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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ
Δίδομεν σήμερον εις την δημοσιότητα μερικά έγγραφα άπο τά 'Αρχεία τής 

Βενετίας άφορώντα την Ιστορικήν Πάργαν κατά τά τέλη τον 18ου αϊώνος.
’ *Η προπη σειρά περιγράφει τους άγώνας των Παργινών κατά των άγάδων 

του Μαργαριτίον Σονλεμάν Τζαπάρη και τον υιόν του Χασάν , οι όποιοι επί σειράν 
Ιτών παρηνώχλουν τους Παργινονς και τέλος τον ° Ιούνιον τον I t  01 ίπήλθεν η εί- 
ρήνη και νπεγράφη μία συνθήκη.

Εις την Πάργαν έστέλλετο κατ έτος ένας Διευθυντής και Καπετάνιος, Κερ· 
κνραϊος} έκλεγόμενος άπο τον έν Κέρκυρα προβλεπτήν. Τον Ιούνιον τού Π  91 είχε 
λήξει ή ένιαυσία θητεία τον Διοικητοϋ Μπενέτου Καλογερά και εϊχεν νποδειχθή οχς 
διάδοχός τον ένας νεαρός ευπατρίδης Κερκνραΐος ηλικίας μόλις 19 ετών. Μόλις τό 
έμαθαν οι Παργινοι άπηνθυναν μίαν έκκλησιν προς τον Γεν. Προβλεπτήν τήν ό
ποιαν υπογράφουν 90 κάτοικοι και έζήτονν νά μή φυγή ό τότε ευρισκόμενος έκει 
Διοικητής διότι είχε πείραν λόγο) τής ηλικίας του— ήτο 70 έτών—και διότι εξηκο· 
λούθουν αί παρενοχλήσεις των Τζαπάρηδων.—eI I  εκκλησις έγένετο αποδεκτή καί 
παρετάθη Ιπί εν έξάμηνον ή θητεία τον Καλογερά, ενώ ταυτοχρόνως ϋ Γεν. Π ρο· 
ΰλεπτής εϊσηγήθη είς τον Δόγην νά μή έκλέγο)νται ώς Διοικηται ΓΙάργας οί μή συμ· 
πληρώσαντες τό τριακοστόν έτος τής ηλικίας των.

' I I  δευτέρα σειρά των εγγράφων που άναφέρονται είς προηγούμενα έτη δια· 
λαμβάνει τήν νπόθεσιν τον Πρωτοπαπά Πάργης, τήν έκλογήν τού όποιου είχον έπι· 
τύχει οι Παργινοι με τήν συνθήκην τής ένιαυσίας των υποταγής, τό 1401. ’Αλλά 
διά πολ?.ονς καί διαφόρους λόγους κατεστρατηγειτο τό προνόμιον τούτο και συχνά 
παρενέβαινεν ό Επίσκοπος Παραμυθίας όστις έθεώρει τήν Πάργαν ως ενρισκομέ- 
νην υπό τήν δικαιοδοσίαν του.

Γύρω είς τό θέμα δημοσιεύονται όχι ολίγα έγγραφα άπο τά όποια μανθάνο- 
μεν id ονόματα διαφόρων 9Επισκόπων Παραμυθίας καί είς προηγούμενα έτη .— 
'Ως προς τάς *Ενετικάς Ά ρχά ς , αύται προσεπάθουν νά περιορίσουν τήν άνάμιξιν 
τον * Επισκόπου είς τά άφορώντα τήν Πάργαν άλλά προσέκρουον είς τήν επιθυμίαν 
των κατοίκο)ν οί όποιοι ήθελον νά τους Ιπ,ισκέπτεται κατά διαστήματα ο Ε πί
σκοπος.

9Ιδου τώρα τά έγγραφα·
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.4 ' σειρά
Μρχείον Γεν. κατά Θάλαασαν Προβί^πτον—Δέσμη 1048
Κνρκνρα 21 * Ιουνίου 1791 (ν. ή). 6 Γεν. ΠροβΧεπτης Φράντζέσκος Φαλιερ 

γράψει εϊς τον Δόγην:
«... εδωκα εντολήν εις τον Προβλεπτήν και Καπετάνιον Κέρκυρας νά πα- 

ρατείνη επί εν έξάμηνον τήν θητείαν του τωρινού Διοικητού καί Καπετάνιου Πάρ
γας, εύγενούς Μπενέτου Καλογερά, δστις προΐσταται Έ παξίως και επιτυχώς τής 
διοικήσεως κατά τάς παρούσας άντιξόους περιστάσεις. Τήν παράτασιν έζήτησαν 
οι Σύνδικοι, οί Πρόκριται και οΐ κάτοικοι τής Πάργας διά τού επισυναπτομέ- 
νου υπομνήματος.

Ε ις τό υπόμνημα προστίθεται και ή περίπτωσις τού νεοεκλεγέντος διαδόχου 
τού Καλογερά, δστις, άποκτήσας εν πλειοδοτική δημοπρασίρ τό δφφίκιον, εθεω- 
ρήθη ι κανός νά καταλάβη τήν θέσιν, μολονότι είναι πολύ νεαρός τήν ήλικίαν, μό
λις 19 ετών και ονομάζεται Μάρκος —Τριαντάφυλλος Ροδόσταμος.

Έ χω ν  ύπ’ δψιν τάς συνέπειας πού θά ήδύναντο νά Ιπακολουθήσουν από 
τήν νεαράν του ήλικίαν, εις τήν άσκησιν μιας τόσου δυσκόλου διοικήσεως ώς εί
ναι ή τής Πάργας και λόγφ τής νοοτροπίας των κατοίκων και εξ αιτίας των ταρα- 
χών πού συμβαίνουν εις τά σύνορα, υποβάλλω εύσεβάστως εις τήν Ύμετ. Γαλή- 
νότητα τήν παράκλησιν δπως εκδώση διαταγήν άπαγορεύουσαν τήν ασκησιν εξου
σίας εις τον νεαρόν τούτον, τού οποίου νά άκυρωθή ή εκλογή και Ιπί πλέον, νά 
καθορισθή δπως οί μέλλοντες νά εκλεγούν ώς Διοικηταί Πάργας πρέπει νά έχουν 
ήλικίαν δχι μικροτέραν των 30 ετών.

Ε ις Προγενέστερα έγγραφα άνέφερα τά επεισόδια πού συνέβησαν εις τά σύ
νορα τής Πάργας άπό τό άπαίσιον Χασάν 9Αγά Τζαπάρην και τούς οπαδούς του 
Μαργαριτκυτας. Τώρα εχο3 τήν τιμήν νά ύποβάλφ εις τήν Ύμετ. Γαληνότηνα δτι 
κατέπαυσαν αί εχθροπραξίας χάρις είς τήν μικράν Γαλέραν πού άπέστειλα εκεί. 
*Ως προς τήν εκδοσιν των παραστάσεων πού εκαμεν εις τήν Υψηλήν Πύλην ό 
εξοχώτατος Βάϋλος Φοσκαρίνι επι τού άνιαρού τούτου θέματος, εχω Ιμπιστοσύνην 
δτι θά καταφθάσουν εκείθεν διαταγαΐ ΐνα άποκατασταθή ή είς τά σύνορα διασα- 
λευθείσα τάξις.

Αί πληροφορίαι πού ελαβα τώρα άπό τον Διοικητήν δεικνύουν δτι κατα
φαίνεται κάποια πρόθεσις συμφιλιωτική εκ μέρους τού Τζαπάρη. ’Ά ς έλπίσιομεν 
δτι δεν θά ά?λάξη γνώμην.

ΕΙς τήν φιλειρηνικήν ταύτην στάσιν φαίνεται δτι ήχθη πρώτον μέν άπό τήν 
γένναίαν άντίστασίν τών κατοίκων οί οποίοι συνεπικουρούνται άπό τήν δλιγάριθ* 
μον φρουράν και δεύτερον άπό τήν εκεί σταθμεύουσαν Γαλέραν. Διάφοροι συσκέ
ψεις ελαβον χάβραν μεταξύ τών Συνδίκο^ν και Προκρίτων άφ8 ενός και άφ3 ετέρου 
τών Ό θω μανώ ν τού Μαργαριτίου. Πρώτος ενεφανίσθη με καλάς διαθέσεις δ ’Α 
γάς Σουλεμάν Τζαπάρης πατήρ τού Χασάν. Ούιος λαβών ΰπ9 δψιν τά αιτήματα 
τών Παργινών, άπεφάσισε νά κατεδάφιση τά σπίτια και τούς πύργους πού άνή- 
γειρεν εις τό άμφισβητούμενον νέο χωριό Α γ ία  Κυριακή και συνεφωνήθη Ϊνα δ 
Τζαπάρης παραχώρηση τάς εκεί εύρισκομένας γαίας άλλα υπό τον δρον οί καλλιερ- 
γηταί νά τω δίδουν 15 εκατοστά τών προϊόντων. Αί προτάσεις αύταί συνεζητήθη- 
σαν άπό τήν συγκληθεί σαν εν Πάργα συνέλευσιν καί ενεκρίθησαν. Ε πειδή  δέ ή 
Συνέλευσις εξέφρασε τήν επιθυμίαν όπιος μεταβή εκεί δ πιστότατος Δραγουμάνος 
ϊνα καταρτίση νομίμως τήν Σύμβασιν, τον άποστέλλω άμέσως μέ ειδικόν τρεχαν
τήρι καί τού εδωκα τάς καταλλήλους δδηγίας. Τφ ύπέμνησα, μεταξύ άλλων, δτι 
τά άφορώντα τήν παραχώρησιν γαιών Ιπί καταβολή τών 15 Ικατοστών τών γεωρ 
γικών προϊόντων, δέον νά περιληφθούν εις είδικήν ιδιωτικήν σύμβασιν, διότι εις 

, τοιαΰτα ζητήματα δεν άναμιγνύεται ή Δημοσία 9Αρχή...»
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Εκλαμπρότατε καί Έξοχώτατε Κύριε Γενικέ κατά θάλασσαν Προβλεπτά.
«Μέ την γλυκεϊαν ελπίδα δτι ή Ύμετέρα Έξοχότης θά εύαρεστηθή νά λάβη 

ύπ9 όψιν τήν ταπεινοτάτην έκκλησιν του ήμετέρου πιστοτάιου πληθυσμοί), έπα· 
ναλαμβάνομεν ήμείς οί άφωσιωμένοι θεράποντες οί κάτω υπογεγραμμένοι, διά 
δευτέραν φοράν, τό ύποβληθέν ήδη υπόμνημα.

Ε πειδή  είναι γνωστόν δη  ή Γαληνοτάτη ’Αρχή ανταμείβει μέ τιμητικάς 
διακρίσεις τά άτομα που είνε άξια τοιούτων τιμών τά όποια εργάζονται, σύμφω
να μέ τά καθήκοντά των, διά τήν δόξαν τού Πριγκηπάτου και τής-Πατρίδος, ταυ* 
τα έ’χοντες προ οφθαλμών ήμείς οί ταπεινότατοι Σύνδικοι, προύχοντες καί κάτοι- 
κοι τής Πάργας, πιστοί υπήκοοι τής Γαληνοτάτης ταύτης ευκλεούς Δημοκρατίας 
καί άφωσιωμένοι δούλοι τής Ύμετέρας Έξοχότητος, πού είναι ό μέγιστος ευερ
γέτης ήμών, ανώτατος προϊστάμενος καί φιλόστοργος πατήρ, γουνεπετεΐς προ τών 
ποδών Σας, ταπεινώς ίκετευομεν ινα μέ τήν εγνωσμένην δικαιοσύνην σας καί εύ· 
μένειαν, άποδεχθήτε εκείνο τό όποιον διακαώς επιθυμεί ό λαός μας καί τό ύπο- 
βάλλομεν ταπεινώς διά τής παροΰσης ταπεινότατης ήμών εκκλήσεως.

Ό  εύγενής κύριος Μπενέτος Καλογεςάς εστάλη άπό τήν Ύ μετ. Εξοχότητα 
(ύς διοικητής μας άπό τον περασμένον ’Ιούνιον, εις μίαν εποχήν κρίσιμον δ ι’ ή- 
μας διότι άνεπτυσσοντο αί μυσαραί μηχανορραφίαι τού Χασάν Τζαπάρη εις τά 
ύδατα ταύτα, επί βλάβη τών Βασιλικών Βενετικών δικαίων. Οΰτος εξηκολούθει 
νά κατέχη παρανόμως μέρος τών εδαφών παρά τά σύνορα, εις τά οποία εισέβαλε 
βιαίως καθ’ δν χρόνον ήμείς εϊμεθα, αδύνατοι, διότι ολίγος ήτο ό άριθμός τών 
άποτελουντων τότε τόν πληθυσμόν.—Μή άρκεσθέντες οί επιδρομείς Τζαπάρη εις 
τήν παράνομον κατάληψιν τών τόσων εδαφών μας, εστράφησαν καί προς τήν πα· 
ρεμπόδισιν καί εκμηδένησιν του εμπορίου μας. ’Από τού 1784 έως σήμερον δεν 
βλέπομεν παρά άνεγειρομένας οικοδομάς των εις τά άκρα τού άπομείναντος ήμών 
εδάφους, αί όποΐαι μάς άποκλείουν κάθε συναλλαγήν μέ τήν περιφέρειαν, άπό 
ξηράς. Καί επειδή ήμείς δεν εϊμεθα ικανοί νά άντιστώμεν, ό εχθρός έγινε θρασύ- 
τερος καί έσκέφθη νά μάς κλείση τό εμπόρων καί άπό θαλάσσης μέ τά πλοιάρια 
πού διαθέτει. 5'Αν κατόρθώση νά πραγματοποίηση τά τοιαύτα σχέδιά του, θά 
μάς κάμη υποχειρίους του, εξ αιτίας τού Ιμπορίου, τής αλιείας καί τών προϊόντων 
τού Φαναριού.

Ταύτα πάντα άντελήφθη ή Ύ μ ε τ . Έξοχότης καί μέ μίαν χειρονομίαν αν- 
ταξίιιν τής προσωπικότητός Της, άπέκοψε τάς άτοπους ελπίδας τού θρασέος συνο
ρίτου, ό όποιος ίδών Ιαυτόν άποκαλυφθέντα εις τάς σχεδιασθείσας επιχειρήσεις, 
ήρχισε νά διαπράττη συνεχώς εγκλήματα, προσβάλλων τήν χώραν μας, καταστρέ- 
φων αυτήν δπου ήδυνήθη νά εισχώρηση αιφνιδιαστικώς, καί Ιπιβουλευόμενος τήν 
ζωήν μας. ’Αλλά άπέτυχεν οίκτρώς, χάριτι θείςι καί χάρις εις τά γνωστά ήδη μέ
τρα πού έλαβεν ή *Υμετ. ’Εξοχότης.

*0 ζήλος καί ή επιμονή— τού—εΐρημένου Διοικητού ό όποιος άντιμετώπισεν 
επιτυχώς τάς ενοχίητικάς επιχειρήσεις τών Τζαπάρη, αξίζουν νά κάμνωμεν μίαν 
ύπόμνησιν εις τήν 'Υμετ. Εξοχότητα.

Ό  Διοικητής ούτος επαγρυπνεί ήμέραν καί νύκτα καί φροντίζει ώστε νά μή 
λείπη τίποτε διά τήν άμυναν. Μολονότι είναι εβδομηκοντούτης, εν τούτοις είναι 
ακούραστος εις τά κυβερνητικά του καθήκοντα. Δέχεται τούς πάντας, εις οίανδή- 
ποτε ώραν. Θέλει νά είναι πληροφορημένος διά τό κάθε τί. Προνοεΐ διά τά πάν
τα μέ καθαράς τάς χειρας διότι είναι άφελοκερδής καί αμερόληπτος είς τάς Ικδι- 
κάσεις τών υποθέσεων. Μεγάλαι αί άρεταί αύται δ ι9 εναν Διοικητήν τής Π άρ
γας. ’Έκλεισε τήν ’Αγοράν διά τά έκ τής γειτονικής Τουρκικής χώρας προϊόντα 
καί είναι τούτο τό μόνον μέσον δπως εξαναγκασθή ό έχθρός είς μίαν έντιμον εί-

r
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A ' σειρά
ΆρχεΤον Γεν. κατά θάλασσαν Προβλεπτον— Δέσμη 1048
Κύρκυρα 21 *Ιουνίου 1791 (ν. ή). 6 Γεν. Προβλεπτης Φράντζέσκος Φαλάρ 

γράφει είς τον Δόγην:

«·.. έδωκα εντολήν εις τον Προβλεπτήν και Καπετάνιον Κέρκυρας να πα
ρατείνω επί εν έξάμηνον την θητείαν του τωρινού Διοικητοΰ καί Καπετάνιου Πάρ
γας, εύγενούς Μπενέτου Καλόγερό, δστις προΐσταται Έπαξίως και έπιτυχώς τής 
διοικήσεως κατά τάς παρούσας άντιξόορς περιστάσεις. Την παράτασιν Ιζήτησαν 
οί Σύνδικοι, οϊ Πρόκριται και ot κάτοικοι τής Πάργας διά τού επισυναπτομέ- 
νου υπομνήματος.

Εις το υπόμνημα προστίθεται και ή περίπτωσις τού νεοεκλεγέντος διαδόχου 
του Καλογερά, δστις, άποκτήσας εν πλειοδοτική δημοπρασίρ το δφφίκιον, εθεω* 
ρήθη ικανός νά καταλάβω τήν θέσιν, μολονότι είναι πολύ νεαρός τήν ήλικίαν, μό
λις 19 ετών και ονομάζεται Μάρκος—Τριαντάφνλλος Ροδόσταμος.

Έ χω ν  ύπ5 δψιν τάς συνέπειας πού θά ήδύναντο νά επακολουθήσουν από 
τήν νεαράν του ήλικίαν, εις τήν άσκησιν μιας τόσου δυσκόλου διοικήσεως ως εί
ναι ή τής Πάργας καί λόγφ τής νοοτροπίας των κατοίκων καί εξ αιτίας των ταρα* 
χών πού συμβαίνουν εις τά σύνορα, υποβάλλω εύσεβάστως εις τήν Ύμετ. Γαλή* 
νότητα τήν παράκλησιν δπως εκδώση διαταγήν άπαγορεύουσαν τήν ασκησιν Ιξού- 
σίας είς τον νεαρόν τούτον, τού οποίου νά άκυρωθή ή εκλογή και ΙπΙ πλέον, νά 
καθορισθή δπο)ς ot μέλλοντες νά εκλεγούν ώς Διοικηται Πάργας πρέπει νά έχουν 
ήλικίαν δχι μικροτέραν των 30 ετών.

Ε ίς Προγενέστερα έγγραφα άνέφερα τά επεισόδια πού συνέβησαν είς τά σύ
νορα τής Πάργας άπό τό άπαίσιον Χασάν *Αγά Τζαπάρην καί τούς οπαδούς του 
Μαργαριτιοπας. Τώρα εχω τήν τιμήν νά ύποβάλφ εις τήν Ύμετ. Γαληνότηνα υτι 
κατέπαυσαν αί εχθροπραξίας χάρις εις τήν μικράν Γαλέραν πού άπέστειλα εκεί. 
Ώ ς  προς τήν έκδοσιν των παραστάσεων πού έ'καμεν είς τήν Υψηλήν Πύλην ό 
έξοχώτατος Βάϋλος Φοσκαρίνι επί τού ανιαρού τούτου θέματος, εχω εμπιστοσύνην 
δτι θά καταφθάσουν εκείθεν διαταγαί ινα άποκατασταθή ή είς τά σύνορα διασα- 
λευθεΐσα τάξις.

Αί π?>ηροφορίαι πού έλαβα τώρα άπό τον Διοικητήν δεικνύουν δτι κατα
φαίνεται κάποια πρόθεσις συμφιλιωτική εκ μέρους τού Τζαπάρη. νΑς ελπίσιομεν 
δτι δεν θά άΐλάξω γνώμην.

Ε ίς τήν φιλειρηνικήν ταύτην στάσιν φαίνεται δτι ήχθη πρώτον μέν από τήν 
Υενναίαν άντίστασίν τών κατοίκων οί οποίοι συνεπικουρούνται άπό τήν δλιγάριθ- 
μον φρουράν καί δεύτερον άπό τήν εκεί σταθμεύουσαν Γαλέραν. Διάφοροι συσκέ
ψεις έλαβον χώραν μεταξύ τών Συνδίκων καί Προκρίτων άφ" ενός καί άφ3 ετέρου 
τών Ό θω μανώ ν τού Μαςγαριτίου. Πρώτος ένεφανίσθη μέ καλάς διαθέσεις δ 'Α 
γάς Σουλεμάν Τζαπάρης πατήρ τού Χασάν. Ο νιος λαβών ύπ9 δψιν τά αίτήματα 
τών Παργινών, άπεφάσισε νά κατεδαφίσω τά σπίτια και τούς πύργους πού άνή- 
γειρεν είς τό άμφισβητούμενον νέο χωριό ‘Αγία Κυριακή καί συνεφωνήθη ινα 6 
Τζαπάρης παραχωρήσω τάς εκεί ευρισκόμενός γαίας άλλά υπό τον δρον οί καλλιερ- 
γηται νά τώ δίδουν 15 εκατοστά τών προϊόντων. Αί προτάσεις αύταί συνεζητήθη- 
σαν άπό τήν συγκληθείσαν εν Πάργα συνέλευσιν καί ένεκρίθησαν. Ε πειδή  δε ή 
Συνέλευσις εξέφρασε τήν επιθυμίαν δπως μεταβή εκεί 6 πιστότατος Δραγουμάνος 
ϊνα καταρτίσω νομίμως τήν Σύμβασιν, τον άποστέλλω άμέσως μέ ειδικόν τρεχαν
τήρι καί τού έδωκα τάς καταλλήλους δδηγίας. Τφ ύπέμνησα, μεταξύ άλλοη\ δτι 
τά άφορώντα τήν παραχώρησιν γαιών §πί καταβολή τών 15 εκατοστών τών γεωρ 
γικών προϊόντων, δέον νά περιληφθούν είς είδικήν ίδκοτικήν σύμβασιν, διότι είς 
τοιαύτα ζητήματα δεν αναμιγνύεται ή Δημοσία *Αρχή...»
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Εκλαμπρότατε κα'ι Έξοχώτατε Κύριε Γενικέ κατά θάλασσαν Προβλεπτά.
«Μέ τήν γλυκεΐαν ελπίδα δτι ή Ύμετέρα Έξοχότης θά εύαρεσιηθή νά λάβη 

ύπ9 δψιν τήν ταπεινοτάτην έκκλησιν του ήμετέρου πιστοτάιου πληθυσμοί, επα· 
ναλαμβάνομεν ήμεις οί άφωσιωμένοι θεράποντες οι κάτω υπογεγραμμένοι, διά 
δευτέραν φοράν, τό ύποβληθέν ήδη υπόμνημα.

Ε πειδή  είναι γνωστόν δ ιι ή Γαληνοτάτη ’Αρχή ανταμείβει μέ τιμητικάς 
διακρίσεις τά άτομα πού είνε άξια τοιούτων τιμών τά όποια έργάζονται, σύμφω
να μέ τά καθήκοντά των, διά τήν δόξαν τού Πριγκηπάτου και τής-Πατρίδος, ταυ· 
τα έχοντες προ οφθαλμών ήμεις οι ταπεινότατοι Σύνδικοι, προύχοντες καί κάτοι- 
κοι τής Πάργας, πιστοί υπήκοοι τής Γαληνοιάτης ταύτης ευκλεούς Δημοκρατίας 
καί άφωσιωμένοι δούλοι τής Ύμετέρας Έξοχότητος, πού είναι δ μέγιστος ευερ
γέτης ήμών, ανώτατος προϊστάμενος καί φιλόστοργος πατήρ, γουνεπετεΐς προ τών 
ποδών Σας, ταπεινώς ίκετεύομεν ΐνα μέ τήν εγνωσμένην δικαιοσύνην σας καί εύ· 
μένειαν, άποδεχθήτε εκείνο τό όποιον διακαώς επιθυμεί ό λαός μας καί τό ΰπο· 
βάλλομεν ταπεινώς διά τής παρούσης ταπεινοτάτης ήμών εκκλήσεως.

Ό  εύγενής κύριος Μπενέτος Καλογεράς εστάλη άπό τήν Ύ μετ. Εξοχότητα 
α>ς διοιχητής μας άπό τον περασμένον 'Ιούνιον, εις μίαν εποχήν κρίσιμον δ ι9 ή· 
μάς διότι άνεπτύσσοντο αί μυσαραϊ μηχανορραφίαι τού Χασάν Τζαπάρη εις τά 
ύδατα ταύτα, §πϊ βλάβη τών Βασιλικών Βενετικών δικαίων. Ούτος Ιξηκολούθει 
νά κατέχη παρανόμως μέρος τών εδαφών παρά τά σύνορα, είς τά όποια εϊσέβαλε 
βιαίως καθ’ δν χρόνον ήμεις εϊμεθα, άδύνατοι, διότι ολίγος ήτο ό άριθμός τών 
άποτελούντων τότε τόν πληθυσμόν.—Μή άρκεσθέντες οί επιδρομείς Τζαπάρη εις 
τήν παράνομον κατάληψιν τών τόσων εδαφών μας, έστράφησαν και προς τήν πα· 
ρεμπόδισιν καί εκμηδένησιν τού εμπορίου μας. Ά π ό  τού 1784 έως σήμερον δέν 
βλέπομεν παρά άνεγειρομένας οικοδομάς των εις τά άκρα τού άπομείναντος ήμών 
εδάφους, αί όποΐαι μάς άποκλείουν κάθε συναλλαγήν μέ τήν περιφέρειαν, άπό 
ξηράς. Καί επειδή ήμεις δέν εϊμεθα ικανοί νά άντιστώμεν, ό εχθρός έγινε θρασύ- 
τερος καί έσκέφθη νά μάς κλείση τό εμπόριον καί άπό θαλάσσης μέ τά πλοιάρια 
πού διαθέτει. ’Ά ν κατόρθώση νά πραγματοποίηση τά τοιαύτα σχέδιά του, θά 
μάς κάμη υποχειρίους του, εξ αίτιας τού έμπορίου, τής αλιείας καί τών προϊόντων 
τού Φαναριού.

Ταύτα πάντα άντελήφθη ή "Ύμετ. Έξοχότης καί μέ μίαν χειρονομίαν άν· 
ταξίαν τής προσωπικότητάς Της, άπέκοψε τάς άτοπους ελπίδας τού θρασέος συνο
ρίτου, ό όποιος ίδών εαυτόν άποκαλυφθέντα είς τάς σχεδιασθείσας επιχειρήσεις, 
ήρχισε νά διαπράττη συνεχώς εγκλήματα, προσβάλλων τήν χώραν μας, καταστρέ
φουν αυτήν δπου ήδυνήθη νά εισχώρηση αιφνιδιαστικούς, καί έπιβουλευόμενος τήν 
ζωήν μας. “Αλλά άπέτυχεν οίκτρώς, χάριτι θείςι καί χάρις είς τά γνωστά ήδη μέ
τρα πού έλαβεν ή Ύ μετ. ’Εξοχότης.

Ό  ζήλος καί ή επιμονή—τού—είρημένου Διοικητού ό όποιος άντιμετώπισεν 
έπιτυχώς τάς ενοχ?ητικάς επιχειρήσεις τών Τζαπάρη, άξίζουν νά κάμνωμεν μίαν 
ύπόμνησιν εις τήν *Υμετ. Εξοχότητα.

Ό  Διοικητής ούτος επαγρυπνεΐ ήμέραν καί νύκτα καί φροντίζει ώστε νά μή 
λείπη τίποτε διά τήν άμυναν. Μολονότι είναι εβδομηκοντούτης, έν τούτοις είναι 
ακούραστος είς τά κυβερνητικά του καθήκοντα. Δέχεται τούς πάντας, εις οίανδή- 
ποτε ώραν. Θέλει νά είναι πληροφορημενος διά τό κάθε τί. Προνοεΐ διά τά πάν
τα μέ καθαράς τάς χεΐρας διότι είναι άφελοκερδής καί αμερόληπτος είς τάς Εκδι
κάσεις τών ύποθέσειον. Μεγάλαι αί άρεταί αύται δΓ έναν Διοικητήν τής Π άρ
γας. ’Έκλεισε τήν ’Αγοράν διά τά έκ τής γειτονικής Τουρκικής χώρας προϊόντα 
καί είναι τούτο τό μόνον μέσον δπως Ιξαναγκασθή ό έχθρός είς μίαν έντιμον εί-
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ρήνην. Δεν κυττάζει ποτέ το ίδιον συμφέρον. Έλαβε μέτρα και ειςτήν παραλίαν 
εν δψει θρυλουμένης επιδημίας, νά άποφευχθή πάσα μόλυνσις.

Πασαι αί ά'νω άρεταί μας τον καθιστούν άπαραίτητον και ιδίφ τώρα πού 
δέν έπαυσαν όλοτελώς αί κινήσεις των Τζάπάρη, ιών οποίων δ Διοικητής είναι 
§ν πλήρει γνώσει.

Διά ταύτα ήμεΐς οί ταπεινότατοι Πρόκριτοι και κάτοικαι υπογεγραμμένοι, 
έμπλεοι ευγνωμοσύνης διά τον είρημένον Διοικητήν, ίκετεύομεν την Ύμετ. Ε ξο 
χότητα νάέκδώση άπόφασιν δπως παραμείνη ούτος ώς Διοικητής μας τουλάχι
στον επί άλλους εξ μήνας, μετά την συμπλήρωσιν τού έτους, ως άκριβώς εκαμεν 
άλλοτε δ εκλαμπρότατος ιππότης Νάνι, Γενικός Προβλεπτής διά τον κ. Μπενέ- 
τον Πιέρι καί έγινε καί εις περασμένους καιρούς, κατόπιν παρακλήσεως τού 
λαού τούτου.

Ή  εξάμηνος παράτασις τής θητείας του, θά χρησιμεύση ώς παράδειγμα 
και παρόρμησις διά τήν καλήν διοίκησιν είς τούς μέλλοντας Διοικητάς.

(υπογράφει Ίταλιστί)
» Ελληνιστί 
» > ' "
» “Ιταλιστί
» Ελληνιστί 
» »
» »
» »
> »
» »

(πάντες υπογράφουν Ελληνιστί)
'Ιωάννης Δεσύλας καί εξ ονόματος τού "πατρός του Αθανασίου πού δέν 

γνωρίζει γραφήν Γιώργο Ζούλας, Σπύρος Δεσύλας, Γιώργος Δεσύλας, Θεόδωρος 
Μαυρογιάννης, Νικολό Βέργος, Γρηγόριος Βασιλας, Παναγιώτης Μαυρογιάννης, 
Παναγιώτης Δεσύλας, ύπεγράφει και διά τον πατέρα του Μαρίνον πού δέν γνω
ρίζει γραφήν Κωνσταντίς Δημουλίτσας, Σπύρος Δεσύλας, καί διά τον πατέρα του 
Θεόδωρον άγνούντα γραφήν Νονστο Δεσύλας, Σπύρος Δημουλίτσας, Κωνσταντίς 
Δεσύλας, Άνδρέας Δημουλίτσας, Χρίστος Δεσύλας, Σταύρος ΙΙετσάλης, Πανταζή 
Δεσύλας, Γιαννάκη Βασιλας, Θοδωρίς Μανιάκης, Φίλιππος Ζούλας, Γιανούτσος 
Μαυρογιάννης, Άναστάσις Δεσύλας, Δημήτρις Δεσύλας, Κωνσταντίς Βασιλας, Ά - 
θανάσις Μανιάκης, Θεόδωρος Μαβρογιάννης, Νικολέτος Βασιλας, Δημήτρι Δη
μουλίτσας, Διαμιανός Δεσύλας, Μιχος Πετσάλης, Δημήτρι Στανέλλος, ’Αναστά
σιος Πετσάλης, ’Αθανάσιος Πετσάλης, Γιαννάκης Πετσάλης, Κωνσταντίς Ίδρω- 
μένος, Χρίστος Δεσύλας, Βουράρης Πετσάλης, Γιάννη; Δεσύλας, Λιμπεράλ Στα
νέλλος, Άναστάσις Λούμπος, Παναγιώτη Δεσύλας, Σπύρος Δεσύλας, Γεράσιμος 
Βασιλας, Δημήτρι Δεσύλας ύπεγράφει και δια τον πατέρα του Αθανάσιον αγνο
ούντο γραφήν, Γιώργο Λούμπος, Χρίστος Δεσύλας, Μήτσος Μανιάκης, Δημάκης 
Βερβιτσιώτης, Ευθύμιος Μαυρογκίννη;, Άντώνης, Δημουλίτσας, Άναστάσις Δη
μουλίτσας, Βασίλι Βερβιτσιώτης, Κωνσταντίς Δεσύλας, Παύλος Στανέλλος, Δη- 
μάκη Δεσύλας, Άναστάσις Δεσύλας, Χρίστος Δημουλίτσας, Αθανάσιος Βασιλας, 
Νικόλας Βερβιτσιώτης, Φώτιος Μανιάκης, Χρίστος Βασιλας, Κωνσταντίς Δεσύ
λας, Σπύρος Ζόρης, Άναστάσι Ίδρωμένος, Σπύρος Βέργος, Γιάννη Μανιάκης, 
Αποστόλη Τζουπάνος, Άναστάση Πετσάλης, Δημήτρι Μαυρογιάννης, Θοδωρίς 
Δεσύλας, Χρίστος Τζουπάνος, Γιώργος Δεσύλας, Πέτρος Ζούλας, Θεόδωρος Τζου
πάνος, Θοδωρί Πετσάλης, Σπύρος Στανέλλος, Άναστάσις Βρανας, Μπαλάνος Δη
μουλίτσας, Γιαννάκης Δημουλίτσας.»

Γεώργιος Βασιλας σύνδικος
Νικόλα Πετζάλης δμ.
Δημήτρι Δεσύλαζ δμ.
Παναγιώτης Ζούλας δμ.
Γιαννάκη Στανέλλος 
Άναστάσι Βασιλας 
Μαρίνος Στανέλλος 
Γιαννάκη Ζούλας 
Πανιαζή Βασιλας 
Πέτρος Πετσάλης
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«Άντεγράφη έκ του πρωτοτύπου, του έπισυνημμένου εϊς τήν έπισιολήν της 
29ης Μαΐου Jv.fi) των Συνδίκων της Πάργας και τοποθετηθέντος εϊς τό Φάκελ- 
λον υπομνημάτων του Έξοχωτάτου Στρατηγού Φαλιέρ.

Αντώνιος Άμπελικόπουλος, πρώτος Γραμματεύς

Ή  συνοδευτική επιστολή του ανωτέρω υπομνήματος φέρει ήμερομηνίαν 
29ην Μαιου 1791, απευθύνεται εις τον Έξοχώτατον Γενικόν Προβλεπτήν και 
φέρει τάς ύπογραφάς των Συνδίκων: Γεωργίου Βασιλά, Δημήτρι Δεσύλα, Νικό
λα ΙΙετσάλη και Παναγιώτη Ζουλά.

Έπισυνημμένον
Πάργα 5 Ιουνίου 1791. Ό  Διοικητής Μπενέτο Καλογεράς γράφει εις τον 

Γεν. Προβλεπτήν: «*Γπό τήν ένδοξον υπηρεσίαν τής Ύ μετ. Έξοχόιητος, ήρχισε 
τάς εχθροπραξίας ό Τούρκος Χασάν ’Αγά Τζαπάρης του Μαργαριτίου διά τα γνω
στά ύμΐν αδικαιολόγητα αίτια .— Εϊς τό τέλος τής ύμετέρας υπηρεσίας, ελπίζω ότι 
θά θέση τέρμα εϊς τάς εχθροπραξίας και θά έπέλθη μία εϊρηνοποίησις, χάρις εϊς 
τά μέτρα πού Ιλαβεν ή 'Γμετ. Έξοχότης μέ ζήλον και ενθουσιασμόν υπέρ του 
πιστού τούτου πληθυσμού. Δεν παρέλειψα και εγώ νά καταβάλω κάθε δυνατήν 
προσπάθειαν, μέ τάς ασθενείς μου δυνάμεις, ΐνα ΐδω τό τέρμα των ταραχών είς 
τά σύνορα.

Πολλά! και διάφοροι υπήρξαν αι διαπραγματεύσεις πού έγιναν προς τον 
σκοπόν τούτον, κατά τούς τελευταίους μήνας. ’Αλλά αί προτάσεις τού εχθρού ή- 
σαν απαράδεκτοι κα! ούτως εναυάγησεν ή ύπόθεσις τής εϊρηνεύσεως. Άλλα τώρα 
φαίνεται καθαρά δτι δ εχθρός πιέζεται πάρα πολύ κα! τέλος, εξηναγκάσθη νάθυ* 
σιάση τήν άγέρωχον αδιαλλαξίαν του κα! κινείται προς τον σκοπόν νά συμφιλιω- 
θή μέ τούς Παργινούς.

Τήν παρελθούσαν εβδομάδα ένεφανίσθησαν εδώ δύο Τούρκοι από τό Μαρ- 
γαρίτι, άποσταλέντες από τον Σουλεϊμάν Ά γα ν  Τζαπάρι, πατέρα τού εχθρού 
Χασάν Ά γά . Ό  ένας έξ αυτών ονομάζεται Όστάζα Φούλι καί δ άλλος Καζήμ 
Κακάτση. Ούτοι επλησίασαν τούς Συνδίκους κα! δύο έξ αυτών, οι πλέον μυαλω
μένοι ήτοι δ ’Ιωάννης Δεσύλας κα! δ Αθανάσιος Δεσύλας. ήρχισαν τάς συνομι
λίας μέ τούς δύο Μαργαριτιώτας κα! αφού συνεζήτησαν έπ! μακρόν, άπεφασίσθη 
Ϊνα οι Τούρκοι μεταβούν εϊς τό Λυυγαρό οπού εδρεύει δ Σουλεϊμάν Α γά ς Τζα
πάρι εις τον όποιον θά άνέφερον τά καθέκαστα τών συνομιλιών κα! κατόπιν ε· 
πιστρέφοντες θά ανακοινώσουν τήν άπόφασίν του εϊς τούς Παργινούς.

Αφού συνωμίλησαν μέ τον Σουλεμάν Ά γάν, έγραψαν εϊς τούς δύο προ
κρίτους ’Ιιοάννην κα! Αθανάσιον Δεσύλαν δτι δ Σουλεμάν ήθελε νά τούς ΐδη 
κα! τούς προσεκάλει νά πηγαίνουν εις τό Λογαρό ϊνα συννενοηθούν μέ τον ίδιον, 
παρουσίφ κα! άλλων Α γάδων, προς έπίτευξιν τής ειρήνης.

Μόλις έφθασεν ή επιστολή, συνήλθον οι Σύνδικοι *α! άλλοι πρόκριτοι εις 
τό Κάστρον, παρουσίφ κα! εμού, κα! κατόπιν άνταλλαγής γνωμών, άπεφασίσθη 
νά στείλουν εις τό Αογαρόν τον κ. Πανταλέντα Βασιλάν κα! τον κ. Α θανάσιον 
Δεσύλαν, αλλά υπό τον δρον νά στεί?νη προηγούμενος δ Σουλεμάν Α γά ς δύο 
Τούρκους προύχοντας ϊνα κρατηθούν ώς δμηροι, τούς όποιους άπέστειλεν δ Σου- 
λεμάν* και ύστερα μετέβησαν οι Παργινο! εις τό Λογαρό, όπου κα! τούς ύπεδέχθη 
μέ πολλήν ευγένειαν δ ’Αγάς. Έ κεΐ συνήλθον ε’ις σύσκεψιν ΐνα έξεύρουν τά μέσα 
προς εκκαθάρισιν τής ύποθέσεως. Δέν παρέλειψεν δ Σουλεμάν νά θέση εις ενέρ
γειαν διαφόρους αναβλητικός προτάσεις, άλλα, έν τέλει, εξηναγκάσθη από τούς 
Παργινούς νά τούς παραχωρήση πάν δ,τι έζήτουν. Τό αποτέλεσμα είναι δτι ό Σου
λεμάν εδέχθη νά κατεδάφιση έκ θεμελίων δλα τά σπίτια κα! τούς πύργους τού 
νέου χωρίου Α γία  Κυριακή. Ή  άξια τούτων θέλει εκτιμηθή κα! τό άντίτιμον
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θά καχαβληθή άπό τήν Κοινότητα τής ΙΙάργας. Όμοίως παραχωρεί εις ιούς Παρ- 
γινούς πάντας ιούς άγρούς πού εύρίσκονται είς τό χωριό αυτό και είνε Ιδιοκτη
σία του Σουλεμάν, υπό τον δρον νά τφ καταβάλλουν μίαν δεκάτην καί ήμίσειαν, 
§πί πάντων των προϊόντων.—Κατόπιν τούτου άπεχώρησαν οί αντιπρόσωποι τής 
Πάργας και επέστρεψαν ενταύθα.

Πρίν ή άνακοινωθή ή επιτευχθεΐσα συμφωνία εις τον λαόν, συνήλθεν εδώ 
είς τό Κάστρον τό Συμβούλων τής Κοινότητος παρουσία μου. δπου, άνεκοινώθη 
τό αποτέλεσμα των συνομιλιών. Καίτοι παρετηρήθη κάποια άσυμφωνία μεταξύ 
τών συνελθόντων, αύτη όμως Ιξουδετερώθη κατόπιν τών Ιξηγήσεων πού έδωσαν 
οί Σύνδικοι δτι αί συμφωνίαι είνε πολύ συμφέρουσαι διότι εξασφαλίζουν τήν ή- 
συχίαν και τήν τιμήν τής Κοινότητος καί ύστερα εκοινοποιήθησαν αί συμφωνίαι 
και εις τον λαόν, δστις έμεινε πολύ ευχαριστημένος.

Έπεφορτίσθην τώρα και από τούς Συνδίκους καί από τα μέλη τού Συμ
βουλίου νά παροκαλέσφ τήν Ύμετ. Εξοχότητα δπως άποστείλη ενταύθα τον πι· 
στότατον Δραγουμάνον, δσον τό δυνατόν συντομώτερον, ΐνα δυνηθή οΰως νά συν- 
νενοηθή μέ τούς ‘Αγάδες Τζαπάρι, πατέρα και υιόν καί συντάξη τό πρακτικόν'τής 
είρηνεύσεως, τό όποιον πρέπει νά υπογραφή καί νά σφραγισθή άπό τούς ένδια- 
φερομένους,

Έ ν αναμονή τών ύμετέρων αποφάσεων, μέ τον πλέον βαθύν σεβασμόν φιλώ 
τήν δκραν τής Πορφύρας τής Ύ μ. Έξοχότητος

Ταπεινότατος, ευπειθέστατος καί λίαν άφωσιωμένος δούλός της
Μπενέτο Καλογεράς

Διοικητής καί Καπετάνιος τής Πάργας
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ΣΤΕΦ. ΜΠΕΤΤΗ, δημ)λου

"ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΗΠΕΙΡΟ, ΜΟΝΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΗΣ,,'

5 .—Τό Πανηγύρι

Κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου τό μοναστήρι ανοίγει τις πύλες του για νά 
γιορτάση μέ τή συμμετοχή πλήθους πιστών απ’ δλα τά Κουρεντοχώρια τά γενέ
θλια τής Θεοτόκου «εξ ής άνέτειλεν δ ήλιος τής δικαιοσύνης». ’Από τις προηγού* 
μίνες τής γιορτής μέρες καί ξεχωριστά από τήν παραμονή —άναφερόμεστε σέ χρό
νια παλαιότερα τότε πού τό πανηγύρι ετελοΰνταν μέ ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια— α 
τέλειωτες συνοδείες ευσεβών καί φιλέορτων προσκυνητών κάθε ηλικίας κατευθύ- 
νονταν, δδοιπορούντες οί πιο πολλοί, προς τή μονή. Μαζί μέ τήν αγνή τους πίστη 
προς τήν Παναγιά τήν Παλιουριώτισσα, εκόμιζαν καί κάθε είδους καί αξίας αφιε
ρώματα, καθώς κάλτσες πλουμιστές, φουστάνια ή ποδιές όλοκέντητες, κοσμήματα 
διάφορα ή λαμπάδες, ακόμα καί ζώα ζωντανά γελάδια ή πρόβατα, έμπρακτη όλα 
έκφραση παρακλήσεων θερμών ή ευχαριστιών στή χάρη της. Περίεργη φαίνεται ή 
από τό Λαμπρίδη άναφερόμενη συνήθεια πολλών φτωχών Γιαννιωτισσών, πού εκ
πληρώνοντας κάποιο τάμα στήν Παναγιά, ώδευαν τή μεταξύ τής πόλης καί του μο
ναστηριού πεντάωρη απόσταση ξυπόλυτες, γιά νά δυνηθοΰν νά κοιμηθούν στήν 
έκκλησιά τό βράδυ. «Κατά τήν επέτειον, γράφει, (Κουρεν. σελ. 57) εορτήν πασών 
καί τών εν τοϊς τμήμασι τοΰτοις μονών πανηγύρεις εκ τών πέριξ συγκροτούνται 
καί μάλιστα είς Παλιουρήν, ένθα τήν 8 Σ)βρ(ου πολλοί συρρέουσι εξ 'Ιωαννίνων 
εν οίς καί τινες εκ τού θήλεο; μάλιστα φύλου καί τής εσχάτης τάξεως γυμνοί τούς 
πόδας τό μεταξύ τής μονής καί τής πόλεως πεντάωρον διάστημα διανΰοντες. Ά να- 
λαμβάνουσι δέ τήν κακοπάθειαν ταύιην προς τιμήν τής Παρθένου, δσοι τή αρωγή 
εκείνης ϊάσεων ασθενειών καί έτέρων πόθων καί ευχών επέτυχαν». Καθώς όμως 
εξακρίβωσα όχι μόνο Γιαννιώτισσες ήταν οί ιδιότυπες αυτές προσκυνήτρες, αλλά 
καί γυναικούλες από τά ξέμακρα χωριά, ακόμα και Πωγωνίσιες, πού ξέβγαιναν μέσα 
από τά παρακείμενα τής μονής ρουμάνια καί τον παρακατιανό όλοπράσινο κάμπο 
μέ τις λευκές σάν περιστέρες στολές τους, σέρνοντας από κοντά τά ζωννανά τους 
τάματα, απαράλλαχτα καθώς τά ίερεΐα οί προσκυνητές τής αρχαιότητας. Τούς πα- 
νηγυριώτες ιδίως από τά Γιάννινα καρτερούσαν έξω από τό χωριό (Βελτσίστα) στο 
δρόμο παρέες-παρέες παιδοΰρια, πού κρατώντας κονίσματα τής Παναγιάς στά χέ
ρια, τούς πρόσφεραν σύκα, σταφύλια καί νερό γιά λίγες δεκάρες, μέ τίς όποιες θ* 
αγόραζαν τήν άλλη μέρα καλούδια από τό πανηγύρι. Ά π ό  τό βράδυ κιόλας τής 
παραμονής τό μοναστήρι έχει πάρει τήν ό'ψη πολύβουης κυψέλης, δπου μελίσσια 
φορτωμένα οί πιστοί μπαινόβγαιναν άπό τίς δυο μεγάλες τοξωτές του πόρτες, ενώ 
τά κελιά κι οί απέραντες κρεββάτες φωτίζονταν έορταστικά, ό καπνός τών φούρνων 
ανέβαινε πυκνός στον ουρανό κι ή καμπάνα έσήμανε χαρούμενα μεγάλον εσπερινό. 
’Από τήν ώρα αυτή κι ώς τό πρωί, σάν κα'θε χρόνο, ή Παναγιά ή Παλιουριώτισσα 
θ ' ακούσει μέσα άπό τ’ αναρίθμητα αφιερώματα τής εικόνας της, κατάφωτης άπό 
αμέτρητες λαμπάδες, τούς τ^ιθύρους τών προσευχών ατελεύτητης σειράς πονεμένων 
σάν αυτή μανάδων, πού έφεραν ν9 άκουμπήσουν στή χάρη Της τήν πιο στερνή 
τους ελπίδα.

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 1.
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Πρώτοι-πρώτοι μετά to δείπνο, κατά παληά συνήθεια, θά σιήσουν στήν α
πάνω αυλή το χορό ο! Κριτσουνιστιώτες ενώ στήν π?νθύσια φλόγα του μασιαλά 
(πυρσού)—τό λείψανό του σιυζεται ώς τά σήμερα και στήν ίδια ακριβώς θέση— 
πούκαιγε ορθή στή μέση έλαμπαν ή χαρά στο πρόσωπο καί τά βαρεία ασημικά 
σχών γυναικών τό στήθος. Χορός μετρημένος, ήσυχος σε δυο τρεις διπλές, πού βά- 
σταγε συχνά ώς τό πρωί. Κι ανήμερα μετά τή λειτουργία κάτω από τά θεόρατα 
πλατάνια τής αυλής, άρχίναε τό γλέντι, πούχε από τότες μείνει γιά μολόγημα. 'Εδώ 
σάν από εξώστη απάνω οι Βελτσιστινοί, πιο πάνω απλωμένοι στήν όλόχλοη πλα
γιά οί Γραμμενιάτες, πέρα οί Ζιτσιώτες, κάτω ot Κουρεντινοί κι δλη εκείνη ή 
πολυθόρυβη κι αεικίνητη μηρμυκιά τών λογής εορταστών. Τά βιολιά, οί φωνές 
τών χαροκόπων και τών πραματευτάδων, δημιουργούσαν αληθινό πανδαιμόνιο, 
ενώ ό αγέρας δλος μοσχοβολούσε από τις σούβλες τών σφαχτών πού ψένονταν ά· 
ράδα-άράδα. Στή ρίζα ενός πλατάνου καθισμένη συμμαζωχτά κι δλο έγνοια ή φτω
χή ύφάντρα τού τόπου μας, πού πουλάει τις πολύχρωμες και λεπτοϋφασμένες γυ
ναικίσιες ζώνες της. Πιο πέρα στή σειρά οί ζαχαρτζήδες μ9 απλωμένη μπροστά 
τους τή ζηλερή πραμάτεια τους, στενά πολιορκημένοι από τον κόσμο τών παιδιών, 
οί χασάπηδες με τά άχνίζοντα ψητά τους, ώς κι οί Πλεσιβιτσινοι από τό Φιλιάτι 
κάτω ήρθαν κι αυτοί νά πουλήσουν τά δνομασιά πετσιά τους. Θά μπορούσε κανείς 
εδώ νά χαρή τήν αντίθεση τής σεμνής καί συγκροτημένης χαράς τών κοριτσιών 
πού σέρνουν τό χορό μέ τή ζωηρή χάρη τών νέων, καθώς καί τήν ήμερη από τήν 
άλλη μεριά φαιδρότητα τής ώριμης ηλικίας. Θά ξεχνούσε έτσι μαζί τους τον Τούρ 
κο αφέντη, πού αφόρητα τον δυνάστευε. Θά μπορούσε ακόμα νά θαυμάση τό ιδι
αίτερο τοπικό χρώμα τής επαρχίας, πού συνέθεταν οί γραφικές κυρίως στολές τών 
γυναικών, μέ τά βαρειά κόκκινα σεγκούνια, τις μαύρες κεντητές μαντήλες, τά γε
λέκα μέ τάσημόκουμπα καί τις ζωγραφιστές ποδιές, τό χιονάτο ποδόγυρο καί τις 
όλόπλουμες κάλτσες, τά κόκκινα φουντωτά τσαρούχια καί τά πολλά τάσημικά στο 
στήθος καί τή μέση.

Στο μεγάλο τραπέζι πού παράθετε τό γιόμα ή μονή έπαιρναν μέρος εκτός 
από τούς επίσημους επισκέπτες της, άρχοντάδες Γιαννιώτες καί προεστοί τών χω
ριών, καί δσοι από τούς προσκυνητές είχαν φέρει σφαχτό πεσκέσι. Καί τό άπο- 
γιοματάκι μέ τή συμμετοχή τών επιτρόπων, κάποιου Γιαννιώτη επίσημου καί τή 
συνοδεία τακιμιού γυφτιών Βελτσιστινών, έγένονταν ή περιφορά τού δίσκου, πού 
συγκέντρωνε ένα αρκετά σεβαστό ποσό χάρη στο πρωτόφαντο δγκο τών προσκυνη
τών καί στήν αγάπη τουζ γιά τό μοναστήρι. Σ ’ δλη τή διάρκεια τής εκδήλωσης 
αύτής μάλιστα, τά βιολιά έπαιζαν καί ξεχωριστό ομώνυμο τού μοναστηριού (Πα· 
λιουρή) τραγούδι τού δρόμου, απ’ αυτά πού οί λαλητάδες τά λεν «ξεκίνο» καί πού 
μάταια αναζήτησα μεταξύ τους τά λόγια του (1). "Οταν έπαιρνε κι ίσκιωνε γιά 
καλά ό τόπος τό πλήθος εκείνο, δλο κι αραίωνε, παίρνοντας κατά τόν ϊδιο μέ τον 
έρχομό τρόπο τό δρόμο τού γυρισμού.

Τήν επόμενη μέρα εγλεντούσε κατά παληά συνήθεια τό πολυάριθμο προσω
πικό τό μονής, ταχτικό καί έχταχτο, καί γιά τό γλέντι τούτο ό γούμενος θυσίαζε 
ένα τραΐ άκέρηο από τά μεγαλύτερα. "Έτσι τέλειωνε τό πανηγύρι τής Παλιουρής, 
πού ήταν πανηγύρι επαρχιακό καί ξέχωρο καί διαφορετικό από τό πανηγύρι πού 
κάνει κάθε χωριό τό χρόνο γιορτάζοντας τον άγιό του. Βέβαια τό μοναστήρι πα
νηγυρίζει καί σήμερα, τό πανηγύρι δμως τό σημερινό δεν έχει τήν παληά του α ί
γλη. Οί προσκυνητές ολιγόστεψαν, τό μοναστήρι φτώχυνε, οί ψυχικοί δεσμοί τών 
ανθρώπων προς αυτό στενώτατοι στά χρόνια τής σκλαβιάς καί λίγο αργότερα, έ·

1. Τό τραγούδι αυτό, είδος εμβατήριου, δεν έχει λόγια, καθώς μέ πληροφόρησε τε
λευταία ό γνωστός παληός Βελτσιστινός κλαρινίστας Χρ. Χαρισιάδης, οφείλεται δέ σέ όρ· 
γανοπαΐχτες, ίσως στο μακαρίτη Λάλο Φάκο, πού είχαν καί διατηρούν τό αποκλειστικό 
προνόμιο ν ’ ακολουθούν τύ δίσκο τής μονής κατά τό πανηγύρι.
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γιναν χλιαροί καί χαλαρώνουν δσο πάει. * Ακόμα τό στενό τοπικό χρώμα του πα
νηγυριού κι δ απέριττο; τρόπος ψυχαγωγίας νοθεύτηκαν μέ τον καιρό πολύ.

νΑ ! τά παληά μας πανηγύρια τά ειρηνικά στον ίσκιο τής εκκλησίας καί των 
ιερών δεντρών της, μέ τούς σεμνούς χορούς κα'ι τις αγνές γραφικότητες, μέ τά 
κοινά τραπέζια, πού άνάσταιναν τό κοινοβισ,κό πνεύμα τής 'Ορθοδοξίας, μέ την 
άδολη χαρά στά πρόσωπα καί την περίσσια αγάπη στίς καρδιές !-.Τό δυνατό κρασί 
τους πού τώπιναν αραιά καί πού οι καημένοι οΐ χωριανοί γιά νά ξεχνούν τις π ί
κρες τής φτώχειας τους καί τής σκλαβιάς, to νέρωσε κι αυτό ό πολιτισμός ό σύγ
χρονος. Καί σ’ αυτές τις λαϊκές έκδηλάωεις τις αγνές ό Χρόνος δεν έστάθηκε κα
θώς τον θέλει ό Ποιητής «σεβάζων» αλλά φθαρτικός καί μειωτικός τής δύναμής 
τους νά συνεγείρουν σάν πρώτα τά πλήθη !..
’Ε πίλογος

Ή  μονή Παλιουρής δέν είναι βέβαια από τις αρχαιότερες τού τόπου μας, 
κι ούτε αξιόλογη πνευματική καθώς άλλες παράδοση έχει νά επίδειξη. Ή  ζωή 
της δμοος υπήρξε περισσότερο από κάθε άλλης έντονη καί από τή θέση—ευρισκό
μενη στο κέντρο σχεδόν τής Ε παρχίας —καί την ανθηρή της οίκονομία αλλά προ
παντός γιατί ήταν αφιερωμένη στην Παναγιά, τήν οϊκειότερη στο λαό λατρευτική 
μορφή, πράγμα πού τήν κατέστησε μέ τον καιρό άληθινό παλλάδιο δλη τής περιο
χής καί ιερή κιβωτό των πιο ευγενικών της πόθων.

Ή  ρεαλιστική της εικόνα πού παραπάνω παρουσιάσαμε μέ βάση τά δσα δυ- 
νηθήκαμε νά συγκεντρώσουμε στοιχεία, ασφαλώς δέν είναι πλήρης. Μέσα δμως 
στο πλαίσιο τού σεβασμού καί τής αγάπης μας πού προβάλλειαι, άποχτάει γιά τον 
κάθε Κουρεντινό κάτοικο ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί ζωντανεύει στή ψυχή του 
ένα πλήθος ώραΐες παιδικές αναμνήσεις καί δίνει πάνω απ’ δλα τό μέτρο τής άν· 
τοχής.έθνικής καί θρησκευτικής τών προγόνων του κατά τις ζοφερές κυρίως ώρες 
τής ζωής καί τής υπόστασής τους. Γιατί κάτω από τούς σιωπηλούς της τοίχους καί 
πέρα από τις μικρότητες, πού μέσα από κάποιες ρωγμές της θά διέκρινε ίσως δ 
ψυχρός παρατηρητής, έμαθαν νά αντλούν αιώνες άκέρηους δχι μόνο τήν πίστη στο 
Θεό καί τήν κοινή τους μοίρα, αλλά καί τή βαθειά εγκαρτέρηση στίς δοκιμασίες 
καί τις συμφορές. Μέ τό πανηγύρι, είδος υπαίθριας συγκέντρωσης μέ εμφανή, 
θρησκευτικά κίνητρα, εδίνονταν δ καιρός στο βασανισμένο ξωμάχο τής επαρχίας 
νά σμίξη τήν αδύναμη ψυχή του αφημένη στήν εγκατάλειψη καί τήν απερί
γραπτη τυράγνια μέ τις δμοιες ψυχές τών συντοπιτών του, σέ σύνθεση ομοιογενή 
ευρύτατη καταπληκτικής συνοχής καί ακαταγώνιστης δύναμης. Γύριζε κατόπι μέ 
ανανεωμένες δυνάμεις στήν ερημιά του, χωρίς τή γνώριμη τής ψυχής τών καιρών 
εκείνων κατάθλιψη, αποφασισμένος νά συνέχιση τή σκληρότατη βιοπάλη υπό τό 
απαλό τό δυναμογόνο φώς τών πιο ό'μορφων ελπίδων. Πραγματικά τά πανηγύρια 
τότες τά πλατειά επαρχιακά σάν ετούτο τής Παλιουρής καθο'^ς καί κείνα τά σιενώ- 
τερα χωριανικά, άποτελούσαν ά?α]θίνές κολυμβήθρες Σιλωάμ, οπού ή λαϊκή ψυχή 
άναβαπτίζονταν στά εθνικά θρησκευτικά καί πολιτιστικά ακόμη Ιδεώδη, τόσο βα
σικά άπαραίτητα στήν ηθική θωράκισή της, πού την περίσωσε καί τήν Ιπέβαλε 
τελικά στίς σκοτεινές δυνάμεις πού τήν αντιπάλευαν. Γ ι αυτό κι δ λαός τής περιο
χής από μιά συναίσθηση χρέους προς τή μονή πού τού στάθηκε στά παλιότερα 
χρόνια σίγουρο αποκούμπι, πηγή ακίνητης πίστης, χαράς καί θάρρους, τήν περί- 
βαλε πάντα μέ τό σεβασμό καί τήν αγάπη του καί τήν προστάτεψε τό κατά δύναμη 
στίς δύσκολές της ώρες. Άπ* δλες τις γύρω μονές είναι ή μόνη σήμερα πού πα* 
ρουσιάζει κάποια ζωή έστω καί υποτυπώδη. Κι άν δέν ελπίζουμε σέ πλήρη παρα
πέρα δραοτηριοποίησή της—γιατί εξακολουθεί νά συγκεντρώνει άκόμα πολλές άπό 
τις σχετικές άναγκαιες προϋποθέσεις—θά ευχηθούμε νά κρατάει καί στο μέλλον 
άνοιχτές τις πύλες της γιά νά διηγιέται πάνω άπό τό όλοπράσινο βήμα της τήν 
παληα της χρήσιμη Ιστορία σέ ντόπιους καί περαστικούς. Τίποτ’ άλλο.
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Χάρις είς τά εξαιρετικά προνόμια του Μετσόβου και χάρις είς τήν κατάργη- 
σιν τού προβατονομίου (φόρου διά τό δικαίωμα βοσκής των προβάτων) ή κτηνο
τροφία ηύξήθη σημαντικότατα εν Μετσόβφ καί είς τά πέντε γΰρω χωρία ’Ανήλιο, 
Βουτονόσι, Μαλακάσι, Κουτσουφλιανη καί Μηλιά. Τό Μέτσοβον προ διακοσίων 
και πλέον §τών (1753) είχε τριάκοντα καί πλέον χιλιάδας αιγοπροβάτων, 1—2 χ ι
λιάδας βοοειδών, εξ ού καί. τοπωνύμιον Βακαράτσα (άγελαδολείβαδο), εκ των ο
ποίων διακόσια είκοσι ζεύγη άροτριώντων βοών (220). Παραλλήλους οί Μετσοβΐ- 
ται κτηνοτρόφοι καί οί άρχοντες—διότι καί εκείνοι διετήρουν ποίμνια προβάτων 
— άπέκτησαν καί άγέλας (άργελέδες) μ ή εξημερωμένων μεγάλων ζώων, ίππων, ό'- 
νων καί ήμιόνων, άποκομίζοντες εξ αυτών μεγάλα κέρδη. Τοιαύτας μεγάλας άγέ- 
λας είχον οί άρχοντες Άποστολάκας ή Άβέρωφ καί Κουταβέλης. Έδημιουργήθη- 
σαν τότε καί Μετσοβιται τυρέμποροι, οί'ανες προαγοράζοντες τό γάλα τών μικρών 
κτηνοτροφών, Ιτυροκομούσαν αυτό χρησιμοποιούντες προς τούτο τυροκόμους είδι- 
κούς, έκμάθόντας την τέχνην εν Ίταλίςι καί Σαρδηνία προ πάντων. Συνήθως κατε- 
σκεύαζον σκληρόν τυρόν (κεφαλοτύρι) καί μικράς ποσότητας λευκού τυροΰ (φέ
τας) εντός δερμάτινων ασκών προς χρήσιν τών οικογενειών Ιδίως. "Ολαι αί οίκο- 
γένειαι του Μετσόβου ήσχολούντο τότε καί με την επεξεργασίαν τών ερίων (μαλ
λιών), άτινα ήσαν άφθονα, ύφαίνουσαι διάφορα μάλλινα εϊδη, ήτοι κλινοσκεπά
σματα (βελέντζες σκέτες καί φλοκκιαστές) τάπητας (κελίμια), είδη ρουχισμού, ά
σπρα καί χρωματιστά, είδη Ιπιπλώσεως (κελίμια καί μπατανίες) έγχρωμα καί κεν
τητά θαυμαζόμενα μέχρι σήμερον διά την λεπτήν τέχνη των καί τό άνεξίτηλον του 
χρωματισμού των. “Ύ φαιναν επίσης αί Μετσοβίτισσαι ύφασμα διά σαμάρια, σαμα
ροσκούτι, καί είς μεγάλην ποσότητα υφαντό διά καπότες καί τό είδος αυτό το I- 
πωλοΰσαν είς τήν ‘Ιταλίαν. Αί πτωχότεροι τάξεις κατεγίνοντο μέ τό πλέξιμο μάλ
λινων περιποδίων (καλτσών), τά όποια επώλουν εις τούς Εβραίους εμπόρους τού 
Μετσόβου καί χονδρικώς είς τήν αγοράν τών Ίωαννίνων καί τών Τρικκάλων. Με
γάλη κατανάλωσις μάλλινων περιποδίων έγένετο από τούς Τούρκους στρατιώτας 
τού εν Μετσόβφ εδρεύοντος τάγματος Πεζικού μέχρι τού 1912.

Ό λίγα  έτη προ τής έκρήξεως τού Έλληνοϊταλικού πολέμου (28η ’Οκτωβρίου 
1940) είς τό έν Μετσόβφ Τουλειον ’Ορφανοτροφείου, τό όποιον είχε μετατραπή 
είς ύφαντουργικήν σχολήν υπό τήν διεύθυνσιν ικανής διδασκαλίσσης, Μετσοβί- 
τισσαι κορασίδες, όρφαναί ιδίως καί πτωχαί, ύφαινον διάφορα μάλλινα εϊδη επι~ 
μελημένης έργασίας καί τά όποια κατέστησαν περιζήτητα. ’Αλλά καί Ιπι τών ή 
μερων μας συνεχίζεται ή βιοτεχνία αυτή τών μαλλίνων ειδών εν Μετσόβφ καί είς 
Ιντονώτερον ρυθμόν χάρις είς τό Τουσσίτσειον "Ιδρυμα, τό όποιον χορηγεί άτοκα 
δάνεια είς τάς πτωχοτέρας οικογένειας διά νά προμηθεύωνται μαλλιά από τούς 
κτηνοτρόφους. Έ π ί πλέον τό "Ιδρυμα αγοράζει τά μάλλινα αυτά ΰφαντά είς τι-

♦ Συνέχεια έκ τού προηγουμένου, σελ. 16.
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μάς ίκανοποιηπκάς, τά αποθηκεύει καί τά εκθέτει προς πώλησιν είς τούς διαφό- 
ρους τουρίστας, πού κατά καραβάνια επισκέπτονται από τετραετίας τό Μέ- 
τσοβον. Κατά τήν μακρυνήν εκείνην εποχήν, 17ον καί 18ον αιώνα, αΐ Μετσοβί- 
τισσαι καί αί γυναίκες των βλαχοφώνων χωρίων του Άσπροποτάμου καί του Συρ- 
ράκου ύφαινον, δπως άνέφερα καί εις τά προηγούμενα, καί ένα είδος μάλλινο, τό 
καπότο, τό όποιον ήτο περιζήτητο άπό τούς κατοίκους τής Ευρώπης, διότι τό ε· 
χρησιμοποιούσαν διά τήν κατασκευήν μανδυών, ιδίως τών ναυτικών, καί τό δ* 
ποιον μετέφερον έμποροι Ή πειρώται εις ιούς λιμένας τής Αυστρίας, τής Ιταλίας, 
Γαλλίας καί ‘Ισπανίας ακόμη. Σύν τφ χρόνφ οί έμποροι αυτοί ίδρυσαν είς τήν 
ξένην καποτάδικα καί εκεΐθεν έστελλον είς τήν ’Ή πειρον άλλα εμπορεύματα χρήσι
μα είς τούς Ή πειρώτας. Κατά τήν εποχήν εκείνην οί Μετσοβίται ήσχολούντο καί 
με τό έμπόριον δερμάτων, γουναρικών καί άκατεργάστων Ερίων (μαλλιών) τά ό
ποια Ιπρομηθεύοντο από τήν περιφέρειαν Μετσόβου καί τά χωρία τού Ά σπρο- 
ποτάμου καί επί Λουδοβίκου τού ΙΔ ' (1719) είχε συσταθή εν Μετσόβα) αποθήκη 
τών είδών αυτών διά τήν Γαλλίαν. Οί περιηγηταί Λήκ καί Πουκεβίλ αναφέρουν 
οτι τό 1815—1818 εύρον εν Μετσόβφ, Συρράκφ καί Καλαρρύιαις εμπορικήν κί- 
νησιν άμιλλωμένην προς τήν κίνησιν τών καλυτέρων Ευρωπαϊκών πόλεων. Ό νό - 
ματα γνωστά εις ήμάς τοιούτων Μετσοβιτών εμπόρων καί Τραπεζιτών εν Ευρώπη 
είναι τά τώ ν: Τωάννου Στάνου, καταστάντος μεγαλεμπόρου εν Βενετίςι τό 1690, 
Νικολέττα Λιόλιου, Γεωργίου Στασάκου, ‘Αδελφών Χατζηστεργίου, Μιχαήλ Πο· 
στολάκα, Τριαν. Τσομάγκα (Μόσχα), Δημ. Ζαμάνη (Κων)πολις), Δημ. Μήτσουρα, 
’Αδελφών Τουσσίτσα (Θεσσαλονίκη), 'Αναστασίου Μανάκη, Αδελφών Τζαριζού- 
λη (Βιέννη), Κων)τίνου Φουρνίγκα (Ρωσσία), Τωάννου Πουτίκη, Στέργιου Μπό- 
τσαρη (Βράϊλα Ρουμανίας), Μιχαήλ Κρίτσα, Νικ. Μηλιώτη. Κων. Ά δαμίδου καί 
πολλών άλλων. Τότε άνεπτύχθη καί ή Επεξεργασία τών γουναρικών καί πολλοί 
Μετσοβίται άνεδείχθησαν μεγάλοι γουναράδες καί γουναρέμποροι καί τοιούτοι ά- 
ναφέρονται οί μπασσά Γεώργης Μετζοβίτης, Καλογιάννης μπασσά Μετζοβίτης, 
Βασίλης Πουρ'άζος, όπως πληροφορούμεθα από τό Πατριαρχικόν Σ ιγγίλιον τού 
Οικουμενικού Πατριάρχου τής 5ης ’Ιουλίου τού 1667, τό όποιον έδημοσιεύθη είς 
τήν «’Ηπειρωτικήν Εστίαν» τό 1956. Τό Εν λόγφ Σιγγίλιον προβιβάζει εξ άλλου 
κατά ένα ολόκληρον αιώνα προς τό παρελθόν τήν είς τό εξωτερικόν ιδρυσιν (σελ. 
611) αποικιών υπό τών Μετσοβιτών, ήτοι τά μέσα τού δέκατου έκτου α ίώ νος! 
Μετσοβίται γουναράδες κατά τον 19ον αίώνα άναφέρονται ό Κυριάκος Τουσσίτσας, 
ό ’Αναστάσιος Τουσσίτσας καί οί τέσσαρες υιοί του Μιχαήλ, Θεόδωρος, Νικόλαος, 
Κωνσταντίνος, δράσαντες εν Θεσσαλονίκη, Καβάλλςι, Σέρραις, ’Αλεξάνδρειά καί 
έν Λιβόρνφ τής Τταλίας. Καί είς τά Τρίκκαλα τής Θεσσαλίας έδρασαν οί Μετσο- 
βιται γουναράδες Άχιλλεύς Πρεμέτης, Μητράκος Πρεμέτης καί τελευταίος ό 'Α πό
στολος Πρεμέτης, υίός τού Άχιλλέως. Τότε άνεπτύχθη καί ή επεξεργασία τού χρυ
σού καί τού αργύρου καί κατέστησαν όνομαστοί οί Μετσοβίται χρυσοχόοι (1) διά 
τήν τέχνην των, θαυμάσια δείγματα τής οποίας αποτελούν τά σωζόμενα κοσμή
ματα, πόρπαι, βραχιόλια, δακτυλίδια, σκουλαρήκια, οικιακά σκεύη, πιατάκια, κου
ταλάκια καί περουνάκια τού γλυκού, ζώναι άργυραΐ καί επίχρυσοι, άγιαι εϊκόνες, 
ίερά σκεύη εκκλησιών, επενδύσεις παλαιών εκκλησιαστικών βιβλίων, ίερών Ιδίςι 
Ευαγγελίων. Δείγματα τών τελευταίων ειδών χρυσοχοΐας αποτελούν ό πολυκάνδη- 
λος πολυέλαιος τής αγίας Παρασκευής έκ δοοδεκα μικρών κανδηλών καί μιας με
γάλης είς τό άνω μέρος όλων Ιξ αργύρου καί είκονιζουσών τούς δώδεκα μαθητάς 
καί τον Τησοϋν Χριστόν, μία μεγάλη έξ αργύρου είκών τής Παναγίας παρά τήν 
ώραίαν Πύλην τού Ναού τής αγίας Παρασκευής, επίσης άγια δισκοπότηρα, άρ- 1

1. Μετσοβίται χρυσοχόοι είχον εγκατασταθή έν Κων)πόλει κατά τάς άρχάς τού Που 
αίώνος. Πατριαρχικόν Σιγγίλιον 6ης 'Ιουλίου 1667. Θεοφάν. Γ. Μέντζου, Σιναιτικα.
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γύρα και επίχρυσα καλύμματα Ευαγγελίων τής Ιδίας εκκλησίας και Του ‘Αγίου 
Δημητρίου. Τοιούτοι Μετσοβϊται χρυσοχόοι υπήρξαν οί Κυριάκος Λάκκας, Δημή- 
τριος Ψαροβασίλης, Ίο^άννης Φαροβασίλης, ’Αδελφοί Δημήιριος, Στέργιος και 
Νικόλαος "Αδαμίδης, Δημ. Πϊος, Ά πόστ. καί ’Ιωάννης Ταλλάρης, Κων)τινος καί 
Δημ. Φούντη:, Γεώργιος Καίλης, Τζουβάρνας, Στέφος Καλαμπούκης, Γεώργιος 
Κουϊάννας καί οί επιζώντες Γεώργιος Μασΐκος, Κυριάκος Ποσποτίκης, Θοοφ. Πο· 
σποτίκης και Στέργιος Ταλλάρης εργαζόμενος εν Μετσόβφ. Ή  άαόιομος αΰξησις 
τού πληθυσμού πού έσημειοόθη εις το Μέτσοβον μετά την χορήγησιν εξαιρετικών 
προνομίων, προύκάλεσε την εποχήν εκείνην καί αυςησιν των μεταφορικών μέσων, 
τόσον διά τον επισιτισμόν των κατοίκων, δσον καί διά την μεταφοράν ταξειδιωτών 
καί εμπορευμάτων εν γένει. Πολλοί τότε Μετσοβϊται, περισσότεροι άπό την συνοι
κίαν τού ‘Αγίου Δηαητρίου, εσχημάτισαν μικρά καί μεγάλα καραβάνια άπό ίππους 
καίήμιόνους, μετά  όποια διέσχιζον τη ν’Ήπειρον,την Μακεδονίαν και την Θεσσα
λίαν ιδίως, τον σπουδαΐον αυτόν σιτοβολώνα, άπό τον όποιον έκπαλαι έπρομη- 
θεύειο τό Μέτσοβον τά προς συντήρησιν τών κατοίκων σιτηρά, διότι ή εγχώριος 
καλλιέργεια ήτο μικρά καί πτιοχή ή άπόδοσις, μόλις άρκούσα διά τον επισιτισμόν
2 — 3 τό πολύ μηνών τό έτος. ’'Αλλοι αποφασιστικότεροι Μετσοβϊται άγωγιάται 
(κερατζήδες ονομαζόμενοι) έφθαναν μέ τά καραβάνια των μέχρι Θεσσαλονίκης, 
Σερρών, Άδριανουπόλεως, Σόφιας, Βουκορεστίου, Βελιγραδιού, Βιέννης καί Βου
δαπέστης. Τά καραβάνια πού μετέφερον σιτηρά καί άλλα τρόφιμα καί εμπορεύ
ματα άποτελούντο άπό ίππους καί ήμιόνους, ενφ εκείνα πού μετέφερον επιβάτας 
καί έφθαναν εις μακρυνά, άπό ίππους μόνον εκλεκτής ράτσας. Τοιούτοι Μετσοβΐ- 
ται άγωγιάται άναφέρονται οί άκόλουθοι: Νικ. Γιαννάκας, Κώστας Σούλης, Χα· 
χαμΤκος, Μπέρκος, Βάγγας, Σεκαράς Κώστας καί Γεώργιος, Σκαμπαρίνας Γεώρ
γιος, ’Απόστ. Μπουρνάζης, Γεοόργιος Σίμος, Γιάννης Κοτσαμάνης, Θεμελής Κα· 
τσιώρας, Τόλης Βουρδάκας, Τσιμπάς Στέργιος, Κατσιώρας, Ντάσιος Φράτες, Βασ. 
Κιούρας, Κων. Γεωργέλλης, Κώστας Κίσκας, Κώστας Ντασούλας, Γεώργ. Ντα- 
σούλας, Βησ. Άδαμόπουλος, Θεόδ. Ναζήρης, Νικ. Ζουβγιας, Νάκης Καραμίχος, 
Κων. Μπούμπας, Θεόδ. Καρασούλης, Νικ. Κοτσαμάνης, Στέας, Χρ. Σιλάκος, 
Χρ. Βαρδάκας, Κων. Μπίσας, δ γενναιότερος όλων, Σούλης Καμπράνης, Μήτσιος 
Κοτσαμάνης καί πολλοί άλλοι. Μέχρι τού 1918 εζούσε έν Μετσόβφ εις ήλικίαν 85 
ετών ό Νικόλαος Κοτσαμάνης, δστις εις τά νεανικά του χρόνια ύπηρέτησεν ώς βοη
θός εις τά δνομαστά καραβάνια τού Γιαννάκα καί τού Μπέρκου άπό τό Μέτσο- 
βον, μέ τά οποία μετέβη πεζή δύο φοράς εις Βιέννην μέσψ Βελιγραδιού καί μου 
δ ιη γή θ η —εις τό Χάνι τού Σαίτ Πασσά, δπου βοηθούσε τον υιόν του Για/νού- 
σιον, Φεβρουάριον τού 1918—πολλάς λεπτομέρειας τών ταξειδίων του, Ινεθυμεΐτο 
δέ εύχερώς τά ονόματα τών ενδιαμέσων σταθμών, δπου υπήρχαν μεγάλα Πανδο
χεία (Χάνια) τά περισσότερα διευθυνόμενα άπό Μετσοβίτας πανδοχείς—-χατζή
δες 1 Τά ώς άνω καραβάνια, οσάκις έταξείδευαν εις μακρυνά μέρη, συνενώνοντο
3 — 5 μαζύ—άπό τά Ζαγοροχώρια, την Σαμαρίναν καί τά ‘Αμπελάκια τής Θεσσα
λίας— καί κατά την διάβασίν των άπό πυκνά δάση καί επικινδύνους χαράδρας— 
μπουγάζια—συνωδεύοντο άπό ένοπλους μισθοφόρους, διά νά προστατεύωνται άπό 
επιθέσεις ληστρικών συμμοριών, αί μετά τών όποιων συναντήσεις ήσαν συνήθεις. 
Κατά τά μακρυνά καί επικίνδυνα αυτά ταξείδια μόλις τό ήμισυ τών υποζυγίων 
έφθανεν εϊς τον τελικόν σταθμόν, διότι δσα άλογα έκουράζοντο έγκαταλείποντο εις 
τά ενδιάμεσα Χάνια, ώς μ ή δυνάμενα νά συνεχίσουν την μακράν καί κοπιώδη πο
ρείαν μέσφ πανύψηλων όρέων, ήμικατεστραμμένων ήμιονικών δρόμων καί ορμη
τικών ποταμών, εις τά θολά νερά τών οποίων επνίγοντο ζφα καί άνθρωποι. Με- 
γάλην ένόχλησιν ύφίσταντο τά καραβάνια και άπό τά άτίθασσα σκυλιά τών Γκέγ- 
κηδων κτηνοτρόφων είς την περιοχήν Σκοπιών, δπόθεν ύποχρεωτικώς διήρχοντο^
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καί διά νά άμυνθούν ο! άγωγιάται είς τάς επιθέσεις αύτάς, τάς τόσον Επικίνδυ
νους Ινίοτε, έχρησιμοποιονσαν σιδηρά αγκίστρια, καρφωμένα είς to κάτω άκρον 
ποιμενικής ράβδου fγκλ(τσας) τά όποια με έπιδέξιον χειρισμόν έκάρφωνον είς τό 
στόμα των σκυλλών, δταν από συνήθειαν έδάγκαναν τήν γκλίτσαν. Περιώνυμος 
Ζαγορίσιος κερατζής των χρόνων εκείνων άναφέρεται ό Ρόβας, δστις έκκινών άπό 
τά ’Ιωάννινα διήρχετο έκ Μετσόβου και μαζ'ι μέ Μετσοβίτας κερατζήδες έφθανεν 
ε!ς Βουκονρέστιον τής Ρουμανίας μεταφέρων ταξειδιώτας. Μέ τον ξακουστόν αύτόν 
Ρόβαν έχει άσχοληθή δ αείμνηστος Ή πειρώτης λογογράφος Χρ. Χριστοβασίλης 
καί ή δημοτική μούσα τον έχει αποθανατίσει μέ τό ακόλουθο τραγούδι :

*0 Ρόβας έξεκίνησε μέσ’ στήν Βλαχιά νά πάγη 
νύχτα σελώνει τ’ άλογο, νύχτα τό καλλιγώνει, 
βάζ’ ασημένια πέταλα, καρφιά μαλαματένια 
βάζει καί καλλιγόσφυρα μαλαμοκαπνισμένα.
Στον δρόμο όπου πήγαινε καί στη Βλαχιά πού φθάνει 
τρεις Βλάχισσες τον καρτερούν μέσα στο Βουκουρέστι 
ή μιά τού πιάνει τ ’ άλογο, ή άλλ’ από τό χέρι, 
κι* ή τρίτη ή μικρότερη τον γλυκοχαιρετάει:
Ρόβα μου καλώς ώρισες, Ρόβα μου καλώς ήρθες.
Τό τί καλά μάς έφερες άπ' τά έρημα Ζαγόρια ;
Σάς έφερα τρία παιδιά, τρία παλληκαράκια, 
τό ’να τό λένε Κωνσταντή, τό άλλο Δημητράκη, 
τό τρίτο τό μικρότερο τό λένε Νικολάκη.

01 Μετσοβΐται άγωγιάται Γιαννάκας καί Μπέρκος συνήθως μετέφεραν εις 
τήν Βιέννην ταξειδιώτας καί υφαντά μάλλινα, τά όποια εξέθεταν είς τό Ελληνικόν 
Έπιμελητήριον εμπορευμάτων, τό όποιον έστεγάζετο εις μέγα θολωτόν κτίριον, 
πλησίον τής Ελληνικής εκκλησίας τής ‘Αγίας Τριάδος ευρισκόμενον, καί τό όποιον 
διασώζεται μέχρι σήμερον καί έχει καταστή κοσμική ταβέρνα. Κατά τήν επιστρο
φήν των οί έν λόγφ άγωγιάται μετέφερον άπό τήν Βιέννην ταξειδιώτας Ή πειρώ - 
τας καί διάφορα είδη εμπορίου ώς : υφάσματα μεταξωτά, τσόχες εις διαφόρους 
χρωματισμούς, νήματα χρωματιστά, κατφέδες, βελούδινα υφάσματα, καβάδες, χα
σέδες, μσντήλες Λειψίας (Λεπεσκάνικες), ωρολόγια, μεταλλικά εργαλεία καί προ πάν
των φέσια,κόκκινα καί άσπρα, τά όποια ή Τουρκία δυνάμει διομολογήσεων υποχρεω
τικούς επρομηθεύετο άπό τήν Αυστρίαν, μή δικαιούμενη νά Ιδρυση βιομηχανίαν 
φεσοποιΐοις είς τήν επικράτειάν της. Τά άσπρα φέσια προωρίζοντο διά τούς γεωρ
γούς καί τούς κτηνοτρόφους καί τά κόκκινα διά τάς άλλας κοινωνικάςτάξεις τών κα
τοίκων καί προσετίθεντο είς αυτά μαύρες φούντες, βαμβακερές καί μεταξωτές,άγκι- 
στρωμένες άπό έξέχοντα δμφαλόν είς τό κέντροντής επάνω έπιφανείας.Κατά τήν επι
στροφήν των οί αρχηγοί τών καραβανίων, οΐ οποίοι έταξείδευον έφιπποι, επάνω 
στο μπενέκι των καβάλα, εφοοδιάζοντο μέ νέα υποζύγια, τά όποια προσεφέροντο είς 
αύιούς δωρεάν άπό πλουσίους Μετσοβίτας, τούς εγκατεστημένους έν τή ξένη. Ή  
δωρεά τών ζώων, συνηθέστατα ίππων καί ή δωρεάν διατροφή άγωγιατών καί υπο
ζυγίων είς τά ξένα, άποτελούσαν τήν άμοιβήν διά τάς πληροφορίας, τάς όποιας έ· 
λάμβανον άπό τούς οικείους των καί εκείνας, τάς όποιας έστελνον είς αυτούς μαζύ 
μέ δώρα καί χρυσά νομίσματα, κρυπτόμενα ώς επί τό πλεΐστον είς τά σαμάρια τών 
ζώθ)ν. Κατά τό 1920 εζούσεν εις τό Μέτσοβον ό άγωγιάτης Κα'ϊστας Σεκαράς, όστις 
μετέβηπεζός ώς υπηρέτης καραβανιού δύο φοράς εις τό Βουκουρέστιον καί κατά τό 
δεύτερον ταξείδι του μετέφερεν άπ ' εκεί τον έν Ρουμανίφ άπό ετών εργαζόμενον 
Μετσοβίτην Γιαννούσιον Φουστοπάτην. Κατά τήν άναχώρησιν τών καραβανίων έκ 
Μετσόβου διά μακρυνά ταξείδια, τήν προηγουμένην ημέραν τής άναχωρήσεως έτε-
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λεϊτο θεία λειτουργία υπό των οικείων τον ταξειδιώτου και του άγωγιάτου εις 
την εκκλησίαν τής ενορίας των καί οΰτω άγωγιαται καί ταξειδιώται άναχωρονσαν 
μέ τάς εύλογίας τής εκκλησίας καί τάς εύχάς των οικείων, συγγενών καί φίλων 
των, οΐτινες εξήρχοντο είς τάς Ιξόδους τής πόλεως διά νά τους προβοδήσουν. Τά 
μέρη αυτά, είς τά όποια Ιγίνετο ό σπαρακτικός συνήθως άποχωρισμός,ήσαν τόεξωκ- 
κλήσι του 'Α γίου ’Αθανασίου επί τής όδοΰ Ίωαννίνων διά τούς άναχωρουντας 
είς 'Ιωάννινα, 'Ιταλίαν, 'Αλεξάνδρειαν καί μέσφ Κέρκυρας, τό έξωκκλήσι του ‘Α
γίου 'Αθανασίου επί τής οδού Μετσόβου—Ζυγού—Τρικκάλων επί τής άρισιεράς 
όχθης τού Μετσοβίτικου ποταμού, διά τούς άναχωρουντας διά την Θεσσαλίαν καί 
ή θέσις Γκοΰρα παρά τό παρεκκλήσι των 'Α γίων 9Ανάργυρων—δπου μέχρι τού 
1915 τό Άβερο>φειον Νεκροταφείον, μετατραπέν άργότερον είς Γυμναστήριον— 
διά τούς άναχωρούντας διά την Μακεδονίαν, Θράκην, Ρουμανίαν, Σερβίαν, Βουλ
γαρίαν καί Αύστρίαν. Ε ίς τάς τρεις αυτάς τοποθεσίας τού Μετσόβου έχωρίσθη- 
σαν διά παντός πολλοί γονείς άπό τά παιδιά των, ταξειδεύσαντα δι’ άνεύρεσιν 
καλυτέρας τύχης, καί πολλαί γυναίκες από τούς συζύγους των. Ή  ξενητειά τούς 
πλάνεψε κι* άπόμειναν στά ξένα, δπως λέγει τό δημοτικό τραγούδι τής ξενητειάς. 
Ε ίς  τά μακρυνά αυτά ταξείδια των Ή πειρωτών εν γένει ή δημοτική μούσα αφιέ
ρωσε πολλά συγκινητικά τραγούδια, τά όποια τραγουδούν καί επί των ήμερων 
μας αί Μετσοβίτισσα*. Παραθέτω διά την Ιστορίαν ολίγα άπ' αυτά:

α'

*Ηρθε καιρός νά φύγουμε κι* ή ώρα γιά νά πάμε, 
τό πώς νά εϊπώ τό εχε γεια, τό πώς νά είπώ θά φύγω;
‘Ο χωρισμός είναι κακός κ ι' άντάμα δεν μπορούμε.
Έ χ ε ι πού πας λεβέντη μου πάρε καί μέ κοντά σου
νά μαγειρεύω νά δειπνάς νά στροίνω νά κοιμάσαι,
νά γίνω γής νά μέ πατάς γιοφύρι νά διαβαίνης
Έ κεΐ πού πάω κόρη μου όμορφες δεν διαβαίνουν
καί μένα μέ σκοτώνουνε καί σένα παίρνουν σκλάβα. %

β '

Νυστάξαν τά ματάκια μου, νυστάξαν τά καυμένα, 
ελα Νίτσα μ’ νά παίξουμε άκόμ' άπόψε άντάμα 
γιατ* αύριο σ’ άφήνο) γειά καί πάω μακρυά στά ξένα.
Σηκού μάννα μ' καί ζύμωσε τού γυιού σου παξιμάδι 
μέ πόνο βάλε τό νερό, μέ δάκρυα ζύμωσέ το, 
καί μέ άναστενάγματα βάλε φωτιά στό Φούρνο.
"Αργησε Φούρνε νά καής καί σύ ψωμί νά γίνης -
νά φύγη τον γυιού μου ή συντροφιά κι’ ό γυιός μου ν’ άπομείνη·
Καλά νά πάς καλά ν’ άρθής, καλά νά καζαντήσης
Τρίτη Τετράδη θλιβερή, Πέμπτη φαρμακωμένη
πού καβαλλίκεψεν ό νειός καί πίσω 6έγ Ιφάνη.

9

γ

Μάννα μ ’ μέ κακοπάντρεψες καί μούδωκες Βλαχιώτη 
δώδεκα χρόνια στη Βλαχιά καί τρεις βραδυές στό σπήτι 
τρίτη βραδυά, πικρή βραδυά. τρεις ώρες πριν νά φέξη 
άπλωσα τό χεράκι μου τον άντρα μου δεν βρίσκω, 
είς τό κατώγ’ άρρέντεψα δέ βρίσκω τ' άλογό του,

\ γυρίζω τρέχω στον όντα, δέ βρίσκω τ’ άρματά του,
V
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και στο κρεββάτι άκούμπησα νά είπώ ιό μοιρολόγι. 
Μωρ9 έρημο προσκέφαλο και πλαντιασμένο στρώμα 
τό πουν9 αφέντης πούχαταν απόψε πλαγιασμένον; 
’Αφέντης μας μας άφησε και πάει στο ταξεΐδι, 
μέσα στήν έρημη Βλαχία, στο μαύρο Βουκορέστι.

iV

Ξενητεμένο μου πουλί καί παραπονεμένο, 
ή ξενητειά σέ χαίρεται κι9 εγώ πίνω φαρμάκι.
Τί νά σου στείλω ξένε μου, τί νά σού προβοδήσω; 
σου στέλνω μήλο σέπεται, κυδώνι μαραγκιάζει, 
σου στέλνω μοσχοστάφυλο κι* αυτό θά σταφιδιάση. 
Σου στέλνω τό μαντήλι μου μέ δάκρυα ποτισμένο, 
τό δάκρυ μ9 είναι θολερό, λερώνει τό μαντήλι 
σ* εφτά ποτάμια τδπλυνα και τά έφτά θολώσαν...
Τή χαραυγή σηκώνουμαι, γιατ* ύπνο δεν ευρίσκω
ανοίγω τό παράθυρο, κυιτάζω τούς διαβάτες
κυττάζω τές γειτόνισσες καί τές καλοτυχίζω,
πού ταχταρίζουν τά μικρά καί τά γλυκοβυζαίνουν,
μέ παίρνει τό παράπονο, τό παραθύρ* αφήνω,
καί μπαίνω μέσα κάθουμαι, καί μαύρα δάκρυα χύνω...

9Από δλους τούς ήμιονικούς δρόμους, πού είχαν αφετηρίαν τό Μέτσοβον, 
μεγαλυτέραν κυκλοφορίαν είχεν δ δρόμος Μετσόβου -  Ζυγού—Τρικκάλων, δ δποΐος 
ήτο λιθοστρωμένος καί επεσκευάζετο συχνά διά νά διατηρήται εις καλήν κατάστα- 
σιν, διότι Ιχρησιμοποιεΐτο καί άπό τό Τουρκικόν κράτος διά τον εφοδιασμόν τής 
Η πείρου  εκ Θεσσαλίας καί διά τήν μεταφοράν στρατευμάτων. Κατ’ έκτασιν τού 
δρόμου αυτού καί εις επικαίρους θέσεις ύπήρχον μεγάλα λιθόκτιστα πανδοχεία 
(χάνια) εΐς τά όποια διενυκτέρευον, τον χειμώνα προ πάντων, άνθρωποι κα ίζφα. 
Τοιαύτα χάνια ήσαν τό τού Ζυγού, τό χάνι τού Σαΐτ Πασσα, τού Μαλακασίου, 
διιόροφον, τού Ζαμάνη καί τού Ντόκου άργότερον εις τήν άριστεράν όχθην τού 
Μαλακασιώτικου ποταμού, τού Μπουροβίκου, τών Κουκλαίων, τής Γκοντοβάσδας, 
των Τσουραναίων, τού Τρύπα, τής Καστανιάς μέ πολεμήστρες, τού Τεκέ, τού Γκαβού, 
τής Κρύας Βρύσης, τό χάνι τής Βίγλας (καλύβα στά τελευταία χρόνια) καί έν συνε
χείς εις τον κάμπον τής Καλαμπάκας τά. χάνια τής Βοεβόδας, Κουβέλτσι καί είς 
άλλα προς τά Τρίκχαλα χωριά, τά δποΐα άπό τού 1884 άχρηστεύθησαν, διότι ει- 
χεν αρχίσει ή λειτουργία τού σιδηροδρόμου μέχρι Καλαμπάκας. Καί είς τήν τοπο
θεσίαν Γιοφύρι Μουργκάνη υπήρχαν 2— 3 χάνια. Κατά τούς χειμερινούς δμως 
μήνας ένα μεγάλο καί έπικίνδυνο τμήμα τού δρόμου αυτού Μετσόβου—Ζυγού— 
Τρικκάλων, άπό τής θέσεως ιού 'Αγίου Α θανασίου (έκκλησίας) μέχρι τού αύχέ- 
νος Ζυγού καί χάνι Σαΐτ Πασσά έκαλύπτετο άπό άφθονο χιόνι καί διά νά κυκλο
φορήσουν τά καραβάνια έχρησιμοποιούνιο είδικοί αχθοφόροι (χαμάληδες) Μετσο* 
βίται, ήσκημένοι εις τό άνοιγμα τού δρόμου άπό μικράν ήλικίαν. Οι άνθρωποι 
αυτοί ήσαν σωματά)δεις, τολμηροί καί γενναίοι καί ήμπορούσαν νά μεταφέρουν 
επί τών ώμων των φορτία εμπορευμάτων καί επί τών τραχήλων των έπιβάτας, ά· 
δυνατούντας νά βαδίσουν είς τά χιόνια. Έγνώρισα τον πανύψηλον Μετσοβίτην α
γωγιάτην Γεώργιον Σκαμπαρίναν, δστις σέ μιά χιονοθύελλα μετέφερε επί τού τρα
χήλου του ενα έμπορον άπό τό Ντομπρίνοβο τού Ζαγορίου άπό τον αυχένα τού 
Ζυγού μέχρι τής γέφυρας τής Κυράννας. Είχε κρεμάσει είς τον τράχηλόν του καί 
ζεύγος άναβάτήρων (ζυγγιά) διά νά σιηρίζη τά πόδια του δ αναβάτης, ενο) αυτός προ
χωρούσε στηριζόμενος μέ τό ένα χέρι σέ μιά φορτωτήρα, ένα διχαλωτό ξύλο, πού τό



112 «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

χρησιμοποιούν οι άγωγιάται ατό φόρτωμα των ζώων όταν δεν έχουν βοηθόν και 
μέ τό άλλο χέρι κρατούσε το ενα πόδι του αναβάτου. Καί κατ' εκτασιν του δρόμου 
Μετσόβου — Ίωαννίνων ύπήρχον αρκετά χάνια. Τό πρώτο μεγάλο άσβεστολιθόκτι- 
στο χάνι εύρίσκετο εις τον συνοικισμόν Ανήλιου του Μετσόβου, διότι τά καρα
βάνια Τρικκάλων—Τωαννίνων διήρχοντο από τό Άνήλιον χάριν συντομίας. "Αλλο 
πάλι χάνι εύρίσκετο εις την τοποθεσίαν Μπουϊάννου, εις την άριστεράν όχθην του 
Μετσοβίτικου ποταμού. Τελευταίος χαντζής εις τό χάνι αυιό ΰπήρξεν ό Ζώγος 
(Γεώργιος) Μπουσβάρας, τον οποίον εφόνευσε κάποιος περαστικός ’Αρβανίτης, 
διότι άρνήθηκε νά σφάξη και νά του μαγειρέψη ενα κοτόπουλο για νά γευματίση. 
Έ ν  συνεχείς υπήρχαν άλλα τρία χάνια πλησίον του χωρίου Βουτονοσίου §ξ οΰ και 
ή τοποθεσία «Τρία χάνια» μέχρι σήμερον, όπου ή κίνησις ήτο μεγάλη διότι ήτο 
σταυροδρόμιον, τό χάνι Μπαλντουμα, εις τό σημεΐον όπου ό Μετσοβίτικος ποτα
μός χύνεται εις τον ‘Άραχθον, άλλα δύο χάνια εις διάφορα σημεία του Δρίσκου, 
άλλο χάνι εις την κορυφήν του Δρίσκου κα'ι τά τελευταία χάνια τής Λεύκας και του 
Πόρου, όπου οί επιβάται επιβιβάζοντο στες ειδικές νησιώτικες βάρκες διά νά φθά- 
στήν Σκάλα των Ίωαννίνων. Πολλοί Μετσοβΐται (κτηνοτρόφοι πρό πάντων) εχρη- 
σιμοποιούσαν διά τά Ιωάννινα τον δρόμον, πού διήρχετο από την τοποθεσίαν 
«Πλάκα» τής Πολτσιάς καί φθάνει εις τό Βουτονόσι. Πλησίον τής Πλάκας ί'πήρχε 
τό χάνι Γιαπίο, πού σημαίνει κτίριο. Τό χάνι αυτό εχρησιμοποιονσαν τά καραβά
νια πού πήγαιναν ε!ς την Μηλιά και Γρεβενά, διότι ή πορεία εσυντομεύετο κατά 
δύο ώρας. "Αλλα τρία μεγάλα χάνια υπήρχαν εις την τρίωρον τού Μετσόβου άπέ- 
χουσαν τοποθεσίαν Φάγκου Σκρίπτου (Όξυά Γραμμένη) και εξυπηρετούσαν τά 
καραβάνια τού Ζαγορίου. Τελευταίος χατζής ήτο^ό Άχιλλέας Κίσκας, δι* δ και τό 
τοπωνύμιον Χάνι τού Άχιλλέα. Άλλα δύο χάνια υπήρχαν επί τής οδού Μετσόβου 
—Μηλιάς, τό ενα εις την θέσιν Τζιάν Κουρταρά (ό Θεός νά σώση την ψυχήν) γνω
στό ως χάνι τού Τσαλμάνη και άλλο ενα πλησίον τής Μηλιάς.

(Συνεχίζεται)



ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΤΘ. ΓΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  
Δημοδιδασκάλου

- ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΥΡΕΩΝ*

Είς τό σημεΐον αυτό λήγει ή ίστορική άφήγησις των εν Βλαχία γεγονότων, 
καί άρχεται ιό δεύτερον μέρος, τό όποιον ώς είδομεν, περιέχει συμβουλάς και 
νουθεσίας προς τον άρχοντα *1 ω ά ν ν η ν Κ α τ ρ ι τ ζ ή ν ,  τον όποιον προ
σφωνεί.

Κνρ* Ίωάννην ένδοξον Μπανον τετιμημένον 
και αξιον νά κυβέρνα τον τής Κραγιόβας θρόνον.

Άναγινώσκοντες μετά προσοχής τό μέρος τούτο του βιβλίου, θαυμάζο* 
μεν τον συγγραφέα διά ιό βάθος των εννοιών του καί πλούσιον είς ήθικάς δ ι
δασκαλίας περιεχόμενόν του. Άπεν\θύνεται μέν προς τον Μπάνον Ίω άννην, άλλ* 
είναι εν τοίς πλείστοις αυτού σημείοις, πολύτιμος οδηγός παντός ανθρώπου, όστίς 
δέον νά κανονίζη τά του βίου συμφώνως με τάς υγιείς κατευθύνσεις, τάς οποίας 
μάς έκληροδότησαν οί αρχαίοι ήμών πρόγονοι κα'ι συνεπλήρωσεν ό Θεάνθρωπος 
διά τής κοσμοσωτηρίου διδασκαλίας του και του λαμπρού παραδείγματος του. 
Τάς παραινέσεις ταύτας άς έχωμεν γνώμονα των πράξεών μας πάντες και ιδίως 
εκείνοι, οι όποιοι ετάχθησαν υπό τής Θείας Προνοίας νά κατευθύνωσι τάς τύχας 
άλλων, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον νά είναι ταγοί ή προϊστάμενοι αυτών.

Αι παρεχόμενοι συμβουλαί και νουθεσίαι υπό τού Μ α τ θ α ί ο υ  έχουν ώς 
ακολούθως.

Έ φιστά την προσοχήν αυτού έπί τού τρόπου τού διοικεΐν. ,
CH Κρίσις του νά είναι δικαία καί «Μ ε τ ά φ ό β ο υ Θ ε ο ύ» νά προ- 

βαίνη εϊς κάθε του ενέργειαν, ήτις νά είναι απόρροια εμπεριστατωμένης σκέψεως.
Χαρακτηρίζει τον επίορκον ελεεινόν άνθρωπον, δυνάμενον νά βλάψη τον 

πλησίον τ^υ άνεπανορθώτως.
Προς εξασφάλισιν ειρηνικής συμβιώσεως μετά τών όμορων Κρατών, συμ

βουλεύει νά προσπαθή νά εύρίσκεται είς αγαθός μετ’ αυτών σχέσεις, τούτο δέ θά 
επιτυγχάνεται δ ι’ αμοιβαίων υποχωρήσεων επί τών άναψυομένων εκάστοτε δια
φορών.

"Οτι προς εξασφάλισιν μονίμου, σταθεράς καί διαρκούς εΙρήνης, δέον νά 
είναι πάντοτε πολεμικώς παρασκευασμένος καί Τνα φυλάσσωνται τά σύνορα έπιμελώς.

"Οτι δεν πρέπει νά άθετή τά υπεσχημένα καί νά μην άνακαλή, δσα συνε- 
φώνησεν, ύπέγραψεν καί έσφράγισεν.

'Ότι δεν πρέπει νά τον διακρίνη αύταρχισμός, άκρατος εγωισμός, άχαλίνω* 
τος δεσποτισμός καί υπερηφάνεια, άτινα είναι νόσοι επικίνδυνοι καί ψυχοφθόροι.

"Οτι πρέπει νά είναι θεοσεβής καί νά προσέρχεται με ευλάβοιαν είς τήν Εκ
κλησίαν καί άναπέμπη δεήσεις καί ικεσίας είς τον Παντεπόπτην καί Παντοδύνα
μον Θεόν με ταπεινοφροσύνην.

* Συνέχεια έκ του ποοηγουμένου, σελ. 22.
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. *Ότι δεν πρέπει νά καταχρίνη άνθρωπον Ιερωμένον ούτε νά χαταφρονή το 
μοναχικόν σχήμα.

Νά μην άναμιγνύηται εις ζητήματα εκλογή; και χειροτονίας κληρικών διότι 
τό δικαίωμα τούτο ανήκει άποκλειστικώς εις την Εκκλησίαν. Προφανώς επεθύμει 
ό αοίδιμος Μ α τ θ α ί ο ς  διά τής παραινέσεώς του τούτης νά εξασφάλιση διά 
τήν Εκκλησίαν κληρικούς αξιοπρεπείς, ανταξίους τη; Θείας και ίεράς των απο
στολής και ονχι εκλεγόμενους τη σκανδάλώδει παρεμβάσει τής κοσμικής Ιξουσίας, 
δπότε οί τοιούτοι δεν θά δύνανται «Λυσί χνρίοις δονλενειν

Συνεχίζων τάς σοφάς του ταύτας παραινέσεις καί σύμβουλός παραγγέλλει 
τον Ί  ω ά ν ν η ν νά εχη ελεήμονα και φιλόπτωχα αισθήματα, ερχόμενος εκάστοτε 
συνεπίκουρος και παραστάτης των πτωχών Ινδεών καί οπωσδήποτε δυστυχούντων.

''Οτι πρέπει νά είναι εγκρατής, άποστρεφόμενος τάς σαρκικάς ηδονάς κοίλοι* 
πάς αίσχράς πράξεις, αϊτινες εξευτελίζουσι καί καταρρακώνουσι τον άνθρωπον. 
Ο άκρατής, γενόμενος δούλος των παθών του, άγεται καί φέρεται, ώς τό άνευ 
πλοίου πηδάλιον, εως ον καταποντισθή καί ουτος, δπως καί εκείνο. Τνα άποτρέ- 
ψη τούτον από τήν αμαρτίαν ταύτην, φέρει ικανά παραδείγματα ήγετών, οϊτινες, 
γενόμενοι έρμαιον σαρκικών επιθυμιών, έφθάρησαν άνεπανορθώτως, κατεπον- 
τίσθησαν.

Άναπτνσσων μέ τά πλέον σαφή καί εύλογα επιχειρήματα τήν μεγίστην ση
μασίαν, τήν οποίαν εχει διά τήν σωτηρίαν τού άνθρτόπου ή Θεία Έξομολόγησις 
καί ή Θεία Ευχαριστία, προτρέπει αυτόν ινα προπαρασκευάζηται ιίτυχικώς καί 
εξομολογήται, μεθ’ δ προσέρχηται «Μ ε τ ά  φ ό β ο ν  Θε ο ύ »  τετράκις τού έτους 
τουλάχιστον, καί μεταλαμβάνη τών Θείων Μυστηρίων. Τούτο αυτό θά συμβον- 
λεύη καί καθοδηγή ϊνα πράττωσι καί οι άνθρωποι τού οικογενειακού περιβάλλον
τος του, ώς καί οί λοιποί τής ακολουθίας του καί τού υπηρετικού του προσω
πικού.

Ακόμη συμβουλεύει τούτον νά μή μεθύσκηται, διεκτραγωδών μέ τά μελα
νώτερα χρώματα τά θλιβερά καί καταστρεπτικά αποτελέσματα τής μέθης. Αντη 
χοιροποιει τον άνθρωπον καί τον υποβιβάζει είς τήν οίκτράν κατάστασιν τού 
κτήνους.

Προτρέπει τούτον νά είναι πολύ τίμιος καί συνεπής είς τάς μετά τών δια
φόρων εμπορευόμενων συναλλαγάς του, πληρώνων είς αυτούς καί τό τελευταίον 
σκούδον (1) διότι είναι τελείως άδικον, παράλογον καί άσυγχώρητον νά άδική αν
θρώπους βιοπαλιστάς, οϊτινες προσέρχονται μέ πολλούς κόπους εις ιήν Χριστιανι- 
κήν χώραν τον, ινα Ιμπορέυθώσιν καί εξασφαλίσωσι τά προς τό ζήν εις τάς οικο
γένειας των.

Έ ξ  δλων τών σοφών συμβουλών τον, τάς δποίας παρέχει ό αοίδιμος Μ α τ· 
θ  α ΐ ο ς προς τον Ίωάννην, μία είναι περισσότερον άξιομελέτητος καί αξιοπρό
σεκτος. Αντη υπερέχει πασών τών άλλων. Είναι ή διά τήν ίδρυσιν σχολείων, διά 
τήν μόρφωσιν τού άγραμμστον λαού μέριμνά του.

Τό σκότος τής άμαθείας, τό όποιον επικρατεί, ιδίως είς τήν Βλαχίαν, τήν 
χώραν τού Ίωάννου, είς τήν οποίαν άρχοντες καί άρχόμενοι, κλήρος καί λαός 
είναι άμόρφωτοι είς άπίστευτον βαθμόν, κάμνει τον Μ α τ θ α ί ο ν  νά συγκινή- 
ται καί νά νποφέρη πολύ. Ί ν α  πείση τον Ίωάννην καί δώση τήν προσήκονσαν 
σημασίαν διά τήν σύστασιν, ίδρυσιν καί λειτουργίαν σχολείων δεν διστάζει να ύ· 
ποσχεθή εϊς τοιούτον καί τήν κατά τήν άλλην ζωήν, μεταβασιν τούτου άπ* ευθεί
ας εϊς ιόν Παράδεισον! 1

1. < Σ κ ο ] υ δ ο ν »  Λ ατινική  λεξις SCITDO. Τ ό  άρχαιστερον Ιτ α λ ικ ό ν  τά λλη ρο ι, ίσοδν- 
να μ ο νν  μ έ  πέντε Ι τ α λ ικ ό ς  λ ιρ έτ ια ς .
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”Ω πόσην σημασίαν δίδει είς τήν μόρφωσιν του λαού.
Προτρέπιι δθεν τον Ίωάννην να Ιδρυση σχολεία καί παρακινήση τούς νέ

ους νά φοιτήσουν είς αύτά. Ί ν α  δέ ή μόρφωσις λάβη καθολικόν χαρακτήρα είς 
τήν χώραν του και μη περιορισθή μόνον είς τούς εύπορούντας» συμβολεΰει τον 
Ίωάννην νά Ιξασφαλίση τά μέσα συντηρήσεως κα'ι διατροφής των Απόρων, πού 
θά φοιτήσουν είς αυτά. Καί ακόμη, επειδή άναγνωρίζει τήν ύψίστην αποστολήν 
του διδασκάλου, ώς άναμορφωτού τής κοινωνίας, δστις δέον κατά τήν επιτέλεσιν 
τού θείου έργου του νά είναι άπηλλαγμένος των βιοτικών αναγκών, ΐνα ούτω 

. ψυχή τε καί σώματι επιδίδεται Απερίσπαστος είς αυτό, υποδεικνύει είς τον Ί ω 
άννην, ίνα, διά τήν εξασφάλισιν τόσων τών μέσων συντηρήσεως κα'ι διατροφής 
τών απόρων μαθητών, δσ3ν καί διά τήν καταβολήν επαρκούς μισθού είς τούς δ ι
δασκάλους, διάθεση τά έσοδα μιας περιοχής τής ευφόρου χώρας του, ήτις, τρόπον 
τινά, νά άποτελή Ιδιοκτησίαν τών σχολείων, ής τά ετήσια έσοδα νά διατίθενται 
προς έκπλήρωσιν τού ωραίου, υψηλού, εύγενούς καί ιδεώδους, αυτού σκοπού.

ηΕνα χωρίον πρόσθεσε και άφιέρωσέ το 
καί με το δακτυλίδι σου το γράμμα βονλωσέ το, 
νά είναι εις ζωοτροφήν έκείνου τον σχολείου 
τά δσα συναθροίζονται° ξ έκείνου του χωρίου, 
· * · · · · · · · ♦  »
Καί άν το κάμης το καλόν αυτό με δρεξίν σου 
μέσα είς τόν Παράδεισον πηγαίνει ή ψνχή σου.

Άναγινώσκων τις τάς βαθυστόχαστους καί σοφάς προτροπάς τού αοιδίμου 
Μ α τ θ  α ί ο υ διά τήν ιδρυσιν φαεινών φάρων, σχολείων προς φωτισμόν τών είς 
το σκότος τής άμαθείας διαβιούντων εκεί συνανθρώπων μας, θαυμάζει περισσό
τερον τόν ανδρα. Ό  αναγνώστης καταλαμβάνεται Από απερίγραπτον λύπην. Ή  
θλιψις του κορυφούται, δταν βλέπη ότι, καί αυτοί οΐ Ιερείς, Ακόμη καί οι Αρχιε
ρείς ήσαν Αμόρφωτοι είς τοσούτον βαθμόν, ώστε νά μή έχωσι καν Αντίληψιν τής 
ύψίστης σημασίας τών Θείων Μυστηρίων καί λοιπών Εκκλησιαστικών τελετών. 
Άποστηθίσαντες παπαγαλιση τάς συνήθεις καθιερωμένος εύχάς, τάς επρόφερον 
Ασυναίσθήτως, χωρίς τό παράπαν νά Αντιλαμβάνονται το περιεχόμενόν των. ’Από 
αυτό καί μόνον δύναταί της νά συμπεράνη τόν βαθμόν τής ηθικής καταπτώσεως. 
εις ήν είχε περιέλθει κλήρος καί λαός. Τούτο κάμνει τήν εύγενή καί εύαίσθητον 
ψυχήν τού Αοιδίμου Μ α τ θ α ί ο υ  νά ύποφέρη πολύ-πολύ, διότι ήτο υποχρεω
μένος νά Ατενίζη καθ* εκάστην τό θλιβερόν τούτο κατάντημα. Μέ συντριβήν ψ υ
χής του λέγει.

Διότι δϊν εύρίσκετat κανείς γραμματισμένος 
έδώ* ςτην 'Επαρχίαν σου νά είναι προκομμένος 
Παπάς ουδέ καλόγερος, ουδέ Αρχιερέας.
I I · .  I · · · « ' »

Καί συνεχίζει μέ βαθύτατον πόνον.

ΟΙ Ιερείς δέν ζεύρουσι τό βρέφος νά θαπτίσουν 
ονδε ταίς Θείαις προσευχαΐς διά να λειτουργήσουν. 
Στεφάνια καί ενγ^έλαια τ* άκονονν καί θαυμάζουν 
καί τάλλα τά Μυστήρια ποσώς δεν δνομάζουν. 
Πολλά έθαρθαρώθηκαν τίποτας δεν γινώσκουν

ι
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μόν* τά κολλυβοπρόσφορά ώσάν τά ζώα βόσκουν.

"Ινα δέ συγκίνηση περισσότερον τον ‘Ιωάννην καί κεντρίση τον ζήλον αυτού 
διά τήν ϊδρυσιν μορφωτηρίων, διά νά φωτισωσι τον εσκοτίσμένον νουν των ά- 
μορφότων εκεί ανθρώπων, περαίνει τάς προς τούτον συμβολλάς του διά τής έξο
χου και λίαν επιτυχούς ταύτης αποστροφής του.

— Το γράμμα είναι ζωντανόν, ζωογονεί και άλλους 
τούς ταπεινούς κάμνει ψηλούς και τούς μικρούς μεγάλους.
Τολμώ ειπείν και τούς τυφλούς κάμνει μεγάλους νά θεωρήσουν 
9Εω ς τά νψη τ9 ουρανού τά άστρα νά μετρήσουν.

Εις βλα τά Βασίλεια Ζχονσι σπουδαστήρια, 
διδασκαλεία περισσά, σχολήν και Φροντιστήρια.
Μόνον Ιδώ στδν τόπο σου, Ιδώ στην 'Επαρχία σου 
κανένα δεν ενρίσκεται καί κάμε τ) άφεντία σου.

"Ασφαλώς at τοσούτον εμπνευσμένοι και μεσται περιεχομένου, λίαν δέ συγ
κινητικά! συμβουλαι κα! παραινέσεις του αοιδίμου Μ α τ θ α ί ο υ  δεν έμειναν ά· 
τελεσφόρητοι. Ό  ’Ιωάννης, συμμορφωθείς μέ τάς σοφάς ΰποθήκαςτού πνευματι
κού τούτου άνδρός, προέβη εις τήν σύστασιν και λειτουργίαν των απαραιτήτων εκεΐ 
σχολείων και ό λαός και κλήρος ήρχισε νά μορφώνηται. Τον λαοσωτήριον σπό
ρον εσπειρεν ό αοίδιμος Μ α τ θ α ί ο ς ,  δστις, ευρών γην άγαθήν, τήν καρδίαντού 
Μπάνου Ίωάννου. έκαρποφόρησεν.

To ούτω λαμπρώς καλλιεργημένον έδαφος διά τήν μόρφωσιν τού λαού, εσυ- 
νέχισεν άποδοτικώτερον άργότερον (τό 1633— 1654) ό διαδεχθείς τον Γ α β ρ ι· 
ή λ Βοεβόδας Μ α τ θ α ΐ ο ς ό Α .  ό Β α σ α ρ ά β α ς .  "Αλλα και ό τούτον δια
δεχθείς Σ ε ρ μ π ά ν ο ς ό Β \  ό Κ α τ α κ ο υ ζ η ν ό  ς,ειργάσθη μετ9 απαράμιλ
λου ζήλου διά τήν μόρφωσιν τού λαού.

Τις άντικειμενικώς κρίνων δεν αναγνωρίζει, δτι δ Ματθαίος επετέλεσεν ερ· 
γον αναμορφωτικόν, εκπολιτιστικόν εξυψωτικόν τούείς τό σκότος τής άμαθείας 
ζώντος τότε εκεί κόσμου; ΤΗτο ή δεν ήτο φορεύς πολιτισμού ε!ς τήν τότε άπολίτι- 
στον εκείνην χώραν, τήν Μολδοβλαχίαν, ήτις διά τού Σ ε ρ μ π ά ν ο υ  τού Α '. πα· 
ρέσχεν εις αυτόν φιλοξενίαν; Ό  Μ α τ θ α ί ο ς  όντως συνετέλεσεν σπουδαίως εις 
τήν άνύψωσιν τής πνευματικής στάθμης τού έκε ί λαού. Έ ξ ευγνωμοσύνης δθεν 
προς τον Μ α τ θ a I ο ν, πλέκει τό εγκώμιον τής εκεΐ πολυμερούς ευεργετικής 
δράσεώς του ό ευρυμαθής καθηγητής τού εν Βουκουρεστίφ Πανεπιστημίου X . 
Y O R G A , ό έλκων εκ τού ήμετέρου γένους (1), δν αναφέρει και ό Σεβασμιώτατος 
Κορυτσάς κ. Ε ύ λ ό γ ι ο ς (2) ώς ύποστηρίζοντα δτι οι ’Αλβανοί καί Ρουμάνοι 
είναι Λατίνοι.

Είναι αναντίρρητου δτι ή έπιτευχθείσα μόρφωσις τού εκεΐ λαού εΐχεν ώς 
φορέα της τήν Ελληνικήν γλώσσαν. Τοιαύτην Ελληνοπρεπή μόρφωσιν ωνειρεύε- 
το καί συνίστα ό αοίδιμος Μ α τ θ α ί ο ς .  Ή  Ρουμανική γλώσσα, ώς γλώσσα 
τής Εκκλησίας και κατά συνέπειαν μορφώσεως τού Ικεΐ λαού, εϊσήχθη άργότερον 
υπό τού ήγεμόνος τής Βλαχίας Μ α τ α ί ο υ Α' Β α σ α ρ ά β α. (3)

1. Νέος Έλληνομνήμων Τόμ. Α' σελ. 266,
2. Ήπβιρωιικά Χρονικά Τόμ. Γ* σελ. 62.
3. Έγκυχλοπ. Λεξικόν Έλευθερουδάκη Τόμ. ΙΑ' σελ. 181.



Συνεχίζων ούτω τάς προς τον Ίωάννην συμβουλάς του προτρέπει αύτόν, ίνα 
κτίζη γέφυρας εις ποταμούς και κατασκευάζω πηγάδια διά τούς στρατοκόπους, 
διότι τούτο είναι μέγα θεάρεστον έργον, νά μεριμνά δια την ψυχικήν σωτηρίαν 
των καταδίκων, οΐτινες, πριν έκτελεσθώσι, δέον καταλλήλως νά οδηγούνται etc τό 
Μυστήριον τής Θείας Ευχαριστίας, και άκυλουθεϊ δ τοσούτον συγκινητικός καί 
συναρπαστικός « Θ ρ ή ν ο ς τ ή ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς »  καί τούτον 
ακολουθεί ή τελευταία παραίνεσις <&οτι ου σκήπτρον, ον βασιλεία, ούδ9 άλλο τι τών 
γηΐνων, είμή ή Πίστης μετά τών έργων βοηθήσαι δύνάται>.

*Αναπτύσσων διά ταύτης τά ψυχικά καί ηθικά Ιφόδια, άτινα πρέπει νά έχω 
διά νά κληρονομήση την αιώνιον ζωήν, τονίζει ρητώς καί άπεριφράστως είς τού
τον, ότι ούδείς κατά τήν φοβεράν ώραν τού θανάτου θά δυνηθή νά παράσχω αύτφ 
βοήθειάν τινα. 'Ό τι ό θάνατος θερίζει άδιαχρίτως πλουσίους καί πτωχούς, άρ
χοντας καί άρχομένους, κληρικοΐ’ς καί λαϊκούς, Πάπας Καρδιναλίους, τούς οποί
ους διά τον άχαλίνωτον εγωισμόν, τήν άκρατον υπεροψίαν των, τό άγέρωχον ΰ· 
qpoc των, τον άλαζονικόν καί σατραπικόν χαρακτήρα των, τό κατ’ αυτούς, άλάθη- 
τον τής γνώμης των, ειρωνεύεται ελαφρώς λέγων.

Τον Πάπαν—ό θάνατος—<5έν έντρέπεται μέ το τρανό σκιάδι 
μόν, κόφτει ιαϊς ήμέραις του και φέρνει τον στον9'Αδη.
Καί τους Καρδιναλίους του με ταις μακραΐς μαντέλλαις 
τούς κάμνει νά σκοτίζωνται και χάνουν ταΐς καπέλλαις.

Καί περαίνει τάς σοφωτάτας ταύταςσυμβουλάς διά παραθέσεως τού κατά τάς 
Νεκρώσιμους ’Ακολουθίας ψαλλόμενου Δοξαστικού, ούτινοςτό περιεχόμενον, εύχε
ται νά μάς ταπεινώσω, διότι, άν συμβω αντίθετος*

«Φρόνεσιν δέν ποτάζομεν ονδε βαστούμεν γνώσιν.»

Ούτω λήγει τό λαμπρόν καί περισπούδαστον τούτο Βιβλίον, τό όποιον, ώς 
εν τοΐς προηγουμένοις άνεφέρομεν, άνεγινώσκετο μέ τοσαύτην διάθεσιν από τάς 
προ ήμών γενεάς, αφού δεκάκις προς τούτο άνετυπώθη.

'Ως τόπος συγγραφής του φέρεται ή πόλις τής Μικράς Βλαχίας Τ ρ ι γ ό β υ- 
σ τ ο ν  καί ούχί ή Μονή Δ ά λ ο υ. Καί εύλόγως γεννάται τό Ιρώτημα: Τίνες λό
γοι ύπηγόρευσαν εις τον Μ α τ θ  α ι ο ν νά εγκαταλείψω—έστω καί προσωρινώς— 
τήν Μονήν Δ ά λ ου , εις ήν συνέγραψε τά πλεΐστα τών έργων του καί μετέβη εις 
τήν πόλην; N i έμενε φιλοξενούμενος παρά τφ εκεί συναδέλφου του Μητροπολίτη;
Νά επέβαλλον εις αυτόν λόγοι υγείας, διά νά παρακολουθήται ή υγιεινή του κατά- 
στασις παρά θεράποντος Ιατρού; ή εφιλοξενειτο υπό τού άρχοντος Ίωάννου Κα· 
τριτζή, πρόςδν α! συμβουλαί καί νουθεσίαι; 'Ίσιος νά συμβαίνω τό τελευταΐον διό
τι, καί ό καθητής Ν. Y O RG A , δν εν τοις προηγουμένοις άνεφέραμεν, γράφει ότι 
«......  Ό  Ματθαίος κατέλιπεν είς ημάς πλήν τινων Έμμετρων έργων καί πολύτι
μον Ιστορίαν τής 'Ηγεμονίας τής Βλαχίας, εντώ  χρόνω τής διαμονής αυτού παρά 
τόίς Βοεβόδοις, υπήρξε δε καί ιδρυτής Σχολής Βιβλιογράφων έν Βλαχίφ» (1 ).Πάν
τως ή εις Τριγόβυστον παραμονή του ήτο βραχείας διάρκειας, ίσως ,όσος χρόνος 
άπχμήθη, διά τήν συγγραφήν τής 'Ιστορίας, διότι, από άλλα έργα του, γρα- 
φέντα άργότερον, μαρτυρεϊται, ότι εγράφησαν είς τήν Μονήν Δάλου, όπου καί άπέ- 
θανεν.

(Συνεχίζεται) 1
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1. Νέος Έλληνομνήμων Τόμ. Δ' σελ. 266.
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ΚΑΘΩΣ ΧΑΡΑΖΕ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑ

Ά μ α  τή χαταλήψει τής πόλεως, έτοι- 
χοχολλήθησαγ καί έχυχλοφόρησαν αΐ κά
τωθι προκηρύξεις χχ ΐ έγκύκλιοι:

-Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ Τ Ο Ϊ ΣΤΡΑΤΟΓ 

Η Π Ε ΙΡΟ Γ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΓΣ ΗΠ ΕΙΡΩ ΤΑ Σ

Ή  θέλησις καί ή γενναιότης τού Ε λ 
ληνικού Στρατού, ήγαγεν Ή μ α; εις κατά- 
κτησιν τής πρωτευούσης της Έπείρου.

Τίμιον Ε λληνικόν αίμα έχύθη έν πολ- 
λαΤς μάχαις διά την κατάκτησιν ταύτης.

Τόν άγώνα άνελάβομεν τζρίς προχσπι- 
σιν τών δικαίων ιών Ε θνώ ν καί τού αν
θρώπου ώς άτόμου καί ώ; πολίτου.

ΔΓ δ καί είσελαύ,ων είς τά Ιωάννινα, 
διακηρύττω δτι,έγγυώ μαι εις πάντας ανε
ξαρτήτως θρησκείας και εθνότητα; άσφάλει* 
αν ζωής καί περιουσίας. 'Αλλά πας ό έπι- 
χειρήσων ;ά  οιαταράξη την δημοσίαν τά- 
ξιν ή βπως δήποτε ν’ ά/τιστρατευθή είς 
τάς διαταγάς Μου καί τούς νόμους τής 
Ε λλάδος, θέλε: τιμωρηθή παράδειγμα- 
τικώς.

Πρός έξχσ^χλισιν τής δημοσίας τάξεως, 
κηρύττω τόν στρατιωτικόν νόμον μέχο: νεω* 
τέρας άπογάσεακ.

Αί λεπτομέρεια: τής έγαρμογής αυτού 
περιέχονται έν ιδιαιτέρα προκηρύξει.

Πέποιθα δτι. πάντες ανεξαιρέτως, 
συναισθανόμενο: τάς εύθύνας τών πράξεων 

-αύτών, θέλουσ: συντελέσει είς την παγίω- 
σιντής τάξεως καί άσγαλείας έν τή πόλει 
καί θέλουσ; παράσχει Μοι πρόθυμον συν
δρομήν πρδς εύόδωσιντοΟ έργου Μου.

* Συνέχεια άπύ τό προηγούμενο, σελ- 30.

Έ ν  Ίωαννίνοις τή 21 Φεβρουάριου 1913 

Κωνσταντίνος Διάδοχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΚΗ ΡΓΞΙΣ 
Π ΡΟ Σ ΤΟΓΣ ΚΑΤΟΙΚΟΓΣ 

ΤΗΣ Η Π Ε ΙΡΟ Γ

Δυνάμει τοΟ υπό τής Βουλής τών Ε λ 
λήνων ψηφισθέντος την 6ην ’Οκτωβρίου έ- 
νεστώτο; έτους νόμου ΔΞΘ' (ύπ’ άριθ. 
4069), ούτινος ή ισχύς ήρξατο διά τού άπό 
τής 9ης ίδίου μηνό; καί έτους Βασιλικού 
Διατάγματος, ή προς δυσμάς τού Α χ ε 
λώου ζώνη, έκηρύχθη είς κατάστασιν πο
λιορκίας, μεταβιβασθεισών είς τήν Στρα
τιωτικήν Α ρχήν πασών τών έξουσιών των 
πολιτικών άρχών τών άναγομένων είς τήν 
τήρησιν τής τάξεως καί τής Αστυνομίας, 
τών Στρατιωτικών.Δικαστηρίων, έπιλαμ- 
βαλμένων τή: καταδιώξεως πάντων τών 
κατά τής άσ^αλειας τού Κράτους, τού πο
λιτεύματος καί τής δημοσίας τάξεως καί 
ειρήνης ώ; καί κατά τών προσώπων καί 
περιουσιών απευθυνόμενων κοινών άδικη- 
μάτων, οίαδήποτε καί άν ή ίδιότης τών 
αυτουργών ή συνεργών, έσάκις κατά τήν 
κρίσιν τής Στρατιωτικής Δικαστικής Α ρ 
χή ., έκτίθετα: οι* αύτών είς κίνδυνον ή ά* 
σιράλεια τού έν καταστάσει πολιορκίας τό
που ή διασαλεύεται ή δημοσία τάξις, ώς 
κα: κατά παντός άπειθοϋντος είς οίασδή- 
ποτέ διαταγάς τής Στρατιωτική; ’Αρχής 
κατά τάς κατ’ οίκον έρευνας έν ήμέρα καί 
νυκ:ί, κατά τάς κατ' άπομάκρυνσιν παν
τός ύπόπτου ή άτάκτου στοιχείου διατα- 
γά ; αύτής, κατά τήν παραγγελλομέ*ην πα· 
ράδοσιν τών βπλων καί έφοδίων, κατά τήν 
ένέργειαν πάσης πράξεως, σκοπούσης τήν
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άμυναν καί ασφάλειαν της χώρας, κατά 
τήν άπαγόρευσιν καί δίάλυσιν οίασδήποτε 
συναθροίσεως καί παντός συνεταιρισμοί} καί 
κατά την άπαγόρευσιν τής άνακοιν<υσεως 
καί δημοσιεύσεως πληροφοριών, καθ’ οίον- 
δήποτε τρόπον και διά τοΟ τύπου, έξ ών 
προκαλεΤται ή διάπραξις άδικημάΐων κα
τά της άσφαλείας τοΟ Κράτους, τοΟ πολι
τεύματος της δημοσίας τάξεως καί ει
ρήνης.

ΚΗΡΙΣΣΩΝ

”Οθεν τήν έναρξιν του ΣτρατίωυικοΟ 
Νόμου, προσκαλώ πάντας τούς κατοίκους 
άνεξαρτήτως θρησκεύματος ΐνα άφοσιωθώ· 
σιν εις τά ειρηνικά αύτών έργα, άποφεύ- 
γωσιν πάσαν πράξιν δυναμένην νά άγάγη 
αύτούς ένώπιον τών έκτάκτων Στρατιωτι
κών Ποινικών Δικαστηρίων, άτινα θέλουσι 
έφαρμόζει κατ’ αύτών άμειλίκτως τάς βα· 
ρυτάτας τού Νόνου ποινάς, διαβιώσιν δέ 
καί σέβονται τήν τιμήν, τήν ζωήν καί τήν 
περιουσίαν αύτών.

Έγένετο έ ν ’Ιωαννίνοις τή 21 Φεβρου
άριου 1913

Ό  Στρατιωτικός Διοικητής Ίωαννίνων

ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΓΣ ΚΑΤΟΙΚΟΓΣ 
ΤΗΣ Η Π Ε ΙΡ Ο Ι

Καταλαμβάνων έν όνόματι τής Α.Μ. 
τοΟ Βασιλέως τών Ελλήνων τήν ’Ήπειρον 
καί άποδίδων ούτω καί είςτήν χώραν ταυ. 
την τ ’ άγαθά τής πραγματικής έλευθερίας 
καί ίσοπολιτείας, προσκαλώ πάντας τούς 
κατοίκους αύτής δπως έπ’.μελώς άποφεύ- 
γωσι πάσαν πράξιν δυναμένην νά παρα* 
βλάψη όπωσδήποτε τήν δημοσίαν τάξιν, ής 
ή αύσιηράτήρησις, άποτελεΐ τό πρώτιστον 
μέλημά μου, καί έπιδοθώσι πάντες εις τά 
ειρηνικά αύτών έργα.

Εγγυώμαι δέ τήν πλήρη έξασφάλισιν 
τής τιμής, περιουσίας καί τών θρησκευτι* 
κών πεποιθήσεων πάντων έν γένει τών κα
τοίκων, άνεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύ
ματος καί πέποιθα δτι, καί οί έν τοϊς βο- 
ρείοις διαμερίσμασι τής Έλληνικωτάτης 
Ηπείρου βιοΟντες ’Αλβανοί, δεόντως θά

έκτιμήσωσι τ* άγαθά τής παρεχομένης είς 
δλους πλήρους έλευθερίας καί ίσοπολιτείας 
καί έν όμονοία καί άγάπη πρός τούς συνοί
κους Ελληνικούς πληθυσμούς, μεθ’ ών 
συνδέονται διά κοινών δεσμών καταγωγής 
καί αίματος, θά σπεύσωσι νά συνεργασθώ- 
σι μετ’ αύτών πρός εύόδωσιν τών έκπολς- 
τιστικών μου έργων καί έδραίωσιν τής δη
μοσίας τάξεως καί άσφαλείας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ 
Τ Ο Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ο Ι 

Η Π Ε ΙΡ Ο Ι ΚΑΙ Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑ Κ Η ΡΙΤΤ ΕΙ:

Καταλυθεισών άπασών τών μέχρι τοΟ· 
δε πολιτικών καί στρατιωτικών άρχών έν 
τη δφ’ Η μώ ν καταληφθείση χώρα, μέχρι 
νεωτέρας άποφάσεως, άναγνωρίζονται, μό
νον αΕ θρησκευτικαί άρχαί, ήτοι οί Σ. Μη- 
τροπολϊται καί οί 6π’ αύτών έξαρτώμενοι 
'Ιερείς, Μητροπολιτικά Δικαστήρια καί 
Δημογεροντίαι, οΕ Μουφτήοες καί Καδήδες 
καί Ραβϊνοι. Έ κ  δέ τών πολιτικών άρχών, 
άναγνωρίζονται μόνον αΕ τοπικαί: ήτοι αΕ 
Δημαρχίαι καί οί Μουχτάρηδες.

Προσκαλούνται δέ, οΕ μέν Σεβασμιώ- 
τατοι Μητροπολιται ώς καί αΕ άνώτεραι 
θρησκευτικαί Ά ρχαί, νά συστήσωσιν είς 
τούς έξαρτωμένους λειτουργούς, νά έξακο- 
λουθήσωσιν άσκουντες τά έαυτών καθή
κοντα μετά ζήλου καί άκριβείας, οί δέ Δή
μαρχοι καί Μουχτάρηδες, νά έμφανισθώ- 
σιν έντός όκτώ ήμερών ένώπιον τών νέων 
άνωτέρων πολιτικών καί στρατιωτικών 
Ά ρχώ ν.

Έγένετο έν Ίωαννίνοις τή 21 Φεβρου
άριου 1913

Ό  Γενικός Α ρχηγός

τοΟ Στρατού 'Ηπείρου καί Μακεδονίας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ
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Ό  Νομάρχης Ίωαννίνων 

Πρός
Ά πάσ α; Τάς Εκκλησιαστικά;, Στρά- 

τιωτικάς, Δικαστικά; καί Διοικητικά; *Αρ· 
χάς των καταληφθειαών υπό τοϋ Ε λλη ν ι
κό 0 Στρατού έν Ήπείρω Χωρών.

Γνωρίζομεν υμίν ότι, ή Α.Β. ‘Γψηλό· 
της 6 Διάδοχος Κωνσταντίνος, ηύδόκησεδιά 
τη ; άπό 2ό Φεβρουάριου έ.έ. έν Ίωαννί- 
νοι; έκδοθειση; διαταγής αύτοΰ, νά διορί- 
ση ήμάς Νομάρχην Ίωαννίνων* ο:ά δέ 
της άπό 27 ίδίου μηνός καί έτους αύτου 
τοιαύτης, ύπήγαγεν 6φ* ήμάς τήν πολιτι
κήν Διοίκηοιν άπάσης τής κατακτηθείσης 
έν Ή πείρω  χώρας* συνεπώς, άπό τής κοι 
νοποιήσεως τής παρούσης, ή; θέλουσι λάβει 
γνώσιν αί ύφιστάμεναι άρχα ίδιά  τών προϊ
σταμένων αύτών, παρακαλουμένων πρός 
τούτο, πάσαι αί άρχαί τής χώρας ταύτης 
αί λαμβάνουσαι όπωσδήποτε ύπηρεσιακήν 
άνάγκην πρός ήμετέραν έπέμβασιν Βέλου- 
σιν άπευύνεσθαι πρός τόν Νομάρχην Ί ω 
αννίνων.

Έ ν  Ίωαννίνοις τή 28 Φεβρουάριου 1913 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΓΠΑΛΔΟΣ ΦΟΡΕΣΤΗΣ 

Τ Ο  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ

Ή  άλωσίς τών Ίωαννίνων καί ή παρά- 
δοσι; αύτών, μετά 33000 Τουρκικού στρα- 
τοΟ καί 200 τηλεβόλων, άν άποτελή διά 
τόν ούμπαντα Ελληνισμόν καί τόν 'Η πει
ρωτικόν Κόσμον έ>θουσιώδη έορτήν καί 
πανήγυριν είς ήν τά νικητήοια ψάλλει, έν· 
δακρυς, έκ δικαίας πατριωτικής χαράς καί 
ύπερηφανείας, 6 περιπαθέστατος έΒνικός 
λυρισμός, διά τήν ίσιορίαν καί τήν πολι
τικήν γεωγραφίαν, άνοίγει νέας δέλτους 
καί νέα φύλλα διά μίαν κοσμοίστορικήν 
μεταβολήν, ή Οποία συντελεΐται εις τά 
κράσπεδα τής 'Ανατολής καί τών Βαλκα
νίων.

Διότι ή όχυρά άκρόπολις τής Ηπείρου, 
ή φρασσομένη" άλλως τε καί προτήτερα υ
πό δυσπορθήτων φρουρίων, άπόρΒητος δέ 
έντελώς καχαστάσα διά τών άπό τετραετίας 
συντελεσθέντων, κατά σχέδιον τοΟ Γκόλχς 
Πασά, τεραστίων Οχυρωματικών έργων τής

Μπιζάνης—προστατευομένων καί τούτων 
εκατέρωθεν Οπό φοβερά; ζώνης άλλων πυ 
ροβολείων τής Καστρίτσης, ‘Αγίου Νικο
λάου, καί Δουρούτης— άλωθείσα δέ καί πε· 
σουσα, μόνον χάρις εις τήν γενναιότητα 
τής άκαμάτου έλληνικής ορμής καί λόγ
χης καί τήν μεγαλοφυά στρατηγικήν πε- 
ρίνοιαν του Διαδόχου στρατηλάτου, δέν 
χαρίζει μόνον τήν έλευθερίαν είς την ’Ή 
πειρον καί τά Ιωάννινα.

Εύκρινή, διαυγή, πραγματικά καί σα
φή διαγράφονται ήδη τά όρια τών έλληνι- 
κών άπαιτήσεων καί τό σύνορον τής όνει- 
ροποληθείσης μεγάλης Ελλάδος, δέν μέ
νει άπλοϋν έθν.κόν όνειρον καί πλατωνικός 
καϋμό;, άλλά δορυάλωτον πλέον, τό σύνο
ρον τούτο, μετά τήν πτώσιν τών Ίωαννί- 
νων, πρό τής Κων;πόλεως, μέ νικηφόρον 
ελληνικήν στρατιάν, όρίζει τάς έθνικάς ά- 
παιτήσεις.

*Ογι μέ λόγια πλέον, όχι μέ έγγραφα 
διπλωματικά καί ιστορικούς τίτλους, άλλά 
μέ λόγχην, ή οποία, άπό Πρεβέζης μέχρι 
τής Τσατάλτζης καί άπό Άκροκεραυνίων 
μέχρι Κων)πόλεως καί άπό Ελλησπόντου 
μέχρι Κρήτης καί άπό Αύλώνος μέχρι Ά μ - 
βρακικοΟ άπλουμένη, έπικρατεί στερεά; 
καί θαλάσσης, διώκτρια τοϋ τελευταίου 
τούρκου στρατιώτου καί φύλαξ άήττητος 
τής κυματιζούσης πανταχοϋ κυανολεύκου 
έλληνικής σημαίας.

Ή  πτώσις τών Ίωαννίνων—άτινα, άν 
υπήρξαν έπί αιώνας μάκοούς ό πανελλήνι
ος μυστικός πόθος, έπέπρωτο όμως καί νά 
χαρισθώσιν αίωνόβιον γέρας διά τήν Έλ·. 
ληνικήν άνδρείαν καί τόλμην τή 2 1η Φε
βρουάριου 1913—καθορίζει ήδη τήν.τύχην 
τοΟ Ελληνισμού, απλοποιεί τό Νησιωτι
κόν ζήτημα, γράφει τά ’Ηπειρωτικά βρια, 
άποκρούει πάσαν θυσίαν καί παραχώρησιν, 
πιθανήν, άν δέν έπιπτον τά Ιωάννινα, στε
ρεοί είς ύπερήφανον βάθρον άξιώσεων τήν 
υπεύθυνον Ελληνικήν Κυβέρνησιν καί δί
δει είς χείρας αυτής τίτλους, άπέναντι τών 
οποίων, πάσα ευρωπαϊκή μεσολάβησή ή 
μ εκτεία  υπέρ ειρήνης, θά άκούση τούς ό
ρους μετά τοϋ σεβασμού, δν έμπνέει ή ν ι
κήτρια λόγχη καί ή δαφνηφόρως άτενίζου- 
σα, πρός τήν Μ. Ασίαν ήδη, Ελληνική  
στρατιά.
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Άλλ* έξ* άλλου, καί διά τήν συνόλην 
βαλκανικήν συμμαχίαν, δίδει νέαν ένεσιν 
ζωής καί σφρίγους' καί ή άλωσις των Ίω - 
αννί\ων υπό τοϋ ΈλληνικοΟ στρατοΟ πα
ρέχει είς δλους τούς συμμάχους νέον γεγο
νός, διά τό δποίον, άν σεμνύνηται <5 σύμ· 
μπας Ελληνισμός, βνθους, οί σύμμαχοι, 
ωφελούμενοι καί ούτοι, θά εΰρωσιν εύκαι- 
ρίαν νά τιμήσωσιν, άλλην μίαν φοράν, πο
λύτιμον σύμμαχον καί εύλογήσωσιν την 
ώραν καθ’ ήν, δ ευλογημένος άνωθεν ‘Ε λ
ληνικός στρατός, έπέπρωτο έπανειλημμέ- 
νως, νά καταφέρη ,λύτός τά τελευταία 
θανατηφόρα κτυπήματα είς τόν έπάρατον 
έπιθανάτιον άσθενή—κτυπήματα άπό τά 
δποία, ή βαλκανική συμμαχία, κερδίζει έ
δαφος απέναντι τής Ευρώπης στερεόν καί 
βάσιμον.

Ούτως ώστε, ή πτώσις των Ίωαννίνων 
άν διά τόν Ελληνισμόν άποτελεί πανήγυ- 
ριν καί δόξαν, διά τήν βαλκανικήν συμμα- 
χίαν καί τήν καθόλου ίστορίαν, ώς συντελεί 
ώς κλείςκαί κατακλείς κοσμοϊστορικοΟ γεγο
νότος, δπερ μετέβαλεν όριστικώς άπό τοΟδε 
τόν χάρτην τής ’Ανατολής.

ΪΠΟ ΤΑΣΣΟΝ ΤΑΙ

Ειδήσεις αύθεντικαί έξ δλων τών έπαρ· 
χιών, φέρουσιν ώς βέβαιον καί συντετελε- 
σμένον ήδη γεγονός, δτι σύμπασα ή Ε λ 
ληνική "Ηπειρος— Ε παρχία  πρός Ε π α ρ 
χίαν—καταλαμβάνεται καί παραδίδεται 
είς τόν Ελληνικόν στρατόν πλέον.

Ούτω, μετά τήν παράδοσιν τής Παρα
μυθίας, Φ.λιατών, Μαργαριτίου καί ‘Η- 
γουμενίτσης, τή 22α Φεβρουάριου, έπηκο- 
λούθησεν ή κατάληψις τής Κονίτσης, τή 
23η λ.μ. καί τοΟ Λεσκοβικίου, τή 24η 
λ.μ. ώς καί τής Πρεμετής υπό τής τρίτης 
Μεραρχίας, τή 25η λήγοντος μηνός, άφευ
κτος δέ θεωρείται καί ή παράδοσις τών 
ά,λλων έπαρχιών. Χαρακτηριστική δέ είνε 
ή έμπιστοσύνη, μεθ’ ής αί έπαρχίαι αύται 
παραδίδονται είς τόν 'Ελληνικόν στρατόν 
καί ή έμπιστοσύνη μεθ’ ής οί τέως κρα
τούντες Μωαμεθανοί, παραδίδουσι τάς πό
λεις, βαρυνθέντες καί αυτοί μίαν άφόρητον 
Διοίκησιν ώς ή τουρκική, καί άναμέ- 
νοντες νέαςήμέρας εύημερίας Οπό τό πε·

πολιτισμένον καί φιλελεύθερον ‘Ελληνικόν 
καθεστώς.

Χαρακτηριστική δέ έπίσης ή περίνοΐα 
τών Μουσουλμάνων προκρίτων προθυμοποι- 
ουμένων είς τήν παράδοσιν, διότι διαβλέ- 
πουσιν προφανώς δτι, μετά τήν πτώσιν τών 
Ίωαννίνων, πάσα άντίστασις έξαντλεί πλέ
ον και έκτραχύνει καί τήν υπομονήν τοΟ 
έλληνικοΰ στρατού, δστις έκών άκων 
έπειτα, διά τής λόγχης καί τοΟ έξολοθρευ- 
μοΟ θ* άποτελειώση, δ,τι ή πρόνοια τών 
Μουσουλμάνων δέν σπεύσει νά διασώση.

Καί οΰτω δ οαφνηφόρος Διάδοχος τοΟ 
Ελληνικού θρόνου ήγούμενος στρατοΟ ά- 
καμάτου καί γενναίου, θέτει ήδη εύρύ τό 
Ελληνικόν πέλμα κατοχή; είς τήν Ε λ 
ληνικήν ’Ή πειρον καί δ.τι ώς χθές, οί ι
στορικοί τίτλοι, διεξεδίκουν, άπόκτημα δο- 
ρυάλωτον πλέον καί άναφαίρετον άποκα- 
θίσταται είς τήν ’Εθνικήν Ισ τορ ία ν’ καί ή 
νΗπειρος, ή ώραία, ή ’Ήπειρος, ή πολυπα- 
θής, βλέπει τελειωμένον τό προαιώνιον έ- 
θνικόν δνειρόν της:

Τήν προσάρτησιν είς τήν Ε λλάδα καί 
τήν κυανόλευκον άπό τών ’Ακροκεραυνείων 
μέχρι τών δψηλών δείράδων τοΟ Γράμμου, 
νά διηγήται τήν δόξαν του έλευθερωτοΟ 
της ΈλληνικοΟ στρατοΟ.

Ά φ ’ έτέρου δέ καί οί παρεπιδημοϋντες 
ένταΟθα καί παρακολουθοΟντες άνταπονρι- 
ταί τών ξένων έφημερίδων, είς τήν πάνδη
μον φρενίτιδα τοΟ άγνώς ΈλληνικοΟ καί 
ένθουσιώντος πληθυσμού του τόπου, κατε- 
νόησαν δπόσον γελοία κατασκευάσματα 
καί μυθικά έπινοήματα ήταν αί προσπά* 
θειαι πρός Άλβανοποίησιν τής Έ λληνι- 
κωτάτης Η πείρου, τής δποίας ή ψυχή καί 
ή καρδία δλη, δέν είχε άπ’ αίώ\ων, παρά 
ένα μόνον καϋμόν*.

Νά ίδη τήν Ελληνικήν σημαίαν κυμα- 
τίζουσαν έπί τής πατρίδος καί τήν Ε λ λ η 
νικήν κατοχήν νά σημειώσηκαί πολιτικώς 
τά όρια τής ’Ηπείρου, έως έκεί, ένθα φυ· 
σικώς καί έθνολογικώς άπ* αιώνων άναμέ- 
νουσιν τόν έλευθερωτήν Έ λληνα  Στρατόν.

Ε ΙΤ Ε

Τιμά καί γεραίρει καί χαρακτηρίζει 
τήν εύγένειαν τής ‘Ελληνικής φυλής, καί 
άναδεικνύει, άπαξ έτι μάλλον σεβαστήν τήν
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τιμήν καί τόν ίπποτισμόν τοΟ ~ Έλληνικοϋ 
στρατού, ή άμνησίκακος, φιλάνθρωπος καί 
εύπροσήγορος, μέχρι θυσίας πολλάκις, δια
γω γή τοϋ στρατοϋ μας, τόσον πρός δλους 
τούς παραδοθέντας Τούρκους άξιωματικούς 
και στρατιώτας, δσον καί πρός τόν έλάχι* 
στον Μωαμεθανόν πολίτην τής άλωθείσης 
χώρας καί τής πρωτευούσης τών Ίωαν- 
νίνων.

‘Ως "Ελληνες δέ, αίσθανόμεθα έπί τού· 
τψ έθνικήν ύπερηφάνειαν, δταν βλέπομεν 
τούς γενναίους ήρωας τοϋ Μπιζανίου μέ ά· 
δελφικήν καλωσύνην καί ήπιότητα ν9 άνα- 
κουφίζωσι τό άλγος των ήττημένων, ^ά 
προστατεύωσιν αυτούς παντοιοτρόπως καί 
προσπαθώσι, μέ τήν γλυκυτέραν εύγένειαν, 
νά προλαμβάνωσιν, δσον τό δυνατόν, πά 
σαν στενοχωρίαν έκείνων, οί'ηνες, ως χθές 
είσέτι ώργίαζον έπί τής υπαίθρου καί έ· 
θυον καί άπώλλυον ένδνόματι τής Κυβερ
νητικής άνοχής είς βάρος τών Ελληνικών 
πληθυσμών.

'Ακριβώς, ούτω λεοντόθυμον καί μεγα· 
λόψυχον, διπλίτερα τόν χαίρεται ή ψυχή 
μας τόν κατακτητήν στρατόν, δστίς ήλθε 
προφήτης νέων έλευθεριών, νέου φωτός πο
λιτισμού, νέων ήμερών άναστάσεως ’Ηπεί
ρου καί εύτυχίας δλων των έν αύτή φυλών, 
άνεξαρτήτως θρησκεύματος, ώς έμπρέπει 
είς στρατιώτας έθνους μεταλαμπαδεύσαντος 
πανταχου πολιτισμόν καί τήν άλήθειαν καί 
ούχί είς άτάκτους όρδάς βασιβουζούκων 
ζαπτιέδων καί νιζάμηδων, δι’ σ'ύ; ή τιμή 
ή ζωή καί ή περιουσία του άλλου καί μά
λιστα τοΟ άλλοδόξου, θεωρείται έρμαιον 
καί κτήμα ίδικόν το)ν.

Εύγε:

ΑΝΑ ΤΗΝ 1ΙΟΛΙΝ

(Σημειώσεις Ίωαννίτου 

Ο Ι ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ

Ή  πόλις μας, μέ τήν εύτυχίαν τής ά 
πελευθερώσεώς της, ηύτύχησε νά φιλόξενή 
καί πολλά τών ύψηλών μελών τοϋ Σεπτοϋ 
Β. Οίκου. Ούιω τά ’Ιωάννινα, έκτός τοϋ 
Διαδόχου ηύτύχησαν νά ιδουν τούς πρίγ- 
κηπας Γεώργιον, Χριστόφορον, Άνδρέαν

εΗΠΚίΡΩΤΙΚΗ C IT lA i

καί "Αλέξανδρον, καί τάς πριγκηπίσσας 
Μαρίαν, Ελένην καί Ά λίκην.

Ό  κ. Φ ο ρ έ σ τ η ς

Μέσα είς τάς ένθουσιώδεις χαράς, είς 
τά όποιας πλέει κατ' αύτάς τ.άς ήμέρας ή 
πόλις μας, είνε ευτυχής, διότι είδεν, άπό 
τής πρώτης στιγμής τής είσόδου τοϋ έλλη- 
νικοϋ στρατοϋ, μορφήν έπιβάλλουσαν καί 
συμπαθή, φυσιογνωμίαν συνδεθεισαν βαθύ
τατα έπί τετραετίαν μέ δλην τήν έσωτερι- 
κήν ζωήν τής πόλεως καί τής- 'Ηπείρου, 
άνδρα μοχθή?αντα, άγρυπνήσαντα, έργα- 
σθέντα, πατριώτην ένθουσιώδη, καί λεπτό- 
τατον τούτοχρόνως, διπλωμάτηντόν κ. 
"Αγγελον φορέστην πρώην Γενικόν Πρό
ξενον Ίωαννίνων.

"Οταν γραφή ή ιστορία τοϋ ’Ηπειρωτι
κού άγώνος, καί ένας ιστορικός, μέ ψυχήν 
καί νεϋρα "Ηπειρωτικά, ζηιήση τόν προ
φήτην καί τόν υποφήτην μιας νέας ζωής 
έν "Ιωαννίνοις καί κατ’ έπέκτασιν, έφ' δ - 
λη; τής 'Ηπείρου, θ’ άνακαλύψη είς έν, 
διανυκτερεϋον διαρκώς, έπί τριετίαν ήδη, 
γραφείον τού Προξενείου, άκαταπόνητον, 
άκούραστον, άφαντάστως έργατικόν καί 
γνώστην παντός 'Ηπειρωτικού ζητήματος 
τόν κ, Φορέστην διευθύνοντα^πάσαν όργά· 
νωσιν, πηγνύοντα συλλόγους, σωματεία, 
νουθετοΰντα, παραφερόμενον, παθαινόμε- 
νον, πάσχοντα, αιωνίως πονοϋντα διά τά 
Ίωαννίτικα καί τά 'Ηπειρωτικά πράγματα.

Ό  άδάμαστος αύτός, ό ύψηλόφρων καί 
ίπποτικός εύγενής Κεφαλήν, ό άμείλικτος 
προκειμένου περί έθνικής έργασίας, άλλ" 
ειλικρινής καί ώραίος τήν ψυχήν, έγεννή- 
θη Κεφαλλήν, άλλα ή ’Ηπειρωτική ψυχή, 
έχει όμιλήσει είς τήν καρδίαν του, μέ δλας 
τάς φωνάς πάθους είλικρινοϋς καί άσβέστου 
διά τήν "Ηπειρόν μας. Καί αί δπηρεσίαΐ 
άς τό πνεϋμα, ή διορατικότης, ή θαυμασία 
άντίληψις καί Ακαταπόνητος έργατικότης 
του παρέσχεν είς τήν ’Ήπειρον δλην, μ ό 
νον δταν γραφή ή ίστορία τών αϋπνιών του 
θά είνε δυνατόν νά έκτιμηθή τελείως.

Έ  «νΗπειρος», ή όποία έθεώρησεν ά· 
είποτε τιμήν καί εύτυχίαν τη; νά δουλεύη 
παρά τό πλευρό ν του καί τήν φωτεινήν 
άντίληψίν του είς δλα, μέ δάκρυα χαράς 
είδε τόν εύγενή άνδρα μέ τούς πρώτους

ν ;
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έλευθερωτάς κατάφθάνοντα, καί διησθάνθη 
άπείρως τδ μειδίαμα τής εύδαιμονίας, πού 
έφώτιζε τά μάτια του, όταν έπάτει, έλβύ- 
θερον πλέον, τδ χώμα τών Ίωαννίνων.

Διότι μόνον οί έργασθέντες διά μίαν 
τοιαύτην έλευθερίαν μειδιώσιν ούτως εύ- 
δαιμόνως—καί ούδείς π)έον τού κ. Φορέ- 
στη είργάσθη μέ τόσον καϋμδν δία τά πρά- 

•γματα τής πατρίδος μας.
Καί ή θέσις του Νομάρχου Ίωαννίνων, 

είς κανέναν δέν άρμοζε τόσον δικαίως,'δ- 
σον είς τδν εύγενή καί ίπποτικδν άνδρα, 
δστις έγεννήθη Κεφαλλήν, άλλ’ είς μίαν 
τριετίαν άκαταπονήτου έν Ίωαννίνοίς έρ- 
γασίας άπεδείχθη δ άκραιφνέστερος τών 
Έπειρωτών.

Μ ν η μ ό σ υ ν ο ν ύ π έ ρ  τ ώ ν  π ε -  
σ ό ν τ ω ν.

Μέγα, πάνδημον, καί έπιβλητικόν, ώς ή 
κατέχουσα τήν ψυχήν δλοκλήρου τής πόλεως 
ιερά συγκίνησις έτελέσθη χθές τδ μνημόσυνον 

I ύπέρ τών ήρωίκώς πεσόντων έλευθερωτών
f Ελλήνων στρατιωτών, έν τω Μητροπο··
[ λιτικω Ναψ ‘Αγίου ’Αθανασίου.
\ ‘Ολόκληρος ή πόλις, συν γυναιξί καί
[ τέκνοις, παρηκολούθησε τήν έπιμνημόσυ*
I νον τελετήν, εύλογοΟσα τήν μνήμην τών
r γενναίων νεκρών—-άσφυκτικώς δέ έπληρώ-

θη, ού μόνον δ ναός, ή περιοχή αύτοΟ, άλ· 
λά καί δλοι αί παράπλευροι πρδς τήν ίεράν 
Μητρόπολιν δίοδοι.

Ιδ ίω ς δμως, δ,τι έδωκεν δλην τήν έπι· 
βλητικότητα είς τδ μνημόσυνον, δπήρξαν 
αί 20 φιλότιμοι συντεχνίαι τής πόλεώς 
μας, αί όποϊαι μέ τά λάβαρα, τάς σημαίας 
καί τούς κατατεθέντας έπί τοΟ κομψώς δια
σκευασμένου κενοταφείου ώραίους στεφά
νους, μαζί μέ τούς άλλους τοϋ ίατρικού καί 
δικηγορικού σώματος, ώς καί τών φαρμακο
ποιών καί του έμπορικοΟ συλλόγου,καί τούς 
στεφάνους τής πόλεως τών Ίωαννίνων€ Νή
σου καί Περάματος καί Σαμαρίνης, συ- 
νετέλεσαν νά γίνη μεγαλοπρεπής ή τελε
τή, είς ήν παρέστη δ ιά δ ο χ ο ς , δ Πρίγκηψ 
Γεώργιος, ή Πριγκήπισσα ‘Αλίκη, δ έπί- 
δοξος διάδοχος καί δ πρίγκηψ Αλέξανδρος, 
έπευφημηθέντες φρενητιωδώς κατά τήν 
διάβασίν Των, Οπό τοΟ άναριθμήτου πλή
θους.

Τδν έπιμνημόσυνον άπήγγειλεν δ κα- 
θηγητής κ. Γ. Καλούδης.

Ιερόν ρίγος συγκινήσεως κατείχε δ- 
λων τάς ψυχάς, καί τά αγνότερα δάκρυα 
ηύλόγησαν τήν μνήμην τών γενναίων έ
λευθερωτών, ών αίωνία καί άγήρως έσται 
ή μνήμη καί αίωνία ή ευγνωμοσύνη τής 
’Ηπειρωτικής γης πρδς τήν άνδρείαν καί 
τδν ήρωίσμόν των.

Γ ρ α φ ε ί  ο ν  Τ ύ π ο υ .

Καθ' ά άνακοινοΟται ήμίν, συνέστη έν· 
ταΟθα Γραφεΐον Τύπου, ή διεύθυνσις τού 
άνετέθη είς τδν κ. Σ . Γρανίτσαν, βουλευ
τήν Αίιωλίας καί ’Ακαρνανίας, δημοσιο
γράφον, καί νϋν έφεδρον άνθυπολοχαγόν.

Πάν δημοσίευμα, είτε διά Τύπου είτε 
διά τοιχοκολλήσεων, δέον νά ύποβάλληται 
ύπδ τήν έγκρισιν του γραφείου Τύπου, τών 
παραβατών είσαγομένων είς τδ Στρατοδι- 
κείον καί τιμωρουμένων κατά τάς δ ιατά 
ξεις τοΟ σχετικού νόμου περί καταστάσεως 
πολιορκίας.

‘Ωσαύτως άπαγορεύεται καί ή διά προ
φορικού λόγου άνακοίνωσις οίωνδήποτε 
είδήσεων σχετιζομένων πρδς στρατιωτικάς 
κινήσεις, έπιχειρήσεις κ .λ.π .

Π α ρ ά ς κ α ί . . . .  λ ε π τ ό ν .

Ξεύρουν πολύ καλά οί κ.κ. έμποροι, 
μπακάληδες κ.λ. τής άγορας μας, δτι πα· 
ράς καί λεπτόν δεν είναι καθόλου τδ ί 
διον πράγμα.

Καί δΓ αύτό, ή μικροτέρα λέξις μέ 
τήν δποίαν είμπορεΐ κανείς νά χαρακτηρί
ση μίαν άφάνταστον άπληστίαν μερικών, 
παρατηρουμένην είς τήν άγοράν μας, είναι 
ή λέξις: αισχροκέρδεια.

‘Ό λα τά είδη, άπδ τόσους παράδες τήν 
όκάν, μετεβλήθησαν ξαφνικά είς άλλα τό
σα λεπτά, δηλαδή τδ διπλάσιον.

Έ π ί  τέλους δφείλουν νά έννοήσουν με
ρικοί, δτι, άφου έγδυσαν πολλαχώς κατά 
τδ διάστημα τής πολιορκίας τδν κόσμον 
τών Ίωαννίνων καί έλήστευσαν τούς πο· 
λίτας, άγριώτερον τών Τούρκων καί βασι
βουζούκων, πρέπει πλέον νά σταματίσουν, 
άπδ έντροπήν τούλάχιστον πρδς τδνφιλότι- 
μον Ελληνικόν στρατόν, τδν έλευθερωτήν,

Jfa Ψ
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καί τούς εύγενεστάτους Έ λληνας άξιωματι- 
κούς, ol όποιος ώς καί οί δυστυχείς πολί- 
ται, πληρώνουν μέν δσον τοίς ζητηθή δι* 
έκαστον είδος, ένδομύχως δμως θά έλεει- 
νολογώσιν τούς τοιούτους πωλητάς.

’Αφ* έοέρου, καί ή Αστυνομία τά χ ι
στα οφείλει ν* άνοίξη τά μάτια της χαί νά 
δμιλήση τό χέρι τοΟ χωροφύλακος, έκεί δ- 
που σιγά πάσα φωνή αισθήματος εμπρός 
είς τόν Μωμμωνάν. Διότι, δ,τι γίνεται είς 
τινα σημεία τής αγοράς μας» eivat ληστεία 
καί πλιάτσικον άληθινόν—ούχί Ελλήνω ν 
άλλά γενιτσαραίων.

Ε ΓΧ Α ΡΙΣΓΗ ΡΙΟ Ν

Μέ τό μέγα έθνικόν γεγονός τής άπε- 
λευθερώσεω; τών Ίωαννίνων, απελευθερω
θείς άπό τάς τουρκικάς φύλακας, καθήκον 
απαραίτητον θεωρώ νά εύχαριστήσφ θερ· 
μότα καί έγκαρδίως τήν συμπολίιιδα κοι
νωνίαν, διά τάς είλικρινεστέρας' έκδηλώ- 
σεις συμπάθειας μεθ’ ής μέ καθυποχρέκσε, 
παρακολουθούσα αδελφικώς και τάς θλί
ψεις, καί τά βάσανα πολύμηνου φυλακίσε· 
ως» βασανιστηρίων καί τής δεινής ασθενεί- 
ας, αδελφικώς δ* έκδηλώσασαν τήν χαράν 
τη ; έπί τή άπελευθερώσει καί τή, ώς έκ 
θαύματος διασώσει μου.

Έ πιβαλλόμενον καθήκον έπίσης θεω
ρώ νά εύχαριστήσφ δημοσία τόν εύγενέστα- 
τον δποπρόξενον τής Γαλλίχς κ. D ussap 
δστις ούδεμίαν ήμέραν καθ' ήν ήμην δπό- 
δικος, δέν έλειψε, μεθ* δλης τής χαρακτη 
ριζούσης τό έθνος του εύγενείας, νά μεσο
λαβή καί έξαντλή πάσαν τήν έπιρροήν του, 
τόσον πρός διάσωσιν τής κεφαλής μου, δ
σον καί πρός βελτίωσιν τής αφόρητου δν- 
τως θέσεώς μου.

*Ως καί τόν φίλτατόν μου χειρουργόν 
τής πόλεώς μας κ. Ρεκκαν. έχτελοϋντα έν- 
ταΟθα χρέη ύποπροξένου τής ‘Α γγλίας, δ· 
στις, ούτε ώκνησε, ού:ε έβαρύνθη νά πρά
ξη, δ,τι δυνατόν, κατά τό διάστημα τής 
υποδικίας μου παρά ταίς τουρκικαις βωβαίς 
— κωφαίς—καί πρό παντός άπλάχνοις τουρ- 
κικαΓς άρχαίς.

Αισθήματα τοιαύτης ευγνωμοσύνης, είς 
τά άδυτο άπομεμονωμένων κελλίων άνα· 
πτυχθέντα, είνε ανεξίτηλα* καί είς τήν 
φωνήν τών αισθημάτων τούτων άκούων,

εύχαριστώ έγκαρδίως πάντας τούς συμμε· 
ρισθέντας τάς θλίψεις, καί έμού καί τής 
οίκογενείας μου κατά τό πεντάμηνον διά
στημα, τού δποίου μόνον ή θέα τού Ελλη
νικού στρατού καί τών έλευθέρων Ίωαννί* 
νων μέ κάμει ήδη νά λησμονήσω τήν ά* 
παισίαν άνάμνησιν.

Γ . Δ. Χατζής 
Διευθυντής «Ηπείρου»

,θε ία  συναρωγή, διά τής άνδρείας ιών 
έλληντκών δπλων διασωθείσα ή διεύθυνσις 
τής «Έπείρου με:ά πολύμηνον φυλάκισιν 
— άπελευθερωθεΐσα έκ τών φυλακών είς 
ας έρρίφθη, κατόπιν πολλών βασανιστηρί
ων μετά τού σεβαστού ιδιοκτήτου της κ. 
Δ. Κουτσικου δι9 άγρίας άποφάσεως ίσοβί- 
ως έγκάθειρκτοι, είναι εύτυχής ήδη δυνα- 
μένη νά δώση είς τούς φιλτάτους Ήπειρώ- 
τας πάλιν τήν «"Ηπειρον» άπό τά έλευ- 
θερα πλέον καί χιλιονειρευμένα παντός 
Έ πειρώτου καί Έ λληνος Γ ι ά ν ν ι ν α .

Έ π ί τετραετίαν, κάτω άπό έπαχθή καί 
άφόρητον τυραννίαν τουρκικήν ζήσασα καί 
μ ή πτοηθείσα—μέχρι τελευταίας στιγμής 
καί ύπό στρατιωτικόν νόμον άκόμη—νά 
ύπηρετήση στρατιώτης τής ίδέας, άκλόνη- 
τος είς τάς τάξεις της μέχρι τής 30 Σ ε
πτεμβρίου, βτε καί έσφαγίσθησαν τά τυπο
γραφεία της καί συνελήφθη ό ιδιοκτήτης 
καί διευθυντής, δέν θά δυσκολευθή ή «"Η
πειρος» νά γίνη πιστευτή, διαβεβαιοϋσα 
τούς απείρους φίλους καί συνδρομητάς 
της, δτι ήδη, όπό τά χρυσά τής έλευθερί- 
ας δώρα, άοκνώτερον δέν θά παύση κηδο* 
μένη καί έξυπηρετούσα τά συμφέροντα τής 
φιλτάτης Ηπειρωτικής γής.

Παρακαλεί οίονδήπρτε όφείλοντα συν
δρομητήν της μέχρις Όκτωβρίου, βτε άνε· 
στάληή έκδοσίς της, νά θεώρηση ήδη κα
θήκον καί όποχρέωσιν νά τήν άποστείλη, 
βέβαιος δτι θά άναζωογονήση έφημερίδα, 
μηδέποτε μέν όκνήσασανή παύσασανή βρ· 
ρωδήσασαν, μέ χιλίας θυσίας καί κίνδυνον 
τής κεφαλής της νά πράξη τό πατριωτι- 
τικόν καθήκον της, τελείως 5έ έξαντλη- 
θείσαν άπό πεντάμηνον φυλάκισιν καί ά 
πειρους ζημίας ύλικάς, ούτω μόνο θά τρο- 
ποποιήση τήν έκδοσίν της ώς θά άναγγεί- 
λη είς τό προσεχές φύλλον.

Ή  διεύθυνσις
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ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

ΤΟ Α ΡΓΪΡΟ Κ Α ΣΤΡΟ Ν  ΠΑΡΕΔΟΘΗ 

ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΛΒΙΝΟΝ ΗΛΩΘΗ 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ- 

> ΣΑΝ—ΟΙ ΑΙΧΜ ΑΛΩΤΟΙ—Η  ΔΗΜΟ- 

ΣΙΑ ΤΑΞΙΣ

Κατ' έπισήμους ειδήσεις έξ 'Αργυρο
κάστρου, ή πόλις παρεδόθη τήν παρελθού- 
σαν Κυριακήν 3 Μαρτίου.

Ό  Ελληνικός στρατός, κατόπιν συμ
πλοκής προηγηθείσης είς Κακαβιάν καθ’ 
ήν ήχμαλωτίσθησαν δύο τουρκικά τάγμα
τα καί 30 άξιωματικοί, είσήλθεν είς Ά ρ · 
γυρόκαστρον, τοϋ έχθροΰ δποχωρήσαντος.

Ό  ένθουσιασμός τών κατοίκων, άπε- 
ρίγραπτός. Έλληνικαί σημαΐαι κυματί
ζουν πανταχοΟ καί ή πόλις πανταχοΰ πα- 
νηγυρίζει.

Κατά τάλλα, παραδειγματική τάξις έ-
πεκρατει καί ©ύδέν έκτροπον συνέβη.

*♦ *

Τά αίχμαλωτισθέντα δύο τάγματα, ώ- 
δηγήθησαν σήμερον (Τρίτην) είς τήν πόλιν 
μας, δπό συνοδείαν ένός εύζωνικοΰ λόχου.

Ή  άγορά καί ή πόλις δλη δπεδέχθη

τούς γενναίους εύζώνους έν έξάλλψ Ινθου· 
σιασμω.

Οί εύσταλείς εύζωνοι, τραγουδοΰντες, 
διέσχισαν τήν άγοράν τής πόλεως μέ τούς 
αιχμαλώτους είς τό μέσον ένφ παν- 
ταχόθεν ένθουσιασμέναι ζητωκραυγαί τούς 
ύποδέχονται.

— Ζήτωσαν οί γενναίοι εύζωνοι.- ζήτω
δ "Ελληνικός στρατός.

** *
'Επίσης είς τήν Κλεισούραν, τετράω- 

ρον Ιξω τής Πρεμετής, συνήφθη συμπλοκή, 
προχθές, καθ' ήν ί  έχθρός έτράπη είς ά- 
τακτον φυγήν.

** *
Αί έξ δλων των έπαρχιών καταφθά- 

νουσαι ίδιαίτεραί μας πληροφορίαι, μάς 
διαζωγραφίζουν, διί, παντού, συναδελφω- 
μένοι, Έ λληνες καί οί Μουσουλμάνοι, τια· 
νηγυρίζουν τό γεγονός τής άπελευθερώσε- 
ώς των* καί οί Μουσουλμάνοι, ήδη αισθά
νονται πνέοντα άέρα, άληθοΟς έλευθερίας, 
προστασίας καί οικονομίας.

Έ  δημοσία τάξις καί άσφάλεια παρα
δειγματική.

*
* *

Νυκτεριναί έπίσημοι ειδήσεις, άγγέλου- 
σιν δτι χθές (Δευτέραν) κατελήφθησαν 6πό 
τού προελαύνοντος Ελληνικού στρα
τού καί οί "Αγιοι Σαράντα’καί τό Δέλβινον.

Έ ν  Δελβίνφ συνελήφθησαν 22 άξιω- 
ματικοί 150 ίππείς καί 600 νοσηλευόμενοι.



ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑ-Ι-ΣΙΟΥ, Ιερέως

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΧΙΟΝΙΑΔΩΝ*

169
, 1900

’Επαρχία Ζαγορίου 
Χωρίον Μονοδένδρι 
*1. Ναός άγ. Α θανασίου.

Έ π ι  εντύπου Μηναίου ’Ιουλίου του 1882.
«Πολύκαρπος *Α. Ά γιογράφος ήλθεν ενταύθα και Ιργάσθη ίστορήσας τούς Εδαγ- 
γελιστάς.

9Εν ετη Σωτηρίφ  1900 Ιουλίου 5».
Σημ.

*11 επιγραφή αύτη άντεγράφη εκ του βιβλίου Ί .  Νικολαίδου—Οΐκο νόμου « 'Ιστο
ρική Μονογραφία Βίτσης Ζαγορίου» 1939 σελ. 134.

170
1900
'Ο μοίως εν τω αύτώ Ν αφ.
Έ π ι  ενός 1κ των εξ κιόνων των ύποβασταζόντων τον τρουλλον του Ναού. 

«Έ γράφησαν αί παρούσαι είκόναι των εξ κωλωνών τη επιμελείρ τού επιτροπεύ- 
οντος Θεοχάρη Πανταζή.
1900 ’Ιουλίου 17. Χειρ Πολυκάρπου Άνασ». Ζωγράφου Χιονιαδίτου »

Σ ημ.
’Αντεγράφη και αυτή εκ τού εν Ίω αννίνοις Περιοδικού «Ή πειρ . Ε στία» Τεύχος 
’Απριλίου 1956 σελ 399, ή δε κατωτέρω τού 1900, παρ* εμού τού γράφοντος.

171
1930
'Ομοίως εν τώ αύτφ Ναφ και χωρίο*).
Έ π ι είκόνος Ά ρχιστρατ. Μιχαήλ απέναντι τού Άρχιερατ. Θρόνου.

«Δι5 εξόδων Παναγιώτου Κολιού είς μνημόσυνον. Τη έπιμελείρ τού πρώην Ε π ι 
τρόπου Θεοχάρους Πανταζή.
Έ ργο ν  Πολυκάρπου Ά . Ζωγράφου έκ κώμης Χιονιάδων. 1900 Νοεμβρίου 11».

172
1902
Περιφέρεια Πρεσπών 

, Χωρίον Νίβιστα
Ί .  Ναός Κοιμ. Θεοτόκου

Έ ν  τφ Τέμπλφ επί είκόνος Κοιμ. Θεοτόκου κάτωθεν.
«Διά χειρός Σωκράτους και Νικολάου Χιονιαδίτες 1902.

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου Τόμου, σελ. 995
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'Αφιέρωμα Κωνσταντίνου Κηριάκη του εκ Μοναστηριού καί της συζΰγου 
αότοΰ Βικτωρίας»,

173
1902
Ε πα ρχία  Κονίτσης
Χωρίον Πάδες
Ί .  Ναός Κοιμ. Θεοτόκου.

Έ π ί του θολωτού λιθίνου ΰποστέγου εξωθεν.
. «Δι* Ιξόδων Άθαν(ασίου) Τάση 190 2 ’Ιουλίου 28.

Έ ργον  'Αναστασίου Ζωγρ(άφου) Χιονιαδίτου».

174
1903
Χωρίον Κάντσικον . -
Ί . Ναός Κοιμ. Θεοτόκου Παρεκκλήσι ον.

Έ π Ι τοιχογραφίας εν μεν τη Πλατυτέρφ:
«Δι* Ιξόδων Σπυρίδωνος Οικονόμου Μάκρη και σίζιγος αδτοΰ Κήράτσος 1903». 

Έ ν  δε τη Προσκομιδή:
«Έ ργον 'Αναστασίου Μιχ. Ζωγράφου Χιονιαδίτης».

175
~ 1905

• ’Επαρχία Ζαγορίου 
Χωρίον Μονοδένδρι 
Ί .  Ναός ay. 'Αθανασίου

Έ π Ι εΐκόνος Ζωοδόχου Πηγής.
«Δι* Ιξόδων Ίωάννου Νικολαΐδου 1905 'Απριλίου 3. 
Έ ρ γο ν  Πολυκάρπου Ά ν . Ζωγράφου Ικ κώμης Χιονιάδων».

176
1905 ' - —
Χωρίον Σωποτσίέλι (νυν Δίλοφον)

Έ π ί μεγάλης φορητής εικόνος άγ. Γεωργίου εν τή Νοτ, 
πλησίον του Τέμπλου.
«Αφιέρωμα Ε λπινίκης Γεωργίου Δαρδανίδου.
Διά χειρός Σωκράτους Μ(ατθαίου) Χιονιαδίτου 1905».

^ 177
1909
’Επαρχία Κονίτσης 
Χωρίον Σέλτση (νυν Ό ξυά)
Ί .  Ναός άγ. Δημητρίου.

Έ π ί  εικόνος άγ. Χαραλάμπους 
«'Αφιέρωμα Γρηγορίου *Α. Παπαχρήστου 1909. 
δ ζωγράφος Νικόλαος Ίωάννου Ικ Χιονιάδες».

178
1909

- Χωρίον Καβάσιλλα 
Ί .  Ναός Κοιμ. Θεοτόκου.

Έ π ί  μεγάλης φορητής εΙκόνος Γενεθλίων Θεοτόκου. . : i

πλευρά

{
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«Χειρ Βασιλείου Ά . Φίλη Χιοναδίτου 1909».

179
1910
Ε π α ρ χ ία  Λεσκοβικίου
Χωρίον #,Αριζα
*1. Ναός άγ, ’Αθανασίου

Έ π ι  του ’Αρχιερατικού Θρόνου. 
«Α φ ιέρω μα  Κωνσταντίνου Σ . Μάρκου 1910. 
Χειρ Βασιλείου Ά .  Φίλη Χιοναδίτου».

180 . ■- ■ : 
άχρονολόγ. Χ

Ε π α ρχ ία  Κονίτσης
- Χωρίον Γκριζμπάνι (νυν Έλεΰθερον)

Ί .  Ναάς άγ. Μήνα.
Έ π ι  'Ω ραίας Πΰλης.

«διά χειρός Σωκράτους Ματθ. Χιονιαδίτου».

181
1911
Χωρίον Παλαιοσέλι 
Ί .  Ναός άγ. Παρασκευής.

Έ π 'ι του θολωτού λίθινου ΰποστέγου ΰπερθΰρως εξωθεν. 
«Έζωγραφήθησαν δαπάνη μέν Ζήση Δ. Μπακοπούλου. Χειρι δέ Νικολάου *1. 
Παπακώσια εκ Χιονιάδων κατά τό ειος 1911».

182
1911
Χωρίον Καβάσιλλα 
Ί .  Ναός Κοιμ. Θεοτόκου.

Έ π 'ι μεγάλης φορητής είκόνος αρχιστρατ. Μιχαήλ. 
«Α φιέρω μα Μιχαήλ Εύαγ. Μανθοποΰλου 1911.
Διά χειρός Σωκράτους Ματθαίου».

Σημ.
"Απασαι αί εν τφ Τέμπλφ εΙκόνες, έργα του Ιδίου άγιογράφου τυγχάνουσι.

183
1911
Ε π α ρ χ ία  Ζαγορίου
Χωρίον Μπούλτσι (νυν Έλάτη)
'I .  Ναός άγ. Γεωργίου

Έ π ι  μεγάλης φορητής εΐκόνος άγ. Γεωργίου εν τφ Γυναικωνίτη. 
«Α φ ιέρω μα ’Αγγελικής Καρόμπων 1911.
Χε'ιρ Βασιλείου 9Α. Φίλη Χιονιαδίτου».

1912
Ε π α ρ χ ία  Κονίτσης 
Χωρίον Παλαιοσέλι 
Ί .  Ναός άγ. Παρασκευής.

184
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Έ π ί τής 'Ωραίας Πύλης
«ό ζωγράφος Νικόλαος Ί .  Παπακώστας εκ Χιονιάδες 1912 Φεβρουάριου 15». 

Σημ.
Τ)λαι αϊ Ιπιγραφα'ι αί άναφερόμεναι εις τό Παλαιοσέλι, Πάδες, ώς και εϊς τήν 
Ί .  Μονήν άγ. Τριάδος Παλαιοχωρίου Ζαγορίου, άντεγράφησαν παρά του Έ φ η · 
μερίου Παλαιοσελίου Παναγιώτου Πριμικήρη.

185
1912
Χωρίον Λισκάτσι 
Παρεκχλήσιον άγ. Παρασκευής

Έ ν  τώ Τέμπλφ επί εϊκόνος άγ. Παρασκευής.
«'Αφιέρωμα των αύταδέλφων Νικολάου και Βασιλείου Κ. Γεωργίου 1912· 

Χε!ρ Βασιλείου Φίλη Χιοναδίτου».

186
1612
'Επαρχία Πωγωνίου 
Χωρίον Δελβινάκιον 
*1. Ναός άγ. Α θανασίου.

Ύπερθυρως έσωθεν τής εισόδου του κυρίως Ναού.
«Έκτίσθη ό Ιερός οΰτος ναός του 'Αγίου ’Αθανασίου τό 1797. Νυν δέ εζωγρα- 
φίσθη τό 1912. *Ό σύ μισείς, ετέρφ μη ποιήσεις. Ο Δ ' ΚΖ: Α' Ν Θ ' Π Ζ Τ ' Π Ζ . 
Χ Ρφ 5. ό άδήςτ’πς δΒ ' λ.τ' κλ' συγμν', π 'ρ. ό δΒλτ'· μσ'. τ. κκ. και ατν'. κ ', ατΙ». 
Διά χειρός Μιλτιάδου Κ. Ζωγράφου εκ κώμης Χιονάδες τής ’Ηπείρου».

Σημ. 1
Ή  επιγραφή αΰτη ως και δσαι άλλαι άναφέρονται εϊς τό Δελβινάκιον, άντεγράφη
σαν εκ του βιβλίου Νικολάου Πατσέλη «τό Δελβινάκιον» 1948 σελ. 67, 68, 69 και 71.

"Οσον αφορά δέ τό αΐνιγματώδες ύφος τής ως άνω επιγραφής, ως εΐμεθα 
εις θέσιν νά γνωρίζομεν εξ άλλης παρόμοιας (μόνον κατά το τέλος) επιγραφής του 
ιδίου άγιογράφοο, τα σύμφωνα αυτά αποτελούν ολοκλήρους προτάσεις ή ρητά. 
Διά νά έπιτευχθή όμως ή έξήγησις αυτών, πρέπει’ νά προστεθώσιν τά άπαιτουμε- 
να προς άπόδοσιν των λέξεων φωνήεντα. Οΰτω λ. χ. ή περί τό τέλος πρότασις, 
συμπληρουμένη καταλλήλως, αποδίδει τά έξής: «(από) τά καλά συναγμένα, παίρει 
ό διάβολος τά μισά. (άπό) τά κακά, καί αυτόν καί αυτά».

187
1913
Ε παρχία  Ζαγορίου
Χωρίον Τζωντήλα (νυν Δίκορφον)
Ί .  Ναός άγ. Μήνα.

Έ π ί εϊκόνος άγ. Νικολάου εν τφ Τέμπλο). 
«Διά χειρός Σωκράτους Μ(ατθαίου) Χιονιαδίτου».

188
1913
Χωρίον Μανασσή
Ί .  Ναός άγ. Γεωργίου. . /
Έ π ί  τοιχογραφίας Κοιμ. Θεοτόκου εν ιή  δυτ. πλευρά του κυρίως Ναού. 

«Διά χειρός Σωκράτους Ματθ(αίου) 1913».
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Σ η μ.
Έ ρ γο ν  αυτού είναι και ή ανεπίγραφος εν τφ Τέμπλφ είκών του Ά γ . Σπυρίδωνος.

189
1913
Ε π α ρ χ ία  Κονίτσης
Χωρίον Μόλιστα (Συνοικία Μποτσιφάρι)
Ί .  Μονή Μολίστης

Έ π Ι  είκόνος Κοιμ. Θεοτόκου εν τφ ξυλίνφ διαφράγματι τού χωρί· 
ζοντος τον Γυναικωνίτην.
«1913 Διά χειρός Σωκράτους Ματθαίου Χιοναδίτου».

190
1914
Χωρίον Βοΰρμπιανη 
Ί .  Ναός άγ. Δημητρίου

Έ π ι  είκόνος Ιν τφ άρχιερατ. Θρόνφ.
«Δέησις Γ . Ν. Οικονόμου 1914 Μαΐου 6. 
ό ζωγράφος Νικόλαος *1. Παπακώστας εκ Χιονιάδες».

191
1914
Ε π α ρ χ ία  Ζαγορίου
Χωρίον Σωποτσέλι (νυν Δίλοφον)
Ί .  Ναός Κοιμ. Θεοτόκου.

Έ π ι  είκόνος Άρχιστρατ. Μιχαήλ δπέναντι του Άρχιερατ. Θρόνου. 
«Δαπάνη Α γγελικής Κ. Καρόμπεη 1914.
Χ ειρί Βασιλείου Ά .  Φίλη Χιονιαδίτου».

Ε π α ρ χ ία  Κουρέντων 
Χωρίον Δεσποτικόν 
Παρεκκλήσιον Ταξιαρχών.

Έ π ι  είκόνος Ταξιαρχών Ιν τφ  Τέμπλφ, Κεφαλ. Γράμμασιν.
«X. Μ. Πέμπτη 2δ Μαρτίου 1914. Δαπάνη Κώστα X. Μουζοπονλου καί συζύγου 
Βασιλεικής 1915». μικροΐς γράμμασιν.
«Έ ργον Πολυκάρπου Ά ν . Χιονιαδίτου».

Σημ.
Αΐ εν τφ Τέπλφ τού Κεντρικού Ναού άγ, Τριάδος τού χωρίου τούτου είκόνες, εί
ναι τής τεχνοτροπίας τού επίσης §κ Χιονιάδων Ματθαίου Γεωργ. Ζωγράφου κατά 
τό έ'τος 1863. Δυστυχώς ούδεμία Ιξ αυτών φέρει τό δνομα αύτού.

193
1915
Ε π α ρ χ ία  Κονίτσης
Χωρίον Χιονιάδες
*1. Ναός άγ. Α θανασίου.

Έ π ι  τής Πλατυτέρας §ν τφ Τβρφ Βήματι είς ζώνην δλοσώμων *Ιε-
ραρχών.



«Ίστορήθησαν δ>ά χειρός ιών αύταδέλφων Χριστοδούλου και Θωμά Ά ν . Ζωγρά
φου των Μαρινάδων εν έτει 1915».

194

1916 ,Χωρίον Τοΰρνοβον (νυν Γοργοπόιαμος)
Παρεκχλήσιον Ίωάννου του Προδρόμου.

Έ π ι είκόνος Γενεθλίων Προδρόμου έν τφ Τέμπλφ.
, «Έ ργον Χριστόδουλου) και Θωμά Άν(αστασίου) Ικ Χιονάδων 1916».

195

1916Χωρίον Σανοβόν (νυν Άετόπετρα)
*1. Ναός άγ. ’Αθανασίου. ^

Έ π ι τής ‘Ωραίας Πύλης.
«Έ ργον Π(ολυκάρπου) Ά ν . Χιονιαδίτου 1916».

196
1917
Χωρίαν Λισκάτσι (νυν Άσημοχώρι)
Παρεκχλήσιον άγ. Νικολάου.

Έ π ι είκόνος αγίου Νικολάου εν τφ Άρχιερατ. Θρόνφ. 
«Δαπάνη Νικολάου 9Ιω. Τσεπέλη κα'ι τής συζήγου αυτού Φωτεινής. 1917. 
γον Χριστοδούλου και Θωμά Ά ν . Ζ(ωγράφου) εκ Χιονιάδων».

197
1919
Χωρίον Τούρνοβον 
*1. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου.

Έ π Ι φορητής είκόνος άγ. Βαρβάρας. 
«Δαπάνη Αναστασίου Στεφ. Γεωργιάδου 1919.
Χε'ιρ Βασιλείου Ά .  Φίλλη Χιοναδίτου».

198
1919
Επαρχία  Λευκάδος
Χωρίον Φρΰνη και Τσουκαλάδες
*1. Μονή Πεφανερωμένης και άγ. Πνεύματος.

Έ π ι εικόνος Σωτήρος έν τφ Τέμπλφ κάτωθεν.
«Διά χειρός αδελφών Χριστοδούλου καί Θωμά Ά .  Ζωγράφου εκ Χιονιάδων τής 
Η πείρου Ιν ετει 1919».

199
1919
Όμοίως Ιν τή αυτή Μονή

Έ π ι των εικόνων εν τφ Τέμπλφ, Θεοτόκου Προδρόμου και Πεν
τηκοστής.
«Διά χειρός αδελφών Χριστοδούλου καί Θωμά Ά .  Ζωγράφου εκ Χιονιάδων τής 
'Ηπείρου έν Ιτει 1919».

Σημ.
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At δύο ώς άνω επιγραφαί αί άναφερόμεναι είς Λευκάδα άντεγράφησαν παρά του 
Αίδεσ. Τερέως Διονυσίου Κούρτη Ε φημερίου Καβάλλου Λευκάδος.

200
1920
Περιφέρεια Ζίτση;
Χωρίον Λιγοψά 
‘I. Ναός άγ. Νικολάου

Έ ν  τφ Τέμπλφ έπι είκόνος άγ. Σπυρίδωνος. 
«Διά χειρός Βασιλείου Φίλλη Χιοναδίτου 1920».

201
Άχρονολόγ.
Ό μο(ω ς εν τφ αΰτφ Ναφ.

Έ ν  τφ Τέμπλφ επί είκόνος Τριών ‘Ιεραρχών.
«Δαπάνη Ή λ ία  *Ιω. Μιχαήλ.
Έ ργον  Πολυκάρπου Ά .  Χιονιαδίτου».

Σημ. .
Έ ρ γ α  τού Ιδιου άγιογράφου Πολυκάρπου είναι καί αϊ εν τφ Τέμπλφ τού Παρεκ
κλησίου άγ. Παρασκευής εΙκόνες τού Προδρόμου καί τής άγ. Παρασκευής, ώς 
τούτο μοι εδήλωσεν δ άξιότ. κ. ’Αναστάσιος Τσέκας ‘Ιεροψάλτης.

202
1920
Ε π α ρχ ία  Κονίτσης 
Χωρίον Λισκάτσι
Μαρεκκλήσιον άγ. ’Αθανασίου- ~

Έ π ι  είκόνος ’Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού,
«'Αφιέρωμα Χρήστου Δ. Νούτση 1920.

ό ζωγράφος Ν. Ί .  Παπακώστας».

203
1922
Πόλις Κόνιτσα
Ί .  Ναός Πέτρου καί Παύλου. _

Έ π ί τής ‘Ωραίας Πύλης κάτωθεν.
«Διά χειρός τών αδελφών Χριστοδούλου καί Θωμά Άναστ. Ζωγράφου εκ κώμης 
Χίονάδων. έτος 1922».

204
1922
Χωρίον Τούρνοβον 
*1. Ναός Κοιμ. Θεοιόκου.

Έ π ί  είκόνος Κοιμ. Θεοτόκου εν τφ Τέμπλφ. 
«Δαπάνη Κωνσταντίνου Λ. Γερασίμου 1922.
Έ ρ γο ν  Χριστ(οδούλου) καί Θωμά Ά .  Ζωγράφου Ικ Χιονιάδων».

205
1922
Χωρίον Βούρμπιανη
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*1. Ναός Κοιμ. Θεοτόκου
Έ ν  τφ Προσκυνηταρίφ §πι εικόνος Κοιμ. Θεοτόκου.

«Μνήμην Ματοΰλως Ά ποστ. Τράντα.
Διά χειρός αδελφών Χριστοδούλου και Θωμά 9 Αν.' Ζωγράφου εκ Χιονιάδων έτος 
1922>.

206
1923
Χωρίον Τούρνοβον 
Ί .  Ναός Κοιμ. Θεοτόκου

Έ π ι τής Βορ. Πύλης του Τ . Βήματος §π! εΙκόνος ‘Αρχιστρα. Μ ι
χαήλ.
«‘Αφιέρωμα Ελένης Γ. Γεωργοποΰλου 1923.

Διά χειρός Σωκράτους Μ. Ζωγράφου».

207
1923
Χωρίον Πυρσόγιαννη 
*1. Ναός άγ. Γεωργίου.

Έ π ι εΐκόνος Σωτήρος εν τφ Τέμπλφ.
«Δαπάνη Νικολάου Κ. Πετσίνη.

Έ ρ νο ν ‘Αδελφών Χριστοδούλου και Θωμά Ζωγράφου Ιτος 1923 Χιονιάδες».

208
1923
Ό μοίω ς εν τφ αυτφ Ναφ καί χωρίφ.

Έ π'ι εΙκόνος άγ. Γεωργίου §ν τφ Τέμπλφ.
«Δαπάνη Παπαχαραλάμπονς καί υιών αυτού Γεωργίου καί Κωνσταντίνου. 
Χριστόδουλος και Θωμάς έγραψαν έτος 1923 Μαΐου 5 Χιονιάδες».

209
Σύγχρονος
Ό μοίω ς §ν τφ αυτφ ώς άνωθεν Ναφ.

Έ π ι  εΐκόνος άγ. Γεωργίου εν τφ  Προσκυνηταρίφ.
«Δαπάνη Χρήστου ‘Αν. Μαρτσέκη.

δ ζωγράφος Νικόλαος *1. Παπακώστας».
Σημ.

"Απασαι a t §ν τφ Τέμπλφ του Ναού τοΰτου εΙκόνες είσιν έργα τών αυταδέλφων 
Χριστοδούλου και Θωμά τών Μαρινάδο^ν κατά τήν Ιδίαν εποχήν».

210
1923
Περιφέρεια Ζίτσης
Χωρίον Λιγοψά
*1. Ναός αγίου Νικολάου.

«Δαπάνη Δημητρίου *Ιω. Παπαναστασίου 1923.
Χειρ! Β. Α. Φίλη».

(Συνεχίζεται)
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ΙΔΙΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 

Τ Ω Ν  Σ Ο Υ Λ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ω Ν
(Ε Π Α ΡΧ ΙΑ  Σ Ο Υ Λ ΙΟ Υ -Θ Ε Σ Π Ρ Ω Τ ΙΑ Σ )

(Α ν έκ δ ο τα )

Β

Βαβουτσω ή= βάβω  περιγελαστικά, φρ. "Ας 
κάνει τό χαμένο κα'ι τον κουτό, πόσα ξέρ9 
αυτή ή βαβουτσω !

Βάβω ή = > ρ ιά , μάμη .φρ. παροιμ. Πε- 
θα ν9 ή βαβούλα μου, πλάτην9 ή άγκωνοΰ- 
λα μου. Κάηκε ή βάβω στο κουρκούτι και 
φυσάει και τό γιαούρτι.

βα ΐζω = κλίνω  από τό βάρος, φρ. 9Από 
τά πολλά μήλα βάϊσ8 ή κλάρα καί θέ
λει φούρκα. Βαϊζει τό γομάρι και θά γύ- 
ρει τό φόρτωμα.

βαριομέζης ό=όκνηρός. φρ. Ό  βάριο· 
μέζης δεν κάνει ποτέ προκοπή.

βακούφης ό=βέβαιος φρ. *Ό,τι και νά 
μου πεις δε γένομαι βακούφης.

βακούφι τό=εκκλησία, Ιερό, φρ. Τά 
παιδιά τού Γιάννη κΓ άπο βακούφι νά· 
τρωγαν δέ θάηταν τόσο κιτρινιάρικα.

βακούφικος ό=§κεινος πού ανήκει στο 
βακούφι.

βάρειε=παρατατικός τού βαράω. Ε ν ε 
στώτας: βαράω, βαράς, βαράει, βαράμε, 
βαράτε, βαράν. Παρατατικός: βάρεια (καί 
βάρηγα), βάρειες (καί βάρηνες), βάρειε (και 
βάρηγε), βάρειαμαν (και βαρήγαμαν), βά· 
ρειαταν (καί βαρήγαταν) βάρειαν (καί βά* 
ρήγαν).

βάρκα ή=λέμβος (Ά λβ. μπάρκε). 
βαρκό τό==ελος. (Ά λβ. βάρκ). 
βαρκούτσικα τά=τοπω νύμιο στή Φρο· 

σύνη Σουλίου πού βαρκοφέρει. Γίνεται &·

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 40.

πό τό βαρκό—κούτσικος=μικρούτσικος, 
κούτσικος.

Βαρμπόμπα ή=χω ριό  τής Ντουσκάρας 
(Άλβαν. βάρ=βάραθρο, μπω μπώ =πω πώ .

Βαρόσης ό==9 Επώνυμο σιήν Κέρκυρα. 
(Άλβαν. βάροσι=τόπος άκαλλιέργητος). 
Τοπωνυμία στή Φροσύνη Σουλίου (βά· 
ροσι).

Βάρφανη ή=χω ριό  τής Θεσπρωτίας 
(τώρα Παραπόταμος. Κατά τό 16ο αΙώνα 
λέγονταν ’Ορφανό, (*Αλβ. βάρφερΐ=όρ- 
φανή).

βασκαίνω=μαιιάζω καί βασκαίνομαι 
=ματιάζομαι. Παράγ. βάσκαμα.

βάχτι (επίρ)=ώ ρα. φρ. είναι βάχτι με
σημέρι πού σκάζει ό τσίντζιρας. *Ηρθες 
στο βάχη.

βαφτισιάρικος ό = 9Εκείνος πού μόλις 
βαφτίστηκε, μικρός πού πρέπει νά βαφτι- 
σθει.

βεζεβούλης ό=εκεινος πού πειράζει τον 
άλλον, ό πειραχτικός.

βεζεβουλιά ή=διαβολιά, πειρασμοδου- 
λιά.

βελιάζω=φο>νάζω δπως τό πρόβατο. 
Παραγ. βελιαξιά, βέλιασμα. .

Βεργολύχερη ή =  γυναίκα λιανή πού 
σειέται σαν ή βέργα.

βερεσές ό=πίστωση. Επιγραφές σέ 
μπακάλικα «Βερεσέ σήμερα δχι, αύριο ναί*

Βέρμπης ό=Ιπώνυμο στο Πόποβο, τού 
όποιου οι παπούδες άλοιθώριζαν. ('Αλβ. 
βέρμπ=τυφλός)

Βίβα (έπιφών. χαράς)=είς υγείαν, γειά 
μας. φρ. Βίβα κουμανία!
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βίγλα ή=σκοπιά, τρυπούλα στη βαρέ
λα (όχι 6 γλούπος) από τήν οποία μπαίνει 
ό αγέρας καί διευκολαίνει την έξοδο του 
νερού' τοπωνύμιο στο Έλευθεροχώθι-Πα· 
ραμυθιάς.

βιλαέτι τό^Ν ομός φρ. Ποιος ειμ ’ εγώ 
με ξέρουν χώρες καί χωριά κι* δλα τα β ι
λαέτια.

Βίκα ή=μικρό μαγοΰρι από κασίτερο, 
μέ βιδωιό πώμα επί του οποίοι» υπάρχει 
τρυπίτσα από τήν οποία ρουφιέται τό πε
ριεχόμενο από τήν παρέα.

Βιό τό=περιυυσία, τό ζωντανό βιό 
(άλογα, γελάδια, γιδοπρόβατα).

Βίρα ή μάζα νερού στο ποτάμι, δίνη, 
φρ. Πάντοτε οι βίρες βαστάν ψάρια. (Άλβ. 
β ίρε=όπή).

Βιργινία ή=όνομα κόρης. (Ά λβ . Βιρ- 
γιενία=παρθενία).

βιρό τό = ή  βίρα.
βίτσα ή =  βέργα, φρ. Δημοτ. τραγ. 

«Δίνει βιτσιά τ ' αλόγου του καί πάει σα
ράντα μίλια».

βλάμης ό =  άδερφοποιητός. Θηλυκόν 
βλάμισσα.

βλιάζω=βελιάζω.
βλιάντι τό= τό  όχι καλό πλασίδι (πα ι

δί), φρ. Είν* άλλο σόϊ βλιάντι τούτο δώ 
γειέ μου, δεν του βουλώνεται λίγο τό στό
μα. (Άλβ. μπλιάτε=πλάσμα).

Βλίτρο τό=ειδος λαχάνου στα καλα- 
μποκοχτδραφα, δοθιήνας.

Βοζίλα ή=λοστός (μοχλός πρώτου εί
δους).

βοζώνω =  στέκομαι αναποφάσιστος, 
φτουράω, (σλαβ. βόζε=βαένι)

βολά ή =  φορά. φρασ. Α ρχή  του πα 
ραμυθιού: μια βολά κι’ έναν καιρό ήταν 
καί δεν ήταν . . .

βολεύω =  έξοικονομώ’ φρ. *0 Κώ
στας έχει μικρή οικογένεια καί τά βο
λεύει.

Βόλια ή =  παραθαλάσιο χωριό τής 
Θεσπρωτίας, ονομάζεται καί Μοΰρτος, (τώ 
ρα Σύβοτα), είναι άκριβώς στή θέση πού 
ύπαρχαν τά άρχαΐα Συβοτα. (Ά λβ. βό λ ι=  
έλαιόλαδο).

βόλος δ =  άνύπαρκτος σύντροφος 
(σύντροφος Ιαυτού μου ό έαυτός μου).

(Δες καί λέξη σουσούνι (Λατ. βόλο=σύν· 
τροφος)

βότανος ό =  τό καθάρισμα των σπαρ 
μένων χωραφιών μέ πρωϊμιές από τά χορ- 
φάρια. Ρήμα βοτανίζω.

βούζι τό = : εϊδος χόρτου πού φυτρώ
νει σέ παλιοφούσκια, δμοιο μέ τό δέντρο 
στόκος =  κουφοξυλιά* (Ά λβ. βούζι). Τρών 
οι γάτες τά φύλλα του καί δεν ψοφούν 
όταν δαγκώνονται από τά φ ίδια.

βουκέντρα ή =  μακριά ράβδος μέ βε
λόνα στην άκρη, μέ τήν οποία κεντάει ό 
ζευγίτης τά βώδια στο χωράφι. .. φρ. Μια 
βουκέντρα θέλει ό ήλιος ακόμα νά βασι
λέψει.

βούκινος ό =  μεγάλο προΐσμα. φρ. 
Πήγα νά βγάλω μέλι καί μ’ έκαμαν βούκι 
νο τά μελίσσια.

βούλα ή =  σφραγίδα καί ρήμα βουλώ
νω. φρ. Χαρτί (έγγραφο) χωρίς βούλα 
δεν έχει αξία.

βουλιούμαι =  έχω κατά νού νά πρά- 
ξω. φρ. Δημοτ. τραγ. «βουλιούμαι μιά, 
βουλιούμαι δυό, βουλιούμαι τρεις καί πέν
τε.» Παροιμ. Ό ποιος βουλιέται αποβραδίς 
στή στάχτη ξημερώνει.

βόχα ή =  οσμή πού βγάζουν κλεισμέ
να ανήλια μέρη

βρ βρ. (επιφών.) διαχωρισμού μικρών 
ζώων (προβάτων, αιγών)

βρακοζώνι τό =  βρακοκούλουρο (δες 
Ή π ε ιρ . εστία 1960 σελ. 947)

βρετικά τά =  ή αμοιβή γιά ξένο πράγ
μα πού βρίσκομε, φρ. δό μου τά βρετικά 
νά σού δώσω κάτι πόχασες.

βριζαμιά ή =  τό άχυρο τής βρίζας. 
Βρουσίνα (βουρσίνα) =  όνομα χωριού. 

(Άραβοτουρκ. μπούρτσ. =  εξόγκωμα βου
νού)

βρυκόλακκας ό =  διάβολος πού μένει 
στούς λάκκους (ρεμματιές). φρ. Μή γίνη- 
κε; γειέ μου βρυκόλακκας καί βρήκες τό 
μέλι κρυμμένο πίσω από τό κόνισμα ;

βρωμούσα ή = ε!δος εντόμου πού βρω
μάει, βρομερή.

Γ.

Γαζέλι τό =  γομάρι.
Γαζέπι τό =  ραγδαία βροχή, κατακλυ- 

σμός. φρ. Τρύπωσε μέσ9 στή σπέλα Κω-
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στα γιατί έρχεται γαζέπι. 'Ό ,τι και νά 
κάμει δ Κώστας του Σπύρου δεν του γυ
ρίζει τό μελό, τον πήρε από την αρχή τό 
γαζέπι.

γαίγα ή =  αίγα.
γάϊ -  γά (επιφών.) σταμάτησης η γυ

ρισμού των γιδιών (σλαβ. γόγε =  γίδα).
γαΐλης δ =  τό μαύρο βόϊδι καί γαί- 

λω ή γελάδα ή μαύρη, φρ. ΤΩ γαϊλη ώ!
γαϊτάνι τό =  μεταξωτό σχοινί, φρ. 

Ή  κουβέντα κουβέντα κι9 δ χορός γα ϊ
τάνι.

γαλάσκι τό =  ασκί για γάλα φρ. Έ 
σπασε τό κλωνάρι τής γκορτσιας κι9 έπεσε 
τό σπορίδι τής Κώσταινας σά γαλάσκι 
κάτου.

γαμπρούδια τά =  ό γαμπρός κι* ή 
νύφη.

γαμώ τό γόνα του δ =  διάβρλος που 
έχει σπασμένο τό γόνα δ λεγόμενος καί 
κουτσός.

γάνα ή =  ή μαυρίλα πού πιάνει απ’ 
§ξω τό κακάβι από τή φωτιά, καί ρήμα 
γανώνω, παράγ. γανωτήζ. φρασ. Κατηγό- 
ρα με δσο θέλεις, δέ μου κολλάς γάνα εμέ
να ο,τι καί νά πεΐς.

γαράφα ή =  φυάλη, μποτίλια. 
γαργαλάω =  κουτουλάω. φρ. Λίγο νά 

μέ γγίξεις στην πατούσα τού ποδαριού 
ίσια γαργαλιούμαι.

γατεύεται =  έρωτοζητάει ή γάτα, 
γέννημα τό =  τά προϊόντα από τις 

πρωϊμιές καί τό καλαμπόκι.
γεννησιάρικο τό =  τό μικρό μότι γεν- 

γηθεΐ.
γεννησούρια τά =  τά παιδιά πού πρό

κειται νά γεννηθούν.
γεννητάτος δ =  από γεννητής. φράσ. 

Έ γ ώ  δεν είμαι ξενοφερμένος, είμαι γεν· 
νητάτος στο χωριό μου.

γερός δ =  πληγή. Πληθυντ. οί γε- 
ράδες.

γερός δ =  υγιής καί ρήμα γερεύω =  
θεραπεύω, παχαίνω.

γήση ή =  γης. φρ. ΤΙ φτουράει τού
τη ή γήση καί δέ μάς γυρίζει από τήν 
άλλη μεριά.

Γιαλαψού ή =  τοπωνυμία στήν άπά- 
νω Σέλλιανη. (Ά λβ. γαλατσού — παρά
λυτος).

γιαουρτοβαφτισμένη ή =  "Εκείνη πού 
είναι πολύ έξυπνη σαν νά βαφτίστηκε μέ 
γιαοΰρτη, τετραπέρατη, φρ. Τ ί γιαουρτο- 
βαφτισμένη ειν9 ή Λένη, δλα τά ξέρει καί 
πεταλώνει καί τον ψύλο.

γιασιαξής δ =  Θυρωρός, φύλακας 
προσώπου.

γιαντέκι τό =  σταλίκι, φρ. *0 Κώ
στας είναι παιδί γιαντέκι.

γιαταγάνι τό =  Είδος μεγάλου μαχαι
ριού πού λιανίζουν κριάσι.

γιατάκι τό =  θέση γιά λημέρι, περί- 
(Κχλψη κλέφτη, φρ. Δημ. τραγουδιού «’Α 
κούω τά πεύκα πού βροντούν καί τις οξιές 
πού στρίζουν καί τά γιατάκια των κλε
φτών νά κλαιν τον καπετάνο.

γιέκας δ =  γιόκας, υιός. φρ. παροιμ. 
Πούθί: είσαι γιέκα μου; — ΙΓέκει πουν9 
ή γυναίκα μου.

γιδομαβλάω =  μαβλάω, προσκαλώ τά 
γίδια.

γιδοξούρι τό =  άνθρωπος από τά γ ί
δια, ξυλιάς.

γίκος δ =  στίβα από ρούχα, φρ. Ό  
γίκος τής νύφης τσή Βασίλως φτάνει ως 
τσί γραντές.

γιόμα τό =  γεύμα καί ρήμα γιόμα- 
τάω. φρ. παροιμ. Ό  γρήγορος κι9 δ τα
πεινός άντάμα κάνουν γιόμα. Δέν είδα 
από τό πουρνό ώς τό γιόμα, θά ίδώ από 
τό γιόμα άπάνου;

γινάτι τό =  θυμός, φρ. παροιμιακή. 
Τό γινάτι βγάζει μάτι.

γιορτόπιασμα τό =  Τό παιδί πού άνα- 
πιάσθηκε στήν κοιλιά τής μάνας γιορτή 
μέρα, γιά τό δποϊο λένε πώς γίνεται πολύ 
έξυπνο.

γιούρτι τό =  τό μέρος πού βρίσκε
ται γύρο τό σπίτι, περιβόλι, 

γιρούσι τό =  δπίθεοη. 
γιώρα ή =  σεληνιασμός, 
γιωργόπουλος δ =  παιδί (πώλος— 

πούλος) τού Γιώργου θηλ. Γιωργοπούλα 
=  πωλάρα τού Γιώργου. ’Επώνυμα: Ν ι- 
κολόπουλος, Κώσταν ιόπουλος, # Αντω νό· 
πουλος, κι9 άλλα.

γκαβλιάρα ή = ή  μανιώδικη στον έρωτα, 
γκαβός δ =  τυφλός φράσ. παροιμ. 

«γκαβός στόν τοίχο έκρουξε, παρέκει δέν
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επάει. Οϊ γκαβές κότες τή νύχτα -ψειρί
ζονται.

γκαλαγκάνα ή =  σωματερή γυναίκα, 
νταρντάνα.

γκαλιούρης ό =  άλίθωρος και γκαλι- 
ουρίζω. φρ. παροιμ. κοιμήσου μέ γκαλι- 
ούρη νά γκαλιουρίσεις.

γκαλντερίμι το =  λιθόστρωτος δρό
μος. Ποιητικός στίχος του Κώστα Ουρά- 
νη <Τά πέταλα τ’ αλόγου μου γλυστράν 
στά γκαλντερίμια».

γκάμιλη ή =  βούρκος 
γκαμουλίζω == κάνω σά σκυλί «γκάμ 

γκάμ» υλακτώ.
γκαμπούλι (έπίρ) =  παραδοχή, φρασ. 

Τδκαμε γκαιιποΰλι δτι χρωστάει.
γκανιάζω=σκούζω πολύ, ρεκάζω, φρ. 

Πούησουν μωρή τόσην ώρα; Τό παιδί 
γκάνιασε από τό σκουσμό.

γκαντιμή ή=συνήθεια. φρ. Δέ σ’ αφή
νω νά περάσεις άπό τον νηβορό μου γιατί 
μου τό κάνεις γκαντιμή.

Γκατζίλης ό=περιγελαστικό παρατσού
κλι του Βασίλη, φρ παρ. *Όιαν έθερίζα· 
μαν Βασίλη καί Βασίλη κ ι’ όταν άποθερί- 
σαμαν φεύγα μωρέ Γκατζίλη. 

γκαφκάλα, ή=κουφάλα. 
γκέμι τό=χαλινός, γεροντική φράση: 

Νά βγάλομε τό γκέμι από τις γυναίκες αλ
λά νά τις άφήσομε τό καπίστρι γιατί ξε
καπίστρωτες παίρνουν πέρα τά λειβαδιά 
καί τις χάνομε.

γκιζγκίνι (έπίρ.)=τροχάδην, άρέντα. 
φρ. Μάσ5 το γκιζκίνι καί μή τηράς τή βρο
χή, δέ σταματάει.

γκιζέριο τό=τριγύρισμα, καί γκιζε- 
ράω. φράσ. Που γκιζεράς μωρέ παλιόπαι
δο, ή μάνα σου έσκισε τό κεφάλι από τά 
χουγιατά.

γκιζοκαμένος, ό=έκεινος πού κουνά- 
ριέται στη ζέστα καί καίεται σάν ή γκίζα 
στο καζάνι.

γκιζότη ή=εμπόρευμα. φρ. Τού βρά- 
χθηκε ή γκιζότη τού Γιάννη, δέν κοτάει 
νά κάμει Ικεινα ποκανε πέρσι, 

γκιλές δ=κάλυκας όπλου- 
γκινάφι τό=κρΤμα, έλεος, φρ. Τ ί βα

ράς καί βαράς; δέ σδρχεται γκινάφι άπό 
τό χνούδαλο ;

γκίνης δ=Γ ιάννης (Άλβαν.) Ε π ώ ν υ 

μο στή Σινίτσα (τώρα ^^ευτέρι).
γκιντέρι τό=στενοχώρια, λύπη, σικλέ

τι. φρ. Δημοτ. τραγ. « Ή  κόρη σου μέ μά
ρανε μ’ έβαλε σέ γκιντέρι».

γκιοσούλης δ—όνομα σκύλου γκιόσου, 
μαυρόσωμου κΓ άπό κάτου τήν κοιλιά κι- 
τρινοκόκκινου.

γκιουχάλας δ= Π α ργινό  επώνυμο (σλαβ. 
γιουάλ=κυνηγώ).

γκίρλα (επίρ.)=παρανοιγμένα μάτια, 
καί ρήμα γκιρλώνω=άνοίγω άπό θυμό 
πολύ τά μάτια, φρ. Ό  Κώστας τά γκίρ- 
λωσε=πέθανε. Ό  καταραχιάς γκίρλωσε 
ένα μάτι τού Τάσου σάν νά τον έτρωγε.

γκλαφουνάω=κάνω γκλάφ γκλάφ σά 
σκυλί, αλυχτάω, φράσ. Γκλαφούνησε γκλα* 
φούνησε ή Κώσταινα τον Κώστα της οσο 
πού πόστασε.

γκλουτσιανάω=ταράζω τό νερό στή 
μπούκλα ή στο γαλάσκι καί κάνει «γκλούτς 
γκλούτς».

γκομπίλας ό=νάνος, μπόκας. Ε π ώ 
νυμο Κοσμηριώτικο.(σλαβ. κοπίλι=νόθος, 
δούλος).

γκομπώνα ή =  κοίλωμα δέντρου, βρά
χου, γης προς τό έσωτερικό. φρ. Ό  πλά
τανος τής μεγάλης βρύσης έχει μια γκομ
πώνα νά σταλίσουν πενήντα πρόβατα, 

γκοντόσης ό=κουτοπόνηρος. 
γκοντοσηλής 6=έκείνος πού ανήκει 

στήν τάξη των γκοντόσηδων.
γκόντης δ = Έ π ώ ν υ μ ο  στο Πόποβο καί 

τοπωνύμιο γκοντίνα στή Φωτική. (σλαβ. 
γκόντ=ίερό).

γκόντρα ή=συνοικισμός Μαζαρακιάς. 
(Λατ. κόντρα=εναντίον). 

γκορτσιά ή=άγριαχλαδιά. 
γκότσι (έπίρ)=επώμου, πανωγόμι. φρ. 

μή σκούζεις vmca μου, λέει ή μάνα στο 
παιδί, έλα νά σέ πάρω γκότσι νά πάμε 
στήν κακω Μαρίγια.

γκουβάς ό=σίκλος, αγγείο πού βγά
ζουν νερό άπό τό πηγάδι, (σλαβ. κόβε).

γκόυγκούσα ή = φ ά σ α  πουλί τού δά· 
σου). Τό χειμώνα κατέρχεται στά Σουλιώ- 
τικα χειμαδιά καί ζεΐ κοπαδιαστά, τρεφό
μενη μέ χορτάρια, βελάνια άπ’ άργιάδια 
καί κόκα άπό ζελενιές. ’Ονομάζεται γκουγ- 
κούσα άπό τή φωνή της «γκού —γκού». 
*Η παράδοση γ ι' αυτή λέει πώς ήταν γυ»
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ναΐκα κι* είχε δυο παιδιά πού πνίγηκαν 
στο ποτάμι κι* έπειδή δεν ύπόφερνε τον 
πόνο τους παρακάλεσε τό Θεό και την έκα- 
με πουλί. Τό καλοκαίρι ζεΐ στις ερημιές 
και τούς μεγάλους γκρεμούς μοιρολογοίν- 
τας «γκού ουου—γκούγκου ! γκού ουου 
γκούγκου!» πού θά πε ι= εΙχα  δυο παιδιά 
πνήκαν (πνίγηκαν) και ιά  δυό !

γκούλιαρας ό= πολύ  στραβός (σλαβ. κου· 
λιάρ=κύκλος) φρ. Ίσ ιο ς  άνθρωπος ό Γιάν· 
νης ; σαν ό γκούλιαρας.

Γκουλιούμης δ = Έ π ώ ν υ μ ο  στη Φρο- 
σύνη και στό Καμίνι Σουλίου ώς καί χω
ριό Γκουλιουμή από τό όποιο κατάγεται. 
(Ά λβ. γκούλιεμ=χώνομαι.)

γκοΰμας 6 = Ίά κ ω β ος. Έποονυμο στά 
χωριά της Δωδώνης (Ά λβαν.)

γκούπα ή=χαηδευτικη γροθιά έπι των 
νώτων.

γκουμπές δ^Θ όλος τοξωτός. 
γκουμοόνΐο=γεμίζω το στόμα νερό. φρ. 

Μάνα, δ Τσίλης δεν κά(9)εται. Γκουμοόνει 
νερό και μέ βρέχει.

γκουντουλάω=γαργαλάω. 
γκούρα ή=ό'νομα βουνών. (Ά λβαν. 

γούρ= λίθος).
γκούριζα ή=νεροπηγή  στό Πετούσι. 

(Ά λβ . γούρεζε=μικρή πηγή).
γκουρμπέτι. τό=ξενιτιά . φρ. Ό  Γ ιάν

νης ήρθε καζαντισμένος άπό τό γκουρ
μπέτι.

γκοΰρος ό=σκουΚ κι πού ζεΐ υπό τό 
δέρμα των γιδιών. (Ά λβαν. νγουρ=σκλη- 
ραίνω.

γκούς—γκούς (έπιφών) σαλαγής χοίρου, 
γκούσια ή=πρόσθετο  τέντοιμα προς τά 

κάτω φορέματος ή λαιμού. Και ρήμαγκου- 
σιάζω. φρ. Ή  Λάμπρω απάλαινε τά πρό
βατα στό βαρκό προ τού παρθεΐ ή δροσιά 
και βδέλιασαν ολα. Κρεμάν υί γκούσιες 
στό λαιμό σά γαλάσκια. (Ή  γκούσια στό 
λαιμό των προβάτου είναι σημάδια βδε- 
λιάσματος).

γκούσταρας ό= εΙδος πράσινης μεγά
λης σαύρας. Λένε πώς άμα σέ δαγκάσει 
γκούσταρας δέ σβ άπολάει άν δεν γκαρίσει
γάιδαρος.

γκουσταριασμένη ή = γυνα ίκα  πού την 
εχει βρει συμφορά, σαν νά τή δάγκασε 
γκούσταρας.

γκουτζιά (έπιρ)=τελείως, σωστά, φρ. 
*0 Κώστας τής Ζ ώαινας, νά τής ζήσει, έγι
νε γκουτζιά παιδί.

γκουτζουβέλι τό=μικρό παιδί, φρ. Πε· 
θανε ό Κοόστας κΓ άφηκε πέντε γκουτζου- 
βέλια.

γκούτσι (έπίρημ)=θέση τής πλάκας στό 
παιγνίδι τής πλακίτσας (ομάδας) επάνω 
στον παίρη, δπότες άκυροόνεται τό κερδι
σμένο. φράσ. Είναι γκούτσι, δεν πιάνεται, 
τό σ τ ιώ !

γκουφό τό =  μέρος πού ενώνεται δ μη
ρός μέ τό κορμί.

γκραικος ό—ό κάτοικος των Σκαλοπα- 
νήσιο>ν χωριών τής Παραμυθίας άτοκα- 
λούμενος άπό τούς άρβανίτες καϊ βλάχους 
τής Θεσπρωτίας.

γκρεμπούρα ή=κουφάλα. 
γκρίνια ή φιλονικία. Ρήμα γκρινιάζω. 

Παράγ. γκρινιάρης. Παροιμ. Κάλλια ρίγα
νη και ρήνεια παρά ζάχαρη και γκρίνια. 
Φτώχεια στό σπίτι γκρίνια στη φαμίλια.

γκριτζέλα ή = Ε ίδ ο ς  παιγνιδιού. Έ π ι 
σπασμένου στή γή πασάλου περιστρέφεται 
στην κορυφή μακρί δοκάρι, έπι τού δποί- 
ου, στά δύο άκρα, τοποθετιούνται άνά 
ένα ή δυό παιδιά. Αλλού τό παιγνίδι λέ
γεται γκούλιαρας. (σλαβ. γριζελε=κω- 
ρώνη).

γκρίτζιαβος δ=ξύλο μέ πολλά τσέπια 
(στραβά κλιονάρια), γκρινιάρης.

γκρόμπα ή—κοίλωμα, γούπατο, κλει
σμένη άπό βουνά μικρή κοιλάδα. (Άλβαν. 
γρούστ.=γρονθιά.)

γκυζώνατος δ καλοζωμένος. 
γκυλάω==κυλάω.
γκυλησταριά ή=μέρος πού έχουν κυ- 

ληθή άνθρωποι, ζώα ή πράγματα, 
γκώμι τό=επώνυμο.
Γλαβίττα ή = χω ρ ιό  τού Σουλιοΰ (Σκα- 

πέτων) (Ά λβ. γκλ;ίβα=κεφάλι) γλήγορα 
(έπίρ)=γρήγορα. Παροιμ. "Οποιος παί- 
ρει και δέ βάνει γλήγορα τον πάτο φτάνει.

γλουπιά— ή στάλα (γουλιά) νερού πού 
βγει άπό τό γλούπο τής βαρέλας, 
γλούπος ό = ιό  στόμα τών βαρελιών ή τής 
κάνης τού δπλου. Ρήμα γλουπιάζω=σκο· 
πεύω μέ τό όπλο.

γλυσταριά ή=γλύστρημα. 
γλυστράω=δλισθαίνω.
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γλυτώνω=λυτρώνω, σώζω. Μέλλ. γλύ- 
σω. ΠαροιμΙ ό Θεός νά γλύσει από και
νούργιο νοικοκύρη και παλιό διακονιάρη. 

γλωσσοδέρω=άναβάνω μέ τό στόμα, 
γλωσσοφαγιά ή=δμ ιλ(α  που γίνεται 

γ ι' άλλους, φρ. Μ 'έφ α εή  γλωσσοφαγιά 
του κόσμου και δεν κάνω προχοπή=μέ 
μάτιασε δ κόσμος μέ τα λόγια του και δεν 
βλέπω άπροστά μου.

γό—γε (έπιφ.) σταμάτησης ή γυρι
σμοί γιδιών. (σλαβ. γόγε=γίδα). 

γό ϊ—γό (επιφ.)—γό= γε. 
γόγολος ό=έπώνυμο σαρακατσάνων 

της Θεσπρωτίας (σλαβ. γόγολ=νεροποΰλι. 
Ά λβ. γόγολ=φόβητρο).

γομάρι τό=δνος. (σλαβ.) Υ ποστηρί
ζουν μερικοί πώς γίνεται από τό Έ λλ. 
γόμος. Τούτο νομίζω δτι είναι κουραφέ
ξαλα. φρ. παροιμ. ξεραγγινό γομάρι ξεπα- 
τωμός στ’ άχερα. Σαν του γομαριού ή 
άρέντα. Δεν κουτσένει ιό γομάρι άπό τ’ 
αυτί.

γόνας=γόνατο.
γορίτσα ή=χω ριό  του Φαναριού (τώ* 

ρα Σταυροχώρι) (σλάβ. γορίτσε καί γόρα 
βουνό).

γοΰβα ή=κοιλότητα εδάφους (Άλβαν. 
γοίβε=σπήλιο).

γουλάς δ= χω ριό  στις όχθες του Κα- 
λαμά, Ελληνική ακρόπολη στα Πράδαλλα 
(τουρκ. γουλά=φρούριο.

γούπατο τό=κοιλότητα τής γης. 
γουπωτός δ=κυπελώδικος. 
γούρα ή=λεκάνη τής γής, νερού, πο

ταμοί.
γουργά (επίρ.)=γρήγορα, φρ. Δημ. 

τραγουδιού: Γουργά αλλαχτεί, γουργά ντυ
θεί. γουργά νά πάει στο γιόμα, γουργά νά 
πάει και νά διαβει τής 'Άρτας τό ποτάμι, 

γουργάρα ή=σβούρα, βουλγάρα. 
γουργοθαμμένη ή=χαηδευτικό έπίθε· 

το γιά τις πολύ όμορφες και καλλές. Είναι 
τόσο όμορφες πού καΐνε καρδιές. Γι* αυτό 
νά γουργοθαφιουν γιά νά γλυτώσ9 δ κό
σμος. φράσ. Μωρ* γουργοθαμμένη, πού 
κρυβόσουν τόσον καιρό; 

γουργός δ==γρήγορος. 
γουργουλάω=έρευνώ, χαλεύω, ψάχνω, 
γούρι τό=τυχερό. φρ. Μότι πήρε δ 

Κωσταντής νύφη τή Θωδώρω ήρθε τό

γούρι σπίτι του.
γουρΙ τό=συνοικισμός τής Πέρδικας 

τής Θεσπρωτίας, τώρα ακατοίκητο. (Ά λβ . 
γούρ=λίθος) \

Γούσης δ=έπώ νυμο στά Λοζιανά χω
ρίου τής ντουσκάρας (βουλγ. γο ίσ ε= λ α ι- 
μός).

γουψιάζω=σκάω άπό τή δίψα, 
γράβα ή=σπηλιά, συνοικισμός τής πό

λης ‘Ηγουμενίτσας (Ά λβ. γράμπε=θόλος.)
Γρανίτσα ή = χω ρ ιό  τής Ντουσκάρας 

(σλαβ. δίοδος, πέρασμα), 
γραντά ή=δοκός (σλαβ.). 
γραπώνω=άρπάζω. 
γραπωτός δ= λ ίθο ς  αποκομμένος άπό 

γράβα, σπελολίθαρο.
γρατσούνα ή=προερχομένη άπό νύχι 

πληγή το ί δέρματος. Ρήμα γρατσουνάω.
γρηπίδα ή=στρώ μα άπό πλακερά λι

θάρια πού μπαίνουν στήν κορφή τοίχου.
γρουμπουλι τό=στρόγγυλο όγκωμα, 

φράσ. ’Ανακατώνω τον τραχανά όσο νά 
πάρει βράση γιά νά μή γένει γρουμπού- 
λια. Ρήμα γρουμπουλιάζω.

γρούμπουλος ό=στρόγγυλος (Ά λβ . 
γρούμπουλε=κουβάρι).

γρώνος δ=γνώ ρος. Ρήμα γρωνιζω. 
γυναίκας ό = Έ κ εΐνο ζ  πού κυνηγάει τις 

γυναίκες, άσελγής.

Δ

Δάρτης δ=ραβδΙ μέ τό όποϊο δέρνουν 
τά στάχια του καλαμποκιού καί ξεσπει- 
ριουνται.

Δεκάρι τό=μονάδα βάρους γιά τό ζύ- 
γιασμα τοί καλαμποκιού κα'ι του σιταριού, 
ισοδύναμη μέ βάρος 10 λίτρων.

δεποτώρε (έπ ίρ )=  μπροστά άπό λίγο, 
φρ. ποιητική: Ηλιόλουστες του Γσαγγα* 
ριοίν και άσπρορροΰτες κόρες, δλόβολος 
σείστηκα σαν σάς είδα δεποτώρε.

δεποτορούλας (επίρ) =  μπροστά άπό 
πολύ λίγο.

δερνοθύρης δ=εκεΐνος πού γυρίζει*στά 
ξένα σπίτια, θηλυκό, δερνοθύρα. 

διάβα ή=πέρασμα, ρούγα, 
διακονάρης δ= ζη τιά νο ς . 
διακονεύω=ζητιανεύω· 
διακοσιολάγκιολη ή=φουστάνι μέ δια

κόσια λαγγιόλια.
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διαλε(γ)ούρια τ ά = βΟ,τι απομένει στά 
γεωργικά προϊόντα, αφού άφαιρεθεί ή 
καλλίτερη παραγο^γή.

διαλεμα τό=διάλεγμα. 
διαολόσπαρμα τό=τό παιδί όταν κάνει 

ζημιές το φωνάζουν διαολόσπαρμα=σπαρ- 
μένο από τό διάολο.

διάρραχο τό=ή μεταΕύ δΰο λαγκαδιών 
ράχη στα πλάγια των βουνών, 

διάτα ή=διαταγή.
διάτανος ό=διάβολος. Οί θεοσεβείς γε- 

ρόντοι δεν πιάνουν μέ τό στόμα ι ’δνομα 
διάολος, γιατί τό θεωρούν μελέτιο, κΓάντ’ 
αυτοί) /ένε διάτανος.

δικός (άναοθρο)=σνγγενής. φρ. Τή 
Μαρία εγώ την εχω δίκη απ’ τή μάνα μου.

διπλάρι τό=άγκωνάρι που μπαίνει δί
πλα στη στέγη.

δισάκι τό=σακούλι ανταμωμένο μ'άλ- 
λο σακούλι κρεμούμενο στα φορτιάρια κι’ 
από τις δυό πλευρές του σαμαριού, 

δίσκος ό = ή  άπλάδα τής εκκλησίας, 
δόγα ή=σανίδα από τάλαρο ή βαρέλα 

(σλαβ).
δοκιμάζω=πράζω κάτι για δοκιμή. 

Φράσ! Μή σκούζεις έτσι κυρά Παύλαινά 
γιά ενα χνούδαλο πδχασες, θά σε δοκιμά
σει ό Θεός, χαλασιά σου. (Έδώ τό δοκι
μάσει σημαίνει πώς ό θεός θά πάρει την 
εύνοιά του από την Παύλαινα).

Ένώ εσκουζ* ή Παναίγια πού τής σταύ
ρωσαν τό Χριστό παρουσιάζεται ή χελώνα 
και τής λέει: «Τί κάνεις έτσι κυρά Παναϊ- 
για, θά σε δοκιμάσει δ Θεός, δεν κάνω ε
γώ πού είχα πέντε ντίβια (παιδιά εμφανή- 
σιμά) κι5 ενώ έβοσκαν στο πλάι μπήκε φω
τιά καψάλα καί μου κάηκαν καί τά πέντε», 

δοξάρι τό= ιό ίο . 
δόχι τό=τόπος γιά Ινέδρα. 
δρασκηλάίθ=περπατώ περνάν ντας κάτι, 

δρασκελάω. φρ. ποιμενική: Κι* άν δεν τή 
δάγκασε δ λύκος τή λάγγονη, τή δρασκή* 
λησε και θά ψοφήσει ή κορακιάρα.

δρασκηλιά ή=βημα. φράσ. τού Άλή 
πασά: ντέτεστε ώρέ μιά δρασκηλιά τόπος 
(τό Σούλι) καί δεν μπορείτε νά τό πάρετε,
χαράμι νά σάς γένει.

δρασκήλα ή==δρασκηλιά. 
δραχτικός δ==βιαστικός. Έπίρ. δραχτι- 

κά=Ιπιταχτικά. φρ. Ένώ κοιμόμουν μου
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φοίναξε δραχτικά δ Λάμπρος στο ύπνο καί 
λαχτάρησα.

Δριμίτσα ή=χωριό *ήβ Θεσπρωτίας 
(σλαβ. καί Άλβ. ντριμίσ=νυστάζω.

δροματάρος ό=δδοιπόρος. Πληθ. δρο- 
ματσραίοι.

δροσιό τό==δροσιά. 
δροτσίλι τό=μικρό σπειράκι τού δέρ

ματος.

Ε

εβελο τό=μεγάλο βάριό λιθάρι, φρ. Τί 
παιδεύεσαι νά κυλίσεις Γιώργο, αυτό είναι 
άκέριο εβελο.

εδώγια (επίρρ)=σέ τούτο τό μέρος, ε
δώ δά.

εζηα=εζούσα. Παρατ. τού ρ. ζώ. Έ · 
ζηα, εζηες, έζηε, έζηούμαν, έζηούταν, ε· 
ζηαν. Κλίνεται καί εζηγα, εζηγες κ.λ.π.

Εί=εάν φράσ. σΑν πας στά γίδια εί 
δέ νά στείλω άλλον.

είδάλλως (έπίρ)=άλλωστε. φρ, "Αν?ρ· 
θεις καί σύ κυρά Χάΐδω καλά, είδάλλως 
μοναχή μου στην εκκλησία δεν πάω.

είδή ή=πρόσωπο, ομορφιά, φρ. Ή  
Κατέρο) σιήν είδή της είναι κούκλα καί 
στο νοικοκυριό πανούκλα.

Εϊδοσι τό=εΙδος, πράγμα, φρ. παρ. 
Τ’ ακριβού τό εϊδοσι ή φωτιά τό τρώει, 

εικοσαριά (άριθ.) περίπου είκοσι, 
εΐνορο τό=δνειρο.
είσιίποτε (επίρ)= τίποτε (είς-τίποτε). 

φρ. Τί μοδφερες μάνα από τό παζάρι;— 
είσιίποτε μάτια μου γιατί ήταν κλεισμένο, 
(υπάρχει καί ξενική λέξη ϊτς=καθόλου).

είτσποτέ (επίρ)=ούδέποτε (είς— ποτέ. 
Δες λέξη ΐτς).

έκατοσταριά (άριθ.) περίπου εκατό, φρ. 
Τά γίδια τού Θωμά θάναι καμμιά Ικατο- 
σταριά.

Έλεξη ή=επιδημητική ασθένεια, φρ. 
άχσμνή ελεξη μέ κόλλησε.

(Ι)λιόμαυρος δ=μαύρος σάν τον καρ
πό τής ελιάς, φρασ. Δημοτ. τραγουδιού. 
«Τά μάτια σου τά λιόμαυρα, τά φρύδια 
τά γραμμένα».

Έλλένικα τά=τοποθεσία στο Σούλι 
δπου άρχαία ελληνικά τείχη, (ελληνικά), 

έναιώνιος δ=α(ώνιος 
Ινκι τό=διασκέδαση.



Ινκιλής ό=διασκεδαστής, εκείνος πού 
διασκεδάζει τούς άλλους.

εννιάρες ο ι= Ε ίδ ο ς  παιγνιδιού, ιδίως 
των κοριτσιών (πεντόβολολ Παίζεται μέ 
Ινιά χαλίκια, γ ι’ αυτό λέγονται και Ιν- 
νιάρες.

ενού (ά ρ ιθμ ητ)= Ινός.
Έ ουέ (Ιπίρρημα βεβαιωτικό)=μάλιστα 

εα.
επου (επίρ)—Τελείως, φρ. Γλύστρησα 

στη λάσπη κι9 έγινα επου.
έρθει (άπαρεμφ)=ερχομός. φρ. Μέ τό 

έρθει τού πατέρα από τά γίδια γέννησ9 ή 
γελάδα.

έχος τό=περιουσία, βιό. παροιμιακή 
φράση για κείνους πού περιμένουν κ α λο 
σύνη: «εχος καί παντέχος».

είδε (συνδεσμ)=εάν δέ. φραο. Είδε 
και δεν οργώνεται 6 γκρέμιθας (όνομα χω
ραφιού) νά κάμης Μήτρο τη μηλιά (όνο
μα) πού είναι πονόβι.

εχούμενος ό=εκεϊνος πδχει μεγάλη πε
ριουσία, πολλά έχη.

Ζ

Ζάβα ή=κρίκος. Ρήμα ζαβώνω, φρ. 
Ζάβω σ ενα μάτι σά νά μέτρωε. "Εχασα 
τή ζάβα τού λουριού κι9 έμεινα ξεγκυζώ- 
νατος.

ζάβαλης ό=ζαβός. 
ζαβολιάρης ό=φιλόνικος. 
ζαβός ό=γκρινιάρης. 
ζάγαλη ή=τοποθεσία στο Καρβουνάρι 

(9Αλβαν. ζάγαλι=βοϊδόμυϊγα, στρέκλας).
ζαγάνι τό = ε ίδο ; πιάτου χαλκοματέ- 

νιου-
ζαγανογλύφτρα ή=εκείνη πού παρατο- 

ράει (παρασταλίζει) στά ξένα σπίτια, 
ζαγάρι τό=κυνηγητικό σκυλί, 
ζαϊρές.ό—προμήθεια υλικών, 
ζακόνι τό=συνήθεια (σλαβ. και Ά λβ. 

ζακόν). φρ. παροιμ. Κάθε χώρα καί ζακό
νι κάθε μαχαλάς καί τάξη.

ζάλικα (έπίρ))~-φόρτωμα στά νώτα, 
ζαλίκι τό=φορτίο επί των νώτων. Ρ ή 

μα ζαλικοόνω. φράσ. Σέ βλέπω πού τον 
έχεις ζαλίκι (τό διάβολο) τσούπρα μου αλ
λά άν σέ πιάκω θά σ9 άφήκω κατά γης. 

ζαλών(ο=ζαλικο')νω. 
ζαμάνι τόϊ=α.1ώνας.

ζάμπα ή=μεγάλος αηδής χερσαίος βά· 
τραχος. Λέγεται πώς άμα βυζάξει γίδα ή 
προβατίνα πέφτει τό μαστάρι κομμάτια. 
(Άλβαν. ζάμπε).

ζάμπουνος ό=άνέμπορος. Ρήμα ζαμ- 
πουνεύω. Παράγωγο, ζαμπουνάρα, ζαμ- 
πούνα.

ζαμπούρι τ ό =  τό νάνο άρνοκάτσίκο 
πού είναι σά ζάμπα.

ζανάκα ή=άπάνεμο προσηλιακό μέρος 
ανάμεσα βράχων, δπου συνάζονται πολλοί 
μπόρμπολοι (κοχλίες).

ζανάτι τό=έπάγγελμα, τέχνη, 
ζαντούφα ή=κουφόβραση τής ατμό

σφαιρας, ζέστα χωρίς νά φυσάει καθόλου 
αέρας.

ζάπι τό=ύποταγή. Ρήμα ζαπώνω. φρ. 
Δέ γίνεται ζάπι αυτός ό τόπος όλο τ’ α
σκέρι τού βασιλιά νά μαζωθεΐ.

Ζαραβίνα ή= χω ρ ιό  στο Πογώνι. (*Αλβ. 
ζοροβίνε=τό άλλαργινό, μακρινό).

Ζαραβούτσι τό= χω ριό  τής Ντουσκά- 
ρας. (9Αλβαν. ζαραβίσ=μουντζούρα^.

ζαράλι τ ό =  βλάβη, ρήμα ζαραλεύω. 
φρ. ’Έσπασε τό ποδάρι καί ζαραλεύθηκε 
6 άνθρωπος.

Ζαρανίκας ό = Έ π ώ ν υ μ ο  στή Ντου- 
σκάρα, (σλαβ. ζαρανίκ=κωμικός, αστείος), 

ζάρκος ό=γυμνός, ζόρκος. 
ζάφτω=σκοντάφτω καί πέφτω. 
ζέβω=βάνω  τις ζεύλες καί τ9 αλέτρι 

στά βόϊα γιά χωράφι.
Ζέζας δ =  επώνυμο (Ά ρβαν. ζέζε=  

μαυρομάτης.
ζεκοπάω— καταταβρωμάω. 
ζελίστα ή = όνομ α  χωριού (σλαβ. λα

χανόκηπος).
ζεμπερές ό=σκανδάλη τού όπλου. 
ζένω=βρωμάω.
ζέφκι τό=καλοφαγ(α, καλοζωΐα, φρασ. 

Παιδεύθηκε στά νιάτα ό Κολιός αλλά στά 
γεράματα κάνει ζέφκι.

ζητάει=όρέγεται για ένωση μέ τό θ η 
λυκό. Λέγεται μόνο επί των άλογων όταν 
πηδιούνται. Γ ιά  τό γελάδι λεν, σέρει, τό 
πρόβατα μουρκαλιέται, τό γίδ ι προυισια- 
λιέται, τή γάτα γατεύεται, την κότα κοκο- 
τεύεται, τό σκύλο σκυλεύεται, τό φ ίδι βα
τεύεται.
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ζιαφέτι τό=φιλοξενία μέ πλούσιο φα
γοπότι.

ζινκι τό=άναβολέας τής σέλας τού α
λόγου.

ζινγκίνης δ=περίφανος, ψευτονταής, 
ζιόγκος ό = ό  ρόζος τού ξύλου, 
ζίτσα ή=ξύλινο παγούρι για κρασί. 

"Ισως πήρε τ’ δνομα από τό χωριό Ζίτσα 
πού βγάζει πολύ κρασί.

ζιωνάρι τό=συνοικία σέ περίβλεφτη 
θέση τής Μαζαρακιάς τής Θεσπρωτίας ο
πού έμεναν οί Ιδιοκτήτες τού χωριού 
(Άλβ. ζιώνε==κύριος).

ζούδιο τό=τό άγριο ζώο τού δάσους, 
ζούζουλο τό=ζωΰφιο. 
ζουλιάτι τό=χωριό βορείου Ηπείρου 

(Άλβ* ζουλιάτε=συντριβή). 
ζουλούμι τό=ζημιά, βλάβη, 
ζουλουμικιάρης ό = ό  ζημιωτής, δ βλα

βερός.
ζουμί τό=ζωμός. 
ζουμούκλα (έπίρ)=ζυμόσπασμα. 
ζουμουκλάω (ζυμοκλάω) =  ζυμοσπάω. 

φράσ. "Επεσε μια μπούνα από τή γκορ- 
τσιά και ζουμουκλήθηκε. Δέ σου δίνω τό 
χέρι να σέ χαιρετήσω γιατί τό σφίγγεις 
πολύ και τό κάνεις ζουμούκλα.

ζουμπέλα ή=μεγάλο λιθάρι στρογγυ
λό σά ζούμπος.

ζούμπος ό=στρογγυλό εϊδισμα, τό βα
ρίδι τού σατεριού.

ζουμπούλι τό=στρόγγυλο πράμα (Άλβ. 
σούμπουλε).

ζουπάω=σπρώχνω, πιέζω, 
ζουρλός ό=τρελλός. Παροιμίες : Ό  

ζουρλός τή χάρη χάρηκε, φρόνιμος την ε· 
λυπήθηκε. Ό  ζουρλός στον τόπο του κι* ό 
φρόνιμος στο καλό του. Τό ζουρλό και τό 
χωριάτη ξένοι πόνοι τον γεράζουν. "Οσο 
νά σκεφθει ό φρόνιμος περνά δ ζουρλός

τον καιρό του.
ζούτσα ή=τό άχρηστο υγρό πού μένει 

από τό θλίψιμο τού ελαιοκάρπου, αφού 
άφαιρεθει τό λάδι. φρ. Ό  Γιάννης νά 
περπατήσει νύχτα; τού παίνει ζούτσα).

ζουφιάζω=πίνω τό ζουμί, φράσ. Παρα- 
γίνηκαν τά σταφύλια καί ζουφιασαν ψηλά 
στο κλίμα.

ζυγιά τά=δμάδα μουσικών οργάνων, 
μπουζούκια (κλαρίνο, βιολί, μαντολίνο, 
τύμπανο).

ζυγός δ = δ  πέπλος πού ρίνεται στα κε
φάλια τού γαμπρού καί τής νύφης στο 
στεφάνωμα.

ζύφω=σφίγγω κάτι γιά νά βγει τό 
ζουμί του. φράσ. φοβεριστική. Έλα πάλι 
στη μηλιά μου παλιόπαιδο, άν σέ πιάκω 
ά δέ σέ ζύψω νά μη μέ πούν στ’δνομα 
Βασίλω.

ζώγο τό=ζώο. Παροιμ. "Αν άκουγε δ 
Θεός τά κοράκια θά ψόφαγαν δλα τά ζώ· 
γα τού κόσμου.

Ζώνιος δ=Ιπώνυμο (άλβσν. ζιώνε= 
κύριος).

ζωντανά τά=ζωντανό βιό (γιδόπρατα, 
άλογα, γελάδια, γουρούνια) φράσ. παροι- 
μιακή: "Οποιος έχει ζωντανά είναι καί 
ζωντανός.

ζωντόβολο τό=γομάρι, δνος.
ζωντοχήρα ή=χήρα φευγάτη από τον 

άνδρα της.
ζώρι (επ(ρ)=βιά, στανιό. Ρήμα ζω- 

ρίζω.^
ζώστρα ή=στενή λουρίδα υφάσματος 

μέ την δποία κρατιέται τό σαμάρι από 
τήν κοιλιά τού αλόγου.

Ζώτος δ=Έπώνυμο στο Μάζι (τώρα 
Πολύδωρο). Πάργα και αλλού. (Άλβ. ζότ 
=κύριος, αφέντης).

(Συνεχίζεται)
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ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ*

μ π α ρ ο ύ τ ι  (ή— οΰτ)=στά τ., ΐδ. 
λ .,ΐδ . σ.

μ π ά σ ι (τού—άσΐ)=άκινητοποιημένο 
ντιβάνι γύρω από τό τζάκι' στα τ., ΐδ . λ., 
κεφάλι.

μ π α σ ί λ ί κ ι α  (τά )=τά  για τό μ π ά- 
σ ι (δες λ ) στρωσίδια.

μ π α σ ι μ π ο υ ζ ο ύ κ η ς ( ο ύ  μπασίιμ- 
πουζούκ2*ς)=στά τ., ΐδ. λ., άτακτος στρα
τιώτης, κακοντυμένος, παρδαλοφερεμένος.

μ π ά σ ί ο υ σ τ ο υ ν ά !  =  δηλωτικό 
υποταγής, σεβασμοί): πάνω από τό κεφάλι 
μου* μ π ά σ 2 κεφάλι, ο ΰ σ 1 τ Ιπάνω, ν ά 
καταληκτικό.

μ π α σ μ α τ ζ ή ς  (ού)=επώνυμο* στα 
τ., ΐδ. λ., τυπογράφος καί πωλητής είδους 
τσιπών μ π α σ μ ά, τύπος.

μ π α τ ά κ α ζ  (ού)=άπατεώνας* στα τ. 
μ π α τ ά κ  (τό πρώτο συνθετικό τού 
μ π α τ α κ τ σ ή ς  (δες λ.) τό παιδί τής 
απώλειας, δόλιος άλλα καί βόρβορος, 

μ π α τ α χ τ σ ή ς  (ού)=δές μ π α ν τ ά- 
μ π α τ α κ τ σ ι λ ί κ ι  (τού)^=δές μ π α· 

ν τ α·
μ π α τ α λ γ ί έ ς  (ού)=δές μ π α τ ά

λ ι κ ο .
μ π α τ ά λ ι κ ο  (τού λ!κου)=παληό, έ

ξω από την εποχή, άγαρμπο, άκομψο, βα
ρύ, δύσχρηστο* στα ά. μ π α τ ά λ, άκυ 
ρος, άχρηστος.

μ π α τ α ρ γ ί  ά (ή)=όμοβροντία’ στα 
τ., ΐδ. λ. κανονιοστοιχία, σειρά κανονιών’ 
στο εβραϊκό Γιαν. ιδίωμα, κατάρα ή εκ- 
δήλωσι οίκτου’ «χαλασίά σ' κι μπαταρ- 
γίάσ».

μ π α τ ζ ά κ ι α  (τά)=ποδονάρια, γάμ
πες, άντζες* στα τ., ΐδ. λ·, ΐδ , σ.

* Συνέχεια ο.πΰ τΰ προηγούμενο, σε?.. 48.

μ π α τ ζ 1 α ν ά κ η ς ( ο ί  μπου·κΐ ς)^— 
σύγγαμβρος* στα τ., μ π α τ ζ ι α ν ά κ  
ΐδ. σ.

μ π α τ ζ I ά ς (ού)=άνοιγμα καταπα
κτής προς τή στέγη, φεγγίτης’ στα τ., ΐδ. 
λ., ΐδ . σ.

μ π α τ ζ ι α ρ ι ό  (τού)= ο ί εγκαταστά
σεις τού μ π ά τ ζ ί ο υ  (δες λ.)

μ π ά τ ζ ί ο ς  (ού-ους)=ύπαίθριος συ
νήθως τυροκόμος’ στα π·, μ π ά τ ζ, τέ
λος, δασμός κτηνών.

μ π α τ ή ς (οΰ)=έπώνυμο εβραϊκό* στα 
τ. μ π ε τ ά βραδυκίνητος.

μ π ά τ σ ο ς (ού)=στά ά., μ π ά τ σ 2 
βία, εξαναγκασμός.

μ π α χ α ρ  ι κ ό  (τού — ρ,κό)=στά τ., 
μ π ε χ ά ρ αρωματικό κα'ι π ., άνοιξη.

μ π α χ τ σ ε β ά ν ο ς  (ού—τσίουβάνους) 
=κηπουρός* δες μ π α χ τ σ λ έ ς.

μ π α χ τ σ ί έ ς  (ού)=στά π., ΐδ. λ., 
ΐδ. σ.

μ π α χ τ σ ί σ ι (τού—τσΐίσ ΐ)=στά  π., 
μ π ά χ ς, δωρεά κα'ι μ π α χ τ σ ί ς, φιλο- 
δο^ρημα, δώρο.

μ π ε γ ί α μ π ε ρ η ς  (οί μπι-ρ*ς)=  
δες μ π ί-

μ π ε ζ α χ τ ά ς  (ού μπί·) =  στά π., 
μ π 6 σ ! τ  α χ τ α και π ι σ ί τ α χ τ ά  
αναλόγιο, γραφείο.

μ π ε ζ ε β έ γ κ η ς  (ού μπίζι —γκ'ς) 
= δ έ ς  π ε ζ -.

μ π ε ζ ε ρ ά ω  (μπιζιράου)=άποκάνω, 
βαριούμαι, αντέχω’ στά π. μ π ι ζ ά ρ  αη
διασμένος πλήττων* τόρ . μ π ι ζ ε ρ μ έ κ ΐ .

μ π ε ζ ε σ τ έ ν ι  (τού μπιζΐστέν)=  
στά π., μ π εζ  ά , = π α ν ικ ά , καί κατάλη
ξη σ τ ά ν , αγορά πανικών, μεγάλη α
γορά.

μ π ε ζ I ρ —λάδι (τού μ π ι.)= σ τά  ά.,
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μ π ε ζ ι ρ , λινόσπορος, σπόρος.
μ π έ η ς  (οΰ)=στά τ., κύριος, άρχη- 

χός, πρίγκηπας.
μ π ε ϊ ζ α ν τ έ  ς=επώ νυμο, ό γυιός 

του μ π έ η  (δες λ.) και ζ α ν τ έ γυιός δι· 
κεκριμένου.

μ π έ ι κ ο υ  ς = δ έ ς  μπαΐ. 
μ π ε V λ ί κ ι (τού)=Γιανν· τοπωνύ- 

μ ιο= οΐκημα  δπου φκιάναν τό στρατ. ψω 
μ(* στα τ., κυβερνητικό κτήμα.

μ π ε κ α ε ς (ου μ π ί—)==ύπόλοιπα 
χρηματικά, καθυστερούμενα, Επισφαλή δ- 
φειλόμενα* στα ά., μ π ε κ α γ ι ά ϊδ. σ.

μ π ε κ ι ά ρ η ς  (ου μ π ι—ρ9ς)= σ τά τ ., 
μ π ε κ ι ά ρ . ΐδ. σ.

μ π ε κ ρ ή ς  (ου μπι—)= σ τά  τ., ϊδ. 
λ., ϊδ . σ.

μ π ε λ ε τ ζ ί κ ι  (του μπιλιτζίκΐ) βρα
χιόλι* στά τ., ΐδ. λ., ΐδ. σ.

μ π ε λ 1 ά ς (ου μ π ι— )= σ τά  ά. μ π έ - 
λ α ς ϊδ. σ.

μ π έ λ κ ι μ = ΐσ ω ς  καί, μπορεί νά, 
στά τ., μ π έ λ ι ΐδ . σ.

μ π ε λ τ έ ς (ού μπελντές)=στά τ. π ελ- 
τ έ, πηκτή.

μ π ε μ π έ κ ι (τού μπ ι— κΐ)= μ ικ ρ ό  
παιδάκι, κούκλα, άρνάκι (τού μπέκου) στά 
τ., ΐδ . λ·, κούκλα.

μ π έ ν τ (τού)=ενσταση, πάτημα, δ ι
καιολογία, ύπεκςρυγή* στά π., ϊδ. λ., στρα
τήγημα, τέχνη.

μ π έ ν τ α β ρ ο  (τού —ου)=στενές καί 
λεπτές σανίδες* στά τ., ΐδ. λ. ΐδ. σ. (λ. Ε ).

μ π ε ν τ έ λ ι (τού — έλΐ) =  αντικατα
στάτης στο στρατό’ στο ά., ΐδ. λ. ΐδ. σ. 

μ π ε ν τ χ α β ά = δ ές  μ π ι- 
μ π ε ρ ε κ έ τ ι  (τού μπιρικέτ)=στά ά., 

μ π ε ρ ε  χ ! ά τ , ευλογία.
μ π ε ρ ε κ ε τ λ ή ς (ού μπιρικιτλής) 

= δ έ ς  μ π ε ρ ε κ 1 έ τ.
μ π έ ρ μ π ά τ ι (τού—άτ)=ντροπή, 

βρώμικος, λιγδωμένος* στά π. μ π ε ρ - 
μ π ά  ν τ  χαλασμένος, Εκμηδενισμένος, πε
ταμένος (μπερμπάντης;).

μ π ε ρ ν τ ε ς  (ού μ π ι—)= σ τύ  π., ϊδ. 
λ., ΐδ . σ.

μ π ε ρ ν τ ά χ ι  (τού μπι—) =  δες 
μ π ι  —

Μ π ε σ 1 λ ή ς (ού)=Ιπώνυμο* στά τ., 
οίκόσιτος παχύς.

μ π ε  φ ά ς  (ού)=ύποθήκη* στά ά., ϊδ. 
λ., πίστις, Εκτέλεση υπόσχεσης.

μ π ε χ ά ρ =  αίθρια, καλοκαίρι* στά 
τ., μ π ε χ ά ωραιότητα, κάλλος, μ π ι *  
χ ά ρ , καλοκαίρι.

μ π ε χ λ ή ς  (ού)=Ιπώνυμο. στ. π., 
μ π ε χ λ ι β ά ν ,  άθλητής.

μ π ε χ λ ι β ά ν ο ς  (ού μπι—ους)=  
δες μ π ε χ λ ή ς .

μ π ε χ τ ζ ή ς  (ού μπι—) =  νούμερο 
σέ φρουρά, φύλακας* στά τ., ΐδ. λ. ϊδ. σ. 
(δες και ν ο υ μ π ε  — τ σ ή .

μ π ι ζ μ π ί κ ι α (τά)=κουτσομπολιά, 
ανακατέματα. (;)

μ π ι λ λ α ι= δ έ ς  β α λ λ α ί . 
μ π ι λ μ έ μ = δέν  ξέρω* στά τ. ΐδ. 

λ. ϊδ. σ.
μ π ι λ ε ζ ( κ ι α (τά μπιλιτζ(κια)= 

βραχιόλια* στά τ., —τζίκία, ϊδ. σ.
Μ π ι λ ν τ ι γ ι έ ς  (οί)=Δημαρχβϊο* 

στά τ., ΐδ. λ .ϊδ . σ.
μ π ι π έ κ ι= δ έ ς  μπε— 
μ π ι  ν έ κ ι (τού—κΐ)=αλογο καβά· 

λας* στά τ., ΐδ. λ. ϊδ. σ.
μ π ι ν μ π α σ τ ή ς  (ού—αϊσΐ)=χιλ£- 

αρχος Συντ)χης* στά τ. ΐδ. λ. Ταγ)χης.
μ π ι ν τ ρ ο ύ μ ι  (του—ούμ)=στά τ. 

μ π ο υ ν τ ρ ο ύ μ  υπόγειο.
μ π ι ν τ χ α  β ά=δωρεάν, σέ εξευτελι

στικές τιμές* στά π., μ π ε ν τ χ α β ά  ϊδ. σ.
μ π ι ρ α έ τ=άθώ ω ση και αθώος* στά 

ϊδ. λ. ϊδ. σ.
μ π ε ρ α τ λ ή ς (ού μπι—) = ό  μέ ειδι

κό διάταγμα προνομιακής κατάστασης εύ
νοιας, διορισμού κτλ., Εφοδιασμένος’ στά 
ά., μ π ε ρ ά τ, απαλλαγή, προνόμιο.

μ π 1 ρ—κ α ρ ά ρ != μ έ  τον ίδιο ρυθ
μοί, σχέδιο* στά τ., μ π ι ρ  ενα κ α ρ ά ρ  
(δες λ.).

μ π ι ρ λ ά ν τ ι (τού—άντ)=στά τ. περ- 
λαντί, ΐδ. σ.

μ π ι γ ι α μ π έ ρ η ς (ού—ρ9ς)= ό  Προ
φήτης Μωάμεθ στά π., απεσταλμένος τού 
Θεού* σέ δρκοΐ «μά τού μπι—

μ π ι ρ ν τ ά χ ι (τού— άχΐ) =ξύρισμα 
μέ κόντρα, και τσουχτερό μάθημα* στά π., 
μ π ε ρ ν τ ά χ , στιλπνότης, γυάλισμα.

μ π ι ρ τ α ρ ά μ  !=όλο μονομιάς* στά 
ά., μ π ι τ α μ ά μ, καθ9 ολοκληρία.

(συνεχίζεται^



ΓΙΑΝΝΗ ΣΑ ΡΑ Λ Η

Τ Ο  Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Σ Ι Ο  Σ Π Ι Τ Ι *
Τό τραγούδι αυτό το λένε άδιακρίτως 

οί καλεσμένοι καί τοΟ γαμπροΟ καί χ^ς 
νύφης. Τό λένε δταν πρόκειται νά φύγουν 
οί συγγενείς της νύφης, καί μ* αύτό, θέ
λουν κατά κάποιον τρόπο, νά διερμηνέ- 
ψουν τά αίσθήματά της, πού μένει άπ’ τή 
στιγμή αυτή γιά πάντα στό νέο της σπίτι 
καί τό καινούριο της νοικοκυριό. Βέβαια, 
δ χωρισμός αυτός δέν διαρκεί γιά πολύ. 
ΟΙ συγγενείς θά ξαναγυρίσουν, δπως θά 
ποΟμε. ΙΙάντως είναι δ πρώτος χωρισμός, 
πού θέλει νά θυμίση στή νύφη, πώς τά 
πάντα άλλαξαν στή ζωή της, πώς δ γ ά 
μος πλέον είναι γεγονός. Ά πό  τήν ώρα 
αύτή είναι ή νοικοκυρά στό νέο της σπίτι. 
‘Όλα γύρω της είναι νέα. Νέο νοικοκυριό, 
νέες συνήθειες, πού πρέπει νά προσαρμο- 
στή πρός αύτές, άνάλογα μέ τις νέες συν
θήκες πού βρίσκει. Γιά τό κέρασμα πού 
άκολουθεί, είναι όλα έτοιμα. Τά έχουν 
έτοιμάσει οί άνθρωποι τού σπιτιού κ9 οί 
συγγενείς τού γαμπροΟ. Καί τά τραγού
δια συνεχίζονται μέ είρωνικά λόγια γιά 
τις φυλαχτίνες ή τις φυλάχτηοιες δπως τις 
λένε, πού τις ειρωνεύονται γιατί δέν φυ· 
λάξανε καλά τή νύφη καί τούς τήν πήρε 
δ γαμπρός.

Στό καλό συμπέθεροί 
καί μεγάλοι καί μικροί.
'Όποιες είναι φυλαχτίνες 
πιάστε της μέ τις φουρτοτήρες 
καί τό μέγα φυλαχτή, 
δέστε τον μές στό παθνί!

"ϊστερ9 άπό τό τραγούδι αυτό, οί συγ
γενείς τής νύφης φεύγουν καί έρχονται στό 
πατρικό της σπίτι καί τοιμάζουν τήν «πρι- 
βέντα», οί πιό πλησιέστεροι, βέβαια, οί δέ

άλλοι φεύγουν γιά τό σπίτι τους, δπου θά 
ξανακαλεστούν γιά δεύτερη φορά, προκει- 
μένου νά δειπνήσουν στού γαμπρού τό 
σπίτι.

Ό  γυρισμός των γονιών καί συγγενών 
στό σπίτι, δημιουργεί κάποια άτμόσφοιρα 
μελαγχολική. Έ  έλλειψη τής νύφης προ- 
καλεί μιά συναισθηματική κατάσταση, πού 
πολλές φορές, άν μάλιστα τύχη ή νύφη νά 
είναι μοναχοκόρη, καταλήγει στά κλάμα
τα. Όσονδήποτε κι5 άν θέλουν νά συνηθί
σουν στή νέα κατάσταση οί γονείς, δέ μπο
ρούν νά αγνοήσουν τήν απουσία άπό τό 
σπίτι τής κόρης των. *Η θέση τής κόρης 
στό σπιτικό μένει κενή. ’Αρχίζουν λοιπόν 
καί τραγουδούν τό παρακάτω, πού τά λό
για λέγονται γιά λογαριασμό τής νύφης.

Μάνα, κάτσε στή μεριά μου,
Μάνα, φάει καί τό φιλί μου,
Μάνα πιε καί τό γυαλί μου,
Μάνα πάρε τή φροκάλα (1) 
καί φροκάλεσε τό σπίτι.

Ε ίπαμε πιό πάνω, πώς άπό τό σπίτι 
τής νύφης θά ξανακαλεστούν οί συγγενείς 
της, προκειμένου νά δειπνήσουν ατού γαμ
πρού. Μετά τό κάλεσμα θ’ άρχίση ή έτοι- 
μασία τής «πριβέντας». Είναι δέ ή πρι- 
βέντα, £να ψητό άρνί, δυό ψωμιά, μιά πλό- 
σκα κρασί καί μέσα σ’ δλα αυτά, άπαραί- 
τητη είναι καί ή «μπουκάρα».

Ή  μπουκάρα, τοιμάζεται σ’ ενα μεγά
λο κλωνάρι τρικοκιάς, αγκαθωτός θάμνος, 
πού φυτρώνει στις ρεματιές μέ άγκάθια 
στό μέγεθος τής ροδιάς, πού είναι καθώς 
λένε πολύ φαρμακερά. Έ δώ  έπάνω σ' αύ· 1

1. Ή  λέξη φροκάλα, πού λέγεται έδώ αντί 
σκούπα, είναι σπάνια καί δέν τήν έχω ξανακού
σει σέ καμιά άλλη περίπτωση.* Συνέχεια έκ του προηγουμένου τόμου, σελ.1095
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τά τ’ άγκάθια θά περαστοΟν διάφορα φροΰ- 
τα, άνάλογα μέ τήν έποχή, πορτοκάλια 
π. χ ., κυδώνια, σΟκα καί άλλα, καθώς 
καί λουκούμια. ''Ετσι βλο τό κλωνάρι στο
λίζεται μέ τά φρούτα αυτά καί τά λου
κούμια.

"Οταν τοιμαστούν ίλα  αύτά καί πλη
σιάζει ή ώρα τού δείπνου, οί «πηρετά* 
δες», δ γαμπρός μέ τόν πρωτοσυμπέθερο 
μπροστά και μέ τά όργανα, πηγαίνουν στδ 
σπίτι τής νύφης γιά νά πάρουν τή μάνα 
της καί τόν πατέρα. Έ δώ  θά ξανακερα* 
στοΟν τό συνηθισμένο γλυκό καί τδ ρακί, 
θά πάρουν οί πηρετάδες τό ψητό άρνί, τά 
ψωμιά καί τήν πλδσκα τό κρασί καί θά 
γυρίσουν δλοι στό σπίτι τοΟ γαμπρού, ένώ 
τά όργανα παίζουν στό δρόμο, όπου θά 
δειπνήσουν καί θ* άρχίση τό γλέντι πού 
κρατάει ώς τό πρωί καί περισσότερο.

Τό καθ’ έαυτού γλέντι άρχίζει μετά τό 
δείπνο καί συνήθως μετά τή στέψη σάν 
προκαταρκτικό, ώς τήν ώρα τοΟ φαγη
τού. Τό χορό θά τόν άνοιξη, καθώς λένε, δ 
κουμπάρος, ύστερα ή νύφη καί τρίτος δ 
γαμπρός.

"Οταν δέν Οπάρχουν όργανα, σάν τύχη 
νά Οπάρχει κάποιο σοβαρό πένθος, τότε 
χορεύουν μέ τραγούδια. "Ετσι ή νύφη θά 
χορέψη μέ τό έξης τραδούδι:

Αύτό τό χέρι πού κρατείς, 
Γιαννάκη, Γ ιαννάκι,(Ι) 
γιά μή τό παρασφίγγεις,
Γιαννάκη έτσι νά ζήσης, 
γιατί πονούν τά δάχτυλα 
άπό τά δαχτυλίδια 
Γιαννάκη, έτσι νά ζήσης.

Στήν παραπάνω περίπτωση πού λεί
πουν τά όργανα, γιά νά περάση ή βραδιά, 
συνεχίζονται τά τραγούδια καί τά παιχνί 
δια μέ άνάλογα άστεια ένώ χορεύουν:

Γ ιά σταματάτε τό χορό, 
λουσμένες, λουσμένες, 
νά ίδώ ποια θά |Γ άρέσει 
λουσμένες καί πλεγμένες.
Ε μ ένα  ή "Αννα μ* άρεσε 1

1. Τό όνομα προσαρμόζεται στό όνομα τοδ 
γαμπρού άναλογο>ς.

τού Γιάννη ή γυναίκα 
ποδναι ψηλή, πούναι λυγνή 
λουσμένη, λουσμένη 
πούναι καγκελοφρόδα.

*Από τά δνόματα πού έναλλάσσονται 
στό τραγούδι, προτιμουνται οί νιόπαντρες 
καί οί νέες γενικώς άνάμεσα στους καλε
σμένους.

Ή  νύφη, μετά τόν πρώτο χορό, θά ξα· 
ναχορέψη όλη τή νύχτα πολλές φορές καί 
τίς τραγουδούν τά παρακάτω τραγούδια, 
πού άναφέρονται σ9 αυτήν καί τό γαμπρό.

Τό τείν* καλά, τό τείν’ καλά,
^ τό τείναι ζηλεμένα,

πού πιάστηκε δ σταυραϊτός 
σιμά στήν πιλιστέρα*
Ή  πιλιστέρα εΤν* χρυσή 
κΓ άϊτός περιγραμμένος.
Πέρνει νερό στά νύχια της 
καί χιόνι στά φτερά της,' * 
νά λούση τόν άφέντη της ; 
νά λούση τήν κυρά της.
Καί κείνα τ ’ άπολούσματα 
νά λούση τά παιδιά της.

Κόκκινο μαντήλι καί μεταξωτό, 
κάπου μοΰ *χε πέσει στοϋτο τό

[χορό.
Μοδειπαν τόβρε ή νύφη 
καί νά μού τό δώση 
νά χαρή τό νιό της όλη τή ζωή, 
νά χαλάσ' τά ρούχα μέ καλή καρ

δ ιά .

Ή  νύφη, σ’ όλο αύτό τό διάστημα φυ
λάγεται άπό τίς φυλάχτηργιες, νέες κι* 
αύτές και φίλες τής νύφης μέ καμιά με
γάλη συγγενή σάν πολύπειρη. Ή  νύφη.φυ- 
λάγεται γιά νά μή τήν κλέψουν οί συγγε
νείς τού γαμπρού, γΓ αύτό κάθε στιγμή 
οί φυλάχτριες τήν παρακολουθούν, δπου 
καί άν πάει, καθώ; μπαίνει καί βγαίνει 
στό χορό. "Αν οί συγγενείς τού γαμπρού 
παρ’ δλα αύτά κατορθώσουν καί τήν κλέ
ψουν, τότε πηγαίνουν στό γαμπρό καί μέ 
γέλοια καί χάχανα τού άγγέλλουν τό κλέ
ψιμο καί τόν άναγκάζουν νά τάξη κάτι, 
άκόμη καί στή μάνα τής νύφης, πού τό τά
ξιμο στη περίπτωσι αυτή είναι καμιά πί·



τα ή πλόσκα κρασί καί κάτι τέτοιο. Σ ' ά λ
λα χωριά έχουν τή συνήθεια νά «κρεμούν» 
τό γαμπρό, όπότε ζητούν άπό τή νύφη νά 
τάξη τήν πίτα ή άπό τή μάνα του.

Τό γλέντι πού συνεχίζεται δλη τή νύ
χτα, θά βρή τούς χαροκόπους ξενυχτισμέ
νους* παρ' δλο αύτά δέν έννοοΟν νά διακό- 
ψουν τό χορό καί τά τραγούδια. Πολλές 
φορές μάλιστα, τό πρωί τό γλέντι στρώνει 
καλύτερα καί τότε λέγονται τά καλύτερα 
τραγούδια καί τά όργανα μερακλώνονται. 
Αυτό είναι πολύ φυσικό, γιατί μένουν οί 
μερακλήδες καί δλοι έκεινοι πού ξέρουν 
νά γλεντήσουν καί φεύγει ό μεγάλος σα
ματάς άπό τή μέση.

Σάν ξημερώση ή Δευτέρα, ή νύφη θά 
πάή στή βρύση γιά νά φέρη νερό. Τήν 
άκολουθοΟν συνήθω: παιδιά, αλλά καί πολ
λές φορές καί πολλοί άλλοι άπό τούς κα 
λεσμένους άκόμη καί τά όργανα. Ή  το
ποθεσία τής βρύσης καί τό δλον περιβάλ
λον, πολλές φορές γίνεται άφορμή ν’ άνά* 
ψη άπ* τήν άρχή τό γλέντι καί είναι α π ' 
τίς ώραιότερες σκηνές νά βλέπη κανείς 
χαράματα δλη αυτή τή συνοδεία νά γλεν
τάει ήρεμα καί μέ κέφι καί νά χαίρονται 
αύτές τίς άξέχαστες στιγμές καθώς αναπο
λούν πολλά λησμονημένα τραγούδια.

Ή  νύφη θά πάρη τό νερό άπό τή βρύ
ση σ' ένα μπρίκι (χάλκινο άγγείο μέ χάλ
κινο μασούρι) καί σάν έρθη στό σπίτι, θά 
χύση νερό γιά νά πλυθούν δλοι οί μεγαλύ
τεροι στήν ήλικία, κάνοντας άρχή άπ ' τόν 
πεθερό καί τήν πεθερά. ’Από τή βρύση, 
πριν φύγη ή νύφη, αφήνει έκεΐ ένα κομ 
μάτι ψωμί πού έχει μέσα 3 ή 5 δεκάρες.

Οί υπόλοιποι πού μεΐναν στό σπίτι καί 
δέν τήν άκολούθησαν σιή βρύση, σάν τήν 
βλέπουν νά γυρίζει τραγουδούν:

Μώρη νύφη, κυρά νύφη, 
πώς άπέρασες στή βρύση;
Μέ χαρές καί μέ τραγούδια 
μέ τού Μάη τά λουλούδια.

Μετά άπό τίς διατυπώσεις αύτές στα

ματούν τά έθιμα καί τό γλέντι γίνεται 
κατ’ άρέσκειαν πιά καί συνεχίζεται δλη 
τή μέρα καί τή νύχτα καί τήν έπομένη 
καί όλόκληρη τή βδομάδα τά παλιώτερα 
χρόνια ώς τά πιστρόφια. Πρός στιγμή μο
νάχα κάπως σταματάει τήν Τετάρτη ήμέ- 
ρα, πού ή νύφη φκιάχνει τήν πίτα γιά νά 
φάνε οί πηρετάδες ή καθώς τούς λένε δ ια 
φορετικά, οί πυργένιοι ή άδερφοποιτοί. 
Είναι μιά άναγνώριση τής νύφης καί δ- 
λωνγιά τίς ύπηρεσίες πού προσέφεραν καί 
μέ τήν πίτα αύτή έχουν τήν εύκαιρία χώ
ρα νά γλεντήσουν καί αύτοί καί νά τούς 
ύπηρετήσουν άλλοι. Τό γλέντι πού άκο- 
λουθεΐ άπό τούς ύπηρέτες είναι άπό τά 
πιό καλύτερα πολλές φορές καί δίνει άφορ
μή νά ξανανάψη μέ νέο κέφι. "Οσοι κοι
μούνται, ξενυχτισμένοι καθώς ήταν, ξεκι
νούν, μπαίνουν στό χορό καί φουντώνει 
όλόκληρη τή μέρα καί συνεχίζεται καθώς 
είπαμε, άνάλογα μέ τήν άντοχή, δλη τή 
βδομάδα.

Ό  γάμος θά τελειώση μέ τά λεγόμενα 
«πιστρόφια»—έπιστρόφια δηλαδή. Έ  λέξη 
άπό τό έπιστροφή. ’Επιστρέφει δηλ. ή νύ
φη στό πατρικό της σπίτι μαζί μέ τό γαμ
πρό καί τά πεθερικά της, τό πρωτοσυμπέ- 
θερο φυσικά, καί όλους τούς συγγενείς 
καί πολλούς άπ* τούς καλεσμένους στό 
γάμο.

Τά πιστρόφια γίνονται μέ δείπνο τό 
Σάββατο τό βράδι, μιά βδομάδα ύστερα ά 
πό τό γάμο ή τήν Κυριακή τό βράδι.

Δέν έχουν τίποτε τό ιδιαίτερο. "Ένα 
συνηθισμένο δείπνο πλούσιο, πού έχει σκο
πό νά δοθή ή εύκαιρία στούς γονείς τής 
νύφης νά δεχθούν γιά πρώτη φορά ύστε
ρα άπό τό γάμο τό γαμπρό τους μαζί μέ 
τή νύφη καί ν9 άνταποδώσουν κατά κάποιο 
τρόπο τίς περιποιήσεις πού δέχτηκαν στό 
σπίτι τού γαμπρού κατά τήν ήμέρα ή τίς 
ήμέρες πού κράτησε ό γάμος.

Μέ τά έπιστρόφια τελειώνει ό γάμος 
κι άρχίζουν οί νεόνυμφοι τήν καινούργια 
ζωή τους στό νέο σπιτικό τους.

(Συνεχίζεται)



A  Ν 0 1 Κ Ο Δ Ο Μ  H L I L

Η ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΝΗΝ’ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ε Π ΙΔ Ε ΙΞ Ε Ω Σ  Η Π Ε ΙΡ Ο Υ

Ύπό του Γάλλου είδικοΟ Γαλακτολόγου 
κ. P I E R R E  D U O R U E T

Βραδύτεραν, μία συμπληρωματική κατάιρτισίς διά την άπόκτησιν εϊδικάτη- 
τος καί ή κατάρτι σι ;  νέων στελεχών τυροκομίας, θά δύναται νά πραγματοποιήτ 
ται, ώς έπΐ το πλειστον, εν Έλλάδι μέ άριστά αποτελέσματα ^κα'ι τούτο, χάρις εις 
τήν άνταλΛαγήγ τεχνιτών καί την παραμονήν αυτών εϊς συγχρονισμένα τυροκομεία.

β) Εκπαίδευσίς εις τήν γαλακτοκομίαν.
Τ Ι τεχνική κατάοτισις τών τεχνιτών διά τής σταδιακή- ιιετεκπ,αιδεύσεως 

τούτων εις τδ εξωτερικόν, ίαίποτελει επείγουσαν ανάγκην, ’Αλλά εις τδ μέλλον τδ 
προσωπικόν τών τυροκομείου' θά πρέπει νά εκπαιδεύεται, εις τήν ΤΛλάδα και Ηθι
κώς εϊς τάς γαλακτοκομικά; σχολάς.

•Λόγω τη- σποιδαιότητος του προβλήματος και τής ταχείας και συνεχούς 
έξελίξεως της γ λακτοκομικής βιομη:χανία; έν Ήπείοω, ό έμπειρογνώμων θεωρεί 
χρήσιμον νά κάμη ώρισμένας υποδείξεις.

Τδ προσωπικόν πλαισιώσεως τών τυροκομείων, τά στελέχη τών πρακτικών 
εργασιών καί οί μαθηται τής γαλακτοκομικής βι mu μανίας θά πρέπει νά πραγμα
τοποιούν κατά διαστήματα μίαν περιοδείαν εκπαιδευτικήν εις διάφορα μέρη τού 
εξωτερικού. Ή  μετεκπαίδευσίς δεν πρέπει νά πιε οι ορίζεται μόνον εις τάς ya)/ir 
κτομικάς σχολάς καΓι έργαστήρια, αλλά νά έπεκτείνεται καί εις τάς βιομηχανικά; 
επιχειρήσεις. Εις τήν περίπτωσιν ταυτην ή παρουσία ένδς διερμηνέως θά συνέτει- 
νεν είς τήν πληρεστέραν κατάρτιση· τούτων.

Μία προσπάθεια διά τόν εξοπλισμόν τών τυρσ/.ομικών σχο/ών διά συγχρο- 
νου υλικού, νά πρέπει νά άντιυετοχπισθή συβαοώς.

Θεωρείται έπίσης αναγκαία ή διατήρησις ένός συστήματος ανταλλαγής 
βιβλίων και τεχνικών περιοδικών, καθώς και ή άνάπτυξις σχέαεων μετά των έκ- 
παιδε\*τών τών άλλων χωρών, αΐ οποίοι θά αποθούν επωφελείς δι’ άμφότερα τά 
μέρη. Προσ<ορινή έπαφή δεν θά ήσκει παρά μίαν έφήμερον επιρροήν επι τού έκ- 
συγχρονισμού τών τυροκομείων τής Ήπειροι».

'Ό πω ς έλέχθη, πρόκειται περί απλών συστάσεων, ή εφαρμογή τών όποιων 
πρέπει νά συνδυασθή μέ τδ σύνολον 5/ων τών αναγκαίων διευθετήσεων.

Διά τους έκπαιδευτίκοΰς, καθώς επίσης κμα διά τά ή^πτικά στελέχη, η 
πλέον αποτελεσματική μετεκπαίδευσίς Οά πρέπει νά πραγματαποιηθή εις τη<ν Ι
ταλίαν (διά τούς τυρούς έκ π σοβεί ον» γαλακτος) εις τήν Γαλλίαν (διά η»ρονς ?ξ 
αγελαδινού γάλακτος) και εις τδ Ισραήλ (όπου παρατηρεΐται νέα γαλακτοκομική 
βιομΐ|χανία, άντίιιετσχτίζουσα παρεμφερή προβλήματα ποός τά τής Έλλαδος).

* Συνέχβια έκ του προηγουμένου, σελ. 55.



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠ Η ΡΕΣΙΑ Σ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΥΡΟΚΟΜ ΕΙΩΝ

Ή  σπουδαιότης τών επιχειρήσεων τών προβλεπομένων ύπό τοΰ Προγράμμα
τος Ηπείρου, σπουδαιότης ή όποια άνταποκρίνεται εις τάς παρούσας δυνατότητας 
τής περιοχής, δεν Οά τούς έπιτρέψη να διαθέσουν άτομικώς ένα πλήρες εργαστή
ρι ον κα'ι μίαν τεχνικήν υπηρεσίαν.

Ή  δημιουργία μιας κοινής περις^ερειακής τεχνικής υπηρεσίας έν Ήπείρω, 
έςαρτωμένης διοικητικώς έκ τής Ένιυσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών καί συν- 
εργαζομένης μετά τής Γαλακτοκομικής Σχολής Ίωαννίνων, Οά μπορούσε νά έξου- 
δετερώση τό μεινέκτημα τούτο.

Θά έπρεπε νά περιλαμβάνη άφ ενός μέν εν έργαστήριον Ικανόν νά προβαίνη 
εις τάς τρέχουσας αναλύσεις, έδρεύον εις "Ιωάννινα*, άφ/ έτέρου δέ περιοδεύοντας 
τεχνικούς, επιφορτισμένους νά συμβουλεύουν τούς τυροκόμους γύρω από τά προ
βλήματα τής κατασκευής τού τυρού και τούς κτηνοτρόφους διά την παραγωγήν 
υγιεινού γάλακτος.

'Η δράσις τής τεχνικής αυτής ύπηρεσίας Οά ήδύνατο νά έπεκταύή διά τής 
δημοσιεύσεως ενός περιοδικού έκδιδομένου κατά διαστήματα, τό όποιον Οά έπρα- 
γματεύετο αποκλειστικούς θέματα σχετικά μέ την βιομηχανίαν τού γάλακτος κα'ι 
πρό πάντων βιομηχανίας τυρού έν Ήπείρω. Τό περιοδικόν τούτο Οά άπευΟύνετο 
εις τούς έπαγγελματίας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τόσον προς τό συμφέρον τών ενδιαφερομένων όσον κα'ι πρδς τό συμφέρον 
τής οικονομίας τής περιοχής, τό Πρόγραμμα Οά πρέπει νά εύνοήση την έγκατά- 
στασιν έν Ήπείρω ώρισμένων συμπληρωματικών έργαστηρίων καί είδικώτερον:

Νά βοηΟήση εις την δημιουργίαν ενός έργαστηρίου διά την παραγωγήν πυ
τιάς πρός χρησιμοποίησιν ύπό τών τυροκομείων, καθώς έπίσης και ένός εργαστη
ρίου διά τήν κατασκευήν καθαρών καλλιεργειών άναγκαιουσών διά τήν βιομηχα
νίαν γάλακτος.

Νά ένΟαρρύνη τήν άνάπτυςιν μιάς βιομηχανίας κατασκευής τού άναγκαίου 
υλικού διά τήν λειτουργίαν τών τυροκομείων καί καθ’ δ μέρος τούτο είναι δυνα
τόν (κυρίως άτμολεβήτων έκ χαλκού, άλουμινίου, άνοξειδώτου χάλυβος). Τό χρη- 
σιμοποιηΟησόμενον υλικόν Οά παράγεναι έπιτοπίως ή Οά είσάγεται έκ τού έξω- 
τερικού.

Ή  δημιουργία εις τά πλαίσια τού Ε θνικού Προγράμματος ένός κέντρου έ- 
ρευνών μέ σκοπόν τόν συντονισμόν τών έργασιών τών είδικών γαλακτοκόμων, Οά 
ύπεβοήΟει σοβαρώς τήν άνάπτυξιν τής γαλακτοκομικής βιομηχανίας έν Έλλάδι 
κα'ι είδικώτερον έίς τήν "Ήπειρον.

Ή  άπαρίΟμησις αυτή δέν είναι αποκλειστική' παρέχει άπλώς μίαν Ιδέαν 
τής σπουδαιότητος καί τού έπείγοντος τών προβλημάτων, τά όποΐα τίθενται άμέ- 
σως ή έμμέσως, διά τόν έκσυγχρονισμόν τής βιομηχανίας τυρού έν Ή πείρφ καί 
έν Έλλάδι.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΕΝΟΣ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜ ΕΝΟΥ ΤΥ ΡΟ  Κ Ο Μ Ε IΟ  Υ

'Όπως έλέχΟη άνωτέρω, μία λεπτομερής μελέτη διά τήν έπέκτασιν καί τόν 
έκσυγχρονισμόν τού τυροκομείου Καλπακίου έχει ήδη καταρτισΟή. Ε νταύθα  περι
λαμβάνεται περίληψις τής μελέτης ταύτης. Δεδομένης τής εύρύτητος τού θέματος,



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

ή περίληψις αυτή έγένετο κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να δυνηθή νά περιληφθή 
είς τά πλαίσια τής παρούσης έκθέσεως.

—Ή  κατασκευή παντός έργοστασίου γάλακτος θά πρέπει νά δώση λαβήν διά 
τήν έκπόνησιν ένδελεχούς μελέτης, ή όποια νά περιλαμβάνη κυρίως τά κάτωθι 
σημεία:

— Ή  σπουδαιότης του έργοστασίου και ή έγκατάστασίς του.
— Τά κρίτια καί ή διάταξις τών θαλάμων παρασκευής καί επεξεργασίας.
— Ή  έγκατάστασίς του υλικού επεξεργασίας.
—Τό βοηθητικόν υλικόν.

Α \— ΣΠ Ο Υ ΔΑ ΙΟ ΤΗ Σ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΣΙΟ Υ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σχετικώς δέον νά ληφθούν ύπ’ όψιν τά κ ά τω θ ι:
— Ή  ποσότης τού διαθεσίμου γάλακτος κατά τήν στιγμήν τής μελέτης καί 

ή έξέλιξις τής γαλακτοπαραγωγής εν τή περιοχή (παρατηρεϊται γενική σχεδόν καί 
συχνάκις ταχεία αύξησις τής γαλακτοπαραγοογής).

— Αί έποχιακαί μεταπτώσεις τής παραγιογής.
— ΤΙ πυκνότης τού γάλακτος καί ή ευκολία συγκεντριοσεως τούτου.
— Ό  τρόπος μεταφοράς τού γάλακτος.
—Αί άντιμετωπιζόμεναι κατασκευαί: π.χ. ή κατασκευή τυρού τύπου γρα- 

βιέρας άπαιτεΐ γάλα καλυτέρας ποιότητος παρ’ ότι ή κατασκευή εύρωτιώντος τυ
ρού. Θά πρέπει δθεν είς τήν περίπτωσιν ταύτην νά προβλέπεται ή ταχεία συγ->- 
κέντρωσις τού γάλακτος, γεγονός δπερ συντείνει είς τήν μείωσιν τού1 δγκου τού 
έργοστασίου.

— Εύκολίαι προσπελάσεως: τό τυροκομεΐον θά πρέπει νά εύρίσκεται πλησίον 
τών κέντρων τής ζώνης συγκεντρώσεως έπί τω τέλει όπως εύνοήση τήν ταχεϊαν 
συγκέντρωσιν τού γάλακτος. Θά πρέπει έπί πλέον νά είναι πλησίον τής κυρίας 
αμαξιτής όδού, διά τήν διευκόλυνσιν τής παραδόσεως τών κατασκευαζομένων 
προϊόντων.

— ΤΙ τιμή τής μεταφοράς: (αύτοκίνητον, βενζίνη κλπ.).
— Ή  φύσις τού εδάφους. Έ δαφος πολύ ελώδες θά πρέπει νά αποκλείεται, 

διότι δημιουργούνται διηθήσεις είς τά θεμέλια καί τούς υπογείους χώρους, καθώς 
έπίσης καί δυσκολίαι είσόδου είς τό έργοστάσιον. Έ δαφος μέ σχετικήν κλίσιν 
προσφέρει συχνάκις ευκολίας είς τήν διάταξιν τών χτισμάτων.

’Αλλά έξ όλων τών προβλημάτων έγκαταστάσεως ενός έργοστασίου, τό 
σπουδαιότερον είναι τό θέμα τού ύδατος, τροφοδότησις καί άποχέτευσις. Ό που  
τούτο είναι δυνατόν, ή κατασκευή ενός έργοστασίου πλησίον ένός άγωγοϋ ΰδατος 
διαρκούς ροής, ευνοεί τήν λύσιν τού προβλήματος, αλλά είς αυτήν-τήν περίπτω-. 
σιν θά πρέπει νά ληφθή ύπ’ όψιν τό ενδεχόμενον πλημμυρών.

— ΤΙ τροφοδότησις είς ύδωρ: ποσότης: δπλασία —6πλασία τού όγκου τού 
χρησιμοποιουμένου γάλακτος : Ίδιότης :

α) Βακτηριολογικώς : Τό χρησιμοποιούμενον ύδωρ πρέπει νά είναι πόσιμον καί 
νά μή περιέχη ιιικροοργανισμούς έπιβλαβεκ είς τήν κατασκευήν (C O L IFO R M E S, 
F L U O R E S C E N T S ).

β) Χ ημικώ ς: Ή  τροφοδότησις τών εκσυγχρονισμένων άτμολεβήτων απαιτεί 
τήν χημικήν κάθαρσιν τού ύδατος, ΐνα τούτο άποβάλη τά έναποτιθέμενα έπ’ αυ
τών άλατα. Τό αυτό ισχύει καί διά τό ύδωρ τών ψυκτικών καί τών συμπυκνω- 
τικών έγκαταστάσεων.

γ) Θερμοκρασία: Ό σ ο ν  χαμηλότερα είναι ή θερμοκρασία έπί τοσούτον αυ
ξάνει ή άπόδοσις τώτ ψυκτικών συμπυκνωτών, μέ αποτέλεσμα τήν σοβαράν οικο
νομίαν κινητηρίου δυνάμεως.
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—Ή  άποχέτευσις των χρησιμοποιηΟέντων ύδάτοη»: Ό τα ν  ό όγκος τών χρη
σιμοποιούμενων ύδάτων είναι μεγάλος, είναι απαραίτητον νά προβλεφθή ή Απο- 
λύμανσίς των. Ή  Απολύμανσις αυτή, ούσα δαπανηρά, δύναται νά πραγματοποιή- 
ται δπου τούτο είναι δυνατόν είτε διά διοχετεύσεως τών ύδάτων έντός ποταμού 
είτε διά τής χρησιμοποιήσεως τούτων πρός τούς σκοπούς άρδεύσεως (τεχνητή 
βροχή ή κανονική άρδευσις).

Β'.—ΚΤΙΡΙΑΚΑΙ ΕΓΚ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΘΑΛΑΜΩΝ’ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

1) Γ ε ν ι κ α ί  δ ι α τ ά ξ ε ι ς :  Διά τυροκομεία μέσου τύπου θά πρέπει νά 
μ ή συγκεντρώνωνται ολαι αί ύπηρεσίαι εις εν μοναδικόν κτίριον καί τούτο διά 
τήν διευκόλυνσιν τής εργασίας καί ενδεχομένως ϊνα ύπάρχη δυνατότης μεταγενε- 
στέρας έπεκτάσεως.

Ή  διάταξις τών κτιρίων θά είναι κατ’ ουσίαν ώς κάτωθι :
—Κύρια κτίρια, μέ χώρους διά τήν παραλαβήν τού γάλακτος, τής Επεξερ

γασίας, τού ελέγχου καί ενός γραφείου έπιβλέψεως.
—Βοηθητικοί χώροι στεγάζοντες τήν πυροδότησιν, τό έργαστήριον επιδιορ

θώσεων, τό ήλεκτρογεννητικόν συγκρότημα, τό γκαράζ, τόν ηλεκτρικόν μετασχη
ματιστήν καί ένδεχομένως μερικά ψυκτικά συγκροτήματα, τροφοδοσία ύδατος κλπ.

—ΚτιριακαΙ έγκαταστάσεις διοικητικού προσωπικού καί στεγαστικοΐ χώροι.
2) Κ τ ί ρ ι ο ν τ υ ρ ο κ ο μ ή σ ε ω ς : Ό  γενικός προσανατολισμός τού 

κτιρίου τούτου θά πρέπει νά είναι τοιούτος, ώστε οί θάλαμοι κατασκευής τού τυ
ρού νά είναι όλιγώτερον έκτεθειμένοι είς τάς ήλιακάς άκτίνας. Έ π ί τού παρόν
τος ή κυρία επιδίωξις συνίσταται πρό πάντων εις τήν κατασκευήν ενός χρησί
μου κτιρίου.

Αί δυνατότητες έπεκτάσεως πρέπει νά προβλέπωνται έξ ύπαρχής. Πρός τόν 
σκοπόν αυτόν ή κατασκευή θά πρέπει νά περιλαμβάνη κατ’ άρχήν ένα σκελετόν 
εκ μπετόν άρμέ (ενίοτε μεταλλικόν). Τά εσωτερικά χωρίσματα δέον νά είναι στα
θερά. ’Αντικαθίστανται από κολώνες δταν τούτο θεωρείται άναγκαϊον. Οί έξω- 
τερικοί τοίχοι κατασκευάζονται άπό υλικόν σχετικώς μονωτικόν : τούβλα ή σι- 
μεντόλιθοι.

Τό υπέδαφος διατίθεται κυρίους διά υπόγεια, ψυκτικός έγκαταστάσεις καί 
διαδρόμους διά τήν δίοδον διαφόρων αποχετευτικόν τάφρων καί σωληνώσεων.

Είναι, όρθόν, άκόμη καί είς άπλάς κατασκευάς, νά προβλέπεται ή δημιουρ
γία χώρου, ύπεράνω τον  αίθουσόν έπεξεργασίας, διά τήν έναποθήκευσιν τόν  
άποθεμάτον, τήν συσκευασίαν, τό έφεδρικόν υλικόν κλπ. Είς μερικός περιπτώσεις 
είναι δυνατόν οί χώροι ούτοι νά χρησιμεύσουν διά τήν τοποθέτησιν σωλήνων 
ύδατος, άτμού, ηλεκτρισμού.

Τό δάπεδον τών κτιρίων πλακοστρονεται μέ ειδικούς όπτοπλίνθους. Νά 
προβλέπονται επίσης ώρισμέναι επενδύσεις έκ πλαστικού. Θά πρέπει ακόμη νά έχη 
μίαν κλίσιν δμαλήν (1,5 έως 2 έκ. άνά μέτρον) ή δποία νά έπιτρέπη μίαν καλήν 
άποχέτευσιν τόν ύδάτων πλύσεως τούτου. Αί έσχάραι τών υπονόμων πρέπει νά 
είναι άρκετά μεγάλαι (διάμετρος ανώτερα τών 20 έκατ.). Μία περισπωμένη έ- 
φαρμοζομένη είς τήν έσχάραν (BONDK S Y P H O T D E ) έμποδίζει τήν άνοδον τών 
Αναθυμιάσεων τών χρησιμοπιουμένων ύδάτων. Μία Αδιάβροχος έπένδυσις καί 
ίδικόνσιμέντον, (B A RBO TIN K ) άντιοξειδικόν, διά τήν στερεοποίησιν τής πλακο
στρώσεως, έμποδίζουν τάς διηθήσεις. Είς περιπτώσεις Ανάγκης προβλέπονται προ
στατευτικοί σωλήνες διά τήν έπένδυσιν τών Αλλων σωληνώσεων.

Οί τοίχοι πλακοστρώνονται εσωτερικούς μέ πλακάκια έκ πορσελάνης μέχρι 
ύψους 1,50— 1,70 μ. Από τού έδάφους, καθό>ς έπίσης καί ή έπιφάνεια τών χωρι



σμάτων: Θά ήτο καλόν ακόμη νά χρωματΐζωνται μέ είδικήν βαφήν, ή οποία να 
πλένεται εύκολα μέ '-θερμόν ύδωρ περιέχον απολυμαντικόν σάπωνα. Τό άνω μέ
ρος των τοίχων, καθώς καί ή όροφή υδροχρωματίζονται ή καλλίτερον βάφονται 
μέ βαφήν μυκητοκτόνον. Τά χωρίσματα μεταξύ των διαφόρων θαλάμων επεξερ
γασίας είναι συνήθως ύάλινα από ύψους 1,50 μ. και άνω.

Φ ω τ ι σ μ ό ς :  Τά παράθυρα των θαλάμων έργασίας πρέπει νά εύρίσκων- 
ται ύπεράνω τοΰ 1,50 μ. Έ άν αί αΐθουσαι αερίζονται μέ κλιματισμόν, τότε τά 
παράθυρα αυτά είναι σταθερώς τοποθετημένα και κατασκευάζονται κατά προ- 
τίμησιν άπό μονωτικήν ύαλον. Είς την περίπτωσιν φυσικού αερισμού, δέον νά 
προβλέπωνται κινηταί θυρίδες άερισμού είς τό άνω μέρος. Διά τον φωτισμόν δι* 
ηλεκτρισμού θά πρέπει νά προβλέπιυνται αδιάβροχοι συσκευαί (διακόπται—λαμ
πτήρες).

Ή  ο ρ ο φ ή :  Αυτή πρέπει νά κατασκευασθή κατά τοιούτον τρόπον, ώστε 
νά άποφεύγωνται κατά τό δυνατόν αί συμπυκνώσεις των άτμών καί ή δίοδος τής 
υγρασίας εις τόν ύπερκείμενον όροφον. Θά πρέπει νά κατασκευάζεται μέ σχετικώς 
μονωτικόν υλικόν: κοίλα τούβλα κλπ.

Κατά τό δυνατόν νά αποφεύγονται αί εξάρσεις, αί. όποίαι έμποδίζουν την 
άπομάκρυνσιν τού άτμού.

Θ έ ρ μ α ν σ ι ς  — ά ε ρ ι σ  μ ό ς :  Τό ιδεώδες εις ένα γαλακτοκομικόν έργο- 
στάσιον είναι ή θέρμανσις νά γίνεται διά κλιματισμού, τού άέρος εισερχομένου 
καί Εξερχομένου διά μεγάλων σωλήναν. Είς τάς άλλας περιπτο^σεις ό κλιματισμός 
διά ψυκτικών μηχανημάτων Εγκατεστημένων έπί τών τοίχων ή έπί τής όροφής 
θά ήτο επιθυμητός.

Έ ν  πάση περιπτώσει, θά πρέπει νά γίνη πρόβλεψις ώστε κατά την διοχέ- 
τευσιν τού άτμού καί τού άέρος, νά υπάρχουν άνοίγματα έπί τού επιπέδου τής 
όροφής (άνοίγματα οριζόντια ή κάθετα Ενδεχομένως Εξοπλισμένα μέ εξαεριστήρας).

Ο ί υ π ό ν ο μ ο ι :  Ευθύς έξ άρχής θά χρειασθ.ή νά προβλεφθή ή ύπαρξις 
συστήματος άποχετεύσεοκ, τό όποιον νά έχη αρκετήν διάμετρον καί άνάλογον κλί- 
σιν. Οί αποχετευτικοί τάφροι θά πρέπει νά άνθίστανται είς τήν διάβρωσιν τών 
χρησιμοποιηθησομένων ύδάτων. Νά γίνεται κατάλληλος πρόβλεψις διά τήν τοπο- 
θέτησιν φρεατίων έπισκέψεως είς τάς διακλαδώσεις.

Είς μερικάς περιπτώσεις είναι δυνατόν νά τοποθετηθώσιν αί σωληνώσεις 
αύται είς τό εξωτερικόν μέρος τού κτιρίου, γεγονός όπερ άποτρέπει τήν συσσώ- 
ρευσιν άνεπιθυμήτου άποχετευτικού υλικού είς τά υπόγεια.

Τ ό ύ δ ρ : Πρέπει νά γίνεται πρόβλεψις, ώστε νά υπάρχουν δυνατότητες 
λήψεως ύδατος καί είς ικανοποιητικήν ποσότητα. Είς έκαστον θάλαμον έργασίας 
δέον νά υπάρχουν δύο δεξαμεναί πλύσεως, έξο^πλισμέναι μέ σύστημα ρυθμίσεως 
τού θερμού ύδατος. Σωλήν έξ Ελαστικού δυνάμενος νά προσαρμόζεται είς τούς 
κρουνούς διευκολύνη τήν πλύσιν.

Είναι δυνατόν νά προβλεφθή ή έπαναχρησιμοποίησις τών ήδη χρησιμοποιου- 
μένων ύδάτων, είς τάς ψυκτικάς Εγκαταστάσεις καί τό συγκρότημα παστεριώσεως, 
διά τον καθαρισμόν τού δαπέδου.

Ή  διάμετρος τών σωλήνων πρέπει νά είναι Επαρκής διά τήν άποφυγήν ά- 
πωλειών λόγιο Εκχειλίσεως.

Τ ό  ψ υ χ ρ ό ν  ύ δ ω ρ  κ α ί  α ί α λ μ α ι  τ ώ ν  ψ υ κ τ ι κ ώ ν  μ η χ α 
ν η μ ά τ ω ν :  Οί σωλήνες οί μεταφέροντες τά υγρά ταύτα, πρέπει νά άπομονώ- 
νωνται διά νά άποφεύγωνται αί άπώλειαι ψυχρομονάδων, Επίσης κατά τήν τοπο- 
θέτησίν των πρέπει νά προβλεφθή ώστε νά ύπάρχη άρκετή άπόστασις άπό τάς 
παρειάς, ήτις νά έπιτρέπη τήν άπομόνωσιν.

Ό  ά τ μ ό ς : Αί σωληνιυσεις τού άτμού πρέπει νά έχουν Επαρκή διάμετρον,



ή άπομόνωσίς τ(ον δέ θέτει τά αύτά προβλήματα, μέ μερικάς παραλλαγάς, όπως 
ακριβώς ή άπομόνωσίς των σωληνώσεον τοΰ ψυχρού ΰδατος καί τής άλμης. Διά 
την έξισορρόπησιν τής παροχής τών ατμών πρέπει νά προβλεφθή ή τοποθέτησις 
ειδικού σωλήνος κατανομής καί δεξαμενή άποθηκεύσεως τοΰ άτμοΰ.

ΛΙ προβλεπόμεναι σωληνιυσεις νά γίνωνται άπδ ύλικδν δυνάμενον νά άν- 
θίσταται εις τήν πίεσιν.

Ό  η λ ε κ τ ρ ι κ ό ς  ε ξ ο π λ ι σ μ ό ς :  Ούτος θά πρέπει νά είναι σύμφω
νος πρδς τήν Νομοθεσίαν περί υγρών χώρων (δυνατότης μετασχηματισμού πέριξ 
τών 24 ή 48 βόλτ). Αί σωληνιόσεις, τά κυτία ένιόσεων και διακλαδώσεων κλπ. 
θά είναι αδιάβροχοι. Αί σωληνώσεις Μ  είναι έξωτερικαί.

Μία λεπτομερής καταγραφή δλων τών υδραυλικών έγκαταστάσεων, θά πρέ
πει νά ύπάρχη εις πολλά αντίτυπα. Αύτη Οά άποβή χρήσιμος εις περίπτωσιν έπι- 
διορθώσεως ή έπεκτάσεως τούτων.

Ή  δ ι ά τ α ξ ι ς τ ώ ν  θ α λ ά μ ω ν  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς :  Ή  διάταξις 
αΰτη ποικίλλει άναλόγως τής σπουδαιότητος τοΰ εργοστασίου καί τοΰ είδους τών 
παρασκευαζομένων τυρών. Κ\»ρίως διακρίνονται:

Ή  ε ξ έ δ ρ α  π α ρ α λ α β ή ς :  Αΰτη πρέπει νά είναι εις κεντρικήν Οέσιν, 
ώστε νά είναι δυνατή ή διανομή τοΰ γάλακτος προς τάς διαφόρους υπηρεσίας.
Έξ ΰπ’ αρχής Οά πρέπει νά είναι τοιαύτης όλκής, ώστε νά δύναται νά άπορρο- 
φά τάς ένδεχομένας αυξήσεις παραλαβής τοΰ γάλακτος.

Ό  έξωτερικός χώρος τής εξέδρας καλύπτεται από ενα ύπόστεγον προεξέχον 
κατά πολλά μέτρα. "Ενα αντέρεισμα μειώνει τόν κλυδωνισμό κατά τήν προσέγγισιν 
τών φορτηγών αυτοκινήτων.

Ή  μεταφορά τών δοχείων πρός τήν πλάστιγγα καί προς τήν μηχανήν τοΰ 
πλυσίματος, καθώς καί ή μετατόπισίς των γίνεται δι* αΰτομάτου μεταφορέως.

Θά ήτο καλόν νά προβλεφθή ομοίως ή Οέρμανσις τής έξέδρας παραλαβής 
κατά τόν χειμώνα, καθώς καί ή Ισχυρά έκκένωσις τοΰ άτμοΰ.

Ή  α ί θ ο υ σ α  τ ή ς  π α σ τ ε ρ ί ω σ ε  ω ς  κ α ί  τ ή ς  α π ο κ ο ρ ύ φ ω 
σε  ω ς : Ή  αίθουσα αΰτη είναι συνήθως συνέχεια τοΰ χώρου παραλαβής. Είναι 
συχνάκις είς τό έναντι καί κάτω μέρος τής έξέδρας παραλαβής. Ε νίοτε καί Ιδίως 
εντός τών μεγάλων έργοστασίων, μία αίθουσα ύποδοχής καί διευθετήσεως εΰρί- 
σκεται εϊς τό υπέδαφος καί χρησιμεύει ώς έπίπωμα μεταξύ τοΰ χώρου παραλαβής 
καί παστεριο')σεως.

Ή  αίθουσα τής παστεριώσεως καί τής άποκορυφώσεως πρέπει νά είναι άρ- 
κετά εύρύχωρος, διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν προβλέπεται ή τοποθέτησις τών δε
ξαμενών τοΰ γάλακτος έν αύτή.

Α ί  α ϊ θ ο υ σ α ι  κ α τ α σ κ ε υ ή ς :  Ή  σπουδαιότης των καί δ άριθμός 
των πρέπει νά καθορίζονται έν συσχετίσει πρός τό ΰψος τών παραχθησομένων 
προϊόντων.

Κατά γενικόν κανόνα είναι προτιμητέον νά μή έχουν θύρας, αί δποίαι νά 
ανοίγουν απ’ ευθείας πρός τό έξωτερικόν καί τούτο διά νά διατηρήται ή έπιθυ- 
μητή θερμοκρασία καί υγρασία. Πρέπει νά άποφεύγεται έπίσης δπως αί αϊθουσαι 
αύται χρησιμοποιώνται ώς τόπος διελεύσεως. Πρός τόν σκοπόν αυτόν δέον νά 
προβλέπεται είς κοινός έξωτερικός διάδρομος.

"Οπως εσημειό^θη άνωτέρω, χωρίσματα άπό ελαφρά ΰλικά θά γίνωνται με
ταξύ τών διαφόραν αίθουσαν. Σύμφωνα πρός τό είδος τοΰ κατασκευζομένου τυ
ρού, θά πρέπει νά μελετηθή ό πλέον ορθολογιστικός τύπος τών αιθουσών. Έ ν  
πάση περιπτώσει, τό ΰψος των πρέπει νά είναι άρκετόν (περί τά 4,5 μ.), διά νά 
έπιτρέπη τήν ένδεχομένην χρησιμοποίησιν υλικού καταλαμβάνοντος μεγάλον δγκον 
(κάθετοι λέβητες π.χ.).
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Τ ό  έ ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν  ε λ έ γ χ ο υ :  Τούτο, θά εύρίσκεται πλησίον τού 
χώρου παραλαβής* καί τής αιθούσης παστερκυσεως, χωρίς αυτό νά είναι άπόλυ- 
τον. Θά πρέπει νά γίνη πρόβλεψις διά θυρίδας διά την διέλευσιν των δειγμάτων.

Έ ν  τή πράξει ή προετοιμασία τής καλλιέργειας θά γίνεται εις τδ έργαστή
ριον ή είς συνεχόμενον κατάλληλον χώρον.

Μία καπνοδόχος, τοποθετημένη άνωθεν τοΰ θερμοστάτου καί των συσκευών 
προετοιμασίας τών καλλιεργειών, θά έκκενώνη τδν άτμόν.

A ί α ΐ θ ο ν σ α ι ά λ α τ ί σ μ α τ ο ς  κ α ί  τ ά ύ π ό γ ε ι α ώ ρ ι μ ά ν
α ε ω ς δέον νά εύρίσκωνναι κατά προτίμησιν είς τό υπέδαφος.

Ό σ ο ν  άφορά την ειδικήν περίπτωσιν τής Ελλάδος, θά ήτο εύκταίον δπως 
εύρίσκωνται είς τό υπέδαφος, λόγιο τοΰ θερμού κλίματος τής χώρας, ϊνα επιτυγ
χάνεται μείωσις τών εξόδων τής θερμικής άπομονιυσεως.

Διά την περίπτωσιν τής Ελλάδος θά πρέπει νά προβλεφθή μία άπομόνωσις 
δλων τών χώρων, έξαιρέσεως γενομένης διά την ώρίμανσιν τής γραβιέρας, έάν 
είναι έξ ολοκλήρου έντός τού εδάφους. Ιδιαίτερος υπολογισμός πρέπει νά γίνη ά- 
ναλόγως τίόν αναγκών έκαστου τυρού. Εϊς την πραγματικότητα, χάρις είς την 
όρθολογιστικήν διάταξιν των χώρων ώριμάνσεο^ς μεταξύ των, ό συντελεστής ά- 
πωλείας θερμότητος τών μεσότοιχων, άνερχόμενος είς 0,4 θερμίδας θά άνταπε- 
κρίνετο είς τό μεγαλύτερον μέρος τών άναγκιόν.

Διά τούς τοίχους καί τήν όροφήν τών υπογείων χώρων ή άπομόνωσις δύ- 
ναται νά γίνη μέ τήν βοήθειαν πολυστερίνης, ήτις έχει ένα Κ =0,27 καί στοιχίζει 
όλιγώτερον άπό τον φελλόν. 'Α π’ έναντίας, διά τό έδαφος ό φελλός θά ήτο προτι
μότερος, ένεκα τής μεγαλυτέρας άντοχής του είς τήν σύνθλιψιν.

Ή  α ί θ ο υ σ α  α π ο σ τ ο λ ή ς :  Διά κάθε έργοστάσιον, ποιας τίνος σπου- 
δαιότητος, μιά αίθουσα άποστολής, έξυπηρετουμένη άπό ένα άνελκυστήρα, είναι 
ά-παραίτητος. Ό  άνελκυστήρ αυτός θά πρέπει νά είναι περιτοιχισμένος, ΐνα μ ή 
μετατραπή είς καπνοδόχον άερισμού, έξ άλλου θά πρέπει νά προφυλάσσηται άπό 
τήν υγρασίαν, ό όποια υπάρχει πάντοτε μέσα είς ενα τυροκομείον. Μία πλάστιγξ 
έντοιχισμένη είς τό έδαφος, καθώς έπίσης καί αυτόματοι μηχανικοί άνελκυστή- 
ρες θά συντελούν νά άποφεύγωνται πολυάριθμοι διά τής χειρός μετακινήσεις.

Είς τό κτίριον τής κατασκευής τά Γραφεία θά περιορισθούν είς τά άπολύ- 
τως αναγκαία. Τά διοικητικά γραφεία έχουν κάθε συμφέρον νά εύρίσκωνται κε- 
χωρισμένως, άφ’ ενός μέν διά νά είναι μακράν τού θορύβου, άφ* έτέρου δέ διά να 
μή έμποδίζουν ένδεχομένας έπεκτάσεις τού κτιρίου.

2. Τ ά  β ο η θ η τ ι κ ά  κ τ ί ρ ι α :  Πρόκειται γενικώς περί μιάς απλής κατα
σκευής, κεχο^ρισμένης τού κυρίου σώματος καί μή εύρισκομένης έπί τού άξονος 

. έπεκτάσεώς του.
Ε κεί συγκεντρώνονται αί νπηρεσίαι καί αί άπαραίτητοι μηχαναι διά τήν 

λειτουργίαν τού έργοστασίου. Ή  κατασκευή των δεν θέτει Ιδιαίτερα προβλήματα. 
'Υπάρχουν έκεΐ:

Ή  έγκατάστασις πυροδοτήσεως, ή όποια στεγάζει τήν γεννήτρια τού άτμού.
—Τό άπόθεμα τών καυσίμων.
—Αί κύριαι ψυκτικά! εγκαταστάσεις καί δεξαμεναί τής άλμης ή τού ψυ

χρού ύδατος.
— Ό  ηλεκτρικός μετασχηματιστής.
—Αί ήλεκτρογεννητικαί βοηθητικαί έγκαταστάσεις.
—Αί έγκαταστάσεις παροχής καί ένδεχομένως άπολυμάνσεως τού ύδατος, 

έπί πλέον αί δεξαμεναί ή ό ύδατόπυργος.
— Τό έργαστήριον έπιδιορθώσεων.
— Τό γκαράζ τού έργοστασίου.
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Εις το κεφάλαιον αυτό πρέπει νά άναφερθή ή χοιροτροφία. Αυτή πρέπει νά 
άποτελή φυσικόν συμπλήρωμα τής γαλακτοκομικής βιομηχανίας, διότι επιτρέπει 
τήν οικονομικήν άξιοποίησιν των προϊόντων, έπι πλέον έκτος τής διαΟέσεως του 
τυρογάλακτος, διευκολύνει τό πρόβλημα άποχετεύσεως των πλεοναζόντων καί ήδη 
χρησιμοποιηθέντων ύδάτων. Α ξίζει νά γίνη ύπόμνησις, ότι μία λίτρα τυρογάλα
κτος περιέχει “θρεπτικήν αξίαν ποικίλλουσαν άπό 0,06 έως 0,10 μονάδας θρέψεως.

Ή  κατασκευή βοηθητικών χοιροτροφείων θά έβελτίιονε βεβαίως τήν άπό- 
δοσιν των τυροκομείων τής ’Ηπείρου.

3.—ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑ ΣΙΝ  ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΓΚ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ

Ή  κατασκευή τών ανωτέρω, όπως και ή κατασκευή τών άναφερθέντων 
βοηθητικών κτιρίων, δεν θέτει ειδικά προβλήματα εις τήν γαλακτοκομικήν βιο
μηχανίαν.

Πρέπει νά σημειωθή, δτι κάθε έργοστάσιον οφείλει νά προβλέπη τήν κατα- 
κατασκευήν υγειονομικών εγκαταστάσεων, αΐτινες θά περιλαμβάνουν είδικώτερον 
ιματιοθήκην, τραπεζαρίαν, άποχωρητήρια, νιπτήρας καί καταιωνιστήρας διά τήν 
έξασφάλισιν τής υγιεινής καϊ άνέτου παραμονής τοΰ προσωπικού καϊ τής υγιεινής 
τής έργασίας.

Θά ήτο καλόν δπως δ άρχιτέκτων, δστις θά άνελάμβανε νά προβή εϊς τήν 
μελέτην τών μελλοντικών γαλακτοκομικών έπειχειρήσεων, δυνηθή νά έξοικειωθή 
μέ τά ειδικά προβλήματα, τά δποϊα άπασχολούν τήν βιομηχανίαν γάλακτος, δι* έ- 
πισκέψειον είς συγχρόνους γαλακτοκομικές έπιχειρήσεις έν Έλλάδι, Ίταλίμ, Γαλ- 
λίμ καί ’Ισραήλ και έν άνάγκη δι’ έπαφών μέ άρχιτέκτονα είδικευμένον είς τά 
βιομηχανίας τοΰ γάλακτος.

Γ '.—Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜ ΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ακολούθως, ή διαδικασία μεταφοράς καϊ μεταποιήσεως τού γάλακτος ά- 
παιτεϊ τά κάτω θι:

— Τά μέσα καϊ τό υλικόν διά τήν συγκέντρωσιν καϊ μεταφοράν τού γάλακτος.
—Τό υλικόν διά τήν παραλαβήν τούτου.
—Τό υλικόν διά τήν παστερίωσιν, τυποποίησιν καϊ άποθήκευσιν τούτου.
—Σωληνιυσεις, άντλίαι—βάννες.
—Τό υλικόν διά τήν τυροκόμησιν.
—Τό ύλικόν άλατίσματος καϊ ώριμάνσεως.
—Τό ύλικόν αποστολής.
Κατωτέρω γίνεται μία άπλή άνακεφαλαίωσις τών ήδη άναφερθέντων ώς 

άνω θεμάτω ν:
Τ ά μ έ σ α  κ α ϊ  τ ό  ύ λ ι κ ό ν  δ ι ά  τ ή ν  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ι ν  κ α ϊ  

μ ε τ α φ ο ρ ά ν  τ ο ύ  γ ά λ α κ τ ο ς :  δεξαμεναϊ μεταφοράς ή δοχεία. Τά δοχεία 
προσφέρονται καλλίτερον έπϊ τού παρόντος εις τήν Ελλάδα, λόγω τών συνθηκών 
συγκεντριυσεως τού γάλακτος. Ταύτα δέν πρέπει νά είναι πολύ όγκοδδη, δχι δύσ
χρηστα, θά πρέπει νά γίνη τυποποίησίς τιυν, διά τήν ένδεχομένην μηχανικήν των 
μετακίνησιν, θά είναι δέ κατεσκευασμένα εκ μίγματος άλουμινίου ή κασιτερωμέ- 
νης λαμαρίνης ή και άπό πλαστικήν ύλην.

'Όσον άφορά τά μέσα μεταφοράς, ή δυνατότης έπιλογής μεταξύ τούτων πα
ρουσιάζεται έπϊ τού παρόντος πολύ περιωρισμένη. Είς εύνοϊκάς περιπτώσεις θά  
πρέπει νά χρησιμοποιήται ένα όχημα, κατάλληλον δμως διά τάς δδικάς συνθήκας,
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εις τάς άλλας δε περιπτώσεις ή μεταφορά του γάλακτος Οά γίνεται αναγκαστικά 
διά ζοκον ή άπό τούς ίδιους τούς παραγωγούς.

Τ δ ύ λ ι κ 6 ν π α ρ α λ α β ή ς  τ ο ύ  γ ά λ α κ τ ο ς :  Αι έργοστάσια με
σαίας κατηγορίας Οά ήτο χρήσιμος ή ύπαρξις ενός μηχανικού συγκροτήματος μετα
φοράς διά νά μεταφέρη τά δοχεία εις την συσκευήν υποδοχής τού γάλακτος, έν 
συνεχείς προς ζύγισιν (εις 2 διαμερίσματα εάν είναι δυνατόν) καί μετά ταύτα εις 
την συσκευήν καθαρισμού των δοχεκυν. 'Η συσκευή αυτή Οά πρέπει νάάποτελήται 
άπδ μίαν εύθύγραμμον μηχανήν μέ περιστροφικήν κίνησιν τών δοχείων, προσφερο- 
μένη ουτω καλλίτερον διά τήν μηχανοποίησιν τής εργασίας. Θά πρέπει έπίσης νά 
γίνη πρόβλεψις δι ένα διπλούν κάδον πλύσεως τών δοχείων καί ενα άπολυμαντήρα 
άτμοκίνητον εις τά εργοστάσια εκείνα οπού έν μέρος τού γάλακτος παραδίδεται 
άπ’ ευθείας υπό τών γαλακτοπαραγωγών.

ΥΛΙΚΟΝ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΕΩΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΕΩΣ 
ΚΑΙ ΕΝΛΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ

Εις τήν αίθουσαν παστεριώσεως εύρίσκεται τό ακόλουθον κύριον ύλικόν:
—Δεξαμεναί υποδοχής τού γάλακτος, μεγέθους άναλόγου προς τήν ποσό

τητα τού συγκεντρουμένου γάλακτος (2 έιος 4.000 λιτρών συνήθως). Αί δεξαμε
ναί αύταί γενικώς είναι έφωδιασμέναι μέ διηθητήρα (κρησάρα).

— Έ να πλήρες συγκρότημα παστεριώσεως, υψηλής θερμοκρασίας, προφυ- 
λασσόμενον από τον αέρα, μέ δυνατότητα έπαναχρησιμοποιήσεως καί άποθηκεύ- 
σεως. Τό συγκρότημα τούτο δύναται νά είναι κατεσκευασμένον εκ σωλήνων ή 
πλακών. Λιά νά περιορισθή ό κίνδυνος τής ύπερθερμάνσεως θά ήτο σκόπιμον 
δπως ή παστερίωσις γίνεται διά τής παρεμβολής ζεστού ύδατος.

—Μία ή περισσότεροι άντλίαι γάλακτος, κεντρόφυγοι συνήθως.
— Μία ή περισσότεροι δεξαμεναί έναποθηκεύσεως, θερμικώς απομονωμένοι. 

Ή  χρησιμοποίησις τών δεξαμενών τούτιον θά έπιτρέψη τήν όρθολογιστικήν όρ- 
γάνωσιν τού ωραρίου εργασίας.

Μία ή δύο συσκευαί άποκορυφιυσεως τού γάλακτος δυνάμεναι νά χρησιμο
ποιηθούν καί ώς καθαριστήρες.

Διά τήν κατασκευήν τού υλικού τούτου ένδείκνυται ό ανοξείδωτος χάλυψ, 
ό όποιος είναι πρακτικώς τό μοναδικόν μέταλλον, τό οποίον έπιτρέπει δπως τό 
χημικόν καθάρισμα γίνεται αυτομάτως. Μέ τόν τρόπον αύτόν έπιτυγχάνομεν άπο- 
τελεσματικώτερον καθάρισμα καί οικονομίαν χρόνου.

ΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΒΑΝΝΕΣ

Ή  διανομή τού γάλακτος άναλόγως τού προορισμού του, γίνεται διά τών 
σωληνώσεων, τών άντλιών καί τών βαννών. Καλόν θά ήτο δπως καί τό ύλικόν 
τούτο είναι κατά τοιούτον τρόπον συναρμολογημένον, ώστε κατά τό χημικόν κα
θάρισμά του νά άποφεύγεται ή άποσύνδεσίς του,

Είς τήν περίπτωσιν αύτήν θά ήδύνατο νά άντιμετωπισθή ή έγκατάστασις 
σωληνώσεων είτε άπό άνοξείδωτον χάλυβα, είτε άπό πυράντοχον ύαλον είτε άπό 
πολυεθυλείνην. Ή  χρησιμοποίησις τού μετάλλου παρουσιάζεται ώς ή καλλιτέρα 
λύσις, άλλά είναι ή πλέον δαπανηρά. Επιτρέπει τήν άντιμετιοπισιν τής άποστει- 
ρώσεως τών σωληνώσεων διά τού άτμού. Αί άντλίαι καί αί βάνναι θά είναι άπό 
άνοξείδωτον χάλυβα. Αί βάνναι θά τοποθετηθούν κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά 
είναι ευκόλως προσιταί.

Τ ό  ύ λ ι κ ό ν  τ ή ς  τ υ ρ ο κ ο μ  ή σ ε ω ς  κ α ί  β ο υ τ υ ρ ο π ο ι ί α ς :  Τούτο 
ποικίλλει άναλόγως τών κατασκευών καί έκάστη περίπτωσις άπαιτεί μίαν Ιδιαιτέ



ραν μελέτην. Όσάκις τό μέταλλον εύρίσκεται είς επαφήν μέ τό γάλα ή μέ τόν 
τυρόν, συνιστάται ή χρησιμοποίησις ιού άνοξειδότου χάλυβος. (Δι’ ώρισμένους λέ
βητες είναι άκόμη πολύ διαδεδομένη ή χρησιμοποίησις τού χαλκού). Τδ υλικόν 
τούτο δύναται νά ταξινομηθή κατά μεγάλας κατηγορίας ώς ακολούθως:

—Οί λέβητες κατασκευής μετά τού συστήματος έργασίας το)ν.
—At μήτραι τυροκομήσεως.
—Αί τράπεζαι στραγγίσεως καί τά καλούπια.
—Αί άντλίαι και οί κάδοι διά τό τυρόγαλον.
—Διάφορα εργαλεία καί σκεύη διά την ζύμωσιν.
Διά τήν βουτυροποίησιν υπάρχουν δεξαμεναί ώριμάνσεως, βουτυρομηχαναΐ 

καί καλούπια διά τήν πακεττοποίησιν.

ΤΟ ΥΛΙΚΟΝ ΑΛΑΤΙΣΜ ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΣ

Διά τόν τομέα τούτον τό υλικόν είναι άπλούν, άποτελούμενον ούσιωδώςάπό 
κάδους πλήρεις άλμης, δπου βυθίζεται δ τυρός πρός άλάτισμα και άπό ράφια 
διά τήν έναπόθεσιν και τήν στράγγισίν του. Είς μερικάς περιπτά>σεις τό άλάτισμα 
γίνεται χωρίς ό τυρός νά περάση άπό τήν άλμην, άλλά μόνον διά τής χρήσεως 
ξηρού άλατος (τυρός εύρωτιιυν).

—Ή  χρησιμοποίησις κάδων άλατίσματος πήλινων ή εμαγιέ παρέχει περισσο- 
τέρας εγγυήσεις υγιεινής.

—Τά ράφια είναι γενικώς ξύλινα και λυόμενα.
Αί αιθουσαι άλατίσματος τού τυρού καί ώριμάνσεως είναι κλιματισμέναι 

καί άπομεμακρυσμέναι. Δεδομένου τού κλίματος τής Ελλάδος, ό κλιματισμός θά 
συνίσταται ούσιωδώς έξ ενός συστήματος -ψύξεως, λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής σχε
τικής αναγκαίας υγρασίας. Τό ψυκτικόν σύστημα θά πρέπει νά προσαρμόζεται είς 
έκάστην περίπτωσιν.

Διά τάς αίθουσας τού άλατίσματος, είς τάς όποιας μία σχετική υγρασία 80°/β 
περίπου ένδείκνυται νά ύπάρχη, είναι δυνατή ή χρησιμοποίησις ξηρών συσκευών 
ψύξεως (δι’ υγρών ή διά κυκλοφορίας ψυχρού ύδατος).

Διά τάς αίθούσας ώριμάνσειυς καί πρό παντός δι’ έκείνας αΐτινες απαιτούν 
μίαν υγρασίαν πέριξ τών 95°/0, έκτός τής δυνατής άπομονιόσεως (K.D. =  4 ή 5 
ψυχρομονάδες) (Κ=συντελεστής άπιολείας ψυχρομονάδων, (Ι)=διαφορά θερμο
κρασίας), επιβάλλεται ή χρησιμοποίησις υγρών ψυκτικών συσκευών. ‘Ως τοιούτον 
εύκολον μέσον θεο)ρείται τό σύστημα τής ύγράς ψύξεως μέσω τών τοιχωμάτων 
διά ραντίσματος διά ψυχρού ί'δατος.

—Αί θύραι τών χοίρων αυτών πρέπει νά είναι στερεαί, εύρείαι καί νά έχουν 
τήν Ιδίαν θερμοκρασίαν.

—Τά παράθυρα δύνανται νά μειιυθοΰν είς τό έλάχιοτον καί είς ώρισμένας 
περιπτόίσεις θά ήδύναντο νά παραλείπο>νται (διοχέτευσις τού άέρος διά μεγάλων 
(σωλήνων),

Είς περίπτο^σιν καθ’ ήν-τά παράθυρα θά διατηρηθούν, θά πρέπει νά έφο- 
διασθούν διά μονωτικής ύάλου καί νά έπενδυθούν διά διπλών μονωτικών παρα
θυροφύλλων, έχόντο^ν τήν ιδίαν θερμοκρασίαν.

Τ ό ύ λ ι κ ό ν ά π ο σ τ ο λ ή ς: ‘Ως πρός τό υλικόν τούτο έγένετο ήδη άπα- 
ρίθμησις καί ούσιωδώς περιλαμβάνει τόν άνελκυστήρα (δυνάμεο^ς 500 έως 1.000 
χλγ. τουλάχιστον) μέ έπαρκείς διαστάσεις, τούς αυτομάτους άνυψοηήρας, τόν 
σταθερόν (στερεοποιημένον έπί τού έδάφους) ζυγόν διά τό ζύγισμα.

Δέον νά σημειιοθή, ότι αί θύραι εισόδου πρός τήν αίθουσαν άποστολής, πρέ
πει νά έχουν ύπολογισθή μέ μεγάλας διαστάσεις.



Ιύβ «ΗΠΕΙΡΟΙ ΙΧΗ ΕΖΪΙΑ »

Δ'.—ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ

Ή  γ ε ν ν ή τ ρ ι α  τ ο υ  ά τ μ ο ύ: Δια την έπιλογήν αότής δέον νά ληφθούν 
ΰπ’ δψιν τά κάτωθι: αί εμφράξεις— ή ποιότης των ΰδάτων (απαραίτητος ό καθημε
ρινός καθαρισμός)—ή άπόδοσις— ή εύκολος λειτουργία— ή τιμή των διαφόρου 
καυσίμων— τό μάξιμουμ τό)ν άναγκών άναλόγιος τών έποχών καί ώρών εργασίας. 
Λόγω τής συχνής χρησιμοποιήσεως του άτμοΰ διά άναταράξειυς του ΰδατος, πρέ
πει νά αποφεύγεται ή ΰπερφόρτιυσις τής συσκευής, ή όποια * προκαλεί συχνάκις 
συσσωρεύσεις ΰδατος. Ε ίναι άναγκαίον λοιπόν δπιυς προβλεφθή πλεόνασμα δυ- 
νάμειυς.

A ί ψ υ κ τ ι κ ά  i ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς :  Αί ακανόνιστοι άνάγκαι είς ψυ
χρομονάδας καθιστούν απαραίτητον την δημιουργίαν κύματος ψύχους. Είς έκ 
των τρόπων δημιουργίας τοιούτου άποθέματος, 5 οποίος συμφέρει περισσότερον 
καί παρουσιάζει όλιγώτερα εμπόδια, είναι ή χρησιμοποίησις.' ψυχρού ΰδατος, τό 
όποιον προκαλείται άπό την συσσώρευσιν τού πάγου έπί των σωλήνιον τού έξατ- 
μιστήρος. Τό παγιυμένον τούτο ΰδιυρ χρησιμοποιείται διά την ψύξιν τού παστε- 
ρειυμένου γάλακτος καί διά τον κλιματισμόν των υπογείων χιυρων άλατίσματος. 
Διά την συμπλήρωσιν τού ψύχους έντός τών ΰπογείιυν χωρίον ώριμάνσεως καί 
διά τόν κλιματισμόν των αιθουσών άλατίσματος, θά ήδύνατο νά άντιμετο>πισθή 
ή χρησιμοποίησις άνεξαρτήτων ψυκτικών συσκευών.

Ή  συμπύκνωσις τού ψυκτικού υγρού θά λαμβάνη χώραν έντός συμπυκνω
τών ΰδατος. Δεδομένης τής ΰψηλής περιεκτικότητος τού ΰδατος είς άσβέστιον, 
θά  πρέπει νά προβλεφθή ό καθαρισμός του. Είς την περίπτιοσιν αυτήν 6 καθαρι
σμός διά πολυφοσφάτου, τύπου m icrophos προσαρμόζεται καλώς είς τάς άνάγκας.

Ο Η Λ Ε Κ Τ ΡΙΚ Ο Σ Μ ΕΤΑΣΧΗΜ ΑΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

Ό π ω ς  δλαι αί συσκευαί αί χρησιμοποιύμεναι είς τήν γαλακτοκομίαν, ό 
μετασχηματιστής δέον νά ΰπολογισθή κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά δύναται 
νά άνταποκρίνεται είς τάς παρουσιαζομένας άνάγκας καταναλώσεως.

Είς όλα τά μεγάλα έργοστάσια, προβλέπεται μία έπιβοηθητική ηλεκτρογεν
νήτρια διά τήν άντιμετώπισιν εκτάκτων άναγκών διακοπής τού ρεύματος.

Ή τ ρ ο φ ο δ ό τ η σ ι ς δ Γ  ΰ δ α τ  ο ς τ ο ύ  ε ρ γ ο σ τ α σ ί ο υ :  Πρέ
πει αΰτη νά εχη ΰπολογισθή με εΰρέα περιθιυρια. Ή  ΰπαρξις δεξαμενών καί ΰ- 
δατοπύργου θά παράσχη υπηρεσίας. Ή  πίεσις τού ΰδατος καί ή παροχή πρέπει 
νά είναι επαρκείς, άκόμη και διά τάς περιπτώσεις ανεξαρτήτου τροφοδοτήσεως. 
Κρίνεται πάντοτε άναγκαίον νά προβλέπεται έξοπλισμός ΰπερπιέσεως, συγκείμενος 
γενικώς έξ άντλιών συνοδεύομενων άπό ρεζερβουάρ τά όποια περιέχουν ενα στρώ
μα πεπιεσμένου άέρος.

Ύ  λ ι κ ο ν κ α 9 α ρ ί σ μ α τ ο ς: Εις έκάστην περίπτιοσιν, όπου τούτο 
είναι δυνατόν, θά πρέπει νά υίοθετηθή τό σύστημα χημικού καθαρισμού δΓ αυ
τομάτου περιφοράς τών δοχείων, τό οποίον προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα καί 
είναι λίαν αποτελεσματικόν. Εις τήν περίπτιοσιν ταύτην ιδιαιτέρα προσοχή πρέ
πει νά καταβληθή είς τά σημεία (γιονιας, συνδέσεις, κρουνούς), όπου δύναντάι 
νά έντοπισθούν μερικαί μολυσματικοί έστίαι.

— Εις τήν περίπτιοσιν χημικής καθαριότητας, καθώς καί εκείνης κατά τήν 
όποιαν ή καθαριότης γίνεται διά τής χειρός, επιβάλλεται ή χρησιμοποίησις λιποδια- 
λυτικών σαπώνιυν καί άλλων άποτελεσματικών άπολυμαντικών.

— Είς μεγάλα έργοστάσια προβλέπεται είδικός χώρος διά τήν πλύσιν καί 
τό στέγνωμα τού υλικού.

Ή  έπιλογή τού έλαφρού υλικού καθαριότητος καί συντηρήσεως είναι έπί-



σης ενδιαφέρουσα, προκρίνεται δέη χρησιμοποίησις σπόγγο)ν δια τό καθάρισμα 
του γαλακτοκομικοί» υλικοί».

Πρέπει νά τονισθή ιδιαιτέρως ή πριοταρχική σπουδαιότης τής καθαριύτητος 
καί τής υγιεινής εις τάς βιομηχανίας γάλακτος.

—"Ενα κιλό λιποδιαλυτικδν διευκολύνει την δημιουργίαν παχυρεύστου ύ
λης, άποδεσμεύει τά άζωτούχα υλικά και διαλύει τα μεταλλικά άποθέματα, χωρίς 
νά προσβάλη την ύλην μέ την όποιαν έρχεται εις έπαφήν.

—Ή  άπολύμανσις οφείλει νά άκολουθήση τό καθάρισμα. Εις τήν γαλακτο- 
* κομικήν βιομηχανίαν τά έν χρήσει απολυμαντικά είναι ή θερμοκρασία καί τά ύπο- 

χλωριούχα τής σόδας.
Τό υλικόν καί τά ειδικά προϊόντα, τά όποια πρέπει νά χρησιμοποιηθούν δι* 

έκάστην είδικήν περίπτωσιν άνεφέρθησαν ανωτέρω.
’Από τήν όρθολογιστικήν των χρησιμοποίηση» θά πρόκυψη κέρδος χρόνου, 

μείωσις των απωλειών κα'ι βελτίωσις τού κατασκευαζομένου τυρού.
— Έ να ς ειδικός χώρος, ξηρός και μέ ρυθμιζομένην θερμοκρασίαν θά προ- 

βλεφθή διά τήν άποθήκευσιν τών προϊόντων τούτων εις ίκανοποιητικάς ποσότητας.
—Τέλος, κρίνεται σκόπιμον, δπως τό προσωπικόν ύπόκειται τουλάχιστον ά

παξ τού έτους εϊς ιατρικήν έξέτασιν, ϊνα άνευρίσκωνται κα'ι θεραπεύωνται έγκαί- 
ρως οί τεχνΐται οΐτινες προσεβλήθησαν ένδεχομένως υπό μεταδοτικών παθήσεων. 
Ή  κατάλληλος ένδυμασία τού προσωπικού έχει έπίσης μεγάλην σημασίαν.

' Υ λ ι κ ό ν  Γ ρ α φ ε ί ο υ  κ α ' ι  έ ν  γ έ ν ε ι  υ λ ι κ ό ν  σ υ ν τ ή ρ η 
σε  ω ς : Τούτο δέν παρουσιάζει ειδικά προβλήματα διά τήν γαλακτοκομικήν βιο
μηχανίαν.

Τ ό  υ λ ι κ ό ν  τ ο ύ  έ ρ γ α σ τ η ρ ί ο υ  ένός συνήθους έργοστασίου, δέον 
νά έπιτρέπη τήν έκτέλεσιν απλών έργασιών ελέγχου και τήν παρασκευήν υπό κα
λάς συνθήκας τών ένδεδειγμένων καλλιεργειών.

’’Αν καί κατ’ άρχήν ή έργασία τού έργαστηρίου φαίνεται μή παραγωγική, 
θά πρέπει έν τοΰτοις, έάν έπιθυμούμεν νά έπιτύχωμεν συγκεκριμένα αποτελέσματα, 
νά άποφεύγωμεν νά χρησιμοποιούμεν τό πρός τόν σκοπόν αυτόν διατεθέν προσω
πικόν είς διοικητικός εργασίας.

Τ ό β ο η θ η τ ι κ ό ν  υ λ ι κ ό ν :  Δεδομένης τής δυσκολίας άνεφοδιασμού 
εις άνταλλακτικά είδη, θά πρέπει νά προβλέπεται ένα σοβαρόν άπόθεμα τοιούτων. 
Ό  κατάλογος διά τά άνταλλακτικά αύτά θά καταρτισθή έν συμφωνίμ μέ τούς 
κατασκευαστάς κα'ι τούς αναλαμβάνοντας τάς έργασίας έγκαταστάσεων.

Ή  ώς άνω σύντομος περίληψις αποβλέπει προ πάντων νά ύπενθυμίση 
έκ νέου τά κυριώτερα άναφερθέντα προβλήματα. Εννοείται, δτι αί γενικαί άρχαί, 
αί όποιοι έξετέθησαν άνωτέρω, δέον νά άποτελέσουν τό άντικείμενον προσαρμογής 
είς έκάστην ειδικήν περίπτωσιν.

Λαμβάνοντες ιός παράδειγμα τήν περίπτωσιν τού τυροκομείου Καλπακίου, 
τό πρόβλημα είναι έδό) περιπεπλεγμένρν έκ τού γεγονότος, δτι τούτο καλείται νά 
έπεξεργάζεται 3 διαφορετικά είδη γάλακτος: αίγός, άγελάδος, προβάτων, τού γά
λακτος τούτου παραδιδομένου είτε άπ’ ευθείας υπό τών γαλακτοπαραγωγών είτε 
συγκεντρωμένου καί μεταφερομένου δι’ αυτοκινήτου. Τό γάλα τούτο μεταποιείται 
είς τυρόν 3—4 τύπων.

'Η παρούσα σύντομος έκθεσις παρέχει μίαν ιδέαν περί τής συγκροτήσεως 
τών γαλακτοκομικών έπιχειρήσειον καί τής ορθολογιστικής όργανώσεως τής έργα
σίας των.

ΓΕΝΙΚΑΙ Π Α ΡΑ ΤΗ ΡΗ ΣΕΙΣ

Ούτω τελειο>νει ό άπολογισμός τής αποστολής τού έμπειρογνό)μονος καθώς



1Γ>8 «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ EXT ΙΑ»

Δ'.— ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ

Ή  γ ε ν ν ή τ ρ ι α  τ ο ύ  α τ μ ο ύ :  Διά την έπιλογήν αυτής δέον νά ληφθούν 
ύπ’ δψιν τά κάτωθι: αί έμφράξεις— ή ποιότης των ΰδάτων (άπαραίτητος ό καθημε
ρινός καθαρισμός)—ή άπόδοσις—ή εύκολος λειτουργία— ή τιμή των διαφόρων 
καυσίμιον— τό μάξιμουμ τών άναγκών άναλόγως τό)ν έποχών καί ώρών εργασίας. 
Λόγω τής συχνής χρησιμοποιήσεως τού άτμού διά άνατάράξεως τού ύδατος, πρέ
πει νά άποφεύγεται ή ύπερφόρτιυσις τής συσκευής, ή οποία < προκαλεί συχνάκις 
συσσωρεύσεις ύδατος. Ε ίναι άναγκαίον λοιπόν δπαις προβλεφθή πλεόνασμα δυ- 
νάμεως.

A I ψ υ κ τ ι κ ά  ί έ γ  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς :  Αί άκανόνισται άνάγκαι εις ψυ
χρομονάδας καθιστούν απαραίτητον την δημιουργίαν κύματος ψύχους. Είς έκ 
των τρόπο^ν δημιουργίας τοιούτου άποθέματος, δ οποίος συμφέρει περισσότερον 
καί παρουσιάζει όλιγώτερα έμπόδια, είναι ή χρησιμοποίησις; ψυχρού ύδατος, τό 
όποιον προκαλεΐται από την συσσώρευσιν τού πάγου επί τών σωλήνων τού έξατ- 
μιστήρος. Τό παγωμένον τούτο ύδιυρ χρησιμοποιείται διά την ψύξιν τού παστε- 
ρεωμένου γάλακτος καί διά τον κλιματισμόν τών υπογείων χώρων άλατίσματος. 
Διά την συμπλήρωσιν τού ψύχους εντός τών υπογείων χώρων ώριμάνσεως καί 
διά τον κλιματισμόν τών αιθουσών άλατίσματος, θά ήδύνατο νά άντιμετωπισθή 
ή χρησιμοποίησις άνεξαρτήτων ψυκτικών συσκευών. ·-* :·

'Η  συμπύκνωσις τού ψυκτικού υγρού θά λαμβάνη χώραν εντός συμπυκνω
τών ύδατος. Δεδομένης τής υψηλής περιεκτικότητος τού ύδατος είς άσβέστιον, 
θά  πρέπει νά προβλεφθή 6 καθαρισμός του. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν δ καθαρι
σμός διά πολυφοσφάτου, τύπου m icrophos προσαρμόζεται καλώς είς τάς άνάγκας.

Ο Η Λ ΕΚ ΤΡΙΚ Ο Σ Μ ΕΤΑΣΧΗΜ ΑΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

Ό π ω ς  δλαι αί συσκευαί αί χρησιμοποιύμεναι εις τήν γαλακτοκομίαν, ό 
μετασχηματιστής δέον νά ύπολογισθή κατά τοιοϋτον τρόπον, ώστε νά δύναται 
νά άνταποκρίνεται εις τάς παρουσιάζομενας άνάγκας καταναλώσεως.

Είς δλα τά μεγάλα έργοστάσια, προβλέπεται μία έπιβοηθητική ηλεκτρογεν
νήτρια διά τήν άντιμετώπισιν εκτάκτων άναγκών διακοπής τού ρεύματος.

Έ τ ρ ο φ ο δ ό τ η σ ι ς δ ι *  ύ δ α τ  ο ς τ ο ΰ  ε ρ γ ο σ τ α σ ί ο υ :  Πρέ
πει αύτη νά εχη ύπολογισθή μέ εύρέα περιθιόρια. Ή  ύπαρξις δεξαμενών * καί ύ- 
δατοπύργου θά παράσχη υπηρεσίας. Ή  πίεσις τού ύδατος καί ή παροχή πρέπει 
νά είναι έπαρκείς, άκόμη καί διά τάς περιπτώσεις άνεξαρτήτου τροφοδοτήσεως. 
Κρίνεται πάντοτε άναγκαίον νά προβλέπεται εξοπλισμός ύπερπιέσεως, συγκείμενος 
γενικώς έξ άντλιών συνοδευομένων από ρεζερβουάρ τά οποία περιέχουν ένα στρώ
μα πεπιεσμένου άέρος.

Υ  λ ι κ ό ν κ α θ α ρ ί σ μ α τ ο ς: Είς έκάστην περίπτωσιν, δπου τούτο 
είναι δυνατόν, θά πρέπει νά υίοΰετηθή τό σύστημα χημικού καθαρισμού δΓ αυ
τομάτου περιφοράς τών δοχείων, τό οποίον προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα καί 
είναι λίαν αποτελεσματικόν. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην ιδιαιτέρα προσοχή πρέ
πει νά καταβληθή είς τά σημεία (γιο νιας, συνδέσεις, κρουνούς), δπου δύνανται 
νά έντοπισθοϋν μερικαί μολυσματικοί έστίαι.

— Είς τήν περίπτωσιν· χημικής καθαριότητας, καθώς καί εκείνης κατά τήν 
όποιαν ή καθαριότης γίνεται διά τής χειρός, επιβάλλεται ή χρησιμοποίησις λιποδια- 
λυτικών σαπώνων καί άλλων άποτελεσματικών άπολυμαντικών.

— Είς μεγάλα έργοστάσια προβλέπεται ειδικός χώρος διά τήν πλύσιν καί 
τό στέγνιομα τού ύλικού.

Ή  έπιλογή τού έλαφρού υλικού καθαριότητος καί συντηρήσεως είναι επί-



σης ενδιαφέρουσα, προκρίνεται δέ ή χρησιμοποίησις σπόγγων διά τό καθάρισμα 
τον γαλακτοκομικού υλικού.

Πρέπει νά τονισθή Ιδιαιτέρως ή πρωταρχική σπουδαιότης τής καθαριύτητος 
καί τής υγιεινής εις τάς βιομηχανίας γάλακτος.

—"Ενα κιλό λιποδιαλυτικόν διευκολύνει την δημιουργίαν παχυρεύστου ύ
λης, άποδεσμεύει τά άζωτοΰχα υλικά και διαλύει τά μεταλλικά άποθέματα, χο^ρίς 
νά προσβάλη την ύλην με την όποιαν έρχεται εις έπαφήν.

—Ή  άπολύμανσις οφείλει νά άκολουθήση τό καθάρισμα. Εις τήν γαλακτο- 
’ κομικήν βιομηχανίαν τά έν χρήσει απολυμαντικά είναι ή θερμοκρασία καί τά ύπο- 

χλωριοΰχα τής σόδας.
Τό υλικόν και τά ειδικά προϊόντα, τά όποια πρέπει νά χρησιμοποιηθούν δι’ 

έκάστην ειδικήν περίπτωση» άνεφέρθησαν ανωτέρω.
’Από τήν όρθολογιστικήν των χρησιμοποίηση* θά πρόκυψη κέρδος χρόνου, 

μείωσις τών απωλειών κα'ι βελτίωσις τού κατασκευαζομένου τυρού.
— Έ να ς ειδικός χώρος, ξηρός και μέ ρυθμιζομένην θερμοκρασίαν θά προ- 

βλεφθή διά τήν αποθήκευση* τών προϊόντων τούτοη* εις Ικανοποιητικός ποσότητας.
—Τέλος, κρίνεται σκόπιμον, δπως τό προσωπικόν ύπόκειται τουλάχιστον ά

παξ τού έτους εϊς ιατρικήν έξέτασιν, ϊνα άνευρίσκωνται καί θεραπεύωνται έγκαί- 
ρως οί τεχνίται οΐτινες προσεβλήθησαν ενδεχομένως υπό μεταδοτικών παθήσεων. 
Ή  κατάλληλος Ινδυμασία τού προσωπικού έχει έπίσης μεγάλην σημασίαν.

' Υ λ ι κ ό ν  Γ ρ α φ ε ί ο υ  κ α 'ι  έ ν  γ έ ν ε ι  υ λ ι κ ό ν  σ υ ν τ η ρ ή -  
σ ε ω ς :  Τούτο δέν παρουσιάζει ειδικά προβλήματα διά τήν γαλακτοκομικήν βιο
μηχανίαν.

Τ ό  υ λ ι κ ό ν  τ ο ύ  έ ρ γ α σ τ η ρ ί ο υ  ένός συνήθους έργοστασίου, δέον 
νά έπιτρέπη τήν έκτέλεσιν άπλών έργασιών έλέγχου και τήν παρασκευήν υπό κα
λάς συνθήκας τών ένδεδειγμένων καλλιεργειών.

"Αν καί κατ’ όρχήν ή έργασία τού έργαστηρίου φαίνεται μή παραγωγική, 
θά πρέπει έν τούτοις, έάν έπιθυμούμεν νά έπιτύχωμεν συγκεκριμένα αποτελέσματα, 
νά άποφεύγωμεν νά χρησιμοποιούμεν τό πρός τόν σκοπόν αυτόν διατεθέν προσω
πικόν εις διοικητικός έργασίας.

Τ ό  β ο η θ η τ ι κ ό ν  υ λ ι κ ό ν :  Δεδομένης τής δυσκολίας άνεφοδιασμού 
εις άνταλλακτικά είδη, θά πρέπει νά προβλέπεται ένα σοβαρόν άπόθεμα τοιούτων. 
Ό  κατάλογος διά τά άνταλλακτικά αυτά θά καταρτισθή έν συμφωνίρ μέ τούς 
κατασκευαστάς καί τούς άναλαμβάνοντας τάς έργασίας έγκαταστάσεων.

Ή  <ός άνω σύντομος περίληψις άποβλέπει προ πάντων νά ύπενθυμίση 
έκ νέου τά κυριώτερα άναφερθέντα προβλήματα. Εννοείται, δτι αί γενικαί άρχαί, 
αί οποίοι έξετέθησαν άνωτέρω, δέον νά άποτελέσουν τό άντικείμενον προσαρμογής 
εϊς έκάστην ειδικήν περίπτωσιν.

Λαμβάνοντες ώς παράδειγμα τήν περίπτωση* τού τυροκομείου Καλπακίου, 
τό πρόβλημα είναι έδώ περιπεπλεγμένρν έκ τού γεγονότος, ότι τούτο καλείται νά 
έπεξεργάζεται 3 διαφορετικά είδη γάλακτος: αϊγός, άγελάδος, προβάτων, τού γά
λακτος τούτου παραδιδομένου εϊτε άπ’ ευθείας υπό τών γαλακτοπαραγωγών είτε 
συγκεντρωμένου και μεταφερομένου δι’ αυτοκινήτου. Τό γάλα τούτο μεταποιείται 
είς τυρόν 3—4 τύποη*.

Ή  παρούσα σύντομος έκθεσις παρέχει μίαν ιδέαν περί τής συγκροτήσεως 
τών γαλακτοκομικών έπιχειρήσεων καί τής όρθολογιστικής όργανώσεο)ς τής έργα
σίας των.

ΓΕΝΙΚΑΙ Π Α ΡΑ ΤΗ ΡΗ ΣΕΙΣ

Οΰτω τελειοόνει ό άπολογισμός τής άποστολής τού έμπειρογνοόμονος καθώς



καί ή παράθεσις, Εν περιλήψει, των πλέον επειγόντων μέτρων, τά όποια ^θά συμ
βάλουν εις τήν βελτίωσιν τής κατασκευής τυρού είς την Έ πειρον καί την Εκ- 
παίδευσιν ειδικών τεχνιτών τυροκόμιυν.

Ίνα  παραχθή ώφελιμιυτερον έργον και καταστή ή ελληνική τυροκομική 
βιομηχανία πραγματικώς άνταγωνιστική, ®ά πρέπει νά συνεχισθοϋν καί γενικευ
τούν αί προσπάθειαι. Τό πρόβλημα έγκειται περισσότερον εις την προσπάθειαν 
όργανώσεως παρά διασφαλίσεως τής χρηματοδοτήσεως.

Παρά τόν κίνδυνον έπαναλήψεως τών ώς άνω, θά Επεθύμουν νά υπογραμ
μίσω την σπουδαιότητα τών κάτωθι σημείων:

— Ή  ποιότης τού γάλακτος του παραδιδομένου υπό τών παραγωγών Επη- 
ρεάζει άμέσως τήν ποιότητα τοϋ τυροΰ.

— Διά τόν συντονισμόν τής εργασίας τών ειδικών (έμπειρογνωμόνων) μετά 
τών ΰπαλλήλιον Εφαρμογών τής Ζώνης Ηπείρου Ενδείκνυται ή επαφή μεταξύ 
τούτων, διά γενομένιον κατά καιρούς συσκέψεων, προς τόν σκοπόν καταρτίσεως 
ενός προγράμματος Εργασίας άφ? ενός καί διασφαλίσεως τοϋ ελέγχου τής Εφαρμο
γής τούτου άφ’ ετέρου.

— Ή  έκπαίδευσις τοϋ τεχνικού και διδακτικού προσωπικού τού γαλακτοκο
μείου πρέπει νά είναι συγχρόνως πρακτική και θεωρητική εις δλα της τά στάδια.

—Ό τ α ν  θά εχη πραγματοποιηθή μία πραγματική βελτίωσις είς ένα δεδο- 
μένον τομέα, αύτη θά πρέπει νά διαδοθή εις ολόκληρον τήν περιοχήν τής Ζώνης.

-*-Θά πρέπει νά ληφθοϋν μέτρα διά τήν αποστολήν προσεχώς είς γαλακτο
κομικά εργοστάσια τοϋ Εξωτερικού προς μετεκπαίδευσιν (6 έως 10 μαθητευόμενοι 
κατά τό πρώτον στάδιον) και νά ληφθή άπό τούδε πρόνοια ούτως ώστε νά δια
τηρούν ούτοι, καί μετά τήν έκπαίδευσίν τιυν, τάς επαγγελματικός των έπαφάς 
μετά τών ξένων Εκπαιδευτών των.

— Ή  δυνατότης συστηματικής τακτοποιήσεως Επί μακρόν χρόνον τών γαλα- 
κτομικών προϊόντων είς καταλλήλους χώρους ή ράφια θά Επέτρεπε τήν μείιυσιν 
τών Επενδύσεων είς κτίρια και είς ύλικόν διά τήν αύτήν ποσότητα τού Ετησίως 
Επεξεργαζομένου γάλακτος.

—Τήν μείωσιν τών αναγκών και τών Εξόδων άποθηκεύσεως.
—Τήν σταθεράν άπασχόλησιν τού προσωπικού.
— Έ π ι πλέον μιά μελέτη τής άγοράς καϊ ή λειτουργία μιας λογιστικής υπη

ρεσίας, ή όποια θά είχεν ώς άντικείμενον τήν έρευναν τής άποδόσειυς τών διαφό
ρων τύπων τυρού, θά παρειχον, Εντός τών όρίων τών τεχνικών δυνατοτήτων, τήν 
δυνατότητα χρησιμοποιήσεως τού γάλακτος προς πλέον άποδοτικάς κατασκευάς.

Διά μίαν πλέον ορθολογιστικήν άπόόοσιν τής Εργασίας και ϊνα μειωθούν 
είσέτι τά έξοδα παραγωγής, θά πρέπει—βοηθούσης καί τής πείρας—νά εργασθώ- 
μεν διά τήν Εξατομίκευσιν τών Εργοστασίιον, Ενός Εκάστου προσανατολισμένου, 
άναλόγως πρός τάς είδικάς περιπτώσεις, πρός τήν κατασκευήν ενός ή δύο μόνων 
τύπιον τυρού. Θά πρέπει νά άντιμετωπισθή Επίσης ή συγκέντρωσις τής κατασκευής 
τού βουτύρου είς ένα περιιορισμένον άριθμόν εργοστασίων, καταλλήλως πρός τούτο . 
Εξοπλισμένων.

Ό λ α  τά μέτρα αυτά προϋποθέτουν τήν δημιουργίαν ενός οργανισμού Επι
φορτισμένου με τόν συντονισμόν τής άναπτύξεως τής βιομηχανίας τού γάλακτος 
καί τήν όμοιόμορφον χρηματοδότησιν τών εν λόγω Επιχειρήσεων.

(Συνεχίζεται)



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΩΣΤΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑ Ι-ΔΗ

Ν Ο Ι Τ Α Λ Γ Ο Σ

9 Ηταν γνωστός στα καπηλειά 
γυρίζοντας άργά στ ίς δώδεκα 
στη μία,
σε χαφφενεϊα φτωχικά 
με δίχως φίλους
έκτός που τον προσέχανε πολλοί 
καί τόν συμπάθησαν 
απλοϊκοί άνθρωποι, 
νέος ώς ήτανε καί διαβασμένος 
ίά μιά εύγένεια στό πρόσωπο 
που Ιπιδάλλεται σ9 απλούς 
εργατικούς άνθρώπους.

"Ετσι παράξενα θλιμμένος 
που γύριζε τα δράδνα 
oh φτωχικές ταβέρνες, 
μάς είπανε
ένας βαθύς μυστικισμός 
έπαίδευε τά μέσα τής ψυχής τον 
τα λαϊκά χορεύοντας τραγούδια 
μ* ενα στιφό κι άράθυμο ρυθμό 
καί γράφοντας στίχους 
σάν κι* αυτούς:
— «Κύριε
λύτρωσε τόν άνθρωπο
άπό τόν μαύρον ίσκιο τού θανάτου
δέομαι σιωπηλά
κί ένα ποτάμι δάκρυα

άς πλύνονν το ρύπο τής ψυχής μου»>

w Αραγε ποιόν ρύπο;
*Ηταν όκνός καί δύσθυμος
δέ γνώρισε τόν έρωτα
κι αυτόν τής 9Αγοράς άχόμη,
οσο γιά πλούτη καί λοιπά
ήταν φτωχός
άπό γενιά τνραγνισμένη
π* άντίκρυσε τά όνειρα
τά παιδικά τον όνειρα
νά φτερουγίζουνε νωρίς
σάν τά πουλιά τού Φθινοπώρου
ραμφίζοντας τά πράσινα κλουβιά
τής ευτυχίας.

ΛΕνας βαθύς μνστικισμός 
Ιπαίδευε τϊς ρίζες τής ψυχής του. 
Mh μιά σημείωση μονάχα:
Στην έκκλησιά δεν πάταε 
τις πασχαλιές
κι άλλες χαρούμενες γιορτές̂  
των παιδικών τον χρόνων 
κράτησε τό μύρο 
μιάς άδολης λατρείας 
στής έκκλησιάς τις πλάκες 
ολάκερης Σαρακοστής τά βράδυα 
νά τραγουδάει:
«Κύριε των Δυνάμεων».



1. ΠΑΠΑΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ

Α Γ Ω Ν Ι Α
*11 Σελήνη αηκώνεται όλόγιόμη,
%νας δίσκος χρυσός, 
στόν θαμπόν ουρανό 
κάί κυλάει ποτάμι χρυσό 
οτήν Ακύμαντη λίμνη.
'Ιερή μοναξιά καί γαλήνη, τά πάντα κοιμούνται

(στή νύχτα,
πόυ ψηλώνει κι1 αύτή
ε'ως πάνω στ* Αστέρια, καθα>ς ή σελήνη,
μέ γαλήνην ωραία,,.
Ηρεμία, rd πάντα κοιμούνται ν 

ο βΕνδυμίων μακάριον ύπνον,
Μακρυνόν τ ουρανοί) τό πολύφωτον 
είς την ήρεμη νύχτα φωτίζει θαμπά... 
η Ομως νοιώθω 
στην ψυχή μου μια Θέρμη 
σάν νά φλέγεται 
κι Αγρυπνεί...
Κάποιος φόβος Αόριστος, δίχως 
ώρισμένην ουσίαν, τήν πνίγει 
δδηγώντας την σ9 Αγνωστους πόθόνς, 
σκοτεινή σαν τή νύχτα 
ξαγρυπνμ. καί λογχίζει τά σκότη σΆν τό 
μιναρέ τού τζαμιού 
που παρόχθιο στέκει, 
προκαλώντας τό μέγα μυστήριον...
Κάποιος φόβος Αόριστος,
οδηγός Ανοικιίρμων, '
τήν παιδεύει προοφέροντας μιας 
Ιξαγνίσεως πόνον βαθύν.
*11 Σελήνη ιμηλώνει, 
στήν όλάργνρη σκέπη, 
στόν θαμπόν ουρανόν,
τρισαγία γαλήνη. Παντού καί τά πάντα κοιμούν·

/τα«,
κι* ή Ακύμαντη λίμνη, που μέ προσκαλεΐ.,,
Στά παρόχθιο σέρνω τό βήμα
καί κυττάζω τ* Αστέρια ψηλά
π* Αγρυπνούν καθισμένα στά μαύρα τής νύχτας

[ φτερά
καί φωτίζουν θαμπά
γιά νά δείξουν τό μέγα μυστήριον που τά σκεπάζει. 
ifo' ή μο*/ πλανιέται στ Απέραντο χάος
κϊ Αγρυπνεί, σκοτεινή, πικραμένη...



ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΥ Π ΑΥΛΕ A
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Πάντοτε είχα ενα συναίσθημα ένοχής και μέσ την αγνότητα ή τό βούρκο, 
σά νά 'χα μόλις σκοτώσει κάποιον και τά πρόσωπα δλων των άθώων φοβόμουν, 
στον κινηματογράφο περίμενα νά πέσει τό φως μήπως κάνεις μ’ άναγνωρίσει 
κι δτ αν άνοιγε ή αυλαία κι δτ αν έφευγα προτού τά φώτα άνάψονν.
Φεύγουμε προς την έξοδο ασυναίσθητα πανευτυχείς 
φεύγουμε τό φως τό σκοτεινό μας 
περνάμε άπαρατήρητοι
και μόνο ή μακρινή ένοχή τού αίματος μέσα στο αίμα μας 
είναι έκείνη που μάς τρομάζει και μάς συνδέει.

ΟΤΑΝ...

"Orav ίπανακάμψω στο φως τής αληθινής μόυ ύπαρξης
τότε θά έννοήσω πόσο κωμικά ήταν δλα δσα πόθησα κα\ φοβήθηκα,
τί διαφέρω άπ αυτά τά σκουλίκια του δάσους;
έκτος στό πώς ξέρω πώς θά πεθάνω,
τί διαφέρω άπ αυτά τά ζεύγη τ’ άγριοπερίστερα πού βόσκουν στό γρασίδι 
με τά πόδια τους τά κόκκινα σαν ανθισμένα λουλουδάκια; 
στ’ δτι έκεινα χαίρονται τής έποχής τήν ώρα 
άφήνοντας τά μέλλοντα ήσυχα στον ουρανό τους.

ΧΩΡΙΣΜΟΣ

θεέ μου, δεν είμαι αγνός γιά νά μπορώ νά σ άγγίξω
ούτε νά στηριχθώ στή φλόγα τής άγάπης σου τό μακρύ δρόμο μου να τελειώσω, 
νά σέ δεχτώ μέσ3 τήν ψυχή μου; μά έκεΐ θά σε πνίξει των σκέψεων ο καπνός, 
τί ομορφα, δτ αν είμαστε μαζί καί χαιρετίζαμε τών πουλιών τούς Ισκιους.
Τώρα χωρίσαμε καί πουθενά δε σε νιώθω.

ι
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Η Μ Α Χ Η  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ο Υ Σ Ι Α *

ΤΟ ΕΡΓΟ TOY DOSTOJEWSKY. Μέ ιη σημϊρινι'ι μου οιίνιομη *ρα·
γματεία προσπαθώ νά ιχνογραφήσω τή γενική εντύπωσή μου από την έντρύφηση 
στις σελίδες διαφόρων ξένων διανοουμένων και κριτικών, πού διασταυρώνεται μέ 
τις προσωπικές μου απασχολήσεις πάνω σιό έργο τού κορυφαίου Ρώσου μυθιστο- 
ριογράφου Φοεντόρ D ostojew skv, στο έργο τού οποίου προβάλλεται το κ ά λ λ ο ς  
τού Ισωτερικού ρίγους.

Τό λογοτεχνικό έργο τού D ostojew skv είναι τραχύ και Ανώμαλο, σαν δύσ· 
βατός δρόμος. Δεν επιδιώκει τή φροντισμένη αρχιτεκτονική επεξεργασία, τις Ανα
λογίες καί τή συμμετρία των μερών, τήν εύηχη κατασκευή τής φράσης, τό ανθηρό 
ύφος. Ό  D osto jew skv φροντίζει περισσότερο νά φθάσει σ* ένα βάθος και μια 
ένταση, παρά στο κάλλος τών αναλογιών. Γ ι’ αυτό, τά επεισόδια στα έργα του φαί
νονται πυκνά καί παραφορτωμένα, σέ τρόπο, ώστε νά χάνουμε τή συνέχεια μιας 
σκηνής ή μιας ιδέας. ^Ομως ό πεζογραφικός του λόγος, πού προχωρεί πάντα σέ 
ανώμαλα κύματα δείχνει μιά δύναμη στο βάθος καί μιά ζωτικότητα στήν αίσθηση 
τών πραγμάτων ασύγκριτη. Έ χουμε μπροστά μας ένα εξαιρετικά εισδυτικό πνεύμα, 
ένα πνεύμα πού πρώτο προχώρησε καί είδε τούς λαβύρινθους τής ανθρώπινης ψυ
χής, ανακάλυψε τή βαθύτερη κατασκευή της, πού βρίσκεται κάτω από τή λογική 
στρώση τής συνείδησης καί τήν αναμενόμενη μαθηματικά πορεία τών ψυχικών 
φαινομένων και συγκινήσεων, στο παράλογο, τό αντιφατικό καί τό παράδοξο. Ή  
ομορφιά ενός έργου του μοιάζει μέ τήν ομορφιά, πού μπορεί νά έχει ένα ανα
τομικό μαχαίρι, δταν άνεπάντεχα μας αποκαλύπτει τήν αλήθεια στά βάθη ενός αν
θρώπινου οργανισμού: Ε ίναι ή δμορφιά τής ουσίας. Έ τσ ι σάν εκείνη, πού αντί- 
κρύζονμε, δταν έχουμε μπροστά μας τό άγαλμα τού Balzac, πού σκάλισε ό R odin, 
οπού πέρβ από τις γεωμετρικές ωραίες αναλογίες δείχνεται μιά μορφή αγριωπή 
καί σχεδόν ασχημάτιστη, πού δμως πάλι κατά τρόπο συγκλονιστικό τήν περιτυλίγει 
καί τήν αγκαλιάζει, ή Ιδέα,

‘Ο D ostojew skv δέν περιγράφει εξωτερικά τή ζωή, τήν αναλύει μέ τό ατο
μικό εγχειρίδιο τού λογισμού του γιά νά φθάσει ώς τά απώτατα, (ός τά χθές 
απροσδόκητα, ελατήρια τών πράξεων. Αυτό τό νέο Ιφερε στον κόσμο δ Dosto- 
jew skv : τήν άνηλεή ψυχική ανατομία, πού αποκαλύπτει μέσα στον άνθρωπο έναν 
κυμαινόμενο καί διαρκώς άναζητούμενο κόσμο.

Ό  κόσμος του, τον όποιο αγαπά νά προσέχει, είναι ό κόσμος τών ταπεινών, 
τών κοινωνικά δυστυχισμένων, αλλά προ πάντων έκείνων πού ή δυστυχία τους 
είναι τά πάθη τους, στά όποια στέκουνται ανίκανοι ν* άντισταθούν, δπως έκεινοι 
πού τούς έχει αδράξει ή ακατάσχετη ροπή προς τό αλκοόλ ή προς τό έγκλημα, δταν 
αυτοί δχι μόνο δέ ζητούν καμμιά λύτρωση, άλλα περιδένουν τήν ψυχή τους, μ* αυτό 
καί τό Αγκαλιάζουν μάλιστα μέ αγάπη* καί Ακόμα, ot μυστικοπαθείς, πού δείχνουν

* Συνέχεια έκ τού προηγουμένου, σελ. 71.
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πόσο δυνατή είναι για τήν ψυχή μας ή κυριαρχία των «μυστικών» ροπών.
*Όλος αυτός ό κόσμος κεΤται πέρ’ από τήν τυπικά ομαλή ανθρωπότητα, ε ί

ναι άνθρωποι με χαμένη τή γαλήνη καί τήν Ισορροπία του εσωτερικού τους κό
σμου. Δεν είναι ποτέ άνθρωποι ευθυγραμμοι. Έ κεΐ πού ή παλαιά πεζογραφία θά 
περίμενε τήν ίδρυση εύθυγράμμων «χαρακτήρων», όλα βρίσκουνται σε άναθεώ- 
ρηση, όλα σε λίγο είναι άλλα, πέρ* από κείνα, πού θά στήριζε ή βεβαιότητα: ένας 
εγκληματίας, δείχνεται μιά ψυχή πού στο βάθος επιδιώκει νά μην ήταν έτσι, ενώ 
χθες ακόμα με ήδονή ζούσε τό εγκληματικό του σχέδιο: αλλάζει καταστάσεις ό άν
θρωπος απροσδόκητα, ανεξήγητα καί παράλογα: ’Άλλο πρόσωπο τώρα, λογικεύε 
ται, αλλά σύγχρονα περιπίπτει σέ έκσταση καί κατέχεται από μυστικές τάσεις.

'Οπωσδήποτε τά κεντρικά χαρακτηριστικά δλων των πλασμάτων τού D osto- 
jew sky είναι δτι ζούν έντονα τό πάθος τους κυριαρχημένα α π’ αυτό* είναι μορ
φές, πού «αγαπούν τον εαυχό τους». Ή  είναι μορφές απίστευτα καί απίθανα 
μεταβλητές καί αντιφατικές. Μοιάζουν μέ τις μορφές τού Δομήνικου Θεοχοκόπου- 
λου, πού τις κατατρώγει καί τις λαμπαδιάζει μιά φωτιά, πού τελικά είναι ή πεμ
πτουσία τής ύπαρξής τους. 'Ωστόσο δλες αυτές οι πολύχρωμες υπάρξεις τού D osto- 
jew sky δεν αποτελούν, στο εσώτερο βάθος τους, παρά μιά: τον άνθρωπο δηλ. πού 
τείνει νά δλοκληρωθεΐ, πού αγωνία, πού σπαρταράει νά βρει τον αληθινό εαυτό του.

’Από τήν άλλη άποψη, ό D ostojew sky είναι μιά ψυχή βαθύτατα θρησκευό
μενου άνθρώπου ’Αλλά καί σύγχρονα ένας αδιάλλακτος εθνικισιής, πού πιστεύει, 
δτι ή Ρωσία έχει μέσα της, δτι πραγματοποιεί στά πεπρωμένα της τήν πορεία 
προς τή βασιλεία τού Θεού. Ε ίναι ακόμη ένας ειλικρινής πανσλαυϊστής πού περι
καλύπτει τή σλαυϊκή μοίρα μέ θρησκευτική διέξοδο. Σεβόμαστε τήν είλικρίνεια 
τών αισθημάτων τού μεγαλοφυούς λογοτέχνη καί πνευματικού ανθρώπου, αλλά 
δέν είμαστε υποχρεωμένοι νά ταυτίσουμε αυτή τή «ρωσική» είλικρίνεια μέ τό αξίω
μα, δτι αυτή θά γίνη δεκτή άπ' δλους τούς ανθρώπους και τά έθνη. ΟΙ σκέψεις 
αυτές μάς φαίνουνται θερμές, αλλά μονομερείς. Τό μόνο πού κρατούμε σάν παγ
κόσμιο λάβαρο πορείας, είναι ή πίστη του, δτι «ό Θεός είναι αγάπη καί χωρίς α
γάπη δέν μπορεί νό ζήσει ή ανθρωπότητα».

‘Ωστόσο δ D ostojew sky μάς παρασύρει δυνατά καί μάς πείθει, δταν μέ τό 
«Έγκλημα καί τιμωρία» βάζει νά κυριαρχεί στον άνθρωπο ή ιδέα τής ηθικής 
κάθαρσης διά μέσου τών τύψεων καί τής χριστιανικής αύτοταπείνωσης: δχαν στή 
ζωή τού άνθρώπου θέτει σάν υπόστρωμα καί σκοπό δχι τήν υλική καί τεχνική 
πρόοδο, άλλά τήν ηθική άνοδο κα'ι ανύψωση, δόγμα χριστιανικό κατά βάθος.

Ή  μοίρα του: «Υ πάρχει μιά ασταμάτητη πάλη», λέει δ Στέφαν Τσβάϊγκ, 
«άνάμεσα στον D ostojew sky καί τή μοίρα του, ένα είδος φιλικής εχθρότητας». 
Ε πειδή  έτσι συμβαίνει, δλες οί συγκρούσεις σ3 αυτόν καταλήγουν στή θλίψη, δλες 
οί αντιθέσεις απειλούν νά τον σπαράζουν. *Η ζωή τον κάνει κακό, επειδή άκριβώς 
τήν άγand καί τήν αγαπά γιά τήν ορμή, πού ενέχει: είναι δ άνθρωπος, πού «γνωρί
ζει» καί γνωρίζει, δτι ό πόνος είναι ή δυνατότητα τού αισθάνεσθαι κάτι, ή πιο 
μεγάλη. Ή  μεγαλύτερη ευτυχία του είναι νά πάσχει, νά είναι ό σκλάβος τών άνεξαν* 
τλήτων δυνάμεων. Καί γράφει ό D ostojew sky: «Δέν υπάρχει γιά τον άνθρωπο α ί
σθημα πιο απαραίτητο, παρά νά μπορεί νά γονυπετεί, νά αισθάνεται κάμψη μπρο
στά στήν 'Άπειρη δύναμη τής μοίρας του». Είναι λοιπόν μιά ψυχή ταπεινή, ταπει
νωμένη* είναι δ μεγάλος θριαμβευτής τού πόνου: πάντα τά χτυπήματα τής μοίρας 
έκαμαν τή δύναμή του, τήν εσωτερική. 'Η  «αγάπη τού μοιραίου» ό am or fa ti
(άμορ φάτι), δπως γιά τον N ietzsche, έτσι καί γιά τον D osto jew sky ό νόμος δ 
πιο γόνιμος τής ζωής του, τον εμποδίζει νά Ιδεΐ στή δυστυχία άλλο κάτι, παρά τό 
δρόμο προς τή σωτηρία. Γιαυτόν, κάθε κατάρα έχει τό νόημα τής ευλογίας, κάθε 
ταπείνωση φέρνει Ιξύψωση. Καί τό άπίστευτο: Ινώ τά χείλη του από καιρό σέ
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καιρό άφρίζουν Λιτό τήν επιληψία, σηκώνεται για να ευχαριστήσει τό θεόι πού 
τού έστειλε αυτή τή δοκιμασία. Και αυτή ή δοκιμασία μέσα του προετοιμάζει μιά 
νέα ήδονή για τό πάθος, για τον πόνο τής ζωής, μιά νέα δίψα για νέους στέφα
νους τού μαρτυρίου. Έ τσ ι, δλες οί συμφορές, οί πληγές τής ζωής του: ή Σιβηρία, 
ή Κατόργκα, ή Ιπιληψία, ή φτώχεια, τό χαρτοπαίγνιο, ή κραιπάλη, δλες αυτές οί 
κρίσεις τής ύπάρξεώς του, γονιμοποιούν τή μεγαλοφυΐα του. Και τώρα, στο βλέμ
μα τού D ostojew skv, ή ζωή του είναι μιά τραγωδία, είναι άπό άποψη ηθική μιά 
κατάκτηση ασύγκριτη, ένας θρίαμβος τού ανθρώπου πάνω στη μοίρα του, μιά 
μεταμόρφωση των εξωτερικών δεδομένων τής ζωής σέ μαγική εσωτερική δύναμη. 
Αυτή είναι ή τέχνη του, πλημμυρισμένη άπό ζωή και βάθος, δχι απλός καρπός 
αϊσθητικών αναζητήσεων έπί τού κενού τής δμορφιάς.

Και είναι απίστευτο, δτι, ενώ τόσοι άλλοι μεγάλοι πάσχοντες, δπως ό 
B eethoven , ό Byron, δ R ousseau παραπονιούνται κατά τής μοίρας τους, ό 
D osto jew skv ποτέ δεν παραπονέθηκε, ποτέ δέ βλαστήμησε, θεώρησε μάλλον πάντα 
τή μοίρα του σάν μιά ευλογημένη κατάρα: ή ανάγκη τού συγγραφέα γιά τήν άνα* 
τομία τής προσωπικής του μοίρας, γιά τήν ανάλυση τού Έ γώ  του, εδάμαζε τον 
πόνο τού ανθρώπου* ό κίνδυνος, πού διαρκώς τον απειλούσε, έγινε τό μυστικό τό 
πιο βαθύ τής τέχνης του. «Μιά τέχνη μυστηριώδης», λέει ό Zweig, «γεννήθηκε 
απ’ αυτή τήν κατάσταση». Και μέ τις λέζεις «τέχνη μυστηριώδης» θά εννοήσουμε 
τήν άγνωστη εκείνη ώς τήν ώρα τέχνη, πού, στερημένη άπό κάλλος μορφής, προ
βάλλει τ ό κ ά λ λ ο ς τ ο ύ  ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ  ρ ί γ ο υ ς ,  τή δόνηση τής ύπαρξης, 
μέ μιά λέξη τώρα, τήν «ουσία», στή θέση, τή δύναμη, τήν άκτίνοβολία τής τ ε 
χνικής». Γ ιατί αληθινά, άπό εναν Ισωτερικό σεισμό προαισθημάτων καί ίλιγγου 
πηγάζει αυτή ή έκσταση τού Έ γώ , πού ξεχωρίζει τον D ostojew skyr απ’ δλους 
τούς άλλους πεζογράφονς των αιώνων. Αυτός, μέσα σέ μιά καταπληκτική συντομία 
έπιληπτικού χρόνου ύφίσταται τό θάνατο τον πιο γεμάτο άπό τή ζωή, πού περισ
σευτεί* καί αυτό τό ξέχειλο δευτερόλεπτο τού φέρνει τή μέθη εκείνη τήν πιο βαθειά 
τής ύπαρξής του, τον παθολογικό παροξυσμό τού αισθήματος, δα  ζή. *Όταν τό 
σκότος καλύπτει τήν δράσή του άπό τό «πάθος>, ή ψυχή του δραπετεύει άπό τό 
σώμα, ξεδιπλώνει τά φτερά της καί πετάει ψηλά καί τότε αυτός αισθάνεται ενα 
άλλο φώς, τή χάρη ενός άλλου κόσμου, έως δτου ξαναπέφτει πάλι στή χυδαιότητα 
τής ζωής, τής Ιδ ώ —κάτω.

Αυτές οί έκτακτες στιγμές τής άρρώστειας ώδήγησαν τον D ostojew skv στήν 
πληρότητα, σέ μιά συγκέντρωση τού ψυχικού βίου άδύνατη γιά άλλους. Αδτές οί 
στιγμές τής άρρώστειας τον ώδήγησαν νά δοκιμάσει τις μεσάζουσες εκείνες κατα
στάσεις άνάμεσα σέ ζωή καί σέ θάνατο, πού κανένας άλλος δεν τις περιέγραψε σάν 
διχασμό τής προσωπικότητας. Οί περιπέτειες τής άρρώστειας του τον ώδήγησαν 
στο άπόγειο τής τέχνης εκείνης, πού είναι ή δική του τέχνη, κατά τήν οποία κατά 
τή φράση τού S tendhal, ό λογοτέχνης φτάνει νά γνωρίσει «αίσθήματα ανέκδοτα», 
άνέκδοτα γιά έναν κοινό άνθρωπο μέ κοινή τήν αίσθηση τών πραγμάτων: πού δέν 
Ιχει τις αντινομίες τού συναισθήματος, τήν άρρωστη λεπτότητα ακοής, ούτε τό 
δώρο τής διπλής δράσης.

Μονάχα αυτή ή πόλωση τών ψυχικών του δυνάμεο>ν μάς Ιπιτρέπει νά Ιννοή- 
σουμε τον D ostojew skv, σάν ένα θύμα τής διπλής ζωής καί σύγχρονα σάν μιά 
φανατική Ιπιβίωση τής μοίρας του, πού τρελλαίνεται νά ζή μέσα <πίς άνπφάσεις 
της: αντί νά συμβιβάσει, αυτός σκάβει άνάμεσά τους ένα ρήγμα, πού πάει άπό τον 
Ουρανό στήν Κόλαση. Ό  D ostojew skv σάν λογοτέχνης έτσι φανερώνεται σάν μιά 
πρόσωποποιημένη αντίφαση ή πιο άνεπανάληπτη στήν περιοχή τής Τέχνης καί 
τού ’Ανθρώπου.

Καί δπως ζ ή  τ ά π ά θ η  τ ο υ  καί τις αντιφάσεις του δ D ostojew skv §τσι

\
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ζή ακόμα τις απότομες περιπέτειες της τύχης, στο χαρτοπαίγνιο. Τίποτε δεν προ
ξενεί γ ι3 αυτόν δξύτερη αίσθηση τής ζωής, μιας ζωής, συγκεντρωμένης μέσα οέ 
λίγα κρίσιμα λεπτά της ώρας, τής στιγμής όπου περιμένει, άν θά βγει «τό κόκκι
νο ή τό μαύρο». Δεν άρέσκεται στις σιγανές διαβαθμίσεις και αποχρώσεις* προ
τιμά τό παιγνίδι, δπου σέ μιά μονάχα στιγμή όλα μπορούν νά γκρψισθουν ή νά 
κερδηθούν. Θέλει σέ κάθε περίπτωση νά ζή την ένταση, σαν τους Καραμαζώφ, 
πού διψούν άρρωσιημένα τον ίλιγγο, τή θέληση νά βρεθούν στην κορυφή τού 
πύργου καινά σκύψουν πάνω από τήν άβυσσο. «Σέ δλη μου τή ζωή έχω ξεπεράσει 

* τά δρια» έλεγε με αίκοϊκανοποίηση ό ίδιος. Τό νά ξεπεράσει τά δρια, σ3 αυτό 
συνίσταται δ κίνδυνος τού καλλιτέχνη και τού ανθρώπου. Οι φραγμοί στή ζωή 
τής ψυχής, τήν ηθική, τήν κοινωνική, δέν τον συγκρατούν: καί δπως δ τρελλός τού 
«Εγκλήματος καί τιμωρίας» Μαρμελάδωφ κλέβει τις κάλτσες τής γυναίκας του καί 
τις πουλάει γιά νά έχει οινόπνευμα, έτσι καί δ D osto jew sky κλέβει από τή γυ
ναίκα του χρήματα καί ένα φόρεμά της γιά νά παίξει στή ρουλέττα! Ή  φιληδο- 
νία τόσων προσώπων των έργων του είναι δική του στο βάθος* άρέσκει, διότι επι
θυμεί νά γεννά περιπτώσεις, δπου ανατίθεται ή αθωότητα προς τή διαφθορά.

Μέ τον αισθησιασμό του δ D ostojew sky ξεπέρασε κάθε κανονικό μέτρο. 
Και δέ ζητάει ποτέ νά πολεμήσει τις εσωτερικές του αντιθέσεις. ‘Αντίθετα, επ ι
τρέπει στα ελαττώματα του τήν αποχαλίνωση. 9Αγαπά τά ελαττώματα του, τήν άρ· 
ρώστεια του, τό παιγνίδι καί τήν ηδονή ακόμα, διότι τή θεωρεί σαν μιά μετά* 
φυσική τής σάρκας, πού δέ χορταίνεται ποτέ. Δέν αποβλέπει παρά στήν έντονη 
ζωή, στήν πληρότητα. Καί άν ή ζωή τού T o ls to j, πού αναζητεί διαρκώς άνήσυ- 
χος νά μάθει τί είναι τό καλό καί τι τό κακό, είναι μιά ζωή «ηθική», δ D osto
jew sky θέλει μόνο νά ζήσει μιά ζωή επικίνδυνη καί έντονη: ή ζωή του έτσι δέν 
είναι πειά έργαστήριο ηθικής, δπως τού T o ls to j, αλλά ένα έργο τέχνης, μιά τρα
γωδία. "Ολες οί κακές ορμές τής ζωής του είναι γ ι3 αύιόν ερεθισμοί γιά νά ζήσει 
ίντονώτερα: λατρεύει τά ελαττώματά του έξαιτίας τής μεταμέλειας* τήν υπεροψία 
του, έξαιτίας τής ταπείνωσης, πού θ ’ άκολουθήσει. Θέλει νά ζή πάντοτε τά άκραΐα 
αισθήματα, τό απροσμέτρητο. Δέ ζητάει νά ζήσει τή συμμόρφωση, τό μέτρο, τό 
κανονικό

*Έτσι ζή σέ ένταση καί τήν ερωτική ζωή: σάν μέθη τής σάρκας, πού παρα
παίει άνάμεσα στή λάσπη καί τά διανοητικά της τέρματα τά πιο λεπτά, δπως ή 
αγάπη, ή συμπόνια, ή αδελφοσύνη, τά δάκρυα: δλα αυτά τά μυστηριώδη μύρα 
είναι δικά του, είναι μύρα τής ψυχής του, πού πριν ήταν κτηνώδης παί εξαγριω
μένη. Λοιπόν δέν πρέπει νά πιστευθεΐ, δ τι δ D osto jew sky ήταν ένας παραλυμέ
νος: άγαπούσε τήν ήδονή, δπως αγαπούσε δ,τι τον βασάνιζε, διότι καί τά δυο οδη
γούσαν στά άκρα, σέ μιά ακραία ζωή, τήν δποία προτιμούσε νά ζή. ’Ή θελε αυτός 
πάντα νά ζή τό ταραγμένο έσχατα είναι του, νά αισθάνεται έναν κίνδυνο ανάμεσα 
στήν ακραία πράξη καί τήν αναζήτηση τής διόρθωσής της μέ τή μεταμέλεια. Ή 
θελε νά αίσθάνεται διαρκώς τήν επαφή τών αντινομιών μέσα του, άνάμεσα * στο 
βούρκο τής ήδονής καί τήν αγνότητα, άνάμεσα στήν ευχαρίστηση καί τον πόνο. 
Ή  αύτοεγκατάλειψη, ή εγκατάλειψη στή μοίρα τής ζωής, ή αποφυγή κάθε^ αντί
στασης, δ am or fa ti δηλ. ό έρωτας τού μοιραίου, είναι μοναδικό μυστικό τού 
D ostojew sky. Ποτέ δέ ζητούσε άπό τή ζωή επιείκεια, τήν ήθελε πάντα πιο συγ
κεντρωμένη καί έντονη.

Είναι ένα πρόσωπο δαιμονιακό: σέ άντίθεση μέ τήν άναζήτηση λογικών δ ι
ευκρινίσεων καί τακτοποιήσεων στή ζωή, αυτός προτιμούσε τον συγκεχυμένο καί 
άντιφατικό άνθρωπο, τον Ινιαίο, δπως οί ποιηταί, οί μυστικοί, οί οπται, οί μοι
ραίοι: υπάρχει λοιπόν σ* αύτήν τήν τιτανική ύπαρξη κάτι τό πρωτόγονο, τόάδια ι- 
ρετο, τό ήρωϊκό. Ό  άνθρωπός του είναι δ πρωταρχικός άνθρωπος, πού μάς προ-
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καλεί σύγχρονα την αγωνία, δταν μαντεύουμε στα πεπρωμένα του τά πεπρωμένα 
των ανθρώπων όλου τού κόσμου.

< Μέσα απ’ αυτά τά εσωτερικά ρίγη πέρνα τό τραγικό ώμορφο, άλλα βαθιά 
συγκλονιστικό κάλλος των έργων τού Dostojexvsky.

ΕΣΩ ΤΕΡΗ  ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜ ΟΡΦΙΑ. Μελετήσαμε ήδη τις ποικίλες 
εμφανίσεις τού «ωραίου». Πρώτα άντικρύσαμε σαν μορφή καί σαν έκφραση (Ιστο
ρία ψυχής) τό αισθητικά και ανθρώπινα ωραίο. Είδαμε, ακόμα τό 'Ωραίο, στήν 
προβολή των αξιών τού ευχάριστου καί χρήσιμου, τού αληθινού καί τού αγαθού. 
Στις πτυχές τής συλλοής μας αυτής φάνηκε, άναδείχθηκε» έλαμψε κατά καιρούς ή 
ιδέα, δτι τό ’Ωραίο δεν είναι μόνο ένα δεδομένο μορφής και μια στάση ψυχής, ή 
μιά στιγμή, πού λάμπει μέσ* απ’ τις 'Αξίες. Πάνω στο τελευταίο αυτό σημείο θά 
σταθούμε σήμερα προσεκτικά, για νά εκτιμήσουμε μιά νέα, την πιο σημαντική, 
κατά τη γνώμη μας, εκδήλωση τού 'Ωραίου, πού είναι τό π ν ε υ μ α τ ι κ ό  κ ά λ λ ο ς .

Πρόκειται πάντοτε γιά τό κάλλος εκείνο τό κρυμμένο στά βαθιά Ινός λογο
τεχνήματος, ποιητικού ή πεζού, και πού μόνο τά γυμνασμένα μυαλά μπορούν νάτό 
άποκρυπτογραφήσονν. Δέ θά συμπίπτει αυτό κατά κανέναν τρόπο μέ δ,τι εκδηλώ
νουν οί σαφείς περιγραμμένες «ϊδέες», μέ τό «κάλλος τών Ιδεών», αλλά θά προ
κύπτει άπ9 δ,τι υποτρέμει σαν ένας διάχυτος πνευματικός ύπαινιγμός, πού φανε
ρώνεται ενώ κρύβεται καί πού μέσ’ άπό τό παιγνίδι αυτό προκαλεΐ τή δική μας 
συμμετοχή στά πράγματα* στά πράγματα, πού δείχνουν τελικά, κατά έναν τρόπο 
σαν πραγματικότητα, πού συλλογιέται τον εαυτό της.

Ό  R om ano G u a rd in i, ένας σημαντικός σύγχρονος θεολόγος, είναι φυσικό 
νά έχει σταματήσει τήν ευαισθησία του σ’ αυτήν τήν «πνευματική» αντίληψη τού 
κάλλους πού ύπέρκειται τής μορφής. 'Ο G u ard in i ξεκινώντας άπ* τήν άκτινο- 
βολία τού άσιιγκριτου πνεύματος τού ’Ιησού, τήν ακατάλυτη μέσα στούς αίώνες, 
έγραψε στο βιβλίο του « Ά π ό  τό πνεύμα τής λειτουργίας», υπέροχες σελίδες γιά 
τήν υπεροχή τού πνευματικού απέναντι στήν είδωλολατρική τού μορφικού κάλλους. 
Καί άπό τό σημείο αυτό ξεκινώντας αναζήτησε τις ίδιες δναλογίες υπεροχής τής 
πνευματικής ακτινοβολίας απέναντι σιό καλλιτεχνικό θέλγητρο πού τό δοξολόγησε 
ή τέχνη τών αρχαίων Ελλήνων.

"Ολοι οί αίώνες μαρτυρούν ακόμη, δτι τό κάλλος τών άναλογιών, δταν έ
φτασε πειά στήν ανυπέρβλητη κορυφαία έκφρασή του μέ τήν αρχαία πλαστική, 
ξεπεράσθηκε άπό τό πνευματικό, πού αποτελεί τήν εσώτερη απαίτηση κάθε χρι
στιανικής καρδιάς. Ή  απαίτηση αυτή εκδηλώθηκε στά πνευματικά έργα δλων τών 
μεταχριστιανικών εποχών, έργα πού δείχνουν μιά εσωτερική ζωή, μιά ανησυχία 
καί έναν πλούτο εσωτερικό τέτοιον, πού ζήτησε καί ζητάει κάθε γνήσιος χριστια
νισμός, βαθιά εννοημένος.

Ό  G u a rd in i στέκεται βαθύς καί συχνά αποκαλυπτικός στις άπόψεις του 
γιά τήν υπεροχή τού κάλλους τής ουσίας απέναντι σ’ Ικείνο τής μορφής. Έ τσ ι, 
παρατηρεί, δτι πιο δυνατός εκτελεστής ενός γλυπτικού έργου θά μείνει απλός εκτε
λεστής δυνατός, άν δεν υπήρχε κάτι, πού κεΐται πιο βαθιά καί πιο πέρ9 άπό τή 
δεξιοτεχνία του, μιά βαθύτερη πίστη, ένα ιδανικό, πού τον έχει εμπνεύσει. Πρέπει 
νά ι'πήρχε πάντα κάτι πιο δυνατό, πού θά στέκεται μπροστά στά μάτια τής ψυχής 
του σάν ενα όνειρο, πού ζητάει τήν πραγματοποίησή του, μέ τήν προϋπόθεση, δτι 
ξεκινάει γιά τήν ένσάρκωση μιας έμπνευσης, Ινός βαθιού πόθου πνευματικού, ό 
καλλιτέχνης δέ θά σταματήσει στή μορφή· αλλά θά θελήσει νά τής δώσει καί κάτι 
άπό τον εσωτερικό του κόσμο, ιόν παλμώδη, τον άνήσυχο, τον μετάρσιο.

Αυτό τό έργο θά έχει τότε μιά κεντρική πηγή, πού θά είναι ή βαθύτερη 
ενότητά του καί μιά άσύγκριτη απλότητα έκφραστικών μέσων, πού θά λέει μόνον
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αύτό πού πρέπει νά λεχθεί, μια «δλιγάρκεΐα». "Οταν έτσι έρμηνεύεται καί εκδηλώ
νεται εκείνο, πού πρέπει, τότε λαμβάνεται και χρησιμοποιείται μόνο το απολύτως 
αναγκαίο ποσοστό μορφής (1)·

Τήν ιδέα αυτή της απλής και απέριττης παρουσίας τού κάλλους, ώστε νά προ
βάλλει δυνατή υπό τον φωτεινό του απλό μανδύα ή ουσιαστική δμορφιά, πού δέ 
θά βρίσκεται σέ ανταγωνισμό μέ ιό κάλλος τής μορφής, πραγματεύθηκα κα'ι έγώ 
σέ σειρά δοκιμιακών μου σκέψεων από τά 1955 έως σήμερα. Έ φ θα σα  μάλιστα ώς 
τό σημείο νά άρνηθώ κα'ι αυτόν ιόν άχνώδη μανδύα τής «ομορφιάς», σέ έργα, δ- 
που λάμπει άφ* εαυτού Ινα πνευματικό κάλλος. Είχα υπόψη μου τά μεγάλα παρα
δείγματα τού ’Ιώβ, τού S hakespeare , τού I )o.stoje\vsky, γιά τούς οποίους προ- 
έχει τούτο, δπως συζητεΐ μαζί μας σήμερα και ό R. G u a rd iπ ί, δ.ηλ. «νά πει κα
νείς εκείνο, πού πρέπει». Ύ πό τήν έννοια αυτή τού πρέποντος θά εννοήσουμε τό 
απαραίτητο, τό ο υ σ ι α σ τ ι κ ό  σ τ ο ι χ ε ί ο  τού κάθε ιθέματος. Τότε μόνο τί
ποτε δέ θά περισσεύει. *Όλα θά μιλούν γιά κάτι. Κάθε ήχος, κάθε λέξη, κάθε 
σχέδιο ή χρώμα πού θά άποθέτουμε, γιά νά έκφράσουμε δ,τι νομίζαμε αναγκαίο 
νά εκφράσουμε, δλα αυτά τά άπαραίτητα, θά συνιστούν ένα σύνολο χωρίς περιττο
λογίες, άλλά και χωρίς χάσματα. Κ’ έτσι θά έχουμε μπροστά μας ένα στέρεο δλο- 
κλήρωμα, πού θά συμπίπτει μέ τήν αναγκαία έκφραση τής εσωτερικής μας ζωής. 
Καί τό ολοκλήρωμα αυτό δρώμενο εξωτερικά, θά εϊναι ή ομορφιά. Ή  ομορφιά 
θά είναι αυτή ή ίδια ή λάμψη τής περιεχομένης «αλήθειας»! p u lc h ritu d o  est 
splendor v e rita tis , υπενθυμίζει ό R. G u a rd in i.

Επαναλαμβάνουμε τώρα, δτι γιά νά μπορέσει νά εκδηλωθεί αυτή ή άλήθεια 
σάν δμορφιά, πρέπει νά έχει π λ η ρ ό τ η τ α .  Καί γιά νά υπάρχει πληρότητα, 
πού θά άποκαλυφθεΐ σάν δμορφιά μπροστά μας«άναγκαΐο νά υπάρχει πρωταρχικά 
κάτι πού νά μπορεί νά άποκαλυφθεΐ: μιά ουσιώδης αλήθεια». Αυτή τήν ουσιώδη 
αλήθεια, ή οποία επιδιώκει τήν αύτοαποκάλυψή της μέσ' από τον εαυτό της καί 
τήν ίδια της λάμψη, αυτή ονόμασα έγώ άλλοτε «ουσία» καί είναι ένα ουσιαστικό, 
ένα πνευματικό βίωμα. Τό πρωτεύον λοιπόν στοιχείο, τό λέει ό G u a rd in i τώρα, 
«δέν είναι ή δμορφιά, άλλά ή άλήθεια». Τήν είχα ονομάσει «ούσία» των πραγμά
των, πού λάμπει από τον έαυτό της. Σήμερα βρίσκω, δτι δ G u a rd in i δέ λαλεΐ 
διαφορετικά γράφοντας: « Ή  δμορφιά είναι ή χαρούμενη λάμψη, πού αστράφτει 
μπροστά στά μάτια μας, δταν ό θεός επιτρέπει, σέ μιά ευνοϊκή ώρα, νά άποκαλυ
φθεΐ στά βλέμματά μας ή κρυμμένη άλήθεια, δταν ή εξωτερική εΙκόνα είναι πραγ
ματικά κι άπ’ δλες τις απόψεις ολοκληρωτική καί καθάρια έκφραση τού ε σ ω Γ έ 
ρ ι κ ο  ύ » .

Καί άν, γιά μιά στιγμή, σταματήσουμε νά κάνουμε χρήση τού δρου «αλή
θεια» καί επαναφέρουμε στή θέση του τον παλιό δικό μου δρο «ούσία», θά  συμ
φωνήσουμε δλότελα μέ τον G u a rd in i, δταν γράφει δτι «δέ συλλαμβάνει κανείς 
τήν ούσία τού ωραίου, παρά μόνο, άν τιμήσει μέσα στο ό)ραΐο τή λάμψη τού ού· 
σιαστικού».

Καί σάν νά Ιπρομάντευσεδ G u a rd in i, δτι ένας λαός Μεσογειακός θά άντι- 
δράσει στήν άνατροπή τής παραδομένης προτεραιότητας τού ωραίου, μέ τήν εγκα
θίδρυση τής προτεραιότητας τού ο ύ σ  ι α σ τ ι κ ο ύ ,  γράφει:

«’Αλλά υπάρχουν φύσεις, πού δοκιμάζουν επικίνδυνα νά θέσουν τό ώραΐο 
πριν άπό τό Α ληθινό (δηλ. τό Ούσιαστικό) ή άκόμη νά τό χωρίσουν δλότελα 
άπ* αύτό, νά άποσπάσουν τήν τελειότητα τής μορφής άπό τό περιεχόμενο.

«Είναι δ κ ί ν δ υ ν ο ς τής α ι σ θ η τ ι κ ή ς  ά ν τ ί λ η ψ η ς  τής ζωής. 
Έ τσ ι δ,τι μένει γιά τούς δπαδούς τής «αίσθητικής» αύτής άντίληψης τής ζωής εί
ναι απλώς ένα «οικοδόμημα σχημάτων», μιά «άντανάκλαση χωρίς φλόγα», «μιά 1

1. Βλ, R. Guardini «Ούσία καί μορφή στήν τέχνη*, περιοδ. «’Ακτίνες», Ταν. 1958,



πράξη, πού μέσα της δέ ζή πειά καμμιά δύναμη».
Και ακόμη πιο βαθιά προχωρεί ό G n a rd in i λέγοντας: « Ό  αίσθητικός χάνει 

κάθε έννοια τού πραγματικού μεγαλείου, τού βάθους τού έργου. Δέν καταλαβαί
νει πειά, δτι ή ουσία είναι ή ψυχή τής ομορφιάς. "Οποιος 'θέλει νά γευθεί τή δεύ
τερη αγνοώντας την πρώτη, εκπορνεύει την τέχνη καί μεταβάλλει τό εξαίσιο παι
γνίδι της στην πιο κούφια διασκέδαση. Σέ κάθε αληθινή, σε κάθε μεγάλη καλλι
τεχνική δημιουργία υπάρχει ό ήρωϊσμός ό αναγκαίος για τήν εσωτερική ζωή’ ήρωΐ- 
σμός, πού χρειάζεται, για νά κατακτηθεί (ύστερ* από μεγάλον αγώνα) ή ειλικρινής 
έκφραση, πού μέσα της ή εσωτερική αύιή ζωή θά βρει τήν απελευθέρωσή, της....

Ή  εσωτερική ζωή έδωσε μαρτυρία γιά τήν ουσιαστική αποστολή, πού κρυ
βόταν στο βάθος τού είναι της. "Ολα αυτά γιά τον e sth e te  γίνουνται μιά κούφια 
διασκέδαση,

Καί νά σκεφθεί κανείς, έπειτ’ από τά αποκαλυπτικά τού βαθύτερου νοήματος 
τού ωραίου αυτά λόγια, ένας ποιητής έγραψε —από άγνοια ή από πείσμα έπεσε 
στον γκρεμνό;— δτι «ή ουσία τής ποίησις είναι ή μορφή».

170 ΚΠΕΙΡΟΠΤΙΚΗ Ε ί ΐ ΐΛ *  .

ΑΠΟ Τ Η Ν  ΤΕΧ Ν Η  ΤΟΥ ΛΟΓΟΓ Σ Τ Η  Μ ΕΓΑΛΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. 
Ή  Λογοτεχνία είναι μιά ατό τις ωραίες τέχνες.

Ή  τέχνη γενικά είναι αποτέλεσμα τής άρχέγονης ορμής τού ανθρώπου προς 
τό ωραίο, πού θά είναι ωραίες αναλογίες και επιφάνειες, γιά νά είναι, τελικά, τό 
σύμβολο μιας βαθύτερης αναζήτησης καί σημασίας. Τό σύστημα των Τεχνών περι
λαμβάνει τις ε ϊ κ α σ τ ι κ έ ς δηλ. τήν αρχιτεκτονική, τή γλυπτική, τό σχέδιο καί 
τή ζωγραφική, τήν τ έ χ ν η  τ ω ν  ή χ ω ν  δηλ. τής μουσικής* τήν τ έ χ ν η τ ο ύ  
Λ ό γ ο υ  δηλ. τή Λογοτεχνία, πού εκδηλώνεται σε μορφή ποίησης καί σέ μορφή 
πεζογραφική. Ό  χορός εξ άλλου είναι προϊόν τής τ έ χ ν η ς  τ ω ν  κ ι ν ή σ ε ω ν *  
ένώ ή τ έ χ ν η  τ ω ν  χ ε ι ρ ο ν ο μ ι ώ ν  μάς δίδει τήν άκροβασίαι τήν ξιφομα
χία, τις φιλοφρονητικές κινήσεις. Τέλος, ό κινηματογράφος είναι μιά τέχνη, σάν 
αποτέλεσμα κανονισμένης διαδοχής των κινήσεων.

"Ολες αυτές οι τέχνες είναι δυνατό νά μείνουν στο στάδιο μιας φτωχής προσ
φοράς ή νά άναδειχθούν σέ περιοχές, όπου πέρ' από τούς δρους, πού δημιουργούν 
τό αίσθημα τού ωραίου, μάς δίνουν μιά βαθύτερη πνευματική δικαίωση τής πα
ρουσίας τους. Έ τσ ι ή τέχνη τού λόγου μπορεί νά πρωτοεμφανίζεται σάν δεξιοτε- 
χνία με υλικό τις λέξεις, άλλα τελικά νά άποδειχθεΐ σάν χώρος, οπού ό άνθρωπος 
μπορεί νά άποθέσει τον βαθύτερο καί υποσχετικώνρο εαυτό του.

Λοιπόν, ή τέχνη τού Λόγου είναι κατ' αρχή τ ε χ ν η τ ώ ν  λ έ ξ ε ω ν .  Ή  
λέξη— καί με τον δρο αυτόν δέν εννοούμε γραμματικά τό αρθρωμένο λεκτικό μό· 
ριο, πού περιέχει ενα νόημα, αλλά μιά λ ε κ τ ι κ ή  Ι κ φ ρ α σ  η—είναι τό άπλού- 
στερο στοιχείο τού λόγου. Κατ’ αρχή ή λέξη, ξεχωριστά λαμβανόμενη, δέν εκφρά
ζει ενα ολόκληρο διανόημα ή ένα πλήρες συναίσθημα, περιορίζεται νά έκτελεί μιά 
γραμματική λειτουργία: ή είδική συνάρτηση λέξεων σέ μιά έ κ φ ρ α ση , μόνη αυ
τή είναι τό πραγματικό κύτταρο τού λόγου. Μιά «έκφραση», λοιπόν, περιέχει §να 
πλήρες διανόημα καί είναι δυνατόν νά θερμαίνεται από ένα συναίσθημα.

’Αλλά πέρ’ άπ’ αυτό ή έκφραση πρέπει νά λέει εκείνο, πού θέλει νά πει και 
μόνον αυτό: νά είναι κ α θ α ρ ή ατό ξένα στοιχεία, που θα θόλωναν αυτό, πού 
θέλει νά δώσει. ’‘Αλλο ζήτημα, άν μιά έκφραση θά παραμείνει κλασσικά διαυγής
καί καίρια ή μουσικά αόριστη, όπως τή θέλει ή ρομαντική ροπή.

Πέρ* από τή λεκτική έκφραση δ άνθρώπινος λόγος φέρεται διανθισμένος μέ 
τ ρ ό π ο υ ς και σ χ ή μ α τ α. Σχήματα και τρόποι είναι ή χρήση των λέξεων, 
πέρ’ άπο τήν κανονικότητα καί τήν κυριολεξία τους. Ά π ό  τήν Ιδια τή φύση τοδ
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ανθρώπινου λόγου, πηγάζει μια τέτοια χρήση, αλλά και από τη συνειδητή απόφα
ση, δίαν εκείνος πού μιλάει η εκείνος πού γράψει, θέλει νάδοίσει χ ρ ώ μ α  Ιδιαί
τερο στα λεγόμενά του. Οί τρόποι και τα σχήματα αποτελούν τό Ιδιαίτερο και έν· 
τυπωτικό αρεστό «χρώμα» τού λόγου. Έ τσ ι λοιπόν ανάμεσα στούς τ ρ ό π ο υ ς  
θ ’ αναφέρουμε τη μεταφορά, δίαν ή σημασία μιας λέξης ευρύνεται (π. χ. λέμε  ̂
φύλλο δέντρου, άλλα έπειτα και φύλλο χαρτιού) η στενεύει (π.χ. λέγοντας πόλη: 
Ιννοούμε ειδικά τήν Κωνσταντινούπολη) η ή σημασία φθείρεται (π.χ, άνθρωπος 
ευήθης—πού θά πει μέ καλό ήθος, άλλα έπειτα και 6 μωρός). Θ ’ αναφέρουμε άλ
λους τρόπους: τή λιτότητα (π.χ. όχι άσχημα σημαίνει: πολύ καλά)' τήν ε ί ρ ω· 
ν ε ί α (πού εκδηλώνεται σαν α σ τ ε ί ο  άκακο, σαν κακός χ λ ε υ α σ μ ό ς ,  σαν 
δηκτική ή διορθωτική σ ά τ ι ρ α ) ,  Καί ανάμεσα στα κυρίως «σχήματα» θά θ υ 
μηθούμε τήν έλ λ ε ι ψ η (δηλ. τήν έκφραση, πού έχει ανάγκη από κάποια συμ
πλήρωση γιά νά νοηθεί μέ πληρότητα,— και ή έλλειψη ειδικά χαρακτηρίζει τον 
υπερρεαλιστικό ποιητικό λόγο) καί δεν θά λησμονήσουμε τον πλεονασμό. *0 π λ έ ο 
ν α σ μ ό ς, ώς φραστικό σχήμα είναι νόμιμος, όμως δταν άναφέρεται σ’ ένα πε
ρίσσιο ξεχείλισμα πέρ’ άπ9 τό πρεπούμενο «μέτρο», αποτελεί μειονέκτημα. Τέλος, 
ό υ π α ι ν ι γ μ ό ς  αποτελεί μιά πολύ υποβλητική τοποθέτηση τού λόγου, γιατί 
κάθε στιγμή άναγκάζουμαι τον αναγνώστη νά σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι  στή δημιουργία 
καί νά προσθέτει μέ τις δυνάμεις τής ίδιας του προσωπικότητας εκείνο, πού λεί
πει. Στή σύγχρονη ποίηση, ή οποία ξεπέρασε τό στάδιο τής υπερρεαλιστικής «έλ
λειψης» σημαντικό ρόλο παίζει ή υπαινικτική έκφραση.

Υπάρχουν δμω; καί πολλά σχήματα καθαρώς ρ η τ ο ρ ι κ ά  λεγόμενά, στά 
όποια οί ρήτορες κυρίως άρέσκονταν, γιά νά άποβεϊ ό λόγος τους πιο φαντα- 
χτερός. Σήμερα έχει παραμερισθή τελείως ή ρητορική επιτήδευση χρώματος στο 
λόγο καί έπιζητείται ένας λόγος, πού φέρνει ένα χρώμα πολύ φυσικό καί πολύ 
απλό.

Έ ά ν  λοιπόν έχουμε μπροστά μας ένα κείμενο χαρακτηρισμένο από λεκτική 
καθαρότητα καί χρωματισμένη έντονη ή απλά έκφραση, αυτές οί δυο προϋποθέ
σεις δέν θά πούμε, ότι άρκούν γιά νά στηριχθ^ΐ ή τ έ χ ν η  τ ο ύ  λ ό γ ο υ ,  ώστε 
νά μας δώσει ένα λ ο γ ο τ έ χ ν η μ α .  Γιά νά άναστηθεΐ ζωντανό μπροστά μας 
ένα «λογοτέχνημα», αυτό πρώτιστα πρέπει νά έχει μιά προσωπική καλλιτεχνική 
παρουσία, δηλ. ένα ύ φ ο ς .  Τό ύφος είναι ό άνθρωπος, είπε ό Β ιιίίο ιι. 9,Αν δ ια 
βάσουμε κείμενα διαφόρων σημαντικών λογοτεχνών, θά άντιληφθούμε, οτι έχουν 
ποιότητα διαφορετική. Καί άν άκόμα οί Ιδέες καί τά συναισθήματα ήσαν τά ίδια, 
μιά Ιδιαίτερη πνοή καί ένας Ιδιαίτερος τόνος διακρίνουνται, πού δέν ηχούν μέ τον 
ίδιο τρόπο: αύτά εδώ τά κείμενα άναδίδουν μιά ευγένεια ή λεπτότητα ή χάρη ή 
άρμονικότητα πού θέλγουν καί λικνίζουν* άλλα, άναδίδουν τήν αίσθηση τής δυνά- 
μεως, τής ορμής πού άφυπνίζει δλες μας τις δυνάμεις.

Καί δπως τά κείμενα, έτσι καί τά έθνη καί οί εποχές καί οί άνθρωποι έχουν 
συχνά τή δική τους π ρ ο σ ω π ι κ ή  άπήχηση, τό δικό τους ϋφοζ, δηλ. τον Ιδ ια ί
τερο τρόπο νά προσλαμβάνουν καί νά εκφράζουν τις σκέψεις καί τά συναισθήμα
τα τους. Καί γιατί οί μέτριοι καλλιτέχνες δέν παρουσιάζουν αυτού τού είδους τήν 
ιδιαιτερότητα, γιατί είναι ο μ ο ι ο ι μεταξύ τους; Διότι άκριβακ είναι μέτριοι: ό 
ιδιαίτεροί χαρακτήρας τής μετριότητας βρίσκεται στήν ομοιογένεια, στούς κοινούς 
τόπους τών συναισθημάτων καί τών σκέψεων καί τών ονείρων άκόμη’ στήν έλλει
ψη προσωπικού αναγνωριστικού τόνου. Σε κάθε εποχή υπάρχει ό κοινός τόπος, 
τον όποιο άναπνέουν οί μέτριοι, υπάρχουν δμως καί τά τ α λ έ ν τ α  μέ τον ιδιαί
τερο άναγνωριστικό τόνο κοί τό χρώμα τους. *Η απλή δεξιοτεχνία δέν είναι ένδει
ξη, πού φανερώνει μιά ιδιαίτερη προσωπικότητα— τό π ρ ο σ ω π ι κ ό  ύ φ ο ς ,  
δ τόνος, είναι, άπηχήσείς μιας ψυχής μέ Ιδιαίτερο καί άπαραλλήλιστο πλούτο καί
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δύναμη νά μας παρασύρουν μακριά, δσο γίνεται πιο μακριά από τον άρχικό εαυ
τό μας. Αυτό τό προσωπικό ύφος δεν αποκτάται, όπως ή απλή έσιω καί φανταχτε- 
ρή δεξιοτεχνία μπορεί νά αποκτηθεί. Αυτό, προβάλλει αυθόρμητα μαζί μέ τήν 
π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α ,  πού λίγα μόνον χρωστάει στά εξω άπό τον εαυτό της 
στοιχεία.

Ό  άνθρωπος, πού καταρχή έχει ταλέντο και έχει π ρ ο σ ω π ι κ ό  τ η τ α ,  
μπορεί μόνο νά τήν τονώσει μέ τή μόρφωση, νά τής δώσει περισσότερο πλούτο*

'Ιδιαίτερη προσοχή δίνει ό Ch. Lalo  στήν έκφραση τής π ρ ο σ ω π ι κ ό- 
τ η τ α ς δ ι ά  μ έ σ ο υ  τ ο ύ  λ ο γ ο τ ε χ ν ή μ α τ ο ς .  Και είναι κάπως άναπάν 
τεχο, καί μάλιστα για πολλούς, αυτό πού μάς λέει γιά τήν ά ξ ι α  ενός λογοτέχνη- 

. ματος: « Έ ν α  λογοτέχνημα έχει αξίαν Ιν τφ μέτρορ καθ’ δ, ώ ρ α ι ο ν  ή ά σ χ η 
μ ο  ν, Ικφράζει μίαν π ρ ό σ ω  π ι κ ό τ η τ α ή  ενα πολιτισμόν, καί όχι εν τφ 
μέτρφ τού τυπικού του κάλλους!» Καί άλλου: « Έ ν  έργον τέχνης οφείλει νά είναι 
εκφρασις τής προσωπικότητος τού δημιουργού καί δσον προσωπικοπερον τόσον 
ώραιότερον».

Ά π ό  τις δυο αυτές περικοπές άντιλαμβανόμαστε, δτι ό μεγάλος αυτός αισθη
τικός, άν μελετά τό έργο τ έ χ ν η ς ,  δεν δίνει δμως σ’ ενα λογοτέχνημα τό προ
βάδισμα στά φορμαλιστικά του στοιχεία, στήν ομορφιά του. Καί προσθέτει δ ίδιος: 
«Τό κάλλος είναι πάντοτε ή έκφραση τής προσωπικότητας σέ δ,τι ιδιαίτερο καί 
βαθύτερο εχει άλλ* α ύ θ α ι ρ έ τ ω ς  ή α ξ ί α  τ α υ τ ί ζ ε τ α ι μ έ  τ ή ν α ι -  
σ θ η τ  ι κ ό τ η τ α σ ’ ενα έργο : ή τ έ τ ο ι α  κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν η  α ξ ί ω σ η  δ έ ν  ε ί 
ν α ι  ί σ ω ς ,  π α ρ ά  π ρ ό λ η ψ ι ς  δ ι α τ η ρ ο υ μ έ ν η  Ι κ  μ α τ α ι ό -  
τ η τ ο ς  π ο λ λ ώ ν  κ α λ λ ι τ ε χ ν ώ ν » .  Λοιπόν, μόνον ένας καλλιτέχνης θά 
μπορούσε νά επαναλάβει σάν απήχηση: «Στήν ποίηση, τό κάλλος είναι ή μορφή». 
Δύσκολα ένας άλλος θά νομιμοποιούσε έτσι τήν καλλιτεχνική δεξιοτεχνία. Γιά τον 
L alo , καί τό άσχημο ακόμα παίρνει αξία, δ:αν εκφράζει μιά π ρ ο σ ω π ι κ ό 
τ η τ α .  Έ τσ ι σήμερα, δταν διαβάζω αυτά τά λόγια, μέ καταλαμβάνει ενα είδος 
Ικανοποίησης, γιά δ,τι άλλοτε ένριψα* πώς στήν ποίηση καί γενικώτερα στή λογο
τεχνία, ο,τι στέκεται σάν επικρατέστερος γνοίμων αξίας, είναι αυτή ή ϊδια ή §νυ· 
πάρχουσα ουσία, αυτή πού είναι ή ϊδια ή ουσία καί ή άξια μιας προσωπικότη
τας. Ή  λάμψη, τήν όποια τής προσδίδει ή τέχνη τού λόγου δ υ ν α μ ώ ν ε ι  μόνο 
τήν προσφορά ουσίας, πού πρέπει τά προϋπάρχει, ή καί προκαλεϊ μονάχα μιά 
είδική αίσθητική τέρψη, ενώ ό προορισμός ενός «λογοτεχνήματος» είναι πολύ 
ευρύτερος άπό τήν τάση νά προκαλέσει απλή καί γυμνή αίσθητική, μορφολογική 
Ικανοποίηση* είναι ή έκφραση τών εύγενεοτέρων καί σύγχρονα βαθυτέρων τάσεων 
μιας προσωπικότητας, πού θά λάμπουν άπό τήν ϊδια τους δύναμη καί ομορφιά.

** 4
Καί ήδη, αφού απομακρυνθήκαμε άπό τά δρια τής καλής λ έ ξ ε ω ς καί τής 

καλής ε κ φ ρ ά σ ε ω ς καί αφού είδαμε, πόσο σημαντικό κάτι γιά τή δημιουργία 
ένός άξιολόγου λογοτεχνήματος είναι τό π ρ ο σ ω π ι κ ό  ύ φ ο ς ,  δταν καί Ιφό- 
σον είναι ή συνθετική προβολή καί έντονη ένδειξη παρουσίας μιας « π ρ ο σ ω 
π ι κ ό τ η τ α ς »  καί δχι αποτέλεσμα απλό λεκτικής δεξιοτεχνίας, θά προχωρήσου
με στήν άνίχνευση τών προϋποθέσεων εκείνων, πού οικοδομούν ένα λογοτέχνημα 
καθ' ε α υ τ ό .

Κατά τον L alo, τό λογοτέχνημα—γενικώτερα, ή Τέχνη—είναι άποκάλυψη 
μιάς «ίδέας» διαφαινομένη διά μέσου τής μορφής. Κατά τον O uyau «ή αρχή 
τού λογοτεχνήματος —τής τέχνης, γενικώτερα—βρίσκεται μέσα στήν ενυπάρχουσα 
σ* αυτό ζ ω ή » .  Λέγει δ ίδιος «Έ κεΐ, δπου υπάρχει α ί σ θ η μ α  ζ ω ή ς  Ιντο- 
νώτερης καί εντυπωτικώτερης, υπάρχει κάλλος». Δέ δέχεται ένα κ<ίλλος αύτοαρκετό 
άπό τήν ϊδια  του τή σύστατη, άπό τήν τέχνη τού λόγου, άπό τούς αίσθητικούς
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δρους και τή μορφή* ύπερθέτει ατά στοιχεία αυτά τό αίσθημα ζωής, πού πρέπει 
νά διαχύνεται «τή ζωτικότητα, τή ζωντάνια». Δηλ. απορρίπτει τον απλό καλαι
σθητικό φορμαλισμό.

Και ό Bergson πιο πέρα άπό την αισθητική αρέσκεια τής μορφής καί πιο 
πέρα άπό τήν άπαίτηση νά προβάλλεται ένα αίσθημα ζωής, ζητάει άπό ένα λογο- 
ιέχνημα νά εξαίρει τα βαθύτερα και πολυτιμότερα στοιχεία τού άνθρώπου, νά 
δίνει αισθητή ύπαρξη στο μυστικό και άσΰλληπτο άκόμα στοιχείο τής βαθύτερης 
προσωπικότητάς μας, νά εκφράζει τή v iep ro fonde , τή βαθύτερη ζωή μας. Τά 
σ τ ο ι χ ε ί α  τ ο ύ  β ά θ ο υ ς  λοιπόν εξαιρεί ό B ergson, πέρ* άπό τή νόμιμη 
άπαίτηση νά προβάλλουνται αυτά σάν ωραίες επιφάνειες.

Είπώθηκε, δτι ενα λογοτέχνημα, προσωπικής προβολής ή κοινός τόπος, και 
άκόμη: εϊτε θέλει νά είναι ζωντανή άναπαράσταση τής πραγματικότητας πού ε ί
ναι γύρω μας ή τής άνθρώπινης εσωτερικής ζωής, σε κάθε περίπτωση πρέπει νά 
άποδείχνει, δτι είναι έ ρ γ ο  τ έ χ ν η ς .  Συμφωνώ άπόλυτα, όταν τό λογοτέχνημα 
παυσει νά εκλαμβάνεται σάν ένας χώρος λεκτικών δεξιοτήτων και διακοσμητικών 
ικανοτήτων, στ'ις όποιες θά εκειτο ή κύρια άξία του. Τό λογοτέχνημα, πέρ*άπό 
τήν προβολή δείγματος τέχνης του λόγου και ύφους άκόμα, θά προβάλλει μιά 
π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α  διά μέσου μιας τ ε χ ν ι κ ή ς .  Θά είναι άποτέλεσμα μιας 
καλλιτεχνικής σκέψης κα'ι δχι μιας απλής, άλλά περισπούδαστης γιά πολλούς «άγω- 
νίας γιά τή μορφή».

*Η καλλιτεχνική σκέψη θά άποβλέπει στήν επίτευξη μιας ε ν ό τ η τ α ς  
ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς ,  δπως καί στήν ελεύθερη, κάπως άέρινη, όχι ποτέ συμβατική, 
συμμόρφωση προς δ,τι δνομάζουμε «λογοτεχνικό είδος». "Ετσι, ή τεχνική, δηλ. 
ή καλλιτεχνική σκέψη ξεφεύγει άπό τά όρια ενός μορφολογικοΰ εξαναγκασμού καί 
διατηρεί πάντα μέσα στο λογοτέχνημα τήν ελευθερία της, τον προσωπικό της χα 
ρακτήρα, τον άπαραλλήλιστο και άναντικατάστατο. Ή  τεχνική άς μή καταντήσει 
ποτέ στεγνή «τεχνοτροπία».



CYNTHIA MARSHALL RICH

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΜΟΥ
Μετάφραση : ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΛΩΛΗ

Αυτή ή πρώτη ίοτορία μιας νεαράς συγγραφέως εί
ναι μιά τραγική ειρωνική μελέτη των χαρακτήρων 
με μιά ξεχωριστή πρωτοτυπία. Οί αληθινοί χαρα
κτήρες των προσοιπων τής ιστορίας αποκαλύπτονται 
ανεπαίσθητα υπό τού άφηγητού των. Τής Δεσπσινί- 
δος Ρίτς οί άνθρωποι μπορεί νά ξοΰν στή γειτονιά 
σας, ή μπορεί νά έχουν ξήσει στή γειτονιά των 
ποοπάππων σας.

Ό ταν πέθανε ή μητέρα μου άφησε μόνο 
την Όλίβια και μένα για νά φροντίζουμε 
τον Πατέρα. Χθες πού έκαψα τό πακέττο 
μέ τά γράμματα τής Όλίβιας έμεινα μό· 
νον εγώ. Ξέρω on θά πάρετε τό μέρος τής 
αδελφής μου σ9 δλη αυτή τήν υπόθεση μό
νο και μόνο γιατί είστε άπ* έξω, καί οι 
ξένοι μπορούν μόνο νά συγχωρήσουν τήν 
αγάπη πώχουν τά νειάτα, και δ,τιδήποιε 
άλλο φαίνεται Ιρωτικό καί ρομαντικό, χω
ρίς νά σκέπτουνται τί σημαίνει αυτό σ’ Ο
λους τούς άλλους ανθρώπους πού συνδέον
ται μαζύ του. Δεν θέλο) νά μισήσετε τήν 
αδελφή μου —ή Τδια δεν τή μισώ—άλλα 
πραγματικά θέλω νά καταλάβετε δτι εΐμα- 
σταν πιο ευτυχισμένοι κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
ό Πατέρας καί εγώ δηλαδή, γιατί δσο γιά 
τήν Όλίβια, αυτή έκαμε τήν εκλογή της.

’Αλλά εάν δεν ήσταν ξένοι, δλοι σας, δεν 
θά μπορούσα νά σάς μιλήσω γ ι9 αυτό τό 
πράγμα. «Κράτησε τον εαυτό σου γιά τον 
εαυτό σου» ό πατέρας μου έλεγε πάντα. 
«Έάν ποτέ έχεις προβλήματα, Σάρα-9/Αν· 
να, έλα σέ μένα καί μή πηγαίνεις νά συμ- 
μεριστής τά προβλήμρτά σου μ9 δλο τό 
χωριό». Καί αυτό είναι πού έχω κάνει 
πάντα. ‘Έτσι άν σάς ήξερα βέβαια δεν 
θά μπορούσα ποτέ νά σάς μιλήσω γιά τήν 
Όλίβια πώς πέταξε τή χτένα των μαλλιών, 
ή γιά τό πώς βρήκα κρυμμένα τά γράμμα-

Orville Prescott

τα στον πάτο τού συρταριού.
Δεν ξέρω τί ήταν εκείνο πού Ικανέ τήν 

Όλίβια έτσι καταπώς είναι. Μεγαλώσαμε 
μαζύ σάν δίδυμες—υπήρχαν άνθρωποι πού 
νόμιζαν δτι είμαστε—καί κάθε πρωί προ
τού νά πάμε στο σχολείο αυτή έπλεκε τά 
μαλλιά μου καί εγώ τά δικά της μπροστά 
από τον ίδιο καθρέφτη καί μέ τούς ίδιους 
μικρούς φιόγκους από κορδέλλες καί σει- 
ρήτια πίσω στά κεφάλια μας. Φορούσαμε 
τά ίδια ρούχα καί ποτέ δεν υπήρχε ένας 
λεκκές στον ποδόγυρο ή ένας πόντος στις 
κάλτσες μας πού νά δείχνει στους ξένους 
δτι χάσαμε τή μητέρα μας. Καί άν καί πο
τέ δέν εϊμασταν πλούσιοι —δ πατέρας μου 
είναι γιατρός καί ot ασθενείς του συχνά 
δέν μπορούν νά πληρώσουν— ξέρω δτι 
υπάρχουν άνθρωποι Ιδώ στο Κόγκλιγχ σή
μερα πού πιστεύουν δτι εϊμασταν εκατομ
μυριούχοι, μόνο καί μόνο από κάτι μικρο
πράγματα δπως ό φωτισμός μέ καντηλέ- 
λέρια στο δείπνο καί ή ταμπακέρα τού πα
τέρα μου καί τά μαθήματα πιάνου πού 
περνάμε ή ’Ολίβια καί εγώ καί τό τό αντί
γραφο τού «Μ α θ ή μ α τ ο ς  τ ή ς  ‘Α 
ν α τ ο μ ί α ς »  πού είναι κρεμασμένο πάνω 
από τό τζάκι αντί γιά χαλκογραφίες λου· 
λουδιών. «Δέν είναι ανάγκη νά είσαι πλού
σιος γιά νά είσαι εύγενής», δ πατέρας μου 
λέει, «ή νά ζής σάν πλούσιος».
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Ό  Πατέρας είναι ένας τζέντελμαν και 
μας μεγάλωσε τήν Ό λίβια  καί μένα σαν 
λαίδες. Σας ακούω πού γελάτε επειδή οί 
άνθρωποι τούς αρέσει νά κάνουν αστεία 
με λέξεις δπως «τζέντλεμαν» και «λαίδη», 
άλλα είναι λέξεις μέ ιδανικά καί θεμελιώ
δεις αρχές πού τις ακολουθούν, καί πιστεύω 
δτι πάντοτε θά κρατήσω αυτά τά Ιδανικά 
όπως ό πατέρας μου μέ δίδαξε νά κάνω. 
Έ άν ή ’Ολίβια τά άποκήρυξε, τουλάχιστον 
εμείς κάναμε δτι μπορούσαμε.

"Ισως ό λόγος πού δέν μπορώ νά κα
ταλάβω τήν Ό λίβια είναι δτι ποτέ μου δέν 
ερωτεύτηκα. Ξέρω πώς εάν ποτέ έπεφτα σέ 
έρωία δέν θά μπορούσα νά είμαι σάν τήν 
Ό λίβια, από τήν πρώτη στιγμή, αλλά 
μόνον επειτα από μακρυά γνωριμία. Ό  
πατέρας μου γνώριζε τή μητέρα μου ε 
φτά χρόνια προτού νά τής κάνη πρόταση 
—είναι περισσότερο από ένας τρόπος ασ
φαλείας. Στις μέρες μας οί άνθρωποι κά 
νουν αστεία καί μ’ αυτό επίσης, καί τά πε
ριοδικά είναι γεμάτα από ιστορίες για αν
θρώπους πού συναντιούνται στή φεγγαρά
δα καί παντρεύονται το άλλο πρωί, αλλά 
άν διαβάσετε αυτές τις ιστορίες θά κατα
λάβετε δτι αυτοί δέν ανήκουν στο είδος 
τών ανθρώπων αυτών πού θά θέλατε νά 
τούς μοιάσετε.

’Ακόμα καί σήμερα ή Ό λίβια δέν θά 
μπορούσε νά άρνηθή δτι περάσαμε μιά ευ
τυχισμένη παιδική ήλικία. Αυτή ήταν πο
λύ περήφανη πού ήταν ή κυρία τού σπι
τιού, μέ τό νά κάθεται απέναντι από τον 
πατέρα μου μέ τά καντηλέρια στή μέση 
τήν ώρα τού δείπνου σάν μιά μικρή σύ
ζυγος. Μερικές φορές δ πατέρας μου μπο
ρούσε νά κρατήση τό κοφτερό του μαχαίρι 
αίωρούμενο πάνω από τό ψητό για νά τής 
χαμογελάση καί νά τής πή *. «Ό λίβια , κά
θε μέρα καί πιο πολύ μού θυμίζεις τή μη
τέρα σου».

Νομίζω δτι άν καί τής άρεσε τό χαμό · 
γελο, θύμωνε μέ τό κομπλιμάν, γιατί δέν 
τής άρεσε νά άκούη γιά τή Μητέρα. Μιά 
φορά, δταν δ πατέρας μου τής μίλησε, αυτή 
τού είπε : «Μπαμπά, πάλι θυμήθηκες τή 
Μητέρα. Δέν μπορώ νά τό υποφέρω δταν 
θυμάσαι τή Μητέρα. Μήπως δέν σέ περι
ποιούμαι μέ τον καλύτερο τρόπο ; Δέν σέ
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κάνω ευτυχισμένο;». Δέν ήταν αυτό πού 
τήν έκανε νά μήν αγαπά τή Μητέρα, αλλά 
τό δτι ήθελε δ πατέρας μου νά είναι πραγ
ματικά ευτυχισμένος.

Γιά νά πώ τήν αλήθεια, δ πατέρας 
αγαπούσε πιο πολύ τήν Ό λ ίβ ια . Ή τα ν  
εποχή πού δέν θά μπορούσα νά τό πώ αυ
τό, γιατί θά μέ πλήγωνε πάρα πολύ. Τό 
νά φροντίζουμε τον πατέρα μας ήταν σάν 
νά παίζουμε ένα άτέλειωτο παιγνίδι «προ- 
σποιήσεως», καί δταν τά μικρά κορίτσια 
παίζουν οίκογένεια καμμιά δέν θέλει νά 
κάνη τό παιδί. Σκεπτόμουν πώς δέν ήταν 
κανονικό, μόνο επειδή ή Ό λίβια  ήταν τρία 
χρόνια μεγαλύτερη δτι έπρεπε πάντοτε αυ
τή νά κάνη τή μητέρα. Ή θελα  νά κάθου- 
μαι απέναντι από τον πατέρα μου στο δεί
πνο καί νά τον έχω νά μού χαμογελά δπως 
συνήθιζε.

’Ή μουν πολύ ευτυχισμένη δταν γιά 
πρώτη φορά ή Όλίβια άρχισε νά κάνη πα
ρέα μέ μεγάλα αγόρια τις καλοκαιριάτικες 
βρσδυές. Τότε μπορούσα νά ετοιμάσω λε
μονάδα γιά τον πατέρα μου («είναι τόσο 
καλή δσο τής Ό λίβιας;») καί μπορούσαμε 
νά καθήσουμε μαζί έξω στή βεράντα νά 
παρατηρούμε τις λαμπατσίδες. Τον ρωτού
σα γιά τούς ασθενείς πού είχε ίδή εκείνη 
τήν ήμέρα, προσπαθώντας νά σκεφθώ έ
ξυπνες ερωτήσεις δποις τής Όλίβιας. Ή  ξέ
ρα οτι τήν αποθυμούσε καί καθόταν κα
τσουφιασμένος στο μακρύ σούρουπο γιά 
τό λίκνισμα τής άσπρης φούστας της. Κα
θώς ανέβαινε τά σκαλοπάτια τής μίλησε: 
«’Αποθύμησα τήν οικοδέσποινά μου άπό- 
ψε», πράγμα πού μ’ έκανε νά σκεφθώ οτι 
ύστερα άπ* δλα αυτά δέν είχα φκιάσει 
σωστά καί τή λεμονάδα. Ε π ίσ η ς αυτή ήΗε* 
ρε δτι δέν ήταν τό ίδιο γ ι’ αυτόν τά βρά- 
δυα χωρίς τή συντροφιά της, καί γιά λίγο, 
αντί νά βγαίνη έξω, έφερνε τά αγόρια στο 
σπίτι. ’Αλλά πολύ γρήγορα τό σταμάτησε 
κΓ αυτό. («Ποτέ μου δέν είχα σκεφθή πό
σο κουτά καί επιπόλαια ήταν, μέχρι τή 
στιγμή πού τά είδα μή τόν Μπαμπά, ε ί
πε. Ντρεπόμουν νά τον έχω νά τούς μι- 
λάη»). Ξέρω δτι αυτός ήταν ευχαριστημέ
νος, καί δταν ήλθε ή σειρά μου δέν ήθε
λα νά βγαίνω έξω Ιπειδή δέν μού άρεσε 
νά τούς αφήνω μόνους μαζύ. Τώρα δλη
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αυτή ή Ιστορία φαίνεται πολύ μακρινή. 
Δεν μου άρεσε αυτό τήν Ιποχή πού ή Ό · 
λίβια «εκανε τή μητέρα» σέ μένα. Τώρα 
αίσθάνομαι λίγο σαν μητέρα τής Όλίβιας, 
και αυτή είναι σαν τό άνυπόταχτο παιδί 
μου.

Παρ' δλα αυτά, αγαπούσα τήν Ό λί- 
βια. "Οταν είμαστε παιδιά παίζαμε μαζύ. 
Τά άλλα παιδιά μας άπόφευγαν επειδή μι
λούσαμε σάν μεγάλες και δεν μάς άρεσε νά 
λερωνόμαστε, αλλά ειμασταν ευτυχισμένες 
να παίζουμε μόνες μας στο μπροστινό παρ
τέρι, δπου δ πατέρας μου, άν ήταν στο 
σπίτι, μπορούσε νά μάς παρακολουθή από 
τό παράθυρο τού σπουδαστηρίου του. "Ε
τσι δεν ήταν Ικπληκτικό πού δίαν μεγα
λώσαμε ειμασταν ακόμα οι πιο καλές φ ί
λες. ’Αγαπούσα τήν Όλίβια και τώρα βλέ
πω πόσο αυτή επωφελήθηκε από τήν αγά
πη μου τούτη. Μερικές φορές νομίζω δτι 
αίσθανόταν πώς, άν Ιπρόκειτο αυτή νά 
προδώση τον πατέρα μου, ήθελε και εγώ 
νά τον προδώσω επίσης.

'Ακόμα πισιεύω πώ; δλη αυτή ή ιστο
ρία άρχισε, πραγματικώς δχι μέ τον κ. 
Ντίξον, αλλά μέ τά ξένα γραμματόσημα. 
Δεν εβλεπε πολλά απ' αυτά, I κείνα τά χρό* 
νια μετά από τό Γυμνάσιο πού Ιργαζόταν 
στο ταχυδρομείο, γιατί λίγοι άνθρωποι 
στο Κόγκλιγκ έχουν γνωστούς στο εξωτε
ρικό, αλλά εκείνα πού είδε —και προ παν 
τός οί σφραγίδες τού ταχυδρομείου τού Σ ι
κάγου και τής Καλλιφορνίας — τήν έκα
ναν νά όνειρεύεται. Είπε τά όνειρά της 
στον Πατέρα, και φυσικά αυτός κατάλαβε 
και είπε δτι ίσως κάποιο καλοκαίρι θά 
μπορούσαμε νά κάνωμε ενα ταξίδι προς τή 
Νέα ’Αγγλία μέχρι τή Βοστώνη. Ό  πατέ
ρας μου δέν είχε ζήσει δλη του τή ζωή 
στο Κόγκλιγκ. Έσπούδασε στο Χάρβαρτ, 
καί αυτός είναι ένας λόγος πού είναι δια
φορετικό; από τους άλλους ανθρώπους έ- 
δώ. Είναι ένας επιστήμων και δέν είναι 
άγκιστρωμένος στον επαρχιωτισμό. Οί άν
θρωποι Ιδώ τον σέβονται καί έρχονται νά 
τον σνμβουλευθούν.

Ή  Όλίβια δέν ήταν Ικανοποιημένη 
καί άρχισε νά έπαναστατή. ’Ακόμα παρα
δέχτηκε πώς γι’ αυτήν δέν υπήρχε τίποτε 
πού επρεπε να έπαναστατήση εναντίον

του. Μού μίλησε γΓ αυτό καθισμένη πάνω 
στο περβάζι τού παραθυριού τυλιγμένη 
στο μακρύ λευκό νυχτικό της, πλέκοντας 
καί ξεπλέκοντας τά μαλλιά της πού ποτέ 
δέν είχε κόψει.

"Οπως βλέπεις, δέν είναι δτι δέν άγα- 
πώ τον Πατέρα. Καί ασφαλώς δέν είναι 
δτι δέν είμαι ευτυχισμένη εδώ. 'Αλλά αύ· 
τό πού θέλω νά πώ είναι δτι: πώς μπορώ 
ποτέ νά ξέρω αν είμαι ή δχι πραγματικά 
ευτυχισμένη εδώ χωρίς νά Ιχω πάει που
θενά άλλου; Όταν τελειώσης τό σχολείο 
θά αισθάνεσαι κατά τον ίδιο τρόπο. Θά 
θέλης—θά θέλης νά ξέρης».

«Μ* αρέσει εδώ», είπα από τό σκοτει
νό μέρος τού δωματίου, άλλα δέν μέ α
κούσε.

«Ξέρεις τί πρόκειται νά κάνω, Σάρα— 
Άννα : Πραγματικά, ξέρεις τί πρόκειται 
νά κάνω ; Θά οικονομήσω μερικά χρήμα
τα καί θά κάνω ενα μικρό ταξεϊδι — δέν 
είναι άνάγκη νά είναι πολυέξοδο. Θά μπο* 
ρούσα νά πάω μέ τό λεωφορείο — καί μό
νο θά ίδώ πράγματα, καί τότε ίσως θά 
ξέρω».

«Ό  Πατέρας ύποσχέθηκε δτι θά μάς 
πήγαινε στή Νέα Αγγλία».

«Ό χι», είπε ό Όλίβια, «δχι, δέν κα
ταλαβαίνεις. Πάντως θά οικονομήσω χρή
ματα» .

Καί ακόμα δέν ήταν ικανοποιημένη. 
Άρχισε νά διαβάζη. Ή  Όλίβια καί εγώ 
παίρναμε καλούς βαθμού στο σχολείο, καί 
τά δνόματά μας τά φώναζαν «εις ενδειξιν 
Είδικής Άναγνωρίσεως» τήν ήμερα τών 
έξετάσεων. Ή  Δεσποινίς Σίγκλετον ήθελε 
ή Όλίβια νά πάη στή Δραματική Σχολή 
μετά άπό τό παίξιμό της στο ρόλο τής Μι
ράντας στον « Π ε ι ρ α σ μ ό » ,  άλλα ό πα
τέρας μου της μίλησε, καί δταν της περι
έγραψε πώς μοιάζει ή ζωή μιας ηθοποι
ού, αυτή κατάλαβε δη δέν ήταν αυτό πού 
ήθελε. 'Εκτός άπό τά βιβλία τού σχολείου, 
εν τοΰτοις, ποτέ δέν διαβάζαμε πάρα πο
λύ. Δέν είχαμε άνάγκη γ ι ' αυτό επειδή ό 
πατέρας μου είχε διαβάσει τό κάθε τι γιά 
ιό όποιο μπορεί νά άκουσες, καί οί άν
θρωποι στο χωριό λέγαν δτι άμα μιλάς 
μαζύ του γιά όποιοδήποτε θέμα είναι σάν 
να έχεις διαβάσει τρία βιβλία.
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Παρ' όλα αυτά, ή Ό λίβια Αποφάσισε 
νά διαβάση. θ ά  μπορούσε νά πάρη ένα 
βιβλίο άπδ τήν βιβλιοθήκη του πατέρα μου 
και νά πάη στήν κουζίνα, οπού δ Αέρας 
ήταν ακόμα βαρύς χαΐ ζεστός από τό δεί
πνο, και νά καθήση στην άκρη—άκρη too 
ψηλού, σκληρού τρίποδου σκαμνιού. ’Έλεγε 
δτι άν καθόταν σέ μιά αναπαυτικό καρέ
κλα στό σαλόνι δεν θά όταν προσεκτική ή 
δτι θά μπορούσε νά πηδήξη τά δύσκολα 
μέρη. Έ τσ ι καθόταν δπως σάς περιέγρα
ψα γιά ώρες, κάτω από τό ασθενικό φως 
τού γλόμπου πού κρεμόταν γυμvόc από τό 
ταβάνι, μέχρι πού τά χέρια της θά αγκύ
λωναν από τό κράτηιια τού βιβλίου.

«Τι θέλει; νά βρής;» δ πατέρας μου 
θά μπορούσε νά ρωτήση.

«Τίποτε», θ ' απαντούσε ή Ό λίβια. 
«Μόνο διαβάζω».

*0 πατέρας μου μισεΐ τις δπεκφυγές.
«Σήμερα, Ό λίβια, κάνεις δεν διαβά

ζει χωρίς σκοπό. Έ άν ενδιαφέρεσαι γιά 
κάτι, ίσως νά μπορώ νά σέ βοηθήσω. ’Α 
κόμα ίσως θά μπορούσα νά μάθω καί ε
γώ κάτι γιά τον εαυτό μου».

Ό ταν αυτή μπήκε στήν κρεββατοκά- 
μαρά μας πέταξε τό βιβλίο στό πάπλωμα 
καί είπε: «Γιατί θέλει νά περιεργάζεται 
τά πάντα, Σάρα—"Αννα; είναι τόσο απλό 
—τό νά θέλη κανείς νά διαβάση ενα βι
βλίο. Γιατί πρέπει νά κάνη τόση φασαρία 
γι* αυτό σάν νά επρόκειτο νά τού άποκρύ- 
ψωμε κάτι;»

Αυτή ήταν ή πρώτη φορά πού α’ισθάν- 
θηκα λίγο σάν μητέρα τής Ό λίβιας.

«’Αλλά αυτός μόνο δείχνει ένδιαφέρον», 
είπα. «Αυτός θέλει μόνο νά συμμεριζό
μαστε τά προβλήματα. Πολλοί πατέρες α 
κόμα ούτε καν θά φρόντιζαν. Δεν καταλα
βαίνεις, πόσο τυχερές είμαστε;»

«Δέν καταλαβαίνεις, Σάρα—"Αννα. Ε ί
σαι πολύ νέα γιά νά καταλάβης.»

«Καί βέβαια καταλαβαίνω», είπα κο
φτά. «Μόνο πού έχω πρόθ)ρα Αναπτυγμέ
νο αίσθημα σάν τό δικό σου».

Αυτό ήταν αλήθεια. Ό τα ν  ήμουν μ ι
κρό κοριτσάκι έγραψα κάτι πάνο) σ’ ένα 
κομμάτι χαρτί, κάτι πού δέν είχε μεγάλη 
σημασία, Αλλά πού μ’ ένδιέορερε προσωπι
κά, γιατί ήταν μιά δική μου σκέψη. Ό

πατέρας μου μπήκε στό δωμάτιό μου και 
μ’ είδε νά τό χώνω κάτω από τό στιπό- 
χαρτο, καί μού ζήτησε νά τού τό δείξω.’Έ τσι 
βιαστικά είπα: «’Ό χι, είναι προσωπικό. 
Τό έγραψα γιά τον εαυτό μου. Δέν τό έ
γραψα γιά νά τό ίδούν άλλοι», αλλά αυ
τός έπέμενε νά τό ίδή. Καί εγώ είπα. 
« Ό χι, δχι, δχι, ήταν οπωσδήποτε κουτό,» 
καί αύιός είπε, «Σάρα— "Αννα, τίποτε 
άπ’ αυτά πού έχεις νά πής δέν μπορούσε 
νά μού φανή κουτό, ποτέ δέν μού καταλο. 
γίζεις κατανόηση, καί δμως έχω μεγάλη 
κατανόηση, «αλλά είπα πώς αυτό δέν τον 
ένδιέφερε, πραγματικά δέν τον ενδιέφερε, 
γιατί δέν τό είχα γράψει γιά νά τό ίδή 
κανείς. Τότε αυτός στενοχωρήθηκε καί α 
ποκαρδιώθηκε καί είπε πώς αυτή δέν ή 
ταν οίκογένεια δπου κρύβομε τά πράγμα
τά μας, καί παράδειγμα εγώ πού έκρυβα 
εκείνο ά π’ αυτόν. "Ακόυσα τή φωνή του, 
καί αυτό συνεχίστηκε ακόμα γιά πολύ, καί 
είπε δτι δέν πίστευα σ’ αυτόν καί δτι δέν 
θάπρεπε νά κρύβω πράγματα άπ’ αυτόν— 
κΓ εγώ είπα δτι δέν ήταν τίποτε μεγάλο 
ή εξαιρετικό, ήταν μόνο μιά μικρή κουταμά 
ρα, αλλά αφού ήταν κουταμάρα είπε, γιατί 
δέν τον άφηνα νά τό διαβάση, αφού αυτό 
θά τον ευχαριστούσε; Καί έγό) φώναξα 
καί ξαναφώναξα, γιατί ήταν μόνο ένα πο
λύ μικρό κομμάτι χαρτί γιατί, επέμενε νά 
τό Ιδη οπωσδήποτε, άλλα αυτός έγινε πολύ 
σοβαρός καί είπε πώς έάν άποκρύβης μ ι
κρά πράγματα γρήγορα θά άποκρύψης με
γαλύτερα καί τό άνοιγμα δλο καί θά με- 
γαλώνη—θά μεγαλώνη. Έ τσιτούδω σα τό 
χαρτί. Τό διάβασε καί δέν είπε τίποτε 
έκτος από τό δτι ήμουν καλό κορίτσι καί 
δέν μπορούσε νά καταλάβη γιατί είχε γίνει 
δλη αυτή ή φασαρία.

Φυσικά τώρα καταλαβαίνω δτι αυτός 
έδειχνε απλώς ένδιαφέρον καί δέν θάπρε
πε νά μού κακοφαίνεται γ ι’ αυτό. 'Αλλά 
’Αλλά ήμουν ένα μικρό κοριτσάκι τότε καί 
θύμωνα τρομερά, καί γ ι’ αυτό ακριβώς 
καταλαβαίνω πώς αίσθάνθηκε ή Ό λ ίβ ια , 
άν καί αυτή ήταν μεγάλη καί θάπρεπε νά
ξέρη καλύτερα.

Λυτή θάπρεπε νά είχε καταλάβει πώς 
είχε συμπεριφερθή πολύ παιδιάστικα, γ ια 
τί δταν ό πατέρας μου μπήκε μέσα σέ λ ί
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γο και είπε, «Ό λίβια  είσαι ή μικρή μας 
μαμά. Δεν θάπρεπε νά τσακωνόμαστε. Θά- 
πρεπε νά ύπάρχη μόνο αγάπη μεταξύ μας» 
αυτή σηκώθηκε και τον φίλησε. Τού μ ί
λησε για τό βιβλίο που διάβαζε, και αυτός 
είπε: «Λοιπόν, δπως πάντοτε συμβαίνει, 
πραγματικά ξέρω κάτι γΓ αυτό.» Κάθη- 
σαν και συζήτησαν για πολλή ώρα γύρω α 
πό τό βιβλίο, και νομίζω δτι άγάπησε τήν 
Ό λ ίβ ια  περισσότερο από πρίν. Τό άλλο 
βράδυ, άντι νά κλειδωθή στή φωτεινή και 
ζεστή κουζίνα, ή Ό λίβια  κάθησε μαζύ μας 
στο δροσερό σαλόνι ώς τήν ώρα τού ύ 
πνου, στριφώνοντας ενα φόρεμα. Και εΐ· 
μασταν δπως πάντα.

Α λλά υποθέτω πώς αυτά τά πράγμα
τα προξένησαν μιά διαφορά στήν Όλίβια. 
’Επειδή πάντοτε μοιάζαμε, και επειδή δεν 
μπορώ νά φαντασθώ πώς θά επέτρεπα ποτέ 
σ9 ενα εντελώς ξένον νά μέ ερώτηση προ
σωπικές ερωτήσεις προτού ακόμα να συ* 
στηθούμε. Ή  Ό λίβ ια  μου μίλησε σχετι- 
κώς μ* αυτό υστέρα άπ9 αίαά πώς εκείνος 
είχε αγοράσει μιά δεσμίδα γραμματόσημα 
των τριών σεντσών και στάθηκε νά κου- 
βεντιάση ανάμεσα από τό μισανοιγμένο 
σιδερόφραχτο παράθυρο. Ξαφνικά αυτός 
είπε, εντελώς σοβαρά: «Γ ιατί χτενίζεις τά 
μαλλιά σου;ετσι;>

«Μέ συγχωρειτε;» είπε ή Ό λ ίβ ια .
«Γ ιατί χτενίζεις τά μαλλιά σου έτσι; 

Θάπρεπε νά τά άφησης νά πέσουν ελεύ
θερα στους ώμους σου. Θά πρέπει νά ε ί
ναι κάνα μέτρο μακριά».

Αυτό όταν θά μπορούσα νά θυμάμαι — 
εκτός αν τό είχα ξεχάσει—δτι ήιιουν μιά 
λαίδη. Θά μπορούσα νά κλείσω τό παρα- 
φυράκι, δχι μέ αγένεια αλλά ακριβώς αρ
κετά καλάίγιά νά δείξω τή δυσαρέσκεια 
μου, καί θά  πήγαινα πίσω στο τραπέζι 
μου. Ή  Ό λίβια  μού είπε δτι σκέφθηκε 
νά τό κάνη, αλλά τον κοίταξε και κατάλαβε 
δπως μού είπε, δτι αυτός δεν ήθελε νά 
δείξη αγένεια, αλλά δτι πραγματικά ήθε
λε νά μάθη.

Καί αντί αυτού τού απάντησε. «Τ’ α
φήνω ξέπλεκα μόνο τή νύχτα.»

Τό ίδιο απόγευμα τή^σννόδεψε ώς τό 
σπίτι^άπό τό*ταχυδρομεΐο.

Ή  Ό λ ίβ ια  μού τά μαρτύρησε δλα πο

λύ πρίν δ πατέρας μου μάθει τίποτε γι* 
αυτό. ΤΗταν ή αρχή μιας νοσηρής άπάτης 
μέσα της. Καί είχε περάσει μιά βδομάδα 
μέχρι νά μού τό ε!πή καί μένα. Ό λ ο  αυτόν 
τον καιρό αυτός τήν συναντούσε κάθε από
γευμα καί κάναν μακρυνούς περιπάτους 
μαζί, τόσο μακριά δσο ή λίμνη τού Μέρ- 
τον, προτού αυτή νά γυρίση στο σπίτι γιά 
νά έτοιμάση τό βραδυνό φαγητό.

«Μόνο μ ή τό λες τού Πατέρα», είπε-
«Γιατί δχι;»
«Νομίζω πώς τον φοβούμαι. Δεν ξέ

ρω γιατί. Φοβούμαι άπ* αυτό πού θά μπο
ρούσε νά πή.»

«Αυτός δέν θά πή τίποτε», είπα. « Έ 
κτος αν είναι κάτι κακό. Καί εάν είναι 
κάτι κακό δέν θάθελες νά τό ξέρης;»

Φυσικά, θάπρεπε νά τό είχα πή τού 
Πατέρα μόνη μου αμέσως. 9Αλλά σ9 αυτό 
επάνω στηρίχτηκε αυτή, στήν αγάπη μου 
γιά κείνην.

«Στ9 ώμολόγησα, «είπε.» επειδή θ έ 
λω τόσο πολύ νά τό μοιραστώ μαζύ σου. 
Ε ίμαι τόσο ευτυχισμένη, Σάρα—"Αννα, 
καί αισθάνομαι τόσο λεύτερη, δέν τό βλέ
πεις; Πάντοτε εΐμασταν τόσο κοντά — ή
μουν πιο κονία σέ σένα παρά στο Πατέ
ρα νομίζω—ή τουλάχιστον κατά διαφορε
τικόν τρόπον.» Έ πρεπε νά τό διασαφή
νισή αυτό, βλέπετε, γιατί δέν ήταν αλή
θεια. 9Αλλά καί αυτό ακόμα μ* εχανε ευτυ
χισμένη. καί τής ύποσχέθηκα νά μή τό μαρ
τυρήσω, καί ακόμα ήιιουν χαρούμενη γ ι9 
αύιήν, γιατί, δπως σάς είπα, πάντοτε α
γαπούσα τήν Ό λίβ ια .

Τούς είδα μαζί μιά μέρα δταν γύριζα 
στο σπίτι από τό σχολείο. Περπατούσαν 
μαζύ στή βροχή, κρατημένοι από τό χέρι 
δπως τά μικρά παιδιά, καί δταν μέ είδε ή 
Ό λίβ ια  από μακριά άφησε τό χέρι της α
πότομα καί μετά τό ίδιο απότομα τό ξα- 
νάπιασε.

«ΆλλάΙ» είπε αυτός δταν αυτή μάς σύ
στησε. «Πραγματικά αυτή σου μοιάζει!»

Θέλω νά είμαι εν τάξει καί έντιμη 
μαζί σας—είναι ή ξετσιπωσιά τής Όλίβιας 
πού μέ σοκάρει ακόμα—γι* αυτό θά σάς 
ομολογήσω οτι εκείνη τήν ημέρα μού άρε
σε ό κύριος Χτίξον. Αλλά σκέφθηκα αμέ
σως πόσο διαφορετικός ήταν άπό τον πα
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τέρα μου, και αυτό θάπρεπε νά μέ είχε 
προειδοποιήσει. *Ηταν ένας ψηλόσωμος άν· 
rpac μέ τετράγωνο πρόσωπο καί ξεθωρια
σμένα μαλλιά. Μπορούσα νά ίδώ κάτι ύ 
ποπτο στη λαμπρότητά του, βρώμικη γρα
βάτα κάτω από τό σταχτί αδιάβροχο του, 
καί τό γέλοιο αντηχούσε θερμό καί εύκολο 
μέσα σϊή βροχή. Μου άρεσε, υποθέτω, 
για τα πράγματα πού θάπρεπε νά μέ είχαν 
κάμει νά τον αντιπαθήσω. Μου άρεσε ή 
ευκολία του καί ό τρόπος πού αμέσως μέ 
υποδέχτηκε, αυθόρμητα καί άβίαστα, χωρίς 
νά περιμένη—αναμονή πού δείχνουν (ορι
σμένοι άνθρωποι συγκροτώντας τον εαυτό 
τους (πράγμα πού θά έπρεπε νά είχα κά
μει) μέχρι πού νά μάθουν περισσότερα γιά 
σάς. Μπορούσα εντελώς νά εννοήσω τί έ
καμε τήν Ό λίβια , εντός πέντε λεπτών, νά 
τού «ή πώς άφηνε τά μαλλιά της τή νύχτα.

ΑΙσθάνομαι ευτυχισμένη, τουλάχιστον, 
γιατί παρακάλεσα την Ό λίβια νά μιλήση 
τού πατέρα μου γ ι’ αυτόν. Δέν μπορούσα 
νά καταλάβω γιατί στην αρχή αυτή άρνή- 
θυκε. Σκέπτομαι τώρα δτι φοβόταν τή 
στιγμή πού θά τούς έβλεπε μαζί, δτι φο
βόταν τή στιγμή πού θά άντίκρυζε τή δια
φορά. Σάς έχω πή οτι ό πατέρας μου εί
ναι τζέντλεμαν. ’Ακόμα καί τώρα θά πρέ
πει νά είστε σέ θέση νά πήτε τί είδους άν
θρωπος ήταν δ κύριος Ντίξον. Ό  πατέρας 
μου κατάλαβε αμέσως, χωρίς ούτε νά τον
συνάντηση.

Οί εβδομάδες πέρασαν καί ή Όλίβια 
μού είπε δτι τού κυρίου Ντίξον οί δου
λειές είχαν τελειώσει, αλλά δτι θά έπαιρνε 
άδεια καί μάλιστα θά τήν περνούσε στο 
Κόγκλιγκ. Αυτή είπε δτι θά μπορούσε νά 
τό πή τού πατέρα.

Κοθόμασταν στή βεράντα μετά τό δεί
πνο. Τό σκοτάδι είχε αρχίσει νά πηχτώνη 
καί μερικά παιδιά έτρεχαν κάτω στο δρό
μο παίζοντας ένα παιγνίδι πειρατών, ακρι
βώς στήν άκρη τού κήπου μας. Τό ένα απ' 
αυτά είχε ένα μακρύ χάρτινο σπαθί καί τά 
άλλα άνέμιζαν μακριά ραβδιά, καί ούρλια
ζαν. Ό  πατέρας μου έπρεπε νά δυναμώση 
τή φωνή του γιάνά άκούγεται.

«"Ωστε ό άνθρωπος αυτός πού έβλεπες 
πίσω από τήν πλάτη μου είναι ένας περιο- 
δεύων πλασιέ γιά «θαυματουργές σόλες».

« Π α ρ α δ ί δ ο μ α ι  ε ί ς τ ό δ ν ο μ α  
τ ο ύ  Β α σ ι λ έ α )  ς>.

«Μένω περισσότερο κατάπληκτος μέ 
σένα Ό λίβια. Αυτό δύσκολα μοιάζει μέ τό 
είδος τού ανθρώπου πού θά ήθελες νά 
συνδεθής μοζύ του.»

«Γιατί οχι;» είπε ή Ό λ ίβ ιτ. «Γιατί 
δχι;»

«Αυτό είναι καταπληκτικό, καλή μου. 
"Ανδρες σάν κΓ αυτόν δέν σέβονται τά κο· 
ρίτσια. Θά τά φουσκώσουν μέ γλυκόλογα, 
αλλά αυτό δέν σημαίνει τίποτε. Μόνο ά· 
κουσε τά λόγια μου γ ι ' αυτό, καλή μου. 
Ίσ ω ς φαίνεται σκληρό, άλλά ξέρω τί λέω.»

«Π ο λ έ μ η σ ε  μ έ χ ρ ι θ α ν ά τ ο υ !  
Π ο λ έ μ η σ ε  μ έ χ ρ ι  θ α ν ά τ ο υ ! »

«Δέν μπορώ νά σέ ακούσω, καλή μου. 
Σάρα—'Άννα, πές στά παιδιά νά πάνε νά 
παίξουν πουθενά αλλού.»

Κατέβηκα τις σκάλες καί πέρασα στον 
κήπο.

«*0 γιατρός Λάντης θέλει νά ξεκουρα- 
στή από τή βαρειά δουλειά τής ήμέρας», I- 
ξήγησα. Κούνησαν τό κεφάλι τους καί Ιξα- 
φανίστηκαν κάτω στο σκοτεινό δρόμο κου
νώντας τά σιωπηλά σπαθιά τους.

«Δέν λέω τίποτε γιά ιόν παράξενο τρό
πο τής συναντήσεώς σας, ούτε γιά τον ά
πατη?.© τρόπο μέ τον δτοΐο αυτός κράτη
σε φιλία».

Είχε γίνει σκοτάδι στή βεράντα. Γ ύ
ρισα τον διακόπτη τού κίτρινου άμπαζούρ, 
καί οί τρεις μας άνοιγοκλείσαμε τά μάτια 
μας γιά λίγο ξαναανακαλύπτοντας ό ένας τον 
άλλον καθώς οί σκιές υποχωρούσαν.

«Τ Ι φτήνια αυτού είναι τόσο φανερή, 
πού μού κάνη κατάπληξη ή άθωότης σου 
γιά τή λέξη...»

Ό  πατέρας έβαζε ένα τσιγάρο στή μαύ
ρη πίπα του. Τό έστριβε σιγά προς τά δώ 
καί προς τά κεΐ μέχρι πού έσφιξε προτού 
νά άνάψη τό σπίρτο γιά νά τού δώση 
φωτιά. Είναι δμορφο νά τον παρατηρή 
κανείς νά κάνη ακόμα καί τά πιο τιποτέ
νια πράγματα. Πάντοτε συγκροτεί τον εαυ
τό του καί ποτέ του δέν κάνει μιά περιτ
τή σκέψη. Έ άν τον συναντούσατε θά π ι
στεύατε έκ πρώτης δψεως δτι ήταν εντε
λώς ξεκούραστος, άλλά έπειδή έζησα μαζύ 
του τόσον καιρό ξέρο) δτι πάντοτε κατα-
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βάλλει προσπάθεια νά ελέγχω to σώμα του, 
πράγμα πού μπορείς νά τό αίσθανθής ό
ταν άγγίξης τό χέρι του. Προσπάθεια, νο
μίζω, δεν είναι ή σωστή λέξη. Ε ίναι μάλ 
λον Ινας αυτοέλεγχος, δπωζ φαίνεται, γ ια 
τί ούτε 6 μικρότερος μυς δεν ενεργεί χω 
ρίς τή συνειδητή γνοόση του.

«Τό ξέρεις πολύ καλά μόνη σου, Ό λί- 
βια. Θά μπορούσε τίποτε άλλο εκτός άπ" 
τή ντροπή νά σέ κράτηση από τού \ά  φέ- 
ρης τον άνδρα αυτόν στο σπίτι σου;».

Ή  φωνή του μοιάζει μέ τις κινήσεις 
του. Ε ίναι καθαρή καί ξάστερη, καί κάθε 
λέξη στέκει μόνη της. Έ ν  τούτοις, ϊσως 
φανή κοινόν, δταν μιλάη γιά κάτι, έχει 
γίνει δικό του, έχει αξιοπρέπεια επειδή 
αυτό; τό εδιάλεξε.

«Πατέρα, τό μόνο πού ζήτησα είναι νά 
ελθη αυτός εδώ —νά τον συναντήσης. Α 
σφαλώς δεν είναι πάρα πολύ νά σού ζη· 
τήση κανείς αυτό προτού τον κρίνης».

Ή  Ό λίβ ια  κάθονταν στο σκαλοπάτι 
κοντά στά πόδια τού πατέρα μου. Τά χέ
ρια της κουνιόνταν πάνω από τή φούστα 
της χαϊδεύοντας τό στρίφωμα πάνω από 
τις γάμπες της, αλλά δταν μίλησε τ'άδρα- 
ξε σφιχτά στή φούχτα τος. Προσπαθούσε 
νά μιλήση όπως μιλούσε συνήθως, μέ 
απαλή καί βέβαιη φωνή, αλλά αυτό ήταν 
μιά φτωχή απομίμηση.

«Φοβούμαι οτι είναι πάρα πολύ αυτό 
πού ζητάς, Ό λ ίβ ια . Έ χ ω  ίδή τόσους 
πολλούς άπ* αυτό τό είδος ώσιε δεν εχει 
καμμιά σημασία νά ιδώ εναν ακόμη».

«Νομίζω δτι θάπρεπε νά τον ίδής αύ· 
αυτόν, Πατέρα». Μίλησε αυτή πολύ απα
λά. «Νομίζω οτι τόν αγαπώ».

«Ό λίβιαΙ» φώναξα. Έ ξερ α  δλη τήν 
ιστορία, φυσικά, αλλά δταν αυτή τό είπε 
κατ' αυτόν τόν τρόπον προσπαθώντας τό
σο παιδαριωδώς νά φαίνεται σίγουρη, κα
τάλαβα τήν άτοπία του. Πώς θά μπορού
σε αυτή νά τό λέγη τούτο υστέρα άπό τό 
ξεκαθάρισμα πού τού είχε κάμει ό πατέ
ρας ; Μόλις αυτός έπανέλαβε τό, «ένας 
πλασιέ γιά «θαυματουργές σόλες», ακό
μα οί παλμοί τής φωνής του μού έδει
χναν δτι ήταν γελοίο. Κατάλαβα τί ήξερα 
ρα τόσον καιρό, δλη αυτή τή φτήνεια τής 
Ό λ ίβ ια ς—τής Ό λίβιας μέ τά Ιδανικά της.

Κοίταξα απέναντι στον πατέρα μου, 
αλλά αυτός δεν είχε άναστατωθή. Τά έν
τομα γιάλιζαν τά φτερά τους στο φως 
τού γλόμπου. Αυτός τίναξε μιά μεγάλη 
στάχτη άπό τό τσιγάρο του.

«Μή χρησιμοποιής αυτή τή λέξη τόσο 
ελαφριά, "Ολίβια» είπε. «Αυτή είναι μιά 
ιερή λέξη. "Αγάπη είναι ή λέξη γ ι9 αυτό 
πού αίσθάνθηκα εγώ γιά τή μητέρα σου— 
γι* αυτό πού ελπίζω δτι εσύ αίσθάνεσαι 
γιά μένα και τήν αδελφή σου. Δεν πρέπει 
νά τό συγχέης αυτό μέ τήν ένοχη μικρο
πρέπεια».

«Αλλά πραγματικά τόν αγαπώ—πώς 
μπορείς νά τό καταλάβης; Πώς μπορείς 
νά καταλάβης κάτι άπ" αυτό; Πραγματι
κά τόν αγαπώ». 'Η  φωνή της ήταν δια
περαστική καί δυσάρεστη.

«"Ολίβια,» είπε ό πατέρας μου. Θά 
πρέπη νά σού ζητήσω νά μή χρησιμοποι- 
ής αυτή τή λέξη».

Κάθησε κοιτάζονιάς τον στο πρόσωπο 
καί αυτός άπό τήν καρέκλα του τής αντα
πέδιδε τό κοίιαγμα. Μετά αυτή σηκώθηκε 
καί πήγε μέσα στο σπίτι. Αυτός δέν τήν 
ακολούθησε, ού'τε καί μέ τά μάτια του. Κα· 
θήσαμε αρκετή ώρα μέχρι νά πάοο κοντά 
του καί νά πιάσω τό χέρι του. Νομίζω ό
τι μέ είχε ξεχάσει. ^Αρχισε, αλλά δεν είπε 
τίποτε καί τό χέρι του δεν άνταποκρίθηκε 
στο δικό μου. Θά προτιμούσα νά μέ είχε 
χαστουκίσει. Τόν άφησα καί μπήκα μέσα 
στο σπίτι.

Στήν κρεββατοκάμαρά μας ή "Ολίβια 
καθόταν μπροστά άπό τήν τουαλέττα μέ 
τό νυχτικό της καί χτένιζε τά μαλλιά της. 
Δέν θά πρέπει νά σκεφθήτε δτι δέν τήν α
γαπώ, δτι τότε δέν τήν αγαπούσα. Ό πω ς 
σάς είπα, εΐμασταν σαν δίδυμες, καί δταν 
είδα τό είδωλό της στον ψηλό επιχρυσω
μένο καθρέφτη, θά πρέπει νά είχα δή τά 
μάτια μου πλημμυρισμένα μέ δάκρυα. 'Ο 
μολογώ πώς θέλησα νά τήν άγκαλιάσω, 
αλλά θά πρέπει νά άντιληφθήτε δτι ήταν 
γιά χάρη της πού δέν τό έκανα. Αυτή έ
σφαλε, είχε έξαπατήσει τόν πατέρα μου 
καί μέ είχε κάμει και μένα νά τόν εξαπα* 
τήσω. Θά πρέπει νά ήμουν μιαρή τότε γιά 
νά τήν συμπαθήσω.

«Είναι σκληρό φυσικά, Όλίβια», είπα
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ευγενικά. 'Αλλά ξέρεις και τό δίκιο του 
πατέρα».

Αυτή δεν άπάνιησε Χτένιζε τά μαλλιά 
της σε μακρυές σκάλες και αυτά πετούσαν 
στον αέρα. Δεν γύρισε ούτε ακόμα όταν τό 
πόμολο τής πόρτας έτριξε και ό πατέρας μου 
στάθηκε στο άνοιγμά της καί τής μίλησε.

«Όλίβια,» επανέλαβε. «Φυσικά θά πρέ
πει νά σου ζητήσω νά μή ξαναδής αυτόν 
—αυτόν τον άντρα ξανά.»

Ή  Ό λίβια  γύρισε ξαφνικά μέ τά μαύρα 
της μαλλιά νά τυλίγωνται γύρω ά/τό τόπρό- 
σωπό της. Αυτή πέταξε την ασημένια χτέ
να της κατ* επάνω στον πατέρα μου, και 
την ϊδια ακριβώς στιγμή, όταν ή χτένα 
ξέφυγε από τό χέρι της, αίσθάνθηκα μιά 
έπαρση πού δεν είχα αισθανθή ποτέ πρίν. 
Μετά την ακόυσα νά πέφτη στο πάτωμα, 
λίγα πόδια απ’ εκεί πού αυτός στεκόταν, 
και έννοιωσα ότι αυτός δεν είχε πληγωθή 
και ότι εγώ ήμουν καί όχι ή Ό λίβια  πού 
γιά μιά στιγμή εννοούσε μ* αυτή νά τον 
χτυπήση. Έπεθύμησα νά σφίξω τά χέρια 
μου γύρω από τό λαιμό του καί νά ζητή
σω τη συγγνώμη του.

Αυτός προχώρησε καί σήκωσε τή χτέ
να καί τήν έδωσε τής Όλίβιας. Μετά έ 
φυγε από τό δωμάτιο.

«Πώς μπόρεσες, Όλίβια;» Ψιθύρισα.
Κάθησε μέ τή χτένα στά χέρια της. Τά 

μαλλιά της σκέπαζαν τό πρόσωπό της καί 
τά μάτια της ήταν μαύρα καί λαμπερά. Τό 
άλλο πρωί στο πρωϊνό αυτή δέ μίλησε 
στον πατέρα μου καί κείνος δέν μίλησε σ’ 
αυτήν, άν καί τήν κοίταζε τόσο εντατικά 
πού άν εγώ ήμουν Ό λίβια θά μπορούσα 
νά είχα σκάσει. Έσκέφτηκα πώς αυτός 
τήν αγαπά περισσότερο τώρα, σήμερα τό 
πρωί, παρά όταν τής χαμογελούσε καί τής 
έλεγε ότι μοιάζει τή; Μητέρας. Θυμάμαι 
ότι σκεφτόμουν, γιατί δέν θά μπορούσε 
νά άγαπήση καί μένα έτσι; Ποτέ δέν θά 
τόν πλήγωνα.

’Ακριβώς προτού φύγη γιά τή δουλειά 
της, πήγε κοντά της καί μέ τό χέρι του 
τήν επιασε από τό μπράτσο ελαφρά.

«Θά τάξανιχπούμε τό βράδυ, Ό λίβια», 
είπε. «Ξέρω πώς καταλαβαίνεις ότι αυτό 
είναι τό καλύτερο.»

Αυτή κοίταξε πρός τά κάτω στο χέρι

του σάν νά έπρόκειτο γιά ξένο ζώο καί 
κούνησε τό κεφάλι της, μετά βιάστηκε νά 
κατέβη τις σκάλες τής βεράντας.

Τό ίδιο βράδυ τηλεφώνησε από ένα 
μικρό γειτονικό χωριό έξω από τό Ρίτ- 
σμοντ γιά νά μάς πή ότι ειχει παντρευτή. 
Στεκόμουν κοντά στον πατέρα μου στο 
μικρό σκιασμένο διάδρομο καθώς αυτός 
τής μιλούσε. ’Άκουγα τή φωνή της πιο 
έντονη από συνήθως ανάμεσα"άπό τό στα
θερό σύρμα, καί τήν ακόυσα νά λέη ότι 
θά μπορούσαν νά έλθουν, τό ίδιο βράδυ, 
εαν ήθελε να τους ιδη.

Σκέφθηκα ότι περίπου δέν τήν είχε 
καταλάβει, γιατί ή φωνή του ήταν τόσο 
ήρεμη.

«'Υποθέτω πώς ζητάς τήν ευχή μου. 
Δέν μπορώ νά τήν δώσω στήν απάτη καί 
στήν ανανδρία. Θά πρέπει* νά τήνβρής που
θενά άλλου αν μπορής, αγαπητή μου. ”Αν 
μπορής.»

’Αφού τοποθέτησε τό ακουστικό, συνέ
χισε νά μιλάη μπροστά στο μικρόφωνο.

« Ό τι αυτή έπρεπε νά ξεχάση αυτά πού 
ε ίχε—ότι αυτή έπρεπε νά ύπομείνη μιά έλ
ξη πού θά πρόσφεραν τά σωματικά της 
προσόντα».

'Έ πειτα  γύρισε σέ μένα. Τά μάτια του 
ήταν μελανιά.

«Γιατί κλαις;», είπε ξαφνικά. «Τι εί
ναι εκείνο πού σέ κάνει νά κλαΐς; Αυτή 
διάλεξε. Κλαίω εγώ; Νομίζεις πώς θά ή- 
θέλα νά τήν ίδώ τώρα; ’Εάν αυτή— όταν 
θά έλθη νά ίδή τί έχει κάμει— αλλά δέν 
πρόκειται γιά συγνώμη, ακόμα καί τότε 
δέν θά είναι τό ίδ ιο ' αυτή διάλεξε».

Στάθηκε κοιτάζοντάς με καί σκέφθη
κα στήν αρχή πώς αυτό πού συνέβηκε τού 
ήταν αποκαρδιωτικό, αλλά ή φωνή του ήταν 
ευγενική όταν μίλησε.

«Θά μπορούσες νά τό κάμης αυτό σέ 
μένα, Σάρα—"Αννα; Θά μπορούσες νά τό 
κάμης αυτό;»

« Ό χ ι,»  είπα, καί σχεδόν ήμουν χα
ρούμενη γιατί ήξερα ότι αυτό ήταν αλή
θεια. « Ό ! όχι.»

Αύιόσυνέβηκε πρίν ένα χρόνο. Ποτέ πιά 
δέν μιλήσαμε γιά τήν Ό λ ίβ ια . Στήν αρχή 
ερχόταν τά γράμματά της, πολυσέλιδα γράμ · 
ματα άπό τή Νέα ‘Υόρκη πρώτα καί μετά
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άπό τό Σικάγο. Πάντα μέ ρωτούσε για 
τον Πατέρα και αν αυτός θάθελε νά δια* 
βάση κανένα γράμμα, αν του έγραφε. Τής 
έγραφα πίσω πολυσέλιδα γράμματα και 
τής έλεγα δτι θά τού μιλούσα σχετικώς. 
*Αλλά αυτός δεν αίσθανόταν καλά—ακόμα 
κα'ι τώρα πρέπει νά μένη στο κρεββάτι 
πολλές μέρες κάθε φορά— και ήξερα δτι'δέν 
ήθελε νά άκούση τό όνομά της.

"Ενα πρωΐ ήλθε στο δωμάτιό μου την 
ώρα πού εγώ έγραφα ένα γράμμα. Μέ 
είδε νά σπρώχνω τό πάκκο μέ τά γράμμα- 
τα μέσα σέ μια συρταρότρυπα και κατάλα
βε δτι τον είχα ξαναπροδώσει.

«Μή συμμαχείς μέ τήν απάτη, Σάρα 
-  "Αννα.» είπε ήσυχα. «Τό έκαμες αυτό 
μια φορά και βλέπεις τι βγήκε.»

«*Αλλά αφού μού γράφει—» είπα. «Τί 
θέλεις νά κάμω;»

Στάθηκε στο άνοιγμα τής πόρτας μέσα 
στή μακριά του ρόμπα. Ή τα ν  από τό 
κρεββάτι και τά μαλλιά του ήταν ελαφρά 
στρεβλωμένα από τά μαξιλάρια, και τό πρό
σωπό του ήταν λίγο ωχρό. Τον φρόντιζα 
καλά κα'ι ακόμα φαίνεται νέος—όχι περισ
σότερο άπό σαράντα—άλλα τά μάγουλά 
του μέ φοβίζουν. Είναι κομμένα και λευκά.

«Θέλω νά μου δώσης τά γράμματά 
της,» είπε. «Νά τά κάψω »

«Δέν θά τά διαβάσης, Πατέρα; Ξ ;ρω 
δτι αυτό πού έκαμε ήταν σφάλμα, αλλά 
φωνάζει δτι είναι ευτυχισμένη.»

Δέν καταλαβαίνω τί ήταν αυτό πού μ* 
έκαμε νά τό πώ, εκτός από τό δτι βλέπε
τε πραγματικά αγαπώ τήν Ό λίβ ια .

Μέ κοίταξε καί μπήκε μέσα στο δωμάτιο.
«Καί τήν πιστεύεις; Νομίζεις δτι ή ευ

τυχία μπορεί νά προέλθη άπό τήν απάτη;»
« ’Αλλά είναι ή αδελφή μου,» είπα, 

καί αν καί ήξερα δτι αυτός είχε δίκιο άρ
χισα νά κλαίω. «Καί είναι ή κόρη σου. 
Καί τήν άγαπάς τόσο πολύ.»

Ή λ θ ε  καί στάθηκε δίπλα στήν καρέ
κλα μου. Αυτή τή φορά δέν μέ ρώτησε 
γιατί Ικλαιγα.

Γονάιισε ξαφνικά κοντά μου καί μίλη
σε άπαλά καί γρήγορα.

«Θά κάνωμε παρέα δ ένας στον άλλον* 
Σ ά ρ α —"Αννα, μόνο οί δυό μας. Μπορού
με νά είμαστε εύτυχισμένοι μ* αυτόν τον
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τρόπο ή όχι; Πάντοτε θά προσέχουμε δ 
ένας τον άλλον, δέν τό καταλαβαίνεις;» 
Άκούμπηίτε τά χέοια του στα μαλλιά μου.

Κατάλαβα τότε δτι αυτός ήταν δ δρό
μος πού θάπρεπε νά ακολουθήσουμε. "Ε
κλινα τό κεφάλι μου στον ώμο του, καί ό
ταν σιαμάτητα νά κλαίω τού χαμογέλασα 
καί τού έδωσα τά γράμματα τής Όλίβιας.

«Έ σύ θά τά πάρης,» είπα. «Έ γώ  δέν 
μπορώ.»

Συγκατένευσε και τάπήρε καί μετά έ* 
πιασε τό χέρι μου.

Ξέρω πώς δταν τά πήρε, έννοούσε δτι 
τά πήρε γιά νά τά κάψη. Τά βρήκα κατα 
τύχη χθές στον πάτο τού συρταριού τού 
γραφείου του, κάτω άπό ένα σωρό παλιές 
ίστορικές εκθέσεις. Ή τα ν  ακουμπισμένα 
εκεί σαν ερωτικά γράμματα άπό κάποιον 
πού είχε πεθάνει ή πού είχε ξενητευθή. Ή 
ταν δεμένα μέ μια λεπτή πράσινη κορδέλλα 
τών μαλλιών—ήταν μια άπό τίς δικές μου 
κορδέλλες, άλλα υποθέτω δτι αυτός τήν 
είχε βρή καί νόμισε δτι ήταν τής Ό λίβιας.

Δέν μέ έννοιαξε τί έπρεπε νά κάνω. 
Δέν ήταν κανονικό, δέν νομίζετε; Αυτός 
δέν είχε κανένα δικαίωμα νά φυλάξη εκεί
να τά γράμματα ύστερα άπό τότε πού μού 
είπε δτι ήμουν ή μό\η κόρη πού τού είχε 
μείνει. Θά μπορούσε πάντοτε νά τά διαβά- 
ζη μυστικά καί νά τά ψαχονλεύη, καί αυτό 
δέν θά τού έκανε καλό. Τά πήρα στο φονρ- 
νάκι στο πίσω μέρος τής αυλής καί τά έ
καψα προσεκτικά, ένα ενα. Τό κρεββάτι του 
είναι κοντά στο παράθυρο καί ήξερα δτι μέ 
έβλεπε, άλλα δέν μπορούσε νά πή τίποτε.

"Ισως νά αϊσθάνεσε κάποια συμπόνια 
γιά τον Πατέρα, ίσως >ά σκεφθήτε δτι ή 
μουν βάρβαρη. #Αλλά τό έκαμα αυτό προς 
χάριν του καί δέν μέ λοιάζει τί σκέφτεστε 
εσείς, γιατί δλοι σας είστε ξένοι, οπωσδή
ποτε, καί δέν μπορείτε νά κατανοήσετε δτι 
δέν μπορούσαν νά υπάρχουν καί οί δυό άπό 
μάς. 'Ό πως σάς είπα πριν, δέν μισώ τήν 
Ό λίβ ια . Αλλά μερικές φορές νομίζω δτι 
αυτός ήταν δ σωστός δρομος πού έπρεπε νά 
άκολουθηθή. Πρώτα πέθανε ή Μητέρα καί
άφησε μόνο τις δυό μας γιά νά φροντί- 
ζωμε τον Πατέρα. Καί χθές, δταν έκαψα 
τά γράμματα τής Όλίβιας, σκέφτηκα: 
Τώρα είμαι μόνον Ιγώ.

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ & Η ΊΑ *



ΑΠΟ ΜΗΝΑ LE  ΜΗΝ

Ε Ν Α  Ε Θ Ν Ι Κ Ο  Θ Ε Μ Α
Σέ μά πολύ ενδιαφέρουσα: μελέτη του ό Καθηγητής τοΟ Πανεπιστημίου Θεσσα

λονίκης κ. Π. Χρήστου μάς μιλεΐ για τις περιπέτειες των όνομάτων τών ‘Ελλήνων, που 
καθρεφτίζουν τις περιπέτειες τού ίδιου του Έθνους. Δεν περιορίζεται όμως μόνον σ αι>- 
τό: έπειδή το σημασιαλογικό περιεχόμενο τών όρων, ττού μ’ <χύτούς οι ξένοι όνομοοσαν 
τους κατοίκους αυτής τής γής, στάθηκε πλουσιώτατο σέ προεκτάσεις, και άρχίζοντας ά- 
πό τον θαυμασμό φτάνει νά δηλώνη καί την έσχατη ακόμη περιφρόνηση, ό σ. με είλι- 
κρίν'ισ πραγματικού Πανεπιστημιακού δασκάλου θέτει ώμά ένα θέμα, πού £πί έκατόν 
πεντήκοντα χρόνια αντιμετωπίζουμε, ως λαός μέ την γνωστή τακτική τής στρουθοκαμή
λου. 'Από τήν εποχή τής εθνικής μας έπανάστασης, ό μέσος πολίτης κοιμάται καί ξυ
πνάει μέ την ψευδαίσθηση ότι οί ξένοι μάς άγαπτούν καί μάς θαυμάζουν. Ή ψαυδάίσθη- 
ση αυτή, πού καλλιεργήθηκε μεθοδικά άπό τις τρεις ξενοκίνητες φατρίες, πού κόντεψαν 
νά χαντακώσουν το έργο τών αγωνιστών, τράφηκε καί φούντωσε μέ την φίλελληνική κί
νηση — πού άλλωστε άπηχούσε τις γνώμες καί τά αισθήματα τής μερίδας τής ευρω
παϊκής κοινής γνώμης τής πιο φωτισμένης καί πού είχε έπηρεαστή άτό τό γαλλικό φι
λελεύθερο κήρυγμα— , καί συδαυλισμένη άπό τή μια μεριά άτό ύποπτα ξένα συμφέρον
τα, καί άπό την άλλη, άπό τον συναισθηματισμό καί την άφέλεια τού λαού μσς, έφτα
σε ώς τις μέρες μας, καί ζή καί βασιλεύει, όπως τό άθάνατο πνεύμα τών Αβδηριτών. 
"Ετσι άκούμε συχνά ότι ό τόίδε ξένος, κρίνοντας τά έργα καί τάς ήμέρας μας «εμεινε 
κατάπληκτος» «έξεφράσθη μετά θαυμασμού» κτλ. Καί έπειδή, δυστυχώς, γνώμη σίγουρη 
για τόν έαυτό μας δέν μπορέσαμε άκόμη νά σχηματίσουμε, πιπιλίζουμε, μέ κατάνυξη, 
τά καθιερωμένα αυτά λεκτικά σχήματα, πού δέν εΤναι συχνά παρά φιλοφρονήσεις πολύ 
σκόπιμες καί πού έχουν βαθύτερα κίνητρα, καί μέ νοοτροπία μικρού παιδιού άγαλλιά- 
ζουμε όταν μάς χτυπούν προστατευτικά την πλάτη, όπως ό περίφημος Τράντ Καραντ 
του μακαρίτη Σταμ. Σταμ. ό κ. Χρήστου εΤδε μέ μάτι έλεύθερο τήν πληγή. Και εΤναι 
χαρακτηριστική ή φράση πού μ’ αύτή κλείνει την μελέτη του: «έκεΐνο πού δεν ηλλαξεν
είναι ή προκατάληψις τών Ευρωπαίων κατά τών κληρονόμων τού μεγάλου όνρματος καί 
χρειάζεται πολύς μόχθος διά ν’ άλλάξη». Αυτή ή προκατάληψη έχει βαθειές ρίζες στην 
Ιστορία. ’Αρχίζοντας άπό τό: T im eo  D anaos e t dona fe re n te s »/ τοΟ Βιργιλίου, καί 
περνώντας- άπό τό Γραικύλοι και tq Γραικοί καί έπιθέται (άτατεώνες) τών Ρωραίων 
άπό τό «δυσσεβεΐς Έλληνες», τών Χριστιανών, άπό τό: «ίΠραικοί, κωμωδοί καί μίμοι 
καί ναύται λωποδύται», τών Γότθων, άπό τό: G raec ia  M endax / τ°ΰ  Λιουτπράνδου, ά
πό τό: « Grego nial ab ia  τών Βενετσιάνων, καί κοταληγοντας στό: G rec κλέ
φτης στα χαρτιά, των γαλλικών λεξικών καί την βρισιά: dam n G reek  ™,v Άγγλο- 
aacpvco|v, μια όλόικληρη σειρά άπό! άφορισμούς καί Κοσμητικά, πού «ιαθαιρήΙ τους| π|ρό- 
θέση εΤναι ό τροπηλοτκισμός καί ή χλεύη, συντροφεύουν τον μικρό μας λαό' μέσα στην 
ιστορική του πορεία καί διαψείΑδουν μέ ήχηρότηττα χαστουκιού τις ψευδαισθήσεις μας. 
Βέβαια μπορεί οί μεγάλες περιπέτειες τής φυλής καί ή άνάγκη νά βρεθή μέ κάθε τρό
πο τό πικρό ψωμί σέ ξένους τόπους, νά άνάγκοοσαν συχνά τόν '’Ελληνα νά ξεφύγη άίπό 
τό υψηλό έικεΐνο ήθος, πού κατακτάει έξ έφόδου τήν έκτζμηση τών άλλων. Μπορεί όμως 
αυτό νά δικαιολογήση τήν σκληρότητα τών άλλων απέναντι ένός λαού πού τόσο βοηβηρ 
σε τόν άνθρωπο γιά νά βγή άπό τη ζωϊκή του φύση, δίνοντας φτερά στις. ώραιοτερες έ- 
ξάρσεις, όταν οί πρόγονοι έκεί.νων πού μάς υποτιμούν μόλις εΤχαν πάψει νά περπατούν



μ ε  τα τέσσεοα, καί πού, στο κάτω τής γραφής, μπορεί νάναι υπερήφανος τσύλά ι̂στο 
; γιος την Ανθρωπιά του, και την πνευματική του δύναμη; ΕΤναι λοιπόν καιρός ν& άποφα- 

σίσου,με νά άπαλλαγούιμε άττό τό Αδικαιολόγητο σύμπλεγμα κατωτερότητος που μάς 
βασανίζει, γιατί εκδήλωση αυτού τού συμπλέγματος είναι ή σημασία που δίνουμε σε 
προστατευτικές καί συχνά ταπεινωτικές θωπείες, καί σαν ελεύθεροι καί 'ισότιμοι νά στατ 
θούμε μέσα στήν μεγάλη οικογένεια των εθνών, περήφανοι γιατί άν είναι μεγάλα τά 
λάθη μας εΐνσι μεγάλη καί ή προσφορά ,μας στον πολιτισμό τού κόσμου.

Α. ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ EZTlA·

Η ΖΩΣΙΜΔΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τά εγκαίνια τής Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, 

που έγιναν στις 21 Φεβρουάριου — επ’ ευκαι
ρία τής επετείου τής άπειλειθερώσεως τών Ίω- 
αννίνων— είταν τό τέρμα μ»άς προσπάθειας 
πού άρχισε άπό χρόνια καί, ταυτόχρονα, εΐταν 
κΓ ή αρχή τής καινούργιας περιόδου ζωής τής 
Ζωσ. Βιβλιοθήκης. Τό γεγονός αυτό, άπ’ τά 
σημαντικώτερα στήν πνευματικήν ιστορία των 
Ίωοννίνων, τονίστηκε επίσημα καί, καθώς πι
στεύομε, άξιολοχήθηκξ αρκετά (μίλησαν ό Σε- 
όασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Σεραφείμ, ώς 
πρόεδρος καί κύριος οργανωτής, ό υπουργός 
των Εξωτερικών κ. Εύάγ. Άβέρωφ κΓ ό Δή
μαρχος κ. Γρ. Σακκάς), έτσι πού οί ύπεύθυ- 
νοι γιά τήν τύχη τού 'Ιδρύματος να ξέρουν κα
λά τί πρέπει νά κάμουν παραπέρα. ΓΓ αυτό, 
έκτος άπ’ τά συγχαρητήρια καί τούς έπαίνους 
που οφείλομε νά τούς αναγνωρίσουμε, θά έττν 
σημάνουμε —τό νομίζομε χρέος και συνέπεια 
προς τούς άγώνες πού έκαμε γιά τήν Ζ. Βι
βλιοθήκη τό περιοδικό τούτο—  ώρισμένα πράγ
ματα, κο.νής διαπίστωσης, πού πρέΙπει νά 
προσεχθούν ξεχωριστά γιά τήν όλοκλήρωση 
τής λειτουργίας τής Ζ. Βιβλιοθήκης,

Πρώτα πρώτα, εΐναι ή έπαρκής έπάνδρω- 
ση κι’ ή υπόσταση τού ιδρύματος. "Αλλωστε 
καί τό δυο αυτά εΐναι συνταυτισμένα, γιατί 
άπ’ τη μορφή που θά έχει ή Βιβλιοθήκη ώς 
ίδρυμα, θά έξαρτηθουν οί δυνατότητες κΓ οί 
επιτεύξεις. "Ως τώρα, διανύθηκεν ένα στάδιο 
βασικής ταξινόμησης κοί συγκέντρωσης των 
βιβλίων. "Ολο τό βάρος άνσλήφθηκε φιλότιμα 
άπ’ τή Διοίκηση καί τον κ. Νόοβερ, πού, μέ 
τήν συμπαράσταση καί τής κ. Λ. Ξεφλούδα 
(προϊστάμενη τής κινητής Βιβλιοθήκης τού Υ 
πουργείου Παιδείας), έπετέλεσεν ένα δύσκολο 
άθλο. Στο μεταξύ, οί μεγάλες δωρεές σέ βι
βλία καί άλλης μορφής ένίσχυση, πρόσφεραν ό- 
πωσδήποτα μ ι α  θετική βάση γιά μια πρότι/πη 
συγκρότηση καί λειτουργία τής Ζ. Βιβλιοθή

κης. "Ομως πρέπει νά ξεκαθαριστεί πρώτα άν 
θά γίνει δημόσια ή θά παραμείνει έτσι (κάτω 
άπ’ τήν διοίκηση καί τήν ευθύνη τής Μητρο- 
πόλεως). ’Επ’ αυτού, παρ’ δλο πού έπτβάλλε- 
ται νά κοιτάξουμε κάπως μακρύτερα, δεν θά 
κατηγορήσουμε τήν φιλοδοξία να παραμείνει ό
πως εΤνοι, αλλά υπό μία προϋπόθεση: νά μην 
χάσει την υποστήριξη καί τήν αναγνώριση που 
θά είχε άν εΐταν Δημοσία Βιβλιοθήκη. Γιατί, 
θά εΐταν κοντόφθαλμο νά περιορίσουμε τήν ά- 
νάπτυξη τής Ζ. Β. μόνο καί μόνο γιά να εΐ- 
να> ύπόθεση τής πόλης, έστω κι* άν στην μορ
φή αύτή διατηρείται κάποια ξεχωριστή αίγλη 
άπ’ τήν παράδοση καί τά μνημεία τών Ήπει- 
ρωτών Ευεργετών. Μ-.α Βιβλιοθήκη, βπως ή δι
κή μας, πού έχει πάνω άπό 30.000 τόμους, 
καί που έχει άκόμα μιαν άπτεριόριστη προο
πτική έμπλουτισμού της, πρέπει ν* άντ(μετώ
πια θεΐ πραγματικά μέ κάποια τολμηρή εύρύτη- 
τα κριτηρίων καί ώς προς τήν οικονομική της 
έξασφάλιση καί ώς προς τήν έσωτερική της 
λειτουργία. Γιατί, γιά να άντοατοκριθεΐ στην 
άποστολή της, θά καταστεί άνατγκαΤο νά γί
νει ένας ούτοδύναμος πνευματικά όργ<χνισμός, 
ικανός όχι μονάχα νά έπιβιώσει οικονομικά, 
άλλα καί νά άναπτύξει̂  μία θετική δραστηριό
τητα γιά τήν δημιουργία προϋποθέσεων μιας 
ευρύτερης επαφής μέ τ ό  κοινό τής πάλεως. Κι* 
αύτά, καθώς ξέρομε, χρειάζονται κάτι παραπά
νω άπονα καλό ωράριο λειτουργίας. Ή έποχή 
μας εΐναι τρομακτικά δύσκολη, ένώ, ταυτόχρο
να, ή πνευματική καί ηθική καλλιέργεια προ
βάλλει τώρα ώς τό κυριώτερο καί τό έπιτακτι- 
κώτερο οΐτημα άμυνας καί σωτηρίας μπροστά 
σ’ αυτόν τον έσχατο κίνδυνο. Τίποτα δεν πρό
κειται νά έπιτύχει, ούτε άκόμα ν« στη|θεΐ καν, 
αν ό πρώτος καί μοναδικός παράγοντας, ό 
ά ν θ ρ ω π ο ς ,  εξακολουθήσει νά είναι ά- 
πωθημένος στό δεύτερο στάδιο τής κλίμακας 
τών έ ι̂αφερόντων στήν καθημερινή ζωή. ‘'Ε
τσι, λοιπόν, ή Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη, έρχεται



νά πάρει ένα βαρύ, πρωταρχικό ρόλο στην 
ζωή των Ίωαννίνων καί γενικότερα τής Η 
πείρου, πού πρέπει νά γίνει για τήν ήθική 
καί πνευματική της προαγωγή.» ΓΓ αύπό1, οί 
υπεύθυνοι έν προκειμένη, έπιβάλλεται ν’ αντι
μετωπίσουν απ’ τήν αρχή τά έξης βασικά 
θέματα: 1) Νά γίνει ή όχι Δημοσία Βιβλιο
θήκη — κρατώντας βέβαια τον τίτλο της καί 
τό ιστορικό της—, πράγμα πού βεν εΤναι κα
θόλου δύσκολο, ή νά γίνει Ζωσιμαία Δημοτική 
Βιβλιοθήκη μέ συμμετοχή έξ ίσου τού Δήμου 
καί της Μητροπάλεως. 2) Νά επανδρωθεί όπωσ- 
δήττοτα μέ τό αναγκαίο καί κατάλληλο ακόμα 
προσωπικό τόσο γιά τήν υπεύθυνη έσωτερική 
λειτουργία, δσο καί γιά τις συνεχείς έπαψες 
μέ τούς πνευματικούς φορείς καί τά πνευμα
τικά ιδρύματα καθώς καί γιά τις δημόσιες 
πνευματικές εκδηλώσεις (διαλέξεις κλπ.) καί 
3) Νά έξασφαλισθούν οι άναγκαΐες έκείνες 
συνθήκες παραμονής των άνσγνωστών μέσα 
στ* αναγνωστήρια (θέρμανση, τραπέζια, ήσυ- 
σία κλπ.), πού θά καταστήσουν άνετη άκάμα 
τήν έπ,ίπονη έρευνα καί τήν μακρόχρονη σπου
δή τών μελετητών της. Αυτά όλα, καπά τήν 
γνώμη μας, είναι τά πιο βασικά προβλήματα 
πού πρέπει ν’ άντιμετωπισθούν άμέσως καί 
αποφασιστικά. Κι* άπό τή λύση τους θά έ- 
ξορτηθεΐ όπωσδήπστε κι* ή παραπέρα πορεία 
τής Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης * Ιωαννίνων.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

*
ΤΙΜΗ Σ’ ΕΝΑΝ ΑΞΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Τό άναιμνηστικό τεύχος: «Προσφορά άγά- 
πης προς τον ’Αλεξ. Καρσνικάλαν», έκδοση του 
Συλλόγου γονέων καί κηδεμόνων τού Αου Προ
τύπου Γυμνασίου Πειραιώς/ είναι γιά τήν έκ- 
παίδευσή μας, πού τόσο χειμάζεται, ένα εύοί- 
ωνο σημείο υγείας. "Ένας άνθρωπος άφιέρωσε 
έπί έντεκα χρόνια τον έαυτό του σ* ένα σχο
λείο, ένα κοινό Γυ,μνάσιο/ μέσα στις τόσες έ- 
κατοντό|5σς Γυμνασίων, που έχουν φυτρώσει 
σαν μανιτάρια, σέ κάθε γωνιά τής έλληνικής 
γής. Τού έδωσε τον κόπο του, τήν άγάπη του, 
τήν μόρφωση του, τήν οορετή του. Αύτό έφτασε 
γιά νά γίνη τό Α' Γυμνάσιο Πειραιώς, σχο
λείο πρότυπο στήν ουσία του, Ιδρυμα δηλαδή 
έκπαιδευτικό πού όπλίζει τούς τροφίμους του 
μέ τήν άληθινή έκείνη γενική μόρφωση, που 
είναι τό στερεό βάθρο κάθε έπιστημονικής στα-

διοδραμίας. Δέν είνοοι όμως μόνον αυτό: oi 
συγκινητικές εκδηλώσεις τών γονέων καί τών 
παιδιών είναι δηλωτικές τών στερεών ψυχικών 
δεσμών πού ένωσαν τό σχολείο καί τό σπίτι, 
όσον καιρό διεύθυνε τό Γυμνάσιο ό κ. Καρα- 
νικόλας. Δείχνουν πόσο διψάει γιά γνήσιο σχο
λείο ό τόπος μας, ένα σχολείο όπου νά καλ
λιεργούνται παράλληλα τό πνεύμα καί τό ή
θος, καί πού κοιτάζει νά αξιοποίηση τό θαυ
μάσιο ανθρώπινο δυναμικό αυτής τής χώρας, 
τό τόσο αμελημένο πνευματικό της κεφάλαιο. 
Δείχνουν τί μπορεί νά κατορθώση ένας άνθρω
πος· πόσες δραστηριότητες μπορεί νά ένωση 
σέ μιά κοινή προσπάθεια, πόσες ψυχές μπορεί 
νά δονήση, όταν οί σκοποί πού υπηρετεί είναι 
θετικά έξυπηρετικοϊ τού γνήσιου λαϊκού συμ
φέροντος. Μέ τήν έλπίδα ότι ό κ. Καρανικό- 
λας δέν θά πάψη νά ένδιαφέρεται γιά το ποο- 
ληό του σχολείο, τού εύχόμεθα τήν ίδια έτη- 
τυχία στή νέα θέση, πού μ* αύτήν τον τίμησε 
ή πολιτεία.

Α. ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κων. Μπράτσου: «Ή άσκησίς τής Δικηγορίας 
ώς κοινωνικόν λειτούργημα».
Στήν έκτεταμένη αυτή μελέτη, πού έχει 

βραδευθή άπό τήν * Ακαδημία ’Αθηνών, ό φί
λος τής ΗνΕ- κ. Μπράτσος άσχολεΐται έξαν-' 
τλητικά μέ ένα <5ίττό τά νευραλγικώτερα θέμα
τα τής κοινωνικής κσί τής πολιτικής μας ζω
ής: μέ τό θέμα τής άσκήσεως τής δικηγορίας 
στον τόπο μιας. *\Οι δικηγόρος^ μαζί μέ τον 
δικαστή, διάκονε? στήν Ιερή έννοια τής Δι- 
καιοσύ5νη*ςί, πού έχ]ει άντικατοοστήσει το Ju s  
till ion is τό δίκαιον τήζ άντσποδόσεως, καί
έπιτρέπει τον σχηματισμό τών νέων κοινωνιών. 
Είναι λοιπόν προφανής ή τεραστία ση)μασία 
τού υψηλού λειτουργήματος πού άσκεΐ. Αιύτή 
ρμως ή ίδια ή σημασία τού λειτουργήματος 
απαιτεί άπό τον δικηγόρο προσόντα σπάνια 
ήθους καί χαρακτήρος, έκτος άτό τήν πνευμσ- 
τκή έκείνη μεστότηπο πού είναι άναγκαία γιά 
νά ελίσσεται κανείς μέ άνεση μέσα στον κό
σμο τών νομικών έ wo ιών. Γ Γ αύτό, στο πρώτο 
μέρος τής μελέτης, ό σ. μάς δίνει δεοντολογ> 
κά τον (ιδεώδη τύπο τού Δικηγόρου, πού λιτά 
κοθορίζεται' άπό τήν έπιγραμματική ρήση τού 
D upill : «μόνον έάν έίσθε καθώς πρέπει άν-
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θρωπσι θά γίνετε καλοί δικηγόροι».
Εις τό δεύτερο μέρος τής ώραίας μελέτης 

ό κ. Μπράτσος, που τά ενδιαφέροντα του ξε
περνούν κατά ττολύ τον κύκλο τών έπχτγγελμα- 
τικών τοο απασχολήσεων, άσχολείται μέ τον 
τ ρ ό π ο  τ ή ς  ά σ κ ή σ ε ω ς  τής δικηγορίας στον τό
πο μας. Και τά συμπεράσματα του, πού στη
ρίζονται στην άμεση π α ρ α τ ή ρ η σ η ,  σ ε  σωρεία 
άττοφάσεων τών πειθαρχικών συμβουλίων, στα 
αλλεπάλληλα κρούσματα επιθέσεων, εναντίον 
δικηγόρων, καί στη φωνή τού λαού, πού φαί
νεται νά άποδίδη, τελείως άβασάνιστα, την κα
κοδαιμονία τής δημοκρατίας μας στην υπερ
τροφική ανάμειξη τού νομικού μας κόσμου στην 
πολιτική μας ζωή, δέν είναι απολύτως εποικο
δομητικά. Είναι αλήθεια ότι ή μανία τής γενι- 
κεύσεως, ένα από τά ido la  tr i  bus τού Βά- 
κωνος, όδηγεΤ συχνά τό λαό σέ αντιλήψεις υ
περβολικά αφελείς ή προφανώς αστήριχτες. Έν 
πόση όμως περιπτώσει, δεν μπορεί κανείς με 
τήν καλύτερη θέληση τού κόσμου νά άρνηθη, 
δτι, μέσα στο πλήθος τών άξιων λειτουργών 
τής Θέμιβος, έχουν πσρεισφρύσει ελάχιστα, βέ
βαια στοιχεία, πού ούτε την ηθική τάξη τι
μούν, ούτε τήν Δικαιοσύνη {ιπηρετούν, ούτε τον 
πολιτικό μας βίο προάγουν. Τούς άνάξιους αυ
τούς υπηρέτες τής υψηλής έννοιας του Δικαίου, 
που πρώτος τούς άποδοκιμάζει ό κόσμος τών 
νομικών μας, καυτηριάζει ό κ. Μπράτσος, έ- 
πειδή αύτοΐ εΐναι οί υπαίτιοι τής κατακραυγής 
έναντι Ον τού δικηγορικού επαγγέλματος καί 
συνυπεάθσνοι γιά μιά χωρίς -προηγούμενο κοι
νωνική κρίση, π ο υ  υπονομεύει τήν εθνική μας 
ύπαρξη. Καί τό κάνει αύτό μέ μιάν ένημερό- 
τητα πού τιμάει την κατάρτισή του, καί μέ 
μιαν άγανάκτηρη ττού τιμάει τό ήθος του.

Α. ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ

&

Α. Σταθοπούλου: «Φωτιές στον Κάματο».
Αύτό τό σημείωμα γιά τό βιβλίο τού Α. 

Σταθσπούλου: ^Φωτιές στον κάμπο, δέν π ρ έ 

π ε ι  νά θεωρηθή σαν πράξη απλής φιλοφρόνη
σης, ιδιαίτερα από αυτόν τον ΐδιο. Γράφοντας 
το, πιστεύω πώς είμαι πιστός σ’ ένα καθή
κον- γιατί 6 άνθρωπος αύτός μπόρεσε νά ξα- 
ναζωντανέψη γιά μένα — όπως καί ό Δ. Ζα
βές—  έναν κόσμο άγαπητό, μά σχεδόν λησμο
νημένο  ̂ άνθρώπους πού τούς γνώρισα στην πε
ζότητα τής κ σημερινής ζωής- νά τούς ξανα

ζώ ντανέψη με τις πλούσιες άνακλαδώσείς τής 
μυστικής τους ύπαρξης καί άποοττραγγίζον- 
τας · όλη τήν ποίηση τής ταπεινής τους 
ουσίας. Καί επειδή τον θεωρώ σάν μιά φωνή 
ιδιότυπη, μά σημαντική, τής λογοτεχνίας μας, 
άγανάχτησα βλέποντας νά τον άγνσή, έπίσημα 
τουλάχιστον, ή πολιτεία τών γραμμάτων.

«Ό κριτικός, λέει ό S te  Beuve* elvcxi 
ένας άνθρωπος που ξαίρει νά διαβάζη καί πού 
μαθαίνει τούς άλλους να διαβάζουν». Δέν εί
μαι κατά σύστημα κριτικός, γιά νά εγείρω Τό- 
σ ο  υπερφίαλες αξιώσεις. "Αν δμως, με τις λί
γες αυτές γραμμές κατορθώσω νά πείσω τούς 
άλλους νά διαβάσουν τον Σταθόπουλο, πιστεύω 
πώς θά έχω κάμει έργο τίμιο καί' χρήσιμο.

Καί πρώτα— πρώτα πρέπει ν’ άποψύγουμε 
μιά βασική παρερμηνεία. Τά πρόσωπα τού Σ., 
στην επιφανειακή τους τουλάχιστο δομή, έζη- 
σαν κάποτε σάν αυθύπαρκτες μονάδες, στην 
μικρή του έπορχιαχή πόλη, Ό  έσωτερικός τους 
όμως κόσμος είναι κατ’ εϊκοσίαν μονάχα προ- 
σωπσπαγής, γιατί είναι, γιά τον καθένα τους-, 
απλό αποκλάδι τού ψυχικού πλούτου τού προ
σώπου, που μονολογεί, σέ όλες τις σελίδες τού 
βιβλίου, καί πού κατορθώνει νά πλάθη δράμα
τα άπό τις πλούσιες εσωτερικές άντιφάσεις 
του. Γι* αύτό ακριβώς, επειδή μονάχα στην ε
πίφαση φαίνονται πώς άνήκουν σέ χωριστές 
προσωπικότητες, οί χαρακτήρες του παρουσιά
ζονται συχνά — ισχυροί, αδύνατοι, καλοί, κα
κοί/ άγιοι εωσφορικοί— , τόσο σχηματοποιη
μένοι.. Καί γι’ αύτό τό λόγο θα ήταν βασικό 
σφάλμα μιλώντας γιά τό έργο τού Σ. νά α
ναφέρουμε τή λέξη ηθογραφία. Δέν έχει ηθο
γραφικά στοιχεία, καί μάλιστα έλληνικά, τό 
διήγημά του. Γνήσια ελληνικότητα έχει μόνον 
τό λιτό καί φωτεινό τοπίο του. Τά πρόσωπά 
του όμως δέν είναι ειδικά ‘Έλληνες: εΐναι άν
θρωποι, πού τούς άντίκρυσε κάποτε μέ γεμά
τα δέος καί θαυμασμό παιδικά μάτια, σέ μιά 
εποχή τής ζωής, όπου ζεΐ κανείς μέ ένταση 
τήν αλήθεια καί την πλάνη και όπου ή λογική 
πείρα δέν νοθεύει τήν συγκίνηση. Μέσα στους 
στενούς δρόμους τής παληάς πολιτείας, άντί
κρυσε τούς ήρωες τού πελώριου του κουκλοθέα
τρου, μά αύτός τους ένεφύσησε πνοήν ζωής, 
όχι μέ έγκηφαλισμούς ηύξημένους, πού κατάν
τησαν μάστιγα τής λογοτεχνίας, μά μέ την 
θαυμαστή έκείνη διαπίδυση πού συμβαίνει α
νάμεσα στήν παιδική ψυχή καί τά πλάσματά
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της. Αΰτό τον ττλούτο τών δικών του πλασμά
των μπόρεσε ν« 'τόν διατηρήση μέσα του «κίβ
δηλο, και μέσα σ’ αστόν, εΤμαι βέβαιος, εξα
κολουθεί τώρα νά ζή, ανίκανος νά προσαρμο- 
στη ατό παρόν/ ,μακρυά άπό έδαφίαΐες ύποκλί- 
σεις και ταπεινές κομπίνες, πράγιμα πού έξτν- 
γεΤ τον κλοιό της σιωπής που τον περιβάλ
λει. Δεν έχουν λοιπόν σχέση μέ την ήθογρα- 
φία οί ήρωές του. Πρωταγωνιστής του εΤναι 
πάντα ό ίδιος, ανεξάντλητος σέ γόνιμες νύ
ξεις. Είναι «εκείνος ό δεύτερος που σέρνομε 
πάντα μέσα .μας» (στο διήγημα: ό άρρωστος 

: μ ε  τήν Κουδούνα). ΕΤναι πρωταγωνιστής καί
■ βιασάρχης. Εκπροσωπεί τήν αιώνια, τήν άκα- 

τάλυτη φύση τού ανθρώπινου πλάσματος με τις 
πτώσεις καί τις έξάρσεις του. Κινείται μέσα 
στον όργιώδη κι^εωνα των ένστικτων ό δευτε-

ΐ, ρος αυτός, καί καθορίζει άποφασιστικα την
■ πράξη καί τον προβληματισμό τού π ρ ώ τ ο  υ, 

που έμεινε επάνω, στό φως. ΓΓ αύτό θυμίζουν 
περισσότερο ανθρώπους τού Βορρά, κινούνται 
μάλλον σε ευρωπαϊκό κλίμα τά πλάσματα τού 
Στάθσπούλου. "Οντα ένδοστρεφή, πού έπιπό-

• λαΐα χαίρονται τον ήλιο, καί γυρίζουν παντα
L πρόθυμα στα σκοτεινά θαλάμια του βάθους,
jL γιατί, πολλές φορές, όπως τά παράδοξα θρέμ-
t ματα των άβύασων τού ωκεανού που παθάι-
[· νουν διάρρηξη των άγγείων όταν ανέβουν στις
L χαμηλές πιέσεις, δεν αντέχουν στό φως. Κι-
I’’ νούνται μέσα στό ήμίφως τού μεταίχμ'ίου, με
ν ταξύ συνείδησης καί υποσυνείδητου, σέ μ·ά πε 
t  ριοχή όπου δυναστεύει πανίσχυρη, δχι ή λογι

κή, μά ή βούληση. Μήν περιμένετε λοιπόν άπό 
Κ- τον Στ. ψυχολογικές άναλύσεις, όπως τις ήθε

λε τό ποληό διήγημα. ΟΙ ήρωίκοί μονόλογοι 
ί : τού βάθους, όταν διασιποοσθούν σέ διαλόγους,
!*;■ χάνουν τήν ύποβλητική τους δύναμη και δέν

μπορούν να στήσουν χαρακτήρες. Γιατι ό Στ. 
f  σκυμένος πάντα στήν παληά του ψυχική πεί

ρα, ένδοστρειφής καί μόνος, όταν έπιχειρη νά 
\ στήση πλάσματα μέ σάρκα καί όστά άντιμέ- 

τωπα τό ένα του άλλου, δίνει κοομμιά φορά 
μορφές άναιμικές καί άδέξιες/ πού γι* αύτές 
ή αγοραία πράξη δέν εΤναι τό βολικώτερο μέ
σο καταξίωσης. Τό έργο του λοιπόν άξίζει Α
λήθεια νά διαβαστή σαν έξαμολόγηση, σαν ά- 
νάβρα μυστικής ζωής, σύζευξη καί συγκερασμός 
τού όνείρου καί τής πραγματικότητας, κάτι σαν 
πραγματοποίηση του σκοπού ατού θέτει στόν 
Σουρρεαλισμό ό Άντρέ Μπρετόν στό δεύτερο 
μανιφέστο.

Καί τό έργο αύτό, που πέρα για πέροο τό 
διοπνέει ένας ποιητικός άέρας γνήσιος, καί πού 
τό ντύνει ή υποβλητική άχλύ τού μύθου, δοσμέ
νο σέ μια γλώσσα θρεμένη μέ τούς χυμούς 
τής πατρικής γης, μάς ξηλώνει μιά προσωπι
κότητα πού άκάμοτα προβληματίζεται, μιά ψυ
χή πού άπστπνέει τρυφερότητα, συγκατάβαση 
καί καλοσύνη, πού κατορθώνει όμως, διαψεύ- 
δοντας τον γνωστό άφορισμό τού Σανταλ, να 
κάμη μέ τά καλά αίσθήματα πραγματική τέ
χνη, Ό ' συντάκτης τού σημειώματος αύτοΟ εύ- 
χαριστεΐ τον Στοίθόπουλο γιά τήν χαρά ^οο 
τού έδωσε τό διάβοίσμα τού ωραίου του βι
βλίου καθώς καί γιά τήν ευκαιρία πού του 
πρόσφερε νά ξαναθυμηθη μέ συγκίνηση τήν 
Άρκαδιά, τήν όμορφη πόλη, τούς καλούς τΠζ 
κατοίκους καί τον αξέχαστο Βαλμίν, τον με
γάλο φιλέλληνα.

Α. ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ κ. ΠΔΠΑΣΤΑΜΑΤΗ

Ιατρός είναι ό άγαππγτός μου φίλος κ ,  

Πάνος Παπασταμάτης, πού ,μού στέλλες άπό 
τήν Φλώριναν τά διηγήματά του «Άτγναντάμα>· 
τα> καί τό έπος του «Ξυπνήσανε οί σκλάβοι», 
συνοδευόμενα άπό ιδιαιτέρως φίλάφρονα Επι
στολή, "Ομως άνήκει είς-τήν κατηγορίαν Ε
κείνην τών ιατρών, πού συνεχίζουν τήν φιλολογι
κήν, κυριολεκτικώτερον τήν λογ°τεΧν'κΠν παρά
δοσή τού κλάδου. Καί δεν θα κάμωμεν μεν έ- 
δώ όναμαστικώς υπομνήσεις. Θά σημειώσωμβν 
όμως, ότι άπό αύτήν προέρχονται μερικοί άπό 
τούς άξιωτέρους λογοτέχνας μας, οί όποιοι έ
χουν δώσει έργον πλούσιον, σημαντικόν, ικα
νόν νά άνθέξη είς τον χρόνον. Δέν χωρεΐ δέ 
άμφιβολία, ότι, όχι, πλέον, αί προθέσεις, άλ
λα αυτή θύτη ή καταβολή τού κ. Παπτοοστα}- 
μάτη είναι προωρισμένη νά περάση καί νά 
μείνη είς τήν νεοελληνικήν γραμματολογίαν, ώς 
μία άπό τάς άντιπροσωπευτικωτέροος καί 
ενδιαφέρουσας.

Συγγραψεύς με γνήσιον καί εόρύ τάλαντον, 
γνωρίζει νά άξιοποιή μέ στέρεα σχήματα Γδεών 
καί μέ φραστικήν πλαστικότητα τήν άρετήν 
τού λόγου. Γνωρίζει νά συνθέτη καί νά είσά- 
γη, μέ άνεσιν, γλαφυρότητα καί βαθυτότην 
αϊσθησιν πνευματικής εύθύνης, ένα κόσμον Εν
τελώς (δικόν του, γημάτον πνευματικόν φως, 
σαφήνειαν καί γλαφυρότητα, μέσα είς τό ό-

■Qaafirjw
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ποΐον κινούνται μέ έπιβλητικότητα τά πρόσω
πά του —μία έντονος παρουσία, προσφορά 
σκέψεως και ψυχής άπό την έφεσιν τής Εξάρ- 
σεως και τής Ενατενίσεως προς κάτι άνώτερον, 
καβαρώτερον και εύγενέστερον, που είναι τόσον 
βασικώς, απαραίτητον διά την άνάπλοοσιν. 'Έ
χει επίσης ό αγαπητός ιατρός την ικανότητα τής 
αρχιτεκτονικής τάξεως, μέ την απόλυτον συνεί- 
δησίν τού μέτρου, που πρέπει νά όμολογηθή 
δεν συνοιντάται συχνά εις τάς λογοτεχνικός ε
πιδιώξεις των συγκεχυμένων καιρών μας. Διότι 
ό κ. Παπα'αταμάτης και είς τά διηγήματά του 
(Τό λιμάνι, στην ώρα χτύπαγαν οί καμπάνες, 
ό ισοβίτης. Ή γρηά 'Ασημένια καί ή γλύκα 
της κλπ.) καί είς τό έπος του δεν γράφει διά 
νά συναρπάση .με την τέχνην του λόγου. Χω
ρίς νά τού στερή όλόκληρον την φροντίδα καί 
την Επιμέλειαν του Εν τουτοις δεν τόν καθιστά 
ούτε ύπέρτερον ούτε κατώτερον των ιδεών. Τόν 
θέτει είς την υπηρεσίαν των καί κατορθώνει, 
μέ, προδήλως, έμφυτον, πηγαίαν καί αυθόρμη
τον δεξιοτεχνίοον νά διατηρή θαυμαστήν σύμ
μετρον άρμονίαν, νά ίσορροπή καί νά συνδέη 
ώστ£ τό διήγημα καί τό έπος νά έρχωνται ώς 
άρτιον σχήμα, διαυγές καί γλαφμρόταπον,
σφροαγισμένον μέ υγιά λυρικήν διάθεσιν, .με ό- 
ξυτάτην παρατήρησιν, μέ πσλλόμενον αίσθημα, 
που εγκαρδιώνει καί Επικουρεί τήν άναζήτησιν 
του καλλίτερου. Ουτω ό κ. Παπασταμάτης ά- 
ποδεικνύει ότι είναι, είς τόν τομέα του, δημι
ουργός, μέ τίτλους καί προοπτικήν, λογοτέ
χνης με παρόν καί εύρυτατον μέλλον. Καί δεν 
ήμπορεΐ κανείς παρά ούτήν την βεβαιότηταν 
που ανακύπτει μέσα άπό τό έργσν του ώς 
σταφώς χαραγμένη πλέον γραμμή πορείας νά 
χαιρετήση μέ ίκονοποίησιν καί Ενθουσιασμόν.

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΕΥΑΠΓΈΑΑΤΟΣ 
(Δήμαρχος Μεσολογγίου)

m

Στεργίου Σκιαδά: «Προθάλαμος».
*0 κ. Σκιαδάς κυκλοφόρησε μ toe νέα ποιη

τική συλλογή που έρχεται κατά ένα τρόπο νά 
επιστεγάσει τό έργοτου, που μάς παρουσιάζει 
τά τελευταία δέκα χρόνια. Τό έχουμε κι* άλλο
τε παρατηρήσει καί θά τό έπανλάβουμε κι* Ε- 
δώ: *0 Στ. Σκιαδάς άργησε νά Εμφανίσει συγ
κεντρωμένη έργοσία του σε βιβλίο ακριβώς 
γιατί, όπως φαίνεται, περίμενε νά ώριμάσουν 
μέσα του βιώματα πόνου καί σκληρών χρόνων.

Οι συλλογές έπομένως που μάς παρουσίασαν 
άπό τό 1951 είχαν τό γνώρισμα μιάς συγκρο
τημένης προσωπικότητας πού δεν «βιάστηκε» νά 
κάνει μ ιά πρόχειρη Εμφάνιση».

Ό  «Προθάλαμος» άποτελεΐ τήν κορύφωση 
μιάς οδυνηρής πορείοος πάνω οπούς κακοτρά
χαλους δρόμους τής σύγχρονης ζωής ένός πνευ
ματικού ανθρώπου. *Η στροφή του Σκιαδά 
προς τό «μοντέρνο» στοι-χεΐο παίρνει Εδώ μιά 
μορφή όλσκληρωμένη φτάνοντας σέ επιτεύγμα
τα, συχνά άπό τά ευτυχέστερα των μεταπολε
μικών χρόνων. Ιδιαίτερα στο τελευταίο μέρος 
τού βιβλίου: τις «Διατομές» ή συμπύκνωση
παράγει φιλοσοφικούς στίχους όπως:

«Πολλές φορές άντΐ γιά δρόμο 
ή ζωή μάς προσφέρει ένα τεντωμένο σκοινί. 
ΧΙοί δεν είμαστε όλοι ακροβάτες!», 

ή άλλοΟ
«Γράφοντας ποιήματα 
γινόμαστε διάφανοι».
'Αλλά καί τό πρώτο μέρος του «Προθάλα

μου» μάς πείθει στις περισσότερες σελίδες του 
πώς ό Στ. Σκιοίδας πλούτισε ουσιαστικά τόν 
σύγχρονο έμμετρο Λόγο μοος.

$

Γιώργου Πανογουλοπούλου: «Έγερτήριίο».
Μέ πολλή χαρά χαιρετίζουμε τήν πρώτη 

εμφάνιση του ποιητή. ‘Ο Πανογουλόπσυλος εΤ- 
ναι ένοος σεμνός νέος άνθ|ρωπος μέ γερή πνευ
ματική κατάρτιση πού δέν έχει άνάγκη άπό 
ενθάρρυνση. Ξέρει τί θέλει νά πει. Είναι άλή- 
θεια πώς σε μερικές σελίδες του ή αύτοκριτι- 
κή του υποχωρεί μπροστά στην τάση του 
ποιητή νά εκβράσει την άγωνία του γιά φαι
νόμενα συγκαιρινά, γιά κοα/τά προβλήματα 
πού καθημερινά σκιάζουν τή ζωή μας. 'Ακόμη 
μέσα στό «’Εγερτήριο» βρίσκουμε στίχους τρυ
φερούς, γεμάτους όγάπη γιά τόν απάνθρωπο 
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■προτρέπουν σέ μιά όρμητική, σχεδόν επανα
στατική άντίιμετώπιση τής κοινωνικής μας ζω
ής. *0 Γιώργος Πανσγουλόπουλος είναι μιά 
φωνή τίμια καί αύτό προκολεί μέσα του μιά 
«σύγχιση» πού δικαιολογεί καί τήν παραπάνω 
άντιφαπι*κφη|τα. Ό  χρόνος δουλεύει γιά λο
γαριασμό του καί ό αθόρυβος άλλά καί συνε
πής τρόπος πού Εργάζεται, έγγυωνται μιά 
μελλοντική Εξέλιξη όμαλή καί γεμάτη είλικρί- 
νβισ.
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Δημήτρη Χοορίτου: «Περιπέτειες μέ τον ήλιο, 
τη θάλασσα και τον έρωτας.
Είναι αλήθεια δύσκολο, μέσα στην cm χο- 

πλημμύρα τής έπσχής μας, νά ξεχωρίσεις ένα 
αληθινό ποιητή. Μπορεί βέβαια νά άντι προ βά
λει κανείς τό έπίχιειρημα πώς ή άξια δεν κρύ
βεται καί πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να λάμ- 
ψει ανάμεσα στο σωρό των μετριοτήτων. Κι* 
όμως: τά κριτήρια, ίδιαίτερα στό χώρο τής 
νεότερης ποίησης, έχουν γίνει τόσο ρευστά, 
τόσο ύποκει-μείνϋκόί, ώστε χρειάζεται έμπειρίΐα 
(καί μερικές φορές καί κοίλη θέληση) για νά 
διαπιστώσει την ύπαρξη ένός ταλέντου. Παρ’ 
όλα αυτά στην περίπτωση του Δημήτρη Χοορί- 
του, αδίστακτα, τό λέμε άπ’ την άρχή πώς έ
χουμε νά κάνουμε μ* ένα τεχνίτη μέ γνήσια 
φλέβα καί προπάντων μέ συναίσθηση εύθύνης. 
Ή «Ιστορία τού ’Απρίλη» πού κυκλοφόρησε 
τό 1955 ήταν gva συμποθητικό πρωτόλειο. Ή 
νέα του συλλογή τον τοποθετεί άνάμεσα στους 
νέους που άνήκουν στην «πρωτοπόρεία» μ* δλη 
την ςύρύτατη άλλα καί βα&τκϊτη σημασία τού 
όρου:
«Ό άγέρας μιλάει ατά βουνά, είναι φίλος τους, 
Ταξιδεύει μέσα σέ ήχους μετέωρα κορμιά 
Καί διάφοενη Ολη, που ζητιανεύει σκιά κάτω

(άπ’ τον ήλιο).
ή ό εξαίσιος «ΙΜΕΡΟΣ»:

«Τότε μ’ ένα μικρό τριαντάφυλλο,
Φύλακα τής ντροπής της,
Ή μικρή κόρη ξύπνησε.
Γυμνη σάν κυριακάτικο φιλί,
Πήδησε από την αγκαλιά τής άμμου, 
’Ιριδίζοντας στα μάτια της τ’ άναπετάρισμα 
Tcj άνεμου πάνω στα νερά.
Κάπου κρυφά στην άγκαλιά της,
"Ενα ματωμένο δάγκωμα έρωτα,
Μαρτυρούσε την ιστορία τής νύχτας,
Πού πέροσε αύτός ό κυαμώνας 
‘Ο κατάσπαρτος μέ πόθο».

Τό μικρό- τούτο δείγμα είναι νομίζω άρ- 
κετό γιά νά μάς πείσει πώς έχουμε νά κάνου
με μ’ ένα εύαίσθητο, τρυφερό ποιητή που πο
λύ σύντομα θά μάς άπασχολήσει καί πάλι.

φ
Θανάση Παπταθανασοττούλου: «* Ιστορικά καί

Λαογρσφικά τής Περίστας^.
*Η μελέτη τής τοπικής Λαογραφίας των 

ελληνικών διαμερισμάτων είναι 6 καλύτερος

τρόπος νά γνωρίσουμε την ψυχή τής φυλής μας 
καί μέσα άπ* αυτήν τίς κρυμμένες δυναττότη- 
τές της. Γι ’ σύτό καί πρέπει πάντα νά βλέ
πουμε μέ άγοπτη κάθε προσπάθεια πού άποβλέ- 
πει στον σκοπό σύτό. ’Ακόμη περισσότερο δ- 
τον προέρχεται άπό άνθρωπο νέο, γεμάτο ό
ρεξη, πού οί πρώτες του όμφανίσεις ατό χώρο 
των Γραμμάτων έδωσαν υποσχέσεις πλούσιες.

Στό μικρό τούτο βιβλίο μάς δίνει πληρο
φορίες σχετικά μέ τά έθιμα καί την ιστορία 
τής Περίστας, ένός χωριού τής όρεινής Νίαυπαν 
κτίας άπ’ όπου κατάγεται κι* ό Τδιος. Γραμ
μένες μέ ύφος λογοτεχνικό οί πενήντα περί
που σελίδες του προσφέρουν ύπηρεσία άξιό- 
λογη καί δικαιώνουν την περισυνη βράβευση 
τού συγγραφέα άπό την ’Ακαδημία μας. Δεν 
μένει παρά νά εύχηθούμε στον Θανάση Ποστσ- 
θονοσόπουλο ή απασχόληση (ή τόσο έλπιδο- 
φόρα άλλωστε) μέ την ποίηση νά μην τόν ά- 
ποξενώσει άτττόΙ την άίτμόσφαιρα τού χωριού 
του καί άπό τούς άπλους καί όεγνούς άνβρώ- 
παυς τής Ρούμελης.

ΠΑΥΛΟΣ Π. Ν'ΑΘΑΝίΑΗΛ

Τάσος Πορφύρας: «Νεμέρτσκα» (ποιήματα)
1961).
‘Ο Τάσος Πορφύρης, είναι ένα νέο έλπιδο- 

φόρο μήνυμα. Ή «Νεμέρτσκα» είναι ή πρώτη 
του συλλογή. OS στίχοι του λεύτεροι, άβία- 
στοι, πονρμένοι, μαρτυρούν μιά πραγματικά 
λεύτερη φαντασία καί σκέψη, καί συνδυάζουν 
την πικρή γεύση τής χαμένης ζωής, μέ τό 
γλυκό καί νοσταλγικό λυρισμό τής άνάμνησης 
Οί είκόίνες του είναι πλούσιες άροδκαστές, 
συμπυκνωμένες. Τό περιεχόμενο γενικά συγκι- 
νεΤ μέ τον ανθρωπισμό του. *Η καλή ποίηση 
είναι είδος έκλεκτικό. ΚΓ ό Τ. Π. πρωτοπα* 
ρουσιάζεται ένας άδρός περιγραψητής καί πα
ραστατικός διατόμος τής άγωνιστικής σκυτα
λοδρομίας των συγκαιρινών του. Βέβαια στη 
συλλογή του οώτή υπάρχουν καί στίχοι δύσκο
λοι, κ<*ί όλληγορίικοί. Ή σύγχρονη καί λεύτερη 
ποίηση όταν θέν έχει δεσμό ιμέ την παράδοση;, 
δέν μπαίνει σέ καλούπια. *0 ποιητής δπου δέν 
έπιχειρεί νά φορμάρει τόν αυθορμητισμό του, 
έκεί παρουσιάζει καί ιτεζολογικό στοιχείο. Μά 
ή ποίηση μοιάζει, καί πηγή πού τό νεοό άλ
λοτε άναβλύζει πιο ζεστό καί άλλοτε πιό κρύο.
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Πάντως ό Τάσος Πορφυρής μέ τον βαβό συναι
σθηματισμό του φανερώνει την ποοροοαία της 
σύγχρονης ευγένειας καί θυσίας, σέ χαρακτη
ριστώ<ές διασπάσεις. ‘Αγνή ποιητική ψυχή. "Ε
χει τον προσωπικό του τόνο. Tec κομμάτια 
τής «Νεμέρτσκας» εΤναι μιά καινούργια ποιη
τική απόσταξη μ* ανάλογη φρεσκάδα, εμποτι
σμένη ούσία ζωής των χρόνων μας. Νά ένα 
δείγμα:

«"Αν είναι να μου μιλήσεις, 
μίλα μου γιά την άνοιξη!
Χόρτοσα δεκάρικους λόγους.
Κι* υστέρα μίλα μου γιά την πείνα, 
Θύμησέ μου πώς πεθαίναν τ* Αδέρφια 
στά πεζοδρόμια...
Τραγούδησε μου τό μοιρολόι 
τής μεγάλης πολιτείας 
πώς ξεκινούσαν οΐ αύχές 
κουβαλώντας την πάχνη 
να σκεπάσουν τούς ήλιους 
πού βασίλευαν στην ΚαισαρΑανη 
καί στο ΧαΤδάρι».

φ
Στεφάνου Μπέτη: «Τό Μοναστήρι τής Παλιου- 

ρής» (Ίστορικολαογραφική μονογραφία). 
Στο πρόσωπο τού Μπέτη άντικράζουμε μιά 

τίμια κι* αθόρυβη πνευματική δουλειά. ΕΤναι ό 
Δάσκαλος τεχνίτης του λόγου δημοτικιστής 
πού κινείται σε μιά σφαίρα θερμής πατριδολα- 
τρείας. Προσφέρει παράλληλα μέ τη διδοκτκοί- 
λική του φώτιση καί μιά καλλιεργητική Αγωγή 
τού θησαυρού τής παράδοσης. Σηκώνει βάρος 
αισθημάτων καί Αναμνήσεων περασμένων' γε
νεών τού τόπου του. Μικρό άνάτυπο τής «Η. 
Έ.»ί είνα»: τό «Μοναστήρι τής Πολιουρής» μά 
ό συγγραφέας γίνεται άφομοιωτής τού παρελ
θοντολογ :κού του ύλικοΟ. Τά Μοναστηοια λέει 
ήταν παλιότερα στους έθνικοκπτελευθερωτικούς 
αγώνες τού λαού μας τά φλάμπουρα γιά τήν 
απολύτρωση τού δοιΑωμένου γένους. Αύτό είναι 
μιά αλήθεια, καί γιά τήνΠαλιουρη. Ή ιστορία 
της έχει παιδαγωγική άξια. Υπάρχει βμως 
έτούτ ή αλήθεια: Ή Ελλάδα είναι γιομάτη
‘μοναστήρια, κι* έπρεπε δσα στάθηκαν χρήσιμα 
μνημεία τών έποχών, νά μην τά άφανίσει ή 
συντριπτική τροχιά τού χρόνου. Νά τά συντη
ρεί σχετικά ή Αρχαιολογική {ιτηοεσία.

Τό μοναστήρι τής Παλιουρής πού ξσναζωι^

τανεύει ό κ. Μττέτης έχει παρελθόν ψυχικής 
λεβεντιάς καί χάρης πού δίνει στον Αναγνώστη 
ευχάριστη δροσιά σαν έκείνη τών γέρικων πλα- 
τανιών της. Ή πτυχή αυτή είναι μιά λαϊκή 
δόξα, λησμονημένη άττό την σκληρή ασπλα
χνία τού καιρού, κι* ένα πανηγυρίσιο νασταλ- 
γικό μεγαλείο τών παλαίμαχων ξωτάρηδων τής 
περιοχής .μας. Όταν 6 Μπέτης πλάθει γοητευ
τικά τή δημοτική γλώσσα, αι>τή ή μαστοριά 
τής γλώσσας στεριώνει την ουσία τού συνθετι
κού μας βίου. ‘Ο Σ. Μ. έργάζετα μέ φλογερό 
καί ιερό πάθος γιά τήν αξιολόγηση κι* άττοθα- 
νάτηση του λοοογροφικού καί ιστορικού υλικού 
τής περιοχής του. Ή καρδιά του κι* ή πέννα 
του άναθερμαίνει τό κλίμα τών περασμένων έ
ποχών, καί θυμίζει τό ήθος, τή διάπλαση, καί 
τά είδωλά της. Γιά δσους τάζησαν αυτά, ή 
μαγεία τής περιγραφής τους Αποτελεί μιά ά- 
ναβάτττιση στον κόσμο της έθνικής μας κλη
ρονομιάς.

*

Θεοδόση Δασκολόπουλου: «Κορμιά στά θεμέ
λια» (’Αφηγήματα).
Μικρά Αφηγήματα πού Αντλούν βοθειά συγ

κίνηση καί διδαχή, γιατί πηγάζουν οπό μιά 
π»κρή ζωή τών ήοωϊκών Ανθρώπων του καιρού 
ρας. *0 συγγραφέας τους ύψώνει τό μόχτο καί 
τή θυσία τών εργαζομένων σέ σύμβολο πειστι
κό πού φαντάζει μέσ* Από την Ανεκτίμηση κι* 
Αδικαίωτη Αξία τής ζωής. Σ* αΟτό τό βιβλίο 
του οίκοδομεπεΨ ένα κϋφτό υλικό μέσ’ Αττό 
τήν πραγματικότητα; πού δίνεται μέ τεχνική 
Αφαίρεση, δύναμη κα» ρεαλισμό. "Ολα διέττΌν- 
τα» απόναν άκρατα Ανθρωπισμό. Μπορεί νά 
λείπει εδώ κι’ εκεί ένας μύθος ή ένα εύρημα, 
μά παραμένουν αφηγήματα μέ άβίαστη καί 
γλαφυρή τήν περιγραφή. Μικρά στην έκταση., 
εκλεκτά καί t r i  λαϊκά πλαίσια, μένουν σά Φω
νές άπ* τό πσοόν, που θαρρείς κι* έχουν τή 
δύναμη νά προετοιμάσουν ένα μέλλον. Μπο
ρεί τά «Κορμιά στά θεμέλια» νά μην έχουν ά
ψογη μορφή, μά ή έμπνοή καί τό περιεχόμε
νο είναι οί ακατάλυτες αξίες πού γίνονται μορ
φές, καί στην Αντοχή τού χρόνου έπιζουν κι* 
άνοπλάθονται σίγουρα στη συνείδηση τής κοι
νωνίας.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΛΑΊ’ΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ή έπιμόρ$ωσις θεωρείται σήμερα απα
ραίτητη για την πρόοδο τού άτόμου καί τοΟ
κοινωνικού σ υ ν ό λ ο υ .

Χωρίς αυτή τά άτομα καί oi κοινωνίες ό
χι μόνο δεν οδηγούνται σ ε  άνώτερα Επίπεδα 
πολιτισμού, μέ τή συνεχή δημιουργία καλλιτέ- 
ρων δρων ζωής, άλλα είναι δυνατόν καί νά ό- 
τγισθοδρομήσοι/ν. Την άληθεια τούτη την πα
ραδέχεται τελευταία! τόσο ή έπ ι̂ατημη δ σ ο  και 
ή άπλή Εμπειρία. · /

’Αλλά άν ή έπιμόρφωσι είναι άναγκαία 
για τά κάλλιεργημένα άτομα —έκείνα δηλ.
που έτυχαν γενικής καί Ειδικής μορφώσεως—  
καθώς καί γιά τά προωδευμένα κοινωνικά σύνο
λα, εΐναι δυνατόν νά (άΜτιληφθή κανεί(ς την 
σημασίά της γιά τις λαϊκές τά}ξ&ι<3 και γιά 
άτομα π ο ύ  δεν κατώρθωσαν νά φοιτήσουν σε 
σχολεία ανώτερα τού Δημοτικού.

Γι’ αύτά σέ άλα τά πολιτισμένα κράτη Ι
δρύθηκαν καί λειτουργίαν Λαϊκά Πανεπτιστήιμια 
όπου διδάσκονται ύττό ειδικών Εκλαϊκευμένες 
οί Επιστημονικές γνώσεις.

Στην πατρίδα μας Εγινε άξιόλογη προσπά
θεια γιά την καταπολήμησι τού άναλφάδητπ- 
σμου με τά Νυκτερινά Σχολεία καί γιά τή 
Λαϊκή έπΊιμόρφωσ,ιΙ μέ τά Κέντρα Έπιμορφώ- 
σεως Ενηλίκων του Ιδρύθηκαν ιμέ το Ν. Δ. 
3094)54.

Είς τον Νομόν Ίωαννίνων, δπου δρά' κο}ϊ 
τό πράγράΜ'ΜΌε άναιη11υξεως Ηπείρου, ιδρ-ι̂ θη- 
καν υπό τής ΝΕ.Κ,Α. Ίωαννίνων πολλά Κέν
τρα ’Επιμορφώσεως ένηλίκων σέ διάφορες Κοι
νότητες, τά όποια) (έλειτούργησαν μέ Ικανο
ποιητικά άποτελέαματα επί τριετίαν, έγιναν 
δέ είς τά Γιάννινα, ύ|πό τήν αιγίδα τού Υ
πουργείου Εθνικής Παιδείας, τρία συνέδρια 
στελεχών των κέντρων Επιμορφώσεως ένηλίκων 
μέ τήν συνεργασία πολλών μορφωτικών πσρά- 
γόντων του Νομού γιά τήν Επιτυχία τού έρ
γου των ίδρυθέντων ιΚέντρων είς τον τρμόα 
τής Λαϊκής Επιμορφώσεως.

Στό τελευταίο —που έγινε στις 21 και 
22 Δεκεμβρίου 1961—  έλαβαν μέρος Εκπρό
σωποι τού Υπουργείου Παιδείας, 6 Γενικός 
’Επιθεωρητής κ. Ν. Παντελιός, ως Πρόεδρος 
καί δλοι οί ’Επιθεωρηταί Στοιχειώδους Εκπαι
δεύσεις Η" ’Εκπαιδευτικής περι|φερείας, οι 
δ)νταί τών Κέντρων έπιμορφώσεως ένηλίκων

τού Νομού, Εκπρόσωποι τής Δ)νσεως Γεωργί
ας τού Προγράμματος Ηπείρου, τής ΊΞπιθεω- 
ρήσεως Δασών καθώς καί ό Εμπειρογνώμων 
τού ΟΥΝΕΣΚΟ κ. Π. Φουρέ.

Κατά τό διήμερον διάστημα του συνεδρίου 
άκούστηκαν Εμπεριστατωμένες είσηγήσεις κοςί 
έπηκολουθησε συζήτησι καθώς καί έργασία 
κοθ’ όμάδας καί βγήκε ώς συμπέρασμα: πώς 
γιά τήν Επιτυχία: τού σκοπού τών Επιμορφω
τικών κέντρων, στον τόσο ώφέλιμο τομέα τής 
Λαϊκής έπιμορφώσεως, πρέπει, νά συνεργαΡ 
σθούν δλοι οί μορφωτικοί παράγοντες τού Νο
μού (Διδ)λοι, γεωπόνοι, ιατροί, δασοπόνοι, 
κτηνίατροι, υπάλληλοι. Αγροτικής οίκσκυρικής 
κ.ά.), καθένας δέ <5ίττό τούς μορφωτικούς τού
τους παράγοντας νά διδάσκη θέματτα τής εί- 
δ;κότη)τός του.

Μ ε τ ά  τό τέλος τών Εργασιών τού συνε
δρίου, δλοι οί σύνεδροι πήγαν στόν Παρακά- 
λαμο, δπου έγινάν τά Εγκαίνια  ̂ ;τού πρώτου 
άνεγερθέντος στην πατρίδα ·μας κέντρου έπι
μορφώσεως ένηλίκων.

Οί έργο(σίες τού συνεδρίου και οΙ συναφείς 
έκδηλώσεις άφίνουν τήν έντύπωσιν δτι, στο Νο
μόν Ίωαννίνων ό ταμεύς τής Λαϊκής έπι
μορφώσεως εύρίσκεται σέ πολύ καλό δρόμο.

Λ. Τ.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡ. ΜΕΛΕΤΩΝ

Καί στήν έφετεινή περίοδο, ή Εταιρεία 
Ηπειρωτικών Μελετών συνεχίζει τά Επιμορφω
τικά μαθήματα, πού γίνονται στην αίθουσα 
της δυο φορές τήν έ6δόμό£|α (Τετάρτη καί 
Παρασκευή, ώρα 7.30— 8.30 μ.μ.),_*0 πίνα
κας τών όμιλητών μέχρι τώρα, άποτελεΐται 
άπ’ τούς κ.κ. Χρ. Κοσσερη, Λ. Παπαδοπούλα, 
Σ. Λώλη, Ε. Στσματάκη, Δ. Τζουμάκα, Γ. 
Ξύδη, I. Νικολαΐδη-, Π. Στέα, Α, Τοσούλα, Ν. 
Θάνου, Κ. Κίτσου. Επίσης, στό μεταξύ, ή Ε 
ταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών θά κολέσει, γιά 
διάφορες ήμερομηνίες, καί όμιλητές άπ’ τήν 
Ά9ήνα καί τή Θεσσαλονίκη.

’Επίσης ή Εκτέλεση τών δυό μεγάλων καί 
δαπανηρών έργων τής Εταιρείας Ηπειρωτι
κών Μελετών, τού υπαίθριου προτύπου μεγάρ 
λου θεάτρου καί τού μεγάρου τής Ε. Η. Με
λετών, προχωρεί συνεχώς ,μέ πολλή Επιτυχία 
κι’ Εντατικόν ρυθμόν. "Ηδη τό θέατρο βρίσκε* 
ται σχεδόν στό τελευταίο στάδιο τής άποπε- 
ράτωσής του κι’ έλπίζεται πώς, Εντός τού θέ
ρους, θα χρησιμοποιηθεί κιόλας. »



199 «ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΗ Ε £ ϊ

Π Α  Ρ  Ο  Ρ  A  Μ A  Τ  A , r
Έπιιδή είς την μελέτην τού Καθηγητού κ.. Τσάκωνα «Κοινωνιολογία τού Κοσμά τε| 

Αΐτωλού» (δημοσιευθεΐσαν είς τά τεύχη 8Ιον, 82ον και 83ον τής «Ήπειρακικής ’Εστίας* 
εύρέθησαν πολλά τυπογραφικά λάθη, παρακαλούμεν δπως διορθωθούν ταύτα ώ; έξης; ’

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  8  Ίον

Σελ. 2 , στιχ. ι  ή φράσις και τά συμφέροντα ν* άναγνωοθή και προς τά συ
> » > 28 ή λέξις φέρωμεν ' » φερομεν
* 3 » 3 » διαθέτου σα » διαθέτουσαν
» > » 19 9 εκείνης » εκεινοις
> » » 32 » έκατοίκητοι » ακατοίκητοι

V > 48 9 περιοχά » περιοχάς .

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  8 2 ον

Σελ. J16 στιχ.

117

ΐ :8
120

121
123 

*
124

ή λέξις είσήκουσεν ν'
» μολονότι 
> αποστολήν του
* μοίραν του
* θείφ βούλησις * 

νά διαγραφή ολόκληρος ή σειρά
ή λέξις μαρχυροΐ ν* άναγνωοθή

» οίκοδομήθη »
» ποσότητα »

πολυπίνωμεν, κάμνωμεν »

17
18
33 
49 
23 
40
5 

40
27 
32
34 
r 4 
21
28
6 

11 
21 
34 
38 
42
43.(ύποσ).

άναγνωοθή ήκουσεν .
» άν και
* αποστολήν της
* " μοίραν της

Θεία βούλησις

ι
»

>
»

άφορησμένο 
βάλλει ‘ 
περειοδεία 
επανασυνήντησε 
Παρά δέ τό 
όρθοθένχων 
Άγυά
Άρματωλούς
«ίς
Γυδεων
Σοφρωνίου

- μαρτυρεί 
φχοδομήθη 
ποσότης 

πολυπίνωμεν και κάμνωμεν 
δφωρισμένο 
βάλει 
περιοδεία
συνήντησε διά δευτέραν φοράν 
Παρά τό 
όρθωθεισών 
Άγυιά
Αρματολούς
τής

. Γεδεών 
Σωφρονίου

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  8 3 ο ν

Σελ. 555 στιχ. 17. ή λέξις διεγείρη ν’ άναγνωοθή διεγείρει
» 636 42 > Υ^χή » την ψυχήν
> 658 » 16 * άγχος » άγχος
> 560 * 1 9 εςς εί;
» 561 > 20 » προετοιμάσει » προετοιμάση
» » » 42 » προεχόντος » προεχόντως
> 562 » 1 * άπαυστος > άταυστον
* » » 20 * Μοναχιχαϋ » Μοναχικού .
» > * 24 *· τού » τούς

Χά ανωτέρω τυπογραφικά λάθη μειεφέρθησαν κατά τό μάλλον και ήττον και έπι τού 
α ν α τ ύ π ο υ  τής ανωτέρω μελέτης (Ιωάννινα. 1υ59)Γ * ; Λ


