί γορίου, τό όποιον ’σχηματίζει ώς έπί τό 

πολύ άμιγεΐς συστάδας άρίστης ποιότητος 
1 καί κανονικής πυκνότητος. Τό είδος αύτό 
ί καταλαμβάνει συνολικήν έκτασιν έν Ζαγο- 
; ρίψ περί τάς 60.000 στρέμματα. Αί συστά- 
ί δες τής πεύκης τής λαρυκοειδοΟς άπαντών· 
,ιται ώς έπί τό πολύ άμιγεΐς, ούχ ήττον είς 
Ττά κάτω καί άνω όρια συμμίγνυνται κάτω 
'μέν μετά τών φυλλοβόλων δρυών ώς είς τήν 
^περιφέρειαν Λεσινίτσης καί τής έλάτης ώς 
|είς τήν περιφέρειαν Μακρύνου, Λαίστης 
[κλπ. άνω δέ μετά τής δξυας, ώς είς τήν 
[περιφέρειαν Γρεββενιτίου, Τσερνεσίου κλπ. 
Είς τήν αύτήν περιφέρειαν εύρηται καί ή 
πεύκη λευκόδερμος, προτιμώσα τά υψηλό
τερα σημεία, έν μίξει, κατ' άτομον ή καί 
*ατά συνδενδρίας μετά τής λαρυκοειδοΟς, 
Αμιγής συναντάται είς τήν περιφέρειαν

Λαΐστης, Μακρύνου καί ίδία είς τήν θέσιν 
Γκοτακούς τής περιφερείας Τσεπελόβου. 
Γενικώς ή πεύκη ή λαρυκοειδής άποτελεϊ 
ένταϋθα τό κηπευτικόν υψηλόν δάσος μέ 
θαυμασίαν άνάπτυξιν, είς ϋψος, διάμετρον 
καί μορφήν τών κορμών. Παρατηρούνται 
συστάδες είς τάς περιφερείας Φλαμπουρα- 
ρίου, Βωβούσης καί Λαίστης μέ άτομα ΰ* 
ψους 2b— 32 μ. καί μέ διάμετρον 0,40 έως 
0.80 καί ξυλώδη δγκον περί τά 2κ.μ. στρογ· 
γύλης ξυλείας άρόζου, ίσοκεφάλου λόγω 
άρίστης συγκομώσεως καί είς ποιότητα ξύ
λου πρώτης γραμμής. Αί συστάδες τής πεύ
κης άλλοΟ μέν e i\a t άνομήλικοι, ώς έπί τό 
πολύ άμιγεΐς, σπανιώτερον δέ ίδία είς τά 
όρια μεμιγμέναι καί δή είς τάς δροσερωτέ- 
ρας κλιτΟς μετά τής έλάτης, είς τάς δψη- 
λοτέρας δέ μετά τής βξυάς καί τής πεύκης 
τής λευκοδέρμου κατ' άτομα ή δμάδας.

Εντός τής ζώνης τών κωνοφόρων δασών 
συναντώμεν τήν όξυάν. Τήν όξυάν τής Πίν
δου γενικώς δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν πα- 
ράσπονδον καί άποστάτην, διότι καί είς τάς 
περιφερείας Τρικκάλων, Καρδίτσης καί 
Μετσόβου λιποτακτεΐ άπό τήν οίκείαν αύ· 
τής ζώνην καί τίθεται άνάμεσα ή καί άνω 
τής ζώνης τών κωνοφόρων δασών. Τήν έ· 
ξαίρεσιν αύτήν άκολουθεΐ καί ένταΟθα είς 
άς περιφερείας έμφανίζεταί, πχ Σκαμνέλι- 
ον, Τσερνέσιον, Βωβουσαν, Φλαμπουράριον, 
Γρεββενίτιον κλπ. ένθα κατά προτίμησιν 
φύεται είς τά υψηλότερα σημεία τών κορυ
φών τών βουνών κατά συστάδας άμιγεΐς ή 
μικτάς μετά τής πεύκης μέ πολλά γηραιά 
άτομα καί πληθώραν νεαρών τοιούτων είς 
πυκνοτάτην κατάστασιν. Μόνον είς τήν πε
ριφέρειαν Πέτρας ή όξυά συμμίγνυταί καί 
μετά τών φυλλοβόλων δρυών, έν άπουσία 
τής πεύκης. Γενικώς ή όξυά άπό άπόψεως 
έξαπλώσεως έρχεται είς δευτέραν μοίραν 
μετά τήν πευκην.

Μετά τήν ζώνην τής όξυάς, άπό ύψο- 
μέτρου 1880 μ. καί άνω, άκολουθεΐ ή ύ- 
παλπική ζώνη μέχρι τών ύψηλοτέρων^κορυ* 
φών τής ΤυμφαίαςΙΙίνδου, ύψόμετρον 2200μ.

Γενικώς τό όλον σύμπλεγμα τών κωνο
φόρων καί τής όξυάς έν τή όρεινή περιοχή 
Ζαγορίου, έκτάσεως περί τά 80.000 στρέμ
ματα άποτελεϊ τό ‘/3 τής καρδίας το0 άνα- 
πτυσσομένου μεγάλου δασικοΟ συγκροτήμα

/
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τος έπί τής Τυμφχίας Πίνδου είς τάς περι
φέρειας Γρε^ενών, Ίωχννίνων, Μετσόβου 
καί Καλαμπάκας. Τό δασικόν τούτο συγ
κρότημα, λόγω του πολυτίμου των συνχ- 
στώντων αύτό δασικών είδών, είναι έξαιρε* 
τικώς σπουδαίον διά την Πατρίδα μας. Δυ
στυχώς έλλείψει συγκοινωνίας έλάχιστα έκ· 
μεταλλεύεται καίτο: περικλείει συγκεντρω
μένα άπο έτών μεγάλα αποθέματα είς ξυ
λώδη κεφάλαια.

0 . Δασική περιοχή Μ ετσόβου
Τό Μέτσοβον κείται είς τδ τριπλοΰν δ· 

ριον ’Ηπείρου—Θεσσαλίας καί Ηπείρου — 
Μακεδονίας. °Άπασαι σχεδόν αί περιφέρεια: 
του δασικού συγκροτήματος του Μετσόβου 
έμπίπτουν είς τάς άνωτέρας ζώνας, άπο υ
ψομέτρου 800— 2.000 μ. καί δή είς την ζώ 
νην τών κωνοφόρων δασών καί τής . όξυάς, 
καί είς την υπαλπικήν τοιαύτην. /

Ή  ζώνη τών πλατύφυλλων μή εύρίσκου- 
σα άνάλογον δψόμετρον ένταυθα, δεν έχει 
θέσιν έν τή  περιφερεία Μετσόβου. Ή  άμέ- 
σως έπομένη ζώνη τών φυλλοβόλων δρυών 
έμφανίζεται μόνον παρά ιόν Μετσοβίτικον 
ποταμόν. Ή  σειρά τών μειέπειτα είδών τής 
ψύχρας ζώνης τών κωνοφόρων είναι παρα- 
πλησία τής σειράς τών δασικών ζωνών π ε
ριφέρειας Ζαγορίου— Ίωαννίνων.

Έ κ  τής ζώνης αυτής τών κωνοφόρων 
δασών αμέσως μετά τάς δρυς έρχεται πολύ 
περιωρισμένη ή έλάτη περίπτυ 2—3 χιλιά
δες στρέμματα καί συναντάται είς μικράς ά« 
μιγείς συστάδας ή καί μεμιγμένας, κυρίως 
είς τάς περιφέρειας ’Ανθοχωρίου καί *Ανη· 
λίου. ’Ακολουθεί ή πεύκη ή λαρυκοειδής 
καί μετ’ αυτήν ή όςυά καί ή πεύκη ή λευ- 
κόδερμος. Αυτή είναι ή πραγματική σειρά 
τών τεσσάρων αύ:ών σπουδαιότερων δασι
κών είοών τών άποτελούντων τό δασικόν 
σύμπλεγμα Μετσόβου, έκτάσεως περί τάς 
50.000 στρέμματα, Ιν τών σπουδαιότερων 
δασικών συμπλεγμάτων τής χώρας, έξ ών, τά 
δύο πέμπτα καταλαμβάνει ή πεύκη ή λαρυ· 
κοειδή; μετά τής πεύκης τής λευκοδέρμου, 
κατά δέ τά 3/δ ή όξυά.

Δυνάμεθα βθεν καί έοώ νά παραδεχθώ- 
μεν διά τά δασικά συμπλέγματα περιφε· 
ρείας Μετσόβου καί είδικώς διά τά δάση 
Μηλιάς— Μετσόβου καί ’Ανήλιου ότι ή ζώ 

νη τών κωνοφόρων δασών, ήτοι τών δασών 
έλάτης, πεύκης τής λαρυ/.οειδοΰς καί πεύ- 
κης τής λευκοδέρμου, εύρη ται ή ,ωμένη με
τά τής ζώνης τής όςυάς. >Η ά / θελήοωμεν 
νά είμεθα περισσότερον λεπτολόγοι θά προ- 
σέξωμεν έκείνο τό όποιον παρατηρεί ται 
γενικώς έπΐ τής Πίνδου, βτι ή δξυά φύεται 
άνω μέν τής έλάτης, συμ£αδ ζουσα μετά τκς 
λαρυκοειδους πεύκης, μεθ’ ή; συνήθως μι- 
γνυται, υπερπηδάται όμως άπό την πεύκην 
την λευκόδερμον. Δηλαδή ή πεύκη ή λα- 
ρυκοειδής καί ή δξυά συνορεύουν πρός τά 
κάτω μεν μετά τής έλάτης προς τά άνω δε 
μετά τής πεύκης τής λευκοδέρμου.

1 0 . Δασική περιοχή *Αοτης
Τό κατάντημα τής ζώνης τών άειθαλ- 

λών πλατύφυλλων είς την περιοχήν τής έ· 
παρχίας Ά ρτης είναι άπόρροια όχι βεβαί
ως άντιςόων κλιματικών ή έδαφικών συν
θηκών άλλα ίξωτερικώ/ έπιδράσεων οίον 
τής £οσκής, έκχερσώσεων πυρκαίών, κλα- 
δονομής κλπ.

’Ακολουθεί ή ζώνη τών φυλλοβόλων 
δρυών, τής όποιας ή δ.άδοσις είναι λίαν πε- 
ριωρισμένη. Α ί διατηρούμενα: είσέτι είς 
καλήν οπωσδήποτε κατάστασιν συστάδες 
φυλλοβόλων δρυών, άποτελούμεναι έκ τών 
γνωστών είδών, είναι αί άπαντώμεναι είς 
τάς κοινοτικάς περίφερείας Σκουλαρικιάς, 
Σωμεροΰς κλπ. συνολικής έκτάσεως περί τά; 
15—20-000 στρέμματα.

Τό είδος τής καστανέας έπί τής αύτή; 
ζώνης συναντάται μόνον είς την περιφέρειαν 
Σωμεροΰς και Σεκλίστης καί είς έκτασιν 
100—200 στρεμμάτων μεμιγμένον μ ετ 'ά λ
λων δασικών είδών καί ίδ ια 'τώ ν φυλλοβό
λων δρυών.

Παραμένει βθεν Ιν τή περιφερεία *Άρ· 
τη ; ώς σπουδαιότερο? βλων δασικόν είδος 
ή έλάτη ή Ελληνική, είδος τό όποιον ά· 
ναμφισβητήτως πρό Ολίγων δεκάδων Ιτών 
άπετέλει σπουδαία δασικά συμπλέγματα 
έπί τών Τσουμέρκων μέ εύρυτάτην οιάδο- 
σιν ώς τόν μόνον έκπρόσωπον τής ζώνη: 
τών κωνοφόρων δασών, διότι ή λαρυκοειδής 
πεύκη ή άλλο τι είδος πεύκης ούδσμοΟ α 
ναφαίνεται έπί τών Τσουμέρκων.

Ή  έλάτη έκτείνεται άπό τών συνόρων 
τής έπαρχίας Μετσόβου, Ινθα τό όρος Πε-
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f ριστέρι, μέ σύνορα πρός άνατολάς τά Τσου- 
| χ μέρκα και τά Ά γραφα τών Τρικκάλων,

( χόν ’Αχελώον ποταμόν, τά "Αγραφα της 
Καρδίτσης καί συνεχίζεται περαιτέρω εις 
; τήν Εύρυτανίαν κ.λ.π. Καταλαμβάνει με· 

1 γάλας όπωσδήποτε εκτάσεις έπί τών κοι- 
νοτικών περιφερειών Πράμαντα, Μελισ- 

j σουργοί κλπ.
| 'Όλαι δμως οί συστάδες τής έλάτης ά- 
\ μιγεϊς ώς Επί τό πολύ Εχουν παντοιοτρό- 
|  πως καταστραφή, έντόνως άραιωθή καί φύ- 
r ονται διασκορπισμέναι. Αί πρός τά ρεύμα- 

τα τού ’Αχελώου προσεγγίζουσαι δπέστη- 
■Γ σαν από Ετών' τήν βάνδαλον καταστροφήν 
{ τών Επιχειρηματιών, οϊτινες διά τών ρευ·
1 μάτων κυρίως τού ’Αχελώου άλλά καί του 
| Άράχθου μετέφερεν . τήν ξυλείαν είς τάς 

Πάτρας και τήν μετέτρεψαν είς σταφιδοκι· 
)·' βώτια.

Αί παρά τούς συνοικισμούς συστάδες 
έλ,άτης έχουν δψιν, Εκ τών συχνών καί μέ- 

’ χρι θανάτου άποκλαδώσεων, τηλεγραφικών 
■:i στύλων ή μάλλον ομοιάζουν μέ καπνοφυ- 

τείας Ιν μηνί Σεπτεβρίψ, δταν τά στελέχη 
τού καπνού μετά τήν συλλογήν τών φύλ- 

) λων παραμένουν μόνα των έπί τού άγροΰ 
μέ συσπειρωμένην, μικράν κόμην, παρά 

J τήν κορυφήν τού φυτού.
Ή  ζώνη τής όξυάς Εμφανίζεται έν τή 

; περιφερεία Ά ρτης μόνον είς δόο περιοχάς, 
είς ΓΙάνω Κελεντίνην καί Πάνω Πέτα καί 

I είς Εκτασιν μόλις 1500—2000 στρέμματα 
κατ’ άμιγεΐς ώς έπί τό πολύ σκορπισμένος 
μίκροσυστάδας άνευ άλλης τινός οικονομι
κής σπουδαιότητος.

ΟίκομικαΙ ουνΰ'ήχαι Δασικώ ν Π ερ ιφ ε
ρειών Ή π ε ιρ ο ν  ,
ΓΕΝΙΚΑ. Ή  νΗπειρος κατ' έξαίρεσιν 

άπό τά άλλα διαμερίσματα τής χώρας δέν 
παρουσιάζει άνεπτυγμένον συγκοινωνιακόν 
δίκτυον. Ή  συγκοινωνία τής ’Ηπείρου, ή- 
τις είναι καί ό ρυθμιστής τών δασικών έκ· 
μεταλλεύσεων, έπειδή ώς είπομεν ή πρώτη 

• Ολη τό ξύλον είναι φορτίον δυσμετακόμι- 
στον, προσφέρεται έν Έπείρο) λίαν πτωχή 
καί άνεπαρκή'. Μία μόνη κεντρική αμαξι
τή όοός διασχ.ζει τήν "Ηπειρον άπό Ν. πρός 

! Β. (Πρέβεζα, ’Ιωάννινα, σύνορα Βόρειας 
’Ηπείρου πρός Αλβανίαν) μέ μίαν διακλά-

δωσιν πρός Άργυρόκαστρον, 'Αγίους Σα
ράντα (δίοδον Κακαβιάς) καί έτέρας τρείς 
δευτερευούσας πρός Κόνιτσαν 'Ηγουμενίτσαν 
καί Μέτσοβον. Είς δλα τά άλλα μέρη ή 
συγκοινωνία διενεργεΐται διά ζώων διάκο- 
πτομένη πολλάκις τόν χειμώνα λόγφ τής 
όρμητικ<5τητος τών ρευμάτων, τά περισσό
τερα τών όποιων δέν έχουν γεφύρας. ’Εάν 
ή νΗπειρος συνδεθή διά τού έγκεκριμένου 
καί έν μέρεί ύπό κατασκευήν τελούντος δα
σικού καί λοιπού όδικού δικτύου καί κυρί
ως άν συνδεθή αυτή μετά τής Θεσσαλίας 
καί τής Μακεδονίας άναμφιβόλως θ ' άλλά- 
ξη όψιν τό άγνωστον είς τούς πολλούς Εκεί- 
νο διαμέρισμα τής χώρας, θά λάβη έξέλι- 
ξιν ό Εσωτερικός καί Εξωτερικός τουρισμός, 
ή δέ δασική έκμετάλλευσις, ήτις διά τήν 
δασικήν ύπηρεσίαν άπό έτών έχει μείνει 
όνειρον, θά καταστή πραγματικότης.

2 . Δάση Π ρεβέζης. Δασική περιφέ
ρεια μικράς οικονομικής σπουδαιότητος, 
λόγω πτωχής είς ποσότητα καί ποιότητα 
δασικής βλαστήσεως. Έ κ  τών δασικών ει
δών τής περιοχής Πρεβέζης σοβαρωτέραν 
οικονομικήν σημασίαν έχουν μόνον τά δέν
δρα καί αί συστάδες τής βαλανιδιάς. Τό Ε* 
ξαγόμενον διά τού λιμένος Πρεβέζης βαλα- 
νίδιον τού Εμπορίου (δεψική ύλη) έτησίως 
περί τάς 100.000 δκάδας είναι προϊόν τών 
δένδρων τούτων. "Αλλα δασικά προϊόντα 
άξια λόγου Εν τή ώς άνω περιφερεία, πλήν 
τής άτελώς ύπό τών χωρικών συλλεγομέ* 
νης καυσίμου Ολης, ποσοτήτων άσβέστου 
καί ξυλανθράκων, άπάντων χρησιμοποιου- 
μένων πρός Επούλωσιν τών τοπικών άναγ- 
κών, δέν παράγει ή περιφέρεια.

Τά δάση τού Άχέροντος είναι τά μόνα 
προσοδοφόρα Εξ Ολων τών δασών τής πα
ραλιακής ζώνης τής Ηπείρου, άποτελούν- 
ται δέ άπό τά γνωστά είδη τών άειθαλλών 
πλατυφύλλων. Τά παραγόμενα δασικά προϊ
όντα Εκ τών δασών Άχέροντος είναι κυρίως 
ξυλάνθρακες, ούχ ήττον δι’ Επιλογής δύνα- 
ται νά προέλθη καί Εργάσιμος ξυλεία >καί 
ίδία καρροξυλεία, είς δέ τό μέλλον ύπό κα· 
λυιέραν διαχείρισιν καί στρωτήρες σιδηρο
δρόμων, καθώς καί δλίγη χρήσιμος ξυλεία 
Επιπλοποιίας καί ξυλεία γεωργικών Εργα
λείων.
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2 . Δάση Μ α ρ γα ρ ιτίο ν  κα ί eΗ γο υ μ ε - 
ν ίτσ η ς . Καί ένταϋθα είς άμφοτέρας τάς πε
ριφέρεια; έπικρατεϊ πτωχεία είς βάση. Μό
λις καί μετά βία; άμφότερα: αί περιφέρεια; 
παρουσιάζουν συνολικήν έοησίαν άπόοοσιν 
περί τάς 200.000 όκάβας ξυλανθράκων, πο
σά τι να άσβεστου καί καύσιμον Ολην, ά 
παντα χρησιμοποιούμενα οιά τάς τοπικας 
άνάγκα; τών κατοίκων. Άμφότεραι αί πε
ριφέρεια; υποφέρουν οεινώς άπό την βοσκήν 
κα ΐτά ς  πυρκαίάς, ώ; έκ τούτου οέν κχτορ- 
θώνουν νά δημιουργήσουν δάση έκμεταλλευ- 
σιμα. Ή  οικονομική βθεν σπουοαιύτης των 
φυομένων έκεί δασών προς τό παρόν καί 
έφ ' βσον τά δάση έςακολουθοΟν νά έξαφα- 
νίζωνται Οπό τών κατοίκων, τής βοσκής κλπ. 
είναι μικρά, θά έκμηοενισθή οέ έάν οί κά
τοικοι τών περιφερειών έκείνων δεν θέσουν 
τέρμα εί; τάς καταστροφάς των δασών.

3 . Λάση Π α ρ α μ υ θ ία ς , Τά δάση τής 
έλάτης τά όποια λόγω του είδους των θά 
ή το δυνατόν ν' άπο δώσουν σοβαρωτέραν 
τινά οικονομικήν πρόσοδον ευρίσκονται είς 
άθλιαν κατάστασιν, ά^αιά καί διασκορπι
σμένα εί; πλείστας περιφερείας. Έ κ  τών 
δασικών είβών τής δρυό; καί τών άειθαλ- 
λών πλατύφυλλων, διατελουντων καί τού
των υπό τό φάσγανον τής αίγός, δέν είναι 
δυνατόν ν’ άναμείνωμεν γενναιοτέραν τινά 
δασικήν πρόσοδον άπό έκείνην την όποιαν 
σήμερον μάς άποδίδουν. Γενικώς καί ή δα
σική παραγωγή τής περιφερείας Παραμυ
θίας περιορίζεται είς τήν έπούλωσιν τών 
τοπικών άναγκών τών κατοίκων (καύσιμον 
Ολην, άσβεστον, όλίγους ξυλάνθρακας κλπ).

4 .  4άση  Φ ιλιατώ ν. Τά είς τήν περι
φέρειαν Φιλιατών φυόμενα δάση έξ άειθαλ- 
λών πλατύφυλλων καί φυλλοβόλων ορυών 
θ’ άποκτήσουν σπουδαία ν' οικονομικήν άςί- 
αν, όταν θά καταστή δυνατή ή πλήρης αύ- 
τών έκμετάλλευσις ήτις θά λάβη χώραν με
τά τήν κατασκευήν δασικών τινών όδών 
μέ βάσιν τήν αμαξιτήν όοόν Ίωαννίνων— 
Ήγουμενίτσης, τήν διερχομένην παραλλή- 
λως τών όχθών του Καλαμά. Τά ώς άνω 
δασικάζσυμπλέγματα'Φιλιατών θ' άποόώ· 
σουν τότε καί πέραν τών άτομικών άναγκών 
τών κατοίκων γενναιότερα τινά ποσά ξυλαν
θράκων, άσφαλώς δέ καί ικανοποιητικόν πο-

σόν χρησίμου ξυλείας έκ φυλλοβόλων δρυ- 
ών, άριας ή καί πρίνου.

5 . Δάση Π ω γω νίου. Έ  περιφέρεια 
αύτη προσφέρει καλυτέρας συγκοινωνιακά; 
συνθήκας, διότι δ ι’ αυτής διέρχεται ή πρός 
’Αλβανίαν αμαξιτή όξός. Πλήν όμως τά 
παραγωγικώτερα δάση της έκτείνονται πρός 
τά σύνορα τής περιφερείας Φ.λιατών, θά έκ- 
μεταλλευθοϋν δέ καί θά λάβουν άξίαν οί- 
κονομικήν σπουδαιοτέραν τής σημερινής, 
μετά τήν κατασκευήν τών άπαραΐτήτων 
συγκοινωνιακών έργων. Γενικώς καί ή οι
κονομική έκμετάλλευσις τών δασών Πωγω- 
νίου περιορίζεται σήμερον είς τήν ίκανο- 
ποίησιν μόνον τών τοπικών άναγκών τών 
κατοίκων.

6 . Λάση Κ ονίτσης. νΑ*ω τών 80.000 
στρέμμά των καλών δασών άποτελουμένων 
κατά */» «τό δάση πεύκης τής λαρυκοειδονς 
και κατά τό έτερον */j άπό δάση όξυάς, ε- 
λάτης καί δρυών, έχουν συγκεντρωθή είς 
τήν περ φέρει αν Κονίτσης, μίαν έκ τών δα- 
σικοπέρων περιφερειών τής ‘/ώρας. Ή  
σπουδαία οικονομική σημασία τών δασών 
Κονίτσης σήμερον δέν διαφαίνεται π/ήοο)ς 
διότι ή δασική εκείνη περιφέρεια είναι ά* 
πομεμακρυσμένη καί δέν παρουσιάζει ουδέ 
στοιχειώδη συγκοινωνίαν. Ή  μεταφορά ιών 
δασικών προϊόντων λαμβάνει χό)ραν μέχρι 
Κονίτση: διά ζώων, περί τάς 7 — 10 ώρας, 
έκεΐθεν δέ ετερα 70 χιλιόμετρα μέχρι Ίω · 
αννίνων ή καί περαιτέρω δι* αυτοκινήτοον. 
Οι οικονομικοί δθεν οροί καί αί συνθήκαι 
διά τήν εκμετάλλευσιν του δασικού πλούτευ 
τής περιφερείας εκείνης πράσφέρονται λίαν 
δυσμενείς. Ή  περάτο^σις τής εγκεκριμένης ο
δού Κονίτσης—Άνασελίτσης αρ. 40, κα* 
Οώς καί έτέρας επίσης εγκεκριμένης μέχρι 
Βοΰρμπιανης καί Καστάνιανης άριθ. 223, 
ήτις διασχίζει τά καλύτερα δασικά συμπλέγ
ματα τής περιφερείας, Θέλει μεταβάλει άρ
δην καί επί τά βελτίω τάς οϊκονομικάς συν
θήκας τών δασών Κονίτσης. ενεργούσα επί 
τήν μείωσιν τής άποστάσεως τών δασών 
τούτων άπό τών κέντρων καταναλώσεως, 
ανεξαρτήτους τής ζητήσεως τών δασικών 
προϊόντων, ήν θέλει δημιουργήση αυτή αυ
τή ή οδός.
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ν * 7. Δάση Ίω α νν ίνω ν  Τά έκμεταλλεΰ- 
j σιμά ξυλώδη δασικά κεηάλαια έν τή περι- 

φερπα Τωαννίνων Πναι λίαν σοβαρά. Ευ· 
j ρηνται ftp σχεδόν ά (αντα εν xfj όρειτή πε

ριφερείς του Ζαγορίου. Τά κεφάλα α ταυ* 
ί τα συγκροτούμενα έκ ξυλωδών όγκων ύαε* 

ρο).»ίμων δένδρων, αυξανόμενων μέ ποσο* 
στον ούχί στανίως 1 °Jo και άςιθμουντων ή- 
λικίαν ν.ιέρ τά 150 έτη, μέ την κρατούσαν 

ί ήδη κατά συστάδας δια/.είρ σιν τής μεγί
στης δηλυδή έπινερδείας, έ'δει από ετών νά 
εϊχον άποληφθή. Δυστυχώς και εδώ παρου
σιάζεσαι ή αυτή πιρίιτωσις άπουάας εκμε- 
h iλ/ευ-ών λόγφ τών δυσκολιών τής μετα
φοράς. Τά μεταφορά τη: ξυλείας έκ τών 
περιφερειών Ζαγορίου ενεργεΐται διά ζώων 
μέχρ τής αντίπεραν τών Τωαν\ίνθ)ν πλευ
ράς τής λίμνης ή μέχρι Λυκοστόμου. Προ- 
κειμένου δμως νά ένεργηθ.οΰν ύλοτομίαι 
μεγαλύτερων ποσοτήτων ξυλείας Ιδία εϊς 
τά δάση Λεσινίτσης, Λαΐστης κλπ. είναι 

j δυνατόν νά ένεργηθή και μεταφορά ξυλείας 
διά του ’Αώου πο αμοΰ, μέχρι του στομίου 
έ\θα ή γέφυρα τής Κονίτσης. Όπωσδήπο- 
τε αι μεγάλαι αύται αποστάσεις καθώς.καί 

" ή χρηαψοποίησις διά την μεταφοράν ξυ
λείας πρωτογόνων μέσων (ζώων) δεν ευνο- 
ονσι την πλήρη και επικερδή τών δασών ε
κείνων έκμετάλλευσιν. 'Υπάρχουν σήμερον 
έν τή περιφερείς εκείνη συγκεντρωμέτα δα
σικά κεφάλαια πρώτης γραμμής από από- 

ί ι^εως ποιοτικής, κατάλληλα διά παραγωγήν 
| πολύ·(μου εργασίμου ξυλείας δυναμένης 
| έν πο'λοϊς νά συναγωνιστή ώρισμένας κα*
! ηγορίας ξένης ξυλείας. ΤΙ ολική καταλαμ·' 
j βανομένη υπό τώνδασικών συμπλεγμάτων 

Ζαγορίου έκτασις ανέρχεται είς 130.000 
στρέμματα, έξ ών τό */, τΰς έκτάσεως κατα* 

"  λαμβάνουν' δάση πεΰκης υψηλής μορφής 
καί τινα δάπη έλάτης καί, όξυάς, τό δέ έτε
ρον */2 καταλαμβάνουν δάση φυλλοβόλων 
δρυών μορφής χθαμαλής, μέσης ή και υψη
λής. Πάντως τά δάσηΖαγορίου, ευρισκόμενα

υπό λίαν ευνοϊκάς συνθήκας κλίματος και 
εδάφους κρυπτουν άξιόλογον δασικόν πλού
τον, έμπορικώς έκμεταλλευσιμον δ οποίος 
προώρισται ν ’ άλλάξη τήν οίκονομικήν ο'ψιν 
του Ζαγορίου, αρκεί ιιόνον νά περατωθή τό 
υπό κατασκευήν ή υπό μελέτην δασικόν ά
δικόν δίκτυον τής περιφερείας εκείνης.

θ . Δάση Μ ετσόβου. Έ ν  συνεχεία 
προς τά δασικά συμπλέγματα του Ζαγορί
ου εκτείνονται τά δάση Μετσόβρυ άποτε- 
λουμένα έκ τών αυτών πολυτίμων δασικών 
είδών πευκης, δξυάς κ «ί έλάτης. Τά δάση 
ΤΓ-ΰτα είναι ωσαύτως σπουδαία καίάξιολο- 
γα, λόγω δμως άποστάσεως καί παντελούς 
έλλείψεως συγκοινωνία; παραμένουσιν άνε* 
κμετάλλευτα. ΤΙ περιφέρεια Μετσόβου δια* 
θέτει δΟ—βΟ.ΟΟΟ στρ. δάση υψηλής μορ
φής κατάλλ.ηλα προς έκμετάλλευσιν, άπο- 
τελούμενα κατά τό V9 άπό πεύκην λαρυκο- 
ειδή καί έλάτην, κατά δέ τό ε>ερον */a 
δξυάν.

9 . Δάση ”Α ρτης. eH δασική περιφέ
ρεια "Αρτης άπό οικονομικής άπόψεως θά 
είχε μεγά'ην σπουδα'ότητα άν πολλά τών 
δασικών συμπλεγμάτων τής έλάτης, τά ό
ποια εκάλυπτον άλλοτε τάς έστραμμένας 
προς Αχελώον καί "Αραχθον κλιτΰς δεν 
ύλοτομουντο προ δλίγων δεκάδων ετών σχε
δόν άποψιλωτικώς διά νά μεταφερθοΰν είς 
τά εργοστάσια τών Πατρών. Σήμερον τά 
πολύτιμα έκεΐνα ξυλοπαραγωγικά δάση ή- 
ρακόΟησαν αίσθητώς, άπεκλαδώθησαν καί 
άπερρακώθησαν είς τρόπον ώστε δυσκόλως 
θά συνέλθουν είς τό μέλλον. Τά οικονομι
κή αυτών σπουδαιότης προς τό παρόν δέον 
νά περιορισθή εις μικράς μόνον άπολήψεις 
μετά πάσης περισκέψεως χρησίμου ξυλείας 
καί μόνον έκ τών πυκνοτέρων δασικών συ
μπλεγμάτων, άποκλειστικώς καί μόνον προς 
θεραπείαν τών ατομικών,αναγκών τών κα
τοίκων τών γειτονικών προς τό δάσος 
χωρίω*.
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ΣΤΗ ΦΛΟΓΕΡΑ. TOY ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ

Την πήραν οί νεράιδες τη φλογέρα σου 
ι και σ' άγνωστα την έχουν κρύψει βάθη.

Άνεύρετη νά μένη*εκεΐ κι* άμόλυντη ν 
κάνεις τό’μνστικό νά μή τό μάθη.

 ̂ Τη μαγική φλογέρα την ολόχρυση
πού αντήχησε γλυκόλαλη κι* εχάθη.

.> Ν · .

* . Κανένας δεν τη βρήκε, δεν τή μάντεψε ^
’ - ν  και τό γλυκό σκοπό της δεν τον ξέρει. '

“Αλλο κανένα στόμα δεν τή λάλησε Λ
και δεν τήν άγγιξε ποτέ κανένα χέρι.
Ξεχωριστό ασυντρόφευτο βοσκόπουλο 

- Ν κι* ολόλαμπρο του τόπου χρυσαστέρι. ,
* \

Τήν πήραν τή φλογέρα τήν πεντάρφανη 
 ̂ νά πλέκουνε σε θρύλους τον καϋμό σου.

•Νά παίρνουν τό χορό ιούς μέ τον ήχο της 
- κ* εκείνες σου διδάξαν τό σκοπό σου.

Νά τραγουδούν τά πλάνα φεγγαρόφωτα 
μέ τό τραγούδι τό δικό σου.

Ποιος είδε ποιος νά γροίκησε τ* άνάκουστα A  
τά νεραϊδένια απόκοσμα τραγούδια.
Των στίχων σου τά μύρια τά γητέματα 
τής ομορφιάς τά μεταξένια χνούδια. . .
Σσν γύρη συναγμένα από τ’ άμύριστα 
τής Ή πειρος τ* αμάραντα λουλούδια/ .

* V *
Τινάζουν τά μαντήλια του ανάερα V.
και τά ξανθά άνεμίζουνε μαλλιά ίους. · *

' τής ερωτιάς και τής γητ»άς πλανέματα
σκορπίζουνε στο χρόνο τά φιλιά τους.
Κι* δλα τά παραμύθια κι* δλοι οί θρύλοι μας 
ποτίζονται μοσκιές ακ τή μιλιά τους.

\ \



*Ώ -θρύλοι μαγικοί μου κι* άνιστόριστοι 
μέ την ψυχή του τόπου ζυμωμένοι.
Μέ τήν ψυχή μέ τή ζωή μέ τ* δνειρο 
άπ* τούς παληούς καιρούς ξεκινημένοι. 
Τής ώριας φαντασίας τά πλάσματα 
μες στο βουνίσιο αγέρα βαφτισμένοι.

Και λέν μέ τό ρυθμό σου και τό λόγο σου 
κα'ι μέ τά~έξωτικά δικά τους χίλια.
Για τις βλαχού^ες λέν για τά βοσκόπουλα 
για τά παληά τού Θεόκριτου ειδύλλια. ' 
Πού τάκλεινες εσύ καί τά τραγούδησες 
μέ τής φλογέρας σου τήν τρίλλια.

1
✓

Και λένε για τού «Νίκα» τ3 άγγελόκρουσμα 
καί γιά τής ξενητιάς τή ματ'ρη όρφάνια., 
Τού μαντηλιού τό κέντημα τ’ ώριόπλουμο 
τού «ψωμοπάτη» λένε τήν τυράννια.
Τού «Σταυραϊτού», καλέ, πού σ* άρπαξε 
μέ τις πλατιές φτερούγες του στά ούράνια.

*Όλα τ* άνιστορούν αυτές χορεύοντας 
. καί τά τυλίγουν μεταξένια υφάδια.

Τριγύρω στις πηγές τις κρύσταλλόνερες 
και στά βαθύσκιωτα λαγκάδια. 
*Αφροντυμένες λυγερές δρθόστηθες 
τά, φεγγαρόφωτα τά βράδυα.

Καί μιά, τήν ωρια τή γλυκειά τήν κάλεσα 
τή λατρεμένη τήν ξανθομαλούσα.
Καί τής καρδιάς σου τή βασίλισσα 
τήν ξωτικιά τή μούσα.
9Ά χ  νάηταν κι* εγώ ο μαύρος νά τήν κάτεχα 
τήν άστραποβολούσα. \

\  ,

Κινάω νά μάθω τό τραγονδΓτης, 
πλανιέμαι* νύχτα μέρα κείθε πέρα.
Τό μυστικό νά κλέψω τό χιλιάκριβο 
γιά κείνη τή χαμένη τή φλογέρα.
Κινάω νά πάρω τό μαντήλι της
και πιάνω τον άφρό καί τον αγέρα. , ■ *

I
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ΠΩΣ , ΕΝΟΙΩΣΑΝ

ΑΠ' ΤΟΓΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΤΒΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Iι

"Οσο κ ι’ αν ήταν μυαλό μας δοσμένο, 
πιο πολΰ, στα παιγνίδια, σ ' εκείνη την πο
λύ παιδική ηλικία, ωστόσο, κάτι τό παρά
ξενο καταλαβαίναμε πώς συνέβαινε εκείνη 
τή μέρα στο Σχολειό μας. Κάτι είχε αρ
πάξει τ’ αυτί μας κ ι3 από κουβέντες ,τών 
μεγάλων στο σπίτι και ή παιδική διαίσθη
ση ήταν δλο αναμονή.

Οι δασκάλες, μεζεμένες στο Γραφείο, 
συζητούσαν χαμηλόφωνα κΓ ήταν φανερό 
πώς αυτό πού έλεγαν ήταν σοβαρό.

Θά θέλαμε κΓ εμείς νά κάναμε τό ίδιο, 
μά οι μεγάλες δεν μάς καταδέχονταν για 
κουβέντα κΓ εμείς οί μικρές, είμαστε πολύ 
μικρές για νά δώσουμε μορφή και νόημα 
σ’ αυτές τις αδιόρατες ανησυχίες. ’Έ τσι, 
μαζευτήκαμε στο κάτω μέρος τής αυλής, 
δπου ή Λέντζη, ή βλαχόπουλα, είχε βαλθή 
πάλι νά πηδάη. παίρνοντας φόρα από μα- 
κρυά, και νά φιάνη τά πιο αμηλά κλωνάρια 
μιας ακακίας. Ή τα ν  μιά βλαχόπουλα από 
τή Σαμαρίνα, μέ δυο σφιχτοπλεγμένες κο
τσίδες στεφάνι γύρω στο κεφάλι—δποος δά 
κΓ δλες μας εκείνο τον καιρό—και κατα- 
κόκκινα μάγουλα. Δεν ήταν δμορφη, μά ή 
Ζωντάνια πλήθαινε μέσα της και στήν τάξη 
δεν κάθονταν ήσυχη. Ή  δασκάλα τή μά- 
λο>νε κΓ αυτή ξέσπαγε σέ τούτο τό αγορί
στικο αγώνισμα, σάν βγαίναμε στον κήπο 
γιά διάλειμμα. "Ωρμαγε καί σάλταρε καί 

,σουρομάδιζε τήν ακακία. Κάναμε κύκλο ε
μείς οι άλλες καί φωνάζαμε, τσιρίζαμε, γε
λούσαμε σέ κάθε της επιτυχία. Καί ή Λέν
τζη πήγαινε δλο καί τ’ άψήλου.

Δέν ήταν μονάχα τό πήδημά της πού 
θαύμαζα, μά μού άρεσαν πολύ κΓ' εκείνα 
τά πολλά της βραχιόλια πού φορούσε και 
σέ κάθε πήδο, βροντούσαν δμορφα. Σωστή 
Γερακίνα.

Χτύπησε ωστόσο ή κυρά—Μαρίνα τό 
κουδούνι καί μπήκαμε στήν τάξη. Ε μ είς , 
τά μικρά, είμαστε στις κάτω αίθουσες, μ ι
σοσκότεινες καί μέ μακρυά θρανία.

Ή τα ν  αρχή τής Σχολικής χρονιάς.
Μπήκε ή δασκάλα γιά τό μάθημα. Τήν 

έλεγαν Κυρία ’Αλεξάνδρα καί φορούσε ένα 
καφετί φουστάνι, μέ σουρωτή φούστα μα
κρυά καί τό πολκάκι επάνω, σφιχτό στο 
σώμα της. Ή τα ν  μεγαλούτσικη, κάπως, στά 
χρόνια μά μιά καί δέν είχε παντρευτή ακό
μα, τά μαλλιά της δέν τά είχε σινιό καμο)· 
μένα, αλλά μιά κοτσίδα, λεπτή, μακρυά, νά | 
κρέμεται στήν πλάτη κΓ ένα βελουδάκι 
μαύρο γύρω στο κεφάλι. Κρατούσε πάντα 
ένα χάρακα κΓ ήταν τόσο καλή, πού ποτέ 
μας δέν τον είχαμε γευτή. Χτυπούσε μονά
χα μ’ αυτόν τήν έδρα της γιά νά μάς κάνη 
νά ησυχάσουμε.

Μάς έβαλε νά διαβάσουμε από τ’ ’Ανα
γνωσματάριο καί υστέρα νά πούμε τά φω
νήεντα καί τά σύμφωνα.

Τό μάθημα προχωρούσε ανόρεχτο, για 
τί ή Κυρία Αλεξάνδρα, ήταν φανερό, είχε 
αλλού τό νού της. ’Έφτασε^τό μεσημέρι κΓ 
αυτή τή μέρα ούτε ή Μαρίκα δέν σκέφτη- ί 
κε νά μάς κάνη τό καθημερινό της αστείο.

Ή τα ν  ένα κορίτσι πολύ ξανθό καί πο
λύ γαλανό. Τό σκολειό, από τήν πρώτη 
μέρα, τό βρήκε μπελαδίδικο κΓ ανιαρό 
πράμα. Κατάφερε τή δασκάλα νά τή βάλη 
νά καθήση σ* ένα πλαϊνό θρανίο, στην α 
πάνω γωνιά, κΓ άπ’ έχει ή θά μάς έκανε 
γκριμάτσες, γιά νά γελάμε, ή θάπιανε μυΐ- 
γες καί τις βουτούσε στο καλαμάρι τού 
θρανίου.

Τό πιο αστείο της, ήταν τούτο! έπαιρ
νε τό μαντήλι της καί μέ τρόπο, πού αυτή |  
είχε επινοήσει, τό τύλιγε καί τό έδενε έτσι,ί
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πού έμο αζε σαν χότζας! "Υστερα, έβαζε τό 
χέρι της πίσω από τ* αύιί καί μέ τ ’ άλλο 
κρατούσε ψηλά .τό χοτζάκι της για να τό 
βλέπουμε. «Μπιιγλάτισε», μάς έλεγε χαμη
λόφωνα, «μαζέψτε τα!» (') Τά πνιχτά μας 
γέλια έκαναν τη δασκάλα νά την προσέξη 
και την έβγαζε, τις πιο πολλέ: φορές, έξω. 
Σαν σχολούσαμε κι’ έμεΤς, τή βρίσκαμε >ά 
παίζη «κοκόσες» μ9 άλλα παιδιά, κάπου 
έκεΐ κοντά στα Ιπ ιτάλια .
- Καμιά φορά, σχόλασε και ιό μάθημα 

και ή δασκάλα μάς είπε νά σταυρώσουμε 
τά χεράκια επάνω στο θρανίο κα'ι νά προ* 
σέξουμε τι θά μάς πή.

βΗ αναπνοή μας κόπηκε. *Έπαψε κάθε 
θόρυβος και τά μάτια μας στηλιόθη/αν ε
πάνω της, γεμάτα προσμονή. Έ π Ι  τέλους 
θά μαθαίναμε.

«Αύριο δεν θά έλθετε στο Σχολείο, μάς 
είπε, ούτε κα.ί μεθαύριο και ’ίσως, για 
πολλές, πολλ'ς μέρες τό Σχολείο θά είναι 
κλειστό. Θά γίνη πόλεμος. "Οταν πάλι μέ 
τό καλό ανταμώσουμε....» κι3 έκεΐ στάθηκε. 
Πώς νά έμπισιευθη στην παιδική έχεμύ- 
θ ιια  δόα εκείνη τή στιγμή πλημμύριζαν 
τήν ψ\»χή της;

«"Ο αν μέ τό καλό ανταμώσουμε, συ; 
νέχισε, θά προχωρήσουμε στα μαθήμ τά 
μας. Έ σεΐς, όσον καιρό θά μείνετε χωρίς 
σχολείο, νά διαβάζετε σιό σπίτι. Θά σάς 
βοηθήσουν οι γονείς σας ή τά μεγαλύτερα 
αδέρφια. Τώρα, πηγαίνετε φρόνιμα κα'ι 
κατ’ εύθεΐαν στο σπίτι».

«Χαίρετε, Κυρία», είχαμε δλες μαζί, 
μά μέ πνιχτή φωνή.

Μιά, μια άνοιγαν οι πόρτες από τις 
άλλες αίθουσες καί οί μεγάλες έβγαιναν βα* 
ρειές κι* αμίλητες, ύστερα από τό μεγάλο 
μυστικό πού τούς είπε ή Διευθύντρια. Τά 
μάτια τους'αστρα'φταν.

Μου είχε στείλει μιά θεία μου, αχό 
τήν ’Αθήνα, ένα ναυτικό καπέλλο μέ δυο 
Ελληνικές σημαιούλεο απ’ εδώ κι3 απ’ έ
κεΐ στην κορδέλλα. Στή μέση έγραφε ή 
«Άβέρωφ» ή «Ναυκρα ούσα», καλά δέ 
θυμάμαι. Τό φορούσα και πήγαινα μέ κα
μάρι στο Σκολειό. Σαν έφτανα στο «Κλού 
κι», (*) φρόντιζα νά τό βγάζω καί νά το 
κρύβω μες τήν τσάντα μου. Εκείνη ιή μέ
ρα δεν τό φόρεσα καθόλευ βγαίνοντας από

τό Σχολείο, καί τό έκρυψα κάτω άπό τήν 
ποδιά μου.

Αυτά, κι* δσα άλλα ακολούθησαν, θά 
μπορούσα νά τά είχα λησμονήσει στις πολ
λές τους Αεπτοοέρειες. Ή τα ν  δμακ γεγο 
νότα συνταρακτικά για μάς.-Ή ταν κάτι πού 
περιμέναμε άπό γενιά οέ γενιά καί λές καί 
τό νοιώθαμε μόλ^ ανοίγαμε τά μάτια στον 
κόσμο. Ή  μνήμη τά φύλαξε σάν ιερή πα 
ρακαταθήκη. Γεννιόμαστε και μάς τρέφανε 
μέ μιά τροφή για νά με γαλών η τό κορμί 
καί μέ μιά ’Ιδέα γιά νά τραφή ή ψυχή μας.

Κ ι’ αυτή ή ’Ιδέα ήταν ό ξεσκλαβωμός.

Πολλές φορές γράφτηκαν καί ειπώ θη
καν τά ιστορικά γεγονότα αντής τής επο
χής καί δέν είναι αυτά πού θέλα> νά επα· 
ναλάβφ σήμερα.

Κάθε τέτοια εποχή ζωντανεύουν οί ανα
μνήσεις κΓ δ,τι θά πώ είναι αυτά πού 
νοιώσαμε έμεΐς, σάν μικρά παιδιά, τότε...

Τό σπίτι πού γεννήθηκα γειτόνευε μέ 
Τούρκους καί Χριστιανούς. Ό  μέσα κήπος, 
έκτος άπό τή μιά πλευρά του, συνόρευε μέ 
κήπους καί σ/ιίτια πού ανήκαν σε Τούρ
κους. Δέν ήταν κακοί άνθρωποι, μά πολύ 
νταραβέρι δέν είχαμε μαζί τους. ‘Έ ρχον
ταν, καμιά φορά, ή πλαϊνή μας ή Νιμέττ 
πού ήταν, απάνω—κάτω στά χρόνια τής 
αδερφής μου, γιά νά τής ζητήση κανένα 
σχέδιο γιά εργόχειρο καί ή Κυρά—Χαίρω, 
δταν ήταν νά κάνουν, καμιά φορά, στο σπί
τι «νισιστέ» καί «χακαν^». (3) Ή  κυρά— ' 
Χαίρω ήταν πολύ'ειδική σ’ αυτά.

Εκείνη έρχον:αν καί γιά άλλη αιτία στο 
σπίτι* είχε ένα μοναχογυιό, τό Γιουσούφ 
— οχι παραπάνω άπό δέκα χρονών—και 
τσακωνόταν /ώρα τήν ώρα. Ό  Ριουσουφ 
είχε πείσμα μουλαρίσιο καί τήν έσκαγε. 
ΚΡ έμπηγε υστερικές φωνές εκείνη καί 
σήκω-ε τή, γειτονιά στο πόδι. 'Ύστερα, 
έρχονταν άπό τό σπίτι νά πιή . έναν καφέ 
καί νά τήν καλμάρη, μέ λόγια συνετά, ή 
γιαγιά μου.

Τό Γιουσούφ σπάνια τον αναμιγνύαμε 
στά παιγνίδια μας. Πολλές φορές εκεΐ που 
παίζαμε, μά, άρπαζε Υ ι; σφαίρες η τό τόπι 
καί γίνονιαν καπτός. Στο Γιουσούφ, έμεΐς 
τά παιδιά, βλέπαμε τό μικρό 'Τούρκο δυνά
στη.

t
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"Ως τότε, εκεί βρίσκονταν οι σχέσεις 
μέ τούς Τούρκους γειτόνους, μά τοόρα, με 
την κήρυξη τού πολέμου, τά πράματα άλ
λαξαν. Κηρύχτηκε κι* ανάμεσα μας ό π ό 
λεμος. Ή τα ν  ένας πόλεμος βουβός, χωρίς 
καμιά σύρραξη. Ή  κυρά— Χάϊρίο δεν ξα- 
ναπατούσε πια σπίτι μας κι5 εμένα δεν μέ 
ξανάστείλαν να τής ζητώ φρέσκα αυγά, ό
ταν λείπανε από τό σπίτι. Ή  αλήθεια ε ί 
ναι πώς ποτέ μου δεν έμπαινα στο σπίτι 
τους μ 3 ευχαρίστηση και χωρίς κάποιο α
διόρατο φόβο. Έ ξω  από τό σπίτι τους, 
στον κήπο, ήταν οί κουζίνες τους κι5 εκεί 
εύρισκα, τις πιο πολλές φορές, την κυρά— 
Χαίρω νά μαγειρεύη, μετά μαλλιά της κρυ- 
μένα καλά— καλά σ’ ενα άσπρο φακιόλι. (*) 
Ή τα ν  νέα κι9 όμορφη, αντίθετα από τον 
άντρα της, πού ήταν πατέρας της στά χρό
νια και καμπούρης. Τον έλεγαν Μουσταφά 
αγά κι9 έκανε και τό ράφτη.

"Αμα δεν μπορούσε ν ’ άφήση τή δου- 
λιά της γιά νά μου δώση τ’ αυγά μου έλε
γε: «"Αΐντι μέσα νά σ’ τά δώκΐ’ ή μπα
μπάς τ’ Γιουσούφ».

« Ή  μπάμπας τ3 Γιουσούφ» δέ μέ φό
βιζε, γιατί ήταν ενα αγαθό γεροντάκι, μά 
εκείνο τό παράξενο, τό αχανές καί γυμνό 
από έπιπλα σπίτι τους, μου έδινε μιά κρυ- 
αμάρα.

Σάν έβγαινα μέ τ’ αυγά στά χέρια, κΓ 
άν τύχαινε νά είναι Ραμαζάνι μέ φώναζε 
νά δοκιμάσω «τσίοτσίου άπού ζάχαρ’> τού 
«χουσίάφ», γιατί εκείνη νήστευε καί δέν 
μπορούσε ούτε καί νά δοκιμάση καν. Μιά 
τέτοια φορά, θυμάμαι, μού τόδωκε τόσο 
καφτό πού ζεμάτισα τή γλώσσα μου.

"Υστερα από την κήρυξη τού πολέμου, 
τά πράματα είχαν πάρει πιά τό δρόμο τους. 
Έ ν α  δρόμο μέ καθημερινή αγωνία, φόβο 
ελπίδα.

Ό  πατέρας μου, ήταν κιόλας ένας χρό- ' 
νος, έλειπε από τό σπίτι μας κ ι3 έρχονταν 
πού καί πού. Ή τα ν  πολύ ανακατεμένος μέ 
τά κομιτάτα καί τον είχαν ειδοποιήσει μυ
στικά (Τούρκος ήταν αυτός πού τον ειδο
ποίησε) νά φύγη γιά κάμποσο καιρό, νά 
τον ξεχάσουν λιγάκι οί Τούρκοι γιατί κιν
δύνευε. Τον είχαν μυριστεί γιά τά καλά.

Πήγε νά εργαστή μακρυά από τά Γ ιάν

νινα, σ’ ένα χωριό. Τό επάγγελμά του ή
ταν τέτοιο πού έγινε μέ χαρά δεκτός.

Ή  ανάμιξη αύιή τού πατέρα μου, μάς 
έκανε νά βλέπουμε πολλά τά παράξενα σπί
τι μας. Κλείνονταν σ’ ένα δωμάτιο μαζί 
μέ άλλους καί μιλούσαν ώρες ολόκληρες. 
Ή  μάννα μου, μ’ ένα εργόχειρο πάντα στο 
χέρι καθόνταν κοντά στο παράθυρο. "Ολη 
τήν ώρα κύτταζε προς τό δρόμο. Σέ κάθε 
τι ύποπτο θά είδοποιούσε.

’Α π’ όσους έρχονταν στο σπίτι, έναν 
δέ θά ξεχάσω ποτέ, έστω κΓ άν είναι νά 
ζήσω έναν αιώνα. Ή τα ν  δ κύρ— Ζώης— 
όπως όλοι τον άποκαλούσαν δ φαρμακο
ποιός. Ή  φυσιογνωμία ήταν Σλαβική, 
σάν αδερφός τού Τολστόϊ, καί ή ψυχή του 
Έλληνικώτατη. Γιά τό μεγάλο πατριωτι
σμό καί τή μεγάλη του μετριοφροσύνη, θά 
είχε νά πή καδένας πολλά.

Θυμάμαι, ύστερα, κάποιον πού έφερνε 
Ελληνικές εφημερίδες κρυφά. Τις διάβα
ζαν οί γονείς μου γρήγορα, γρήγορα, κρα
τούσαν σημειώσεις κΓ ύστερα τις έπαιρνε 
πάλι εκείνος δ άνθρωπος γιά νά τις δώση 
κΓάλλού νά τις διαβάσουν. Ό  πατέρας μου 
τον βοηθούσε νά τις κρΰψη καλά επάνω 
του. 9 Α π’» όσα βλέπαμε κΓ ακούαμε, μάς 
είχαν μάθει νά μή βγάζουμε μιλιά.

Σχολειό πιά δέν είχαμε. Ή  μάννα μου 
μάς έκανε ένα καταμερισμό δουλειάς, γιά 
νά μή ρεμπελέψουμε. Ε μένα, δουλειά μου 
ήταν νά μαζεύω μ* ένα (ίκουπάκι τά φ θ ι
νοπωριάτικα φύλλα πού γέμιζαν τήν αυλή. 
Πολλές φορές καθόμουν στήν^πέτρινη σκά
λα, απελπισμένη σάν τό Σίσυφο, γιατί ενα 
αεράκι ξαφνικό μ3 έκανε νά ξαναρχίζω, φτού 
κ ι’ άπ’ τή αρχή. Ή  μεγάλη μου αδερφή 
διάβαζε καί κεντούσε. Ή  δυσκολία ήταν 
μέ τό μεγάλο αδερφό. Ή τα ν , ένα αγόρι 
15— 16 χρόνων.

Θά πρέπει ή καινούργια γενιά άγοριών 
νά μάθη τούτο: τίποτε δέν ήταν πιο δύσκο
λο, πιο δραματικό γιά τούς γονείς—καί 
γιά τό ίδιο  τό παιδ ί—από τό νά τό μεγα
λώνουν στη σκλαβιά.

Βέβαια, ή δική μας εποχή δέν ήταν τού 
Ά λή Πασά, αλλά είχε καί τούτη πάμπολ- 
λες δυσκολίες. Θά σταματήσω μόνο σέ μιά. 
Τό παιδί τό απασχολούσε ιό  Σχολείο καί

✓
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ή μελέτη, είχε δμως καί τις ελεύθερες ώρες 
ίου, είχε τις παυσεις. Τότε, δεν ήταν γήπε* 
δα μέ αθλητικά παιγνίδια, δεν ήταν εκδρο
μικοί Σύλλογοι, ούτε κινηματογράφος, ού
τε καν ή Πλατεία νά κόβη βόλτες μέ τους 
φίλους του. Στη Λίμνη πήγαινε μπάνιο μέ 
συνοδεία πάντα ενός μεγάλου. Έ τσ ι ήταν 
αναγκασμένο νά μένη στο σπίτι καί νά δη* 
μιουργή ψυχαγωγία δπως μπορούσε. /Ο  
κήπος του κάθε σπιτιού μάζευε λίγους συμ
μαθητές καί φίλους. Οί σημερινές μητέρες, 
λίγ'ο ώς πολύ, πολλά διάβασαν καί πολλά 
ακόυσαν γΰρω από παιδαγωγικά συστήμα
τα. Οί μητέρες εκείνου του καιρού δέν ή
ξεραν πολλά πράματα απ’ αυτές τις θεω
ρίες. "Ενα πράμα δμως είχαν νοιώσει πάρα 
πολύ καλά: τό «αργία μήτηρ πάσης κα
κίας». Έ τσ ι πολλές έμαθαν καί σΓ αγό
ρια εργόχειρο. Ό  αδερφός μου κεντούσε 
ωραία. Κρατώ ένα δικό του έργο, οχι μο
νάχα γιά νά θυμάμαι εκείνον, πού δέν υ 
πάρχει πιά, μά καί σαν σύμβολο τής σκλα
βωμένης νειότης εκείνης τής εποχής.

»

Στο πλαϊνό μας σπίτι καθόταν ή μι
κρή μου φιληνάδα. Μοναχοκόρη, χωρίς α
δέρφια. ’Αγαπηθήκαμε σάν αδερφές. Ε 
κείνη καί τό μικρό μου άδερφάκι στάθη
καν οί μοναδικοί μου σύντροφοι των παιγ- 
νιδιών, δσο βάσταξε ή πολιορκία.

Σ ’ ένα δωμάτιο, πού τό είχαν άφίσει 
στη διάθεσή μας, είχαμε σιήσει κι5 εμείς 
τό Στρατηγείο μας! Μαξιλάρια, καρέκλες,

I κούκλες κι’ ο,τι άλλο μπορεί νά φαντασιή 
' κανένας, ήταν δ στρατός—ή μάλλον οί δυο 

στρατοί—καί τά πυρΓμαχικά μας. Πάντα, 
βέβαια, νικημένος, εξουθενωμένος έβγαινε 
δ Τούρκικος, στρατός. Σάν άποσταίναμε,

1. καθόμαστε καί λέγαμ^, λέγαμε, πάντα γύρο) 
απ’ αυτό τό κοσμογονικό, γιά μάς, γεγο·. 
νός. Ή  φαντασία μας οργίαζε. ‘Η φιλη- 

■ νάδα μου ή αν μαστόρισσα ασύγκριτη στο 
ί νά φκιάχνη ιστορίες πού τάχα συνέβηκαν, ή- 
\ καί πού θά συμβούν, οπού νάναι. Την ά·
| κουγα μ’ ανοιχτό τό στόμα.
i

i ‘
ί Ό  χειμώνας είχε μπή γιά τά καλά.

Ή  πολιορκία άρχισε νά σφίγγη την 
Ιπόλι. Οί Τούρκοι, καί πιο πολύ δ Στρατός

τους, την ένοιωθαν σάν τανάλια. Ε μ ά ς, 
μάς γλύκαινε ή ελπίδα τό σφίξιμο.

Τά Γιάννινα είχαν γεμίσει στρατό. Βλέ
παμε, γιά πρώτη φορά, ράτσες φερμένες 
από τά βάθη τής Μ. ’Ασίας, άλλες άγριες 
κ ι5 άλλες μέ κάτι μάτια προβατίσια.

Ή  πείνα είχε αρχίσει. Γ ιά τούς Γιαν- 
νιώΐες νοικοκυραίους, πού ^ηταν σάν τά 
μυρμήγκια κΓ αποθήκευαν δλο τό κ λο· 
καίρι κΓ έκαναν τά κατώγια' τους σωστά 
μπακάλικα, δέν ήταν καί τόσο αισθητή. 
Τού τούρκικου στρατού άρχισε νά τού ρου- 
φάη τά.σπλάχνα.

Έ να  πρωϊνό, καθώς μοίραζε ό γαλα
τάς τό γάλα του από σπίτι σέ σπίτι, στρα
τιώτες τον στριμώξανε σέ μια γωνιά καί 
τού τό ήπιαν δλο. ’’Αλλοι έσκυβαν καί μά
ζευαν από τό δρόμο ουρές από πράσσα πού 
τις πετούσαν οί «μποσταντζήδες».

Τούτο θά θυμάμαι δσο ζώ, γιατί ήταν 
ή πρώτη εικόνα τής π ε ί ν α  ς πού άντί- 
κρυζα Χτύπησε ή πόρτα μας. ’Ανοίξαμε 
κΓ ήταν δυο στρατιώτες Άνατολίτες, μέ 
κάτι χακί τουρμπάνια στο κεφάλι, αδύνα
τοι, χλωμοί καί βρώμικοι.

—Έκμέκ, είπαν μέ πανιασμένα χείλη/
Τούς δώσαμε ψωμί κΓ έληές. Μά, όπως 

δταν χυθή μιά σταγόνα μέλι καί είναι κα
λοκαίρι καί μαζεύονται στη στιγμή σφήκες 
πολλές, έτσι κΓ εκείνο τό ψωμί μέ τις έ
ληές, μάζεψε μέ μιάς καμιά δεκαριά στρα
τιώτες.

Ή  γιαγιά μπήκε στην κουζίνα κι9 έφε
ρε ένα καρβέλι κΓ ένα μαχαίρι.

Δέκα ζευγάρια σκελεθρωμένα χέρια, 
μέ άκοπα, βρώμικα νύχια, απλώθηκαν καί 
δέκα στόματα φώ αζαν κλαψουριστά:— 
Έκμέκ, εκμέκ.

*Η γιαγιά μοίραζε τό ψωμί. Τό φυλε
τικό μίσος υποχωρούσε μπροστά στην άν- 
θρώ ιινη συμπόνια. Μεσ’ στήν ώρα πέρα
σε δ τούρχος γείτονας. Αυτός δέν ήταν 
Γιαννιώτης, αλλά είχε μπή σώγαμπρος, φερ
μένος άπ’ αλλού, καί ήξερε τούρκικα. Είδε 
καί θύμωσε. Τούς έβρισε τούρκικα κι’ άπ’ 
δ,τι καταλάβαμε τούς είπε γιατί νά ζητια
νέψουν από μιά γκιαούρισσα! Τον κύτα- 
ξαν μέ μάτια άγρια πεινασμένου, μασών
τας γρήγορα τό ψωμί τους.

Πού καί πού άρχισαν ν9 άκούωνται
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διαρρήξεις μαγαζιών από Λιάπηδες.

Αυτές ο! σκηνές, δσο κ ι’ αν σ^υγκινούσαν 
κάπως ιήν τρυφερή παιδική ψυχή, δεν ή
ταν τίποτε μπροστά σ’ εκείνο πού αρχίσα
με νά βλέπομε.

Ο ι Τούρκοι ^ιχαν αρχίσει τις κρεμάλες.
Ά π ό  μακρυά άπ’ τό δρόμο ακούαμε 

κάποια φασαρία. Σκύβαμε απ’ τό παράθυ
ρο και βλέπαμε μια συνοδεία από Τούρ
κους στρατιώτες και κάμποσον όχλο. Π ρώ 
τη καί καλλίτερη ή Καλλιόπη «ή γκαβή» 
καί, ξέμακρα κάπως, ή Τούσιω. (5) Κάμπο
σοι 'Εβραίοι καί στή μέση κάποιος νειός 
άντρας, μέ χωριάτικα ρούχα, άλυσσοδε- 
μένος, πού τον πήγαιναν για κρέμασμα.

’Έσπευδαν οί μεγάλοι νά μάς τραβή
ξουν από τά παράθυρα. Είχαμε 8αο)ς προ- 
φτάσει ν’ αρπάξουμε τή μακάβρια εικόνα.

Ή τα ν  οί καινούργιοι μάρτυρες πού πο
ρεύονταν προς τή θυσία, όμοια μέ τού Π ο
λιούχου τών Γιαννίνων, ξέροντας όμο)ς ε
κείνοι πώς τ’ δνοαά τους, αργά ή γρήγορα 
θά τδσβυνε ό χρόνος. Ή τα ν  κι’ αυτοί από 
τ’ ανώνυμα πλήθη δλων τών Λαών, μέσα 
στήν 'Ιστορία» πού άποθι-τουν τό κορμί 
τους σάν πέτρα, για νά ύψωθή τό ΟΙκοδυ- 
μημα τής Λευτεριά:.

Τά πλατάνι*, προς τό Μελέτ Μπαξέ,— 
αυτά τά ομορφα δέντρα τών Γιαννίνο)ν μέ 
τή βαρεία μοίρα— θά δέχονταν καί θά αί- 
ωρούσαν τό κορμί ενός ακόμα ηρώα.

Κάποια μέρα ακούσαμε, από πολύ μα
κρυά, κάτι σάν μπουμπουνητά. Ό  καιρός 
δέν ήταν στή βροχή* δέν μπορούσε νάναι 
αστραπόβροντα.

Δέν χρειάστηκε νά περάση πολλή ώρα 
για νά καταλάβουμε. Αυτό τό μπουμπουνη
τό ήταν από κανόνια.

Το Μπιζάνι άρχιζε τις πρώτες δοξα
σμένες σελίδες του...

Δυο Αυστριακοί δημοσιογράφοι,πολεμι
κοί ανταποκριτές, πέρασαν από τό χωριό 
πού έμεινε ό πατέρας μου καί ζήτησαν φ ι
λοξενία στο σπίτι του. Βέβαια, ή κουβέντα 
τους μέ τον πατέρα μου δέν ήταν άλλη πα
ρά γύρω από τις πολεμικές επιχειρήσεις. 
Έ δειχναν φιλελληνικά αίσθήματα καί, δέν

/
ξέρω πώς, δ πατέρας μου ξανοίχτηκε κά
πως στή συζήτηση. 'Έστρωσε καί εναν επι
τελικό Χάρτη στο τραπέζι καί ή αισιοδοξία 
κι’ δ ενθουσιασμός τον συνεπήραν.

Τήν άλλη μέυα έφυγαν οί Αυστριακοί, 
κ ι’ αφού τον ευχαρίστησαν γιά τή φιλο
ξενία, σάν γνήσιοι συμπατριώιες τού Μέτ- 
τερνιχ, φρόντισαν νά υποδείξουν στούς 
Τούρκους τήν άμεση σύλληψή του.

Λίγοι στρατιώτες, μ’ έναν άξκοματικό 
επί κεφαλής, έφτασαν σέ δυο μέρες στο χω
ριό. Ό  αξιωματικός ζήτησε κι’ αυτός νά 
μείνη στο σπίτι τού πατέρα μου Δέν ήταν 
άγιος στούς τρόπους καί μιλούσε καλά Γερ
μανικά. Ε ίπε στον πατέρα οτι θεωρείται 
κρατούμενος καί τού απαγορεύεται νά βγή 
έξω από τό σπίτι, έως διού έρθει καινούρ
για διαταγή. Τό σπίτι τό φρουρούσαν.

Ή  μάννα μου πήρε ένα σημείωμα, κρυ
φά σταλμένο από τον πατέρα μου, καί τής 
έλεγε γιά τήν κράτησή του.

Ή τα ν  τόσο αποφασιστικές οί στιγμές 
πού περνούσε δ βασανισμένος μας τόπος, 
είχε τόσες φορές φτάσει ώ; τό κατώφλι ή 
Λευτεριά, πού τώρ τ, άν χάναμε καί τούτη 
τή φορά, θά ήταν γιά πάντα. Έ τσ ι τώ· 
νοιώθε ή μάννα μου.

Δέν έβα?νε τά κλάματα μέ τό άσχημο 
μαντάτο. "Ολα τά περίμενε κι’ δλα ήταν έ
τοιμη νά τά δεχτή.

Μάς έβαλε στο τραπέζι νά φάμε*καί 
μονάχα μάς δήλίοσε, εκείνο τό βράδυ, πώς 
ή ζάχαρη στο σπίτι λιγόστεψε πολύ κι’ άπ’ 
εδώ κΓ εμπρός θά πίναμε τό γάλα μας χω- 
ρις ζάχαρη.

Στήν άκρη τού τραπεζιού Καθισμένη 
έκλοιγα μέ δάκρυα καφτά. Τον πατέρα μου 
τον έβλεπα κιόλας στή μέση τών Τούρκων 
στρατιωτών καί *ού ό'χλο,υ μέ τήν Καλλιό
πη τή γκαβή επί κεφαλής... -

— Γιατί κλαις; ρώτησε κάπως άγρια ή 
μάννα μου.

— Δέν μπορώ ϊό  πιώ τό γάλα χωρίς 
ζάχαρη, είπα, γιά,νά μή φανεριυσω τήν α
ληθινή αιτία- Έ νο ιω θα  πώς εκείνη τή 
στιγμή ούτε έμενα τής μικρής δέν θά συγ
χωρούσε τή λιγοψυχιά.

— Θά συνηθίσης, παιδί μου, σιγά σιγά, 
είπε μαλακοπερα.

. Τήν άλλη μέρα, πρωΐ πρωΐ, νοίκιασε
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ένα αμάξι καί μ8 έναν συγγενή μας έφυγε 
για τό χωριό νά ίδή από κοντά τ'ι πρόκει
ται νά γίνη μέ τον πατέρα.

Στο δρόμο, όπως διηγόταν αργότερα, 
είδε εδώ κ9 εκεί πτώματα τούρκων στρα
τιωτών και μάλιστα ενα, μέ την τοξοει
δή κάμψη του τετάνου.

Λίγο έξω από τό Αυκόστομο, φέρνανε 
κιόλας τον πατέρα μου συνοδεία. Κατέβη
κε ?c] μητέρα μου από τ9 αμάξι κι8 ό αξιω
ματικός, μέ αρκετή ευγένεια, τής είπε πώς 
ή διαταγή ήταν νά τον φέρη δεμένον, άλ
λα εκείνος δέν θελησε νά τό κάνη αυτό.

Λίγο πρίν μπουν στα Γιάννινα, ή μάν
να μου γύριζε πρώτη στο σπίτι. Μάς είπε 
πώς ό πατέρας έρχεται πίσω, αλλά θά τον 
βάλουν οι τούρκοι στή φυλακή.

Είχαμε έξοικειωθή κάπως μ* αυτή τήν 
ιδέα και καθήσαμε στο παράθυρο, έκανε 
ψυχρά μπορώ νά πώ, γιά νά τον ϊδούμε 
πού θά περνούσε.

Δέν άργησε νά φάνή ή συνοδεία. *0 πα
τέρας ανάμεσα στους τοΰρκους, μέ φέσι στο 
κεφάλι, μάς χαμογέλασε και μάς χαιρέτησε 

ι ενθαρρυντικά
Ή ταν ή πρώτη φορά πού τον βλέπαμε 

,μέ φέσι και ή καρδιά μας σφίχτηκε. (β)

Τό μπουμπουνητό από τό Μπιζάνι ά- 
ικούονταν ο?.ο κα'ι πιο κοντάν δλο και πιο 
•.καθαρά. Είχαμε τόσο συνηθίσει εμεΐς τά 
παιδιά μ3 αυτόν τον πολεμικό αχό, πού 
σταματούσαμε τό παιγνίδι παραξενεμένα αν 
(τύχαινε νά μήν άκούγεται άλλο.

Οι μεγάλοι, έστηναν κΓ εκείνοι τ9 αύιί 
τους. Ή  ματιά τους καρφώνονταν κατά τό 
Νοτιά, σαν νά ήταν απ’ έκει νά τά ιδούν 
ίΐα'ι νά τά μάθουν δλα.

Ή  γιαγιά σταυροκοπιόταν. «Θέ μου, 
βοήθησε μας». Τ ι κορμιά νά πέφτουν! 
i —Γάμος χωρίς σφαχτά δέ γίνεται, κυ- 
Λ —μάννα! τής έλεγε ένας γείτονας τρελ- 
ιός άπό ενθουσιασμό, και πού ήταν και τό 
ίτρακτορεΐο ειδήσεων δλης τής γειτονιάς.

Ό  αδερφός μου ό μεγάλος πήγαινε κά· 
|ε μέρα φαγητό στον πατέρα στή ‘φυλακή.

Πολλοί πατριώτες είχαν ριχτεί σ ά 
μπουντρούμια» και πολλοί είχαν βασα- 
στή σκληρά. *0 πατέρας μου δέν τά πέ· 
«σε αυτά.

"Οταν ό Έ σάτ Πασσάς αντικατέστησε 
τον 8Αλή Ρ ιζά—άν καλνά θυμάμαι—πήρε 
καί άλλα μέτρα για τούς χριστιανούς. Ή 
ταν πολύ πιο ήμερος.

"Ισως αυτό νά τό έκανε άπό ανθρωπιά, 
’ίσως κΓ άπό πολιτική σκοπιμότητα. Ή ξ ε 
ρε πώς, αργά ή γρήγορα, στά Γιάννινα 
μπαίνει ό Ελληνικός Στρατός καί δέν θά 
ήταν καθόλο φρόνιμο νά δημιουργήσει αι
τίες για αντίποινα.

Μια μέρα ζήτησα καί παρακάλεσα πάρα 
πολύ, νά πηγαίνω κΓ εγώ στή Φυλακή μέ 
τον αδερφό μου, νά ιδονμε τον πατέρα. Ή  
μάννα μου δέν έφερε καί πολύ αντίρρηση.

"Οση ώρα μάς ετοίμαζε τό καλάθι μέ 
διάφορα πράματα, έξω χαλούσε ό Θεός τον 
κόσμο μέ μιά μπόρα κΓ ένα χαλάζι'δυνα
τό. Σά μπόρα πέρασε γρήγορα, κι8 ένας 
ζεστούτσικος ήλιος έλαμψε σ8 έναν καταγά
λανο ουρανό. Ποταμάκια κυλούσαν στούς 
δρόμους καί τό χαλάζι άπόμεινε ακόμα, 
στρώμα παχύ σ-ίς άκρες. ‘

Δέν μπορώ νά τά ξεχάσω αυτά, γιατί 
αυτή τή μέρα χίλια συναισθήματα φουρ
τούνιαζαν τήν ψυχή μου. Θά έβλεπα τον 
πατέρα μου καί, πρώτη φορά, τό Κάστρο 
καί τή φυλακή.

Ξεκινήσαμε, καί σαν φτάσαμε στή με
γάλη καμάρα τού Κάστρου, επιασα τον α
δερφό μου άπό τό χέρι. Πρώ η φορά πα
τούσε τό πόδι μου σ* αυτό τό παληό κομ· 
μάτι τών Γιαννίνων.Ή καρδιά μου χτυπούσε 
δυνατά’ μού φαίνονταν πώς σάν θά στρίβαμε 
κΓ αυτό τό σοκάκι ή τό άλλο, θά ξεπρό
βαλε ό 8Αλή Πασιάς, φοβερός κΓ άγριος, 
συντροφιά μέ τό Γιουσούφ 8Αράπη. Μ πο
ρώ νά πώ, είχα ξεχάσει καί τή φυλακή καί 
τον πατέρα μου!

Βγήκαμε σ8 ένα μέρος κάπως πιο άνοι-
%™.

— Έ κεΐ είναι τά μπρουντρούμια, μού 
είπε δ άδελφός μου καί σ9 εκείνο τό σπιτά
κι έχουν τον πατέρα.

Έφτα'σα καί μπήκα μέσα, τέλεια χα
μένη άπό τά νερά μου. Ό  καλός μου πατέ
ρας κατάλαβε ι ί  μού συνέβαινε. Μέ πήρε 
στά γόνατά του καί μ8 ένα σωρό αστεία μ3 
έκανε νά ηρεμήσω. *Έτσι μπόρεσα νά ιδώ 
ένα δωμάτιο μέ τζάκι—μά τήν αλήθεια δέν 
έμοιαζε καί πολύ γιά φυλακή—ένα, δυο

\
/
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άλλα πρόσωπα κι3 έναν τούρκο μέ στολή 
στρατιωτική. ,

Στα πολύ κατοπινά χρόνια, σέ περιπά
τους μου προς τό Φατηγιέ Τζαμί, ποτέ δεν 
παρέλειπα νά περάσω κι3 α π ’ εκεΐνοτό μέ
ρος. Τό σπιτάκι, πού στάθηκε ή φυλακή 
τού πατέρα μου, δεν ήταν πιά. Στή θέση 
του ήταν ένα λοφάκι και τήν "Ανοιξη στο
λίζονταν μέ χαμομήλι κ / ι  κουνούσαν τά 
κόκκινα φεσμκια τους πλήθος παπαρούνες.

Ή τα ν  Φλεβάρης πιά.
Στο Μ πιζάνι οι δικοί μας, χύνοντας 

ποτάμι τό αίμα, κέρδιζαν στάλα, στάλα τή 
μεγάλη Νίκη.

Οι πολιορκημένοι μέσα στήν πολιτεία, 
Χριστιανοί καί Τούρκοι, περίμεναν μέ τήν 
ψυχή, στο στόμα.

Τό βουβό μας μίσος μέ τοΰρκους γει-- 
τόνους βαστούσε τό ίδιο καί χειρότερο.

Οί τούρκοι είχαν αρχίσει, κάπου, κά
που νά καίνε τά χωριά.

'Έ να  δειλινό ή τούρκα γειιόνισσα, άνε- 
βασμένη στήν ψηλή της «κρεββάτα» είδε 
πέρα, μακρυά καπνό.

— Μωρή Χατέμ—φώναζε τήν αδερφή 
της — ελα, μωρή, νά ζεσταθούμε, καίγον
ται τά χωριά, γέλασε ένα γέλιο γεμάτο λύσσα.

— Σκύλλα! έκανε ή μάννα μου μισ3 άπ3 
τά δόντια της.

Νά είναι Φλεβάρης καί νάσαι στά Γ ιάν
νινα δεν μπορεί παράνά δοκιμάσης τό βορ- 
ριά τους.

9Ά  αυτός ό Γιαννιώτικος βορριάς! πώς 
νά τον ξεχάσης!

Αυτός δέν είναι σάν ένα στοιχείο τής 
Φύσης’ είναι κάτι σάν ζωντανό, τρομερό 
κΓ αόρατο. *

'Ό ποιος δέν είναι ντόπιος, δέν ξέρει 
τί νά σημαίνη τάχα, έτσι σιά καλά καθού
μενα, αυτό τό άσπρο π</χύ σύννεφο πού 
στεφανώνει, πέρα ώς πέρα, τό Μιτσικέλι; 
Έ μ εις  οί ντόπιοι όμως, ξέραμε πώς ήταν 
τό πρώτο μήνυμα. Είχε φτάσει ό τρομερός 
κουρσάρος κΓ άπλωνε τό ζωνάρι του, έτοι
μος γιά καυγά. Αυτό ήταν to άσπρο σύν* 
νεφο.

Τήν πρώτη κρύα του ανάσα τήν έστελ
νε στή Λίμνη κι3 εκείνη, όπως κυλούσε ή 

ρεμη τά γαλανά νερά της, αναρριγούσε ξαφ
νιασμένη. Το γαλάζιο της ατλάζι γίνονταν 
ξαφνικά πράσινο καί τρεμούλιαζε μέ μικρά, 
μικρά κυματάκια.

Κατέβαινε εκείνος, ύπουλα, κΓ ανακά
τευε τά σωθικά της καί τότε κι3 εκείνη 
γίνονταν ενα θηρίο. Μούγκριζε κ ι3 άφρι
ζε κ ι3 ή πάλη ήταν τρομερή. Έ φτανε ώς 
τήν άκρη τής πολιτείας ό αχός κΓ άρχιζε 
νά τοιμάζεται κΓ εκείνη γιά τήν άμυνά της. 
Σφάλιζε καλά, πόρτες καί παράθυρα.

Παίδευε τή Λίμνη αλύπητα, σήκωνε 
εκείνη κι3 έσπαζε, μέ άφρούς λύσσας, τά 
κύματά της κΓ ύστερα, μέ τήν περίσσια του 
δύναμη, ώρμαγε καί κουνούσε συθέμελα 
τά κατακαϋμένα Γιάννινα. Ξερρίζωνε, έσπα
ζε γρέμιζε επί ένα, δυο καί τρία, καμιά 
φορά, μερόνυχτα.

Τον καιρό τής πολιορκίας, μ< ύ φαί
νονταν, ό άθλιος, ακόμα πιο τρομερός: Τά 
βράδυα τρύπωνα στή στοργική αγκαλιά τής 
γιαγιάς καί τή ζεστή της γού*α. (7) ^Εστη
να τ3 αυτί μου και προσπαθούσα νά ξεχω
ρίσω ποιο ήταν τό Μπιζάνι καί ποιος ό 
βορριάς. Καμιά φορά άποτολμούσα νά ίδώ 
άπ3 τό παράθυρο. Τί άγριες βραδυές! Δια
βάτης κανένας στο δρόμο. Έ ν α  μισοφέγ
γαρο πού αρμένιζε πάνω από μιά σκοτεινή 
πολιτεία, σ3 έναν ουρανό πού τον λόγχιζαν 
οί μιναρέδες των τζαμιών.

Κλείναμε τά «κεπέγκιυ», μαζευόμαστε 
γύρω από τή φωτιά καί ή γιαγιά έβαζε δ- 
λο της τό κουράγιο νά μάς πή κανένα πα
ραμύθι.

«Ή τα ν  καί δεν ήταν...» Τά παιδιά τ3 
άποσπούσε σιγά, σιγά άπ3 τό^φόβο ή γοη
τεία τού παραμυθιού, μά ή γιαγιά καμιά 
φορά σταματούσε ξαφακά. "Εστηνε Γ  αυ
τί της κι3 άφουκράζονταν... ’Έξω στο πε· 
ζοδρόμι, αντηχούσαν βαρείες οί μπότες τού 
Φίκου, τού άγριου Τούρκου «πολιτσάνου». 
Καθάριζε τό λαιμό του κΓ έφτυνε βάναυ
σα. Ή  γιαγιά κΓ ή μάννα περίμεναν, μέ 
τήν άγωνίνα στα μάτια, νά τον ακούσουν 
νά ξεμακραίνη. Ζούσαν τήν κάθε βραδυά 
μέ τό φόβο τού Φίκου καί τής έρευνας.

Ό  βορριάς, τό μουγκρητό τής Λίμνης, 
πού θύμιζε τις 17 καί τήν Κ υρά- Φροσύ- 
νη—οί μπότες τού Φίκου, τά κλειστά πα



ράθυρα κι* ή άγων(α στά μάτια, τί εικόνα 
Σκλαβιάς!

Σαν νά μή έφταναν δλα αυτά, πρόσθε- 
ταν κι* οι γάτοι τά ουρλιαχτά τους, για νά 
γεμίζουν την παιδική μας ψυχή μ* ακόμα 
πιο πολύ τρόμο.

Ινι9 όμως, τά καχόμοιρα τά ζώα! Ή 
ταν τά μόνα πλάσματα πού δεν άγγιζε κα
νένας φόβος χι* απτόητα από βορριά κι9 
από Φίκο, σεργιανούσαν από στέγη σέ στέ
γη υμνώντας, στούς δικούς τους γοερούς 
φθόγγους, τό «“Ερωτα, ανίκητε στη μάχη..»

Ζύγωνε ή Μεγάλη Μέρα.
Στα Γιάννινα έβρεχε αδιάκοπα κα'ι στο 

Μπιζάνι τό ίδιο. Μονάχα πώς Ικεϊ, εβρεχε 
οβίδες και σφαίρες.

Ό  γείτονας, πού ήταν τό πρακτορείο, 
έλεγε κι* έλεγε. Δεν ήτ<·ν πιά ή ελπίδα, 
μά ή βεβαιότητα πού φούσκωνε τις καρδιές..

Οί τούρκοι γείτονες, μάς είπαν σήμερα 
«καλημέρα».

Τον πατέρα τον άφήκαν ελεύθερο.
Τό σύννεφο πού, τόσον καιρό, πλάχω· 

νε την ψυχή μας, σχίζονταν κι9 έμπαιναν 
οί πρώτες αχτίδες τής χαράς.

Σταμάτησε ή βροχή κΓ ένας Θρασκιάς 
ελαφρός καθάριζε σιγά, σιγά τον ουρανό.

Γέμισαν οί δρόμοι Τούρκικο στραιό. 
Πελιδνοί καί βρώμικοι τραβούσαν προς τά 
εξω, σάν κοπάδια πρόβατα.

Ό  πατέρας, πότε κύτταζε άπ9 τό παρά
θυρο καί πότε βημάτιζε άπά ιω —κάτω στο 
δωμάτιο χωρίς νά εχη πουθενά ησυχία. 
Έ μεΐς παίζαμε καί τραγουδούσαμε, δχι 
καί τόσο μουλωχτά, «ώ λυγερόν καί κοφτε
ρόν σπαθί μου»

ί Νύχτωσε. Κίνηση μεγάλη στο δρόμο* 
'-στρατός, στρατός πόύ έφευγε.
I Στο, Ρουμανικό Προξενείο, πού ήταν 
\ λίγο πιο πέρα από τό σπίτι μας, σιαμα- 
(τούσαν αμάξια κι* έμπαιναν ή έφευγαν άλ· 
?νθΐ πρόξενοι.

Οί γονείς μου, σκυμένοι στο παράθυρο 
καίμε φώτα σβηστά, προσπαθούσαν ν9 αρ
πάξουν καμιά κουβέντα.

Χτύπησε ή πόρτα. “Ανοιξαν, κγ ήταν 
ένας τονρκος γιατρός, πού ζήτησε τον πα
τέρα μου.— 'Αύριο είστε ελεύθεροι», τού 
είπε, μ9 ενα κάποιο πικρό χαμόγελο καί

τού έσφιξε τό χέρι.— «Καθήστε, νά πάρω* 
με κάτι», τού είπε ό πατέρας μου, μή ξέ
ροντας τί άλλο νά τού πή εκείνη τή στιγμή. 
Έκεΐνος έφυγε χωρίς νά θελήση.

Ή τα ν  πάρα πολ.ύ μεγάλη ή χαρά για 
νά μπορέση νά χωρέση μέ μιας στΐς-άπο- 
σταμένες, από τόση αναμονή, καρδιές τών 
μεγάλων.

Μέ τί λόγια τώρα νά σάς περιγράψω 
αυτές τις στιγμές;

Ό  πατέρας μου έμεινε γιά κάμποσο 
χωρίς νά ξέρη τί τού γίνεται.

"Υστερα, μάς αγκάλιασε δλους, χωρίς 
νά λέη τίποτα, γιατί τά δάκρυα έπνιγαν τή 
φωνή του. Σέ λίγο ένοιωσα στά μάγουλά 
μου τό ίδιο.

Ή τα ν  τά πρώτα, πρώτα δάκρυα χαράς. 
Μ ια; χαράς βαθειάς, ατέλειωτης, ανείπω
τη ^ ·

Ή  μάννα μου, πού τήν είχαμε χάσει 
γιά λίγο, έμπαινε μ9 ένα βάζο γλυκό1— πού 
νά τό είχε κρύψει τόσον καιρό;

— Ελάτε, ελάτε δλοι νά σάς κεράσω. 
9 Απόψε είναι Πασχαλιά!

Ή  γιαγιά άναβε τό κανιήλι στά Εικο
νίσματα καί τά χείλη της ψιθύριζαν μιά 
προσευχή.

Ή ρ θ ε  ό ύπνος γιά νά μάς ξεκούραση, 
εμάς τά παιδιά, από τή μεγάλη συγκίνηση, 
μά οί μεγάλοι, άμφ βάλλω άν κοιμήθηκαν 
δλο τό βράδυ.

Ή  άλλη μέρα ήταν ή αλησμόνητη 21 η 
Φεβρουάριου.

"Ηλιος, χαρά Θεού. Ή  Φύση είχε α
πλώσει, πρώτη καί καλλίτερη, μιά Γαλα
νόλευκη, πέρα ώς πέρα. Κάτασπρες οί βου
νοκορφές από χιόνι, γαλάζιος Ουρανός, 
γαλάζια ή Λίμνη.

Αυτή ή καλωσύνη τού καιρού βάσταξε 
συνέχεια 40 μέρες.Πανηγύριζαν οί καρδιές 
τών Γιαννιωτών, λουσμένες στο φώς καί 
τον ήλιο τής Λευτεριάς.

"Οταν σηκωθήκαμε τό πρωί, είδαμε τό 
σπίτι σιγυρισμένο καί στολισμένο σάν νά 
είχαμε γιορτή. Ή  Μαρούσιω, ή κοπέλλα 
πού είχαμε γιά νά βοηθάη στις δουλειές 
τού σπιτιού, λουσμένη καί με τό καλό της
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φουστάνι φορεμένο. Ό  πατέρας κι’ δ με
γάλος άδερφός είχαν βγή πρωΐ, πρωί.

Έ τρεξα  στη φιληνάδα μου.
— Ή  μαμά θά ράψη μιά μεγάλη Ε λ 

ληνική Σημαία, μου είπε άντις γιά «καλή- 
μέρα».

Μπαίναμε, βγαίναμε, γελούσαμε, λέγα
με σαχλαμάρες, δεν ξέραμε πώς νά δοίσου* 
με διέξοδο στην τρελλή χαρά.

Α ναπολώ  αυτές τις στιγμές πολλές, πά
ρα πολλές φορές καί προσπαθώ να ξανα
ζήσω τά παιδικά συναισθήματα, γ.ά νά ί- 
δώ πώς τή νοιώθαμε και πώς τή φαντα
ζόμαστε, τέλος πάντων, αυτή τή Λευτεριά!

Τούτα τά δυο πράματα βάσιζαν τή δ ι: 
κή μας έννοια τής Λευτεριάς καί, μά τήν 
αλήθεια, τό ένα, τουλάχιστο, ισχύει γιά 
πάντα.

Μέ τή λευτεριά δέν θά είχαμε πιά τό 
φόβο τής φυλακής, τού πολιτσάνου, τής 
κρεμάλας. Θά τραγουδούσαμε λεύτερα τά 
τραγούδια μας, θά φορούσα τό ναυτικό μου 
καπέλλο μέ τις Ελληνικές σημαιούλες, χω
ρίς νά τό κρύβω.

Καί τό άλλο ή αν... Νά, πώς νά τό 
πώΐ — «Σέ νικήσαμε, τέλος πάντων, παληύ- 
τουρκε!» Βγάζαμε τό άχτι μας, τό άχτι τής 
εθνικής αξιοπρέπειας. Ή  εδαφική επέκτα
ση πού θά έκανε τή Χώρα μας πιο πλού
σια κλπ. ήταν πράματα άγνωστα καί δίχως 
σημασία γιά μάς.

Γύρισε δ άδερφός μου στο σπίτι, δίχως 
φέσι, μ9 ένα πρόσοοπο στρογγυλό, κόκκινο 
δλο γέλιο. Βάλθηκε νά μάς λέη, πώς ως 
τον «Κισλά» κΓ εκεί ήταν πολλοί, πάρα 
πολλοί μαζεμέ»οι, πήχτρα ή πλατεία στους 
άντρες. Τούς μίλησε ένας «"Έλληνας» κΓ 
αφού τούς είπε πολ?.ά, «τώρα, τούς λέει, 
πετάξτε τά φέσια άπ’ τό κεφάλι σας. ’Ε 
σείς δεν είστε Τούρκοι είστε "Ελληνες». 
Κ Γ έγινε χαλασμός κόσμου καί τραβούσε 
ένας τό φέσι τ’ άλλουχού, τά σχίζανε, με
θυσμένοι από χαρά, και στρώθηκε ή πλα
τεία στο κόκκινο φέσι.

Ξεκαρδιζόμαστε εμείς στά γέλ·α.
Γύρισε δ πατέρας κΓ έλεγε, έ'*εγε κι’ 

αυτός στή μάννα μου.
— Π αιδιά , μάς είπε, δπου νάναι θά ί·

δήτε τούς πρώτους "Ελληνες Στρατιώτες · 
Θάρθουν από τήν «Προσκύνηση».

Φωνές, χαρές καί ζήιω κΓ ούτε ξέραμε 
τί κάναμε.

Τρέχαμε απάνω -κάτω, κόβαμε λουλού
δια καί περί μέναμε...

’Από τήν άκρη τού δρόμου φάνηκαν.
— Έ χονται! φωνάξαμε καί μέ μιάς μάς 

έπιασε ένα δέος.
Ή τα ν  καμιά δεκαριά ιππείς.
Μαθημένοι από τον πελιδνό τούρκικο 

στρατό, μάς φάνηκαν τούτοι μέ τόσο δ ια 
φορετική θωριά! Καθαροί, κόκκινοι, δλο 
ζωή.

Τούς βλέπαμε νά προχοορούν καί μάς 
φαίνονταν σάν ένα όραμα Θείο.

Δεν ξέραμε αν εκείνη τήν Υπέρτατη 
Στιγμή τή ζούμε ή τήν ονειρευόμαστε.

— Σ»ίνχάγγέλοι, είναι, είπε ή κυρά — 
Λένη, κΓ αύιά τά δυο λόγια τής απλής γυ 
ναίκας, ήταν αυτό πού δλοι ήθελαν νά πούν.

"Οπως είμαστε κάμποση μαζεμένοι, 
κατέβηκαν απ’ τ’ άλογά τους, μάς χαιρέτη
σαν γελαστοί. Οί δικοί μας τούς είπαν: 
«—Χρισ ός Άνέστη».

Ξεθαρρευτήκαμε, δώσαμε τά λουλούδια 
μας καί ή Μαοούσιω μέ τό δίσκο προσφέρω 
νε γλυκό καί ρ ικ ί.

Τ ί Πάσχα ήταν έκεΓο στις καρδιές δ- 
λων μας!

Τ ί γλαυκές κΓ ανέφελος ουρανός πέρα 
ώς πέρα!

'Ως κΓ δ κυρ— Χρήσιος, δ αγέλαστος 
κΓ εξηνταβελόνης γείτονας—μά καί κάμπο
σο μουρντάρης—κΓ εκείν· υ ξασ έρωσε τό 
μούτρο και κάποια στιγμή τσίμπησε τό πα
χουλό καί ροδοκό/.κινο μάγουλο τής Μα* 
ρούσιως.

— Μωρή Μαρυΰσιω, πόιε μεγάλωσες 
μωρή;

’Αραιά καί πού κάμποσα σπίτια είχαν 
-χρίμσσει, κιόλας, Ελληνικές Σημαίες. Ε ί
χαν τό κουράγιο νά τις ετοιμάσουν από 
πιο πριν. Αυτό στάθηκε αφορμή νά πέ- 
Γουν κΓ οί άλλες γυναίκες μέ τά μοίτρα νά 
φνιάξουν τις δικές τους.

Γέμισε τό σπίτι από γαλάζια κι’ άσπρα 
υφάσματα καί κορδέλλες.

Έ ρραβαν κΓ ετοίμαζαν δλο τό δειλινό
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Τήν άλλη μέρα δλα τα σπίτια καταστό- 
λίστα με δάφνινες γκιρλάντες καί Σημαίες.

Αυτή τή μέρα δλα τά Γιάννινα μαζεύ
τηκαν στην Πλατεία και στο δρόμο τής 
Καλούτσιας. "Ολα τά Γιάννινα θά ύποδέ 
χονταν τον ΚωσταντΤνο!

Πιασμένες άπ’ ιό χέρι μέ τη φιληνάδα 
μου, πήγαμε κι9 εμείς σιήν Πλατεία. "Α
γνωστη Γη γιά μάς αυτό τό μέρος. Πρώτη 
φορά μάς οδηγούσαν οι μεγάλοι ώς έκεΤ. 
Μπήκαμε σ' ένα μεγάλο, ωραίο σπίτι πού 
ύστερα έγινε κατοικία τού Στρατηγού καί 

πά  Γραφεία τής Μεραρχίας.
Ό  γιατρός Τραχίλης, Έλληνας αξιω

ματικός, μάς ανέβασε σ’ ένα παράθυρο 
;καί μάς είπε,— «απ’ εδώ, εσείς μικρές, θά 
ίδήτε τό Διάδοχο. Μή τό κουνήσετε άπ9 
αυτού». Οί μητέρες μυς, κΓ άλλες κυρίες, 
μιλούσαν δλες μαζί καί γελούσαν.

*Ό,τι ακολούθησε ύστερα ήταν ωραίο 
σαν όνειρο. Ό  Διάδοχος, οί αξιωματικοί, 
5 στρατός, ό κόσμος πού άλάλαζε. Ή τα ν  
Ινα πανηγύρι χαράς καί αγαλλίασης. Ό  
ί'Αδαμίδης πετουσε ά/ιάνω από τάΓιάννινα 
ιέ τ9 άεροιλάνο του. Ή τα ν  τό πρώ ο άε- 
ίοπλάνο πού βλέπαμε, θαρρώ μικροί καί 
Αεγάλοι. 9Από τήν πολλή ένταση τών μα
ιών μου νά τό άνακαλύψω στον ουρανό, 
:ό είδα στο τέλος κατακόκκινο. Κ ι9 έμεινα 
:Γ αυτή τήν εντύπωση πώς τ9 αεροπλάνα 
ίναι κόκκινα! *

Τά σπίτια, από τό πιο φτωχό ώς τό πιο 
•λούσιο, γέμισαν αξιωματικούς καί στρα- 
Ιώτες. Οί Γιαννιώτες πρόσφεραν, δσο πιο 
.λούσια μπορούσαν, τή φιλοξενία στους 
πελευθερωτές. ’Ακούαμε τήν παλαιοελλα- 
ίτικη προφορά τής γλώσσας μας σαν 
•ουσική. Οί δικές μας οί λέξεις, κουτσου
ρεμένες από τα πιο πολλά φωνήεντα, έμοια- 
w  σάν πιστολιές!
I Οί μέρες κυλούσαν όμορφα. Ή  ’Άνοι- 
II, ποτέ βιαστική στά Γιάννινα, προχωρού*
1 γλυκειά κΓ άργοπερπάτηιη, σά Γιαν- 
ίώτισσα άρχοντοκυρά, στο βαρύ καί σεμνό 
Ιρό της. Τρία βήματα μπρος, δυο πίσω.. 
■Κι* ήρθε τό πρώτο σύννεφο νά θολώ- 
τον ανέφελο ουρανό.

ιλόφόνησαν τό Βασιληά στήΘεσσυλονίκη! 
Αυτό, άς πούμε, είναι μιά άλλη Ιστορία 
άς σταματήσω ώς εδώ.

Γιά νά ολοκληρώσω τούτο τό αφήγημά 
μου, πάνω στις ιστορικές έκεΐνες μέρες, 
καί πάντα γύρω απ’ τό παδί, θά σάς πώ 
καί τούτο τό επεισόδιο. Ή τα ν  ένα επεισό
διο μάλλον κωμικό—άν ήθελε κανένας νά 
τό πάρη έτσι— μά πολύ* ενδεικτικό τής ψυ
χολογίας τού παιδιού πού, από σκλαβάκι, 
έγινε ελεύθερο. Γιά μένα, ιδιαίτερα, είχε 
μιά έκβαση σοβαρή.

Στάθηκε έ»α γεγονός, μιά σύμττωση, 
δπο)ς θέλετε πήτε το, απ ' εκείνα πού μέ
νουν σάν φώτα άσβηστα καί σέ βοηθούν νά 
μήχάνης τό σωστό δρόμο στήν κατοπινή ζωή. 
Κάμποσα παιδόπου?να παίζαμε στη γειτονιά.

Μεσ9 στη φούρια τού παιγνιδιού νά 
σου κΓ ή Μπάλω, ή τουρκοπούλα, πού έ
σερνε τά «καλίγια» της καί τραγουδούσε 
άχαρα «λέλεκα, μπαμπαχατζή Στάθηκε 
νά ίδή τό παιγνίδι μας.

Στη μικρή μου φιληνάδα καθόλου δέν 
άρεσε αυτό.

— Έ σύ νά φύγης άπ9 εδώ, τής είτε.
— Γιατί μαρή; Δικός σου είναι ό δρόμος;
— Δικός μας, ναί! Ά μ ’ τι νομίζεις, ε

σένα τής παληότουρκας είναι;
Αυτό ήταν ή αρχή. Τό τί τής σύραμε 

τής κακομοίρας τής Μπάλως, δέ λέγεται. 
Μάς άκουγε σάν νά μή μάς πολυκαταλάβαι- 
νε καί κάποια στιγμή, αντί γιά άλλη απάν
τηση, μάς βγάζει μιά γλώσσα, νάαα!

Έ ,  πώς,νά τό δεχτούμε τόσο θράσος 
εμείς τά καινούργια αφεντικά!

Χυμήξαμε καί πρώτος καί καλλίτερος ό 
Κώστας κΓ ή αφεντιά μου. Τή δείραμε, 
τής τραβήξαμε τά μαλλιά, τή γρατσουνίσα
με. ’Έμπηξε τίς γκαβάρες ή Μπάλω, γλύ
τωσε άπ9 τά χέρια μας, βγήκε ματωμένη. 
Σταθήκαμε νά τήν κυττάμε ξαφνιασμένοι. 
Πώς τό κάναμε τόσο κακό!

’Έπεσε δ θυμός μέ μιάς.
—Τώρα νά ίδήτε, βρωμόπαιδα! Θά πάω 

νά φέρω «κουρι^φύλακα»!
’Έφυγε κ?αίοντας.
rO Κρητίκαοος μέ τις βράκες δέν π ι

στεύαμε πώς θά έδινε καί πολύ δίκιο στήν 
.τουρκοπούλα, μά όσο καί νάταν εμάς μάς 
πάγωσε ή φοβέρα της.

Σκορπίσαμε άλλοι άπ’ εδώ, άλλοι άπ9 
εκεί. Μέ τον Κα'ιστα τρέξαμε σ’ ένα γειτο
νικό σπίτι, μεγάλο καί δαιδαλώδες, πού τό
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κατοικούσε ένας μόνο άνθρωπος, γέρος καί 
παράξενος, με μια γρηά πιστή υπηρέτρια. 
Κάπου τρυτώσαμε και περιμέναμε, τί,οΰτε 
καί εμείς δεν ξέραμε. Καμιά φορά βαρεία 
βήματα ακούστηκαν ν9 ανεβαίνουν τή σκά
λα, νά προχωρούν σιό σπίτι. Παναγιά μου! 
ό Χωροφύλακας!

— Κυρά— Λένη, πόσο γάλα; άκοΰμε μια 
φωνή. Δόξα σοι ό Θεός! ήταν ό γαλατάς.

Ξετρυπώσαμε δειλά, δειλά από την κρυ
ψώνα μας. Έ πα ιρνε νά βραδυάση. Ή τα ν  
ώρα νά μαζευτώ σιό σπίτι.

Χμ, ένας λόγος ήταν κι9 αυτό. Σίγουρα 
ή μάννα μου θά είχε μάθει τον άθλο μου 
και τώρα; ποιος την άνιίκρυζε;

3Αντί τής μάννας μου μέ περίμενε ό 
πατέρας. Κάπως άνέπνευσα. Εκείνος ποτέ 
του δεν ήταν άγριος μαζί μας.

—Έ λα  εδώ, μου είπε, Κάτι έχομε νά 
πούμε μαζί.

Κάθησα σέ μιά καρέκλα, άπένανιί του.
—Έ μ α θ α  αυτό πού κάνατε τήςΜπάλως. 

Ή τα ν  πολύ, πολύ άσχημο.'Μήπως νομίζεις 
πώς, τ<ύρα πού γίναμε ελεύθεροι, έχομε τό 
δικαίωμα νά δέρνουμε καί νά σκοτώνουμε 
τούς Τούρκους δποτε μάς κάνει κέφι; Τόιε 
τί διαφέρεις εσύ από τό Γιουσονφ πού ό 
ταν σου άρπαζε τό τόπι, έμπαινες μέσα κ ι’ 
έκλαιγες; "Αν είναι νά φερνόμαστε έτσι, 
τότε θά μάς πουν κι1 2 3 εμάς βάρβαρους κι3 * 6 
δχι Έλληνες. Θά θελήσουν κι3 εκείνοι, μέ 
κάθε τρόπο, νά μάς τινάξουν|μιά μέρα από 
πάνω τους.

Στάθηκε καί μέ κύτταζε. Χαμήλωσα τά 
μάτια, γεμάτη συλλογή*

— Είσαι μικρή ακόμα γιά νά καταλάβης 
πολλά πράματα πού θά ήθελα νά σου πώ. 
Σαν θά μεγαλώσης θά τά ξαναπονμε. Ή ς  
τότε, ποτέ, ποτέ δεν θά πειρά;ης*τουρκάκι 
χωρίς να σου φταίη.

Έ φ υ γε  απ’ τό δωμάτιο κ ι9 έμεινα μό
νη. Προσπαθούσα νά καταλάβω. £Έ να γε
μάτο φεγγάρι έλουζε τον κήπο στ’ ασημέ
νιο φώς. Στη μεγάλη βαλανιδιά ήταν ή 
φωληά τών λελεκιών. Καθιστό τό ένα νά 
κλωσσάη τ’ αυγά του καί τό άλλο όρθιο. 
Λουσμένα στο φεγγαρίσιο φώς, έμοιαζαν 
σάν δυο καλά πνεύματα τού κήπου μας.

*0 πατέρας μου δένέζησε πολύν καιρό 
ακόμα. Δεν πρόφτασα νά μεγαλώσω γιά νά

τά ξαναπούμε. Φύλαξα τά λόγια του αυτά 
σάν την καλλίτερη κληρονομιά. Στα κατο
πινά τρικυμισμένα χρόνια, βρήκα τό βαθύ
τερο νόημά τους.

Ε ίναι πιο δύσκολο νά ξέρης νά κάνης 
σωστή χρήση τής ελευθερίας καί τής κυ· 
ριότητάς σου, παρά νά τήν απόκτησης.

1. *0 Χότζας ανέβαινε τό μεσημέρι καί μέ 
τή δύση τού ήλιου καί προσεύχονταν στό μιναρέ. 
Δδτό τό «μπαγλάτισμα» ήταν κ ι’ ένα είδος ώρας 
γιά μας.

2. Δύτου που χτίστηκε τώρα ή καινούργια 
«Ζωοιμαία» ήταν, στα χρόνια τής Τουρκίας, κά
ποια στρατιωτική Τπηρεσία.

3. ‘Εκείνα τά χρόνια, ή Γιαννιώτισσα νοι
κοκυρά είχε πολλά πράματα νά ετοιμάζη, μέσα 
στό καλοκαίρι, γιά να βρίσκωνται στό κελάρι της 
®λη τή χρονιά. ’Ανάμεσα σ’ αύτά ήταν κι’ ό «νισι- 
στές», τό σημερινό «κόρν—φλάουρ* πού τό άγο- 
ράζομε, όποια ώρα Θέλομε, στό μπακάλη ~

Τό «χακανέ» ήταν παοάγωγο τού νισιστέ, 
£να είδος λουκουμιού, άλλά πιό ωραίο, ·

4. Ή  Τοδρκα, όπως γνωστό, έκείνα τά χρό
νια έβγαινε εξω «μποολωμένη» μέ τό «τσιαρτσιάφ». 
Μέσα στό σπίτι, είχε μέν τό πρόσωπο άνοιχτό, 
άλλά τά μαλλιά της καλά κρομένα. Δύτό τό κρύ
ψιμο τών μαλλιών άρχιζε άπό τήν ήλικ'ία τών 
11—12 χρόνων, πριν άκόμα μπουλωθή.

δ. 'Η Καλλιόπη «ή γκαβή» ήταν ένας τύπος 
όχι Ισορροπημένος, μ* ένα μάτι, μισοζητιάνα καί 
μισοχαμάλισσα. "Εμπαινε μπροστά πάντοτε καί 
στήν Τούρκικη «μουζίκα», αά μαέστρος.

*fl Τούσιω, άλλος τύπος αύτή γρηάς, μέ 
κομένα, ψαρά, μαλλιά, φέσι, άνδρικά ρούχα καί 
βραχνή φωνή άπό τό τσιγάρο. ΤΙΙταν ό φόβος κι’ 
ό τρόμος μας σάν δυστροπούσαμε νά πάρουμε κα
νένα γιατρικό.

6. *0 πατέρας μου ήταν γιατρός καί οί για
τροί είχαν τό δικαίωμα νά φορούν καπέλλο— 
σκληρό, ή «ψηλό»—άντί γιά φέσι, όπως ήταν δ- 
ποχρεωμένοι όλοι οί άλλοι Γιαννιώτες νά φορούν.

Πρώτος πού εσπευσε νά φορέση φέσι—άπό 
τούς γιατρούς—ήταν ό Κιτσάκης' Τύπος κι* αδ- 
τός μάλλον άνισόρροπος. Μιά γειτόνισσα, τσαχπί
να, τον πείραξε: «*Αχά, κύρ—γιατρέ, σκιάχτηκες, 
βλέπω!»

— <*Δμ’ έδώ κυρά μ’ σκιάχτηκε κοτζάμ *Δη 
Κατερίνη κι* έβαλε τή μούντζα τού Μωαμέτ* καί 
δεν θά σκιαχτώ έγώ»; Πράγματι, ή ’Εκκλησία τής 
*Αγ. ΔΙκατερίνης είχε κρεμάσει τη λευκή της 
Σημαία μέ τό Σταυρό και τό αποτύπωμα τού χε
ριού τού Μωάμεθ* δείγμα τής προστασίας καί τού 
απαραβίαστου, σάν Μετόχι τής Μονής Σινά.

7. *£ς τά δικά μου παιδικά χρόνια, ή φορε
σιά τής γρηάς Γιαννιώτισσας είχε τό οάκκο» 
ντουμπλαρισμένο πάντοτε μέ γούνα. Ή γούνα αδ· 
τή ήταν—άνάλογα μέ τήν οίκονομική κατάσταση 
τής κάθε μιας ή άπό σαμούρι—ζιμπελίν—, αλε
πού, λύκο κλπ. καί «άρνιακό» γιά μέσα γιά τό 
σπίτι.
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ΑΝΑΨΑ ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΙΑ

"Αναψα σιόν ουρανό της νύχτας δυο αστέρια!
Είναι δυο μάτια,
κρήνες πού σταλάζουν μυθικά αισθήματα!
Διασταυρώνουν τό μέγα κι* άνέσπερο ψώς τους* 
στήν άφετηρία τής ζωή; μας. ;
Κάτω από τά βλέφαρά τους, λ
ένας ίσκιος χωρει τά σχέδιά μου.
Ώς τώρα ζοΰσαμε, άσπιλα παιδιά ,
μέσα στους μίσχους των κρίνων,
μικρές ξέγνοιαστες φωνές
πού γλυστροΰσαμε άπό φύλλο σέ φύλλο,
άνύποπτοι, πώς κάποτε θ ’ αναζητούμε τον εαυτό μας
σ’ εναν άλλον άνθρωπο!
Τώρα πιά έδιωξα τούς τρόμους γιά τις εσπέρες, 
πού διέρρεαν σάν άμμος μες τά χέρια μας!
Θά ήσυχάσουν οι άκρογιαλές άπ* τό πάθος των κυμάτων. 
Θά μάς δεχθούνε ·μέ χίλιους ύμνους στά χείλη τους, 
μέ λυτές κόμες στρωμένες στά βήματά μας, 
καιθάμάς περάσουν στους μυστικυύςκοιτώνες'τήςεύαισθησίας. 
Έ κεΐ θά σκηνώσουμε κάτω άπό τό φως, 
συντροφιά μέ-τούς αθώους φλοίσβους.
Κι* εμείς δοσμένοι στήν μέθη τού ερέβους, 
θά μοιραζώμαστε τήν γλυκειά θωπεία τής νύχτας, 
στο προσκεφάλι των χεριών μας!
"Υστερα, τά ώριμα λόγια
θά πλαταίνουν στά στήθη μας τό νόημα τής ζωής!

Κώστας Τσέτης
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ΣΩΚΡ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
✓

ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑΡΕΜΑΤΑ

Ά π ό  τον πολύ παληόν καιρό, από τότε 
ακόμα πού άνθρωπος βρισκότανε στην πιο 
πρωτόγονη κατάσταση, είχε πάντα κατά πε
ριόδους, τη μανία νά μεταμφιέζεται’ νά 
παίρνει όψεις άλλες από τή δίκη του, την 
καθημερηή, τή γνώριμη, τη συνηθισμένη, 
εκείνη πού ντύνει φυσικά κι9 έξωτερικεύει 
τον εσωτερικό του κόσμο. Και σήμερα, 
δπου υπάρχουν λαοί πρωτόγονοι κι* αυτοί 
κατέχονται από την ΐδια  διάθεση πού την 
ικανοποιούν σε διάφορες κοινωνικές ή θρη
σκευτικές εκδηλώσεις τους. Τό φαινόμενο 
αυτό ωστόσο, δε συνα\τιέται στούς πρωτό
γονους μόνο λαούς. Παρακολουθεί τον άν
θρωπο σ* όλη του την κοσμική και την 
κοινωνικήν εξέλιξη. Με τον ενα ή τον άλ
λον τρόπο εμφανίζεται σ’ όλα τά σκαλοπά
τια τού πολιτισμού καί σ* ολες?. τις εποχές.

Δύο είναι οί βασικές αρχές από τις ο
ποίες προέρχεται ή μεταμφιεστική μανία 
τού ανθρώπου. Μια: ή καλλιέργεια και ή 
εξυπηρέτηση τού ένστιχτου τής αυτοσυντή
ρησης* ή άλλη: βίωση και συμμετοχή στή 
μεταφυσική οργάνωση των υπερβατικών 
δυνάμεων, σύλληψη καί μορφοποίηση των 
φυσικών νόμων, άνάτασυ, θρησκευτ'σμός!.. 
Ά ς  εξετάσουμε κάποια δε-δομένα.

Ό  πρωτόγονος άνθρωπος είχε, καθώς 
ξέρουμε, νά παλαίψει μέ τ’ άγρια* θεριά. 
’Έπρεπε νά τά υποτάξει γιά νά προφυλαχ-εί 
άπ* αυτά, γιά νά σωθεί καί γ ά νά τραφεί. 
Έ πάλενε λοιπόν μαζύ τους, τάχτύπαγε, τά 
νικούσε κι* όταν τά^σκόιωτε, φορούσε τό 
τομάρι τους, τά κέρατά τ<»υς καί δόξαζε 
τή νίκη του. ’Όντας ακόμα κάτου .από ιόν 
παλμό τής πάλης του μέ τό θεριό, απαν
τώντας μέ τή θέρμη καί μ* επινοητικότητα 
στήν ορμή του, παρακολουθώντας τήν 
κίνησή του, κρατούσε ολοζώντανη μέσα του

1
τήν αίσθηση τού ζώου’ καί ή αίσθηση αυτή -{ 
ξυπνούσε ακόμα πιο έντονη, οσο δ άνθρω- 1 
πος έμπαινε σιή θέση τού θεριού, ντυνό- - 
τανε τό τομάρι του, οπλιζότανε μέ τά * 
φυσ<κά του όπλα’ κυριευότανε τότε από ι 
μια δύναμη μαγική πού τον ωθούσε σ* ενα 1 
χορό μανιακό, σέ μια μανιακή μιμητι-  ̂
κή έκφραση. Μ* αυτό τον τρόπο κυριαρ- | 
χούσε άπάνου στή φύση καί στήν ύπαρξη ; 
τού ζώου* συνηδητοποιούσε τήν αντίδρασή  ̂
του, τή ζούσε ό ίδιος, τή μελετούσε καί ' 
προετοιμαζότανε γιά μια πιο εύκολη αντι
μετώπισή της. Ύστερα άπ5 αυτή τήν εσω
τερική κατάχτηση ή λεία γινότανε εύκολώ- 
τερη. Έ τσι ό άνθρωπος έφτανε σέ μιά συγ- ; 
κροτημένη έξωτερίκεψη χαράς, δύναμης καί j 
ικανοποίησης, σέ μιά μορφή καλλιτεχνικής ; 
έκφρασης μιμητικής, χορευτικής, μετά μορ
φωτικής. ,CH μίμηση άλλωστε, έξυπαγορεύε- 
ται από τήν ανάγκη πού αισθάνεται πάντα 
ό άνθρωπος νά συνειδητοποιεί τά ένδιαφέ- |Ι  
ροντά του* δσα γίνονται κι* υπάρχουν 1 
γύρω του. I

Άλλα καί τά εσωτερικά του δράματα, I 
οσα δημιουργούνται από τήν αδυναμία 1 
του νά συλλάβει τά φυσικά φαινόμενα άπό § 
τήν απόσταση καί τήν επιβολή πού έχουν 1 
άπάνου του οι δυνάμεις τής φύσης, κι9|  
αυτά απαιτούν τό ίδιο μιά μορφοποίηση* 
πού τούς τή δίνει δ άνθρωπος μέ δσαστοι·# 
χεία καί μορφές έχει στήν κατοχή του.» 
Σέ επιφωνήματα ή κραυγές ή χτύπους, σ έ ΐ  
κινήσεις, φιγούρες, ή πηδήματα, σέ σχήμα-S 
τα εικαστικά, μορφές πλαστικές πού δλαΐ 
έχουν τή βάση τους στήν αίσθηση τή δική! 
του, * άποτυπώνει δ άνθρωπος τό δέος,! 
τον τρόμο, τήν ανάταση ή τήν επιβολή πούΐ 
έχουν απάνω του, οί μεταφυσικές άξιες? 
πού κυβερνούν τή ζωή του καί πού τις!
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μορφοποιεί, για να συλλάβει τό νόημά 
τους. νΗ τό νόημα πού αισθάνεται την α
νάγκη νά τους δώσει. 'Η  μορφή τους φτά
νει σέ μιαν ύτερβολή μέ μεγαλείο καί μέ 
δύναμη. Έ τσ ι πρωτογίνονται τά θρησκευ
τικά του σύμβολα, οί Θεοί μέ ιά ξόανά 
τους, οί θρησκευτικές τελετές μέ τούς μα
νιακούς χορούς, μέ τά μεταμφιέσμαια καί 
μέ τ'»ς μάσκες.

Μια μεγάλη δύναμη της φύσης, ή με- · 
γαλύιερη και ή σπουδαιότερη είναι ή ανα
γέννη σ ή  καί ή δια ωνιστική. Αυτήν ό 
άνθρωπος τή ζεΐ καί τη γιορτάζει στον α ι
ώνα τον άπαντα μέ χαρές πού άλλοτε 
παίρνουν μιαν ομαδική έκφραση ζωηρή 
καί ασυγκράτητη, ένα μεθύσι οργιαστικό 
πού σπάει κάδε φραγμό, λύνει κάθε περιο
ρισμό κι’ αφήνει νά κυριαρχήσει σ’ όλη την 
έκφρασή του άχαλίνωιη ή δύναμη xul ή 
αισιοδοξία καί ή χαρά τής αναδημιουργίας 
καί τής αναπαραγωγής. Καί άλλοτε στενεμ* 
μένη από κοινωνικούς περιορισμούς, από 
βιασμένες επιταγές, εκδηλώνεται πιο συμ
μαζεμένα, παράμερα, ήπιώτερα. Δέν 
αφανίζεται .δμως ποτέ.

Σ ’ αυτά κι’ άλλα παρόμοια δεδομένα 
πρέπει ν’ άναζη ηθούν οί αρχές τής μεταμ- 
φιεστικής διάθεσης τού ανθρώπου, ή αρχι
κή προέλευση τής μάσκας, όπως τή συναν
τούμε σ* δλους τούς λαούς* γιατί ή χρησι
μοποίηση τού μαγ κού αυτού σ κ ε ύ ο υ ς  
δέν είναι ιδιαίτερο προνόμιο κανενός λαού 
καί καμμιάς εποχής. ’Από τότε πού οί αρ
χαίοι χρησιμοποιούσαν μια μάσκα για νά 
σκεπάζουν τό πρόσωπο τού πεθαμένου, ώ
στε νά κρύβεται ή νέκρα καί ή δυσμορφία 
του, ϊσαμε (την τελευταία χρησιμοποίηση 
τής τρομερής κουκούλας μέ τις δυο τρύπες/ 

-  πού κάτου άπ’ αύιή απαίσιες ψυχές κατα- 
1 δίναν στά μπλόκα των καταχτητών τούς 

πατριώτες, πολλούς καί διαφόρους ρόλους 
I έχει παίξει ή μάσκα στο πέρασμα των αί- 
I ώνων. Την πήραν οί φονιάδες τού Μεσαί- 
V cova γιά νά εξαφανίσουν μ* αυτή τό έγκλη- 
j ματικό τους πρόσωπο* οί ουνομώτες στις 
| αυλές καί σ ά πολιτικά κηήματακά ου από 

μιά μάσκαοσ'/εδ άζουν τή δράση τους* μά 
καί κρυφοί εραστές, νυχτοπερπατητές καί 
τροβαδούροι, κρύβαν τό άτομό τους καί 
τήν τρυφερήν, ένοχή τους κάιου άπό ιό

πανί μέ τις δυο τρύπες, καί χαριτωμένες καί 
αύροδίαιτες δέσποινες μέ μια μάσκα προ- 
φύλαγαν τήν έπιδερμίδοί τους από τό 
κρύο, ατό τον αγέρα, τις επιδράσεις τού 
καιρού καί τις μεταβολές στο ύπαιθρο. Ε 
κεί δμως πού ή μάσκα βρήκε τήν πιο υψη
λή της αποστολή, ήταν στο Θέατρο* στο 
αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, τήν ανώτατη 
αυτή ποιητική μορφή πού εδημιούργησε ή 
ίστοοία των πολιτισμών δλου τού κόσμου.

Τό αρχαίο θέατρο άρχισε νά διαμορ
φώνεται, καθώς ξέρουμε, στά διονυσιακά 
πανηγύρ α όπου δοξαζότατε ή χαρά τής 
φύσης, ή δύναμή της ν ’ ανανεώνεται. Ε 
κεί ό άνθρωπος σ* ένα κλίμα λατρευτικού 
οργίου, ξαναμμένος άπό τό νέο κρασί, 
στεφάνωνε μέ πρασινάδες τό κεφάλι του, 
άλοιβε τό πρόσωπό του μέ τρύγα, κολ
λούσε στο πηγούνι του φύλλα γιά γένεια * 
κι’ έφτιαχνε μιάν αυτοσχέδια μάσκα βακ
χική. "Οταν δμως άρχισε τό αρχαίο δρά
μα νά πα(ρ\ει τή μορφή του τήν οριστι
κή καί γΐλότανε μέσο προβολής καί παρα- 
στάσεως άξ ών πανανθρώπινων καί νοημά
των αιωνίων, τά σχήματά του έ/ιναν σύμ
βολο υψηλό καί ή μάσκα έγινε τό τεχνι
κό περίβλημα τού εσωτερικού ποιητικού 
πλούτου τού αρχαίου δράματος.

Ό  αρχαίος «σχευοποιός» στά προσω
πεία του, προσπαθούσε νά δώσει μέ αδρές 
γραμμές καί μέ σχήματα πλαστικά, τήν ε
ξωτερική μορφή των συμπυκνωμένων πού 
έκλεινε στά σύαβηλα ήοωες τού δράματός 
του ό ποιητής. Γ ι' αυιό τό προσωπείο 
των αρχαίων δέν είτανε μίμηση ορισμένων 
τύπων τής ζωή;:. ’Εξαίρεση έκανε ή αρχαία 
κωμωδία όταν διακωμωδούσε γνωστά πρό
σωπα τής εποχής, πού τότε δινόταν προ
σοχή νά κρατιούτται στή μάσκα τά χαρα- 
χ ηριστικά τού διακωμο.δούμενου προσώ
που. Σ ό κινίζικο, τό γιαπολνεζικο θέατρο 
χρησιμοποιούσαν επίσης, κατά τρόπο ανά
λογο, τά προσωπεία. Τό . ρωμαϊκό θέατρο 
σέ συνέχεια τού ελληνικού, τά χρησιμοποι
ούσε καί αυτό. ΚΓ άργόιερα,τό Ευρωπαϊ
κό θέατρο, δσο πού οί μάσκες καταργήθη" 
καν εντελώς, όταν κνριάρχησε στις σκηνές 
τό κο.νων κό δράμα και τό νατουραλίστικο 
κίνημα. Πισ εύω πώς ή μάσκα θά κατα
κτήσει κάποτε ξανά τή σκηνή, γιατί είναι
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ένα μέσο υψηλής έκφρασης πού ή πρόοδο 
θά τό ξαναφέρει στην υπηρεσία τής Τέχνης.

Μι,ά ανάλογη διάθεση σαν εκείνη πού 
κυριαρχούσε στα παληά διονυσιακά πανη
γύρια, άλλα προσαρμοσμένη σιό κλείσιμο 
τής κοινωνικής μας ζωής και στην απο
μάκρυνσή μας από τή φύση, είναι καί 
τά καρναβάλια, πού κατά καιρούς καί τό
πους, πήραν στο πέρασμα των αιώνων διά
φορες μορφές. Και στα καρναβάλ α ή μά
σκα καί ή μεταμφίεση γενικώτερα έπαιζε 
ένα σπουδαίο ρόλο. Λευτέρωνε τον άνθρω
πο από τούς καθημερινούς κοινωνικούς πε
ριορισμούς, εξωμοίωνε τούς πλούσιους μέ 
τούς φτωχούς, τούς μικρούς μέ τούς μεγά-

Ά
\

λους, τούς κοινούς μέ τούς σπουδαίους. "Ε· 
να αίσθημα ελευθερίας ξεχυνόταν σ’ αυτά, 
πού βέβαια, δέν έκανε τον άνθρωπο πιο 
κακό.

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι σκληροί 
καιροί πού ζούμε, εμπόδισαν αύιό τό τόσο j 
φυσικό καί άκακο ξέδιαμα τού ανθρώπου. ] 
Θάρθει δμω; πάλι ή ώρα καί ή μάσκα, θά. ? 
ξαναδώσει κάποτε.στον άνθρωπο τή δύνα- J  
μη, νά σταθεί άπάνου απ’ δλα καί, επί τέ· 1 
λους νά τά περιγελάσει* γιατί, καθώς έλε- I 
γε δ Ζαχαρίας ΙΙαπαντωνίου «μία μάσκα |  
δίνει στον άνθρωπο τον τρόπο νά πάρει j 
στο ψιλό την κοινωνία, την ιστορία καί 4 
την αιωνιότητα». |

/

"ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ,,

Κύριε,
είσαι τό λιμάνι, πού δέν τό φτάνει ή τρικυμία ποτέ, 
πρωτόγνωρο, γιά κείνους πού ταξίδεψαν πολύ.
Είσαι δ στοχασμός πού άκινητει στά μάτια των μικρών πουλιών

i

ένα δεμάτι από στάχυα ψωμωμένα, 
κι* ή βρύση
στά λιοπύρια των στρατοκόπων. ' -
Ε ίσαι τό σπίτι μέ τά λουλούδια - ' {  '
καί τά γελούμενα παιδιά,
ένα χαμόγελο, μια χειραψία,
κι* δ στεναγμός πού λέει: «επί τέλους»!
Είσαι ή λευκή συμφωνία 
στή γαλάζια σιωπή τής μοναξιάς, 
τό δρος τής αγωνίας μέ τά κέδρα 
πού πίσω του ανοίγεται δ γκρεμός...

Είσαι δ σταυρός 
καί σ8 ανεβάζω...

Θραα, Μηέλλας



ΙΧΠΟ ΜΗΝΑ

Α Φ Ο ΡΜ Η Σ Μ ΙΑ Σ  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Σέ μιά σειρά επιφυλλίδων τον , δημοσιευμένων στην εφημερίδα 9 Βήμα*, ό διακε
κριμένος λογοτέχνης και παλαίμαχος δημοσιογράφος κ. Γ. Φτέρης άσχολεΐται με  τα 
πνευματικά ζητήματα τής επαρχίας. 'Η  ερευνά του συνεχίζεται ακόμη κι έτσι δεν 
έχουμε ολοκληρωμένες τις απόψεις τον. 'Α π ' δ,τι όμως ώς τά σήμερα έχει γραφή β γα ί
νει το συμπέρασμα πώς το ανάστημα τής επαρχίας αποτελεί μιά ζωντανή παρουσία 
μέσα στο πλαίσιο τής πνευματικής ζωής τον τόπον μας. Καί άποκτα μεγαλύτερη 'σημα
σία το περιεχόμενο τής παρουσίας αυτής για τό λόγο δτι ή ϋπαρξίς της είναι .σννυφα- 
σμένη μέ την ανάγκη τής άντιμετωπίσεως πλήθους αντιξοοτήτων και δυσμενών προϋ
ποθέσεων. "Ετσι δ,τι πνευματικό δημιουργέΐται στο χώρο τής επαρχίας είναι καρπός 
κόπου επίμοχθον, είναι αίμάτινη πορεία πολλές φορές, που ακολουθείται έν γνώόει 
καί μέ συναίσθηση ευθύνης. Αυτό μπορεί νά πή  κανείς είναι τό ουσιωδέστερο σημείο 
τής προσφοράς της. Τό ηθικό μεγαλείο της. Δυστυχώς αυτή ή προβολή του ηθικόν της 
αναστήματος δέν βρίσκει τή δέουσα ανταπόκριση στους πνευματικούς κύκλους τής.πρω -ι 
τεύονσας. Είναι τό πικρό παράπονο τής επαρχίας γιά τήν εγκατάλειψή της. Οί εξα ιρέ
σεις είναι λίγες. Καί τιμητική ανάμεσα σ* αυτές 6 κ. Γ. Φτέρης γιά τις τόσο δια,φωτι- 
στικές γιά τήν επαρχία επιφυλλίδες του. Θά διαπίστωσε καί ό ίδιος από τά γράμματα  
καί τά περιοδικά καί τις εφημερίδες πού έλαβε τί άγνωστο κι* ανεκμετάλλευτο πνευμα 
τικό δυναμικό κρύβεται στην επαρχία πού αν υπήρχαν οί προϋποθέσεις τής άξιοποιΐ)- 
σεώς του θάχαμε αποτελέσματα πολλον λόγον άξια σέ βάθος καί έκταση: Ειδικώτςραγιά  
τήν έρευνα του κ Φτέρη σχετικά γιά τά Γιάννινα θάχαμε νά παρατηρήσουμε πώς.εδωσε 
λαβή σέ ευρύτατες συζητήσεις καί τοϋτο γιατί οί πληροφορίες πού έλαβε φαίνεται πώς 
άπέβλεπαν σέ ειδικό σκοπό. Δέν έχει καμμιά ευθύνη γι* αυτό ό έκλεκτός λογοτέχνης, 
απόδειξη πώς μέ επόμενη επιφυλλίδα τον, βασισμένος σέ ήλεγμένα στοιχεία, άποκατέ- 
στήσε τά πράγματα. "Αν άναφερόμαστε διεξοδικώτερα στο σημείο αυτό καί Ασχολούμεθα  
μέ λεπτομέρειες τό κάνουμε γιά νά δείξουμε τό πόσο ή αδιαφορία της πρωτεύουσας ν ο 
θεύει τό περιεχόμενο τής πνευματικής ζωής τής επαρχίας, άφοϋ δημιουργεί (τήν ανάγκη 
τής κατά όποιοδήποτε τρόπο προβολής των πνευματικών ανθρώπων της... Πόσο ·δισ.-' 
φορετική θά ήταν ή κατάστασις αν υπήρχε ενδιαφέρον καί στοργή ..

Η  Η Π Ε ΙΡ Ω ΤΙΚ Ή  Ε Σ Τ ΙΑ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝI
Κατόπιν τής ύποδείξως, πού δημοσιεύεται οτό 

67—(>8ον τεύχος τής «'Ηπειρωτικής Εστίας» κα
θώς καί σχετικού επίσης δημοσιεύματος τού κ. Δ. 
Κοκκίνου στό φύλλο τής 18] 1)58 τής έφημερίδος 
«ΙΙρο/ίνός Δόγος* Ίωαννίνυ>ν γιά τήν άνασύσιασι 
καί συντήρισι των τεχνών άγιογραφίας καί ξυλο
γλυπτικής στην περιοχή Κονίτοης, έξεδηλώθη— 
κατ’ αρχήν—παρά τής κρατικής ώντιλήψεως £να 
ενθαρρυντικό ένδιαφέοον*. Τό ύπουργεΐον Κοινω
νικής ΙΙρονοίας, ύσχερ* άπό σχετική προσυνεννό- 
ησι μέ τον Ιατρόν κ. Βασ. Χρήστου—6 όποιος ε ί
χε και τήν πρωτοβουλία, έν προκειμένω—έζή- 
τησε καί τφ 'υπεβλήθη Ινα καλομελετημένο

υπόμνημα — σχέδιο ληπτέών μέτρων γι\αύτόν 
ακριβώς τό σκοπό, τό όποιον συνέταξαν ιοί κ. κ. 
Βασ. Χρήστου Ιατρός, Κύρ. Χούρλας παιδαγωγός, 
καί ΙΙαύλος Βρέλλης, γλύπτης. Παραθέτοντες πιο 
κάτο.) τό έν λόγιο σχέδιον—υπόμνημα, επανερχό
μαστε νά τονίσουμε τήν άνάγκη πής αμέσου υίο- 
θετήσεωςτών προτάσεων πού διατυπώνονται; σ?άύτό, 
υπογραμμίζοντας ξανά-τήν εθνική σημασία τού θέ
ματος. Καί θέλομε νά πιστεύουμε πώς, τώρα-πού 
έγινεν ή άρχή καί τό κύριον βάρος τής ύπο.χ.ρεώ- 
σεως ήδη εχει περάσει άμετάκλητα στό
ένεργητικό του κρατικού έδιαφέροντος. δέν
θά παρατηρηθή καμμιά άπό -έκεΐνες τι.ς ασυγχώ
ρητες— πολλές φορές -άβελτηρίες.-πού 7Η\οον ΐναI ;

/

V
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Ιπικίνδυνο μήκος στην όδό τής πραγματοποιήσεως. 
Στήν προκειμένη περίπτωσι, μάλιστα, δπάρχει 
καί ή πιό κατάλληλη προσφορά του υποδεικνυο- 
μένου Μουσείου, πού συνιστά ή πρός τούτο προ- 
τεινομένη ιστορική οίκία στην Πυρσόγιαννη Κονί- 
τσης τοδ Γιάννη Σούρλα, την 6πο(α παρεχώρησε 
στό Κράτος ό δικαιούχος της κ. Εδρ. Σούρλας για 
τή στίγασ^ ενός Πατριδογνωστικοΰ Μουσείου τής 
Λβϊχή{ Τέχνης (*).

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Μ έ τ ρ α  διά τη*σνντήρησιν καί εκμετάλλευ

σή  'A y  ι ο γ ρ α φ ι κ ή ς  και Ξ ν λ ο γ λ ν π χ ι- 
κ ή ς Τέχνης Χιονιάδων και ΐ  οργοποτάμου Κονί
τσης Ηπείρου, με οικογενειακήν παράδοαιν 500 
έτών.

Α . Γύρω άπό την συντήρηοιν.
1) Συγκέντρωσις των θησαυρών Λαϊκής Τέ

χνης— 'Αγιογραφικής και Ξυλογλυπτικής σε ένα 
Πατριδογνωστικόν Μονσεΐον.

2) *ί δρυαις Πατριδογνωστικοΰ Μουσείου διά 
τής μετατροπής ενός σπιτιού Λαϊκής 9Αρχιτεκτονι
κής.

*Ως τοιούτον δύναται να χρησιμεύση το διά 
τής συνημμένης αναφοράς προτεινόμενον τοΰ Γιάν
νη Σούρλα. Νά διαβιβασθή όμως και παράκλησις 
τον Σου *Υπουργείου Προνοίας πρός πρός το 'Υ- 
πουργεΐον Παιδείας διά την ψήφισιν τον σχετικόν 
κονδυλίου άναστηλώσεως.

3) Συγκέντρωσις εϊς το Πατριδογνωστικόν Μου- 
οεϊον τής επαρχίας όλων των Λαϊκών ενδυμασιών.

4) Συγκέντρωσις εις το Πατριδογνωστικόν 
Μονσεΐον όλων των ειδών τής Λαϊκής Χειροτε
χνίας από τές μπονκλες, τους μαστραπάδες και τα 
γκιονμια έως τά πιο ασήμαντα είδη τής Χειροτε
χνικής.

5) "Εκδοσις λευκώματος ειδών Ξυλογλυπτικής^ 
σπανίων είκόνων *Αγιογραφικής, Λαϊκών ένδυμα-

f αιών, παντοίων ειδών λαϊκής Χειροτεχνίας (Μινια
τούρες). (Δαπάναις τον'Υπουργείου Προνοίας).

JB. * Οργάνωσες έχμεταλλεύσεω ς τον ώς ά
νω ε&νΐΗον πλούτον Λ αϊκής Χειροτεχνίας.

Σημειωτέον δτι ή 'Ιταλία εισάγει από εξάγω- 
γάς προϊόντων τής λαϊκής τέχνης εις την *Αμερικήν 
i20.000.000 δολλόρια, δηλαδή 3 1)2 διοεκατομ
μύρια δραχμάς. 'Εδημιούργησε ένα καινούργιο κλά
δο εθνικού πλούτον και χιλιάδες καλλιτεχνών απα
σχολούνται με την λαϊκήν χειροτεχνίαν. Στήν δική 
μας πραγματικότητα και δή γύρω από τήν έκμετάλ- 
λενσιν τον πλ.ούτου τής λαϊκής χειροτεχνίας, *Αγι 
ογραφίας και Ξυλογλυπτικής επαρχίας Κονίτσης έν- 
δείκνυται διά επιχορηγήσεων τού *Υπουργείου Προ
νοίας τά εξής:

1) * Ιδρυα ις μιας υποτυπώδους Σχολής πρός 
μετεκπαίδευαιν τεχνιτών λ,αϊκής χειροτεχνίας.

* Συνημμένως στο άνωτέρω υπόμνημα, συνυ
ποβάλλεται καί σχετική αϊτησι, υπό ήμερ. 14]1]58 
τοδ κ. Εδρ. Σούρλα, μαζί μέ άντίγραφο τοδ Β. Δια* 
τάγματος, διά τοδ όποίου ή έν λόγψ οίκία έκη- 
ρύχθη Ιστορικά καί διατηρητέο μνημείο.

Θεωρητικός έντοπισιιός κεί πρακτική έξάσκη 
,σις οε έργαστήριον προσηρτημένον—Σχολή και με 
πρότυτια από τά συλλεγέντα εις το Πατριδογνωοτι- 
κόν Μονσεΐον. 1

2) *ΕκμετάλΜυσις δλο>ν των ειδών τής?.αϊκής 
* Αρχιτεκτονικής διά τής παραλαβής και διαϋέσεως 
τούτων υπό τον 'Υπουργείου Προνοίας άμοιβομένοιν 
των τεχνιτών.

Γ /Α παρα ίτη τος προϋπό&εσις διά τήν άνά- 
π τυ ξ ιν  τής Λαϊκής Χειροτεχνίας και εκμε- 
τάλλευσιν ταύτης.

1) * Η τιερισυλλογή τον υλ,ικού εις Πατριδογνο)- 
οτικόν Μονσεΐον καί

2) ' Η  μετεκπαίδενσις τεχνιτών καί καλλιτεχ
νών δαπάνα ις eΥπουργείου Προνοίας.

Π ε ρ ι λ η π τ ι κ ώ ς
Διά τήν διατήρησιν τών από 500 ετών ιστό* 

ρικών οικογενειακών σχολ.ών Αγιογραφίας Χ ιο
νιάδων— Κονίτσης καί ξυλ.ογλ.υπτικής Γοργοποτά- 
μον—Κονίτσης διασωθέντων επί Τουρκοκρατίας 
καί κινδυνενόντων ήδη νά διαλ.υθονν, δέον δπως 
λ.ηφθώσιν νπ* δψιν άπαραιτήχως τά κάτοηλι :

1) Χρησιμοποίησις ώς διδασκάλ.ων τών επι- 
ζώντων καλλιτεχνών εκ Χιονιάδων καί Γοργοπο- 
τάμου, ή ενός τουλάχιστον εξ εκάστης τέχνης.

2) ° Ιδρυα ις εργαστηρίων διδασκαλίας εις Χιο
νιάδες 'Αγιογραφικής, εϊς Γοργοπόταμον ξυλ.ογλ.υ- 
πτικής καί εις *Ιωάννινα ή 'Αθήνας.

3) Δύο μαθηταί εις έκάστην σχολ.ήν νά προ
έρχονται εκ τών οικογενειών αυτών μέ τήν καλ
λιτεχνικήν παράδοαιν καί εχόντων κλ.ίσιν, ώς υπό
τροφοι.

4) °Ιδρνσις ' Αρχείου—Μουσείου eΑγιογραφίας 
καί ξυλ,ογλ.υπτικής εις Χωρίον Κονίτσης δπου υ
πάρχουν ιστορικοί οικίαι λ.αϊχής αρχιτεκτονικής. 
Συγκέντρωσις προτύπων σχεδίων καί υλικού πρός 
δημοσίενσιν ή καί δη μοσιευθ εντός κλ.

5) νΕκθεσις καί προβολ.ή εις *Ιωάννινα, *Α
θήνας καί τό εξωτερικόν.
Διεύθυνσις *Αθηνών Μενάνδρου 53 Τηλ. 55174.

Βασ. Χρήστου *Ακτινολόγος 
Εύριπ. Σούρλας Παιδαγωγός 
Παύλος Βρέλλ.ης Καλλ.ιτέχνης 

+
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Μέ Βασιλικό Διάταγμα, άπενεμήθηκε στο συμ
πατριώτη μας καί συνεργάτη τής <Ήπ. Εστίας» 
κ. ’Αλέξανδρο Αιβαδέα, ό Χρυσούς Σταυρός τοΰ 
Βασ. Τάγ)τος τοδ Φοίνικος, για τΙς έθνιχές υπη
ρεσίες που—νεαρώτατος τότε—προσέφερε. κατά 
τήν προαπελευθερωτική περίοδο 1907—1913, στην 
υπηρεσία τοδ Γραμματέα τής Δης Διευθύνσεως 
τής μυστικής έπαναστατικής οργάνωσης «Ήπειρω- 
κή Εταιρεία».

Για τήν προαπελευθερωτική αδτή περίοδο, 
τήν €*Ηπειρ. Εταιρεία» καί τή δράση της, έχει 
δημοσιεύσει δ υποφαινόμενος σειρά σημειωμάτων 
στήν ήμερήσια έφημερίδα «Έθν. Άγων», από τίς 
28 Σεπτέμβρη, Ισαμε τίς 8 Δεκέμβρη 1950, κι*
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άργότερα, τό Μάρτη του 1951, μέ παρεμβολές κει
μένων, τόσο τοΰ τότε Γραμματέα της Αης Διεο- 
θόνοεως τής 'Εταιρείας, δσο καί άλλων σημαινόν
των μελών της; όπως π. χ. του Δ. Βλαχλείδη. άλ
λα καί ολόκληρο τό άρχειο τοΰ ’Αριστοτέλη Χρη· 
στίδη, Προέδρου τοΰ 20οΰ Τμήματος τής Α’ Διεο- 
θύνσεως τής 'Εταιρείας. Σχετικά επίσης άρθρα τοΰ 
ύτοφαινόμεγου καί τοΰ παρασημοφορηθέντος, δη
μοσιεύτηκαν, καί στην «Ήπειρ. Εστία» (1962 
σελ. 133. 794, 1953 οελ. 1S. 132. 239, 153, 245, 
484) καθώς καί κείμενα ενός ταπεινού άλλα δρα
στήριου κι’ άποφαστστικοΰ εργάτη τής’Οργάνωσης, 
τοΰ Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Ήχρές σκιές, περνούν τώρα μπροστά στα μάτια 
μας, οί μορφές καί άλλων αγωνιστών καί μελών 
τής ’Οργάνωσης: Των οπλαρχηγών Πουτέτοη καί 
Κρεμμύδα. τοΰ Νικόλα από τήν Κοβίλιανη, τοΰ 
γνωστότατου καί ριψοκίνδυνου, με τό ψευδώνυμο 
Μάιος, τοΰ Γιαννιώτη, άούγκριτου έκείνου παλη- 
καριοΰ. Γιώργου Μακαρόνα, τοΰ Χρίστου Κριτσι- 
μή, τοΰ Κοντογιώργου, τοΰ Μπαμπούρη, κι’ άλλων 
ακόμα κι’ άλλων, που τά ονόματα τους έχουν ά- 
ναφερθή στα πιό πάνου άναφερόμενα δημοσιεύματα.

Ή « Ηπειρ. Έιαιρεία», έκτος άπό τήν Δη, είχε 
καί άλλες δυό Διευθύνσεις: Τή Β\ με έδρα τήν 
Πρέβεζα καί τήν Γ', με §δρα τό ’Αργυρόκαστρο, 
πού όμως, δεν παρουσίασαν αξιοσημείωτη δράση. 
Ή Α’ Διεύθυνση, είχε Ιξη Τμήματα Εταίρων 
(τρία στα Γιάννινα; 20ο 2όο καί 28ο, καί τρία 
στήν ύπαιθρο! 22ο ατό Ζαγόρι, 24ο στή Ζόριστα 
καί 30ο στις Καλαρρϋτες).

Κάθε Τμήμα, είχε κι’ ά% άλογο αριθμό άπό 
'Ομάδες ’Αδελφών καί Ελευθερωτών. Υπήρχαν 
επίσης καί 'Εκτελεστικά Σώματα (ένα στά Γιάν
νινα καί ένα στήν ύπαιθρο), καθώς καί Σύνδεσμοι.

‘Ισως κάποτε ξανασχοληθουμε μέ τό πολύ 
ένδιαφέρον αΰτό θέμα τής ‘Ιστορίας των Γιαννίνων.

Δ. ΣΔΛΔΜΔΓΚΔΣ
¥

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ 385 ΗΠΕΙΡΩΤ2Ν ΣΤΟ 
ΦΡΑΓΚΟΚΔΣΤΕΛΛΟ
Στίς 18 Μαίου πού μάς έρχεται, συιιπληρώ- 

νονται 130 ακριβώς χρόνια απ’ όταν ό Δελδινα- 
κιώτης Πολεμάρχης τής Έπαναστάσεως Χατζημι- 
χάλης Νταλιάνης καί τά 385—Ήπειρώτες—Ηαλ- 

, ληκάρια του, έγιναν όλοκαύτωμα, πολεμώντας 
-· γιά τήν ελευθερία τής Κρήτης, οτό Φραγκοκα- 

οτέλλο των Σφακιών. Καί γιά μέν τό Χατζημιχά- 
λη. ο δισέγγονος του, ύψωσε στόν τόπο τής θυ
σίας,— στίς 18 Μαΐου 1928—προτομή* κανένα δ- 

I μως δέν υπάρχει μνημείο—Ινα κοινοτάφιο —γιά 
■ τά παλληκάρια του. Κάποιος, κάποτε, θάπρεπε 
> νά τεθή επί κεφαλής γιά Ιναν—με τό σκοπό αΰ- 
ιτό—Πανηπειρωτικό. Πανκρητικό καί Πανελλήνιο, 
|ερανο, καί θάπρεπε νά μεταφέρη καί νά ρίξη έκεϊ 
|λίγο Ηπειρώτικο χώμα, γιά τούς μάρτυρες αΰ- 
?τούς τοΰ Έθνους καί τής Φυλής, 
j Οί Ήπειρώτες, θάπρεπε γιά τήν έπίτευξη 
^αύτή νά συνεργασθοΰν στενά μέ τούς Κρητικούς. II Δ.ΣΑΛΑΜΔΓΚΑ2

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  
Τ Ο Υ  Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ

Τ ά κ η  Δ ό ξ α :  *Ροδοσταμιάι> (Διηγήματα,
Πύργος ’Ηλεία; 1957).
Ή  αίσθητική ωριμότητα χαρακτηρίζει τήν 

έξοχη τούτη εργασία τοΰ δόκιμου λογοτέχνη τής 
Πελοπόννησου. 'Εννέα ξεχωριστά διηγήματα εί
ναι ή συλλογή αύιή, παρ' όλο τόν ύπολογίσιμον 
όγκο της (220 σελίδες 8ου σχήματος). Κι* έχει 
μοναδική πληρότητα έμπειρίας, ό κ. Δόξας, 
στην οποία δέν θά είχαν καθόλου δύσκολο νά 
δογμαχΐση κάνεις ένα υπόδειγμα απλότητας ύ
φους γιά τις άναζηιήσεις μορφών στήν εποχή 
μας. "Αλλωστε, τά γλωσσικά προσόντα καθώς καί 
τό έκτακτο πλαστικό υλικό των εκφραστικών μέ
σων πού διαθέτει άρτιώτατα ό ίδιος, αποτελούν 
πράγματι έναν πρωταρχικό—καί πολύ προσωπι
κό μάλιστα—καταβολισμό στό «παρακσμπτόμε- 
νο» τούτο απαιτητικό είδος τής λογοτεχνίας τών 
τελευταίων χρόνων μας. Πράγματι, ή «Ροδοστα- 
μιά»—ή πιό τωπή παρουσία τού κ. Δόξα—ολο
κληρώνει τόν πρώτο κύκλο μιας προσφοράς τοΰ 
ουγγραφέως άπό 25 γόνιμα χρόνια, στή θητεία 
τών Γραμμάτων μας. ΚΓ εδώ καθώς καί στίς 
προηγούμενες εργασίες του, ό κ. Δόξας χειραφε
τεί τά θέματά του, αφού πρώτα τούς αναγνωρί
ζει τήν ηθικήν εκείνη αυτοτέλεια πού συνιστά 
τις ύ π ά ρ χ ο υ σ ε ς  όψεις τής ζωής. ΚΓ εντελώς 
απρόοπτα, μέ τήν απλή γλώσσα τών πραγμάτων, 
κατορθώνει νά ένορχηστρώνη λυρικώτατα τήν 
ύλη του στην ανθρώπινη γεύσι, δίνοντας ύπό- 
στασι κΓ αναπόφευκτο πάθος στ* άψυχα, στίς 
έννοιες, στά σκηνικά τοΰ περιβάλλοντος, έτσι 
πού όσα συγκροτούν ένα διήγημά του, νά συμμε
τέχουν στή ζωή τοΰ υποκειμένου. ΚΓ όλ* αυτά, 
ό κ. Δόξας, επιτυγχάνει νά τά κινή άνετα καί 
μ’ ένα υπέροχο τακτ φινέτσας πνεύματος, ώστε 
νά μην σημειώνεται ούτε μιά... «αίματηρά» σύγ- 
κρουσι στήν ευχάριστη πάντα ύπόθεαι μιά; 
άιευ όπλων παραδοχής. Έ ν προκειμένω, ή Ικα
νότητα νά έναρμοσθή ή διάθεση αυτή καί στήν 
αισθητική αγωγή τοΰ λόγου, είναι όμολογουμέ- 
νως εκπληκτική. Έτσι, ό συγγραφεύς, διαθέτον
τας τήν άπροσμέτρητην ευαισθησία μιας βιωμέ- 
\ης απόλυτα Ιδιοσυγκρασίας, αξιώνεται νά μάς 
δώση στή συλλογή του αυτή τήν πιό άληθινήν 
αΐσθησι τής ανθρώπινης ζωής ανάμεσα σεά γε
γονότα καί στά πράγματα, χωρίς κανένα βάρος 
πειθαρχημένης «γραμμής» ή «προδιαγεγραμμέ
νης» θέσεως. Μιάς ζωής άναγεννημένης στήν 
ίδια της τή φιλολογία. Σιούς τρόπους του, ό κ. 
Δόξας, δίχως καμμιαν έξουδετέρωσι, άνταποκρί- 
νεται\απόλυτα σέ μιά συγκεκριμμένη κατάκτησι 
βιώσιμης νοοτροπίας στό προσωπικό του ύφος, 
έκεϊ όπου ανταμώνονται ή καλύτερα διαχωρίζον
ται τά όρια τών άκρων. Ή  «Ροδοστομιά» συνι- 
στά μια πολύτιμη πράγματι προσφορά στό πνευ
ματικό παρόν τών καιρών μας καί, σάν τέτοια^ 
συγκεντρώνει ένα έντελώς ξέχωρο ενδιαφέρον.

(Κουβερτούρες στά κείμενα καί έξώφυλλο

ί
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φιλοτεχνήθηκαν άπ* ιό  ζωγράφο Θανάση ,Έξαρ- 
χόττουλο).

.¥

Θανάση Φωτιάδη'.  *<Ναυτιχό Φυλλάδιο»
(ποιήματα και πεζά, 'Αθήνα, 1957).
Πρωτότυπο και πολύ σημαντικό είναι ιό 

«Ναυτικό Φυλλάδιο» νοΰ κ.-Φο>τισδη. Κοί διότι 
ή μικτή—ποιήματα καί πεζά—ο.ύτή συλλογή του 
είναι Ιδιόρρυθμη σαν πνευματική - παρουσία καί 
διότι—κυρίως—εν προκειμένη),.ό ποιητής επιτυγ
χάνει μιαν εντελώς προσωπική ποίηση, ή οποία 
δέν έχει τό μειονέκτημα—πράγμα πού βαρύνει 
χήν έποχήμας ολόκληρη καί σέ όλα σχεδόν τά 
μήκη—τής παθητικής ‘παρελθοντολογίας. Παρ’ 
όλη τη λ,υρική του φυσιογνωμία, ό κ. *Α0αν» 
Φώτιάδης κυριαρχεί μάλλον άπόλυτα στήν ευαι
σθησία του, χωρίς ωστόσο νά πορασυρεται άπό 
καμμιά κοινοτυπία αισθηματολογίας. Σ* όλα τά 
ποιήματα καθώς καί ο* όλα σχεδόν τά πεζά οτό 
«Ναυτικό Φυλλάδιο», υπάρχει ένα αΙχμηρό αί- 
σθητήριο πού δέν αφήνει την εποχή μας νά τάι- 
ραμείνει έν κρυπτφ. Κι* οΐ συγκινήσεις έδώ άνα* 
κύπτουν άπό μιαν ατομική βιωοη άνωτέρας αγω
γής. *Έτσι, ό κ; Φοηιάδης, κατορθώνει νά μάς 
δώση, στην-παραπάνο) συλλογή, μιά πνευματική 
συγκομιδή άτομικής άντιλήψεως, όπου περικλεί* 
νεται ή καθολική γεύσι τής άνΟριόπινης ζο,ής, 
(τουλάχιστο οτήν ποίησή του). Ξέρει νά στέκεται 
καλά στις απαιτήσεις της. «πρωτοποριακής άνα- 
ζητήσεως», δίχιυς καί νά χάνει επικίνδυνα τη ν . 
αίοθητική Ισορροπία του·ανάμεσα στή φραστική 
άκροβασία καί στήν έννοιολογική σπονδύλωση 
τής όλης συγκροτήσεώς του. Τό λεξιλόγιο πού 
χρησιμοποιεί είναι κατά πάντα δόκιμα μετά πλα
σμένο στό δικό του ύφος καί' ή εκφραστική του 
άνεση, καταφανής:
«,,,νά σου πώ δυύ λόγια άπό ξερά γαρύφαλλα,

κι* άς προχωρούσε μετά νά σέ λ'υώσει 
ή βροχή, αυτή ή παλιά βασίλισσα, τού κόσμου 
μέ, τά δροσερά μαλλιά...»

«(άρτιβρεχής πλόκαμος)—άπ* τά πεζά—Είναι 
πολλοί, πού οέ καποια τοπία μέ πεύκα, θάψαν 
πελώριους νεκρούς. Κυττούσαν τά σύννεφα κι* 
εΐτανε βράδυ κΓ εισάστε ευαίσθητοι, σάς έλεγαν 
άμα φύγει τό χνούδι χάθηκες, έσείς δέν τό π ι
στεύατε καί στό τέλος, οτό πετροπήγαδο κά
ποιου σπιτιού τά πετάξατε όλα σάν έκθετα. ΚΓ 
είταν δική σας σάρκα, ένα παραδαρμα πού τό 
τό πληρώσατε μέ παρδαλές λίρες*.

Υπάρχουν, βέβαια, καί αντιρρήσεις —ιδιαί
τερα στό πεζό1 μέρος—στη συλλογή τού κ. Φω
τιάδη. Άλλ*'αυτές άνάγονιαι περισσότερο στόν 
τομέα τής'αίσθητικής Ιδιοσυγκρασίας τού ποιητή, 
όπως λ. χ. ή «προχωρημένη* μορφή καί τό έξοι- 
λογικό στοιχείο, και έν τούιοις, oi δυνατότητες 
άναπτύξεως περιορίζονται πολύ. Ελάττωμα προ
τερήματος; Έ ν πάσει περιπτώσει, τό «Ναυτικό 
Φυλλάδιο» κι* έτσι, είναι μιά άξιοπρόσεκτη προ
σφορά.

Γ ι ώ ρ γ ο υ  Μ α ν ί α  τ ά κ ο υ :  *ΙΙεριμένοντας
τόν Άγνωοτο Θεό* (Μυθιστόρημα, Αθήνα,
1957).
Μέ τό έργο αύιό, πού συνισιά καί την πρώ

τη όλοκληρωμένη παρουσία του οτά νεοελληνι
κά Γράμματα, ό κ- Μανιατάκος, δικαιούται άναμ- 
φιοβήτητα μιά θετική καί—πρό παντός—ευοίω
νη υποδοχή άπ* την έπο/ή μας. Μονάχα πού, έν 
προκειμένοι, ό συγγραφεύς άδικεΐται οπωσδήπο
τε άπό τήν έλλειψι πείρας στή συγγραφή. Διότ*; 
οτό μυθιστόρημα τούτο ένώ υπάρχουν οί καλύτε
ρες προθέσεις γιά τήν ανάπτυξη μύθου ζωής μέσ' 
άπ* τήν άνθριυπινοκερην εμπειρία, απουσιάζει — 
μάλλον—ή δημιουργημένη έκείνη προσωπική 
αντοχή τής έκφράσεως πού θά μπορούσε νά τό 
ένορχηστρίύση καί αισθητικά. Τά σκηνικά έπει- 
σόδια είναι πάντα περιο>ρισμένα στις δυνατότη
τες μιας εγκεφαλικής ατμόσφαιρας, ή δράση χα· 
λαρόινεται συχνά άπό μιάν ήθογραφική άπόκλι* 
ση—παρ* όλη τήν άδρότητα καί τήν έν πολλοΐς 
«αΐυατηρή» κατατομή των προσώπων—ένώ τό 
ύφος καί τά εκφραστικά μέσα τού συγγραφέοις 
ένέχουν καί χαρακτηριστικά κάποιας άδοκιμότη- 
τας. Ό  κ. Μανιατάκος, ακόμη, φαίνεται πώς πα
ρακολουθεί καί καταγίνεται πολύ μέ τή μυθι
στοριογραφία μας, στα τελευταία χρόνια; Αυτό 
ίσως καί νά τόν έμπόδισε νά κυριαρχήση προ- 
σοίπικώς στό θέμα του. ’Αντίθετα, έξω άπ* τις 
παρατηρήσεις αυτές— μοναδικές άλλωστε—τό 
«ΙΙεριμένοντας τόν άγνοιστο Θεό» είναι ή πιό ά- 
κριβοχαραγμένη όψι τής ζωής, ή οποία δονει- 
ται άπόναν συνταρακτικό παλμό άλήθείας: Οί 
λησμονημένοι τής κοινωνίας περιωρισμένοι στήν 
ευθύνη μιάς δικής τους ζωής, συγκροτούν τό 
πρώτο μέρος τού έργου του. "Υστερα, στό δεύ
τερο καί στό τρίτο μέρος, όμολογείται τό δρά
μα, ξετυλιγμένο στις πιό ρεαλιστικές μεταπτώ
σεις του, πού είναι ή άνελέητη πάλι γιά τήν ά* 
νύψωση τής ζωής ώ; τις απαιτήσεις τοόν ημερών 
μας. Καί τελεί δίνει μέ τήν οδυνηρή κάθαρση μιάς 
έπεκτάσειυς μέχρι τήν καταστροφή τής ίδιας τής 
συνέπειας τού δράματος. Κάτι σάν δικαίωση— 
νά πούμε—στήν αδικία του Κι* όλο είναι καλο- 
φτιαγμένο, στή φυσιογνωμία καί ^στή έρμητική 
ψυχολογία, πού απαιτείται γιά ν' άναπτυχθή ένα 
τέτοιο έγχιίρημα στό σώμα τής τωρινής κοινω^ 
νίας. Ό  κ. Μανιατάκος σίγουρα* ξέρει τι θέλει 
νά πή. ΚΓ άν· αυτό δέν είναι όλότελα βγαλμένυ 
τιύρα, έν τούτοις, δυιήθηκε νά χτυπήση δυνατά 
—καί μάλιστα άνθρδαανα—τήν πόρτα τής ομα
δικής ψυχής των άνθρδττων. Δέν είναι < ine μι
κρό ούιε πολύ εύκολο, κάτι τέτοιο. ('Εξώφυλλο 
Σπ. Γιαννούλη).

*
Τ η λ. *Λ λ α β έ ο α: *Τό Ρολόγι» (Νουβελλα,

Θεσσ)κη, 1957).
Ό  κ. Άλα βέρας, είναι αναμφισβήτητα μιά 

θετική υπόσχεση. Στό «Ρολόγι» έμφανίζεται μάλ. 
λον περίεργος. Στή νουβελλα του υύεή — θαυμά. 
σιο δείγμα άγιυγής ενός προσο>πικού λογοτέχνη 
ματσς—αύτοδιαχωρίζεται δ ίδιος, στή ζωή του.

' /
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Στδνα μέρος, η αίσθηση της ζωής στην πιό προ
χωρημένη της δψι και στ* άλλο μέρος, ή αίσθη
ση τοϋ θανάτου στην πιό ατελή, στην πιο αν
θρώπινη μάλλον αδυναμία μας. Καί θά περίμε- 
νε κανείς, μες απ’ αυτά δλα, την θεωρία, τήν τρί
τη κατάσταση, πού, δμως, στό «Ρολόγι» δεν υ
πάρχει. Δέν τό σημειώνουμε σαν αδυναμία. Πε
ριοριζόμαστε, απλώς, στην ερώτησι. Γιατί, παρ’ 
δλη τήν υποβολή του, τδ δεύτερο μέςιος, αφήνε
ται χωρίς κανένα σχήμα προοπτικής Κι’ αυτά μέν 
ώς πρός τά περιθώρια πού έπεκτείνεται ό άνα- 
ννώστης—προσοχή!, δχι ό συγγραφεύς—όμως, 
εδώ, ό κ. Άλαβέρας, έχοντας ένα δημιουργημένο 
παρελθόν στην πεζογραφία, εμφανίζεται καί ώς 
καμπή —Γσως—καθ’ εαυτόν. Διότι, έλώ στό πρώ
το μέρος διατηρεί ολόκληρη τή συνέπεια του 
καί στις θεωρήσεις απέναντι στη ζωή καί στη 
βιολογία τών πραγμάτων, στό δεύτερο μέρος τοΰ 
«Ρολογιού», αν ελλείπει- ή, καλύτερη, άν είχεν αλ
λάζει καί στην έκφρασή του, θά είταν πράγματι 
άγιώριστος, καίτοι πάντοτε λογοτέχνης μέ σοβα
ρές προθέσεις προσφοράς. Ιδού πώς*. Τό «Ρο- 
λόγι», άποτελεΐται άπ’ δνα κομμάτι ζωής, ή όποια 
οδεύει καιοφανώς πρός τό μοιραΐον δράμα στις 
πειστικώτερες εκδηλώσεις δυο ερωτευμένων, κΓ 
άπδνα δεύτερο κομμάτι νεκροφιλίας, όπου, σέ 
μορφή πλέον ψυχικής διαστροφής, διαγράφονται 
κάποια περιγράμματα—τετριμμένα καί σχεδόν 
μόνον κατ’ όνομα γνώριμα —μιας αδικαίωτης 
στη ζωή γενεάς. Κι* άσφαλώς δέν είναι αυθαί
ρετος, έν πρόκειμένω, ύ κ. ’Αλαβέρας. Αλλά δέν 

> κατώρθωσε ή δέν θέλησε νά ολοκλήρωσή αυτό* 
: πού προϋποθέτει τό έργο του.Καί τούτο, άσώαλώς
• δχι άπό τεχνική αδυναμία, Διότι, ό ουγγραφεύς
• —γνωστός άλλωστε—-έχει καί αρτιωμένη κατάρτι- 
ι οι ύφους κι* έζαιρετικό αισθητήριο εκφραστικής 
ι άντιδράσεως. "Οπως καί νά ιϊναι, έν τούτοτς, ή
• «περίεργη» αύτή νουβέλλα τού κ. Άλάβέρα, πέ- 
I ραν τής αίσθητικής όζίας, συγκεντρώνει καί τό 
•προτέρημα τής ανάγκης νά μελετηθή πιο είδι-
• κώτερα. Παρ’ δλες τις διϊστόμενες μέν άλλ’ ύ- 
ιπάρχουσες, οπωσδήποτε, «αντιρρήσεις» της. (Έ- 
,ξώφυλλο I. Σβορώνου).

*
Ι Σ τ έ ρ γ ι ο υ Σ κ ι α δ ά :  * Παλίρροιες*' (ποι

ήματα, 1954), « Τυφλοί δρόμοι* (ποιήματα 
.] 'Αθήνα, 1957).
i Στούς «Τυφλούς δρόμους», Ιδιαίτερα, θά
Ιπρέπει νά σταθούμε γιά τή άζιολόγηοη τοϋ κ. 
£κιαδά. Ένώ, στις «Παλίρροιες», παρ' όλο πού 

ποιητής είναι «καθο?,ικώτερος», δέν έχει ακό
μη αναπτυγμένη τήν έζειδίκευσι στίς προσωπικές 
boo εμπειρίες, ακόμη δέν είχε πραγματοποιήσει

Ιή χειραφέτηση τής ποιήσεοις του, ενώπιον τών 
έων μορφών πού απαιτούσαν οί αναζητήσεις 
ής εποχής της. Λυρικώτερος, ό κ. Σκιαδάς, κα- 
ορθώνει στούς «Τυφλούς δρόμους» νά οηκώση 
ή φωνή μιάς εποχής πού υπήρξε γιά δλον τόν 
όσμο'. μετεφηβική έλεγεία τών συγχρόνων και- 
ών μας. Έν προκειμένφ. ό ποιητής παρουσία* 
εται μέ σοβαρές αξιώσεις τόσο· στά* εκφραστικά

του προσόντα, δσο καί—πρό παντός—στό ύφος 
του, χωρίς, έν τούτοις, καί νά είναι έξαντλημέ· 
νος. "Ισως γιατί είναι μάλλον προσωπικός; OV 
«Τυφλοί δρόμοι» είναι μια κάπως εκτεταμένη 
ποιητική σύνθεση άπό 22—έτσι θά τό πω—στί
ζεις. Διαβάζεται καί άπαγγέλεται, γιατί έχει καί· 
μουσικότητα ή έκφρασή του καί καλοβαλμένες 
είκόνες ή ποίησή του. ’Ολόκληρη ή ούνθεση αύ
τή είναι ή συμβολική—καί έν τούτοις μ’ έναν 
ρεαλιστικό δυναμισμό—παρουσίσσι τής γενεάς 
μας, ύστερ’ άπ’ τήν ψυχραιμία ενός απολογι
σμού τών «πεπραγμένων» τής έποχής της.

«...Κύριε,
μιά πέτρα πάνω στήν καρδιά * μας, 
έμπόδαε
μιά φτωχή χαρά* ν* άνθίσει... ,
•  ♦ ·  ·  #  ,  ·  « * /

Πώς μοιάζουν τά ξερόφυλλα 
πού πατούσαμε 
τή ζωή μσς
•  ♦ ♦ « · , ·  ·  ·  ι

Τό σιωπηλό καράβι 
τό χέρι της 
στό μέτωπό μας1 
ή Νύχτα θ ’ άκουμπήση...»

Πρό παντός, ό κ. Σκιαδάς εδώ ξεχωρίζει γιά 
τά έλληνικά*αίσθήμαια στήν ποίησή του αυτή, 
πού είναι τόσο δόκιμη σ’ ολόκληρη τήν Ευρώ
πη. Σημειώνοντας, μονάχα, κάποιαν αίσθητική 
άνισομέρεια· πού έχουν οϊ στίχοι, τελειώνομε μέ 
τήν διαπίστωσι τής άκρατης συνέπειας πρός την* 
μεταπολεμική ζωή μας στούς «Τυφλούς δρό
μους». Είναι ένα λυρικό βίωμα άπό μιάν ανα
ταραγμένη προσωπική διάρκεια (στόν ποιητή) 
τής τελευταίας Ιδετίας μας. (’Εξώφυλλο Δελλα* 
δέτσιμα).

¥
Κ ώ σ τ α  Κ ο β ά ν η :  *Vae vietis* (ποιήματα, 

Αθήνα, 1956).
Στα είκοσι δύο ποιήματα τής συλλογής αυ

τής τοΰ κ. Κ. Κοβάνη, καίτοι υπάρχει—-σχεδόν 
κατασταλαγμένη—ή πείρα απ’ τίς αντιδράσεις 
στα πράγματα τής ηλικίας του (μεταπολεμική ε
ποχή), εμφανίζεται δυστυχώς μιά επήρειά* στη 
μορφή τής προσωπικής του απόπειρας. Κατά τή 
γ\ώμη μσς, δέν κατορθώνει νά όλοκληρωθή— 
οτίς περισσότερες φορές—κι’ ένα έξοχο προτέρη
μα τού ποιητή: μιά βιωμένη αίσταντικότητα. 
Γιατί, αντίθετα, τό υποκείμενο έδαφος της είναι 
μάλλον «ιδεολογικής» θέσεως. Και οτίς παρόμοιες 
περιπτιόσεις—κι* ακόμα στις πιό καλές—ή ποίη
ση πάσχει άπδνα είδος «θητείας»'κι’ έξαντικειμε- 
νοποιείται. Χωρίς ούτά, τά ποιήματα τού κ. Κο
βάνη αποτελούν μιά μεστοομένη λυρική είσαγω- 
γή στην αναζήτηση μιάς ανέφικτης ατομικής θε· 
ωρήσεως. Κι’ έχουν έναν τόνο υπερευαίσθητης 
αγάπης γιά δ,τι ουνιοτά τήν άνθρωπίνην δψι τής* 
ζωής. ’Αναντίρρητα ό κ. Κοβάνης, δίνει εδώ-ένα 
μέτρο ιών δυνατοτήτων του.
«\,Δέν· ε^ναι κοχύλια
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παρά ψυχές θρυμματισμένες
απ ' τις πρώτες ομοβροντίες του Β' πολέμου...

...Σιγά σέ τούτο τόν μπόγο υπάρχει
Μια πασχαλιά κι’ένας πίνακας σέ χαρτίτετραδίου

Μην γκρινιάζεις, αμαξά, βαρύ δεν elyat... 
δτι κι* άν πήραμε, αυτό π* αφήνουμε πίσω 
είναι πολύ μεγάλο γίά την ψυχή....» ,

Τουλάχιστον, στό « Vae victis>, ό κ. Κοβάνης 
παρουσιάζεται, μαζί μέ την άξια του. και έξ ίσου 
έλλειπής ρέ πολλούς καίριους στίχους τής ποιή- 
σεώς του. Φορτώνεται υπερβολικά πολλές εικό
νες, ενώ τά λεκτικά του στοιχεία δεν είναι όλό- 
τελα άπηλλαγμένα άπό μιά πεζολογική διάθεση. 
‘Ύστερα, σέ πλεΐστα όσα σημεία, εμφανίζεται 
κάποια κάμψη στό ύφος του. καίτοι προσωπικό. 
Μέ αυτές τις προϋποθέσεις, ή προσφορά του κ. 
Κ. Κοβάνη στην ποίηση των καιρών μας, παρου
σιάζει ένα είδικό ενδιαφέρον.

*
Κ ο υ λ ή  Ζ α.μ π α θ  ά: «Γό τραγούδι σου* 

(ποιήματα, ’Αθήνα, 1957).
ν Έ να  ερωτικό πρελλούντιο, διαποτισμένο μέ 
την ρωμαντική παρακμή στόν καιρό μας, είναι 
ή συλλογή αυτή του κ. Κ. Ζαμπαθά. ’Ιδιαίτερα 
διακρίνεται γιά τή «συμμαζεμένη* λυρική ατμό
σφαιρα, ή οποία, ωστόσο, παραμένει πάντοτε στήν 
άβαθή επιφάνεια ενός τραγουδιού. Έτσι, τό 
«Τραγούδι σου» δέν αγγίζει άλλα ενδιαφέροντα 
ώστε νά ζητάη, καί τά επίπεδα έκεϊια πού συγκεν
τρώνουν σήμερα τό άντικείμενον των «νέων μορ
φών*. Είναι απλά γραμμένο, ένα αίσθημα, κι* 
άπλούστερα διαβάζεται:
«...Σέ κυκλάμινου φύλλο κέντησα τ’ όνομά σου 
μέ τό βελόνι τού πεύκου...
Έψαχνα νά βρώ στούς καθάριους ορίζοντες,.. 
...κάτι πού νά μοιάζει μέ σένα...»

Ύ φος έχει ό Κ. Ζαμπαθάς, ίσιο κι* ανεπι
τήδευτο, ενώ στή γλώσσα πού χρησιμοποιεί, υ 
πάρχει φανερά ή υποψία τής άναζητήσεως γιά 
την καλλιέπεια. Κι’ ακόμα, παρουσιάζεται άτημέ- 
λητος στη συγκρότηση τών στίχων, χωρίς αυτό 
καί' νά τόν βαραίνει πολύ. Πάντως καταφέρνει 
νά είναι πολύ συμπαθής κι* άς μήν ταράζει «αι
ματηρό» την ψυχή μας (Εξώφυλλο Λουΐζ. Μοντε- 
σάντου).

*
Σ ω τ .  Δ. Γ ε ω ρ γ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ :  *Σύγ· 

νεφα που πέρασαν—Λνρικοι ρυ&μοί» (ποι
ήματα 'Αθήνα,* 1957).
’Απ’ τά τρία μέρη, πού απαρτίζουν τή λυ

ρική αυτή συλλογή τού κ. Γεωργαντόπουλου, 
παρά ιή διάκρισι (Α' Βραβεϊον Εταιρείας Καλ
λιτεχνών καί Φίλων τής τέχνης ίίειραιώς) τού 
πρώτου καί παρά τήν «θέσει» ωριμότητα τού 
τρίτου, δέν θά  σταθούμε παρά μονάχα στό δεύ

τερο μέρος της. Έδώ, ό κ. Γεωργαντόπουλος κα 
τορθώνει νά όλοκληροιση κάποια λυρικά τετρά
στιχα μάλλον αξιοπρόσεκτα*.
«‘'Οξω στή λιακάδα λαμπυρίζουν τά νερά.
Στά ριζά ενός βράχου μυΐγες κυνηγά μιά σαύρα. 
Τά τζιτζίκια τραγουδάνε σέ κλωνιά ίσκιερά, .»

Φαίνεται πώς αναπτύσσεται στό δικό του κλί
μα. Κι* έχει έντονη τήν επαφή μέ τά στοιχεία 
κ ι’ ακόμα μέ τή δράση τής ζωής, όταν ευλαβεί
ται τή φύσι. ’Αντίθετα, όταν ό ίδιος γίνεται to 
κέντρο «εκπομπής», χάνει αυτή τήν αρμονική 
ισορροπία της ή ζωή, γιά νά κυριάρχηση ό κό 
πος νά δημιουργηθή— ί ο  ιερό ρίγος:
«Ή  μελωδία τ' ασύλληπτου μέ πλημμυράει καί

(πάλι.
Γίνεται ή σκέψη μου πουλί καί τρέχει μέσ* τά χάη 
Τά γαλανά, τά διάφανα! Καί στήν άνεμοξάλη. 
Πετά νά βρή τ* ασύλληπτου τή μελωδία πού

[σκάει.»
’Επίσης, στις καλύτερες περιπτώσεις τών

στίχων τού ποιητή έδώ, αναγνωρίζεται ή ατμό
σφαιρα άπό κάποια φωτεινά καί δροσερά τοπία 
πού θυμίζουν τό Σολωμό καί τό Μαλακάση. Κι’ 
ό στίχος, στά τετράστιχα αύ ά καθώς καί στ’ 
άλλα, τά παρασιωπώμενα μέρη τής συλλογής 
«Σύγνεφα πού πέρασαν» είναι μάλλον άρτιος 
καί δουλεμένος μέ καλή γλώσσα, πράγμα πού 
συνιστά προτέρημα θετικό. Μέ μιά παρατήρη
σή Κάποια φανερή αδυναμία—ιδίως άπ* τόν 
τρίτο καί κάτω, στό κάθε τετράστιχο—νά φτά- 
ση χωρίς ύπότασι ώς ιό τέλος.

ψ
Π έ τ ρ ο υ  Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο υ ’ <* Α η δ  

τον πολέμου τον αντίλαλο· (ποιήματα,' 
’Αθήνα, 1957):
Ό  κ. Π. Τριανιάφυλλος, παρά τήν ευσυνει

δησία του καθ’ εαυτόν, δέν κατορθώνει—σχε
δόν πουθενά—νά πή αυτό πού ϊσίος θά ήθελε. 
ΟΙ στίχοι του στέκονται πάνω σέ κείνο ιό σχέ
διο τών λαϊκών στιχοπλακιών, χωρίς νά φτάνουΛ, 
ώς τήν ευτυχία τής επιτυχίας. Μάλιστα, στήν 
προοδευτική του απόπειρα νά συνταιριάξη κά
πως τή διάθεσί του μέ τις απαιτήσεις τής έπο- 
χής, πέφτει στήν ακατέργαστη εκείνη προσπά
θεια τής «σκαλωμένης» άναζητήσεως Κρίμα 
πού δέν βρίσκομε κάτι άλλο, γιά 'ά  τό επιση* 
μάνουμε. στά ποιήματα τού κ. Τριαντάφυλλου* 
’Αλλά, ή ποίησι, όπως καί κάθε άλλη μορφή 
τής Τέχνης, είναι αδυσώπητα σκληρά) στις α
παιτήσεις της. Μέ λύπη μας, θά είχαμε νά συ
στήσουμε. έν προκειμένη), ότι ό κ. Τριαντάφυλ- 
λος θά πρέπει νά πασχίση στήν μελλοντικήν ερ
γασία ίου, οπωσδήποτε πιο πέραάπ’ τήν στίχο- 
πλοκία τόσο στις συγκινήσεις, όσο καί στά μοτί- 
βα. Γιατί, δέν πρέπει νά μάς διαφεύγη πώς ή 
ποίησι δέν είναι ή πιο εύκολη έκφρασί μας.

* 1
Ν ι κ ο υ Β. Κ ο σ μ ά; «Τό Σονλι ζεΐ» (θεα

τρικό (δράμα), 1958).
Τό έργο αυτό, προορίζεται γιά τή σχολική
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καθαρά σκηνή. Έ τσι εξεταζόμενο—κατ’ αρχήν 
—, είναι μια καλοφιιαγμένη εργασία, ή όποια, 
στο είδος της. ξεχωρίζει. Τό θέμα, τραβηγμένο 
απ' τό γνώριμο σώμα της ίσταρίας του Σου- 
λΐοΰ. ’Ενορχηστρώνεται μέ απλά σκηνικά καί 
πετυχημένην ηθογραφία, τά πρόσωπα καί τά ε
πεισόδια έχουν ιό δημοτικό χρώμα καί μια κα
θαρή ατμόσφαιρα, καί οί διάλογοι είναι απο
λύτως γνήσιοι χωρίς τά εντυπωσιακά ευρήματα 
πού θά τό έκαναν δύσκολο στά μάτια των παι
διών. *0 κ. Κοσμάς, άλλωστε, είναι δόκιμος στά 
προβλήματα κυί στις ανάγκες τών σχολικών ά̂  
παιτήσεων. Δάσκαλος ό ίδιος καί 'Π χειριστής 
στήν καταγωγή, έ ασήμανε πολλές φορές τήν ε
παφή μας μέ τό παιδί- Στό «Σούλι ζεΐ», μάς 
προσφέρει ακόμα καί ένα καλό μέτρο τών δυ
νατοτήτων του, σ’ αυτόν τόν τομέα» Μονάχα, θά 
είχε κανείς νά πσρατηρήση, πώς θάπρεπε νά ά- 
ποφύγη κάποιες «ώρ*μες λέξεις», κάποιες ηθι
κές παραη έσεις ή καί ολοκληρωμένες υπερβολές 
—θά λέγαμε—, πού βαραίνουν τό όμορφο αυτό 
σκηνικό του μέ τήν ξηρότητα τών «σπουδαγμέ- 
νων». πράγμα πού δεν συγχωνεύεται στη φύπι 
τής όλης υφής τού θέματός του. Κι* υστέρα, άς 
μή μάς διαφεύγει, τό παιδί ζητάει πιο πολύ τήν 
απλότητα στό μύθο παρ’ ό,ιι οί μεγάλοι πού 
συνενοούνται παρά συγκινοϋνται πιό πολύ. Έν 
τούτοις, ακόμα καί μ* αύιές τις αδυναμίες, έχει 
μιά σπάνια αγωγή στον εθνικόν του χαρακτήρα, 
σχεδόν αδιάσπαστη καί παρουσιάζει τό προτέ
ρημα τής σκηνικής του έγκαταστάσεως, δίχως 
κόπους, καθ’ ότι, εξόν απ’ τήν «έφηρμοσμένη» 
λιτότητα σκηνής, ό κ. Κοσμάς έχει μιάν εύρύτα*

' τη προδιαγραφή ιών πλαισίων στήν κάθε του 
I πράξη. ’Ακόμα, στό τέλος, προσθέτει δυο ι η 
; μοτικά τραγούδια («Τής Πάργας» καί «Ή Τζά- 
| βέλαινα*) καθώς καίδυό μελοποιημένα δικά του 

σχετικά («Μοιρολόγι» σέ μουσική τού κ. 'Δ στ. 
Σαραλή καί «Δέν λυγίζει τό Σούλι» σέ μουσική 

; τού κ. Κ. Λάβδα). Άναντίρητά συνιστά προσφο
ρά κι' είναι πολύ χρήσιμο γιά τούς δασκάλους 
μας.

*
Ε υ α γ γ έ λ ο υ  Κ. Τ ο ο  ν τ σ ό λ η; «Θυσία 

στον άνεμο* (Διηγήματα, Πό?νη, 1957).
| Παραπάντο άπό αξιοπρόσεκτος παρουσιάζε
σ α ι στά οκτώ διηγήματα τής συλλογής του αυτής 
Ίό  κ. Τσοντσόλης- Θ’ άποτολμούσαμε, ακόμη, νά 
j χαρακτηρίσουμε τήν εργασίαν αυτή ώς ένα λυρι- 
Ικό Ιδιόρρυθμο ύφος μέ μιάν άκρατη εσωτερικό
τητα. Έτσι, τά διηγήματα τού κ. Τσοντσόλη ο
μοιάζουν νά είναι περισσότερο βαθύτατοι προ- 
Ισωπικοί μονόλογοι. Καί σ* αυτές τις υποκειμενι
κές τομές, ό ουγγραφεύ; είναι καταπληκτικά κα
θολικός, απέναντι στά πράγματα, σιή ζωή καί 
στις περιστάσεις, όλ* ή συλλογή «θυσία στον 
άνεμο», δέν συνιστά παρά οκτώ βαθειές χαρα
κιές στον άνθρωπο καί στήν εποχή του. Ή  ποι
ητική—μάλλον έτσι πρέπει νά είναι—αυτή ή δη
μιουργία τού Κωισταντινουπολίτη ομογενούς μας, 
5ποτελεΙται κυρίους άπό μιά βιωμένη άκεραιότη- 
:α ψυχικής εμπειρίας, * ή οποία ολοκληρώνεται

καί μορφοποιείται πάνω σέ μιά Επιτυχημένη αι
σθητική δομή, πιό πολύ ακόμα Ιδιόρρυθμη, Τ« 

* εκφραστικά μέσα τού συγγραφέως καθο; καί ή 
γλωσσική του πλαστικότητα είναι κατειργασμένα 
μέ κάποιαν ομαλή συνέπεια πρός tic αντιδράσεις 
τής καταγωγής του (άπόκλισι πρός έναν ελαφρό
τατο Ιδιωματισμό), ενώ ή όλη αισθητική τους 
συγκρότηση παρ’ όλη τήν υποκειμενικότητα της, 
δέν άνισορροπεΐ ακόμα καί στους «κόμπους» 
άπό κάποιαν αναπόφευκτη χρήσι συμβολικών 
προεκτάσεων μέχρι τού σημείου τής Οολώσεως 

. τών *έξ αντικειμένου» εικόνων καί Εννοιών. Σ ' 
ολόκληρη σχεδόν τήν Εργασία του, ό κ. Τσον
τσόλης, διαχέει παντού μιάν ευγενικήν άχλύ πό
νου. έναν βαθύ, ομιχλώδη τόνο στήν ατμόσφαι
ρα, ενώ ή δράση καί ή πλοκή ξετυλίγονται πάν
τοτε στό σχέδιο ενός μονολόγου, όπου κυριαρχεί 
ή ώοιμότης τών πιό άνθροοπινων αισθημάτων. 
Τό είδος αυτό τής πεζογραφίας, κατά τή γνώμη 
μας—καίτοι ακόμα δέν σχηματίσθηκε στή συγκε
κριμένη του μορφή—ενέχει τό προνόμιο τής 
ζωής. Συγκεντρώνει τό προτέρημα τής ουζεύξεως 
τής αντινομίας ανάμεσα στις δυο εποχές, πού 
πιέζουν τή γενεά μας. Βέβαια, δέν είναι μοναδι
κό, άλλα είναι οπωσδήποτε προσωπικό καί χω
ρίς αντιγραφές προτύπων. Γι’ αυτό καί τό ξεχω
ρίζομε σαν ιδιαίτερη προσφορά.

Ή  συλλογή «Θυσία στον άνεμο» αποτελεί ά 
νατύτωσι άπό δημοσιευμένα διηγήματα χόΰ κ 
Τσοντσόλη στό περιοδικό τής πόλης «Πυρσός» 
τό δέ έξιόφυλλό της τό φιλοτέχνησε ό ζωγράφο 
κ. Πινδ. Πλατωνίδης, συμπατριώτης τού συγγρα 
φέως.

ΔΗΜΟΣΘ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
*

’Α γ γ ε λ ι κ ή ς  Χ α τ ζ η μ ι χ ά λ η ,  Σαρα- 
χατσάνοι. Τόμος ΔΙ Μέρη α' καί β'—ΆΘή- 
ναι 1957. ' \
Σε μέγα σχήμα (28X22 1(2), καί σέ δυό όγ- 

κώδη τεύχη άπό σελ. περίπου 800, με καλαίσθη
τη εμφάνιση, κυκλοφόρησε ό πρώτος τόμος τής 
μνημειώδους κι’ εξαντλητικής Εργασίας χή-: κ. 
Άγγελικής Χατζημιχάλη Σ α ρ ά κ α τ σ ά ν ο ι .

Τό πρώτο τεύχος τού Δ! τόμου άποτελεϊται · 
άπό:—Εισαγωγή (σελ. 205, α'.—σε'.), όπου Εξε
τάζεται προλογικά ή γεωγραφική έξάπλωση τών 
Σαρακατσάνων, οί μετακινήσεις καΓ δ πληθυσμός 
τους, ή Εθνικότητα καί ή ονομασία τους, τό θέμα 
άν είναι ή όχι νομάδες, ή τέχνη τους, ό πνευμα
τικός καί κοινωνικός τους βίος, παρατίθεται δΕ στό 
τέλος της, πλουσιότατη (σελ. 15), κατ’ άλφαβητι- 
κή σειρά καταταγμένη, δική μας καί ξένη βιβλιο
γραφία.— Π α ρ ά ρ τ η μ α  καί Σ τ α τ ι σ τ ι 
κ ο ύ ς  Π ί ν α κ ε ς ,  (σελ. 1—85) όπου παρατί· 
Αεται μεθοδικά ό κατά τσελιγκάτα πληθυσμός, 
ή έξάπλωση καί οί μετακινήσεις τών Σαρακατσά- 
νο)ν, στήν Πελοπόννησο, Στερεά καί Θεσσαλία, 
"Ηπειρο, Δυτική Κεντρική καί Ανατολική Μακε
δονία καί Δυτική Θράκη, καί τά ονοματεπώνυμα 
όλων τών τσελιγκάδων (2890 τσελιγκάτα, οικο
γένειες 10604, γιδοπρόβατα 1.729.141). Στό τέλος 
τού τεύχους, προσθέτεται Εγχρωμος, μεγάλου
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.σχήματος (30X60) χάρτης τών έγκαταστάσεων καί 
μετακινήσεων των Σαραχατσάνων καί άλλος 15. 
μεγέθους, σχηματικά Ιδιαίτερος, όπου, σημειώνον-, 
ται λεπτομερειακά οί πορείες δλων των μετακι
νήσεων τους.

Τό δεύτερο τεύχσς τού Α' Τόμου περιλαμβά
νει σέ σελ. 495) τέσσαρα μερικώτερα κεφάλαια 
μέ (τίτλους: Ή  Σ τ ά ν ,η. Τά Κ α λ ύ β ι α  ή 
Κ α ν ά κ ι α .  Ψ ω μ ι ά  καί  Μα γ βλ ρ ε ύ μ α- 
τ α.  Ξ υ λ ο τ ε χ ν ί α  καί  Ξ υ λ ο γ λ υ π τ ι κ ή .  
Καί στά τέσσερα αυτά τμήματα, ή συγγραφεύς, 
έρευνα τά θέματά της, κατά καταπληκτικό τρόπο 
λεπτομερειακά καί έξαντλητικά. Π. χ. στο Γ' θέμα, 
υποδ, 3, Π ρ ό χ ε ι ρ α  μ α γ ε ι ρ ε ύ μ α τ α ,  
περιγράφονται οί τρόποι κατασκευής τού χυλοδ 
ή κστσαμακιοδ τής κουρκούτης ή μαμαλίγ- 
κας, τής τριψάνας, τής παπάρας, του κουσμάρι, 
τής μπιρμπιλόνας, τοδ τραχανά. Στην Ξυλοτεχνία, 
έρευνώνται τά πελεκητά, τά σκαλιστά, τά κεντητά 
(ρόκες, σφοντίλια, κλΐτσες, κούπες, κουτάλια), 
τά διάφορα μοτίβα τους καί τά διάφορα άλλα 

,.διακοσμηακά θέματά τους, κ.ο.κ.*-Τό τεύχος αυ
τό, κοσμείται καί δασαφηνίζεται έποπτικά άπό318 
φωτογραφίες καί σχέδια τής συγγραφέως, κλείνει 
δέ μέ τρία λεπτομερειακά εύρετήρια:Τό Α' λέξεων, 
τεχνικών όρων καί πραγμάτων (σελ. 24). Τό Β!, 
κυρίων ονομάτων Ελληνικών (σελ. 1δ) καί τό 
Γ!, κυρίων ονομάτων ξένων (σελ. 2).

Οί οπό έκδοση Λεύτερος καί Τρίτος τόμος, 
χειρίζονται κατά τον ίδιο τρόπο τά θέματα: ’Υ
φαντική, Πλεχτική. Κεντητική, Φορεσιές. Ζωή 
καί εργασία. Ή οικογένεια καί οί σχέσεις άνά- 
μεσα στά μέλη της, Σταθμός τής ζωής, Λατρεία, 
καί γιορτές τού χρόνου, Δοξασίες, Μαγεία, Δεισι

δαιμονίες, οί άρρώστειες στά πράματα καί οί για
τρειές τους, ’Ιστορικές καί λαϊκές διηγήσεις, χο
ροί, Τραγούδια.

Παρ’ όλη την έκτεταμένη κάπως περιγραφή 
πού δώσαμε τής έργασίας αδτής τής κ. Χατζημι- 
,χάλη, 5έ μεταδίνουμε παρά μιά άμυδρή είκόνα 
τής γτγαντιαίας αυτής προσπάθειάς της καί έρευ
νας, πού έξαντλουν κατά τον έπιστημονικότατο 
τρόπο από κάθε λαογραφική πλευρά, τό θέμα 
. Σ α ρ α κ α τ σ ι ά ν ο  ι.—Καί είναι γνωστές άπό 
άλλες σημαντικές έργασίες τής αδτής συγγραφέ
ως, ή έξαιρετική επιμέλεια καί ή μεθοδικότητα 
μέ τίς οποίες αδτή χειρίζεται τά ίστορικο —λαο- 
-γραφικά της θέματα.

Δ. ΣΑΛΔΜδ ΓΚΑΣ 
* * *

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
Στά 1858 άπεβίωσε στην ’Αθήνα ξαφνικά ό 

€παμααθής> Κεθηγητής καί Πρύτανις τού Πανε
πιστημίου Θεόδωρος Μανούσης, προκάτοχος τοδ 
Παπαρρηγοπούλου στό μάθημα τής Ιστορίας. Την 
άνεχτίμητη βιβλιοθήκη του, άπό κάπου πέντε χ ι
λιάδες τόμους, δώρισε στη γενέτειρά του Σιάτι
στα, ίδρυσε δέ καί πλούσιο κληροδότημα μέ τό 
Γόποΐο νά λαβαίνουν άνώτατη επιστημονική κα-

τάρτησι Σιατιοτινόποολα πού συγκεντρώνουν τ’ 
απαραίτητα' προσόντα. Τά εκατόχρονα άπό τοδ 
θανάτου του γιορτάζονταν έφέτός στή Σιάτιστα 
τής Δ. Μακεδονία μ* έπίσημες τελετές, αντάξιες 
πρός τή μνήμη τοδ Μεγάλου Εδεργέτη Τό ποιη- 
.ματάκι αδτό γράφτηκε' άκριβώς γ.ά τ* αποκαλυ
πτήρια τής προτομής του.

Μέ των Μουσών τά νάματα θρεμμένος 
Καί μέ τής Πανσοφίας έφοδιασμένος 
Τά θεία δώρα—'Αρετή καί ’Αλήθεια,
Στοδ Πανεπιστημίου ανέβηκες τό θρόνο „ 
Καί μέ τή διδαχή Σου κάθε χρόνο 
Τής νεολαίας ζέσταινες τά στήθια.

Τής πανσοφίας Σου ή κάθε άχτίνα 
"Ηθελε νά έπαναφέρη στην ’Αθήνα 
Τ* άρχαΐα φώτα, πού σάν φωτοβέλη 
Τής 'Ανθρωπότητας ανοίγανε τούς δρόμους 
Μέ καθοδηγητές καί τέλειους καινοτόμους 
Τόν Πλάτωνα καί τον ’Αριστοτέλη.

Στον Πρύτανί της ή σημερινή ’Ελλάδα 
Χρωστάει πολλά σέ Γνώση καί ’Ομορφάδα, 
Μά κ ι’ ή γενέτειρά μας ή κατακαϋμένη 
Πού στ* άγια χώματά της καί τό κακοτόπι 
Βρήκανε καταφύγιο τόσοι άνθρωποι,
Δέν έμεινε καθόλου παραγνωρισμένη.

Την άνεχτίμητη μάς άφισες Βιβλιοθήκη
Κι* άκόμα γιά αιώνια παρακαταθήκη
Γενναίο Κληροδότημα—καί νά τη
Σήμερα ή ψυχή Σου αναγαλλιάζει
Τ.ήν άποθέωσί Σου σάν κυττάζει
Ά π ’ την κορφή τοδ Όλύπμου—φώς γεμάτη!

Νέα ’ϊόρκη ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΓ. ΤΟΖΗΣ
* * *

, - Λ Η Λ Ο  Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΟΙκ Π ατρ .—Κων)πολις: Άπαντήσαμεν ιδι
αιτέρως Μάλμειον Βιβλιοθήκη', Χανιά: Ή «Η. 
Ε.» κατανοούσα την αποστολή τής βιβλιοθήκης, 
θά έξακολουθήση νά σοντρέχη τό έργον σας 
The Britiih councils ’Αθήνας: Εϊμεθα σύμφωνοι.
Α. Βραν. Άθήν: Σάς απαντήσαμε καί περιμένο
με σχετικώς,—Γ. Γκαρ, Κύπρ..—Jfp Ζιτσ. Θεσ- 
σαλον., — Ά να στ. Στεφ . Άθήν.,— Ν. Κοομ 
Κολχικ Δ% Ζαδ. Άθήν , — Ν. Δελ. Κοζαν.,— Κ. 
Μερτ. Βενετ.,—Δ Σοφ. Πατρ.,—Γ. Κ ιτσ .Ά ΰψ , 
— 'Ελενθ. Δοβ. Ά γ . Παρασκ. άπαντήσαμεν Ιδι
αιτέρως.—Δημ. Δαβ. Άθήν. Σάς έστειλεν ό κ. 
Κόκκινος τά δημοσιεύματα.—Γ. Βονκελ. Δευκ. 
Έλήφθη καί έτέθη ύπ* όψιν τής Έττιτοοπής Έπ.^ 
'Ύλης.—Στ. Γκατσόπ. Κηφισ. Έλήφθη δυστυχώς 
άργά. Πάντως τό κρατούμεν.—Δ Καρβ. Κομοτ. 
Δέν όπάρχουν άντιρρήσεις ώς πρός τήν άγνότητ»
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τών προθέιεων cote τού διηγήματος co *.ε τής ουγ- 
γοαφέω; καί—έ.τίσης. τούλαχισεον οΰ β καίτ ής , 
«Η Ε.*. '*1 έπιθυμ * μας ήταν να δημοσιευΟή,
άλλα δεν κατέστη δυνατόν. ’ΐσ.ερεί οέ π-,ιοτηχα 
καί σε τεχνική ουγκρότη »ι. Εϊμχστβ βέβαιοι πώ; 
θζ είχατε καλύτερη εργασία, εάν κατορθώσετε 
νά συγκροτήσετε τήν εύιίσθησίυ που διαθέτετε. — 
£ π . Μονά. Ilxpxu: Λυπούμαστε πο·) δέν μπορέ
σαμε να τά δη «03 εύσουμε. Λύτες ι ί  «δ.ωμένβς* 
καταστάσεις, χρίζονται άνελέκτη εργασία. 11 χ- 
στεύομε πώς θά ήταν χαλύ :ερα αυτά που μάς 
στείλατε έαν είχαν περισσότερο χόπο στήν ai- 
σθητικη κατεργασία τους καί λιγώτβρο—οπωσδή
ποτε -  φορτίο εικόνων, στήν προσπάθε.α τής όργα- 
νώσεως τής μορφής των.— Τ. Παρμ. θεσ. .Χρειά
ζεται ακόμη εργασία για νά αξιοποιηθή η ανχμ- 
φ.οβήτητη ποιητ. διάθεση πού έχουν τά «Μηνύμα
τα». ΙΙροσπαθήσ'β νά κάνετε πτό «τολμηρή* τήν 
αφαίρεση γιά τήν άποπνευματοποίηση τού αρχικού 
αιτίου.—Β. Σαχ. Δυστυχώς δε« ξεφεύγει απ’ τό 
πρότυπο τών λαϊκών δεκαπεντασυλλάβων. *11 

( προθεαι βιώσιμη, άλλα αίσθητικα άόικαίωιη.—
. Δ Δονκ. Ι’ορτΙ 'Ενδιαφέροντα, άλλα δχι κατάλ

ληλα γιά τήν «Η. Ε.».—Κ. Ταιλ. Κίσθε ατημέ
λητος'... στό ποίημά σας. Υστερείτε απέναντι 
στήν προηγουμένη συνεργασία σας. Αστέρα, ή 
ποίησι καταατρέφεται απ’ τή λεκτική ήθογράφη- 
σι.— Stefan. Vas. IVashington; Άπο τού ύψους 
τής «έπαύλεω.» εϊδομεν το βιθος τής έμπνευοεώς 
σας. Έλπίζομεν νά ουναντηθώμεν -επί σφαίρας 
κλίμακος».. Καί νά μάς γράφετε συχνώτερα, κρα
τούντες απαραιτήτους αντίγραφα. '

* * *
Β ΙΒ Λ ΙΑ  Κ Α Ι Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Α  
ΠΟΥ Λ Α Β Α Μ Ε

Γεωργίου Α. Κίτσοο: «'Eapivr Ιταλική Έπίθε- 
σις» (Χρον.κά τής έποποιίχς 1941), Σχ. 8ον 
σελ. 232. Δθήναι 1949.

Πάνου Ν. Παναγιωτοόνη*. Μαρία Πολυδούρη—Τίλ· 
λα Μπαλή (Κριτική μελέτη), Σχ. 8ον μεγ., 
σελ. 44, 'Αθήνα, 1958,

Σεραφείμ Τσιτσά: «Ή γίδα καί τό δάσος» Σχ. 
8ον, σελ. 8, Άθήναι.

Κώστα Κοβάνη*. «Παραφορά» (ποιήματα) Σχ. 8ον, 
σελ. 38, Αθήνα.

ι Πανελλ. Συλλ. Αναπήρων Όπλ. Χωρ)κής: «Άγω* 
j νες καί θυσίαι τής Βασιλικής Χωροφυλακής»
■J «'Ιστορικόν λεύκωμα», Σχ. 8ον μεγ. σελ. 30,
Τ ’Δθήναι 1957.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

I «Νέα Εστία» 736ον, (αφιέρωμα στόν Κ. Πα- 
λαμά^, Αθήνα. «Ποντιακή Εστία* 97ον Θεσσαλο
νίκη. «Κρητική Εστία» 71ον, Χανιά», «Βιομηχα
νική Έπιθεώρησις» 279ον (μετά τού Α' τεύχους 
Μ. Βιογρ. Λεξικού), Άθήναι. «Σερραϊκά Γράμ
ματα* ΐ9ον Σέρρες, «Κρίκος» 85, 86ον Λονδίνον, 
«Αθηναϊκά Γράμματα», 7ον Αθήνα. «Θεολογία» 
Τόμος Δ' 1958 Άθήναι. «Πυρσός» 37ον Κωνσταν

τινούπολή. «Ακτίνες» 188, 189ον Άθήται. «Σχο
λεία καί Ζυή* 2 jv 1υ58 Άθήναι. «Έξσρμηκς» 
2 — Ηον, Ιωάννινα. *La vie Thecoslovaque» Πράγα, 
«'Ελληνικά θέματα» 23, 2ΐ, 25ον 'Αθήναι. «Ό 
κόσμος τής έλληνίδος* 46ον Άθήναι. « Επιστη
μονικόν Βήμα τού Διδασκάλου» 3—4ον Άθήναι. 
• Διδασκαλικόν Βήιία» 365, 3GG, 367, HG8ov Άθή- 
ναι. «'Εκκλησιαστικόν - Βήμα» 106, 107, ΙΟΒον,
Άθήναι. «’Εκκλησία» *2, 3. 4ον, 1958 Άθήναι. 
«Ή εφημερίδα τών ποιητών, τεύχ. Ίαν. 1958 Ά - 
θήναι. «Ή Φιλολογικήν Ιον Σέρρες. «Γεν. Κθν. 
Έπιθεώρησις» 32ον Άθήναι. «Ή Σκοπιά» 2, 3. 4, 
5, 6σν 1958, Άθήναι. «Ό Ελληνισμός τού Εξω
τερικού» 74ον, Θεσσαλονίκη.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ; «'Ηπειρωτική Φωνή», Άθήναι 
Δ)ταί. Χρ. Λάμπρος Κ. Νάκος. «Ηπειρωτι
κά Νέα», Άθήναι. Δ)τής Ζήσης Η. Μούλιος. 
«Βήμα* Πρέβεζα, Δ)τής Νικήτας ί. Τσουτσά- 
νης. «Ό Λαός» Άγρίνιον, Δ)τής θεόδ. A.At- 
απΐκος. «Ηανηπ. Άγων» Άθήναι, Δ)ιαί Χρ. 
Μικέλης -Δ . Λοζάκης. «θεσπρωτικόν Βήμα* 
'Ηγουμενίτσα, Δ)τής Δηα. Σαλούκας, «Νέα 
Καλιφρόντα» Ά γιος Φραγκίσκος (Αμερικής) 
Δ)χής Ν. Σ. Δάλλας. «Δράσις» Δ)τής Κ. Καφ- 
φετζάκης, «Φωνή τού Αίγίου* Δ)τής Γ .Ά ν- 
δρικόπουλος. «'Ιατρική έφημερίς* (δργανον 
Ιατρών καί υγειονολόγων) Δ)τής Κ. Β. Καλό- 
γερίδης, «Πρωία» Κομοτινής Δ)τής Κ. Ά ν- 
τωνιάδης, «θεσσαλικόν Μέλλον» Άθήναι Δ) 
ντής ΆΘ-Ζέμίγγχς. «'Ηπειρωτικόν Μέλλον» 
Άθήναι Δ)ντής Άθ. Γκογκώνης. «Χριστιανι
κή Δημοκρατία» 'Αθήναι, Δ)ντής Νικ. Ψχ- 
ρουδακης. «Διδασκαλικόν Βήμα* (Διδαοκαλ. 
'Ομοσπονδίας) Άθήναι. «Φώς* Δ)ταί Νομικός 
—Κανάκης — Μπανάρης Κάϊρον. «Εργατικός 
Αγών» (όογανον Έργ, Κέντρου θε-)κη<), 
θεσ)κη. «Βορειοηπειρωτικός Άγων» Δ)τής 
Γ. Πολύζος, Άθήναι. « Εκκλησιαστικόν Βή
μα», Άθήναι. «Νέα τού Ισραήλ» (δργανον 
τής διπλωμ. αντιπροσωπείας τού ’Ισραήλ), 
Άθήναι. «’Εργατικόν Βήμα», Δ)ντής Φ Μα- 
κρής, 'Αθήναι. «θεσπρωτικά Νέα» Δ)ντής 
Κων. Γχόρταος» Άθήναι. «'Εμπρός» Δ)ντής 
Ν. Κουδαράς Άρτα, «'Ηπειρωτικός άγων», 
«Κήρυξ* «Βόρ. "Ηπειρος* «Ηπειρ. Αίμα» 
«Πρωϊνός Λόγος», Ιωάννινά.

ΠΑΡΑΛΗΨΙΣ

ΕΙς τον ουνοπτιχόν πίνακα τών συτεργατών 
του ΣΤ' Τόμου ιής «'Ηπειρωτικής Εστίας», εκ 
παραδρομής, δέν συμπεριελήφΟη—καίτοι υπάρ
χει είς τον κατάλογον τών περιεχομένων τού 
αύτου τόμου—τό όνομα τού ποιητοΰ κ. Τάκη 
Τσιάκου. Διορθώνοντας—δσο είναι δυνατόν διά 
τής παρούσης—τήν παράλειψίν μας αυτήν, ζη- 
τούμεν τήν επιείκειαν καί τού άδικηΟέντος και 
τών αναγνωστών μας.
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ΣΗΜΕΙΩΣΙ2\
eH δημοσίυπι: xt»0 «Αρχείου Λαϊκής Τέ· 

χνης». διά «·χνιχούς λόγους, όέν καιέσεη 6υνα· 
ναχή ο rb παρόν τεύχος. Θα. συνεχιστή όέ άπό 
χοΰ επομένου.

ΠΑΡΟΡΑΜ \ΤΛ

Τόμος 1957. Σβλ. 756, σχήλ. α ' σχίχ. 6, με
τά τό Τ ο ο ς. νά προστεθούν: Ά  n ο t  β λ e ΐ 
τ α ι κ α χ ά δ ά σ η  ά π ό χ ' έ σ σ α ρ α δ ρ -  
γ α ν α: β ι ο λ ί . . .  Σχήλ. 6\ σχίχ 13 (άπό πά
του) διάβαζε: α ύ τ ο ύ σ ι α χ ά δ σ α .  Σβλ,757, 
σχήλ. 6', σχίχ. 13 (άπό κάτου), διαβ. συ ν τ ε- 
λ έ σ χ η κ e. Σελ. 758. σχήλ. α'. (στ-ό τραγούδι) 
σχίχ. 6, 10, 22, καί * *27, άνχΐ κ ι ', διάβαζε κ ί. 
σχήλ. β\ όλο χό κείμενο, άπό χά *. ίσαμε χή σβλ. 
759, σχήλ. α' καί 6', σχίχ 5. λέξ») υ π α ρ ξ η», 
μβταφίοΟηκε άπό χό χειρόγραφο ΣχβΦ. Μπέχχη. 
Σχήν ΐδ. σβλ. 709, σχίχ. πρώτος τής «Λ υ γ β- 
ρ ή ς*, άνχΐ έ ν ί κ η σ β, διαβ. έ κ ί ν η σ e. 
Σχή σελ. 700, Οποσ. 23, ^2, σχίχ. 2, αντί μ ο ρ φ ή ,  
διαβ. μ ο μ φ ή  Σχή σελ. 761 (αχό τραγούδι) σχίχ 
2, διαβ II έ ρ λ α, σχίχ. 8, Κ α τ ο ι κ ο ο δ ο υ, 
Σ ο υ φ ι ά, σχίχ. 12, π ά ρ* x '· σχίχ. 11. θ ά 
σ ί π λ ό ν η.— Σχή σελ. Μ>3 καί 864. νά γίνη αντί 
μεια^εσι τών κειμένων (χό τής σελ. δηλ. 8Ό3, νά 
με^αχεΟί) σχή σελ. fc64, καί τάνάπαλ»). οτή σελ, 

πρώτο σιίχο :ού τραγουδιού, δ ο β. Τ ί. σχίχ. 
10, Σ ι μ ά ,  στη σβλ. 866, σχίχ. ·0, διαβ. Κ α I 
μ ά σ β Δ ή μ ο μ  *.

Τόμος t958. Σχή σβλ. 131, σχήλ. α ' σχίχ. 31, διαβ. 
τού γ α μ π ρ ο ύ  τ ου* σχή σελ. 132. σχήλ. 6'. 
σχίχ. 13. διαβ* τ ό σ ο ν ή π ι α .  σχή σβλ 133, 
σχήλ. β', σχίχ. (άπό κάτου) 9, διαβ Σ ι κ ε λ ι- 
κ ό ς, σχίχ. 5. αντί 1 2 5 8, διαβ 1 2 8 δ. σχή 
σβλ. 134. σχήλ. α', σχίχ. 13' διαβ.' Τ ό Μ ά ρ τη  
τ ο ύ  1297.
Σχή σβλ. 135, ό χίχλος τού άρθρου νά διορθωθή ώς 
έξής «Πεντάφθογγοι κλίμακες εν χή δημώδε. μου* 
σική χής ’Ηπείρου». ’Επίσης νά διοθρθ οθή ή λί· 
ξ\.ς «δημώδει», δπου βύρίσκβΐαι λανθασμένως.

Ο Ε Κ  Τ Ω Ν  Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Ω Ν  Μ Α Σ  
ν κ . Μ ΙΧ Α Η Λ  Μ Α Ν Ο Σ

CH  Ακριβήςδιεύθυνοις τον Ιν ταΐς 
'Ηνωμέναις Πολιτείαις ευρισκομένου 
ουν)ντου τής «Η ΙΙΕΙΡΩ 'ΓΙΚ Η Σ  
Ε Σ Τ ΙΑ Σ » κ. Μιχαήλ Μάνου, πα- 
ραποιηθειοα εκ τυπογραφικής Αβλε
ψίας εις προηγονμενον τεύχος μας, 
είναι ή εξής:

Mister: MICHAEL MANOS 
35 -24 , 101 Street 

CORONA 68/ N E W  YORK
U. S. America
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