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ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Β Ω Μ Ο Ι
ΑΠΟ ΤΟΓΣ«ΠΑΤΕΡΕΣ»

Παιδί, τό περιβόλι μον που θα κληρονόμησες, 
όπως τό βρής κι* όπως τό δής νά μην τό παραστήσης. 
Σκάψε το ακόμα πιο βαθειά και φράξε το πιο στέρεα 
και πλούτισε τή χλοτρη του και πλάτηνε τη γη του, 
κι ακλάδευτο οπού μπλέκεται ra ιό βεργολογήσης 
και νά τον φέρνης τό νερό τό αγνό τής βρυσομάνας, 
κι* άν αγαπάς τάνθρωπινά κι όσα άρρωστα δεν είναι, 
ρίξε αγιασμό και ξόρκισε τά ξωτικά, νά φύγουν, 
και τή ζωντάνια σπείρε τον μ οσα γερά, δροσάτα,
Iίνε όργοτόμος, φυτευτής, διαφεντευτής. , . . Κι' άν είναι 
κ ερθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί ώργισμένοι, 
κι οσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα κι οσα δέντρα 
για τιποτ' άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια, 
μη φοβηθής τό χαλασμό Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα, 
ξεσπερμεψε το, χέρσωσε τό περιβόλι κόφ7 το, 
και χτίσε κάστρο άπάνου του και ταμπουρώσου μέσα, 
για πάλεμά, για μάτωμα, γιά την καινούρια γένα 
π ολο την περιμένουμε κι ολο κινάει γιά νάρθη, 
κι ολο συντρίμμι χάνεται στό γύρισμα των^ κύκλ,ων, 
Φιανει μια ιδέα να στό πη, μιά ιδέα νά στό προστάξη, 
κορώνα Ιδέα, Ιδέα σπαθί, που Θά εϊν7 άπάνου άμ7 δλα.
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ΔΙΟΝ. ΣΟΛΩΜ ΟΥ,

ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΙΥ 

2
'Έργα και λόγια, στοχασμοί,—στέκομαι και κοιτάζω,— 
λουλούδια μύρια πούλονδα, που κρύβουν το χορτάρι, 
κι άσπρα, γαλάζια, κόκκινα, καλούν χρυσό μελίσσι.
ΈκεΊθε με τους άδελφούς) έδώθε με το Χάρο.
Μες τά χαράματα συχνά, καί μες τά μεσημέρια,
και σά Θολώσουν τα νερά, καί τ' άστρα *σά9 πληθύνουν,
ξάφνου σκιρτούν οι ακρογιαλιές, τά πέλαγα κ% οι βράχοι
Αραπιάς άτι, Γάλλου νούς, βόλι Τουρκίας, τόπ* 'Άγγλου!
Πέλαγο μέγα πολεμά, βαρει τό καλνβάκι*
κι' άλιά\ σε λίγο ξέσκεπα τά λίγα στήθια μένουν*
Αθάνατη *σαι, που ποτέ% βροντή, δεν ήσυχάζεις;
Στην πλώρη, πού σκιρτά, γυρτός, τούτα π’ ό £ενος ναύτης* 
JetAiafovv /όρον τα νησιά, παρακαλούν και κλαΐνε, 
καί μέ λιβάνια δέχεται και φώτα τον καϋμό τους 
6 σταυροθόλωτος ναός καί τό φτωχό ξωκκλήσι. 

ν Το μίσος όμως εβγαλε καί κείνο τη φωνή του.
« Ψαρού, τ Αγκίστρι, π* άφισες, Αλλού νά ρίξης άμε».

6
Ο Π ΕΙΡΑΣΜ Ο Σ

*Έστησ' όΈρωτας χορό με τον ξανθόν 9Απρίλη, 
κ ή φύσις ηνρε την καλή καί τή γλυκεία της ώρα, 
καί μες τή σκιά, πού φούντωσε καί κλεΐ δροσιές καί μοσχους 
Ανάκονστος κιλαϊδισμός καί λιποθυμία μένος.
Νερά καθάρια καί γλυκά, νερά χαριτωμένα, 
χύνονται μές τήν άβυσο τή μοσχοβολιάμένη, 
καί παίρνουνε τό μόσχο της, κι Αφίνουν τή δροσιά τους, 
κι* ούλα στον ήλιο δείχνοντας τά πλούτια τής πηγής τους 
τρέχουν έδώ, τρέχουν έκεϊ, και σάν Αηδόνια.
9Έ ξ9 Αναβρύζει κ5 ή ζωή 9ς γή, ς' ουρανός σε κύμα.
9Αλλά στής λίμνης τό νερό, 'π Ακίνητό 'ναι κι άσπρο,
Ακίνητ οπού κι αν ίδής, καί κάτασπρ9 ώς τον πάτο, 
μέ μικρόν ήσκιον άγνωρον δπαιξ9 ή πεταλούδα, . 
πού' χ εύωδίσει τς ύπνους της μέσα στον άγριο κρίνο. 
Άλαφροήακιωτε καλέ, γιά, πες απόψε τι 9δές'
Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια!
Χωρίς ποσώς γής, ουρανός, καί θάλασσα ν<ί πνένε, 
ούδ' δσο κάν ή μέλισσα κοντά στο λουλουδάκι, 
γύρου oh κάτι Ατάραχο, V  Ασπρίζει μες στή λίμνη‘ 
μονάχο μνακατώθηκε τό στρογγυλό φεγγάρι 
κι9 άμορφη βγαίνει κορασιά ντυμένη με τό φως του,
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Έθελοντοΰ 'Ιεροχήρυκος των Βαλκανικών πολέμων

Η ΑΛΛΟΤΕ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

. Η ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑ ΤΟ 1 9 1 5 *
Ε(ς τήν άκμή της ή πόλις, μέ 12 χιλιάδες σπίτια, είχε γίνη τό ^Παρίσι τής 
Ρούμελης, μέέμπόριο καί Βιομηχανία, μέ λεγεώνα λογίων, μέ 'Ακαδημία, 
μέ καλλιτεχνική καί λογοτεχνική κίνηση, μέ Τυπογραφείο, Βιβλιοθήκη,

Πρωχοκομεΐο κ. ά. Ιδρύματα.

Τό ςραινόμενον Καλλίμαχος—ή φλογερή αυτή φύση μέ την απροσμέτρητη πα- 
τριδολατρείσ πού επί πέντε δεκαετηρίδες τώρα, μεταγγίζεται συστηματικά στην ψυχή 
τοΰ αποδήαου Ελληνισμού—θά μπορούσε κάπως νά έξηγηθή από τον τραγωδία τής 
ιδιαίτερης πατρίδος του, πού είναι καί ή τραγωδία δλων των αλυτρώτων Ελλήνων.
Ό  ‘Εθνοδιδάσκαλος αυτός τού 'Ελληνισμού τής ’Αμερικής κατάγεται από τήν ιστορική 
Μάδυτο, τής Ευρωπαϊκής πλευράς τού Ελλησπόντου, Ελληνικής από^ 2.500 χρόνια, 
πού οί Τούρκοι τη μετέτρεψαν σέ αιματηρή κολυμβήθρα μέ το όνομα Αντζέ Άμπάτ.
Τό έργο, τό πνευματικ ό καί to εθνικό τού Δρ. Καλλίμαχου έν μέσφ τού αποδήμου έλλη- 

, νισμοΰ τή ς’Αμερικής, υπήρξε τεράστιο. Γι' αυτό θά μιλήσωμε διεξοδικυηερα στό πο
λυσέλιδο τεύχος πού, εντός των προσεχών μηνών, θ ’ αφιέρωση ή «Η. Ε.» στούς Ή πει- 
ρώτες τής ’Αμερικής καί στό όποιο θά δημοσιευθή μιά άλλη περισπούδαστη μελέτη, 
ήπειρωτικοΰ ενδιαφέροντος, τού κ. Καλλίμαχου.
‘ *  ^  ^ b, M I X .  Μ α Ν 0 2

Ή  Μοσχόπολις είναι τό βορειοδυτικώτερον άκρον τής προελασεως του στρα
τόν μας, άνακτηθεΐσα τον περασμένον Δεκέμβριον. Είναι κτισμένη εις τάς Α. ο
ροσειράς τής *Όπαρης επάνω εις όροπέδιον περικλειόμενον υπό υψωμάτων άδεν- 

I δρων ώς επι τό πλεΐστον, εις ύψος 1.200 μέτρων υπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλασ-
j σης. Ένεκα τούτου, έχουσα κλϊμα εύκραές υπήρξε κατά τον ΙΖ' και III αιώνα,
! χρόνον τής ακμής της, κέντρον παραθερισμοΰ των επίλεκτων των γύρω χωρών.
I Ώρισμένως δέ είς τό έκει πλησίον, μέσα εις ριομαντικόν δάσος,  ̂ μοναστήρι τοΰ
i Προδρόμου διέτριβον οί Πατριάρχαι τοΰ κατά τό 1767 καταλυθέντος Ελληνικού
ί Πατριαρχείου τής ’Αχρίδος, προπήρχοντο δέ εκεί,—ώς φαίνεται εκ τών σώζομε*
Γ νων γραπτών μιημείων —κ<α πολλοί ΜητροπολΤαι τής Μακεδονίας, Ηπείρου καί
Τ Αλβανίας. Κατά τάς ευτυχείς, τάς μεγάλας εκείνας ημέρας, ή Μοσχόπολις εύρί  ̂

σκέτο είς τό άπόγειον τής δόξης της. Είχε δημιουργήση επάνω εις τά τραχέα εκεΐ-

* Ήμελέιη αυτή, fie μερικές τροποποιήσεις, πρωτοδηιιοσιεύθηκε ιόν ‘Απρίλιο τοΰ 
1913 στα «Παναθήναια» (έιος ΙΓ', Τόμος ΙΣΊι ), σταλμένη άπό τό συγγραφέα που^ευρισκετο 
μέ τόν Έλλην. Στρατό στό πρός τήν Κορυτσά μέτωπο τοΰ πολέμου. *Η έκεΐθεν επιστροφή 
του είς τά Πατριαρχεία ’Αλεξάνδρειάς, άπό τήν Γραμματείαν τών οποίων άνεχώρησε ως 
εθελοντής Ίεροκήρυξ διά τό Μέτωπον, καί ή έν συνεχείς αποδημία του είς τήν Αμερικήν, 
δέν τού εδωσβ ποτέ τήν ευκαιρίαν νά είδη τήν μελέτην του δημοσιευμένην. Ά πό τό δησεύ- 
ρετον εκείνο περιοδικόν τών ‘Αθηνών τήν άνέσυρε τώρα ή εκεί φίλη Καθηγήτρια κ. Ά ννα 
Δ. Βιδάλη, τήν συνεπλήρωσε κάπως ή αναδρομική μνήμη τοΰ Δρ. Καλλίμαχου, καί τώρα 
προσφέρεται μέ μερικές τροποποιήσεις άπό τών σελίδων τής «Η. Ε. ♦ σάν ενα άκόμη τεκμή
ριο τής Έλληνικότητος τής Άλβανοκρατουμένης Βορ. Ηπείρου.
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να βουνά, εν τφ μέσω της τρομοκρατίας των τουρκαλβανικών ορδών, λυμαινομέ- 
νων επί αιώνας την γΰρω χώραν, ένα πολιτισμόν άφάνταστον διά την εποχήν,. 
ΓΙεριλαμβάνουσα 12 χιλ. σπίτια, είχε γίνη ιό Παρίσι τής Ρούμελης, μέ έμπόριον, 
μέ βιομηχανίαν, μέ Ακαδημίαν, μέ λεγεώνα λογιών, μέ πτωχοκομεΐον, μέ τύπο* 
γραφεΐον, μέ βιβλιοθήκην, μέ καλλιτεχνικήν και λογοτεχνικήν κίνησιν, εις χρόνους 
καθ’ οΰς ή πρωτεύουσα του βασιλείου ήτο άσημη και ευτελής τουρκοκραιουμένη 
κωμόπο?ας

"Οταν μαζί μέ τήν απολυτρωτικήν άντώαμπήν τών ελληνικών λογχών επήγα 
νά κάμω τάς πρώτος ιστορικός άνασκαφάς, νά μελετήσω εκθάπτοον το μυστηριώ
δες αυτό εκπολιτιστικόν κέντρον του τουρκοκρατούμενου έλ?Λΐησμού, ήσθάνθην 
πλημμυρισμένα από συγκίνησιν τα μάτια μου άτενίζων το οροπεδίου και μίαν ά- 
μορφον μάζαν οικτρών ερειπίεον. Επάνω εις τούς επτά λοφίσκους τσύ διακυμαι* 
νομένου εκείνου ορεινού πεδίου είναι σκορπισμένα τά λείψανα τού παρελθόντος 
μεγαλείου τής Μοσχοπόλεως, διαλαλονντα ακόμη μέ την πένθιμη σιγήν των τήν 
θαυμαστήν, τήν δνειρώδη ακτινοβολίαν ενός απροσδόκητου πολιτισμού πού έσβυ- 
σεν ώς λαμπρόν μετέωρον κατά το 1769, δτε ή άγρια τών Τουρκαλβανών επιδρο
μή παρέδωκε τήν πόλιν εις τήν καταστροφήν και τήν ερήμωσιν.

Σήμερον ή Μοσχόπολις έχει 140 σπίτια μόνον, μεταξύ τών οποίων 6—7 πα* 
λαιά, αρχοντικά, παλαιού ρυθμού βιεννέζικου, και 1.500 κατοίκους πού ζούν εκεί 
μέ τάς αναμνήσεις τής δόξης τών προγόνων των. Άλλ' εις τήν ακμήν της ήτο πο- 
λυάνθριοπος. Τό 1750—ώς εξάγεται εκ πολλών τεκμηρίων—είχε περί τάς 60 χιλ. 
κατοίκων. 'Υπήρξε τό κέντρον τού εμπορίου τής ’Ηπείρου και Μακεδονία:, κατέ
στησαν δέ περιφανή τά εν αυτή εργοστάσια έρ ούχων και θαυμάσιων ταπήτων.

Έκείνο δμως τό όποιον κατέστησε τήν Μοσχόπολιν επιφανή και σεβαστήν 
εις τήν συνείδησιν τού "Εθνους, είναι ή λ ιμπρά πνευματική καί καλλιτεχνική της 
κίνησις, ή οποία επεδρασεν εύεργετικώς διά τον φωτισμόν τού σκλαβο)μένου Γένους. 
ΙΙολύ ενωρίς ή Σχολή τής Μοσχοπόλεως άνήχθη εις περιωπήν, διαφιλονεχούσα
τά πρωτεία μεταξύ δλων τών σχολείων τού τουρκοκρατούμενου Γένους και ήδη 
τφ 1744 επωνομάζετο Νέα ’Ακαδημία, διότι τά εν αυτή διδασκόμενα μαθήματα 
«ελληνικά, φιλοσοφικά και θεολογικά», έφερον χαρακτήρα ακαδημαϊκόν, εφόσον 
έπέτρεπον τά επιστημονικά τών χρόνων εκείνων εφόδια. 'Αλλά φαίνεται δτι τό 
κτίριον, εις τό όποιον ελειτούργει τό άνώτατον τούτο Διδακτήριον, δεν ήτο ανάλο
γου προς τήν φήμην τής Σχολής. Διά τούτο τφ 1750 άπεφασίσθη ή έκ βάθρων 
άνέγερσις μεγαλοπρεπούς κτιρίου.

Τότε ό Πατριάρχη; ’Αχριδών Ίεοάσαφ, (‘) Μοσχοπολίτης τήν πατρίδα, ένας 
από τούς μάλλον δραστήριους ϊθύντορας τού Πατριαρχείου εκείνου, έφιλοδόξησε 
νά γίνη πρωτεργάτης τής άνιδρύσεω; μεγαλοπρεπούς κτιρίου τής περιωνύμου Σχο
λής. 'Εν φ. 28α τού κώδικος τής Παναγίας σημειούται «κατάλογος τών άφιερω- 
σάντων έπι τού Μακαριωτάτου και λογιωτάιου πατρός ημών και Πατριάρχου τών 
Α' Ίουστινιανών ’Αχριδών κυρίου Ίωάσαφ συνεργεία και προτροπή αυτού κατ’ 
ονομα εις σύστασιν τού Ελληνικού Φροντιστηρίου διά ψυχικήν αυτών σωτηρίαν 
και μνημόσυνου αιώνιον». Καί ά>αγράφονται εις τον κατάλογον λεπτομερώς τά 
ονόματα τών δωρητών και τά ποσά. Ό  Μητροπολίτης Καστοριάς Διονύσιος άσπρα 
60 χιλ. Ό  'Ηγούμενος τού 'Αγίου Ναουμ, τής περίφημου παρά τήν λίμνην *Α- 
χρίδος βυζαντινής Μονής, άσπρα 12.000. Οί πρόκριτοι τής Μοσχοπόλεως, τών ο
ποίων άναφέρονται λεπτομερώς τά ονόματα, άσπρα 250.000. Καί έπονται τά ονό
ματα διαφόρων συντεχνιών, ιών οποίων αί προσφοραί ανέρχονται εις 312.000 α-

1. Έ κ  ιών ερευνών μου εις τά δισσωθεντα Αρχεία της Μοσχοπόλεως διεπίστωσα οιι 
ή ανεξάρτητος ’Αρχιεπισκοπή ’Αχριδών ώνομάζετο ώς Πατριαρχείου και ό προκαθήμετός 
της ώς Πατριάρχης.
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σπρων. Και δλ3 αυτά τά ποσά τά εξησφάλισεν 6 Πατριάρχης, είς μίαν συνεδρίαν, 
ή οποία υπό την έπίδρασιν των εμπνευσμένων λόγων του προυκάλεσε την φρενί
τιδα του ενθουσιασμού των φιλότιμων, των γενναίων, των φιλομοΰσων Μοσχοπο- 
λιτον. Χρόνια αθάνατα εθελούσιας και θαυμαστής άφοσιό)σεως υπέρ των κοινών. 
Τότε και τά διάφορα σωματεία τής άνθηροτάτης πόλεως «οι χαλκιάδες και καλαϊ
τζήδες και χρυσικοι και παπουτσήδες» κα'ι τόσαι ά'λλαι αμέτρητοι συντεχνίαι τζή- 
δων άνέλαβον μέ φιλοτιμίαν τήν δαπάνην «νά σπουδάζωσιν άνά εν παιδίον εις ιό 
ελληνικά, φιλοσοφικά και θεολογικά μαθήματα, κατά διαδοχήν παντοτεινά».

Έμενα μέ συγκινούν βαθειά και τά διαμαντένια, τά φρόνιμαασμένα, τά 
βαθειά λόγια μέ τά όποια σημείωμα τής εποχής χαρακτηρίζει τήν σχολήν των. Εις 
τό φ. 34α του κωδικός τής Παναγίας εδιάβασα: «Κατά τόαψν' έτος σωτήριον επί 
του πανιερωτάτου, λογιωιάτου και θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τής άγιωτάτης 
Μητροπόλεως Κορυτσάς καί Σελασφόρου κυρίου κυρίου Νικηφόρου, §πί των εν

τιμότατων καί εύγενεστάτων 
άρχόντιον τής καθ’ ήμάς πο
λιτείας κ.κ. (έπονται τά ονό
ματα) ιθύνοντος τούς διδα
σκαλικούς οϊακας τού σοφω· 
τάτου, λογιωτάτου καί τής ή* 
μών πατρίδος άρίστου διδα- 
σκά?νου κυρίου κυρίου Θεοδώ 
ρου ’Αναστασίου Καβαλλιώ- 
του έκτίσδη εκ θεμελίων τό 
περίφημον ελληνικόν σχολεΐον

*0 Μοαχοπολιτης Βαοώνος Γεώργιος Σίνας (1783 — 1856) 
Αέν έγεννήθη εις τήν '1£λ?.«δα. "Εζησεν είς τήν Αυστρία. 
'Απέκτησε πλούτον, δόξαν καί τιμές βασιλικές, άλλα ή 
ψυχή του παρέμεινεν άναλλοίωτως ελληνική. Γ0  Σίνας 
ίδρυσε καί τό ’Αστεροσκοπείο τών Αθηνών, ό δέ υιός 
του. τής τρίτης Γενεάς, έκτισε τήν Σιναία ’Ακαδημία τών 
’Αθηνών.

σχοπολιτών τό τιμαλφεστερόν 
των, διά τό όιοΐον ήσθάνον- 
το εύλογον υπερηφάνειαν, ήτο 
τό ελληνικόν σχολεΐον το>ν 
«ό άκρος στολισμός τής πολι
τείας, ή εύκοσμία τών ηθών, 
τό φώς τής εικλησίας....». 
Πράγματι άπέβη ό άκρος στο
λισμός τής πολιτείας, διότι
χάρις είς τήν Σχολήν αυτήν ή 

Μοσχόπολις άνέδειξεν άνδρας πού διέπρεψαν είς τά γράμματα καί εΐργάσθησαν είς 
εύρεΐαν κλίμακα υπέρ τού εθνικού φωτισμού. Έκ τής πόλεως ταύτης έξήλθον ό 
π ρομνημονευθείς Πατριάρχης ’Αχριδών Ίωάσαφ, Γρηγόριος ό Βοσκοπολίτης, ό 
Θεόδωρος Καβαλλιώτης, ό 'Ιερομόναχος Κο)νσταντϊνος, ό ίερεύς Δανιήλ, ό Διονύ
σιος Μάντουκας, Μάντουκας, Μητροπολίτης Καστοριάς, φιλόσοφος, Θεολόγος καί 
κήρυξ (1670), ό ίερεύς’Ιω. Χαλκεύς (1690) κα-θηγητής, Φλαγγιανού Φροντιστηρίου
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τής Βενετίας, δ ’Αθανάσιος Στήριας (1783), δ Νεκτάριος Τέρπος, δ Δημήτριος 
Γράμπερις, δ Κωνστανιϊνος Τζεχάνης, δ Γεώργιος Παπά Σίμος, και άλλοι, δ· 
λοι αυτοί συγγράφεις και διδάσκαλοι του Γένους κατά τούς μαύρους τής τουρκι
κής τυραννίας αΙώνας.

Αλλά δεν είναι μόνον ή ’Ακαδημία, διά τήν οποίαν άγαπώμεν την Μοσχό- 
πολιν. Ή  πατρις του Σίνα είναι ή πρώτη ελληνική πόλις, ή δποία μετά τήν Κων
σταντινούπολή άπέκτησεν ελληνικόν τυπογραφείον. Τυπογραφείον είς την Μο- 
σχόπολιν, λειτουργούν από ιού 1720. Μηχανή καί στοιχειοθέται επάνω είς τάς 
οροσειράς τής Όπαρης, έργαστήριον εκπολιτιστικόν, σκορπίζον τά φώτα του εις 
τό σκλαβωμένον Γένος. Καί μόνον τό τυπογραφειον αύιό πού επετέλει μίαν άπό 
τάς ευγενεστέρας λειτουργίας τής εθνικής άναγεννήσεως εις χώραν δπου γύρω I* 
μαίνετο ή Τουρκαλβανική θηριωδία, θά ήτο ικανόν νά εγείρη τον θαυμασμόν 
προς τήν Μοσχόπολιν καί τήν ευγνωμοσύνην μας προς τούς πρωτεργάτας τής πνευ
ματικής εκείνης άνθήσεως. Διευθυντής τού τυπογραφείου φέρεται ένας θαυμάσιος 
ιερομόναχος, ό λόγιος Γρηγόριος Κωνσιαντινίδης, υπέρτερος άπό δλα τά σμήνη 
των Έλλήνοον καλογήρων τού Κ' αιώνος. Έρευνήσας δεν εύρήκα κανένα ίχνος τού 
περιφήαου αυτού τυπ γραφείου. Ο! Τουρκαλβανοί οί επί αιώνας σφαγείς τού 
Ελληνισμού δεν έσεβάσθησαν τίποτε είς τήν Μοσχόπολιν εκτός των ναών της, 22 
έν δλφ σωζομένων άθικτων.

Αλλά είς τούς χρόνους αυτούς τής ακμής, ίδρύετο είς τήν πατρίδα τού Σ ί
να καί Όρφανοτροφεϊον, άπό τά πρώτα τού τουρκοκράτουμένου Ελληνισμού αν' 
μή τό πρώτον. Πάντως τό Όρφανοτροφείον αύιό, διά τό δποίον οι Μοσχοπολΐ- 
ται έπλασαν εύγενεστέραν λέξιν μή ενθυμίζουσαν τήν υλικήν τροφήν διότι τό ώνό- 
μασαν Όρφανοδιοικητήριον—έλειτούργει προ τού 1750. ’Αλλά κατά τό έτος εκεί
νο τής εύγενονς άμί'λης, τών δωρεών, τών θυσιών, καθ’ δ έξεδηλούτο υπέροχος 
δ άλτρουϊσμός τών πολιτών άπό τών «'εύγενεση/των αρχόντων» μέχρι τών τελευ
ταίων συντεχνιών τών «καλαϊτζήδων καί παπουτζήδων», ταύτοχρόνως μέ τήν εκ 
βάθρων άνίδρυσιν τής ’Ακαδημίας των, οί φιλότιμοι Μοσχοπολΐται έδημιούργη- 
σαν καί ιδιαίτερον Ταμεΐον και προς άπρόσκοπτον λειτουργίαν τού Όρφανοδιοι- 
κητηρίου. Και τό ταμείον αυτό τής ηθικής άμύνης τό ώνόμασαν «Κάσσαν τών 
πτωχών», και τό έχαρακτήοισ ιν εις τό φ. 27 β' τού κώδικος τής Παναγίας μέ λό
για μεγαλόφρονα, ανάλογα προς εκείνα τής Σχολής των «καταφύγιον τών κακώς 
εχόντων, τό πλήρωμα πασών τών άριτών*.

Είχαν καί βιβλιοθήκην πλοτ’σίαν, είς έντυπα καί χειρόγραφα, τής δποίας τά 
τελευταία λείψανα σώζονται ακόμη είς ενα κελλί τής Εκκλησίας τού Άγιου Νικο
λάου. Τής ιδίας βιβλιοθήκης εσώθησχν καί μερικά χειρόγραφα είς τό Μοναστήρι 
τού Προδρόμου, χάρτινα και βομβύκινα καί μεμβράνινα, προσέτι ένα λαμπρόν 
Εύαγγέλιον τοα Θ' αιώνος είς τό θησαυροφυλάκιον τού Άγιου Νικολάου, θαύμα- 
σίοτς καλλιγραφημένον, στολισμένον μέ μικρογραφίας τών ευαγγελιστών, άλλο Εύαγ
γέλιον επίσης μεμβράνινον είς τήν Παναγίαν, μεμβράνινος κώδιξ ον ΙΒ'αιώνος λό
γων τού Χρυσοστόμου εις τό στίτι τού παπά Πέτρου, τά όποια δλα ετακτοποίησα, 
τά περιέγραψα εις κατάλογον προς δημοσ;εν. ιν εξορκίσας τούς προκρίτους νά τά 
κρατήσουν πλέοναύτά τά λείψανα άπό τά άρπακτικά νύχια τών Ευρωπαίων μελετη·' 
τών καί νά προφυλάγουν άπό τάς ενόχους διαθέσεις τών άπεμπολητών.

ΤΙ βιβλιοθήκη αυτή κατηρτίσθη και επλουτίσθη άπό τάς δωρεάς τών μεγά
λων τέκνων τής Μοσχοπόλεως' περί τούτου έσώθησαν μερικαί ενδείξεις. Είς τό 
φ. 33β' π.χ. τού κώδικος της Παναγίας σημειώνεται. «Ό  αϊδεσιμώτατος Παπά 
Κύρ Γεώργιος, παπά Κώσ α παπά Σίνα άφιέρωσεν εις τό σχο)ειον βιβλία ελλη
νικά καί ρωμαϊκά, κομμάτια πέντε* αιών ία ή μνήμη».

Ηύρα καί έσημείωσα και άλλα ϊχνη τής οίκογ^νείας αυτής τής ευγενικής, τής
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Ικκλησιαστικής της φιλομούσου αυτής ράτσας των Σίνα, από τήν οποίαν έξήλθον 
οι μεγάλοι τής Πατρίδος εύεργέται. Νά, πώς φαίνεται καθαρά ή κληρονομικότης, 
ό ευγενικός άιαβισμός τής ράτσας Ό  παπά Σίνας αφιερώνει βιβλία είς τήν ’Ακα
δημίαν Μυοχοπόλεως και οί αντάξιοι απόγονοί του κληροδοτούν εις τό άναγεννη- 
θέν *Έθνος μαζί μέ τόσα άλλα ευεργετήματα καί τήν φερώνυμον ’Ακαδημίαν των.

Άλλα δεν επιθυμώ νά σταματήσω έως εδώ. Θέλω νά έξάρφ τό μεγαλεΐον 
τής Μοσχοπόλεως καί εις άλλα ακόμη σημεία του πολιτισμού της.

Καί αυτά είναι τά ζωντανά χριστιανικά μνημεία της, εΐχοσι δυο Ναοί οί 
όποιοι ευτυχώς διέωυγον έως τώρα ιών Τουρκαλβανών τήν κτηνωδίαν. (') Άπό 
εκεΐ μέσα αντέγραψα περί τάς 150 έπιγραφάς ανεκδότους, μνημιΐα πολύτιμα προς 
γνώσιν του παρελθόντος τής πόλεως.

Οί ναοί σώζονται ακέραιοι ολοι, θαυμάσιοι δέ προ πάντων τής Παναγίας 
(1699), του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Αθανασίου, του Προφήτου Ήλιον, 
τών Αρχαγγέλων. “Όλοι οί ναοί μέ άμΰθητον καλλιτεχνικόν πλούτον, εις εικόνας, 
είς σκευή, εις λεπτουργήματα, οί πλεΐστοι μέ τοιχογραφίας πλουσίας, πολυσενθέ- 
τους, πολυδαπάνους. Άλλ’ εκείνο πού έκίνησεν ιδιαίτερα τήν προσοχήν μου, πού 
έκαμεν επί ώρας μακρ ίς νά σταθώ άναυδος είναι τά τέμπλα, λεπτουργημένα επά
νω Πς καρυδιάν, τά άπαστράπτοντα από καθαρό χρυσάφι, τά πολυδαίδαλα, τά 
μοναδικά εκείνα τέμπλα, ομοΐα τών οποίων αμφιβάλλω άν θά έφιλοτεχνήθησαν 
είς άλλην πόλιν τής Ελληνικής Ανατολής.

Κλήματα καί ά\θη όλων ιών ειδών καί δλο τό βασίλειο τών ζώων άπεικο* 
νίσθησαν είς τά λεπτουργήματα έκεΐνα, χωρίς καμμίαν βαρβαρότητα, μέ λεπτότητα, 
μέ χάριν μέ τήν συμμετρίαν πού κανονίζει ή αισθητική. "Ολα άρμονισμένα, άκτι* 
νοβ’λοΰνια άπό ήρεμην επιβολήν, ά/ιό τό μεγαλεΐον μυστηρίου, του μυστηρίου 
ενός βαθέος αισθήματος, πού είχε στήση εκεί είς τάς οροσειράν τής *Όπαρης, είς 
τήν παράδοξον αυτήν πόλιν, τό βασίλειόν του κατά τούς πλέον μαύρους χρόνους τής 
τουρκοκρατίας.

Είπα δτι αμφιβάλλω, άν τέτοια μνημεία ξυλογλυπτικής άριστουργηματικής 
εφιλοτεχνήθησαν είς άλλην πόλιν τής Ελληνικής Ανατολής. Καί επιμένω.

Ή  άνθησις τής Τέχνης, τό λεπτοφυές αυτό, τό άραχνοϋφασμένον άνθος προ
απαιτεί συνθήκας είδικάς, θέλει ατμόσφαιραν κατάλληλην γιά νά άνθοβολήση. 
Προαπαιτεί χρυσίον, κοινωνικήν ευημερίαν, πολιτειακήν ακμήν. Καί θέλει ακόμη 
εκ τών πρώτων στοιχείων πνευματικήν κίνησιν, λογοτεχνικήν παραγωγήν, θέλει 
ατμόσφαιραν, πλημμυρισμένην από καλλιτεχνικά μικρόβια.

Ό  Μποτιτσέλλι καί δ Τζωρτζόνε, καί δ Μιχαήλ ’Άγγελος καί Ραφαέλος καί 
δ Νταβίντοι, καί δλη εκείνη ή μεγαλ »πρεπής λεγεών τής Αναγεννήσεως έδημιουρ* 
γήθη καί έδημιουργησε διότι δεν έζούσαν μέσα είς τ^ευτικα θερμοκήπια, αλλά 
διότι έλαμπρυνθησαν άπό μίαν θαυμαστήν, ονειρώδη ακτινοβολίαν τού περιβάλ
λοντος, μέσα είς το όποιον εζησαν ό Δάντε καί ό Πετράρχα καί Μέδικοι. Καί 
εδώ είς τήν Μοσχόπολιν κατ’ αναλογίαν, διά νά δημιουργηθούν λαμπρά μνημεία, 
έπρεπε νά προϋπάρξουν τά αναγκαία στοιχεία. Καί υπήρχαν όσον είς καμίαν άλ
λην πόλιν τών γύρω χωρών. Ή  Ακαδημία, οί λόγιοι, οί συγγράφεις, τό ιυπο- 
γραφεΐον, ή βιβλιοθήκη, δ πλούτος τής βιομηχανίας καί τού εμπορίου, δ εΗευγενι- 
σμός ή ήμέρωσις, ή αριστοκρατική ζωή, διαφαινομένη άπό τήν αρχοντικήν επί· 
πλιοσιν, άπό τήν πολυτέλειαν τών σκευών των, άπό τήν ήγεμονικήν των άμφίεσιν, 
ή εμπορική των συναλλαγή μέ τά σπουδαιότερα κέντρα τής Ευρώπης, ή συναστρο-

1. Μετά τήν άποχώρησιν τού Έλλ. Στρατού έκ Βορ. Ηπείρου, οί Αλβανοί, ώς γνω
στόν. ύτό τόν άιαάηον Σαλί Πούτκαν κατέστρεψαν όλοκληρωτικώς πλέον δτι είχεν άπομεί- 
νει άπό τήν Μοσχόπολιν.
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φη των λογιών των μέ τους σοφούς τής Εσπερίας, όλ’ αυτά είναι άθροισμά πα- 
ρα^όντοίν πού άπελέπτυναν τά πατριαρχικά το3ν ήθη και εκαλλιέργησαν την καλαι
σθησίαν τού τόπου. Και έτσι οί άρχοντες καί επίτροποι, άπείρως αισθητι ώτεροι 
από πολλούς επιτρόπους των Εκκλησιών τού Κ' αΐώνος, οι Μοσχοπολΐταί αρχον- 
τες τού 1700 έμερίμνησαν, επραιτοστάτησαν εις την καλλιτεχνικήν αυτήν ανθησιν 
τής πολιτείας των, άνέδειςαν την μοσχομυρισμένην πατρίδα τού Σίνα και Σμολέν- 
σκη εις αληθή Μυστράν τού τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού και την έκαμαν από 
Βοσκόπολιν πού Ιλέγετο εις πσλαιοτέρους χρόνους, Μοσχόπολιν αληθινήν.

Κα'ι την αριστοκρατικήν αυτήν πόλιν τήν εφθόνησαν τάθηρία οίΤουρκα/ βανοί. 
Και κατά τήν 21 Μαίου τού 1769, ως αναγράφει εν φ. 9α ό κώδιξ τού Προδρό
μου, έπέπεσαν κατ' αυτής ώς ύαινα τήν έλεηλάτησαν εττι μίαν εβδομάδα, τήνέκρε- 
ούργησαν, επυρπόλησαν και τήν έκαμαν γής Μαδιάμ, μάζαν καπνιζόνιων ερειπίων.

Τότε οί Μοσχοπολΐταί οί διαφυγόντες τό πυρ και τον σΠηρον εξετατρίσθη· 
σαν και εδημιούργησαν άποικίας εκπολιτιστικός εις πολλά μέρη τής Εύρο)πης και 
’Ανατολής. ΕΙς τήν Βιέννην, Βουδαπέστην, Παρίσι, εις τήν Πολωνίαν, εις τό Μο- 
ναστήριον, Κρούσοβον, ’Αχρίδα, Κορυσάν, Κθ3νσ αντινούπολιν και αλλού οί 
Μοσχοπολΐταί συγκεντρωμένοι εις ιοχυράς πάτριάς, φέρουν ακόμα τήν εκπολιτι
στικήν, τήν ευγενικήν σφραγίδα τής άδικοκαιαστρεμμένης ιδιαιτέρας των πατρίδο:.

Σήμερον ή Μοσχόπηλις άναθσλλονσα από τά ερείπια τής φοβέρας καταστρο
φής της, ονειρεύεται νά άνακτήση τήν παλαιάν της αϊγλην.

Τά απανταχού σκορπισμένα τέκνα της, φιλότιμα πάντοτε καί φιλόμουσα, 
τώρα υπό τήν σημαίαν τού σταυρού πού κυματίζει υπερήφανα εκεΐ θά ενθυμηθούν 
και πάλιν τήν γή πού καλύπτει τά τιμημένα των πατέρων των κόκκαλα.

Ή  ελληνικωτάτη κωμόπολις διατηρεί σήμερον πεντατάςιον άρρεναγωγειον 
μέ 30 κορίτσια και νηπιαγωγείο^ μέ 120 νήπια και τρεις διδασκαλίσσας.

Αυτήν τήν Μοσ/όιολιν τάς ’Αθήνας τού ΙΖ ' και ΙΗ ' αϊώνος ώνειρεόθησαν 
νά τήν βαπτίσουν εις Ρουμανικήν οί παράδοξοι πολιτικοί τού παριστρίου βασι
λείου, οί όποιοι διατηρούν εκεΐ σχολεΐον από εικοσαετίας, τό όποιον μέχρι τού 
1911 κατόόρθωσε νά άριθμή 8 παιδιά, χάριν των όποίθ3ν είναι εν επιστρατεύσει 
δύο διδάσκαλοι, εννέα διδασκάλισαι, ένας παιδονόμος και επιθίοοοητής, ροκανίζον* 
τες τον ευτραφή προϋπολογισμόν τής αφελούς κυβερνήσεω: τού Βουκαυρεστίου.

’Αλλά τοιρα παρουσιάζονται ^έοι μνηστήρες τής πατρίδας τού Σίνα. Οί 
Τουρκαλβανοί. Θά ύτάρΐη Κυβέρνησις ελληνική πού θά παραδώση τήν Ελληνικήν 
Μοσχόπολιν εϊ; τήν διάκρισ ν των παλαιών της σφαγέιον;
Β έ ρ ρ ο ι α. Π·'σχα τού 1913.

Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ
Γραμματεύς τών Πατριαρχείων ’Αλεξάνδρειάς
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I K. Δ. ΜΕ^ΤΖΙΟΥ
ία. μ. ’Ακαδημίας ’Αθηνών
\

j ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΛΥΚΕΩΝ 

■<
: ~ Ό  ιδρυτής τού εν Βενετία Τυπογραφεί
ου Νικόλαος Γλυκύς διά της όλογράφου δι
αθήκης του τής 2 Σεπτεμβρίου 1693, ήν 
*δημοσιευσαμεν είς την Βιογραφίαν τής οί- 
ογενείας (Ήπειρωτ. Χρονικά Τόμος 10ος 
*λ. 2θ]28) είχεν άφίσει διά τής παραγρά- 
ου 29, Δουκάτα 11668 καί λίρας Βενετί
ας 19 καί ώριζε τά κάτωθι:

«μου ευρίσκονται είς τά δεσπόζιτα καί 
CTjV Τζέκα δουκάτα ένδεκα χιλιάδες έξα- 

Ίσια έΕήντα όκτώ, καί λίρας 19, τά όποια 
,λω νά είνε «κονδιτσίονάτα, παντοτεινά 
ά. 9ά εύρίσκωνται άπό κκηρονόμο σέ κλη- 
/νόμο, διά νά πληρώνωνται τά «λεγάτα» 
ίύ όρδινιάζω χρονιάρικα τής γυνής μου,
'•ν πτωχών καί φυλακισμένων καί σκλά- 
||ν, τές δύο άρχιερατικές λειτουργίες, των 
ν> παιδιών νά μαθένουν γοάμματα καί 
'όν Μέγαν Σωτήρα, καί άν ίσο>ς σέ καν έ
γκαιρόν δέν ήθελαν φτάσει τά πληρωθούν 
ίαύτά λεγάτα, νά έχουν οί κληρονόμοι
(ψ νά συμπληρώνουν μέ άλλα μου πράγ 

ĉa πού ήθελαν μοΟ βρεθή καί πάλιν άν 
χ|ιντζάρουν, νά είναι νοικοκύρης ό υίός 
ψ μέ τά άρσενικά του παιδιά καί έτζι νά 
ψ ι  παντοτεινά καί δποτες δέν ήθελαν 

)αι άρσενικά άπό τό σπίτι μου Γλυκεί, 
•ί πηγαίνουν καί σέ θηλυκά καί τελειώνον- 

ή γενεά καί δέν ήθελαν είσθαι, ούτε 
Γενικά ούτε θηλυκά, τό διάφορον τών ά· 

:ν νά πηγαίνη στην ’Αδελφότητα του 
|ίου "Αθανασίου εί; ’Ιωάννινα διά νά 
φώνωνται τά λεγάτα πού άνω διατάσσω 
|χά περισσότερα νά δίδωνται σε χρέη

τών Ίωαννίνων τής πατρίδος μου καί έδώ 
στόν "Αγιον Γεώργιον δουκάτα τριάντα τόν 
κάθε χρόνο, ήγουν τά κεφάλαια είνε δυνα- 

'τά ένδεκα χιλιάδες έξακόσια έξήκοντα 
δκτώ καί λίρες 19». .

Αυτό ήχο τό μεγαλείτερο κληροδότημα 
τού Νικολάου Γλυκή καί τό όποιον δμως 
παρέμεινεν έπί έτη, άνεκτέλεστον. Δένγνω. 
ρίζομεν οιατί. Πάντως, είναι αναμφισβήτη
το'/ δτι θά άνεφύησαν διχόνοιαι μεταξύ τού 
υίού του Μιχαήλ καί τής συζύγου τουΧάϊ- 
δως τό γένος Σουγδουρή. Μόλις δέ μετά 
είκοσι χρόνια, δτε άπεβίωσεν ό Μιχαήλ, 
οιεκανονίσθη παρά τής, έπί τού Νομισμα
τοκοπείου Βενετίας ’Αρχής, ή διάθεσις τών 
ρηθέντων δουκάτων. Καί ίδού ή σχετική ά· 
πόφασις τών Προβλεπτών του· Νομισματο
κοπείου (Provveditori alia Ztcca) όπου ησαν 
κατατεθειμένα τά χρήματα:

5 Μαΐου 1714.
«Βρίσκονται εις κατάθεσιν Δουκ. 11668 

19. βάσει τής άποφάσεως 29 ’Απριλίου 
1694 καί τώρα ένεφατίσθησαν ένώπιον του 
Συμβολαιογράφου ’Αντωνίου Τσιόλα ύπό 
χρονολογίαν 17 Μαρτίου 1714 ώς προκύ
πτει άπό τό παρουσιασθέν έγγραφον, δ 
Κωνσταντίνος Παπάς του ποτέ Ίωάννου |ξ 
Ίωαννίνων ώς,καί ό Διαμάντης Μπούφεσης 
τού Εμμανουήλ όμοίως έξ Ίωαννίνων, οί 
όποιοι μεθ’ δρκου κατέθεσαν δτι ό Γλυκύς 
Μιχαήλ τού Νικολάου άπεβίωσεν είς τά 
Γιάννινα την 8ην Ίανουαρίου 1714 (π. ή.) 
καί τούτο γνωρίζουν άπό πολλάς έπιστο· 
λάς πού έλαβεν άπ' έκεΐ.

5̂



190 cHnfeipnmkH eitiAi
i

«’Άλλο πιστοποιητικών τών Κωνσταν
τίνου Διαγεμά καί Κωνσταντίνου ίΐαπαϊω- 
άννου βέβαιοί δτι δ Μιχαήλ Γλυκύς έσχε 
τέσσαρας υίούς ήτοι τούς Δημήτοιον, Ίωάν- 
νην, Νικόλαον καί ’Αναστάσιον.

«Βάσει των άνω πιστοποιήσεων των 
Συμβολαιογράφων άποφαινόμεθα δτι τό 
άνω ποσόν τής καταθέσεως πρέπει νά έγ
γραφή έπ’ όνόματι τών τεσσάρων υιών του 
ήτοι Δημητρίου, Νικολάου, Ίωάννου καί 
’Αναστασίου...'»

Επειδή όμως δύο έτη μετά τήν ώς άνω 
μεταγραφήν τοΟ κεφαλαίου ή:οι 18 Δεκεμ
βρίου 171G, άπεβίωσεν έ Δημήτριος χωρίς 
νά άφίση κληρονόμους, ούτε διαθήκην, συ- 
νήλθο^ καί πάλιν οί Προβλεπταί τού Νομι
σματοκοπείου τήν 21 Αύγουστου 1919 καί 
έξέδωκαν νέαν άποφασιν ως κάτωθι:

«21 Αύγουστου 1719.—Δι* άποφάσεως 
τής 15 Μαίου 1714 έγυρίσθησαν τά κεφά
λαια των δουνά:ων 11668. 19 έπ’ όνόματι 
τών τεσσάρων άδελφών καί έπειδή, ό έκ τών 
άδελφών Δημήτοιος, άπέθανε τήν 18 Δε 
κεμβίου 1716 χωρίς κληρονόμους, ούτε δια
θήκην, τά κεφάλαια δέον νά μεταγράφουν 
έπ’ όνόμαη τών ύπολειπομέ'ων τριών· "Ο

μως, έπειδή δ ρηθείς Νικόλαος Γλυκύς εί
χε διατάξει διά τής είρημένης διαθήκης του 
δτι έπρεπε κάθε χρόνο νά πληρώνωνται με
ρικά κληροδοτήματα είς τό Ναόν τοΟ 'Α
γίου Γεωργίου Βενετίας, είς τόν "Αγιον 
Σωτήρα στα Γιάννινα, είς τό 'Ιεροσπουδα- 
στήριον Γκΐόνμα, λαμβάνεται άπόφασις ίνα 
τό άνω κεφάλαιον κατανεμηθή ως επεται: 
Είς τόν Ίωάννην Γ^υκύν νά μεταγραφή τό 
ποσόν τών δουκάτων 2839, είς τόν Α να
στάσιον Δουκάτα 2110 είς δέ τόν Νικό
λαον Δουκ. 5990.—»

Καί μία SidQ&coaiq
Είς τόν τόμον ΐ3ον τών Ηπειρωτικών 

Χρονικών καί έν σελ. 112 καί στίχ. 24 ά- 
νεγνώσαμεν όχι όρθώς τήν λέξιν «Παπαμά- 
νον» καί πρέπει νά άναγραφή τόν «Παπά 
μας» καί έννοεί τόν Σουγδουρήν ΙΙαπαγε- 
ώργιον καί όχι «Παπαμάνον», πράγμα τό 
όποϊον έμφανίζει νέον διδάσκαλον άνύπαρ* 
κτον. Έ  έπιστολή είναι του μεγάλου εύερ- 
γέτου Μάνου Γκιόνμακαί άπευθύνεται πρός 
τόν έν Βενετία Τυπογράφον Νικόλαον Γλυ
κόν, τού δποίου γεναικάδελφος ήτό ό Γεώρ
γιος Σουγδουρής.
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• Μετά τήν ΐδρυσιν τής ΦιXtxfjc Έται- 
δίας, πολλοί Μετσοβΐται, είτε έν Μετσόβψ 
.αμένοντες, είτε έγκατεστημένοι καί έμπο- 
«υόμενοι έν τή ξένη καί ιδία έν Κων]πό 
π, Βλαχία, Μολδαβία, Ρωσία, Αύστρία, 
ϊί Αίγύπτω, έσπευσαν προθύμως νά έγ- 
>αφώσι μέλη ταύτης. Έκ των έγγραφέν* 
ιν Μετσοβιτών άλλοι μέν προσέφεραν τήν 
ρηματικήν των ένίσχυσιν διά τήν εύόδω- 
ν του απελευθερωτικοί) άγ&νος, άλλοι 
ετάχθησαν έκ τ&ν πρώτων εις τα καταρ 

Ίθέντα τότε έν Βλαχία έπαναστατικά 
Μματα καί ήγωνίσθησαν μέ ήρωϊσμόν καί 
ιτοθυσιαν, άλλοι έπεσαν ένδόξως κατά 
t διεξαγωγήν τοΟ Άγ&νος 6πέρ τής 

Ιίτρίδος καί άλλοι συλληφθέντες ύπό τ&ν 
’όρκων έξετελέοθησαν δι' άπαγχονισμοΟ 
τδηλητηριάσθησαν, Τοιοϋτοι Μετσοβΐται 
Λικοί υπήρξαν οί άκόλουθοι: 
ι Δημήτριος Ζαμάνης, Αναστάσιος Μα* 
‘ης ή Μιχάλογλους, Στέφανος Σταμέ- 
ip, Έμ. Ί. Κυργούσιος, Θεόδωρος Τουσ- 
|τας, Κυριάκος Τουσσίτσας, Τασίκας Κυ· 
;<οϋ, Ζήνων Ίσαυρίδης (ψευδώνυμον)καί 

αδελφός του 'Αναστάσιος Καραμίχου, 
^τογιάννης, ’Ιωάννης Γκαντέλλος, Άπό- 
Λος Χατζής, Δημ. Στ. Τζήμας, Ζιώγος 
φργιος) ίΐαπαιωάννου, ’Ιωάννης Μπού- 
ι·'|ς< Μιχαήλ Ξυδιάς, Ά π. Βαρατάσης, 

, Μπουραζάνος, Κ. Λουκάς, Κυργού- 
■' Ίωάν. Μανούσης Νικόλαος, 'Ιωάν, 

λούμπασης καί Δημήτριος Τπατρος, μέ 
νίθνίκήν δράσιν τοϋ όποιου έχω άσχο- 
V εις Ιδιαίτερον σημείωμα, δημοσιευθέν 

13ον τεΟχος τής ’Ηπειρωτικής Εστί

ας, μηνδς Μαρτίου τοΟ 1953.—Έ κ τ&ν ά
νω ιέρω Μετσοβιτών δ Αναστάσιος Μανά- 
κης Mr/άλογλους κατήγετο από τό Άνή- 
λιον τοΟ Μετσόβου, οί άόελφοί Ά\αστ. Κα
ραμίχου καί Ζήνων Ίσαυρίδης καί ό Τασί
κας ΚυριακοΟ άπό τήν Μηλιάν τ:ϋ Μετσό
βου

Δημήτριος Ζαμάνης\ Ό  Δημήτριος 
Ζαμάνης υπήρξεν έν έκτων έκλεκτωτέρων 
τέκνων τοΟ Μετσόβου, δπου είναι γιωστόν 
μέχρι σήμερον τό μέρος, έπί τοΟ όποιου ή- 
το κτισμένη ή οίκία του είς τήν συνοικίαν 
Αγίου Χαραλάμπους. Ταξειδεύσας είς μι- 
κράν ήλικίαν είς Κων]πολιν κατώρθωσε διά 
τής έργατικότητος καί τής δραστηριότητος 
νά δημιουργήση μεγάλην περιουσίαν καινά 
καταλάβη έπίζηλον θέαιν μεταξύ τ&ν έκεϊ 
δμογενων. Ώνομάσθη άρχων καί Παχάλνι- 
κος διά τάς πολλαπλάς υπηρεσίας του πρός 
τό Οικουμενικόν ΙΙατριαρχεΓον καί τήν 'Ε λ
ληνικήν Κοινότητα Κωνταντινουπόλεως.Έ- 
γένετο προμηθευτής τοϋ Τουρκικού στρα
τού καί τ&ν άνακτόρων τοϋ Σουλτάνου, πα
ρά τοϋ όποίου είσηκούετο δσον όλίγοι άλλοι 
Έλληνες. Ό  Δημ. Ζαμάνης είχε δωρήσει 
είς τήν Κοινότητα τής γενετείρας του 
πλουσίαν βιβλιοθήκην έκ 4-000 βιβλίων καί 
κυλίνδρων χειρογράφων. *Η βιβλιοθήκη, ή- 
τις έστεγάζετο είς τά κελλία τοϋ ναοϋ τής 
'Αγίας ΙΙαρασευής, παραπλεύρως τών δω
ματίων, άτινα έΝ/ρησίμευον ώ; κατοικία 
τοΰ έκ Τσεπελόβου διδασκάλου Κ. Κατσί
κα, έκάη έξ άπροσεξίας τής υπηρέτριας τοϋ 
διδασκάλου τήν νύκτα τής 13ης ’Απριλίου 
τοϋ 1840, κατά τό Σάββατον τής Κυριακής
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τών’Μυροφόρων. Εκτός δμω; της βιβλτοθή* 
κης 6 Ζαμάνης προσέφερεν επίσης κατά 
καιρούς διάφορα χρηματικά βοητηματα είς 
τό Μέτσοβον διά αχολικά; καί άλλα; ουσι
ώδεις άνάγκας. Προσέφερεν ώσάυτω; είς 
τό Ο!κουμεν:κόν ΠατριαρχΕίον τό ποσόν 
τών 4.000 χρυσών Τουρκικών λιρών διά 
τήν έκδοσιν κατά τό 1S18 Πατριαρχικού 
Σιγγελίου, δυνάμει τού όποιου ή εκκλησία 
τού Μετσόβου, ύπαχθείσα έπί μικρόν 
χρονικόν διάστημα είς τήν (εράν Μητρόπο- 
λιν Ίωαννίιων, προήγετο πάλιν είς Πα 
τριαρχικήν εξαρχίαν, έξαρτημένη έφεξής 
απ’ ευθείας από τό Οικουμενικόν Πχιριαρ- 
χεϊον καί έκπροαωπτυμέ.η δι’ έξάρχου 
έκλεγομένου υπό των έφορων Μετσόβου έκ 
τών καλυτέρων Ιερέων τιύ Μετσόβου καί έ· 
πικυρουμένης τής έκλογής του υπό του 
Πατριαρχείου, είς άλλο σημείωμα, ά/αφερό- 
μενον είς τήν εκκλησιαστικήν ίατορίαν τού 
Μετσόβου, θά καταχωρήσω άντίγραφον του 
έν λόγω Πατριαρχικού Σ.γ;ιλ'ου. Ό  Ληιή- 
τριος Ζχμά^ης, μυηθείς έκ τών πρώτων εις 
τήν Φ.λικήν Εταιρείαν έν Κωνστχντινουπό* 
λεΐ. ολίγον πρό τής έκρήξεω; τή; έλληνι- 
κής έπα.αοτά σεω; εις τάς παραδουνάβιας 
ώρα;, Βλαχίαν καί Μολδχυίχν, ρευστο

ποίησε τήν κολασσιαίαν περιουσία τουμετέ- 
6η εί; Βλαχίαν, όπου έτέθη εί; τή/ διάθε
ση τού απελευθερωτικού αγώνος, ένυχύσας 
αυτόν άφΟόνω; είς χρήμα.

’ΑναστάσιοςΜ ανάπης: ό ‘Αναστάσιος 
Μανάκη; ή Μηχάλογλους κα:ήγετο έξ ’Α
νήλιου τού Μετσόβου, άποτελούντας συνοι
κίαν τότε τού Μετσόβου, δ του σώζονται 
μέχρι σήμερον έπείπιατής οικία; τών προ
γόνων του καί ύπήνξεν είς έ< τών πρώ
των αγωνιστών τού 1821. ΤΗτο εγκατεστη
μένος καί αυτό; έν Κω>)πδλει από μικρά: 
ήλικίας καί μετήρχετο τόν ζωέμπορον έκει 
εμπορευόμενος μέ τήν Ρωσίαν καί τας πα- 
ραδοναβίου; έπαρ/ίας. Ήτο σύγαμβρος τού 
Εμμανουήλ Ξάνθου έκ Πζτμου, ένός έκ 
τών τριών ιδρυτών τή; φιλική; εταιρείας, 
εις τήν όποιαν έμυήθη τό 1S18 υπό άλλου 
έταίρου καί καθ' ήν έποχήν 6 Ξάνθος α- 
πουσίαζεν έν Ρωσία —είργάσθη μέ ζήλον 
καί μέ μυρίους κινδύνου; μετ’ άλλων συμ
πατριωτών του Μετσοβιτών, τών όποιων 
άτυ/ώς δέν διεσώθησαν τά ί  όματα, εις τήν

άνταπόκρισιν τών ’Αποστόλων καί τών Έ  
φορειών—-όλίγον πρό τής έκρήξεώς τής § 
παναστάσεως. έγκατέλειψε τήν Κων)πολιν 
καί μετέβη είς τήν Μολδαυΐαν πλησίον τού 
Αλεξάνδρου Τψηλάντου άναλαβών ώς άρ- 
χηγός Σώματος Μπαχαντούρων—άτακτων 
δ πως τά άρματολικά—κατά τά σχέδια καί 
τά; προβλέψεις τού ’Αρχηγού τής Έπα- 
νασοάσεω; Άλεξ. Τψηλάντου, ή έπανάστα- 
σις έπρεπε νά άρχίση έν Βλαχία, μεθ’ δ 
θά έπηκολούθει τοιαύιη έν Σερβία ή Μολ- 
δαυία, υπό τήν αρχηγίαν του. Κατά τήν προ- 
έλασινθά παρεσσρετο ασφαλώς καί ή Βουλ
γαρία, ένώ συγχρόνως τό Νότιον Μέτωπον 
— Πελοπόννησος—θά έσπευδε νά άκολου- 
θήση τό σάλπισμα τή: έγέρσεω;, δλοι δέ 
μαζύ θά κατέληγαν εις τήν Κωνσταντινού
πολή πρός κχτάλυσιν τή; Τουρκικής αύτο- 
κρα:ορίας—τό σχέδιο δηλαδή τού 'Γψη
λάντου άπετέλει Παμβαλκανικήν έξέγερσιν 
κατά τών Τούρκων καί τά πρώτα βήματα 
έφάνησαν άριστα, ένφ δέ δ Ρουμάνος αρχη
γός έν Βλαχία έπί κεφαλής 1 δ .000 κατοί
κων τή; Μικρά; Βλαχία:, ώπλισμένων προ- 
χείρως, έβάο.ζε πρός τό Βτυκορέστιον, 6 
'Γψηλάντη; διέταξε τήν ταχειαν μετάοα- 
σιν τού άρίστου έκ τών Αποστόλων Άρι- 
στείδου Παπά ή Πώπ καί τού 11έ:ρσυ 
ΦΤλίδα εί; Σερβίαν, πρός δπογραφήν υπό 
τού ήγεμόνος τών Σέρδων Μιλόσχη τού κει
μένου τή; συ /θήκη; καί πρό; ένθάρρυνσιν 
αύτού δνα έξεγείρη ττύ; Σέρβους καί τούς 
Βουλγάσου; κατά τών Τούρκων.—Ό  Βλα- 
δίμητέσκτς πσρέσχε πάσαν βοήθειαν πρό: 
τόν Παπάν νά διέλθη απαρατήρητος μή 
άκουσθείση: τής γνώμης Λεβέντη, δπω; έ- 
φοδιασθή καί διάΡωσικού διαβατηρίου, απε- 
φασισθη μέ καλά; συστάσεις τού Γεωργάκη 
’Ολυμπίου καί τού Σάββα Καμινάρη να 
περάση ό Παπάς εί; τήν έπί τού Λουνάβε- 
ως νησίδα τού *Αδά—Καλέ—έναντι τής 
‘Ορσοβας, κατά τάς Σιδηρά; Πύλας—εκεί · 
θεν δέ νά φθάση διά Βουλγαρικού έδάφου; 
είς τό Σέρβικον. *0 λΡαλιδας δέν ήκολού- 
θησε τόν γενναΤον Παπάν, διά νά μή προ- 
κληθή μεγαλύτερα προσοχή καί υποψία, 
έπί πολλάς δμω; ήμερα; ήγνοείτο ή τύχη 
τού απεσταλμένου. *0 'Γψηλάντη; άνησυ· 
χήσα; πολύ διά τήν τύχην τού Παπά άπέ-^ 
στείλε τότε τόν ’Αναστάσιον Ηανάκην έπι-
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| κεφαλής άνταρτών μέ τήν είδικήν έντολήν 
ή νά διασώση ιόν Παπάν ή έν άνάγκη χ ιν  
δυνεύοντα, νά τον φονεύση καί περισώση 
ούτως τήν Φιλικήν Εταιρείαν άπδ ένδεχο- 
μένα; ακριτομυθίας. Έφθασεν δμως αργά 
ό Μαιάκης. Έ  τραγωδία είχε συντελεσθή 
καί ό Παπάς διά νά μή ύποβληθή είς βα
σανιστήρια καί άναγκασθή νά προδώοη τούς 
Φιλικούς, ηύτοκτόνησε ριφθείς είς χαράδραν 
τού Ά δά—Καλέ, άφού προηγουμένως έπέ- 
τάξε τά έγγραφα, άτι να έφερε μαζί του.

"Οταν έπληροφορήθη τά δίατρέξαντα ό 
Μανάκης έσπευσε νά σχημαχίση μαζί μέ 
τον Διαμαντήν Κυρσιδάρην καί Ίωάννην 
Σολομώνα σώμα εκ χιλίων μπαχαντούρων 
— ανταρτών—μέ τούς όποιους ήδυνήθη νά 

: πολιορκήση τον Γιοβάν Ρογκομπέχσην, τον 
αίτιον τής συλλήψεως του Παπά, καί νά φο· 
νεύση αυτόν ώς καί έκατό περίπου άνδρας 
έκ τοΟ σώματός του, τδ όποιον προσέβαλεν 
αίφνιδιαστικώς. Έπιστρέψας είς Μολδαυΐ- 

. αν 6 Μανάκης έλαβε μέρος είς άλλεπαλλή* 
νλους μάχας έναντίον των Τουρκικών στρα
τευμάτων καί διεκρίθη ώς διοικητής σώμα- 
ιτος ανταρτών είς τήν μάχην του Ζαβιδέτι 

,'(Ζαβιδενίου) μαζί μέ τον φίλον του συν
αγωνιστήν Σολομώνα τδν Μάϊον τοΟ 1821. 
ΓΓήν ]ην ’Ιουνίου έπολέμησεν είς τδ Ρίμνι- 
ϊηο, κωμόπολιν έπί τής άριστεράς δχθης του 
’Όλχου υπό τον Τψηλάντην, αί δυνάμεις 
τοΰ όποιου άνήρχεντο είς 2 500 ιππείς καί 
4.500 πεζούς. Άπδ τδ Ρίμνικο ό Μανάκης 
έκολουθών τον Τψηλάντην έκινήθη πρδς τδ 
Δραγατσάνι, δπου τήν 7ην Ιουνίου διεξή- 
1*θη αίματηροτάτη καί πολύνεκρος μάχη, 
:ατά τήν όποιαν ήγωνίσθη μέ άφάνταστον 
•ΐρωϊσμόν καί αύτοίίυσίαν. Δυστυχώς οί ύ· 
;δ τον Τψηλάντην έπαναστάται, παρασυρ- 
,έντες ύπδ του άρχηγου τού ίππικοϋ Βασ. 
ίαραβία, πριν συμπληρωθή ή συγκέντρω
νες βλων τών στρατιωτικών δυνάμεων, είς 
ίστοχον καί άμελέτητον έπίθεσιν κατά τών 
Ιούρκων ήττήθησαν, φονευθέντων σχεδόν 
λων τών Ιερολοχιτών μετά γενναίαν άμυ- 
ιν. Μετά τήν ήτταν αύτήν τού Τψηλάν* 
Ιυ καί τήν είσοδόν του είς Ουγγαρίαν, ό 
Ιανάκης έγκλεισθείς είς τήν μονήν της Τι- 
ΐάνης (Πεντεκαδιλικίων) παρά τήν Σλά· 
Ιιναν ήγωνίσθη έκεί έπί τρία ήμερονύκτια 
Ιχντίον πολυαρ'θμων Τούρκων, πολιορ-

κούνιων αύ:ον, προξενήσας είς αύτούς με· 
γάλην φθοράν. Τήν τετάρτην ήμέραν, έξαν- 
τληθέντων ιών πυρομαχικών ένήργησεν ή- 
ρωΐκήν έξοδον καί μέ τά λείψανα τού σώ
ματός του διά τών Καρπαθίων όρέων είσ- 
ήλθεν είς τήν Τρανσυλβανίαν. Έκεί δμως 
συνελήφθη ύπδ τών Αύστριακών άρχών καί 
έφυλακίσθη ώς παραβιάσας τήν ούδετερό* 
τητα τής Αύτοκρατορίας. Κατώρθωσεν δ
μως νά άποφυλακισθή άργότερον καί δια
φυγών είς Μολδαυίαν, έδοκίμοσε μία άκόμη 
φοράν τά δπλα τδν Σ]βριον τού 1821, άπο- 
τυχών δμως, άνεχώρησεν άπδ τήν Βλαχί
αν, δπου κατέφυγε, καί κατήλθεν είς Πε
λοπόννησον, δπου έμαίνετο ή έλληνική έπα- 
νάστασις. Γενόμενος έγκαρδίως δεκτός ύπδ 
τών Πελοποννησίων διωρίσθη άρχηγδς Σώ
ματος καί έλαβεν μέρος είς τήν μάχην τών 
Δερβενακίων καί έν συνεχεία είς πολλάς άλ· 
λας μάχας κατά τών Τούρκων καί τέλος είς 
τήν πολιορκίαν τού Μεσολογγίου. Διασω
θείς κατά τήν έξοδον προσεκολλήθη είς τδν 
Ίωάννην Κολέττην, (‘) υπδ τού όποίου δι· 
ωρίσθη Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος έν 
Σερβία. Άπδ τήν διαθήκην τού έκ Μετσό
βου Μεγάλου Εθνικού Ευεργέτου Μιχαήλ 
Άναστ. Τουσσίτσα, πληροφορούμεθα δτι ό 
’Αναστάσιος Μανάκης παρέστη ώς μάρτυς 
κατά τήν σύνταξιν τής διαθήκης καί δτι ή- 
το είς έκ τών τριών έκτελεστών ταύτης.

’Άλλοι Μετσοβιται Φιλικοί, οίτινες, 
κατελθόντες έκ τής ξένης είς τήν άγωνιζο- 
μένην Ελλάδα, ένετάχθησαν είς τά έπα- 
ναστατικά σώματα καί ήγωνίσθησαν ήρωϊ- 
κώς, είναι ό Ζήνων Ίσαυρίδης (ψευδώνυ
μον) καί ό άδελφός του Αναστάσιος Καρα- 
μιχου άπδ τήν Μηλιάν τού Μετσόβου (1 2). 
Τόσον τδ έπώνυμον Ίσαυρίδης, δσον καί 
τδ προσφωνητικδν Ζήνων είναι άπδ έκεί να 
τά όνομάτα, τά όποια κατά τάς τελευταίας 
πρό τής Μεγάλης Έπαναστάσεως δεκαε
τηρίδας οί διδάσκαλοι έδιδον είς τούς μα- 
θηχάς των, τών έχόντων κακόηχα ή βαρβα-

1. Τό όνομα Κολίττης είναι υποκοριστικόν 
εις τήν βλαχικήν τοΰ «Νικόλα» ήτοι, Νικολίττας, 
Κολέττης. 'Ο Κολέχτης ώς γνωστόν ήτο κουτσό- 
βλαχο(: άπό τό 2υρακο τής ’Βπείρου.

2. Ν. Α. Βίη ακαδημαϊκού «Δύο διαλογικά 
ποιήιιατα σχετικά μέ τήν Χίον». πε^ιοδ Ελληνι
κά» Τόμος Θ'.



ρόφωνα όνόματα. Ό  πατήρ τοΟ Ζήνωνος 
ώνομάζετο ’Ιωάννης Καραμίχου, έκτός δέ 
του ’Αναστασίου είχε καί άλλους δύο άδελ- 
φούς ό Ζήνων τόν Μιχαήλ καί τον Στέρ· 
γιον, έγκατεστημένους έν Μόσχα. Ό  Ζή
νων γεννηθείς περί τό 1797 είς την Μηλιάν 
τοΟ Μετσόβου, μετά τήν άποπεράτωσίν των 
έγκυκλίων μαθημάτων εις τό άλληλοοι- 
δακτίκόν Σχολείον Μετσόβου, εις τό όποι
ον έφοίτων την έποχήν έκείνην οϊ μαθηταί 

, τών περί τό Μέτσοβον χωρίων, συνεπλή- 
ρωσε τάς σπουδάς του εις τήν όνομαστήν 
σχολήν τών Μηλεών τοΟ ΙΙηλίου, μεθ' δ 
μετέβη είς Βιέννην. Τόσον τό Μέτσοβον δ· 
σον καί ή Μηλιά, τής όποιας οί κάτοικοι 
μέχρι σήμερον ασχολούνται κυρίως μέ τήν 
υλοτομίαν, είχον τότε μ-γάλας συναλλα- 
γάς μέ τά χωρία τοΟ Πηλίου καί τά Με* 
τσοβίτικα καραβάνια μεταφέροντα έκεΐ σα· 
μαροξυλειαν καί βαρελοξυλείαν έπέστρεφον 
είς Μέτσοβον μέ προϊόντα τοΟ ΙΙηλίου, ή 
τοι έλαίας, έλαιον, σάπωνα, σΟκα καί κά
στανα. Έ πί πλέον είς τό ΙΙήλιον κατέφευ* 
γον πρός άνεύρεσιν έργασίας πολλοί ξυλουρ- 
ργοί, ξυλογλυπταί καί άγιογράφοι Μετσο- 
βίται, υπό τών οποίων έχουν φυλοτεχνηθή 
οί έσωτερικοί διάκοσμοι—τέμπλα, δεσποτι- 
κά, άμβωνες, εικονοστάσια καί άγιογρα- 
φίαι έπί τών τοίχων— τών περισσοτέ
ρων έκκλησιων, μεταξύ τών όποιων κατα· 
λέγεται καί ό μητροπολιτικός ναός «'Ά
γιοι ταξιάρχαι» των Μηλεών. Οί δύο άδελ- 
φοί Ζήνων καί Αναστάσιος άνεχώρησαν έκ 
Βιέννης μετά τήν έκρηξιν τής Ελληνικής 
έπαναστάσεως, ως μεμυημενοι είς τήν φ ι
λικήν Εταιρείαν, καί ελαβον μέρος είς πολ
λά; μάχας δπως είς τό Βαλτέτσιον, τήν 
Τρίπολιν, είς τό Πέτα, τά Σάλωνα, τό Με- 
σολόγγιον καί τελευταϊον είς τήν σκληράν 
μάχην τοΟ Πειραιώς τής 24η; Απριλίου 
τοΟ 1827, όπότε 6 πρώτος έξ αυτών Ζήνων 
έπεσεν ήρωϊκώς όλίγας ώρας μετά τον θα
νάσιμων τραυματισμόν του στρατάρχου τής 
Ρούμελης Γεωργίου Καραϊσκάκη, κατά τήν 
τελευταίαν δηλονότι άπόπειραν πρός λύσιν 
τής πολιορκίας Αθηνών. Αί λεπτομερείς 
αύταί πληροφορίαι άπαντοΟν είς ένα βιβλι* 
άριον έπο^γραφόμενων: «II ο ι η μ ά τ ι ο ν 
χ ί ο ς  Τ ρ α γ ω δ ό ς ,  π ο ι η θ έ ν π α 
ρά  Ν. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ ,  ε ί ς  τ ή ν  νυν

τ ώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν  δ ι ά λ ε κ τ ο ν .  Έ ν  
Ν α υ π λ ί α 1831, έ κ τ ή ς Τ υ π ο γ ρ α -  
φ ί ά ς Έ μ .  'Α ν τ ω νι  ά δ ο υ» καί εύρι- 
σκόμενον είς τήν Κρατικήν Βιβλιοθήκην τού 
Βερολίνου. Ό  ποιητής Ν. Κυριακίδης, ά
γνωστον πόθεν καταγόμενος, άφιερώνει τό 
άνωτέρω ποίημά του είς τόν 'Αναστάσιον 
Ίωάννου Καραμίχου. ΊδοΟ έπί λέξει ή ά- 
φιέρωσίς του: «Τώ Κυρίω Άναστασίψ Ίω- 
άννου Καραμίχου, τήν παρούσαν τραγψδίαν 
φιλίας ένεκα ό ποιητής άνατίθησι.

Κύριε Αναστάσιε Ίωάννου Καραμίχου. 
Άφ* ού ή Χίος καί ή Κρήτη κατά τήν 
ποίησίν μου, άνέβιβάσθησαν είς "Ολυμπον, 
διά νά ίατρεύση ό ’Ασκληπιός τά; πληγάς 
των, ή)θε καί ή μακαρία ψυχή του Ήρω-j 
ος αύταδέλφου σου Ζήνωνος 'Ισαυρίδου, διάί 
νά παρηγόρηση’ αύταί ως είδον αύτόν δλον 
γέμοντα στίγματα άπό τούς ήρωϊκούς άγώ- 
νάς του, τόν κατησπάσθησαν καί δακρυρρο-; 
ουσαι ήρώτησαν τήν πατρίδα του* 6 δέταίςΐ 
Ιδειξεν έξ Όλυμπου τό όρος Πίνδον, λέγωνΙ 
δτι είναι αυτός ό τόπος τής γεννήσεως του,| 
καί δτι υπέστη πολλούς κινδύνους είς Πε·] 
λοπόννησον καί Ρούμελην όπέρ έλευθερίαα 
τών Ελλήνων, καί δτι τέλος πολεμών γεν4 
ναίω; κατά τών πολυαρίθμων Τουρκικών} 
στρατευμάτων τοΟ Κιουταχή, έπεσεν έν£<$4 
ξως είς τό πεδίον τοΟ Άρεως κατά τό* 
Πειραιά τών 'Αθηνών τώ χιλιοστφ όκτακοί 
σιοστώ είκοστω έβδόμω Ιτετ ’Απριλίου ε$ i 
κοστή τετάρτη. Ένθυμήθη δέ καί τούς I ; 
δικούς σου άγώνας, τούς όποιους έδοκίμ® - 
σας μετ’ αύτοΟ είς τό αύτό πεδίον, είς Με* 
σολόγγιον καί είς άλλους τόπους. Έπομέ|'· 
νως ταίς έδειξε καί τάς ψυχάς δλων τώ*’ 
Ήρωων τής Ελλάδος, οΐτινες πλησιάσανΐ 
τες πρός αύτάς τάς έπαρηγόρησαν διά τά$ 
πληγάς των, τάς όποίας ύπέφερον ύπέρ 
λευθερίας. Έχων δ* έγώ είς νουν νά έκ^’ 
δώσο) διά τύπου τήν παρούσαν τραγφδία|ΐ; 
καί συλογιζόμενος, είς ποιον νά τήν ά φ ^  
ρώσω, είδον κάθ’ ύπνους τήν Χίον, 
καί τόν μακαρίτην αύτάδελφόν σου Ζήνων» 
Ίσαυρίδην έλθόντας πρός έμέ, κΓ άφ’ ού Jj. 
έχαιρέτησαν, μοί είπον έπειτα αί δύω πρ®. 
ται Έρωίναι τά έφεξής ποιητικως. if*

Ούτος, δν βλέπεις καθαρά ά'
μέ στίγματα πολλά λαμπρά* |  ’
είν’ Ζήνων Ίσαυρίδης, |?J
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πολέμους Ιπολέμισε, (έπολέμισε) 
Τούρκους πολλούς άπώλεσεν, 
ώς άλλος Ήρακλείδης.
Καί έτελεύτησε λαμπρώς , 
άγωνισθείς ήρωϊκώς 
κατά έχθροΟ τυράννου 
στήν μάχην τδν είς Πειραιά 
έκείνην τήν Περικλεά 
κατά τοΟ Μουσουλμάνου.
Καί οί θεοί τδν έστεψαν 

• μέ δόξαν τδν παρέπεμψαν 
στον ’Όλυμπον αύτόν.
Όθεν μέ λέγουν παρευθύς 
χωρίς άναβολήν ν’ αύρής 
τοΟιον τδν ζώντα άδελφόν (*) 
δστις συνέπαθε πολλά, 
και ήγωνίσθη άνδρικά, 
κατά τών αντιπάλων.
Σ’ αυτόν τούτο τδ ποίημα 
ν’ άφιερώσης σύντομα 
κ (ι)’ ούχ* είς κανένα άλλον.

Όθεν, φίλε, κατά τήν διαταγήν τών 
τραγωδουμένων Νήσων άφιερώνη είς σέ τδ 

ιποιημάτιον .τούτο, γνωρίζων σε συγκοινωνδν 
ιείς τά πάθη των κατά πολλούς σου άγώνας. 
Τή α' ’Ιουλίου 1831 έν Ναυπλ'α

Έρρωσο δ ύμέτερος φίλος.
Νικόλαος Κυριακίδης».

Ό  ποιητής Ν. Κυριακίδης άναφέρειτόν 
Ζήνωνα Ίσαυρίδην καί είς άλλο μέρος τού 
ποιηματίου του, τό όποίον διαιρείται είς σκη·

‘Ο Ζήνων ούτος ήν έκ Μηλέας κωμοπόλεως 
'.ής Πίνδου όρους, παιδευθείς τήν μέν Ελλάδα 
οωνήν είς τάς Μηλέας τοδ Πηλίου όρους, τά δέ 
ιοιπά μαθήματα έν Βιέννη* έλθω/ 5έ είς Ελλά· 
}*, άμα έσάλπισεν ή του Άρτιος σάλπιγξ, ένη- 
<καλίσθη τά πολεμικά, γενόμενος χιλίαρχος διά 
,ίς είς Βαλτέτζιον άριστεία του, καί τάς είς Τ»>ί- 
ολιν, καθώζ διέπρεψεν επομένως είς τους κατά 
ήν Άρταν πολέμους, Πέτα, Σάλωνα καί λοιπά, 
λ Ι τελευταΐον μετά των μαχητών είς τήν κατά 
ρλοππάπα των Αθηνών έφοδον Ιπεοεν ενδόξως, 
^αρκέσας εις Πειραιά καθ' δλους τους πολέμους. 
Ιτέλει δέ τόιε τά χρέη λοχαγού του τακτικού 
)ματος (δρα καί Μέλισσαν Γαλλικήν άριθ. 52 
>δ 1828) έχει δέ ού:ος ζώντας άδελφούς τρεις, 

μέν Άλλάδα τδν 'Αναστάσιον Καραμίχον, πα- 
jvta πολλά καί πράξχντα υπέρ τού έθνους, έν δέ 
ΰσχφ τδν έν ίατροίς άριστον Μιχαήλ Ίσαυρί- 
|ν καί Στέργιον, συνεργήσαντας πσλλά κατ' αδ- 
δς υπέρ τού έθνους καί μακράν όντας' ήν δ* δ 
(νων δτε έτελεύτησεν έτών 30.

νάς. Οδτω είς τήν έβδόμην σκηνήν, ή Θεά 
Άθηνά άπαν ώσα τούς προμάχους τών ή- 
ρώων Μάρκον Μπότζαρην, Γεώργιον Κα- 
ραΐ’σκάκην, Ζήνωνα Ίσαυρίδην λέγει:
Άθη· ά: «'Ήρωες ανδρειωμένοι

ποΟ όρμάτε θυμωμένοι! 
κ* είσθε τόσον ώπλισμένοι, 
ώς είς μάχην ώρμημένοι!

* έχοντες πεπετασμένην
τήν σημαίαν κ’ ύψωμένην;»

’Απαντούν οί Μ. Μπότζαρης, Γεώργιος 
Καραϊσκάκης καί τρίτος κατά σειράν ό Ζή· 
νων Ίσαυρίδης:
«Νά ίδή, πώς σφάζω τούς εχθρούς καί πώς

[τούς θυσιάζω, 
τάς άδυνάτους των δρμάς τελείως δέν τρο·

[μάζω».
’Απαντούν ή Άθηνά καί ακολούθως <5 

δίύρος χορός:
«Σούλιον υψηλόν καί ΙΙινδον Μηλέα (*) 
τόποι άποκρούσαντες έχθρόν βαρέα, 
χαίρετε, χαίρετε, καί άγκαλλιάσθε.
Τέμπη σoe\<x χάρητε καί λίαν καυχάσθε».

Είς τό τέλος τού κειμένου τού ποιημα- 
τίου άναγράφεται ώ; έπίλογος «ΑΣΜΑ» 
είς Ζήνωνα Ίσαυρίδην:
«Έλα γενναίε Ζήνων, Μίνδος σέ προσκαλώ 
πόλις γεννήσεώς σου διά έσέ λαλει. 
Κοιλάδες, Φάραγγές τε Μηλέας σέ ποθούν, 
μέ πόθον καί λαχτάραν θέλουν νά σέ ίδούν. 
Καί σύ δρμάς στούς Τούρκους κατά τδν Πει-

[ραία
είς μάχην πεισματώδη, πολλά περικλεά.
Μέ τό σπαθί στδ χέρι τρέχεις όρμητικά, 
πλήθη πολλά βαρβάρων σφάζεις πεισματικά, 
συντρόφους κ(ι) άδελφόν σου (1 2) πολλά πα·

[ρακινεΐς.
Άγαρηνούςβαρβάρους νά σφάζουνπαραινεις. 
Τδν ΙΙειραιά κακίζουν πατρίς καί συγγενείς, 
βταν τδ σώμ’ αφήνεις καί ζώντας δέν πονεΐς. 
Ελλάς ή μήτηρ κλαίει λυπάται θλιβερά,

1. Μηλέα, κώμη Πίνδου άπέχουσa Μετσόβου 
ώ?<χζ τρεις, Οέους δυνατή. στενιοπά καί δχυρά β· 
χουσα, παχρίς Ζήνωνος Ίσαυρίδου, έπίφθονος διά 
τήν θέσιν της καί δίς πυρποληθείσα είς τόν ά· 
γώνα τούτον.

2. Τόν Άνασιάσιον δηλοΐ, όσιις ουνηγωνί- 
ζβχο μετ ' αύτών συγχρόνως.



$

196 γΗΠΕΙΡΠΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ* 1

ότι οέ ύστερήθη, θρηνεί όδυνηρά’ 
άλλα ψυχή σου θεία πατρίδα έφορά 
έξ ύψους προστατεύει Ελλάδα φανερά».

Κατά τά έκτεθέντα ανωτέρω οί δύο ά- 
δελφοί Ζήνων Ίσαυρίδης χαί ’Αναστάσιος 
Ίωάν. Καραμίχου είσελθόντες έκ τών πρώ
των είς τόν άγώνα τό 1821 έλαβον μέρος 
είς πολλάς οχληράς μάχας καί τελευταιον 
είς την κατά των Αθηνών έπίθεσιν την 24ην 
’Απριλίου τοΟ 1827, καθ’ ήν 6 ΖήΓων έπε· 
σεν ήρωϊκώς. Ό  ’Αναστάσιος, τυχών καί 
αυτός αρκετής μορφώσεως, είς τάς άρχάς 
τής έπαναστάσεως, είχε φέρει είς πέρας σο· 
βαράν έθνικήν άποστολήν είς Θεσσαλίαν 
καί ’Ήπειρον, ώ; προκύπτει άπό τό ακόλου
θον υπόμνημά του πρός τήν Βουλήν τών Ε λ 
λήνων, υποβληθέν 6π’ αύτοΰ τή 24η Ίου' 
νίου τοΟ 1822 καί τό όποιον περιεσώθη 
μεταξύ τών πρακτικών του Βουλευτικοϋ:

Ύπερτάτη Βουλή.
Τό τέλος τοΟ μεγάλου τούτου άγώνος, 

είς τον όποιον έμβήκε τό Ελληνικόν Έ 
θνος, είναι ή άπό τόν άνομον ζυγόν τής 
τυραννίας έλευθορία μας* και διά νά κα· 
τορθωθή ό ίερώτατος ούτος καί δικαιότα
τος σκοπό:, έσυγκροτήθη τό σεβαστόν τού
το Σώμα, τό παραστατικόν του ’Έθνους τό 
έμπιστευθέν τήν άνόρθωσιν καί άνεξαρτησί· 
αν του. "Οθεν έκαστος πατριώτης χρεωστεί 
όχι μόνον νά σέβεται καί νά υπακούη είς 
τήν υπερτάτην Βουλήν, άλλά καί οίκοθεν 
νά Ινεργή, νά καταβάλλη δλας τάς δυνά
μεις του, ήθικάς, φυσικάς καί τυχηράς, καί 
νά έκθετη είς τήν βουλευτικήν κρίσιν τάς 
παρατηρήσεις του, όταν αί παρατηρήσεις 
αύται είναι περί μεγάλων πραγμάτων καί 
μέσων τής έθνικής σωτηρίας μας. *0 υπο
γεγραμμένος λοιπόν πατριώτης, έκπληρών 
τό χρέος του, έκθέτει είς τήν Έπερτάτην 
βουλήν τάς άκολούθους παρατηρήσεις του, 
έπικαλούμενος μέ σέβας τήν πατρικήν σας 
άχρόασιν.

Δ ε κ α ο κ τ ώ ή δ η μ ή ν α ς  διατρί- 
ψας είς τήν ’Ήπειρον καί Θεσσαλίαν, έ· 
προδιάΗεσα τά πνεύματα τών κατοίκων 
καί έβαλα συστηματικώς τάς βάσεις μιάς 
γενικής έπαναστάσεως κατά τών τυράννων, 
εύθύς όταν ήθελε δοθή ή καλή περίστασις. 
Συνεννοήθην μέ πολλούς φιλογενεΐς άνδρας,

όξινες μέ ιερούς όρκους δπεσχέθησαν πί· 
στιν καί προθυμίαν, καί είναι έτοιμοι νά 
συνεκτφερωσιν έκαστος δ,τι δύναται υπέρ 
τής κοινής καί ίδίας των έλευθερίας.

Άπελθών δέ καί είς τό Ζαγόρι, συνω- 
μίλησα μετά του έξοχωτάτου Ίωά'νου 
Βιλλαρά, άνδρός έπισήμου διά τήν παιδεί
αν καί φρόνησίν του, όστις μέ ύπε?χέθη 
ωσαύτως τήν πρός τό έθνος πίσ^ν καί προ
θυμίαν. Τόν καλόν τούτον πατρώτην έ/.ρί- 
ναμεν μετά τοϋ κυρίου Δημητριου Κωνσταν
τίνου ’Αθανασίου άξιον νά είναι έπιστάτης 
καί φύλαξ τών όσων χρημάτων ήθελε δυνη·  ̂
θή νά συνάξη άπό φιλογενεΐς καί έλευθε·| 
ρόφρονας πολίτας καί είμεθα εύελπιοες 
ότι ή έθνική αδτη κάσσα τών Ίωαννίνων£ 
έμπορεί νά σταθή μίαν ήμέραν ώφελιμωτάγ! 
τη είς τήν έξόπλισιν έκείνων τών μερών. |

Πόσον μέγα συμφέρον είναι είς τόν ον.ο·; 
πόν τής έθνικής μας έλευθερίας .τό νά i j  
νεργηθή τακτικώ: ή έπανάστασις τών είς; 
εκείνα τά μέρη εδρισκομένων ανδρείων 6νεκείνα τά μέρη ευρισκομένων ανδρείων 
μογενών, κανείς δέν άμφιβάλλει. "Εως τήν] 
σήμερον ό άρχιτύραννος τής Ελλάδος καί! 
τεχόμενος άπό τόν Περσικόν πόλεμον καί 
άπό τόν φόβον του έπικειμένου Ρωσσικου  ̂
δέν ήδυνήθη νά κινήση μεγάλας δυνάμει 
κατά τής Ελλάδος. Οί σημερινοί έχθροί 
μας Ίναι ένεσπαρμένοι είς τάς ελληνικά 
έπαρχίας. "Οθεν συμφέρει νά μη τούς ά*;ί 
νωμεννά έιόνωνται είς σώματα, άλλά νά τού; 
κτυπώμεν διηρημένως. Διό είς όποιανδή 
ποτέ έλληνικήν έπαρχίαν οί κάτοικοι χρι 
στιανοί είναι περισσότεροι παρά τούς Τούρ" 
κους, καί μάλιστα προδιατεθειμένοι είς τ 
νά λάβωσι τά όπλα, συμφέρει παντοίοί 
τρόποις νά τούς δοηΟώμεν καί νά τούς εύ 
κολύνωμεν τήν έπανάστασιν. Ούτω πολλώι 
καί διαφόρων όντων τών έπανισταμένων με* 
ρών, αί παροΟσαι δυνάμεις τών τυράννώ; 
διαμεριζόμεναι, όχι μόνον δέν δύνανται ν 
κατορθώσωσι τίποτε, άλλά καί εύκολώτερί 
καί ταχύτερα θέλουν άφανισθή, καί έντε 
θεν τά προελευθερωθέντα μέρη τής Ελλά 
δος άσφαλίζονται καί άλλα έλευθ.ρουμένί 
προστίθενται, καί οϋ:ω τό Έθνος ένδυν^ 
μοΟται έπί τό μάλλον και οί πόροι τών ΧΡ1 
μάτων πολαπλασιάζονται.. Έάν ήσαν είς τϊ
όπλα τό Μέτσοβον. τά Χάσια, τό Ζαγόρ|
τά Ιωάννινα; τά Γρεβενά, ποΟ ήθελεν εδ

rH..
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ρει καιρόν δ Χουρσίτης νά συνάξη τόσας 
χιλιάδας καί νά απειλή εισβολήν εις τά ά* 
νατολικά τής Ελλάδος; Είναι δμως και
ρός καί τό νέφος τοΟτο νά διαλύσωμεν καί 
παν άλλο είς to έξής νά έμποδίσωμεν, έάν 
δείξωμεν θερμότητα καί ζήλον έθνικόν, ό
ποιον απαιτεί μία τοιαύτη έθνική έπα\ά· 
στάσις.

Προβάλλω λοιπόν μέ σέβας βαθύτατον 
πρός την 'Γπερτάτην τού Έθνους Βουλήν, 
α) ^0  η συμφέρει νά γράψη πρός τήν προ* 

ειρηαένον έςοχώτατον Ίωάννην Βιλλα* 
ράν, έπικυροΟσα αυτόν είς τήν έπιστασί- 
αν καί φύλαξιν τών γινομένων συνδρο
μών, ένθαρρύνουσα τόν ζήλον του καί 
διδοΟσα είς αύτόν τάς άπαιτουμένας κα
τά καιρόν διαταγάς.

β) Να έμπιστευθή καί είς έμέ ίσχύν τινα 
καί κύρος διά'νά παρευρίσκωμαί είς τά 
σύνορα τής Ηπείρου καί νά ένεργω πάν
τα τά αναγκαία μέσα διά νά συνάψω είς 
εν τά; Ιδίας τών προειδοποημένων όμογε- 
νών καί διά μυστικής συγκοινωνίας νά 
τους κατακτήσω έ'ν σώμα, 

γ) Νά σταλή είς τήν ’Ήπειρον έντεΟθεν καί 
έκ των νήσων τής Έλλάδο; αρκετή στρα
τιωτική δύναμις, ήτις έπιφανεισα, νά 
συνταράξη τους Ιχθρούς, καί έμψυχώσα- 
σα τούς όμογενεις, νά δώση είς αύτούς 
καιρόν νά έγερθώσι καί νά συγκροτήσω* 
σι στρατιωτικά σώματα.

ΤαΟτα άναφέρων είς τήν Τπερτάτην 
Βουλήν υπέρ του κοινού συμφέροντος, εί
μαι υποκλινήί είς τάς διαταγάς της μέ βαθύ
τατον σέβας.

Έν ’Άργει τήν 24 ’Ιουνίου 1822 
ό πατριώτης

’Αναστάσιος Ίω . Καραμίχου»
Κατά τόν Ιούνιον του 1823, ό ’Ανα

στάσιος Καραμίχου δωρίσθη έπαρχος 
πουδουνίτση; καί άργότερον Ταλαντίου (’Α
ταλάντη;). "Οταν δμως μετέπειτα παρέστη 
άνάγκη έλαβε τό δπλον καί συνεπολέμησε 
μέ τόν άδελφόν τοΟ Ζήνωνα τόν ’Απρίλιον 
του 1827.

’Εκ τών έκτεθέντων άνωτέρω διαπιστού* 
ιται δ τι ό ’Αναστάσιος Ίω. Καραμίχου εί/ε  
Ιτύχει μεγάλης μορφώσεως διά τήν έποχήν 
του καί δτι προσέφερε μεγάλας υπηρεσίας 
;είς τήν Πατρίδα κατά τήν έποποΐαν του

1821. ’Αλλά καί έν Μετσόβω έμυήθησαν 
πολλοί νέοι μορφωμένοι είς τήν φιλικήν 
έταίρείαν καί τοιοΟτοι είναι οί: Δημήτριος 
Στεργίου Τζήμας, Ζιώγος (Γιώργος) Πα- 
παϊαννου, άπόφοιτοι τής Σχολής Ψαλίδα, 
καί ό ’Ιωάννης Τσάπος. Τούς άνωτέρω 
τρεις φιλικούς συνέλαβεν έν Μετσόβψ ό 
πολύς Χουρσίτ Πασσάς, δταν έκινεϊτο με
ταξύ Μετσόβου καί Ίωαννίνων, διά νά κα· 
ταβάλη τόν Άλή Πασάν, κατόπιν προδο
σίας παράτινος γόνου τής οίκογενείας Μου· 
ρούζη, διαμένοντας είς Μηλιάν τοΟ Μετσό
βου τήν έποχήν έκείνην. Οί τρεις συλλη- 
φθέντες Μετσοβίται φιλικοί έστάλησαν είς 
Λάρισσαν, δπου έξετελέσθησαν δΓ αγχόνης 
μετ’ άλλων 27 τοιούτων έκ Μακεδονίας 
φιλικών. Ύπό τοΟ ίδίου Χουρσίτ Πασά συ- 
νελήφθησαν άργότερον ώ; μεμυημένοι είς 
τήν φιλικήν έταίρείαν οί Μετσοβίται πρό
κριτοι ’Ιωάννης Γκαοέλλας καί Απόστο
λος Χατζής καί έρρίφθησαν είς τάς φύλα
κας Λαρίσης, ό'που μετά τινα χρόνον, έδη- 
λητηριάσθησαν μετ’ άλλων 28 προκρίτων 
έκ Σιατίστης καί Κοζάνης. e0  Ζιώγος Πα- 
παϊωάννου ήτο ένας νέος εύφυής καί έγρα
ψε καί στίχους, έκ τών όποίων έμνήμονεύ- 
οντο έν Μετσόβω Οπό τών γηραιόιέρων έγ· 
γραμμάτων οί άκόλουθοί:
Ί1 φρόνησίς μου καί ή αντρεία μου ράχη 
γούνα δέν θέλει καθόλου νάχη.
Προκρίνω έγώ κάλλια φλοκκάτα 
παρά σαμούρι, ρύσσου καί γάτα.
Νομίζεις έχεις ψόφιο τομάρι 
έχεις συγχρόνως πλειότερη χάρι 
έγώ καί τούτο τό κατορθώνω 
καί τό πουγγί μου δέν ζημιώνω.

Ό  καταδότης Μουρούζης, φιλικός καί 
αύτός δυστυχώς, άνεγνωρίσθη βραδύτερον 
πχρά τού ίοίου Χουρσίτ Πασά καί έγκλει* 
σθείς είς τάς φυλακάς Λαρίσης έξετελέσθγ  ̂
διά μαχαίας άργότερον. ’Αλλά καί δ αιμο
χαρής Χουρσίτ Πασάς δέν είχε καλυτέραν 
τύχην άπό τά άμέτρητα θύματά του. Κα· 
τηγορηθείς είς τόν Σουλτάνον δττ έσφετε- 
ρίσθη τούς θησαυρούς τοΟ Άλή πασάςκαί 
κίνουνεύων νά ύποστή τόν δι’ άποκεφαλι- 
σμού θάνατον, ηύτοκτόνησεν έν Λαρίση δ 
που καί έτάφη.

Άπό τούς μνημονευθένταζ έν άρχή Με-
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τσοβίτας φιλικούς δ Στέφανος Κερ. Στα- 
μέρης έμυήθη έν Όοησσίυτδ 1821, δ Έμ. 
Ί .  Κυργούσιος έν Ίασίω τής Μολδαυΐας 
τδ 1819, δ ’Ιωάννης Μπούμπας καί Μιχαήλ 
Ξυδιάς έν Μόσχα δ Άπόστ. Βαρατάσης 
καί Δημ. Μπουραζάνος έν Όδησσφ τδ 1820 
δ ’Ιωάν. Μπελούμπασης καί Κ. Δούκας έν 
Κισνοβίω τδ 1820 ύπό τίνος Σακελλάρίου, 
δ Κυριάκός Τουσίτσας έν Θεσσαλονίκη ύπδ 
τοΟ Δ. 'Γπάτρου δ Κοντογιάννης έν Νια· 
ούση Οπό τοϋ 'Γπάτρου, δ Θεόδωρος Τουσ- 
σίτσας έν’Αλεξανδρεία υπδ τοϋ 'Γπάτρου, 
δ Τασίκας Κυριακοϋ έν ’Αλεξανδρεία ύπδ 
τοϋ Πλοπίδα καί 'Γπάτρου Οπδ τ&ν δποίων 
καί προήχθη είς τδν βαθμόν τοϋ ποιμένος, 
δ Ζήνων Ίσαυρίδης καί δ άοελφός του ’Α
ναστάσιος Καραμίχου έμυήθησαν έν Βιέν
νη. ’Άς προστεθή δτι κατά την δευτέραν 
πολιορκίαν τοϋ Μεσολογγίου ευρέθη έκει 
δ Μετσοβίτης Νικόλαος Ντόλιος, έργαζόμε· 
νος'ώς κτίστης είς τά δχυρά τής πόλεως, άρ· 
γότερον ώπλίσθη καί έπολέμησε, κατά των 
Τούρκων. Κατά τήν ιστορικήν έξοδον μέ 
ιδ δπλον είς τάς χεΐρας έξήλθε καί σωθείς

έφθασεν είς Μέτσοβον, διά νά διηγηθή εί  ̂
τους συμπατριώτας του τά δεινοπαθήματα 
τ&ν πολιορκημένων καί τούς πολεμικούς 
του άθλους (*)

Αύτοί Οπήρξαν ot Μετσοβίται, πού έ- 
μόχθησαν, πού ήγωνίσθησαν καί πού έθυ- 
σιάσθησαν χάριν τής πατρίδος κατά τήν έ· 
ποποίαν τοϋ 1821.

Οί διδάσκαλοι των σχολείων τοϋ Με
τσόβου καί των περιχώρων δφείλουν διά 
συστηματικής καί συνεχοϋς διδασκαλίας, 
νά καταστήσουν άκατάλυτον τήν μνήμην 
των ήρώων αύτών είς τάς έπερχομένας γε
νεάς.

1. Ό  έν λόγς) Νικόλαος Ντόλιος καί ή σύ
ζυγός του εις γεροντικήν ηλικίαν έσφάγησαν μίαν 
φθινοπωρινήν νύκτα είς τήν παρά τόν ναόν των 
‘Αγίων ’Αποστόλων οΙκίαν των,.άφοδ προηγουμέ
νως έληστεύθησαν υπό δύο γύφιων τού Μετσόβου, 
τού *Ίκα Μάσιου καί Γιάννη Μάντη ώς δράστης 
τού φόνου συνελήφθη ό Βάγγας, δστις^μετά τρίε- 
τή φυλάκισιν άπελύθη, άνακαλυφθέντων έν τψ 
μεταξύ τών πραγματικών δολοφόνων άπό άνευ- 
ρεθέντα οΙκιακά εΐδη τού Ντόλιου είς τάς οΙκία* 
των.
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Μ Ι Χ Α Η Λ  Σ Π Υ Ρ Ο Μ Η Λ Ι Ο Σ
(1800 - 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1880)

Ή  βιογραφία του Σπυρομήλιου, ώ; πολίτικου άνδρός, άπαιτεΐ τήν ύπομνη- 
σιν μαχρών σελίδων της ιστορίας της Ελλάδος, διότι ό Σπυρομήλιος  ̂άνεμίχθη 
εις όλας τάς πολιτικός και στρατιωτικός κρίσεις της νεωτέρας μας ιστορίας (*)

Ό  Σπυρομηλιος, από την Χειμάρραν, εινε ό δραστήριος, ενεργητικός και 
ανδρείος αγωνιστής του 1821, από τα διαπρέποντα μέλη τής ευτυχούς εκείνης γε
νεάς, ακάματος παλαιστής τής ευκλεούς διό τήν ανεξαρτησίαν μας πάλης, που ελα- 
βε μέρος εις δλας τάς, από του 1825, ιστορικός μάχας τής Ελλάδος.

^ΟΧίγας ημέρας, μετά την άφιξίν μας εις το χωρίον Atyo6itoit γράφει Ο Ια
τρός του Λόρδου Βύρωνος, /. M illingai, ένεφανίσθη, προ τον Μανροκορδάτον, ό 
Σπυρομηλιος, με διακοσίονς Χειμαριώιας άνδρας, οι όποιοι εις δλον το στρατόπε- 
δον παρειχον την μάλλον πολεμοχαρή εμφάνισιν....'Ο νέος Ικεινος άνήκεν εις μιαν 
από τάς άρίστας οικογένειας τής ορεινής Χειμμάρρας... 7Ηιο γενναίος και αφιλοκερ
δής, και κάθε φιλέλλην που τον εγνώριοε δεν ήμπορονοε παρά νά εΐπη·— Ε  ν τ ν· 
γ η ς  θά ή τ ο ή Ε λ λ ά ς  αν ε ί χ ε  π ε ρ ι σ ο ο τ έ ρ ο ν ς ά ν δ ρ α ς ώ ς α ν τ ό  ν».(*) 

Ό  Σπυρομηλιος, και κατό τήν εποχήν του μεγάλου αγώνος του *Έθνους διά 
τήν άπόκιησιν τής ελευθερίας του, και μετά τήν ά τοκατάστασιν του ελληνικού κρά
τους, και κατά τούς χρόνους τού οργανισμού καί τής συντάξεώς του, εύρίσκετο 
πάντοτε εις τούς πρώτους στίχους των εργατών. Εις δλας τάς εξελίξεις των ανωτέ
ρω ό Σπυρομηλιος άναφέρεται ή ως ήρωϊκός μαχητής, ή ως αρχηγός νουνεχής, εις 
τός συναντήσεις του μέ τούς κατακτητάς έπι τού πεδίου τής τιμής.

Ό  Σπυρομήλιος ή'δραγάθησεν ούτω μέ τούς συστρατιώτας του εις τό κλει
νόν Μεσολόγγι, κατά τά ετη 1825—26, τόσον εις τήν άμυναν οσον και εΤς τας 1 2

1. Σημειθ)σο>μεν ενταύθα, διά τήν Ιστορίαν τής γενέτειρας μας, δτι  ̂ή γυναίκα τοΰ 
Σπυρομηλιου κατήγετο άπό τό Δελβινάκι καί εκαλείτο Μάννα (Αικατερίνη η Διώχιιο) Τίρη. 
Ό  Σπυρομήλιος τό 1819, πρόκειμένου νά καταταγή ώς αξιωματικός είς τήν ’Ιταλίαν, έπη- 
γεν είς τήν Χειμάρραν, δμως σύνταξη τήν στρατιωτικήν Γεωγραφίαν τής ’Ηπείρου, και τήν 
ύποβάλη είς τήν στρατιωτικήν σχολήν τής Νεαπόλεως. Τον έκράτησε τότε ο *Αλή πασάς 
καί τόν ύπεχρέιυσε Οά λυμφευύή τήν Τίρη (Λ α μ π ρ ί δ ηΐ Πωγωνιακά σελ. 49) Η γυναίκα 
τοΰ Σπυρομηλιου άπέΟανε κατά ’Ιούλιον τοΰ 1869. (Έφημ. ’Α λ ή θ ε ι α  9]8}1869)

Ή  οίκογένεια Σπυρομηλιου διετήρησε τό έποηυμον των Σ π ύ ρ ο υ, μέχρι τοΰ νεα- 
ροΰ βιογραφούμενου, ό όποιος δταν έπανήλθεν είς την Χειμάρραν, προσέλαβε τό βαπτιστι 
κόν δνομα τοΰ πατρύς του. σύμφωνα μέ τόν γλωσσικόν νόμον, γνιυστον και εις τούς Σου* 
λΐίότας. Ό  πατήρ του δ λ.δ έ?νέγετο Μ ή λ ι ο ς (Μιχαήλ) Σ π ύ ρ ο υ, αυτός δέ Σ π ΰ ρ ο ς 
Μ η λ ι ο ύ  όμοίων δέ και άλλοι αδελφοί του.

2. Τήν πραιτην έμφάνισιν είς τόν αγώνα έκαμεν ό Σπυρομήλιος, κατ’ Αύγουστον τοΰ 
1824 (/· M illingen: Memoirs o f thaffairs o f Greece Λονδίνοv 1881 σελ. 808)

Έκτος των κατά ξηρών αγώνων, ό Σπυρομήλιος μνημονεύεται και εις τους τών θα
λασσών. Εύρέΰη οΰτος είς τό πλοίον τοΰ Σαχτούρη, δταν ούτος έναυμάχησε προς ιόν τουρ
κικόν στόλον, περίτά τέλη τής πολιορκίας τοΰ Μεσολογγίου. (Έ φ . «ΑΙών* 16 Δεκεμ. 1880),
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ενδόξους εξόδους τής φρουράς που ύπερήσπιζε τον προμαχώνα εκείνον τής ελευθε
ρίας. Καίτοι δέ και μόνον ή συμμετοχή του εις την ένδοξον εκείνην μάχην καί έ
ξοδον ήτο νομίζομεν αρκετή δπως ή ιστορία άναγράψη τό δνομά του εις τάς δέλ- 
τους του μεγάλου εκείνου Άγώνος, εν τοϊτοις ό Σπυρομήλιος δέν ενόμιζεν δτι είχε 
εκτελέσει τό προς την πατρίδα καθήκον με μόνον την συμμετοχήν του εις την μαρ
τυρικήν εκείνην πάλην. Άργοτερον δταν ώργανώθη από τον Καραϊσκάκην τό 1826 
— 7 ή μεγάλη εκστρατεία τής Ρούμελης, ό Σπυρομήλιος κατήρτισε μικρόν ήπειρο)· 
τικόν σώμα είς τό στρατόπεδον τής Έλευσΐνος. Έλαβε μέρος εις την μάχην τής 
Δόβραινας,'άργοτερον δέ' μαζή μέ τον Νάκον Πανουργίαν και Γαρδικιώιην Γρί
βαν κατέλαβε τό Δίστομον. Ό  Σπυρομήλιος πράγματι άναφέρεται μεταξύ τών 350 
οι όποιοι υπό τον Καραϊσκάκην, δισσχίσαντες τήν νύκτα τό τουρκικόν στρατόπε
δον από όκτό} χιλιάδας άνδρας κατέλαβον τό Δίστομον τής 'Αττικής. Έ π ι πλέον 
ήγωνίσθη ούιος και είς^,τήν μάχην τής ’Αράχοβας καί τής ’Αττικής. Άργοτερον, 
κατά’Δεκέμβριον του 1828, διωρίσθη αρχηγός του προσωπικού σώματος τού Δ. 
Ύψηλάντη, πού άπετελειτο από τρεις εκατονταρχίας και ενίκησεν είς Μεσοβούνι, 
πλησίον τών Θηβών, χιλίους τριακοσίους Τούρκους πεζούς καί ίππεϊς, εναντίον τού 
Όμέρ πασά καί τέλος είς Πέτραν, κατά τού Άσλάν καί Όσμάν Όιζάκ, οπότε τήν 
12 Μαρτίου 1829_'προήχθη εις χιλίαρχον.

Εις τήν μάχην αυτήν τής Πέτρας, μέ τήν οποίαν τερματίζεται ή πρώτη πο
λεμική περίοδος τού’μεγάλου εκεί'ου άγώνος, προς τον καταχτητήν μέ τήν περι
φανή νίκην τών ελληνικών οπλών, ό Σπυρομήλιος ήτο ένας από τούς πρώτους 
σωματάρχας, κρατήσας ήρωϊκώς τάς θέσεις πού ειχον όρισθεΐ προς ά'μυναν καί 
συνειέλεσαν ούτω είς τον περιφανή θρίαμβον τής ημέρας εκείνης. Σημειώσωμεν 
ενταύθα δτι δλοι οί βαθμοί τού Σπυρομήλιου ήσαν άθλοι αγώνων δχι ιδανικών 
ή προσοοπικής εύνοιας, αλλά παράσημα συνεχούς καί αδιάλειπτου άφοσιώσεως είς 
τήν υπηρεσίαν τής άγοονιζομένης πατρίδος.

Ό  Σπυρομήλιος άπεφοίτησε τής στρατία>τιχής σχολής τής Νεαπόλεως τό 
1819,, πόλις είς τήν όποιαν οί πρόγονοί του. από τής εποχής τού Γ. Καστριώτη, 
ύπηρέτουν στρατιωτικώς~τούς βασιλείς της (*)· Έ κεΐ τον εκάλεσαν ό πάππος του 
Γιάννης Σπύρος, πού υπηρετεί είς τό βασίλειον τής Νεαπόλεως ως συνταγματάρ
χης τού αλβανικού τάγματος1 πού έλέγετο «τάγμα τών Μακεδόνων { B r ig a ta  M acedone)* .

* * *
Ό  Σπυρομήλιος πολιτικώς, ε /δ σ φ  έζει ό Καποδίστριας, ήτο ένθερμος ο

παδός του. "Οταν δέ ή μοίρα εστέρησε τήν Ελλάδα ιών υπηρεσιών τού κυβερνή
του, ό Σπυρομήλιος έξηκολούθεΓνά τηρή άπαράμιλλον τήν αγάπην καί τήν προσή- 
λωσιν είς τήν ένδοξον μνήμην του. (2) Έ π ι πλ,έον οΰτος ήτο άφωσιωμένος είς τον 
βασιλικόν θεσμόν, ένεκαρδέ τούτου’ έχαραχτηρίσθη από τούς αντιπάλους του ως 
αύλόφιλος, καίτοι τό αίσθημα τούτο προήρχετο από τό συντηρητικόν πνεύμα καί 
τήν άφοσίωσιν προς τον θεσμόν αυτόν, πού διέκρινεν όλους τούς υποδούλους 
στρατιωτικούς.

Γενικώς δλοι οί στρατιωτικοί, πού είχον επιζήσει τής επαναστάσεως, καί 
ειχον έλθει από τά υπόδουλα μέρη, Σουλιώτου, καί γενικώς Ήπειρώται καί Μα- 
κεδόνες, διεκρίθησαν διά τήν άφοσίωσίν των προς τον βασιλικόν θεσμόν καί τό 
συντηρητικόν πνεύμα.

Έ π ι άντιβασιλείας ό Σπυρομήλιος, ζών ακόμη μέ τάς αναμνήσεις τών κα
τορθωμάτων τής ΈΐΑάδος καί τών ϊδικών της έργων καί μή δυνάμενος νά άνε- 1 2

1. Ήμερολ 'Εθνικόν 1866 Παρίσιοι σελ. 364.
2. Έπι Αυγουστίνου διωρίσθη Διοικητής τών άτακτων ταγμάτων πού διέμενον είς 

Ελευσίνα.

1



χθή τήν απότομον πολιτικήν τής άντιβασιλείας, πού υπό τήν πρόφασ.ν τής ιδρό* 
σεακ νομίμου τάξεως, ειχεν επιπέσει λυσσώδης εναντίον όλων τών αναμνήσεων 
τού άγώνος καί κατεδίωχε σατανικώς όλους όσοι ύπερείχον και Ιδίως τούς στρα
τιωτικούς, πού είχε δημιουργήσει ή ένδοξος εκεί\ η πάλη μέ τον κατακιητήν, κα· 
τεδιώχθη από αυτήν, επειδή δεν ήδύνατο νά γίνη τυφλόν όργανον ξένης αρχής ή 
να προδώση τούς συναγωνιστάς του. Κατεδιώχθη ύότε υ Σπυρομήλιος, διότι επί* 
σιευεν ότι ήτο δυνατόν νά στηριχθή διαρκής τάξις επάνω εις τά ερείπια ή ότι οί 
αγώνες π(>ύ εστέφθησαν μέ τόσην επιτυχίαν καί εί'λκυσαν τον θαυμασμόν τού κό
σμου, έμελλον νά άταλειφθούν από τήν μνήμην των Ελληνικών γενεών, άντ’ 
αυτών δέ νά καταστή ’Αρχή ξένη προς τον 'Ελληνισμόν καί τό πνεύμα καί τήν 
σάρκα. Συνελήφθη όθεν ούτος τήν 5 Σεπτεμβρίου 1833, ώς ύποπτος επί συνωμο
σία μαζύ μέ άλλους επισήμους άγα)νιστάς καί έφυλακίσθη επί εννέα μήνας εις Ά* 
κροναυπλίαν, μαζή μέ τον Θ. Κολοκοτρώνην καί Πλαπούταν, άποφυλακισθείς διά 
βουλεύματος τήν 2 Ιουνίου 1834.

Ό  Σπυρομήλιος πριν άνςλθει εις τό αξίωμα τού'Υπουργού, διετέλεσεν Στρα
τοδίκης τού ’Εκτάκτου Στρατοδικείου Μεσσήνης, επί τέσσερα ε.η (1840—1844) 
Διοικητής τής Σχολής τών Εύελπίδων, αρχηγός τής Χωροφυλακής, προσωπάρχης 
καί Γεν. Γραμματικού 'Υπουργείου τών Στρατιωτικών (19 Όκτωβρ, 1848) κάί 
υπασπιστής τ· ύ βασιλέως ’Όθωνος (25 ’Ιανουάριου 1849).

Υπηρετών εις τάς θέσεις αύτάς καί άλλος άνωιάταςείς τον στρατόν, ό Σπυ
ρομήλιος συνεπλήρωνε τήν στρατιωτικήν του μόρφωσιν, μέ τήν μεγάλην στρατιω
τικήν του πείραν, τήν θαυμασίαν του φυσικήν τοημοσύνην καί τήν ταχεΐαν καί 
βαθεΐαν άντίληψιν.

Σχετικώς μέ τήν διοίκησιν τής Σχολής τών Εύελπίδων, από τον Σπυρομή* 
λιον,. ιδού τί γράφει ό Στασινόπουλος εις σχετικήν μελέτην του.

* Η  τετραετία που ήτο διοικητής ό Σπυρομήλιος, αποτελεί λαμπρό οταθμό οιή 
περίοδο που τό σχολείο βρισκόταν ακόμη στα πρώτα τον βήματα. ’Ακέραιος τον 
χαρακτήρα, αυστηρός αλλά δίκαιος προσεπάθησε νά μορφώση δχι τό πνεύμα, άλλα 
και τον χαρακτήρα τών εύελπίδων... Με επανειλημμένες αναφορές τον ζητάει νά 
λειτουργήσουν και πάλιν οί προπαιδευτικες τάξεις, οί όποιες με τά χρόνια είχαν κα- 
ταργηθεϊ και περιορισθει σε μια μόνο. Θέλει οί εύέλπιδες νά μπαίνουν μικροί ε!ς τό 
Σγολείον% δταν είναι τρνφεράς ηλικίας, γράφει ή πειθαρχία έμπνέεται εις αυτονς 
εύκολώτερον*.

Εκείνο πού χαρακτήριζες τήν διοίκησιν τού Σ ιυρομήλιου, προσθέτει  ̂ συγ* 
γραφεύς εΓε «ό ρυθμός που είχε δώσει στήν-δλη λειτουργία του σχολείου. Είχε κα
ι ορθώσει νά έμπνευση σε άνώιερον και κατώτερον προσωπικόν μιά πειθαρχία νπο· 
δειγματική που άπέρρεε άπό τη συναίσθηση του καθήκοντος καί δχι από τό φόβο 
τής τιμωρίας».

* * *
Ό  Σπυρομήλιος, κατά τήν επανάστασιν τού 1843, ήτο ένας άπό τούς πρω 

τεργάτας, πού έπέβαλέν εις τήν βασιλείαν την ά» αγνώρισιν τού συνταγματικού μας 
πολιτεύματος. Πράγματι δέ χωρίς τήν νοημοσύνην, τήν δραστηριότητα καί τήν 
τόλμην τού Σπυρομήλιου, περί τήν ούλληψιν καί τήν εκτέλεσιν τών κρίσιμων έρ
γων, τό επαναστατικόν κίνημα τις 3 Σεπτεμβρ. 1843, δεν θά ευδοκιμεί τόσον 
ταχέως καί χωρίς οίματοχυσίαν. Τό έργον τούτο ήτο αντάξιον τού πατριωτικού 
παρελθόντος καί τής ήρωϊκής ψυχής τού Σπυρομήλιου.

*Ζωηρά είναι εισέτι έν τή μνήμη μου, έλεγεν ό Φιλήμων, εις τον εκφωνηθέν* 
τα επιτάφιον, ή είκά)ν του Σπυρομήλιου, δτε παΐς ετι, εϊδον αύτόν ίστάμενον παρά 
τήν θόραν του Συμβουλίου τής 'Επικράτειας, τήν πρωίαν τής 3 Σεπτεμβρίου. Τά
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παράστημα αυτού τό ώράΐον, ή φαιδρότης τον προσώπου τον και το στρατιωτικόν 
ήθος τον, καθισιών αυτόν αληθή τύπον στρατιώτου "Ελληνος». ( ι)

"Οσον διά την παραδειγματικήν στάσιν, που ετήρησεν δ Σπυρομήλιος εις 
τδ κίνημα εκείνο του όποιου δπως εΐπομεν, εινε ένας από τούς γενναιότερους 
πρωτεργάτας, συντελέσας εις την επιτυχίαν του μέ την άκάματον δραστηριότητα 
του, την ευφυΐαν του, την έπ είκειαν τού χαρακτήρος του κα'ι την ύπό?/ηψιν πού 
άπελάμβα'εν εις τον στρατόν, οποος τούτο μή παρεκτροπή είς οχλοκρατίαν, ό ’Α>δρ. 
Μεταξάς ελεγεν οτι εις τον Σπυρομήλιον έπρεπε νά τού χ ρηγηθή έναν άριστειον 
«διά την άναίμακτον και το ενστοχον τον σχεδίου τής Ιθνοσοηηρίον και λαοοωτη- 
ρίου ημέρας>. (*). Ό  Σπυρομήλιος μέ την στάσιν του, κατά τήν ιστορικήν νύκτα 
τής 3 Σεπτεμβρίου 1843, έδίδαξεν εις τον πρώτον βασιλέα τής Ελλάδος, δτι δεν 
δύναται νά ύβρισθή ή εθνική παράδοσις, ιύτε ποδοπατούνται αί προσφιλείς άνα- 
μνήσεις, ούτε περιφρονειται ή εθνική φιλοτιμία, χωρίς νά τιμωρηθή δ άνα?*αμ-
βάνων παρόμοιον έ ρ γ ο ν .

Άναφέρεται επί τού προκειμένου δτι, όταν μετά τήν επικράτησιν τής Έπα- 
ναστάσεως τού 1843, δ Κουντουριοηης παρουσιασθείς εις τον Όθωνα, έπρότεινεν 
είς αυτόν δτως ή ημέρα εκείνη τής 3 Σεπτεμβρίου δρισθή έορτάσιμος διά τό ’Έ 
θνος επί πλέον δέ όποις δ *'0θων έκφράση είς τούς αξιωματικούς τήν ευαρέσκειάν 
του, άπονέμων εις αυτούς στρατιοοτικόν άριστεΐον, δ Ό θω ν μέ κάποιαν δυσαρέ
σκειαν ήκουσε τήν είσήγησιν εκείνην, τήν δ ποιαν δλοι άντελήφθησαν.

Ό  Σπυρομήλιος πού παρίστατο εις τήν συ^άντησιν εκείνην, μόλις είδε τήν 
κατήφειαν αύιήν εις τό πρόσωπον τού *Όθωνος, τού λέγει:

t Κι* αυτό θά τό κάμεις Βασιληά/»
"Οταν δέ δ νέος Υπουργός Λόντος, ήθέλησε νά παρη τό μέρος τού *Όθω- 

νος καί είπεν εις τον Σπυρομήλιον!
Μή μιλόίς δι σι στρατηγέ. Κανείς δέν εχε*ι τό δικαίωμα νά ύβρίζη τον Βασι- 

ληά, δ Χειμαριώτης στρατηγός, χωρίς πολλά λόγια τού άπαντά:
«Δικηγόρος του Βασιληά, εγινες εσύ, Ινάντια στό συμφέρον τον *Εθνους! Σε 

περνάω πέρα—πέρα.
Μέ τήν τρράσιν αύ ήν δ Σπυρομήλιος ώρυησενά άρπάξη τόνΛόντον. Έπε- 

νέβη δμως ό Κουντουριοηηί, ενώ ταυτοχρόνως ή ’Αμαλία έστάθη προ τού ’Όθω- 
νος διά νά τον προφυλάξη Κατόπιν τούτου, ό ’Όθθ)ν μέ ένα βραδύν αναστεναγμόν, 
παραμέρισε τήν Αμαλίαν καί υπέγραψε τά δύο διατάγματα (3).

Συνεπείς τήί στάσεως αυτής τού Σπυρομήλιου είς τό κίνημα τής 3 Σεπτεμβρ. 
περιέπεσεν ούτος είς τήν βασιλικήν δυσμένειαν καί διωρίσθη στρατιωτικές διοικη
τής Κυκλάδων, διέμεινε δέ υπηρετών είς Σύρον ως εξόριστος μέχρι τού 1848, δ· 
πότε επανακτήσας τήν βασιλικήν εύνοιαν, έπανήλθεν είς ’Αθήνας καί διωρίσθη 
Γεν. Γραμματ. τού Ύπουργ. Στρατ. (19)10)40) καί μετ' ολίγον Υπασπιστής τού 
βασιλέίος.

* *♦
*Ως πολιτικός δ Σπυρομήλιος ήτο πλήρης αύταπαρνήσεως καί εφρρντιζε μό

νον δι’ δ,τι ύπηρέτει τά συμφέροντα τής πατρίδος καί είχε ταχθεί άρχικώς υπό 
τήν σημαίαν τού Άνδρ. Μεταξά.

Ό  Σπυρομήλιος διά πρώτην φοράν έχρημάτησεν 'Υπουργός των Στρατιω
τικών είς τήν κυβέρνησιν Άντ. Κριεζή (4 Αύγουστου 1850—5 ’Οκτωβρίου 1853). 
Ή  δργανωτική έργασία τού Σπυρομήλιου, κατά τήν πρώτην του υπουργίαν, ήτο * 8

1. ’Hro tote διοικητής τής Σχολής Εύλπίδων καί έφερε τον βαθμόν τουΣυνταγματάρχου.
2. Γ. Τ ε ρ x σ e x η: Περιοδ. «Ό Ρήγας» Μάϊος 1845 σημ. σελ. 42.
8. Δ. Βρ αχ σάν ου :  Ιστορία των έν Έλλάδι Επαναστάσεων 1824—1935 σελ. 100]

ι



σημαντική εις δλους τούς κλάδους. Ή το ή εποχή, κατά τήν οποίαν το έθνος διε- 
τελεί υπό τό κράτος πολεμικού δργασμού διά την άπελευθέρωσιν των υποδούλων 
αδελφών.

Ώ ς υπουργός των Στρατιωτικών ό Σπυρομήλιος εδημιούργησε τό «Τ α μ ε ι- 
ο ν Χ η ρ ώ ν κ α ί  ’Ο ρ φ α ν ώ ν »  τών αξιωματικών» πού δύναται νά θεωρηθή 
ώς τό έμβρυον τού σημερινού κολοσσιαίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

*Η βασική όμως εύνοια, ή πολιτική του ευστροφία καί ή εύδοκίμησίς του 
ώς υπουργού ιού έδημιούργησαν εχθρούς εις τον στρατόν, τόν πολιτικόν κόσμον 
καί τον τύπον. Οί αντίπαλοί του ούτοι, μετά τό κίνημα τού 1854, τον άπεμάκρυ- 
νον από τά ανάκτορα, τον έθεσαν είς διαθεσιμότητα, καίτόι ούτος ήτο γερουσία- 

t στής, τέλος δέ παρεπέμφθη από τόν Καλλέργην εις άνακριτικήν επιτροπήν, ώς δή
θεν καταχραστής, άπηλλάγη όμως όριστικώς από τήν Βουλήν πάσης ευθύνης.

Ό  Σπυρομήλιος ώς 'Υπουργός καί άφωσιωμένος ήδη Όθωνιστής, διέπρα- 
ξε τό σφάλμα νά καταδίωξη τον Καλλέργην, από τον όποιον όμως έλαβεν άργότε* 
ρον τά αντίποινα τής διώξεως.

Ό  Σπυρομήλιος έκρατήθη τότε υπόδικος (12 ’Ιουνίου 1854) είς τό φρού- 
ριον τής Μονεμβασίας, ό δέ ’Όθων ανίσχυρος προ τού αδυσώπητου Καλλέργη, 
ύπέφερε καί αυτός πολλά μαζή μέ τήν Άμαλ·αν. Ό  αγών εξηκολοι·θει τότε δεινός 
εις τόν τύπον καί τά νομοθετικά σώματα. ’Αφού επερατώθη ή άνάκρισις, ό Σπυ
ρομήλιος μετεφέρθη είς ’Αθήνας τήν 11 Μαρτίου 1855, ή δέ Βουλή, πού άνέλα- 
βε τήν ύπάθεσιν τής κατηγορίας, κατά τού πρώην Υπουργού, διοτρισεν άνοκριτι- 
κήν επιτροπήν ή οποία διά τής εκθέσεώς της τής 2] 10] 1855, κατέδειξε τό άβάσι- 
μον τών αποδιδόμενων κατηγοριών. Οί είσηγηταί μάλιστα επί των ένεργηθεισών 
βουλευτικών ανακρίσεων δι’ εκθέσεών των κατά ’Ιανουάριον 1 856, ύπέβαλλον σφο* 
δρόν-κατηγορητήριον κατά τού Καλλέργη. 'Η Βουλή τέλος τήν 21 Ίανουάρ. 1856 
άπήλλαξε τόν Σπυρομήλιον πάσης ευθύνης καί ούτως άπέκ·ησεν ούτος τήν ελευ
θερίαν του.

Έκτος όμως τού Καλλέργη. καί άλλοι κατεδίωκον τόν Σπυρομήλιον, προσ- 
παθούντες νά κηλιδώσοι ν τό όνομά του, μεταξύ τών οποίων προήχεν ό Γιάννης 
Ράγγος, διά τών εφημερίδων «’Αθήνα» καί «’Ελπίς». Τάς συκοφαντίας δμως 
αύτάς ό Σπυρομήλιος διέψιυδεν, άξιοπρεπώς παραθέτων επίσημα έγγραφα καί 
μαρτυρίας. Εις τάς συκοφαντίας αύτάς ό Σπυρομήλιος άπεκάλει τόν Ράγγον «φ ου τ
ο η ν» ώς λιποτακτήσαντα από τήν πολιορκίαν τού Μισολογγίου. (’)

Είς τάς συκοφαντίας δμως αύτάς, ή πενία καί ή ένδεια είς τήν οποίαν καί 
αυτός άπέθα'εν, δπως όλοι σχεδόν οί συναγωνισταί του, ήσαν ή πανηγυρική δια* 
μαρτύρησις, εναντίον τών παρεκτροπών τού φατριαστικού πάθους πού κατεδίωξαν 
άπηνώς, κατά περιόδους, όλα τά έξέχοντα πρόσωπα τής πατρίδος. Αυτή δυστυχώς 
είνε ή υλική άμοιβή τών μακρών επί πεντήκοντα όλα συνεχή ετη υπηρεσιών τους, 
καί είς τό πεδίον τής μάχης καί κατά την ειρήνην.

* * *
Ώ ς υπουργός τών Στρατιωτικών διετέλεσεν ό Σπυρομήλιος, διά δεύτερον 

φοράν, επί κυβερνήσεως Ά θ. Μιαούλη τό 1859 (29 Μαίον). Παρητήθη δμως

1. Πρβ?.. Μέλ?,ον 14 καί 18 Φεβρ. καί 1 *Απριλ. 1869. Ή φράσις «φ ού to η Ρ άγ· 
γο» έσώζετο έκτοτε εϊς Κσλαρρύτες (Γαξ ή Λεξικόν τής ’Επαναστάσεως). Ό Ράγγος κα- 
τήγετο άπό τό Σύντεκνον του Βάλτου καί προ τής̂ 'Επαναστάσεως είχε χρηματίσει γραμμα
τείς τού Β·λή Γκέγκα, κατά τήν δολοφονίαν του οποίου από τόν Κατσαντώνην ό Ράγγος 
έπληγώ6η είς τήν σιαγόνα (Γ α ζ ή ς*. ένθ’ ά>ωτ) '

Ό Ράγγος έσυκοφάντη τόν Ιπυρομήλιον, διότι υύιος δίαν ήτο υπουργός δέν τόν 
είχε προβιβάσει,
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μετά ένδεκα ήμέρας, ήτοι τήν 10 Ιουνίου, άντικατασταθείς άπό τον Δ. Μ, Μπό- 
τσαρην, διά νά μετριασθή κάπως ή δυσαρέσκεια πού είχε προκαλέσει εις τήν γλα·
λικήν μερίδα, και τον Ρουάν, ή παραίτησις τού Χρηστίδη (’).

♦ **
Τήν 26 Μαΐου 1862, δ Σπυρομήλιος, έγένετο διά τρίτην εροράν υπουργός 

ιών Στρατ. επί κυβερνήσεονς Γινναίου Κελοκοτροητρ, πού είναι τό τελευταιον Ύ· 
πουργειον πού άπεδείχθη άνιπσρκές διά τός διοχερπς εκείνος περιστάσεις και τό 
όποιον στεροι'μινον τής δρασχηριάχητος τού προ>στόχου του, εεραίνετο άναπσερά- 
σιστον και παραπαΐον, at δέ τολανταύσεις τού_Προέδρου Κολοκοτρώνη, παρείχον 
ύπονοίας οτι διέκειτο στμπαθώς προς χήν άντιπολίτενσιν. (*)

"Οταν ό Γ. Κολοκοτςο')νης εκλήθη νά οναλάβη τήν προ)θυπουργίαν, ή άναρ- 
χία 'και ή άιαξία είχον διαδεχθεί τήν εννομον τάξιν. ΕΙς τάς οδούς καί τά καφε
νεία καί πανταχού ώμίλουν διά τήν έξωσιν τού βασιλιως ώς τετελισμένου γεγο
νότος. Εις τήν κυβέρνησιν εκείνην ό Σπυρομήλιος έδίσταζε νά δεχθή υπουργικέν 
Χαρτοφυλάκιον, διότι προε'βλεπε τήν καταστροφήν πού ήρχετο καί ένεκα τούτου 
ένόμιζον δτι είς τίποτε δέν ήτο δυνατόν νά ερατή χρήβψος είς xov βασιλέα και 
τήν Πατρίδα, διότι ή τότε κοηωνίαούτε τά πράγματα, ούτε τήν άγαθήν διάθεσιν 
τού βασιλέως, ούτε τήν ίδικήν του θέλησιν έξειίμα. F.ίχε μάλιστα τό θάρρος ό 
Σπυρομήλιος νά εί'πη εις τον Ό θωνα δτι είς τδ σημείο ν πού είχον ερθάσει τά 
πράγματα, δέν θά (χρησίμευεν είς τίποτε καί συνεπώς ή έπρεπε νά παραιτηθή 
τού θρόνου και νά άπέλθη είς τήν πατρίδα του, ή νά παροδώση άνεπιφυλάκτως 
τήν διοίκησιν τής χο^ρας είς τήν άντιπολίτευσιν, διότι κατ9 αυτόν τά ήμίμετρα. είς 
ούδέν δφελούν.

Σημειώοωμεν ενταύθα οτι τό άτ τι δυναστικόν ρεύμα ήρχισε νά δημιουργεί* 
ται άπό τό θέρος τού έτους 1859, ό'τε ή έ/ληνική νεολαία, ένθουσιασθεΐσα από 
τον Γαλλοαυστριακον πόλεμον, ό όποιος θιωρ,ητικώς τουλάχιστον, άπίβλεπεν είς 
τήν ά'πελευθέρωσιν τής Ιταλίας άπατούς Αιστρ ακούς, εξεδηλοθη νπερ το>ν Γάλ
λων καί έζήϊησεν όπως ή Έ /λάς συντα;θή \ έ τήν Γαλλίαν, αίσιε β» ηθουμένη από 
αυτήν, νά πιτΰχρ τήν απελιυθέρωσιν των ελληνικών επαρχιών πού εύρίσκοντο υπό 
τον τουρκικόν ζυγόν. *Ο βασιλεύς "Οθων καί ή ννβέρνησις Ά θ . Mu-ούλη, δρθο ς, 
δέν παρεσι'ρθησαν άπό τάς εκδηλώσεις των δρε'μαιν. Τούτο προεκάλεσε δυσφορίετν 
τήν όποίαν προοεπάθηοαν νά έ.κμεταλλειθι ύν ο< ο είχι.ν προι ωπικοτ ς 7όγτ υςδτ σα- 
ρεσκείας κατά τού Ό θωνος. Ή  άξιοποίησις τής δυεερσρίος δε'νήτο δυσχερής, δε
δομένης τής αυταρχικής πολιτικής τιύ βασιλέας καί τής έκδήλτυ καταπυτήοιοκ τού 
Συντάγματος.

Έ νω  λοιπέν τότε ολοι έβλεπον τήν καταιγίδα νά πλησιάζη, μόνον ό Ό* 
θων έβλεπεν δλαύπό τό πρίσμα τής αισιοδοξίας. Ήναγκείσθη μέν τότε νά άπολύ* 
ση τό ύπουργείον Μιαοΰλη, αντί αμόκ νά μεταβάλη πορείαν καί νά ρυθμίση χήν 
βασιλικήν χου προνομίαν σύμερευνα μέ τάς περιοτείσεις, άπήτησεν από τον Κολο- 
κοτρώνην νά δεχθή χήν προεδρίαν τής νέας κνβερνήσεως Καίτοι δέ ό Κσλοκοτρώ-

1. Ό Χρηστίδης είχε παραιτηθή τότε διότι δέν συμπεριελήερθη είς ιόν κατε/λογον 
των ύπονμηφίων βου?.ευτών, καταπολεμηθιίς άπό τόν Σπυρομήλιον, Γΐήλικαν κοί λοιπούς 
Πη λ ί κ α :  Άπομνημονεύμε*τα σελ. 102).

Ό Σπυρομήλιος άνελαβε τό Ύπουργ τών Στρατ. είς τήν Κυβέρνησιν Μιοούλη δια
δεχθείς τόν Σμόλεντς, ό όποιος παυητήΟη, δ ά νά μή δίδη όφορμός φωνασκιών t ις τήν αν- 
τιπολίτευσιν ή αυστριακή και«ταγ<υγή του.

2. *0 Γ. Κολοκοτρώνης πού είχε κληρονομήσει άπό τόν πατέρα του «Γέρο τοΰ Μό
ρια* τήν Ικανότητα νά συλομβάνη τάς κλοϊκάς διαθέσεις, οιαν έξηναγκάσΟη άπό τό ν 'Ο ϋ ϋ ) · 
να νά έπωμισΟή τά βάρη τής πρωθυπουργίας, ελεγεν ότι ·α ί  δνναοχεΐαι είςτην 'Ελλάδα δεν 
πρέπει νά ίνιοχνωνται μέ όπλα, άλλα μέ την αγάπην του λαοΰ, και αυτήν είχα χάσει προ καιρού 
ή δνναοτεία % ον 'Οθιονος, πειΟομένη είς τάς κολακείας και ένόίόοναα είς ξενας είοηγήοειςκ
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νης κατ’ ενανάληψιν τον σενεβούλευεν να ανάκρουση πρΰμναν εις τάς αποφάσεις 
του, ό *Όθων, ινα πείση τουςΰπονργοΰς του, οί φόβοι των ήσαν αδικαιολόγητοι, 
έξήλθεν ε!ς περιοδίαν εις τήν Μεσσηνίαν οπού εν μέσψ τής ευωχίας καί των επι
σήμων υποδοχών* ελάμβανε τήν εϊδησιν ότι τό έθνος εξανέστη και ότι είχεν ύ· 

I πογραφή ψήφισμα διά τήν εκ.θρόνισίν'του.
Τοιαύτη ήτο ή άιμόσφαιρα τότε εις τάς ’Αθήνας, ώστε ό Ν. Δραγουμης 

\ εις τον οποίον προσεφέρθη τό ύπονργεΐον των Εξωτερικών, έπροτίμησε νά φυγή 
I από τήν πρωτεύουσαν, παρά νά λαβή μέρες είς τήν νέαν κυβέρνησιν. Ιδού τώρα
-> πώς ό ίδιος ό Δραγουμης περιγράφει τήν τότε κατάσ:ασιν εις τά Άπομνημονεύ-
I ματά του.

«Κατά πάσαν συνάντηση·, κατά πάσαν σννέντει>ζιν, κατ’ οΊκον, καθ' οδόν, iv 
■ϊ τή αγορά ίν αύταϊς των υπουργών ταΐς οίχοίαις μία μόνον φράοις ήκονετο% κρίοις

προσεχής κρεμαμένη επί τής κεφαλής του Βασιλέως. Καί ό μαλακώτερος ζέφυρος 
I και ή περί τάς άκοάς του όομβονσα λεπτότερα ονρα άνήγγελον δτι ώς πομφόλυξ

όιερράγη ή τριακοταέτις δυναστεία».
I Έ φ 3 όσον λοιπόν ό *Οθων επέμενε ν όπως δ Σπυρομήλιος συμμετάσχη είς
' τήν νέαν κυβέρνησιν, ούτος διά νά μή άποδοθή είς αυτόν υστεροβουλία, άπεδέχθη 
* τό άξίωιια τ< ύ ‘Υπουργού είς τήν τιλευταίαν εκείνην κυβέρνησιν του *Όθωνος,
1 συμβουλεΰων τάς παραμονάς του κινήματος τής 10 'Οκτωβρίου 1862 τον πρωθυ- 
1 πουργον νά συΐλάβη τούς επαναστάτας καί προλάβη τό όγκουμενον ρεύμα, πράγ- 
i μα όμως πού διν επρεξεν ό επιεικής και βραδύς, λόγω τής ηλικίας του, νέος πρα>-
r θυπουργός. Σημειάκωμεν ενταύθα ότι ό Κολοκοτρώνης τήν 13 Σεπτεμβρίου 1862-
jj επανήλθεν επί τού θέματος τής παρα.τήσεώς του, έγραψε δέ προς τον ’Όθωναότι
ι «δεν Θεωρώ έμαυτόν ικανόν και κατάλληλον νά υπηρετήσω τον Θρόνον και τήν πα}
■j τρίδα, ώς πρωθυπουργός. * Επομένως μή άνεχόμενος, εν γνώσει τής άκαταλληλότη- 

τός μου νά γίνω παραίτιος κακού, καθικετεύω τήν Υ.Μ. νά σκεφθή καί άποφασίση 
σνντόμως περί άλλον προσώπου, δνναμένού νά φερί} τό δι εμέ βαρύ φορτίον του 
πρωθυπουργού καί νά άνταποκριθή εις τάς σημερινάς περιστάσεις τής Επικράτειας 
καί τής υπηρεσίας».

Ό  ’Όθων είς άπάντησιν έκάλισε τά μέλη τού υπουργικού συμβουλίου είς 
τά όποια έδήλωσεν δτι ή ευθύνη τήν οποίαν υπέχει έναντι τού Θεού, διά τήν δι- 
ακυβέρνησιν τής χώρας, ^έν τού επιτρέπει νά ένδώση,χαί δτι οφείλει νά εκπληρώ· 
ση μέχρι τέλους τό προς τήν Ελλάδα καθήκον του. Κατόπιν τούτου οί υπουργοί 
ύπέκυψάν και ό ’Όθων άνέλαβι τό μοιραΐον ταξίδι τό όποιον άπεφασίσθη διά 
τήν Ιην Όχτωβρίου 1862, καί τό όποιον δεν επρόχειτο νά τον φέρη etc τας ελλη
νικός επαρχίας, διά νά βαπτισθή έκ νέου είς τήν εμπιστοσύνην τού λαού του, αλ
λά είς τήν εξορίαν. Πέντε πράγματι ήμέρας μιτά τήν άναχώρησίν του άαό τάς 
’Αθήνας, καί ενώ ό λαός τής Πελοποννήοου, έδέχετο τούς βασιλείς μέ ενθουσια
σμόν, έξεράγη ή στάσις τής φρουράς τής Βονίτσης, πού είχεν υποκινήσει ό Θ. 
Γρίβας. Μόλις έγνώσθη ή στάσις εκείνη τής φρουράς τή; Β^νίισης, τό υπουργι
κόν συμβούλιον συνελθόν άπεψάσισε τά σταλή ό υπουργός τής Παιδείας Χατζι* 
σκος, διά νά ένημερώση τον βασιλέα διά τάς αποφάσεις τί,ς κεβερνήσεως προς κα
ταστολήν τού κλήματος. "Οσον διά τήν στάσιν τής Φρουράς Αθηνών, έδωσε κα
τηγορηματικός διαβεβαιώσεις ό υπουργός τών Στρατιωτικών Σπυρομήλιος, λέγων 
πρ ς τούς συναδέλφους του:

«Τον εαυτόν σας νά προσέχετε, από τον στρατόν μή φοβεισθε τό παραμικρόν».
* * 
*

Μετά τήν μεταπολίτευσιν, ό Σπυρομήλιος μέ τήν μετρ»οφροσύνην του, συγ* 
[κεντρώσας είς εαυτόν δλην τήν άναγκαίαν ηθικήν δύναμιν, συνέτεινεν αρκετά είς τήν

V



όίμβλυσιν ιών παθών μεταξύ τών παλαιών Όθωνιστών αξιωματικών καί των νεα. 
ρών επαναστατών.

Ό  Σπυρομήλιος έμεινε πιστός εις τον έξόρ·στον βασιλέα, δταν δέ εταξίδενσε 
μετ’ ολίγον εις τό εξωτερικόν μετά την έπανάστασιν, μετέβη είς Παρισ.ίους και 
από εκεΐ εις Μονάχον και παρουσιάοθη εις τον Ό θωνα (’)·

Και ό βασιλεύς δμως Γεώργιος δεν εβράδυνε νά εκτίμηση τάς πολλαπλός 
άρετάς τού Σπυρομήλιου, την γενναιότητα τού φρονήματος καί τήν έμβρίθειαν τού 
νού, καί νά τον διορίση επίτιμον υπασπιστήν καί μέλος τού Συμβουλίου τής Ε 
πικράτειας, αργότερα δέ (31 'Οκτωβρίου 1866) στρατιωτικόν αρχηγόν τής Ε πτά
νησου. Ή  πατρις άναγνωρίζουσα τάς υπηρεσίας τού Σπυρομήλιου, τον ετίμησε 
μέ τον Μεγαλόσταυρον, κατά τί,ν αποστρατείαν του, ή δέ Βουλή τής οποίας ούτος 
είχε χρηματίσει Πρόεδρος τό 1872, εψήφισεν ιδιαιτέραν σύνταξιν δι* αυτόν.

Ό  Σπυρομήλιος εξέλέγη τότε Πρόεδρος τής Βουλής ως ένας από τούς επι
φανείς αντιπροσώπους τής μυθικής γενεάς τού άγώνος, από νεαρούς βονλευτάς οί 
περισσότεροι τών οποίων ούτε καν ιιχον ΙδεΙ τό φως δταν δ Σπυρομήλιος έμάχε- 
το είς τάς επάλξεις τού Μεσολογγίου, οι οποίοι δμως ενθυμούμενοι τάς μαρτυρι
κάς ημέρας τής πολιορκίας εκείνης, τον εκάλουν παμψηφεί πανηγυρικώς είς την 
έδραν τού Προέδρου τής Βουλής τών Ελλήνων.

'Όσον διά την ψήφισιν ιδιαιτέρας συντάξεως, την οποίαν εν συγκινήσει συ- 
νέστησεν ή Βουλή, λέγομεν δτι την εσπέραν κατά την οποίαν εψηφίζ^το αύ*η, ό 
ένδοξος στρατιώτης τής πατρίδος πρ^σεβσλλετο από ασθένειαν, ή οποία τον πα- 
ρέσυρεν είς τον ιόν τάφον, ϊνα κηδευθή, κάτά την φράσιν τού Φιλήμωνος «δ η- 
μ ο σ  ί μ ε λ ε η μ ο σ ύ ν  η».

Ούτω λοιπόν δπως δλοι οι διαπρεπείς συναγωνισταί τού αγώνοςεκτός δλιγί- 
στων εξαιρέσεων, άπέθανε καί ούτός εν πενίφ, πού εινε ή πατηγυρι*ή και στιλ- 
βουσα διαμαρτύρησις εναντίνον όλων τών παρεκροπών τού φατριαστικού πάθους, 
πού κστεδίωξαν άπεινώς, κατά περιόδους, τά εξέχοντα πρόσωπα τής Πολιτείας.

* *♦
Ό  Σπυρομήλιος δέν είχε τύχει συστηματικής παιδείας. Την ελλειψιν δμως 

αυτήν άνεπλήρωνε μέ την μεγάλην του στρατιωτικήν πείραν, την δύναμιν τού νον, 
τήν φυσικήν του νοημοσύνην, τήν βαθεΐαν άντίληψιν καί τήν φυσικήν του χάριν 
περί τό λέγειν. Παρά τούτα δμως* ό Σπυρομήλιος χειρίζεται τήν λογίαν γλώσσαν 
Ιξ ακοής καί άναγνώσεως, συχνά δέ μέ πολλήν δεξιότητα και ακρίβειαν. Όλα αυτά 
τά χαρίσματα, κατέστησαν τον Σπυρομήλιον ένα από τούς δοκιμωτέρους ρήτορας 
τής τότε Βουλής καί τού προσέφερον τάχιστα επιφανή θέσιν εις τήν πολιτικήν 
παλαίστραν.

Ή  φιλομάθεια τού Σπυρομήλιου καί ή προς τό νεωτερίζειν καί συμβαδί- 
ζειν μέ τάς απαιτήσεις τήο προόδου τάσις του, άνέδειξαν αυτόν δχι μόνον μεταρ
ρυθμιστήν υπουργόν καί ρήτορα δεξιώτατοι (’) ά λά και συγγραφέα άξιοθούμαστον.

Ό ταν άπέθατεν ό Σπυρομήλιος τό 1880 κατέλιπεν. Ά π ο μ ν η μ ο ν ε ύ -  
μ α τ α τ ή ς Β .  π ο λ ι ο ρ κ ί α ς τ ο ύ  Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ »  (1825 — 1826), τά 
όποια εξεδόθησαν τό 1926, από τον μακαρίτην. Γ. Βλαχογιάννην, καί τά όποια, 
μετά τήν εξαφάνισιν ιού 'Ημερολογίου Μάγερ, τον Θάνατον τού Ιταλού μηχανι- * 1

1. Απομνημονεύματα τον Μεσολογγίου: σελ. κβ.
1. ΠρβΧ. καί λόγον Ιπιτάφιον είς *Ανδρέαν Μεταξάν (Πέλλον Πατρίδος 10 Σεπτεμ. 

i860) Επίσης σπουδαϊον λόγον του είς Γερουσίαν κατά τήν συνεδρίασιν τής 31 Μαρτίου. 1861 
(Πρακτ. Ιίερ. Ζ Συν Α. σελ. 151). Λόγον έπιμνημόσυνον άπήγγειλεν ό Σπυρομήλιος καί κατά 
τήν ανακομιδήν τών οστών του Καραϊσκάκη από Σαλαμίνα είς Ν. Φάλληρον. παρόντος του 
βασιλέως "Οθωνος (Έφημερίς ’Αγγελιών 23 ’Απριλίου 1835.)
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χοΰ Ραζιέρη, είναι ανεκτίμηιον εΰευχημα διά την εθνικήν μας Ιστορίαν και τήν 
δόξαν του Μεσολογγίου (*)- * * *

Ό  Σπυρομήλιος άπέθανεν από βρογχίτιδα τήν 13 Δεκεμβρίου 1880, αφού 
ολίγον προ ίου θανάτου του έτιμήθη μέ τον Μεγαλόσταυρον (2 3 * * *) Άπέθανε χωρίς ή 
μοίρ ι νά τον αξίωση νά ϊδή, έκπληρούμενοντον πόθον πού εδέσποζεν εις την καρ· 
δίαν τού επιφανούς τούτου συμπατριώτου μας,κια γενναιοψύχου στρατιώτου, τον 
πόθον νά Ιδη ελεύθερον τήν γενέθλιάν του χώραν, την ένδοξον Ήπειρον, καί νά 
άγωνισθή εις τούτο προσωπικώς καί εις αύτό τό γήρας του άνανεώνων τάς νεανι
κός του δυνάμεις. Βεβαίως δίαν άπέθνηοκεν ό Σπυρομήλιος, ή μερ κή ελευθέ- 
ρο>σις της ’Ηπείρου, κατόπιν άποφασεως τού Συνεδρίου τού Βερολίνου τού 1878, 
την οποίαν άπόφασιν πανηγυρικώς έκύρωνεν ή Ενροόπη, ήτο γεγονός τε»ελισμέ· 
νον, καί οί τύποι μόνον ελειπον, πού θά επέτρεπυν νά τό αναγράψουν ως τοιού- 
τον εις τήν ίσιορίαν. Μάλιστα άναφέρεται δτι μόλις εγνώσθη ή άπόφασις αυτή 
τής Ευρώπης διά τής οποίας άπιδίδοντο είς τήν Ελλάδα, αι επαρχίαι Θεσσαλίας 
καί μέρος τής Ηπείρου, ό Σπυρομήλιος ηγούμενος Επιτροπής 'Ελλήνων Ήπει* 
ρωτών, μετέβη εις τούς αντιπροσώπους των Μ. Δυνάμιων, ινα άφ* ένες μεν Ικ- 
φράση εις αϊτούς τήν ευγνωμοσύνην τής πατρίδος του καί τούς παρακαλέση δπως 
τής χορηγούμενης ελευθερίας καί τής εύμενούς άποφάσεώς των μή εξαιρεθούν τά 
υπόλοιπα τμήματα τής γενετείρας του (8). Δυσ υχώς δμως ή μοίρα δεν επεφύλασ- 
σεν εις τον Σπυρομήλιον νά άπολαύση τήν ευτυχίαν πού θά τού επέστεφε τούς 
πόθους καί μέ τήν οποίαν θα £λησμονεί τάς πικρίας πού επλήρωσαν τά τελευταία 
του έτη. Αί ύπηρεσίαι, δπως εϊδι μεν, τός οποίας προσέφερεν ό Σπυρομήλιος, ώς 
στρατιωτικός καί πολιηκός, είναι πολλά! καί άξιαι έκιενεστέρας μελέτης καί πε

ι. ριγραφής!

1. Τά Ελληνικά Χρονικά, έκδιδόμενα υπό αύσιηράν στρατιωτικήν λογοκρισίαν, περι
γράφουν τήν πρόοδον των οχυρωματικών εργασιών τοΰ εχθρού καί κάχε κίνησιν αύτοΰ, 
σιωπούν δμο>ς τά συμβάντα εντός του Φρουρίου. Ή  έκδοσί των ήρχισε τήν 1 ’Ιανουάριο·) 
1824, διέκόπη δέ βιαίως χήν 20 Φεβρουάριου 1826 ήχοι τεσσαράκοχχα ήμερα* προ χής εξό
δου, συνεπείφ βόμβας πού καχέσχρεχρεν άνεπανορΟώτως χό μοναδικόν είς Μεσολόγγιον πιε· 
σιήριον. Τά Απομνημονεύματα δμως χου Σπυρομήλιου αποκαλύπτουν μέ θαυμαστήν ακρί
βειαν δλας τός ηρωικός πράξεις πού συνέβησαν εντός χής πελιορκουμένης πόλεως

2 Καιά χήν κηδείαν τοΰ Σπορομήλιου, έξεφώνησε χόν επιτάφιον ό Τιμολέων Φιλή-
μων. Έφημ. «Αιών» 16 Δεκεμβρίου 1880- Λόγον επικήδειον έξεφώνησεν ό Θ. Φλογαΐτης.
’&φη. «Αιών» 17 Δεκεμβρ. 1880 όριθ. 3414. Έκ μέρους δέ χοΰ στρατού έξεφιυνησεν επική-

^δειον ό ταγματάρχης Β. Βασιλειάδης.
|  3. Τ. Φιλήμων; *Ένθ’ άνωτ.
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Δ Ο Κ Ι ΜΙ Ο Ν *
ιστορικής τινός τιεμιλήψεως τής ποτέ άρχαΐας καί έγκρΓτου 

ηπειρωτικής τιόλεως "Αρτης
ΣΧΟΛΙΑ: Γ Ι Α Ν Ν Η  Τ Σ Ο Υ Τ Σ Ι Ν Ο Υ

Κ ε φ ά λ α ι ο ν  Ι Α * 1 

Περί τής 'Εκκλησιαστικής * Αρχής τής * Αρτης

Αί επίσκοποί της παλαιάς ’Ηπείρου έποπτεύοντο και διετέλουν άπ* ευθείας 
υπό την εκκλησίαν τής Ναύπακτού, ( ’) είς ήν είχε την έδραν αυτού ό Ήγεμών τού 
θέματος τής κυρίως Ελλάδος, δπερ περιελάμβανε και πάσας τάς χώρας τής Πα
λαιός Ηπείρου. Ταύτης ούν τής Εκκλησιαστικής ’Αρχής Μητροπολΐται γνιυστοί 
ήμιν οί εΗής:

1
Καλλικράτης, επισκοπούντος εν Βυζαντίφ Περτίνακος καί Αύτοκρατορούντος 

εν Ρώμη τού Κ'μμόδου, εν ετει 197 μ. X,
2

Ειρηναίος, δ επί τής 'Αγιωτάτης Δ'. Οικουμενικής Συνόδου, εν ετει 451, 
Πατριαρχεύοντος έν Κωνσταντινουπόλει τού 'Ιερωτάτου ' Ανατολίου καί Αύταρχούν- 
τος τού ευσεβούς Μαρκιανού.

3
’Αντώνιος, επί τής Παιριαρχείας των αειμνήστων Πατριάρχων τής Κων]πό

λεως Φωτίου τού σοφωτάτ >υ καί ’Ιγνατίου τού Α' έν ετει 861. Σημειωτέον ότι ή 
Μητρόπολις αυτή τής Ναύπακτού υιχεν ύ/ιοχειμένας κ αά τον Αύτυκράτορα Λέον
τα, τάς εξής δεκανείς έπισκοπάς τής ’Ηπείρου καί ’Ακαρνανίας οίον*

Α') Ν ι κ ο π ό λ ε ω ς ,  από τού έτους 879* πρότερον γάρ ήν ώς Μητρό* 
πόλις υποκείμενη είς τον θρόνον τής Π. Ρώμης* ταύτης γνωστοί ’Αρχιερείς εισι.

α') Ηλιόδωρος, έν τή Συνόδφ τη Σαρδι*ή, τφ 357.
β') Δονάτος, έν τη έν Έφέσφ τω 431—432 ετει, κατά τινας καί Δυνατός.

* Συνέχεια έκ τού προηγουμένου σελ. 117. # %  ̂ ^
1. Επισκοπικοί κατάλογοι τής Εκκλησίας τής ’Ηπείρου και Ιδιαίτερα της Αρτας 

δέν υπάρχουν πλήρεις. “Οσοι μέχρι σήμερα γράφηκαν είναι έλλειπέαιατοκ Θ ΐ ^ηταν αν(!)" 
τερο άπ* ιίς  δυνάμεις μας \ά τολμήσουμε νά έλέγξουμε τή σωσιότηια ή όχι του έπισκοπι* 
κου καταλόγου πού παραΟέιει δ συγγραφέας. Ό  άλλοτε Παραμυθίας καί Πάργας Αθηνα- 
γόρσς τόν χαρακτηρίζει ώ; «παντάπασιν ανάξιον λόγου

Ε μείς θά περιοριστούμε στο τέλος τού κεφαλαίου τούτου στην παράθεση εκτεταμένης 
βιβλιογραφίας σχετικά μέ την ’Εκκλησία τής ‘Ηπείρου και τής * Αρτας, καθώς καί μέ τούς 
μητροπολίτες καί επισκόπους πού πέρασαν άπ* την "Ηπειρο καί την “Αρτα. Θά παραθέσου
με καί μια σύντομη έξιστόρηση τής εκκλησιαστικής εξέλιξης τής μητρόπολης τής Αρτας.
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ν') ’Αττικός εν τη ληστρική της Εφέσου, τω 449, και εν τη τής Χαλκιδώνος 
τφ 451, εως τφ 457.

(V) Κυγενειος, από του 458 έτους αχοί του 475.
ε') 'Αλκισών τφ 5)6 ' έπί του Αύτοκράτορος Αναστασίου.
στ') ’Ιωάννης * *φ 5 17.
ζ') Άνδρέας από του έτους 596, έως του 604. 
η ') Σωτήριος, τώ ετει 625· 
θ ') Ύπάτιος τφ 626.
ι') ’Αναστάσιος τφ 692, παρών» εις τήν Οϊκοιηιεμικήν Ζ ' Σύνοδον, 
ια') Νικόλαος τφ 879. επί της κατά Φωτίου Συνόδου. Έ π ι τουτου άπεσπά· 

σθη-ή Έπαρχ. Νικοπόλεως (μδ) τής εις την Ρώμην υποταγής καί ΰπετάχθη εις 
τον θρόνον Ναύπακτού.

«ηπειρώ τικη  ΕΙΠΑ» jjjSHaaggaBggaEg e a M a j j^ ^

{ μδ. *Η Νικόπολις κανά τον χρονογράφον, ήν Πόλις τής παλαιάς μεσημβρινής Ηπείρου,
ί παράλιος έν τώ Άμβρακινώ κόλπο) προς "Αρκτον του 'Ακρωτηρίου Άκτίου (Πούντα τα\ΰν 
ί  καλούμενου) κτισάεϊσα μετά την έν Άκτίφ λαμπρόν κατά του ’Αντωνίου Ναυμαχικήν νίκην,
; πρός άνάμνησιν αύοή: υπό τού Αύτονράτορος τής Ρώμης Όκτ ιβίου Αύγουστου Καίσαρος 
ί  τω 31 προ Χριστού ετει, και ένοικισθιΐσα υπό των κατοίκων Πόλεων Ικανών και Κωμών 
'! τής τε ’Ηπείρου καί ’Ακαρνανίας* έ<ατο δε προσφυώς εις θέσιν έχουσαν τρία άποβατήρια 
: τό μέν πρός Νότον όπου τό νυν χτορίον Μύτικας τό δέ πρός τό Νοτιοανατολικόν, όπου ή

1 Μηργαιών ή ιό Βαθύ τής Πρεβέζης- τό δέ τρίτον, πρό; Άνατολάς εντός τού Άμβρακικοΰ 
ϊ κόλπου, όπου τό Ιχθυοτροφι ΐον τού Μαζώματος, άκμάζουοα επί τών πρώτων αιώνων τής 
|  Ρωμαϊκής Αύτονρατορίας επί πλούτφ κοί ίσχιϊ αλλά πρό τού τέλους τής εποχής έκείνης 

τοσούισν παρήκμασεν, ώστε έπαυσε καί τό νομισματικόπτειν τούτου διάφοροι τύποι σώζον- 
Ϋ, ται χα?νχίνων νομισμάτων, καί τών πρό τού Βαλεριανοΰ Αύτοκρατόρων* αυτού δέ τού Βαλέ

ς ιανού καί τής συζύγου αυτού Συλωνίνης ειοί τά τελευταία ευρισκόμενα, ή παρακμή τής
* Πόλεως τούτης· προήλθεν πρώτον, έκ τή; καταστροφής τής είδωλολατρείας, καί τής έκ ταυ- 
ί της διακοπής τών έν Άκτάο Ελληνικών αγώνων δεύτερον, έκ τής άπωλείας τού Θαλασσίου 
! αύτής εμπορίου, ένεκα τής τά παράλια λυμαινομένης περατείας* έναντίον αύιής έπέδραμον 
: αγρίως περί τάς άρχάς τής Ε' έκατονταετηρίδος οί ύπό τού Άλαρίχου Γότθοι, διωκόμενοι 
' εις την Πελοπόννησον ύπό Σιηλίχωνος του περίφημου στρατηγού τού Αύτοκράτορος Όνω- 

ρίου, καί ό μετ’ ού πολύ εϊσβαλών Τοτίλας μετά τών θύννων διήρπασε καί έλεηλάτησε την 
’ "Ηπειρον παλαιόν τε καί νέαν καί όλην την παραλίαν καί κατέσχεν έπί τετραετίαν. Έ π ί τής 
I βαρβ *ρικής δέ ταύτης έπιδρομής, αί οίκοδομαί τής Νικοπόλεως έβλάφθησαν, άνακαινισθεΐ- 
ι σαι κατόπιν ύπό τού Αύτοκράτορος ’Ιουστινιανού. Τφ δέ 551 έτει οί Γότθοι τού Αττίλα, οί 
ι μέν διά στόλου 300 πλοίων, οί δέ διά ξηράς έπέπεσον κατά τών ’Ιλλυριών, τής Έτανήσου 
ίκαί τής ’Ηπείρου, την μεγαλειτέραν δέ καταστροφήν καί φθοράν υπέσιησαν τφ 552 αΐ Πό- 
Ιλεις Νικόπολις, καί Όγχυσμός (Πόλις τής ’Ηπείρου παράλιος απέναντι τής νήοου Κέρκυρας, 
•πλησίον τού καταστραφέντος πρό μικρού χωρ Λυκοΰρσι νύν άγιοι Σαράντα, κληθεΐσα, ίσως 
•ένεκα τής έρημωθείοης ποτέ Μονής τών τεσσαράκοντα Μαρτύρων) καί Σύβοτα (Νήσοι μικραί 
•2 λιμνώδεις απέναντι τών παραλίου τής’Ηπείρου, καλούμενοι νήσοι τού Μούρτου, ακατοίκητοι, 
ίσως άπό τίνος κατοίκου Μούρτου καλουμένου, έν αΧς προσορμίζονται πλοία ένεκα τρικυμίας* αύ· 
τόθι υπάρχει καί φρούριον). Μέχρι δέ τής Γ έκατονταετηρίδος ήν ή κυριωτέρα τής ’Ηπείρου 
ιΠόλις διατελοΰοα όιέ μέν Επαρχία ύπό Ηγεμόνα (’Ιεροκλής Έδαφ. 651) μετά ταύτα δέ θέμα 
ή τμήμα (Kcov. Πορφυρογεν, περί θεμάτων) συμφώνως τφ διοικητιχφ συστήματι τής Γραι- 
ίκοριομαϊκής Αύτοκρατορίας. Τφ 920 έτει βουλγαρικά φύλα, ύπό τήν κυριαρχίαν τού βασιλέ
ας αύτών, υιού καί διαδόχου τών Συμεών Πέτρου έμβαλλόντα εις "Ηπειρον, έκυρίευσαν τήν 
se Νικόπολιν καί τινα μοίραν τής περί αύτήν Ηπειρωτικής χώρας καί έγκατεστάθησαν αυ
τόθι κατά τον Πι ρφυρογέννητον καί τόν Κεδρηνόν, άλλ* ύστερον πολεμηθέντα, ύποχείριαι 
Ιτάλιν τών Ρωμαίων έγένοντο αί Ηπειρωτικοί αύται χώροι. Τήν ΙΑ' εκατονταετηρίδα κατά 
όν Κεδρη)όν, έν έτει 1034 έπί τού Αύτοκράτορος Μιχαήλ τού Παφλαγώνος, ό τών Βουλγά* 
βασιλεύς Λο?.ιανός έπιπεσών έκυριευσε καί ήρήμωσε τήν Νικόπολιν μεθ* όλης τής Επαρχίας 
ύτης. συναποστάτας έχων καί τούς κατοίκους μή δυναμίνους πλέον ύτομενειν τάς άρπαγάς 
ού ύπό Μιχαήλ τού Παφλαγώνος άποκατασταΟέντο; Αύτο τρατορικοΰ Διοικητού Ίωάννου τού 
τουτσομύιου. Έπί δέ τής Δ' Σταυροφορίας καί τής Άλώσεως τής Κων)πόλεως ύπό τών 
Ιατίνων, τφ 1204, τό όνομα τής Νικοπόλεως απαντάται έν τή ιστορίες τής έποχής έκείνης» 
Ιαί είς τό μετά ταύτα έπί τής μετοβάσείΛς τών Γραικορωμαίων Αύτοιοκρ. εις Νίκαιαν, ώ; 
It τού Νικήτα  ̂μανθάιομεν, ή Πόλις μετά τών περιχώρων (Νικητ. «τά τή Νικοπόλει 
ροσοριζόμενα») άπετέλει μέρος τής Δεσποτείας ή Δεσποτάτου τής Δύσεως ύπό Μιχαήλ Α'
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ιβ') Δανιήλ από του 886 ά'ρχι του 991 ore συνεχωνευθη δλοτελώς αΰτη ή ε
παρχία τφ θρόνφ τής Ναύπακτού, προβιβασθέντος τοΰτου εις την Μηιρόπολιν τής 
Γαλατίας ’Άγκυραν.

Β') Χ ε ι μ ά ρ ρ α ς  (με) και Δελβίνου, (μς). ή; οί Αρχιερατέυσαν ιες ά
γνωστοι πάντες, και μέχρις ετι του 1569' γνωστός δέ μόνον δ περί τά τέλη τής ΙΗ ' 
εκατοντ. άκμάσας, δ έξ Άρτης Άνατόλιος Κοΰμας.

• Γ'). Α ε τ ο υ (μζ) Πόλεως μετά Φρουρίου εν ΑΙτωλίςι, ουσης κτίσμα του 
Αΰτοκρατορος ’Ιουστινιανού του Α' κα'ι ταυτης τής επισκοπής οί χρηματίσαντες 
Επίσκοποι εν τφ μεσαιώνι άδηλοι, μόνου γνωστού τού επί Πατρ. Γερμανοί! του Β' 
Νικοδήμου, άναφερομένου εν τινι πατριαρχική πράξει.

Άγγελον τόν Κομνηνόν„ Άλλα καθά μαρτυρεί ή Έκκλ. Ιστορία, έξ ής μανθάνομεν άκριβέ- 
στερον την επί των Βυζαντινών χρόνων σχετικήν επισημότητα των Πόλεων, ή Νικόπολις πρό 
πολλοΰ είχε καταντήσει είς άθλιεστάτην κατάστασιν, και ήν μέν είσέτι περί τά τέλη του Θ’ 
αίώνος Μη-ροπολιτική έδρα, άποσπασθεισα του Πατριαρχείου τής Ρώμης και ύποταγεϊσα τφ 
τής Κων)πόλεως, άλλ,ά μετά παρέλευσιν ετών τινων συνεχωνευθη τή Έπαρχίφ Ναύπακτού, ώς 
Επισκοπή, ύπετάγη δ* είτα εί; τήν τή 13 έκατονταετηρίδι συστάσιτν Μητρόπολιν τής Άρτης 
πότε δέ κατεστράφη καί εις τό παντελές κατερημώθη καί τοι ό χρονογράφος τής Ηπείρου 
αναφέρει τό μ. X. έτος 1034 (υπό των Βουλγάρων), άδηλον τούτο, ώ: μη τ' αυτού τοΰ περιη- 
γητού Άγγλου ταγματάρχου Ληκίου άναφέροντός τι περί τούτου* σώζονται όμως τής Πόλε
ως τούτης είσέτι πλείστα άξιολογώτατα έρείπια (καί τοι πολλοί υσαι τιμαλφείς αύιής αρχαιό
τητες άφηρπάγησαν κατά καιρούς, άμελείφ τών Διοικητών, υπό τε Εύρο)παίων καί υπό πολλών 
κατοίκων Πρεβέζης δι* ιδίαν χρήσιν), καί μάλιστα τό πρός ’Αρκτον 'Αμφιθέατρον καί τό με- 
σημβρινοδυτικώς ποτέ Παλάτιον, ατινα όντως καταδεικνύουσι τό μέγεθος αύιής καί τήν άλ
λην λαμπρότητα. Πλησίον του Ιχθυοτροφείου Μαζώματος, όπου κεΐιαι καί τις αρχαία βρύ· 
σις διαυγούς καί κρυεροϋ ποτίμου ύδατος, υπό τών κατοίκων ήδη, βρωμονέρι καλούμενου, 
έκειτό ποτέ, κατά τόν περιηγητήν Άγγλον Ληκίαν κατηρειπωμένη ή Επισκοπή Νικοπόλεως, 
ήν ονομάζει ούιος Μητρόπολιν εικάζεται δέ ότι αυτόθι ήν ό επισκοπικός θρόνος Νικοπόλε- 
ως* σώζεται ήδη αύτόθπ Εκκλησία τις ’Ορθόδοξος επ’ όνόματι τής Άναλήψεως, έπισκευα- 
σθεΐσα πρό τινων ετών, καί έρείπια Λατινικού τίνος Ναού.

με. Ή  Χειμάρρα, Πόλις ήν ποτέ άξια λόγου, έν τοϊ; Άκροκευραυνίοις κείμενη (Βου
νά χής Χειμάρρας) αύιη διατηρείται είσέτι ώ; Κωμόπολίς τις, υποτασσομένη εκκλησιαστικούς 
εις τήν Μητρόπολιν Δρυΐνουπόλεω; άπό τού έτους 1830

μστ. Τό Δέλβινον, κσλούμενον πρότερον Δελμένιον, έσίί Πόλις τής Χαωνίας. Αύιη 
Ιδίφ ούσα Επισκοπή συνεχωνευθη τω έτει 1834 ιή Μητροπόλει τής Δρυΐπόλεως, τιτλοφορου- 
μένου τού Μητροπολίτου «Δρυΐνουπόλεω; καί Δελβίνου».

μζ. 'Αετός, Πόλις ήν ποτέ έχουσα καί φρούριον έν Αίτωλίφ, χρηματίσασα καί Πρω
τεύουσα Δεσποτών τινων τής Αιτωλοακαρνανίας (όρα κάτωθεν Συγγίλιον) αλλά καί αύιη κα· 
τακτηθεΐσα υπό Μωάμεθ τού Β' τω έτει 1450, κατέστη ήδη πενιχρώτατον χωρίον.

Σιγγίλιον π3ρί ’Αετού (Σημ. μζ')
ΆναγκαΧον υπέρ τι άλλο κανονικοΤς τίσι λόγοις έργου ήμίν υποτίθεται μετά πάσης ε

πιμέλειας άνακαλεΧν άεί τά τής ’Εκκλησίας πράγματα πρός τήν άρχαίαν αυτών τάξιν τε καί 
κατάστασιν έξ ής παραλόγω: έξεποιήθησαν, καί τής σφών άξ·'α; άπεστερήθησαν περιπετείας 
τάχα καιρών, ή πονηρίαις ή άπειρείαις άκαθέκτων ηθών, ή καί άμελείαις προϊσταμένων τι- 
νών, καί παντοίοις άλλαις όνωμαλίαις καί περιστάσεσιν άλλο πρός άλλο φέρειν πεφυΚυίαις 
τά πράγματα, καί σπεύδειν ώς ένεστι χρεών άποκαθιστάν τό δίκαιον εις τόν ίδιον τόπον άλλως 
γάρ τό παραβλέπειν ό'ιγώοως τά τής Εκκλησίας δίκαιά, προφανώς άδικεΧν πάνυ τήν ’Εκ
κλησίαν λογίζεται* τό δ’ ού άδικσύμενον παραβλέπειν αυτήν ού μικρόν όντως υπάρχει πλημ
μέλημά φημι και σχεδόν άούγνωστόν. Ένθεν τοι καί τανύν γραμμάτων παλαιών έμφανισθέν- 
των ήμϊν τών πάλαι αοιδίμων Πατριάρχων έμφανώς παριστώντων πατριαρχικόν σταυροπή- 
γιον έκ τοΰ πάλαι αρχαίου διατελέοαν κατά τήν επαρχίαν Ναυπάκτου καί Άρτης χωρίον 
δ η λ .’Αετός καλούμενον καί ή έν αύαο Εκκλησία έπ’ όνόματι τοΰ Αγίου Κωνσταντίνου συν 
πάση τή έν αυτή ένορίφ, υποκείμενον ύτάρχον τή Πατριαρχική περιωπή και μεγαλειότητι, καί 
παρέχον τή καθ’ ημάς τού Χριστού Μεγ. Έκκλησίφ τό νενομισμένον τοΐς οταυροπηγίοις έ· 
τήσιον φλωρία χρυσά δύο, όπερ ούκ οίδ* όπως πρό χρόνων τινων καταμεληθέν περιευρέθη 
τής σταυροπηγιακής αυτού δυνάμεως καί αξίας χερσί φιλάρπαξιν ίσως, ή γνώμαις πρός  ̂πλεο
νεξίαν εύκατοφόροις, καί λήθης άμαυρωσάσης τήν αξίαν αυτού καί χεϊρα δεόμενον άντιλή- 
ψεως, ών ένεκα οί έν ιή πόλει Χριστιανοί δεινοπαθούντες, και τής περιφρονήσεως αυτού μή 
ανεχόμενοι, προοέδραμον ιή καθ’ημάς Μεγ. τοΰ Χριστού Έκκλησίφ μετά πολλής τής δεήσεως
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'

Δ'). Β ο υ θ ο ο  τ ο υ , (μη) καί Γλυχέως, προσλαβοΰσης πρό τινων εκα
τονταετηρίδων την προσηγορίαν Παραμυθίας, ταΰιης τής Επισκοπής άναφέρον- 
ται πριν του παραλαβείν τήν δευτέραν επωνυμίαν, Δημήτριος εν πράξει του Πατρ. 
Γερμανού του Β'· του ύπάρξαντος από του έτους 1222—1240, Εύθΰμιος εν τή τής 
παλαιός ’Ηπείρου Συνόδφ τφ 516 και Ματθαίος, εν τή προς τον Πάπαν Ρώμης 
Όρμίσδαν εκθέσει, εν ετει 523. Οί δε λοιποί άγνωστοί εΐσιν.

Ε'). * I ω α ν ν ί ν ω ν, ών οί μέν επιι/κοπήσαντες, μέχρι του διορισμού 
τής επαρχίας ταύτης είς Μητροπολιν, ήτοι τω έτει 860, κατά τήν εκθεσιν του σο· 
φοΰ Λέονιος άδηλοι.

Οί δέ εκτυτε Μητροπολίταί είσιν οί επόμενοι ώς ήδυνήθημεν Ιξακριβώσαι.
. Ζαχαρίας 879

Σεβαστιανός 1380
Ματθαίος Α' δ καί "Αρτης 1383
Γαβριήλ Α' ήγοΰμενος Άρχίμανδρείου ό κα'ι "Αρτης ν 1387
Νεόφυτος Α' 1484
Θεόληπτος δ και Πατριαρχεΰσας 1515
Νήφων Ίωαννίτης 1543
Ίωάσαφ 1580
Ματθαίος Β' δ και Πατριαρχεΰσας 1601
Μανασσής 1613
Ματθαίος Γ ' 1614
Παρθένιος Α' δ κα'ι Πατριαρχεΰσας 1638
Καλλίπκος *1647
Κλήμης Χίος . 1686
Ιερόθεος Α' 1714
Γρηγόριος Βυζάντιος τό α' 1733
Νεόφυτος Β', Σιναΐτης 1769
Γρηγόριος τό β' . 1770
Μακάριος Γανοχωρίτης 1789
‘Ιερόθεος Β ' Νάζιος δ Τρεμοΰλας δ καί *Άρτης 1798
Γαβριήλ Β' Γκάγκσς δ καί ’Άρτης 1810
Βενέδικτος Βυζάντιος 1827

• εύλαβώς αίιησάμενοι προνοίας αυτό άξιώσαι καί χεΐρα παρασχεΤν άντιλήψεως έπί τφ τυχειν 
;ΐής δικαιας επανορθώσεως, καί άναλαβΰν τήν άρχαίαν aucoO στάσιν και τήν Πατριαρχικήν 
ικαί σταυροπηγιακήν φιλοτιμίαν, δεινόν ήγησάμενοι κ ιί ούκ άνασχετόν ύ.τό τής υπεροχής είς 
ιπτώσιν γενέσθαι και περιφρόνηοιν τό Σταυρ'υιήγιον αυτό, ών τήν μακράν δέησιν ασμένως 
ΐάποδιξάμενοι άτ’ εύλογον οΰτα* καί τό δίκαιοί πανταχόδενέχουσαν παριδειν ούκ ήξιώσαμεν 
ΐτήν άντίληψιν του τοιούτου φαμέν, καί έπίσκεψιν, άλλα κατά τό έν ήμΧν Απαραίτητον χρέος 
:καί τούτου τήν έπανόρθωσιν, εί καί μικρόν έστι, διά φρονιίδος εθέμεθα ανάγκη γάρ πάσα 
καί τό μικρά καί τά μεγάλα τής Εκκλησίας δίκαια εξίσου παρ* ήμών διαφεντεύεσθαι, δι* οΰ 1 
|καί τό είναι, καί τό ιύ είναι προσπορ·ζεσθαι δύνανται έώμεν λέγειν καί δτι των κατά μέρος 
ίόλιγιορουμένων, πάντως είς αυτό τό καθ’ όλου διαρρυγήοεται τούτου χάριν τφ τής Εκκλησί
ας κα\όνι εύκαίρως χρώμενοι γράφοντες άποφαινόμεΟα συνοδικώς ϊνα τό κατά τήν επαρχίαν 
[Μαυπάκτου καί *Άρτης κεί}ΐενον χωρίον τό καλούμενον Αετός, καί ή έν αύιφ Εκκλησία του 
ιγίου Κωνσταντίνου, μετά πάσης τής εαυτού ενορίας καΟώ; άνιοΟεν καί έξ αρχής τής σταυροπη
γιακής έτυχε φιλοτιμίας, ούτω καί νύν καί είς τό έξης μέχρι τής τού κόσμου λήξεως ύπάρχη 
;ξ άποφάσεως καί λέγτπαι, καί γιναόσκεται Πατριαρχικόν καί Σταυροπηγιακόν άδούλωτον και 
ικαταπάτητον, μηδενί τινι υποκείμενον άλλφ, εί μή μόνον κτλ. Έν ετει φχυιΟ —(1699).

fIlaτριάρχης Καλλίνικος Β' τό Γ '
μη'. Βουθρωτόν, Πόλις ήν αρχαία τής Χαωνίας, είς Οέσιν τινά χερσονίζουσαν, επί 

οΰ στόματος λιμένος τινός πηλώδους λεγομένου Γεροβολιά* προ πολλού όλοτελώς ήρημωμέ- 
η έστίν, εχουσα ερείπια Ναών, φρουρίου, οίκοδομηΟέντος παρά ιών Βενετών, καί υΐΛΐών 
ξίων περιεργείας.
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Ιωακείμ Α' Μελενίκιος 1830
Ιωακείμ Β' δ Χίος . Γ 1834
Ηωαννίκιος Α' δ Κρής Ρεθύμνης 1840
Ιωακείμ Β' to β 'δ  καί Πατριάρχης ■ 1840
Ίωαννίκιος Β' εκ Ζαγορίου 1845
Παρθένιος Β' 1855
Σωφρόνιος άπό Βερροίας 1869
ΣΤ ' Δ ρ υ ϊ ν ο υ π ό λ ε ω ς  άλλοτε Άνδριανουπόλεως η Ίουστινιαπόλεως

κατά τον Μιχαήλ Ληκυιήνον, ής την θέσιν κατέχει ήδη, μετά τήν ερήμωσιν αντής 
τό Άργυρόκαστρον. Ταύτης επίσκοποι, μέχρι τής άτοσπάσεοος αυτής εκ τής Ναύ
πακτού, και υποταγής εις τήν Μητρόπολιν των Ίωαννίνων υπό του Αύτοκράτο- 
ρος Ίωάννου Α' του Παλαιυλόγου, άφ’ ής πάλιν άπεσπάσθη τιμηθεισα εις Μη- 
τρόπολιν τφ 1834 επι Πατρ. Κωνσταντίνου του Β' προσλαβούσα και τήν διοίκη- 
σιν Δελβίνου και Χειμμάρας, γνωστοί επίσκοποί είσιν οΓέξής: 

α) Ευτύχιος δστις άναφέρεται κατά τό ε<ος 449.
β') Ύπάτιος, άναφερόμενος κατά τήν εν Ή πείρφ Τοπικήν Σύνοδον, έν ε- 

τει 516.
γ') Κωνσταντίνος, υποφαινόμενος εν τη προς τον Πάπαν Όρμίσδαν άνα- 

φορρ των τής Ηπείρου Επισκόπων, εν ετει 522. , -
δ') Κοσμάν κατ ι τήν Ζ' οικουμενικήν ύπάρξας Σύνοδον τφ 754. 
ε ) Ό  εν τή Πατρ. πράξει τού Πατρ. Γερμανού τού Β ' άναφερόμενος Θω

μάς 1229.
‘ <Γ ) Μακάριος

ζ') Ματθαίος ό και ’Ιώαννίνων ειτα 
η') Ραφαήλ
θ ') Στέφανος ^
Γ) Μανουήλ Λ
ια') Δοσίθεος Μετσοβίτης - " /
Γβ') Γαβριήλ Σίφνιος r , . "*.ν·
ιγ') Ιωακείμ Χίος δ και Ίωαννίνων

Μητροπολιται δέ " ~
ιδ') Παϊσιος Βυζάντιος
ιε') Νεόφυτος Άργνροκ. -
ιστ') Νικόδημος Τυρολόης
ιζ') Παντελεήμων Βυζάν. ^
ιη') Ματθαίος 
ιθ ') "Ανθιμος 
κ') Κλήμης άπό Στάνών
Ζ'. Φ ω τ ί κ η ς (μθ') τανύν Βελλάς, ής γνωσιοι επίσκοποι, μέχρι τού απο

χωρισμού και τής υποταγής εις τον θρόνον Τωαννίνων οι έξης: 
α') ’Ιωάννης εν τη Συνόδορ τής Χαλκιδώνος έν έτει 251. 
β') Διάδοχος εις τήν κατά τήν "Ηπειρον Τοπικήν, εν ετει 516. 
γ') Ίλάριος, κατά τό ειος 520.
δ') *0 εντή τού Πατριάρχου Γερμανού τού Β'πράξει άναφερόμενος Μανουήλ.

1564
1612
1720
1729
1758
1810
1828
1833

μθ. Φωτίκη, πόλις ήν αρχαία τής Μολωσσίας, έν Ήπείρφ έρημωθεϊσα πρό σμνημονεύ- 
των χρόνων’ διό αγνοείται και ή θέοις όπου εκειτο* κατά τον χρονογράφον εκειτο είς τήν 
θέσιν τής Βελλας, ή πλησίον αυτής, όπου έρείπια πλεΐστα κεϊνται.

·>τ
ί
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Η') Β ο ν ί τ ζ η ς η Β ο ν δ t τ ζ η ς, (ν) μέχρι ίου 1283, ore προσηρτήθη 
εις την “Αρταν. Ταυτης ό έπίσκοπος ώνομάζετο καί Δωδώνης, ώς έστιν ί^εΐν είς 
τά πρακτικά των Συνόδων, δν άντικατέστησεν είτα δ Ίωαννίνων. Γνωστοί δέ αρ
χιερείς υπήρξαν οί έξης:

α') Θεόδωρος, κατά τό έτος 197. 
β') Φιλόθεος, είς τήν εν Χαλκιδώνι Σύνοδον ετει 451. 
γ') Ουράνιος είς την εν Ήπείρφ Σύνοδον τώ 516. 
δ') Ίονλιανός τω 523.
Καί ε') ’Ιωάννης επί του Πατρ. Γερμανού του Β'.
Θ'. Α χ ε λ ώ ο υ  η ’Α γ γ ε λ ο κ ά σ τ ρ ο υ ,  πάλαι ποτέ πόλεως τής ΑΓ 

τωλίας, κείμενης πλησίον του ομώνυμου ποταμού, ής ερείπια άχρι τονδε σώζον
ται, γνωστός §' αυτής επίσκοπος εις Ιωακείμ τουνομα άκμασα; έν ετει 533.

Γ. Ρ ω γ ώ ν ή Ά  ρ ω γ ώ ν, κ α ί  ταυτης τής επισκοπής άγνωστοι οί επί* 
σκοποί’ γνωστός δέ μόνον τιτλικός επίσκοπος, προσαγορευόμενος Ρωγών καί Κο- 
ζυλης, δ συν τοΤς άλλοις άσθενέσι καί ΰπεργήροις βαλών πυρ είς την πυρίτιδα 
κατά την 10 ’Απριλίου 1826 εν ιή πτώσει του ήρωϊκοΰ Μεσολογγίου άνετινάχθη 
είς τον αέρα ήρωϊκώς αοίδιμος ’Ιωσήφ, γενόμενος δλακαΰτωμα ήρωϊσμοΰ.

ΙΑ'. Μετά την καταστροφήν τής Νικοπόλεως, Κ ο ζ ύ λ η ς ,  ή Μ ε ζ ΰ λ η ς  
κατά Πολυμέρην και Γρηγοράν (να) ής οί επίσκοποι άδηλοι.

ΙΒ'. Μετά την καταστροφήν τής Νικοπόλεως έτιμήθη επισκοπική άξίφ καί 
ή *Ά ρ τ α, (2) κατά τον Αντοκράτορα Ίωάννην τον Κατακουζηνόν, εποπτεΰουσα 
κατ’ άρχάς τάς περιοχας Βρΰσεως, μέρος Τσουμερκων καί τά Ζυγοχώρια* οί χρη- 
ματίσαντες μέχρι τής άναδείξεως αυιής εις Μητρόπολιν, ταυτης Επίσκοποι άδηλοι. 
*Ότι δέ αυτή ή Πόλις ουκ είχε πρότερον τής ρηθείσηζ εποχής ’Επισκοπικήν ’Αρ
χήν, άκμαζουσης τής Νικοπόλεως, υπεμφαίνεται έκτων νυν περιοχών αυτής υπο
κειμένων είς τάς τότε Έπισκοπάς Ρωγών και Ροδοβισδίου. Έ π ί Τουρκοκρατίας 
δέ έμειναν μόνον δυ ο Επίσκοποί υποκείμενοι είς τήν Μητρόπολιν ’Άρτης, οιον 
των Ρωγών καί Κοζΰλης, καί αυται έπί τέλους, άχρι του 1826, συνεχωνεύθησαν 
είς μίαν έν Τίτλιυ μόνον, ώς προείρηται, άλλαΐ μέν κατεστράφησαν, άίλαι δέ προ* 
σετέθησαν είς την Μητρόπολιν Ίωαννίνων.

ΙΓ '. Ε υ ρ ο ί α ς ,  Π ό λ ε ω ς  τής ’Ηπείρου έν Θεσπρωτίφ πλησίον τής 
Παραμυθίας, ήτις εκαλείτο καί “Αγιος Δονάτος, ώς καλοΰσιν αυτήν άχριτουδε οί 
’Οθωμανοί Άϊδωνάτ’ παραγομένης ίσως τής λέξεως έ,κ του ονόματος του Βασιλέ- 
ως Άϊδωνέως ή έκ του εκείσε χρηματίσαντος καί βιώσαντος αγίου Δονάτου. Αυ
τή ύπόκειται προ πολλοΰ τή Μητροπόλει Ίωαννίνων, τιτλοφορουμένου του Ε π ι
σκόπου «Παραμυθία.» έποπτεύουσα τάς Διοικήσεις Φαναριού καί Γλυκέως, Πάρ- 
γας, Μαργαριτίου καί Φιλιατών. Τελευταίοι εγνωσμένοι ’Επίσκοποί ιίσιν οί έ;ή{:

ΓΙαΐσιος Ίωαννίτης τώ 1780
’Άνθιμος Α'. Ίωαννίτης τφ 1794
Χρύσανθος ουτου ανεψιός . 1805
Παρθένιος Πάργιος 1812
’Αρσένιος Ίωαννίτης 1814

ν) Βίνιτσα, Πόλις έστίν εν Άκαρνανίρ' κατοικηΟεισα τό πρώτον υπό των κατοίκων του 
Άνακτορίου. Ή  Πόλις οΰιη πολλά ύπέστη κατά διαφόρους έποχάς καταστραφεΐσα και υπό 
τοϋ *Αλλαρίχου άλλ* αΐ περιπέτειαι άς ύπέστη έπί Τουρχοκρατείας, ώς διαρκείς, εΐσίν dve* 
κδιήγητοι. Μετά τήν ’Εθνεγερσίαν όμως καί αυιη εις πρόοδον όσημέραι χωρεΐ.

να) Ή Κοζύλη ήν άλλοτε Πολίχνη είς τό τμήμα τής Λάμμαρης καί πρό πολλοΰ ήρη- 
μώθη, διαμείναντος του ονόματος αυτής έν τινι φερώνυμο) Μοτή πρός Άνατολός τής Μονής 
Ζαλόγγου κείμενη,

2. Κοίταξε παραπάνω οημ. 1
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Προκόπιος Βυζάντιος 1820
’Αμβρόσιος ,  1823
Νεόφυιος Βυζ. - 1826
“Αγάπιος Ίωαννίτης 1836
Διονύσιος Σμνρναίος 1849
"Ανθιμος Β ' Ίωαννίιης 1869
Γρηγόριος ό νυν 1877

4
Έ π Ι τού Αύτοκράτορος Κωνσταντίνου Η ' αδελφού τού Βασιλείου Β ' τού 

Βοολγαροκτόνου εν ετει 1026 υπήρχε Ναυπάκτου Μητροπολίτης, Πάτριο ρχεύ- 
οντος τού ’Αλεξίου Στουδίτου ’Ανώνυμος* άλλ’ επειδή οι τής Ναυπακτ'ας κά
τοικοι μή δυνάμενοι νά ΰποφέρωσι ιός τρομερός καταπιέσεις τού στρατηγού αυ
τών Γεωργίου τού και Μωρογεωρ^ ίου καλούμενου, εφόνευσαν αυτόν καί διήρπασαν 
την περιουσίαν του, ό Κωνσταντίνος άγανακτήσας, ώς τού πονηρού αυτού αντι
προσώπου τοιού.ου τυχόντος τέλους, ού μόνον τούς ενόχους τού φό\ου και τής 
στάσεως άπηνώς έκόίασεν, αλλά καί τον ολως άμέτοχον Μητροπολίτην έτύφ’ωσε.

Βασίλειος, βασιλεύοντος εν Κων]πόλει Μανουήλ τού Κομνηνού, και πα· 
τριαρχευοντος Λουκά τού Χρυσοβέργον, έν ετει 1136, κατά τον Άλλάντιον, παρ’ 
ού και "Αρτης^επονομάζεται παρουσιάσας και εις Σύνοδόν τινα.

6
’Ιωάννης Α '. έπι Λατινοκρατείας τού Βυζαντίου, βασιλεύοντος εν Νίκαια τού 

Ίωάννου Δούκα, Πατριαρχεύοντος Γερμανού τού Β' >αι Δεσπόζοντος εν Ήπείρφ 
Μιχ. τού Β'. εν ετει 1229. Έ π ι τούτου Ιγένετο ή συ>χώνευσις τής Μητροπόλεως 
Ναυπάκτου μετά τής τότε κατασταθείσης Προκενούσης πάση; ιής Παλαιάς Ήπεί- 
ρου Πόλεως "Αρτης (3) ή ώς ό Χρονογράφο; άποφαίνεται επί τού Α' Μιχαήλ ’Αγ
γέλου Δεσπότου ’Ηπείρου τώ 1203 λαβούσης τότε δικαίωμα Μητροπσλιτικής α
ξίας, τιτλοφορούμενου τού Μητροπολίτου, άχρι και τού έτους 1820 «"Αρτης καί 
Ναυπάκτου, ύπερτίμου και Έξάρχου πόσης Αιτωλίας» (νβ) καί εχοντος έν τή τού 
ΟΙκουμενικού θρόνου Ιεραρχία τήν 24 στάσιν. Ούτος έγραψε καί προς τον Ε π ί 
σκοπον Κορώνης ’Αθανάσιον λύσεις νομικών τινων περί γάμου ζητημάτων, καί περί 
ιινων Λατινικών καινοτομιών, σωζομένων εν τή εν Μόσχα βιβλιοθήκη, ύπ3 άριθ. 
208.[Μετά τήν άποβ ωσιν δέ τούτου τί έγένετο; άδηλον, διάδοχος αυτού έμφαίνεται.

7
Γεράσιμος Α' ό Ξηρός έπιλεγόμενας, Ιν ετει 1260 επί τής Βασιλείας Μιχαήλ 

Α ' Κομνηνού καί Παλαιολόγου, καί τής Δισποτείας έν Ήπείρφ Μιχαήλ τού Β' 
καί Πατριαρχείας ’Αρσενίου τού Αύιωριανού. Τούτου τού Γερασίμου άρχιερατεύ- 
οντος, έκυριεύθη υπό τού ’Αρχιστρατήγου τού Α ύτοκράτορος’ Μιχαήλ τού Πσλαιο-

3. Κοίταξε παραπάνω σημ. 1
νβ) Ή  ΑΙτωλία έστίν επαρχία τής κυρίως Ελλάδος, έν ή περιέχονται αϊ χώραι τής 

Αοκρίδος και Λωρίδας, κείμενοι μεταξύ των ποταμών Εύήνου (Φιόαρι) και Αχελώου ("Ασπρου) 
' και τού Ίονικοϋ πέλαγους, οριζόμενη προς Άνατολας μέν ύ.τό τής Λοκρίδος, πρός Δυσμσς 

δέ υπό τής Ακαρνανίας, πρός Βορράν υπό ιής Θεσσαλίας, καί πρός Μεσημβρίαν υπό τού 
Κορινθιακού κόλπου. Ή  χώρα οΰιη ανήκει εις τήν Ελλάδα καί άποτελεΐ μετά τής ’Ακαρνα
νίας μίαν των Νομαρχιών τού Βασιλείου, έχουοαν πρωτεύουσαν τό περικλεές Μεσολόγγιον* 
έκλήθη δέ ούτως υπό τού Αίτωλού νΐού τού Ένδυμίωιος, πρότερον γυρ εκαλείτο Κουρήτις 
(Β αυσ . Ε \  I  )
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λόγουL γενναίου Αλεξίου του Στρατηγοπούλου, έπί Βαλδουΐνου του Β' ή Κων)λις 
εν ετει 1261, γενομένη πάλιν καθέδοα τής νομίμου ’Ανατολικής Αυτοκρατορίας, 
άποσβεοθείσης-δλοτελώς εν τή Θράκη τής τρομερας Λατινοκρατείας^ μετά 50 σχε
δόν ετών άδικον κατοχήν Τοΰτου τοίνυν μετά 'Ιεραρχίαν ετών 15 τον χούν άποθε- 
μένου διεδέχθη.

8

Γαβριήλ Α' εν ετει 1275, Αυτ /ρχόυντο; έν Κων)πόλει του ΓΙαλαιολόγου 
Μιχαήλ, δεσπόζοντος εν *Άρτη Νικηφόρου Α' και Πατριαρχεΰοντος Ίωάννου 
ΙΑ ' του Βέκκου. Πόσα δέ έτη ούτος Άρχιερατευσας άδηλον* ωσαύτως άδηλοι καί 
οί μετά τούτον Άρχιερατεΰσαντες επί ετεσιν 100, γνωστός δέ μόνον διάδοχος αυ
τό ΰ φαίνεται.

9
Ματθαίος Α'. εν ετει 1483 κατά μήνα Σεπτέμβριον έπί Πατριάρχου του 

σοφωτάτου Νείλου, ό αυτός ών και Ίωαννίνων, έκ Κων)λεως αποσταλείς, έπί 
τής Δεσποτείας, έν μέν Ίωαννίνοις του Θεοστυγους Δεσπότου Θωμά. Σέρβου την 
καταγωγήν, έν δέ "Λρτη, τού ενσιβονς Ίωάννου Σπάθα. Ούτος προειδών δεινά 
αποτελέσματα έκ τής μοχθηρίας και κακοβουλίας του Θωμά, ϊνα μή έκτεθή είς 
τούς όνυχας αυτού, προετίμησεν ινα στήση, δ και έποίησεν, την ‘Ιεραρχικήν αυτού 
έδραν παρά τφ ’Ιωάννη Σπάθα, έν ’Άρτη (4) άλλ* έπί τέλους ούκ άπε'φυγε τούς 
τού θηρός όνυχας. ’Αποστολείς γάρ υπό τεύ Ίωάννου Σπάθα, εν ετει 1385 μετά 
τίνος επισήμου Άκαρνάνος ή Άρτα ίου, Καλογντομονος καλούμενου, ινα διαπραγ
ματευτή συμμαχίαν και έπιμαχίαν μετά τού Θωμά, προς ύπεράσπισιν άμφοτέρων 
των Έ  ακρατειών κατά τώνΤουρκιπών εισβολών, ών αρχηγός ήν ό Στρατάρχης 9Α- 
μουράδ τού Β' Τημουρκάσης, αντί πάσης άποκρίσεοίς, προσέτι καί παραδοχής τών 
προτάσεων, άφορωσών τό_κοινόν συμφέρον, αυτός μέν υπό τού Τυράννου εξωρί- 
σόη, ο δέ Καλόγνωμων έφυλακίσΟη αδίκως. Μετά δέ τήν τού Τυράννου δολοφο
νίαν, συμβάσαν εν ή ν.α έκειτο κλίτ η τήν 23 Δεκεμβρίου τού αυτού έτους, (δ) παρά 
τών ιδίων αύιού σωματοφυλάκων, Νικηφοράκη, Ρεϊνάκη, Άρταβάστου καί ’Αν
τωνίου Φράγκου, επανήλθε καί δ Μητροπολίτης εις τήν ’Αρχιερατικήν αυτού έ
δραν, ήν κυβερνήσας θεοφιλώς έτη 4 έκ τών πρόσκαιρων έγένετο* διαδέχθη δ’ αυ
τόν εις τον Μητροπολιτικόν θρόνον Ίωαννίνων καί *Άρτης, δ ήγοΰμενος τού 
Άχιμανδρείου, δ παρά τού Τυράννου Θωμά αποστολείς εις Κων)πολιν ινα ζητή· 
οη υπέρ τού Θωμά, παρά τού Αύτοκράτορος Ίωάννου Παλαιολόγου, τον τίτλον 
τού Δεσπότου τής Βασιλείας.

( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )

4. Κοίταξε παραπάνω σημ. 1
, δ. *0 Θο&μά; (Ποε?ωύμπος) δολοφονήθηκε στις 22—12—1384.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ '  ααογραφικα; ςτμμικτα

Η ΚΟΣΣΑ ΚΑΙ Η ΒΛΙΩΡΑ

* · '
Κ ό σ σ α καί Β λ ι 6) ρ α, όνομάτιζαν κατά τις τελευταίες δεκαετηρίδες της 

Τουρκοκρατίας, τά δυό άντίπαλα κόμματα της «Ό ρ θ ό δ ο ξ η ς  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι 
κ ή ς  Κ ο ι ν ό τ η τ ο  ς ν ώ ' / Γ  ι α ν ν ί ν ω ν»: τό κόμμα δηλ. ςής Αρχοντιάς, 
άπό τή μια, καί τό κόμμα τοΟ Λαοϋ, άπό τήν άλλη.

Έάν τό^Όθωμανικό'τής έποχής δίκαιο, άναγνώριζε τό άντίστοιχο πλάσμα 
του Ρωμαϊκού, θά"ί λέγαμε 8τι, ή ’Ορθόδοξη Χριστιανική Κοινότητα,—ή 
παλιότερα—ή «Π,ο λ ι τ ε ί α» των Γιαννίνων, ήταν ένα είδος ήθικό ή νομικό πρό
σωπο, Δημοσίου,! δπως λέμε σήμερα, δικαίου, Οργανωμένο σέ σώμα νομοθετικό, 
έκτελεστικό, δικαστικό, ̂ γιά^τή διεύθυ'.ση, τόσο γενικά τής Κοινότητας, δσο ειδι
κότερα καί κύρια, για τή διοίκηση καί τή διαχείριση τής μεγάλης της περιουσί
ας, τής σχηματισμένης* άπό τά «λ ά σ σ α», τά κληροδοτήματα δηλ. καί τά Ιδρύ
ματα πού κατά καιρούς άφησαν, ί'δρυσαν καί προικοδότησαν οί άπόδημοι, μεγά
λοι εύεργέτεςΤτών Γιαννίνων£καί^τής§περιοχής, καί προωρισμένης, κατά τις δια
θήκες τους,,γιά την Παιδεία’καί τήν ΚοινωνικήίΠρόνοια τοΟ δπόδουλου καί κατα- 
πιεζόμενου όμοεθνή κι* δμόθρησκου.

βΗ κοινοτική αυτή δργά\ωση, διαμορφώθηκε κατά τή διαδρομή τών έκατον- 
ταετηρίδων xt’ έπιρρεάστηκε, άρχικά μέν, άπό προνομιακές καταστάσεις πού είχαν 
κατά καιρούς έξασφαλισθή γιά τή διακυβέρνηση τοϋ τόπου, μέ συμφωνίες κι’ άπό 
ύποσχέσεις Βυζαντινών;Αύτοκρατόρων (!) καί του Τούρκου καταχτητή* (1 2) άργότε- 
ρα δέ—άν δχι καί ^ταυτόχρονα—άπό τις κάθε φορά μεταβαλλόμενες καί, τό πιό 
πολύ,^αύξανόμενες^άνάγκες διαχείρισης/ των δσο πάει καί πιό σημαντικών ποσών 
πού οί εύεργέτες αύτοί διέθεταν, έν ζωή καί μετά θάνατο, (3) γιά τό έπΐ έκατον- 
ταετηρίδες χειμαζόμενο γένος, καί διοίκησης τών ευαγών καθιδρυμάτων, πού μέ 
τά χρηματικά αύτά^ποσά είχαν ίδρυθή καί λειτουργούσαν. Χαρακτηριστικά άνα- 
φέρουμε, δ'τι, κατά τά μέσα περίπου του περασμένου αιώνα, ή Κοινοτική αυτή όρ· 
γάνωση τών Γιαννίνων, τά δνομαζόμενα καί «Έ  λ έ η» τους, είχε νά κατανείμη 
σέ σκοπούς έκπαιδευτικούς καί γενικότερα εύαγείς, έτήσιο προϋπολογισμό, άπό 
δώδεκα σχεδόν χιλιάδες χρυσές λίρες (Γεν. ’Ισολογισμός 1879, γρόσια 1.241.613 
περί τά 4 έκατομμύρια σημερινών Δραχμών) μέ τήν τότε άγοραστική τους δύνα
μη. Κατά τις πληροφορίες πού μάς δίνει ό Άραβαντινός, στούς καιρούς του ή πε
ριουσία τών Έλεών^τής Κοινότητας τών Γιαννίνων, άνέβαινε σέ «ρούβλια άσιγνάτ· 
ζιας 1.107.000, έν δε τή Βιέννη, Φιορίνια χάρτινα 143.800 καί έν τή Εθνική

1. Χρυσόβουλα Άνδρόνικου^τοδ'Πρεσβύτερου (δές^'τά κείμενά τους, οτή Χρονογραφία 
τοδ Άραβαντινοδ).

2. Δές γ ι’ αΟχά, Κ. *Ά μ>α ν τ ο  υ,\Ό δρςσιιός τοδ Σινά/Πασιά στα «Ήπειρ. Χρονικά» 
τοδ 1930, σελ. 197 καί έπ.

3. Δές γ ι' αδτούς, στα «Ήπειρ. Χρονικά» 1935 σελ. 20,καί επ. καί 1936, καθώς έκίσης, 
Διαθήκη Ν. Ζ ω σ ι μ ά, Μόσχα 1843 κοίΐ Διαθήκαι Εδεργετών Ίααννίνων, ’Αθήνα 1887#
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Τραπέζι τής Ελλάδος, δρχ. 511.000 έξ ών κεφαλαίων είσπράττεται τόκος... τό 
δλον, γρόσια 500.000 περίπου» δηλ. περί τΙς 1. 500.000 σημερινές (1058) δραχ
μές τό χρόνο, μέ'τήν τότε^δέ αγοραστική τουςάξία).

i

ι

ι

ι

Κατά τήν πρώτη δεκαετηρίδα τού αίώνα μας, ή κοινοτική αύτή όργά\ωση, 
έμφανίζει τά έξής χαρακτηριστικά:!4)

Κυρίαρχα της σώματα είναι, από τή μιά, ή Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η  τής 
Κοινότητας τών Γιαννίνων, πού άποτελεΐται από τήν ' Ο λ ο μ έ λ ε ι α  τών δικαι
ούχων της πολιτιΰν (διαιρεμένων βπω; είπαμε, σέ δυό κόμματα)* κι* άπό τήν άλ
λη, ή ' Ο λ ο μ έ λ ε ι α  τών δικαιούχων πολιτών τών Κοινότητων τής Ε π α ρ χ ί 
α ς τών Γιαννίνων, πού είναι κΓ αυτές όργανωμένες κατά τό πρότυπο τής πρωτεύ
ουσας τή; Έπσρχίας.

Εκλογείς πολίτες, είναι ό κάθε 'Ορθόδοξος Χριστιανός, Έλλην τό γένος, 
πού είναι έγκατεστημένος έπΐ μιά συνεχή τετραετία στα Γιάννινα ή τήν έπαρχια- 
κή Κοινότητα, ή έξασκεΐ σ' αύτές κάποιο έπάγγελμα. Οί μέν έκλογείς, άπό τά 
25 τους χρόνια* οί δέ έκλόγιμοι, άπό τά 30 τους.

' Η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η  τών έκλογέων πολιτών (στά 1889, 256 πο· 
λιται) τής πόλης τών Γιαννίνων, έκλέγει, μέ άμεση έκλογή, τά 19 μέλη άπό τά 
όποία άποτελείται ή Έ φ ο ρ ο ε π ι τ ρ ο π ε ί α  τών Γιαννίνων, σώμα διοικητικό 
καί διαχειριστικό τών έσόδων τού προϋπολογισμού της, καί ειδικότερα τούς: 4 ‘Έ 
φ ο ρ ο υ ς  Ε κ π α ι δ ε υ τ η ρ ί ω ν ,  3 Έ φ ο ρ ο υ ς  π ρ ο ι κ ο δ ό τ η σ ε  ως  
κ ο ρ α σ ί ω ν ,  2 ’Ε π ί τ ρ ο π ο υ ς  Ν ο σ ο κ ο  με  ί ο υ  2, Ε π ί τ ρ ο π ο υ ς  
Γ ε ρ ο ν τ ο κ ο μ ε ί ο υ  καί άνά 2, Ε π ί τ ρ ο π ο υ ς  τών Ν α ώ ν :  "Αγ. *Α θ α· 
ν ά σ ι ο υ  ( Μη τ ρ ό π ο λ η ς ) ,  Ά ρ χ ι μ α ν τ ρ ε ί ο υ ,  "Αγ. Μ α ρ ί ν α ς  καί 
"Αγιου Ν ι κ ό λ α ο υ  (άγορά;). *ΓΙ Έφοροεπιτροπεία τών Γιαννίνων, στήν πιό 
πάνω σύνθεσή της, διοικεί καί διαχειρίζεται δλα τά θέματα, άπό τό γενικότερο 
τής Παιδείας, ίσαμε τά μερικότερα τών προικοδοτήσεων, τών μηνιαίων βοηθημά
των, τών διανομών .τού Πάσχα, τών έκτακτων συνδρομών, τού Κοινού Νοσοκομείου 
(Πτωχοκομείου μάλλον), τού Γεροντοκομείου, τού Νοσοκομείου Χατζηκώστα, τών 
τέσσερων Εκκλησιών, τών έκθετων (παιδιών), τού Φ α ρ μ α κ ε ί ο υ  τής Κοινό
τητας καί τών Κ α λ ό γ ρ α ι ω ν  τού Άρχιμαντρείου.

‘Η Γεν. Συνέλευση τών έκλογέων πολιτών τής Κοινότητας τών Γιαννίνων, 
μέ έμμεσο τώρα σύστημα, είναι πολιτειακός παράγων τής έκλογής, καί δυό άκό- 
μα σωμάτων, πού άντιπροσωπεύουν, όχι πιά μονάχα τήν πρωτεύουσα, άλλα όλόκλη- 
ρη τήν Επαρχία. Οί Γεν. δηλ. Συνελεύσεις τών κάθε τόπου Κοινότητων τών τέσ· 
σ ρων (Ζ α γ ο ρ ι ο ύ ,  Μ α λ α κ α σ ι ο ύ ,  Κ ο υ ρ έ ν τ ω ν  καί Τ σ α ρ κ ο 6 ί*' 
σ τ ας) διαμερισμάτων τή; Επαρχίας, έν.λέγουν 31 πληρεξούσιους τους, που, μαζή 
μέ 10 παρόμοιους πού έκλέγει ή Γεν. Συ'.έλευση τών Γιαννίνων, απαρτίζουν τό 
(ένιαίο) Έ κ λ ο γ ι κ ό Σ ώ μ α ,  πού θά Ικλέξη τελικά τά 6 μέλη τής Ε ν ι α ί 
ας  Δ η μ ο γ ε ρ ο ν τ ί α ς  καί ιά 4 τού Μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ι κ ο ύ  Δ ι κ α σ τ η 
ρ ί ου ,  σ ώ μ α τ α  καί τά δυό, άντιπροσωπευτικά, όλόκληρης πιά της Επαρχίας.

Πρ ό ε δ ρ ο ς  δλων αύτών τών Σωμάτων*. Έφοροεπιτροπείας, Δημογεροντίας, 
Δικαστηρίου, είναι, έξ όφφικίου αυτός, ό κάθε φορά Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς  τών 
Γ ι α ν ν ί ν ω ν .

Δέν ήταν δμως πάνιοτε, αύτή ή δργάνωση, καί ή γενική διάρθρωση τής κοι
νότητας καί τής Επαρχίας τών Γιαννίνων. ’Ακόμα καί στόν καιρό τής Χρονογρα
φίας τού ΆραβαντινοΟ (6) (1856 —1857), οί άμεσοι πολιτειακοί παράγοντες τών

4. *Γπ* δψει μας, 6 Κανον.ομός τής πόλεως καί Επαρχίας Ίωαννίνων, Γιάννινα 1908 
καί ό Ιδιαίτερος Κανονιομός τής Επαρχίας Ί>αννίνων, Γιάννινα 1909. 

δ. Στη Χρονογραφία του τής 'Ηπείρου, 6'. σελ. 2υ9.
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Γιαννίνων, ήταν, περισσότερο παραδοσιακοί καί αύτοδύναμοι* περισσότερο- θα λέ
γαμε ιστορικής ύφής. «Οί *Α ρ χ ι ε ρ ε X ς— γράφει αύτός—ο ί >’Ά ρ χ ο ν τ ε ς,οί 
" Ε μ π ο ρ ο ι  κ α ί  ο Ε ’Α ρ χ η γ ο ί  ή Π ρ ω χ ο μ α ί σ .  τ ο ρ ε ς χ ώ ν  Σ υ ν τ ε 
χ ν ι ώ ν ,  (σέ γενική συνέλευσή τους), σ χ η μ α τ ί ζ ο υ ν τ ό  Δ η μ α ι ρ ε σ ι  α
π ό  ν ή Α σ τ ι κ ό  ν—όπως αύτός τό χαρακτηρίζει—Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν»... πού... 
«κατά πλειονοψηφίαν, ή βέλτιον είπεϊν, κατ' αρέσκειαν του ?Αρχιερέως καί τών 
Π ρ ο κ ρ ι τ ο τ έ ρ ω ν . . . »  παίρνουν άποφάσεις για δλα τά κοινοτικά ζητήματα.

Ή  λαϊκή ψήφος, ή ψήφος τοΟ άμεσου έκλογέως πολίτη, άναγνωρίστηκε έ- 
πίσημα κι’ είσήχθηκε, κατά τή Μητροπολιτεία τοΟ Ίωαννίνων Σ ω φ ρ ό ν ι ο υ  - 
(1869—1889)* κι' άπό τότε θά πρέπει να χρονολογήται ό πρώτος τής πόλης Κα
νονισμός, πού έρρύθμιζε τά Κοινοτικά θέματα, πιθανότατα καί τότε κατά τόν ί 
διο τρόπο, πού καί πιό πάνω άναπτύξαμε.

Βρίσκεται στην κατοχή, μου συναλλαγματική τής Έφοροεπιτροπείας ’Ελεών Ίωαννίνων 
(6) τής 14ης Δεκέμβρη 1873, γιά δραχμές 6.000, (7) πληρωτέες «εις διαταγήν» του Δημήτριου 
2. Σαλαμάγκα (8) άπό τό *Γποκ)μα Κέρκυρας τής Έθν. Τράπεζας τής Ελλάδας, ΰπογραφό- 
μενη άπό τους τότε "Εφορους ’Εκπαιδευτηρίων (Π. Κολοβό, Νικόλαο Δρόσο, Ιναν δυσανάγνω
στης υπογραφής καί τόν Ί  (;) Άσβεστά), τους ’Επίτροπους των 4 Εκκλησιών (Δημήτριο ’Δ. 
Καζαντζή, Βασίλειο Καντάρα, Κων)ηνο Σ. Σαλαμάγκα, (8) Κων)τΐνο Δ. Κυρούοη, Ιωάννη Φω
τίου Χάΐια, Πέτρο Α. Στούπη, Γεώργιο ’Αναστασίου Δάκαρη) τόν ’Επίτροπο τοΰ Νοσοκομείου 
(Κων)τϊνο Χατζή - ’Αλεξίου), τους "Εφορους Κορασίων (Μιχαήλη Καραπά, Παναγιώτη Ν. Μαρ· 
νέλη καί Κων)τϊνο Ί .  Κοόρενια) καί τελικά τους ’Επίτροπους τοΰ Γεροντοκομείοο (Γεώργιο 
Σ. Σαλαμάγκα (9) καί Σ. Γκλίναβο (10). "Αλλη δέ Συναλλαγματική τής 1δ Νοέμβρη 1879, 
γιά δραχμές 825. πληρωτέες «είς διαταγήν» τοΰ αΰ:οϋ Δημήτριου 2. Σαλαμάγκα άπό τό Κεν
τρικό Κατάστημα τής Έθν. Τράπεζας τής Ελλάδας, ύπογραφόμενη άπό τους Επίτροπους των 
τέσσερων ’Εκκλησιών (Βασίλειο Κ. Καντάρα, Διαμαντή Μουμοόδη, Δημήτριο Σ. Σαλαμάγκα, 

'  Κων)νο Γ. Τσακμάκη. Κων)τΐνο I Κοόρεντα, Ά χιλλέα Ά . Νησιώτη, Κω>).ϊνο Γ. Τατοηράμο, 
Ιωάννη Φώτου) τοΰ Νοσοκομείου (Σπυρίδωνα Β. Παλάσχα), καί τούς "Εφορους Κορασίιον 
(Πέτρο Βελλαρά καί Παναγιώτη Κ. Πάμπου).

Κατά τή διαδρομή τών έκατονταετηρίδων, κάτου άπό διάφορα κάθε φορά 
σχήματα, κυριαρχοΟσαν στή Διοίκηση τής Κοινότητας καί τής Οπαίθρου, ό Κ λ ή 
ρ ο ς  κυρίως καί ο( Ε ύ γ ε ν ε I ς’ ή 'Εκκλησιαστική δηλ. 'Αρχή, καί οΕ φ £ου- 
δάρχες· ό Μητροπολίτης καί οΕ "Αρχοντας’ πού, χωρίς καμμ ά λαϊκή κρίση, έξ 
όφφικίου καί θέσης, έπέβαλαν τούς έαυτούς τους, δυναμικά, σαν κυβερνήτες καί 
διαχειριστές τών θεμάτων καί χρημάτων τής Κοινότητας. Καί άναγκαστικά, θά μάς 
είναι ωφέλιμη μια άναδρομή καί μια διαδρομή στο μακρυνό παρελθόν, γιά νά μπορέ
σουμε, νά έπισημάνουμε μόνο, τις ρίζες, άπ' όπου ξεπετάχτηκαν σ:ά χρό-ια μ^ς 
τά κόμματα τής ’Αρχοντιάς καί του Λαού, ή Κόσσα και ή Βλιώρα. Καί προηγήθη. 
καν έπίσης μεγάλες διαμάχες, ώσπου νά ισοπεδωθούν πολιτειακά ή Ε π α ρ χ ί α  
καί τό "Α σ τ υ, οΕ Κ α σ τ ρ ι ν ο ί κι* οί 'Ε ξ ω κ α σ τ ρ ι ν ο ί.

Μά γ ι’ αύτό, θά μιλήσουμε κάπως διεξοόικότερα, πιά κάτου.

Τήν κοινοτική—στήν Ελλάδα γενικά—όργάνωση, τή βρίσκουμε ιστορικά— 
δπως διαβάζουμε στόν Παπσρρηγόπουλο—(“) καί πριν άκόμα άπό τήν έποχή τής 
Τουρκοκρατίας. Κατά τήν ένατη έκατονταετηρίδα, συναντούμε « π ρ ω τ ε ύ ο ν -  * 7 8 9 10 *

6 Που ουνέβαι,νβ, άπό καθυστέρηση έγχα'ρης καταβολής ή είσπραξης προαόίων, να 8χη 
άνάγκες γιά πληρωμές, καί τις κάλυπτε μέ προσωρινά δάνεια.

7. Τριακόσια χρυσά ναπολεόνια, μέ τήν τότε άγορασ:ική τους δύναμη.
8. Μεγάλους θείους μου.
9. Μεγάλο κι* αδτό θείο μου.
10. Άπό μητέρα πάππο μου.
Π . Ιστορία τοδ Έλλ, Έθνους, έκδ. 1887 Τομ 6ος σελ. 548 καί έπ.
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ο ν τ ε ς» καί «π α τ έ ρ ε ς π ό λ ε ω ν». Στό δέκατο αιώνα, συνανχοΟμε έπίσης 
τόν δρο «β μ ά ς χ ω ρ ί ο υ», άναφερόμενο, κατ' άντίθεση πρός τόν κάθε, χωριστά, 
τού χωριοΟ κάτο:κο, σάν ένα ηθικό τη; κοινότητας πρόσωπο* άκόμα δέ καί τόν δρο 
«μ ητρ  ο κ ω 'μί α», μέ τήν έννοια κωμόπολης, με άθροισμα κατοίκων, πού νέ· 
μονται κοινά προνόμια, κι’ ύποβάλλωνται σέ κοινά καθήκοντα. Κατά τή διάρκεια 
τής Φραγκοκρατίας, συναντούμε «"Α ρ χ ο ν τ ε ς» καί « Πρ ο ε σ  τ ο ύ ς » ,  δπως 
άκριβώς καί κατά τήν Τουρκοκρατία, συναντούμε « Δ η μ ο γ έ ρ ο ν τ ε ς »  ή «Γέ- 
ρ ο ν τ ε ς», « Πρ ο ε σ τ ο ύ ς » ,  «Έ π ι τ ρ ό π ο υ ς», « Κ ο τ ζ ι α μ π ά σ ι δ ε ς » .

Β' .
Έ  Κοινότητα, κατά τούς τελευταίου; καιρούς τής Τουρκοκρατίας,(μέσα περίπου 

τής 19ης εκατονταετηρίδας) έμφανίζεται νά έχη καί ιδιάζουσα έσώτερη όργάνωση σέ 
Σ υ ν ο ι κ ι α κ έ ς  Μ ου χ τ α ρ ο δ η μ ο γ ε ρ ο ν τ ί ε ς ,  ένδοκοινοτικές 'Αρχές, 
πού έκαναν κατανομές καί είσπράξεις φόρων, είχαν ιδιαίτερη σφραγίδα καί γενικά 
έκπροσωποΰσαν, ή κάθε μιά τους, τή Σ υ ν ο ι κ ί α της, έκδίδονχας καί πιστοποι
ητικά, βεβαιώσεις καί τά παρόμοια. Ή  έτσι όργανωμένη Συνοικία, άποχελούσε 
ταυτόχρονα καί ένδοεσωτερικό τής Κοινότητας Εκλογικό Σώμα, πού ψήφιζε σέ 
κοινή τών κάτοικών της συνέλευση, τού; Μ ο υ χ τ ά ρ η δ ε ς (,2) άλλά καί 
τούς Ά  ζ ά δ ε ς (*8) της.*

Έχω σχήνκατοχή μου φορολογικό κατάλογο, έπιγραφόμενο«Νεφουζη(12 13 14 * 16 17 *)Δεύτερο 
τής Συνοικίας Λιβαδιώτι (,δ) διά τό έτος 1873 ήτοι 89» (,0) πού στό τέλος του, δ· 
πογράφεται*. σ:ό άριστερό, από τό Γεώργιο Σ. Γκλίναβο, ’Ιωάννη *Α. Μαγτάτζη 
(<7) καί Γδώργιο Κ Ζαχαρτζή καί σφραγίζεται μέ δυό σφραγίδες σέ παληά Τούρ
κικα γράμματα, χωρίς άλλο, τών δυό μουχτάρηδων τής Συνοικίας, στις όποιες δια
βάζουμε: Στην πρώτη: «μουγμπιρέτ σανή, μαχαλέΛιβαντιότ ντίρ»καίστή δεύτεργ*: 
«μουχμπιρέτ έβέλ, μαχαλέ Λιβαντιότ ντίρ». Καί στην απέναντι πλευρά τού φύλ
λου, τά έξής: «Συναχθέντες σήμερα δλοι οί Μαχαλιότης τής Συνοικίας Λιβαδιότης, 
έδιορήσαμεν διά Μουχτάριοες τόν Κύριον Σπυρίδω(να) Σαρράφη καί τόν Άθανάσί- 
σΐον Τρικαλινόν’ διά δέ Άζάδις, τούς άντικρυ»

Οί Μαχαλιώτες τής Λφαδιώτης είναι οί πιό κάτου άναφερόμενοι μέ τά άπέν-. 
αντί άπό τόν καθένα τους χρηματικά τού φόρου ποσά.

Γεώργιος Αναστασίου Βαφιάς 
'Αγγέλας Αναστασίου Βαφιάς 
θωμάς Αναστασίου Βαφιάς 
Νικόλαος Αντωνίου Χαπούνης 
Λημήτρίος ’Αντωνίου Χαπούνης 
Κώστας Νικολάου Παπλωματά 
Χριστόδουλος Άνδρέα Χταμάιης 
Γιάννης Χταφίλας 
Κώστας (;) Λιούμπου 
Βασίληος (J) Λιούμπου 
Βασίληος Χτ. Κοοφοβχσίλης καί υιός του 
Κώστας Χτ. Κουφοβασίλης

Ν :φ(ούζια) 1 =

τό  Νηζσμιέ η
0 1 =  Γρ. 28

1 28
1 =  » 28
1 =  » 28

1]2 =  * Η
1 == » 28
6 —  , 168
1 > 28
1 =  » 28
1 =  9 28
2 =  » 28
1 =  » 28

12. Άπό τό μ ο υ χ τ ά ρ. λέξη αραβική, ό προτιμώμενος, 6 Εκλεγμένος.
13. Άπό τό ά ζ  ά/λέξη αραβική, μέλος διοικητικού ή δικαστικού συμβούλιου.
14·. Γιά τή λέξη αύτή, θά δοθή πιό κάτου ερμηνεία.
15/11 συνοικία γύρω άπό τήνΐΐλατεΐα Μαβίλη, στόΜώλο/Η άρχαιότερη συνοικία τής πόλης.
16. Τό άντίστοιχο τής Τούρκικης τότε άρίθμησης, 1289.
17. Μαϊντάτση.
18 Θα δοθή πιό κάτου ερμηνεία.
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Γεώργιος Κ. Ζαχαρτζής καί υίός του * 4 =  ' 112
Μιχαήλ Άνδρέα Καρακίτζιο > 1 =  ’ 28
Χρίστος Άνδρέα Καρακίτζιο % 1 =r 28
Δημήτριος ’Αν. Βαφιάς » 1]2 = 14
Ά γγέλης Άν. Βαφιάς » 1]2 = 14
Σπόρος Δ. Μαλησιόβα > 1 = 28
’Αγγέλης Σπόρος Μπατσέλια » 1]2 = 14
Ιωάννης Σ. Μαλισιόβα 1 = 28
Χαράλαμπος Άθ. Τρικαλινού > 3 = 84
Γεώργιος Βασιλείου Τζιόρτζος » 1 = 28
Βασίλειος Π. Χατζή > 1 = 28
Δημήτριος Ν. Παπουτσή » 1 = 28
Πέτρος X. Μοραΐτη * 1 = 28
θωμάς Άναστ. Μπόγκας » 1 = 28
Γιάννης X. 2(μοι> (f, Β£6ΐ)«) (19) » 1 = 28
Χριστόδουλος Ράμου » 11)2 = 42
Γεώργιος Σ. Σαλαμάγκας καί υίός του * * 2
Δημήτριος Σ. Σαλαμάγκας > 4
Γεώργιος Σ. Γλίναβος > 4 *
Νικόλαος Π. Κορσοβιτσινός > 4
Χρίστος (;) Σαραντάρα 9 1
Θεόδωρος Μπαμπασίκα 9 2
Γεώργιος (;) Κγατζιόγια » 1
Απόστολος (;) Κγατζιόγια > 1
Κώστας Ν. Μα’ίτάτσης » 1)2
Γεώργιος Σταυρό Νιάρο > 3
Πάνος (;) Βαρσάμης > 1)2
Γιάννης Κώστα Μπαρτζέζα 1
Γιάννης Χρ. Διοόμπου » 1
’Αναστάσιος ’Αδερφός μου 1
Ά τλίας Έφροσύνης > 1
Μιχαήλ (;) Σαρράφης Ρ 2
Σπόρος (;) Σαρράφης » 1
θωμάς Σ. Σαλαμάγκας (20) » 1 •
Κώστα (;) Κολομπότα 
Παύλος Ά . Πολήτης

9 1]2
9 1

Νικόλαος Άναστ.Κατσικιότις 9 1
Χρίστος Κ. Μαλησιόβα Νεφ. 1 *
Βασίλειος Φώτου Κακοσιάνα » 1]*
’Αναστάσιος Φώτου Κακοσιάνα D* •
Δημήτριος I. Σιαφάκα » 1
Γεώργιος Μηραλλάης J]2
Θεόδωρος Βητολλιάνος > 1
Παναγιώτης Μαΐτάτσης » 1)2
’Ιωάννης (;)4'Μα’ίτάτσης 
Κωνσταντίνος (;) Ζηγοόρης

9 2
9 1

Δημήτριος υιός του (21) 9 I
Νεφούζια 80 γρ. 2240

έκ τών έλεών Νεφούζια 20 * 
ίσο »

660
2»00

19. Γι’ αότόν, δές στδ Περιοδικό « Ηπειρ.'Εστία* 1959. Α. Σαλ αμάγ κ α .  Δουλειές 
too Ποδαριού σελ. 64 καί ere. Ι6ό καί έπ.

20. Άπό πατέρα παπίιο μου.
21. Τό σύνολο σχεδόν των κατοίκων τής Συνοικίας Λειβαδιώτη —όπως έπίσης καί της 

άλλης παραλίμνιας, της Σια^άβας—ήταν βιοτέχνες, κι οι πιό πολλοί ταμπάκοι. δπως λεγόταν 
τότε οί βυρσοδέψες* πολλοί τσαρουχάδες, καί λίγοι βαφειάδες.

Συμπληρώνοντας τόν κατάλογο τών Λειβαδ'.ωτινών, προσθέτουμε άπό άλλους παρόμοιους 
της Ιδιας έπο/ης, xat τά πιό κάτου έπώνυμα, που τά περισσότερά τους—καθώς κι’ άπό τά 
προηγούμενα—ήταν π α ρ"α γ κ ώ μ ι α: Μπάγγας ή Μάγγας, Βιρβιτσούλ’ς, Σιύντ’ς, Κουμπλής, 
»Αρβαν(τ’οας, Κουράντζους, Καραμπάς, Μπαρούφας, Ζουμπούλι, Ζτραγκας, Κουντράς, Βασιλ*



(ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ C2TIA»

Σχετικά μέ τόν πολιτειακόν παράγοντα Συντεχνίες, σημειώνουμε τά έξή;: 
Στή Δύση, κατά τή διάρκεια του Μεσαίωνα, συνυπάρχουν και συζοΟν, δυό 

καθαρά διακρινόμενες τάξεις.* *Η Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή  καί ή Κ υ ρ ί α ρ χ η ,  πού 
είχε ύφαοπάσει γιά λογαριασμό της τά πρώην Β α σ ι λ ι κ ά  δ ι κ α ι ώ μ α τ α ,  
καί ή τάξη τών Έ  ρ γ α τ © ν, των πόλεων και τής ύπαίθρου, πού είναι ύποτελής 
στήν πρώτη. *Η τελευταία αύτή, άπαρτίζεται άπό τόν Κ λ ή ρ ο  καί τούς Ε ύ γ ε
ν & I ς· ή δεύτερη, άπό τού; δ ο ύ λ ο υ ς  (δουλοπάροικους), τούς χ ω ρ ι κ ο ύ ς ,  
τούς ά σ τ ο ύ ς. Μέσα άπό τή δεύτερη αύτή τάξη, άναπήδησαν οί Έ μ π ο ρ ο ι  
καί οί Τ ε χ ν ί τ ε ς ,  συγκροτημένοι όλοι σέ σωματειακές όργανώσεις. Οί Β ι ο· 
τ έ χ ν ε ς  ειδικά καί Έ π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς ,  είχαν όργανωθή σ έ Σ υ ν τ ε χ ν ί ε ς  
— «*Α δ ε λ φ 6 τ η τ ε ς», μαστόρων καί έργατών (τεχνιτών) καί « Σ υ ν τ ρ ό φ ι  ές» 
συγκροτούμενες μονάχα άπό τεχνίτες* υπήρχαν έπίσης και ο ί μ α θ η τ ε υ ό μ ε ·  
ν ο ι (σέ μάς τ σ ι ρ ά κ ι α ,  , κ α λ φ ά δ ε  ς) —πού είχαν, ή κάθε μιά τους τή σφρα
γίδα τους καί τή σημαία τους καί λάμβαναν δικαιωματικά μέρος στις μεγάλες έ· 
πίσημες τελετές. Οί Συντεχνίες, σιγά —σιγά, ισχυροποιούνται καί κατορθώνουν νά 
άσκούν άποφασιστικό πολιτικό ρόλο σ:ήν κρατική όργάνωση.

Γιά τήν παράλληλη όργάνωση τών Ελληνικών τώρα Συντεχνιών, μεταφέρουμε 
έδώ άποσπασματικά τά δσα σχετικά γράφει γι^αυτές ή ’Αγγελική Χατζημιχάλη (” )· 

«Τά έπαγγελματικά... σωματεία, οί σ υ ν ε ϊ α ι ρ ι σ μ ο ί ,  σ υ ν ε ρ γ α τ ι σ 
μ ο ί  καί σ υ ν τ ε χ ν ί ε ς ,  τά Β υ ζ α ν τ ι ν ά  σ υ σ τ ή μ α τ α ,  σ ώ μ α τ α ή  
σ υ ν τ ε χ ν ί ε ς  ξεφεύγουν σιγά · σιγά άπό τό δεσμευτικό κρατικό έλεγχο, καί 
στρέφονται καί σέ διαφέροντα γιά τήν έξυπηρέτηση καί ένίσχυση των έργαζόμε- 
νων. Στή Σαλονίκη π.χ. οί συντεχνίες, άποχτοϋν, άπ’ τά μέσα τού ΙΔ' αί., μεγά
λη πρωτοβουλία καί δύναμη... Εφαρμόζεται (δέ), δπως καί στά βυζαντινά χρόνια 
τό ίδιο σχεδόν σύστημα στή διοίκηση... (τους,) (καί) τηρούνται οί ίδιοι περίπου κα. 
νόνες καί διατάξεις, οί ίδιοι άγραφοι νόμοι.
Ίφέντ’ς. Μπάλλας, Ντίκους, Κουκουρδόν’ς. Καί λίγο μεταγενέστερα;

—Τσχιγαρίπ’ς, Σαμα οχούλ’ς, Μιζεκας, Κοορίτους, Τάοιους Χ3’ Ρήνας, ΓχόρΧ3ους, Πλόσκας 
Μπούρμπους, Σχχραφίγγας, Μπχ3*ανέλλχς, Ρούμπχτους, Τχρχτχρχς, Πόλκας, Μύγας, Στοορνά- 
ρας, Ντχρους, Βχρσάμ’ς, Καψάλας, Μπίμ’ς. Γκου3ΐτιρέλ*ς, Μπλίμ’ς Π’λένιους.—Γνωστές γυ
ναίκες χαμπάκες τής έποχής, ήταν! ή (Σκύρου) Κυρχ Ρήνχ, ή Κουλουμπότου, ή Ηύγινή τ ’ 

i Ζώτ’, οί αδερφές τ’ Σίμ* ή Βίδη, ή Άρβανίτ’σα, ή Ταρσούλα.—Άπό τΙς παλτότερες,. οίκογέ- 
νειες τής Λειβαδιώτης, ή:αν 03ο ξέρω, οί Γκλιναβχίοι κι.* οί Σαλαμαγκαίοι (18ο αίώνα).—Πολ
λών τά επίθετα, δείχνουν ξενική προέλευση π.χ. Μαλησχόβας, Τρικαλλ’νός, Μουραΐτ’ς, Γκλίνα- 

ΐ 6ους (Γκλινοβό τής Θεσσαλίας) Κουρσουβ’.τσ’νός (άπό τήν Κουρσχουδίτσα, Χρυσοβίτοα Μετσό
βου), Τζχόρτζους (άπό τή Κορυτσά ή Τζχόρτζα) Κχτσ’κιότ’ς (άπό τό Κατσικά των Γιαννίνων) 

I Βιιουλχχνους (άπό τά Μπιτώλια, Μοναστήρι) ΙΙουλίτ’ς. Έκδηλο χαρακτήρα παραγκωμιου, S- 
| χουν π.χ. τά έπώνυμα: Σαποόν’ς, Μπατσίλας, Β'β’ς, Σχαλαμάγκας, Μπαμπασχύκας, Σαραντάρας 
ι Νχχρους, Βαραάμ’ς, Μαίντάτο’ς, Μπαρτζέζας, Κουλουμπόο’ς, Καχουσχάνας, Μηραλάης, Μπάγ- 
I γας, Β ρβιτσούλ’ς, Σχύντ’ς, Κουμπιλής, Κουράντζους, Καραμπάς, Μπαροόφας, Ζουμπούλ’ς, Μι- 
! ζέχας.—Έπαγγελματικά έπώνυμα είναι τά*. Σταφυλάς, Βχφχάς, Παπλωματάς, Παπ’τσής, Σα- 

ράφ’ς, Κουντράς (κουντούρα—άς—τζής).—Άπό τό όνομα τής μητέρας, προέρχονται τά έπώνυ
μα: τ’ς Άρδανίτ’οας, τ'ς Ηύφροσύν’ς, τ’ς Κακουσχάνας, τ 'ς  Οδράνους, τ'ς Ρήνας, τ’ς Κουλου- 
μπότους. τ’ς Ταρσοόλας.

Νεφούζια, είναι ή αραβική λέξη ν ο ο φ ο ύ ς, πληθ. του νέφς, που σημαίνει μητρώο (κα 
τάλογο έδώ). · '

Ν'τζχμ'ς (νιζάμης* στό Γιαννιώτικο Ιδίυίμα), είναι δ τακτικός στρατιώτης (κατ’ Αντίθε
ση πρός τον άτακτο τής έποχής εκείνης). Ν ι ζ ά μ έπίσης σημαίνει καί τάξη, τακτοποίηση, 
κανώγας· ν ι ζ α μ ι έ μπορεί νά οημαίνη καί φόρος τακτικός, κανονικός.

Στή συγκέντρωση καί καταβολή του φόρου αυτού τής Τουρκοκρατίας, συμμετείχαν, δπως 
σημειώνεται, καί τά ’Ελέη τής πόλης, προφανώς, γιά τήν αναλογία φτωχών φορολογητέων τής 
Συνοικίας καί ή αναλογία είναι σοβαρή. 20 νουφούοια στά 100 τής Συνοικίας.

22. Μορφές άπό τή σωματική όργάνωση τών Ελλήνων στήν ’Οθωμανική Αύτοκρατορία, 
’Αθήνα 1963 (ανάτυπο) σελ. 292 καί ®π#



ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΪΤΙΑ*

»eH κοινότητα καί οί συντεχνίες, διαδραματίζουν σπουδαιότατο ρόλο άΐτό τά 
πρώτα χρόνια τής Τουρκοκρατίας... Μονάχες τους... διαλέγουν,τώρα’πιά, τή διοίκησή 
τους, πού τυπικά μόνο τήν έπικυρώνει ό Τούρκος Μουφτής ή Κατής... Τό έ μ π ο* 
ρ ι κ ό καί έ π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό  στοιχείο... έκπροσωπεί τό μεγαλύτερο μέρος 
τής κοινωνική; ζωής τού Ελληνισμού καί τήν έθνοφελή του δράση μετά τήν "Αλωση...

»Τά Α δ ε λ φ ά τ α  (άπό τήν άλλη) καί οί Α δ ε λ φ ό τ η τ ε ς . ,  συνεχί
ζουν άδιάπτωτα τή δράση τους. Προσκολλημένα στό έργο τής Εκκλησίας, έχουν 
σκοπό, πιό περιωρισμένο άπό τών ίσναφιών, κοθαρά θ ρ η σ κ ε υ τ  ι κό  καί φ ι- 
λ α ν θ ρ ω π ι κ  ό...

• »Άλλά καί στην ξένη..., ιδρύονται παρόμοιες όργανώτεις, όπως στη Βενε
τία ή ’Αδελφότης τής Σκόλας... τοΟ Ά γ. Γεωργίου τών Γραικών, πού άναφέρεται 
άπό τά πρώτα χρόνια τής Τουρκοκρατίας... Τά ίσνάφια-λοιπόν, μαζύ μετά ’Αδελ
φάτα, όργανώνουν τήν κοινωνική άλληλεγγύη κατά τήν Τουρκοκρατία.’Αλλά κατ’ 
έξοχήν άπό τις συντεχνίες έξαρτιέχαι ή θ ρ η σ κ ε υ τ ι  κ ή, φ ι λ α ν θ ρ ω π ι  κή, 
φ ι λ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  καί έ G ν ι κ ή ένέργεια, πού σταθερά προοδεύει κατά 
τήν τουρκοκρατία καί αποτελεσματικά ξαπλώνεται σε δλον τόν Ελληνισμό...

»Στούς Τούρκους, άρεσε \ά είναι δργα\ωμένοι σέ συνάφια οί έργαζόμενοι, 
γιά νά διοικούν εύκολώτερα τό λαό καί νά συνεννοούνται άποτελεσματικώτερα μέ 
τούς ύπεύθυνους άρχηγους, καί ιδιαίτερα μέ τόν πρωτομάστορα...

»’Από τό Ταμείο τών συντεχνιών, προσθέτει ή ’Αγγελική Χατζημιχάλη, τόν 
κουρβανά, συντηρούσαν γιατρούς, βοηθούσαν άρρωστους συντεχνίχες... γέροντες... 
χήρες, ορφανά. . άεργους* πάντρευαν κορίτσια... μάζευαν έκθετα παιδιά... Ελευθέ
ρωναν άπό φυλακές, κρατούμενους γιά χρέη... Χτίζαν καί συντηρούσαν σκολειά, 
διώριζαν καί πλήρωναν δασκάλους* οικοδομούσαν έκκλησίες, νοσοκομεία, κάθε εί
δους ευαγή Εδρύματα. ’Ανακαίνιζαν μοναστήρια, άγόραζαν άμφ:α καί h p i σκεύη, 
ιστορούσαν καί διακοσμούσαν Ναούς. Κι* δλο ούτά, άπό τό «κιβώτιον τού Ελέους,

»Τά ίσνάφια, λειτουργούν... παντού, στόν Τουρκοκρατούμενο Ελληνισμό».
Είναι λοιπόν πιθανό, καί οί απόδημοι Ήπειρώτες, νά βρτ.καν προετοιμασμέ

νη στά Γιάννινα καί τήν νΗπειρο, άν όχι παρόμοιας, μέ τήν πιό πά\ω περί· 
γραφόμενη εδρύτητας καί πληρότητας—άμεσες γ ι’ αυτό άποδείξεις, δέν υπάρχουν 
δσο ξέρουμε—μιά, άνάλογα πάντως συγκροτημένη συντεχνιακή όργάνωση* καί μιά 
τέτοια έπί μέρους συμπαγή κι’ οργανωμένη μάζα, γενικοποιώντας, \ά τήν μορφο- 
ποίησαν σέ Εφορείες, ’Επιτροπές, 'Ιδρύματα, κλπ.—Σέ Ελέη.

Άπό τά σπλάχνα άλλως τε τών ίσναφιών καί τών Άδελφότητων, βγήκαν 
βλοι αύτοί οί πατριώτες—έμποροι καί τεχνίτες—πού, συνεχίζοντας άπό τά ξένα 
τήν άγαθοποιό τους δράση, μεταβλήθηκαν σέ μεγάλους τού τόπου Ευεργέτες κι* 
έθνοσωτήρες. Γουναράδες π.χ. ήταν κι* οί Ζωσιμάδες, οί Κρομμυδες, οί Καπλάνη- 
δες, οί Γοργόληδες καί άλλοι πολλοί ακόμα.

Οί πρώτες μαρτυρίες γιά συντεχνιακή όργάνωση στά Γιάννινα, μάς έρχονται 
άπό τόν καιρό τού Έβληά Τσελεπή (1670), ό όποιος, περιοδεύοντας, βρήκε στά 
Γιάννινα ' Α ρ χ η γ ό  Σ υ ν τ ε χ ν ι ώ ν ,  πού τόν άναφέρει μάλιστα παράλληλα μέ 
τούς άρχηγούς Στρατού καί Χωροφυλακής, τό Μουσουλμάνο θρησκευτικό Αρχη
γό, τό Γενίτσαρο Στρατηγό, τόν Οικονομικό νΕφορο, τόν Τελώνη, τό Σιούμπασιη 
καί τόν Αρχιμηχανικό. Στά 1700, οί περιηγητές Σπόν καί Γκαρνιέ, βρίσκουν τά 
Γιάννινα, σέ τέτοια άνθηρότητα, πού τά παρομοιάζουν μέ τή Μασσαλία τής έπο- 
χής, μέ μεγάλη καί αναπτυγμένη χειροτεχνία καί βιοτεχνία, πού ή πρόοδό της, 
σίγουρα άνακόπηκε μέ τήν κατάλυση άπό τό Ναπολέοντα τής Ένετικής Δημο
κρατίας. Γιά τις έμπορικές συναλλαγές πού γινόταν ανάμεσα Γιάννινα καί Βενετία, 
πολλές έχουμε πληροφορίες άπό τά Αρχεία τής τελευταίας. Κατά τή διάρκεια 
τού 18ου αιώνα, υπάρχουν κι* άπ* άλλες μεριές πληροφοριακά στοιχεία, όπως έπί· 
σης άφθονες πληροφορίες γιά τόν καιρό τής δυναστείας τού Άλή Τεπελενλή κα
θώς γιά τούς μετά - Άληπασιάδικους χρόνους. (Συνεχίζεται)
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r ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΖΥΓΟΥΡΗ 
*, Γεωπόνου—Γαλακτολόγου

ί
ΤΑ ΕΝ ΗΠΕΙΡΩ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

- ΠΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1913—1958)

Ή  ’Ήπειρος πού ήτο «πρώτη στ’ άρματα σιά γρόσια καί στα γράμματα» 
ήτο δυστυχώς ή τελευταία εις την γεωργικήν ά\άπη’ξ<ν, διότι, κατά τους χρόνους 
τής Τουρκοκρατίας, ούδεμία προσπάθε α κατεβάλλετο υπό του Τουρκιχοΰ κράτους 
προς προαγωγήν τής γεωργίας, οι δέ κάτοικοι εθεώρι υν τό γεωργικόν επάγγελμα 
ώς εντελές και ανάξιον προσοχής.

Ή  καθυστέρησις αυτή ι ις τήν γεωργικήν παραγωγήν ώφείλετο κυρίως είς τό 
άγονον του εδάφους κα'ι τήν μικράν άποδοτικότητα του μεγαλύτερου τμήματος του 
Νομού Ίωαννίνων κα'ι δπερ ή ο ή αιτία τής αποδημίας του μεγαλύτερου μέρους 
του πληθυσμού τής υπαίθρου, τής παραμονής δέ εις τήν γενέτεραν και τής ένα- 
σχολήσι ως εις τα γεωργικά έργα μικρού μέρους των αγροτών κα'ι ίδίρ. τών γυναι
κών αιτίες κυρίως έξετέλουν άπάσας σχεδόν ιός γεωργικός εργασίας.

Εις τήν καθυστέρησιν τής γεωργίας είς τάς παραγωγικός περιφέρειας δπου, 
κατά τό πλεΐοτον, ό άρρην πληθυσμός πορέμετενέν τφ τόπφ, συνέιεινε μενάλως 
καί τό επικρατούν ςεουδαρχικόν σύστημα κα α τό όποιον τό μέγιστον μέρος των 
καλλιεργησίμων καί των συναφών αυταΐς βοσκήσιμων εκτάσεων, άνήκεν, εις γαιο- 
κτήμοτας (τσιφλικιούχσυς) οιτινες δ ά βιαίων μέσων έξηνάγκπζον τούς χωρικούς 
νά εργάζονται έν αύ αΤς ώς κολλήγοι διά νά παράγουν δσον τό δυνατόν περισσό
τερα προϊόντα έκ τής έκτάσεως ήν είχον εις τήν διάθεσίν των και εκ τών οποίων 
οι τσιφλικιοΰχοι ελάμβα'ον ώς δικαίωμα τό εν τρίτον τών παραγομένων προϊόντων. 
Τά δέ απαραίτητα έγγειοβε/αιωτικά έργα έξετείούντο ύποχρεωτικώ; διά προσωπι
κής εργασίας τών χωρικών* ού<νέν έέ άλλο μέτρον έλαμβάνετο παρά τών Ιδιοκτητών 
προς αύξησιν τής παραγωγής πλήν τής επιβολής εξαντλητικής εργασίας εις τους 
κολλήγους.

Ή  τοιαΰτη κατάστασις άπεγοήτευε τούς άγρότας οιτινες μετά μεγάλης δυσφο
ρίας καί απροθυμίας έξετέλουν τά γεωργικά έργα καί παντοια μέσα εμηχονευοντο 
δπως άποτρευγωσι τήν εργασίαν περ οριζόμενοι είς τήν παραγωγήν των προϊόνων 
τά όποια θά ήιαν εις αυτούς απαραίτητα διά τήν στοιχειώδη συντήρησίν των, μετά 
τήν καταβολήν είς τό δημόσιον τού είς είδος φόρου τής δεκάτης εκ τού συνόλου 
τής παραγωγή; καί τού γεωμόρου είς τούς ιδιόκτητα; έκτοι· άπομένοντος υπολοίπου.

Είς τον περιορισμόν τών καλλιεργούμενων εκτάσεων συνέβαλλον, κατά τό 
πλεϊσ ον, και αυτοί ου cot οί Ιδιοκτήται υΐτινες προύτίμων νά παραμένη μέγα μέ
ρος τών κτημάτων των άκαλλιέρνητον διά νά ιό έκμισθώνωσιν είς κτηΌτρόφους 
προς βόσκησιν προβάτων οΐτινε; επλήρωνον σημανιικά ενοίκια διότι, λόγορ τής με-
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γάλης ζητήσεως του γάλακτος παρά των τυρεμπόρων, εΰρ’σκον συμφέρον οί χτηνο- 
τροφοί νά καταβάλλωσι τά ενοίκια ταΰτα καί νά αύξάνωσι τά ποίμηά των εις βί· 
ρος της γεωργίας. Δ'ά τούτο δέ κατά τάς τελευταίας προ του πρώτου ευρωπαϊκού 
πολέμου δεκαετηρίδας, μεγάλαι εκτάσεις από των Ίωαννίνων μέχρι Πρεβέζης καί 
Ήγουμενίτσης παρέμενον ακαλλιέργητοι χρησιμοποιούμενοι ως βοσκαί. Ή  δέ ζή· 
τησις αυτή του γάλακτος, συ.επείρ. της οποίας οί κτηνοτρόφοι έφρόντιζαν νά έχωσι 
πρώιμον τοκετόν των προβάτων των, ώστε άπό^τού μηνός Δεκεμβρίου έκάσιου 
έτους νά παραδίδω τι γάλα είς τούς ιυρεαπόρτυς των πεδινών ίδίρ. περιφερειών, 

. ώφείλετο είς τό οτι οί τυρέμποροι κατεσκεύαζον τυρούς φέτας είς βαρέλια τούς οποί
ους άπέστελλον είς Αίγυπτον δπου έτύγχανον προνομιούχων τιμών λό/φ της πρωϊ* 
μότητος. Επειδή δέ κατά την εποχήν ταύτην οί τυροί λόγφ τού ψύχους τού χει- 
μώνος συνεκράτουν αρκετήν υγρασίαν, ειχον ούτοι μεγάλη ν άπόδοσιν καί άπελάμ- 
βανον οί τυρέμποροι σημαντικά κέρδη. 'Από δέ τού μηνός Μαρτίου οί τυρέμποροι 
κατεσκεύαζον κεφαλοτύρ α αποβουτυρωμένα κατά τό ήμισυ καί πλέον, τά όποια ώ- 
νόμαζον μ α ν ο ύ ρ ι α  καί τά όποια άπέστελλον είς Ίταλίανκαί Μάλταν δπου ήσαν 
περιζήτητα διά τρίψ μον είς τά μακαρόνια. ’Επειδή δέ ήσαν πολύ αλμυρά, έ· 
χρησίμευον συνάμα καί διά τό άλάτισμα τών μακαρονίων διότι, κατά τήν εποχήν 
εκείνην τό ά ’.ας εν Ίταλί<? ήτο πολύ ακριβόν λόγφ υπερβολικής φ >ρολογίας καί 
συνεπώς, διά τών τυρών, είσήγετο εν τή χοόρα ταύτη έμμ-σως καί ά'λας.

Εις τάς μή παραγωγικός περιφερείας τής 'Ηπείρου οπού άτασαι αί γεωργι
κοί εργασίαι εξειελούντο υπό ιών γυναικών, εις τά χωρία άπέμενον μόνον οί άν- 
δρες οί ασχολούμενοι κυρίως καί μέ άλλα επαγγέλματα, εκ δέ τών λοιπών παρέ
μενον είς τά χωρία οί μή ίκανοί συνήθως δι’ άποδηιιίαν, δι9 δ καί έθεοορούντο 
ούτοι ώς α ν ε π ρ ό κ ο π ο ι .  Διά τούτο τό γεωργικόν επάγγελμα περιέπεσε βαθμη
δόν είς ανυποληψίαν μέχρι β ιθμού ώστε καί οί διδάσκαλοι τής εποχής εκ-ίνης, 
δταν έπρόκειτο νά επιπλήξουν μαθητήν τινα διά τι,ν άμελειάν του, τφ έλεγον: «}σύ 
δεν έχεις προκοπή για γράμματα, πρέπει νά πας νά κάνη; χωράφι καί νά φυ:’ρς 
κατσίκια». Τόσον εξευτελιστικά έΟεωρούντο τά αγροτικά ταύτα επαγγέλματα καί 
φυσικόν ήτο, ό κάθε φιλότ μος νέος νά· άπεχθάνεται ταύτα καί νάφρονάζη νά 
μάθη γράμματα διά νά άποκιήση εφόδια διά ιό ταξίδι είς τάς πόλεις ή είς άλλας 
χώρας δπου θά ήδύνατο νά προκόψη καί νά εύημερήπη δ.ά νά μή καταντήση νά 
γίνη γεωργός ή κτηνοτρόφος.

Τήν μακραίωνα αδιαφορίαν τού τουρκικού κράτους διά ιήν λήψιν μέτρων 
προς εφαρμογήν προοδευτικών μεθόδων διά τήν άνάπιυξιν τής γεωργίας, προσε- 
πάθησε νά σταματήση τό καθεσ ώ; τών Νεοτούρκων δπερ έπεβ^ήθη τφ 1908 κα
τόπιν επαναστάσεως τούτων κατά τού Σ υλτάνου* διά νά άπυδίίξη δέ τό κόμμα 
τούτο ότι ή ο  φιλοπρόοδον, έλαβε διάφορα στασμωδικά μέτρα υπέρ τής γεωργίας 
τά όποια ειχον μάλλον εντυπωσιακόν χαρακτήρα, διώρισε δέ καί γεωπόνους κατά 
περιφερείας οί όποιοι νά ερχωνται είς επαφήν μετά τώνάγρο ώνκαί νά μεριμνούν 
διά τήν προαγωγήν τής γεωργίας.

Είς τήν ^Ηπειρον ό γεωπόνος περιωρίσθη κυρίως είς ιήν εισαγωγήν §* τής 
Δ. Ευρώπη; διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων καί εργαλείων τά όποια επεδεί- 
κνυεν είς τούς άγρότας* άλλ’ ή έπίδειξις αύτη έγίνετο μόνον χάριν προπαγάνδας 
υπέρ τού νεοτουρκικού καθεστώτος παρά προς ωφέλειαν, διότι τά άροτρα ώς καί τά 
αλλα εργαλεία ήσαν κυρίως γερμανικής προε'εύσεως, βαρέα καί μή δυνάμενα νά 
συρθώσιν υπό τών καχεκτικών ζώων τών χωρικών τής 'Ηπείρου καί κατά^ληλα 
μόνον διά πεδινάς Ικιάσεις όμαλάς σχετικώς καί ούχί διά πετρώδη καί ανώμαλα 
εδάφη, ώς ε!*αι τά πλεϊστα τοιαύτα έν τφ Νομφ Ίωαννίνων. Διά τούτο δέ καί 
ούδείς ιδιοκτήτης ή αγρότης Ιπρομηθεύθη τοιαύτα Ιργαλεια ή μηχανήματα, άλλ*
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εξηκο^ουθουν πάντες νά μετπχε ρίζωνται ξύλινα ά'ροτρα καί νά εφαρμόσουν τά 
πρωτόγονα συστήματα διά τήν καλλιέργειαν της γης.

Τά μηχανήματα ταύτα και εργαλεία εύρατμεν μετά τήν οΡωσιν τών Ίωιιννί- 
νων υπό ιού Ελληνικού Στρατού τ<7> 1913 εις αποθήκην τινά παρά τήν Κεντρικήν 
πλατείαν τής πό^ως των Ίωαννίνων δ του β)αδυτερον εγκατεσταθη το εστιαιορι- 
ον «ή Κωνσταντ.νουπολις», σήμερον δε λειτουργεί ό Κινηματογράφος «Τιτάνια»* 
ό δε τοποθετηθείς μετά την άπελευθέρωσιν οίκονομικος έφορος απεφασισε να τα 
έκποιήση ώς άχρηστον υλικόν διά δημοπρασίας’ άλλ’ ή έπέμβασίς μας παρα τφ 
τότε Γενικω Διοικητή άειμνήστο) Γ. Ζοογράφα.) υπό τάς διαταγάς του οποίου ετέ* 
θημεν άποσπασθέντες εκ των τάξεων του Σ ρατοΰόπου ύπηρετούμεν τος εφεδρος, 
εματαίωσε'τήν δημοπρασίαν καί παρεδόθησαν τά είδη ταυτα εις την ίδρυθεΐσαν 
τότε παρά τή Γενική Διοικήσει ’Ηπείρου υπηρεσίαν τής Εθνικής ΟΙκονομίας υπο 
την Δ·ευθυνσιν του Στεφάνου Γρανίτσα δημοσιογράφου, βουλευτού καί εφεδρου 
τότε αξιωματικού. Τά ανωτέρω είδη ετοποθετήθησαν είς to κτίριον όπου σήμερον 
στεγάζεται δ Ραδιοφωνικός Σταθμός καί είς τήν αίθουσαν ένθα συνεδριάζει το 
Στρατοδικείον/Ιωαννίνων.

Λόγψ τής νοοτροπίας ήτις, ώς άνα)ΐέρω ελέχθη, επεκράτει τότε περί τής ευ· 
τε1 είας του γεωργικού επαγγέλματος,1 εκρ^θη σκόπιμον δπως συσταθή εν προσωρι* 
νόν Γεωργικόν Φροντιστήριον είς τό όποιον νά γίνηται διδασκαλία γεωργικών μα
θημάτων είςιτούο διδασκάλους τής Ηπείρου προς διαφώπσιν τούτων περί των 
συντελεσθεισών αλλαχού προόδων είς τούς διαφόρους γεωργικούς κλάδους καί τής 
ά άγκης τής εφαρμογής καλυτέρων μεθόδων προς άνάπτυξιν αυτών, συνάμα δέ 
καί διά νά πεισθώσιν ούτοι δτι ή γεωργία είναι ένα από τά εύγενέστερα έπαγγέλ- 
ματα καί οχι ευτελές καί άξιον περιφρονήσεως, ώς ενομίζετο μέχρι τότε ενταύθα. 
Ουτω, κατόπιν άποφάσεως τής Γενικής Διοικήσεως Ηπείρου, διωργανώθη κατ’ 
Αύγουστον του 1913 υπό του παρ’ αυτή τμήματος τής ’Εθνικής Οικονομίας συγ- 
κέντρωσις ύπερτετρακοσίων διδασκάλων και διδασκαλισσών έξ δλης τής ’Ηπείρου 
συμπεριλαμβανομένης και τής Βορείου τοιαΰτης μέχρι Τεπελενίου ήτις κατείχετο 
τότε υπό του ελληνικού Στρατού. Ή  συγκέντρωσις αυτή εγένετο εις τήν αίθουσαν 
δπου είναι σήμερον εγκατεστημένος ό Ραδιοφωνικός Σταθμός τών ενόπλων Δυνά
μεων καί κατά τήν οποίαν επί 15 ήμέρας έγίνοντο μαθήματα σχετικά μέ τούς δια
φόρους κλάδους τής Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Γεωργικών Συνεταιρισμών κ.λ.π., 
επιδεικνυοντο δέ είς αυτούς καί τά έγκατα?ειφθέντα υπό ιών Τούρκων γεωργικά 
μηχατήματα και εργαλεία άτινα, ώς εΐπομεν ανωτέρω, εύρίσκοντο τοποθετημένα 
είς τό έτερον διομέρισμα τού ανωτέρω κτιρίου δπερ χρησιμοποιείται σήμερον ώς 
Στρατοδικεΐον καί επεξηγείτο είς.τούς διδασκάλους δ τρόπος τής χρησιμοποιήσεως 
καί τής λειτουργίας των.

Έπί τή εύκαιρίρ τής συγκεντρώσεως ταΰτης τών διδασκάλων, έγένοντο είς 
αυτούς παρ’ ειδικών εκπαιδευτικών και άλλων επιστημόνων παιδαγωγικά μαθή
ματα ώς καί τοιαύτα περί τών καθηκόντων τού πολίτου, περί υγιεινής κ.λ.π.

Κατά τό μικρόν τούτο χρονικόν διάστημα καθ’ δδιήρ εσαν τά γεωργικά μα
θήματα, δεν ήτο βεβαίως δυνατόν νά διδαχθώσι λεπτομερώς ούτοι δλους τούς κλά
δους τής γεωργίας* υπήρξεν δμως κατά τούτο επιτυχής ή ιδέα τύς συγκεντρώσεως 
εκείνης, διότι έδόθη είς αυτούς ή ευκαιρία νάλάβωσι μίαν γενικήν ιδέαν περί τών 
προόδων τής γεωργίας καί νά χοησιμευσωσιν ώς απόστολοι τής προαγωγής τής 
γεωργίας είς τήν ύπαιθρον καί ώς πολύτιμοι βοηθοί τών γεωπόνων οΐτινες θά πε* 
ριώδευον βοαδύτερον είς τά χωρία τής ’Ηπείρου προς μετάδοσιν προοδευτικών 
γνώσεων είς τούς άγρότας.

Ή  κατά τήν επ( χήν έκείν ην συγκέντρωσις τόσου αριθμού διδασκάλων είς 
’Ιωάννινα είχε καί τό καλόν οτι, λό^φ τού δτι κατά τάς ήμέρας εκείνας επρόκειτο
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νά-μεταβή εις τήν Βόρειον Ήπειρον Δ εθνής Επιτροπή προς έξακρίβωσιν των 
φρονημάτων των κατοίκων, έσυντομεύθησαν τά γεωργ.κά μαθήματα και άπεστάλη 
παρά τής Γενικής Διοική^εως δμαδικώς σημαντικός αριθμός διδασκάλων καί διδα- 
σκαλισσών είς τήν Βόρ. ’Ήπειρον εκ των ύπηρεούντων κνρ'ως εις τάς βορείως 
tojv Ίωαννίνων Κοινότητας ΐνα ένθαρρύνωσι τούς κατοίκους και τούς βοηθήσω· 
σιν εις ιήν έκδήλωσιν των ελληνικών των αισθημάτων.

— Άλλα διά τής προφορ κής μόνον διδασκαλίας είς τούς γεωργούς, είχε διά 
μέσου των διδασκά?νων, είτε άπ* ευθείας εκ μέρους των λίαν ευαρίθμων τόε γεω
πόνο) ν, δεν ήτο δυνατόν νά προκόψουν άξια λόγου αποτελέσματα* εχρειάζετο εκ 
παραλλήλου και υποδειγματική διδασκαλία ΐνα γίνεται εφαρμογή των δ.δασκομέ- 
νων, συνάμα δε νά έκτελώνται καί πειράματα προς εφαρμογήν νέων μεθόδων καλ
λιέργειας, προσαρμογήν νέων ποικιλιών δημητριακών, δένδρων καί α'Ιλων φυτών 
προς τάς διαφόρους τοπικάς συνθήκας, καλλιέργειαν δενδρυλλίων προς διάθεσιν 
είς τους άγρότας, εφαρμογήν καταπολεμήσεως διαφόρων ασθενειών τών δένδρων 
καί τών διαφόρων καλλιεργειών κ.λ.π. Καί ατό τής άιόψεως ταύτης δύναιαί τις 
νά εΐπη on ή ’Ήπειρος καί ιδιαιτέρως ό Νομός Ίωαννίνων ηύνοήθη ύπό του 
Κράτους περ σσότερον από κάθε άλλο διαμέρισμα τής Ελλάδος* καί ενώ είς άλ
λους τομείς ή Ή  πείρος παρέμεινε καθυστερημένη καί παρημελημένη, είς ούδεμίαν 
άλλην περιφέρειαν τής Ελλάδος έγκατεστάθησαν τόσα γεο>ργικά ίδρύματα δσα είς 
τήν ’Ήπειρον, αδιάφοροι* εάν έκ παραλλήλου προς τούτα δεν εγένοντο καί τά απα
ραίτητα εκείνα εογα (συγκοινεονιακά, αποστραγγιστικά, αρδευτικά, άσ ράλε α εν 
υπαίθριο κλ.π.) ά ινα ήθελον έπιβοηθήσει ιήν δράσιν τών γεωργικών ιδρυμάτων 
καί τών περιοδευόντων γιωπόνων. Άλλ’ ή καθυστέρησις αύτη ώφείλετο προσέτι 
και είς αντιδράσεις, .κατά τήν προπολεμικήν περίοδον, εκ μέρους πολυπραγμονών 
τοπικών παραγόντων ξένων προ: τάς υπηρεσίας τών Ίδρυμά·ων οΐτινες παρενέ* 
βαλλον προσκόμματα είς τούς αρμοδίους καί τούς μή αρεστούς αυτούς υπαλλήλους 
διά τών αναληθών είσηγήσεοδν των προς τό Κέντρον καί τήν οη άμ ξίν των είς άλλο- 
τρία καθήκοντα, τάς επικρατουσας έσφαλμένας αντιλήψεις είς τό Κέντρον περί τής 
σημασίας ειδικών τινών κλ«δο)ν, ώς επίσης καί συνεπείφ τής μή έγκαίρ υ πολλάκις 
γορηγήσεως τών άπαιτουμέτων πιστώσεων προς έκτέλεσιν τών άπαραιτήτιον δΓ 
έκάστην περίοδον εργασιών καθ’ ήν εποχήν κυρίως δεν είχον ίδρνθή εϊσέτι τά Γε· 
ωργικά?ταμεΐα.

Επειδή εύρισκόμεθα ένΓαύθα από τών αρχών τής ίδρύσεως τών γεωργικών 
υπηρεσιών καί ίδρυμάτων~τινά τών οποίων ημείς αυτοί ίδρΰσαμεν, ή διηυθυνομεν 
είς άλλων τήν ΐδρυσιν μεγάλως συντελέσαμεν, είς τά πλειστα δέ προσφέραμεν τάς 
υπηρεσίας μας, καί επομένως γνωρίζομεν λεπτομερώς τά άφορώντα ταύτα, τος δυ
σχέρειας καί τάς'άντιδράσεις άς άντεμετώπισαν κ.λ.π., έθεωρήσαμεν σκόπιμον νά 
άναλάβωμεν τήν έξισιόρησιν τής ίδρύσετυς καί τής λειτουργίας των μετά τών σχε
τικών παρατηρήσεων καί- κρίσεων διά τήν ακρίβειαν τής οποίας καί τήν αντικειμε
νικότητα κατεβάλλομεν πάσαν προσπάθειαν.

Είς τήν εργασίαν μας ταυτήν μεγάλως μάς εβοήθησαν και όί νυν διευθυν
τές τά ίδρύματα ταυια, τούς όποιους θερμώς εύχαοιστουμεν, οΐτιτες μάς ενημέρω
σαν περί τών τεωτέρων εργασιών τών ιδρυμάτων, ό)στε νά είναι κατά τό μάλλον ή 
ήττον πλήρης ή είκιον τής δράσεως τούτων κατά τό τεσσαρακονταπενταετές διάστη
μα από τής απελεύθερο') σε α)ς τής Ηπείρου. Έ τ ι δέ μάλλον έθεωρήσαμεν σκόπιμον 
νά άσχοληθώμεν μέ^τό ζήτημα τούτο, διό 'ΐ φρονούμεν δτι μία τοιαύτη εργασία 
δεν θά ήτο ανωφελής τόσον δΓ εκείνους οΐτινες θά έπιθύμουν νά άρυσθώσι σχε
τικός περί τών εξελίξεων αυτών πληροφορίας, δσον καί διά ιούς επιθυμοϋντσς έκ 
τών νεωτέρων γεα>πόνων νά γνωρίζωσι ποία ανυπέρβλητα πολλάκις εμπόδια προς 
δημιουργίαν τινών εκ τών υφισταμένων ίδρυμάτων συνήντησαν οί παλαιότεροι
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συνάδελφοί των ύποβληθέντες καί εις ά*ομικάς θυσίας και πόσους αγώνας κατέβα- 
λον ούτοι είς εποχήν μάλιστα καθ’ ήν δεν ύτήρχον αι αμερικανικοί παροχαί καί 
δη ή Ι'δρυσις και ή λειτουργία αυτών συνετελέσθη 1κ των ψυχίων πενιχρών προϋ
πολογισμών μέ σοβαρά έλλειμμα ;α συνεπείς του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, τής 
Μικρασιατικής καταστροφής, τής δΐς διχοτομήσεως του χαρτονομίσματος, τής ση· 
μαντικής ύποΤ μήσεως τής δραχμής κ.λ.π. Έχπμεν δέ την γνώμην δτι είναι χρήσι
μον να γνωρίζη τις την ιστορίαν του κλάδου του, διότι οί μανθάνοντες ταυτην με- 
γάλως ώψελοΰνται και γίνονται εν τή πράξει καλύτεροι έπισιήμονες χρήσιμοι και 
είς εαυτούς καί είς την επιστήμην των.

Περί τής ίδρύσεω; καί τής έξελίξεω; των εν Ήπείριο έγκατασταθέντων Γε* 
ο)ργικών "Ιδρυμάτων από τής άπελευθερπωεως ταύτης (1913) μέχρι σήμερον, θέλο
με ν άσχοληθή κα ακέριο εν πά·*η δυνατή λεπτομερείς*, μνημονεύοντες ταϋια κατά 
την σειράν τής χρονολογίας τής ίδρύσεως των.

Σταΰ'μός ’Επιβητόρων Ίω αννίνω ν. — Ειπομεν ανώτερα) δτι επί 
του καθιστώιος των Νεοτουρκων εκομισθησαν ένταϋθα διάφορα γεωργικά εργα
λεία καί μηχα'ήματα οΥτινα έπεδεικνΰοντο είς τους άγρότας. Έ κ παραλλήλου προς 
την προσπάθειαν ταυτην ίδρύθη τό ε υπό ιοΰ τουρκικού κράτους καί Σταθμός ε
πιβητόρων ίππων παρά τούς ’Αμπελοκήπους τών Ίωαννίνων δπου σήμερον έγκα- 
τεστάθη το Οίκοτροφείον τής Γαλακτοκομικής Σχολής, δστις σκοπόν είχε την βελ- 
τίοτσιν τής εγχωρίου γενεάς (ράτσας) τών Ιπποειδών τής περιφέρειας διά διασταυρώ- 
σεως μει3 εγχωρίων φορβάδων.

Μετά την άλοισιν τών Ίωαντίνων κατελήφθη ό Σταθμός ουτος παρά τής 
Στρατιωτικής υτηρεσίας προς σ έγασιν τών ίππων τοϋ Στρατού, οί δέ εν αύτφ δι- 
αιτώμενοι επιβήτορες ιτποι άπεστάλησαν είς τον Γεωργικόν Σ-αθμόν Γαστουνης 
(’Ηλείας) Μετά δέ την προέλασιν τοϋ στρατοϋ βοριιότερον και την εκκένωσιν του 
σταϋλου, παρέλαβε το κτίριον τοϋ Σιαθμοϋ ό εν τφ στρατω υπηρετών τότε ως έ- ' 
φεδρος άνθυποκιηνίατρος κ. Χρηστός Πασιόκας Νομοκτηνίατρος τότε ’Άρτης ήδη 
δέ κοθηνη ής τής Άνωτάιης Γεωιονική; Σχολή-, τοποθετηθείς μετά την άπόλυσίν 
του έκ τών τάξεων τοϋ στρατοϋ ώς Νομοκτηνίατρος Ίωαννίνων είς τον όποιον ά· 
τε·εθη καί ή διεΰθυ σς τοϋ ιδρύματος τοΰτου δπερ έψωδιάσθη δΓ αραβικών ιπ-' 
πων καί κυπριακών όνων. Ό  Σ αθμός ουτος συ ετέλεσε συν τφ χρόνο.) εις την 
βελτίωσιν εν μέρα τής γενεάς τών ίππων, τών δνων καί τών ήμιόνων τής περί* 
φερείας Ίωαννίτων, καίτοι βραδύτατα, λόγο) τοϋ μικροϋ αριθμού τών έν αύιφ 
διαιτωμένων τότε έπιβηόρων ίππων καί δ»ων. Μετά την ΐδρυσιν τοϋ Γεωργοκτη* 
νοτροφικοϋ Στάθμου Ίωαννίνων, ή διεϋθυσις τοϋ Σταθμοΰ επιβητόρων άνετέθη 
είς τον διευθυντήν τοϋ ανωτέρω Ιδρνματος.5 t _

Είς τό παρά τούς Αμπελοκήπους κιίρ ον διετηρήθη ό Σταθμός Επιβητόρων 
μέχρι τοϋ έτους 1935 υπό τηνδιεύθυνσιν τ ϋ διευθυιοϋ τής Γαλακτοκομική- Σχο
λής δστις είχε παραλάβει τοϋτον μειά τοϋ Γεωργοκ ηνοτρηφικοϋ Στάθμου τφ 192Γ 
εξηκολονθει δέ νά διευθύνη τοϋτον καί μετά την άποχοόρησίν του έκ τής διευθύν* 
σεως τοϋ Γεωργικού Σταθμοϋ. Έ κ τών Άμπε?οκήπων μετεφέρθη ό Σταθμός Έ* 
πιβη-όρωνείς τον έν Κατσίκι/ Γεωργ. Σταθμόν δπου έν τφ μεταξύ έπερατώθη ό 
διά τούς έπιβήτορας προωρισμένος σταϋλος καί έξηκολούθησεν ή έκεΐ λειτουργία 
τούτου μέχρι σήμερον. Τά παρά τούς ‘Αμπελοκήπους κτίρια τοϋ Σταθμοϋ Ε πιβη
τόρων άιινα έν τφ μεταξύ είχον καταστή ετοιμόρροπα, κα εδαφίσθησαν προς τον 
σκοπόν δπως είς τό γήπεδον αύτοϋ άνεγερθή τό Οίκοτροφείον τής παραπλεύρως 
τούτου άνεγερθείσης Γαλακτοκομικής Σχολής, οπερ δμως μόλις μειά τον Β' παγκό
σμιον πόλεμον έπετεύχθη.

Μετά την έν τφ Γεωργ. Σταθμφ έγκατάστασίν του,'ό Σταθμός Επιβητόρων
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εφωδιάσθη καί δι* άλλων επιβητόρων οΐτινες έφθασαν τον άριθμόν των είκοσι ίπ 
πων και δνων και έξηκολούθησαν τάς έπιβάσεις τόσον έν τη έδρα δσον και εις τάς 
ίδρυθείσας έπισταθμίας ("Αρτυς, Λούρου, Φιλιππιάδος, Κανελακίου, Παραμυθίας, 
Φ λιατών), αϊτινες από του 1938 μέχρι καί τού 1940 άνήρχοντο εις 800ετησίως:

Κατά τήν Κατοχήν διεκόπη ή δράσις τού Σταθμού τούτου, διαρκούσης δέ 
ταύτης διηρπάγησαν τά ζφα και έλεηλατήθη δ Σταθμός υπό των άνταρ ών ύπο- 
στάς τήν τύχην των εγκαταστάσεων τού Γεωργοκτηνοτροφικού Σταθμού περί οΰ 
θέλομεν αναφέρει εις τό οίκεΐον κεφάλαιον.

Μετά την άπελευθ/ρωσιν ήρχισε βαθμηδόν δ εφοδιασμός' τού ιδρύματος διά 
νέων ζορων, ήτοι: Κατά τό έτος 1947 άπέκτησεν δ Σταθμός 10 επιβήτορας όνους 
προελεύσεως Κύπρου. Τό 1948 απέκτησε 10 επιβήτορας ίππους φυλής αραβικής. 
Τό 1950 εφωδιάσθη με 5 έπ βήτορας ίππους άγγλοαραβικής φυλής. Τό 1952 έφω- 
διάσθη επίσης με 5 επιβήτορας ίππους ΓΙηνείας και 5 όνους φυλής Ποατού.

Σήμερον δ Σταθμάς κεκτηται 18 έπβήτορας ίτπους φυλής αραβικής, άγγλο
αραβικής καί Πηνείας, 12 όνους φυλή; Ποατού, Κύπρου και Σαρδηνίας, έχει δέ 
ιδρύσει και περί τάς 10 έπισταθμίας εις Τωάννινα, Δολιανά, Μέτσοβον, Κόνιτσαν, 
"Αρταν, Φιλιππιάδα, Εύηνοχώριον, Σ ρήναν, Παραμυθίαν καί Λούρον δι3 ών ε· 
νεργούνται περί τάς 1500 έπιβάσεις ετησίως. Επίσης ένεργειται καί τεχνητή γονι- 
μοποίησις επί 500 ζφων θηλέων διά σπέρματος συ,ντετηρημένου προερχόμενου εκ 
των Κτηνοτροφείων 'Αθηνών και Θεσσαλονίκης ως καί διά νωπού τοιούιου λαμ- 
βανομένου εκ των ζορων τού Σταθμού Ίωαννίνων.

( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )
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TAKH ΤΣΙΑΚΟΥ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ TOY ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ί . >
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·. Κορίτσια του γειτονικού σχολείου,
I μαύρες ποδίτσες κι* αργυρές χαρές και γελοία,
\ κοτσίδες, κοτσιδάκια, κατσάρά,
j φιόγκοι κι’ αφέλεια.

t  ' '■

j :; Πώς μέ ζεσταίνετε όντας πεταχτά ' ' ’
iV περνάτε, μάγουλα ροδάσπρα και σταρίσια, '· \
1: ι κορμιά πορτοκαλιές και λεμονιές '
?? και κυπαρίσσια.

Διπλές (γλυκείες λαχτάρες!) μαχαιριές 
κάθε ματιά σας. Και φωτιά στο πεζοδρόμι.
Κι9 άπ’ τον ποδόγυρο σας, τρά, λά, λά, 
λαγνείες καί τρόμοι.

Κλείστε με κάποιαν ώρα έτσι, τυφλά,
φράχτες, τριανταφυλλιές κι* άγκάθια γΰρωθέ μου,
στον άνθισμένο Μάη σας νά πνιγώ! ι
Κι9 ώ! Θέ μου» ώ! Θέ μου!·..

^ ·
·. Ϋ

ι



ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Είναι κάποια ποιήματα σά γλυκεία μελωδία.
Την ψυχή νανουρίζουνε μ9 ενα χάδι ελαφρό.
Κι9 δμως κλείνουνε μέσα του, μια τραχεία τρικυμία, 
κι* απομένουν στα βάθη σου κατακάθι πικρό.

Μια γητεύτρα τά τόνισε και γλυκύτατη λύρα 
κι* δλο φτάνουν ακάλεστα ζωντανά και και ζεστά.
Κι9 είναι λες ροδοπέταλα φορτωμένα στα μύρα. 
Σφραγισμένη λες λύκηθος μέ τά δάκρυα κλειστά.

Μέ ρυθμούς άπαλώτατους μ* Άπολλώνιαν αρμονία.
—Κάποιες χίμαιρες κι* όνειρα κάποι* αγάπη ακριβή— 
Που3νά κρύβεται αθώρητη Ιτούτ9 ή μαύρη αγωνία, 
που νά βρίσκεται άλόγιαστη τόσα θλίψη βουβή;

Δέ μιλούνε γιά θάνατους και γιά πόνους δέ λένε.
Έ να  πέπλο τά τύλιξε τής ζωής μαγικό.
Σου μιλούνε σωπαίνοντας και σωπαίνοντας κλαινε 
μ* αξεδιάλυτο μέσα τους τό βαθύ μυστικό, ι

Είναι κάποια ποιήματα, τά σημάδεψε ή μοίρα.
Μοναχά κι* ασυντρόφευτα τριγυρνούν στή ζωή.
Και χτυπούν πάντα επίμονα*τής καρδιάς σου τή θύρα 
μ* ενα πάθος άλλόφρονο και μιά φλόγινη ορμή.

s

Γιά ταξίδια, γιά πέλαγα μακρυνά, δέ μιλάνε.
—Κάτι λόγια κοινότατα, κάτι άπλά και γνωστά.—
Κι* δμως έρχονται αθώρητα και σε παίρνουν καί πάνε. 
Καί σέ παίρνουν προς τ* άπειρο μέ τά φώτα σβυστά.

Χρνσάν&η Ζιτσαία
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Εύφρανθείτε σείς τά τέκνα τής γής για 
τήν τιμή πού γίνεται στόν άνθρωπο.

Εκείνος πού ύπήρχε πρίν γεννηθεί ό 
κόσμος, πού δλα τά πράγματα στην όρα- 
τήτούτη πλάση άπό’Εκεϊνον έγιναν κατέβη
κε στη γη μας σά λυτρωτή σας.

Κοντά στήν 'Ιερουσαλήμ, στην πόλη 
πού μιά φορά 6 θεός είχεν έπεκτείνει τήν 
χάρη του, δ θεϊκός λυτρωτής βγαίνει άπ’ τό 
πλήθος καί ζητάει ν’ άποσυρθεϊ στή μονά- 
ξιά.Άπό κεί πού πρώτα—πρώτα ό ήλιος χρυ
σώνει τήν πόλη μέ τις άχτίδες του ύψωνε- 
ται ένα βουνό, πού συχνά Εκείνος τίμησε 
τήν κορφή του μέ τήν θεία παρουσία του 
καί σ* έκεϊνο τό μέρος μέρος τή μοναδική 
νύκτα πέρασε τίς ώρες μέ διάφορες προ
σευχές.

Κατεβαίνει ό Γρβριήλ, στέκεται άνάμε- 
σα σέ δυό μυρόβολου; κέδρους καί λέει στον 
’Ιησού. «θέλεις, Κύριε, νά άφιερώσεις έδώ 
τή νύχτα σου στήν προσευχή ή κουρασμέ
νος έπιθυμεϊς λίγη άνάπαυση; Έπέτρεψέ 
μου για τήν άθάνατή σου κεφαλή νά έτοι- 
μάσω καταδεχτικό προσκέφαλο». Ό  ’Ιη
σούς άπαντά «δχι», μά κοιτάζει τό Γαβρι
ήλ μέ μιά ματιά θείας ευαρέσκειας. ’Ανέ
βηκε πάνου στήν κορφή πού ήσαν τά σύ
νορα τού ούρανοΟ καί κεί προσευχήθηκε. 
Ή  γη άγαλλόταν στό ξανάνιωμα τής ό- 

! μορφιάς της δσο ή φωνή Του άντηχοΟσε καί 
| περνούσε τίς πύλες τού Άπειρου, άλλα μό- 
I νον Εκείνος ό Αίώνιος Πατέρας γνώριζε 

βλη τήν έννοια τής θείας άναφοράς. 'Όταν 
ό ’Ιησούς σηκώθηκε άπ’ τήν προσευχή, στή 
μορφή του έλαμπε τό μεγαλείο, ή άγάπη 
ή αύτοθυσία. Τώρα Εκείνος καί ό Αίώνιος 
πατέρας άρχισαν μυστική καί βαθειά συνομι
λία για πράγματα πού στις μέλλουσες έπο- 

Ιχές θ’ άπλωναν πάνου άπ’ τόν άνθρωπο 
τήν άγάπη τού Θεού,

’Ένα Σεραφείμ βγήκε άπ’ τά σύνορα 
τού ουράνιου κόσμου, πού δλη ή έκτασή 
του στολ'ζεται άπό μύριους ήλιους. ’Εκεί, 
κέντρο τών περιστρεφόμενων ήλιων, τού 
Ουρανού, τών πυρή\ωνκάθε μακάριας σφαί
ρας, τών τροχιών μέ τή φεγγόβολη δόξα, 
πλημμυρίζει καί κλχίει τήν αίωνιότητη- 
τα, σαν ποταμός πού έχει ξεχειλίσει, ή 
λαμπρότητα τών κόσμων. Ήχοι αρμονικοί, 
πού άναδίνει ή περιστροφική της κίνηση, 
φέρονται πάνω σέ φτερά ανέμων ώς τά πέ- 
ρατα, τής έκείπού λαμπρύνονται άπό ήλιους.

’Ασμα ύπέροχο άπό φωνές υπερκό
σμιες συνοδεύει τούς ήχους ουράνια άρπας 
καί τό σόμπαν ζωογονείται. Στόν ίερό τού
το δρόμο άνέβηκε δ Γραβριήλ πλησιάζον
τας τόν ουρανό, πού στό κέντρο τών ήλιων 
σχηματίζει άπέραντο θόλο. Ένώ ό Αίώνιος 
προχωρεί, οί αρμονικοί χοροί φερόμενοι 
πάνω σέ φτεροΰγες άνεμων στ’ άκρότα· 
τα σημεία τής ήλιακής αψίδας, ψέλλουν τό 
μεγαλείο Του, συνοδευόμενπς άπ* τή με
λωδία τής αρμονικής τους άρπας. Τήν ώρα 
τού ύμνου τό Σεραφείμ, σάν άγγελιοφόρος 
τού Μεσσία, στάθηκε σ’ έναν άπ’ τούς ή
λιος, πού ήσαν κοντά στόν Ούρανό.

*0 Αίώνιος Πατέρας αντάμειψε τό χο
ρό μέ βλέμμα καλοσύνης καί κοίταξε τό 
πρώτο Σεραφείμ, πού ό Θεός τ ’ όνομάζει 
«έκλεκτο» καί οί άγγελοι «Έλωά».

Ήχος βροντής τρομακτικός κύλισε ώς 
τά πέρατα, έφτά φορές, καί σκόρπισε τήν 
εύθυμία, καί ή θεϊκή φωνή γλυκύτατη, α
παλή, άκούστημε άπό κάτου. «’Αγάπη εί
ναι ό Θεός. Ά π ’ τήν άρχή τών δντων ήμουν 
άγάπη πάντα. Δημιουργόντας κόσμους ό 
πανταΐώνιος έμενα καί πανταιώνιος μένω, 
δταν άποτελειώνω κάθε βαθύ καί κάθε μυ
στικό μου έργο. Μά μέ τό θάνατο τού Αί- 
ώνιου Υίοΰ μαθαίνετε νά μέ γνωρίζετε
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στην έντέλεια, Θεό, Κριτή τού σύμπαντος 
Νέα λατρεία λοιπόν Οφείλεται στόν Υπέρ
τατο της ούράνιας προσαγόρευσης.

Και κεϊ, που στό βωμό τής γης ό Ά · 
δάμ κατέβαινε με λαχτάρα, γεμάτος προ
σδοκία, τό Σεραφείμ πέταξε γοργότερα 
κοντά του. *0 Άδάμ προχώρησε με Ιλαρό 
χαμόγελο, που περίχυσε την όψη του μ’ 
άνέκφραστη, γλυκύτατη άξιοπρέπεια καί μέ 
βαθύ πάθος έτσι μίλησε:

«Χαίρε ευλογημένο Σεραφείμ, άγγελε 
τής Είρήνης. Έ  φωνή σου ψηλά άνχηχόν 
τας το μήνυμά σου τις ψυχές μας μέ γοη
τεία πλημμύρισε. Γυιέ του θεού, Μεσσία! 
"Ω, άν ήταν δυνατόν νά σέ κοιτάξω, άν μού 
ήταν δυνατό ν’ άτενίσω τήν καλλονή τής 
άνθρώπινης μορφής Σου, έτσι όπως αύτό τό 
Σεραφείμ σέ βλέπει μέ τό σχήμα, πού ή 
θεία σου ευσπλαχνία σέ παρακίνησε νά πά
ρεις γιά νά σώσεις άπ' τό θάνατο τό κακό· 
μοιρό μου γένος.

Δείξε μου; Σεραφείμ, φανέρωσε μου πού 
ί  Λυτρωτής, ό στοργικός μου Κύριος περι
πάτησε.

Έ τσ ι άπό μακρυά θέλω νά παρακολου
θήσω τά βήματά του.

Ό  Γαβριήλ κατεβαίνέι καί πάλι στή 
γή καί τ ’ άστρα σιωπηλά τόν χαιρετούνε 
μέσα σέ γενικό σελάγισμα αυγής. Βοίσκει 
τόν ’Ιησού πάνω σ' ένα βράχο, γυμνό, πε
σμένο σέ γαλήνιον ύπνο κΓ άφοϋ τόν κοί
ταξε άρκετά, στράφηκε σ’ όλη τήν φύση 
καί τήν πρόσταξε νά σιωπήσει «γιατί κοι
μάται ό Πλάστης...

Στό δάσος τό κυματιστό των κέδρων α
πλώνεται τό γλυκοχάραγμα καί ό 'Ιησούς 
ξυπνάει. Τά πνεύματα των Πατριάρχην τόν 
κοιτάζουν μέχαρά απ'τήν ηλιακή του; κα
τοικία. Ό  Μεσσίας συλαμβάνεται καί δέ
νεται. Στό συμβούλιο τών ιερέων κατάπλη
ξη καί θάμπος, μά οί φόβοι των διασκεδά
ζονται άπ* τήν άφιξη συχνών άγγελιοφό- 
ρων. Ό  'Ιησού; όδηγιέται μπροστά στόν 
"Αννα. Ό  Φίλωνας πηγαίνει έκεί καί τόν 
όδηγεί στόν Καϊάφα. *Η Πορκία ή γυναίκα 
τού Πιλάτου έρχεται νά δεϊ τόν 'Ιησού. 
Πηγαίνει άπ’ τό Πραιτώριο στην αίθουσα 
τοΟ Συμβουλίου περνόντας μιαν άψίδα φω
τισμένη μέ λυχνίες. ‘Η περιέργεια τήν 
έσπρωξε νά γνωρίσει τό μεγάλο καί θαυ-
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μαστό Προφήτη καί τράβηξε βιαστική στού 
μεγάλου άρχιερέα τό,παλάτι. Λίγοι τή συ
νόδευαν άπ’ τήν άκολουθία τη;. Καί ή Πορ
κία τόν είδε. Αύτόν πού άνάστησε νεκρούς 
νά υποφέρει γαλήνιος καί ήρεμος. .τήν κο
λασμένη λύσσα καί τις βρισιές κακόβουλων 
καί άνομων ιερέων.

Τώρα, μέ μεγαλοφροσύνη θαυμαστή έμε
νε κεϊ όρθιος καί περνούσε κάθε όριο θαυ
μασμού ή μεγαθυμία του σέ όντα άνάξια 
και έκφυλισμένα. Καί ή Πορκία μέ προσ
δοκία διάθερμη καί ψυχική άγαλίαση στάθη
κε καί τόν κοίταξε—τόν ‘Αγιασμένο·/ "Αν
θρωπο—κ’ είδε πώς Εκείνος μέ υπέροχη 
καί άξιόπρεπη γαλήνη άντίκρυζε τούς πο- 
ταπούς του κατήγορους.

Μέ άκατανόμαστες ψευδομαρτυρίες ό ’Ι
ησούς καταδικάζεται κι' ή Πορκία' δέν άν- 
τεχε νά βλέπει περισσότερο τά πάθη, τά 
μαρτύρια, τά βάσανα του Λυτρωτή καί άπο- 
σύρθηκε βαρύθυμα μόνη της στού παλατιού 
τά δώματα. Στάθηκε κι' έστρεύε τά χέρια 
της μέ θλίψη καί ψηλά στόν Ούρανό ά.ά- 
βλεψε τά βουρκωμένα μάτια της καί μ* αυ
τά τά λόγια φανέρωνε τή σύγχιση τού λο
γισμού, τά ταραγμένα τής καρδιάς της συ
ναισθήματα.

ΤΩ, Σύ ό πρώτος τών θεών πού έπλα
σες αύτόν τόν κόσμο άπ* τό σκοτάδι καί 
μιά καρδιά στόν άνθρωπο χώρισες πού, 
όπως κι’ άν σέ λένε: Θεό, Ρωμύλο, Αία, 
Τεχωβά ή τού ’Αβραάμ θεό, είσαι ί  Κρι
τής καί ό Πατέρας όλων, όχι όλίγον/ έκλε- 
κτών μονάχα. Μπορώ μπροστά Σου, Κύριε, 
μέ δάκρυα νά δείξω τά όσα συναισθήματα 
ταράζουν τήν καρδιά μου κι' όλόκληρη τήν 
ψυχή μου σέ Σένα ν’ άνοίξω...

Ποια είναι αύτού τού ήμερου κι’ ειρηνι
κού άνθ;ωπου ή φοβερή αμαρτία; Γιατί νά 
τού φερθούν έτσι άγρια, βάρβαρα καί μέ 
καρδιά θηρίου, θάνατο νά τού όρίσουν οί 
άπάνθρωποι αυτοί;

Εύφραίνεσαι άπό κεϊ ψηλά* άπ’ τόν "Ο
λυμπό σου. Κύριε νά βλέπεις τήν άρετή νά 
πάσχει; "Η είναι. Κύριε, γιά Σένα ό σκο
πός Ιερός; Γιά τών άνθρώπων τήν καρδιά 
μπορεί νά είναι άγαλλίασητό μαρτύριό Του, 
γιατί στού άνθρώπου τήν καρδιά δέν μπαί
νει ή εύσπλαχνία. Μά Εκείνος, πού έπλα
σε τους κόσμους πώς μπορεί νά βλέπει χω·
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ρίς νά θυμώνει; Και δμω; κι’ άν άκόμα δ 
σκοπός αυτός είναι ίερός γιά τόν πατέρα 
τών θεών, ώ! δέν θά έπιτρέψει Εκείνος ώ- 
σζε ό ήμερος αύτός κι* αθώο; ά'θρωπος νά 
βασανιοθεΐ τόσο σκληρά, ποτέ. Τρέχουν χά 
δάκρυα μου άπό συμπάθεια, από οίκτο, μά 
Σύ είσαι ίκανός νά διακρίνεις χά δάκρυα 
τής αρετής, πού πάσχει, πού τρέχουν μυ
στικά καί Σέ έπικαλοΟνται.

■· Μεγάλε των θεών Θε$, άνχάμειψέ τον 
καί,.άν άπό λόγους πού ξαίρεις μόνον Σύ,

I δέν μπορείς νά τόν σώσεις, χή μεγαθυμία 
τουλάχιστον πού δείχνει θαύμασε».

* eO Πέτρος μέ άθυμη καρδιά, γεμάτη 
,. άπελπισία, λέει στόν Ιωάννη πώ; άπαρνή- 
; θηκε χό Δάσκαλο, ύστερα φεύγει καί στά 

σκοτεινά χύνει θϊρμά δάκρυα καί προσεύ- 
' χεται.

*0 Έλωά χαιρετάει τήν αυγή μ* §να 
ύμνο καί ψάλλει τή μέρα τή; Σταύρωσης, 

ϊ «Μέρα γλυκειά, πολύτιμη, μέρα των προσ- 
ί φορών, σταλμένη άπ* τήν αγάπη τού Θεού».

"Ο Μεσαίας όδηγιέται στόν ΙΙιλάτο. Κα· 
j τηγοριέται άπ' τον Καϊάφα καί τόν Φίλω 
\ να. Ό  Ιούδας απελπισμένος πηγαίνει καί 
ί άπαγχονίζεται. Ό  ’Ιησούς σχέλλεται στόν 
ί Έρώση. Αύ:ό; περιμένει νά δεί κάποιο 
) θαύμα xt’ άπελπίζεται πού δέν τό βλέπει.
| Αφού τόν ξέτασε πολλήν ώρα, τόν σχέλ- 
ίλει πίσω στόν Πιλάτο. *0 Πιλάτος προσπα* 
ίθεϊ νά τόν σώσει, άλλα πείθεται νά έλευθε* 
ϊθώσει τό Βιραββά Ό  ’Ιησού; μαστιγώνεται, 
.περιβάλλεται κόκκινο χιτώνα, στεφανώνε

ται μέ άγκαθένιο στεφάνι καί παραδίνεται 
στούς ίερεις.

Οί ίερεϊς άποφασίζουν τή σταύρωση.
*0 Έλωά κατεβαίνει άπ’ τόν Θρόνο καί 

άναγγέλλει στά τάγματα τών άγγέλλων, δτι 
ό Λυτρωτής όδηγιέταί στό Σταυρό. 01 άγ
γελοι τής γής σχηματίζουν κύκλο γύρω άπ* 
τό Βράχο τού Γολγοθά.

Ό  ’Ιησούς καρφώνεται στό Σταυρό. Έ 
νας, άπ’ τούς ληστές πού είναι σταυρωμέ
νος μέ τόν Κύριο πιστεύει.

Ό  Άριήλ τοποθετεί έναν πλανήτη μπρο-, 
στά στόν ήλιο «γιά νά σκοτεινιάσει ή πλά
ση καί νά μή δεί τό άνοσιούργημα τού Γολ
γοθά» κι* ύστερα δδηγεΐ στή γή τις ψυχές 
δλων τών γενεών τής άνθρωπότητας τού 
μέλλοντος.

e0 ’Άγγελος τού θανάτου κατεβαίνει 
καί προσαγορεύει τόν Ίησούν, πού παραδί
νει τό πνεύμα.

eH γή κλονίζεται, τό καταπέτασμα τού 
Ναού ραγίζεται. Οί άγιοι τής Πάλαιάς Δια
θήκης» έγείρονται έκ νεκρών». e0  ληστής 
πού πίστεψε, παραδίνει τήν ψυχή του.

Ό  Ιωσήφ ό Ιξ Άρϊμαθείας ζητάει τό 
Σώμα τού Κυρίου καί μαζίμέ τό Νικόδημο  ̂
τό θέτουν στόν Τάφο.

*Η Μαρία κΓ άλλες άφοσίωμένες γυ 
ναίκες συνάζονται στό σπίτι τού Ιωάννη, 
όπου, έρχεται 6 Ν.κόδημος καί φέρνει τόν 
*Ακά·θινο Στέφανο.

Ό  ένταφιασμός πανηγυρίζεται άπό χορό 
Άγγέλλων καί *Αγίων.

(Μεταφρ. ΚΩΣΤΑ ΑΘ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ)

ΦΕΓΓΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Φέγγος τών λέξεων,
αγάπη, θυσία τής ύπαρξης, άνέβασμα στό βουνό τού σταυρού, 
σιωπηλή μέ κάνετε νά κοαώ την καρδιά μου, 
σέ δρόμους έρημοι·ς μου ανοίγετε νά πατώ.
Κεί πού μονάχα διαλεχτοί περπατούν, 
μέ ματωμένα τά πόδια τους.
μέ χλομιασμένη τήν οψη και τήν καρδιά τους, * / ■
Νά σάς σαρκά>σα> θέλω μέ τό αιμα μου, 
άξια νά γίνω στό κρυφό μου τό κάλεσμα, 
ιήν πονεμένη μοίρα νά ζήσω τού άνθρώπον.

"Ολγας Βότση
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’Απάντηση στδν φίλο ποιητή

Πήρες τό γράμμα μου συνοδοιπόρε, ^
’"Εγραφα: ' . '
«Έμεις, οι εικονοκλάστες 
οι πιστοί τής Θεάς
δταν άναμοχλεΰομε τό θυσιαστήρι, , Λ
στή στάχτη της σάρκας μας ' <
βρίσκομε πράγματι τό νόημα ιής ζωής;
Έ ,  οί άλλοι, οί πεζοπόροι,
είναι Κολόμβοι τής Ηπείρου τής Ευτυχίας;»

- ' \

Και χαράματα,
Παραμονή Πρωτοχρονιάς ' * '

^ άναχωρώντας άπ9 τη φωτόλουστη Πολιτεία,, 
για την πολύβουη  ̂ Πατρίδα σου, 
στον αέρα παράδοσες τό μήνυμά σου.
Την ερώτησή μου χαρακτήρισες άμπλετικήν απορία 
και τής Θεάς την εικόνα μούστειλες
μέ λεζάντα μια ρομαντική κατάφαση. “ *

Μά τό ξέρεις;' Υπόγραψες τώρα ενα συμβόλαιο.
Περίμενέ με, περίμενέ μας.

. Είμαστε πολλοί.
Μαζί θά χτυπήσομε τις άμπαρωμένες πόρτες. ^
Θά βαρέσουμε συναγερμό,
Θά σηκώσομε τούς ανθρώπου; του μόχθου 
απ’ τά ζεστά τους κρεββάτια.
Θά τούς πάρουμε απ’ τό χέρι, 
ψηλά. Στήν τελευταία στροφή τού άσφαλτόδρομου, 
θά τούς πάμε καί θά πούμε στούς ανθρώπους: >
«Έτοιμαστήτε νά δεχθήτε τή χαρά.
Θά πονέσετε, μά χρα ήστε τά μάτια σας Ανοιχτά.
Ίδέτε, στού πελάγου τ αχνάρια.
Άχνοροδίζει καί θ 9 άνατείλει δ 'Ήλιος.

^  Στέφ. *ίωαννίδης

/ /
\



ΜΑΡΚΟΥ ΜΕΣΚΟΥ

Σ Υ Γ Χ Ι Σ Η
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

Του άρεζε νά ζεί τις καταστάσεις έντο
να. ‘Υπεύθυνα, μπορώ νά πώ, σοβαρά. Τό 
γέλιο δεν τό'χε συνηθίσει. Πολλές φορές α
πό άντίδοση και λίγες από καρδιά, πλάτυ
νε τό πρόσωπό του τό βυζαντινό. Στο σπίτι, 
όταν ή μάννα του κουρασμένη άρχιζε τα 
βογγητά καί τις κλάψες, φώναζε:

—"Ασε τις κλάψες, Μάννα’ σαν θάρχο- 
μαι 9δώ, θέλω νάσαι χαρούμενη. Περήφα- 

■ νη, άν'θές.
Μια εικοσάχρονη πληγωμένη εμπειρία, 

•κρατούσε ψηλά τό κιφάλι του. Σφιχτά τά 
ι δόντια. Σφιχτά τά φρύδια. Τά χέρια του 
(γροθιές. Είχε μέσα του μιά χάλκινη ζωή 
πού οδηγούσε τις πράξεις του. Σαυτήν 

ίτσακίζονταν κάθε ξεδοντιασμένο γέλιο. Κά
θε συμβατικό ητα·

‘Η εποχή πού περίμενε τό γράμμα, βέ- 
ίβαια δεν είχε περάσει όλότελα. Μά δεν υ
πολόγιζε πολύ σαύτό. *Άν άλλαζε την μοί
ρα του, θάταν ό'μορφο καί θά τό εύλογου- 
τεν ή καρδιά του. Μά δσο πέρναγε ό και
ρός καταλάβαινε πώς αύιό εΐταν ού οπία 
οωμαντική. Καί x ά αιμικά ρωμαντικά το- 
«άρια είναι σβώλοι, πού τούς πατούσαν οί 
ροβεροί άνθρωποι τής εποχής του.

Μά ούτε κι9 έτσι αγαπούσε τή ζωή.
Ή  επαρχία πού ζούσε, δεν είχε πολλά 

|π’ αυτά πού λάτρευε, 
ί ’Από την δόξα τής εποχής, κατέφτανε 
κεΐ πάνω μιά χοντοκομένη αλήθεια καί 
,ύ άρκούσε. Εΐταν, ωστόσο, κι’ οι μικρό· 
πτομέρειες κι9 αυτές τόν  ̂βασάνιζαν πιο
}λύ.

Αυτά τά λίγα. Πότε συγχωρούσε καί 
®τε έσφιγγε τά δόντια του. "Επαιρνε κά- 
: πρωί τον κατήφορο, καλημέριζε άσυν- 
σθητα πουλιά καί δέντρα καθώς έτρωγε

τον δρόμο, κι9 έφτανε στην δουλειά του. 
'Τίμια ή δουλειά του. Ή  μικρή του κορδέλ* 
λα, έκοβε την περηφάνεια τού δάσους καί 
την έκαμνε χρήματα. "Οσα τού ζήταγε ή 
ζωή τής μάννας του καί ή δική του-

9Από 9κεΙ καί πέρα, μετά από κάθε 
δειλινό, ή επανάληψη τής προηγούμενης 
ημέρας: Μιά βόλτα, τάβλι τί σινεμά κι9 ύ
στερα, κούρνιασμα στο σπίτι.

Κι9 ό ύπνος, ποτέ δεν έρχονταν πριν
απ’ τον τυραννισμένο πρόλογό του...

* **
Τό τραίνο έμπαινε στήν μεγάλη πολιτεία 

μ9 ένα μάτσο μαύρο καπνό πάνω από τις 
ρίζες τ9 ουρανού. *Ένα σφύριγμα ύστερα, 
πού τό κατάπιε ό θόρυβος τής πόλης.

Τό λεωφορείο εΐταν έτοιμο νά περάσει. 
’Ανέβηκε τις ράγες κι9 ύστερα πήρε τήν ά
σφαλτο. Μπροστά ένας δρόμος πού τον 
σταματούσαν τά σύννεφα τού δειλινού. ’Α
πό 9κεΐ καί κάτω, πιθανό νά γίνονταν ό 
δρόμος ομαλός.

Ό  αέρας ’δώ εΐταν βαρύς. "Ενα χνώ
το στή αρχή τής βρώμας χτύπαγε τά μού
τρα του. Τά τροχοφόρα εΐταν φασαρία μα
ζί καί μιά πολύχρωμη ταχύτητα. ’Από ’δώ 
κάπου έπρεπε ν’ αρχίζει δ πολιτισμός τής 
γής— δ φαινομενικός τουλάχιστον. ’Όχι 
δμως μ9 αύιές τις προϋποθέσεις.

’’Αταχτα τά χτίρια, κλέβανε πολύ χώρο 
ζωής καθό)ς καί ουρανό. Τό πράσινο τό 
συνάντησε λίγες φορές. ‘Η χαμοζωή τής 
χλόης εδώ διέπρεπε καί μό ο εκεί πού κα
τέβηκε νά πάρει τά γερά πριόνια, χόρτασε 
πράσινο βαθύ στά μάτια μιά; γυναίκας 
πού τον κύτταζαν έπίμονα. ’Ίσως νά τής 
έκανε εντύπωση κιόλα ή χοντροκοηά του 
Αυτό σκεφτόταν δταν παρατηρούσε τούς
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ανθρώπους. Ά πό τό μέιωπο ξνχυνονταγ 
μια κοχ'φια αισιοδοξία. Έ να  κίτρινο φως, 
πού δέν χδσπαζε κανένα γέλιο αυθόρμητο. 
Υπολογισμένα τά πάντα, θαρρείς—ώς 
και ή τελευ:αία τους γκριμάτσα. Κι9 αυτά 
τά κομμένα μάτια, δέν τά κρατούσε ή πε- 
ρηφάνεια ψηλά. Κι9 ελπίζανε πολλοί 
σαυτούς. Ακόμα και οι γυναίκες.

Πήρε τ9 άπόγεμα σβάρνα τούς δρομους 
μέ τά βιβλιοπωλεία, κατέβηκεν αργότερα 
στο λιμάνι, είδε την θάλασσα πού ριγούσε 
κι9 υστέρα, δρόμο.

Αυτές οι αλλαγές στην ζωή του, εΐσαν 
αναγκαίες. Μπάφιαζεν ασάλευτη ή ζωή κι* ή 
ψυχή του προετοίμαζε τό τσάκισμα, οξω α
πό τό σπίτι, την δουλειά και τό καφενέ. 
Και δικαιολογούσε τον εαυτό του λέγοντας:

—Παθιασμένε άνθρωπε, πότε θά κο- 
ρεστεις;

Μιά φωνή πολύ βαθειά, κάτω από τούς 
σωργιασμένους αιώνες, απαντούσε:

—Στον θάνατο..
Μά κι3 αυτό, λύση δέν εϊταν. Κ ι' ού

τε τον πολυάκουε.· Έπερνε τό ταξείδι και 
τον ξεχνούσε κάπως. Άλλοτε, πιο έντονα, 
φόρτωνε τήν καραμπίνα του γιά κυνήγι 
στήν Βελόνα. Τον χειμώνα τώρα, σκαρφά
λωνε ατό Νησί και στήν Κερασιά γι9 Αγρι
ογούρουνα.

Και σάν γύριζε μ9 άδεια χέρια, λούφα
ζε σιήν άκρα τού Βάλτου πάνω από τον 
Ά γρα  και καρτέραγε τό πέρασμα των που
λιών. Τύχαινε πολλές φαρές και στρατο
πέδευαν, τά βράδυα, στα σκοινά και τις 
καλαμιές. Γέμιζε τό σακίδιό του κΓ έφευγε.

"Οσες φορές όμως κΓ αν ανέβει εκεί, 
θά θυμάται τις μικρές εκείνες λεπτομέρειες, 
πού τον έκαναν νά θυμηθεί τον πρώτον 
του Έρωτα.

9Από πού αρχίζει ό ‘Ερωτας;
Γύρω του φτερούγιζεν ένας Θεός αμί

λητος πού τόν βασάνιζε, τον πονούσε ίσως. 
Τρία πράγματα δένονταν κΓ έφτιαχναν
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τήν αγάπη τον: Τό φεγγάρι στη χοίσΠ του, | 
τά μάτια τής καλής του και τό φιλί. Αύ· 1
τά. "Υστερα ή πίκρα. ΚΓ ίσως τώρα, ή |
καλή του νά γελάει, *κει πάνω κατά τό 
Βορρά, δίπλα στα χαρούμενα ποτάμια—άν 
υπάρχουνε χαρούμενα ποτάμια στήν ξενη- 
τειά...

ΟΙ πλάβες αμίλητες ψήνονταν στον 
κόκκινο ήλιο. ΚΓ δ βάλτος πνίγονταν στήν 
κατάνυξη. Συνέχισε.

cO δρόμος τού ‘Ερωτα και τής ’Αγά
πης είναι ωραίος. ΚΓ αν εϊταν τότε ή κα
λή του δίπλα, θά τήν έπιανε άπ9 τή μέση, 
θά κύτταζαν τά μάτια τους στην λίμνη ώσ
που νά τούς έπνιγε τό γέλιο τους κάτω α
πό τις καστανιές.

"Ολο αυτά, γιά νά λησμονάει τόν θά- 
νοτο .

* ♦*
Τό λεωφορείο έσκιζε τόν Μακεδονίτι- 

κο κάμπο. Ή  παθητική τού Τσαίκόφσκυ 
έλυωνε. Καθώς οί μαύροι όγκοι τής νύ
χτας έπνιγαν τή μέρα,' ενα μακρόσυρτο δε
ητικό τραγούδι, στο τέλος μιας πορείας,ξε
ψυχούσε.

Πέρασαν τις κορδέλλες μέ ταχύτητα. Τό 
κοντέρ, πήγαινε νά τρελλαθεΐ. Σίμωσαν 
στον *Αξιό και θυμήθηκε πώς λίγα χρόνια 
πρίν, τό θολό αυτό ποτάμι ξεχείλιζεν αδερ
φικά κουφάρια...

Ξανά θυμήθηκε τόν πόλεμο σάν φτάσα
νε στο έμπα τών Γιαννιτσών. Μιά κατά- 
μαυρη Ιστορία, έγραφε τήν μακάβρια δόξα 
τού πολέμου.

Γρήγορα απομακρύνθηκε άπ9 αυτές τις 
σκέψεις κι9 όσα μπορούσε, παρατηρούσε τά 
σκασμένα χείλια τής Γής, πού θά λέγαν, λί
γο κατόπι, τό ανοιξιάτικο λευκό τραγούδι.

Πάνω στον δρόμο, μερικά χωριά, ή 
Κορνώτισσα, δ σταθμός στην Σκύδρα, χΓ 
ύστερα θάμπαινε στους κύκλους τής μικρής 
ζωής τον.

t*



. Η ΦΩΝΗ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ s

Ή  ςρωνή μιας γυναίκας
σαν τό μαϊστράλι τής άνο.ξης, έμοιαζε
απαλή σαν τούς περσικούς τάπητες.
Τότε ξέχασα
ποιος ήμουν και τι γύρευα 
κι3 έσπασα τήν πυξίδα μου.
Και λησμόνησα
τό βουβό κλάμα τής μάννας για τό σκοτωμένο γυιό 
και τής κόρης τά ξεφωνητά για τον άντρα πού περίμενε 
και θά περιμένει για πάντα. ·
Και δεν έβλεπα
τις αγχόνες νά στήνωνται στών φυλακών τά προαύλια 
κα'ι δεν άκουγα
τό αργό του δεσμοφύλακα βάδισμα.
Κα'ι τό απομονωτήριο μου φάνηκε σάν καμπίνα ένός πλοίου 
πού σέ γαμήλιο ταξίδι θά μέ πήγαινε.
Οί ζητιάνοι μου φάνηκαν λιγοστοί καί μικροί ' 
καί άπέφυγα
τών-Ιπιληπτικών τά χέρια, πού ζητούσαν βοήθεια.
Στη φωνή μιας γυναίκας 
εζησα όμορφα τήν ίδια ζωή.

Κώατας Στάμος

ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ

Ημικρανία οδυνηρή—ειχεν εκείνη τήν αυγή: 
δ Ιγκέφαλος τού Δ ιός:
κι’ άνοίγοντάς τον (μιά σφυριά, τού Ήφα(στου)
—ξεπήδησε—
όλη θάμπος ή Άθηνά:
μέ μάτια από τραχειά κι3 άκύτταχτη λαμπρότη, 
μ’ οξύ από ασήμι δόρυ.
(σαν άπ8 τούς τάφους των ήρώων ή Λευτεριά...) 
Δώρο πικρό (τι θύμηση άπ* τό Δία'.) 
πού τήν κοινή σας μοίρα—ιδέα — μαρτυρά,
— σέ ψέλνω ήμικρανία των ποιητών... 
όταν άνοίγουν τά ίερά κρανία σας—ρόδα 
(σ8 άνοιξη λυρική, εφάμιλλη τού Διός) 
κάθιδρα—επάξια σάς στεφανώνουν μέ κισσό..

Κ, ΜαϊοτράΚης



Κ Σ. ΚΩΝΣΤΑ

ΘΥΜΟΣΟΦΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ

1. Γ Ε Ν Ι Κ Α  ,
*Αν γενική άναγνώριση τής έποχής μας 

προβάλλη τό αίτημα ότι ή πνευματική μας 
ζωή πρέπει νά συνδεθή στενώτερα μέ τό 
παρελθόν καί νά πάρη ένα χαρακτήρα πε
ρισσότερο έθνικό, όμως ή έπικοινωνία μας 
μέ τίς πνευματικές έκδηλώσεις του 21 παίρ
νει τή μορφή έπιτακτικής άνάγκης, έπειδή 
στδ 21 αύτό δφείλει κατά πρώτιστο λόγο 
δ νεώτερος Ελληνισμός τήν άποκρυ7τάλ- 
λωση τής ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του.

CH γόνιμη άναδρομή στήν έποποιία τοΟ 
—21 θά άποτελή'πάντοτε έμπνευση καί φρο- 
νηματισμό. Καί ή άτμόσφαιρά της, στήνπιό 
άληθινή τήν αύθεντική καί γνήσια έκδήλωσή 
της σέ όλόκληρο τό μεγαλείο της βρίσκεται, 
στίς άναμνήσεις μπαρουτοκαπνισμένυ)ν πρω
ταγωνιστήν τοΟ Μεγάλου 'Αγώνα. Στίς α 
πλές περιγραφές τους, στίς άθώες κρίσεις 
τους, στίς άσπροποίητες καί άνόθευτες διη
γήσεις τους, τίς διανθισμένες μέ άφθονο 
λαογραφικό πλοΟτο, μέ γνήσια λαϊκή κρί
ση καί θυμοσοφία, οί απλοίκοί καί ντό
μπροι έκείνοι λαϊκοί τύποι μάς παρέδιοσαν 
αύτούσια τήν άτμόσφαιρα καί τό ύφος τής 
έποχής καί διάχυτα άποτύπωσαν τή λαϊκή 
διάθεση καί σοφία τους. Για του το τά άπο- 
μνημονεύματα τών άγωνιστών τοΟ 21 είναι 
σπουδαία μνημεία τής τέχνης του λόγου, 
που προκαλοΟν μιά βαθύτατη φιλολογική 
συγκίνηση.

Στά κείμενα τοΟ άγώνα έκείνου άνήκει 
καί ή είκοσάτομη σειρά της «Βιβλιοθήκης» 
τοΟ ρουμελιώτου λογοτέχνου καί έκδοτου 
κ. Γιώργου Δ. Τσουκαλά, πού μέσα στήν 
τελευταία διετία μάς έδωσε τούς είκοσι κιό
λας τόμους της, άθλος αύτός άςιοςτή; έθνικής 
εύγνωμοσύνης καί όχι το0 έπαίνου μονάχα 
τών άνεπισήμων δημοσιογραφικών σημειω

μάτων, γιατί δ άνθρωπος έχει υποθηκεύσει 1 
γιά τό σκοπό αύτό τό σπίτι του καί κιντυ- ' { 
νεύει νά άφήση τά παιδιά του στό δρόμο!

'Από τήν πολύτομη αυτή έκδοση είναι , 
καί τά λαογραφικά πού μέ τήν εύκαιρία · 
τη: έφετεΐνής εκατοστής τριακοστής έβδό- 
μης έπετείου τοΟ μεγάλου άγώνα παρου-  ̂
σιάζομε παρακάτω, σαν απλή' γιορταστική | 
έκφραση τιμής καί εύγνωμοσύνης πρός τούς 
ήρω-ς έλευθερωτές μας. (')

II. Τ Α  Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α  ·
1. Π α ρ ο ι μ ί ε ς .  ·.,

Αρχίζομε μέ τίς λαϊκές έ κείνες έκγρά· 
σεις, δπου μέ άκρα συντομία καί θαυμα
στή συχνά παρατηρητικότητα άπασταλά- 
χτηκαν πορίσματα μακράς λαϊκής πείρας 
καί πού συνήθως μέ παρομοιώσεις καί σκω- 
πτικό πνεύμα έκφράζουν βιοτικές άλήθειες 
έκφράσεις δηλαδή, πού ή έπιστήμη τής 
Λαογραφίας τίς όνομάζει παροιμίες.

«'Άλλοι οκάπτουν και κλαδεύουν κι9 1 όΚ- 
λοι πίνουν καί χορεύουν» δείχνει τήν έκμε- 
τάλλευση καί μέ αύτή θέλησε δ συγγραφέ
ας νά παραστήση. Κάθε λαογραφικό λήμ
μα συντροφεύεται από δυό αριθμούς* ό πρώ
τος παραπέμπει στόν τόμο τής «Βιβλιοθή
κης* σύμφωνα μέ τήν άρίθμηση τού έκδό- 
του, καί ό δεύτερος στή σελίδα τού τόμου.

Τή φτώχεια του σπιτιού ένός πεσόντος 
άγωνιστού, ένω «οί τυχοδιώκταί καί άπά- 
τριδες εύδαιμονούν καί έντρυφούν, καθώς 
λέγει ή χωρική παρομία» (ΒIΒΛ. 16,171).

«’Εμπρός κρημνός και πίοα) βράχος»' 
σέ δήλωση άδιεξόδου (ΒΙΒΛ. 14, 64).

«Κάλλιο πουλάκι στό κλάδί% παρά που
λάκι στό κλουβί»■ ύπαΐνιγνός γιά τήν έλευ-
θερία (ΒΙΒΛ. 14, 57).

«Κάποιου ίκαίοντο τά γένεια, και άλλος 3
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i τον £λεγε: οτάοον ν’ άνάψφ το σιψί μου». 
δταν παίζ^ χάνεις μέ κάποιον, σέ ώρα κρί
σιμη καί δύσκολη του. (ΒΙΒΛ, 92).

«ΛΤά μη σάς γεμίσουν τά κεφάλια άπο 
<άχυρα», πού θά πή: νά μ ή σάς σκοτώσουν. 
’Από τή συνήθεια τών Τούρκων, δταν θα- 

ίνάτωναν κάποιον σημαντικόν, νά κόβουν τό 
(κεφάλι, νά τό γδέρνουν και τό^δέρμα, άφοΟ 
:τό αλάτιζαν, τό γέμιζαν άπό άχυρα καί 
(σημείο νίκης νά τό στέλνουν στούς άνωτέ- 
ιρου; τους. (ΒΙΒΛ. 2, 100). 
ι ιΟλοι οι γύφτοι μια σειρά είναι»' ή τό
ση πεποίθηση τού έλληνικοΟ λαού στήν 
ψυχική συγγένεια δλων τών γύφτων, ποκρυ- 
σταλλωμένη στήν παροιμία αυτή. (ΒΙΒΛ. 
!4, 110).

«Ούτε ητον, οντε ίφάιη»' γιά άγνωστο, 
γιά έντελώς άνύπαρκτο πράγμα παροιμία
:’ΒΙΒΛ.14, 61).

«Πίσκοπος κρεμάμενος εγραφε κι ά· 
τόγραφε». Οί φυλακισμένοι στήν Τριπολι- 
.:σά άρχιερείς τήν παροιμία αύτή θύμησαν 
ηόν Κεχαγιάμπεη, πού τούς ζητούσε \ά 
Γράψουν στούς έπαναστάτεςνά μετανοήσουν. 
Ε μείς—τού είπαν — εύρισκόμενοι είς τήν 
:λέον τρομεράν φυλακήν καί είς χά βασα- 
ιστήρια, καί αύτο τό γνωρίζουν δλοι οί 
άτοικοι τού Μορέως, δσα καί άν τούς 
ράψωμεν, δέν πιστεύουν κανένα, καθότι 
νωρίζουν τήν κοινήν παροιμίαν». Ένα 
έτοιο, λοιπόν χαρτί πρέπει νά θεωρήται' 
)(αρτίον άγραφον». (ΒΙΒΛ. 16, 205 καί

91)* -«Που φεύγεις ώς νά σε κυνηγά 6 Κα- 
ησκάκης;». Παροιμία μεταξύ τών Άλβα- 
>>ν κυρίως, πού τήν έλεγαν σέ κάποιον, 
,ιΰφευγε μέ βία. Τόσο φόβο είχαν πάρει 
:ό τόν Καραϊσκάκηί (ΒΙΒΛ 7, 138).

«Τα γέρικα φίδια είναι π ά ν τ ο τ ε  γέρικα 
•δια! Δέλει νά πή πώς δέν άλλάζει κανείς 
|ώμη, δπως τό φίδι πού είναι, τίποτε άλ- 
ί ,  άπό φίδι (ΒΙΒΛ. 11, 114).
■ <<Ω, συφορά σου, Κάντυλ>α!» ’Αρχικά 
|ν είπαν τήν παροιμιακή αύτή φράση οί 
ιικυθηνοί γύρω άπό τό πτώμα ένός συμπο· 
ου τους, σφαγμένου μέ τό μαχαίρι πε· 
(τά άπό μακριά άπό ’Ασιανούς Τούρκους. 
<αν αύτοί τήν έπιτηδειότητα νά τοπο- 
;ουν στό μέσο δάχτυλο, άπό μέσα, τή 
ίή μαχαιριού καί νά τή ρίχνουν ύ

στερα μέ δρμή σέ σημείο ή σκοπό ώρι- 
σμένο, στό λάρυγγα συνήθως, έπιτυχώς. 
(ΒΙΒΛ. 14, 209).

2.  Π α ρ ω ν ύ μ ι α
Ιίαλαιά έλληντκή συνήθεια είναι τό πα

ρωνύμιο, πού έκφράζει μιά πραγματική 
κατάσταση, προσαρμοσμένη σέ ένα πρόσω
πο. Καί άκριβώς ή εύστοχη άποκάλυψη τής 
άληθινής αύτής καταστάσεως καί ή άπόδο- 
σή της μέ μιά χαρακτηριστική λέξη θά 
κάμη, ώστε τό παρωνύμιο νά «πιάοη», νά 
γίνη αυτό περισσότερο γνωστό άπό τό κύ
ριο έπώνυμο καί τελικά νά μείνη, άφανί- 
ζοντας τό πρώτο. Τά κυριαρχοΰντα παρω
νύμια καρακτηρίζουν, όχι μονάχα άτομα, 
άλλά καί περιοχές όλόκληρες άκόμα. Πρώ
τα γιατί τό κάθε παρωνύμιο άποδίδει έπι· 
γραμματικά μιά ιδιότητα, ψυχική ή σωμα
τική, καί δχι εύκολοδιάκριτη πάντοτε, καί 
υστέρα γιατί δείχνει τήν παρατηρητικότητα 
καί τήν όξύνοια ένός λαού.

’Αφάνταστος είναι 6 πλούτος άπό τέτοια 
παρανόμια η παραγγώμια η παραστονκλια, 
κυρίως στή Ρούμελη, καί θαυμαστή ή άνο- 
χή τών ανθρώπων, πού άνέχονταν τέτοιους, 
προσβλητικούς συχνά, χαρακτηρισμούς, ά· 
χώριστους άπό τό πρόσωπό τους. Σ’ αύτή 
τήν άβλαβή, άλλά ένδιαφέρουσα λαογραφι- 
κά συνήθεια μάς μεταφέρουν καί τά έξης 
παρωνύμια τού—21, άποθησαυρισμένα άπό 
τήν ίδια είκοσάτομη σειρά ’Απομνημονευ
μάτων!

«9Αγκαθολόγοι» έτσι ώνόμαζαν οί Τούρ
κοι τούς Έλ)ηνες «ώς κρυπτομένους είς τά 
άγκάθια». (ΒΙΒΛ. 11, 44).

«Βλάχος η Κλέφτης»* έλεγαν έτσι τόν 
Κολοκοτρώνη οί Κοτζαμπάσηδες. (ΒΙΒΛ. 
14,143).

«Γενναίος»’ παρωνύμιο, πού δόθηκε 
στόν Ί . Θ. Κολοκοτρώνη, γιατί στά Τρί
κορφα τής Τριπόλεως είχε συλλάβει έναν 
ώπλισμένο άράπη, φημισμένο για τήν άν- 
τρεία καί τήν κακία του. (ΒΙΒΛ. 1, 45)(8).

«Γέροντες». 'Ο νομασία άπό τό λαό τών 
προεστών, πού τιμητικά τούς έδιναν καί τό 
έπίθετο ' Αρχοντες, ένω οί Τούρκοι τούς έ
λεγαν Κοτζαμπάσηδες ΒΙΒΛ. 14, 18).

«Γεροχουλιάρας» σήμαΐνε τόν «έπιτή- 
δβιον νούν, τόν άξιον πολιτικόν». ’Έτσι ί-
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λεγαν οί φίλοι του τόν Όδυσσέα Άντρου- 
τσο για τις πονηριές καί τά τερτίπια του. 
(ΒΙΒΛ. 12, 40). (»)

«Δήμος»* σέ γράμμα του δ Ν. Δελη- 
γίάννης άποκαλεΐ τον Κολοκοτρώνη περι
φρονητικά, παρομοιάζοντάς τον πρός ένα 
έτσι Ονομαζόμενο άθλιο καί τιποτένιο ύπο- 
κείμενο. (ΒΙΒΛ. 14, 264).

<<Κακλαμάν πασά»’ περιφρονητικά ώ 
νόμασαν οί Έλληνες τούς έπιδραμόντες 
στην Πελοπόννησο 'Ασιανού; Τούρκους Οπό 
τόν Χασάν πασά Κακλαμάνονς καί Κακλα· 
μάν πασά τόν άρχηγό του;.(ΒΐΒΑ. 14,197).

«Κοκκαλοχαύτηδες* είπαν δσους έφα
γαν ρωσσικά χρήματα καί σπαχάλησαν τά 
πατριαρχικά. (ΒΙΒΛ. 3, 68).

«Κολονέλος»' παρωνύμιο τοΟ Φαβιέρου 
άπό τό στρατό. 'Αντίθετα μέ πολλούς Φι- 
λέλληνες,-πού ζήτησαν καί έλαβαν μεγα
λόστομες έπωνυμίες, ό Φαβιέρος ό Βιος 
δέν ήθελε άλλην άπό αυτήν, πού απέδιδε 
άκοιβώς τό στρατιωτικό του βαθμό. (ΒΙΒΛ. 
10, 153).

«Μεγαλομονστακος»' λέγονταν άπό τό 
λαό ό Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, γιά τό 
μήκος τών μουστακιών του* έτσι άποκαλεΐ 
καί ένα μανιάτικο μοιριολόγι (ΒΙΒΛ. 11, 
185).

«Λάπας»* παρωνύμιο τού Αύγουστίνου 
Καποδίστρια, άπό την εξής άφορμή. Στόν 
ταχτικό στρατό ήταν τότε ένας Κερκυραϊος 
στρατιώτης, πού είχε μεγάλη μύτη καί ά· 
στεΐζόμενος έλεγε συχνά τήλέξη: νά—πά.. 
Επειδή καί 6 Αύγουστινος είχε έπίσης 
μεγάλη μύτη, γιά έμπαιγμό του οί άντιλι- 
νόμενοί του τόν έλεγαν Νάπα, ως δήθεν ό* 
μοιάζοντα μέ τό στρατιώτη έκεΐνο* έξ* αύ- 
τοϋ καί Ναπαΐοι ή μερίδα του. (ΒΙΒΛ. 10 
260).

« Παρθενάκοςζ* είπαν κάποιον Πατρινό 
Παρθένη έτσι, υποκοριστικά, γιατί ήταν 
μικρόσωμος. Ήταν ίκανός καί έπιτήδειος, 
γ ι ' αυτό, δταν έξωρμόΟσε κατά των Τούρ
κων, κραυγές μεγάλες’ σηκώνονταν υπέρ 
αύτοΟ. Καί του πασά τοΟ ίδιου άκόμα είχε 
έξεγείρει τό θαυμό, ώστε έταξε ώς βραβείο 
μεγάλο χρηματικό ποσό στους Τούρκους, 
άν τόν έπιαναν ζωντανό καί τόν έφερναν 
προσιά του νά τόν θαυμάση.(ΒΙΒΛ. 14,79).

«Πατατονκος»' παρωνύμιο του Πάργιου 
I. Κ. Δημολίτσα* (ΒΙΒΛ. 14, 125).

«Τονρκο—Γεωργάκης»’ άπεκάλεσαν έ
τσι τόν Γεώργιο. Βαρνακιώτη, γιατί κατα- 
νρίνονταν τότε ώς Τουοκολάτρης, προσκυ- 
νημένος καί προδότης (ΒΙΒΛ. 14. 252).

Τά παρωνύμια τά κολλούσαν, δχι μόνο 
σέ πρόσωπα καί άτομα, άλλά καί σε πράγ
ματα καί καταστάσεις. ’Έτσι είπαν;

«Καιακαϋμένος Μοριάς» όνομασία τής 
χερσονήσου τής Πελοποννήσου ατά 1771, 
δταν τη ρήμαξαν οί Τουρκαλβανοί, μετά 
την άποτυ/ία τών Όρλωφικών. (ΒΙΒΛ. 3, 
67).

«ΛΤαΓονρημένη»' ή βόρεια πόρτα του 
φρουρίου τών 'Αθηνών, ή άλλοιώς γνωστή 
καί ώς χαλασμένη (Β[ΒΛ. 13, 97).

«Μαργαρίταν’ οί ψείρες, κατ' ευφημι
σμό. (ΒΙΒΛ. 8, 62).

« Περδικάκια»' τά συγκεντρωμένα βλή
ματα ένός δβούζιου, πού έρριχνε πολλές 
γρενάδες συγχρόνως. (ΒΙΒΛ. 11, 217).

« Ψωροκώσταινα»’ ή Κυβέρνησις, άπο· 
καλούμενη έτσι άπό τούς απλοϊκούς.(ΒΙΒΛ. 
1,220).

3.  Π ρ ο λ ή ψ ε ι ς
"Ανθρωποι άκαλλιέργητοι καί «άλατό- 

μητοι» οί άγωνιστές του 21, έκτεθειμένοι 
συνεχώς στό διαρκή κίνδυνο τοΟ θανάτου, 
ήταν φυσικό νά δίνουν σημασία στίς έμμο
νες έκεινες λαϊκές δοξασίες, τις δημιουρ- 
γημένες κατά παρέκκλιση τοϋ θρησκευτι
κού, αισθήματος καί σχηματισμένες αβασά
νιστα έκ τών προτέρων πάνω σέ άνεπαρκή 
ή σφαλερά δεδομένα; τις προλήψεις.

α. Σεβασμός στις γυναίκες. ~
«Στην αρχή τον πολέμου ο! νΕλληνες 

εδλεπαν με αδιαφορία, κι άκόμα μ ’ ενα εί
δος αποστροφής, τις όμορφες αιχμαλώτους 
των.— Οι σφαίρες θά τους έπιαναν, αν πή
γαιναν στόν πόλεμο κηλιδωμένοι».

Αργότερα, στη ζωή τον στρατοπέδου, 
αυτή ή άγνόιης αλλοιώθηκε* άλλ’ οί άλη- 
θινο'ΓΕλληνες ελεγαν άγανακτ ισ μένοι·' — «Τόν 
αξίζουν τό θάνατο αυτοί οΐ ανάξιοι χριστια- 
νοί) που κάνουν τέτοιες βρωμιές* τό αίμα 
τους δεν είναι πια αρκετά καθαρό γιά νά 
χυθή κάτω άπό τή σημαία τόν σταυρόν* 
(ΒΙΒΛ. 11 155).

il 1

:

£
If

(

■r. {1;■Κ

$ -
*f· Ί

k

α·.



2415 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΖΤΙΑ»

| β. Πώς ήθελαν τα παλληχάρια.
' *Σφαγάρια, χα'ι οχι ηωφήμια, είναι τα 
ϊ παλληχάρια/» Κοινή πρόληψη σχούς "Ελ* 
I ληνες πολεμιστές ήταν δχι καθώς τό σφαγ- 
; μένο κρέας slvat νόστιμο καί έπιθυμητό, 
" άντίθετα δέ άνοστο καί συχαμερό τδ ψόφιο, 
.•έτσι καί δποιος πέφτει στή μάχη είναι 
«ένδοξος καί περίφημος ένω δποιος πεθαίνει 
•στό σπίτι χου είναι άδοδος καί άγνωστος. 
{(ΒΙΒΛ. 2, 2228)..

γ. Προφητικό δνειρο
Στην Τριπολιτσά οί στρατιώτες είχαν 

πάει σχό Γάλλο Συνταγματάρχη Βουτιέ 
μια αίχμάλ.ωτη Τουρκόπουλα, νεαρή καί 
ρμορφη. Έ  άψογη συμπεριφορά του άπέ- 
ναντί της τής έκαμε κατάπληξη καί συχνά 
\ιέ δάκρυα του έξέφραζε τήν εύγνωμοσύνη 
W -

«Μια φορά—άφηγεϊται δ ίδιος ό Βου- 
;/ιέ, την είδα μέ πλησιάζη, με τδ κεφάλι κατε· 
\ασμένο και μέ τά μάτια γεμάτα δάκρυα.
I — Τι έχεις, τής είπα, κοπέλα μου;
I —*ΑΙ έχω δίκιο νά κλαίω' σκότωσαν 
,7 μητέρα μόν.
, — Ποιος σου τό είπε;

—* Εκείνη,
I —Πότε;

—9Απόψε. Τήν είδα, μου μίλησε καί 
bu είπε: Κόρη μου, κοίταξε, με σκότωσαν 
·, κακούργοι και μου έδειχνε τον τρυπημέ- 
j' της λαιμό' μια άλλη πληγή έσχιζε το 
ιενρό της. Σκάψε μου εναν τάφο, πρόσθε- 
;. Και με τί όξινα, καλή μου μητέρο;Σκά* 
i τή γή με τά νύχια σου, κόρη μου».

*Ό Βουτιέ τήν καθησύχασε καί διέταξε 
; συγκεντρώσουν πληροφορίες για τή μη* 
|?α της. Ήρθαν καί τοΟ άνάφεραν πώς

ί
 γυναίκα, έχοντας σχό λαιμό καί στό 
υρό πληγές πού μάτωναν άκόμα, είχε 
θή νεκρή. Ρώτησε τήν Τουρκοπούλα πώς 
>ροΰσαν νά αναγνωρίσουν χή μητέρα της. 
« Φορούσε ένα σαλβάρι άπ’ αυτό τό ν- 
Jμα»

Πήγε στό πτώμα, πήρε ένα κομμάτι 
άπό τό σαλβάρι του καί τό έδειξε στήν κο
πέλα. Εκείνη τό άναγνώρισε:

«ΛΓαί αυτό είναι. 'Η  μητέρα μου! Τήν 
βρήκατε' μά τήν βρήκατε πεθαμένη. 'I I  δυ
στυχή!» -

Βέβαια ό Εύρωπαϊος έκείνος δέν π ί
στευε στά δνειοα, καί δμως «ή φ(μχτή 
πραγματοποίηση του δνείρου τής Τούρκο· 
πουλάς μέ συγκινεϊ ακόμα* δίνει τό λιγότε
ρο μια παράδοξη έντύπωση ειμαρμένης»* 
συμπαιραίνει άπό τό περιστατικό αύτό δ 
Βουτιέ. (ΒΙΒΑ. 11, 137 138).

Τέτοια προφητικά όνειρα θυμίζομε καί 
άλλα δυό, γνωστά άπό άλλες δμως πηγές: 
ένα τοΟ Νικόλα Κασομούλη μέ προαίσθηση 
κακού (θάνατος τού Καποδίστρια) (<) καί 
τό άλλο τού Κίτσου Τζαβέλλα, πού μιά 
μαυροφόρα γυναίκα παρουσιάστηκε στόν 
ύπνο του, ζητώντας βοήθεια, όπότε έχει* 
νος πετάχτηκε άπό τό κρεββάτι του καί 
έτρεξε για νά σώση τήν Κλείσοβα στις 25 
Μαρτίου 1826. (δ).

1. Κ ά θ ε  λ α ο γ ρ α φ ι χ ό  λ ή μ μ α  σ υ ν τρ ο φ εύ ε τα ι  
ά π ό  δυό αριθμούς* ο π ρ ώ τ ο ς  π α ρ α π έ μ π ε ι  στόν τ ό 
μο « Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς » ,  σ ύμ φ ω να  μ έ  τή ν  ά ρ ίθ -  
μ ηαη  τ ο ύ ,έ κ δ ο τ ο υ ,  χ α ΐ  ό δ εύ τερος  σ τή  σ ε λ ίδ α  
τού  τόμ ου .

2. ’Α λ λ ά  χ α ΐ  τ ό Κ λ ο χ ο τ ρ ώ ν η ς  π α 
ρωνύμιο  β ίν α ι .  Ο ί  Α λ β α ν ο ί  έ χ ε ιν ο ν ,  π ο υ  ό π β σ ι -  
νός  του ή τ α ν  σάν χ ο τ ρ ώ ν ι ,  τόν  έ λ ε γ α ν  Μ π  ι θ ε -  
χ  ο ύ ρ α ς. Τ έ το ιο ς  ή τα ν  έ ν α ς  Γ ιά ν ν η ς  Τ ζ ε ρ γ ί ν η ς ,  
που  ύ η ε ρ α  του  έ μ ε ιν ε  τό  όνομα  Κ ο λ ο χ ο τ ρ ώ ν η ς ,

3. Ε ί χ α ν  χ α ΐ  ο ί  έ π ίσ η μ ο ι  χ α π β τ α ν α ίο ι  τοδ  
— 21 τ ά  δ ιά φ ο ρ α  μ ε τ α ξ ύ  το υ ς  π α ρ ω ν ύ μ ια .  Γ έ 
ρ ο ν τ α  λ έ γ α ν ε  τόν Γ χ ο ύ ρ α  γ ι ά  τ ή  φ ρ ο νη μ ά δ α  
του, Γ έ ρ ο ή Γ έ ρ ο  τ ο ΰ Μ ω ρ ι ά  φ ώ ν α ζ α ν  
τόν  Κ ο λ ο χ ο τρ ώ ν η  γ ι α τ ί  ή τ α ν  π ο λ ύ ξ ερ ο ς ,  έξυπ νο ς ,  
ε ί χ ε  π ο νη ρ ιές ,  ά λ λ α  χ α ΐ  Γ ύ φ τ ο  τόν  έ λ ε γ α ν ,  
γ ι ά  τό χ ρ ώ μ α  του. « Ά  δ ε ρ φ έ Γ ύ φ τ ο »  έ γ ρ α 
φ ε  σέ γ ρ ά μ μ α  του  ό *Αντροϋτσ ος στόν Ε ο λ ο χ ο -  
τρώ νη. Γ ύ φ τ ο ς  ή τ α ν  ά χ ό μ α  χ α ΐ  π π ω ν ύ μ ιο  το δ  
Κ α ρ α ’ί σ χ ά χ η —μ ά λ ισ τ α  ό κ α τ ’ έ ξο χ ή ν  Γ  φ τ  ο ς —  
γ ι α τ ί  ή τ α ν  μ ε λ α χ ρ ο ιν ό ς .

4 .  Ν ι Κ ασ ομ ούλη : « Ε ν θ υ μ ή μ α τ α  Σ τ ρ α τ ιω τ ι 
κ ά » ,  Γ, 428.

5. Κ . Α. Σ τα σ ιν ο π ο ύ λ ο ο :  «Τ ό  Μ ε σ ο λ ό γ γ ι»  
τόμ . Α , Ά θ ή ν α ι  1925 , σβλ. 201·



ΑΝΟΙΞΗ
Δόξα τής άνοιξης τό πάρκο.
Των ματιών μας χαρά τά χρώματα 
κι9 ήδονικά ζάλη τ’ αρώματα.
Κι3 ώ, τής κοπέλλας τό φτερό τό πέρασμα 

/ πλάϊ άπ’ τά νειά δεντράκια τ9 ανθισμένα!
Μικρό αγέρι, ϊδιο χάϊδεμα, 
στα φύλλα τ’ ανατριχιασμένα, 
πήρε και φύσηξε και μέρεψε 
τά πνέματα τά σαλεμένα, 
άπ9 τό φτερό τής κόρης πέρασμα!

V

Κι9 δλα μαζύ, τ9 άρώμαια, τά χρώματα, 
τόΰ πάρκου ή δόξα μέ τ’ άγέρι πού φυσούσε, 
τη συμφωνία τής ομορφιάς έπαίξανε, 
σέ la majeur πού θριαμβικά ηχούσε, 
την ώρα πού ή κόρη επερνούσε...

'Αντιγόνη Γαλανόχη—Βουρλέχη

ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Θεός Αυτός πώς μπόριε ν3 άποθάνη; 
Στενός ό κόσμος δλος νά τό κλείση, 
φορώντας τ’ ακάνθινο σκληρό στεφάνι. 
Γύρω γερτή στή γης καί τυφλωμένη 
—ώ πράξη μοχθηρή μάταιου κόπον— 
ή Κουστουδία κοίτεται τ9 ανθρώπου.
Κ ι3 απέθαντος κι3 απείραχτος Εκείνος, 
στον κήπο πρϊν δθ’ ήταν ανεβαίνει, 
άσπρος τής καλοσύνης, θειος κρίνος.

Δ. Άμανατίδης

Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α  ΜΕ Β Ρ Ο Χ Η

Πάλι μου κουβάλησε 
των ουρανών τή θλίψη 
καυτόν καύμό της ή βροχή 
στό[;τζάμι”τού σπιτιού μου.

Κι εΙπαΓνά φύγω, νά χαθώ 
στής πολιτείας τούς δρόμους 
καί νά σφυρίζω τό ρυθμό

στούς μουσκεμένους τσίγκους ' 
απ’ τό πικρό τραγούδι μου 
κι από τό σαρκασμό μου.

Πολιτεία μέ τά παράθυρα 
καί την πλημμύρα φώτα, 
στούς φωτισμένους δρόμου; σου 
σκοντάφτουν πεινασμένοι

Θοδωρής Βλαχοδημήτρης



ΤΑΚΗ ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΩΝ*

'Αλλα τό άγριο ασιανό μεθύσι δέ μπορεί νά είναι μόνο ό Βάκχος. Είναι δλη 
ή ‘Ασία μέ τις οργιαστικές θρησκευτικές εορτές, ή σεξουαλική λατρεία τής’ Αστάρτης 
ή αύιομαστίγωση μέχρις αίματος σ ό ναό τής Θεάς Καλή, ό έρημητισμός των 'Ιν
δών άναχωρητών, πού πέρασε και στο Χριστιανισμό, ή γοητεία των φιδιών. Είναι ή 
’Ασία ή ξώφρενη στην εκδήλωση τού θρησκευτικού παραληρήματος της—τού πά
θους της κυριολεκτικά τού τθρησκευπκού. Στη θρησκευτική του ζωή ό άνθρωπος 
τείνει νά πλησιάσητή θεότητα μέ δλο ιό είναι του, μέ τό στοχασμό, μέ τό συναί
σθημα, μέ τή ζωϊκή του ορμή. Αυτό τό μεθύσι είναι ή λατρεία τού Άσιάτη. Στον 
Έλληνα, στά νησιά τού Αιγαίου, στ' ακρογιάλια τής 'Ιωνίας, δίπλα στο γαλάζιο 
κύμα και κάτω από τον γλαυκό ουρατό, δλα αυτά ημέρεψαν κι* έγιναν αρμονία 
και τάξη, πήραν άνθρώπηη ομορφιά κ’ ήμεράδα, έγιναν τό Δωδεκάθεο τού Όμή- 
ρου, ό κόσμος των νηρηΐδων, των μουσών, τών ήμιθέων και των ηρώων. 'Αλλά κα
νείς δεν μπορεί νά ίσχυρισθή. on υπάρχουν τόσο ευδιάκριτα τά δύο αυτά, τά σάν 
αντίμαχα, στοιχεία σέ τόπο και σέ χρόνο. Γιατί έχει και ή Ανατολή τά γαλήνια 
διαλείμματα, όπως έχει και ή Ελλάδα τις παραφορές της. Ελλάδα—’Ανατολή δεν 
είναι δυο γεωγραφικοί δροι, αλλά δυο ψυχικοί κόσμοι, πού συνθέτουν τό ανθρώ
πινο δράμα, ατομικό ή ομαδικό, καί σπρώχνουν διαρκώς τον άνθρωπο προς τήν 
ήλιοφωτισμένη κορυφή ή προς κάποια αβυσσαλέα βάραθρα. Ποιο από τά δυο εΙ· 
ναι φαπομενικό καί ποιο από τά δυο τελικά θά ν-ικήση;

Θά μπορούσε κανείς στο θέμα «Άσία» νά περιλάβη καί τούς λεόντιους βρυχη
θμούς τών προφητών, πού καυτηρίαζαν τις αδικίες τών κοσμικών αρχόντων μ* έναν 
τρόπο καθαρώς έκστασιακό: «Ειπεν ό κύριος...» καί λίγο πιο κάτω* «είδον όραμα 
θεού...» καί πάρα πέρα «καί ήκουσα φωνήν κυρίου ώς ήχον κυμάτων πολλών». 
Είναι ακόμα τά θαύματα τών φακιρών καί δ,τι άλλο ή ασιατική φαντασία παρήγαγε. 
‘Η έκσταση, τό υπερφυσικό, ή παραδοχή καί ή υποταγή ή ανεξέλεγκτη στη φωνή 
καί διαταγή τού υπερφυσικού είναι ή φωνή τής Ασίας, ή διονυσιακή κραυγή 
«εύοι», είναι ή κραυγή τών σημερινών αναστενάρηδων, πού κρατιούνται ιστορικά 
από τά παλα ά μυστήρια τού Διονύσου. Δέν υπάρχει σέ δλα αίκά ή λο
γική παραδοχή, πού κρατάει στερεά τή γνώση αΐχμάλοπη. Είναι ή γνώση, πού έρ
χεται σάν θαύμα καί κρατάει εμάς τούς ίδιους αιχμάλωτους, γιατί δέν ξαίρουμε 
από πού έρχεται καί τί είναι. Ξαίρουμε μόνο τή χάρη της.

Τό Ελληνικό πνεύμα θέλησε νά γίνη κυρίαρχο. Τις ζωώδεις μορφές τών 
θεών αντικατέστησε μέ τον ανθρωπομορφισμό τού δικού του πανθέου. Στήν Αιγυ- 
πτία Σφίγγα, ά»τιπαρέβαλε τον άνθρωπο καί στην έκσταση άντιπαρέθεσε τή λογι
κή κατανόηση. Τό «γνώθι σαυιόν» από αίτημα εκστασιακής μέθης πού ήταν στήν 
Άσία, έγινεν αίτημα τ<ύν ανθρώπων, πού γύρευαν τήν επιστήμη. Μύστης των Αι
γυπτιακών καί Ανατολικών αντιλήψεων καί μυσταγωγός τών δογμάτων αύιών ό

Συνέχεια έκ. τού 69ου τεύχους σελ. 76 και τέλος.
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Πυθαγόρας, εγινεν ό ίδιος θεμελιωτής τής μαθηματικής επιστήμης στην Ελλάδα, 
τής κατ’ εξοχήν όρθολογιστικής καί καταναγκαστικής για την ανθρώπινη αντίληψη 
νά παραδέχεται δχι την εκστασιακή γνώση, άλλα τή λογική απόδειξη, πού ξεκινάει 
από τή διάνοια τού ανθρώπου. Μύστης των Έλευσινίων και των Αιγυπτιακών 
μυστηρίων ό μεγάλος Πλάτων συνεχίζει την αποδεικτική μέθοδο κονταροχτυπώντας 
εναντίον των σοφιστών με τήν απόδειξη καί τήν παραδοχή τού «ορθού λόγου», πού 
βγαίνει από τή συζήτηση

Ά )λ ' είναι άρά γε τόσο ευδιάκριτα τά σύνορα; Είχε κόψει δ* Ελληνικής κό
σμος κάθε επαφή μέ τήν 'Ανατολή (’Αφρική—Άσία); 8Ή  μήπως τό πείραμά του 
ήταν 6 καινούργιος τρόπος πού μέ αγωνία προσπάθησε νά παρουσιάση μπροστά 
στήν έκπληκτην ανθρωπότητα, γιά νά προσφέρη μ£ γέα μορφή χά ίδια κηρύγματα 
καί τις ίδιες αλήθειες; Θεός τού φωτός καί θεός τής ’Αλήθειας ήταν ό 'Απόλλων. 
Λοιπόν ή λατρεία τού Απόλλωνος βρίσκονταν σέ άμεση επαφή καί στενή σχέση μέ 
τις λατρείες ανατολικών θεοτήτων καί ήταν δ Ελληνικός θεός ’Απόλλων θεότης, 
πού αναγνώριζαν καί σέβονταν οί Άνατολΐτες. Δ^ν εί\αι μόνον οί Πέρσαι, πού 
σεβάστηκαν τή λατρεία τού 'Απόλλωνος, δταν τό 490 π. X. πέρασαν από τή Δήλο 
μέ άρχηγούς τον Δάτι καί τον Άρταφέονη, δπως αναφέρει ό 'Ηρόδοτος, αλλά καί 
άλλοι λαοί σχεδόν μυθικοί, πού δμως υπήρχαν καί κατά τήν ιστορική περίοδο καί 
καί ζούσαν στα βάθη τής ’Ανατολής, σχετίζονται μέ τή λατρεία τού 'Απόλλωνος, 
δπως μάς αναφέρει δ Παυσανίας (’Αττικά XXXI), «εν δέ τοϊς Πρασιεύσιν (τόπος 
τής Αττικής) ’Απόλλωνός εστι ναός. Ενταύθα των 'Υπερβορέων άπαρχαι ίέναι 
λέγεται, παραδιδόναι δέ αύτάς Ύπερβορέους μέν Άριμασποίς, Άριμασπούς δ’ 
Ίσσηδόσι, παρά δέ τούτων Σκύθαι εις Σινώπην κομίζειν, εντεύθεν δέ φέρεσθαι 
διά Ελλήνων εις Πρασιάς, ’Αθηναίους δέ είναι τούς ες Δήλον άγοντας* τάς δέ 
άπαρχάς κεχρύφθαι μέν έν καλάμη θυρών γιγνώσκεσθαι δέ ύπ’ ουδένφν». «Άπαρ- 
χαί» λέγονται σπέρματα καρπών δηιιητριακών ή άλλων προϊόντων.

'Απαρχή δταν έλεγαν οί αρχαίοι εννοούσαν τήν προσφορά στούς θεούς (μα
ζί μέ θυσία) τών πρότων καρπών κάθε νέας συγκομιδής. Καρπούς λοιπόν τήςγής 
έτειλναν από τή μακρινή χώρα τών Υπερβορέων. Οί διάφοροι συγγράφεις ιστο
ρικών ή μυθολογιών υποθέτουν γενικά καί αόριστα δτι είναι κάποια χώρα πολύ α
νατολικά, πέρα από τούς Άριμασπούς, πού υποθέτουν δτι ήταν Ά ριοι τής Κεν
τρικής 'Ασίας. Έ τσι άλλοι νομίζουν πώς είναι ή Κίνα καί άλλοι οί 'Ινδίες. 'Αλ
λά Ύπερβόρειοι είναι οί κάτοικοι τής κατάψυχρης χώρας. Καί τέτοια χώρα «οίκου- 
μένη» ήταν καί είναι τό Θιβέτ, γνωστό γιά τον πανάρχαιο Θρησκευτικό πολιτισμό 
του. Σήμερα άλλως τε είναι γνωστό, δτι υπήρχαν άλλοτε εκεί αΌΐάζουσες πόλεις 
πού άνθούσαν οικονομικά καί είχαν δημιουργήσει άξιοπρόσεχτο πολιτισμό. Ό  ι
στορικός Π. Καρολίδης κρίνοντας τά χωρία τών αρχαίων συγγραφέων συμπεραίνει 
«Τά[μεγάλα ελληνικά Ιερά τά άποτελοϋντα πολιτείας ιεράς ή ίερατικάς, οια τό τής 
Δωδώνης καί τής Δήλου, τής Έλευσϊνος καί τής Σαμοθράκης καί τό τών Βησσών,
δπως καί τά έν Μικρά Ά σί(/........ συνεδέοντο διά συγκοινωνίας καί επικοινωνίας
προς τάς μεγάλας ίερατικάς πολιτείας τής Κεντρικής καί ’Ανατολικής Μιχράς 'Α
σίας......  έτι δέ πρός τά τής άλλης Ασίας μέχρι Βακτριανής. Τά ιερατικά ταύτα
κράτη......  άπολαύοιτα δέ ασυλίας μεγάλης έκ μέρους τών μεγάλων κρατών, παρέ-
χοντα δέ καί αυτά ασυλίαν εις τους καταφεύγοντας εις αυτά, άποτελοϋντα δέ καί 
μεγάλα κέντρα εμπορίας καί συγκοινωνίας συνεκοινώνουν άλλήλοις καί έβοήθουν 
εντός τόνων ορίων, τουλάχιστον ηθικώς, αμέσως ή εμμέσως, άλλήλοις. Ουτω δέ I- 
ξηγεΐται καί ή μεγάλη ηθική ροπή (έπίδρασις), ήν είχε τό μαντειον τών Δελφών 
παρά ξένοις ήγεμόσι καί λαοις. Ούτο> εξηγείται τό γεγονός δτι ή Δήλος έτυχε τιμών 
καί[άσυλίας εκ μέρους τού Δάτιδος. Ουτω δέ εξηγείτο καί ή μέχρι τίνος άνθελλη- 
νική ούδε τερότης τών Δελφών κατά τήν στρατείαν τού Ηέρξου. Ένεκα δέ τών με
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ταξύ των πολλών, μακράν» άλλή’ων κειμένων, ιερών, άτινα ώς φαίνεται συνεχοι* 
νώνουν προ; άλληλα διά πομπών και ίερειών παρθένων, παρήχθησαν και αί περί 
παρθένων από 'Υπερβορείων εις Ελλάδα πεμπομένων παραδόσεις, αι δέ περί ταυ- 
τότητος τών Ύπερβορείων προς τούς Σίνας και προς τό κράτος της μεσημβρίας 
γνώμαι τινων νεωτέρων ερευνητών πολλής δέονται έτι καθάρσεως» (1).

eH πιο ψυχρή, από τις κατοικούμενες ζώνες τής γης, πραγματικά ή χώρα τών 
'Υπερβορείων, ήταν καί είναι τό Θιβέτ. ’Απ' εκεί πρέπει νά ξεκινούσε κάθε χρό.ο 
μια συνοδεία θρησκευτική καί παρέδιδε τους πρωτόλοβ ·υς καρπούς στους κατοί
κους τής σημερινής Τσουγγαρίας. Οί Τσονγγάρ οι τά παρέδιδαν στους κατοίκους 
τής Νοτίου Ρωσσίας ή τής Καυκασίας, εκείνοι τάψερναν ώς τή Σινώπη του Ευ* 
ξείνου Πόντου, σέ πόλη Ελληνική. Καί οί "Ελληνες Σινωπεις τάφερναν στο δήμο 
τών Πρασιών στην ’Αττική, απ’ δπου οί 'Αθηναίοι τά με·εκόμιζαν σιή Δήλο. Ή  
προσφορά αυτή δείχνει λατρεία, τιμή, σεβασμό τίον κατοίκων τής Ύπερβόρειας 
αυτής χώρας προς τό θεό, πού λατρεύονταν στη Δήλο. Καί πρέπει νά είναι μια λα
τρεία πού κρατούσε από ιίς οίδε ποιά προϊστορικά χρόνια. Ποια μενάλα κοσμικά 
γεγονότα είχαν επιφέρει ποιος ξαίρει ποιες μετακινήσεις λαών καί μειετόπισαν 
καί μεταμόρφωσαν ποιος ξαίρει ποιες λατρείες καί πο ές θεότη ες. Πραγματικά ό 
αρχαίος κόσμος ειν’ ένα μυστήριο. Είναι βιβλίο μέ επτά σφραγίδες σφραγισμένο, 
όπως λέει ό Γκαίτε. Άλλ’ άς εντοπισθούμε στο θέμα μας. Είσαι γεγονός δτι 
υπήρχε μεγάλη επαφή ανάμεσα στην ’Ανατολή καί στην Ελλάδα. Κι* δμως υπήρ
χε μεγάλη διαφορά. Κατανοούσε άρά γε δ ένας κόσμος τον άλλον; Ό  τραγικός φ ι
λόσοφος Εύρ πίδης, αυτός πού περισσότερο ά/ιό τούς δύο άλλους μεγάλους ομοτέ
χνους του μιλάει τή γλώσσα τή θετική του ανθρώπου, πού ερευνά για νά μάθη, φαί
νεται σά νά καταθέτη τ* άρματα καί σαν νά παραδέχεται την άξια τήν παλιγγενε- 
τική καί αναμορφωτική τής μεθυστικής έκστασης πέραν καί ύπεράνωάπότή νόηση 
με τό δράμα του αί «Βάκχαι». Γενικά ό αρχαίος κόσμος δχι μόνο δεν απαγόρευσε 
πς μυσιηριακέ;—εκστασιακές λατρείες, άλλ* έρεφε γι’ αύιέςέναν σεβασμό εξαιρε
τικό καί κα έχονταν απέναντι τους άπό ενα δέος πραγματικά ίερό. 'Όμως παρ’ δλα 
ταύτα εκαλλιέργησε τή θειική σκέψη καί άνιί τού ζουρνά ιόν συγκεχυμένοι* ήχο,, 
πι ύ εκφράζει τή συγκεχυμένη καί γιά τοΰτο βέβηλη ψυχική διάθεση, επέβαλε στή 
μνστηριακή διδασκαλία τήν Άπολλώνεια λύρα τής καθαρής αρμονίας, μέ τις χορ
δές πού αντιπροσωπεύουν τά στοιχεία άπό τά οποία άποτελείται ή φύσις καί ό 
άνθρωπος.

Δεν είναι καθόλου παράδοξο οτι δ Παλαμάς στο «Δωδεκάλογο τού γύφτου» 
παρουσ άζει τον ήρωά του νά χρησιμοποιή ζουρνά, δταν βρίσκεται στο στάδιο τής 
ερευνάς και τής βέβηλης άρνησης, καί νά χρησιμοποιή τό βιολί μέ τις τέσσερες χορ
δές, κάτι αντίστοιχο πςός τήν αρχαία λύρα, δταν φωτισμένος πια πάει νά δημιουρ- 
γήση ξανά, άλλ’ επί νέων βάσεων εκείνα πού προηγουμένως έχει χαλάσει. Ή  ίδια 
διάχριση καί σέ δμοιες—απάνω κάτω—περιπτώσεις γίνονταν καί στα Έλευσίνια 
μυστήρια.

Δέν είχε κόψει λοιπόν τούς δεσμούς της ή Ελλάδα μέ τήν ’Ανατολή. Κι* 
ούτε μπορούσε νά τούς κόψη. Γιατί τά στοιχεία τού ενός καί τού άλλου πολιτισμού 
βρίσκονται μέσα στον άνθρωπο τον ίδιο, αποτελούν τό πυρηνικό του στοιχείο καί 
προβάλλουν κάτο) άπό διαφορετική κάθε φορά μορφή τό αιώνιο πρόβλημα τής 
ύπαρξής του, δηλ. τής πραγματικής συνείδησής του καί τού πραγματικού Ιγώ του 
κάτω άπό διάφορες καί πολυποίκιλες μάσκες. Ή  μορφή είναι ή μάσκα. Κάτω άπό 
τή μάσκα κρύβεται δ άνθρωπος. *Η μάσκα δέν έχει άρά γε καμμιά σχέση μέ τήν I.

I. (Π, Καρολιδου—Ιστορία ιών ’Ανατολικών λαών τόμος Δ' σελ, 176).
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ουσία; Και ή μορφή δεν έχει καμμιά αξία μπροστά στήν πραγματικήν υπόσταση 
του ανθρώπου;

Θά έπικαλεσθούμε έναν ξένον σταχαστή γιά νά σνμπληρώσωμε τον Παλαμά. 
Είναι ά ατολίτης και είναι ό Όμάρ Καγιάμ, ό -ποιητής των «Ρουμπα
γιάτ». Ρουμπαγιάτ στά Περσικά σηιιαίνει τετράστιχα (‘)· Ό  ποιητής είναι μου
σουλμάνος και ανατολίτης. 'Αλλά συμβαίνει νά είναι ’Άριος καί αστρονόμος μέ 
γνώση του Ελληνικού κόσμου. Ή  εποχή του (11ος αιών μ.Χ.) συμπίπτει μέ την 
αναγέννηση των γραμμάτοίν στην Περσία κάτο) από τήν επίδραση τού μωαμεθανι
κού πνεύματος καί του Ελληνικού πολιτισμού. Νά τί λέει ό Καγιάμ:

Νάταν νά φτάναμε xC εμείς κάπου σε κάποια βρύση 
που το νερό της, τά. νεκρά τά χείλη θά δροσίση 
κι9 από αιώνες επειτα οά χόρτο, σάν άνθος 
καρδιά νά γίνη ή τέφρα μας και νά μάς άναστήση.

(Μετ. Π. Α. Χρονοπούλου)

Ό  ποιητής, πού φανερώνεται στήν ποίησή του Επικούρειος καί βακχικός, 
φίλος τού έρωτα καί τού κρασιού, εκφράζει τον έρωτά του σά μουσουλμάνος: αρ
κετά σαρκικόν, καθώς καί τήν αγάπη του στο κρασί χωρίς επιφύλαξες: δεν τό νε- 
ροόνει δπως οι συμποσιασταί των Πλατωνικών συμποσίων. Πιστεύει δμως δτι 
αυτός είναι πιο σιμά προς τήν αλήθεια από τούς άνθριόπους πού είναι «Τ υ π ι· 
κ ά» εν τάξει μέ τό πνεύμα τού νόμου.

Γιατί πιστεύει στή ματαιότητα καί τήν απαξία των εγκοσμίων, περιφρονεί 
τή δόξα καί τήν όποιαδήποτε διάκριση καί σιχαίνεται τήνψεύακη, τήν ενιυπωσια* 

> κή άρετή των φαρισαίων:
Στυλό και Πλάκα κι Ουρανό κα'ι'Άδη 6 λογισμός μου 
ζήτησε άπό τήν πρώτη αυγή στά πέρατα τού κόσμου.
Κι άνάκραξεν ό Δάσκαλος, ό *Αρχο)ν τού Φωτός
πώς Στύλος, Πλάκα κι* Ουρανός κι ό αΑδης εϊν εντός μου.

Καλή καρδιά, άδολη σκέτ^η, ειλικρινής φιλία, ό άνθρωπος «έ ν ώ π ι ο ς 
ε ν 0) π ί ψ» μέ τήν αλήθεια χωρίς πόζα αγιότητας, μέ τό πρόβλημα τής ύπαρξής 
του φανερό, δχι κρυμμένο πίσω άπό παραπετάσματα καί μέ τό άγχος τής αμαρτίας 
δχι τακτοποιημένο μέ προσευχές και νηστείες. ΙΙίνει .ερωτεύεται, κλέβει άπό τό 
τζαμί τό χαλί πού επάνω του θά προσευχήθή. Πίνει άπό παλιά καί άπό νέα κρα
σιά—κι* εδώ υπάρχει κάποιος θαμπός συμβολισμός, πού γίνεται πιο διάφανος σέ 
σκόρπιους σιίχους εδώ κ* εκεί καί κυρίως στο περίφημο ρουμπάϊ 52.

Ξύπνα, καρδιά μου% κούρδισε τήν άρπα τήν τρελή 
κι9 ή άρετή μας μέθυσε, τρικλίζει αμαρτωλή. 
Ξέφρενη τό ποτήρι της Ισύντριψε στις πέτρες, 
στο καπηλειό τής προσευχής πουλάει τό χαλί. *

Ή  άρετή λοιπόν μέθυσε κΓ αύιή κΓ ενθουσιάζεται, γιά νά δείξη δλη τήν 
ορμή της τή ζωϊκή καί τή δύναμή της, τή βούλησή της. Τό χαλί τής προσευχής δέν 
τής χρειάζεται και τό πουλάει (στο καπηλειό τή$ ι̂@οσ»*£ή&).

Άλλ' αν ή  άρετή μ ε θ υ σ μ έ ν η  κατορθώνει νά έκδηλωθή στή διαπασών, καί ή 
ομορφιά προκαλεΐ κι' αυτή τό δικό της μέθυσμα. 1

1. Ρουμπάϊ σιά Περσικά τετράστιχο καί Ρόμβος στά 'Ελληνικά είναι τό Ισόπλευρο 
τ ε τ ρ ά π λ ε υ ρ ο .  Ρίζα ρομβ—ρομπ—ρονμπ. Πρόκειται λοιπόν γιά αρχαία σρία ρίζα 
πού έμεινε καί στά Περσικά καί πρέπει νά σημαίνη τ έ σ σ ε ρ α .
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Για πες μου τώρα ποιος μπεκρής την κούπα Θά τσάκιση 
την κούπα που τής ομορφιάς χαρίζει το μεθύσι;

Υπάρχουν λοιπόν μεθύσια λογιών—λογιών. Καί δέν είναι λιγώτερο έντονα 
καί δεν είναι λιγώτερης διάρκειας—τουναντίον μάλιστα—άηοτό μεθύσι τού κοινού 
κρασιού τή άλλα μεθύσια, της ομορφιάς, τής αγά της, της αρετής. Άλλ9 εϊπαμε: 
μιας άρειης δχι τυτικής, δχι επιφανειακής, δχι αυτής πού βλεπει καί προσκυνάει 
6 κόσμος. Υπάρχουν μεθύσια, πού δεν τά υποψιάζεται ό επιφανειακός άνθρωπος.

Τώρα χάρες ή *'Ανοιξη καινούργιες Θά μάς φερη 
κι άνθος λευκός Θά μάς καλή του Μω'νσή το χέρι* 
σ ενωδιασμένες μοναξιές, πουν* ολα συλλογή 
κι* είναι ανάσα του Χριστού τό μυρωμένο αγέρι.

Μέ τούς στίχους αυτούς ό Άνα ολίτης Καγιάμ ξαναφέρει στην επιφάνεια τό 
Διονυιιακό πνεύμα τής μέθης, ιής γοητείας, τής εκτιασης, πού φέρνει τή λύτρω
ση. Καταδικάζει την τυπολατρεία και εξυμνώ τούς αθώους ά ιαρ ωλονς, πού ζούν 
τή ζωή τους μέ απλή καρδιά καί μέ συμπάν.α πρός τό συνά θρωτο, χωρίς νά 
νοιάζωνται για τήν ύπαρξη άλλων νόμω*', είτε άιο το Θ ό είτε από τ >υς ανθρώ
πους βαλμένη, γιατί ή δόλια ύπαρξη τού ανθρώπου δεν διευθύνεται από εξωτερι
κούς κανόνες, άλλ* από τό λαχτάρισμα τής καρδιάς από τήν «ί ε ρ ή μ έ θ η». 'Όλο 
τό πρόβλημα ιή; ύπαρξη; τό θέτει μπροστά μας <5 Καγ άμ σαν ένα πρόβλημα τής 
καρδιάς. Ξ-χωρίζει τον κόσμο σε επιφάνεια καί σέ βάθος καί κηρύσσει, ότι αυτό 
πού λρμε βάθος δεν είναι τίποτε στριφνά καί δυσνόητα πράγματα, άλλ* ή μυστική 
συνομιλία τού είναι μας μέ τή ζωή—ή επαφή—ή μέθεξη τής καρδιάς μας μέ τον 
κόσμο πού μάς περιβάλλει, υλικό καί πνεύμαακό.

Έ  παρεμβσλή τού Καγιάμ στις γραμμές, πού γράφονιαι για τ ή ν  Ελληνική 
ποίηση, σκοπόν έχει νά δείξε·, ποιο είναι τό ανατολικό πνεύμα, αυτό πού ό ΓΙαλα- 
μάς ονομάζει ασιανό, αύιό πού γαληνεύει καί ημερεύει από τούς Θεούς τής ’Ιωνί
ας. ‘Ημερεύει, αλλά δέν χάνεται, ού ε μειαπλάθειαι. Παραμένει τό ίδιο. Είναι σάν 
τήν Άρτεμη τήν Άσιατ κή τής Έφέσ >υ, π^ύ γίνεται ή χαριτωμένη παρθένα θεά, ή 
κυνηγή’ρα μέ τον κ )ντό χπώνα, ή προστάτρια τής αγνότητας. *

9Αλλ’ αύ.ή ή μέθη εϊτε ερωτική, είτε όπως δήποτε κι* άν είπωθή, είναι ή 
ίδια ή μέθη, πού ένας ’Αθηναίος φιλόσοφος, ό Πλάτων, έχει κηρύξει στο «Φαιδρό» 
καί στο «Συμπόσιο». ’Ακάθαρτοι άν θεωρηθούν οι στίχοι τού Καγιάμ στο πρώτο 
κοίταγμά τους, τό ίδιο ά<άθαρτα είναι κατ’ αρχήν καί τά λόγια τού ’Αθηναίου φ ι
λοσόφου. Καί δ ένας καί δ άλλος μιλούν γιά τήν 9ίδ « σκάλα, πού αρχίζει από τή 
γή καί τελειώνει στον ουρανό, σάν τή σκάλα, πού είδε δ πατριάρχης ’Ιακώβ, σάν 
τό δρόμο, πού μέ τόση άπλό-ητα έδειξε κάποια μέρα στους μαθητές του στην παρα
λία τής Ιωνίας ό ‘Ηράκλειτος: «δδός άνω κάτω μίη».

"Ωστε δέν πρόκειται γιά δύο κόσμους τελείως διαφορετικούς, άλλα γιά δυο 
όψεις ενός καί τού αύ:ού αντικειμένου. Γαλήνη καί τρικυμία, νά ot δυο όψεις τής 
θάλασσας. Γαλήνη καί τρικυμία, ορθολογισμός καί μέθη οί δυο όψεις τής ζωής μας 
τού πνεύματός μας, τή; ύπαρξής μας. ΟΙ διδάσκαλοι σχολών διδάσκουν τύπους, 
μορφές, τέχνε:. Ή  αλήθεια κηρύσσει τό πρόβλημα τύς ύπαρξης, όπως είναι, ήταν 
καί θά είναι. Ό  Καζαντζάκης μιλώντας κάπου γιά τήν διάδοση τών θρησκειών 
από τήν ’Ασία στην Ευρώπη λέει, ότι ή Άσία είναι δ άντρας τής Εύραόπης. Ό  
ποιητής τής «Όδύσσειας» ευχαριστείται νά χρησιμοποιή σύμβολα σεξουαλικά, αυτά 
πού καταλαβαίνουν εύκολα όλοι οΐ λαοί καί ίσως όλες οι ήλικίες. ‘Η Άσία έσπειρε 
τις Θρησκείες στην Ευρώπη. Ά ν  όμως κοιτάξουμε τό ζήτημα άπό τήν άποψη τής 
μέθης καί τής γαλήνης, τής καρδιάς καί τού πνεύματος, ιής μυστικής έκστασης
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και του ορθού λόγου, πρέπει αντίθετα τά χαρακτηρίσομε τούς δύο κόσμους. Ή  
τρικυμία, τό πάθος, ή γυναικεία συναισθηματικότητα κυριαρχεί στην 'Ασία, ενώ 
στην Ελλάδα—Ευρώπη κυριαρχεί ή λογική, ή σωφροσύνη, τό μέτρο, ό άχτριιώς 
θετικός νους. “Ό ,τι στην 'Ασία είναι ρευστό κα'ι άπιαστο, εδώ γίνεται σχήμα στε
ρεό, πού τό κατέχει ό νους κυριαρχ»κά, δεσποτικά, χώρο: με τούτο ή Ευρώπη νά 
παραμελή τό Διονυσιακό πνεύμα καί χωρίς νά πάψη νά προσφέρη λατρεία ή 'Ασία 
στους γαλήνιους Θεούς τής ’Ιωνίας καί τού Αιγαίου. Δώρα έφερναν δπως είδαμε 
οί πιστοί από τά βάθη τής 'Ασίας σιόν Δήλιον Απόλλωνα. 'Ακόμα καί ιέρειες 
παρθένες λένε, πώς ιίχαν έλθει από τη χώρα ιών Ύπερβορείων στη Δήλο 
δπως από τή Λ βύη είχαν έρθει στη Δωδοίνη. Ό  Ηρόδοτος μάλιστα άναφέρει καί 
ονόματα. (Ήροδ. IV» 33): «πρώτον δε τούς Ύπερβορείους πέμψαι φερούσας τά 
ιερά δύο κουράς, τάς όνομάζονσι Δήλ»οι είναι ‘Υπεροχήν τε καί Λαοδίκην άμα 
δέ αύτοισι ασφαλείας ιΐχεκεν πέμψαι τούς Ύπερβορείους τών αστών άνδρας πέντε 
πομπούς». Καί λίγο πιο κάτω (IV» 35) προσθέσει «Φασί δέ οί αυτοί ούτοι καί την 
"Αργήν καί την *Ωπιν, εούσας παρθένους εξ Ύπερβορέων κατά τού; αυτούς τού
τους άνθρο^πους πορευομένας άπικεσθαι εις Δήλον έτι πρότερον Υπέροχης καί 
Λαοδίκης κτλ». Ή  παράδοση σχετίζεται άραγε με τή μεταφύτευση τής λατρείας 
τού Απόλλωνος από τή χά>ρα τών Ύπερβορείων στήν ‘Ελλάδα ή μέ τή νοσταλγική 
συνέχιση τής λατρείας στο άρχικό ιερό από λαούς, πούάπ9 εδώ πήραν τό λατρευτικό 
φώς τους; Ποιος ξαίρει... «Λατρείας πείρατα ούκ αν εΰροιο* ούτω γόρ βαθύν λόγον 
έχει», δπως θάλεγε ό ‘Ηράκλειτος, πού μέ τά ϊδια λόγια μίλησε γιά τήν ψυχή, 
τή μοναδική καί άσπιλη ίέρεια καί τής Βακχικής καί τής Άπολλώτειας λατρείας 
στους ναούς τής ζωής καί τού θανάτου, τής τέχνης καί τής επιστήμης, τής φιλοσο
φίας καί τού ονείρου—



ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΟΥ ΠΟΙΗΤΗ 
ΧΟΥΑΝ ΡΑΜΟΝ ΧΙΛΕΝΕΘ

Στα νεώτερα χρόνια ό θάνατος τοΰ Larca καί ή απονομή τοΰ βααβοίου Νό- 
μπελ Λογοτεχ\ίας σ ά 1956 στον Jimenez δημιουργήσανε κάποια κίνηση τοΰ διε
θνούς κοινού γΰρω ατό τή σύγχρονη ‘Ισπανική λογοτεχνία.

Στην Ελλάδα τό ενδιαφέρον δεν ξεπέρασε την επικά ρότητα μέ δυο—τρεΓς 
σύντομες βιογραφήσεις και λίγες μεταφράσεις. Τό ενδιαφέρον δυο—τριών παλιών 
κυρ’ως λογοτεχνών (σαν τυΰ Κ. Καρθαίου γ ά τό ‘Ισπανικό Θέατρο) δεν ήταν ειδι
κό για την ‘Ισπανική λογοτεχνία, άλλα για τό α ή β λογοτεχνικόν είδος ειδωμένο 
στήν παγκόσμιά του θέση.

Γιά τοΰιο ιόν λόγο θεωρώ συμβολή κάθε μικρή μεταφραστική προσφορά 
για μια πιο πλατιά γνωριμία μέ τήν ‘Ισπανική λογοτεχνία. Είδ.κά ό X μένεθ, πού 
ή ποίησή του χαραχτηρίζει τον προπολεμικόν 'Ισπανικό λυρισμό στον αιώνα μας, 
αξίζει νά διαβαστεί σέ πολλά δείγματα γιά νά γίνει πιο οίκεία μέ τό ευρύτερο Ε λ 
ληνικόν κοινό.

Γιά τήν καλύτερη τοποθέτηση τής ποίησης αυτής τοΰ Χιμένεθ μεταφέρω εδώ 
μιά διαίρεση ειδικού γιά τή Νεώτερη ‘Ισπανική Λογοτεχνία. Ή  νεώτερη Ισπανική 
ποίηση είδικώς δ ακρίνεται σέ τρεις μεγάλους σταθμούς: τή γενιά τοΰ 1898 (Ού- 
ναμοΰνο, Ματσάδο, Χιμένεθ), τή γενιά τοΰ 1925 (Λόρκα, Θερνούτα και άλλοι, πού 
γεννηθήκανε γύρω στά 1900) καί τή γενιά μετά τό 1936, τή χρονιά τοΰ εμφυλίου 
πολέμου (Έρνάντεθ, Ροσάλες καί άλλοι). Ό  Χιμένεθ είναι μες τούς πρωτοπόρους 
τής σύγχρονης ‘Ισπανικής λογοτεχνίας. Δέχτηκε στήν αρχή πολλά από τή Γαλλία, 
ιδίως ατό τό συμβολισμό, καί αργότερα από τήν Άγγλοσαξωνική ποίηση. ‘Ωστόσο, 
διατηρεί τον ‘Ισπανικό του χαρακτήρα, άν και κάπως συγκρατημένο.

Ό  Χιμένεθ γεννήθηκε στο Afogucr (’Ανδαλουσίας) στά 1881. ‘Η ζωή του 
δλη αφιερώθηκε σιήν ποίηση. Ταξείδεψε πολύ, μελέτησε πολύ, έγραψε πολύ. Είναι 
πολλά τά ποιητ κά του έργα(πού μερικά τους κάπoτετ'άπoκήρυξ<·^, Ανάμεσα στο έργο 
του είναι καί τό πεζό, αλλά ποιητικώτατο βιβλίο ό «ΓΙλατέρο κΡ εγώ», γραμμένο 
γιά ενα άσπρο γαϊδουράκι, τον Πλατέρο, Πλούσιες αναμνήσεις τής παιδικής του 
ηλικίας πλανιούνται μέσα στο έξοχο τούτο έργάκι, πού δείγματά του δίνω παρμένα 
από τήν Αγγλική μετάφραση τής Roach, γιατί δέν είχα πρόχειρο ιό ‘Ισπανικό 
κείμενο.

ι

λV A N  RAM ON JIM E N E Z
ίουάν Ραμόν Χιμένεθ 1881

Ο Υ Ρ Α Ν Ο Σ

£έ παραμέλησα, ουρανέ, 
άλλο δέν ήσουν παρά κύμα

ά'ήσυχο μιας ύπαρξης φωτός 
στά εξαντλημένα μάτια μου 
τά νωχελή.



Και προβολές ανάμεσα στις λέξεις 
τις άνεγνοιες ταξειδευτή απλωμένου, 
σά λίμνες κάθε λίγο πού προβάλλαν 
μιας θεάς νερού στον ύπνο απαντημένης.
Τώρα μέ αργή ματιά σέ β)έπω
κι* έχω υψωθεί εκεί πάνω σι' όνομά σου.
ΑΠΟ ΤΑ "ΛΥΠΗΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ,,

'Α π’ τό στρατί τό μονοπάτι 
μ’ ένα κλωνάρι ρόδα φτάνω.
Σέ κείνο τό βουνό έκεΐ πέρα 
κόκκινο βγήκε τό φεγγάρι 
κι’, είτε νά δόσει ή ποταμίσια 
ε ούιη ή μαλακότατη αύρα 
σ' όλο τον ίσκιο τή φρεσκάδα.
Τό θλι β - ρό βατράχι κάπου 
μιαν αρμονική φλογέρα παίζει.
Πάνω στο λόφο μικροπαίζει 
ενα πολύ θλιμένο αστέρι.
’Απ’ τό στρατί τό μονοπάτι 
μ* ενα κλωνάρι ρόδα φτάνω.

T E N E B R A E
‘II Δύση χρώμα λεμόνι.
Και στο περίφραχτο Ζενίθ—μουγγές νεφέ-

[λες—
μαύρο κοπάδι θλιβερών πουλιών ραβδώνουν 
σαν τή βροχή τον κίβδηλο ουρανό.
Γύρα στον κήπο, σκυθρωπό μες τό βαρύ 
τό φωτοστέφανο ίου, πλύση βιολεττιά 
τά ρόδα αγγίζει και τ' αβέβαιο δείλι πού

Jt* αλλάζει
τά ψέματα σ' αλήθειες στάζει και μέ ομίχλη 
κΓάιμούς τά πάντα καθαρίζει.
Χλωμός μά κι’ έκθαμβος στο μολυβί και

[κίτρινο,'
σαν άλογόμυιγα στ* αυτί μου, βουίζει 
μονότονο άκουσμα από άγνωστη πηγή 
πού φέρνει δάκρυο, και «Πο έ ... ποτέ...»

[μου λέει.

Φ Τ Ε Ρ Ω Τ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η
ΙΙώς ήταν τούτο, Θεέ μου, πώς! καρδιά μου 
απατηλή κΓ αβέβαιο μου μυαλό.
Διάβα τής αύρας ήτανε κοντά μου;
Τής αΌίξης φτερούγισμα απαλό;
Σά φώς, αερώδες, άμορφο σά χάμου 
αγκάθι θέρους, σά χαμόγελο

πού καταντά σέ γελοίο στη ματιά μου, 
αγέρωχο ως σημαία σέ βορριά τρελλό.
Μειδίαμα, αγκάθι και σημαία φτεράτη 
τού 'Ιουνίου άνο ξη! Τι καρναβάλι 
ήτανε θεότρελλο μέ θλίψη πάλι!
Ζεί ή αλλαγή σου τό μηδέν—γεμάτη 
πικράδα μέλισσα τυφλή μου, μνήμη— 
δέ νοιώθω τή μορφή σου ούτε σά φήμη*

Ε Α Ρ Ι Ν Η  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η
Πουλί στή λυρική ηρεμία μεσημεριού 
στ' άνάχτορα από μάρμαρο, άκου!, κελαδεί. 
Στά κρύσταλλα κοιμάται ό ήλιος σά φωτιά* 
ξανά ό χρυσός του στο νερό τής βρύσης, νά!

Μέ κρυσταλλένια ηχώ γιορτή 'ναι αυτή
[λαμπρή. ^

Πουλί στο μάρμαρο. Τά ρόδα στην πηγή. 
Γερός ?αχιμός. Νά τρέμει γαλανό, ασήμι 
στ' άνθος απάνω τό λαμπρό και τωρινό.

Σέ ύπνο βασιλικό μέ χάρες σφραγιστό, 
μ’ αχούς γιά τούτες τις σημαίες τις στρα*

[φτερές,
πάω μέ ψυχή γεμάτη κόσμο καθαρό 
τής βρύσης, τού πουλιού, τού ρόδου, τού

[φωτός.

. · Ζ Ω Η
Κάνη πού πίστεψε κλεισμένη δόξα 
ήταν ή πόρτα ή ανοιχτή 
νά μπουν ο! φωτεράδες τούτες.

Κάμπος ανώνυμος!
’'Ασβεστος κάμπος ακατάλυτος 
μέ πόρτίς άλλε τά?* Χηλές 
νά μπά ή πρ ιγματικότητα απ' αυτές! 
Ζωή χωρίς σκοπό!

Π Ω Σ ,  Θ Α Ν Α Τ Ε .

Πώς θάνατε, μαζί σου νά τρομάξω; 
Μαζί μου τάχα δέ δουλεύεις;
Μέ ιή ματιά μου δέ σ' αγγίζω;
Καί δέ μ ύλές, πώς τάχα δέγνωρίζι-ις 
γιά τίποτα, πώς είσαι ά π α τ ο ς  
κι' είρη'ΐκός, χωρ'ς συνείδηση;
Δέ χαίρεσαι μαζί μου καθετί, 
τή δόξα καί τή μοναξιά 
καί τήν αγάπην ως τό βάθος;
Τάχα δέ στέκεσαι κοντά μου κι* δλο

fa gjfetsg s g s s s s s s si κΗΠέΐ ΡΩΠΓIΚΗ £ΖΤΙ Α ι
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μου δυναμώνεις τή ζωή;
Δέ σέ τραβάω ψηλά καί χαμηλά, 
τυφλέ, σά νάμτυν οδηγός σου;
Τάχα 6έ λές μέ τό παθιάρικό σου στόμα 
τ' ο,τι νά πεις επιθυμώ*,
Δεν υποφέρεις τάχα, ώ σκλάβε, 
μ5 αυτή τήν αρετή πού σου επιβάλλω;
Και τι θά δεις και τή θά πεις 
και πού θά πας χωρίς εμένα;
Δέ θάμαι εγώ πού θά σέ θανατώσω, 
θάνατε, και πού πρέπει, ώ θάνατε, 
νά τρέμεις, νά χαϊδεύεις, ν’ αγαπάς;

ΣΤΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟ-ΜΑΤΣΑΔΟ
’Αληθινή φιλία, λαμπρέ καθρέφτη 
πού ή φαντασία εν ιό; του πεφτει. 
...Τούτα τά σύγνεφα πιο ώραΐα 
και πιο γαλήνια, νά! προβαίνουν.
Τούτο τό εσπέρας νοιώθω, ’Αντώνιο, 
ά'άμεσα στις αύρες τήν καρδιά σου.
Τό εσπέρας δόξα γνέθει.
Ό  Απόλλων κάνει τά φιλικά λινάρ α 
σέ χρυσαφένια δύση μουσική 
σάν άναμέ'ες πεταλούδες.
Γεμτίτες λύρες καθαρές 
μέ ύδάη'ες φωτιές σ\ά τέλια 
και μέ στεφάνια ρόδα αιώνια 
θά σέ κοσμήσουνε μιά μέρα.
’Αντώνιο, νοιώθεις τ’ άγαμένο τούτο Έ·

ίσπέρας
άιάμεσα στις αύρες τήν"καρδιά μου;
Α Φ Η Σ Τ Ε  O A A N O J I X T E  Σ...
'Αφήστε όλάνοιχτες τις πόρνες 
τό βράδυ τούτονά μπορέσει 
νάρθεΐ κοντά μας ό'νεκρός 
ά'ν τό θελήσει. Όλάνοιχτο τό παν, 
νά δει τό σώμα μας ά'ν μοιάζει 
μέ τό δικό του σώμα, κάτι 
άπ' τήν ψυχή του άν είμαστε νά δεΐ, 
αφού ’ναι λεύτερος μές τ' άπειρο.
Νά δεΐ μην τάχα τ’ άπειρο, 
ιό μέγα τ’ άπειρο, άν μάς ρίχνει 
κάτι πού Εισβάλλει μέσα μας.
Τάχα άν παθαίνουμε εδώ κάω  λίγο 
θά ζήσουμε έκεΐ πάνω λίγο εντός του!
Όλάνοιχτο τό. σπίτι, όλάνοιχτο, 
όμοια σά νάχουμε τό οώμα 
στη γαλανή νυχτιά αφημένο

μ* εμάς οάν αίμα και μέ τ’ άστρα 
γιά τούς άνθούς καί τά λουλούδια!

Γ Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
Τού κόσμου Οι χίλιοι πύργοι αντίκρυ στο

[χρυσό
βασίλεμα στο νού μου υψώνουν μιά όμορ*

[φι«. ^
Τής πέτρας ή έκσταση στίς χίλες της μορφές 
έκθαμβη ’ναι αίσθηση πού σέ χτυπάει ατά

[μάτια.
Ό  ήλιος βουλιάζει πίσω μου θερμός κα'ι 

4 [κόκκινος.
Ό  κόσυος έρημ ά. Και ρήγας ή σιωπή.
Κι’ εγώ στον άμμο περπατώ αχνάρι αχνάρι 
προς τή λαμπράδα πέρα αιώνιων οριζόντων. 
Κι* ή συγχυσμένη οσμή από πρόσωπα καί

[μερες ^
περ'εργα μές σέ σκιά καί φώς μέ θυλακώ-

[νουν.
Τό βράδυ στάλαξε... γιά σήμερα... Δευτέρα... 
τ’ Αύγούσίου.. Έκεΐθρη>εΐ..’Άγγελος·, από

βήν πόλη.

ΒΡΑΔΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

Στή σκοτεινή ώρα, κρύα καί μόνη, 
ή προκυμαία, ποή αυτό τό εσπέρας 
μού φάνηκε νά μ’ ανυψώνει ώς πέρα 
στή χρυσαφένια δύση, 
είναι πολύ μικρή, πολύ παιγνίδι!
Κι’ εγώ, παιγνίδι σκοτεινό καί λυπημένο, 
πάω τραγουδώντας σάν παιδί μεγάλο— 
σέ τούτο τό καινούριο παίζω πού πριν μιά

(ώρα,
στή βέβαιη πίστευα ύπαρξη τ* ανθρώπου 
π’ άναθυμάταί σ’ ώραΐο μειδίαμα 
τά παιδικά παιγνίδια του καί τις βαρκού

λες—
παιγνίδι σκοτεινό καί λυπημένο 
πάω τραγουδώντας πράγματα υψηλά, 
έ^εΓνα πούναι παιγνιδάκια 
τή θάλασσα, τή γή καί τ’ άστρα.

FRANCINA ΕΝ EL 3ARDIN
' Μέ κρίνα σέ νερό πνιγμένα 

τον χτύπησα στ ύς ώμους.

Όλάκαιρό τ’ άσπρο του δέρμα 
χάρηκε στις λαμπρές σταλιές.
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’Ώ! υγρή κατάλευκη φυγή 
πάνω στον άμμο τό διαμάντι!
—Τό σώμα πέθανε χλωμό
μες τούς καρπούς τριανταφυλλιάς,
σάμπως ασήμι τόσα μήλα, 
σαν αύγινές σταλιές τής δρόσου

Έτρεξε— τρέξιμο νερού—
μες τούς καρπού, τριανταφυλλιά
Και γέλασε στη φαντασία.
Τον έβρεξε τό γαμογέλοιο.
Μέ κρίνα σέ νερό πνιγμένα 
την είχε τρέχοντας χτυπήσει.

ΑΠΟ TON tP L A T E R O  Υ  Υ Ο »

ΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟ ΕΙΔΥΛΛΙΟ
Πήρανε τά παιδιά τον Πλατέρο (τ* ά'σπρο γαϊδουράκι) μαζί τους πέρα στο 

ρέμμα μέ τις λεύκες. Τώρα γυρνάνε πίσω μέ τούτο πηλαλώντας, μέσα σιά δίχως 
άκρη παιγνίδια και δίχως διάκριση γελοία, φορτωμένο μέ κίτρ.να άνθη. Έβρεχε 
έκει κάτω—κείνο ιό ταξειδιάρικο σύγνεφο πού κάλυψε τό πράσινο λειβάδι μέ τις 
χρυσές κι* αργυρές κλωστές του, δπου έτρεμε, σαν λύρα από δάκρυα, τό ουράνιο 
τόξο. Καί στις μουσκεμένες τρίχες τού μικρού γαϊδουριού οι βρεμένες καμπανούλες 
στάζανε ακόμα.

Χλωρό, χαρούμενο, αίσθηματικόν είδύλλιο! Κι* ακόμα τ' ογκανητό τού Πλα* 
τέρο άντιχει τρυφερά κά'ω από τόγλυχό από βροχή πιά μουσκεμένο φορτίο. Πότε 
—πότε γυρίζει τό κεφάλι του και δαγκάνει τά λουλούδια πού to μεγάλο του στόμα 
μπορεί νά φτάσει. Οί άσπροι καί κίτρινοι άνθοι κρέμονται για μιά στιγμούλα από 
τό στόμα του, μέ γραμμές από τό πρασινωπό του σάλιο, κι* ύσιερα εξαφανίζοτται 
μές τή στρογγυλή του κοιλιά. "Αν θά μπορούσε ένας νάτρωγε μόνο λουλούδια σαν 
εσένα, Πλατέρο, καί νά μήν ύπόφερνε...!

Διφορούμενο εσπέρας τ* Απρίλη! Τά λαμπερά μάτια τού Πλατέρο αντιφεγ
γίζουν τήν ώρα τού ήλιου κι'άντίκρυ τους απλωμένο πάνω στον αγρό τούΣάνΧουάν 
κοιτάζεις ένα άλλο τριανταφυλλί διαλυμένο σύγνεφο νά βρέχει.

Η ΑΝΤΩΝΙΑ

Τό ποταμάκι ήταν τόσο γεμάτο πού τά κίτρινα κρίνα, δυνατή χρυσαφιά γυρ* 
λάντα, στις όχτες του δλο καλοκαίρι, πνίγονταν σέ μοναχικό διασκορπισμό, πα- 
ροχωρώντας τήν ομορφιά τους πέταλο—-πέταλο στο γρήγορο ρέμμα.

Σέ ποιο σημείο θά μπορούσε νά περάσει ή ’Αντωνία μέ κείνο τό Κυριακά
τικο της φυστάνι; Ot πέτρες πού δοκίμασε βυθίστηκαν στ ή ?άσπη. Περπάτησε ή 
κοπέλλα γραμμή τήν δχτη πέρα ώσπου τήν άφηνε ό φραγμός από τις λεύκες νά δει 
άν θά μπορούσε κάπου νά περάσει Δέ μπορούσε...Τότε μέ μιά ευγενική χειρονομία 
τής πρόσφερα τον Πλατέρο.

"Οταν τής μιλούσα ή Αντωνία έγινε κατακόκκινη κι* ή κοκκινάδα της κατά- 
Κάψε τις φακίδες πού σεμνά φράζανε ολόγυρα τά σταχτιά της μάτια. Κι’ ύστερα 
ξαφνικά ξέσπασε σέ γελοία κι’ έγειρε πάνω στο δέντρο... Τελικά τούτη αποφάσισε. 
Έριξε χάμω στο γρασίδι τό τριανταφυλλί της μάλλινο σάλι, πήρε φόρα και λυγε
ρή σάν τό λαγωνικό καβά^λησε στή ράχη τού Πλατέρο, κρεμάζοντας δεξά—ζερβά 
ΐίς  γάμπες, σκληρές γάμπες, πού ή ανυποψίαστη ώρίμανσή τους περιζωνόταν από τά 
κόκκινα κι' άσπρα λουριά τής χοντροκαμωμένης κάλτσας της.

eO Πλατέρο ζύγιασε τό πράμμα μιά στιγμούλα καί μ* ένα σίγουρο πήδημα
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έφτασε στήν άντικρυνή όχτη. Τότε, όταν ή ’Αντωνία, πού ανάμεσα στή ντροπαλό· 
τητά της και τήν αφεντιά μου ήταν τώρα τό ποταμάκι, φτέρνισε τά πλευρά του μέ 
τις φτέρνες της, τούτος τράβησε πηλαλώιτας μέσα στο λειβάδι μέ συνοδό τ’ άση* 
μένιο και χρυσό γελοίο του μελαψού κοριτσιού πού τιναζόταν.

‘Υπήρχε μια μυρωδιά από κρίνα, από βροχή, άπό άγάπη. Σαν ένα στέμμα 
από αγκαθωτά τριαντάφυλλα, ό στίχος πού ό Σαίξπηρ έδωσε στήν Κλεοπάτρα νά 
έκφράσει τή στρογγυλεμένη μου σκέψη:

«Ευτυχισμένο έου άλογο, που φέρνεις 
του * Αντώνιου το βάρος\»

«Πλατέρο» φώναξα παράτονα κι’ ένοιωθα προσβολή και οργή.

ANGELUS

\ Κοίταξε, Πλατέρο, πόσα ρόδα πέφτουνε παντού: γαλάζια ρόδα, τριανταφυλ-
: λιά ρόδα, άσπρα ρόδα, ρόδα δίχως χρώμα. Ένας μπορούσε νά πει πώς διαλύθηκε 
$ ό ουρανός μες τά ρόδα. Κοίτα πώς τό μέτωπό μου, οί ώμοι μου, τά χέρια μου, 
\ είναι σκεπασμένα ολα μέ ρόδα... Τι θά κά'ω μέ τόσα ρόδα;

Ίσως εσύ νά ξέρεις ατό πού δλη τούιη ή τρυφερή άνθηση έρχεται, γιατί 
εγώ δεν ξέρω τήν πηγή τους, πού κάθε μέρα μαλακώνει τό τοπειο καί τ’ άφίνει 

\ γλυκά ρόδινο, λευκό καί γαλάζ'0 —ρόδα καί ρόδα καί ρόδα—σάν ζωγραφιά τού 
, Fra Angelico αυτού πού ζωγράφιζε σ·ά γόνατά του δόξα!
j Θά μπορούσες νά σκε^τεΐς πώς τά ρόδα ρίχνονται από τούς έβδομους ούρα*
ν νους τού Παραδείσου. *Όπως μέσα σέ ένα θερμό κι* αόριστα χρωματισμένο χιόνι-
* σμα, τά ρόδα πέφτουν στον πύργο, στήν οροφή, στά δέντρα. Κοίτα: Κάθε τραχύ
γίνεται ντελικάτο μέσα στο στόλισμά τους. Ρυδα, ρόδα, ρόδα...

Φαίνεται Πλατέρο, ενώ ήχεΐ τό Angelus, πώς τούιη ή ζωή μας χάνει τήν κα
ί θημερινή της δύναμη και πώς μιά άλλη δύναμυ, πιο ύψηλόφρονη, πιο σταθερή
• καί καθαρή, κάνει τό καθετί—ως νά τό έτρεφε από μιά εφεδρεία χάρης—'ό  υψώ
νεται στ3 άστρα, πού λάμπουν τώρα πιά ανάμεσα στά ρόδα... Ρόδα πολλά... Τά
μάτια σου, πού εσύ δέ μπορείς νά τά δεις, Πλατέρο, καί πού τά σηκώνεις ταπει
νά προς τον ουρανό, είναι δυο ρόδα ωραία.
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ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ A. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΡΕΤΝΒΜΑΤΑ

ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ&ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝΟΜΗΡΟ’
(Ή  ρεαλιστική κοσμοθεωρία καί βιοθεωρία τοΟ ‘Όμηρου)

Ό  Δίας μέ τή βούλησή του και οί ανήθικες ανθρώπινες επιθυμίες καί οί τέτοιες 
βου/έςτών ποικιλώνυμων Θεών—πού κάθε τόσο χαλάν την ισορρόπηση τής πραγμά
τωσης των άξιων είναι ή προσωποποιήση τής εννοιαςτής φύσης. ΟίΘεοί είναι Φύση 
καί ή Φύση μία, είτε μέσα μας εϊτε έξω. Όταν λοιπόν μάςεναντιώνουνται οι Θεοί 
Ιναντιώνουνται οί εσωτερικές δυνάμεις τής φύσης μας. Ό  άνθρωπος μπορεί νά 
πή κανείς, για νά ΰψώση την ηθική του προσωπικότητα καί νά δή πραγμιιτοποι- 
ημένα τα ιδεώδη του (αξίας) πρέπει νά *αταβάλη τους Θεούς, άν τον ενανηώνουν- 
τοι. 'Η  ηθική, αν Βέλη να γίνη ’Απόλυτο κατηγορικό (Θεός—9Αξία), οφείλει νά 
σΰύση κάθε άλλο Θεό από τον έαντότης,

Ό  ‘Όμηρος δέ μπορεί νά απαλλαγή από την ’Αναγκαιότητα πού οδηγεί στο 
κακό, άλλα τήν αναγνωρίζει οάν άντικειμεηκή αύτοσυνειδησία καί επιμένει νά 
την πολεμάη μέ ηθικές αρχές πού ταιριάζουν σέ κάθε ηθική, άν είναι ηθική πού 
βλέπει τό κακό καί το καλό σάν τήν άρνηση τού εαυτού μας κι’ δχι τό άντιπολέ- 
μημα κάποιου δαίμονα κακού ενάντια στην τέλεια ύπαρξη...

Ό λος ό Τροηκός πόλεμος γίνεται μιά Ιστορική ηθική άπορία. ΟΙ Θεοί (αναγ
καιότητα φύση; ή μύθου, άνάλογα μέ τήν ερμηνεία πού θέλει νά δώση ό μελετη
τής τού πνεύματος των ομηρικών κειμένων) καί ό Ήρωϊσμος είναι σννυπάρχονσα 
αντινομία του ηθικόν κόσμου. Ή  πατροπαράδοτη καί άναμφισβήτη ηρωική 
πίστη τού ελληνικού κόσμου (καί μέ ερμηνευτική άναλογική επέκταση καί τού 
τρωικού) στο ηρωικό ιδεώδες καί στήν άξιοπυίηση τής ζωής διά τού ηρωισμού 
άνΤιμετωπίζει τραγικές κρίσεις καί αμφιταλαντεύσεις μ5 δλον δτι στο βάθος δέν 
υπάρχει κακό αυτό καθ’ εαυτό.

Τά πάθη τών όρχηγών, οί συναισθηματικές αδυναμίες τους, τό δέλεαρ τού νό
στου (δπως θά δούμε σέ ξεχωριστό κεφάλαιο), ή αφαίρεση τής ψυχοσωματικής ρω- 
μαλεότητας άπό κάποιες θεϊκές βουλήσεις καί κατά περιστάσεις φαβοριτισμούς πρός

σ αυτό αι'ρωνται φταίει ή φύση, ή ’Ανάγκη που δε μάς άφήνει νά θέλουμε νά είμα
στε αυτό πού θέλουμε. Ό λοι οί ή »ωες είναι ήρωες καί^ θέλουν νά είναι τέτοιοι. 
Κανένας στιν κόσμο δέ θέλει νά είναι κακός μα παρ’ δλα ταύτα είναι. (θέλοντας 
επιφανεικά) γιατί καί τό νά μή θέλης κάα πού τό θέλεις είναι κι’ αυτό μιά βού-

η τού εαυτού μας. Τά αΐιια είναι οι μή συνειδητοί ή συνειδητοί παράγοντες τής 
ασκευής μας. Ό  δειλός φοβάται, δέ θέλει νά είναι τέτιος. Κι’ άκόμα περισσό· 
) ό ήοωας πού δειλιάζει, εκείνος δηλ. (για να μιλήσουμε πλατεία ηθικά) πού

λησ
κατασκευής 
τερο ό ήοωας
πράττει τό κακό (εδώ ειδικά αντίθετο πρός ιό ιδεώδες τοϋ ηρωισμού), καταθέτει 
τήν αληθινή αρετή στα πόδια εκείνου πού αγιάτρευτα τής δένει τά χέρια τής ηθι
κής δράσης. Ό  ήοωας είναι ηθικός (σάν ήρωας). Οί παράγοντες δέν είναι κι' «ύ-

* Συνέχεια έκ tow 69ου τεύχους σελ. 67·
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το'ι άνήθικοι,άλλά ή θέση τουςάπαιτεΐτήν άρση τών θετικών.’Ακριβώςλοιπόναύτους 
τούς άντινομικούς παράγοντες προσπαθεί νά τοποθέτηση σε ουδέτερα πλαίσια ήομη- 
ρικη σκέψηώστε άντινά κανουν τό άτομο ηθικό νατού άφαιρούν απλώς τις δυνάμεις 
γ ά ηθική εκδήλωση κάθε ποιον δποιουδήποτε, μέ κάποια σημασία. ΙΊανθρώπινη φύ
ση παρεμβαίχει καί ζητάει από τό Έγώ νά ομολογή σταθερά την πίστη του με έργα 
και λόγους(εστάμεναι κρατερώς ήτ9 έβλητ9 ή τ’ έβαλ’ άλλο Λ,4ΐ0),οσο και τήν αδυ~ 
ναμία πού τον εμποδίζει νά τήμετουσιώση σε νίκη ή ήρωϊκή αντίσταση τουλάχιστον.

'Η  διαίσθηση τής αναγκαιότητας δημιουργεί πολλές φορές εντύπωση δει
λίας (Λ, 312 — 20)

«Τυδεΐδη (λέγει δ Όδυσεύς), τι παθόντε λελάσμηθα θούριδος αλκής; 
άλλ9 άγε δεύρο, πέπον, παρ’ έμ’ ιστασο’ δή γάρ έλεγχος 
έσσεται, εΐ κεν νήαςέλη κορυθαίολος "Εκτωρ»
τον δ9 άπαμειβόμενος προσέφη κρατερός Διομήδης: ^
«ή τοι έγώ μενέω και τλήσομαι αλλά μίνυ^θα 
ήμεων έσσεται ήδος, άπεί νεφεληγεράτα Ζευς 
Τρωσιν δή βόλεται δούναι κράτος ήέ περ ήμιν».

(«Διομήδη, πές τϊ πάθαμε κι’ δκνούμε σάν κιοτήδες;
Μόν έλα, αδέρφι, στάσου εδώ κοντά μου. "Ω, τι ντροπή μας 
στον κόσμο, άν τώρα δ ‘Έκτορας μάς πάρει τά καράβια.
Τότες γυρίζει κι9 άπαντα δ δυνατός Διομήδης 
Ναί, στέκω έγώ και καρτερώ' μά μακρυνή δε θάναι 
θαρρώ ή άλάφρωση από μά;, τι εμάς δέ θέλει δ Δίας 
νίκη νά δώση τώρα πιά, μόν νά, στους Τρώες θέλει»).

Εκείνος πού άφαιρεΐ τήν ηθική ζωτικότητα (όχι δμως και πεποίθηση και 
ήθος μας) είναι δ Θεός ή ή φύση κι* έτσι δεν είναι σωστό νά τού άτοδώσουμε 
κακία στήν έπιταχτική βούλησή του. Ή  αναγκαιότητα γενικά είναι ένας τρόπος 
πού χωρίς νά αϊρη τήν ύπαρξη ιού κακού—άνηρωϊσμός, στήν εμφάνισή του τήν 
αίρει σάν κακή μεταφυσική ονοία, ζητάειι δηλ. νά τήν έρμηνέψη, νά βρή αίτια. Τά 
αίτια δμως αυτά στήν εποχή πού βρισκόμαστε (δμηρική) είναι στατικά (βούληση 
και ντετερμινισμός φυσινός). Μεθοδολογικά εν τούτοις κάνουμε ένα τεράστιο βήμα 
προς τήν έξελιχτική και αισιόδοξη ιστορικότητα, τη διάγνωση και δυνατότητα μορ· 
φοποιητικής μετάπλασης των δεδομένων από τους δρονς ύπαρξής τους (=αΐτια). 

ί ’Έτσι ή δειλία, τό κοινωνικό κακό γενικώτερα κ /ι ή ύπαρξη τής στενότερης ήθι- 
j κής άρνησις (ατομικής) μέσα στον κόσμο δεν είναι αύτοαίτια άλλα δικαιολογημέ*
| να αιτία ενός μερικού ή καθολικού Cavsalhmus. επιδεκτικού βε?ντίωσης (ηθικής ελευ* 
Ιθερίας) εϊτε μέ τή βία είτε μέ μιά πνευματική ήπια εξέλιξη...
| 'Υπάρχουν βέβαια παράγοντες ή αΐιια προσδιορισμού μοιραίοι πού μέ τήν 
Ιάντίθετη ροπή τους θά προξενούν πάντα τήν εμφάνιση τής άρνησης. Αυτά «επήν 
■τά πρώτα γένηται .,» δ ά θρωπος θά τά άναγ ωρίζουμε άλλά δέ θά τά καταδι* 
ζουμε μέ τον άφορισμό τής αδιάλλακτης ηθικής, γιατί ούτε οί ήρωες, ούτε οί Θεοί 
ού ε τό πνεύμα μόνο είμαστε. 'Ο άνθρωπος σά φύση είναι σύνθεση, και περιέχει 
έκεϊνο που πιστεύει και Ικεϊνο που δεν Θέλει (έφ9 δσον ή γενικώτερη Φύση τό θέλει).

Ή  κοινωνία καί τό πνεύμα (ψυχή και λόγος) έχουν τή δυνατότητα νά άπαλ- 
λαχτούν μόνο άπό μιά αιτιότητα—δημιουργό τής μή ’Αξίας. Κι’ αυτό συμπυκνώ
νεται σέ μιά σκέψη νά πάψη ό ήρωας νσ άναγκόζεται νά είναι δειλός, Ό  άνθρα)- 
τος θά είναι δειλός φυσικά, δσο επιδέχεται μιά ισορροπημένη λογική φύση. Ό  
δειλός θά είναι δειλός άπό φυσικό μονισμό. Στήν Ιδανική δμως κριτική πολιτεία 
ής ηθικής έξέλιξης Θά πάψη νά νπάρχη ό 'Ήρωας (ηθικός) που δε μπορεί νά έκ- 
\ηλωθή τελικά σάν ήρωας (ή άνηνομία δειλός ήρωας). Ή  άντινομία αυτή λύνεται
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μέ την καντιανή απόρριψη τής μεταφυσικότητας στο περιεχόμενο των κατηγοριών 
καί εκ των προτέρων τύπων. Ή  έννοια, δηλ. ή οντότητα τού άγαθού (ήρωα ή δ, 
τι άλλο) δε μπορεί νά είναι την ίδια στιγμή άρνηση τού έαυτού της. Έ νφ  δηλ. 
ή έννοια άνθρωπος περικλείνει τό καλό καί τό κακό ή ουσία τού έπ θετού χακός ή 
καλός είναι μονοειδής σαν ουσία. Ή  αξία δέ μπορεί νά ύπαρξη καί νά μή ύπαρ
ξη, έπειδή ή αξία είναι κάτι τό απόλυτο μέ βούληση αυτόβουλη. IV  αυτό δταν 
θέλη δεν ύπάρχει φόβος κάτι τό ανώτερο ή παράλληλο αξιολογικά νά ' 
τού αφαίρεση τή βούληση καί νά πάψη νά είναι—έργον—τέλος τού εαυ
τού του. Οί αρετές δηλ. πού ενφ είναι τό απόλυτο—σάν δυνάμει ύπαρξη—σάν εν
τελέχεια ύπερβάλλονται από μια μεγαλύτερη μεταφυσική δύναμη καί αποτελούν τή 
βάση τής ηθικής άπαγοήιευσης που ονομάζουμε κακό. Ή  άρνηση (κακό) μ* άλλα 
λόγια πρέπει φυσικά νά ύπαρξη μόνο μέσα στή σύνθεση άνθρωπος. "Οταν μεια* 
ταφυσικά προσπαθή νά είσδύση στις απόλυτες (απλές) ουσίες καινά τις έκμηδενίση 
τότε άσφαλώς είναι επικίνδυνη δύναμη, ικανή νά μάς καταδικάση στην ηθική α
δράνεια. Προς τό παρόν ό "Ομηρος παραμερίζει κάπως τον φόβο τον κακόν σά 
θέση καί μειώνει τή μεταφυσική του απειλή μέ μιά αντίδραση βουλητικής έμμο
νης στή συνείδηση τού ήρωϊσμού- Ή  εμμονή τούτη είναι ένα ρεαλιστικό πλησία
σμα μιας ηθικής άνωτερόιητας καί τής σχε ικής τής ευδαιμονίας. Ό  ομηρικός 
ήρωας ξαίρει σάν τον ’Αριστοτέλη νά κρατάη στά χέρια του την αρετή κι’ δίαν ή 
φύση (απόλυτος ή σχετικός παράγοντας) τού άφαιρεί την δυνατόιητανά τήν άσκη
ση στήν ολότητά της «δμως δέ και έν τούτοις διαλάμπει τό καλόν, έπειδάν φέρη 
τις ευκόλως πολλά καί μεγάλας άιυχίας, μή δι’ αναλγησίαν, αληά γεννάδας ων καί 
μεγαλόψυχος» (Ή θ . Νικομάχεια X, 12).

eII αρετή καί ευδαιμονία τού «αριστεύοντας έν μάχη»έγκειται στο δτι υπομέ
νει σταθερά τις αντιξοότητες Τό είδος αυτού τού ηθικού πράττειν, άν και προϋ* 
ποθέτη πάντα τήν ύπαρξη ενός ύψιστου ’ιδειύδους, δεν τό καθορίζει (σάν άπόλΐ’το 
τής εποχής καθορίζεται, όχι δμως καί σάν απόλυτο γενικά) απαραίτητα, ώστε κι* 
δταν επιτυγχάνεται τό ίδιώδες αυτό καθ’ εαυτό νά ύποκαθίσταται από τό ηθικώς 
πράττειν καί τήν ευδαιμονία τ ή ς  έ μ μ ε σ η ς  η θ ι κ ή ς  ε ν ε ρ γ έ  ι_α ς.*Η ευδαι
μονία αυτή βέβαια είναι τό ύποκατάστατο σέ περίπτωση έλλειψης κάτι θετιχώιε
ρού. *Η ηθική σκέψη οδηγεί έισι στήν ηθική μεταφυσική ή θεολογική κάθαρση 
τού ’Απόλυτου. Κι’ από τή δυστυχία μπορεί κανείς νά άντληση ευδαιμονισμό. 
Ό  ευδαιμονισμός πάλι μέ τή σειρά του οδηγεί στήν ηθική ουσία τής κάθε είδους 
στιγμής στή ζωή. Τά τέλη των πράξεων είναι ή άρχή (principium) τής ήθικής καί 
τής ευτυχίας, δταν τις φθάνουμε μέ τον Λόγο. Στον Όμηρο ό λόγος (ό ηθικός) άν- 
προσωπεύεται άπό εκείνες τις άρχές πού κάθε στιγμή τή μετουσιώνουν σέ ήρωϊχή 
άπόφααη καί ήθος.

«...Περί ούδέν γάρ ούιως ύπάρχει τών άνθρωπίνων βεβαιότης ως περί έ- 
νεργείας τάς κατ’ άρετήν μονιμώτεραι γάρ καί τών επιστημών ανάαι» (Αριστοτ. 
Νιχ. ’Ηθικά Χ,ΙΟ).

Μπορεί τό μοιραίο νά άφαιρή τή νίκη, νά άφαιρή τή δόξα καί τή ζωή άκό- 
μα πάνω σιόν άνώνα. Τήν ευτυχία δμως δέ μπορεί νά μάς τήν άποσπάση, γιατί 
ή ηθική νίκη συντελεΐται ψυχικά, σά βίωμα άδιάσπαστης έ\ότητας τής έπιθυμίας 
μας νά μή νικηθούμε ώς προς τή βούληση τού—πιστόν ήρωα έσεσθαι.

"Ενα σωρό άνάλογες περιπτώσεις έρχουνται νά στηρίξουν τήν άντινομία αυ
τή τού ήρωα μή ήοωϊκά δρώντος. 

π.χ.
«τον δι9 αύτ’ Ίδομενεύς Κρητών άγος άντίον ηΰδα 
ώ Θόαν, ού τις άνήρ νύν γ ’ αίτιος, δσον εγώ γε 
γιγνώσκω πάντες γάρ έπιστώμεθα πτολεμίζειν. .

·.-**
'·**»

. * 
«;.-Λ
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ούτε τινά δέος ϊσχει άκήριον ούτε τις δκνφ 
εΐκων άνδύεται πόλεμον κακόν* αλλά που ούτως 
μέλλει δή φίλον είναι ύπερμενεϊ Κρον/τίωνι, 
ιωνύμους άπολέσθαι απ’ *Άργεος ενθάδ’ ’Αχαιούς.
(Ν 221-227)

Μετρφ. (') («Και τουπέ πάλ< των Κρητών ό αρχηγός Ίσομενίας: 
ώ Θόαντα, κάνεις τώρα δέ φταίει, δσον εγώ γνωρίζω 
όλοι να πολεμούμε ξέρι υμε 
κι9 οΰτε κανέναν, φόβος θανατερός κατέχει τον 
ούτε κανείς τον πόλεμο ξεφεύγει από κακή δειλία άλλ9 έτσι 

’ θέλει ν9 αρθούν τά πράγματα ό γιος του Κρόνου ό παντοκράτωρ
δίχως τής φήμης όνομα να παν όλοι οι Άργείοι εδώ κλπ»)

Κι9 ά>ιόμα κάτι. Ό  αγωνιστικός χαρακτήρας τής ηθικής πραγματικότητας 
τής άσκησης τής αρετής είναι φανερό ότι αρχίζει νά διασπά την αναγκαία του θεί
ου επιταχτικότητα. *Άν ή θέληση ήταν απόλυτη, ή αρετή θά στρεφότανε στο εν· 
αντίο αποκλειστικά και ή φύση θά απονεκρωνότανε οριστικά. ‘Ωστόσο

«Αϊας δ* άλλοτε μέν μνησάσκετο θούριδος αλκής

. . . . όιέ δέ τρωπάσκετο θεΰγειν».
(Λ, 566 -  568)

Οί διαλείψεις στά φανερώματα τής ανδρείας (αρετής) αποκαλύπτουν τήν προ
σπάθεια τής διάθεσης γιά σταθερή άσκηση τής αρετής, πράγμα πού ή φύση του 
άνθρωπον δεν τό έχει αποκλείσει, έφ9 δσον καμμιά Θεία Βούληση δεν τον απο
φάσισε (σίγουρα επειδή δεν υπάρχει τέτοια δύναμη μέ τέτοια δύναμη επιβολής..).

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ (ΗΡΩ Ι ΣΜΟΣ)—ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ (ΝΟΣΤΟΣ)
9Από τις άντινομίες πού συνταράζουν ή αυτή τή ζωή την ίδια ή είδικά τή 

ζωή τού πνεύματος, οι δεύτερες είναι κάτι πού μοναχή της ή διάνοια μπορείϊσως 
νά τΙς συλλάβη μέ μεγαλύτερη συγκίνηση παρά μιά συγκίνηση καθαρή τής καρ
διάς καί τού κοινού ?.ογικού.

Κι9 από τά δυο είδη θά συναντήσουμε στή μελέτη μας. "Αλλες είναι αντινο
μίες ηθικές, άλλες φυσικές ή μεταφυσικές κι’ άλλες πάλι ψυχοκοινωνικέζ. "Ολες 
βέβαια στρέφουνται γύρω από τή ζωή καί τή βαθύτερη ουσία της. Μερικές όμως 
είναι τόσο κοντά στήν άμεση καθημερινότητα πού δέ μπορείς νά τό πιστέψης, πώς 
συνυπάρχουν τόσο φιλικά, ένφ ή μιά θάπρεπε νά είχε καταβροχθίση τήν άλλη,

! και μάλιστα ενώ υπάρχουν έτσι τις ζυύσες καί τις προσπερνούσες σάν άσχετες εκ- 
• δηλώσεις ή τις συσχέτιζες σά νά μήν είχε υπάρξει ποτέ αναμεταξύ τους τό τραγικό 
ΐ δίλημμα τής μεγάλης φιλίας ή μίσους.
' Πολλές φορές ένας σκοπός μας—ένο δνειρο γιά πραγμάτωση αξιολογική τής 
[ζωής, εκεί πού αγωνίζεται τραβιέται ξάφνου πίσω μ9 ένα πόθο παράλληλο, μ9 άν· 
[τίθετη προς τον πρώτο φορά. Καί οι δυο πόθοι συμβαίνει νά είναι ηθικοί. Δεν 
[πρόκειται γιά δίλημμα χριστιανικής ηθικής εδώ. Πολλές φορές τό ηθικό γιά τή 
Ζωή είναι ανήθικο (από ανισορροπία) γιά μιά άξια τής ζωής απόλυτης στο είδος 
της. Καί τά δύο έν τούτοις αποβλέπουν σ’ ένα κοινό σκοπό, τή Ζωή*. ‘Υλικώτερα 
ό ένας πνευμαιικώτερα ό άλλος ΐσως. ’Αλλά τό πνεύμα καί ή ύλη δεν είναι ήθι-

1. Ή μεταφρ. του χωρίου αύτοΰ έγι'νε από τή συγγραφέα, γιατί στήν έκδοση 1904 τό 
—Ν—Ίλιάδα παραλείπεται.
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κές έννοιες για νά τις αξιολογήσουμε ηθικά. Φρόνιμα αποφεύγει νά κάνη τό δι
καστή ό 'Όμηρος. Γιατί βλέπει τό δίκαιο νά πηγαίνει και με τούς δυο. *Εκείνο τό 
που δικαιώνει είναι ή Ζωή. και για χάρη της παραδέχεται τη φυσική (άρα και νό
μιμη) έκδήλωοη δλων των πόθων, τάοεων και ορμών (ηθικών και μη.) Γιά χάρη 
τής ζωής (ρεαλισμός) δυο διαφορετ κές δυνάμεις στέκουν ασύγκριτες, μά πότε σέ 
κατάσταση σύγκρουσης, πότε συνυπάρχοντας.

'Η  στροφή τον ομηρικού πνεύματος προς τη ζωή είναι σταθερή καί συνεχής.
Ή  σημασία των άξιων πού εμπνέουν τή ζωή είναι ένας μεγάλος παράγον

τας στην ύψωση τής αξίας τής ζωής αυτής καθ' έαυτήν. Τα διάφορα ηθικά συστή
ματα, ανάλογα μέ τον θρησκευτικό, θεωρητικοφιλοσοφίκό ή καθαρά πραχτικό 
χαρακτήρα τους, προσφέρουν τό αξιολογικό τους υπόβαθρο είτε καταξίω
ση τής ζωής είτε σάν προετοιμασίας μιας άλλης ζωής είτε σαν απλό μέσο ομαλής 
συμβίωσης καί άνάπτυξις τής κοινωνίας (ωφελιμοκρατία). Σ 9 δλες αυτές τις περι
πτώσεις ή τελείωση τού άτομου (σύμφωνα πάντα μέ τά αιτήματα κάθε εποχής 
τής Ιστορίας) θέτει ιή ζωή απέναντι της ή σάν μέσο ή σαν σκοπό τού αξιολογικού 
πεδίου τής δράσης της. Ουσιαστικά ή ’Αξία πάει νά άπορροφήση τό Ζήν στο νό
ημα ενός πνεύματος, ή μιας περισσότερο ή λιγοπερο πνευματικής κανονιστικής νο
μοθεσίας, ή Ζωή σάν κίνηση πού ζητάει κάτι περισοότερο από τήν τελειότητα των 
Έ γώ  (προσωπικότητες) γιά νά διατηρήση κι’ αυτή τή δροσιά τής δραστηριότητας 
της δέ μπορεί νά συλληφθή ού'τε και νάκαταξιωθή από τις αξιολογικές αυτές θεω
ρήσεις τού κόσμου.

Γιά τό ομηρικό πνεύμα όμως προσωπικότητα τον άνθρωπον καί προσωπικό
τητα τής ενότητας που λέγεται Ζωή είναι δυο στοιχεία που ή συνεχής επαφή και ε
ναρμόνισή τους τά άλληλοαξιοποιουν.

Τό ηθικό αίτημα τού ηρωισμού άμα παραμεληθή μέσα σ’ έναν άνϋρωπο 
τότε άπ9 τή μιά μεριά του καταστρέφει τήν προσο)πικό.ητα κι9 από τήν άλλη έπη 
ρεάζει θετικά τή ζωή του.

Τούτο τό νόημα κλείνουν τά λόγια τού Έκτερα πού μαλώνει τον αδελφό του 
Πάρη, επειδή τούτος δείλιασε σάμπως είδε τό Μενέλαο νά χύμα καταπάνω του.

«Δύσπαρι, είδος άρισιε, γυναιμανές ήπεροπευτά, 
α ΐθ9 δφελες άγονό τ9 έμεναι άγαμός τ9 άπολέσθαι».

(Γ, 39 —40)
(«Βρέ σκύλο—Πάρη όμορφονιέ. γυναίκολυσσασμένε, 
ξελογιαστή, πού νά θέ πας δίχως παντριά καί κλήρο*).

Οί άνθρωποι δταν δέν αντιπροσωπεύουν μονάδα τής αξίας πού εμφορεϊ τήν 
ύπαρξη τής Ζωής—είναι σάν ε*α είδος διασπαστικών παρεμβολών τής ζωϊκής 
συνέχειας. Κάθε άτομο είναι μόριο τής Ζωής. 'Η  ζο)ή πάλι έχει μιά αξία ζωής που 
μέσα στους ανθρώπους προβάλλεται με τή μορφή τού ηρωισμόν. ’Αόριστα λοιπόν ό 
ηρωισμός αποτελεί τή Ζωή καί τό πνεύμα πού τούτη ενσαρκώνει.

Σάν έρχεται άρα ένα μέρος τής ζωής, δσο μικρό και νάναι, καί διακόπτει τή 
ζιοή, επειδή δέν έχει συλλάβει τ ijv άΕία της (αξία καί τού εαυτού του συνάμα), ή 
Ζωή αναγκάζεται νά τον άποκηρύξη σάν ανάξιο τής ύπαρξης γενικά κι οχι μόνο 
σάν ένοχο απέναντι τών ’ Αξιών. Τον παραβάτη τον καταδικάζει ή συνείδησή του 
βέβαια και τό πνεύμα τό περιφρονημένο, ή δέ αιωνιότητα τού κλείνει  ̂ τις πύλες 
τής μακαριότητας πού πρεσβεύει (υπερβατικής σκοπιμότητας ά.τόψεις) Η  κύρια ό
μως αντίδραση προέρχεται άπό τήν ίδια τή Ζωή.

Ή  προσωποποίηση τής αδυναμίας καί τής δειλίας στο πρόσωπο τού «θεοει
δούς ’Αλεξάνδρου» είναι ταυτόχρονα καί ή ενσάρκωση ενός θάνατου πνευματικού. 
*Π μή προσωπικότητα δεν είναι άρνηοη αλλά βλάβη νπερατομικτ), ένα σημείο θάνα-
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τον μέοα ο αυτή τη ζωή. ΤΙ αντίφαση αίρει τον Πάρη από ιούς λόγους της ύ
παρξης.

Ή  ολοκλήρωσή τού άνθρωπον μτσφ των αξιών τον ηέρνει κατ’ εύθεΐ*(ν 
προς τή Ζωή. Ίο συμβολικό—τεθνάναι τού Σωκράτη, Πλάτωνα και των άλλων ι* 
δεαλιστικών φιλοσοφικοηθι ών συστημάτων μάς φέρνει στην αιωνιότητα τών ΐδε· 
ών. ’Αντίθετα ό ήρωϊσμόςΓΟμηρος) σαν πράξη και Ζωή φερνει (έστω και μέε'να 
πραγματικό θάνατο καθώς θά δούμε) στο νόημα τό αθάνατο τού Ζην.

Τό μόνο πού μπορεί νά κερδίση ή Ζωή είναι ό ήρωϊκός άνθρωπος, 6 τελείος 
δηλ. φορέας τού πνεύματος τής τέλειας Ζωής (υπαρξιακή ’Αξία).

«ούκ άν τοι χραίσμη κίθαρις τάτε δώρ’ Αφροδίτης,
- ή τε κόμη τό τε είδος, ότ’ ένκονίησι μιγείης»

(Γ, 5 4 -5 5 )
«Δέ θά φελούσε ή λύρα σου και τής θεάς τά δώρο, 
τά κάλλη αυτά καί τά σγουρά, νά σ’ έστρωνε στύ χώμα».

Τό Ζήν δεν είναι στατικότητα, πάγια-μορφή ή αισθητική αξία, ό διαχωρι- 
σμός πού κάνει ό "Ομηρος είναι μ ι ά λ ο γ ι κ ή τ ο μ ή στον κόσμο τών αξιών, 
τόσο τών απόλυτων όσο καί τών σχετικών, εκείνων δηλ. πού προάγουν τον πολιτι- 
σμό καί εκείνων πού προάγουν τήν ανθρώπινη ιστορικότητα καί τήν καθιστούν ι* 
κανή νά παρουσιάζεται σά μονάδα τής τελειότητας (Ζωή). Δεν άποφαίνεται γιά δλα 
μέ τό *anitas vanitatum» ό "Όμηρος. Ματαιότητα είναι μόνο σάν περιεχόμενα τού 
εαυτού τους ανεξάρτητα, δλα οσα υπάρχουν xui γεννιούνται στήν πολύμορφη ύπαρ
ξη. *Εφ* όσον δε τά συνδέει μια ανώτατη ζωτική αξία ό θάνατος τους δίνει τέλος. 
(Καί πάλι ή χρυνικότητα φέρνει τήν απαισιοδοξία καί τήν καταστροφή τΰν σχετι
κών, καθώς θά δούμε όταν θά εξετάσουμε ειδικά τό ζήτημα τούτο). Τό όριοτής ζωής 
έφ’ όσον δεν διαγράφεται από τό αόριστο κάποιας αξίας χωρίς θάνατο, ,θά ρίχνη 
«εν κανοίησι» κάθε άξια πού κατέχει ό άνθρωπος, άλλα κατέχεται κι* αυτή μέ τή 
σειρά της από τήν καταστροφή τού τέλους (σταμάτημα). Μεγάλη λοιπόν είναι ή 
αξία εκείνων πού θά χαρίση στη ζωή τού ανθρώπου τη Ζωή μέ τήν πάλη γιά τή 
νίκη ή μέ τήν τιμή τής ανυπαρξίας (θάνα ος τού πολεμιστή). Μέ τον ήρωϊσμό 
κερδίζει κανείς τήν τιμή (ολοκλήρωση) ή τή ζωή του αυτή καθ’ ε ιυτή, πού καί τά 

ι δύο είναι τό ίδιο πηγές τού Ζήν. Το υπόβαθρο κάθε αξίας που δε θέλει νάναι μα·
; ταιότητα είναι δ ηρωισμός, γιατί όντας πνεύμα (—'Αξία) και σύγχρονα δύναμη δί- 
ι νει στον άνθρωπο άθανασία (αιώνια αξιοποίηση τού χρονικά σχετικόν) καί ύπαρξη.

Ό  ηρωισμός έχει τό καλό πού περικλείνει τις δύο 6'ψεις τής ζωής καί έτσι 
 ̂δεν θυσιάζει τήν αξιολογία στήν ουσία, άλλ’ ούτε (προ παντός) στήν αξιολογία 
I (ιδανισμό) τήν ουσία. Γ ι’ αυτό είναι καί ή ανώτατη τών αξιών πού καταξιώνει 
{αντάξια τήν Μόνη απόλυτη ’Αξία τή Ζωή. Στο I, 37—40 λέγει δ Διομήδης στον 
Άγαμέμνονα.

«Άτρεΐδη, σοί πρώτα μαχήσομαι άφρυδέοντι, 
ή θέμις εστίν, άναξ, άγορή σύ δέ μή τι χο?μοθής. 
αλκήν μεν μοι πρώτον όνείδησας έν Δαναοΐσιν» 
φάς έμεν άπτόλεμον καί άνάλκιδα ταύτα δέ πάντα 
ΐσασ’ Άργείων ήαέν νέοι ήδέ γέροντες’ 
σοί δε διάνδιχα δώκε Κρόνον πάις άγκνλομήτεω 
σκήπτρω μέν τοι δώκε τετιμήοθαι περί πάντων, 
αλκήν δ* οϋτοι δώκεν, οτε κράτος εστί μέγιστον.
(«Τ’ Άτρέα γιε, παραλαλεΐς, καί θάντικρούσω εσένα 

- πρώτα μέ λόγο, έτσι σωστά—κι* αφέντη, μή θυμώσεις.
Τό θάρρος πρώτα μούβρισες σ’ όλους μπροστά καί μούπες

#ι
II
I

■
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είμαι κιοτής κι5 απόλεμος, μά άν είμαι, εδώ οι ‘Αργίτες 
τό ξέρουν δλοι, γέροι, νιοί. Ό μως εσένα τδνα 
σ >ύ χάρισε μονάχα ό γιος τού Κρόνου ό λοξογνώμας* ' 
σούδωκε αρχή και πιο πολύ άπ’ δλους μας ορίζεις, 
δμως άντριά δέ σουδωκε, πουχει την πρώτη άξια»).

Έ δώ  ό ‘Όμηρος υπαινίσσεται επαναστατ κά και μια αληθινά αριστοκρατική 
αξία, των ήγεμόνων. Τόσο στην ηθική των ατόμων δσο και τής Πολιτείας βλέπει 
τήν ϊδια βάση μιας ζωτικής αξίας. Τά σύμβολα και ή κενή εξουσία δεν υπολογί
ζονται σαν ’Αξίες άν τούς λείπη ή ηθική ψυχή, δηλ. ή «αλκή». Ή  εποχή τού 
"Όμηρου δεν είναι και τόσο φαταλιστική κι3 υποταγμένη δσο φαίνεται. Ή  εκκα
θάριση και κάθαρση των ανθρώπινων αξιών και κατασιάσεων μέσα στήν ιστορία 
έχει κι’ δλα αρχίσει...

"Η ηθική τού ηρωισμού κινείται διαλεκτικά προς δυο κατευθύνσεις τήν α
ξία (θεωρητικά) και τή Ζωή (ουσιαστικά) Τή ζωή θάπρεπε νά τήν ονομάζαμε ί 
σως κι’ αυτή τήν άνωτάτη των αξιών, αλλά τό ρεαλιστικό πνεύμα τόσο μόνο 
μπορεί νά δεχτή τον άκρατο ιδανισμό, καθ’ δσον τούτος εξυπηρετεί μιά ουσιαστι
κή πλευρά τής ύ ταοξης. Γιά τον ρεαλιστή "Όμηρο τό νά είναι ή αξία αξία τού 
εαυτού της, καταντά μιά καθαρή ταυτολογία, ένας ερμητισμός πού δίνει τό παρά
δειγμα στον άνθρωπο νά κλειστή κι’ αυτός στήν αύτοϊκανοποίηση τής ταυτότητας 
με τήν αξία. Γ ι’ αυτό ή ζωή στον "Ομηρο είναι μόνο το κέντρο των προσπαθειών 
των αξιών. 3Εάν ήταν ’Αξία θάπρεπε νά Ιξυπηρετή μιάν άλλη Κι3 απόλυτη άν 
ήταν, μέ δίχως παρά πέρα περιθώριο ύπεραλληλότητας, τότε θά προέκυπτε νέο 
πρόβλημα. Βάζοντας δηλ. τή Ζωή στο κέντρο τού σύμπαντος (ήθικοπνευματικού) 
θάπρεπε νά άρνηθή κάθε άλλη φυσική, πρ μιτιβιστική μεταφυσική προδιάθεση 
μέσα μας αλλά ούτε υλιστής, ούτε άθεος ούιε κατιλυτής δεν εΤαι. Ή  φιλοσοφία 
του είναι γήϊνη, ή ηθική του ήρωϊκή γιά τή γή. *Η ιδέα τής ζωής αγκαλιάζει δ,τι 
εχει σχέση με τον άνθρωπο, ή Ζωή είναι ή καταξίωση τών 3Αξιών. Αξίες καθ’ 
αυτές καταξιώνουν υπερβατικά ό'ντα καί αύτοπιστικές συλλήψεις τής ζο>ής. Αυτό 
είναι άλλη δουλειά. νΑς άπασχολήση τούς θεωρητικούς τών κάθε είδους.Ό Ό μ η 
ρος θεωρεί ενα σύμπαν, τή Ζωή. Ία  καθ’ εαυτά δεν τά υποτιμά σάν αιώνια σιοι 
χεία αλλά μόνο μέσα στη σχετικότητά τους τή ζωή. (V· Άλλα κι’ αυτός κυνηγάει 
ενα γήινο απόλυτο και βρίσκει πώς είναι ή Ζωή.

Καί ή απόλυτη άξια πού μπορεί νά τήν καθρεφτίση και* τή μετο νσιώση σέ 
ύπαρξη είναι ό ήρωϊσμός.

Ώ ς εδφ ή ενότητα στήν άξ ολογία τού Όμηρου διατηρείται καλά Ό  ηρωι
σμός είναι ό καλύτερος τρόπος—ηθική τής ζωής Μέ ικανοποίηση μπορούμε νά 
σταθιύμε καί νά πούμε δτι κάθε τι τό αντίθετο προς τον ήρωϊσμό θ ’ αποτελούσε 
μιά αντιδραστική δύναμη γιά τό καθώς πρέπει ζην.

Βιαστικά δμως προσπερνά ό δμηρος τήν εντύπωση τής ταυτότητας. Ό  ρεα
λισμός του δέ μπορεί ποιέ νά άνεχτή ορισμούς ή ισ<>δύ αμες αντιστοιχίες. Τή Ζωή 
τήν παρακολουθεί, τήν πιριγράφει καί μέ τά στοιχεία αυτά κάνει αναπαράσταση 
εκείνου πού λέγεται Ζωή. Δεν πάει νά τή βάλη σέ κιιλούπια γιά νά δώση ώρισμέ- 
νη, ευδιάκριτη καί εύκολοόριστη μορφή- Ή  αλήθεια της βρίσκεται ακόμα πιο 
πέρα κι’ από τον ηρωισμό.

Καί ή ’Αξία δέν είναι ή Ουσία (σάν τις πλατωνικές ιδέες), έστω κι’ άν αυ
τή είναι ό ήρωϊσμός πού τόσο μάς πλάνεψε στά μονοπάτια ενός Θετικού ’Απόλυ
του τόση ώρα... ( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )

1- βλ. «ουτοι άπόβλητ* έστί θεών έρικυδέα δώρα, όσα κεν αυτί δώσιν, έκών δ' ούχ 
άν τις έλοιτ*». (Γ, 65 -66) («Δέν είναι δα γιά ρήξιμο τά ιιμημένα δώρα, πού μάς χαρίζουνε 
οί Θεοί..· είδε κανείς μονάχος δέν χαποχτά...*)·

£
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Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ "ΑΝ...,,

Τ ό  Μάρτιο ή «9 Ηπειρωτική' *ϊστία* οργάνωσε δυο διαλέξεις που σημείωσαν εξ at· 
ρετική ευτυχία. €Ομιλητής στην πρώτη ήταν ό καθηγητής κ. Δημ, Τσάκωνας. ”Εφερε 
στα Γιάννινα τ ό  μ ή ν υ μ α  τής πρωτεύουσας και τον εξωτερικού, δπου προς το παρόν ερ- 
γάξεται, κι δ λόγος του στάθηκε αφορμή για ευρύτερες συζητήσεις άνάμεσα στους πνευ
ματικούς αν&ρώπους τής πόλης μος σχετικά μέ τους παράγοντες τής δημιουργίας τής 
νεοελληνικής παραδόσεως και τής αναγκαιότητας τής συνεχίοεώς της σ* όλους τούς το
μείς των εκδηλώσεων τον 'Έθνους. *II δεύτερη διάλεξη, μέ ομιλητή τον εκλεκτό λογο
τέχνη κ4 Τάκη Δόξα από τον ΤΙύργο τής 9Ηλείας, έδωσε τήν ευκαιρία τής ανταλλαγής 
γνωμών μεταξύ των πνευματικών εκπροσώπων τής Επαρχίας, εκτός φυσικά τον π ε 
ριεχομένου τής ίδιας τής διαλέξεως πού και σάν επίκαιρό της και σάν θέμα κσι σάν εκ- 
φρασις υπήρξε μιά απ' τις καλλίτερες εκδηλώσεις τής πνευματικής δραστηριότητας τον 
όμιλητον. Ή  ανταλλαγή γνωμών, γιά τήν οποία μιλήσαμε, είχε σαν αποτέλεσμα νά π ι 
στοποίησή ακόμα μιά φορά ή αγνότητα τών πνευματικών εκδηλώσεων τής επαρχίας και 
ή ανιδιοτέλεια τών φορέων τών εκδηλώσεων αυτών και νά νπογραμμισθή έτσι εντονώ* 
τέρα, όχι φυσικά προς όφελος τους, ή κατάσταση πού επικρατεί στην πνευματική περι- 
°χή XVS πρωτεύουσας. 'Έτσι ή παρουσία τοΰκ. Δόξα ατά Γιάννινα δεν ικανοποίησε μο
νάχα ένα απαιτητικό ακροατήριο, α λ λ ά  έγινε και αίτια νά γίνη ευρύτερα γνωστός ένας λο
γοτέχνης πού τιμά μέ τό έργο του τήν επαρχία, όπως ή πρώτη διάλεξη ήταν μιά—από 
τις λίγες, δυστυχώς—ύγής φωνή τής πρωτεύουσας. JA v—πόσο βασανιστικά είναι αυτά τά 
αν!.. —υπήρχαν οι οικονομικές προϋποθέσεις ή «’Ηπειρωτική *Εστία» θά πραγματο
ποιούσε σέ ευρύτατη κλίμακα σειρά διαλέξεων μέ όμιλητάς ά π9 ολη τήν * Ελλάδα. Τό π ό 
σο σημαντικά γιά τήν πόλη μας θά ήταν τά αποτελέσματα τής Επικοινωνίας αυτής δέ 
χρειάζεται νά άναλυθή. Οι ογκόλιθοι όμως τών «αν*  αναστέλλουν δυστυχώς τήν εφαρ
μογή κάθε προγραμματισμένης προσπάθειας πού θ-ά οΰνέβαλε αποτελεσματικά στήν 
πνευματική ανόρθωση του τόπου.

Ο  ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥ
"Αξια ιδιαίτερης μνείας εΐναι ή κοινωνική 

καί φιλανθρωπική δράση τοίί Πανηπειρωτικοΰ 
Συλλόγου Κάιρου, πού δσο πάει, άτλώνει σέ ευ
ρύτερα πεδία τήν αγαθοποιό του δράση. Ή  έ^εί 
'Ηπειρώτικη παροικία, ακριβώς λ.όγφ αυτής του 
Συλλόγου της δράσης, περιβάλλεται από τούς 
άλλους εκεί ομοεθνείς μας καί τούς εκπρόσωπους 
ίής έκεΐ Ελληνικής παροικίας, μέ μεγάλη εκτί
μηση καί πολλή αγάπη. Καί γΓ αύτό τό λόγο, 
ιέ κάθε δημόσια εκδήλωση τοΰ Συλλόγου, ή Έλ· 
ηνική παροικία Κάιρου, συμμετέχει άθρόα καί 
Λοτελεσματικά, δημιουργώντας έτσι κλίμα συνο- 
ής καί συνεργασίας του Ελληνικού, στήν ξένη, 
τοιχείου.

Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
*

ΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ 
Ή  ήπηρεσία Γεν, Δ)σεως Ταχυδρομείων πρό- 

• ιται νά προβή στήν έκδοσι μιας σειράς γραμ* 
*τοσήμο)ν, τά όποια θά έχουν θέματα 
άφορα τουριστικά τοπία του τόπου μας.

καί δεν έδόθη εύρεΐα δημοσιότης τής άπο- 
άσεως, ιόσιε ν* άποτελέση Αντικείμενο κοινής

μελέτης, έν τούτοις, είμαστε βέβαιοι πώς τό ζήτη
μα τής εκλογής τών θεμάτων θ* άντιμετωπισθή 
υπό τό πρΐσιια μιά; καθολική; προβολής τής 
χώρας μας. Μονάχα, εδώ κάμνομε τήν σύστασι, 
δτι, γιά νά μήν γίνουν λάθη—καί τέτοια λάθη 
είναι σχεδόν Ασυγχώρητα—θά πρέπει ή επιτρο
πή, ή οποία θά όρισθή γιά τήν συγκέντρωσι 
καί τήν έγκρισι τών θεμάτων νά φροντίοη 
γιά τήν συμμετοχή δλων τών διακερισμάτων τής 
Ελλάδος. Έν προκειιιέχω, καθ’ δσον αφορά τά 
Γιάννινα καί τήν "Ηπειρο, νομίζομε δτι θά ή 
ταν περιττόν νά τονίστοαε κι* έδώ τήν ανάγκη 
νά ληφθοΰν ιδιαιτέρως ύπ* δψιν τόσο ή φυοική 
ιδιορρυθμία του τοπίου της, δσο’καί ό πανελλή
νιος χαρακτήρας τής ιστορικής αίγλης πού έχουν 
στά νεοελληνικά χρόνια τά θρυλικά Γιάννινα.

*
Ο ΠΟΛΕΜΑΡΧΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΑ- 

Λ1ΑΝΗΣ
Συμπληρωματικά μέ δσα γιά ιό  Δελβινακιώ- 

τη Πολεμάρχη τής Έπαναστάσεως Χατζημιχάλη 
Νταλιάνη καί τούς 385 ανδρείους Ήπειρώτες του 
γράψαμε στό προηγ. τεύχος, σημειώνουμε καί 
δτι, μέ φροντίδα καί δαπάνες, του συμπατριώτη
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του ηρώα, Μητροπολίτη Έρμουπόλεως Ευάγγε
λου Ψήμ.ι, φιλοτεχνήθηκε άπό τό γλύπτη Φαλη- 
ρέιχ μαρμάρινη προτομή τού Χατζή μιχάλη, πού 
περιμένει την ανέγερσή της στο Δελβινάκι. Και 
του μέν Πολεμάρχη, εγείρεται κΓ άλλη προτομή, 
στο Φραγκοκαστελλο. Για τούς 385 όμως ήπει- 
ρώτες ήρωές του, πού έκει χάθηκαν μαζή του, 
καί'πού δέν ξέρουμε, ούιε καν τά ονόματα τους, 
δεν θά πρέπει κάποιος νά φροντίση, ν' άναγερθή 
έκεΐ πού έπεσαν, ένα μνημείο; ένα κενοτάφιο;

Δ. Σ α ΛΑΜΑΓΚΑΣ

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Φ ω τ ε ι ν ή ς  Δ α λ α μ ά γ κ  α—Ν ά κ ο υ*.«'Η

γή του 9 Α ρ ώ μ * (Ποιήματα, Αθήνα, 1956).
Άπ* τά δεκάξη (σχεδόν) ποιήματα, πού α

παρτίζουν τή «Γή τοΰ Άρώμ» τής κ. Δαλαμάγ
κα—Νάκου, ξεχωρίζομε τά δώδεκα—μετά άπ* 
τά δύο πρώτα καί ύστερ* απ' τά δύο τελευταία 
—ενδιάμεσα, προκειμένου νά σταθούμε στην ποί- 
ησί της, Γιατί, σ ' αυτά, δέν υπάρχουν παρά κά
ποια σχεδιάσματα—καίτοι αξιοπρόσεκτα—μιας 
χωνεμένης αισθηματολογίας, προτού οπωσδήπο
τε νά δικαιωθή στην οργανική της συγκρότησι. 
Στ* άλλα τέσσερα, ή κ. Νάκου παρουσιάζεται 
όχι μονάχα καταρτισμένη «ποιητικά» (ωριμό
τητα), αλλά καί μέ κάποια θετική καταξίωσι. 
'Ιδιαίτερα στο πρώτο «Σπόνδυλοι», υπάρχει μιά 
κατασταλαγμένη ποιότητα μορφής έξ ύποκειμέ 
νθυ, ή όποια κορυφώνεται μέχρι τήν προσωπι
κή δημιουργία. Στή σύνθεσι αύτή αναγνωρίζε
ται ή λυρική παρουσία τής καταβολής απ’ τήν 
εφηβεία, ή όποια σπονδυλιόνει τήν αισθη
τικήν εμπειρίαν άπό αρτιωμένη συγκρότησι. Ε ί
ναι τά χρόνια πού δέν χαλαζώθηκαν στήν αν
θοφορία τους απ’ τις θεομηνίες οί όποιες συν
τάραξαν τήν εποχή πού έπιζεϊ ακόμα καί στή 
μεταπολεμική άναξήτησι.

«..στά ξανθά σου μαλλιά, 
μενει άκόμα τ' αγκάθι 
πού μάζωξες...

Τότες
πού οί παλιές σου αγάπες 
αντάμωναν
μέ τις σοφές άγριόχηνες

' Βρήκα κομάτια τής έσθήτας σου
ριγμένα στά ρείθρα....

Στον έρημο βράχο 
ζή πάντα ή Κίρκη
πούέχασετά ροδόφυλλατώνματιώντής.»

Στήν ίδια συστάδα πνοής, κινείται καί τό τε
λευταίο ποίημα τής κ. Δαλαμάγκα—Νάκου Ή  
γή τού Άρώμ, μονάχα πού αυτό έχει κάπως 
ξεχειλισμένο τό θολό ποτήρι τής έκστάσεως προς 
τά «πίσω». Καί σιό «Τέμπερε» (προτελευταίο)

ξεχωρίζει κάποια τολμηρή άποδέσμευσι πρός 
τήν ακατέργαστη γοητεία ενός πρωτογονισμόύ 
στή ζωή. Έ δώ  όμως υπάρχουν ανάγλυφα τά 
σκηνικά άπό τήν ποίησι τού Καββαδία, ή ό
ποια δέν άφησε πολλά περιθώρια έπαναλήψεώς 
της, οπωσδήποτε, στή νεολληνική ποίησι. Στεκό- 
μενοι στά παραπάνω σημεία, θά είχαμε7 νά πα
ρατηρήσουμε, άκόμα, πώς οί στίχοι τής κ. Νά
κου, παρά τή λεπτότητα τής δομής τους, έν τού- 
τοις είναι λίγο ντελικάτοι—τόσο στο ύφος, όσο 
καί στά μέτρα—γιά ν* αναπτύξουν τή βαθυτάτη 
δόνησι τής εκπομπής τους. "Υστερα, κοντοί κα
θώς είναι στήν αισθητική τους παράστασι — 
καί οπτικά καί ακουστικά—αποκλείουν τήν προ
οπτική τής ρέμβης, πράγμα πού έχει ή ατμό
σφαιρα τής διαθέσεως, ενώ αντίθετα τά λεκτι
κά προτερήματα τής ποιητρίας έδώ είναι όντως 
σπανίας άντοχής καί αποκαλύπτουν μιάν αγωγή 
λόγου υψηλής τάξεως. Αναμφισβήτητα έχει τά 
προσόντα καί τό ταλέντο, ή κ. Δαλαμάγκα—Νά
κου, γιά νά έπιτύχη άκόμα σέ αξιώσεις. Φτάνει 
νά προσέξη όσο χρειάζεται τή «σκληρή» διαλο
γή στήν ποιησί της.

* ι
Κ ώ σ τ α Β .  Γ ε ρ α σ ί μ ο υ :  * Διηγήματα* 

(Διηγήματα, Πόλη, 1957).
Μιά συλλογή άπό είκοσι διηγήματα, ή εργα

σία τούτη τού Κωνστανουπολίτη Κ. Γερασίμου, 
συνιστά μιάν εντελώς ίδιάζουσα φυσιογνωμία 
λογοτέχνου. Ξεκαθαρισμένες οί συγκινήσεις, ά* 
ναμορφο>νονται απροσδόκητα μέσα σ’ ένα κρα
τημένο κλίμα λυρικότητας, όπου αναλύονται μέ 
κάποια πικρότατη χάρι τά πιο ανθρώπινα αισθή
ματα. Στο κύριο σώμα τής συλλογής αυτής, ό 
συγραφέας ομοιάζει—καί πρέπει νά είναι—άμε
σα προσωπικός. Ό  κ. Γεράσιμου, έχει ολοκλη
ρωμένη τήν όψη τής ζωής, σ' όλα σχεδόν τά θέ
ματά του. Μάλιστα, στά καίρια σημεία, ό ίδιος 
αποπειράται νά συντεθή άπονα πολυπρόσωπο πα
ρόν στά πράγματα καί στά αντικείμενα, κρατόν* 
τας μονάχα ώς κέντρον *έλξεως» τό μονόλογο. 
’Ιδιόρρυθμος καί μαζί απλός στις ανακατανο
μές του. ΚΓ ακόμα, τά «Διηγήματα» χαρακτη
ρίζονται άπό μιάν απρόοπτη μετάπτωσι τής οι
κονομίας στή δομή: ανακαλύπτεται όχι αυτό πού 
θά περιμένονταν,ένώδέν θά είταν άλλο ή μάλλον, 
ύστερα, δέν θά είταν εκείνο καλύτερο. Κοντά ο' 
αυτά τά προτερήματα, ό συγγραφεύς έχει μιά 
βαθειά πληρότητα αίσταντικότητας σιή ζωή. 
Κινείται πάσχοντας άνάμεσα στά συναισθήματα 
τών ανθρώπων πού φτάνουν καλά στο αισθητή
ριό του, κι* ή ζωή δέν είναι μονάχα περιγραφή. 
Πολλές φορές, ό κ. Γερασίμου είναι -γ ιά  λίγο 
—καί αυθόρμητα έμπρεσσιονιτής. ’Έτσι, τά 
«Διηγήματα* οργανώνουν μιάν Ιδιότροπη φυ-
σιογνοιμία πνευματικής δημιουργίας, ή οποία έ
χει μιάν άμετάθετη δύναμη στή μορφή της. Γ ι’ 
αυτό, παρ* όλη τή διαφορά τους στις άφορμές, 
καταφέρνουν νά έχουν πάντοτε μιάν ενότητα στο 
άποτέλεσμα. Έ ξω  άπ’ αυτήν τήν προσωπική

J
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κατάχτησι, ό συγγραφεύς παρουσιάζει εδώ κι* 
αξιόλογες αδυναμίες:

Κυρίως στό αισθητικό μέρος, καθ’ δσον αφο
ρά τό ύφος και τόν γλωσσικό του οπλισμό. Κι* 
αυτό είναι—τουλάχιστον— άλλο τόσο ενδιαφέ
ρον, διότι ό κ. Γερασίμου διαθέτει ένα ταλέν
το αντοχής στις απαιτήσεις τής εποχής μας. 
Τά εκφραστικά του μέσα είναι ακανόνιστα, ενώ 
τό λεκτικό του υλικό υστερεί στην ποιότητα, την 
οποία ζητούν αυτά τά ίδια του -προσόντα. Κι* 
έτσι, χωρίς κόπο ή καί χωρίς καθόλου άμυνα, 
πέφιει άκόμα καί στην αναιμία ενός αδικαίωτου 
υφους, πράγμα πού τόν αδικεί αφάνταστα. Πι-, 
θανόν ή άσκησι τής προσπάθειας του νά μην 
γίνεται πλήρης. Καί προβάλλει ή άνάγκη τής 
άρτιώτερης όργανώσεως καθ’ εαυτόν. Τά «διη
γήματα» τοΰ κ. Γερασίμου, τέλος, καί καθώς 
είναι, αποτελούν μιάν όντως πολύτιμη εισφορά, 
στά πνευματικά καί αισθητικά ενδιαφέροντα τής 
εποχής μας (τό εξώφυλλο είναι τοΰ πολίτη ζω
γράφου ίΐινδ. Πλατωνίδη).

*
’Α ν τ ι γ ό ν η ς  Γ α λ α ν ά κ η  — Β ο υ ρ λ έ κ η :

«Πέρα άττ' τά σύνορα» (ποιήματα, ’Αθήνα, 
1957).
Άξιοσήμαντη, στην τέταρτη τούτη ποιητική 

συλλογή τηε, tlvai ή κ. ’Αντιγόνη Γαλανάκη— 
Βουρλέκη. Στις πολυάριθμες ποιητικές έκδόοεις 
πού έγιναν μέσα στον περασμένο χρόνο,—καί 
στις όποιες οί γυναίκες είναι μετρημένες οτά δά
κτυλα—, ή ποίηοί της ξεχωρίζει για την πνευ
ματική πληρότητα και την αισθητική ανα
κατάταξη παιω σέ νεώτερες εμπειρίες της, 
συνταυτιομένες στήν άξίωσι τής εποχή μας. 
Τά θέμα· α κΓ οί αφορμές, περιορισμένες 
σχεδόν απόλυτα στήν προσωπική σύστασι 
τής ποιήτριας, δίνουν μιάν υπεύθυνη—κάπως— 
συκέπεια καί στά τρία—τό παραδεχόμαστε κατ’ 
έαίφασι μονάχα—μέρη, πού απαρτίζουν τη συλ
λογή «πέρα άπ* τά σύνορα». “Ετσι, τά ποιήματα 
τής κ. Γαλανάκη—Βουρλέκη, έχουν παραχρήμα 
μιά γεΰσι μοναδικής αναπνοής στήν γενική 
τους ατμόσφαιρα, ενώ. στήν τεχνική τους οικοδό
μηση ανακύπτει ή υπολογισμένη αρτιότητα τής 
ατομικής έποπτείας. Κύριο στοιχείο πού διαπυτί- 
ζει την κ. Βουρλέκη εδώ είναι μιά ώριμη μόνω- 
σι αίσταντικότητας ατή ζωή, άπ’όπου επιτρέπον
ται μονάχα οί λυρικές έξοδοι, χρωματισμένες 
στήν άχλύ τής εφηβείας, ή οποία συνιστά καί 
τό κέντρον μιά.; μαγνητικής εκπομπής γιά 
πήν ποιήτρια. Κάποιες απόπειρες ή άκόμα καί 
επιτεύξεις έγκληματισμοΰ στά ήμερα χρόνια της 
τώρα, δέν είναι τό υπολογίσιμο β>ρυς τής ποιή- 
σειός της, άν καί αποτελούν τήν ευ Σχισμένη 
δψι στά πρά/ματα. ΚΓ άν ληφθή ύπ* όψι no ;, 
ή προσωπική ποίησι κινδυνεύει πάντοτε άπ’ τήν 
περιπέτεια τής ασυγκρότητης αισθηματολογίας, 
ή συλλογή «πέρα απ’ τά σύνορα» είναι αναμφι
σβήτητα βιώσιιιη, έφ’ δσον παρουσιάζει τήν αν
τοχή νά διασώζεται ανώδυνα, Κι* άκόμα, ή κ. 
Βουρλέκη, χωρίς κανένα σχεδόν αΙσθητικό πρό

τυπο, φαίνεται πω; στη βιοθεωρία της έχεικάποι- 
ον άφορισμό απ’ τις ιδέες—δχι έπιδράσ3ΐς—τοΰ 
Ιναβάφΐ), άπόναν ατλ'ό συνταυτισμό στη θεώρη- 
σί της. ΚΓ αύιό μόνο καί μόνο άπ* τήν άναγιώ- 
ρισι καθ’ έαυτήν ενός περιφραγμού στούς σταθ
μούς των χρόνων, άπ* τήν πρώτη της ηλικία μέ- 
χρις εδώ.

«Μέ κλείνει δ κλειός των ωρών 
σέ μιάν εξαίσια φυλάκιση.

Χαρταετό τόν πόθο μου υψώνω
καί κάνω ευχή νά μπλέξη ατό λαιμό του.

’Εσένα συλλογιέμαι ωραία εφηβεία,

λευκή σελίδα στο χώρο τού κρανίου...»
’Επίσης τό ύφος τής κ. Βουρλέκη είναι δη- 

μιουργημένο—άν καί σταθεροποιημένο μέ κάποι
αν έγκεφαλικότητα—στις ώραΐες του άρσεις. Τά 
δέ λεκτικά της προσόντα ύπερεπαρκή. Μονάχα 
πού, στη χρήσι τους, ή ποιήτρια δέν κατορθώ
νει νά κυριαρχήση ολοκληρωτικά. Δυσκολεύεται 
στήν έκλεκτική ένάσκησι καί πέφτει, σέ πολλές 
στροφές, οτήν ένέδρα τής πεζολογικής παρανα- 
πτύξεως, πράγμα πού καί τήν ίδιαν αδικεί καί 
τήν ποίησί της κάνει δχι καλά δικαιωμένη. ΚΓ 
ένας λόγος παραπάνω, στο σημείο αυτό, γιά τήν 
κ. Αντιγόνη Γαλανάκη—Βουρλέκη, επειδή κινεί
ται στήν προσωπική συνέπεια. "Ετσι, άν εξαιρέ
σουμε τό πρώτο μέρος τής συλλογής της (τά μέ
ρη είναι; «πέρα άπ* τά σύνορα», «μέ ρυθμούς 
παληούς καί νέους» «Έκάλη»), ή οποία συγκρο
τείται άπό 27 ποιήματα (σελ. 64), ή ποίησί της 
εμφανίζει τις επισημάνσεις αυτές, οί όποιες, έν 
τούτοις, δέν είναι παρά μιά καλή έπαλήθευσι 
γιά τή θετική της εισφορά, στον τομέα τής κλει
στής δημιουργίας, δπου μονάχα οί δυνατοί κα- 
ρθώνουν νά στέκουνται καθώς αυτή.

*
Γ ι ά γ κ ο υ Π ι ε ρ ί δ η * .  « Π ροτελευτα ίος  

στα&μός* (Μυθιστόρημα, ‘Αθήνα, 1957).
Ύστερ’ άπό μιάν αξιόλογη πυρεία στά γράμ* 

ματα. ό κ. Γιάγκυς Πιερίδης φτάνει στόν «προ* 
τελευταίο σταθμό», γιά νά δώση τό πρώτο—τ’ 
άλλα είταν διηγήματα, νουβέλλες —ολόκληρο μυ
θιστόρημά του, οτή νεοελληνική πεζογραφία. 
Καί παρουσιάζει, έν προκειμένω, ένα χώρο γιά 
μιά σημηντική ύπόθεσι δυνατοτήτων. Οί προθέ
σεις του είναι άτλες, παρμένες σχεδόν διακριτι
κά μέσ' άπ’ τήν καθημερινότητα των ανθρώπων, 
κι’ έχουν τή γενναιότητα τής αλήθειας. Είναι 
μάλλον έξομολόγησι των «μικρών» απορρήτων 
πού συνιστοΰν τήν έκδήλιυσι τής ζωής. ΚΓ έδώ, -- 
καΟώ; καί στά προηγούμενα, ό < υγγρπ(ρεύς αυ
τός, συντίθεται άπ’ τά νεοελληνικά χρόνια τής 
’Αλεξάνδρειας, πού τά χαρακτηρίζει μιά Ιδιαίτε
ρη θελκτικότητα στη θεματογραφία τους. 'Αλλά, 
δμως, χωρίς ξένα πρότυπα. *0 κ. Πιερίδης, στο 
μυθιστόρημα «προτελευταίος σταθμός», εξόν άπ’ 
αυτά όλα, επιχειρεί νά μεταφυτεύση εκεί καί ιόν
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άνθρωπο t0v ελληνικό τής έπoχήc μας. Και δεν 
παραλείπει ακόμα νά προσδένη ή κοί νά δια
γραφή την κοινή φυσιογνωμία τής μοίρας του, 
στόν ορίζοντα τής προοπτικής, στην οποία τοπο
θετεί τούς όγκους τής οικοδομής τού μύθου. Κι’ 
έτσι, όλο τό έργο, αναπτυγμένο σέ 14 ισοδύναμα 
κεφάλαια (204 οελ. 8ου σχήματος), παρά την 
πυκνότατη δράση του, στηρίζεται στις διαστά
σεις ενός χώςου άπό μιαν οικογένεια. Στους έξη 
«κλιμακωτού;» ήρωες ούν την παρουσία μιας α
νάμνησης (τού πεθαμένου παιδιού—"Αγγελος), 
ενορχηστρώνεται ή ζυή. Κι* οΐ άλλοι θά υπάρ
ξουν γιατί πρεϋτσρχουν οί έξη στήν ύπόθεσι. 
Προδιαγράφει κάποια πειθαρχία στ* όνειρο τού 
κατά πσρσδοσιν—καί μόνο έτσι εμφανίζεται ό 
πατέρας (;) εδώ—αρχηγού, ή οποία, στις πιό πολ
λές περιπτίόσεις καίτοι δεν την δικαιολογι ι έπσρ- 
κώς, ύφίσταται καί μετά τό θάνατό του: την ε
πιστροφή στήν Έλλαδα. Κι* εκεί -άφήνετσι ή 
ανθρώπινη πορεία ελεύθερη, για \ά  ουγκροτηθή 
το* μυθιστόρημά. 'Αληθινά πρόσφορο είναι τό έ
δαφος, αλλά οπωσδήποτε θά είναι δύσκολη κι* ή 
δικοίωσι. Καί δεν υπάρχει πλήρης. Ίσω ς επειδή 
κι* οί ήρωες στερούνται ιήν ολοκλήρωσε άπδναν 
βιωμένο δεσμό μέ τόν τόπο τής μοίρας τους^ 
(τήν Ελλάδα). "Ωσπου αναγκάζεται νά έπέμβη 
μια περίστασι, για νά κλείση» ή, καλύτερα, γιά 
νά τελειώση αυτή ή δυσκολία. Ή  αξία υπάρχει 
ακριβώς όχι σ* αυτό τό σημείο, άλλα μέχρις εκεί. 
Γιατί, στο μεταξύ, κατά τό «μποέμηκο τούτο τα
ξίδι, φτιάχνεται ή ζωή γιά τόν καθένα ξεχωρι
στά. Κι* εδώ είναι πού ό κ. Πιερίδης έχει αντο
χή. *Εν τούτοις. όμθ)ς, δέν αδικείται καί λιγώτε- 
ρο άπ* τις άδυναμίες πού βαραίνουν τόν «προ
τελευταίο σταθμό».Λυρική κρασί καθώς είναι, ό 
συγγραφέας, μολαταύτα δέν αποφεύγει τή ρηχό- 
τητα στις παρεμβολές του. Έτσι, θυμίζει μιάν 
απόπειρα κατασκευής σκηνικών χωρίς αισθητική 
προσπάθεια. Κι* όπου θέλει νά τηρήση άπόσ.τα- 
σι υποκειμένου, πρός άφαίρεσι, πέφτει στόν κίν
δυνο τής στατικής κοινοτυπίας, ή οποία κυριαρ
χεί στά «διέξοδα> τής ανάγκης. 'Αντίθετα, ό κ. 
Πιερίδης εξουσιάζει τή δύναμι στούς ήρωες του 
κι* έχει καταχτημένη, τήν άγώγή σιην όλην ύ
πόθεσι. Τό ύφος δέν άνταποκρίνεται,παρ'όλ* αυ
τά, γιά νά φτάση νά διόση τήν εύιισθησία πού 
διαθέτει ό ΐδ»ο<:, γιατί κι* αυτό πάσχει άπό μιά 
ρευστότητα, ή όποια τόν ρίχνει όχι λίγο σέ κα- 
ποιαν έλλειψι συνεκτικότητας Επίσης, ή Ικφρα- 
στική προχειρότητα κοί τά ανεξέλεγκτα γλωσσι
κά στοιχιία, πράγματα πού υπάρχουν χωρί; προ
σοχή συχνότατα, επισημαίνουν καί μίαν εύκολη 
όψη στήν έργασ'α τού συγγραφέως. Έ νώ  θά 
μπορούσαν, πολλά άπ* ούτά τά τρωτό, νά έλ?ει* 
παν, Τό ίδιο δέν μπορούμε, ωστόσο, νά πούμε 
καί γιά τό επεισόδιο τού πολέμου, στο τέλος τής 
προσπάθειας γιά τήν έπιστρΓ<ρή, πού κλείνει τόν 
«προτελευταίο σταθμό». *Εδώ, ό κ. Γιάγκος Πι- 
ερίδης, έχει μιά πιό αξιοπρόσεκτη—γι* αυτόν ίδι·

J οίτερα—έρευνα πρός σύνθεσι: Μήπως δέν ιίταν 
αύτό πού θά ήθελε; Έπρεπε νά κλείση χωρίς

’!
τήν έμφάνισιν .τού Σιμού καί τού Δ η μ ή τ ρ η ;  Ζή
τημα περισσότερο τού συγγραφέως.

Πάντωτ, ό «προτελευταίος σταθμός, είναι 
μιά εισφορά μέ κάποιαν άξίσ, στις ημέρες τής γε
νεάς μας. Κι* αξιώνει, έκτος άπ* τήν αγάπη μας, 
μιάν Ιδιαίτερη προσοχή.

*
Τ ί λ λ α ς  Μ π α λ ή : *ΈΧεγεϊες*  (Ποιήματα,

*Αθήνα 1957).
Δεκαέξη ποιήματα, όλα ομοιογενή σχεδόν, 

είναι ή συλλογή τούτη τήςκ, Τίλλας Μπαλή. Πε
ρισσότερο εγκεφαλική παρά αισιόδοξη, ή ποιή- 
τρία, θεματογραφεΐ τήν αίσθησι τής ματαιότητας 
στή ζωη, ενώ δέν καταφέρνει ν* αποτίναξη τήν 
παθητική φιλοσοφία ενός μάλλον άκάιρου πεσι
μισμού. Κι*, όλα, καμωμένα ο* αργοκίνητο στίχο, 
χωρίς τή σφριγηλότητα των ωραίων εκείνων ό 
ψεων, πού κανουν τόν ευτυχισμένο χώρο τής αν
θρώπινης θεωρήσετος. Μάλλον, οί «Έλεγεΐεςν, 
παρά τήν αναντίρρητη εμπειρία πού έχει εδώ ή 
κ. Μπαλή, είναι σταμαιημένες στην απαισιόδοξη 
άτμόσφαιρα κάποιας άποτιμήσεως όχι αορτής :
«...Χειρονομούμε πάνω στούς νεκρούς πανσέδες, 

σιούς μενεξέδες καί στο μαραμένα γιούλια...

...Σκέπτεσαι τή γαλήνη ιών νεκρών 
γέμισαν οί ώρες σου άπό φαντάσματα...

Τι άπέγΐΥον τόσες ήρο/ίκές ψυχές;
Τις έθοψεν όλες ή ιστορία...

...μέσ’ σέ θαμπά τοπία μέσ’ σέ συντρίμματα 
άπόμεινε τό θάμβ >ς τό υπέρτατο.. »

"Οσον αφορά τήν τεχνική συγκρότησι, στις 
«Έλεγεΐες». ή κ. Μπαλή. ένώ δ αθετεί μιάν όξι? 
οσημείωτη ευχέρεια στήν έκφρασι. ή διάταξι τών 
στίχων κάμπτεται πολύ άπονα θεωρητικό βάρος 
καί τό λεκτικό της, όχι λίγες φορές, είναι κάπως 
σκληρό. Σ* ούτό, φταίει κυρίως ή λειψή άφαί
ρεσι, ή οποία καί αδικεί γενικώτερτ. τήν αισθη
τική ανάπτιξί της. Επίσης, στοχαστική καθώς 
είναι κι’ ή διάθεσι τής ποιήτριας, κυριαρχούν οί 
κρίσεις παρα ή λυρική έμπνοή πράγμα πού αραι
ώνει τή συνοχή ιών εικόνων καί σπάζει τήν άνά- 
πτυξι Τό ύφος ιΐναι δόκιμο κ«ι καλής ποιότη
τας, έχοντας ωστόσο μιά πεζολογική φόρτισι, 
ή όποια προκύπτει κι* άπ* τό λόγιο βάρος (ορι
σμένων λέξεων.

♦
Γ ε ω ρ γ ί σ υ Δ έ λ ι ο υ :  «Ο ικογένεια» (Μυ

θιστόρημα. Θεσσ]κη, 1957).
Μέσα στό χώρο ιή ; ελληνικής αστικής οικο

γένειας. ό αξιόλογος συγγραφεύς κ Δέλιης, προ
σπάθησε νά δώση τή ζωή τών δυρ γε»εών πού 
συγκροτούν τήν εποχή μας Κι* άναπτΓχθηκε. μέ 
τ’ δμώνυμο ούτό έργο του. στή χρονική περίμε
τρο άπ* τό 1900 καί δώθε, στήνοντας τό σκη
νικό σπόνδυλο στην ατμόσφαιρα τών πιό χαρα
κτηριστικών περιστάσεων, (υί όποιες—άλλωστε
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—άποτέλεσαν καί τις τέσσερες—πέντε βαθειές 
a τομές στη ζωή τής μακεδονικής πρωτεύουσας).
? Τό μυθιστόρημα «οικογένεια», γενικά, κατοικεί' 
„ ται άπονα βαθύ κλίμα λυρικής πληρότητας κι’ 

έχει ανεκτίμητα προσόντα μιας προηγούμενης 
. αισθητικής εμπειρίας. *0 κ. Δέλιος, όλοκληρω· 

μένος συγγαφέας ποιητικής κράσεως, μέ κατα
χτημένο το υλικό του, στην «οικογένεια» επιχει
ρεί την ήθογράφισι τής εποχής, όπου ,χώρεσαν 
τά συνταρακτικώτερα χρόνια τής γενεάς του. Κι* 
όπως ό ίδιος κυριαρχεί απόλυτα στα θέματά του, 
χ ά ρ ι  στο καλλιεργημένο ύφος του καί ατά πει*

, θαρχημένα εκφραστικά του προσόντα, κατορ*
I θώνει, εν προκειμένη), νά ενορχήστρωσή τό έρ

γο τούτο μέ κάποια εξαίρετη υποκειμενικήν όν* 
4 τότητα "Ετσι, ή «οικογένεια» μοιάζει πιο πολύ 

νά εΐνσι ένα ημερολόγιο, στις σελίδες τού ό*
{ ποίου υπάρχουν οι παλμοί άπό τήν αστική— ας 
} πούμε—καρδιά των περιόδων μιας εποχής. Κι' 
ΐ ολόκληρο, τό μυθιστόρημα, είναι οικονομημένο 
; μέ πολλή συνέπεια. ’Αποπνευματοπι.ιημένες σχε

δόν οί φάσεις τής αγωγής του σιήν εσωτερική 
ί του όψι, θαυμάσια αισθητική συγκρότησι στις 
i έκφάσεις των μονολόγων,ψυχολογημένα κοντράστ 
1 στις συνθετικές είκόνες τών επεισοδίων, κλει

σμένο σιή ζωή τών ήρώων του, άλλά πάντοτε 
: υπό τήν χειραγωγία τού «παρεμβαλλόμενου* φα>- 
ί τός Ήπλοκή, σύμφωνη καί προπαντός ή συνυπάρ- 

χουσα άνάγκη μέ τήν έξέλεξι, ακολουθεί μάλλον 
τά πρόσωπα, χωρίς καμμιάν αύτονομία απώτερης 
προοπτικής. Μοναχά πώς αυτή ή πορεία el- 

> ναι πάντα έστερημένη απ’ τή όικαίωσι Κι* εδώ, 
κατιί τή γνώμη μας, έγκειται ή αιτία νά μήν 
φτάνει, τό μυθιστόρημα τούτο, ν ’ άποτελέση κά 

; ποιο μήνυμα, ένα έργο μιας ολόκληρης εποχής. 
Γιατί, όσο κι’ άν οί πόλεμοι καί οι εθνικές μας 

ι περιπέτειες υπήρξαν για όλους, οί ήρωες καί τά 
! γεγονότα, πού εξέλεξε γιά νά φτιάξη ό κ. Δέλιος 
‘δεν μπορούν νά είναι αυτοί Ένώ, στήν «οικογέ
νεια» οί μεγάλες ώρες κι* ακόμα ή άντίστασι δεν 
ξεπερνάν τήν αδυναμία κάποιας παθητικής ανα
φοράς, ή όποια ή άφορμάται άπ* τά γεγονότα 
=ή γίνεται μια συζήτησι μέσα στα ενδιαφέροντα 
τής ζωής ενός οικογενειακού κύκλου. Μονάχα, 
ato πρώτο κεφάλαιο, ό συγγραφεύς κατορθώνει 
ινά έξάρη τό πνεύμα τών χρόνων, (πριν άπ* τήν 
χπελευθέρωσι τής Θεσσαλονίκης), στο ρόλο τού 
Θαλή, κυρίως. Άλλά, επίσης, είναι άλήθεια ό* 
•ΐ ό κ. Δέλιος, στήν «οικογένεια», μ’ όλαταΰτα 
Κατορθώνει \ά δώση ένα μέτρο άξιοσήμαντης 
λογοτεχνικής κλάσεως.

ΔΗΜ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
L.  , . *
I» ν α γ γ ε λ ο υ Μ π ο γ κ α: Λ ο γ ιώ ν * Ητνειρω- 

τών, ιστορικά τινά ενθ υμήμ α τα ·· * Αθήνα 
1007. (>Α νάτνπο άπό τό 12ο τόμο τον Δελτίου 

| '  τής ' Ιοτοριχής και Εθνολογικής 'Εταιρείας 
τής ' Ελλάδας.

Στήν εργασία του αυτή, ό Ευάγγελος Μπάγκας, 
νει οτή δημοσιότητα παίρνονιάς τα άπό τό Ά ρ · 
Γο 1\ Γάγαρη, και σχολιάζοντάς τα, τά εξής ε*

έγραψα: *Επιστολή τον *Αθ. Ψαλίδα, προς το λρ. 
Φιλητά, τής 9 Μάρτη 1829 ΰμοια του Κ . Ά ο ώ - 
πιου προς τό Γ . Μαρίνογλον, τής 14 Μάρτη 1314. 
διαβατήριο άπό τά Γιάννινα προς τή έβασιλενονσα·, 
τον 181Γ  χειρόγραρίο τον Φιλητά, που είναι μια 
συνοπτική εκθεοη συμβάντων τής σύγκρουσης Σουλ
τάνου καί Ά λ ή  ΙΙασιά, άπό τις 20 Ιουλίου ίσαμε 
τά τέλη Αύγουστου 1820, και τέλος, επιστολή άπό 
τό Σούλι, τών Σουλιωτών άρχηγών: Ζνγούρη Τζα - 
βέλα, Κώστα Δαγκλή και ΙΙΙλιου , τής 30 Δεκέμβρη 
1S20.

¥:
*Η  'Α γ ία  Ε λεο ύ σ α .— *Αθήνα 1958.

Σε  κομψό τεύχος, ή */. Μητρόπολη Αιτωλίας 
και Ακαρνανίας, μέ επιμέλεια τοΰ φιλόλογον και 
συνεργάτη τής Γ Η π . *Εστίας* Κ. Κώνοτα, έξέδοχε 
σιή σειρά τών Δημοσιευμάτων της, και τών * Α Ι· 
τωλικών Χριστιανικών Μνημείων», τό Χρονικό 
τον Μοναστηριού τής Κλεισούρας τον Μεσολογγίου: 
(Τά Γεωγραφικά, τά *Ιστορικά, ο ί ασκητές τον).— 
*// εργασία αυτή, στήν πραγματικότητα δεν είναι 
παρά μιά πολύ επιτυχημένη σύνθεση, άπό διάφορα 
κομμάτια, γραμμένα κατά καιρούς γιά τό Μοναστή
ρι αύτό, τά ιστορικό - γεωγραφικά τον καί τό Πα
νηγύρι τον, άπό τους: Κ . Δ. Στεργιόπουλο, Δημ. 
Βικέλα, * Αλ. Πάλλη, */, Μ. Παναγκοτόπουλο, Κ . 
Θ. Δημαρά, Κανέλο Δεληγιάννη, Σπυρ. Τρικούπη, 
Μ ιχ. Οικονόμου, 'Ν ίκο  Δ. Μακρή, Κ .Δ . Κρνατάλ- 
λη, Χρ . Ν . Καλατζή, και— δπως μαντεύουμε— 
διαλεγμένα με προσοχή και επιτυχία, και ουνθεμ- 
μένα αριστοτεχνικά, άπό τον άκαταπόνητο έπιμελη- 
τή τοΰ βιβλίου.

Τό Μοναστήρι αύτό, συνδέεται μέ τά ιστορικά 
τής πρώτης πολιορκίας τοΰ Μεσολογγίου'. Σ '  αύτό, 
εμόνασε ό Γιαννιώιης Κώστας (ή κατ' άλλους, Γιάν
νης) Γούναρης, πού ήταν τότε υπηρέτης τον *0- 
μέρ Βρνώνη και που, νύχια, ειδοποίησε τούς πο· 
Χιορκούυενους χριστιανούς," ότι ετοιμαζόταν γενική 
κατά τοΰ Μεσολογγίου έξοδος, τήν αυγή τών Χ ρ ι
στουγέννων τον 1822. 'Ο Γούναρης, δμως, έπλήρω- 
σε τό εθνικό τον αύτό κίνημα, μέ τή ζωή τής γυ
ναίκας τον και τών παιδιών του, πού εμεναν στήν 
*Δρ τα, ό ίδιος δέ, εγινε καλόγερος στήν Α γ ία  *Ε· 
λεονσα τής Κλεισούρας, όπου καί πέθανε.

Τόσο ή εκδότρια αύιής τής μικρής μεν, άλλά 
πολύ επιμελημένης εργασίας 1. Μητρόπολη, δσο και 
ό επιμελητής της Κ . Κώνοτας, μπορούν νά είναι 
υπερήφανοι γιά τήν προσφορά τους.

*
Γ. Δ. Κ α λ υ δ ό π ο υ λ ο υ  Γ  Α ρω μα τικά  κα ί 

. φαρμακευτικά φυτά τής 1Ελλάδας».—Α 
θήνα 1958 . ( ’Α ν ά τυ π ο  ά π ό  τό Δ ελ τ ίο  τ ή ς  Ά -  
γ ρ ο τ .  Τ ρ ά π ε ζ α ς ,  Γ ε ν ά ρ η — Φ λ ε β ά ρ η  1958) .

Σ’ §να μικρό άλλά κομψό καί πολύ κατατο
πιστικό βιβλιαράκι άπό 32 σελίδες, ό πολυγρα- 
φότατος συγγραφεύς, έργασιών, συναφών μέ τό 
έπάγγελμά του καί τΙς ειδικότητες τής πολυχρό
νιας πείρας του, μάς δίνει μιά λεπτορειακή αν
τίληψη, μέ στατιστικές, χρονολογικούς προσδιορι
σμούς καί άριθμούς, τών αύτοφυών φαρμακβυτι-
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κών καί αρωματικών φυτών τής 'Ελλάδας. Είδι- 
κάχερα γιά τήν Ήπειρο: 2χήν "Αρτα, της ρίγ«- 
νης καί τοΰ σιδερίτη* τοΰ κέδρου, τής μυρτιάς, 
της γλυκόριζας* μέντας χαμόμηλου, θυμαριού. Στα 
Γιάννινα: του χαμόμηλου, τοΰ ντόπιου τσαίοΰ, 
τής δάφνης, τής αολώχας. Στην Κόνιτσα: τοΰ φα
σκόμηλου, τοΰ τίλιου, τής ρίγανης, του θυμαριού,' 
τής τριανταφυλλιάς.

*Η έπιμελημένη πληροφοριακή αΰτή Ιργαοία 
τοΰΙ.Γ.Καλυδόπουλου,τιμά, δπως καίοί προηγού- 
μενές του, τόν εΰσυνείδητο καί ακαταπόνητο συγ- 
.γραφέα της.

Δ. Σαλαμάγκας 
* * *

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

' Φίλε χ . Διευθυντά,
Δεν είναι πολύς καιρός πού ατό επιστημονικό 

περιοδικό τής Θ ε σ )κ η ς «Κ Α Α Η Χ ΙΚ Α ·(Τό μ .1 5 ) τιμη- 
τιχός Σωχράτονς Β,Κουγέα,1957 σ.247—255,δημο
σιεύτηκε μια ανέκδοτη επιγραφή από τή Δωδώνη 
όπου τό κοινόν των Μολοσσών απονέμει διάφορες 
τιμές σε μερικά πρόσωπα που δε σώζονται τά ο
νόματα τους, γιατί ή πλάκα, όπου είναι χαραγμένη, 
εχει πολλ,ες βλάβες. νΕχει όμως ξεχωριστή σημα
σία , γιατί χαράχτηκε πριν από τό 330 π X .  και άνα· 
φέρει και πολλά νέα άγνωστα ονόματα φύλων καί 
αρχόντων κλπ. όπως κ ι9 ή επιγραφή τον βασιλέως 
Νεοπτολέμου. Στο  τέλος 6 εκδότης παραθέτει «κα 
τάλογον των μέχρι σήμερον γνωστών γενομένων 
ε θ ν ι κ ώ ν  η π ε ι ρ ω τ ι κ ώ ν  φ ύ λ ω ν  όνομά 
των, όπου συμΐτεριλαμβάνονται καί τά εκ πόλεων 
ή τόπω ν παραγόμενα εθνικά...» Χρήσιμο νομίζω 
νά γένη γνωστός τούλάχιστο ό κατάλογος στο ευρύ
τερο ηπειρωτικό κοινό με τήν «*Ηπειρωτική 'Ε 
στία* που πρέπει νά είναι τό Ταμείο κάθε πληρο
φορίας σχετικής με τήν ιστορία καί γενικά με τόν 
πολιτισμό τής 9Ηπείρου.

9Ιδον ό κατάλογος;
*Αβαντες Γενοαϊοι% Γενναίοι,
9 Α γραΐοι ΓενΓα ΐο ι
*Α θαμάνες t ράες
Αίγεσταΐοι
Α ϊθ ιχες Δεξαροί
Αίνιάνες Δοεστοί, Δυέσται
ΑΙξώνιος Δρύοπες
9 Α χραλεοτοί Δωδωναΐοι
Ά μ υ μ να ΐο ι, ’Ά μ υ μ νο ι, Δωνεττ ινοι
Αμύμονες 'Αμύνται

* Αμφίλοχοι Έλεα ΐο ι
9 Απειρώται νΕλινοι
*Αρβαΐος "Ελλοπες
9 Αργείος 9 Εονεσχός
Ά ργνρ ινο ι Εύρυμεναιοι

Εύρώπιος9 Αρχτάνες
Ατεραργοι
Ατιντάνες Θάριος

Αύταριάται Θεσπρωτοί
Άφείδαντες Θιαιος, Τιαΐος

Βατελώιος Καθραΐοι

Κάρες Όρτάτας, * Ορραίτας 
Ό φ υ λ ϊίς  ( ; )Καρτατός 

Καρτωνός (
Καριωπος Παραναΐοι
Κασαωπαιοι ΓΙαρθαϊοι, Παρθηνοί
Κασσωποί Παρ ωραίοι, Πάρωρος 

ΙΙεργάμιοιΚελαιθεΐς, Κέλαιθοι,
Κίλα ιθοι ΙΙερραιβοί
Κεραΐνες, 
Κεστρηνοί .

Π ε  ία λες} Πίαλος /γεν).
ΙΙράσσαιβοι

Κλαθιατός Προχθειοι
Κοι]λωποί
Κολπαιοι Σελλοί
Κορωνειάτας
Κοτυλαία

Συλίονες

Κυεστός Ταλαιάνες
Τάλαρες

Λάρρυος Ταραύλιοι
Ααρισσαΐος Τιαΐος, Θιαιος 

Τορυδαιος
Μαρδόνες Τριπολϊται,Τριπολίσσιοι
Μεσσάνεος Τριπόλισσοι
Μολοσσοί Τρυφύλαι, Τριφνλαϊοι
Μ  υλακές Τυμφαΐοι

Νεσταΐοι 

9 Οθράται

Ύγχεστός
Ύπαιλόχιο ι

"Ομφαλες, 9Ομφαλιήες Φοινατός
90νόπερνος Φύλατος ( γεν;)
9Οπονος
Ό  πλαϊνός Χάονες, Χαϋνοι %
Όρέσται, Όρεστός Χάραδρος, Χέραδρος.

Τά ονόματα είναι γνωστά από συγγραφείς κι* 
από επιγραφές.

Δ . Εύαγγελίδης

* * *
Ο ΣΙΛΑΕΡ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΤΟΓ

Πήρα από καιρό στά χέρια μου, Ινα κομώό 
κι* απέριττο βιβλιαράκι μέ πέντε τραγούδια μιας 
εκ των μεγαλυτέρων πνευματικών κορυφών τοΰ 
Γερμανικού Παρνασσού, τοΰ υπέροχου λυρικού 
ποιητή, δραματουργοί καί φιλοσόφου— τοΰ Σίλ- 
λερ—μεταφρασμένα από τόν καθηγητή κ. Άρσένη 
Γεροντικό. ♦

Γιά τόν κ. Άρσένη Γεροντικό, που μεταφρά
ζει στη γλώσσα μας τά πέντε αΰτά, άπ* τό πλήθος 
των αθάνατων στιχουργημάτων τοΰ μεγάλου ποι
ητή, τι νά γράψουμε έμεΐς:<- Πρόκειτατ γιά Ιρ- 
γασίαεΰσυνείδητηποΰ μου κόστισε πολλούς κόπους 
και που έγινε μέ τό σκοπό νά φέρη σ' επαφή, 
οέ κάποια επαφή, τόν λαό μέ έναν παλαιό καί 
μεγάλο ποιητή», μοΰ έγραψε ό ίδιος σ' §να γράμ· 
μα του. Ή απλή τούτη φράση του, άπακαλύπτει 
τόν τρόπο πού έργάστηκε ό κ. Γεροντικός. Δέν 
περίμενε, όμως, νά κρίνει τήν έργασία του άπ* 
αΰτή τή φράση ό γράφων, γιατί έχει ακόμα στήν 
ψυχή του κλεισμένη ττ,ν είκόνα του επίμονου με
λετητή, πού τόν έβλεπε νά σκύβει πάνου άπ’ τά 
ξένα κείμενα κι απ’ τά χειρόγραφά του, ώρες χ«=

I
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( ώρες, μέρες, μήνες, χρρνια όλάκερα, σέ κάποια 
! άλλη επαρχιακή γωνιά, άποτραβηγμένος άπ* τούς 
I «πολλούς*, αριστοκράτης στη σκέψη, στούς τρό

πους καί στις σχέσεις του -  πρίν είκοσι πέντε χρό
νια— καί ξέρει καλά τον τρόπο πού θά έργάστη* 
κε'πάνου ο* αύτά τά κείμενα τού Σίλλερ.

★
ί Καί, νά—τον έδώ, στίς λίγες τούτες μετα

φράσεις του, πού έχει πλησιάσει τήν τελειότατα. 
(Τι θά γίνει άραγες τόσος όγκος μεταφραστικής 

Ι εργασίας πού υπάρχει στά χέρια του*, Μόνο ατά 
' τεύχη τής «Ήπειρ. Εστίας» θά μείνει καταχωρη- 

μένοςή φυλαγμένος στά συρτάρια του',) Βέβαια,μάς 
λείπει ή παραβολή μέ τό ξένο κείμενο, μά ή φυ· 
σική ροή τού λόγου, τού μύθου, τής εικόνας, πεί- 

. θει γιά τήν πιστότητα, ’Επειτα, στή «Μάχη μέ 
τον Δράκοντα», υπάρχουν σελίδες καί. στροφές,

I πού δέ μπορεί νά πιστέψει κανένας πώς είνε λό- 
[ γος μεταφρασμένος αυτός—τόσο εχει άναπλαστεΐ 
! τό ξένο κείμενο. ()ί δυσκολίες, όμως, πολλές φο

ρές θά είνε ανυπέρβλητες καί τον αναγκάζουν 
ν’ ανακατώνει τις λέξεις, τΙς φράσεις, σέ σημείο 
πού νά μή μπορούμε νά ακολουθήσουμε τό νόημα 
στρωτά, άπ’ τούς πολλούς δρασκελισμούς τών 
στίχων ή τήν αντιμετάθεση τών λέξεων... Ά λλ’ 
αύτό. δέ δείχνει γιά τόν έμπειρο μελετητή, παρά 

| χή φιλότιμη προπάθεια τού μεταφραστή νά μήν 
ί προδώοει τό κείμενο, μά και νά άποδόσει στά 
; ίδια μήκη τών στίχων, τηρώντας καί τό φοβερώ- 
I τερο ακόμα—τήν ομοιοκαταληξία τους. Ή μετα- 
ί φραστική έργασία—καί μάλιστα σέ παραδοσιακή 
j στίχους—διαφέρει πολύ απ’ χήν πρωτότυπη προ

σφορά, τό ξέρουμε. Γιά τούτο μάς εκπλήσσει ή 
I τόσο εύσυνείδητη έργασία τού κ. Γεροντικού.

ΤΙ δημιουργία, αλήθεια, ή απόδοση τού«Τρα- 
γουδιοϋ τής καμπάνας»!.. Κείνοι οί μικροί όμοι- 

j οκατάληχτοι καί ρυθμικοί στίχοι τής σελίδας 35 
καί 36, eivat καταπληχτικοί γιά τήν ομορφιά καί 

ί λυγεράδα τους. Δέ μπορεί κανένας νά πιστέψει 
ΐ πό)ς είναι μεταφρασμένοι από άλλη γλώσσα. Καί 
νά φανταστεί κανείς, πώς ό μεταφραστής δέν είνε' 
ποιητής ό ίδιος—τουλάχιστο δέν έχει παρουσιάσει 
άπ’ όσο ξέρω, δική του ποιητική έργασία πρωτό
τυπη. Γιατί, άν εΐταν, θά μπορούσε νά καλύψει 
οπού μένουν—πού καί πού—μερικές μικρο-ατέ- 
λειες τών στίχων, σχολαστικές, βέβαια, πού δέ 
βλάφτουν, άλλα πού ένας δόκιμος ποιητής δέ θάν 
;τίς συγχωρούσε. ’Ετσι, ό προτελευταίος στίχος 
ίλ.χ. στή σελ. 14. δέ Οάμενε: «Καί κάτι σάν θα
νάτου τή σιωπή καθίζει», μά μέ μόνη χή μετακί
νηση τού άρθρο, θά γινόταν ό στίχος όπως τόν 
θέλει κι όπως πρέπει νά είνε: cKai κάτι—σάν 
τού θάνατου σιωπή—καθίζει». “Οπως, δέ θάν τού 
,ξέφυγε κι ή μόνη κακόηχη λέξη πού βρήκε ή 
σχολαστική μελέτη μας τών μεταφράσεών του 
στόν τελευταίο στίχο, στή σελ. 4: «άναιώνια» — 
ίσως άντ! τού «άνά (τούς) αίώνες»—πού θά μπο
ρούσε ν’ άντ'.κατασταθεΐ μέ τίς λέξεις: «στους 
αίώνες» ή τήν παρόμοια λέξη: «παντο ιεινά», ό- 
!|ιπότε ό στίχος μπορούσε νά γίνει*, παντοτεινά θά 
^μαραινόμουν μοναχή».

"Ομως, δέν κατατρίφτηκε νά πετύχει τήν τε

λειότητα τού στίχου —καί καλά έκαμε—μά τήν 
πιστότητα στό κείμενο καί γιά νά μάς δώσει ένα 
Σίλλερ αληθινό κι όχι παραμορφωμένο κι αγνώ
ριστο, έλληνοποιημένο—θάλεγα. Γιαυτό λέω, πώς, 
ό κ. Γεροντικός είνε μόνον δνας άναδημιουργός. 
Καί άπ* τούς πιό αξιόλογους, μάλιστα, γιατί ό,τι 
μάς προσφέρει έχει περάσει άπ* τήν ψιλή κρισ- 
σάρα, άπ’ τό βάσανο τού έλέγχου καί τής κριτι
κής. Κάνει πολύ καλά πού δέν ένδιαφέρεται γιά 
τό φόρτωμα τών στίχων μέ ώραιολογίες καί στο
λίδια λυρικά πού θά μάς μείωναν τήν πιστότητα 
καί μόνο ή διατήρηση τής ρίμας μάς φάνηκε με
γάλο βάρος γιά Ινα έργο τόσο δύσκολο, θά εϊτα- 
νε πιό ευλύγιστος ό στίχος άν έλλειπε; Τού δί
νει ομορφιά τώρα πού ύπάρχει; Ποιος ξέρει.... 
Αύτό πάντα, καλύτερα, μπορεί νά τό κρίνει ό με
ταφραστής... Πιστεύουμε στό αισθητικό κριτήριο 
τού κ. Γεροντικού, πού δέχτηκε νάν τή κρατήσει, 
όπως καί στην άξία τής προσφοράς του—καί τού 
σφίγγουμε τό χέρι γιά τόν άθλο του...

Δ Η Μ Ο Σ Θ 8 Ν Η Σ  Ζ ΐ Δ Ε Σ  
* * *

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

— Στά Γιάννινα, κατά τό μήνα Μάρτιο, σημει
ώθηκε μια ξεχωριστή πνευματική κίνησι. Έτσι, 
στίς 9 τού μηνός, ή «’Ηπειρωτική Εστία» διωρ- 
γάνωοε μιαν ένδιαφέρουσα διάλεξι στό Στρατιωτι
κό θέατρο μέ όμιλητήν τόν εκλεκτόν έπιστήμονα 
καθηγητή τής Χριστιανικής Κοινωνιολογίας στό 
Καθολικόν ’Ορθόδοξο Χριστιανικόν ’Ινστιτούτο 
Παρισίων καί τώρα Δ]ντήν τού λεκτοράτου τής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας, στό πανεπιστήμιον τής 
Βόννης, κ. Δημ. Τσάκωνα. Ή  διάλεξι αύτή, τής 
όποίας τό θέμα είταν «Ή Νεοελληνική παράδο- 
σις καί τό Έθνος», είχε βαθύτατη έντύπωσι στό 
πυκνό καί προηγμένο ακροατήριο πού τήν παρα
κολούθησε κι’ έγινε αντικείμενο εύμενέστατων συ
ζητήσεων σ’ ολόκληρη σχεδόν τήν πόλιν τών Ίω - 
αννίνων.

—Ή ένθρόνισι τού νέου Μητροπολίτου Ίω" 
αννίνων Σεραφείμ, ΰστερ* από τρίμηνο σχεδόν χη* 
ρεία τής Μητροπολιτικής Έδρας Ίωαννίνων που 
μεσολάβησε άπ’ τόν θάνατον στήν 1(1 ]58 τού αει
μνήστου Κυρού Δημητρίου Ίωαννίνων, ύπήρξεν ά- 
νανχίρρητά ένα πολυσήμαντο γεγονός πνευματικής 
σημασίας. Πρώτα γιατί ή Μητρόπολις Ίωαννίνων 
συνιστά ένα ‘Ιερόν Ίδρυμα μέ πολύ λαμπρή 
πνευματική παράδοσι. Καί ό νέος Μητροπολίτης, 
γιά τόν όποιον υπάρχουν άριστες έντυπώσεις—εΐ
ταν πρίν Μητροπολίτης ’Α ρτης —ήδη έχει δώσει 
τά πρώτα δείγματα ένόςΊεράρχου άνωτέρας πνοής 
καί υψηλού ήθους. ΚΓ ή Μητρόπολις Ίωαννίνων 
έχει πολλά νά έπιτε?έση στον πνευματικό καί 
στόν κοινωνικόν εν γένει τομέα τής ζωής. Στήν 
ένθρόνισι, προηοστάτησε έπιτυχώς ό Δήμος Ίωαν
νίνων.

—ΚΓ ή 25η Μαρτίου, στά Γιάννινα, ύπήρξε 
πρόσφορη σ’ ευκαιρίες πνευματικών Εκδηλώσεων, 
μεταξύ κυρίως τών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. *£J
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Z . Π . ’Α κ α δ η μ ία ,  χό βράδυ, ά ν έ β χ σ ε  σέ μ ια  π ο λ ύ  
π ε τ υ χ η μ έ ν η  π α ρ ά σ τ α σ ι ,  τόν « Π α π α φ λ έ σ σ α »  του  
3 .  Μ ε λ ά ,  π ο υ  δ ό θ η κ ε  στην α ίθ ο υ σ α  « Σ π υ ρ ίδ ω ν ο ς *  
τ η ς  Ζ . ’Α κ α δ η μ ί α ς .

— Τ έ λ ο ς ,  ο τ ί ς  30  Μ α ρ τ ίο υ ,  ή « ’Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή  Ε 
σ τ ία * ,  Επί τ ή  σ υ μ π λ η ρ ώ σ ε ι  Ι δ ε τ ί α ς  α π ό  τό  θ ά ν α 
τ ο  το υ  Κ ω σ τ ή  Π α λ α μ ά ,  ώ ρ γ ά ν ω σ ε  στο Σ τ ρ α τ ι ω τ ι 
κ ό ν  θ έ α τ ρ ο — τό  ο π ο ίο ν ,  σ η μ ε ιω τ έ ο ν ,  μ έ  τόσ η  προ- 

’ θ υ μ ία  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  π ά ν τ ο τ ε  ή V T II  Μ ε ρ α ρ χ ία — μ ιά  
Ε νδ ια φ έρ ο υ σ α  δ ιά λ ε ξ ι ,  τη ν  ο π ο ία ν  Ιδ ω α εν  ό ξ ε χ ω 
ρ ισ τ ό ς  λ ο γ ο τ έ χ ν η ς  του Π ύ ρ γ ο υ  κ .  Τ ά κ η ς  Δ όξας  
μ έ  θ έ μ α  <‘0  λ υ ρ ικ ό ς  Π α λ α μ ά ς * ,  κ α λ ε σ μ έ ν ο ς  κ α ί  
φ ιλ ο ξ ε ν ο ύ μ ε ν ο ς  τ ή ς  «’Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή ς  Ε σ τ ί α ς » .  Τ ό ν  
ο μ ιλ η τ ή ν  π α ρ ο υ σ ία σ ε  στό π ο λ υ π λ η θ έ ς  κ α ί  Ε κ λ ε 
κ τ ό  ά κ ρ ο α τ ή ρ ιο ν  δ Εκ τω ν  μ ε λ ώ ν  τ ή ς  'Ε π ι τ ρ ο π ή ς  
τ ή ς  « Η .Ε .»  κ .  Ί ω ά ν ν .  Ν ικ ο λ α ΐδ η ς ,  ό ό π ο ιο ς  κ α ί  
ό π ε γ ρ ά μ μ ι σ ε  π ώ ς  ή  π α ρ ο υ σ ία  το ύ  κ .  Δ ό ξα  α τ ά  
Γ ιά ν ν ιν α ,  α π ο τ ε λ ε ί  κ α ί  τή ν  α ρ χ ή  μ ια ς  σ τ ε -  
ν ώ τ ε ρ η ς  Ε π α φ ή ς  π ρ ό ς  ά π ο κ α τ ά σ τ α σ ι  π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ν  
σ χ έ σ ε ω ν  σ τήν  έ λ λ η ν ν ικ ή  Ε π α ρ χ ία ,  Ενώ, Εκ π α ρ α λ 
λ ή λ ο υ ,  ή  κ υ ρ ία  ‘Ι ω ά ν ν α  Λ. Κ ο κ κ ίν ο υ  κ α ί  ή δ ]ν ίδα  
Ε λ έ ν η  Χ α γ ιά ν ν η ,  κ α τ ά  τήν  ο μ ιλ ία ν  τού  κ .  Δόξα, 
Ε ξ ε τ έ λ ε σ α ν  ω ρ α ί ε ς  ά π α γ γ ε λ ί ε ς  π ο ιη μ ά τ ω ν  τού  
Π α λ α α ά ,  Εντός τοΰ θ έ μ α τ ο ς  τ ή ς  δ ια λ έ ξ ε ω ς .  Ό  κ .  

•Δ όξας ,  μ έ  τή ν  γ ν ω σ τ ή  λ υ ρ ικ ή  π ν ο ή  π ο ύ  τόν  δ ι α 
κ ρ ίν ε ι ,  ά ν έ π τ υ ξ ε  θ α υ μ ά σ ια  κ α ί  μ έ σ α  σέ ά τ μ ό σ φ α ι -  
ρ α  γ ο η τ ε ί α ς  λ ό γ ο υ  τό  ε ύ α ίο θ η τ ο  α ύ τ ό  θ έ μ α  κ α ί  
κ α τ ό ρ θ ω σ ε  νά δώ σ η  τήν όψ ι κ α ί  τ ή ν  β α θ ύ τ ερ η  ο υ 
σ ία  τοΰ  μ ε γ ά λ ο υ  μ α ς  π ο ιη τ ή ,  μεσ* α π ό  τό  λ υ ρ ικ ό  
τ ο υ  έ ρ γ ο .  Τ ό  βράδυ τ ή ς  Κ υ ρ ια κ ή ς  τ ή ς  δ ια λ έ ξ ε ω ς  
δ κ ύ κ λ ο ς  τ ή ς  « Η . Ε.», δ η μ ιο υ ρ γ ώ ν τ α ς  μ ια ν  ω ρ α ία  
ε ύ κ α ιρ ία  ά ν χ α λ λ α γ ή ς  α π ό ψ ε ω ν  μ έ  τόν Ε κ π ρ ό σ ω 
π ο ν  τ ω ν  Π ε λ λ ο π ο ν ν η σ ια κ ώ ν  Γ ρ α μ μ ά τ ω ν ,  π α ρ ε κ ά -  
θησε σέ μ ιά  Ε νδ ια φ έρ ο υ σ α  σ υ ν ε α τ ία σ ι  π ο ύ  Εδωσε 
π ρ ό ς  τ ιμ ή ν  τοΰ  κ .  Δόξα.

— ’Α κ ό μ α  στό β ' 1 5 ]θ ή μ ερ ο  σ τά  
Γ ιά ν ν ιν α  Ελαβαν χ ώ ρ α ν  κι* ά λ λ α  δυό α κ ό μ η  Ε νδ ια 
φ έ ρ ο ν τ α  π ν ε υ μ α τ ι κ ά  γ ε γ ο ν ό τ α :  Ή  σ υ ν α υ λ ία  τω ν  
μ α θ η τ ώ ν  το ΰ  ω δ ε ίο υ  του  Λ υ κ ε ίο υ  Κ υ ρ ιώ ν  Ί ω α ν ν ί -  
νω ν  π ο ύ  Ε ξε τε λ έ σ θ η  μ έ  π ο λ λ ή ν  ε π ι τ υ χ ί α  στό κ ι -  
ν η μ α τ ο θ έ α τ ρ ο ν  « Π α λ λ ά δ ιο ν »  κ α θ ώ ς  κ α ί  δυό δ ι α 
λ έ ξ ε ι ς  π ο ύ  Εδωσαν ό α ρ χ α ι ο λ ό γ ο ς  κ  Σ ω τ ή ρ ιο ς  
Δ ά κ α ρ η ς ,  σ τή ν  α ίθ ο υ σ α  τ ή ς  Λ έ σ χ η ς  δ π λ ι τ ώ ν  
Χ ω ρ ] κ ή ς  ' ίω α ν ν ίν ω ν ,  (π ρ ο ο ρ ισ μ έ ν η  γ ι ά  το ύ ς  ά ν δ ρ ε ς  
τ ή ς  Χ ω ρ ]κ ή ς ) .  ώ ς  κ α ι  ό δ η μ ] λ ο ς  κ . Γ .  Έ ξ α ρ χ ό -  
π ο υ λ ο ς  γ ι ά  τόν  ίδ ιο  σ κ ο π ό .

*
*0 νέος Μητροπολίτης Ίωαννίνων

Έ ν ε θ ρ ο ν ίσ θ η  π ο ό σ φ α τ α  κ α ί  ά ν έ λ α β ε  τ ά  κ α θ ή 
κ ο ν τ α  το υ ,  ό νέος  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς  Ί ω α ν ν ί ν ω ν  κ . κ .  
Σ ε ρ α φ ε ί μ ,  ό ά π ό  ’ Α ρ τ η ς .  *0 νέο ς  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς  
Ί ω α ν ν ί ν ω ν  κ α τ ά γ ε τ α ι  ά π ό  τό  Ά ρ τ ε α ι α ν ό ν  τ ή ς  
Κ α ρ δ ί τ σ α ς  κ α ί  ε ί ν α ι  α π ό φ ο ι τ ο ς  τώ ν  Ι ε ρ α τ ι κ ώ ν

Σ χ ο λ ώ ν  Κορίνθου  κ α ί  "Α ρ τ α ς ,  δ ιπ λ ω μ α τ ο ύ χ ο ς  δέ 
τ ή ς  θ ε ο λ ο γ ι κ ή ς  Σ χ ο λ ή ς  τοΰ  Π α ν επ ισ τη μ ίο υ  Α θ η 
νώ ν, ά π ό  τήν  ο π ο ία  ά π ε φ ο ίτ η σ ε  τό  1940. σέ η λ ι 
κ ία  27 Ετών. Τ ό  1938, ε ί χ ε  χ ε ιρ ο το ν η θ ή  Δ ιά κ ο 
νος κ α ί  στά  1940  ’Α ρ χ ιμ α ν δ ρ ίτ η ς ·  κ α τ ά  τό Ετος 
δέ  1949 , έ ξ ε λ έ γ η  Μ η τ ρ ο π ο λ ίτ η ς  "Α ρ τα ς .  Ί ε ρ ο κ ή -  
ρυξ μ έ χ ρ ι  τ ό τ ε  κ α ί  Ε φ η μ έ ρ ι ο ς ,  Ε μ φ α ν ίζε ι  ά π ό  τον 
κ α ιρ ό  πού  π ρ ο χ ε ιρ ίσ τ η κ ε  Π ο ιμ ε ν ά ρ χ η ς ,  Εξαίρετη, 
Εθν ική , κ ο ιν ω ν ισ τ ικ ή  κ α ί  φ ιλ α ν θ ρ ω π ικ ή  κ α ί  Εντο
νη δράση, κ α ί  δ ικ α ιο λ ο γ η μ έ ν α ,  ή π ρ ο α γ ω γ ή  του 
σ τή  Μ η τ ρ ό π ο λ η  Ί ω α ν ν ίν ω ν ,  π ρ ο κ ά λ ε σ ε  ζω ηρή  λ ύ 
π η  στό π ο ίμ ν ιό  του  τ ή ς  "Α ρ τα ς .

Ή  φ ή μ η  γ ι ά  τ ά  ίσ α μ ε  τ ώ ρ α  Ε κ δη λω μ ένα  
π ν ε υ μ α τ ι κ ά  του  Ε νδ ια φ έρ ο ντα  κ α ι  ή  δ ια π ισ τ ω ν ό -  
μ ε ν η  ά π ό  π ν ε υ μ α τ ικ ο ύ ς ,  ά ν θ ρ ώ π ο υ ς  τ ή ς  π ό λ ε ω ς  
α ν τ ίσ τ ο ιχ η ,  κι* ά π ό  τή  ν έ α  του  έδρα  διάθεση, μ ά ς  
π α ρ έ χ ε ι  τή ν  Ε λ π ίδα ,  ό τ ι ,  ό Σ ε β α σ μ ιώ τ α τ ο ς  Σ ε ρ α 
φ ε ίμ  θά  θέλησ η  νά  χ α ρ ά ξ η  Α νεξ ίτηλο  τό  όνομά  
του  σ τ ίς  π ν ε υ μ α τ ι κ έ ς  δ έλ το υ ς  τώ ν  Γ ια νν ίνω ν— μΕ 
τή ν  τόσ η  π ν ε υ μ α τ ι κ ή  π α ρ ά δ ο σ ή  τ ο υ ς — δρώ ντας  
Ε νερ γά  κ α ί  ά π ο φ α σ ισ τ ικ ά  γ ι ά  τήν  Επίλυση ζ ω η 
ρ ό τ α τ ω ν  κ α ί  Ε κρεμώ ν έ ν δ ια φ ό ν τω ν  τοΰ π ν ε υ μ α τ ι 
κ ού  κ όσ μου  τ ή ς  π ρ ω τ εύ ο υ σ α ς  τή ς  ’Η π ε ίρ ο υ .

η -  Δ. Σ Α Λ Α Η Δ Γ Κ Α Σ  

*

Πνευματικά πένϋ'η
— Σ τ ί ς  27 Μ αρτ ίου , π έ θ α ν ε  στήν Α θ ή ν α  ό Δ η 

μοσ θένης Β ο υ τυ ρ ά ς  ά φ ο ο  ά ν ά λ ω σ ε  μ ιά  ζω ή  ο λ ό 
κ λ η ρ η  στην υ π η ρ ε σ ία  τώ ν  Ν ε ο ε λ λ η ν ικ ώ ν  Γ ρ α μ μ ά 
τω ν ,  τ ιμ η μ έ ν ο ς  μ έ  τό  ά ρ ισ τ ε ΐο ν  Γ ρ α μ μ ά τ ω ν .  Ό  θ ά 
ν α τ ο ς  τού  Β ο υ τ υ ρ ά  π ρ ο κ ά λ ε σ ε  π α ν ε λ λ ή ν ια  θλ ίψ ι ,  
κ α θ ’ ό τ ι .  ά π ’ το ύ ς  π ιό  ά γ α π η μ έ ν ο υ ς  σ υ γ γ ρ α φ ε ίς  
ό έ κ λ ιπ ώ ν  κ α τ έ χ ε ι  μ ιά  ξ ε χ ω ρ ισ τ ή  θέσι στήν ψυχή 
ό λ ω ν  τώ ν  'Ε λ λ ή ν ω ν ,  Ενώ ή π ο λ ι τ ε ία ,  Ε κ τ ιμ ώ ν τ α ς  
τή ν  π ν ε υ μ α τ ικ ή ν  ε ίσ φ ορά  του . Ε καμε  τήν κ η δ ε ία  
του  Ε π ίσ η μ α  κ α ί  δη μ ο σ ία  δ α π ά ν η .  Ή  « Η π ε ιρ ω 
τ ι κ ή  Ε σ τ ί α » ,  στό σύντοαο μ έ λ λ ο ν ,  θ ' ά σ χ ο λ η θ ή  
π ιό  έ κ τ ε τ α μ έ ν α  μ έ  τή  ζ ω ή  κ α ί  τό έργο  τού Δη- 
μοσθ. Β ουτυρά .

— ’Ε π ίσ η ς ,  στόν μ ή να ,  έ ξ έ λ ιπ ε  κι* Ενας ά λ λ ο ς  
π ν ε υ μ α τ ι κ ό ς  ά ν θ ρ ω π ο ς ,  ό Σ τ α ύ ρ ο ς  Σ κ ο π ε τ έ α ς ,  
δ ιε υ θ υ ν τ ή ς  τ ή ς  Β ιβ λ ιο θ ή κ η ς  τ ή ς  Β ουλής.  *0 Σ κ ο 
π ε τ έ α ς ,  ά ν θ ρ ω π ο ς  μ έ  π ο λ ύ π λ ε υ ρ η  μόρφω σι κι* Ε
ξ α ίρ ε τ α  π ν ε υ μ α τ ικ ά  π ροσ όντα , μ ο χ θ ώ ν τ α ς  ε π ί  25 
ό λ ό κ λ η ρ α  χ ρ ό ν ια  στή β ιβ λ ιο θ ή κ η  τής  Β ουλής. Εκτός 
ά π*  τήν  -α ν εκ τ ίμ η τ η  σ υμ βολή  του  στήν ά ν ά δ ε ιξ ί  
τη ς  ε ι ς  Ενα κ ε φ α λ α ιώ δ ε ς  π ν ε υ μ α τ ικ ό  "Ιδρυμα , 
π ρ ο σ έφ ερ εν  α κ ό μ η  κι* Ενα σ η μ α ντ ικ ό  ιστορ ικό  κ α ί  
ισ τ ο ρ ιο δ ιφ ικ ό ν  Εργο κ α θ ώ ς · κ α ί  π ο λ λ έ ς  ισ το ρ ικ ές  
μ ε λ έ τ ε ς  κ α ί  μ ο ν ο γ ρ α φ ίε ς ,  ό λ α  υ ε γ ά λ η ς  σημασ ίας  
στή σ υ γ κ ρ ό τ η σ ι  τ ή ς  ν ε ώ τ ε ρ η ς  ισ το ρ ία ς  toO Ε λ 
λ η ν ικ ο ύ  "Εθνους.
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