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Ό  Χριστόδουλος Κλονάρης έγεννήθη κατά τό έτος 1788 εις τό Λιασκοβέ- 
τσιον του Ζαγορίου, όπου κατ’ άρχάς έξεπαιδεύθη μετά του αδελφού του Κων
σταντίνου υπό τον ιερέα Γεώργιον, μαθητήν του περιφήμου Λάμπρου Φωτιάδου (*). 
Μετά ταΰτα μεταβάς είς Βουκουρέστιον έξεπαιδεύθη υπό τον Λ. Φωτιάδην. Θέλων 
δέ νά συμπληρώση τάς σπουδάς του μετέβη είς τό Παρίσι, οπού έπεδόθη είς τήν 
νομικήν επιστήμην. Σπουδάζων είς Παρισίους ήγωνίσθη σθεναρώς υπέρ τής άγω- 
νιζομένης πατρίδος του διά τού έξοχου δημοσιογραφικού καλάμου του. Είς τήν Ε λ 
λάδα ήλθε τό 1825, όπου ήρχισε τό στάδιόν του μεταξύ των θορύβων τής έπανα- 
στάσεως. Πρώτος αύτός έφερεν έκ τού έξωτερικοΰ νομικάς έπιστημονικάς γνώσεις. 
ΤΗτο άνθρωπος εύθύς, έπιεικής καί άμερόληπτος. Ούδέποτε κατά τήν άσκησιν των 
δικαστικών του καθηκόντων ό φόβος είσεχώρησεν είς τήν καρδίαν του. Κατά τήν 
πολύκροτον δίκην τού Κολοκοτρώνη παρέστη ώς συνήγορος τού Πλαπούτα, ό
που έπέδειξε τόλμην καί ευγλωττίαν εξαιρετικήν. Πολλάκις συμμετέσχε τής όρ- 
γανώσεως τού άρτισυστάτου Κράτους. Διετέλεσε τρις πληρεξούσιος τών Ήπειρω- 
τών είς τάς Έθνικάς συνελεύσεις, μέλος τού Πανελληνίου, έπίτροπος τής Ε π ι
κράτειας παρά τώ Άνωτάτω Δικαστηρίω, πρόεδρος τού Άρείου Πάγου, Γερου
σιαστής καί 'Υπουργός τής Δικαιοσύνης. Διά τάς άρετάς του έξετιμάτο πάρα πολύ. 
Διά διατάγματος τής 18)30 Σεπτεμβρίου 1837 διο^ρίσθη είς ιππότην τού Χρυσού 
Σταυρού τού Τάγματος τού Σωτήρος.

Άπεβίωσε τήν νύκτα τής 15ης προς τήν 16ην Μαρτίου τού 1849 αίφνιδίως. 
Ή  κηδεία του έγένετο τήν 17ην Μαρτίου μέ μεγάλην παράταξιν. Πολυπληθείς 
πολΐται αυθόρμητοι συνώδευσαν τόν νεκρόν μέχρι τού τάφου. *0 Βασιλεύς ’Όθων 
μαθών τόν θάνατόν του έταράχθη πάρα πολύ καί διετύπωσε την λύπην του είς τόν 
τότε υπουργόν τής Δικαιοσύνης Ράλλην, ό όποιος άσπαζόμενος τόν νεκρόν είς τήν 
οικίαν του, είπεν ένώπιον πολλών «πόσον ό θάνατος τού Κλονάρη έλύπησε τόν 
Βασιλέα».

Κατά τήν κηδείαν έξεφώνησαν επικήδειους είς μέν τόν Ναόν τής 'Αγίας Ει
ρήνης ό ’Αρχιμανδρίτης Μ. Άποστολίδης, έπί τού τάφου του δέ ό άντιπρόεδρος 
τού Άρείου Πάγου Πολυζωίδης.

*0 Χρ. Κλονάρης ένυμφεύθη τήν χήραν τού Γεωργίου Μαυρομιχάλη, υιού τού
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Πέτρο μπέη καί φονέως του Καποδιστρίου. Αύτη κατήγετο άπδ τήν Κόρινθον καί 
ήτο κόρη του Ρέντη. ’ Η το ωραία καί περιζήτητος νύμφη. Όλόκληρον τήν προτού 
φόνου τού Καποδιστρίου νύκτα ή Ρέντη χλαίουσα παρεκάλει τον άνδρα της να μή 
φονεύση αύτόν, άλλα ματαίως.

Μετά τον θάνατον τού Κλονάρη (1849) ή χήρα του ένυμφεύθη εις τό Ναύ- 
πλιον κάποιον νεαρόν άλλ* άσημον διδάσκαλον. Κατά την ώραν τού γάμου, άπό 
τήν οικίαν ή άπό άλλους άποσταλέντες, μετέβησαν έξω άπό τήν οικίαν, όπου έτε- 
λεϊτο ό γάμος, μερικοί χυδαίοι, οι όποιοι βω μολοχούντες έψ άλλον :

«Μια σκουριασμένη κλειδωνιά έχασε τό κλειδί της.
Παντρενετ9 ή Κλονάραινα και παίρνει τό παιδί της»,

- Ό  Κλονάρης, ότε εύρίσκετο εις τό Παρίσι, συνεδέθη με πολλούς άπό τούς 
έπισήμους άνδρας, λογίους ή πολιτικούς, Φυνανεστρέφετο μετ’ αύτών καί συμμετείχε 
ένίοτε εις τά έργα των.

'Από τό Παρίσι άλληλογραφούσε μέ τον έπιστήθιον φίλον του Γεώργιον 
Πραιδην (2) τον όποιον πλήν των άλλων φιλικών έπληροφόρει καί περί της φιλο
λογικής κινήσεως εις τήν Γαλλίαν καί Γερμανίαν.

Ό  Γεώργιος Πραίδης έγεννήθη εις τά Μουδανιά τώ 1791 καί άπέθανεν εις 
τάς Αθήνας τό 1873. Έσπούδασεν εις τήν ’Ιταλίαν καί Γερμανίαν. Τό 1818 με- 
τέβη εις τήν Βλαχίαν, όπου έγένετο μέλος τής Φιλικής Εταιρείας. Μετά τήν άπο- 
τυχίαν τής έπαναστάσεως κατήλθε διά τής Τεργέστης εις την Ελλάδα. Έγινε 
Γερουσιαστής τής Δυτικής Ελλάδος, Διευθυντής τού Γραφείου τού Εκτελεστικού 
τής Κυβερνήσεο^ς. Έ π ί Καποδιστρίου κατέλαβεν ύψηλάς θέσεις. Τό 1833 Γραμ- 
ματεύς έπί της Δικαιοσύνης καί ώς τοιούτος Φυνετέλεσεν εις τήν διοργάνωσιν των 
δικαστηρίων. Τό 1844 διωργάνωσε τό Ελεγκτικόν Συνέδριον, παρά τώ όποίω δι- 
ωρίσθη είτα καί Βασιλικός Επίτροπος.

Αί τρεις έπιστολαί τού Κλονάρη προς τον Πραιδην έναπόκεινται εις το άρ- 
χεΐον τής Εθνολογικής καί 'Ιστορικής Εταιρείας Αθηνών.

'Η  ύπ’ άριθ. 15747 έπιστολή φέρει χρονολογίαν 20 Νοεμβρίου 1818 καί εί
ναι σχεδόν φιλολογική. Έν αύτή άναφέρει περί τών έκδόσεων άρχαίων Ελλήνων 
συγγραφέων υπό Γερμανών καί Γάλλων φιλολόγων. Χαρακτηρίζει λογίους τής έ- 
ποχής έκείνης, ώς τον Θήρσιον, τον όποιον άποκαλει σοφόν καί χαριέστατον, τον 
Κοραήν, διά τον όποιον λέγει χαρακτηριστικώς: «Μ* όλα τά βαθέα του γηρατειά 
είναι νόστιμος, άστεΐος, πράος, συγκαταβατικός καί άνεκτικός εις τάς άδυναμίας 
τών άλλων». Τον Κοδρικάν άποκαλει: «Γραικόν καί Τούρκον καί Γάλλον, πολύ
τροπον καί πολυμορφότερον τού Αιγυπτίου γόητος Πρωτέως».

15747

Έπιστολή Κλονάρη προς Πραιδην φιλική έν Παρισίοις 1818 20 Νοεμβρίου.

Παρά νά κάμω τήν άρχήν τού προς σέ μου γράμματος άπ’ άλλο προκρίνω 
καλήτερα ν’ άρχίσω άπό τον φίλτατόν μας 'Όμηρον, τον άκένωτον τής φιλολογίας 
θησαυρόν, ο όποιος όσον βαθύτερον έξετάζεται, τόσον περισσότερον κινεί τήν περι
έργειαν τών πεπαιδευμένων. 'Όταν έφθασα εις τό Μονάχον, μ* ολον οπού καί οί 
συνοδοιπόροι μου καί τά πράγματά μας άπαιτούσαν νά μή διακόψωμεν τον δρόμον 
μας, άλλ’ έγώ έκαμα τρόπον καί έμείναμεν δύο ήμέρας’ καί εις τό διάστημα τούτο 
άντάμωσα τον φιλόγραικον Ειρηναίον Θήρσιον (3), άνδρα καί σοφόν καί χαριέστα
τον. Ούτος ετοιμάζει νέαν έκδοσιν τής Όδυσσείας τού Όμήρου καί δι* αύτήν μέ 
κόπους καί έξοδα όχι ολίγα έλαβεν έν άντίγραφον τών άνεκδότων εις αύτήν σχο-
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λίων, ενός χειρογράφου της εδώ βασιλικής βιβλιοθήκης, και τώρα προσμένει δεύ
τερον άντίγραφον άλλων άνεκδότων εις αύτήν σχολίων ενός άλλου χειρογράφου τής 
έν ’Αγγλία Όξωνιακής (4) βιβλιοθήκης, εις άντιγραφήν του όποιου έστειλεν ένα 
μαθητήν του. *0 Θήρσιος θέλει, οτι ή ’Οδύσσεια δεν έξεδόθη ποτέ άπό κανένα μέ 
τόσην επιμέλειαν καί ακριβή παρατήρησιν, μ’ όσην ή Ίλιάς, τό όποιον φαίνεται 
αληθές, καί ελπίζει νά κάμη αύτός τήν δούλευσιν εις τήν φιλολογίαν. Μετά τήν 
’Οδύσσειαν υπόσχεται νά έκδώση καί τήν Ίλιάδα, καί μετ’ αύτήν μίαν πλήρη συλ
λογήν όλων των επικών ποιητών τών Ελλήνων, τών οποίων έσώθησαν ή ποιήματα 
ολόκληρα, ή λείψανα καί τεμάχια πολύτιμα. *Η συλλογή αύτη φαίνεται οχι ολίγης 
τιμής αξία, μάλιστα επειδή ακόμη δεν έχομεν καμμίαν ολόκληρον τών έπικών τών 
Ελλήνων. Μετά δέ ταυτα υπόσχεται καί τού Πινδάρου μίαν έκδοσιν, άλλ’ όλα 
ταύτα απαιτούν χρόνους πολλούς καί ’ίσως μετά ένα χρόνον καί μισόν άρχίσει τήν 
έκδοσιν τής ’Οδύσσειας.

Ό  καλός μας Βόλφιος (5) σημειώσεις εις τήν τού Όμήρου έκδοσιν του ούτε 
έξέδωκεν, ούτε θά έκδώσει, φοβούμενος νά μήν έκθέση έαυτόν εις τήν κρίσιν τών 
Ελληνιστών, καί πάθη χειρότερα απ’ οσα έκαμε τον Έόνιον (6) αύτός καί όλη του 
ή σχολή, όταν έφάνη ή παρά τούτου έκδοσις τής Ίλιάδος, τήν οποίαν, καθώς καί 
τήν τού Έρνέστου ('), πολλοί ’Άγγλοι Έλληνισταί, φαίνεται, ότι τήν προτιμούν 
σχεδόν άπό τήν τού Βόλφιου. Γενικώς δέ όλοι οί κριτικοί θέλουν, ότι άν καί αυτή 
μάς έδωσε τό όρθότερον κείμενον τού Όμήρου, άλλ’ είναι καί αύτη άμελημένη καί 
εις πολλά έσφαλμένη διά τήν άπροσεξίαν τού κριτικωτάτου, άλλ’ όκνηροτέρου τρό
πον τινά τούτου έκδοτου* επειδή ό Βόλφιος πρώτον μέν εις πολλά άμέλησεν ως 
καί αύτάς τάς άρχάς τής ιδίας του κριτικής, τής συσταθείσης άπ’ αύτόν, καί φερού- 
σης τό όνομα τής νέας σχολής τών Γερμανών* έπειτα δέν έδειξεν τόσον έπίμονον 
καί επίπονον επιμέλειαν, ως τε ν’ άναβή εις τάς πρώτας πηγάς τής γενικής κριτι
κής, μέ τήν οποίαν ήμποροΰσεν, έχων τόν πολύτιμον θησαυρόν τών νεοφανών εις 
τον 'Όμηρον σχολίων τής παρά τού Βολοισώνος έκδόσεως τής Ίλιάδος (άπό τόν 
όποιον κατ’ άλλα ώφελήθη παρά πολύ, καί έλαβε τάς άρχάς τών κυριωτέρων άπ5 
όσα έσύστησαν την φιλολογικήν δόξαν του), πολλά μέν τού κειμένου τά όποια 
παρέτρεξε νά διορθώση, πολλά δέ άπ’ όσα διώρθωσε, μεταβαλών αύτά κατά τό 
δοκούν, χωρίς πολλήν έξέτασιν καί επιστασίαν, ή νά μή έγγίξη τελείως, ή νά 
άττάξη άλλωε. Ό  εύφυής τούτου μαθητής Βεκκέρος (8) εις ένα του σύγγραμμα, εις 
τό όποιον εξετάζει μετ’ άλλων πολλών καί ταύτην τήν έκδοσιν τού διδασκάλου του, 
καί άναφέρει μερικά άπό τά λάθη καί τάς παραδρομίας του, ύπόσχεται μίαν νέαν 
καί άκριβώς διωρθωμένην έκδοσιν τού Όμήρου, άλλ’ ό Θεός ήξεύρει, πότε ούτος 
καί ό φιλόπονος Έι'νδόρφος (9) καί ό Βουτμάνος (10), συνεταίροι μέν καί συνεργά- 
ται προς άλλήλους, έχοντες δέ ως άρχηγόν τόν Βόλφιον, ύπεσχέθησαν μίαν καλήν 
καί καθαράν έκδοσιν τού Πλάτωνος μετά πολλών σημειώσεων καί παρατηρήσεων 
κτλ. εις 16 τόμους εις δον καί εις 8 τόμους εις 4ον. Ά λλ’ είναι πολλοί χρόνοι, 
άφ’ ού περιμένεται άνυπομόνως άπό τούς σοφούς τής Εύρώπης, καί άκόμη δέν έ
φάνη* διά κακήν μοίραν άπέθανε καί ό Έι'νδόρφος προ πέντε μηνών* μ’ όλον τούτο 
είναι πολλά πιθανόν, ότι άργά ή όγλίγορα πρέπει νά γένη αύτή ή έκδοσις, ότι καί 
οί τέσσαρες ούτοι άνδρες έκοπίασαν άρκετά εις τόν Πλάτωνα, άλλος περισσότερον 
καί άλλος όλιγώτερον καί έχουν πολλά ετοιμασμένα. Προ 45 ήμερών άπέθανε καί 
εδώ ό φιλόγραικος καί πολυμαθής Κλαβέριος (Π) άπό άποπληξίαν, καί έλυπήθην 
πολύ, πρώτον επειδή μάς άγαποΰσε πολύ, δεύτερον έπειδή τόν είχα γνωρίσει, καί 
έπρεπε νά ωφεληθώ κατά πολλά, έπειτα διότι καί πολλά, τά οποία ήμποροΰσε νά 
συνεισφέρη εις τήν ελληνικήν φιλολογίαν, έμεναν. Τού Παυσανίου (12) του τυπόνεται 
ό τρίτος τόμος καί διά τούς λοιπούς εύρέθησαν μετά τόν θάνατόν του καί ή μετά- 
φρασις καί τά σημειώματά του έτοιμασμένα* άλλ’ άν έζοΰσεν, έπρεπε νά τά κάμη

ι
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καλή τέρα με τάς άναθεωρήσεις του. Τό πολυμαθές του σύγγραμμα de premiers 
terns de la grece είναι σπάνιον καί άκριβόν, καί διά τούτο δέν σέ τό έστειλα* 
άλλ’ έλπίζο; νά το ευρώ εύθηνόν, και σέ το στέ/λω pi: δεύτερον. Καί τούτου ετοι
μάζει νέαν έκδοσιν πολλά έπαυξημένην και διορθωμένη'/, ή όποια έπρεπε νά γένη 
εις πο/λούς τόμους* ά».ά δεν είναι ακόμη γνωστόν, άν τήν είχε τελειώσει, ως τε 
νά έκδοθή μετά θάνατόν του.

Περί τού Κοραή τί νά σ’ ειπώ; είδες, άδελφέ, τήν εικόνα του εις όσα έγρα- 
ψεν* έπειδή είναι κατά πάντα σύμφο^νος μ* εκείνα* καί όποιος άνέγνωσεν, όσα είπε, 
τόν έγνώρισε πολλά καλά. Μ* όλα τά βαθέα του γηρατεία είναι νόστιμος, άστείος, 
πράος, συγκαταβατικός καί άνεκτικός εις τάς άδυναμίας των άλλων* μόνον ή λύσ- 
σα των παθών πο/Λών καλών μ.ας ομογενών τόν παρεμόρφωσεν εις γέροντα μελαγ- 
χολούντα διά νά μην ειπώ άγριον θηρίον. Δέν είναι περισσότερον άπό πενήντα η
μέρας, άφ* ού ό πολύτροπος καί πολύμορφότερος τού Αιγυπτίου γόητος Προ>τέο;ς 
Κοδρικάς (13), ο καί Γραικός καί Τούρκος καί Γάλλος γεν ο μένος, άλλ’ ακόμη καυ- 
χώμενος Αθηναίος (άν ήναι 'Αθηναίοι οί καταπλακώσαντες τήν ’Αττικήν Άλβα- 
νοί, άπό τούς οποίους αυτός καταγόμενος, ήθέλησεν όμως μέ τό πλαστόν του όνο
μα νά μάς δείξη ότι είναι απόγονος τού Κόδρου), άνθρωπος φοβερός νά τον ίδής, 
άλλα φοβώτερος νά τον άκούσης, άγανακτήσας διά το σκηπιταρικόν του δίκαιον, 
ότι τόν άδικησεν ό Κοραής, έπειδή είναι έδώ, τόσον γνωστός καί έν ύπολήψει, ό
σον αύτός «άκλεής, άίδηλος, υπό νεφέεσσιν έ σκεδασμένος», έβαψε τό κονδύλι εις 
τήν χολήν του, καί έξέδωκεν ένα φυλλάδιο'/ γεμάτον πικρίαν φθόνου, άναίδειαν, 
βωμολοχίαν καί άναισθησίαν, όσην θέλεις, τό όποιον μάς συσταίνει άξιόλογα εις
τουσ Ηένους.

Ό  σοφός ιατρός Pouqueville (14) έχει έτοιμον διά τόν τόπον μίαν νέαν περι- 
ήγησιν της Ηπείρου, οπού έχρημάτισε Πρόξενος (Consul) τών Γάλλων περίπου 
δέκα χρόνους, καί έπαρατήρησε τόσα, ώς τε ή περιήγησίς του θά γένη εις τέσσα- 
ρας τόμους εις 8ον. ’'Αν αίχμάλίυτος προτήτερα, μήν ήξεύρων ακόμη τήν γλώσσαν 
μας, καί μή έχων άρκετόν διάστημα καιρού, πάλιν έγραφε, κατά τάς άληθεστέρας 
καί άκριβεστέρας κρίσεις, τήν καλητέραν εις τον Μωρέαν περιήγησιν άπ’ όσος εί
δαμε'/, δέ'/ πρέπει άράγε νά προσμένωμεν τώρα άπ’ αυτόν τήν τελειοτέραν τής ’Η
πείρου περιήγησιν; Σέ προμηνύω δέ, ότι τόν Άλή πασάν έχει νά τον ζωγραφίση, 
μέ τά, όσον δυνατόν, σκοτεινώτατα χρώματα. ’Έπρεπε νά ήναι ήδη έκδιδομένον το 
σύγγραμμά του, άν ήτον τε/£ΐωμένος ό χάρτης τής ’Ηπείρου, τον οποίον είδα η
μιτελή μίαν ημέραν εις τού Barbier du Rocage, ό οποίος τόν καταστρώνει* έως 
τά μέσα τής άνοίξεο/ς, ελπίζω, ότι έκδίδεται, καί τότε τήν στέλλω τού άδελφού 
μου καί τήν βλέπεις* ό χάρτης τής Ηπείρου γίνεται καί πλατύτατος καί άκριβής 
καί ό σοφός ούτος Γείυγράφος τον /έγει κλασσικόν. Ή  περιήγησή τού 'Άγγλου 
Λεάκου (1δ) εις τήνΓραικίαν, περί τής οποίας ώμίλησε καί ό λόγιος μας Ερμής (16), 
όταν έκοινολογήθη, κατεκρίθη πολύ καί άπό τούς Άγγλους καί άπό τούς Γάλλους 
καί άπό τούς Γερμανούς* καί φαίνεται τώ οντι μικρού άξια* έπειδή ό πρώτος τό
μος, ό μόνος φανείς εις φώς πραγματεύεται μόνον περί τής φιλολογίας τής Γραι- 
κικής γλώσσης καί πρωτού μέ'/ έξετάζει τήν φύσιν τής γλώσσης μας, άρχίζει άπό 
τά είκοσιτέσσαρα γράμματα, τά όποια διαιρεί εις φωνήεντα καί εις σύμφο/να, καί 
έπειτα προ χωρών εις τάς διφθόγγους κάμνει τήν έξετασίν του ολίγον σχολαστικω- 
τέραν μ’ όλον όπού έν τώ μεταξύ τούτοι/ δεικνύει πολλάκις ότι έ μελέτη σε άρκε- 
τόν καιρόν καί μέ προσοχήν ταύτην τήν ύλην καί ούτε άπό νουν παρατηρητικόν εί
ναι στερημένος, άλλ’ ομοιάζει εις τά περισσότερα ωσάν νά είχε σκοπόν νά γράψη 
γραμματικήν τής γλώσσης μας, καί οχι θεωρίας περί τής φύσεώς της* έπειτα 
προχωρώ'/ έξετάζει τούς συγγραφείς μας άπό τών οποίων τά συγγράμματα εκλέγει 
τά χρησιμώτερα εις τόν σκοπόν του τραγούδια τού Ρήγα κο*. μετ’ αύτά ένα άθλιον
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πόνημα έπιγραφόμενον Ρωσσαγγλογάλλου, τό όποιον έχει τό αυτό υποκείμενον μέ 
τα πρώτα, αλλά του λείπει ολη ή δύναμις καί τά νεύρα εκείνων έπειτα 
εξετάζει καί άλλα συγγράμματα* καί εις τό τέλος έχει ένα λεξικάκι τρίγλωσσον 
τής Γραικικής, ’Αλβανικής καί Κουτσοβλαχικής γλώσσης* εν γένει ό συγγραφεύς 
δεν δείχνει ούτε κρίσιν ούτε παρατηρήσεις άνταξίας των μέσων, καί του καιρού, 
όπου έξώδευσεν εις την έξέτασιν τού ’Έθνους μας. Ό  δεύτερος τόμος, οπού ήτον 
νά πραγματευθή περί των ήθών, έθών καί τού χαρακτήρος τού γένους μας, δεν έ- 
φάνη άκόμη καί ίσως, καθώς βεβαιώνουν τινες, ούτε θά φανή ποτέ. Επειδή, λέ
γουν, ότι ό συγγραφεύς προς τόν όποιον είπαν καί ίσως οχι άδίκως, ότι ώδινεν ό
ρος καί ετεκε μύν, δεν τολμά πλέον νά έκθέση τούς κόπους του εις τό αύστηρόν 
καί άλάνθαστον κριτήριον τού κοινού, μ’ όλον οπού πολλοί φίλοι του τόν έπαρα- 
κίνησαν νά μήν άφεθή, έγκαρδιόνοντές τον μάλιστα, ότι μέ τόν δεύτερον τόμον 
ήμπορει νά εξάλειψη καί τάς κατά τού πρώτου κατηγορίας. Περί δέ των Παρισίων 
σε γράφω κατά τό παρόν ολίγα, καί τά περισσότερα τ’ άναβάλλώ εις δεύτερον 
γράμμα μου. 'Όσοι τούς ώνόμασαν, άδελφέ, νέας ’Αθήνας, δεν έσφαλαν, μέ φαίνε
ται* επειδή οχι μόνον τά σχολειά των είναι πολλά καί λαμπρά, καί τά αύτά μαθή
ματα παραδίδονται άπό πολλούς διδασκάλους έπισήμους κατά διαφόρους τρόπους, 
διά νά εύχαριστήσουν τάς διαφόρους χρείας καί τούς σκοπούς των σπουδαζόντων* 
άλλά καί άλλα άπειρα μέσα τού νά καλλιεργήση τις τόν νοΰν του παντού συν
απαντά* καί εις τούς δρόμους αύτούς ευρίσκει ό άνθρωπος συχνά πράγματα, ικανά 
νά εύχαριστήσουν οχι μόνον τήν περιέργειαν, άλλά καί τήν φιλομάθειαν* μάλιστα 
άν άγαπά τις νά σπουδάζη τήν γοητείαν εις όποιαν πλατείαν καί στενωπόν γυρίση, 
παντού συναπαντά πολλούς καί σοφούς εις τούτο διδασκάλους. Εις τούτους έσπού- 
δαξε τόσον καλά τά μυστήρια ταύτης τής θαυμασίας τέχνης ό καλός Βρετών (17), 
τόν όποιον σάς εύχομαι νά χαίρεσθε αύτοΰ. Μίαν ήμέραν έσυναπάντησα εις τόν 
δρόμον ένα άπό τούς άξιωτέρους καί έπιτηδειοτέρους άγύρτας των Παρισίων, ό 
όποιος μ’ έφάνη ό κυριώτερος διδάσκαλος τού Βρετώνος* έδειχνε πρός τόν συσσω- 
ρευόμενον περί αυτόν όχλον θαυματοποιίας τινάς, τάς οποίας δέν ήμπόρεσα νά 
παρατηρήσω καλά καί έφώναζε μεγαλοφο^νότατα* «Messieurs, voila des secrets 
ignares de touts les physissiens, qui ont cependent penetre les m ysteres 
de la nature* Messieurs, adressez - vous, V il vousplait, a touts les profes- 
seurs de phasique a Paris et vous en serez convaincus si vous leurs de* 
mandez, comment cela se fait, ils ne savent ce qu’ils doivent repondre, 
sivous leurs demandez les couses, ils les ingnorent aussi* tout ce quevous 
voyez, Messieurs, est le d ru it des mes lonques et continuelles m editations 
etc». Δέν σέ φαίνεται, άδελφέ, ν* άκούης τόν Βρετώνα καυχώμενον εις τά μυστή
ρια τής τέχνης του τής θαυμαστής τού νά κατασκευάζη καλά ψιμμύθια, νά έμπο- 
δίζη τήν σύλληψιν των παλλακίδων καί άλλα ούτιδανώτερα, καί τρομερώτερα; Μή 
μέ κατηγορήσης, άδελφέ, ώς φιλολοίδο^ρον, άν δέν ήμπορώ νά σιωπήσω τήν άλήθειαν.

Japelle unchat unchat; Breton unc cherlutan.
Εις τά βιβλία τού άδελφού, τά όποια πρό είκοσιν ήμερων έξεκίνησα, σάς 

έστειλα καί δύο γραμματικάς τής λατινικής γλώσσης παρά τού Lemare, μίαν ίδι- 
κήν σου καί άλλην τού κύρ Χρησταρή (18), τόν όποιον προσκυνώ, καί παρακαλώ 
νά μέ συγχωρήση, άν αί πολλαί άσχολίαι μου δέν μ’ έσυγχώρησαν νά τόν γράψω 
ιδιαιτέρως* άλλά μέ δεύτερον δέν θ’ άναβάλω πλέον τό χρέος μου* αί γραμματικαί 
αύταί είναι τής τρίτης έκδόσεως, ή όποια τρεις ήμέρας πριν στείλω τά βιβλία έ- 
βγήκεν άπό τόν τύπον* καί διά τούτο ούτε τάς έδεσα πρώτον έπειδή δέν είχα άρ- 
κετόν καιρόν καί δεύτερον επειδή ήτον άκόμη νωπαί καί τά γράμματα τού ενός 
φύλλου ήθελε κολλήσουν μεταδιδόμενα εις τού άλλου. *Η γαλλική μετάφρασις τού 
αύτοΰ συγγραφέως είναι άκόμη εις τόν τύπον, καί όταν φανή, σάς τήν στέλλω.
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Σ ’ έστειλα άκύμη καί τήν βιβλιοθήκην του ’Απολλοδώρου, κατά παραγγε
λίαν σου, καί τόν Πλούτον του Άριστοφάνους έκδοΟέντα νεο^στί μέ σημειώματα 
γαλλικά κατ’ εκλογήν μου. Αναφέρετε τόν κυρ Χρησταρήν, ^τι ή επιτομή της 
γαλλικής έγκυκλοπαιδείας, περί τής οποίας μ* έπαράγγειλε νά έρωτήσω τόν κυρ 
Νικολόπουλον (,0), είναι ή ίδια, όπου τόν έλεγα, είς ένδεκα τόμους, τής οποίας ή 
τιμή είναι 30—30 φράνκα. Τό μέρος τής Εγκυκλοπαίδειας τό πραγμ.ατευόμενον 
τήν Ηθικήν είναι ή φιλοσοφία, ή οποία είναι είς τρεις τόμους διηρημένους είς έξ 
τμήματα* πόσον πωλείται μέ δεύτερον τού τό φανερόνω άφεύκτως* τούρα δέν ή μ
πόρεσα, έπειδή σήμερον καί μαθήματα έχω πολλά, καί τό βιβλιοπωλείον του 
T ancoukp, όπο>ς πο>λείτ«ι, είναι πολλά μακράν τής κατοικίας μου. Πολλά προσ
κυνήματα άπό τόν κυρ Νικολόπουλον πρός τόν κύρ Χρησταρήν. * Υγιαίνετε. Αύτάς 
τάς ήμέρας στέλλω καί τάς παραγγελίας, όπου μέ έγράφετε καί είς 40 ήμέρας 
φθάνουν αυτού* πάλιν υγιαίνετε.

18 Ίανουαρίου 1818 Ν. έν Παρισίοις 

Χριστόδουλος Κλονάρης

Σήμ.ερον έλαβον καί τό τρίτον γράμμα σου, τό όποιον μ’ έδειξεν έκ νέου τήν 
γενναιότητά σου, καί φιλικωτάτο>ν πρός έμέ σου διάθεσιν πρός τά όποια μήν έ'χο> 
μέ τί νά σ’ άπαντήσοί, σ’ ευχαριστώ άπό τού βάθους τής καρδίας μ,ου* άλλ’ άν δέν 
ήμπορώ έγώ νά σ’ άντιπροσφέρω τι «άλλ* ούκ άρετα κακά έργα, φασιν οί ποιη- 
ταί». Τήν κοκόναν (20) Ταρσίτσαν ταπεινώς προσκυνώ. Τού αγίου Λοιδο)ροικίου 
άσπάζομαι την δεξιάν εύλαβώς.

Τόν κύρ Δ. Παλαιόπουλον (2|) προσκυνώ, όμοίοις καί τόν φίλτατον κύρ Κων
σταντίνον Καρπενησιούτην (22). Τόν λογ. Νικολάκη καί την σύζυγόν του κοκόναν 
Ευφροσύνην προσκυνώ.

1. Λ ά μ π ρ ο ς  Φ ω τ ι ά δ η ς. Λόγιος καί διδάσκαλος του Γένους. ΈγεννήΟη περί τά 
μέσα τού III αίώνος είς Ιωάννινα καί άπέΟανεν είς τό ίίουκουρέστιον τό 1805. Κσπούαασεν 
άρχικά είς τά 'Ιωάννινα είς τάς σχολάς όπου έδίδασκεν οί Κοσμάς Μπαλάνος καί Τρύφο>ν καί 
μετά ταυτα μ,ετέβη είς τό βουκουρέστιον, όπου παρακολούθησε τήν διδασκαλίαν τοΟ Νεοφύτου 
Καυσοκαλυβίτου. Μέγα μέρος όμως της μορφο>σεώς του όφείλει είς τάς κατ’ ίδιαν μελέτας. 
Τό 1798 διωρίσΟη σχολάρχης της Ακαδημίας τού Βουκουρεστίου όπου έδίδαξεν έπί 13 έτη 
μέχρι τού θανάτου. *0 Φοίτιάδης άνέπτυξε σπουδαιοτάτην διδακτικήν δράσιν καί άνεδείχΟη έ
νας* άπό τούς μεγαλυτέρους διδασκάλους τού Γένους κατά τήν προεπαναστατικήν περίοδον. Είς 
τάς γλωσσικάς του άρχάς ό Φο^τιάδης ήτο συντ^ρητικώτατος όπαδός τής άρχαΐζούσης τάσεως.

2. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς '  II ρ α ΐ δ η ς. ’ΚγεννήΟη είς τά Μουδανιά τό 1791 καί άπέΟανεν είς τάς 
*Αθήνας τό 1873. Έσπούδασεν είς τήν Ιταλίαν καί Γερμανίαν. Τό 1818 μετέβη είς βλαχίαν, 
έγινε Φιλικός καί μετά τήν άποτυχίαν τής Έπαναστάσεως κατήλΟε διά τής Τεργέστης είς τήν 
‘Ελλάδα. Κατά τήν πρώτον πολιορκίαν τού Μεσολογγίου τό 1822 έκλείσΟη είς αύτό. Τό 1823 
έγινε Γερουσιαστής τής Δυτικής ‘Ελλάδος. Διευθυντής τού Γραφείου του Εκτελεστικού τής 
Κυβερνήσεως. Έ πΙ Καποδιστρίου κατέλαΟεν ύψηλάς θέσεις. Τό 1838 γραμματεύς έπί της Δι
καιοσύνης καί ως τοιούτος συνετέλεσεν εις τήν διοργάνο>σιν των δικαστηρίων. Τό 18όό δι- 
ωργάνωπε τό Ελεγκτικόν Συνέδρων, παρά τω όποίω διο>ρίσΟη εϊτα καί βασιλικός Επίτροπος.

3. Ε ί ρ η ν α ϊ ο ς Θ ή ρ σ ι ο ς.
ό. Ό ξ ω ν ι α κ ή  β ι β λ ι ο θ ή κ η .  *11 βιβλιοθήκη τού ΙΙανεπιστημίου τού Όξωνίου, 

νυν ’Οξφόρδης, πόλεως τής ’Λγγλίας. Τούτο ΙδρύΟη τόν 12ον μ.Χ. αιώνα.
5. β ο λ φ ι ο ς .  βόλφ Φρειδερίκος—Αύγουστος. Γερμανός Φιλόλογος, 1759—1824. Ί Ι -  

σχολήΟη περί τήν φιλολογίαν άποκλειστικώς. Συνέγραψε πραγματείαν περί των ‘Ομηρικών 
έπών κ.τ.λ.

Γ>. Έ  ύ ν ι ο ς—1Έννιος (Ivnnius) Κουιντος. Λατίνος ποιητής, γεννηθείς έν Ρωδαιαίς 
τής Καλαβρίας 230 π.Χ.

7. Έ  ρ ν έ σ τ ο ς.—K rncsli, ’Ιωάννης—Αύγουστος. Γερμανός φιλόλογος, φιλόσοφος καί 
θεολόγος. 1707—1781. Έξέδωκε διαφόρους φιλολογικάς συγγραφάς καί πολλούς έκ τών άρ- 
χαίων κλασσικών, ως τόν Ξενοφώντα, "Ομηρον, ΙΙολύβιον κ.τ.λ.

8. Ι Ι ε κ κ έ ρ ο ς .  — Bekkcr (ή Βεκκήρος) Εμμανουήλ—Αύγουστος. Γερμανός φιλόλο-



γος 1785—1871, Έλληνομαθέστατος καί μέ μεγάλην φρόνησιν προικισμένος. Βαθύς γνώστης 
των αρχαίων ποιητών και συγγραφέων ήρχισε να εκδίδει σειράς έκδόσεις.

9. Έ ι ν δ ό ρ φ ο ς.
10. Βουτμάνος.
11. Κλαβέριος .  Clavier Στέφανος. Γάλλος Ελληνιστής 1762—1817. Κατ’ άρχάς 

νομικός σύμβουλος του Σατελέ, τό 1788 πρόεδρος του Κακουργιοδικείου του Σηκουάνα. Έδη- 
μοσίευσε πλείστας μεταφράσεις συγγραφέων. Μέλος της ’Ακαδημίας των έπιγραφών, καθηγη
τής της ελληνικής φιλολογίας είς τό Κολλέγιον της Γαλλίας. Έξέδωκε τήν Βιβλιοθήκην του 
’Απολλοδώρου, τόν Παυσανίαν, ιστορίαν των πρώτων χρόνων της Ελλάδος κ.τ.λ.

12. Παυσανί ας .  Περιηγητής έκ Μαγνησίας της Μ. ’Ασίας. Περιηγήθη έπί της έ- 
ποχής τού Άδριανοΰ και Άντωνίνων τήν Ελλάδα, Μικράν ’Ασίαν, Συρίαν, Αίγυπτον, Λιβύην, 
’Ιταλίαν. Συνέγραψε πολλά ώς ’Αττικά, Κορινθιακά—Άργολικά, Λακωνικά, Μεσσηνιακά, Ή- 
λειακά, ’Αχαϊκά, ’Αρκαδικά, Φωκικά, Βοιωτικά. Τό έργον του είναι πάρα πολύ πολύτιμον διά 
τήν ελληνικήν άρχαιολογίαν καί τέχνην.

13. Κοδρι κάς .  Παναγιώτης. Έλλην λόγιος έξ ’Αθηνών. Άπέθανεν είς τό Παρίσι 
τό 1827. Μετέβη είς τήν Κωνσταντινούπολή δΓ άνωτέρας σπουδάς. Τό 1788 προσελήφθη ύπό 
του Μιχαήλ Σούτσου, ήγεμόνος της Βλαχίας, μέ τόν τίτλον τού καγκελαρίου. Τό 1801 έγινε 
γραμματεύς της Τουρκικής Πρεσβείας εις τό Παρίσι, βραδύτερον διερμηνεύς έν τώ Γαλλικώ 
‘Τπουργείω ’Εξωτερικών. *0 Κοδρικάς Ιγινεν ιδίως γνωστός τό 1816. Ή  το ένθερμος ζηλωτής 
τής ελληνικής διαλέκτου πού έγράφετο είς τά Πατριαρχικά σιγγίλια καί ήγεμονικά χρυσό- 
βουλα. Έκηρύχθη κατά τής μεταρρυθμιστικής τάσεως τού Κοραή. Αί ίδέαι τού Κοδρικά έπέ- 
δρασαν έπί τήν διαμόρφωσιν τής καθαρευούσης έπί τό άρχαϊκώτερον περισσότερον τών ιδεών 
τού Κοραή.

14. Ρ ο ιι q ιι e ν i 1 1 e.—Φραγκίσκος. Γάλλος περιηγητής καί ιστοριογράφος, 1770— 
1838. Έσπούδασε τήν ’Ιατρικήν είς τό Παρίσι. Μετέσχε τής γαλλικής επιστημονικής άποστο- 
λής είς Αίγυπτον, άλλ’ άσθενήσας έπέστρεφε τό 1798 είς Γαλλίαν, οτε ήχμαλωτίσθη παρά τήν 
Καλαβρίαν ύπό πειρατών ’Αφρικανών, οί όποιοι τόν άπεβίβασαν είς τό Ναυαρινον. Ά π’ έκεΐ 
τόν έφερον είς τήν Τρίπολιν, όπου έμεινε φυλακισμένος έπί δέκα μήνας. Μετά ταύτα έστάλη 
είς τήν Κωνσταντινούπολή, δπου έφυλακίσθη είς τό Έπταπύργιον έπί δύο έτη. Άπεφυλακίσθη 
δέ διά τών προσπαθειών τής κυβερνήσεώς του. Κατά τά ετη τής φυλακίσεώς του ήσχολήθη είς 
τήν έκμάθησιν τής έλληνικής γλώσσης καί τήν οίκείωσιν μέ τά άφορώντα είς τούς Τούρκους. 
Φθάσας τό 1801 είς τό Παρίσι, έτυχεν ιατρικού διπλώματος, άλλά δέν ήσκησε τήν ιατρικήν, 
καί έπεδόθη είς τήν σύνταξιν τού πρώτου περί τών άνατολικών πραγμάτων έργου του, «ταξί
δια είς Μωρέαν, Κωνσταντινούπολή, ’Αλβανίαν καί πολλά άλλα μέρη τής ’Οθωμανικής Αύτο- 
κρατορίας», είς τό όποιον περιέγραψε τάς χώρας καί τά ήθη τών κατοίκων αύτών. Τό έργον 
τούτο έξεδόθη τό 1805 είς 3 τόμους καί έξετιμήθη πάρα πολύ. Μετ’ ολίγον ό Πουκεβίλ ά- 
πεστάλη ώς πράκτωρ τής Γαλλίας παρά τω Άλή Πασά τών Ίωαννίνων, μέ τόν όποιον συν- 
εδέθη στενώς. Άπό τά ’Ιωάννινα άνεκλήθη τό 1815, άργότερα δέ διωρίσθη ώς απλούς πρόξε
νος είς τάς Πάτρας. Ό  Πουκεβίλ, έπιστρέψας κατόπιν είς τό Παρίσι, κατέγινεν είς τήν συγ
γραφήν καί έκδοσιν τών δύο μεγάλων έργων, μετά τών οποίων είναι συνδεδεμένον τό όνομά 
του καί μέ τά όποια ώφέλησε τήν έλληνικήν ύπόθεσιν: «Ταξίδιον είς Ελλάδα» μετά γεωγρα
φικών χαρτών κ.τ.λ. καί «‘Ιστορία τής άναγεννήσεως της Ελλάδος», έν ή περιέχεται άφήγησις 
τών γεγονότων άπό τού 1740 μέχρι 1824. Τό δεύτερον μετεφράσθη είς τήν έλληνικήν ύπό Ξ. 
Ζυγούρα 1890. Ό  Πουκεβίλ τό 1827 έξελέγη ’Ακαδημαϊκός.

15. Λ εάκος.—Λήκ—(Leake) Γουλιέλμος—Μαρτίνος.’Άγγλος στρατιωτικός καί άρ- 
χαιολόγος 1777—1860. ’Αξιωματικός ών περιώδευσε τήν Μικράν ’Ασίαν, έπεσκέφθη τάς ’Α
θήνας, Αίγυπτον, Κύπρον, Ίόππην, Συρίαν, περιηγήθη ολόκληρον τήν Ελλάδα καί έμάζευσε 
πλουσιωτάτας συλλογάς άρχαίων άντικειμένων, τά όποια άποτελούν κοσμήματα τών Εθνικών 
μουσείων τής ’Αγγλίας. Τό 1807 άπεστάλη ώς άπεσταλμένος τής ’Αγγλίας είς τήν ’Ήπειρον, 
ϊνα βολιδοσκοπήση τού Άλή Πασά τις διαθέσεις, δτε ή ’Αγγλία έπολέμει τήν Τουρκίαν καί 
νά έξετάση πώς θά ήμπορούσε νά τόν ύποστηρίξη ή ’Αγγλία. Ό  Λήκ παρέμεινεν έπί μακρόν 
είς την ’'Ηπειρον καί περιήλθεν ολόκληρον τήν ’Αλβανίαν μελετών τήν χώραν άπό πάσης άπό- 
ψεως καί καθώρισε τόν τρόπον τής άμύνης αύτής είς περίπτωσιν καθ’ ήν θά είσέβαλλον οί 
Γάλλοι. Διά νά άντιδράση είς τάς ένεργείας ταύτας ό Ναπολέων άπέστειλεν είς ’Ιωάννινα ώς 
γενικόν πρόξενον τής Γαλλίας τόν Πουκεβίλ. Ή μακρά παραμονή τού Λήκ είς τήν Ήπειρον 
υπήρξε σημαντικωτάτη άπό άπόψεως Ιστορικών πληροφοριών, καθ’ δσον έίκόνισεν ούτος τήν 
έν Ήπείρω κατάστασιν άπό πάσης άπόψεως άφοΰ έμαθε καλώς τήν έλληνικήν καί συνεδέθη μέ 
πλείστους διαπρέποντας "Ελληνας καί ’Οθωμανούς, ήμπόρεσε νά έμβαθύνη είς τά ήθη καί τόν 
βίον τής πόλεως, άλλά καί εις τόν δημόσιον καί ιδιωτικόν βίον τού Άλή. Είς τόν Λήκ όφεί- 
λομεν πολυτίμους λεπτομερείας τής ιστορίας τού Άλή Πασά.

16. Λόγ ι ος  Ερ μ ή ς .  ‘Ο Λόγιος ‘Ερμής είναι ή πρώτη έλληνική φιλολογική έφη- 
μερίς ή μάλλον περιοδικόν, έξεδίδετο είς τήν Βιέννην κατά δεκαπενθήμερον άπό δύο τυπο
γραφικά φύλλα άπό τάς άρχάς τού 1811 ύπό τού Ανθίμου Γαζή. Διακοπείσης τής έκδόσεως
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αυτού τό 1814, έξεδόθη κα.Ι πάλιν κατά τό 1816 υπό του Θεοκλήτου Φαρμακίδου, μ.έ χρημα- 
τικην βοήθειαν του Κοραή, καί του οποίου διηρμ,ήνευσε τάς άρχάς καί ιδίως τάς περί γλώσσης. 
Τό περιοδικήν τούτο είς τό όποιον συνειργάζοντο οί περί τόν Κοραήν λόγιοι, έδημοσίευσε δια
φόρους άξιολόγους πραγματείας καί συνέτεινε μχγάλως είς τήν πνευματικήν άνάπτυξιν του 
’Έθνους. Τήν ίην Μαίου 1821 διεκόπη ή έκδοσις του Λογίου Έρμου, διότι ή Αύστριακή κυ- 
βέρνησις άπήτησε, όπως δημοσιευθή παρ’ αύτου ή άποκήρυξις τής έν Έλλάδι έκραγείσης έπα- 
ναστάσεως, ή οποία έγένετο μέ πίεσιν των τουρκικών άρχών υπό του Πατριάρχου Γρηγο- 
ρίου του Ε \

17. Β ρ ε τ ώ ν—Μπρετόν ντέ λος Έρρέρος, (Breton de los H erreros), δόν Μανουήλ. 
'Ισπανός θεατρικός συγγραφεύς 1796—1873.

18. X ρ η σ τα  ρ ή ς—Μιχαήλ. Λόγιος, Έγεννήθη είς τά Ιωάννινα καί άπέθανε τό 1831. 
Έδιδάχθη τά έγκύκλια είς τήν πατρίδα του καί είς τό Πατάβιον. Μετά ταυτα μετέβη είς 
Βιέννην. Έσπούδασε τήν Ιατρικήν, τήν οποίαν έξήσκησεν είς τό Βουκουρέστιον άπό του 1818. 
Ένεγράφη είς τά μέλη του «Ελληνικού Λυκείου» (Εταιρείας άποσκοπούσης τήν έξύψωσιν του 
φρονήματος των Ελλήνων) καί παραλλήλως έκαλλιέργη τά γράμματα, μεταφράζων δράματα έκ 
τής ’Ιταλικής καί Γαλλικής προς διδασκαλίαν άπό σκηνής του έν Βουκουρεστίω Θεάτρου. ’Έ 
γινε Φιλικός καί έλαβεν ένεργόν μέρος κατά τήν έν Βλαχία έξέγερσιν, είς τήν μάχην του 
Δραγατσανίου, έξ ής μόλις έσώθη είς Τρανσυλβανίαν. Έξέδωκε: Στοιχεία Αριθμητικής καί 
Άλγέβρας του Μέσβουργ (Γίατάβιον 1804). Περί ηθικής καί ευδαιμονίας (έκ του γαλλικού, 
Βιέννη 1816). ’Ιούνιος Βρούτος, τού Βολταίρου (Βουκουρέστι 1820) καί Μερόπη 1820. Κατή- 
χησις των κυριωτέρων κοινωνικών καθηκόντων 1831.

19. Ν ι κ ο λ ό π ο υ λ ο ς  Κωνσταντίνος. Έλλην λόγιος, γεννηθείς έν Σμύρνη 1774 καί 
άπέθανεν είς τό Παρίσι 1842. Οί γονείς του κατήγοντο άπό τήν Άνδρίτσαιναν. Έσπούδασε 
είς τήν Σχολήν τής Σμύρνης, τό 1800 μετέβη είς τό Παρίσι, διά νά εύρύνη τάς γνώσεις του. 
Διά νά συντ/)ρήται έγινεν οίκοδιδάσκαλος. Έγνωρίσθη μέ πολλούς Γάλλους καί έξετιμήθη άπ’ 
αύτούς. Διωρίσθη υπάλληλος τής Βιβλιοθήκης τής Γαλλικής ’Ακαδημίας καί έτσι ήδυνήθη 
άνετώτερον νά άσχοληθή είς τήν φιλολογίαν. τΙΤ.το πάρα πολύ βιβλιόφιλος καί κατήρτησε μίαν 
των πλουσιωτέρων ί δ ιοντικών βιβλιοθηκών τής Εύρώπης, πού περιελάμβανε σπανιωτάτας έκ- 
δόσεις. Τήν βιβλιοθήκην αύτήν ό Νικολόπουλος έκληροδότησε είς τήν σχολήν τής Άνδριτσαί- 
νης, ήτο ένας άπό τούς σπουδαιοτάτους έλληνιστάς καί φιλοπονωτέρους συγγραφείς τής έπο- 
χής του.

20.

Ή  δευτέρα επιστολή του Κλονάρη πρός τόν Πραίδην έχει τόν άριθμόν 
15747α, καί φέρει χρονολογίαν 20 Όκτο)βρίου 1818, είναι δέ καί αύτή φιλολογική.

15747α'

Κάμε, άδελφέ, καί σύ τρόπον νά έλθης έδώ, διά νά περνώμεν τάς όλίγας ώ
ρας της μικράς εύκαιρίας μας, συνομιλούντες γλυκά καί περιδιαβάζοντας είς τόν 
ώραΐον Κεραμεικόν (*) ή τόν τερπνόν του Λουξεμβούργου κήπον* ούτος ολίγα βή
ματα άπέχει άπό τήν κατοικίαν μου' μάλιστα μετά τόν περίπατόν μας ήμπορουμεν 
ενίοτε νά διαβαίνωμεν είς τό παρακείμενον Ώδείον, διά νά άκούωμεν τά πάθη των 
παλαιών καί νέο>ν ήρούων. Δεν ήξεύρεις, πόσον έπεθύμησα την ήσυχον καί γλυ- 
κείαν συναναστροφήν σου. Έδώ είναι πολλοί Γραικοί' αλλά ποιος ήμπορεί νά 
συμβιβασθή τόσον οίκείως μέ άνθρούπους συμπεριφέροντας παντού τάς καλάς τής 
θαυμαστής μας άνατροφής έξεις, μέ τάς οποίας πόσην τιμήν στοχάζεσαι έξω άπ* 
ολίγους, οί λοιποί δέν κάμνουν είς τό γένος καί πόσα δέν υπόσχονται είς αυτό μέ 
την έπιστροφήν των! Συμπαρηγορούμεθα οί δύο μέ τόν Πίκολον(2), μέ τόν όποιον 
καί συγκατοικώ είς τό αυτό σπήτι' άλλά πόση έπρεπε νά ή ναι ή διαφορά άν εί- 
μεθα τέσσαρες καί πέντε όμόφρονες. * Ακούω, ότι έρχεται 6 Φωτύλοις (3)' άλλά τί 
πρέπει νά προσμένω, σέ παρακαλώ, άπ* άνθρωπον, ός τις πάντοτε συλλογίζεται, 
καί φαίνεται άποφασισμένος ν’ άρχίση νά κοινόνη τούς θαυμασίους καρπούς τών 
πολυχρονίων συλλογισμών του, όταν οί ά,λλοι παύουν. "Αν ήμουν σύντροφος τών 
κάτο) άνθρίύπων, ήμπορουσα κάτι νά προσμένω άπό τόν άνθρωπον' ένόσω 8μως 
ζώ, δι* έμένα είναι νεκρός* ίσως ήμποροΰσε νά τόν ύποφέρη πολλούς άκόμη χρό-
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νους ή Βουκουρεστινή 'Υπατία (4), έπειδή άγαπά νά λέγη πάντοτε και νά μήν ά- 
κούη ποτέ, διότι τά ήξεύρει όλα, και νομίζουσα, καθώς φαίνεται, τήν σοφίαν φορ· 
τίον βαρύ, θέλει νά έλαφρόνεται* εγώ όμως, κατά δυστυχίαν, όταν μεταχειρίζωμαι 
τον καθρέπτην μου, παρατρέχω τάς ρυτίδας μου καί κυττάζω ότι έχω δύο αύτιά 
καί ένα στόμα. Μανθάνω, ότι ή φιλόσοφος άρχόντισσα ξερνά κατ’ εμού όσα δέν 
ήμπορεΐ, άλλά ελπίζω καί εγώ νά έπιστρέψω με τόκον πολλαπλάσιον προθυμό
τατα* ίσως οί Παρίσιοι, καθέδρα τού πολιτισμού καί της γυναικολατρίας, ήμπο- 
ρούσαν νά διδάξουν πάντα άλλον εις τον τόπον μου, νά μή παρατρέχη άπό τάς 
άπαιτουμένας τόσον άδυσωπήτους, παρά τού γυναικείου γένους λατρείας κάμμίαν* 
ουδέ προς κάμμίαν ανεξαιρέτως. Άλλ* έγώ κατά κακήν μοίραν έβύζαξα άπό τάς 
πρώτας στιγμάς των βουνών τού Ζαγορίου την άγριότητα καί είναι πλέον άδύνα- 
τον νά μέ μάθουν ποτέ νά προσφέρω άναισθήτως προς ένα χοντρόν καί άνάλατον 
κομμάτι κρέας θυμίαμα ως προς θυμίαμα. Διά νά γελάσης δέ ολίγον, ακούσε ένα 
ή δύο παραδείγματα της ορεινής μου τραχύτητος. Κάποιος άπό τούς καλούς μας 
έδώ λογίους μ’ έζήτησε νά τον είπώ είλικρινώς τήν άλήθειαν περί των προτερημά
των του* καί επειδή έλεήσας τό άνθρώπινον, άφησα νά πέση άπό τό στόμα μου 
μέρος αυτής μικρότατου, έλυπήθη 6 άνθρωπος, καί μ* είπε, γελών άνόρεκτα, ότι 
πρέπει νά κάμω έρωτα μέ κάμμίαν Παρισινήν, διά νά μέ δώση τον τόρνον τής 
Γαλλικής άστειότητος, καί τό χειρότερον, έπέφερεν, έξακολουθών άκόμη τον παρά
δοξον γέλωτα, ότι δι’ άγάπην προς εμέ προσφέρει τήν φιλίαν μιας γνωριμίας του, 
τήν οποίαν μ* ένθύμισεν ότι είδα πολλάκις εις τήν Βιβλιοθήκην τού Πατεπιστη- 
μίου, άναγινώσκουσαν μέν, καθώς αύτός μέ είπε, φιλολογούσαν δέ, καθώς μαρτυ
ρούν τά μάτια μου, άλλ’ έγώ, έπειδή άφ’ ού έγνώρισα τήν φιλόσοφον άρχόντισσάν 
σας, έλαβα τόσην άντιπάθειαν προς τάς λεγομένας άπό τούς Γάλλους femmes 
savantes, τον άπεκρίθην μέ τον νοΰν μου, ότι μ’ ύποχρεόνει πολύ ή φιλία της, άν 
μεταδώση κ’ έμένα τήν θαυμαστήν φιλοκαλίαν της καί τήν έμπνευσιν τής βρα
χνιασμένης Μούσης της. Άναμφιβόλως έχων τά δύο ταΰτα μέσα, ή, άν θέλης, έρ- 
γαλεία τής τέχνης, ήμπορώ, γράφων ωδάς εις τήν άνοιξιν, ν’ άρχίζω άπό τον 
σιδηρόφρονα θεόν χειμώνα, καί τήν σκυθρωπήν σκηνήν όλων τών κακών του, καί 
νά τελειώσω παράκαιρα εις οπτασίαν τών Μουσών (άπό τάς οποίας έπρεπε ν’ άρ- 
χίσω), άν ήμποροΰν νά ήναι Μοΰσαι τοιαΰται Μαινάδες φορτωμέναι μΰρα, τά όποια 
ή τρυφερά τού εύαισθήτου μας ποιητοΰ μύτη έξέλαβεν εύωδίαν άμβροσίας. Γνωρί
ζεις, ποιου σοφού άνδρός είναι ή είκών.

"Αλλος πάλιν, έπειδή δέν ήμπόρεσε νά μέ πείση, ότι άπέκτησε τον τίτλον 
τού συγγραφέως, μαυρίζων τό χαρτί μέ τήν μελάνην, μ’ έχρησμοδότησε μέ θυμόν, 
ότι καί είκοσιν άκόμη χρόνους άν διατρίψω εις τούς Παρισίους δέν θ’ άπομάθω 
την αυστηρότητα τής Τουρκίας. ’Αλλά προς τούτον άπεκρίθην όχι πλέον μέ τόν 
νούν μου, άλλά μέ τό στόμα, ότι καί τού Μαθουσάλα τούς χρόνους άν ζήσω έδώ, 
δέν θά μάθω νά ύπέρχωμαι καί τοιούτον άνθρωπον, ός τις ούτε καλπάκι κάν ήμ
πόρεσε νά όνομασθή, άλλά λέγεται Σκούφος (6)* ήμπορείς νά νομίσης, οτι ταύτα 
υπαγορεύονται άπό τής φιλοσκωμμοσύνης τό δαιμόνιου* όχι, άδελφέ, δέν είναι 
τούτο, άλλά θέλω νά σ’ είπώ, μέ τό πρώτον μεν, ότι

ώς ούδέν ή μάθησις, άν μή νοΰς παρή,
μέ τό δεύτερον δέ, οτι ή ψευδομάθεια είναι πολύ φοβερώτερον θηρίου άπό τήν ά- 
μάθειαν. Θέλεις καί τρίτον; Μίαν ήμέραν διέβαινα μ’ ένα Γραικόν μαθητήν τών 
ιατρικών μαθημάτων άπό τό παλάτιον τού Λούβρου, τό όποιον, όσον τό βλέπει ό 
άνθρωπος, τόσον ωραιότερου φαίνεται, καί άντί νά χορτασθή, μαγεύει τόν θεατήν 
περισσότερον* άλλ’ ό σύντροφός μου, ίδών, ότι τό κυττάζω μ* εύχαρίστησιν, έγέ- 
λασε μέ την άπλότητά μου, καί μ’ έκένωσεν άμέσως ένα πλούσιον σωρόν έπιχειρη- 
μάτων καί λόγων άναντιρρήτων, διά νά μ’ άποδείξη, ότι τών Σουλτάνων καί Σουλ-

ί
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τανισσών τά σαράια είναι πολύ ωραιότερα. Προς τούτον δεν άπετάθην πλέον ούτε 
μέ τον νουν ούτε με το στόμα* άφ* οΰ ή ώραιότης τής τέχνης έκείνης δεν έλάλη- 
σεν εις τήν καρδίαν του* τί νά τον σπάνω έγώ τά αύτιά εις μάτην; ’Έπειτα ήτον 
καί Κωνσταντινουπολίτης ό άνθρωπος* πού νά σ’ έχω έδώ, νά γυμνάζης τήν πολύ
τιμον υπομονήν σου, καί νά κάμνης το στόμα σου άκόμη μικρότερον, τό δέ στο
μάχι πλατύτατον. Τί κάμνουν αύτοΰ οι ίδικοί σας νέοι σχολαστικοί, καί παμπά
λαιοι νεωτερισταί καί άρχοντες διδάσκαλοι; ’Έφεραν τέλος ώς φιλόσοφοι άρξαντες 
τον χρυσοΰν αιώνα, το όποιον ηύχετο μέν ποτέ ό Πλάτων, άλλ’ ή πρόνοια άπε- 
ταμίευε διά τήν Βλαχίαν; Άλλ* έπειδή λέγεις, ότι ταύτα είναι άξια λήθης, ας μετα- 
βώμεν εις άλλα λόγου άξιώτερα, έπειδή, σάς είχα στείλει από τήν Βιένναν τήν 
Μετρικήν τού Γ. Έρμάνου (6), σε άναφέρω τώρα έν παρόδω, οτι ούτος ό άλλως 
άξιοθαύμαστος φιλόλογος νομίζεται άπό πολλούς συστηματικός εις μερικά καί 
παραδοξολόγος, μ* ολον οτι άπ* όσα συγγράμματα έχομεν περί μετρικής τό ίδι- 
κόν του είναι τό τελειότερον. Οί ’Άγγλοι έλληνισταί, των οποίων ή κρίσις, μάλι
στα περί των Ελλήνων ποιητών, έχει, καθώς ήξεύρεις, βάρος πολύ, δέν άπεδέ- 
χθησαν κατά πάντα τήν Μετρικήν του, λέγοντες, οτι πολλάκις βιάζει τά διάφορα 
μέρη τής τέχνης, διά νά τ’ άνοιξη εις τό γενικόν σύστημα τής ίδικής του μετρι
κής. Εις άλλα πάλιν μέρη δεν συμβιβάζεται αύτός προς εαυτόν* εις πολλά δέ άκο- 
λουθεϊ τήν άναρχον καί άτελεύτητον φιλοσοφίαν τών Γερμανών, καταντά τόσον 
σκοτεινός, ώς τε είναι άξιον απορίας, αν έννοεί καί αύτός, δσα έ'γραψεν. ’Ίσως 
αΰτη ή κρίσις είναι αύστηροτέρα* άλλ’ δπως καί νά ήναι, βάσις βέβαια τής τέχνης 
κρίνονται οί παλαιοί διδάσκαλοι καί προ πάντων ό Ηφαιστίων (7)* καί ό φρόνιμος 
φιλόσοφος τότε ήμπορεί νά έλπίση, δτι δέν άπεπλανήθη, δταν άκολουθή τον δρό
μον τών θεωριών καί φιλομαθών παρατηρήσεών του, μή άπομακρυνόμενος άπότάς 
άρχάς εκείνων* καί τοιαύτας πραγματείας έγραψαν όλίγας οί Άγγλοι* άλλ* είναι 
κατ’ άτυχίαν μερικαί, περί ένός στίχων είδους, ή δύο. 'Η ύλη είναι καθ’ έαυτήν 
δυσκολωτάτη* άσφαλής καί άλάνθαστος οδηγός εις τήν άλήθειαν είναι ό μάκρος 
καί βραχύς χρόνος καί ή χρήσις καί προσαρμογή αύτού εις τάς λέξεις, μανθανό- 
μενα άπό τήν τριβήν καί συνήθειαν τής ζωντανής προφοράς, άλλά μή εύρισκόμενα 
άπό τάς εικασίας καί εξετάσεις, ώς φεύγοντα φυσικά τάς μεταφυσικάς θεωρίας, 
δυναμένας μέν νά διακρίνουν πολλάκις τον τακτικόν δρόμον τών νόμων τής φύ- 
σεως, άλλά, μήν ήμπορούσας ν’ άκολουθήσουν τάς παρεκτροπάς τών φαντασιών, 
εις τάς οποίας άναποφεύκτως ύπόκεινται αί γλώσσαι, ώς έργα τών άνθρώπων* καί 
διά τούτο μένει πλέον ή τέχνη, εις μέν τούς τολμηροτέρους ώς πεδίον εύρύχωρον 
καί έλεύθερον νά εύχαριστοΰν τήν πλασματομανίαν των τρέχοντες δπως καί δπου 
θέλουσιν* εις δέ τούς προσεκτικούς τής άληθείας θηρευτάς βουνόν πάντοθεν δύσ- 
βατον καί άπόκρημνον. 'Η παρά τού Λεονάρδου "Οχτκου (8) γενομένην έν Όξωνία 
κατά τό 1810 έκδοσις τού 'Ηφαιστίωνος, εύλόγως άξια νά έμβη εις τήν συλλογήν 
τού N ariorum , είναι άρκετά χρήσιμος εις τήν μετρικήν τέχνην, έπειδή έχει πολ- 
λάς περί τών διαφόρων μέτρων διατριβάς συντόμους μέν, άλλά σοφάς γραμμένας 
λατινικά. Προ ήμερών έφάνη καί τό Γ τής Ίλιάδος άπό τον Βολισσινόν έκδότην (9). 
Αναφαίνεται πάλιν εις τήν σκηνήν ό άκούραστος παπά τρέχας* τρέχει, φωνάζει, 
θυμόνει, πάλιν συνέρχεται, άλληλογραφίας άνοίγει, άνακατόνεται παντού καί τί δέν 
κάμνει, στοχάζεσαι, διά τήν μάθησιν! αν ό υπέρμετρος ύπέρ τής παιδείας ζήλος 
του τύχη ν’ άπαντήση κριτάς ψυχροτέρους

οίς άεί δριμεία χολά ποτί ρινί κάθηται,
καί τον κρίνουν άκαιρον ένίοτε, τό πολύ πρέπει νά γελάσουν διά τούτο, καί νά μή 
τολμήσουν νά υπάγουν παρακείθε μέ τήν άπλότητα τής αίδεσιμότητός του. Εις ο
λίγα 6μως μέρη μέ φαίνεται (τολμώ νά σ’ είπώ τήν γνώμην μου εις τό αύτί), οτι 
ή ερμηνεία τού συγγραφέως δέν συμβιβάζεται κατά πάντα μέ τήν ύπόθεσιν* άλλ* ή
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μέν γλώσσα άγωνιζομένη νά ύψωθή άνωτέρω του κοινού καί τετριμμένου ιδιώμα
τος προσκρούει εις τήν άστειότητα, θέλουσαν ύφος οίκείον καί ταπεινότερον’ άλλου 
πάλιν ή άστειότης ρίπτει τήν γλώσσαν εις ταπείνωσιν καί άνακολουθίαν* έπειδή 
•υπτιάζει καί μεταπίπτει οχι τόσον άνεπαίσθητα άπό τήν πρώτην εκείνην καί ά- 
ξιωματικωτέραν ερμηνείαν. ’Ιδού (αν δεν ήναι πολλά λανθασμένη ή γνώμη μου) 
πόσον ύποσκελίζει τον συγγραφέα ή άμορφος άκόμη γλώσσα. Μέ πόσον λοιπόν 
φόβον καί προσοχήν πρέπει, άδελφέ, νά έγγίζωμεν τό κονδύλι, όταν βλέπωμεν, δτι 
παραπατεί όπωσοΰν καί ό εις τήν γλώσσαν καί τήν τέχνην του γράφειν τεχνικώ- 
τατος καί εύφυέστατος άπ’ όλους, όσοι έγραψαν Γραικικά. ’Άς υπάγουν τώρα νά 
μέ καυχώνται οί λεγόμενοι χυδαϊσταί εις τήν θαυμαστήν εύκολίαν των. Έμεγαλο- 
φρονούσε καί ή σκύλλα του μύθου, οτι γέννα καί πολλά καί όγλίγορα* άλλά τήν 
ένθύμισαν, οτι είναι μήτηρ τυφλών. Καί διά τούτο μέν υπομονή* άλλά τί νά κά- 
μεν μέ τό νεοφανές κόμμα τών έλεεινών ναρθηκοφόρων τής παιδείας, έπαγγελλομέ- 
νων δέ Βάκχην, οίτινες, πριν άρχίσουν νά σπουδάσουν, γίνονται έξαφνα, δέν ήξεύρω 
διά τίνος θαύματος, συγγραφείς χωρίς κόπον; Καί έπειτα δέν θέλεις νά πιστεύσης 
ότι υπάρχει μαγεία; εις τό τέλος ταύτης τής ραψωδίας έπροστήθησαν ώς παράρ
τημα καί όλίγαι σημειώσεις τού παπά τρέχα, τάς οποίας ίσως δέν σφάλλει τις νά 
όνομάση φιλανθρώπου καί φιλόπαιδος γέροντος παίγνια. ’Έχει προσέτι ή ραψωδία 
καί δύο εικόνας, άπό τάς οποίας ή μέν πρώτη παριστάνει τήν συνομιλίαν τής ’Α
φροδίτης λαβούσης σχήμα τροφού, καί τής Ελένης, ή δ’ άλλη τον ’Αλέξανδρον 
καί τήν Ελένην συνερχομένην εις ύπνον. Ό  Βόλφιος (10) έδημοσίευσεν οχι προ 
πολλού νέαν τού Όμήρου έκδοσιν, εις τήν οποίαν φέρονται όλίγαι νέαι διορθώ
σεις* κατά δέ τ’ άλλα έχει τό αύτό σχήμα καί μέγεθος καί τούς αύτούς χαρακτή
ρας τών γραμμάτων χωρίς καμμίαν προσθήκην ή άφαίρεσιν* μάλιστα τό χαρτίον 
καί ή ώραιότης τών χαρακτήρων καί τής προς άλλήλους συμμετρίας τής δευτέρας 
έκδόσεως είναι πολύ άνώτερα παρά τά τής τρίτης ταύτης. Έφάνησαν καί τών δια
λόγων τού Πλάτωνος τέσσαρες τόμοι διηρημένοι εις έξ μέρη εις δον. Τούτην τήν 
έκδοσιν ήτοίμαζαν, καθώς άλλοτε σ’ έγραφα, ό Βόλφιος καί άλλοι τινες* άλλά 
τώρα άπό τον τίτλον τού βιβλίου ή μέν έκδοσις άποδίδεται εις τον Βεκκέρον (η ), 
ή δέ μετάφρασις εις τό λατινικόν έπιγράφεται καί είναι τού Βολφίου. Δέν έχει δέ 
τίποτε περισσότερον άπό τό κείμενον καί τήν λατινικήν μετάφρασιν. Έφάνησαν 
προ ένός μηνός A ntiquites roniaines aitableau des moeursusages et institu - 
tiones de romains, dans leyuelon expose tau t ce qui a de rapport a leur 
religion, gauvernem enr, Iais tatique m ilita ire , repas spectacles, m onnaies 
e tc -e tc  tradu it de Γ anglaisur la r me co lit011 avec des notes du tradu 
cleur franeais et quelques - unes du traducteur allem and. 2 vol. in 80 12 
francs. 'Όταν ένα βιβλίον φθάση εις τήν έβδόμην έκδοσιν, είναι πλέον άρκετά 
συστημένον, στοχάζομαι, καί οποίος δέν θεωρεί ξένην τής ίδικής του σπουδής τήν 
πραγματευμένην εις αύτό ύλην, ήμπορεΐ νά τ’ άγοράση, χωρίς νά φοβηθή, ότι δέν 
λαμβάνει όπίσω τήν καταβληθείσαν τούλάχιστον τιμήν. Περί δέ τού παρόντος σέ 
λέγω μόνον, δτι είναι καρπός εύρυχώρου πολυμαθείας, καί εις τήν ’Αγγλίαν καί 
Γερμανίαν έγεινε κλασσικόν, εις δέ τήν Γαλλίαν, καθώς έφάνη, ή διοίκησις ήγό- 
ρασε 40 σώματα διά τάς δημοσίας βιβλιοθήκας.

Άρκετά έσπουδάσαμεν, άδελφέ* έλα καί νά γελάσωμεν όλίγον. ’Αληθινά, τί 
κάμνει αύτού ό 'Ιπποκράτης τού Βουκουρεστίου; (12). Καυχάται άκόμη εις τήν βα- 
θεΐαν γνώσιν τής ιατρικής του, τήν όποιαν έσπούδασεν άπό τήν φράκτην; θαυμα
τουργεί άκόμη καί άνασταίνει μέ τόν λόγον νεκρούς, θανατόνων μέ τό έργον του 
τούς ζώντας;

Τοιούτοι ήτον οί ιατροί, διά τούς οποίους έφώναζεν ό Κάτων(13) ώ Ρω
μαίοι, οί 'Έλληνες νικηθέντες άπό τ* άρματά σας, έσοφίσθησαν νά σάς έξολοθρεύ-
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σουν μ’ επιβουλήν, καί διά τούτο σάς έστειλαν τούς ιατρούς των. Έδώ ένας Γραι
κός προσφέρων άπό μέρους του πρός τινα προφέσσορα της ιατρικής ένα δώρον, μετ* 
άλλα περί τού άνδρός πολλά τον είπε';, ότι είναι καί καλός ιατρός* εκείνος δέ τον 
άπεκρίθη* il est vrai, que Mr... est un brave garcon. Ό  Γραικός πάλιν ύπέ- 
λαβε* Mais il connait aussi la medecine a fonds...o 8* άθλιος προφέσσωρ 
άντεπέφερε, μασσών τούς λόγους του* qui, jevous l ’ai deja d it; c3 est un bra
ve homme. Πόσον φανερώτερα ήθελες νά κηρύξη την αμάθειαν τού άνθρώπου έ
νας Γάλλος πολιτικώτατος καί μάλιστα βαστών ακόμη εις τά χέρια τ’ άναθεματι- 
σμένον δώρον; Με λέγεις όμως πώς ευδοκίμησε'; αυτού, αν ήναι τόσον άμαθής, 
άλλά πώς ευνοείτο, αδελφέ, καί 6 μυρίων άξιος θανάτων Νάρκισσος (14) καί συν- 
τροφία, όπου ό φρονιμώτατος σύμβουλος Σε';έκας (1δ) έφονεύετο από τον μαθητήν 
του, καί ό μεγαλόψυχος καί γενναίος Βούρος (16) έσυμψυχομαχούσε με τήν αρετήν 
της Ρώμης; "Υπαγε τώρα σύ Μοντανιώτη, νά έλπίζης εις την αρετήν καί τά προ
τερήματα. σου, ένας Ιταλός είχεν επιγράψει εις τό μνήμά του ως επιτάφιον έλπίζω 
άνάστασιν νεκρών καί μέλλουσαν ζωήν "Αγγλος δέ τις περιηγητής ίδών τούτο 
κατά τύχην έφώναζε* Sperate, coglone, sperate. Θέλεις ν’ άκούσης καί άπο τά 
νέα μας; έδώ, άδελφέ, μερικοί από τούς ίδικούς μας μέ συγχαίρονται, καί θέλουν 
νά τούς συγχαρώ διά τήν έλευθέρωσίν μας, ύπογραφθείσαν ήδη, καθώς λέγουν, εις 
τό γειτονικόν μας συνέδριου. Δεν ήξεύρω, πόθεν είναι οί άνθρωποι τόσον βέβαιοι 
δΓ όσα έπληροφορήθησαν εις τον ύπνον των, ενώ οί μονάρχαι άγρυπνούν νά μην 
άφήσουν ουδέ τούς έξυπνοτάτους άνθρώπους νά ύποπτευθούν τουλάχιστον τό παρα- 
μικρότατον απ’ όσα έπραγματεύθησαν; όσον άπό μέρος μου δέ'; τολμώ νά δώσω 
πίστιν ουδέ όσον κόκκον σινάπεως* αν οι πολιτισμένοι κατακτηται τού νέου κό
σμου συμβουλευόμενοι τό συμφέρον των, κρίνουν τούς Νέγρους άξιους δουλείας, 
διότι έχουν μύττην πλακωτήν, καί δέρμα κατάμαυρον καί οί Φαναριώται τούς 
Βλάχους άξιους δεσποτείας, διότι τρώγουν μαμαλίγκαν, διατί θέλομεν ήμείς οί 
μονάρχαι τής Εύρώπης ν’ άπορρίψουν μέ καταφρόνησιν το δώρον τού Θεού, ός τις 
ευδόκησε νά ήναι εις τον κόσμον Τούρκοι έξουσιάζοντες τόσον εύρύχωρον βασί- 
λειον προς ωφέλειαν άλλων; "Η ελπίζομε'; ότι άφ* ού εις τάς αποικίας των δέ'; έν- 
τράπησαν νά καθυποβάλουν εις άμεσον δουλείαν τούς μαύρους πλακομύττας, διά νά 
μήν άκριβήνη εις τούτον τον κόσμον τό ζάχαρι, καλλιεργούμενο'; εις τον άλλον άπ’ 
έλευθέρους, θά συσταλθούν έπειτα νά συγχωρήσουν εις τήν Τουρκίαν τήν έμμεσον 
δουλείαν των, άπο τήν όποιαν έχουν τόσος ώφελείας, δουλευόμενοι άπό τούς μαμα- 
λιγκοφάγους καί τούς σχισματικούς; ’Αλλ’ ήμείς μή φθάνοντες νά ξύσωμεν τής 
ράχης μας τήν πληγήν μέ το χέρι μας, κρεμώμεν τάς ελπίδας μας εις μνήματα 
νεκρών πρό αιώνων άποθαμμέ';ων, τών οποίων καυχώμεθα εύγενών εύγενείς άπό- 
γονοι. ’Αλλά μήπως άράγε ομοιάζομε'; τούς γελοίους έκείνους εμπόρους οί όποιοι 
μετά μεγάλος χρεωκοπίας, διά νά συστήσουν έαυτούς άξιους τιμής καί πίστεως 
προβάλλουν τά παλαιά πλούτη των, τά οποία δέν έστάθησαν άξιοι νά φυλάξουν; 
όπως όμως καί άν ήναι, οί κυβερνώντες καί πολλάκις παίζοντες μέ τάς τύχας καί 
τών ιδίων των εθνών, στοχάζομαι, μάς άποκρίνονται (άν ευκαιρούν ποτέ νά μάς 
ένθυμηθούν) εις τάς χρυσάς ελπίδας μας, γελώντες* Sperate, cogloni, sperate. 
"Ισως έφθασε καί αύτού μία προκήρυξις έφημερίδος τίνος όργανιζομένης έδώ καί 
θελούσης νά φέρη τ’ όνομα τής Άθηνάς (17). ’Αλλά δέ'; είναι ή όβριμοπάτρις έκείνη 
Άθήνη, θυγάτηρ τού ουρανίου καί άγκυλομήτου Διός, ά>λά καταχθόνια Έριννύς, 
άγωνιζομένη ν’ άναβή εις τό φώς μ’ δλην τήν συνοδίαν τών κάτω δαιμόνων, διά 
νά ταράξη τήν ήσυχίαν τιμίων ανθρώπων καί μάλιστα τού Κοραή καί τών εκδο
τών τού Λ. Έρμου. Μή πτοηθής όμως άπό τάς υποσχέσεις τής προκηρύξεως, δι
ότι ομοιάζει τον φωνακλάν τού Αισώπου βάθρακαν, ός τις με τάς πολυταράχους 
βοάς έξέπληξε καί τον βασιλέα τών ζώων* άλλ’ όταν ήθέλησε νά δείξη καί τό μου-
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τρόν του, 6 λέων έτρεξε καί τον κατεπάτησε. Πάλιν σέ παρακαλώ να έχης πρόνοιαν 
του αδελφού μου(18)' ρύθμιζε τάς παρεκτροπάς του, μετρίαζε τάς παράφορους όρ- 
μάς του, καί όδήγει τήν άπειρίαν του* έγεννήθη εις βουνά, των οποίων έχει, κα
θώς κ’ εγώ, τήν τραχύτητα, ή ηλικία του δέν είναι άκόμη άπό τάς πολλά ωρίμους, 
έπειτα έμπηκε πολλά αργά εις τον κόσμον, δι* όλα ταΰτα έχει χρείαν Μέντορος. 
Δέν έχω, φίλον, ός τις δέν θ’ άλησμονήσει ποτέ, καί άγάπα τον άδελφόν του καί 
ύγίαινε.
. Ό  πιστός σου φίλος

20 ’Οκτωβρίου 1818 έν Παρισίοις Χριστόδουλος Κλονάρης

1. Κ ε ρ α μ ε ι κ ό ς .  Κήπος κείμενος κατά τό δυτικόν των Παρισίων έπί τής δεξιάς ό
χθης του Σηκουάνα, τετράγωνος, μήκ. 810 μ. καί πλάτ. 316, όπου καί τά ιστορικά άνάκτορα. 
*Η ονομασία προήλθεν έκ των άπό άμνημονεύτων χρόνων υπαρχόντων έκεΐ κεραμείων.

2. Π ί  κ κ ο λ ο ς. Νικόλαος Σάββα. Λόγιος Έλληυ ιατρός καί δόκιμος φιλόσοφος. Έ - 
γεννήθη τό 1792 είς τό Τύρνοβον άπό γονείς Θεσσαλούς. Έσπούδασεν εις τό Βουκουρέστι, 
Παρίσι, όπου διήκουσε μαθήματα ιατρικής καί φιλοσοφίας, φίλος του Κοραή. Καθηγητής τής 
Ίονίου Ακαδημίας. Άπέθανε τό 1866. Έξέδωκε πολλά.

3. Φ ω τύ  λ α ς.
4. Β ο υ κ ο υ ρ ε σ τ ι α ν ή  Ύ  π α τ ί α.
δ. Σ κ ο ύ φ ο ς .
6. Γ. Έ ρ μ ά ν ο ς .  H erm ann ’Ιωάννης—Γοδοφρέδος—’Ιάκωβος. Γερμανός φιλόλογος 

1772—1848. Έδίδαξε είς τό Πανεπιστήμιον του Βερολίνου τήν άρχαίαν έλληνικήν φιλολογίαν. 
Τό 1799 ίδρυσε τήν Έλληνικήν Εταιρείαν, τό 1835 έξελέγη μέλος άντεπιστέλλον τής ’Ακα
δημίας των ’Επιγραφών καί Γραμμάτων τής Γαλλίας. Ό  Έρμαν έν άντιθέσει προς τήν σχο
λήν του Βόλφ, πού υποστηρίζει ότι μέ τήν μελέτην των γλωσσών κατορθώνεται ή γνώσις τής 
ιστορίας του πολιτισμού καί τών ιδεών τών άρχαίων, δοξάζει οτι ή μελέτη τών γλωσσών ά- 
ποτελεΐ άπλώς μέσον πρός κατανόησιν τών συγγραφέων. Σπουδαιοτέρα έκ τών συγγραμμάτων 
του είναι αι έπιστολαί περί του ’Ομήρου καί Ησιόδου 1818, ή Μετρική. Έξέδωκε δέ πλεί- 
στους άρχαίους "Ελληνας καί Λατίνους συγγραφείς.

7. ’Η φ α ι σ τ ί ω ν .  Άλεξανδρεύς γραμματικός άκμάσας έπί του Άντωνίνου του Εύσε- 
βούς 138—161. Ήσχολήθη μέ τήν μετρικήν. Έγραψε μέγα σύγγραμμα άπό 48 βιβλία περί 
μέτρων, τό οποίον κατόπιν έπέταμεν είς 11 βιβλία καί τούτο πάλιν είς 3 καί τέλος είς ένα 
βιβλίον χάριν διδακτικών σκοπών, ως φαίνεται. Ή  τελευταία αυτή έπιτομή είναι τό σωζόμε- 
νον «Ηφαιστίωνος έγχειρίδιον περί μέτρων καί περί ποιήματος, ήτοι ειδική μετρική καί περί 
τής κατά στίχον καί σύστημα συνθέσεως τών ποιημάτων». Έξεδόθη τό πρώτον έν Όξενίω 1810.

8. Λ ε ο ν ά ρ δ ο ς  " Ο χ τ κ ο ς .
9. Β ο λ ι σ σ ι ν ό ς  ε κ δ ό τ η ς .  *0 Κοραής.
10. Β ό λ φ  ιο ς —Βόλφ Φρειδερίκος—Αύγουστος. Γερμανός φιλόλογος. 1759—1824. *Η- 

σχολήθη περί τήν φιλολογίαν άποκλειστικώς. Συνέγραψε πραγματείαν περί τών ’Ομηρικών έπών.
11. Β ε κ κ έ ρ ο ς .  B ekker ’Εμμανουήλ—Αύγουστος (Μπέκκερ ή Βεκκήρος). Γερμανός 

φιλόλογος. 1785—1871. Έλληνομαθέστατος καί μέ μεγάλην φρόνησή προικισμένος. Βαθύς 
γνώστης τών άρχαίων ποιητών καί συγγραφέων, έξέδωκε σειράν έκδόσεων κριτικώς έπεξ- 
ειργασμένων.

12. Ι π π ο κ ρ ά τ η ς  Β ο υ κ ο υ ρ ε σ τ ί ο υ.
13. Κ ά τ ω ν .  Ό  πρεσβύτερος 234 π.Χ.—149. Κατεπολέμησε μέ πείσμα τήν έλληνι

κήν μόρφωσιν, διότι έφοβείτο τήν έπίδρασίν της έπί τής νεολαίας τής Ρωμαϊκής.
14. Ν ά ρ κ ι σ σ ο ς .  ’Απελεύθερος του Κλαυδίου. Άπέθανε τό 54 μ.Χ. Γραμματεύς του 

αύτοκράταρος, ήσκει έπ* αύτοΰ μεγάλην έπιρροήν. *0 Νάρκισσος, εύνοΰχος ών, κατώρθωσεν νά 
έν μέσω άκατονομάστων οργίων καί άκολασιών νά μείνη άνεπηρέαστος καί νά έξυπηρε- 
τήση καλύτερον τό μοναδικόν του πάθος, τήν φιλαργυρίαν. Κατώρθωσε νά συγκεντρώση μυθικά 
πλούτη, τά όποια ό Δίων ό Κάσσιος άναβιβάζει είς 400 έκατομμύρια σηστερτίων. *0 σηστέρ- 
τιος ήτο μικρόν ρωμαϊκόν νόμισμα, άργυροΰν κατ’ άρχάς, βρόντζινον κατόπιν.

15. Σ ε ν έ κ α ς .  Ό  Ρωμαίος φιλόσοφος 4 π.Χ. 65 μ.Χ. ύποχρεωθείς ύπό του Νέρωνος 
ν’ αύτοκτονήση, διότι ένεπλάκη είς τήν συνωμοσίαν του Πείσωνος.

16. Β ο ύ ρ ο ς .  Βοΰρρος. Burrhus καί Burrus Άφράνιος. Ρωμαίος αύλικός τών χρό
νων του Κλαυδίου καί Νέρωνος. Ικανός στρατιωτικός, διωρίσθη τό 51 μ.Χ. έπαρχος του 
Πραιτωρίου, άν καί μονόχειρ. Έχρημάτισε μετά του Σενέκα παιδαγωγός καί διδάσκαλος του 
Νέρωνος καί συνετέλεσε πολύ είς τήν ύπό του Κλαυδίου άνάδειξιν τούτου, ώς διαδόχου του 
Θρόνου. Άπέθανε τό 62 μ.Χ. άγνωστον έκ φυσικού ή ού.
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Κατά τά πρώτα έτη της βασιλείας του Νέρωνος δ Σενέκας καί δ Βοΰρος έσχον άγαθήν 
έπ* αύτοΰ έπίδρασιν.

17. Ά  θ η ν ά.
18. ’Α δ ε λ φ ό ς .  Ό  Χριστ. Κλονάρης εΖχεν άδελφδν τδν Κωνσταντίνον Κλονάρην, ό 

όποιος έξέδωκε την έξάβιβλον του Άρμενοπούλου.

Ή  τρίτη έπιστολή φέρει τδν άριθμδν 15750 καί έχει χρονολογίαν 16 Αύ- 
γούστου 1820, είναι δε φιλική καί εύχαριστήριος.

Άριθ. 15750
Παρίσιοι τήν 16 Αύγούστου 1820

Περιπόθητε κυρ Γεώργιε

Τδ άπδ την 1 Αύγούστου γράμμα σου έλαβα. Δεν ήλπιζα να τύχουν διά την 
παραβολήν του χειρογράφου τόσον πολλαί καί μεγάλαι δυσκολίαι, όσας εις τδ πρδς 
τδν Πολυχρονιάδην γράμμα σου πρωτήτερα καί τώρα εις τδ πρδς έμέ σου τούτο 
μάς έφανέρωσες, οτι απάντησες. ’Άν ήμποροΰσα νά τάς προι’δώ, δεν ήθελα τολμή
σει ποτέ νά σε κάμω τούτο τδ ζήτημα, τού όποιου αί τόσαι παραζάλαι καί πολυ- 
ειδείς κόποι μ* έτρόμαξαν. Πόσα χρεωστώ είς τήν πρδς έμέ προθυμίαν σου, τήν 
όποιαν τόσα έναντία καί έμπόδια δέν έσύστειλαν τελείως! άν ήμουν ό ίδιος αύτού 
ήτον ικανά νά μέ κάμουν νά παραιτηθώ άπδ τήν παραβολήν.

Ή  άπόφασίς σου τού νά παραβάλης μόνον τδν Ε'Κώδικα των πολιτειών τού 
Άριστοτέλους, συγκρίνων μόνον είς τάς άξίας λόγου διαφοράς τούς άλλους δύο, 
οίτινες φαίνονται τώ οντι άντίγραφα εκείνου, είναι καλλίστη καί είναι περιττόν νά 
τούς παραβάλης λεπτομερέστερα έπειτα καί άν σέ περισσεύει καιρός. Ήξεύρω πό
σον ανωφελής είναι ή παραβολή τοιούτων δυστυχών χειρογράφων, μέ τών όποιων 
τάς κακογραφίας σκεπάζουν μερικοί Γερμανοί πολλάκις τδ ήμισυ τής σελίδος προσ- 
φέροντές τας ως διαφόρους γραφάς. 'Όσον διά τά ήθικά, σ’ έγραψα προτήτερα είς 
τδ πρδς σέ τού Πολυχρονιάδου γράμμα, ότι δέν ήμπόρεσα νά τδ λάβω έως τώρα. 
"Οθεν κάμνεις καλά ν’ άγοράσης αύτοΰ όποιαν καλητέραν έκδοσιν εΰρης, καθώς καί 
ό ίδιος τδ έστοχάσθης καλώς. 'Όμως τήν παραβολήν τούτην παρακαλώ νά μέ τήν 
κάμης μόνον άν δέν σ’ έμποδίζη άπδ κανένα σκοπόν καί έπιχείρημά σου άλλο. 'Ότι 
αλλέως πρέπει νά προτιμηθή τούτο άπδ έκείνην. ’Έπειτα μή λησμονής, ότι πρέπει 
νά έλθης έδώ όγλίγωρα καί διά τήν σπουδήν σου καί διότι οι φίλοι σου σέ περι- 
μένομεν άνυπόμονοί.

Ό  Πολυχρονιάδης άναχωρεί κατ’ αύτάς διά τήν Όλλανδίαν καί Γερμανίαν, 
καί πάλιν μετά τρεις μήνας έπιστρέφει διά νά περάση έδώ άκόμη τδν έρχόμενον 
χειμώνα. Εννοείς, ότι είς τδ διάστημα τών πέντε ή καί εξ μακρών τού Παρισιού 
χειμώνος μηνών έχομεν νά περνώμεν οί τρεις τ  άπογεύματά μας μαζί, γελώντες, 
φλυαρούντες, πολλάκις δέ καί φιλονικοΰντες. Γίνεται, άδελφέ! είς ενός χρόνου διά
στημα, μ’ όλον ότι ήμεθα πάντοτε σχεδόν μαζί, μήτε έγώ ήμπόρεσα νά μεταδώσω 
αύτδν άπδ τήν υπέρ τδ δέον θερμότητά μου, μήτε αύτδς έμέ άπδ τήν υπερβολικήν 
του ψυχρότητα ( s a n g ·  - freid). Δέν θέλει είναι κακόν, άνίσως τδν έρχόμενον χει
μώνα κατορθώσωμεν, εί δυνατόν νά κάμωμεν τοιοΰτον εύτυχές καί άναγκαίον 
συνάλλαγμα.

Κύτταξε, όταν έλθης, νά μάς φέρης νέα βέβαια περί τού Άλή πασά, καί 
μάλιστα όποίαι καί πόσαι είναι αί δυνάμεις του καί ποιος ό κύριος σκοπός του. 
Καθ’ όσα έδώ ήξεύρομεν φαίνεται, ότι έπροσκάλεσε μέν τούς Γραικούς είς τ’ άρ
ματα, όμως πραγματεύεται πάλιν τάς περιστάσεις καί άνίσως ή πόρτα στέρξη, εί
ναι έτοιμος είς συμβιβασμόν, όσον λαμπράς έλπίδας καί άν τον δώση ή προθυμία
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των Γραικών. Γέρων τύραννος, βεβαρυνμένος καί άπό τήν ήλικίαν καί άπό πολυ
χρονίους δεσποτείας βαρβάρου έξεις, άγευστος άνθρωπινωτέρας ανατροφής καί 
άληθινής δόξης, ήμπορεί νά έπιθυμήση άλλο άπό τον μερικόν καί παρόν συμφέρον 
του; αν κάμη τι άνώτερον τούτου, θέλει είναι έργον ανάγκης. 'Υγίαινε.

ό φίλος σου

Χριστόδουλος Κλονάρης

Φίλε Γεώργιε!

Είμαι άκόμη εις τό Παρίσιον, καί μ* 6λον 6τι σ’ έγραψε διά τού Καρατσά- 
στου πάντα τα κατ’ έμέ, ωφελούμαι άπό τήν αποστολήν τής παρούσης τού θερμού 
πολλά θερμού Χριστοδούλου διά νά σέ ξανασπασθώ. Τίποτε περίεργον νά σοί 
προσθέσω δεν έχω. Μετά δύο ή τρεις ήμέραις άναχωρώ έδώθεν καί καλήν άντάμω- 
σιν μετά τρεις μήνας. Κίνησε αύτόθεν τον Σεπτέμβριον διά νά χάρης καί νά γνω- 
ρίσης ολίγον τό Παρίσιον πριν τής ένάρξεως των μαθημάτων καί τού χειμώνος. 
Είπε τά πρέποντα προσκυνήματά μου εις τήν φίλην Κυρίαν Γαλήσκαιναν καί εις 
τον καλόν καί σιωπηλόν Μπέτσον, δςτις έχει εύκολώτερον νά καββαλικεύη 6 ώρας 
παρά νά γράψη 6 αράδας.

Είπε τά πρέποντά μου καί εις πάντας τούς περί έμοΰ έρωτώντας καί φρον
τίζοντας. 'Υγίαινε. ό Κ. Πολυχρονιάδης.

Μέλλει νά περάση άπ* αύτοΰ μετ* ολίγον ένας Ήπειρώτης ονομαζόμενος 
Στέφανος Δουραμάνης* είναι φίλος τού ψυχρού, πολλά ψυχρού Πολυχρονιάδου, καί 
δι* αύτοΰ φίλος καί έμοΰ τού αμαρτωλού καί άναξίου δούλου τού Θεού.

Σέ παρακαλοΰμεν λοιπόν, εκείνος ψυχρότατα καί έγώ θερμότατα, νά τον δε- 
χθής φιλικά καί νά τον γείνης χρήσιμος είς δσα λάβη χρείαν αύτοΰ. Πάλιν ύγί- 
αινε. X. Κλ.

όπίσω

Τό έ'λαβα τη 29 Αύγούστου 

a Monsieur

M onsieur George Praides

a Florences

(Φλωρεντας);

/
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Ίερέως ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

ΤΑ ΣΧΟΑΕΙΑ ΧΙΟΝΙΑΔΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ’

1
«Αίδεσιμώτατε Παπαϊωάννη Ά ρχιμανδρΐτα δ έφημερεύων είς Χιονιά

δες και τίμιοι Έ φοροι τών Εκπαιδευτικών και μουχταροδημογέροντες εύ- 
χόμεθα υμάς πατρικώς έν Κυρίω. Ό  διδάσκαλος ’Ιωάννης Μανώλης ύπέβα- 
λεν ήμιν δτι δεν έπληρώσατε είσέτι αύτω ούτε τό υπόλοιπον τοϋ διδασκα
λικού μισθού τού λήξαντος Σχολικού έτους, ούτε τούς τών προηγουμένων 
ετών καθυστερουμένους. Διό έντέλλεσθε ίνα έντός 15 ή εϊκοση τό πολύ 
ήμερών πληρώσητε αύτω τούς μισθούς τούς όποιους τού χρεωστεΐτε έξάπαν- 
τος, άλλως θά έναγκασθώμεν νά κάμωμεν τακρίρι C30) εις τήν Σεβ. έξουσίαν. 
Οϋτω ποιήσατε και θεόθεν ύγιαίνοιτε.

«ΙΑϊδεσιμώτατε Ά ρχιμανδριτα κύρ Παπά ’Ιωάννη έφημέριε τού χωρίου 
Χιονιάδες άδελφικώς έν Χριστώ σάς άσπάζομαι.

Συνφδά διαταγής τής αύτού σεβασμιότητος τού ’Επισκόπου ήμών άγιου 
Βελλάς έντέλεεσθε ΐνα προσκαλέσητε τον συγχωριανόν σας Χρηστάκην Κυ- 
ριαζήν καί σύζυγόν του καί είπήτε προς αύτούς νά πληρώσωσι είς τον κ. 
Ίωάννην X. Μανώλην τά τεσσαράκοντα άρ. 40 γρόσι ατινα όφείλωσιν αύτφ. 
’Εν έναντίςί δέ περιπτώσει...».

Γ
ΕΓΓΡΑΦΑ

Κόνιτσα τή 21 Νοεμβρίου 1892 
ΓΟ Βελλάς Βασίλειος 
έν Χριστώ εύχέτης»

2

Βούρμπιανη τή 31 Ίανουαρίου 1894 
ό τού αγίου Βελλάς έπίτροπος 

Πα(πά) Ζήσης Οίκονόμος».
3

«Κώστας Παπακώστας 
Γεώργιος Κώτα (=Δημητριάδης) 
Άναστάσαινα Μ(ήτση) Χρήστου 
Ά γγελής Φίλης 
Κώσταινα Νάτση

γρόσια
»
»
»
»

93
30
25
40
30

218

30. ’Έγγραφον.
* Συνέχεια εκ τοΰ προηγουμένου, σελ. 104-
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II
Κ-
ί
is

Πανοσιώτατε Ά ρχιμανδρίτα ό έφημερεύων εις τήν κοινότητα Χ ιονιά
δων, επειδή τά άνωθεν ονόματα κατά τήν ύπό ήμερομηνίαν 22 ’Ιανουάριου 
1896 όπάντησίν σας εις τόν προκάτοχόν μου άρνοΟνται νά πληρώσωσιν είς 
τήν χήραν Ίωάννου X. Μανώλη τά άνω ποσά προερχόμενα έκ διδασκαλικού 
μισθού τού μακαρίτου άνδρός, παραγγέλλεσαι νά εΐπης είς τά άνω όνόματα 
νά πληρώσωσιν, άλλως διατάττεσαι νά μή τούς εύλογής. ’Επί τούτοις εΐητε 
έν Κυρίω όγιαίνοντες.

Βούρμπιανη τή 17 ’Οκτωβρίου 1899 
t 'O  Βελλας Κωνσταντίνος».

4
Συνδρομηται σχολείου έτους 1905
ταμίας τής ’Εκκλησίας Μ ιλτιάδης Ζωγράφος

Λουκάς Εύθυμίου ( = ’Αργύρης) γρόσια 40
Εύάγγελος Ίωάννου (=Παπαδιαμάντης) » 100
’Αδελφοί Νικόλαος καί Γεώργιος Ί . Παϊσίου » ' 100
Γεώργιος Κόττας (=Δημητριάδης) » 94
Πασχάλης Ίωάννου (=Παπαδιαμάντης) » 40
’Αλέξιος Λέντζος » 40
’Απόστολος Τζήμος » 45
Γεώργιος Τζήμος » 20
Βασίλειος Μαντρίδης έκ Θεσσαλονίκης » 321
’Αδελφοί Χριστόδουλος καί Νικόλ. Γ. Δημητριάδου » 40
’Απόστολος Ματθ. Ζωγράφος » 20
Κωνσταντίνος Παπαχρήστου Τούρνοβον Έ κ Φιλιππάδος» 20
Ά πό διαφόρους συνδρομητάς » 84
Ά πό συνδρομήν συμποσίου Θεοφανείων » 141

1.105».
Σημ. Ό  άείμνηστος άγιογράφος Νικ. Ί . Παπακώστας, διατελέσας κατά 

τινα έποχήν έπίτροπος τής Εκκλησίας άγ. ’Αθανασίου, άντέγραψε—ώς μοί 
.f έδήλωσεν τότε—τόν ούχί πλήρη κατάλογον τούτον, έκ τίνος προχείρου Κα- 
fe ταστίχου, εύρεθέντος μεταξύ άλλων είς τά λοιπά βιβλία τά όποια έτήρουν 
:€ άναλόγως τών γνώσεών των, οί τότε Εκκλησιαστικοί ’Επίτροποι.

«Πρός τήν Κοινότητα
είς Χιονιάδες

Περιήλθεν είς γνώσιν τής Α. Σεβασμιότητος ή ύπό χθεσινήν ήμερο
μηνίαν αΐτησις ύμών, καί είς άπάντησιν δηλούμεν κατ’ έντολήν Αυτής δτι 
ή 'Ιερά Μητρόπολις έχει λόγους ίνα μή άναγνωρίση ώς διδάσκαλον έν τή 
κοινότητι ύμών τόν κ. Καζαμίαν καί συνεπώς έδει άπό τής πρώτης έπιστο- 
λής ήμών νά συμμορφωθήτε πρός τήν άπόφασιν τής Α. Σεβασμιότητος.

νΗδη έξουσιοδοτοΰμεν ύμάς άπό μέρους τής Α. Σεβασμιότητος ίνα προ- 
βήτε είς τόν διορισμόν έτέρου καταλλήλου διδασκάλου έάν έχητε ύπ’ όψιν 
κατάλληλον πρόσωπον ή νά μάς είδοποιήσητε δπως έγκαίρως μεριμνήσωμεν 
ήμεΐς περί καταλλήλου Διδασκάλου.

Έν τή *1. Μητροπ. Κονίτσης τή 13 Αύγούστου 1907
ό Γραμματεύς 

Σπ. Δόβας
( Τ . Σ . ) » .
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Σημ. Ή  άντικατάστασις τούτου, ώς ειμεθα εις θέσιν νά γνωρίζωμεν 
άλλά καί ώς άποδεικνύεται έκ του ύπ’ άρ. 47 Ενδεικτικού διδασκαλίας τοϋ 
Σχολικού έτους 1908— 1909 καί τών λοιπών άλλων άποδείξεων, δέν έπρα- 
γματοποιήθη ούδέ έπί μίαν ήμέραν, παρ’ δλον ότι δεν παρουσιάζομεν εδώ 
και τό Ε νδεικτικόν διδασκαλίας τού Σχολικού έτους 1907—1908.

6

«Σήμερον την 16ην Μαΐου τού χιλιοστού έννιακοσιοστού δεκάτου πρώ 
του έτους έν κοινή συνελεύσει τών κατοίκων τής Κοινότητος Χιονιάδων 
άπεφασίσθη όμοφώνως δπως διορισθή έπιτροπή έξαμελής άποτελουμένη έκ 
τού έφημερίου μας Παππαζήση, Νικολάου Καλλίνη (=Μαντρίδου), Σωκρά- 
τους Ζωγράφου, Νικολάου Ί . Παπακώστα, Χριστοδούλου *1. Σκούρτη, και 
Δημητρίου Ν. Παπακώστα σκοπούσα την διά παντός μέσου κατάλληλον 
ένέργειαν έράνων ώς καί την παραλαβήν τών ένταΰθα και τή άλλοδαπή εισ- 
πραχθέντων μέχρι τούδε χρημάτων προωρισμένων διά τήν έκ βάθρων άνέ- 
γερσιν έν τώ Χωρίφ μας Παρθεναγωγείου. Έ κ τών είρημένων άτόμων ό έφη- 
μέριός μας Παπαζήσης έσεται Πρόεδρος, ό Νικόλαος Ί. Παπακώστας τα
μίας, ό Χριστόδουλος Σκούρτης γραμματεύς, ό Δημήτριος Ν. Παππακώστας 
είσπράκτωρ, και οί Νικόλαος Καλλίνης και Σωκράτης Ζωγράφος ώς μέλη.

Ή  έπιτροπή όφείλει ΐνα μετ’ έπιμελείας φροντίση περί τής έγκαιρου 
προμήθειας απάντων τών άπαιτουμένων διά τό έν λόγω κτίριον ύλικών, νά 
κρατή έν τακτικοις βιβλίοις λογαριασμόν έσόδων και έξόδων, νά πληρώνη 
κατά δόσεις τούς τεχνίτας έπί άποδείξει παραλαβής, νά έπιβλέπη άγρύπνως 
τήν έντός τών κανόνων τής τέχνης και συμφώνως τώ χαραχθησομένω σχε- 
διαγράμματι κατασκετήν τού έν λόγφ κτιρίου μέχρι τελείας άποπερατώσεως 
αύτού καί έν γένει νά πράξη παν δ,τι ήθελεν άποφασισθή είτε έν όμοφωνίςι 
τής έπιτροπής, είτε κατά πλειονοψηφίαν άναφορικώς πρός τό υπό μελέτην 
έργον.

Μετά δέ τήν τελείαν άποπεράτωσιν τού Παρθεναγωγείου, ή διορισ- 
θεΐσα έπιτροπή όφείλει νά δώση λόγον τής διαχειρίσεώς της ένώπιον τής 
Κοινότητος.

Χιονιάδες τή 16 Μαΐου 1911
Οί κάτοικοι
ν ’Απόστολος Ματθαίου (=Ζωγράφος)
» Θωμάς Κονσταντίνου (=Ζωγράφος)
» Χριστόδουλος Άναστ. μαρίνας 
» ’Ιωάννης Γ. σκούρτης 
» Γιάνη Μηχ. Χρήστος 
» ’Ιωάννης. Δ. Χρηστίδης 
» Κονσταντϊνος (Τ)ζέφος 
» Ζήσης ’Αποστόλου (=Δημητριάδης)
» Δημήτρι τόλης (=Πρωτόγερος)
» Χαράλαμπος Άργύρης 
» Θεμιστοκλής X. Κυρζίδης 
» ’Ιωάννης Πασχάλις 
» Όδυσεύς Ίω. Μακρής 
» Κόστας Γ. Πασχάλης 
» Νικόλαος Μάτσος 
» Βασίλειος Μαντρίδης».

(Βλέπε κατωτέρω καί τήν φωτοτυπίαν τοΟ Σχολείου τούτου).
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7
«Φιλεκπαιδευτική 'Αδελφότης 
Βουρμπιάνης Ηπείρου 
Ίδρυθεΐσα τφ 1883 
έδρεύουσα έν Ά θήναις

Ά θήναι τή 23η ’Ιανουάριου 1912 
' Πρός τήν άγαπητήν Κοινότητα Χιονιάδων.

’Αξιότιμοι Κύριοι
Έλάβομεν τήν επιστολήν σας και μετά πολλής χαράς ειδομεν τάς 

' προσπάθειας σας ύπέρ τής έκπαιδεύσεως τής Κοινότητος. Ή  Αδελφότης

μετ’ ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος και πατρικής στοργής παρακολουθεί πάσαν 
τήν συντελουμένηνέργασίαν διά τήν άνάπτυξιν τοϋ τμήματος ημών και συγ
χαίρει άπό καρδίας πάντας τούς έργαζομένους πρός τοϋτο. Φρονεί δέ ότι έν 
τή συνεργασία και άλληλεγγύη έγκειται τό πάν και διά τοϋτο λίαν προθύμως 
δέχεται τήν αΐτησιν υμών περί χορηγήσεως χρηματικής βοήθειας ύπέρ τής 
άνεγειρομένης Σχολής Σας, άποστέλλουσα σήμερον εις τόν ήμέτερον έν Βουρ- 
μπιάνη ταμίαν κ. Κ. Βεηζαδέα δέκα (10) 20)φραγκα (81) άτινα μεταβαίνοντες 
έκεΐ θέλετε άμέσως παραλάβει. "Εχομεν Κύριοι τήν εύχαρίστησιν νάέφαινό- 
μεθα έτι μάλλον γενναιόδωροι εϊς τήν εύγενή προσπάθειαν τής ΤΥμετέρας 
Κοινότητος, άλλα κολοσιαΐαι δαπάναι συντηρήσεως Σχολών και άνεγέρσεως 
Οικοτροφείου μέ προϋπολογισμόν 500 λιρών, μάς καθιστά άδύνατον άπολύ-
τως μεγαλειτέραν γενναιοδωρίαν.
—

31. 10 είκοσόφραγκα χρυσά πρός 94 γρόσια έκαστον.
ί

L ·



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Εύχόμενοι άπό καρδίας τήν ταχείαν άποπεράτωσιν τοϋ σπουδαίου έργου 
διατελοϋμεν μετά πάσης τιμής.

Ό  Πρόεδρος Ό  Γραμματεύς
X. Τσίλας (Τ.Σ.) Β. Δημάρατος

Σημ. Ή  ώς άνω έπιστολή έδημοσιεύθη τό πρώτον καί είς τό ύπ* άρ. 
69 τεϋχος τοϋ Περιοδικού «Ή πειρ. βΕστία» τοϋ 1958 σελ. 88.

8

Κατάλογος συνδρομητών Παρθεναγωγείου 
1911 Σεπτεμβρίου 21

συνδρομαί άπό διάφορα ταξείδια καί ένταύθα έτους 1911.

άδελφοί Χριστόδουλος καί Θωμάς (= ο ί Μαρινάδες) 
άδελφοί Κων. Παπακώστα 
Χριστόδουλος Γ. Δημητριάδης 
Μ ιλτιάδης Ζωγράφος 
Κωνσταντίνος Νούσης 
Όδυσσεύς Μακρής 
Κωνσταντίνος ( = ’Αθαν). Ζωγράφος 
Βασιλάκης Γιαννούλης (Λεσκατσίτης)
Χριστόδουλος Σκούρτης 
Σωκράτης Μ. Ζωγράφος 
’Ιωάννης Μ. Μάτσος 
’Ιωάννης Δ. Χρήστου

260

όσια 321
» 94
» 107
» ,94
» 60
» 40
» 50 ·
» 40

.» 47
» 40
» 30
» 20

έκ μεταφοράς Γ ρόστα 943
Νικόλαος Ί . Παπακώστας » 107
Κωνσταντίνος Τζέφος » 15
Νικόλαος Δ. Παίσιος (άδελφός ήμών) » 20
Κωνσταντίνος Γ. Πασχάλης » . 20
Πέτρος Γ. Χρήστου » 15
’Απόστολος Ντούλας (=Ζωγράφος) ~ » 20-
Νικόλαος Δημ. Λιάτσης » 20
Πέτρος Ν. Προντάνης (έμπορος έν Έρσέκα) » .20
Ά δελφ οί X. Νούτση (Λεσκατσϊται) » 20
Ιω άννης Ν. Μάτσου » 15
Πανταζής Πασχάλης » 20
Μάνθος Τάτσης (Λεσκατσίτης) » 23
Θεοδωρίγενα Σίμου (Εύγενία τοδνομα) » 5
’Ιωάννης Β. Μαντρίδης » 15
’Ιωάννης Νούτσης (Λεσκατσίτης) » 5

έκ μεταφοράς Γρόσια 1.283
Δημήτριος Ά π . Πρωτόγερος » 20
Δημήτριος Γ. Δημητριάδης » 40
Ιω άννης Βούρης » 20
Κωνσταντίνος Μάτσος » 40

1.403
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\V Έξ Έλβασανίου
<1 Γεώργιος Ί. Βούρης Γρόσια 50
i Δημοσθένης Κ. Νάτσης » 50
ι • 1.503
<1ι Έξ ’Αμερικήςι'? Δημήτριος Ν. Παπακώστας Γρόσια 351

Κωνσταντίνος Χρήστου (Λεσκατσίτης) » 47
1- ’Αναστάσιος Χρήστου » » 47
ϊ Μάρκος Ά . Φίλης » 188
J;
ΙΓ Κωνσταν. και Χαράλαμπος (Άνδρ.) Ζωγράφου » 188
,ί· Αναστάσιος Κ. Κυρζίδης » 351
Ιι έκ μεταφοράς Γρόσια 2.675
• » Χαράλαμπος Παπαδημητρίου (Φιλογενής) » 47
,! Νικόλαος Θάνος » » 24 ,

’Ιωάννης Λύτρας » » 71
\ Λάζαρος Διαμαντής » » 23
Ί 2.840Μ*' έξ νΑρτης

%
Γεώργιος Ν. Μάτσος (Χιονιαδίτης) Γρόσια 470

* Λεωνίδας Γιώτης (Λεσκατσίτης) » 70
ί Α.Σ. ’Αλεξίου (Φιλογενής) » 94
ί Θεμιστοκλής Κοσκινάς (Χιονιαδίτης) » ’ 24
11) 3.498
i.a- έξ Αύλώνος
•ν' διά χειρός Πολυκάρπου Ζωγράφου Γρόσια 1.410V 1 * 
%-

έτερα διά χειρός Ιδίου » 500
tζΐ 5.408
U'
& έξ ’Αμερικής
k διά χειρός Νικολάου Ντούλα (Ζωγράφου) άπό δια-
& φόρους συνδρομάς Γρόσια 667
4ί 6.075•rr 
7 . έκ μεταφοράς Γρόσια 6.075.4.Λ;· Άπό τό ταμείον τής ’Εκκλησίας καί χρήματα βου-
1 νοΟ διά χειρός Χριστοδούλου Σκούρτη Γρόσια 1.375ί -Λ Νικόλαος ’Απ. Ντούλας ( = Ζωγράφος) » 235
ι ■¥ άπό ίδιον συνδρομάς έξ ’Αμερικής » 37.20

έξ ’Αμερικής
ι Vί - - Εύάγγελος Διονυσίου και Θωμάς Ί . Βούρης Γρόσια 470
ι ‘·· έξ Αύλώνος1 7 διά χειρός Πολυκάρπου Ζωγράφου άπό διαφόρους
I ■ συνδρομάς » 400
ί άπό ’Αδελφότητα Βουρμπιάνης ’Αθήνας 10 είκοσόφραγκα» 940
j έκ μεταφοράς Γρόσια 9.532.20
I άπό τό ταμείον τής ’Εκκλησίας διά χειρός Άπο-) στόλου Ντούλα (= Ζωγράφου) » 289
I 9.821.20

έλαβον έν δλφ είς χείρας μου άπό συνδρομάς Γρόσια 9.821.20
Iι

!
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έξ ’Αμερικής έτερα
’Αδελφοί Δ. Φίλη (α ) 4 είκοσόφραγκα Γρόσια
Τά άνωθεν τά έλαβεν ό ταμίας τής Εκκλησίας ’Α
πόστολος Ντούλας ώς και ύπόλοιπον άπό όπισθεν Γρόσια 
είσέπραξα άπό συνδρομάς έν δλιρ Γρόσια
έξώδευσα διά τό Παρθεναγωγειον »

1911 Δεκεμβρίου 16
Νικ(όλαος) Ί . Παπακώστας».

376

3-20
9.821-10
9.818

. . .  3-20

9

«Αίδέσιμε Παπα Ζήση καί τιμιώτατοι ΈφοροΕπίτροποι, Πρόκριτοι 
καί Μουχταροδημογέροντες τής καθ’ Η μάς Κοινότητος Χιονιάδων εύχόμεθα 
ύμϊν έν Κυρίω Πατρικώς.

Μετά πολλής τής λύπης πληροφορούμεθα δτι έριδες καί κομματισμοί 
άνεφύησαν έν τή ύμετέρα Κοινότητι καί οί όποιοι πάντοτε μέν, ίδίςι δέ κα
τά τάς παρούσας περιστάσεις είναι καταστρεπτικότατοι. Ξενιζόμεθα έν ταυ- 
τώ διότι άνευ έπιγνώσεως τής ίεράς Μητροπόλεως προβαίνουσι τινές έξ 
ύμών εις έκλογάς ΈφοροΕπιτροπής. Έπιθυμοϋντες έκ παντός τρόπου ϊνα μή 
τό παρ’ άπαν διασαλευθή ή κοινοτική άγάπη καί όμόνοια, άποστέλλομεν 
τόν ’Ελλόγιμον κ. ’Απόστολον Βεηζαδέ ΐνα έξακριβώση τά γινόμενα καί 
συστήση πασιν ύμϊν άπό μέρους ήμών τά δέοντα, τό γε νΟν συνιστώμεν πα
τρικώς ΐν ’ άφήσητε κατά μέρος τάς άναμεταξύ σας έριδας καί έξακολουθή- 
σητε πάντες συνεργαζόμενοι άδελφικώς διά τό καλόν τής Κοινότητος καί 
τήν άποπεράτωσιν τής Σχολής. Προκειμένου δέ περί έκλογής έφοροεπιτρο- 
πής καί έξελέγξεως τών λογαριασμών τής διαχειρίσεως τής έν ένεργείςι τοι- 
αύτης δηλοϋμεν ύμϊν δτι ταϋτα πάντα θά γείνωσιν ύπό τήνπροεδρείαν ήμών 
κατά τήν προσεχή μετά τό Πάσχα περιοδείαν. Ή δη άξιοϋμεν ϊνα προσκαλέ- 
σητε τόν έκ Βουρμπιάνης Παπα Κύρκαν καί άναθέσητε εις αύτόν νά έκπο- 
νήση άντίγραφον τοϋ σχεδίου τής νέας Σχολής μετά λεπτομερούς σημειώ
ματος τοϋ προϋπολογισμού τής δαπάνης ύπολογιζομένης πάντοτε είς λίρας 
Τ(ουρκίας) 270. ’Ακολούθως άποστείλητε πρός ήμάς τό σχέδιον καί τό ση
μείωμα τοϋ Προϋπολογισμού συνοδεύοντες ταΰτα μέ αΐτησίν σας πρός ήμας 
έν τή όποίμ ν’ άναφέρητε δτι έδαπανήσατε διά τήν άνέγερσιν τής σχολής 
τό δπερ είχατε νά διαθέσητε ποσόν έξ 150 λιρών καί δτι έλλείψει πλέον 
άλλου χρήματος καί έτέρων πόρων τό οικοδόμημα μένει ήμιτελές πρός άνυ- 
πολόγιστον βλάβην καί ζημίαν τής μαθητιώσης νεολαίας.

Εΐητε έν Κυρίω ύγιαίνοντες
έν τή Ί . Μητροπόλει Κονίτσης τή 20 Φεβρουαρίου 1912.

*ΓΟ Βελλάς καί Κονίτσης Σπυρίδων
(Σ.Τ.)»

Σημ. Έ κ  τών έν τή παρούση καταχωρηθέντων Εκκλησιαστικών Έγ- . 
γράφων, τά μέν ύπ’ άρ. 1, 2, καί 3, εύρέθησαν έν τφάρχείφ τού άειμνήστου 
’Αρχιμανδρίτου Παπαγιάννη, τά δέ ύπ’ άρ. 5 καί 9, μοί παρεχωρήθησαν 
ύπό τοϋ άγιογράφου Νικ. Ί . Παπακώστα.

(Συνεχίζεται)

α. Κωνσταντίνος καί 'Ιωάννης.
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Εϊν* ένα κλαρί κι* έχει δώδεκα κλωνάρια καί τό κάθε κλωνάρι τριάν
τα φύλλα. Ό  χρόνος, οί μήνες οί μέρες.

Κούφιος πλάτανος, βρόντος μεγάλος. Ή  καμπάνα.
Πορτοκάλια καί λεημόνια χίλια μίλια ναπολιόνια καί στή μέση δυό 

μεγάλα πού νικάνε όλα τ’ άλλα. Τ ’ αστέρια, ό ήλιος καί τό φεγγάρι.
Έ νας κάμπος γεμάτος λάγια πρόβατα. Τό χαρτί μέ τά γράμματα.
Σφίγγω τή βεργούλα μου καί κοκινίζ’ ό κάμπος. Τό ράβδισμα τών κρά- 

νων. (πρβλ. X. Σούλη. Ή π. χρον. 1926, σελ. 316, άριθμ. 163).
Χιλιοτρύπητο κανάτι καί σταλιά νερό δέ χύνει. Τά σύννεφα.
Εϊν’ ένα πραματάκι, νερό έχει καί γιά νερό διψάει. Ή  γλώσσα.
Ό  πάπους σου κι* ό πάπους μου τραβιοϋντ’ άπό τά γένια. Τά λωνάρια. 

(Πρβλ. X. Σιούλη Ήπ. χρον. 1926, σελ. 174. άριθ. 39).
Μια κλώσσα άσπρη καί μιά μαύρη. Ή  άσπρη τά σκορπάει κι* ή μαύ

ρη τά μαζεύει. Ή  μέρα μέ τή νύχτα κ ι’ οί άνθρωποι.
Έ να μάτι μονόματο όλο τόν κόσμο βλέπει. Ό  ήλιος.
Τρεις άδερφοϋλες μ’ ένα ζωνάρ’ δεμένες. Ή  πυροστιά.
Είν ένα εΐδισμα, ρίν’ς ξύλο τό τρώει, ρίν’ς λιθάρ* τό τρώει, ρίν’ς νερό 

ψοφάει. Ή  φωτιά. (Πρβλ. X. Σιούλη. Ή π. χρον. 1926. σελ. 179. άρ. 72, σελ. 
180 άρ. 77, σελ 183 άρ. 94, σελ 185 άρ. 108 καί σελ. 188 άρ. 131).

Δώδεκ* άδερφοϋλες μ’ ένα μίντέρ’ σκεπασμένες. Τά φελιά τοϋ πορτο
καλιού. (Πρβλ. X. Σιούλη. Ή π. χρον. 1926 σελ. 181 άριθ. 84 καί σελ 323 
άρ. 205).

'Ενας κοντός καλόγερος μέ τ’ άντερά του σβάρα. Τό βελόνι μέ τό ράμ
μα. (Πρβλ. X. Σούλη Ή π. χρον. σελ. 324 άριθ. 210).

Δυ* άδερφάκια σ’ ένα ύφαλό κρατιοϋνται. Τό ψαλίδι. (Πρβλ. Χρ. Σιούλη 
Ήπ. χρον 1926 σελ. 174 άρ 38).

Σειέτ’ ή ρίγα στό πουρνάρι καί μαζώνονται τά γίδια. Ή  καμπάνα.(Πρβλ. 
Χρ. Σούλη, Ή π. χρον. 1926 σελ. 320 άρ. 182).

Ό  ψυχός ψυχή δέν έχει καί ψυχή παίρνει καί φέει. Ή  σφαίρα τοϋ όπλου.
Ή  φοράδα τοϋ Ζαφείρη σκάλες - σκάλες άνηβαίνει, σκάλες - σκάλες κα- 

τηβαίνει. Ή  κρεμαστάλα.
ΕΙν’ ένα εΐδισμα ράχ’ σέ ράχ’ διαβαίν’ καί λέει «Θόδωρος, Θόδωρος». 

Ό  κύπρος τών γιδιών.
Ράχ’ άπέδω, ράχ’ άπέκει άρκουδας γκυλιέται μέσα. Ή  σαρμανίτσα μέ 

τό μωρό.
Χίλια μίλια δροτσιλάκια άπ’ τόν ούρανό κρατιοϋνται. Τ’ άστρια.
Έ να νερό πού καίει. Ή  ρακή.

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 126.
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Μιά γίδα τοϋ μπαρτζόενου γάλα και μαλλί δέν έχει, τή φωνή ψηλή 
τήν έχει. Τό βιολί.

Πάνου κουτί, κάτου κουτί καί μέσα κόρη κελαϊδει. Ή  Γλώσσα.
Χ ίλιοι μίλοι καλοέροι σ’ ένα ράσο τυλιμένοι. Τό ρώϊδο.
Χ ίλιοι μίλοι καλοέροι σ’ ένα σκολιό διαβάζουν. Τά μελίσσια.
Ψηλός λιγνός καλόερος καί κόκκαλα δέν έχει. Ό  καπνός.
νΑντερο - άντερο τραβάει κι ή Θοδώρω τραγουδάει. Ή  καμπάνα με τόν 

άλυσο.
Δένω τή φοράδα μου καί μέ κλωτσάει ή πλάρα. βΗ ρόκα μέ τ’ άδράχτι.
Είκοσι παιδάκια μ’ άσπρα σκουφάκια. Ία  δάχτυλα μέ τά νύχια.
Δυό παλιοτσάρουχα στόν τοίχο κολλημένα. Τ’ αύτιά.
Τό βουνό σου χιόνισε, τά δυό σου γίναν τρία. Ή  κεφαλή τοϋ γέρου ά

σπρισε καί τά δυό ποδάρια του έγιναν τρία μέ τό μπαστοϋνι.
Μιά φοράδα μαύρη σ’ ένα ποδάρι στέκεται. Ή  όμπρέλα. Τό μανιτάρι.
Είναι ένα ειδωσάκι μπαίνει στό λόγγο καί τσάχαλο δέν άφήνει. Τό χτένι.
Χ ίλιοι άνάσκελα, χίλοι άπίκουπα. Τά κεραμίδια στή στέγη.
Τοϋ παπούλη μου τά γένια μεσ’ στή γής είναι χωμένα. Οί ρίζες τοϋ 

κρεμμυδιοϋ.
Σανίδα, παλιοσάνιδα στή θάλασσα κυλιέται. Ή  γλώσσα.
Ή  θειά μου ή κοσκοντόρω μέ τ’ άντερο στόν κώλο. Ή  βελόνη μέ τό 

ράμμα.
Τή σαλιώνω τή μαλλιώνω καί στόν κ.... της τή χώνω. Μά τόν άγιο 

Κοσταντΐνο μή θαρεϊς πώς εΐν’ έκεϊνο. Ή  βελόνη μέ τήν κλωστή.
Δώδεκα άλογα, δεκατρία σαμάρια. Ό  χρόνος μέ τά φεγγάρια.
Πετσί άπέδω πετσί άπέκει στή μέση μέλι καί κερί. Τό σϋκο.
Ε ίν’ ένα εΐδωσι γεννιέτ’ άπό τή μάνα του κ ι’ άμα πάει στή μάνα του ψο

φάει. Τ’ άλάτι.
Πράσινος κάμπος, κόκκινα τζάμια, άράπηδες χορεύουν μέσ’ στά φυλ

λοκάρδια. Τό χειμωνικό.
Είν’ ένας καλόερος μ’ ένα τσακνάκ* στόν κώλο. Ό  καρπός τής έλιάς.
Είναι ένα είδισμα, τήν ήμέρα πάτα «πάτα καί τή νύχτα στήν κρεβάτα. 

Τά τσαρούχια.
Είναι ένα κούτσουρο πόχ’ έφτά τρύπες. Τό κεφάλι.
Δέκα τραβάνε, δυό ξεράνε4 ό κώλος στήν πλάκα κι ή πλάκα στόν κώλο. 

Τά δέκα δάχτυλα, τά δυό βυζιά τής προβατίνας, οί γλουτοί τ’ άνθρώπου και 
τό λίθινο άκουμπιστήρι.

Τό παλιορούτ’ τσή βάβως πουθενά ραφή δέν έχει. Τ’ αύγό.
Έ να  πράμα μπαίνει γεμάτο μέσ5 στή σπέλλα καί βγαίνει άδειό. Τό 

χουλιάρι μέ τό στόμα.
Έ νας κούφιος πλάτανος έχει τό χάρο μέσα. Τό ντουφέκι.
Πααίνω στό χωράφι δένω τό δεμάτι. Ό σο νά δέσω τό δεμάτι φέει τό 

χωράφι. Τό πρόβατο καί τό ποκάρι του.
Γίδα λιάρα μέ δώδεκα κατσίκια. Ό  χρόνος.
Ά πιαστο κ’ άμάλλιστο κΓ άψαλλιδοκούρεφτο. Τό φείδι.
Ράχ’ άπέδω, ράχ’ άπέκει γούργουλας γκυλιέται μέσα. Τό ζυμάρι στό 

σκαφίδι.
Μιά παλιοσάνιδα όλοένα κάθεται μέσ’ στή θάλασσα καί δέ σέπεται. 

Ή  γλώσσα.
Έ να  βόΐ μούνζουρο, δ,τι νά τοϋ δώκεις τρώει. Ό  φοϋρος.
Τέσσερ’ άδέρφια σ’ ένα ράσο τυλιμένα. Τά τσεκλίδια τής κοκόσιας.
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Τρεις ψυχές πέραγαν σ’ ένα ποτάμι. Ή  μια τό πέρασε και βράχτηκε, ή 
άλλη πέρασε και δέ βράχτηκε, μά τό νερό τόειδε, κ ι’ ή τρίτη τό πέρασε άλλ’ 
ούτε τ’ άκ’ σε ούτε και βράχτηκε. Γυναίκα άγκαστρωμένη μέ μικρό ζάλικα.

Κλέφτες φώναξαν τού μυλωνά, ν’ άνοίξει.
—«ΤΩ μυλωνά, άνοιξε.
—Τι ν’ άνοίξω; είμαστε πολλοί.
—Πόσοι είστε;
—Ό  Ράντης, ό Ραντούλης, πέντε παιδιά τού Ράντη και δέκ’ άρματωλοί, 

ένας κΓ άλλος ένας, έγώ κΓ ό μυλωνάς. Πόσοι ήταν; Μόνο ένας, ό μυλωνάς 
Ράντης καί παιδιά κι άρματωλοί τά δάχτυλα τών χεριών.

ΤΗταν δυό κλώσσες. Ή  μια είπε τ’ς άλληνής: «δός μου ένα πουλί νά 
τά κάμομε δυό κΓ ένα», κι* εκείνη τ’ς είπε: «δός μου κι* έσύ ένα νά τά κά
μομε ίσ ια -ίσ ια . Πόσα πουλιά είχε ή μιά καί πόσα ή άλλη»; Πέντε ή μιά 
κΓ εφτά ή άλλη.

Έ νας διαβάτ’ς ρώτ’σε ένα βλάχο πόσα πρόβατα έχει κ ί’ έκεΐνος τ ’ 
άπάντησε:

—Νάχα τόσα πόχω, κι* άλλα τόσα, καί τά μισά καί τ’ άπόμισα κι* ένα 
άκόμα θάχα έκατό. Πόσα πρόβατα είχε: 36.

(364-36=72-1-18 = 90-1-9=99+1 =  100)

* Ή ταν μιά τριανταφυλλιά κι* είχε τρίγια τριαντάφυλλα καί πήγε ό δά
σκαλος μέ τή δασκάλα κ ι’ ό παπάς μέ τό κορίτσι του καί πήραν άπό ένα 
τριαντάφυλλο. *Η δασκάλα ήταν κόρη τού παπά.

Πάαιναν τό δρόμο-δρόμο ένας άντρας μέ μιά γυναίκα. Περνώντας άπό 
κάπιο χάνι ό χαντζής ρώτ’σε τή γυναίκα:

—Τι τον έ’εις ώρ’ γυναίκα αύτόν πού πααίνει μπροστά;
Ή  γυναίκα άπάντησε.
—Αύτουνοϋ τ’ άνδρός ή μάνα είναι πεθερά τσή μάνας μου. Τι τόν έ

χει; Πατέρα.
Έ νας τζομπάνος είχε ένα λύκο, ένα άρνί κι ένα δεμάτι χορτάρι κι ήθε

λε νά τά περάσει άπό τό ποτάμι πέρα.
Ή  βάρκα έπαιρνε μόνο δυό πράματα έξόν τόν τσοπάνο πού θάειναι 

βαρκάρης. Δέν πρέπει νά μείνουν μαζί ό λύκος μέ τ ’ άρνί, ούτε τ’ άρνί μέ 
τό χορτάρι.

Πώς θά περάσουν;
Θά βάλει στή βάρκα πρώτα τ’ άρνί μέ τό χορτάρι. Θά βγεί άντίπερα. 

Θ’ άφήσει τ’ άρνί. Τό χορτάρι θά μείνει στή βάρκα καί θά έπιστρέψει νά 
πάρει τό λύκο.

Τρεις άντροι νιόγαμπροι πά’αιναν μέ τσί γυναίκες τους σ ’ ένα δρόμο. 
Έφτακαν σ’ ένα ποτάμι πού δέν μπόρειαν νά τό περάσουν. ’Εκεί ήταν μιά 
βάρκα πού χώραε μόνο τρεις.

Πώς θά περάσουν μέ τή βάρκα χωρίς ν’ άπομείνει, ούτε νά περάσει 
μαζί γυναίκα μέ ξένον άντρα, κι* άς έχει καί τή γυναίκα του μέσα. Γυναίκα 
μοναχή της μπορεί νά περάσει, ή κι* όλες μαζί, καί νά έπιστρέψει.

Θά μποϋν στή βάρκα οί τρεις γυναίκες καί θά βγοϋν πέρα. Οί δυό θά 
κάτσουν έκεί κ ι’ ή μιά θά γυρίσει στόν άντρα της. Έ πειτα θά μποϋν οί τρεις 
άντροι καί θά περάσουν. Οί δυό θά μείνουν μέ τσί γυναίκες τους κι ό τρίτος 
θά γυρίσει, θά πάρει τή γυναίκα του καί θά έπιστρέψει.

Έπιστρέφοντας κάποιος άπό άπό τά ξένα στό έμπα τοϋ χωριοϋ του βρί
σκει ένα παιδί καί τοϋ λέει:
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—’Αδερφέ άπό πατέρα καί υίέ άπό μητέρα, σϋρε πές τοϋ πατρός σου 
ότι ήρθε ό υίός σου ό άνήρ τής γυναικός σου.

Τί τό έχει ό ξένος τό παιδί;
Παιδί καμωμένο μέ τήν μάνα του.
Έ χομε ένα τετράγωνο μοιρασμένο σέ έννιά τετραγωνίδια. Σέ κάθε τε

τραγωνίδιο τοποθετείται ένας άριθμός άπό 1—9, έτσι πού τό άθροισμα τριών, 
στά ίσια ή καί γωνιακά τετραγωνιδίων, δίνει τόν άριθμό 15.

Λύση

4 3 8

9 5 1

2 7 6

(Πρβλ. X. Σούλη. Ή π. χρον. 1926 σελ. 382, άρ. 232)
Πέρασ’ άπ* τά Πράδαλα 
ηύρα τρύπα τ’άβαλα.
Ά ρχισαν τά ντράβαλα 
έπεκα καί τ’άβγαλα.
Έπαψαν νά ντράβαλα 
πάλε μέσα τάβαλα.

ΓΛΩΣΣΟΠΑΙΓΝΙΔΙΑ

Τά γλωσσοπαιγνίδια είναι κΓ αύτά έφευρέματα καί ρήσες τής παιδικής 
φαντασίας.

Ό πω ς έχομε τόν κόσμο τών ένηλίκων, τών μεγάλων, έχομε καί τόν 
παιδικό κόσμο, κόσμο άφελή, φαιδρό, περίεργο, γεμάτον έξυπνάδα καί χαρά.

Ό πω ς μέ τά αινίγματα γυμνάζεται καί πελεκιέται ό νοϋς, έτσι καί μέ 
τά γλωσσοπαιγνίδια άσκούμενη ή γλώσσα, τό λεκτικό, μπαίνει στό στρωτό 
δρόμο τής καλής έκφρασης καί ρήσης.

Ό  τσίντσιρας
Ό  τσίντσιρας, ό μίντσιρας, ό τσίντζιμίντζιχόντζορας.

Μιά κάπα
Μιά κάπα μιά παλιόκαπα, κοντή παλιοκοντόκαπα.

Κούπα πινακόκουπα
Κούπα πινακόκουπα τρείς βολές τ ’ άπίκουπα, σήκου πινακόκουπα.

Σιρβανιές
Έ να  παιδί έστηγε σιρβανιές μιρβανιές σιρβομιρβονοκοκιές, κι* ήκάκω 

του τοϋ χάλευε σίρβανα μίρβανα σιρβομιρβονόκοκα. Κι* αύτό τής έλεγε: 
—Ά ς  έστηγες καί σύ σιρβανιές μιρβανιές σιρβομιρβονοκοκιές, ν’άτρωγες 
καί σύ σίρβανα μίρβανα σιρβομιρβονόκοκα.

Μι* άσφάκα
Μ ι’ άσφάκα μιά μπουφόσφακα ΰλο μέ τά μπουφόσφακά της·



Βαρέλι ρακοβάρελο
Βαρέλι ρακοβάρελο, ποιός σέ ρακοβαρελόδενε; —Ό  γυιός τοϋ ρακο- 

βαρελωτή.
Νάχα έγώ τά ΰπηργα τά δύπηργα τοϋ γιοϋ τοϋ ρακοβαρελωτή θά τό 

ρακοβαρελόδενα καλλίτερα άπό τό γυιό τοϋ ρακοβαρελωτή.
Μια πλάκα

Μιά πλάκα άσπρη ξέξασπρη άπό τόν ήλιο ξεξασπρότερη.
Μαύρος γράβος

Μαϋρος γράβος δίγραβος, μαϋρος διγραβόγραβος.
Μαύρη βέργα

Μαύρη βέργα δίβεργη, μαυρηδιβεργόβεργη.
Τό πινάκι

Τό πινάκι τό σφηνάκι καί τό σφινοπινακάκι, ποιός τόσφηνοπινακόδε- 
νε; Ό  γιός τοϋ σφινοπινακοδετή.

Νάχα έγώ τά ΰπηργα τά σύνεργα τοϋ γυιοϋ τοϋ σφινοπινακοδετή θά τό 
σφηνοπινακόδενα έγώ καλλίτερα άπό τό γυιό τοϋ σφηνοπινακοδετή.

Κόσυβας
Κόσυβας άνήβαινε, κόσυβας κατήβαινε, κι’ άλλος τόν έρώταγε:

—Ποϋ πάς κύρ κόσυβα; —Πάω στή βαβούλα μου νά φάω κουκιά βραστά 
σκαστά μέ τή βραστή σκαστή χουλιάρα μου.

Κόσυβας
Κόσυβας άνήβαινε, κόσυβας κατήβαινε κι* άλλος τόν έρώταγε:
—Ποϋ πας κύρ Κόσυβα;
—Πάω στή θειά μου τή λουρού, τή σφουγγούτήν τζουμπεκουφηκαρού. 

Πάω νά φράξω τό βουρλόκηπο γιατί μπήκαν οί βουρλόκοτες καί μοΰφααν τό 
βουρλόσπορο.

Κόσυβας δίκωλος
Κόσυβας δίκωλος τρίκωλος τετρακοκκινόκωλος, κάνει αυγά δίκωλα τρί- 

κωλα τετρακοκινόκωλα.
Μιά κότα ϊλιαρη

Μιά κότα Τλιαρη πίλιαρη καί πιλιαροκκόκινη, κάνει αυγά ΐλιαρα πί- 
λιαρα καί πιλιαροκκόκινα, κι’ όποιος τά τρώει ίλιαρίζει πιλιαρίζει καί πι- 
λιαροκκοκινίζει.

Μιά γαίγα δίκουμπη
Μιά γαίγα δίκουμπη τρίκουμπη τετρακουμποκέρατη, κάνει κατσίκια 

δίκουμπα τρίκουμπα τετρακουμποκέρατα κι’ όποιος τά φάει δικουμπίζει τρι- 
κουμπίζει τετρακουμποκερατίζει.

Τρεις περδικούλες
Τρεις περδικούλες κάθουνταν κι’ οί τρεις άράδα άράδα, καί μιά τήν 

άλλην έλεγε καί μιά τήν άλλη λέγει.
—Μπρέ κυρά πέρδικα, τι μέ τριοκεραμιδοπερδικοπατάς μέ τά τριοκε- 

ραμιδοπερδικοπατήματα.
—Δέν σέ τριοκεραμιδοπερδικοπατώ.
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Μια καρέκλα του μπακάλη
Μια καρέκλα τοϋ μπακάλη, ξεκαρεκλοποδαρώθηκε.

Εκκλησία μολυβδωτή
Εκκλησία μολυβδωτή, μολυβδοπελεκητή ποιός σέ μολυβδοκοντυλο- 

πελεκοϋσε;
—Ό  γυιός του μολυβδοκοντυλοπελεκητή.
Νάχ’ έγώ τα σύνεργα τά μύνεργα τοϋ γιου τοϋ μολυβδοκοντυλοπελε

κητή θά σέ μολυβδοκοντυλοπελεκοϋσα καλλίτερα άπό τό γυιό τοϋ μολυβδο
κοντυλοπελεκητή.

Λάκο λάκο πάαιναν
Δάκο λάκο πάαιναν τοϋ θειοϋ μου τά βλαχόσφαχτα.

Άσπροβούνι, μαυροβούνι
Άσπροβούνι μαυροβούνι, άσπροβούνι μαβροβούνι 

(έπαναλαμβάνεται με ταχύτητα)
Ή  κουλούρα τής βάβως

Πααίνω στή βάβω, τσή χαλεύω κουλούρα, μοϋ χάλεψε άλεύρι. Πααίνω 
στο μυλωνά τοϋ χαλεύω άλέβρι μοϋ χάλεψε φτερό. Πααίνω στόν άητό τοϋ 
χαλεύω φτερό μοϋ χάλεψ’ άρνί. Πααίνω στο τζομπάνο τοϋ χαλεύω άρνί μοϋ 
χάλεψε φιλί. Πααίνω στήν κόρη τήν χαλεύω φιλί μοϋ χάλεψε παπούτσια. 
Πααίνω στόν παπουτσή τοϋ χαλεύω παπούτσια μοϋ χάλεψε πετσί. Πααίνω 
στό γουρούνι τοϋ χαλεύω πετσί μοϋ χάλεψε άστάχια. Πααίνω στό ζευγήτη 
τοϋ χαλεύω άστάχια μοϋ χάλεψε γυνί. Πααίνω στό γύφτο τοϋ χαλεύω γυνί 
μοϋ χάλεψε φωτιά. Πααίνω στήν καντίλα τής χαλεύω φωτιά μοϋ χάλεψε λάδι. 
Πααίνω στήν έλιά τσή χαλεύω λάδι μοϋ χάλεψε βέργα.

Πααίνω στό λόγγο κόφτω βέργα
Έγώ βέργα τ*ς έλιάς ή έλιά λάδι έμένα. Έγώ λάδι τσή καντίλας ή καν

τίλα φωτιά έμένα. Έγώ φωτιά τοϋ γύφτου ό γύφτος γυνί έμένα. Έγώ γυνί 
τοϋ ζευγίτη ό ζευγίτης άστάχια έμένα. Έγώ άστάχια τοϋ γουρουνιοϋ τό γου- 
ρούν πετσί έμένα. Έγώ πετσί τοϋ παπουτσή δ παπουτσής παπούτσια έμένα. 
Έγώ παπούτσια τής κόρης ή κόρη φιλί έμένα. Έγώ φιλί τοϋ πιστικοϋ ό 
πιστικός άρνί έμένα. Έγώ άρνί τοϋ άητοϋ ό άητός φτερό έμένα. Έγώ φτερό 
τοϋ μυλωνά ό μυλωνάς άλεύρι έμένα. Έγώ άλεύρι τσή βάβως ή βάβω κου
λούρα έμένα.

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Οί παραδόσεις είναι χνάρια, καταχνιασμένα άπό τό πέρασμα των αιώ
νων, πού άφησε διαβαίνοντας ή ίστορία, είναι ό καθρέφτης στόν όποιο κα
θρεφτίζονται οί φάσεις τής ζωής κάθε λαοϋ.

Οί παραδόσεις δίνουν στήν εϋπλαστη τρυφερή νιότη τις πρώτες βάσεις 
έπί τών όποιων οίκοδομιέται κατόπι ή ίστορία. Οί παραδόσεις πού άκουσα 
μικρό παιδί άπό τούς μεγάλους μνήσκουν άσβηστες μέσα στά βάθη τής ψυ
χής κατώγια, ένώ δ,τι έμαθα άργότερα τό παίρ9 ή λησμονιά.

Πόσα καί πόσα δέν ξέρει καί δέ μολογάει τό στόμα τής γριάς τοϋ χω- 
ριοϋ, πού σά νησάκι σέ τρικυμισμένη θάλασσα προσκαλεΐ τό θαλασσοπόρο
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ν’ άράξει στό λιμάνι του. Καθισμένη στό πεζούλι τής αυλής ή κάτου στοϋ 
1 φτελιά τόν ήσκιο ή παραστιά στό παραγώνι διηγιέται μ’ άφέλεια κι* άπλό- 

τητα άνείπωτες ίστορίες στα έγγόνια της, έπί τών όποίων στηρίζεται τό 
εθνικό οίκοδόμημα.

Στην ψυχή τοϋ λαοϋ μας μ’ όλα τά κακοπάθια τής σκλαβιάς δέν έχά· 
θηκε τίποτε άπό τήν παλιά σοφία τών προγόνων και τά ήθη κι έθιμα. Οί 
θεοί παντρεύονται τις θέαινες, οί νεράιδες τραγουδούν καί χορεύουν στούς 
ήσκιους κοντά στις πηγές, τά ξωτικά ξελωλιάζουν, ό Ά δης φοβερίζει, ό 
Χριστός μέ όλη τήν οίκουμενικότητά του έγινε κι* έμεινε Ελληνικός Θεός.

Τά παιδιά τής Εΰας
Ρώτ’σε ό Θεός τήν Εύα.
—Θέλ’ς ένα παιδί νά τδ*εις μοναχή σ*
ή πολλά καί μέ τή γής;
Κι* ή σκύλ9 ή γ Εΰα.
—Πολλά καί μέ τή γής άντάμα.
Γι9 αύτό πεθαινίσκομε καί μάς παίρ9 ή γής.

Τ9 όρνιο καί τό λελέκι
Τ  όρνιο είναι πουλί τών χριστιανών καί τό λελέκι τών Τούρκων. Τόν 

καιρό τοΟ μουαρεμπέ (τοϋ πολέμου 1897) ένώ πολέμααν οί Τοϋρκ9 μέ τσού 
Ρωμαίους στήν Πρέβεζα τρώ’ουνταν άπ9 πάν9 τά όρνια μέ τά λελέκια.

Πώς όγινε ή γάτα καί τό ποντίκι
Ό  Χριστός είχε τά πρόβατα κι9 ό διάλ’ς γιά νά τά καταστρέψ9 κάν* 

τό λύκο. *0 Χριστός κατόπ9 κάν9 τό σκυλί γιά νά κυνηγάει τό λύκο κι9 ό 
διάολ’ς κάν9 τό ποντίκ9 νά μαγαρίζ9 τό γάλα. Πάλ9 ό Χριστός κάν9 τή γάτα 
καί κυνηγάει τό ποντίκ’.

Πώς γνωρίζονται οί κακοί άνθρωποι
Ρώτ’σαν τό Χριστό πώς θά γνωρίζουν τσού κακούς άνθρώπους άπό τσού 

καλούς καί τ9ς είπε: «θά τσού σημαδέψω έγώ».
Αύτοί είναι οί κουτσοί, οί στραβοί κ ι9 οί άλλοι τέτιοι κ ι’ όλοι οί 

παρασούσουμοι.

(Συνεχίζεται)
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Δικηγόρου

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΚΑΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ*
δ'. ΧΡΗΣΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

5. (Τερψιχόρη) 92—97

Λίγο πριν άπό τήν Τωνική έπανάσταση, πού άπετέλεσε και τήν άρχή 
τής πολεμικής έπαφής Περσών και Ελλήνων, στη Σπάρτη, γίνονταν μηχα
νορραφίες για τήν έξασφάλιση τής ήγεμονίας στήν Ελλάδα μέ τή μέθοδο τής 
έ/κατάστασης στις διάφορες πόλεις τυρράνων, φίλων τών Σπαρτιατών, πού 
θάταν τού χεριού τους. Ή  άρχή μπορούσε νά γίνει άπό τήν ’Αθήνα, στήν 
όποια οί περιστάσεις φαίνονταν ευνοϊκές. Δέν είχαν περάσει λίγα χρόνια πού 
οί ίδιοι οί Σπαρτιάτες, πριν εγκαινιάσουν τήν πολιτική τους τούτη, είχαν βοη
θήσει στρατιωτικά τούς ’Αθηναίους νά έξώσουν τον τελευταίο Πεισιστρατίδη 
τύραννο, τον Τππία, καί νά έγκαταστήσουν τό Δημοκρατικό πολίτευμα. Γρή
γορά όμως μετάνοιωσαν, γιατί σύμφοονα μέ τον Ηρόδοτο, ή έλευθερία τής 
σκέψης, πού έξασφάλισε στούς ’Αθηναίους ή Δημοκρατία, έπέφερε καί άνά- 
πτυξη τής πρωτοβουλίας τους, μέ άποτέλεσμα νά άνεβεΐ γρήγορα ό πλούτος, ή 
δύναμη καί ή έπιρροή τους στήν Ελλάδα (Τερψιχ. 78). Τούτο άνησύχησε ζωη
ρά τούς Σπαρτιάτες, πού φρόντισαν νά πνίξουν γρήγορα τήν νεογέννητη δη
μοκρατία, πριν άνδρωθεί. Θυμήθηκαν τον εξόριστο Τππία, τον έφεραν στή 
Σπάρτη, καί συγκάλεσαν σύσκεψη τών άντιπροσώπων τών συμμάχων τους Πε- 
λοπονησιακών πόλεων, μέ μοναδικό θέμα τών συζητήσεων τήν κοινή έκστρα- 
τείο πού θάπρεπε νά κάνουν γιά νά άποκαταστήσουν τον Τππία στήν έξουσία 
του καί νά... διορδώσουν τό «λάθος» τους νά συνεργήσουν στήν άνατροπή του 
(Τερψ. 91). Ό πως βλέπει ό άναγνώστης, οί Σπαρτιάτες έξαπατοΟσαν καί τούς 
συμμάχους τους, χαλκεύοντας καί γ ι’ αυτούς τις ίδιες αλυσίδες. Δέν κατώρ- 
θωσαν όμως νά κρύψουν τούς διάφανους σκοπούς τους άπό όλους τούς συνέ
δρους, καί ή συζήτηση πού έπακολούθησε ήταν μιά άπό τις δραματικώτερες τίς 
'Ελληνικής 'Ιστορίας.

’Εκείνος όμως πού έδωσε τή χαριστική βολή στά σχέδια τών στρατο
κρατών τής Σπάρτης ήταν ό Κορίνθιος Σωσικλής. Σέ μιά όμιλία γεμάτη παλ
μό, πού μπορεί νά χαρακτηρισθή σάν ύμνος στή Δημοκρατία καί τήν οποία ό 
'Ηρόδοτος, υπερθεματίζοντας, τή διανθίζει φραστικά, κατακεραύνωσε μπροστά 
στον κατάπληκτο Τππία τούς Σπαρτιάτες, νοσταλγούς τής τυραννίας τών άλ
λων, καί διέλυσε καί τίς τελευταίες άμφιβολίες τών συνέδρων, μέ άποτέλεσμα 
ή συνεδρίαση νά λήξη άδοξα γιά τούς Σπαρτιάτες.

Ό  λόγος τού Σωσικλή άναφέρονταν στά δεινά τής πατρίδας του Κόριν
θου άπό τούς τυράννους της. Κατεβαίνοντας χρονολογικά, καί άπαριθμώντας

* Συνέχεια έκ του πς>οηγουμένου, οελ. 1Β3.
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τά έγκλήματα τοϋ κάθε τυράννου σέ βάρος τοϋ λαοϋ τής Καρίνθου, έφθασε 
και στον Περίανδρο.

Δεν πρόκειται νά σκιαγραφήσουμε τον τύραννο, όπως ό Σωσικλής. Τοϋτο 
θάταν πολυπραγμωσύνη ξένη προς τό σκοπό τής εργασίας. "Οσα γράψαμε πα
ραπάνω γιά τούς Σπαρτιάτες και τό Σωσικλή, τά θεωρήσαμε άναγκαΐα γιά νά 
μπάσουμε τον άναγνώστη στις συνθήκες, κάτω άπ’ τις όποιες παίρνει ό ιστο
ρικός μας τίς πληροφορίες του.

Τούτο πιστεύουμε πώς έχει σημασία στήν ιστορική έρευνα και τό έφαρ- 
μόσαμε καί παραπάνω, γιατί πιστεύουμε ότι κάνει πιο εύκολα τον κριτικό, 
άκόμα δέ καί τό συγκριτικό έλεγχο τής κάθε πηγής, καί σέ συνέχεια τής 
αξίας κάθε ιστορικής πληροφορίας.

’Οφείλουμε, πριν άκόμα προχωρήσουμε, νά ύπενθυμίσουμε στον άναγνώ
στη πώς ή τελική κρίση τής Ιστορίας γιά τον Περίανδρο ήταν διαφορετική 
άπ’ έκείνη τοϋ Σωσικλή γιά τον τύραννο, γιατί ό Περίανδρος κατατάχθηκε, 
άπό τήν ’Αρχαιότητα άκόμα, άνάμεσα στους Επτά Σοφούς. Πάντως τή γνώμη 
τοϋ Σωσικλή τή δικαιολογούσε άπόλυτα άπό τή μιά μεριά ή άνάμνηση τών 
πρόσφατων έγκλημάτων τής τυραννίας καί άπό τήν άλλη ή κρισιμότητα τής 
πολιτικής στιγμής.

Μαζύ με τάλλα πού καταμαρτυρεί τοϋ τύραννου, μπροστά στο έτερόκλητο 
εκείνο άκροτήριο, ό Κορίνθιος πολιτικός, είναι καί τοϋτα, πού μάς ένδιαφέρουν:

5. (Τερψιχόρη) 92,7

...μιή δέ ήμέρη άπέδυσε πάσας τάς Κο- 
ρινθίων γυναίκας διά τήν έαυτοΰ γυναίκα 
Μέλισσαν. Πέμψαντι γαρ οί ές Θεσπρω- 
τούς έπ* ’Αχέροντα ποταμόν άγγέλους 
έπί τό νεκυομαντήϊον παρακαταθήκης 
περί ξεινικής ούτε σημανέειν εφη ή Μέ
λισσα έπιφανείσα ούτε κατερέειν έν τω 
κέεται χώρω ή παρακαταθήκη* ριγοϋν τε 
γάρ καί είναι γυμνή: των γάρ οί συγκα- 
τέθαψε είμάτων όφελος είναι ούδέν ού 
κατακαυθέντων μαρτύριον δέ οί είναι ώς 

• άλήθεια ταϋτα λέγει, ότι έπί ψυχρόν τον 
, ίπνόν Περίανδρος τούς άρτους επέβαλλε.

Ταϋτα δέ ώς όπίσω άπηγγέλθη τω Πε
ι ριάνδρο), (πιστόν γάρ οί ήν τό συμβό- 
I λαιον, δς νεκρω έούση Μελίσση έμίγη), 
I ίθέως δέ μετά τήν άγγελίην κήρυγμα 
| έποιήσατο ές τό Ήραΐον έξιέναι πάσας 
ι τάς Κορινθίων γυναίκας. Αί μέν δή ώς 

όρτήν ήϊσαν κόσμω τω καλλίστφ χρεώ- 
μεναι, ό δ’ ύποστήσας τούς δορυφόρους 
άπέδυσέ σφεας πάσας όμοίως, τάς τ’ έ-

...Μέσα σέ μιά μέρα δέ ξεγύμνωσε όλες τίς 
γυναίκες τής Κορίνθον γιά χάρη τής γυ
ναίκας του τής Μέλισσας. Γιατί είχε στείλ- 
λει απεσταλμένους στους Θεσπρωτούς πού 
κατοικούν κοντά στον 9Αχέροντα ποταμό 
γιά νά ρωτήσουν τό νεκρομαντείο γιά κά
ποια παρακαταθήκη ενός ξένου ζ1). 'Η  (νε
κρή) Μέλισσα αφού εμφανίσθηκε σ αυτούς 
τούς είπε ότι ούτε μέ σημάδια, ούτε μέ 
λόγια δέν πρόκειται νά τούς φανρώσει πού 
βρίσκειται ή παρακαταθήκη (θησαυρός), 
«γιατί» τούς είπε, «έχει ρίγος, είναι γυ 
μνή, τά φορέμανα πού έθαψαν μαζύ της σέ 
τίποτε δέν τήν ώφελούν, γιατί δέν κάη
καν καί γιά νά αποδείξει δτι αυτά είναι 
άληθηνά, πρόσθεσε δτι ό Περίανδρος έβαλε 
τά ψωμιά (νά ψηθούν) σέ κρύο φούρνο. 
”Οταν αυτά άνακοινώθηκαν στον Περίαν
δρο, (καί γι αυτόν υπήρχε άπόδειξη τής 
αλήθεια τών λόγων τούτων γιατί ένώ ή 
Μέλισσα ήταν νεκρή ήλθε σέ επαφή μαζύ 
της (νεκροφιλία). 9Αμέσως μετά άπ9 αυ
τό, έβγαλε κήρυγμα νά μαζευτούν δλες οί 
γυναίκες τών Κορινθίων στο ναό τής ΎΗ- 
ρας. Αυτές λοιπόν πήγαν σάν σέ γιορτή

1. Δηλαδή θησαυρό πού είχε άναλάβει νά κρύψει γιά λογαριασμό του ή Μέλισσα.
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λευθέρας καί τάς άμφιπόλους, συμφορή- 
σας δέ ές όρυγμα Μελίσση έπευχόμενος 
κατέκαιε. Ταϋτα δέ οί ποιήσαντι και τό 
δεύτερον πέμψαντι έφρασε τό είδωλον 
τό Μελίσσης ές τόν κατέθηκε χώρον τοϋ
ξείνου την παρακαταθήκην. Τοιοϋτο μεν 
έστι ύμϊν ή τυρρανίς, δ) Λακεδαιμόνιοι, 
καί τοιούτων έργων.

με δλα τους τα στολίδια, αίτός δέ έβα?.ε 
τους δορυφόρους του καί τις ξεγνμνο)σαν 
ό?χς, καί τις ελεύθερες καί τίς σκλάβες, 
κι arpov πέταξε τα ρούχα σέ λάκο, τα έ
καψε προσευχόμενος στη Μέ/χσσα. ’Αφού 
τα έκανε αύτά, ξανάστεύχ (στό νεκρομαν- 
τεϊο) καί τό είδωλο τής Μέλισσας φανέ- 
ρωσε τό μέρος που έβαλε τό θησαυρό τον 
ξένον. Τέτοια λοιπόν είναι ή τυραννίδα, ώ 
Λακεδαιμόνιοι, καί τέτοια τα έργα της».

Ε λάχιστα πράγματα μάς είναι γνωστά για τό Νεκρομαντείο τής Θεσ
πρωτίας, πού τώρα τελευταία άνακαλύφθηκε ή θέση του, κοντά στό Μεσοπό- 
πόταμο τής Θεσπρο^τίας, στη συμβολή του Κωκυτοϋ μέ τήν ’Αχέροντα. Γιά 
τόν τρόπο τής λειτουργίας, οί έγγραφες πηγές τής άρχαιότητος δέν μάς παρέ
χουν ούτε μιά άκτίδα άπό φως. Σέ άντίθεση μέ δλα τά άλλα μαντεία, τούτο τό 
καλύπτει σκοτάδι πυκνό, ίσως γιατί τή λατρεία των θεών τοϋ κάτο) κόσμου 
τή διαφέντευε ό άποκρυφισμός. Μά νά πού ήρθε ή άρχαιολογική σκαπάνη 
καί άποκάλυψε συνταρατικές λεπτομέρειες γιά τόν «τρόπο» μέ τόν όποιο... 
«βοηθούσαν» οί ιερείς τοϋ νεκρομαντείου τίς ψυχές τών νεκρών νά... έμφανι- 
σθοϋν στους πιστούς (*).

Ποιος ήταν ό πραγματικός ρόλος τού Μαντείου στό παραπάνω άνοσιούρ- 
γημα τοϋ Περίανδρου, δέν μπορεί νά είναι γνωστό. Μπορούν δμως εύκολα, 
άπό τή διήγηση τοϋ Σεοσικλή, νά βγοϋν δυο συμπεράσματα πού, άν καί δια
ζευκτικά, είναι έξ ίσου λογικά. "Η δτι ό γριφώδικος καί άκαταλαβίστικος αύ- 
τός χρησμός δόθηκε πραγματικά, καί άφοροϋσε άλλο πράγμα, καί ό τύραννος 
τόν έρμήνεψε σύμφωνα μέ τό συμφέρον του, ή δτι έφευρέθηκε άπό τόν ίδιον ή 
ιστορία τού χρησμού, γιά νά καλύψει μέ τό πρόσχημα τής προσταγής άπό τό 
υπερπέραν τήν έπιχείρηση—λησεία, πού οπωσδήποτε τοΰάπέδο)σε περισσότερα 
άπό τήν τακτική φορολογία ολόκληρου χρόνου. Είναι αύτονόητο δτι οί ξεγυ
μνωμένες Κορίνθιες δέν μπορούσαν νά έλέγξουν τί έπεσε στό λάκο μέ τή φω
τιά καί τί όχι.

Αύτά τά λίγα στοιχεία πού παραθέσαμε παραπάνω είναι δλη—όλη ή προ
σφορά τού τιτάνιου καί άνεκτίμητου έργου τού Ηρόδοτου στήν ‘Ιστορία τής 
Η πείρου. Πραγματικά ψίχουλα, πού σκόρπια καί χωμένα μέσα σέ άσχετες 
διηγήσεις καί περιστατικά, γίνονται δυσεύρετα, κουράζουν τόν έρευνητή 
καί άπατούν συστηματική μελέτη τού όλου έργου. Τά ψίχουλα δμως τούτα, 
όταν βρεθούν, είναι πραγματικά διαμάντια, πού λαμπυρίζουν στό σκοτάδι τής 
Ηπειρωτικής Τστορίας.

Τά διαμάντια αύτά θελήσαμε νά καταστήσουμε προσιτά στον έρευνητή 
πού δέν έχει παρά νά υποβληθεί στον κόπο τής επαλήθευσης (βασικό καθή
κον κάθε σοβαρού μελετητή πού καμμιά φορά, άπό έκδοτικό οίστρο, παρα- 
βλέπεται μέ άποτέλεσμα νά παίρνουν τή σφραγίδα τής προχειρότητας σοβαρές 
κατά τά άλλα έπιστημονικές έργασίες).

Θάταν ευχής έργο, άν υπήρχαν άνθολογίες σχετικές μέ τόν Ηπειρωτικό 
χώρο άπό δλους τούς άρχαίους συγγραφείς, όλων τών μερών τοϋ γραπτού Λό
γου. Τέτοια άνθολόγηση, πού ό όγκος της βέβαια ύπερβαίνει τά όρια τής ζωής 
ένός άνθρώπου, άλλά είναι δυνατή στούς πολλούς, θά άποτελέσει μέ τόν και- 1

1. ‘Αθήνας Καλογεροπούλου: «Πονηριές ίερέων στήν ’Αρχαιότητα—Συμπερά-
ματα άπό τις έρευνες τής Έλλ. Άρχαιολ. ’Εταιρίας στήν θεσπρωτικήν Έφύρα» ‘Εφη
μερίδα «Ελευθερία» τής 28—3—1965, σελ. 11
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΑΦΙΔΑ

Ο Ι  Π Ε Λ Α Ρ Γ Ο Ι
(ΤΑ ΠΙΟ ΗΜΕΡΑ ΠΤΗΝΑ)

’Από άμνημόνευτα χρόνια, ή Θεσσαλία φιλοξενεί, πέντε μήνες τό χρόνο, πολ- 
1 λούς πελαργούς, πού σχηματίζουν συνοικισμούς σέ χωριά καί σέ πόλεις. Ό  Ελλη

νικός λαός έχει δώσει στά συμπαθητικά αύτά πουλιά τά όνόματα «λελέκι» καί 
«λέλεκας», καί τά δυο δέ προέρχονται άπό τήν τούρκικη λέξη «λελέκ», πού θά πή 
Πελαργός. Αελέκι έπίσης λέγεται καί ένα σιδερένιο έργαλείο, πού μοιάζει μέ τό 
δρεπάνι, μέ τή διαφορά δτι δεν έχει δόντια στό κοφτερό μέρος καί πού τό χρη- 
σιμοποιοΰν οί γεωργοί μας στόν θερισμό των σιτηρών. Έχει μεγαλύτερο άνοιμα 
άπ’ τό δρεπάνι καί κόβει καλύτερα τά στάχυα. Λέγεται λελέκι τό γεωργικό αύτό 
έργαλείο γιατί τό σχήμα του μοιάζει μέ τήν καμπύλη, πού σχηματίζει δ Πελαρ
γός γυρίζοντας τό κεφάλι του μέ τό μακρουλό καί ευλύγιστο λαιμό πρός τά πίσω, 
κροταλίζοντας πάντοτε τό γνωστό μονότονο κροτάλισμα.

Οί Τούρκοι πήραν τό όνομα «λελέκ» άπό τόν χαρακτηριστικό ήχο, πού σκορ
πάει ό Πελαργός όταν κροταλίζει...λέκ...λέκ...λέκ. "Οπως συμβαίνει καί μέ τό γνωστό 
πουλί, τόν κούκο, πού όνομάστηκε έτσι άπό τό κελάϊδημά του, κούκου...κούκου... 
κούκου. Έχω τή γνώμη δτι ή τούρκικη αυτή όνομασία λελέκ δέν είναι καί τόσο 
πετυχημένη, γιατί τά κροταλίσματα τών μεγάλων αυτών πουλιών μοιάζουν άπα· 
ράλλακτα μέ τόν κρότο, πού κάνει πολυβόλο ή μυδράλιο έν δράσει. Ή  γνώμη μου 
αυτή είχε τήν έπαλήθευση έδώ καί χρόνια, δταν έξακολουθούσε στήν Ελλάδα 
ή κουμμουνιστική έπανάσταση. Κάποιος ’Αθηναίος παραγγελιοδόχος, ένώ έκοι- 
μώνταν σ’ ένα κεντρικό ξενοδοχείο στήν πόλη μας, άκουσε κατά τά μεσάνυχτα 
άλλεπάλληλα κροταλίσματα πού σκόρπαζε ένα ζευγάρι λελέκια άπό έρωτικό πά
θος, τήν ώρα έκείνη.

Στό άκουσμα αύτό πίστεψε δτι πολυβόλο δούλευε καί σκόρπιζε τόν φοβερό 
αύτό κρότο!! Σηκώθηκε τρομαγμένος, ντύθηκε βιαστικά καί έτρεξε μέ φωνές νά 
ξυπνήση τόν ξενοδόχο καί νά τόν παρακαλέση νά τόν κρύψη κάπου γιά νά μήν 
νόν πιάσουν οί κατσαπλιάδες!! Μέ τίς φωνές του ξύπνησαν καί άλλοι πελάτες τού 
ξενοδοχείου καί δλοι μαζύ μέ τόν ξενοδόχο προσπάθησαν νά τόν καθησυχάσουν 
καί νά τόν βεβαιώσουν δτι δέν πρόκειται γιά πολυβόλο, δέν τό κατώρθωσαν δμως. 
Ό  δυστυχής, πού γιά πρώτη φορά άκουε λελέκι, έμεινε ξύπνιος ως πού ξημέρωσε 
καί μέ τό πρώτο αυτοκίνητο έφυγε γιά τή Λάρισα! Τό ίδιο έπεισόδιο έπανελή- 
φθηκε,έδώ καί τρία χρόνια, μέ κάποια καθηγήτρια τού Γυμνασίου μας, δταν άκου
σε τήν νύχτα πελαργούς νά κροταλίζουν. Αύτή δμως στάθηκε πιό ψύχραιμη 
καί τό πρωί ροπησε τόν ξενοδόχο άν άκουσε τή νύχτα πολυβολισμούς!! Εννοεί
ται δτι δοκίμασε μεγάλη έκπληξη δταν πληροφορήθηκε δτι πολυβόλα ήσαν οί 

: πελαργοί, πού χαίρονταν τήν έρωτική βραδυά... Γιά τόν λόγον αυτόν πιστεύω, 1

1 ρό, μαζύ μέ τά πορίσματα τής ’Αρχαιολογίας καί τής Νομισματολογίας, πού 
\ είναι πιό προσιτά χάρη στό μόχθο τών ειδικών, τό σίγουρο έδαφος, έπάνω στό 
ι όποιο θά στηριχθή τό βάθρο τοϋ λαμπρού οικοδομήματος τής άγραφης άκόμα 

Ηπειρωτικής Ιστορίας.
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δη, άν στά πολύ παληά χρόνια ήταν γνωστά τό πολυβόλο καί τό μυδράλιο, άσφα- 
λώς οί Τούρκοι θάδιναν άλλο δνομα στόν πελαργό καί, ατά Φέρσαλα δπως καί σ’ 
άλλα μέρη τής Θεσσαλίας δπου υπάρχουν συνοικισμοί άπό τούς πελαργούς, πού οί 
κάτοικοι άγαπούν ξεχωριστά καί παρακολουθούν με ένδιαφέρον καί μέ στοργή την 
πεντάμηνη έδώ διαμονή τους κάθε χρόνο. Ό  ’Αριστοτέλης, πού Ασχολήθηκε με 
την ζωή των Πελαργών και έγραψε δλόκληρη πραγματεία γι’ αύτούς, Αναφέρει 
δτι στά βάθη των αιώνων οί Θεσσαλικοί κάμποι γέμισαν κάποτε άπό πολλά καί 
φαρμακερά φειδία καί οί άνθρωποι Αναγκάσθηκαν ν’ άφήσουν τά κτήματά των 
καί νά πάν στά βουνά νά σωθούν. Στήν περίσταση αύτή, κατέφθασαν κατ’ οικο
νομίαν τής φύσεως, σμήνη άπό πελαργούς πού σε λίγες έβδομάδες σκότωσαν τά 
Αναρίθμητα φείδια καί Απάλλαξαν τούς δυστυχισμένους κατοίκους Από τόν φο
βερό έχθρό πού θά έρήμωνε δλη τή χώρα. ’Από τότε οί ΘεσσαλοΙ έθεώρησαν 
τούς πελαργούς ίερά πουλιά καί έθέσπισαν νόμον νά τιμωρήται μέ θάνατο έκεΐ- 
νος, πού θά σκότωνε πελαργό. "Όταν οί άνθριοποι ζούν ειρηνικά, καί οί πελαργοί 
μας περνούν ήσυχη καί ευχάριστη ζωή, με μικρά μόνον έπεισόδια μεταξύ των. 
Ό τα ν  δμως Αναταραχές, Ανταρσίες και πόλεμοι παραδέρνουν τούς Ανθρώπους, 
τότε καί τά ευεργετικά αυτά πουλιά πληρώνουν μέ τό αίμα των καί μέ 
τή ζωή των Ακόμα τήν Ανθρώπινη κακία. Σημειώνω τί τράβηξαν καί τί έπαθαν 
τά κακόμοιρα λελέκια τόσον Από τούς Γερμανούς καί ’Ιταλούς, δσον καί Από 
τούς μετέπειτα στά τελευταία δέκα χρόνια. ’Αρκετούς πελαργούς σκότωσαν ή 
έτραυμάπσαν οί Γερμανοί δταν έβομβάρδισαν καί έπυρπόλησαν τά Φάρσαλα τόν 
’Απρίλη τού 1941 καί σέ δλη τή διάρκεια τής κατοχής, δσες φορές φάλαγγες δι
κές τους περνούσαν άπό τήν πόλη μας, δταν δέν συναντούσαν άοπλους κατοίκους 
γιά έκτέλεση, γιά νά ικανοποιήσουν τό πολεμικόν των μένος, γύριζαν τά μυδρά
λια, πού είχαν στά αυτοκίνητά των, στίς φωληές των πελαργών καί τραυμάτιζαν 
θανάσιμα τά Ανύποπτα πουλιά πού φρόντιζαν τά μικρά των. Οί ’Ιταλοί, δπως 
ένθυμούμεθα δλοι οί 'Έλληνες, έσυχαίνονταν τά πολεμικά δπλα καί προτιμούσαν 
τά μανδολίνα, τίς κιθάρες καί τίς κανσονέττες. Όσες φορές Ιταλικές φάλαγγες 
περνούσαν Απ’ έδώ καί Ιδίως κοκορόφτεροι τής «Τζούλια» καί πειναλέοι λύκοι 
τής «Τοσκάνα», σταματούσαν, έτρεχαν καί εύρισκαν 2—3 σκάλες, τίς έδεναν τήν 
μία στήν άκρη τής άλλης, Ανέβαιναν μ* αυτές στίς στέγες καί έπιαναν τά μικρά 
λελεκόπουλα γιά νά τά ψήσουν στόν φούρνο καί νά τά φάνε...Καί οί Αρσενικοί 
γάτοι στήν Ελλάδα είχαν τήν ίδια τύχη μέ τά μικρά τών πελαργών καί τίς 
κάργιες Ακόμη, στήν μαύρη εκείνη έποχή. Φαγώθηκαν μέ κρομμύδια Από τούς Απε
ρίγραπτους έκείνους γενναίους τού θεατρίνου Μουσσολίνι. ’Αλλά καί οί κομμου
νιστές, στήν νυχτερινή έπιχείρηση πού έκαμαν στήν πόλι μας τόν Απρίλη τού 
1948, έτραυμάτισαν καί σκότωσαν πολλά λελέκια καί λελεκόπουλα πού ήσύχαζαν 
στίς Αναπαυτικές φωλιές των. Παρακολουθώντας άπό πολλά χρόνια τήν ζωή τών 
πελαργών, διεπίστωσα δτι ό συνοικισμός των έδώ στήν πόλη μας καθώς καί οί 
άλλοι πού είναι στά γύρω χωριά, μένουν πάντα οί Ιδιοι σέ Αριθμό. Ένώ έπρεπε αί 
οίκογένειαι τών μεγάλων αυτών πουλιών νά πολλαπλασιασθούν, γιατί κάθε ζευ
γάρι φέρει στή ζωή 2—4 πουλιά έδώ καί άλλα τόσα Ασφαλώς στά χειμαδιά των, 
κατ’ Ανάγκην καί οί φωληές τους νά γίνουν περισσότερες. Παραδόξως δέν 
παρουσιάζεται σ’ αυτά τό Αμείλικτο δημογραφικό πρόβλημα, πού Αντιμετωπίζουν 
οί δυστυχισμένοι άνθρωποι, Απ’ τήν ώρα πού βρέθηκαν στόν πολυπαθή πλανήτη 
μας. Οί φωληές παραμένουν οί Τδιες, στίς Τδες θέσεις των καί μόνον αυτές. Έ* 
ξαίρεσις γίνεται δταν κατεδαφισθή κανένα κτίριο ή έκριζωθή κανένα δένδρο μέ 
πελαργοφωλιά, όπότε οί ένοικοι πελαργοί βρίσκουν άλλο κατάλληλο κτίριο ή παν
ύψηλο δένδρο καί ξανακτίζουν τήν κατοικία τους. Γεννάται δμως ή Απορία 
γιατί νά μήναύξάνωνται οί συνοικισμοί τών πελαργών Αφού κάθε ζευγάρι άπό

\
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αυτούς φέρει στήν ζωή άπό 2—4 πουλιά και μάλιστα δυό φορές τόν χρόνο. 'Ό 
πως έχω πληροφορηθή, έδώ καί πολλά χόνια οί Τούρκοι, στά χρόνια τής μακράς 
κατοχής των 1430—1881, σημάδευαν κάθε τόσο πελαργούς μικρούς καί μεγάλους, 
πρίν φύγουν γιά τά χειμερινά των λημέρια, και τήν άνοιξη τού άλλου έτους δι- 
επίστωσαν δτι γύριζαν έδώ τά νέα ζευγάρια καί κανένα άπό τά παλιά λελέκια.

Άπό τά Τρίκαλα δμως, έχω πληροφορίες δτι γυρίζουν καί άπό τά παλιά 
ζευγάρια καί άπό τά νέα, δχι δμως τά δύο εΐδη άπό τήν ίδια φωληά.

Μονάχα οί πτηνολόγοι μπορούν νά μάς διαφωτίσουν και νά μάς πούν τί 
γίνεται στήν προκειμένη περίπτωση.

ΤΑ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΑ ΠΟΥΛΙΑ

Οί πελαργοί, δπως καί τά άλλα πετούμενα, είναι άριστοι τεχνίτες καί χτί
ζουν τις μεγάλες φωληές των στά πιό ψηλά σπίτια, στίς παληές τουρκικές κού- 
λιες, σέ πύργους δηλαδή ψηλούς με 2 - 4 πατώματα, δπως ήσαν οί κατοικίες τών 
διαφόρων έφέντηδων, μπέηδων καί πασιάδων, πού είχαν στήν κατοχή των τά πε
ρισσότερα τσιφλίκια τής Θεσσαλίας. Τά σπίτια αυτά, γιά νά μή παραβιάζωνται 
άπό τά κακοποιά στοιχεία, ήσαν άσβεστολιθόκτιστα μέ τοίχο ένα μέτρο πλάτος, 
είχαν μιά σιδερένια πορτίτσα, γιά είσοδο, καί παράθυρα σιδεριές στό δεύτερο καί 
τρίτο πάτωμα. ΈπΙ πλέον, σέ ύψος τριών μέτρων πάνω άπό τήν είσοδο, έχτιζαν 
μιά προεξοχή τού τοίχου μέ τρύπα πρός τά κάτω γιά νά βλέπουν ποιός πλησιάζει 
στήν είσοδο, καί δταν ήταν κακοποιοί, πού έπιχειροΰσαν νά παραβιάσουν τήν Αύ
ρα, έχυναν άπό ψηλά ζεματιστό νερό ή ζεματιστό λάδι στά κεφάλια τους καί τούς 
υποχρέωναν ν’ άπομακρυνθούν.

Χτίζουν έπίσης οί πελαργοί τής φωληές σέ μιναρέδες άπό τζαμιά, πού δέν 
λειτουργούν, στά άετώματα άπό τά καμπαναριά καί στίς κορφές τών δένδρων, 
Ιδίως καβάκια—λεύκες, τρέμουσες—καί πλατάνια, πού, ώς έπί τό πλεΐστον, βρί
σκονται κοντά σέ ρέμματα καί σέ ποτάμια, γιά νά βρίσκουν εύκολα τήν τροφή τους.

Οί φωληές αυτές πού κτίζουν είναι στερεώτατες καί άντέχουν χρόνια στίς 
βροχές, στούς άνέμους, στά χιόνια καί στίς θύελλες.

Ένώ στέγες μέ κεραμίδια καί μέ τσίγγους ξεκαρφώνονται, φουγάρα γκρε
μίζονται καί δένδρα ξερριώζνονται πολλές φορές άπό τ\ς άνεμοθύελλες, καμμιά πε- 
λαργοφωληά δέν μετακινήθηκε άπό τή θέση της, στήν πόλη μας τουλάχιστον. Οί 
φωληές γίνονται άπό ψιλά ξυλαράκια, πουρναρίσια καί γκορτσίσια πιό πολύ, πού 
οί πελαργοί τά συμπλέκουν μέ άφθαστη τέχνη καί τά στερεώνουν στήν στέγη μέ εί- 
δική ) άσπη τόσο καλά, ώστε νά άντέχουν χρόνια χωρίς νά πάθουν καμμιά σοβαρή 
βλάβη άπό τά στοιχεία τής φύσεως. Γι’ αύτό, δταν έπιστρέφουν τόν Μάρτη άπότά 
χειμαδιά των, μόνον μικροεπισκευές έχουν νά κάμουν στίς κατοικίες των καί έπί 
πλέον νά τίς στρώσουν μέ ξηρά άχυρα καί μέ ράκη, γιά ν’ άποθέσουν τά αύγά 
τους. ’Έχουν δμως τό έλάττωμα τής κλεψιάς σέ μεγάλο βαθμό. 'Όταν χρειασθούν 
μερικά ξυλαράκια ή κανένα ράκος γιά νά συμπληρώσουν τήν έπισκευή τής φω
λιάς των, καραδοκούν, τήν ώρα πού οί γείτονες τών πελαργών άπομακρύνονται 
άπ’ τή δική των φωληά, καί τότε τρέχουν καί άποσπούν μέ τά ράμφη των δσα 
ξυλαράκια μπορέσουν, άρπάζουν δσα ράκη εύρουν μέσα καί τά μεταφέρουν βια
στικά στήν κατοικία των. Ό ταν γυρίζουν οί πελαργοί καί άντιληφθούν τήν κλοπή,
τρέχουν στίς γειτονικές φωληές καί δταν άναγνωρίσουν τά κλοπιμαία είδη προσ
παθούν νά τά πάρουν πίσω καί τότε πιάνονται τά δυό γειτονικά ζευγάρια καί 
άρχίζουν σωστό γαυγά πού διαρκεί ώρες καμμιά φορά μέ άποτέλεσμα νά έπικρα-
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τήση τδ δίκαιο τοϋ Ισχυρότερου, δπως άκριβώς συμβαίνει καί στά άπτερα δίποδα!! 
Μάς ήρθαν καί φέτος άπδ ταξίδια τά τριάντα περίπου ζευγάρια λελέκια καί τδ 
καθένα πήγε καί έγκαταστάθηκε στήν γνωστή του φωληά. Ή  ματακίνηση αυτή 
γίνεται δμαδικά άπδ κάθε περιφέρεια.

Τόσο κατά τήν άναχώρησή τους άπ’έδώ, δσο καί στδνέρχομό τους, κινούν
ται δλα τά ζευγάρια μαζύ σάν μιά στρατιωτική μονάδα καί ουδέποτε μεμονωμένα, 
γιά νά άντικρύσουν προφανώς δλα μαζύ τούς πολλούς κινδύνους τοϋ μακρυνοΰ 
ταξιδού των. ΠρΙν έλθουν έδώ οί φιλοξενούμενοι φίλοι μας, έστειλαν άπδ κάποιον 
σταθμόν τρεις πελαργούς ώς άνιχευτάς, γιά νά κάμουν τήν άπαραίτητη άναγνώ- 
ριση. Οί πρωτοπόροι αυτοί φάνηκαν στήν πόλη μας φέτος τδ πρωί τής 15ης τού 
Μάρτη, έκαμαν έπιθεώρηση στις φωληές, πού βρίσκονταν έδώ καί στή γύρω πε
ριφέρεια, καί τδ πρωί τής έπομένης 16ης έφυγαν γιά νά ειδοποιήσουν τήν κυρία 
δύναμη, πού θά περίμενε άσφαλώς στά Τέμπη, γιατί έκεί συνήθως συγκεντρώ
νονται οί πελαργοί δλης τής Θεσσαλίας καί δταν έρχονται άπδ τά χειμαδιά των 
καί δταν πάλι φεύγουν γι’ αυτά. Συγκεντρώνονται στά Τέμπη, γιατί έκεϊ ύπάρ- 
χουν άφθονα νερά καί κατ’ άκολουθίαν καί άφθονη τροφή γιά δλους. Πέρασαν 
δύο μέρες καί τδ πρωί τής 18ης τοϋ Μάρτη δλα τά ζευγαρωμένα λελέκια, βρέθη
καν στις φωληές των καί οί Φαρσαλινοί άκουσαν μέ ευχαρίστηση καί Ικανο
ποίηση τά κροταλίσματπ πού σκόρπιζαν πρωί πρωί γιά νά μάς πληροφορήσουν 
τδν άναμενόμενο έρχομό τους.

'Ύστερα άπδ έπισταμένη έρευνα, διεπίστωσα δτι φέτος δέν έφτασαν δλα τά 
ζευγάρια σωστά, γιατί ένας πελαργός έχασε τήν πελαργίνα του στδ μακρυνδ 
καί έπικίνδυνο ταξίδι τής έπιστροφής καί έπ’ άρκετές ήμέρες γύριζε δ ταλαίπω
ρος μόνος του άπδ στέγη σέ στέγη. Επιχείρησε κατ’ έπανάληψη νά πλησιάση ξέ
νες φωληές γιά νά συνάψη προφανώς σχέσεις μέ άλλες πελαργίνες, άλλ’ άντί 
υποδοχής δέχθηκε τούς ραμφισμούς άπ’ δλες στά πιδ ευαίσθητα μέρη τού σώμα
τός του καί ύστερα άπδ κάμποσες ήμέρες έξαφανίσθηκε άπδ τδν συνοικισμό, πού 
είναι στήν πόλη μας. Άπδ τήν άδήρητη άνάγκη θά κατέφυγε σέ άλλο συνοικισμό 
μέ τήν έλπίδα ναύρη καμμιά πελαργίνα, πού θάχασε τδ ταίρι της νά συνδέση 
μαζύ της τήν τύχη του δημιουργώντας οικογένεια, γιατί δλοι οί πελαργοί είναι 
πρότυπα οικογενειάρχου. Φίλος μου πρόσφυγας άπδ τήν περιφέρεια τής Καισα
ρείας, μοϋ διηγείτο πρδ καιρού, δτι στήν πατρίδα του —πού τήν έχασαν γιά πάν
τα—υπήρχαν συνοικισμοί άπδ πελαργούς, πού έχτιζαν τις στερεές φωληές των σέ 
πανύψηλα καβάκια, γιατί τά σπίτια των έκεϊ ήσαν μονόροφα καί γιά στέγη είχαν 
ταράτσα μέ χώμα, πού πατούσαν κάθε τόσο μέ πέτρινο κύλινδρο γιά νά σιάξηκαί 
νά γίνη άδιαπέραστο άπδ τδ νερό. Τόσον οί Τούρκοι, δσον καί οί Χριστιανοί στά 
μέρη έκεϊ να θεωρούσαν τούς πελαργούς ίερά πουλιά καί όχι μόνον δέν τούς ενο
χλούσαν δπως τις κάργιες καί άλλα έπιζήμια πουλιά, άλλά τά άγαποϋσαν καί τά 
βοηθούσαν δσο μπορούσαν. Έπί πλέον, τήν άνοιξη έπερίμεναν μέ χαρά τδν έρχομό 
τους άπδ τά μακρυνά χειμαδιά καί δταν έφθαναν τούς ύποδέχονταν μέ τραγού
δια μικροί καί μεγάλοι, έκθειάζοντας τδν ήρωισμό τους! Νά τί λένε περίπου τά 
τούρκικα αυτά τραγούδια: «Καλώς μάς ήρθατε ώμορφα καί άγαπημένα πουλιά 
άπδ τά μακρυνά τάμέρη, πού περάσατε τδν χειμώνα. Περάσατε θάλασσες άπδ νερό, 
θάλασσες άπδ πάγο, θάλασσες άπδ γάλα, μέμιά άξιοθαύμαστη παλληκαριά... ‘Ήρ
θατε νά στολίσετε τά μέρη μας καί νά μάς προσφέρητε τις πολύτιμες ύπηρεσίες 
σας». Καί προσφέρουν πράγματι πολλές καί μεγάλες έκδουλεύσεις στδν άνθρωπο 
μέ τήν καταστροφή πού επιφέρουν στά φαρμακερά καί έπικίνδυνα φείδια, στούς 
άρουραίους πού ξερριζώνουν κυριολεκτικά τά σιτηρά καί δλες τις όψιμες φυτείες. 
Μεγάλη έπίσης καταστροφή έπιφέρουνοί πελαργοί στις άκρίδες, δταν ένσκήπτουν 
κατά σμήνη καί έξολοθρεύουν δλες τις δψιμιές,. τά καλαμπόκια δηλαδή, τά ση-
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σάμια, τα ρεβύθια, τήν καπνοφυτεία και τή βαμβακοφυτεία καθώς καί τΙς άμπε- 
λοφυτείες. Καί όταν οί πελαργοί άπδ ένα συνοικισμό έπιστρέφουν δλοι ζευγαρω
μένοι, ή ζωή των κυλάει κανονική καί ήσυχη, γιατί μαζί μέ τά νόμιμα ζευ
γάρια έπιστρέψαν καί μεμονωμένοι άρσενικοΐ καί θηλυκοί, τότε κατ’ οικονομίαν 
τής φύσεως σχηματίζονται παράνομα, άς ποΰμε, ζευγάρια καί δημιουργούν οίκο- 
γένεια. Συμβαίνει δμως νά περισσεύει ένας συνηθέστερα άρσενικός—γιατί οί. θη
λυκοί ώς άνήκοντες στδ άσθινές φύλο καταβάλλονται και χάνονται εύκολώτερα 
στα μεγάλα ταξίδια—τότε αύτδς γίνεται αίτιος νά διαταραχθή ή κανονική ζωή 
των φίλων μας πελαργών. "Ενας τέτοιος άρσενικός πελαργός, όπως άνέφερα 
πάρα πάνω, μπορεί νά δημιουργήση άναταραχή στη ζωή τών άλλων καί νά γίνη 
ήρωας δράματος, δπως έγινε έδώ καί είκοσι άκριβώς χρόνια στήν πόλη μας. Μέ 
τδ δραματικό αύτδ έπεισόδιο άσχολήθηκα τότε σέ είδικδ σημείωμα, πού φιλοξενή
θηκε σέ άπογευματινή έφημερίδα τών ’Αθηνών καί πού έδωσε άφορμή στδν 
άλησμόνητο Παύλο Νιρβάνα ν’ άφιερώση ξέχωριστδ χρονογράφημα μέ έπικεφα- 
λίδα'· «Ή τιμή τού πελαργού». Τδ δημοσίευμα έκεΐνο άναδημοσιεύθηκε τότε ιέ 
2—3 έπαρχιακές έφημερίδες. Τδ άναδημοσίευσε καί ή «Ελευθερία» στδ φύλλο 
τής 29ης ’Ιουνίου.

ΟΙ ΠΕΛΑΡΓΟΙ

Γ

Ή διαμονή τών πελαργών στήν Θεσσαλία διαρκεΐ πέντε άκριβώς μήνες. 
Έρχονται στίς 18—19 τού Μάρτη καί φεύγουν δμαδικά τδ πρωί τής 19ης Αύ- 
γούστου, ήτοι άνήμερα τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος μέ τδ Ίουλιανδ ήμε- 
ρολόγιο. Ό  έρχομός των δέν γίνεται άντιληπτδς άπ’ δλους τούς κατοίκους, ή άνα- 
χώρησίς των δμως γίνεται αίσθητή περισσότερο καί δλοι μας έδώ, πού παρακο
λουθούμε τή ζωή τους, ξέρουμε δτι δέν θά μάς ξυπνήσουν μέ τά άτέλειωτα κρο- 
ταλίσματά τους τδ πρωί τού Σωτήρος μέ τδ παληό. Μόλις φθάσουν τήν άνοιξη, 
λίγες μόνον ήμέρες άσχολούνται μέ τήν έπισκευή καί τδν εύπρεπισμδ τής κατοι
κίας των καί έπειτα έπιδίδονται μέ ζήλο καί άκράτητη δρεξη στδ μεγάλο έργο 
τής άναπαραγωγής καί τής διαιωνίσεως. Πρωί πρωί βγαίνουν άπδ ζ ή φωλιά τους 
μέ τήν σειρά καί πετούν πρδς τδν άπέραντο κάμπο, πού τδν διασχίζουν δύο μεγάλα 
ποτάμια, δ Ένιπέας καί δ Άπιδανδς πού πηγάζει στδ ΒΔ. μέρος τής πόλης μας 
καί στίς πηγές τού όποιου ή Θέτις βάπτισε τδν συμπολίτη μας ηρώα Άχιλλέα 
γιά νά τδν καταστήση άτρωτο σέ δλο τδ σώμα έκτδς άπδ τήν πτέρνα, άπ’ τήν 
όποια τδν κρατούσε, γι’ αυτό καί ή «’Αχίλλειος πτέρνα». Στά μέρη αυτά άφθονε! 
ή τροφή γιά τούς πελαργούς, δηλαδή τά σκουλίκια, τά βατράχια, αί χελώνες, αί 
νεροφείδες, αί καραβίδες, τά καβούρια, αί σαύρες, τά χέλια, τά ψάρια, τά ποντί
κια—άρρουραίοι—καί διάφορα φειδία. ’Αφού γεμίσουν καλά τά στομάχια των 
καί πιούν τδ άνάλογο νερό, γυρίζουν στή φωλιά των καί άρχίζουν τδ έργο τής 
άναπαραγωγής, μέ πρώτη καί κυριώτερη πράξη τδ άντάμωμα—συνουσία ή όποια 
καθ’ "Ομηρον—πού γίνεται μέ έπαφή τών πρωκτών, γιατί τά γεννητικά όργανα 
καί τών δύο φύλλων βρίσκονται στδ έσωτερικδ τού πρωκτού. Οί πελαργοί άρ- 
κούνται ό καθένας στή πελαργίνα του καί δέν είναι πολύγαμοι δπως ό κόκκορας 
πού ώς γνωστόν έξυπηρετεί μέ έπιτυχία καί Ικανοποιητικά όλόκληρο χαρέμι άπδ 
κόττες. Είναι έμπειροι στά σεξουαλικά ζητήματα καί πριν φθάσουν στδ άντάμω
μα, άρχίζουν τά προδόρπια δπως λέμε ήμείς οί άνθρωποι, πού γίνονται μέ άτέ- 
λειωτα άμοιβαία φιλιά στούς μακρουλούς λαιμούς των καί στά στήθια των καί 
πού διαρκούν άρκετή ώρα γιά νά προκαλέσουν μεγαλύτερη διέγερσι καί νά έπι*
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τύχουν «κράτυνσιν τής γενετησίου όρμής μείζονα ή κατά φύσιν» δπως θά έγραφε 
ό Αείμνηστος Πηλιορείτης Ιατροφιλόσοφος Άφεντούλης. Άλλ’ ένώ δλα τά άλλα 
πουλιά Ανταμώνονται μέσα στίς κρυφές φωληές των, μακρυά Από τά Ανθρώπινα 
μάτια, οί πελαργοί στό ζήτημα αυτό είναι κάπως Αδιάντροποι καί τό Αντάμωμά 
των γίνεται ή στή φωλιά ή έξω Απ’ αυτή χωρίς κανένα προφυλακτικό μέτρο. Ή  
πελαργίνα στέκει όρθια χωρίς νά γονατίση καθόλου καί δέχεται όχι στίς Αγκά
λες της, Αλλά στήν πλάτη της τόν πελαργό έν πτήσει, Ανοίγει δηλαδή δ πελαργός 
τές φτεροΰγες του, μαζεύει τά πόδια του καί υψώνεται πετώντας στόν Αέρα καί 
ύστερα Από καταλλήλους πτερυγισμούς εις διάστημα όλίγων δευτερολέπτων φέρει 
είς πέρας τό Αναπαραγωγικό του έργον. Μαζεύει έπειτα τΙς φτεροΰγες του, Απλώ
νει τά πόδια του στή φωληά καί μαζύ μέ τήν πελαργίνα Αρχίζουν νά κροταλί
ζουν έπ’ Αρκετή ώρα Από ευχαρίστηση. Τό Αντάμωμα αύτό των πελαργών έπα- 
ναλαμβάνεται πολλές φορές τήν ήμέρα καθώς καί τήν νύκτα, γιατί βιάζονται νά 
φέρουν τό γρηγορώτερο είς πέρας τό έργο των. Ή  πελαργίνα γεννάει 4—5 μεγάλα 
Ασπρα αυγά, πού τά κλωσσάει 28—31 μέρες. Κάθε μέρα δμως έξετάζει μέ προ
σοχή τά αυγά της καί, αν διαπιστώσει δτι κάποιο Απ’ αυτά είναι κλούβιο, τό πε- 
τάει μέ τό ράμφος της στά κεραμίδια νά σπάση, φροντίζει δέ νά τό Αναπληρώση 
μέ Αλλο γόνιμο. Καθ’ δλον τόν μήνα αύτόν ή πελαργίνα κάθεται πάνω στ’ αυγά 
της καί δταν Αναγκασθή ν’ Απομακρυνθή λίγη ώρα τήν Αντικαθιστά ό σύζυγος 
στό μητρικό έργο. Βγαίνουν κάποτε τά πουλάκια 2—4 συνήθως Απ’ τά αυγά των 
καί τότε φροντίζουν καί οί δύο. Τρέχουν μέ τή σειρά καί κουβαλούν σκουληκάκια 
στήν Αρχή μέσα στόν μακρουλό Ισοφάγο καί μόλις φθάσουν στή φωληά τά ξερ- 
νοΰν κατά δόσεις στά στοματάκια τών πουλιών, πού προβάλλουν Ανοικτά τότε. 
’Αργότερα τά τρέφουν μέ καλύτερη καί Αφθονώτερη τροφή καί δταν Αποκτήσουν 
φτερά τότε κουβαλούν δλόκληρα φειδία στά μικρά των.

Δέν παραλείπουν νά τά ποτίζουν μέ νερό κάθε τόσο καί μάλιστα δταν κάνει 
μεγάλη ζέστη. Ή  διατροφή αυτή ένεργεϊται καί Από τούς δύο πελαργούς, περισ
σότερο δμως Από τόν Αρσενικό, πού είναι ό αιώνιος χαμάλης. Ό ταν τά πουλάκια 
γίνουν 7—10 ήμερών, ή πελαργίνα θά τά ύποβάλη σέ μιά σκληρή καί πρωτο
φανή έξέταση. Τά πιάνει μέ τό ράμφος της ένα ένα χωριστά, τά σηκώνει ψηλά 
τά ζυγίζει καί τ’ Αφήνει κάτω πάλι. Επαναλαμβάνει τή δουλειά αύτή πολλές φο
ρές καί δταν βεβαιωθή δτι ένα ή καί δύο Απ’ αυτά δέν έχουν τό πρέπον βάρος τό 
πετάη μέ τό ράμφος της κάτω στόν δρόμο δπου κυριολεκτικώς πολτοποιείται. Τό 
έργο αύτό τής επιλογής γίνεται πάντοτε καί δέν διστάζει ή πελαργίνα μπροστά 
στήν ευγονία νά θυσιάση τή μητρική στοργή. Κάτι παρόμοιο γινόταν καί στήν 
Αρχαία Σπάρτη μέ τά Ατροφικά παιδιά, Αλλ’ αυτά νομίζω δτι ρίπτονταν Από τις 
μητέρες των στόν Καιάδα κατά διαταγήν τών Αρχόντων καί δχι μέ τή δική τους 
θέληση. Οί Τούρκοι, γιά τό έθιμο αύτό τών πελαργών, λένε δτι κάθε πελαργίνα, 
για νά προκόψουν τ’ Αλλα πουλιά της πρέπει νά προσφέρη καί 1—2 πουλιά της 
κουρμπάν—θυσία δηλαδή—στόν Θεό!! Χωρίς θυσία κινδυνεύει νά τά χάση δλα 
στά μεγάλα καί επικίνδυνα ταξείδια... Καί οί Ανθρωποι, δταν καμμιά μητέρα χάση 
κανένα Από τά πολλά παιδιά της, γιά νά τήν παρηγορήσουν δέν παραλείπουν νά 
τής λέγουν «κάμετο κουρμπάνι στό Θεό» γιά νά σρύ ζήσουν τ’ Αλλα. Ή  έξήγηση 
πού εύσταθεΐ περισσότερο στή προκειμένη περίπτωση, είναι δτι οί γεννήτορες 
πελαργοί ένδιαφέρονται γιά τήν σωματική Ανάπτηξη τών πουλιών των σέ βαθμό 
πού νά μπορούν νά πετάξουν τόν Αύγουστο μαζύ τους. Ό ταν δμως διαπιστώ
σουν δτι τά μικρά των δέν πρόκειται ν’ Αναπτυχθούν τόσο ώστε νά μπορέσουν νά 
συνταξειδεύσουν, τότε προτιμούν νά τ’ Αποχωρισθούν στή μικρά τους ήλικία. 'Υ
πήρξα πολλές φορές θεατής τού σκληρού αυτού έθίματος πού έχουν τά ευεργετικά 
καί ήμερα αύτά πουλιά, νά σκοτώνουν δηλαδή τά μικρά των, γιατί είχαν τό Ατύ



χημα νά γεννηθούν έλαττωματικά. "Οταν μάλιστα έδώ κα) είκοσι δύο χρόνια σχε
τικό σημείωμά μου έδημοσιεύθηκε σέ έγκριτη Απογευματινή έφημερίδα τών ’Α
θηνών, ό Αρμόδιος συντάκτης έπεχείρησε νά άμφισβητήση τήν παρατήρησή μου 
αυτή καί νά έκφράση τήν ύπόνοια μήπως έπεσα θΰμα πλάνης! “Έμεινε δμως κα
τάπληκτος την έπομένη τής δημοσιεύσεως δταν τόν έπεσκέφθη στά γραφεία τής 
έφημερίδος φίλος μου διανοούμενος Θεσσαλός καί τόν έβεβαίωσε δτι τό φαινόμενο 
ιιύτό είναι συνεθέστατο καί γνωστό στους κατοίκους τής Θεσσαλίας καί δτι κατά 
συνέπεια αυτός έπλανάτο και δχι δ έπιστολογράφος, άν, έκτός άπό τούς πελαρ
γούς, και άλλα άποδημητικά πουλιά ύποβάλλουν τά μικρά των στή σκληρή καί 
Απίστευτη αύτή διαδικασία τής έπιλογής, σκοτώνοντας μέ τόση άπονιά έκείνα, 
πού γεννήθηκαν άτροφικά.

ΤΑ ΠΙΟ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥΛΙΑ

Δ'

Αρχίζουν σιγά σιγά νά μεγαλώνουν τά λελεκάκια καί ν’ άποκτοΰν φτερά. 
Οί γονείς των μέ τή σειρά τρέχουν στούς κάμπους γιά άνεύρεση τροφής, πού τήν 
Αποθηκεύουν στόν μακρουλό ίσοφάγο τους γιά νά τήν μοιράσουν μέ τή σειρά στά 
πουλάκια των. "Οταν αυτά χορτάσουν καί δέν άνοίγουν τά στόματα ζητώντας 
άλλη τροφή, δ μέν πελαργός ξεκουράζεται στό ένα συνήθως ποδάρι έξω άπ’ τή 
φωληά, καμαρώνοντας τά παιδιά του καί τήν μητέρα τών παιδιών του, ή δέ πε- 
λαργίνα παραμένει μέσα στή φωληά γιά νά έπιβλέπη τά μικρά της, ένώ παράλ
ληλα συμπληρώνει τές έλλείψεις τής φωληάς στρώνοντας καλύτερα τά κουρέλια 
γιά νά καταστήση πιό ευχάριστη τή διαμονή τών παιδιών της σ’ αύτή. "Οταν τις 
μεσημβρινές ώρες δ ήλιος είναι καυτερός, έκείνη θά φροντίση νά πάρη τέτοια 
θέση στην άκρη τής φωληάς, ώστε δ ίσκιος της νά σκεπάζη τά μικρά της, γιά νά 
μήν υποφέρουν άπ’ τήν ζέστη. "Οσες φορές δέ ένσκήψη θύελα τότε γονατίζει στό 
μέσο τής φωληάς καί μέ τές φτεροΰγες της σκεπάζει δλα τά πουλιά της γιά νά 
μήν πάθουν τίποτε άπό τή βροχή καί τό χαλάζι. Συμπληρώνουν κάποτε δυό μήνες 
τά μικρά τών πελαργών καί τότε άρχίζουν νά βγαίνουν άπ’ τή φωληά, νά προ
χωρούν στή στέγη καί νά έπιχειρούν νά πετάξουν.

Πολλές φορές πέφουν κάτω στόν δρόμο καί οί πολίτες μικροί καί μεγάλοι 
τά παίρνουν καί τά άνεβάζουν μέ σκάλες στις φωληέςτων. Δέν έχω Ιδή ποτέ νά 
κακοποιήσουν μικρά λελεκάκια, δπως συμβαίνει μέ άλλα πουλιά, τές κάργες καί 
τές κουκουβάγιες πού οί πιτσιρίκοι έρευνούν στές στρέχες καί τές πιάνουν γιά 
νά παίζουν μ’ αυτές. "Ολοι οί άνθρωποι περιβάλλουν μέ άγάπη καί στοργή τά 
ήσυχα καί συμπαθητικά αύτά πουλιά. "Οταν πλέον ξεθαρρέψουν καί πετούν μέ 
ευκολία, πρωί πρωί άκολουθοΰν τούς γονείς των στόν άπέραντο κάμπο γιά νά 
μάθουν νά βρίσκουν τήν άπαραίτητη τροφή, πού άφθονεί έκεί. Εκεί γίνεται δι
δασκαλία καί μαθαίνουν δτι, γιά νά πιάσουν ένα φείδι, πού άποτελεί τήν πλου- 
σιώτερη γι’ αύτούς τροφή, πρέπει νά ένεργήσουν μέ προσοχή καί ταχύτητα. 
Μαθαίνουν δτι γιά νά άποφύγουν δάγκωμα τού φειδιοϋ, πρέπει νά προβάλλουν 
ό)ς άσπίδα τήν φτεροϋγα των πρός τό φείδι καί νά καταφέρουν μέ τό ράμφος των 
άλλεπάλληλα κτυπήματα στό κεφάλι τού φειδιοΰ γιά νά τό παραλύσουν έντελώς. 
Πολλές φορές Αποτυγχάνουν καί τό φείδι τυλίγεται στά πόδια τού πελαργού, 
τότε τρέχουν οί άλλοι πελαργοί άπό Αλληλεγγύη καί δλοι μαζί ραμφίζουν τό 
φείδι στό κεφάλι ώς πού νά τό παραλύσουν έντελώς. "Οταν βρούν καμμιά μεγά
λη χελοδνα τήν πιάνουν μέ τό ράμφος Από τό σαμάρι της, πετούν ψηλά σέ ύψος 
300—500 μέτρων καί Απ’ έκεί τήν Αφήνουν νά πέση σέ πετρώδες μέρος, δπου
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πολτοποιείται κυριολεκτικώς. Κατεβαίνει τότε ό πελαργός πού την έρριξε, βια
στικά, καί γεμίζει τόν ίσοφάγο του μέ τήν πλούσια τροφή. Ή  δουλειά αυτή γιά 
τήν άνεύρεση τής τροφής γίνεται συνήθως τές πρωινές ώρες, ως τό μεσημέρι τό 
πολύ. Τ ’ άπογεύματα έπειτα τά διαθέτουν σε γυμνάσια πτήσεως. Τά γυμνάσια 
αυτά τών μικρών πελαργών γίνονται υπό τήν όδηγίαν τών γονέων των. Προ
ηγούνται δηλαδή οί γονείς καί άκολουθούν τά παιδιά των, στήν άρχή σέ μικρή άπό 
τή φωληά άπόσταση καί σε μικρό ύψος. ’Αργότερα δμως, δταν άποκτήσουν θάρ
ρος, πετούν πιό ψηλά καί μακρύτερα άπ’ τή φωληά τους. Ό ταν  τελειώσουν τά 
μικρά αύιά γυμνάσια έπακολουθούν άλλα μεγαλύτερα καί σ’ αυτά λαμβάνουν μέ
ρος δλα τά λελέκια τού συνοικισμού. Τά γυμνάσια αυτά διαρκούν λίγες ώρες στήν 
άρχή καί άργότερα περισσότερες. Σχηματίζεται σμήνος δλόκληρο άπό 100-̂ — 150 
πελαργούς πού συνηθίζουν σέ πτήση άντοχής καί πτήση ύψους. Περιέρχονται 
δλη τήν περιφέρεια καί στά γυμνάσια αυτά λαμβάνουν μέρος καί οί πελαργοί 
πού έχουν τούς συνοικισμούς των στά γύρω χωριά καί ρέμματα. Τά γυμνάσια 
αυτά γίνονται κάθε μέρα καί έντατικά γιά νά μπορέσουν ν’ άνθέξουν στό μεγάλο 
καί έπικίνδυνο ταξείδι τού Αύγούστου. Είναι ωραιότατο τό θέαμα, πού παρου
σιάζουν κάθε βράδυ, δταν γυρίζοντας άπό τά γυμνάσια κάνουν μεγάλους κύκλους 
ψηλά άπό τήν πόλη, άνεβαίνουν ψηλότερα καί άποτόμως κατεβαίνουν κάθετα, 
δπως τά περιβόητα άεροπλάνα Στούκας, γιά νά φθάσουν κουρασμένα στίς φω- 
ληές των. Ξεκουράζονται καλύτερα στηριζόμενα στό ένα πόδι. Είναι άριστοι άνε- 
,μοδεΐκτες. "Οταν θέλουμε νά πληροφορηθούμε τί άέρας θά φυσήση, δεν έχουμε 
άλλο νά κάνουμε παρά νά προσέξουμε πρός ποιό μέρος τού όρίζοντος έχουν στραμ
μένα τά κεφάλια των τά λελέκια. Αυτά θά μάς πούν άν θά Ιχουμε βορηά ή λίβα 
δλη τή μέρα πού άνεβάζει τή θερμοκρασία σε βαθμούς ένοχλητικούς. Οί πελαρ
γοί μας, άν και είναι ήμερα καί έργατικώτατα πουλιά, δέν μπορούμε νά πούμε 
δτι διακρίνονται γιά έξυπνάδα. Είναι άπρόσεκτα σέ βαθμό άπίστευτο καί γίνον
ται γ ι’ αυτό αίτια καί αυτά νά πληρώνουν μέ τή ζωή τους ή μέ τήν ζωή τών παι 
διών τους τήν άφέλειά τους αυτή καί στους άνθρώπους νά προκαλέσουν ζημίες με
γάλες πολλές φορές. Νά μερικά παραδείγματα, πού έπιβεβαιώνουν τά παραπάνω. 
Τόν περασμένο Μάρτιο, ένα ζευγάρι λελέκια, πού είχε τή φωληά του σέ μιάκούλια 
στό χωριό Βρυσιά τής έπαρχίας μας, έγινε αιτία πυρκαϊάς καί πυρπολήσεως τού 
πύργου υπό τάς άκολούθους περιστάσεις. Ένώ ή πελαργίνα έμεινε στή φωληά 
πάνω στ’ αυγά της, ό σύζυγός της τής έφερε ένα κουρέλι, πού είχε πιάσει φωτιά 
άπό τά κάρβουνα κάποιου φούρνου. Τό κουρέλι αυτό τό έστρωσαν μέσα στή φω
λιά χωρίς νά καταλάβουν τί κίνδυνος μεγάλος ήτανε γι’ αυτούς. Ή  φωτιά άπό 
τό κουρέλι μεταδόθηκε στά ξερά ξύλα τής φωληάς, πού σέ λίγη ώρα κάηκε σάν 
λαμπάδα. Οί καϋμένοι οί πελαργοί μόλις κατώρθωσαν νά σωθούν. Τό κακό δμως 
δέν περιωρίστηκε στό κάψιμο τής φωληάς. Σέ λίγη ώρα ή φωτιά μεταδόθηκε στά 
ξύλα τής στέγης καί άπ’ έκεΐ στά δέματα χόρτου πού ήσαν άποθηκευμένα. Σέ 
μιά ώρα ό πύργος κάηκε σάν πυροτέχνημα καί μόνον τά ντουβάρια έμειναν όρθια. 
Οί κάτοικοι τού χωριού καί οί άνδρες τού άστυνομικού σταθμού, πού βρίσκονταν 
έκεΐ, δέν μπόρεσαν νά σβήσουν τήν φωτιά, πού άρχισε άπό τήν στέγη καί μετα
δόθηκε στ’ άλλα διαμερίσματα, και έτσι 6 Ιδιοκτήτης τού πύργου έπαθε ζημία 
άπό πολλές δεκάδες έκατομμυρίων δραχμών. Άρχάς ’Απριλίου φέτος, ένα ζευγάρι 
είχε έγκατασταθή σέ μιά φωλιά, πού βρίσκεται στή στέγη κεντρικού φούρνου. 
Ένώ ή πελαργίνα παρέμεινε στή φωληά, ό πελαργός ξεκουράζετο σ’ ένα πόδι 
στήν καπνοδόχο τού φ τόρνου. Κάποια στιγμή έχασε τήν Ισσοροπία του καί έπεσε
μέσα στήν καπνοδόχο, άπό τήν όποία είδε κι έπαθε νά βγή κατάμαυρος άπό τές 
καπνιές. "Οταν δμως έπεχείρησε νά πάγη στή φωληά του ή πελαργίνα δέν τόν 
άνεγνώρισε δταν τόν άντίκρυσε όλόμαυρο καί τού έπετέθηκε!! Πιάνουν καυγά
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πραγματικό καί υστέρα άπό γερό μάλωμα ή πελαργίνα άφίνει τή φωληά καί τ’ 
αυγά της καί φεύγει γιά νά μή ξαναγυρίση. Ά λλ’ έκείνο πού άποτελεί τραγω
δία, είναι αύτό πού έγινε έδώ καί δέκα πέντε χρόνια σέ μιά φωληά πού βρίσκε
ται όλίγα μέτρα μακρυά άπό τό σπίτι μας. 01 δυό ζευγαρωμένοι πελαργοί, δταν 
γύρισαν τήν άνοιξη, βρήκαν τή φωληά τους κατεστραμμένη άπό πυρκαϊά και άναγ- 
κάσθηκαν νά κτήσουν καινούρια σέ παρακείμενο σπίτι. "Αργησαν δμως πολύ καί 
δταν έτοιμάσθηκε άρχισαν νά τοποθετούν σ’ αυτή τ’ αύγά τους. Ό  καιρός 
είχε περάσει καί τ* άλλα λελεκόπούλα είχαν άποκτήσει φτερά. Έβγαλαν τά που
λιά των τέλη ’Ιουλίου καί δταν εφθασε ή μέρα γιά τό φθινοπωρινό ταξείδι, τότε 
άρχισαν νά άποκτοΰν λίγα φτερά. Στην 19 Αύγούστου έφυγαν δλα τά λελέκια 
καί μαζί μ’ αυτά και τό παραπάνω ζευγάρι, πού άφηκε τά τέσσερα μικρά του 
στή φωληά νά πεθάνουνε σέ λίγες μέρες άπ’ την πείνα καί τήν δίψα!! ’Αναπολώ 
τή στιγμή αυτή τό μαρτύριο, πού τράβηξαν 5—6 ήμέρες τά τέσσερα έκεϊνα που
λιά. Νύχτα καί μέρα έβγαζαν άνέλπιδες φωνές καί πρόβαλλαν άνοικτά τά μικρά 
των στόματα γιά νά δεχθούν τροφή άπό τούς σκληρούς γονείς των, πού τ’ άφή- 
καν στή φωληά νά πεθάνουν...Πλησιάζει τέλος ή 19η Αύγούστου (6η μέ τό πα- 
ληό) καί δλοι οί πελαργοί πολύ πρωί άφήνουν τές φωληές καί φεύγουν γιά τά 
χειμαδιά των μέ πρώτον σταθμόν τήν κοιλάδα τών Τεμπών, δπου συγκεντρώνον
ται οί πελαργοί δλης τής Θεσσαλίας, γιά νά γυρίσουν τόν Μάρτη μαζύ μέ τήν 
άνοιξη. Τά λελέκια τού Προδρόμου, τού Σταυρού τά χελιδόνια. Στά παιδικά μου 
χρόνια, θυμούμαι δτι, δταν κροτάλιζαν τά λελέκια, μαζευόμεθα πολλά παιδιά καί 
λέγαμε δυνατά τό άσυνάρτητο τραγούδι τοΰ λέλεκα:

Λέλεκα πουρδέλεκα 
μέ τά χίλια πρόβατα 
κάτω στά λακκόματα 
βάρ’ στόν κώλο μιά μπατσιά 
νά χορέψουν τά παιδιά 
μέ τά κόκκινα βρακιά.

Ή  δημοτική μούσα δέν έχει παραλείψει νά άσχοληθή μέ τά άποδημητικά 
πουλιά, δπως είναι τά λελέκια καί ν’ άφιερώση τό άνωτέρω τραγούδι σ’ αύτά.

ΤΑ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΑ ΠΟΥΛΙΑ

Ε'

Έχουν γραφή πολλά κατά καιρούς γιά τήν ηθική τών πελαργών καί έχει 
ύποστηριχθή δτι δέν διαφέρει άπό τήν ηθική πού έχουν οί άνθρωποι. Έ χει γρα
φή δηλαδή δτι είναι πολύ αυστηροί στό σοβαρό αυτό ζήτημα καί δτι έφαρμόζουν 
σκληρές κυρώσεις σ’ έκείνον ή μάλλον σ’ έκείνη τήν πελαργίνα, πού θά τολμήση 
νά παραβή τή συζυγική τιμή. Πρίν άπό 35—40 χρόνια ό ευρωπαϊκός τύπος καί 
0 ελληνικός άργότερα έδημοσίευσε ένα συνταρακτικό δράμα άπό τή ζωή τών πε
λαργών. Ή  πληροφορία προήρχετο άπό τήν Πόλη καί άνέφερε δτι κάπου στή Θράκη 
μιά πελαργίνα παραστράτησε σέ κάποιο μικρό συνοικισμό καί έκατέλειψε τόν σύ
ζυγό της γιά νά άκολουθήση τό φίλο της. Ό άτιμασθείς σύζυγος πελαργός—κατά 
τήν περιγραφήν πάντοτε—κατήγγειλε τήν κολάσιμη πράξη τής πελαργίνας του 
στήν... διοικούσα έπιτροπή τοΰ συνοικισμού. ’Αμέσως τότε έγινε δικαστήριο άπό
ώρισμένα άρρενα μέλη καί μετά διαδικασίαν ή άμαρτωλή πελαργίνα καταδικά
σθηκε στήν έσχάτη τών ποινών εις τόν μέ ραμφισμούς θάνατο!! Μετά τήν έκδοση

L»
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τής άποφάσεως ή κατάδικος πελαργίνα (οδηγήθηκε έξω άπό τδν συνοικισμό καί 
έκεί τήν έξετέλεσαν 4 — 5 πελαργοί μέ άλλεπαλλήλους ραμφισμούς στό κεφάλι της!! 
Δέν ξέρω άν στή μακρυνή έκείνη έποχή, τά ήθη τών πελαργών ήσαν τόσον πολύ 
αυστηρά καί άν έτιμωρεΐτο μέ τόση σκληρότητα/) μοιχεία. Εκείνο δμως πού έχω 
διαπιστώσει άπό τή μακρά παρακολούθηση, πού κάμω στή ζωή τών συμπαθητικών 
αυτών πουλιών, είναι ότι παρόμοια παραδείγματα δέν έχουν σημειωθή έδώ καί 
κατά συνέπεια ή πληροφορία αυτή άπό τήν Πόλη θά όφείλεται σέ κάποιον εύφάν* 
τάστο άγά... πού μπόρεσε νά παρακολούθηση δλες τΙς λεπτομέρειες του δράματος, 
δπως έκτίθενται παραπάνω. Δράμα τιμής έλαβε χώραν έδώ καί είκοσι χρόνια με
ταξύ πελαργών τού έδώ συνοικισμού, μέ φανερή μοιχεία κάποιας πελαργίνας, πλήν 
δμως ούτε δικαστήριο συγκροτήθηκε, ούτε έπεβλήθηκε καμμιά κύρωσις στήν παρα- 
στρατημένη. Νά αί λεπτομέρειαι. τού συζυγικού έκείνου δράματος: Στή στέγη 
τού φαρμακείου μου ήσαν δυό παληές φωληές. Στή μιά είχε έγκατασταθή ένα 
ζευγάρι καί στήν άλλη ένας έργένης, πού άσφαλό>ς θά έχασε τήν σύντροφό του 
ατό μεγάλο τιιξείδι τού Μαρτίου. Κάποιο πρωί, τήν ώρα πού ό σύζυγος εύρίσκετο 
στόν κάμπο γιά τροφή, 6 έργένης έπλησίασε σιγά - σιγά τήν φωληά μέ τήν πελαρ- 
γίνα. Αρπάζει μέ τό ράμφος του ένα ένα τ’ αυγά πού ήσαν μέσα, τά πέταξε στά 
κεραμύδια καί έσπασαν δλα. Μετά πλησιάζει τή φωλιά καί άρχίζει νά έπιδαψι- 
λεύει τρυφερότητα στήν οίκοδέσποινα. Ή  τελευταία όχι μόνον δέν δυσαρεστήθηκε 
άπό τήν πρωινή α/ιτή έπίσκεψη καί άπό τό πέταγμα τών αυγών της, άπεναντίας 
δέχτηκε μέ ευχαρίστηση τΙς ξένες θωπείες. Αί έρωτικές αυτή διαχύσεις κάποια 
στιγμή ξεπέρασαν τά δρια τής συζυγικής τιμής, δπότε καταφθάνει ό κύριος τής 
κατοικίας. "Όταν δμως άντιλήφθηκε τόν έπιδρομέα νά έρωτοτροπή μέ τήν πελαρ- 
γίνα του, άφηκε νά τού πέσουν οί τροφές άπό τό στόμα του καί έπιτίθεται άγριος 
κατά τού σφετεριστού τής συζυγικής του ευτυχίας. Άγρία πάλη διεξήχθη τότε μέ 
άμοιβαίους ραμφισμους στά ποιό ευαίσθητα μέρη τού σώματος ένώ ή πελαργίνα 
παρακολουθούσε άπαθέστατα τόν έξοντωτικό άγώνα σάν πυργοδέσποινα, γιατί 
είχε τήν βεβαιότητα δτι θά έπικρατούσε ό ένας άπό τούς δύο... Ύστερα άπό έξαν- 
τλητικό άγώνα, ό δυστυχής σύζυγος άναγκάσθηκε αίμόφυρτος ν* άπομακρυνθή άπό 
τή φωληά του καί τήν άχάριστη σύζυγό του, ένώ ό ξένος έγκαθίστατο σάν νοι
κοκύρης στήν ξένη φωλιά καί άρχισε νά κροταλίζει γιατί κατέκτησε τή γυναίκα 
τού γείτονά του... Ούτε δικαστήριο έπηκολούθησε, ούτε καταδικαστική άπόφαση, 
ούτε έκτέλεση τής άπιστης πελαργίνας. Γίνεται καί στά ήσυχα καί εύργετικά 
αυτά πουλιά δ,τι άκριβώς καί στά άπτερα δίποδα, δηλαδή στούς άνθρώπους, μέ 
τή διαφορά δτι οί τελευταίοι είναι /υποχρεωμένοι νά τρέξουν άργότερα σέ δι
κηγόρους, σέ μάρτυρες καί σέ δικαστήρια γιά τό διαζύγιο, άπαραίτητο γιά ν’άπαλ- 
λαγούν άπό τό πρώτο δεσμό καί νά μπορέσουν νά δημιουργήσουν άλλον.

"Οπως άνέφερα στό προηγούμενο σημείωμά μου, δλοι οί πελαργοί τής Θεσσα
λίας, δταν πρόκειται νά φύγουν γιά τά χειμαδιά των, συγκεντρώνονται στις έκβολές 
τού Πηνειού, στά Ιστορικά Τέμπη. Έκεϊ κανονίζουν τήν περαιτέρω πορεία τους 
καί άρχίζουν σέ δμάδες νά προχωρούν άκολουθώντας τήν παραλία γιά νάφθάσουν 
κάποτε στές έκβολές τού Έβρου, στή Θράκη—δπου συγκεντρώνονται δλοι οί πε
λαργοί τής Βαλκανικής. "Αλλος σταθμός έκεί, άλλα συμβούλια, γιά ν* άρχίσουν 
πλέον περνώντας τά στενά τών Ααρδανελλίων, νά φθάσουν στήν άρχαία Τροία 
καί άπ* έκεί πρός τά όριστικά χειμαδιά των πού βρίσκονται στήν Νότιο Αφρική 
καί στήν Αυστραλία καί τή Νέα Ζηλανδία. Οί πελαργοί πού παραθερίζουν στή 
Δυτική Ευρώπη—Ιταλία, Γαλλία, 'Ισπανία καί Προτογαλλία—συγκεντρώνονται 
στό Γιβραλτάρ καί άπ’ έκεί περνούν πέρα στό Μαρόκο καί παραθαλασσίως πάν
τοτε προχωρούν, πρός Νότον, ώς πού νά φθάσουν στές γνωστές κατοικίες των. 
Συμβαίνει μετά τήν άναχώρησί των νά μή φύγουν δλα τά πουλιά, γιατί δέν μπο-



γΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ* 288

.1

ρούν ν* άκολουθήσουν τούς γονείς των στό μακρυνό ταξείδι. Τότε ένα ή καί πε
ρισσότερα άπό τά πουλιά αύτά παραμένουν έδώ γιά νά ξεχειμωνιάσουν άπό 
άνάγκη. Και έφ’ δσον μέν είναι καλοκαιρία βρίσκουν μόνα των τροφή καί δέν ύπο- 
φέρουν, δταν δμως τδ χιόνι σκεπάση τές φωλιές των, άναγκάζονται τά καϋμένα 
αύτά τά πουλιά νά κατεβοϋν στους δρόμους γιά νά βρουν περίθαλψη άπό τούς 
άνθρώπους. Είναι δμως σαρκοφάγα τά πουλιά αύτά καί δύσκολα Ικανοποιούνται 
άπό τήν καλωσύνη των άνθρωπον. Γιά τόν σοβαρό αύτό λόγο δέν τά βρίσκει ή 
άνοιξις, πεθαίνουν πάντοτε άπό τήν πείνα...

Ό  άείμνηστος Ροΐδης γράφει στήν πάπισσά του, δτι όπανδαμάτωρ χρόνος, 
ένώ γιατρεύει τόσα καί τόσα, δέν μπορεί νά δαμάση τήν πείνα καί τόν έρωτα... 
Γιά άπόδειξη τού πρώτου—τής πείνας—άναφέρει τούς στρατιώτες τού Μεγάλου 
Ναπολέοντος πού έξεστράτευσαν κατά τής Ρωσίας καί έφθασαν στή Μόσχα καί 
πού, δταν τελείωσαν τά τρόφιμά των, έσφαξαν τά μουλάρια των γιά νά χορτάσουν .. 
Γιά άπόδειξη τού δευτέρου παραπέμπω τόνάναγνώστη στήν «Πάπισσα Ιωάννα». 
Καί όλίγα γιά τήν έτυμολογία τού πελαργού. Ή  λέξις πελαργός προέρχεται άπό 
τές λέξεις, πέλος=μαυρειδερός καί άργός=άσπρος, ήτοι άπό τό τό μαύρο χρώμα 
πού έχουν τά φτερά καί τό άσπρο, πού έχει τό άλλο μέρος τού σώματος. Είναι 
πουλί άσπρόμαυρο δηλαδή. Ένώ δ’ οί άρχαίοι πρόγονοί μας έδωσαν τό δνομα στό 
πουλί αύτό άπό τά δυό χρώματα, οί νεώτεροι πήραν τά όνόματα άπό τό κελάϊδη- 
μάτων λέκ.,.λέκ, δπως δ κούκος (κούκου), άπό τό κούκου κούκου, δ μπούφος 
(βύας) άπό τό μπούφου μπούφου... καί ή κουκουβάγια (γλαύξ) άπό τό κουκουβάϊ 
κουκουβάϊ...

Καί τελειώνοντας μέ τό σημερινό σημείωμα τήν μελέτη μου αύτή γιά τούς 
πελαργούς, δέν θεωρώ άσκοπο νά προσθέσω καί ένα ώμορφο τραγούδι, πού έχει 
άφιερώσει ή δημοτική μούσα στά άποδημητικά πουλιά, είς τά δποία άνήκει καί 
δ συμπαθέστατος πελαργός.

Έ να πουλί θαλασσινό 
κ* ένα πουλί βουνίσιο, 
τά δυό πουλιά ν’ έμάλωναν 
τά δυό πουλιά μαλώνουν.
Γυρίζει τό θαλασσινό 
καί λέγει στό βουνίσιο.
Μή μέ μαλώνεις βρέ πουλί 
καί μή μέ παραπαίρνης 
κι* έγώ πουλί δέν κάθουμαι 
στόν τόπο τό δικό σου 
νΑν κάτσω Μάη καί θεριστή 
κι* δλο τόν ’Αλωνάρη 
άν πάρω κ’ άπ’ τόν Αύγουσο 
πεντ’ εξ καί δέκα μέρες, 
ως πού νά βγάλω τά πουλιά 
κι ώς πού νά τά πετάξω, 
κι* άπέ σ’ άφήνω τό έχε γειά 
καί πάω μακρυά στά ξένα.

I



ΝΙΚΟΥ ΧΡ. ΤΣΑΚΑ

Π Α Ρ Γ Α - Σ Τ Ε Ρ Ι Α
( Λ Ε Ξ Ι Λ Ο Γ Ι Ο Ν )

Α \ Β ρ α β έ ΐσ ν  τ ή ς  ΆΟήναις Γλωσσικής Ε τ α ιρ ε ί α ς

6 ά* μόριο πού έπιτείνει άρνησι ή κατά- 
φασι, άπορία, άποδοκιμασία. ^όχι δά», 
«άμ* πώς δά>, «σώπα δά».

δ α ί μ ο ν α ς  (ό)=διάβολος πληθ. δαι- 
μόνοι ίοί) και δαιμονικά (τά) (δαιμονικό).

*δ α μ α σ κ I (τό):βελούδινο ύφασμα άπδ 
τή Δαμασκό [σπαθί άπό την ίδια προέλευσι.

δ ά ρ τ η ς Γό)' δυνατός πόνος, πού δίνει 
στον άρρωστο την έντύπο>σι ότι τόν δέρ
νουνε.

δ ε ί λ ι α  (ή): τάσι γιά έμετό, ναυτία. 
Ταύτόσ. λ. γλυμάρα (ή), σβυσμάρα(ή).

*δεμ π ι τ ό ρ ο ς ( ό )  καί *ντεμπιτόρος 
(ό): Ίτ. λ. Γΐοί>ίίθΓθ=όφειλέτης, χρεώστης.

δ ε ν τ ο ύ ρ α (ή) καί δοντούρα (ή): με
γάλο δόντι, τραπεζίτης. Τά άλλα δόντια: 
σκυλόδοντο (τό), κοφτήρας (ο), μπροστι
νό (τό).

δ ε ν τ ρ ο γ α λ ι ά  (ή)* μεγάλο φίδι χω
ρίς δηλητήριο πού συχνάζει στις κουφάλες 
καί στους κορμούς των δέντριυν ψάχνοντας 
γιά αύγδ καί πουλιά.

δ έ ν ω  (ρ): έκτός τής βασικής σημασίας, 
—μάγια: κάνω μαγγανίκες πράξεις (την 
κουβέντα- όργανώνω κουβεντολόγι άλλά 
καί τονίζω κάτι όμορφα [τό γλυκό- κάνα* 
πηχτό τό σιρόπι γλυκού μέ βράσιμο κ.λ.π. 

δ έ ξ ι μ ο  (τό): υποδοχή, 
δ ε φ τ έ ρ ι  (τό)-' τό κατάστιχο ένός μα

γαζιού καί γενικά κάθε σημειιυματάριο 
δεμένο σάν βιβλίο.

δ ε χ α τ έ ρ α (ή)- θυγατέρα. Πρβλ. «νά 
ζήσουτε μέ γιους καί δεχατέρες». δεχατεριά 
(ή) (είρων.).

δε χ ο ύ  μ έ ν ο ς  αύτός πού δέχεται, 
πρβλ. *καί τά καλά δεχούμενος καί τά κα
κά τό ίδιο».

δ ή μ α  (τό)- άντί βήμα. **Αγιο Δήμα>. 
—δ ι ά: πρόσθημα σέ πολλές λέξεις γιά 

νά επεκτείνει (πρός τό κακό ή τήνείρωνία) 
τή σημασία της π.χ. νυφαδιά (ή), αναπα
ραδιά (ή).

δ ι ά β α  (τό καί ή): πέρασμα, δίοδος. 
*Άλλ. λ διαβαίνω (ρ), διαβάτης, διαβατάρης, 
διαβατάρικος (ό).

δ ι ά κ ο  νι  άρης(ό): ζητιάνος, διακο
νεύω (ρ), διακονιά (ή) πρβλ. <ή διακονία 
είναι μισό ίράτι* (εισόδημα).

δ ι ά λ ε μ α (τό).έπιλογή, έκλογή.[«κλωνί 
καί διάλεμα*: είρων. έκφρασι γιά μηδαμι
νό άνθρωπο, οικογένεια, όμάδα άτόμων.

δ ι α ο λ ο : πρώτο συνδετικό πολλών λέ- 
ξεων. διαολοθύλικο, διαολόπαιδο, διαολό- 
σπαρμα (σπορά διαόλου), διαολάνθρωπος, 
διαολαφερμένος, διαολόμουτρο κ.λ.π.

δ ι α σ ώ ν ι (τό) καί διάσωνας (ό): δο- 
θιήν, ό καλόγερος άλλων ίδιωμ.

δ ι ά τ α ν ο ς  (ό)'- άντί διάβολος, γιά νά 
μή κάνη κακή έντύπωσι.

δ ι ά τ σο ς ( ό ) :  ό,τι καί ή προηγούμ. λ. 
καί γιά τον ίδιο σκοπό.

δ ι α q ε ν τ ε ύ oj (ρ): κυβερνώ, έξονσιά- 
ζω, τακτοποιώ πράγματα, μιά κατάστασι. 
*Άλλ· λ. διαφεντευτής (ό), διαφέντρα (ή).

δ ι ά φ ο ρ ο (τό)- ώφέλεια πρβλ. «Θάχω 
τόν κόπο διάφορο (είρων)>, * τό πουλί μού 
/Δει νάπέχω κάνα διάφορο δεν έχω>.

δ ί μ ι τ ο (τό): όλόμαλλο χοντρό ύφασμα 
γιά φορεσιές τών βλάχων καί γκρέκων.

δ ι μ ο ύ τ σ ο υ ν η (ή): πολύ παλαιού τύ
που δίκαννο πιστόλι [διπλοπρόσωπη γυναί
κα (βλέπε μουτσούνα).

δ ίνω (ρ ): δίδω, προστ. δόμον καί νό
μου (δώσε μου), παρατ. έδινα, μελλ. θάδό- 
κω,—κης,—κη,—κουμε,—κουτέ (καί δόκη-* Συνέχησ έκ τού προηγουμένου, οελ 16*.
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τε),—κουνε. μετχ. δοσμένος. Συνθ. τύπος 
τής προστακτικής νόμου καί νάμου, έπίσης 
νόμας (δώσε μας) καί νάμας.

δ ι ό σ μ ο (ς) (τό,δ) καί γιόσμο(ς) (τδ,δ) 
=ήδύοσμος.

δ ί σ κ ο  (βγάνω)=περιφέρω δίσκο στην 
έκκλησιά.

δ ί σ π ο ν τ ο (τδ)=(έκ τής Ίτ.λ. Spoil · 
άα)=έργαλείο ξεφουρμαρίσματος (βλ.λ.) μέ 
διπλή αΙχμή πού χρησιμεύει στήν κατα
σκευή μικρών αυλακώσεων γύρω - γύρω 
στδ επάνω μέρος τού βάρδουλου τών Αν
τρικών παπουτσιών.

δ ί σ τ ο μ ο  (τδ): μαχαίρι Αμφίστομο.
*δ ί τ α καί ν τ ί τ α (ή)·' έμπορικδς οίκος 

(Ιτ. dita)
δ ό ν τ ι  δ ί νω:  καταβάλλω κάποιον μέ 

κουβέντες, βάζω στή θέσι του. 
δ ο ύ γ α (ή)· σανίδα τού βαρελιού. 
δρα(καΙ  ντρα)γ ά τ η ς (δ): τούρκ. λ. 

Αγροφύλακας.
δ ρ α(καΙ ντρα) γ ο υ μ ά ν ο ς (δ): διερ

μηνέας. Ίτ. λ. dragomanno.
δράπανο( τ δ) :  έργαλείο ξυλουργικό 

πού Ανοίγει τρύπες. "Εχει σχήμα «Ω». 
Στόν άξονα τών σκελών έχει τήν Αρίδα (βλ. 
λ.) καί τό σημείο πού κρατιέται, ή δέ καμ
πύλη περιστρέφεται μέ τό άλλο χέρι.

δ ρ ο τ σ ί λ α (ή): έξάνθημα προκαλούμε- 
νο Από τή ζέστη. Καί δρότσιλας (δ).

—ε= : εύφωνικό πρόσθεμα σέ καταλή
ξεις ουσιαστικών, Αντωνυμιών, ρημάτων 
καί Ιδίως δταν ή έπομένη λέξι Αρχίζει Α
πό σύμφωνο, πχ. Ανεβαίνανε, περιμένανε, 
πάριονε, Αλλουνώνε, τών παιδιώνε, Αργά' 
τωνε (έργατών), τούτονε, έκείνονε, τόν Αλ· 

'•t λονε, μαύρονε, καθαρόνε, πλυμένονε, άσ* 
!*' προνε, χλιμένονε (θλιμένον).

ί έβγα(τό):  έξοδος (σπιτιού μαγαζιού) 
ί  [χρονικώς τό τέλος τού μηνός, έτους κ.λ.π. 

||πρβλ.

«Μάη μ’ καί μαγεψέτονε 
τό νειόν Από τά ξένα 
νά κάνω τάμπα σου χρυσά, 
τά έβγα σ’ Ασημένια».

(πρβλ. προηγ.

:*■·

λ.)

5 I έδε:  μόριο πού χρησιμοποιείται γιί 
1̂ :, καλλίτερο προσδιορισμό τόπου πρβλ. «έδι

κεί», «έδε δώ», «έδε πά καί τάβουτοιάμας 
έδε πά καί τά κρασιά μας».

ε I δ έ κ α I μ ή: έναντιωματική έκφρα- 
σι. Πρβλ. «εΐ δέ καί μή Αλλοιώς θά φύγω», 
«εί δέ καί μή Αλλοιώς σέ πάω στόν κατή» 
("Ενα Από τά παραδείγματα τής συνεχείας 
τής γλώσσας).

έ θ ι μ α  (τό): τό έθιμο. Πληθ. έθίματα 
(τά).

ε ί μ α ι ,  είσαι, είναι, είμαστε, εΐσαστε, 
είναι, παρατ. ήμουνα —σουνα ήτανε, ήμα
στε (καί ήμάστανε ή ήμάστενε), ήσάστε 
(ή ήσαστε ή ήσάστενε), ήτανε.

*έ κ μ έ κ (τό)’ τουρ. λ. τό ψωμί, δ έπι- 
ούσιος.

έ λ ό (γ) ο υ σου έσύ. πρβλ. «τΐ λές κ’ 
έλό(γ)ου σου», καί μπρέ καί έλό(γ)ου σου» 
(φράσι Αποδοκιμασίας, μπρέ: Άλβαν.),«θέ 
νάρθετε κ’ έλόγου σας», «έλόου σας ποιός 
τόπε; ♦

*έ λ τ ι ζ ά μ ι (τό): τουρκ. λ. γεωργικός 
φόρος.

* έ μ ε ν τ ά τ ΐ ( τ ό )  τουρ λ· συνεισφορά, 
έρανος.

*έ μ ι τ ά τ ι ο (τό) ίτ.λ. συνδρομή (έκ τής 
inim ettere).

έ μ ο ρ φ ι ά (ή): ώραιότης, κάλλος.
έ μ π α  (τό) καί έ μ π ο ς (δ): ή είσοδος 

σπιτιού, Ακινήτου γενικώτερα, τοποθεσίας 
ή έπΐ χρονικού δρίου (βλ. έβγα).

έ ν α ν ή μ ι σ υ(τό): άριθμ. ένα+ήμισυ. 
Πρβλ. «νομού ένάμισυ φράγκο σαρδέλλες», 
«καρτέραγε ένανήμισυ χρόνο».

έ ν ν ι ά ρ α (ή) παιδικό παιχνίδι πού λέ
γεται έτσι γιατί κάθε παίχτης παίζει μέ 
έννιά γουλιά. Σχηματίζεται σέ πλάκα, χώ
μα κλπ. σχήμα Αποτελούμενο Από τρία δμό- 
κεντρα τετράγωνα τών δποίων ένώνονται 
μέ ευθείες οί γωνίες καί τά μέσα τών πλευ
ρών καί κάθε παίχτης (βάζοντας δ καθένας 
μέ τή σειρά του) προσπαθεί βάλη τρεις 
πέτρες στή σειρά.

* έ ν τ ζ ε ν ι έ ρ ο ς  (δ): μηχανικός (Ίτ. λ. 
ingegnere).

*έ ν τ ε π σ ί ζ η ς (δ)· τουρ.λ. διεφθαρμέ
νος, παλιάνθρωοος.

έ ρ γ ά τ η ς (δ): τό χειροκίνητο σύστημα 
πού Ανεβάζουν τήν Αγκυρα στά καΐκια. [Κά
θετο ξύλινο δοκάρι στά παλαιά λιουτρουβιά



μέ τό όποίο έπιτυγχάνεται ή κίνησι του 
πιεστηρίου.

έ ρ ω τ α ς  (ό): άντρας έπιρρεπής πρός 
τόν έρωτα. Έ χει κολλήσει σέ πολλούς σάν 
παρατσούκλι. Πρβλ. «Ό  Κώτσιο έρωτας».

έ σ ά π ι  (τό): τουρ. λ. άθροιση, λογαρια
σμός. Πρβλ. «τί έβγαλε τό έσάπι», «κάνε 
μας έσάπι νά φύουμε».

*έ σ τ ι μ ά ρ ω (ρ): έκτιμώ, υπολήπτομαι 
(Ίτ. estim are).

*έ τ έ τ ι (νό): τουρκ.λ. ύπακοή. Πρβλ. 
«τσούπρα μέ έτέτι».

έ τ ο ύ ρ α (ή)· τάσι για έμετό έγκύου, 
κυρίως γυναίκας.

έ φ τ ά ζ υ μ ο ( τ ό ) :  ψωμί άπό άλεΰρι ά
σπρο μέ μαγιά άπό ζουμί ρεβυθιού. νΑλλ. 
όνομ. σιμίτι (τό), πλαστάρι (τό). Ή  τελευ
ταία όνομασία συναντιέται στήν Παραμυ- 
θιά, δπου (μέ χαλβά, έλιές ή τυρί) άποτε- 
λει κοινό κολατσιό. Γι’ αυτό καί «πλαστά
ρι Παραμυθιώτικο».

έχω.  έ(χ)εις, έ(χ)ει, έχουμε, . έχουτε 
(καί έχητε), έχουνε. Παρατ. είχα,—χες,—χε, 
—χαμέ,—χατε,—χάνε. Μέλλ. θά έχω ή θά- 
χω, θά ή θέ νάχω, θέ νάχης, κλπ. Μελλ. 
διαρκ. θέ ή θά νάχω, θέ νάχης κλπ.

Τού έχω γίνεται χρήσι (τού τρίτου ένι- 
κού) σάν άπροσώπου. έχει πάω (άντί έχω 
πάει), έχει έρθω (ήλθα), έχει δώ (είδα), 
έχει φάω (έφαγα), έχει ρίξεις (έρριξες), έ
χει πάνε (έπήγαν) κλπ.

ζ ά β ι α (ή): πόρνη, άγκράφα τού ζω- 
στήρος.

ζ α β λ α κ ω ι ι έ ν ο ς  (6):έπίθ. ζαλισμέ
νος, Αποχαυνωμένος, Αποβλακωμένος.

ζ α β ο λ ι ά ρ η ς  (ό): έπίθετον έκεΐνος 
πού προσπαθεί νά ξεγελάση τους συμπαί- 
κτες του. ζαβολιάρα (ή), ζαβολιάρικο (τό).

ζαβός ( ό) :  διαστρεβλωμένος. Παράξε
νος κι' Ανάποδος χαρακτήρας.

ζ α γ ά ρ ι καί ζ α γ α ρ ό σ κ υ λ ο  (τό): 
κυνηγετικό σκυλί, μεταφ. παληάνθρωπος. 
πρβλ. «τόνε ξαίρω τι ζαγάρι είναι».

ζ α ϊ ρ έ ς (ό): Ρκαί συνήθως στόν πλη
θυντικό ζαϊ(ή ε)ρέδες (οΐ) καί ζαϊ(ή ε)ρέδια 
(τά): τουρκ.λ. έφόδια, προμήθειες, τρόφιμα.

*ζ α ϊ φ λ ί κ ι (τό)· τουρκ.λ. Αδιαθεσία, 
κακοκεφιά.

ζ ακόν ι ( τ ό ) :  τουρκ.λ έθιμο. Πρβλ.

«Κάθε τόπος καί ζακόνι 
κάθε μαχαλάς καί τάξι».

ζ ά λ α χ ο ς  (δ): μεγάλος θόρυβος, σύγ- 
χυσι.

ζ α λ ι ά ρ η ς —ρα—ρικο (ό,ή,τό): πει- 
ραχτήριο (φιλοπαίγμων). Πρβλ. «ζαλιάρι- 
κο μικρό καί σκανταλιάρικο».

ζ α λ ί κ ι (τό): φόρτωμα (άπό πράγμα
τα καί κυρίως ξύλα) ένός Ανθρώπου. νΑλλ. 
λ. ζαλικώνω (ρ), ζαλίκωμα (τό), ζαλικω- 
μένος (6).

ζ α μ ά ν ι  (τό): τουρκ. λ. μεγάλο χρο
νικό διάστημα, πολλές δεκάδες χρόνια. 
Πρβλ.

«ένα παλιόν καιρό
κι’ ένα παλιό ζαμάνι
κάναν οί Τούρκοι ρεμεζάνι...»

ζ ά μ π α (ή): μεγάλος βάτρρχος τής ξη- 
ράς, γιά τόν όποίο έπικρατεϊ ή γνώμη δτι 
βυζαίνει τά μαστάρια των γιδοπροβάτων, 
προκαλώντας μόλυνσι καί θάνατο. Ψόφιες 
βρίσκονται σχεδόν τ’ Ανάσκελα καί οί ευ
σεβείς Χριστιανοί τίς γύριζαν τά μπρού
μυτα «γιά νά μη μουτζώνουνε τό Θεό» 
]κακομούρης, κακοφτιαγμένος.

ζ α ν ά τ ι  (τό): τουρκ.λ. έπάγγελμα.
ζ άν τ ζ α ( ή ) :  ένέργεια άνυπακουής, Α

πειθαρχίας. ζαντζάρης—ρα—ρικο (ό,ή,τό)· 
Ατίθασος [λοξοδρομίσματα, κλωτσιές, δάγ- 
κες κλπ. έκδηλώσεις άγριότητος υποζυγίου. 
Πρβλ. «μούβγαλε ζάντζες», «άρχισε τίς 
ζάντζες».

ζ ά π ι  (τό)=κάνω ζάπι=δαμάζω, τι- 
θασσεύω, υποτάσσω. Πρβλ. «δέν γίνεται 
εύκολα ζάπι», «θά τόν κάνω ζάπι» [αύ- 
θαίρετη κατάληψι ξένου πράγματος.

ζ α π ι (ή ε) τ ι έ ς (δ): τουρκ.λ. χωροφύ
λακας. Όρος πού ^χρησιμοποιείτο μέχρι 
την μεταπολίτευσι τού 1908. Έκτοτε τζαν- 
ταρμάς (βλ. λ.)

ζ α π ών ω( ρ ) :  (έκ τού ζάπι)= κλέβω 
ξένα πράγματα, τόπο, τουρκ. λ.

ζ ά ρ α  (ή): ρυτίδα, πτυχή. Ζαρώνω (ρ), 
ζαρόγρηα (ή).

*ζ α ρ ά ρ ι (τό): τουρκ.λ. ζημία, στενο- 
χώρει. πρβλ. «ζαράρ’ γιόκ» (δέν μέ πειρά
ζει, στενοχωρεί).

ζ α ρ ζ α β ά τ ι  (τό)· τουρκ.λ. λαχανικό, 
κηπευτικό προϊόν καί ζαρζαβατικό (τό).

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»



κu
i \.
·/*'
r

r-

ι·.

:
i

I #
'■Λ;

ζ άφτ ω( ρ) :  πέφτω κάτω. πρβλ. «έζα- 
ψε άπ’ τό μουλάρι καί σκοτώθηκε».

ζ α χ α ρ ο κ ά ν τ ι ο  (τό) καί κάντιο (τό) 
απλώς: ζάχαρη σέ μεγάλα διαφανή κομ
μάτια.

ζ ε μ π ε ρ έ κ ι (τό): τουρκ.λ. μικρός σύρ
της πού, στεριωμένος στό έδαφος, κρατάει 
τό ένα πορτόφυλλο κλειστό.

ζ ε ρ β ΐ  (τό): άριστερό. Πρβλ. «Τό δεξΐ 
ποδάρι, νύφη», «τό ξερβΐ ή τό δεξΐ δέ θά 
κάνω καί πολύ».

ζ έ ρ ν τ ε λ ο  (τό): κορόμηλο. Τό δέντρο 
ζερντελιά (ή).

ζ ε υ ζ έ κ η ς  (ό) (έπίθ.):' τουρκ.λ. κου
τός, άλαφρόμυαλος.

ζ έ φ κ ι (τό)·' καλοπέρασμα άπό φαι και 
τεμπελιά. Πρβλ. «σου τραβάει ένα ζέφκι...», 
«έκάναμε ένα ζέφκι».

ζ έ χ ν ω  (ρ): μυρίζω άσχημα, βρωμάω, 
ζ ή λ ι (τό): μικρό σφαιρικό κουδουνάκι 

άπό μπρούντζο, πού έβαζαν οί κερατζήδες 
στις λαιμαριές των άλόγων.

ζ η μ ι α ρ ό γ α τ α  (ή) άνοικοκύρευτη 
γυναίκα πού σπάει τά γυαλικά τού σπιτοΰ. 

ζ η τ ά ω  (ρ) βρίσκομαι σέ δργασμό. 
* ζ ι α φ έ τ ι  (τό): τουρκ.λ. συμπόσιο 

φιλοξενίας.
ζ ι μ π ί λ ι  (τό) τουρκ.λ. πλεχτό σακ- 

κούλι άπό -ψαθί μέ δυό χερολαβές.
ζ ι ώ καί ζ ι ά ρ ω (ρ): ζώ. παρατ. έζιού- 

σα και έζηνα (πρβλ.«τότες έζηνε κι’ ό πά- 
πους μου»). Τά λοιπά όμαλά.

ζ ο κ ο π ά ω (ρ): μυρίζω άσχημα, βρω
μάω (άπό τό όζω). Παρατ. έξοκόπαγα,—γες 
—γε,—γάμε—γάτε,—γανε. Μέλλ. θά ζο- 
κοπήσω, Άόρ. έζοκόπησα κα'ι έζοκόπεψα. 
νΑλλ. λ. ζοκοπιά (ή), ζοκοπιάρης, ζοκοπίλα 
(ή), ζοκοπημένος (ό).

ζ ο λ ό τ α  (ή): τουρκ. νόμισμα (3/4 τού 
γροσιοΰ ή 30 παράδες). Φράσι: «τρία καί 
ζολότα τάκανε»: τάφαγε δλα.

ζ ο ν τ ό β ο λ ο  (τό): ό γάιδαρος, 
ζ ό ρ ι  (τό): τουρκ.λ. βία, καταναγκα

σμός. Ρ. ζορίζω, ζορινά (έπίρρ.) πρβλ «τόν 
πήρανε ζορζορινά στό χάψι», «μόλις τόν 
ζορίσανε λίγο τά ξέρασε»: ώμολόγησε. ζό- 
ρικος (δ).

ζ ο ρ κ ο — =πρώτο συνθετικό πολλών 
λέξεων πού έπιτείνει την ένοια τού γυμνός, 
ζορκολαίμα (=κόττα μέ μαδημένο λαιμό),
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ζορκόπιττα (πίττα χωρίς φύλλα), ζορκο- 
παφίλης: πάφιλας (τενεκές) σκουριασμένος 
καί λεπτός καί μεταφ. άπένταρος, άχρη
στος. ζορκοπούλι (τό): πουλί πού μόλις 
βγαίνει άπό τ’ αυγό κλπ.

ζ ό ρ κ ο ς  (δ): έπίθ. γυμνός, ζορκεύω— 
ομαι καί ξεζορκεύομαι.

ζ ο ύ δ ι  (τό): μικρό ζωύφιο άλλά καί 
άγριο ζώο. (άλλιώς ζουλάπι (τό)) (άσβός, 
κουνάβι, νυφίτσα, άλεποΰ, τσακάλι κλπ.

ζ ο ύ ζ ο υ λ ο ς  κ α ί π α ρ α ζ ο ύ ζ ο υ λ ο ς  
(δ): κακοφτιαγμένος, σακατεμένος άνθρω
πος. Πρβλ. «τί παραζούζουλος γαμπρός 
ήταν αυτός, γιέ μου»;

ζ ο υ λ ά π ι  (τό): βλ. ζούδι, 
ζ ο υ λ ά ω  καί ζ ο υ λ ί ζ ω  (ρ): πατώ, 

πιέζω μέ δύναμι. παρατ. έζούλαγα—ζα, 
μελλ. θά ζουλίσω - ξω, άόρ. έζούλαγα - λιζα.

*ζ ο υ λ ο ύ μ ι (τό): τουρκ.λ. ζημιά. νΑλ- 
λ.λ. ζουλουμεκιάρης (ό).

ζ ο υ μ π ά ς  (δ): έργαλείο τού μαραγκού 
μέ τό όποιο χτυπάει πιό βαθειά τά κεφά
λια τών καρφιών γιά νά μήν έξέχουν [κον
τός άνθρωπος.

ζ ο ζ ν ά ρ ι (τό): μακρύ, άσπρο, μάλλινο 
πλεχτό ύφασμα πού περιτυλίγανε παλαιό- 
τερα τά περασμένης ήλικίας άτομα, 

ζ ο υ π ά ω  (ρ): δτι καί ζουλάω, 
ζ ο ύ ρ λ ι α γ κ α ς  (δ): πολύ τρελλός, 

θεότρελλος. θηλ. ζουρλιάγκω (ή).
ζ ο υ ρ λ ο —: πρώτο συνθετικό γιά έπί- 

τασι έννοίας π.χ. ζουρλόπαιδο, ζουρλο-Μα- 
ρία, ζουρλο-Θανάσης.

ζ ο υ ρ λ ό ς  (δ): τρελλός. 
ζ ο ύ τ σ α (ή): ύγρό κατάλοιπο μετά τήν 

άφαίρεσι τού λαδιού, (βλ. καί λ. μούργα), 
άπό τήν δποία έχει διαφορά πυκνότητος 
καί παντελή έλλειψι λαδιού.

ζ ο ύ φ (λ) ι ο ς(δ): έπίθ. κούφιος, χωρίς 
περιεχόμενο, κενός. νΑλλ.λ. ζουφ(λ)ιάζω 
καί ζουφαλιάζω (ρ), ζουφ(λ)ισμένος καί 
ζουφαλιάρικος(δ).

ζ ο υ ψ ι ά (ή): πατόκορφο βρέξιμο.Πρβλ. 
«έγινα ζουψιά».

ζ ό χ ι ο (τό): τό άγριολάχανο. 
ζ υ γ κ ί (τό): τουρκ.λ. άναβολέας. 
ζω ντα νό (τό )· ' συνήθ. στόνπλυθηντ. 

ζωντανό (τά): γίδια, πρόβατα κ.ά., ζώα. 
ζ ώ σ τ ρ α  (ή): δτι καί ΐγγλα (βλ.λ.).

(Συνεχίζεται)
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ε Ρ Ο I Κ A

*Απ* τήν άνέκδοτη συλλογή 
«Ένας πίθηκος συλλογιέται»

Ε ίδ α  τόν Ν α π ο λέο ν τα  νά κυχά ζει τό  π έλα γο  
ατό  νησί τή ς  ' Α γ ία ς  ' Ε λένης  
κα ί νά β λ έπ ε ι ση μ α ίες  π ο ύ  τ ις  σέρνει ό άνεμος  
κ ι α ετούς μ ε  σπασμένα  φ τερά .
Σ το ν  α πέναντι β ρ ά χο , σ9 ένα πιάνο σκυφ τός, 
μ ε  τή  θλίψη σ τα  μ ά τ ια  καί τα  χέρ ια  βαρειά, 
ό Τ ιτά να ς Μ π ετό βεν
ε ίχ ε  άλλάξει μ ο τ ίβ ο  σ τή ν  τρανή  συμφω νία  
κ ι9 ε ίχ ε  γράψ ει τό  τέλο ς  
πρ ιν  νά π έσ η  ή  αυλαία.
«°Ε νας άνθρω πος ε ίτα ν , ένας μ έγα ς  μικρός»  
Τούχαν κλέψ ει τή  φ λό γα  τά  πελώ ρια  λάβαρα, 
οι ά γέρω χες φ ά λ α γγες  
κ ι ή  λ α τρ ε ία  τω ν δούλω ν 
π ο υ  τό  μ ίσ ο ς  το υ ς  κρύβανε.
"Ενα ρόδι ό κόσμος πού  σ τά  χέρ ια  το υ  έσπασε  
γ ιά  νά βάψουν ο ί σπόροι το υ  
τά  άνήσυχα  δά χτυλα .
Σ τ α λ α γ μ ίτ ε ς  τή ς  δόξας στο  π ο τή ρ ι τή ς  δίψας 
πού  το υ  βάφαν μ έ  α ίμ α  
τ ις  κ λ ε ισ τές  το υ  πα λά μ ες .
"Ενα φ έρετρο  π ίσ ω  κ ι ένας λάκκος δυο μ έτρ α ,
μ ιά  σειρά  δεσμοφ ύλακες,
μ ια  π ελώ ρια  θάλασσα
κ ι9 6 δ εσ μ ώ τη ς  τή ς  μο ίρας
σ υ λ λο γ ιέ τα ι τά  β ρά χια  τή ς  μ ικ ρή ς  Κ ορσικής
καί ζυ γ ιά ζε ι σ τά  σ τήθ ια  τ 9 ω κεάνιο βάρος
το ύς  ά πόμακρους ήχους τή ς  τρανής συμφω νίας
π ο ύ χ ε  άλλάξει μ ο τ ίβ ο
πρ ιν  νά π έσ ε ι ή αυλαία.

Α Λ Ε Ξ Η Σ  Ζ Ε Ρ Β Α Ν Ο Σ



ί
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ

ΚϊΟηγητοΰ του Πανεπιστημίου τής Νέας Ί'έρκης

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓλΟΣΣΗΣ
5. Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΩΣΣΗΣ

Ό  έσχατος καί σύγχρονος σταθμός τής έξελίξεως τής Ελληνικής γλώσσης 
είναι άδιαρρήκτως συνδεδεμένος μετά τής πολιτικής ιστορίας τής Ελλάδος. Ούτως 
ή ιστορία τής ν έ ας  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  δύναται, συμβατικώς, νά διαιρεθή είς τρεις 
έποχάς:

Α) Εις τούς χρόνους τής τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α ς  (1453—1821). Τα νέα ιδιώμα
τα λαμβάνουν την μεγαλυτέραν αύτών διαφοροποίηση; άλλά καί διαμορφώνονται α ί 
π ρ ο φ ο ρ ι κ ά  ί κ ο ι ν ά  ί, καί παρουσιάζεται ή π ρ ώ τ η  γ ρ α π τ ή  κ ο ι ν ή  είς τήν 
Κρήτην. Προς το τέλος τής αύτής έποχής, τήν γενικήν πτώσιν τής τουρκικής δυνά- 
μεως καί δουλείας άκολουθεΐ άντίστοιχος άναγέννησις του έθνικοΰ πνεύματος είς 
το έλεύθερον Ελληνικόν Κράτος, καί τήν τελικήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος άνά- 
λογος άναζωογόνησις τής γλώσσης αύτής. Ούτως ή έγκαθίδρυσις τότε του Ελληνικού 
Βασιλείου, τής Εθνικής Κυβερνήσεως, δικαστηρίου καί ή δημιουργία στρατού καί 
στόλου, ή έξάπλωσις εθνικής έκπαιδεύσεως καί ή διοργάνα>σις όλων των άλλων ι
δρυμάτων καί οργανισμών άλληλενδέτων μετά τής πολιτικής ανεξαρτησίας ένός κρά
τους, άπήτησεν εν εύρύτατον λεξιλόγιον. Τοιοΰτον λεξιλόγιον, βεβαίως, δεν ήδύνατο 
νά προμηθεύση ή ταπεινή γλώσσα τού λαού. Έπρεπεν, οθεν, νά προέλθη εκ τού 
άκενώτου ταμείου τής άρχαίας Ελληνικής, τής πατροπαραδότου πηγής, τής συν- 
δεομένης μάλιστα μετά τής ένδοξου ιστορίας τού Ελληνικού ’Έθνους. Έ κ ταύτης 
τής αρχής όρμηθέν, ήρξατο άπαν τό Ελληνικόν ’Έθνος, μια ψυχή, τήν πορείαν προς 
έπανελληνισμόν καί έκκαθάρισιν τής Ελληνικής γλώσσης έκ παντός ξένου στοιχείου 
ύπομιμνήσκοντος τήν ξενικήν δουλείαν καί κατοχήν, τήν αντικατάσταση; δέ τούτου 
δι* άντιστοίχου αρχαίου ελληνικού ορού, ή έν έλλείψει, παρόμοιας τίνος λέξεως, 
Κατ’ αύτόν τον τρόπον έξεδηλώθη ό έθνικός ζήλος καί ένθουσιασμός τόν 19ον 
αιώνα, καί, παρά τό οτι ούχί πάντοτε προς τήν ορθήν κατεύθυνσιν, συνεπλήρωσεν 
έντός βραχέως διαστήματος πάντα τά γλωσσικά καί λεξιλογικά κενά, δανεισθείς τάς 
καταλλήλους λέξεις έκ τού άρχαίου ελληνικού λεξιλογίου.

Β) Ούτως άρχομένου τού 19ου αίώνος, τού α ί ώ ν ο ς  τού κ α θ α ρ ι σ μ ο ύ  
(1828—1900), καθιεροΰται καί διαδίδεται ή λεγομένη κ α θ α ρ ε ύ ο υ σ α ,  οχι μόνον 
ύπό τού Ελληνικού Κλήρου άλλά καί ύπό πεπαιδευμένων λαϊκών. Εύνόητον, οτι ή 
έπικράτησις τότε τής καθαρευούσης ύπεβοηθήθη ύπό τής κοινής βεβαίως πίστεως 
οτι μία κοινή γλώσσα βασιζομένη έπί τής άρχαίας Ελληνικής θά συνέβαλλεν είς 
τήν ένοποίησιν όλων τών έν τή τουρκική αύτοκρατορία διαβιούντων Ελλήνων. Έ π ί 
πλέον, έπιστεύετο οτι οί δεσμοί τού Ελληνικού πολιτισμού καί ιδίως τού ’Ορθο
δόξου Χριστιατισμού θά ήδύναντο νά ίσχυροποιηθώσιν διά τής γλωσσικής ένότητος. 
"Ετερος ισχυρός λόγος τής έπικρατήσεως τής καθαρευούσης ήτο καί ή έπιρροή βε
βαίως τού κλήρου έπί τής έκπαιδεύσεως διά τών κρυφών σχολείων καί τών έκκλη- 
σιαστικών παραδόσεων.

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 193.
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Γ) Άλλ ή χρήσις τής καθαρευούσης κλονίζεται περί τά τέλη του 19ου αίώνος 
καί τάς άρχάς του 20ου αίώνος, του α ί ώ ν ο ς του δ η μ ο τ ι κ ι σ μ ό  ύ, δτε εν νέον 
—άντίθετον προς τδ της καθαρευούσης—κίνημα άνατέλλει με ποδηγέτην τόν Ψυχά- 
ρη. Ό  Ψυχάρης έταξίδευσεν δι* όλης της Ελλάδος έπιθυμών νά μελετήση τον Ε λ 
ληνικόν λαδν και τάς διαφόρους γλωσσικάς μορφάς και διαλέκτους αύτού. Τά πορί
σματα της μελέτης του αύτής έδημοσίευσεν εις ειδικόν βιβλίον υπό τον τίτλον: 
Τ ό Τ α ξ ί δ ι  μο υ  (1888—1926). Κατά τούς χρόνους αύτούς, πολλοί ωσαύτως συγ
γράφεις και διανοούμενοι ήκολούθησαν το ρεύμα τού δημοτικισμού. Δυνάμεθα δέ 
νά διακρίνω μεν εις τήν έξέλιξιν τού δημοτικισμού δύο έποχάς: α) Τήν ό ρ μ η τ ι κ ή ν, 
άπό τού 1901 έως τό 1917 περίπου. Τώ 1901 μία γλωσσική μάχη φθάνει εις τό 
κατακόρυφον με τούς Β ι β λ ι κ ο ύ ς  όχλαγωγούς καί έπαναστάτας εις τάς Αθήνας. 
Ούτοι άντέδρον καί διεμαρτύροντο κατά της πωλήσεως μεταφράσεων της 'Αγίας 
Γραφής εις τήν δημοτικήν. ΑΙ σύγχρονοι μεταφράσεις της 'Αγίας Γραφής, αί δια- 
τιθέμεναι έν Άθήναις καί υπό των Βιβλικών Εταιριών είναι βεβαίως εις τήν καθα- 
ρεύουσανί1). Τό ζήτημα τής διγλωσσίας έν γένει, ως καί τής γλώσσης τών μετα
φράσεων τούτοι ν δεν έχει είσέτι έξομαλυνθή. Ά πό καιρού εις καιρόν δέ τίθεται έκ 
νέου έπί τάπητος υπό πολιτικόν ένδυμα. Κατά τήν έποχήν ταύτην, ή δημοτική κα- 
θιερούται εις τήν λογοτεχνίαν καί διαμορφούται ό τύπος αύτής κατόπιν άτονου άντι- 
δράσεως τών οπαδών τού άρχαϊσμού. β) Τήν έποχήν τού κ ρ α τ ι κ ο ύ  δ η μ ο τ ι κ ι 
σμού ,  άπό τού 1917 μέχρι τών ήμερών μας. Μέ τήν σχολικήν καθιέρωσιν τής 
δημοτικής μετριάζεται ο έπαναστατισμός τής γλωσσικής αλλαγής εντός τής Ελλη
νικής κοινωνίας καί το ’ίδιο σχολείο βοηθεί τήν έπικράτησιν τής δημοτικής υπό τάς 
διαφορετικάς γλωσσικάς προϋποθέσεις πού έγκαινιάζονται έπειτα από δύο σχεδόν 
χιλιετηρίδες εκπαιδευτικού άρχαϊσμού.

Δέον ένταύθα νά σημειωθή, ότι ή καθαρεύουσα έν τή μεγίστη αύτής καθορό- 
τητι ομοιάζει τά μέγιστα προς τήν άρχαίαν Ελληνικήν. Ή  δοτική πτώσις (άχρη- 
στευθείσα εις τήν δημοτικήν) αποτελεί τήν σπονδυλικήν στήλην τής καθαρευούσης, 
ώς καί πολλαί άρχαίαι προθέσεις καί ρηματικοί τύποι. Μία χρήσιμος, όντως, συμ
βολή τής καθαρευούσης ύπήρξεν ή ύπ’ αύτής εισαγωγή καί καθιέρωσις τεχνικών ό
ρων άπαραιτήτων εις τάς έπιστήμας, ιδιαίτατα τής βιολογίας κ.τ.τ. Ατυχές, όμως, 
άποτέλεσμα τής συγκρούσεως μεταξύ τής δημοτικής καί καθαρευούσης ύπήρξεν ή 
σύγχυσις δύο διαφορετικών υποκειμένων, τής Γλώσσης καί τής Λογοτεχνίας, ούδέν 
δέ έκ τών δύο τούτων μερών έδειξε τήν άπαιτουμένην πειστικότητα εις τά έπιχει- 
ρήματά του.

Εις τήν πράξιν, όλοι οί Έλληνες σήμερον ομιλούν τήν δημοτικήν, άλλ’ εις τήν 
γραφήν μεταχειρίζονται περισσότερον τήν καθαρεύουσαν, εις βαθμόν ώστε τό φαι- 
νόμενον τής δ ι γ λ ω σ σ ί α ς  νά υπάρχει άκόμη τόσον εις τήν Ελλάδα, όσον καί εις 
τον Ελληνισμόν τής Διασποράς. Άκόμη δέ καί ή καθομιλουμένη σήμερον γλώσσα 
καί ή έκλαϊκευμένη φιλολογία έχουν έπηρεασθη εις τινα βαθμόν υπό τής καθαρευού
σης. Ούτω, π.χ. ή φράσις « έ ν τ ά ξ ε ι »  είναι καθαρεύουσα άλλά χρησιμοποιείται 
καθημερινώς ύφ’ όλων.

Αί διαφοραί μεταξύ δημοτικής καί καθαρευούσης παρουσιάζονται εις τήν φ ω- 
ν η τ ι κ ή ν (π.χ. λεύτερος: έλεύθερος, μέρα: ήμέρα, σπλάχνα: σπλάγχνα, νύχτα: 
νύκτα, κ.λ.π.), μ ο ρ φ ο λ ο γ ί α ν  (κατάληξις —ση: —σις, —ουμε: —όμεν), σ ύ ν τ α- 
ξ ι ν καί έκδηλότερον εις τό λ ε ξ ι λ ό γ  ι ο ν (άν: έάν, ψωμί: άρτος, σπίτι: οίκος, κ.λ.π.).

Ύπεστηρίχθη υπό τινων ημιμαθών, ότι ή πολιτική ιστορία τής Ελληνικής 
Φυλής κατά τούς μέσους χρόνους έσχεν όλεθρίαν έπίδρασιν έπί τής Ελληνικής γλώσ-

1. Ή  τελευταία μετάφρασις είς τήν δημοτικήν ύπήρξεν ή του ’Αλεξάνδρου Πάλλη, μόνον 
τών 4 Εύαγγελίων, Ή  Ν έ α  Δ ι α θ ή κ η ,  Liverpool 1902. Δέν είναι, δυστυχώς, εΰκολον νά 
εύρη τις ταύτην σήμερον.
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σης, καί ότι at Σλαυϊκαί έπιδρομαί άπό του 7ου αίώνος και έξης έ'φερον τήν χαρι
στικήν βολήν κατά της άρχαίας Ελληνικής. Ό  συλλογισμός ούτος—εύλογοφανής 
πιθανόν έκ πρώτης οψεως—έξουθενοΰται καί πάντη γελοιοποιείται ύπό τό φως τής 
κριτικής καί τής αντικειμενικής έπιστημονικής έρεύνης. *Η γνώμη αύτη έβασίσθη 
έπί μιας επιπόλαιας συγκρίσεως του νεοελληνικού λεξιλογίου μετά του άρχαίου ελ
ληνικού τοιούτου, τούτέστιν έπί ένός παραλληλισμού τής παρούσης εκλαϊκευμένης 
ελληνικής μετά του τεχνητού ή επιτηδευμένου κλασσικού λεκτικού ιδιώματος, καί 
ο υχ ί, ώς ώφειλε νά πράξη, έπί μιας συγκρίσεως τής παρούσης Ελληνικής γ ρ α μ 
μ α τ ι κ ή ς  μετά τής άρχαίας Ελληνικής γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς ,  τό άλάθητον κριτήριον 
εις τήν κριτικήν καί έπιστημονικήν μελέτην τής Γλώσσης.

Ο ύ τ ω ς  μ ί α  τ ο ι α ύ τ η  σ ύ γ κ ρ ι σ ι ς  ε ύ κ ό λ ω ς  θά ά π ο δ ε ί ξ η  0 τ ι, 
ή π α ρ ο ύ σ α  ( έ κ λ α ϊ κ ε υ μ έ ν η )  Ε λ λ η ν ι κ ή  γ λ ώ σ σ α  δ ι α φ υ λ ά τ τ ε ι  κ α ί  
δ ι α τ η ρ ε ί  σ χ ε δ ό ν  π ι σ τ ώ ς  τ ήν  φ ω ν η τ ι κ ή ν ,  ε ι ς  τ ά  ο ύ σ ι ώ δ η  ση
με ί α,  τ ήν  μ ο ρ φ ο λ ο γ ί α ν  ή τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ν ,  κ α ί  ε ι ς  σ ο β α ρ ό ν  βα
θ μ ό ν  τήν  σ ύ ν τ α ξ ι ν  τ ω ν  ά ρ χ α ί ω ν  Ε λ λ η ν ι κ ώ ν :  τ ρ ί α  άλάθητα κ ρ ι 
τ ή ρ ι α  τής γενεαλογίας καί απ’ ευθείας καταγωγής καί προελεύσεως τής Νεοελλη
νικής έκ τής άρχαίας Ελληνικής γλώσσης.

Σκόπιμον κρίνομεν νά άναφέρωμεν ένταΰθα τά πορίσματα σοβαράς στατιστι
κής έρεύνης γενομένης έν Έλλάδι, δημοσιευθέντα δε εν τή Έπετηρίδι τού Εθνικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (1908—99, σ. 141). Συμφώνως προς ταΰτα, έκ 4.900 
περίπου λέξων τής Καινής Διαθήκης, κατά προσέγγισιν τό ήμισυ τού ποσού τού
του, ήτοι at 2.280 όμιλοΰνται σήμερον ύπό των Ελλήνων, ένώ τό πλειστον τών 
υπολοίπων, ήτοι 2.200 γίνονται εύκόλως άντιληπταί ύφ* δλων τών Ελλήνων εϊτε 
άναγινωσκόμεναι είτε άκροώμεναι, καί μόνον όλίγαι, τούτέστιν περί τάς 400 είναι 
τώ οντι δύσληπτοι εις τον Ελληνικόν λαόν, αί λέξεις δε αύται χρησιμοποιούνται 
ύπό τού Εύαγγελιστοΰ Λουκά καί τού άποστόλου Παύλου, τών διανοητικωτέρων 
συγγραφέων τής Καινής Διαθήκης.

f 6. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ

[ Τά σημερινά ιδιώματα, έρριζωμένα εις τήν άλεξανδρινήν καί μεσαιωνικήν
κοινήν, δεν έχουν σχέσιν καί αντιστοιχίαν μέ τάς άρχαίας διαλέκτους, έκτος τής 
τσακωνικής. Τό γεγονός τού έξηγεϊται ώς εξής.

Παρά τάς γλωσσικάς ένωτικάς προσπάθειας τών Βυζαντινών καί τού 18ου 
αίώνος, παρά τήν έπανακτηθεισαν πολιτικήν ενότητα καί άνεξαρτησίαν, ή ένετική 
καί ιδίως ή τουρκική κατοχή άφήκε βαθύτατα ’ίχνη έπί τής προφοράς καί τού λε
ξιλογίου τής Νεοελληνικής. Προς τούτοις, ή έ'λλειψις έπικοινωνίας καί εντόνου οι
κονομικής ζωής, ή παρακμή τής παιδείας, ή άνώμαλος καί άποκλεισηκή γεωγρα
φική διαρύθμισις τής Ελλάδος κ.τ.τ. περιώρισαν περισσότερον κάθε τόπον εις τά 
σύνορά του. 'Ωσαύτως, Τούρκοι καί 'Έλληνες τώ 1922 καί μεταγενεστέρως άντήλ- 
λαξαν, ώς γνωστόν, τάς μειονότητας τού πληθυσμού των, συνεπεία δέ τής τοιαύ- 
της άνταλλαγής πλειστοι 'Έλληνες μετώκησαν έν Έλλάδι, έτεροι μετεφέρθησαν εις 
διάφορα μέρη τού τουρκικού κράτους, όμάς 8ε Μανιατών έγκατεστάθη εις τήν 
Κορσικήν τώ 1665 ί'να διαφύγη τού τουρκικού ζυγού. ’Αλβανοί, άφ’ έτέρου, άποι- 
κοι μετεφέρθησαν ύπό τών Τούρκων, εις τήν ’Αττικήν καί τάς Κυκλάδας νήσους. 
Τό τελικόν άποτέλεσμα τής πολιτικής ταύτης ιστορίας τής νεωτέρας Ελλάδος εί
ναι είς περίπλοκος καί ένδιαφέρων πίναξ διαλέκτων. Ούτως τά ύπό τών ένετών 
κατακτηθέντα μέρη, π.χ. τά Επτάνησα, έδέχθησαν μεγαλυτέραν ιταλικήν έπίδρα- 
σιν καί όλιγωτέρας τουρκικάς λέξεις ή ή ύπόλοιπος Ελλάς, ένώ ή Μικρασιατική 
περιοχή, ένωρίτερον ύπό τών Τούρκων κατακτηθεΐσα, έδέχθη βαθυτέραν τήν τουρ

ι
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κικήν έπίδρασιν. Ή  καθομιλουμένη νεοελληνική εις τήν καθαυτήν Ελλάδα καί τάς 
νήσους διακρίνεται γενικώς εις βόρειον καί νότιον ιδίωμα, τής διακρίσεως ταύτης 
βασιζομένης κυρίως επί τής προφοράς καί του λεξιλογίου. Ποια, όμως, διάλεκτος 
έχρησίμευσεν ώς ή βάσις τής σχολικής Ελληνικής, τούτο άποτελεΐ σημεΐον άντι- 
λεγόμενον. Τινές ισχυρίζονται, ότι ώς τοιοαύτη βάσις έχρησίμευσαν λεκτικοί τύποι 
τής αρχαίας Σμύρνης καί τής Κωνσταντινουπόλεως, έτεροι τής Πελοποννήσου. Θά 
ήδύνατο νά λεχθή, ότι ή καθαρεύουσα δύναται νά είναι προτιμητέα, καθότι δεν 
διεκδικείται ώς διάλεκτος παρ’ ούδενός τόπου, καί θά άπετέλει εν άπρόσωπον μέσον 
άποφυγής κάθε περιφερειακού τοπικισμού.

Επειδή δέ δέν έχει προηγηθή συστηματική γλωσσογεωγραφική έρευνα καί 
ούτως ελλείπει ό γλωσσογεωγραφικός άτλας, δέν είναι δυνατόν νά γίνη οριστική 
κατάταξις των ελληνικών ιδιωμάτων. Με βάσιν, όμως, τάς συγχρόνους γνώσεις δύ- 
νανται νά καταταχθώσιν ταύτα συμφώνως προς τά ακόλουθα:

Μέ τήν σύγχρονον γνώσιν τών ιδιωμάτων δέν είναι δυνατόν νά ύπολογισθοΰν 
διά τήν κατάταξιν λεξιολογικαί διαφοραί. Γνωρίσματα γραμματικά, όμως, πού 
άπλώνονται εις μεγάλην έκτασιν καί αξίζει νά τονισθούν, καί πού κλείουν μέσα στις 
ίσόγλωσσές τους πολλά ιδιώματα, δύνανται εν γένει νά ύπολογισθούνί

α) Ή  διατήρησις τού τελ. ν, εις τά ονόματα ιδίως: τον ούρανόν, τήν μάναν, 
τό γράμμαν, τό στόμαν, «μίαν κοντακιάν τού έδωσε κι έκόπην τό κοντάρι» Κυπρ.

β) Αί άλλαγαί τών άτονων φωνηέντων: ή τροπή τού ο, ε εις ου, ι καί πτώ- 
σις τού ου, ι: ού λύκους, χαίριτι, κβαλάου (κουβαλάω), μισμέρ (μεσημέρι), «στ* 
Λάμπ’τς μύλ’ (στοΰ Λάμπρου τούς μύλους)»—τόπων. Μυτιλήνης.

γ) Ή  άρρινος προφορά τού μπ (b), ντ (d), γκ (g), δηλαδή ή έξαφάνισις τού 
ένρινου προ τών ένήχων μπ (mb), ντ, (nd), γκ (ng): κου bi, μαd αρίνι, ag* αλιά 
άντί κουμπί, μανταρίνι, άγκαλιά.

δ) Ή  άλλαγή τού χ προ τού ε, ι εις παχύ σ (καθώς τό τουρκ. s) ή σ: 
TP^(g)ei—τρέχει.

ε) Ή  διατήρησις τής συλλαβικής ή καί τής χρονικής αύξήσεως: έδένετε—δέ
νατε, έδενόμαστε—δενόμασε (δενόμασταν), ήλείφτηκε—άλείφτηκε.

ζ) Ή  σύνταξις μέ αιτιατικήν τού προσώπου, τών ρημάτων, δίνω, φέρνω, 
λέγω, αρέσω, κτλ., τά όποια λαμβάνουν ήδη αιτιατικήν τού αμέσου αντικειμένου: 
σέ φέρνω ένα δώρο, σέ τό είπα.

η) Ή  έπίταξις τής άτόνου προσωπικής άντωνυμίας: παρακαλώ σε, φέρνει μου. 
Τά γνωρίσματα (α), (δ), (η) χαρακτηρίζουν τά ιδιώματα τών Δωδεκανήσων 

καί τινων άλλων νήσων τού Αιγαίου, Χίου, Νάξου κλπ., καθώς καί τής Κύπρου 
καί τής Μικρασίας, διαχωρίζοντα ούτως τά ελληνικά ιδιώματα εις ά ν α τ ο λ ι -  
κ ά καί εις δ υ τ ι κ ά  (ή ισόγλωσση ακολουθεί περίπου τον 44ον μεσημβρινόν).

Τό γνώρισμα (β) παρουσιάζεται εις τήν Στερεάν, έκτος τής’Αττικής, εις τήν 
Βόρειον Εύβοιαν, εις τήν ’Ήπειρον, Θεσσαλίαν, Μακεδονίαν καί Θράκην, είς τά 
βόρεια νησιά τού Αιγαίου, είς τήν Σάμον καί τον Πόντον (πολλά ιδιώματα παρου
σιάζουν μόνον τήν τροπήν τού ο, ε ή μόνον τήν έξαφάνισιν τού ου, ι), Μέ τάς δια
φοράς αύτάς τού φωνηεντισμού χωρίζονται τά ελληνικά ιδιώματα είς β ό ρ ε ι α  καί 
ν ό τ ι α  (ή ισόγλωσση άκολουθεί περίπου τον 38ον παράλληλον).

Τό γνώρισμα (γ) συνηθίζεται είς τήν Βόρειον Ελλάδα, γύρω στο Αίγαίον 
(άνατολ.) Στερεά, καί Θεσσαλία, άνατ. Μακεδονία, Θράκη), είς πολλά νησιά τού 
Αιγαίου, Μυτιλήνη κτλ., είς τήν Κρήτην καί είς τά Επτάνησα.

Τό γνώρισμα (ζ) παρουσιάζεται είς τήν Β. Ελλάδα άνατολικώς τής Πίνδου 
καί βορείως τής ’Όθρυος έως τά βορ. νησιά τού Αιγαίου, τήν Πόλη καί τόν Πόντον, 
άπλώνεται δηλαδή είς τήν μισή τουλάχιστον Ελλάδα.

Τό γνώρισμα (ε) βοηθεί είς τόν διαχωρισμόν τριών περιοχών:
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Α) Τής ηπειρωτικής ή β ο ρ ε ι ο κ ε ν τ ρ ι κ ή ς ,  οπού χάθηκε ή χρονική αό- 
ξησις καί ή (άτονος) συλλαβική. * Απλώνεται εις ολην τήν βόρειον Ελλάδα, ύπε- 
ράνω τής *Όθρυος, εις την Ρούμελην καί μέρος τής Πελοποννήσου.

Β) Τής νησιώτικης ή π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς ,  ένθα διετηρήθη ή συλλαβική αυ- 
ξησις. * Απλώνεται εις τά Επτάνησα, Κρήτην, νησιά καί ανατολικά άκρογιάλια του 
Αιγαίου, Κύπρον καί έν μέρει είς τήν Πελοπόννησον καί νότιον Ρούμελη ν.

. Γ) Μέρους τής περιφερειακής περιοχής, τής ν ο τ ι α ν α τ ο λ ι κ ή ς  (με τήν 
Χίον, μερικαί Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) όπου διεφυλάχθη καί ή χρονική αυξησις.

Σ υ ν ο ψ ί ζ ο ν τ ε ς  τό τμήμα τούτο δυνάμεθανά κατατάξωμεντά νεοελληνικά 
ιδιώματα είς δ ύ ο μ ε γ ά λ α ς, κατά γενικόν κανόνα, ο μ ά δ α ς ,  χωριζομένας μεταξύ 
των διά καθέτου περίπου γραμμής: Τά δ υ τ ι κ ά ,  τά όποια έχασαν συνήθως τό 
τελ. ν των ονομάτων, καί τά ά ν α τ ο λ ι κ ά, τά όποια τό έφύλαξαν (τυρίν) ή τό 
προσέθεσαν (στόμαν). Ούτως είς τά δυτικά ιδιώματα ανήκουν τά πελοποννησιακά, 
τά στερεοελλαδίτικα μέ τά ήπειρωτικά καί τά σαρακατσαναίικα, τά παλαιά άθη- 
ναίικα μέ τά μεγαροαιγινήτικα καί τά εύβοίτικα, τά έπτανησιώτικα, τά θεσσαλικά 
καί τά θρακομακεδονικά, τά αίγαιοπελαγίτικα μέ τά κρητικά καί τά ότραντομπο- 
βέζικα τής Κάτω ’Ιταλίας. Είς δέ τά άνατολικά ιδιώματα άνήκουν τά δωδεκανη- 
σιακά μαζί μέ τά ιδιώματα μερικών άλλων νησιών τού άνατολικοΰ Αιγαίου (ουτωε 
ή Χίος, ή ’Ικαρία), τά κυπριακά καί τά μικρασιατικά ιδιώματα, δηλ. τά καππαδο
κικά καί τά ποντικά. ’Ιδιαιτέραν ομάδα απαρτίζουν τά τσακωνικά, γλώσσα χωρι
στή καί χωρίς τήν στενωτέραν συγγένειαν, πού ενώνει ολα τά άλλα ιδιώματα με- 
ταξύτων.

’Εν τοϊς έπομένοις θέλομεν έξετάσει τάς κυριωτέρας καί πλέον ένδιαφερούσας 
νεοελληνικάς διαλέκτους, ήτοι: α) Τήν ’Ανατολικήν ή Μικρασιατικήν, β) τήν Τσα
κωνικήν, γ) τήν Κρητικήν, δ) τήν Κυπριακήν, ε) τήν Πελοποννησιακήν, καίζ) τήν 
τών Ίονίων καί Αίγαιοπελαγίτικων νήσων.

α) Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ί1)

Τό κύριον γνώρισμα τής διαλέκτου ταύτης είναι ή άντικατάστασις τού τ διά 
τού θ, ως έ. π. τέλω άντί θέλω, καί κ διά τού χ. έν γένει προτίμησις μή δασυνομένων 
γραμμάτων. *Η διάλεκτος αύτη, όμιλουμένη είς τά βόρεια παράλια τής Μαύρης 
θαλάσσες (ποντικά), καί είς τό έσωτερικόν τής Μικράς ’Ασίας, είς διάφορα σκόρ
πια χωριά τής Καππαδοκίας, Φάρασα, Σίλι καί Λιβίσι, ύποδιαιρείται είς τά πον
τικά καί καππαδοκικά, τά όποια ώμιλοΰντο έως τό 1922. Σήμερον ή διάλεκτος αυτή 
έξέλιπεν, άλλ’ εύτυχώς έχει μελετηθή καί καταγραφή. ’Αντιπροσωπεύει δέ τό έ'σχα- 
τον πολιτιστικόν ίχνος τού αρχαίου βασιλείου τής Τραπεζοΰντος, όπερ ύπέκυψεν 
είς τήν τουρκικήν έφοδον τώ 1461, οκτώ έτη μετά τήν πτώσιν τής Κων)πόλεως. 
Τά ποντικά καί καππαδοκικά άντεπροσώπευσαν τήν άνατολικωτέραν διάδοσιν έπί 
τών κρασπέδων τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας. Άπομονωθέντα έκ τής έλληνο- 
γλώσσου περιοχής, έπί αιώνας, ύπό τουρκοφώνων (μουσουλμάνων καί χριστιανών) 
έδέχθησαν βαθείαν τήν έπίδρασιν τών τουρκικών λέξεων καί γλωσσικών τύπων. 
Παρά ταΰτα, διετήρησαν γνωρίσματα τής άρχαίας Ελληνιστικής κοινής, καθώς 
καί τής μεσαιωνικής γλώσσης, όθεν καί τυγχάνουν έκ τών άρχαι'κωτέρων νεοελλη
νικών ιδιωμάτων.

Προς μελέτην καί κατανόησιν τής διαλέκτου ταύτης απαραίτητος καθίσταται 
έπαρκής γνώσις τής ’Ανατολικής Τουρκικής.

1 . Βασικόν καί σημαντικόν έργο ν : Dawkins R., M o d e r n  G r e e k  in As i a  
Minor ,  Cambridge 19 16 .
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β) Η ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

Ή  τσακωνική όμιλείται εις τήν ανατολικήν ακτήν της Πελοποννήσου, άνατο- 
λικώς του Πάρνωνος προς τήν θάλασσαν, οπού εύρίσκεται ή πόλις Λεωνίδι (Λενίδι). 
Σήμερον, συνηθίζεται ωσαύτως εις τήν Κυνουρίαν και εις ολίγα σχετικύς χωρία, 
τά όποια έν συνόλω αριθμούν ολιγώτερον των 10.000 κατοίκων. Οι περισσότεροι 
ειδικοί πιστεύουν, ότι ή διάλεκτος αύτη προέρχεται άπ5 εύθείας έκ της δωρικής 
διαλέκτου της Σπάρτης, δηλ. των άρχαίων λακωνικών (όθεν τό όνομα Τσακωνιά— 
Λακωνία;) αν και έδέχθη επιδράσεις έκ της έλληνιστικής κοινής. Ώ ς δωρισμούς 
(έν μέρει Βοιωτισμούς) δυνάμεθα νά σημειώσωμεν: φωνά αντί φωνή, ό ναύτα άντί 
ό ναύτης, σάμερα άντί σήμερα, κτουπώ άντί κτυπώ (πρβλ. γδούπος, γδουπώ παρ* 
Όμήρω). Ή  έκδηλος τάσις νά χρησιμοποιήται ή κλητική άντί τής ονομαστικής, 
π.χ. βότσχυ άντί βότρυς. καπνέ, άετέ, χορέ, τουθ* δπερ εις τούς τόπους νόμο, σοφό 
φαίνεται νά δικαιολογή τήν πτώσιν του τελ.—ς (—ρ) δύναται νά παραλληλισθή μέ 
τίνος τύπους τής Όμηρικής έλληνικής, π.χ. ιππότα, νεφεληγερέτα, ούτω καί τά 
τσακωνικά: πολίτα, ναύτα, έριμήτα, τεχνίτα, προφήτα. Άλλοι ίδιάζοντες τόποι τής 
τσακωνικής διαλέκτου είναι ή άρχαϊκή τρο7τη τού σ μεταξύ φωνηέντων εις δασειαν, 
όρώσα—ώρώ'α, τσακ, όρούα, καί τού θ εις σ: σηλυκό (θήλυ)—θηλυκό, ή άρχ. προ
φορά τού υ ώς ου, ιου: γουναίκα—γυναίκα, κούε—κύων, νιούτα—νύκτα, λιούκο (αλ
λά ύω τό ύδωρ), ωσαύτως οι αρχαϊσμοί: κρίε- -κρέας, έκάνου—ίκάνω, τσχι—τί, φο- 
ζούμενος—φοβούμενος, φύζουμεν —φύγωμεν, ζειος—θειος, καί—γαί—ζέ. Τό κ χρη
σιμοποιείται άντί τού π, π.χ. κιάνω ά'/τί πιάνω, έπίσης τό ρ ά'/τί τού λ, καθώς 
γρούσσα ά'/τί γλώσσ α. Ή  τσακωνική διάλεκτος διετή ρήσε πολλάς άρχαίας ελλη
νικός λέξεις, π.χ. ώράκα ά'/τί εϊδον, έμποικα άντί έκαμα κλπ., διετήρησεν έπίσης 
τό δίγαμμα: τό Favi (Faρήν Fap'/ός)—τό άρνί. Ά φ ’ ετέρου δέ πολλοί τόποι καί 
λεκτικά σχήματα είναι απλώς παραποιήσεις τής νεοελληνικής.

Κατά τήν γνώμην ειδικών τινων, οφείλει νά ύπάρχη εις τον πυθμένα τής τσα
κωνικής διαλέκτου σημιτικόν τι στοιχεΐον καί κατά, πάσαν πιθανότητα εβραϊκόν.

Διά νά δώσω εικόνα τινά τής τσακωνικής διαλέκτου, παραθέτω κατωτέρω 
σύντομον δείγμα, δανειζόμενος τούτο έκ τού βιβλίου τού καθηγητού Mullach (ι) 
καί έρμηνεύων τό κείμενον εις τήν καθομιλουμένη ελληνικήν:

Νία γουναίκα έχα νία κόττα οπού καθαμέρα έκι γεννούα 
Μία γυναίκα είχε μίαν κόττα πού καθεμέρα έγέννα 
ένα αύγό. έκι νόμιζα άν νιδί τάν κόττα πάσχε κρίσι θά γε'/νάει 
ένα αύγόν, ένομιζε άν δώση στήν κόττα πολύ κριθάρι θά γεννά 
δυβολαί κατ’ άμέρα ζέ νί έμποίζε. Αλλά ά κόττα, άπό 
δύο βολάς καθ’ ημέραν καί τής τό έκαμε. ’Αλλά ή κόττα, άπό 
πάσχου πάχου δεν έμπορίζε πλία νά γεννά'/; κανέ'/α αύγό. 
πολύ πάχος δέ'/ ή μπόρεσε πλέον νά γεννά κανέ'/α αύγό.

γ) Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

Ή  Κρητική διάλεκτος άφθονεί εις ιδιάζοντας τύπους καί άρχαϊσμούς. Εις 
τήν προφοράν, τό πλέον άξιοσημείωτον χαρακτηριστικόν είναι ο ήχος τού κ ώς τσ  
βαρύ (κατά τό τουρκ. S) πρό τού ε καί ι. ’Αντί σείς, έσείς οί Κρητικοί λέγουν 
ύσείς. Ή  παράληψις τής αύξήσεως καί ή χρήσις τών άρθρων: ό, ή, τό ώς άναφο- 
ρικών άντωνυμιών, έμφαντικώς υπενθυμίζουν τήν επικήν καί ιωνικήν διάλεκτον, π.χ.

τά κάμαν καί τά φέραν 
εις τό Έπος, τά κάμον καί τά φέρον. 1
1. Mullach, G r a m m a t i k  d e r  G r i e c h i s c h e n  V u l g a r s p r a c h e .
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Έ πί πλέον, τά συμπλέγματα τ ι, ν τ ι μετά άκολουθούντος φωνήεντος μετα- 
τρέπονται εις θ ι, δ ι, π.χ. τέθοιος, μαθιά, κομμαθιάζω, σπιθιού, κουβεδιάζω, ντόδια 
(δόντια), άρχοδιά, αλλά γάντια καί οχι γάνθια. Επίσης χρησιμοποιεί τον περιφρα
στικόν μέλλοντα, π.χ. νά φέρω θέλω (θέλω νά—θανά—θά), την πρόταξιν της προ
σωπικής άντωνυμίας εις τήν προστακτικήν, π.χ. ένα κρασί μου βάλε (βάλε μου). 
Συνηθίζονται άφθονοι ίδιωματικαί λέξεις, συχνά άρχαΐαι, των οποίων τήν θέσιν εις 
τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα κατέλαβον κάποτε λέξεις ξέναι, σλαυικαί, τουρκικαί κ.ά. 
Ούτως ξ ι ά σου (κάμε δ,τι θές), ζυγώνω—κυνηγώ, χαμηλώνω—καθίζω θέτω—πλα
γιάζω, «θέτω γιά ν’ άποκοιμηθώ μά ξάφνου σε θυμούμαι», δημ., πράμα (δεν έχω 
πράμα)—τίποτε, χτήμα—ζώο.

*Η Κρητική διάλεκτος παρουσιάζει χαρακτηριστικάς ηνας διαφοράς εις τήν 
άνατολικήν Κρήτην (μαζύ μέ τό 'Ηράκλειον) καί εις τήν δυτικήν (Ρέθυμνο, Χανιά, 
Σφακιά). 'Ως δείγμα τού άνατολικού κρητικοΰ ιδιώματος δύναται νά θεωρηθή ή 
γλώσσα τού Έ ρ ω τ ό κ ρ ι τ ο υ .  ""Αν καί παρήλθον 250 τούλάχιστον χρόνια άπό 
τότε πού γράφηκε, ελάχιστοι είναι οί νεωτερισμοί πού πραγματοποιήθηκαν, καθώς 
π.χ. οί ρηματικοί τύποι εις—ουν,—αν άντί εις—ουσι, λέγουσι,—ασι, έλέγασι, τό μό
ριο θ ά εις τήν θέσιν τού θ ε λ ά, ή πρόθεσις ά π ό  ά ν τ ί  έκ κτλ.

δ) Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

Ή  Κύπρος, ώς γνωστόν, είναι Ελληνική άπό τών 'Ομηρικών χρόνων, άλλά 
λόγω τού δτι γειτνιάζει προς τήν ’Ασίαν, έδέχθη πάντοτε τήν έπίδρασιν πολλών 
άλλογενών στοιχείων. Εις τήν άρχαιότητα έδέχθη Φοίνικας (U gandans), βραδύ- 
τερον άραβόφωνας, τούς δέ τελευταίους χρόνους Τούρκους, Γάλλους καί ’Άγγλους, 
οίτινες πάντοτε άπετέλουν πάντες μειονότητας τού άκραιφνοΰς Ελληνικού Κυπρια
κού πληθυσμού. Ό  Έλλην τής Κύπρου, περιφερειακός ών, δέν έπηρεάσθη ώς εύ- 
νόητον έντελώς ύπό τής κ ο ι ν ής .  Ούτως ή Κυπριακή διάλεκτος είναι άρχαϊκή μάλ
λον ή κεντρική έλληνική.

'Η Κυπριακή διάλεκτος παρουσιάζει ένδιάμεσον τύπον μεταξύ τών δωδεκα- 
νησιακών καί τών μικρασιατικών ιδιωμάτων. Μετά τών δωδεκανησιακών έχει κοινά, 
τήν διατήρησιν τών διπλών (βάλλει—άππέξω, λάκχος, πιάννω), τήν κατάργησιν τών 
β, γ, δ μεταξύ φωνηέντων (κάουρας, λιβάιν, τριυρίζω, μεάλος, ίώ έν άλλάσσω— 
εγώ δέν τό άλλάσσω, λίο—λίγο), τήν τροπή τού ρχ εις ρκ (έρκουμε, άρκοντες). 
Μαζύ μέ τά δωδεκανησιακά καί τά μικρασιατικά ή Κυπριακή διάλεκτος διετήρη- 
σεν πολλούς άρχαισμούς. Διετήρησεν τό τελ.—ν, π.χ. παιδίν άντί παιδί, τόν Πιν- 
δαρικόν επίσης τύπον: ορνιχα άντί όρνιθα, ώς καί βάχος άντί βάθος. Τά ψηφία π 
καί μ άνταλλάσσονται ώσαύτως, π.χ. μλοίον άντί πλοίον καί πνήμα άντί μνήμα. 
Εις τήν Κυπριακήν διάλεκτον παρατηρείται έπίσης τό φαινόμενον τής μεταθέσεως, 
π.χ. δάρκυα, τρεπνός, άντί δάκρυα, τερπνός. Τόσον έν Κύπρω οσον καί έν Κρήτη 
καί Δωδεκανήσω ή έγκλιτική σύνταξις προτιμάται τής προκλητικής, π.χ. είδά τον 
άντί τόν είδα.

Τδιάζοντα προς τούτοις γνωρίσματα τής Κυπριακής διαλέκτου είναι καί τά 
άκόλουθα: ή τροπή τού j εις κ] έπειτα άπό σύμφωνον, καί εις κ όταν τούτο είναι ρ, 
π.χ. δκυό, κονταρκά. *Η τροπή τού ρ γ  καί ρδ εις ρ κ, ρτ, π.χ. πύρκος, άρκά- 
της—έργάτης, άρκυρός, καί τών βγ, β δ, γ δ εις βκ, βτ, γ τ, π.χ. βκαίνω, έβτο- 
μάδα, γτέρνω. Τό έγώ γίνεται έγιώ καί έγιώνη. Τό θά λέγεται έ ν νά  (θενά).

Τά κυπριακά είναι τό μόνον ιδίωμα, τό όποιον έδέχθη σημαντικήν έπίδρα- 
σιν έκ τών γαλλικών καί άγγλικών. 'Η συγγένεια τών κυπριακών μέ τά μικρασια
τικά ιδιώματα έξ άλλου φαίνεται έρριζωμένη εις άρκετά άρχαίους χρόνους. Τό πον
τικόν ό ά δ ε λ φ ό ν  εύρίσκεται ήδη είς τήν Κύπρον τόν 3ον μ.Χ. αιώνα, καθώς^καί



296 «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ*

ή ΖΡ^σιζ^τυύ αναφορικού τ ά (άντί ά), πού συνηθίζεται σήμερον εις την Κύπρον, 
Ροίον, Χίον. Ή  έγκλισις των κυπριακών έθ θεριζζω, μέμ παρπατης, πρίν να πάτε, 
υπενθυμίζει την έγκλισιν ρέ πόρισα—δεν μπόρεσα (Σίλη), δέ πιε—δεν έπιε (Καππ.). 
Κυπριακαί λέξεις καθώς κικινός—πετεινός, άλουπός—άλεπού, κλώθω—σιριανίζω, 
λάσσω (υλακτώ)—γαβγίζω, σφαλώνω—σφαλνώ, πιθάρκον—μεθαύριο, έπανευρίσκον- 
ται εις τα καππαδοκικά: κοκονιός, άλωπός, κλώθω, λιάζω, σφαλώνω, σιπιδό, σε- 
πεδιού, εις τα φαρασιώτικα: σιπιδό, σιπιδιά (ίσως άπό το στο—σό καί το αίολ. 
πεδά— μετά).

ε) Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

) Η ΔΙΛΥΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έ κ τών νήσων της 'Ελλάδος, ή διάλεκτος ιδίως της Θήρας είναι ιδιαζόντως 
τραχεία και άρχαίζουσα. Ούτως αντί «πώς ονομάζεσαι» λέγει «πώς ακούε ι ς» .  
Τό ρήμα δ ί δ ω μ ι, εις την νεοελληνικήν δ ί δ ω  ή δ ί νω,  παρουσιάζεται ώς δ ό ν ω, 
αντί τά πράγματα λέγει τά π ρ ά τ η άπό τό π ρ ά τ ο ς.

Εις την Κύνθον, Εύρα, Χίον, Κρήτην, Κών καί Νίσυρον το ε I ν τ α, ε ΐ  ν τ α ς 
χρησιμοποιείται αντί τού τ ί, π ο ι ό ς, ώς καί ο ν τ α ν αντί όταν.  Εις την Κών, 
ωσαύτως, ή κατάληξις—'/ε προστίθεται εις τίνος λέξεις χωρίς καμμίαν απολύτως 
σημασίαν, π.χ. πήγαμέ—'/ε, εχου νε, περάσαμε—νε, φάγαμέ—'/ε, κλπ.

Εις την Σίφνον, Νάξον καί Θήραν οι ρηματικοί τύποι: έχουσι, είχασι, προ- 
τιμούνται τών: έχουν καί είχα';. Ούτοι επίσης χρησιμοποιούνται έν Κρήτη.

Γενικά γνωρίσματα τών Κυκλάδων '/ήσων είναι τά επόμενα: Ό  τ σ ι τ α κ ι 
σ μ ό ς  (ή προφορά τού κ ώς τ σ καί τού γ κ ώς τ ζ προ τών φωνηέντων ε, ι, π.χ. 
τσεφάλι; φάνητσε, κότσινος, ά'/τζίστρι, κά'/τζελο (ούτω καί εις πολλά άλλα ιδιώ
ματα, Σκύρο, Μυτιλήνη, Δωδεκάνησα, Μακεδονία, Θράκη, Μέγαρα, Μάνη, Κάτω 
’Ιταλία). Ή  ούράνωσις τού ι ύστερα άπό τό σ, ζ, π.χ. πλούσος, μοιρασά, μαγα- 
ζά. Ή  άρρινος προφορά τού μ π, ντ, γ κ  (ούτως εις τά Επτάνησα). Ή  άνάπτυξις 
ενός γ μεταξύ β καί φωνήεντος, π.χ. κόβγω, κοντεύγω, βασιλεύγει ό ήλιος, παρα- 
σκευγή, σε μερικά μέρη καί θάβγω, άνάβγεις. Εις πολλάς νήσους τό άρσ. άρθρον 
τ ο ύ ς  γίνεται τ ι ς ,  τ ς, τ σ ί (στην Κύνθον καί τ σ ή άντί τού τή  ς). *Η πληθυ'/τ. 
αιτιατική εις—οι τών αρσενικών εις—ος. τις γιατροί, τς ουρανοί (ούτως εις Μυτι
λήνην. μέρη της Εύβοιας, της Μακεδονίας καί Θεσσαλίας). Ή  συλλαβική αύξησις 
μένει πάντοτε, άκόμη καί ή χρονική συχνά, π.χ. έστενοχ ωρεθήκαμε, ήγέννησα, ήλω- 
νεύγαμε, ήνάθρεψα, ήστειλα. ήπεσα (ούτως εις Δωδεκάνησα καί Επτάνησα). Πολ
λά άρχ. ρήματα εις—έω διετήρησαν τούς σχηματισμούς εις—εις—εΐ, π.χ. κουνείς, 
τραγουδείς. φορεί, φιλεί, κελαηδεί. 'Η  άτονος προσωπική ά'/τωνυμία ακολουθεί τό 
ρήμα: βλέπω σε, έφερε μου.

Εις τήν ’Αμοργόν, Κά>.υμνον καί ’Αστυπάλαιαν τό χ γίνεται σ (βαρύ) προ τού 
ε καί ι, π.χ. έσει— έχει, σειλάτσα—χειλάκια. ΕΙς τήν Κάλυμνον καί Αστυπάλαιαν 
τό θ γίνεται τθ, π.χ. άτθηση—άνθηση, τθάνατος, άποτθανατωμενος, τθ).ιβούμενος. 
Εις τήν Κάλυμνον, ώσαύτως. τό ήμίφωνον j γίνεται κατά τό προη γούμενο ν σύμφω
νον σ, π.χ. πσός—ποιος, άέρφσα—άδέρφια. ζ, σέρζα—χέρια, τσ, ήλτσος—ήλιος. τζ,
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λουλούτζα—λουλούδια, παάρτζα—ποδάρια. Εις την Κών καί Κάλυμνον ή συλλαβι
κή αύξησις γίνεται χρονική, π.χ. ήγραφα—έγραφα, ήφαγα—έ'φαγα, κτλ. Εις την 
Πάτμον ό αίολικδς τόνος διετηρήθη: άλήθης, καιρός, νέρον, κοντά, κάλος βρόχη.

Εις τήν Ρόδον, Κάρπαθον καί Κάλυμνον συνηθίζονται: είχνω, έ'ειξεν, ούλεύω, 
άντί δείχνω (δηλ. δεικνύω), έδειξεν, δουλεύω. 'Ωσαύτως, γνωρίω καί συνάω, αντί 
γνωρίζω καί συνάζω. Εις τάς νήσους αύτάς, ως καί εις τήν ’Ασίαν, το κ άντικα- 
θιστα το χ, π.χ. εκω, στοκάζομαι, έρκομαι, τεκνίτης. Τό κ ενταύθα δύναται νά 
είναι ενίοτε τό άρχαϊκώτερον ψηφίον. * Η λέξις τ έ χ ν η  όντως δασύνεται έκ του 
τύπου: τ έ κνη,  ποβλ. τέκτων, τίκτω, ετεκον. Ούτως εις τον νεοελληνική δ ε ι 
κ ν ύ ω γίνετοα δ ε ί χ ν ω ,  δ ι ώ κ  ω—δ ι ώ χ ν ω. Εις τήν Ρόδον τό α μετατρέπεται 
πολλάκις είςε, π.χ. σιτέρι, σφογγέριν άντί σιτάριν, σφουγγάρι, έ'νοιξε άντί άνοιξε. 
Εις τήν Κάρπαθον, ομοίως, έχομεν: πεντικός καί καθέλου άντί ποντικός καί καθό
λου. Ούτως καί τό όρος της Καρπάθου "Ο λ υ π μ ο ς καλείται σήμερον Έ  λ υ μ π ο ς.

Εις τήν Κάρπαθον συνηθίζεται 6 τ σ ι τ α κ ι σ μ ό ς  (έκτος άπό τήνΈλυμπο): 
καλικωμένος—καλίτσια, ήστσυψε—έσκυψε. Τό ζ προφέρεται ώς διπλοΰν. Τό τελ. ν 
διατηρείται μόνον εις τήν συμπροφοράν: ήβγασιν οξω, άλλά έ(γ)ίνησα συντέχνοι* 
χάνεται δε εις τό τέλος της φράσεως. Τά φωνήματα μί α,  μ π ]  α κτλ. προφέρονται 
περίπου ώς μτσ: πιάνω—μτσάνω, κάμπια—κάμτσα. Τό διπλοΰν λλ. γίνεται εις 
πολλά χωριά λδ, π.χ. πουλδες - κότες, λαλδά—γιαγιά. Τό σ σ, τέλος, γίνεται κα
θώς εις τήν ’Αστυπάλαιαν τσ: θάλατσα, πίτσα, ώτσάν, τσάν —σάν. τέτσαρες—τέσ- 
σαρες, ώς μεσάζων τύπος μεταξύ τέσσαρες καί τέτταρες, ούτως καί κότσυφος μεταξύ 
κόσσυφος καί κόττυφος.

Κατά γενικόν κανόνα, εύρίσκομεν όλιγώτερα ύποκοριστικά εις τάς νήσους ή 
εις τήν ήπειρωτικήν 'Ελλάδα. Ούτως οί παλαιοί τύποι, τράγος, σκύλος καί κριός 
δέν ύπεχώρησαν προ των, τραγί, σκυλί καί κριάρι.

'Ω ς έν κ α τ α κ λ ε ί δ ι ,  ή ένεστώσα κατάστασις της Ελληνικής γλώσσης 
έχει, έν πάση δυνατή σκιγραφία, ώς έξης: 'Ο δυσθεώρητος ογκος του νεοελληνικού 
λεξιλογίου έχει κληροδοτηθή ήμίν ύπό της άρχαίας Ελληνικής (τό πλείστον τής 
κ ο ι ν ή ς). 50°/0 θά ήτο τό κατώτερον δριον, καί 75°/0 θά ήτο τό μέτριον οριον έκ- 
τιμήσεως τής μεγάλης ταύτης παρακαταθήκης καί κληρονομιάς.

Τό πρόβλημα τής έπιδράσεως των ξένων γλωσσών (τουρκικής, ιταλικής, γαλ
λικής, κλπ.) επί τής 'Ελληνικής γλώσσης διά μέσου των αιώνων, αποτελεί έπί- 
καιρον καί ζωτικόν κεφάλαιον εις τήν 'Ιστορίαν του Πολιτισμού καθόλου—άνεξερεύ- 
νητον δυστυχώς είσέτι. *Η άρχαία καί μεσαιωνική Ελληνική γλώσσα, άναμφιβό- 
λως, συνεισέφερεν μεγάλως καί βασικώς εις τήν διαμόρφωσιν τών λεξιλογίων τών 
εύρωπαϊκών γλωσσών, Άνατολικαί, ώσαύτως, γλώσσαι καθώς ή σανσκριτική καί 
σημητική, ούκ ολίγα έδανείσθησαν παρά τής Ελληνικής. Ούχ ήττον, όμως, άληθές 
τυγχάνει δτι, καθ’ δλας τάς περιόδους τής ιστορικής ζωής αύτών οί "Ελληνες ύπήρ- 
ξαν δεκτικοί χρησίμων λέξεων γειτνιαζουσών γλωσσών, ιδία οσάκις ύστεροΰντο τής 
πολιτικής αύτών ελευθερίας καί άνεξαρτησίας. Ούτως εις τό καθημερινόν λεξιλόγιον 
τής νεοελληνικής, τά τουρκικά καί ιταλικά κατέχουν τήν πρώτην θέσιν μέ 1000 
πιθανόν λέξεις έκάστη, κατόπιν έρχονται τά γαλλικά μέ άρκετάς εκατοντάδες, τά 
άγγλικά μέ μίαν εκατοντάδα ή καί περισσοτέρας, καί τινες άλλαι ξέναι γλώσσαι μέ 
λέξεις άριθμουμένας εις τά δάκτυλα τής μιας χειρός ή μερικάς δωδεκάδας.

Προς τούτοις, σημειωτέον δτι ή σήμερον όμιλουμένη καί γραφομένη γλώσσα 
τής Ελλάδος άποτελεΐ έν έκ τών πλέον άξιοσημειώτων καί άξιοσπουδάστων φαι
νομένων εις ολόκληρον τον κλάδον τής Φιλολογικής Επιστήμης, μή τυχοΰσα, παρά 
ταΰτα, τής δεούσης μελέτης καί προσοχής έκ μέρους τόσον τής δύσεως όσον καί 
τών παρ’ ήμίν άνωτέρων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

’Αποτελεί, τώ δντι, γεγονός μοναδικόν εις τήν 'Ιστορίαν καί παράδοξον τό

tr.
ife
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οτι μία έκ των πλέον άρχαίων γνωστών γλωσσών έν τώ κόσμφ τούτω, μία γλώσσα 
Χιά τής οποίας αί ύψηλότεραι καί βαθύτεραι σκέψεις τών μεγαλυτέρων ποιητών, 
τών σοφωτέρων φιλοσόφων καί στοχαστών, τών εύγενεστέρων, ίδεωδεστέρων καί 
διασημοτέρων διδασκάλων καί φωτιστών τής άνθρωπότητος εΰρον τήν καλλιτέραν 
καί αίωνόβιον έκφρασιν καί διερμήνευσιν καί ήτις εξακολουθεί μέχρι τής σήμερον νά 
είναι ή ζώσα ομιλία έκατομμυρίων άνθρώπων καθ’ 6λην τήν δυτικήν καί ανατολικήν 
Εύρώπην καί Αμερικήν καί εις διάφορα μέρη τής Μικράς ’Ασίας, Αίγύπτου, Αιθιο
πίας, καί τής ’Αφρικής, συνεχίζει νά έπιζή καί ζωποιή έν μέσω τών έρειπίων κρα
τών καί αύτοκρατοριών, πλημμυριζομένη άλλ* ούδέποτε καταποντιζομένη υπό τών 
κατακλυσμιαίων επιδρομών τών διαφόρων βαρβάρων καί προβατοσχήμων θηρίων 
Ρωμαίων, Κελτών, Σλαύων, Γότθων καί Βανδάλων, Άβάρων, Φράγκων καί Τούρ
κων, μέ στοιχεία έξωτερικώς μαρανθέντά πως έκ τών έτών καί τής μακραίωνος 
υπηρεσίας, άλλ’ είσέτι τά αύτά κατ’ ούσίαν, έμφορούμενα έσαεί ύπό του π υ ρ ό ς 
τ ή ς  ζ ω ή ς  καί ωραιοποιούμενα διά τής μ ν ή μ η ς  τ ου  π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς .

ι !
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ΤΟ ΑΑΑΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
«Στρατηγού Π. Γ. Δαγκλή : Τό Άρχείον του»

(Ε πιμέλεια  : Ξ. Λευκοπαρίδη)

Α'

Ή  οικογένεια τοΰ μακαρίτη στρατηγού Δαγκλή έδωσε στήν δημοσιότητα, σέ δυο πυ
κνούς τόμους,—χίλιες περίπου σελίδες,—μια έκλογή από τό τεράστιο άρχεΐο του. Ή  επιμέλεια 
της έκδοσης ανατέθηκε στόν κ. Λευκοπαρίδη, καί άσφαλώς δέν θά μπορούσε νά γίνη καλύτερη 
έκλογή. Ό  κ. Λευκοπαρίδης, μέ κόπους βαρείς καί μέ οξύ κριτικό μάτι, κατώρθωσε νά έπι- 
λέξη, μέσα στόν ωκεανό του ’Αρχείου, 6,τι τό πιό χαρακτηριστικό, γιά νά συνθέση μέ σί
γουρο χέρι την πνευματική εικόνα αύτής της δυνατής προσωπικότητας πού τιμάει τόν τόπο 
μας καί ιδιαίτερα την ’Ήπειρο. Μέσα άπό τά κείμενα τοΰ βιβλίου άνακύπτει μιά μορφή, πού 
κύρια χαρακτηριστικά της είναι τό ανώτερο ήθος καί ό γνήσιος πατριωτισμός. *0 μικρόσωμος 
αύτός άνθρωπος, πού ξεκίνησε άπό τόν βαθμό τοΰ άνθυπολοχαγοΰ, γιά νά γίνη ’Αρχηγός τοΰ 
στρατού καί πολιτικός ήγέτης ολκής, άρχισε τήν περήφανη αύτή σταδιοδρομία μέ μέτρια υλικά 
εφόδια. ’Άν ήταν όμως πενιχρός ό ύλικός του έξοπλισμός, τά προσόντα χαρακτήρος καί τά 
πνευματικά του έφόδια ήταν κάτι τό σπάνιο. Πλασμένος άπό σκληρή Σουλιώτικη πάστα, ό 
μακαρίτης Στρατηγός, μέ ατσαλένια ψυχική αντοχή, όταν έπρόκειτο γιά τήν εκτέλεση μιας 
ανώτερης ήθικής προσταγής, δέν είχε κληρονομήσει άπό τούς ορεινούς προγόνους του τό άτί- 
θασσο τοΰ χαρακτήρα καί τήν άχαλίνωτη ένεργητικότητα. Είχε πάντα, γιά νά συντροφεύει τήν 
φυσική του εύφυΐα, έναν νηφάλιο καί εφεκτικό στοχασμό, καί ενα κεφάλαιο νομιμοφροσύνης 
καί συντηρητικότητας, πού τόν έκαμε, ποΰ καί ποΰ, υπερβολικά, ίσως, μετρημένο καί διατα
κτικό σέ κρίσιμες έποχές τής έθνικής μας ζωής. Ή ταν κάπως χλιαρή ή στάση του κατά τό 
κίνημα τοΰ Γουδί καί κατά τήν δραματική περίοδο τοΰ διχασμού. Είναι όμως αύτά έλαττώ- 
ματα μέσα σ’ ένα λαό, όπου τίποτε σχεδόν δέν γίνεται έκ λογισμού καί προθέσεως, καί όπου 
βασιλεύουν τά αιφνίδια ανακλαστικά κίνητρα καί ή μακάρια επιπολαιότητα;

Τό βιβλίο, πού είναι έξαίρετο άπόσταγμα τοΰ άρχείου Δαγκλή, πρέπει νά μελετηθή άπό 
όσους έχουν κάποιο πάθος γιά τήν άλήθεια. Μά καί έκεΐνοι, πού λείπει άπό τό μάτι τους ό 
νευρικός μηχανισμός, πού στήνει ορθές τις εικόνες, καί γ ι’ αύτό τά βλέπουν όλα άνάποδα, 
θά συγκινηθοΰν, ίσως, άπό τήν έξαίρετη ανάπλαση τοΰ βίου ενός άγνοΰ καί τίμιου άνθρώπου, 
θά θαυμάσουν τις ποικίλες Ικανότητες καί τήν θαυμαστή προσαρμοστικότητά του στά βαρειά 
καθήκοντα, πού τοΰ άνέθεσε ή ροή τής έθνικής μας ζωής,—τρανή άπόδειξη τής προσαρμοστι
κότητας αύτής ήταν ή έπιτυχής ήγετική του δράση στόν πολιτικό στίβο ύστερα άπό μιά δλό- 
κληρη ζωή έπιτελικοΰ άξιωματικοΰ,—σέ έποχή έξαιρετικά δύσκολη, καί θά τιμήσουν άσφαλώς 
τήν μνήμη του, άκόμη καί χωρίς νά τό θέλουν.

Ή  ’Ήπειρος ειδικά έχει καθήκον νά τόν τιμήση. Γιατί τό τέκνο της αύτό ήταν χαρα
κτηριστικός τύπος Ήπειρώτη. Συντηρητικός, σοβαρός καί πάντα νηφάλιος, είναι γνήσιο παιδί 
τοΰ βόρειου αύτοΰ ελληνικού πληθυσμού, πού μέ αύτά άκριβώς τά προσόντα προικισμένος, τόσο 
πιστά καί τόσο άποτελεσματικά υπηρέτησε τά συμφέροντα τοΰ έλληνικοΰ έθνους.

Βέβαια, ό στρατηγός Δαγκλής δέν έκαμε ούτε φιλολογία ούτε τέχνη, ούτε συνέγραψε 
φιλοσοφικές διατριβές, γιά νά βρίσκεται στο προσκήνιο ή άγαθή του άνάμνηση! ’Έγραψε όμως 
ιστορία, σάν δρών πρόσωπον, οχι σάν θεατής, καί τήν έγραψε τίμια καί ωραία. Δικαιούται 
λοιπόν νά περιμένη κι αύτός, μαζί μέ τόν άλλον μεγάλο πατριώτη, τόν Τσακάλωφ, κάποια 
ειδική άναγνώριση, τουλάχιστο άπό τούς Ήπειρώτες. Καί άν στηθουν βάθρα άνδριάντων σ’ αύτά 
τά χώματα, τά δικά τους πρέπει νά είναι άπό τά πρώτα.

Β'

Ή  έπανεμφάνιση στό προσκήνιο, ύστερα άπό άρκετές δεκαετηρίδες, τής μορφής τοΰ 
μακαρίτη Στρατηγού, θέτει ξανά ένα ζήτημα ζωτικό γιά τό έθνος μας, πού δέν μάς έχει όμως 
έπαρκώς άπασχολήσει. Βλέπουμε έναν άνθρωπο πού παρουσίασε μιά μεθοδική καί στερεή, καί 
οχι έπιπόλαιη καί άστατη, άντιμετώπιση τής ζωής. ’Ό χι τόν γνωστόν "Ελληνα τοΰ όδυσ-
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σεϊκού μύθου, τό κατασκεύασμα, πού, μέ συσσώρευση κάθε λογής κατηγορημάτων, έστησε ή 
ποιητική φαντασία ή ή οκνηρή αύτάρκεια ντόπιων κοινωνιολόγων, μά έναν άνθρωπο άπό σάρκα 
και οστά, έναν Κάλβο της πρακτικής ζωής, πού του άρεσε να κτίζη άπό πέτρα, καί όχι νά 
στήνει τσαντίρια παντί άνέμω αναπεπταμένα, οδηγημένος πάντα άπό τήν ιερή φλόγα τής 
"Αρετής. Καί ό Δαγκλής δέν είναι μόνος: είναι ένας έξαίρετος άντιπροσωπευτικός τύπος μιας 
μεγάλης μερίδας του ελληνικού λαού, μιας πυκνής φάλαγγας Ελλήνων, πού ύπάρχει και δρά 
στόν τόπο, όσο καί άν δέν θελήσαμε ποτέ νά τήν γνωρίσουμε καί νά τήν άξιοποιήσουμε. "Ε
μείς προσκολληθήκαμε, ίσως μόνον καί μόνον γιά νά βρίσκουμε τήν εύκαιρία νά γράφουμε 
δράματα καί δοκίμια καί μυθιστορήματα, στόν τύπο του "Οδυσσέα, καί τον προβάλλουμε σάν 
γνήσιο προϊόν τής εθνικής μας ιδιοσυστασίας, σάν τήν άναγκαία άπόληξη των διασταυρουμέ
νων έπιδράσεων του χώρου, τής στιγμής καί τού περιβάλλοντος, επάνω στόν "Ελληνα άν
θρωπο. Μά ό πραγματικός Όδυσσέας δέν έχει ιθαγένεια. Τόν συναντά κανείς παντού, σέ δλα 
τά γεωγραφικά μήκη. Είναι λοιπόν παράλογο νά τόν θεωρούμε άντιπροσωπευτικό ελληνικό 
τύπο, καί μάλιστα προνομιούχο. Ό  Θεός δέν έπλασε τόν άνθρωπο διά μόνου τού λόγου αύ- 
τού' τόν έπλασε μέ χώμα. "Εμείς έπλάσαμε τό εθνικό μας ίνδαλμα μέ ποιητικές έποπτεΐες. 
Τόν προβάλλουμε, τόν δήθεν εκπρόσωπό μας, σάν ένα πάντα άνικανοποίητο κυνηγό χιμαιρών, 
πού άπωθεΐ πάντα τούς σκοπούς του προς τά εμπρός, όπως ή άτμομηχανή σπρώχνει τόν έκ- 
χιονιστήρα. «Xons ne cherchons pas les choses, mais la recherche des choses», λέει ό 
Πασκάλ. Ά ν  αύτό όμως μπορεί νά γίνη θεωρία ζωής γιά τά έπί μέρους άτομα, δέν μπορεί 
νά γίνη βιοθεωρία ολόκληρου λαού. Ό  Δον Κιχώτης μπορεί νά θεωρή πάντα καλύτερο τόν 
δρόμο άπό τό πανδοχείο, τήν εις τόπον κίνησ.ν, άπό τήν έν τόπω στάσιν. Σκέφτεται όμως 
έτσι επειδή είναι Δον Κιχώτης, ένας ονειροπαρμένος νοσταλγός κάποιου μουχλιασμένου ιδα
νικού: τού θρύλου τής ίππωσύνης. Οι Έλληνες όμως δέν είναι άπό τή φύση τους λαός νομά
δων. Μένουν στόν τόπο τους, όσο μπορούν νά ζήσουν σ’ αύτόν, άδιαφορώντας γιά τις "Ιθά- 
κες, πού στήνουν μπροστά στά μάτια τους, σάν δροσερά, μά άπατηλά ινδάλματα, οί επτά 
μούσες. Θέλουν κι’ αυτοί νά ζήσουν χωρίς τήν πήρα καί τόν τοίβωνα τού κυνικού επαίτη. 
Σκληρή άνάγκη τούς διώχνει άπό τό χώμα τους, αύτό τό λίγο χώμα, οπού έβλάστησαν αιώ
νιες άξιες, βάθρα τού πραγματικού άνθρωπισμού. 'Όπως όμως οί Εβραίοι τής διασποράς 
είχαν πάντα τό μάτι γυρισμένο, άπό κάθε γωνιά τής γής, προ τό τείχος τού Δαυίδ, έτσι καί 
των δικών μας ή ψυχή, άπό όλους τούς σταθμούς τής ξενητιάς, έβλεπε πάντα προς τό παν- 
άρχαιο λίκνο της, άπό οπού τήν είχαν διώξει. Ποιος όμως, ή φύση ή οί άνθρωποι; Αύτό δέν 
τό έχει πεϊ άκόμη κανένα στόμα. "Ενα πράγμα όμως είναι βέβαιο: ότι γιά τόν ξεπεσμό τού 
Ελληνισμού κάποιος εύθύνεται. 'Τπαρχει όμως καί μια άλλη βεβαιότητα: Ό τ ι  στόν τόπο 
αύτόν ή ηγεσία δέν στάθηκε σ χ ε δ ό ν  ποτέ στό ύψος τού λαού. Άπό αύτήν άκριβώς τήν 
πνευματική καί πολιτική ηγεσία έχει καλλιεργηθή μέ πάθος ό μύθος τού "Οδυσσέα, πού έ
διωχνε καί διώχνει, ποιητική άδεια, άπό τόν τόπο τις υγιέστερες δυνάμεις του. Άπό αύτή 
τήν ίδια ήγεσία έχει γραφή, μέ σπατάλη ποιητικών εικόνων, καί μέ τήν βοήθεια ντόπιων 
διαιτολόγων, καί ό περίφημος ύμνος τής ελληνικής λιτότητας, πού είναι εύφημο συνώνυμο

καί βοηθός.
Τώρα όμως οί καιροί άλλαξαν. Πολλοί παλαιοί μύθοι χάνουν τό χρώμα τους καί τήν 

οσμή τους, καί σάν λυδία λίθος, γιά τήν εκτίμηση τής ποιότητάς τους, στέκει ή εκτίμηση της

βλέπουν, κρίνουν καί πονούν, άπό τήν κορυφή ενός ήθους πού καταπλήσσει, μέσα στήν συμ
πλοκή ανενδοίαστων συμφερόντων καί στά μονότομα κηρύγματα γιά δήθεν παρακμή τού έλλη-
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νικοΰ έθνους. Είναι μάρτυρες της ανίερης επίθεσης έναντίον της ψυχικής συνοχής τής κοινό
τητάς μας, είναι όμως καί οί φύλακες πού αγρυπνούν, είναι ή μαγιά γιά μια ήθικώτερη έθνι- 
κή ζωή, μια πυκνή έτοιμοπόλεμη εφεδρεία γιά τις στιγμές τής μεγάλης άνάγκης. Είναι άλή- 
θεια καταπληκτικό γιά ενα λαό, πού τόσα λαίμαργα στόμοτα καί τόσα άκάθαρτα χέρια περι
κυκλώνουν τή συνείδησή του, τό γεγονός ότι μπορεί καί τρέφει μέσα στά σπλάχνα του τόση 
μάζα άμόλυντου ήθους καί σπάνιας αρετής. Είναι άλήθεια ότι τούς έξαίρετους αύτούς "Ελλη
νες τούς άπωθεί προς τό περιθώριο της πολιτικής ζωής μιά φυσική άηδία πού αισθάνονται 
γ ι’ αύτήν καί γιά τά καμώματα ώρισμένων άνθρώπων της. Έν τούτοις, όμως, ή δίψα γιά Δι
καιοσύνη, πού τούς κυβερνά, θά τούς σπρώξει κάποτε στό φως τού προσκήνιου, αύτούς τούς 
σεμνούς, τούς Ικανούς, τούς τίμιους ανθρώπους, γιατί αύτό θά τό έπιβάλη ή θεά ’Ανάγκη. 
Καί τότε θά δείξουν ότι ύπάρχουν, όσο καί νά θρηνολογούν οί αύτοσχέδιες ή πουλημένες Κασ
σάνδρες. Θά βγούν άπό τά σπλάχνα τού έθνους, άπό τήν πόρτα τού πιο φτωχού μαγαζιού, μά 
και τής κοσμικής άκόμα λέσχης, γιά νά δείξουν ότι ή ύπαρξή τους δέν είναι μεταφυσικό πλά
σμα, μιά έφεύρεση ίδεολόγων νοσταλγών, μά μιά πραγματικότητα άπτή, ζωντανή, τό τίμιο 
χέρι πού θά χαρίση στό λαό μας τό «άκριβές οίάκισμα» πρός μιά πιο εύτυχισμένη, πιο λογικά 
ώργανωμένη εθνική ζωή. Πρέπει νά γίνη κοινή συνείδηση ή ύπαρξη στον τόπο μας αύτής τής 
πυκνής φάλαγγος των γνήσιων πολιτών, γιά ν’ άποφεύγονται ή άπελπισία καί ή απογοήτευση. 
Αύτήν τήν κοινή συνείδηση θά τήν σφυρηλατήση ή καλή παιδεία. Γ ι’ αύτό, ή καλή παιδεία 
πρέπει νά γίνη ό μεγάλος έθνικός στόχος, κόρη όφθαλλού γιά τον καθένα μας.

*0 Στρατηγός Δαγκλής στάθηκε ένας άπό τούς καλούς Έλληνες, πού κάποια εύνοϊκή 
μοίρα τόν έστησε στό προσκήνιο τής ιστορίας, σάν μιά άγαθή νύξη, σάν ένα λαμπρό δείγμα 
ενός ολόκληρου στρατού τίμιων Ελλήνων, πού περιμένουν τήν ώρα τους, μέσα στή σκιά. Αύ- 
τοί δέν θά είναι άσύδοτοι άρριβίστες, άφού δέν θά σέρνουν μόνον μαζί τους τήν ήθική τού 
σαρκίου τους. Θά δεσμεύονται άπό τήν ηθική παράδοση τού σπιτιού τους καί τού λαού τους, 
καί ριζωμένοι στό χώμα τους, θά πλουτίσουν τήν παράδοση αύτή μέ τό δικό τους παράδειγμα.

ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ

ΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Διαλέξεις, τρεις - τέσσερες τήν έβδομάδα, 
είναι έξάντληση, κορεσμός καί, άναπόφευκτα, 
κόπωση γιά μιά πόλη (έστω και σάν τά Γιάν
νινα) πού δέν μπορεί παρά νά έχει καί τις 
έπιπτώσεις της. Βέβαια, οί διαλέξεις φτιάχνουν 
τό άκροατήριο καί δημιουργούν τά ένδιαφέ- 
ροντα για τήν γενικώτερη πνευματική άνάπτυξη. 
Όμως, δέν πρέπει νά ύπερβαίνουν—τουλάχιστον 
σέ άριθμό καί θέματα—τήν άντοχή καί τήν έ
κταση τού κοινού πού γι’ αύτό γίνονται.

Στήν πόλη μας, αύτή ή εύφορία τών πολ
λών διαλέξεων (ιδίως έκείνων πού γίνονται, 
βάσει προγράμματος, άπ’ τήν Εταιρεία ’Ηπει
ρωτικών Μελετών κι’ άπό τήν «’Ελεύθερη Σκέ
ψη»), έφερε αύτές τις διαπιστώσεις κι’ έδωσε, 
μαζί, κάποιες ορατές ένδείξεις γιά έναν καλύ
τερον καί άποδοτικώτερον προγραμματισμό. Μέ 
αύτό, δέν θέλω νά έννοηθεΐ πώς θά είχα νά 
ύποστηρίξω τήν γνώμη μερικών πού έννοούν τις 
διαλέξεις έξω άπ’ τήν ζωή τού εύρύτερου κοι
νού. ’Αντίθετα, οί διαλέξεις όχι μονάχα πρέπει 
νά άναφέρονται πάνω σέ θέματα τής καθημερι
νής μας ζωής, άλλά πρέπει άκόμα καί νά ά- 
ραιωθούν ώς πρός τά μόνιμα καί, γ ι’ αύτό, 
πολυβασανισμένα φιλολογικά θέματα (Καβά- 
φης, Παλαμας κ.λ.) πού κοντεύουν νά γίνουν 
κωδικοποιημένες έπαναλήψεις. Ή  ζωή τώρα, 
έτσι όπως προχωρεί κι’ έτσι όποος θεμελιώνεται, 
θέτει πυρακτωμένους προβληματισμούς καί ζη
τάει μιά καινούργια θεώρηση άπ’ τούς σύγ
χρονους άνθρώπους. Καί, γ ι’ αύτό, έκείνο πού 
κυρίους λείπεται ή πού κυρίως προέχει, είναι ό 

I νέος στοχασμός, ή καινούργια σκέψη, ή έν
νοια τής νέας άξίας τού άνθρώπινου μέσα σέ

οικουμενικά πλαίσια. Γιατί, στήν έποχή μας, ή 
έπικοινωνία κι’ ό συγχρωτισμός πού έχουν δρα
σκελίσει τά παλιά έθνολογικά σύνορα, φτιά
χνουν τώρα μιά συνείδηση νέου άνθρώπου. Γ ι’ 
αύτό, λοιπόν, έπιβάλλεται νά άναθεωρήσουμε 
καί τήν παραδομένη κλίμακα ένδιαφερόντων. Ή  
πνευματική άγωγή, ύπέρτατη άνάγκη καί ά- 
διάλλακτη άπαίτηση γιά τήν έπιβίωση τής πνευ
ματικής έθνικής μας φυσιογνωμίας, οπωσδήποτε 
δέν πρέπει νά άφίσταται άπ’ τά κοινωνικά δε
δομένα, προκειμένου νά είναι δύναμη καθοδη- 
γητική καί ρυθμιστική τής τεχνολογικής καί 
τής έπιστημονικής έποποιίας τών ήμερών μας. 
Έ τσι, οί διαλέξεις, όταν οργανώνονται καί προ
γραμματίζονται μέ ορθά κριτήρια καί ρεαλιστι
κή άντίληψη, συνιστούν ένα τεράστιο κεφάλαιο 
κι’ ένα άμεσα άποτελεσματικό μέσο ένημέρω- 
σης, διαπαιδαγώγησης καί κατεύθυνσης τής 
πρωτοπορίας (γιατί άπευθύνονται στό πιό καλ
λιεργημένο καί στο πιό δυναμικό κοινό) γιά 
τήν οίκοδόμηση τής σύγχρονης κουλτούρας. Καί, 
γ ι’ αύτόν άκριβώς τόν λόγο, τά πνευματικά 
σωματεία τής πόλης μας πού έχουν είδικώτερα 
τήν πρωτοβουλία, ίσως θά πρέπει νά έξετάσουν 
καί νά ιεραρχήσουν τό ζήτημα τών διαλέξεων
πάνω στήν βάση αύτής τής πραγματικότητας. 
Μάλιστα, δέν θά είταν χωρίς ώφέλεια μιά συν- 
νενόηση μεταξύ των, ώστε νά μήν γίνεται, καμ- 
μιά φορά, ή μιά διάλεξη σέ βάρος τής άλλης 
διάλεξης, πράγμα πού θά συμβαίνει, άναπό
φευκτα, όταν δίνονται, στήν ίδια μέρα—κάποτε 
καί στήν ίδια ώρα—, δυό διαλέξεις.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ίι
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Η 125η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ό  έφετεινός έορτασμός τών 125 χρόνων 
τής Εθνικής Τραπέζης, έκτός άπ’ την πανελ
λήνια άπήχηση πού είχε, έδωκε την άφορμή 
για μια ούσιαστικώτερη (πέρ’ απ’ την στιλπνή 
επιφάνεια τών συνήθων έορτασμών σέ τέτοιες 
περιπτώσεις) αποτίμηση τής προσφοράς τού 
ιδρύματος αύτοϋ στήν θεμελίωση τής οικονο
μίας καί τής διεθνούς πίστης τής Νέας Ε λλά
δας. Κ ι’ αύτό είταν, κατά τήν γνώμη μας, τό 
πιό σημαντικό, τό κύριο βάρος πού άφησε ή 
προσπάθεια για τήν πανηγυρική προβολή τής 
125ετηρίδας. Γιατί, όπως γίνεται τελευταία μέ 
τίς ’Επετηρίδες τής εθνικής μας Ιστορίας, ή 
πανηγυρισμοί, ή μεγαλόστομες ρητορεύσεις, τά 
συμπόσια καί τά διαφημιστικά έπακόλουθα, 
καταντούν—πολλές φορές—νά γίνονται αύτή ή 
ίδια ή γιορτή καί, κατόπιν, νά μήν απομένουν 
τά βαθειά έκεΐνα ίχνη πού μνημειώνονται σέ 
διαρκή παιδεία.

Μέ τήν Ι25ετηρίδα τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
ευτυχώς, έγκαινιάστηκε μια καλύτερη άρχή. Καί, 
πράγματι, ή έπέτειος πήρε τίς σοβαρές διαστά
σεις πού ζητούσε ή περίσταση τούτη κι’ έγινε 
μια πρωτοβουλία όντως αξιέπαινη. Διότι, έξω 
άπ’ τίς επισημότητες, τούς λόγους καί τούς 
απολογισμούς, ή Διοίκηση είχε τήν έμπνευση 
νά συστοιχίσει τήν εύκαιρία τής έπετείου μέ 
τήν λαμπρήν ίστορία καί παράδοση πού έφτιαξε 
ή ’Εθνική Τράπεζα υποστηρίζοντας τά Γράμ
ματα, τίς Τέχνες καί τίς ’Επιστήμες, στήν δύ
σκολη για τήν άναγέννηση τού έθνους μας αύ
τή περίοδο (πού είναι σχεδόν ή ήλικία τού έ- 
λευθέρου βίου τής Νεώτερης Ελλάδας) τών 125 
χρόνων. Έ τσ ι, ανάμεσα σ ’ άλλα, ή ’Εθνική 
Τράπεζα αποφάσισε νά ίδρύσει τώρα ένα πνευ
ματικό κέντρο («Ίδρυμα τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης») για νά ένισχύει, σαν Μαικήνας, τά Γράμ
ματα, τίς Τέχνες καί τίς Επιστήμες, δηλ. τούς 
βασικούς δημιουργούς καί φορείς τού νεοελλη
νικού πολιτισμού. Ή  έκταση (πέντε έκατομμύ- 
ρια κεφάλαιο καί άπό ένα έκατομμύριο επι
χορήγηση κάθε χρόνο) τής δυνατότητας τού 
ίδρύματος, βέβαια, δέν είναι τέτοια πού νά έ- 
πιτρέπει σημαντική προώθηση στον αίωνίως 
μαστιζόμενον κόσμον αύτόν τής χώρας 
μας. ’Έ χει, όμως, τό βάρος τής άρχής, τής 
έμπρακτης αναγνώρισης, τής θετικής πρωτο
βουλίας καί, πιθανόν, τής αγαθής πρόκλησης 
καί για τά άλλα τραπεζιτικά Ιδρύματα τού τό
που μας. Καί μια τέτοια πρόκληση είναι άναγ- 
καία, όχι μονάχα γιατί ή κρατική αντίληψη ώς 
πρός τά γράμματα καί τίς τέχνες είναι λειψή, 
άλλα καί γιατί, στή χώρα μας πού τό κοινό εί
ναι περιορισμένο καί πού ή έλληνική γλώσσα 
όμιλείται μονάχα μέσα στά γεωγραφικά μας 
πλαίσια, δέν υπάρχουν εύνοϊκές προϋποθέσεις 
γιά τήν άνθησή τους.

’Εμείς, σάν διανοούμενοι καί σάν Ήπειρώ- 
τες, χαιρετίζομε μέ ξεχωριστήν Ικανοποίηση
τήνέπέτειο καί τήνάπόφαση τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, γιατί καί ή Τράπεζα καί ή παράδοση

πού δημιούργησε, βοηθώντας ήθικά καί ύλικά 
τήν άναγέννησή μας, συνδέονται Ιδιαίτερα μέ 
ΊΪπειρο, άφοϋ τό ίδρυμα ξεκίνησε άπ’ τόν ’Η- 
πειρώτη Γεώργιο Σταύρο καί πορεύτηκε, ώς τήν 
άνδρωσή του, κάτω άπ’ τόν φωτεινόν τούτον 
Ήπειρώτη. Είταν καιρός νά μνημειωθεΐ πλέον 
ή προσφορά τής ’Εθνικής Τραπέζης καί νά γί
νει ζώσα άξια μέ συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
πέρ’ άπ’ τίς σχέσεις καί τό άντικείμενο τής 
έπιχειρησιακής της πορείας. Γιατί, τά τέτοια 
ίδρύματα έπέχουν, στήν ίστορία μας, τήν θέση 
τής έθνικής συμπορεύσεως, έφ’ όσον συνιστούν 
τήν βάση γιά τήν οικονομική άνάπτυξη καί γιά 
τήν εγγύηση τής οίκο νομικής πίστης τού έ
θνους τους.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
· · ·

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Θανάση Μ ετσ ιμ εν ίδη : «Γιά μια χούφτα σάρ
κα», ’Αθήνα, 1965.

Καί τούτο τό βιβλίο τού Θ. Μετσιμενίδη 
είναι περίπου ίσάξιο—ώς πρός τόν ώριμο άντρί- 
κειο λόγο—μέ τό προηγούμενο εκείνο μυθιστόρη
μά του «Βροντάει στον κάμπο». Μάλιστα, έδώ ή 
οικοδόμηση, φτιαγμένη έξ όλοκλήρου μ’ έναν 
αδρό καί χρωματισμένο βαρειά δραματικό διά
λογο, είναι πιό σφιχτή, πιό ζυγιασμένη καί 
άπόλυτα όλοκληρωμένη. Πρόκειται άναντίρ- 
ρητα γιά ένα δυνατό λογοτέχνημα πού, γραμ
μένο μονάχα μ’ έναν διάλογο (μυθιστόρημα σέ 
μορφή σενάριου) συνυφασμένον μέ τήν εποχή, 
τούς άνθρώπους καί τήν ήρωϊκή μας ’Αντίστα
ση στήν βουλγαρική κατοχή, πρέπει ν’ άπο- 1 
τελέσει τό καλύτερο κεφάλαιο στήν αναιμική Β 
καί άποχρωματισμένη κινηματογραφία μας. Γύ- |  
μνωμα τής μεγάλης θυσίας καί άπρόσιτη εύαισ- I 
θησία ένός δραματικού έπους, πού κρατείται |  
μονάχα στήν παράδοση καί στήν ψυχή τών ά- Β 
πλών άνθρώπων, είναι οί συγκρούσεις καί τά Η 
πάθη πού φτιάχνουν αύτήν τήν ώραία σύνθεση $ 
τού Θ. Μετσιμενίδη. Είδικώτερα, θά μπορούσε β 
νά πει κανείς, πώς έδώ είναι τό βάρος, ή κατα- jj 
πίεση, τό ξεθώριασμα καί ή μεγάλη πυράκτωση, >< 
πού κάνουν τά συνταρακτικά χρόνια στή ζωή jj 
τών άνθρώπων. Γιατί, ό Θ. Μετσιμενίδης, συγ- Η 
γραφέας μέ νευρώδη μεστότητα καί πελεκημένη 
σκληρότητα έκφρασης, τήν ένταση τούτη τής ]i 
ψυχής τήν πλάθει καί τήν χαρακώνει πάνω στά Jj 
κορμιά τών άνθρώπων. Έτσι, οί διάλογοι άπο- Μ 
πνέουν ιδρώτα καί σπαρταρούν άπ’ τόν πόνο U 
καί τό πάθος τής σάρκας τους. ΓΓ αύτό, τό ι* 
έργο έχει μιά ξεχωριστή άξια πού βαραίνει πο- ·ν 
λύ στά σύγχρονα γράμματά μας. Μονάχα, πού 1 
καί πού, θά είχε νά παρατηρήσει κανείς, πώς οί Η 
ήρωες τού Μετσιμενίδη, ενώ ξέρουν νά πεθαί- μ 
νουν τόσο περήφανα, δέν φαίνονται—όσο θά Τ 
ζητούσε τούλάχιστον ή θυσία τους—νά είναι έξ ι3 
ίσου έτοιμοι καί ιδεολογικά. Παραμένουγ μόνο I 
νύξεις ή, τό πολύ, μιά συνείδηση πού τώρα σχη- ·\
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ματίζεται. Κι* αύτό,όπωσδήποτε, είναι κάπως 
αντινομία, άφοΟ πρόκειται για τήν Εθνική μας 
Αντίσταση πού είχε όρατές τις ορθρινές της 
έκεΐνες κορφές.

Θεοδ. Κ .  Τ ρ ο ν π ή ; «Ό  Κοτσαμπάσης», (θεα
τρικό).

/Ο  κ. Θ. Τρουπής, έπίμονος καί ακούρα
στος, δίνει τώρα τό τέταρτο βιβλίο. Δοκιμάζει 
τό θεατρικό είδος (δν* άπ’ τά πιό δύσκολα καί, 
σχεδόν, τά πιό εύαίσθητα στην έποχή μας) με 
θέμα τραβηγμένο άπ’ τις μεγάλες ώρες τις 
Παλιγγενεσίας. Καίτοι τό έργο τούτο, καμω
μένο κυρίως για τήν σχολική σκηνή, έδώ έχομε 
τήν εύκαιρία νά έκτιμήσουμε μιάν άποκάλυψη 
δραματικής συγκίνησης καί έλληνικής είκόνας. 
’Ακόμα, θα είχε νά έπισημάνει κανείς στον 
«Κοτσαμπάση» ένας ήθος έπικής συνείδησης, 
έναν διάλογο λιτόν καί μετρημένον, πράγματα 
πού, αν χρησιμοποιούνταν γιά έργο εύρύτερης 
έκτασης καί μεγαλύτερης πρόθεσης, θ’ άναδεί- 
κνυαν όπωσδήποτε τις ίκανότητες τού κ. Τρουπή.

Εύτυχώς πού ό συγγραφέας είναι νέος, έ
χει πείρα, λυρική εύαισθησία καί ξέρει καλά 
τήν φυσιογνωμία καί τόν μόχθο τής πάλης στή 
ζωή. Γ ι’ αύτό, θά περιμένουμε νά ρίξει άκόμα 
πιό μακρυά τό λιθάρι.

Γ ιά γχον  Πιερίδη  : «Ό  Καβάφης», ’Αθήνα,
1965.

Ό  Καβάφης, πού κοντεύει τώρα νά γίνει 
αντικείμενο μιας έπιδημικής δοκιμιογραφίας, 
στον Γ. Πιερίδη (τόν εξαίρετο πεζογράφο μας 
καί τόν ομοτράπεζο φίλο τού Καβάφη), γίνεται 
μιά ζωντανή παρουσία. Δέν είναι ό ίσκιος ή 
τά συσκοτίζοντα καί λαβυρινθοειδή φιλολογή- 
ματα πού, έπί χρόνια τώρα, δέν κάνουν τίποτε 
άλλο παρά νά σωρεύουν άχλύ καί σοφούς ά- 
φορισμούς.

Στο βιβλίο τούτο, ό Γιάγκος Πιερίδης, υ
πηρετώντας τά γράμματα καί τήν μνήμη τού 
’Αλεξανδρινού ποιητή, κάνει μιάν ώραίαν άνα- 
τομία μέ βάση τήν ίδια τήν ζωή, τό χώρο, τόν 
χρόνο, τ’ άντικείμενα καί τήν συντροφιά του. 
Κ ι’ δλ’ αύτά, τοποθετημένα μέ άβρή αύστηρό- 
τητα καί άπλότητα, άποτελοΰν όχι μονάχα μιά 
ούσιαστική γνωριμία, άλλά καί μιά χαριτωμένη 
έντρύφηση στή ζωή καί στις άνθρώπινες δια
στάσεις ενός ποιητή πού σημαδεύει τή νεώτερη 

ΐ ποίησή μας.

* Αλεξάνδρας Γεδεών—Φραντξη : «’Ομολογώ»
(ποιήματα), ’Αθήνα, 1966.

Ένα θέμα λυρικής Ιδιοσυστασίας καί μιά 
τραυματισμένη εύαισθησία, πού γίνονται ποιη
τική σύνθεση, είναι πρό παντός οί στίχοι κι* ή 
φο>νή τής ποιήτριας. Πιστεύω πώς ή πολύπλευρη

προσπέλαση, σέ τέτοια θέματα προσωπικής εμ
πειρίας, φορτώνεται άπό κάποιαν άφευκτη αίσθη- 
ματολογία. ΚΓ έδώ, όπου ή ρωμαντική ένατέ- 
νιση καί ή λεπτότητα τής φράσης παίρνουν 
κατ' άνάγκη περισσότερο χώρο, είναι δύσκολο 
νά κρατηθεί απείραχτη μιά καθαρότητα στή 
θυμική πλήρωση τώνείκόνων, καθώς κι’ έκείνη 
ή άπαστράπτουσα διαύγεια στό λόγο πού ζη
τάει ένα θέμα ή, πιό σωστά, μιά τέτοια ποιη
τική διάθεση.

Τά ποιήματα τής συλλογής είναι περίπου 
έτσι, στό πρώτο μέρος (τό βιβλίο χωρίζετε κά
πως θεματογραφικά), ένώ, στό δεύτερος μέρος 
πού τιτλοφορείται: «μιά ξεχωριστή σελίδα», κά
ποια γενίκευση άνοίγει ευρύτερη προοπτική καί 
άποδεσμεύει άπ’ τήν μοναχική (άτομική) περί
μετρο. Ή  εύρυνση αύτή δίνει (στις καλύτερες 
περιπτώσεις) ένα κλίμα ανθρώπινης λυρικής αίσ
θησης σέ ώραϊα ποιήματα μέ καλοφτιαγμένες 
χαράξεις καί πνευματική μεστότητα.

Κύριε,
Φίδι άτελείωτο

ή μεγάλη εμπειρία πού αποκτήσαμε
κ ι’ αύτή ή άνικανοποίητη μάχη 

μάς τσάκισε...

Γιώ ργου Καφταντζή ·  «’Αναθήματα», (ποιή
ματα),Σέρρες, 1966.

Εύτυχώς πού, πέρ' άπ’ τή σιωπή, ύπάρχουν 
οί ποιητές. Ό  Γ. Καφταντζής είναι ή έπίζηση, 
ή προέκταση τής ’Αντίστασης. Πού φέρνει στό 
χρόνο τήν θυσία τής ώραίας νιότης καί τούς 
χτύπους τής καρδιάς έκείνων τών φωτεινών έ- 
φήβων πού άντίκρυζαν τά όπλα τών Γερμανών 
τραγουδώντας.

Τά «’Αναθήματα» είναι απείραχτη συγκί
νηση, άποσταγμένα ρίγη, πού πλουτίζουν τή 
ζωή πάνω σέ τούτον τόν πλανήτη. Ά κρατη λυ
ρική σπονδή, ό χυμώδης καί μαρμάρινος λόγος 
τού Γ. Καφταντζή, γίνεται σύνθεση ποιητική άπό 
μνήμες κΓ άπό ζεστές άνάσες σ’ έναν χώρο κα
θαρά ποιητικό. 'Ολόκληρη ή συλλογή του δέν 
είναι παρά ή θέωση μιας άνθρώπινης μοίρας 
μέσα στίς νοητές διαστάσεις τής άνθρώνινης αί
σθησης. Γι’ αύτό, καί ή ποίηση τού Γ. Καφταν
τζή, περίπου ζωντανό περπάτημα πάνω στίς ώ
ρες πού ορίζουν τό βαθύτερο υπόστρωμα τής 
γενεάς μας, φτάνει ώς τήν όρασή μας νά είναι 
μιά γεύση καί μιά μορφή άφάνταστα προσιτής 
ευαισθησίας. ΚΓ έχει, βέβαια, τήν φωνή καί 
τήν έπανάσταση, πού χάραζε πάνω στούς ορ
θρινούς μας όρίζοντες ένα μήνυμα οικουμενικής 
συνείδησης.

Πιστεύω πώς τ ’ «’Αναθήματα» τού Γ. Κα
φταντζή είναι απ' τίς ώραιότερες κορυφώσεις 
τού ΐδιού καί, μαζί, μιά αίγλη στά σύγχρονα 
γράμματά μας.

*Η Αντίσταση στήν Κατοχή δέν άποτελεί 
μονάχα μιά μεγάλην ίστορία, άλλά είναι, πρό 
παντός, άφετηρία τής γενεάς μας (μιας γενεάς
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Υ Π Ο

Δ Ρ Ο Σ  ΙΩΑΝΝΟΥ K. ΕΠΑΡΧΟΥ
Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ο Υ - Ζ Ω Ο Τ Ε Χ Ν Ο Υ

Ε Π Ι β Ε Ω Ρ Η Τ Ο Υ  Κ Τ Η Ν Ι  Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ - Δ ί Ε Υ β Υ Ν Τ Ο Υ  Σ Τ Α Θ Μ Ο Υ  
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ  Ε Ρ Ε Υ Ν Η Σ  Ι Ω  Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ'
Έκ τών στοιχείων του πίνακος I έμφαίνεται λεπτομερέστερον δτι:
Τό μέσον μήκος κεφαλής (Μ) του προβάτου Κράψης άνέρχεται είς τάς 

προβατίνας είς 19,72 έκατ. -f 1,224 έκ. καί κυμαίνεται άπό 17—22 έκατ.
Τό μέσον μήκος μετώπου (Μ) άνέρχεται είς 8,04 έκατ.+1,ΐ32 έκ. και κυ

μαίνεται άπό 6 —10 έκ.
Τό μέσον εύρος μετώπου (Μ) άνέρχεται εις 11, 32 έκ.4-1,02 έκ. και κυμαί

νεται άπό 9.—14 έκ.
Τό μέσον βάθος κεφαλής (Μ) άνέρχεται εις 13,35 έκ.+0,253 έκ. καί κυμαί

νεται 12— 16 έκ.
Κέρατα τά θήλεα ζώα δέν έμφανίζουν παρά σπανίως καί ύποτυπώδη. Είς 

τούς κριούς, διά τούς όποίους υπάρχουν στοιχεία μετρήσεων μόνον διά ζώα ήλι- 
κίας 4—6 έτών, τό μέσον μήκος κεφαλής άνέρχεται είς 21 έκ. καί κυμαίνεται άπό

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ 24

-μέ τόσες Θυσίες, τόσες δάφνες, τόσες τέφρες, 
τόσες απογοητεύσεις).

Θάλεγε κανείς
πώς ή γριά μητέρα τους άν δέν ακούε κάτι άκόμα 
πούναι γιομάτο σκόνη άπ’ τό τελευταίο τους

[βήμα
όταν άναστενάζει βαθειά και σιωπά δακρύ

ζοντας,
ό Δημήτρης, ή Ελένη κι’ ό Λουκάς 
σ ’ αύτό τό στίχο μου θ’ άπόμειναν μονάχα. 
Ή ταν παρατεταγμένα όλα έκεί, σιωπηλά κι’

[άνεπανάληπτα
οί στρατιώτες μέ τις παγωμένες κάννες, οί

[βαλανιδιές,
οί άσπροι ερωδιοί.....
.....Τό κορίτσι τής αυγής όρθιο, γιομάτο ηρεμία

[καί σοβαρότητα.
Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΑΛΕ1ΨΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ

Είς τό εύρετήριον τού ΙΔ' τόμου τής «’Η
πειρωτικής Εστίας», πού δημοσιεύεται είς τό 
164ον τεύχος (Δεκέμβριος J 965), έκ παραδρομής 
παρελείφθη, τόσον είς τόν πίνακα τών συνεργα
τών όσον καί είς τά περιεχόμενα τού εύρε- 
τηρίου, τό όνομα τού έπι χρόνια τακτικού συν

εργάτου τής «’Ηπειρωτικής 'Εστίας» κ. Βασι
λείου Σκαφιδά. Τό ίδιο συνέβη καί διά την έ- 
ξαίρετον λαογραφικήν μελέτην του: «Τσαρλατά
νοι καί Κομπογιαννΐτες», πού δημοσιεύται στά 
ύπ’ άρ. 161—162—163 (σελ. 674, ΙΔ' τόμος «Η. 
Ε.») τεύχη τής «’Ηπειρωτικής Εστίας».

Ζητοΰντες, έν προκειμένω, συγνώμην, παρα- 
καλούμεν διά την σχετικήν διόρθωσιν.

ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ

Στις παρασημοφορήσεις, πού έγιναν επ’ εύ- 
καιρίμ τής Πρώτης τού τρέχοντος έτους, περι
λαμβάνονται καί τρεις άπό τόν στενόν κύκλο 
τής «’Ηπειρωτικής Εστίας»: ό κ. Ιωάννης Ν. 
Νικολαΐδης, (μέ τόν χρυσοΰν σταυρόν), Μέλος 
τής Επιτροπής τής «’Ηπειρωτικής 'Εστίας» καί 
Γενικός Γραμματεύς τής Εταιρείας ’Ηπειρωτικών 
Μελετών, ό κ. Κων. Κίτσος (μέ τόν χρυσούν 
σταυρόν), συνεργάτης τής «’Ηπειρωτικής Ε στί
ας», βασικό στέλεχος τής Εταιρείας Ηπειρω
τικών Μελετών καί Δ/ντής στη Ζωσ. Παιδα
γωγική ’Ακαδημία Ίωαννίνων, καί ό κ. Κώστας 
Λαζαρίδης (μέ τόν άργυρούν σταυρόν), συν
εργάτης τής «’Ηπειρωτικής Εστίας», εκπαιδευ
τικός συνταξιούχος καί τέως στέλεχος τής Διδα
σκαλικής 'Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Ή  «’Ηπειρωτική Εστία» τούς συγχαίρει.
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19—22 έκ.. Τδ μέσον μήκος μετώπου άνέρχεται εις 8,12 έκ. καί κυμαίνεται άπδ 
7—9,5 έκ. Τδ μέσον εύρος μετώπου άνέρχεται εις 13,12 έκ. κυμαίνεται άπδ 
11— 15 έκ. Τδ μέσον βάθος κεφαλής άνέρχεται είς 16,45 έκ. καί κυμαίνεται άπδ 
15,5— 17 εκ. Έκ των μετρηθέντων 8 κριών εν ζώον ήτο άκέρατον (σούτο), 3 ζώα 
είχον κομμένα τά κέρατα καί μόνον 4 ζώα είχον τά κέρατα. Τδ μέσον μήκος τών 
κεράτων ήτο 16,4 έκ. καί έκυμαίνετο άπδ 14—17 έκ. Ή  μέση περίμετρος βάσεως 
τών κεράιων άνήρχετο εις 17,27 έκ. καί έκυμαίνετο άπδ 15,5—20 έκ.

Ό  λαιμδς είναι μετρίου μήκους καί κυλινδρικός.
Ή  άκρωμία διαγράφεται καλώς. Ή  ράχις είς τά ένήλικα δρρενα καί θήλεα 

ζώα καταπίπτουσα. Ή  όσφύς πολλάκις υπερέχει τής άκρωμίας. Τδ στήθος καί τά 
πλευρά μετρίως άνεπτυγμένα, άνευ Ισχυρών μυώνων. Ή  κοιλία είναι δγκώδης 
καί προέχουσα. Ή  ουρά είναι μακρά καί κυλινδρική.

Έκ τών παρατιθεμένων σωματομετρικών στοιχείων τών 100 προβατινών 
«Κράψης» διαπιστοΰται, δτι τδ μέσον ύψος άκρωμίου (Μ) άνέρχεται εις 52,76 έκ. 
+  2.970 έκ. καί κυμαίνεται άπδ 46—60 έκ., τδ μέσον ύψος όσφύος (Μ) άνέρχεται
είς 53,59 έκ.+2,991 έκ καί κυμαίνεται άπδ 46—63 έκ. καί τδ μέσον ύψος ιερού άνέρ- 
χετοι είς 51,73 έκ .+ 2,854 έκ. καί κυμαίνεται άπδ 45—61 έκ. Κατά ταύτα, ή ρα
χιαία γραμμή άπδ τού άκρωμίου πίπτει πρδς τήν ράχιν, άνέρχεται πρδς την δσφύν, 
ήτις είναι υπερυψωμένη τού άκρωμίου κατά §ν έκατοστδν περίπου, καί πίπτει πά
λιν πρδς τδ ίερούν όστούν, δπερ κείται χαμηλότερον τού άκρωμίου καί τής όσφύος.

Είς τούς κριούς, τδ μέσον ύψος άκρωμίου άνέρχεται εις 58 έκ. καί κυμαί
νεται άπδ 55,6 έκ. μέχρις 62., τδ μέσον ύψος όσφύος άνέρχεται είς 59,2 έκ. καί 
κυμαίνεται άπδ 56,8 έκ. μέχρι 62,2 έκ., Τδ μέσον ύψος ιερού άνέρχεται εις 58,3 
έκ. καί κυμαίνεται άπδ άπδ 54,7 έκ. μέχρις 62,3 έκ,

Είς τάς προβατίνας τδ μέσον εύρος στήθους πρόσθιον άνέρχεται είς 15,08 
έκ .+ 1,411 έκ. καί κυμαίνεται άπδ 13—18 έκ., τδ εύρος στήθους οπίσθιον άνέρ- 
χεται εις 12,88 έκ .+ 1,481 καί κυμαίνεται άπδ 10—18 έκ. Τδ μέσον εύρον γόμ
φων άνέρχεται εις 14,91 έκ .+ 1,528 καί κυμαίνεται άπδ 12—18 έκ. Τδ μέσον βά
θος στήθους άνέρχεται είς 26,67 έκ .+ 1,679 καί κυμαίνεται άπδ 24—32 έκ. Τδ 
μέσον μήκος σώματος άνέρχεται είς 67,29 έκ.+204 έκ. καί κυμαίνεται άπδ 60—83 
έκ. Τδ μέσον μήκος ουράς άνέρχεται εις 21,02 έκ.+3,240 έκ. καί κυμαίνεται άπδ 
11—29 έκ. Ή  μέση περίμετρος θώρακος άνέρχεται είς 76,76 έκ.-f 4,505 έκ. καί 
κυμαίνεται άπδ 68—94 έκ. καί ή μέση περίμετρος κανόνος άνέρχεται είς 6,58 έκ. 
+ 0 , 178 έκ. καί κυμαίμνεται άπδ 6—8 έκ.

ΕΙς τούς άνηλίκους κριούς τδ μέσον εύρος στήθους πρόσθιον άνέρχεται εις 
18,68 έκ. κυμαινόμενον άπδ 17,5—20, έκ., τδ εύρος στήθους όπίσθιον άνέρχεται 
είς 15,81, έκ., κυμαινόμενον άπδ 14,5 μέχρι 17 έκ. Τδ μέσον εύρος γόμφων άνέρ- 
χεται είς 16,44 έκ. κυμαινόμενον άπδ 15,5—17 έκ., τδ μέσον βάθος στήθους 
άνέρχεται είς 31,06 έκ. κυμαινόμενον άπδ 29—32, 5 έκ., τδ μέσον μήκος σώμα
τος άνέρχεται εις 75,7 έκ., κυμαινόμενον άπδ 73—77 έκ. Τδ μέσον μήκος ουράς 
άνέρχεται εις 21,37 έκ., κυμαινόμενον άπδ 14—24 έκ. Ή  μέση περίμετρος στή
θους άνέρχεται είς 87,06 έκ., κυμαινομένη άπδ 83—95 έκ. καί ή μέση περίμετρος 
κανόνος άνέρχεται εις 7,812 έκ., κυμαινομένη άπδ 7—9 έκ.

Τά άκρα είναι λεπτά, μετρίου μήκους, φέροντα λίαν ισχυρούς τένοντας καί 
σκληροτάτην χηλήν, ικανήν νά άντέχη εις μακράς πεζοπορίας έπί όρεινών καί 
πετρωδών έδαφών.

Δίδομεν είς τδν κατωτέρω πίνακα II άπολύτους τιμάς (μέσους δρους) σω- 
ματομετρήσεων όρεινών προβάτων Μακεδονίας είς έκ., ώς ούτος δίδεται ύπδ τού



ιΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ> 807

Π I Ν Α Ξ III
Σωματομετρικά στοιχεία καί βιομετρική Επεξεργασία τούτων 

Επί 25 άρρΕνων καί θηλΕων αμνών ήλικίας 6 μηνών τής
γενεάς «ΚΡΑΨΗΣ»

"Ορια πα- 7ο τοΰ
Χώραι σώματος ραλλαγής Μ + m υ ύψους ά·

είς έκτμ. κρωμίου

Α Μ Ν Ο Ι A Ρ P E N Ε Σ

Μήκος κεφαλής 13—18 15.20 1.166 0.233 7.671 33.12
» μετώπου ■ 5—7 6.24 0.211 0.042 3.381 13.60

Εύρος » 8—12 9.48 0.252 0.050 2.658 20.66
Βάθος κεφαλής 10—13 11.44 0.253 0.050 2.211 24.93
Μήκος κεράτων 3—12 7.38 1.833 0.410 25.514 16.08
Περίμετρος κεράτων 5—11 7.95 1.472 0.321 18.515 17.32
'Ύψος άκρωμίου 42—55 45.88 3.529 0.705 7.691 100

» όσφύος 42—54 46.48 3.275 0.655 7.046 101.30
» ίεροΰ 40—52 44.96 3.114 0.622 6.926 97.90

Εύρος στήθους πρόσθιον 10— 15 12.40 1.148 0.229 9.258 27.02
» » όπίσθιον 7—12 9.72 1.078 0.215 11.090 21.18
> γόμφων 9—13 10.24 1.104 0.220 10.781 22.31

Βάθος στήθους 17—25 20.28 2.141 0.428 10.557 44.20
Μήκος σώματος 49—66 54.24 4.588 0.917 8.458 118.22

» ουράς 11—28 19.72 3.186 0.637 16.156 42.90
Περίμετρος στήθους 5 4 -7 0 59.40 4.171 0.834 7.021 129.46

» κανόνος 5—7 5.96 0.269 0.053 4.513 12.99
Ζών βάρος είς χλγ. 12- 25 15.30 3.122 0.624 20.405 33.34

Α Μ Ν Ο I Θ Η Λ Ε I Σ

Μήκος κεφαλής 13— 17 14.92 1.418 0.283 9.504 33.69
» μετώπου 5 - 8 6.52 0.213 0.042 3.266 14.72

Εύρος » 8—11 9.16 0.237 0.047 2.586 20.68
Βάθος κεφαλής 10—10 10.51 0.157 0.031 1.493 23.73
Μήκος κεράτων — — — — —

Περίμετρος κεράτων — — — — _

Ύψος άκρωμίου 41—52 44.28 2.670 0.534 6.029 100
» όσφύος 43—54 45.56 2.741 0.548 6.016 102.89
» ίεροΰ 40—52 43.40 2.918 0.583 6.723 98.01

Εύρος στήθους πρόσθιον 10— 14 11.60 1.039 0.207 8.956 26.19
» » όπίσθιον 7— 12 9.28 1.428 0.285 15.387 20.95» γόμφων 9—11 9.96 0.304 0.060 3.052 22.49Βάθος στήθους 18- 23 19.60 1.371 0.274 6.994 44.26

Μήκος σώματος 47—59 51.40 2.734 0.546 5.319 116.07» ουράς 15—24 18 2.039 0.407 11.327 40.65Περίμετρος κανόνος 4—6 5.68 1.206 0.241 21.232 12.82Περίμετρος στήθους 50—65 57.64 3.294 0.658 5.714 130.17
:Ζδν βάςος είς χλγ. 10.5— 19 13.64 2.062 0.410 15.043 30.80



308 ,< «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Π I Ν Α Ξ χν
Σωματομετρικά στοιχεία και βιομετρική Επεξεργασία τούτων 

Επί 25 άρρΕνων και θηλέων άμνών ήλικία 18 μηνών τής
γενεάς «ΚΡΑΨΗΣ»

Ό ρια  πα- %  τοϋ
Χώραι σώματος ραλλαγής Μ +σ + m υ ύψους ά

είς έκτμ. κρωμίου

Α Μ Ν Ο Ι  Α Ρ Ρ Ε Ν Ε Σ

Μήκος κεφαλής 10—21 17.92 2.265 0.453 12.639 34.17
» μετώπου 6 - 9 7.40 1 0.200 13.513 14.11

Εύρος » 9 — 13 11.32 1.054 0.210 9.310 21.58
Βάθος κεφαλής 11—16 13.80 1.124 0.224 8.144 26.31
Μήκος κεράτων 7—19 13.90 2.720 0.608 19.568 26.50
Περίμετρος κεράτων 8—15 12.90 1.668 0.372 12.930 24.59
Ύ ψος άκρωμίου 47—56 52.44 2.561 0.512 4.883 100

» όσφύος 40~58 52.12 4.820 0.964 9.247 99.38
» Ιερού 47—55 51.04 2.268 0.453 4.443 97.32

Εύρος στήθους πρόσθιον 13—17 14.84 1.319 0.263 8.888 28.29
» » όπίσθιον 10—13 11.72 0.315 0.063 2.678 22.33
» γόμφων 11— 15 12.88 1.218 0.243 9.456 24.56

Βάθος στήθους 23—27 24.72 1.457 0.291 5.894 47.13
Μήκος σώματος 59—71 63.52 3.224 0.644 5.075 121.12

» ούράς 20—30 23.12 2.521 0.504 10.774 44.08
Περίμετρος στήθους 6 9 -8 0 72.44 3.964 0.592 4.091 133.13

» κανόνος 6—8 6.92 0.547 0.109 7.904 13.19

Ζών βάρος είς χλγ. 20.5—29 24.14 2.589 0.517 10.724 46.03

Α Μ Ν Ο Ι  Θ Η Λ Ε Ι Σ

Μήκος κεφαλής 15—23 18.08 2.163 0.432 11.963 35.81
» μετώπου 6—11 8.62 1.419 0.283 16.654 16.87

Εύρος μετώπου 10— 12 10.76 0.211 0.042 1.960 21.31
Βάθος κεφαλής 11—14 12.72 0.244 0.048 1.918 25.19
Μήκος κεράτων — — — — ~

Περίμετρος κεράτων \ — — —
Ύ ψος άκρωμίου 47—57 50.48 3.437 0.487 4.827 100

» όσφύος 47—56 51 2. 0.400 3.921 101.03
» Ιερού 44—54 47.52 3.030 0.606 3.376 94.13 ·

Εύρος στήθους πρόσθιον 11—16 14. 1.200 0.240 8.571 27.73
» » όπίσθιον 9 — 13 11.08 1.517 0.303 13.691 21.94
» γόμφων 

Βάθος στήθους 
Μήκος σώματος 

> ούρδς
Περίμετρος στήθους 

» κανόνος

10—15 
22—26 
57—67 
12 — 27 
5 1 -8 1  

6—7

12.24 
23.60 
61.44
22.24 
69.76
6.16

1.109
1.077
2.451
3.245
5.263
0.124

0.221
0.215
0.490
0.649
1.052
0.024

9.060
4.563
3.989

14.590
7.544
2.015

46.75
121.71
44.05

138.19
12.20

17—32.5 22.06 2.965 0.593 13.440Ζών βάρος είςχλγρ. 43.70



Π I Ν Α Ξ ν
Σωματομετρικά στοιχεία καί βιομετρική Επεξεργασία τούτων 
Επι 25 άρρένων και θηλέων ζυγουριών ήλικίας 30 μηνών τής

Γενεάς «ΚΡΑΨΗΣ»

Χώραι σώματος
"Ορια πα
ραλλαγής 
είς έκτμ.

Μ +σ 4-m υ
°/ο τού 
ύψους ά
κρωμίου

Ζ Υ Γ 0  Υ F> I A Α Ρ Ρ A Ν Α
Μήκος κεφαλής 19—22 20.12 0.287 0.057 1.426 35.57 -

* μετώπου 7—10 7.92 0.258 0.051 3.257 14
Εύρος » 7— 14 11.92 1.308 0.261 10.973 21.07
Βάθος κεφαλής 13— 17 14.60 1.249 0.249 8.554 25.81
Μήκος κεράτων 13—31 18.79 4.171 0.851 22.197 33.22
Περίμετρος κεράτων 10— 19 15.56 2.173 0.434 13.965 27.51
'Ύψος άκρωμίου 50 — 62 56.56 3.104 0.620 5.487 109

» δσφύος 51—64 58.48 3.174 0.634 5.427 103.39
» ίεροϋ 48—62 54.16 4.045 0.809 7.468 95.75

Εύρος στήθους πρόσθιον 15—19 17.04 1.152 0.230 6.760 3012
» » δπίσθιον 11 —17 13.76 1.440 0.288 8.284 24.32
» γόμφων 13— 18 15.20 1.293 0.258 8.506 26.87

Βάθος στήθους 2 5 -3 3 28.52 1.832 0.366 6.423 50.42
Μήκος σώματος 62 — 77 69.96 3.683 0.736 5.264 123.69

» ουράς 20—32 25.32 2.975 0.595 11.749 44.76
Περίμετρος στήθους 61—88 80.44 5.789 1.157 7.196 142.22

» κανόνος 7—8 7.16 0.134 0.026 1.877 12.65
Ζών βάρος είς χλγρ. 25—45.5 35.56 4.788 0.957 10.652 26.87

Ζ Υ Γ Ο Υ Ρ I A Θ Η Λ Ε Α

Μήκος κεφαλής 17—21 19.08 1.121 0.228 5.875 36.99
» μετώπου 6—10 8.16 1.060 0.216 12.990 15.82

Εύρος μετώπου 10—12 10.87 0.237 0.048 2.180 21.07
Βάθος κεφαλής 12—14 12.95 0.208 0.042 1.606 25.10
Μήκος κεράτων --  , — — _____ —

Περίμετρος κεράτων — — — — — -  ^
'Ύψος άκρωμίου 48—57 51.58 2.250 0.459 4.362 100

» δσφύος 47—58 52.87 2.281 0.465 4.314 102.50
» ίεροϋ 46—57 51.37 2.284 0.466 4.446 99.59Εύρος στήθους πρόσθιολ< 12—16 14.62 0.282 0.057 1.928 28.34
» » δπίσθιον 10— 14 12.66 1.058 0.216 8.357 24.54» γόμφων 12— 16 14.25 1.083 0.221 7.600 27.62Βάθους στήθους 22—27 25.29 1.272 0.259 5.029 49.03

Μήκος σώματος 60—72 64.91 2.841 0.580 4.376 125.84» ουράς 13—27 20.70 3.483 0.710 16.826 40.13
Περίμετρος στήθους 67—78 74.41 2.360 0.481 3.171 144.26» κανόνος 6—7 6.50 0.158 0.032 2.430 12.60

22 31.5 26.75 2.407 0.491 8.998 51.86Ζών βάρος είς χλγ.
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Χατζηόλου είς τό ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (άτυχώς 
δεν άναφέρεται έπί πόσον ζώων ένηργήθησαν μετρήσεις).

Συγκρίνοντες τά δεδομένα τοΰ πίνακος τούτου μέ τά δεδομένα τού πίνακος 
I τοΰ προβάτου Κράψης, διαπιστοΰμεν, δτι γενικώς τό πρόβατον Κράψης έχει κε
φαλήν μικροτέραν (αί μετρήσεις ένηργήθησαν παρ’ ήμών διά κεφαλομέτρου καί ούχΐ 
διά μετροταινίας) κατά δύο εκατοστά περίπου, τόσον εις τάς προβατίνας δσον καί 
είς τούς κριούς, δλων των όρεινών προβάτων τής Μακεδονίας. Τό εύρος μετώπου 
είναι μεγαλύτερον σχεδόν δλων των Μακεδονικών προβάτων εις τό πρόβατον 
Κράψης.

Τό βάθος κεφαλής εις τούς κριούς Κράψης είναι μεγαλύτερον δλων τών 
Μακεδονικών, ένώ είς τάς προβατίνας Κράψης είναι μικρότερον δλων τών γενεών 
τών θηλέων ζώων Μακεδονίας.

Τό μήκος τών κεράτων εις τούς κριούς Κράψης είναι σημαντικώς βραχύ- 
τερον, ένώ ή περίμετρος κεράτων είναι έπίσης μικροτέρα είς τάζώα Κράψης.

Τό ύψος άκρωμίου άνερχόμενον είς τάς προβατίνας Κράψης είς 52,76 έκ. 
είναι μικρότερον δλων τών Μακεδονικών όρεινών προβάτων. Τό αυτό ισχύει καί 
διά τό ύψος όσφύος καί ύψος ιερού. Τό αυτό ισχύει και διά τό έμπρόσθιον καί 
όπίσθιον εύρος στήθους, ώς καί δι’ δλας τάς διαστάσεις, πλήν τού μήκους σώμα- 
ματος, δπου τό πρόβατον Κράψης έχει μεγαλυτέρας διαστάσεις τών Μακεδονικών 
προβάτων.

Ζών βάρος σώματος προβάτου Κράψης είς χιλιόγραμμα
'Ως έκ τών στοιχείων τού πίνακος I έμφαίνεται, τό μέσον ζών βάρος είς 

τάς ζυγισθείσας 100 προβατίνας άνέρχεται είς Μ=28,36 χλγρ.-f 3,709 χλγ. ήτοι
τά πλείστα τών θηλέων ζώων Κράψης έχουν βάρους κυμαινόμενον άπό 24,651 
χιλ. μέχρι 32,069 χιλ.

Τό μέσον ζών βάρος τών κριών Κράψης (Μ) άνέρχεται είς 41,73 χιλ. καί 
κυμαίνεται άπό 36,1 χιλ. μέχρι 44,5 χιλ.

Κατά ταύτα τό νομαδικόν όρεινόν πρόβατον Κράψης είναι, βαρύ ιερόν δλων 
τών Μακεδονικών (Γραμμουστιανά — Άρβανιτοβλαχικά—Βλάχικα—Σαρακατσάνικα) 
καί είναι έλαφρότερον τών Μωραΐτικων.

Τό έριον είς τά όρεινά έλληνικά πρόβατα καλύπτει την κεφαλήν μέχρι τών 
δφθαλμών με προσπίπτουσαν προκόμην, καλύπτει τόν τράχηλον και τόν κορμόν. 
Τό Οπίσθιον μέρος τής κοιλίας δεν φέρει έριον. Είς τά άκρα τό έριον φθάνει μέ
χρι καρπού καί ταρσού. Τό έριον τών όρεινών προβάτων είναι κατά κανόνα άνα- 
ιιικτόμαλλον. Τό δέρας άποτελείται άπό μακρούς καί χονδροειδείς βοστρύχους, είς 
ούς περιέχονται είς μεγάλην άνολογίαν σκληραί τρίχες. Τό βάρος τού λαμβανομέ- 
νου έρίου άνέρχεται κατά μέσον δρον είς 1,2 χιλιόγραμμα κατά κεφαλήν ένηλί- 
κου ζώου. Ή  άπόδοσις είς καθαρόν έριον άνέρχεται είς 65% τού άπλύτου.

Ή  γαλακτοπαραγωγή τών όρεινών Ήπειρωτών προβάτων Κράψης άνέρχε- 
ται κατά μέσον δρον είς 40 χιλιόγραμμα γάλακτος, έξ ών 25 χιλ. λαμβάνονται άπό 
τού άπογαλακτισμού τών άμνών (τέλος Τανουαρίου) μέχρι τέλος Μαίου (άνοιξιά- 
τικο γάλα) καί 15 χιλιόγραμμα άπό Ιουνίου μέχρι τέλος Αύγούστου (καλοκαιρινό 
γάλα). Αί ώς άνω άποδόσεις είναι ενδεικτικοί, έξαρτιομεναι κυρίως έκ τής καθ’ 
έκαστον έτος καταστάσεως τής χορτοφυΐας τών πεδινών καί όρεινών λειβαδιών.

Γενικώς, δύναται νά βεβαιωθή, δτι ή κληρονομική καταβολή τών όρεινών 
προβάτων είναι σημαντικώς μεγαλυτέρα, διότι, δταν ταύτα διατραφούν πληρέστε
ρο ν, άποδίδουν σημαντικώς μεγαλυτέρας άποδόσεις, φθάνοντα τά 70 χιλιόγραμμα 
γάλακτος.

Ή  είς λίπος περιεκτικότης τού γάλακτος τών όρεινών προβάτων είναι λίαν 
υψηλή.
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Τήν χειμερινήν περίοδον (’Ιανουάριος —Φεβρουάριος—Μάρτιος—Ιον 15/θή- 
μερον) τδ γάλα περιέχει 70/° λίπος. Τό 2ον 15/θήμερον Μαρτίου, τδ ’Απρίλιον 
καί Μάϊον περιέχει 6°/0, ένώ τδ "θέρος τδ λίπος άνέρχεται κατά μέσον δρον εις 
60/°, φθάνον τδν ’Ιούλιον και Αύγουστον τά 10—12°/0.

Οί άμνοί οί κρατούμενοι δι' άναπαραγωγήν, συνήθως θηλάζουν έπΐ 45 
ήμέρας, ένώ οί προοριζόμενοι διά σφαγήν σφάζονται καί πωλοΰνται ώς άμνοί γά
λακτος είς ήλικίαν 20—30 ήμερων, δτε ούτοι δίδουν 5 χιλιόγραμμα κρέατος.

Ή  είς κρέας άπόδοσις τών άμνών γάλακτος, άναλόγως νής θρεπτικής αυ
τών καταστάσεως, άνέρχεται κατά μέσον δρον είς 650/° τού ζώντος βάρους (είς 
τούς αμνούς γάλακτος υπολογίζονται ώς κρέας καί ή κεφαλή καί τά έντόσθια) καί 
κυμαίνεται άπδ 550/° διά τούς σχετικώς άδυνάτους άμνούς μέχρι 75% διά τούς 
έν άρίστη θρεπτική καταστάσει ευρισκομένους τοιούτους.

Ή  είς κρέας άπόδοσις τών μετρίας θρεπτικής καταστάσεως προβατινών και 
κριών άνέρχεται είς 50% τού ζΰντος βάρους. Υπερήλικα καί έξησθενημένα θή- 
λεα ζώα άποδίδουν άκόμη καί 40% τού ζώντος βάρους αυτών είς κρέας, ένώ 
παχυνόμενα τοιαΰτα δύνανται νά άποδώσουν καί 55—60% τού ζώντος βάρους 
αυτών είς κρέας.

Οί άπογαλακτισμένοι άμνοί καί μέχρις ήλικίας 24 μηνών είς μετρίαν θρε
πτικήν κατάστασιν, άποδίδουν 520/° τού ζώντος βάρους αυτών είς κρέας.

Είς τούς πίνακας III, IV καί V δίδονται στοιχεία λεπτομερή έπΐ τής έξελίξεως 
καί διαπλάσεως τών σωματικών διαστάσεων τών άμνών τού προβάτου Κράψης 
κατά τάς ήλικίας 6, 18 καί 30 μηνών.

Έρευνώντες τάς τιμάς τοΰ ύψους άκρωμίου διαπιστοΰμεν, δτι άπδ 45,88 
έκ. είς τήν ήλικίαν τών 6 μηνών φθάνει είς ήλικίαν 18 μηνών τά 52,44 έκ. είς 
τούς άρρενας άμνούς ήτοι παρουσιάζει κατά τδ δωδεκάμηνον αύξησιν 6,56 έκ. 
καί είς ήλικίαν 30 μηνών ήτοι μετά 12 είσέτι μήνας φθάνει τδ ύψος 56,56 έκ. 
ήτοι καθ’ δλον τδ δεύτερον πρδς τρίτον έτος έμφανίζει αύξησιν ύψος 4,12 έκ. Είς 
τούς θήλεις άμνούς ήλικίας 6 μηνών, τδ ύψος άκρωμίου άνέρχεται είς 44,28 έκ., 
είς ήλικίαν 18 μηνών φθάνει τά 50.48 έκ. ήτοι παρουσιάζει αύξησιν δωδεκαμή
νου 6,20 έκ. καί είς ήλικίαν 30 μηνών φθάνει τά 51.58 έκ. ήτοι ή αύξησις τοΰ 
δευτέρου δωδεκαμήνου άνέρχεται μόλις είς 1,1 έκ.

Κατά ταΰτα, τόσον είς τούς άρρενας δσον καί είς τούς θήλεις άμνούς ή 
καθ’ ύψος αύξησις έχει ταχύν ρυθμόν μέχρις ήλικίας 6 μηνών, βραδύτερον ρυθ
μόν άπδ ήλικίας 6—18 μηνών καί τελείως σχεδόν άνακόπτεται άπδ 13—30 μηνών.

’Ανάλογος πρδς τήν αύξησιν τοΰ ύψους άκρωμίου είναι καί ή αύξησις τών 
λοιπών στοιχείων ύψους κλπ.

Είδικώτερον ένδιαφέρον έμφανίζει ή αύξησις τοΰζώντος βάρους άμνών τοΰ 
προβάτου Κράψης.

Είς ήλικίαν 6 μηνών οΐ άρρενες άμνοί έχουν μέσον βάρος (Μ) 15.30 χιλ. 
+  3,11 χιλ.. Επομένως, τδ πλείστον τών άρρένων άμνών ήλικίας 6 μηνών έχουν 
βάρος κυμαινόμενον άπδ 12,19 χιλ. μέχρι 18.41 χιλ. Δεδομένου δτι τδ μέσον βάρος 
γεννήσεως τών άμνών τούτων άνέρχεται είς 2,5 χιλ., έπεται δτι τάς 180 ήμέρας 
τοΰ πρώτου έξαμήνου προσεκτήσαντο βάρος 12,80 χιλ. ή καθ’ έκάστην ήμέραν 
κατά μέσον δρον ένεφάνιζον αύξησιν 71,11 γραμμαρίων.

Είς ήλικίαν 18 μηνών τδ μέσον ζών βάρος τών άρρένων άμνών άνήλθεν 
είς 24,14 χιλ. καί έπομένως κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους ένεφάνισαν αύξησιν 
συνολικήν 8,840 χιλ. και ήμερησίαν τοιαύτην 24,21 γραμμαρίων.

Είς ήλικίαν 30 μηνών ήτοι μετά έν είσέτι έτος, τδ μέσον ζών βάρος τών 
άρρένων άμνών άνήλθεν είς 35.56 χιλ. καί έπομένως ένεφάνισαν έτησίαν αύξησιν 
11.42 χιλ. καί μέσην ήμερησίαν τοιαύτην 31,29 γραμμαρίων.

L·
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Αί άμνάδες ήλικίας 6 μηνών είχον ζών βάρος 13,64 χιλ.4-2,52 χιλ. Επο
μένως αί πλείσται των άμνάδων είχον βάρος κυμαινόμενον άπδ 11,59 χιλ. μέχρι 
15,69 χιλ. Δεδομένου δτι τδ μέσον ζών βάρος τών άμνάδων κατά τήν ήμέραν 
γεννήσεως υπολογίζεται εις 2,400 χιλ., επεται δτι κατά τάς 180 πρώτας ήμέρας 
τής ζωής των at άμνάδες ένεφάνιζον μέσην ήμερησίαν αΰξησιν έξ 62,44 γραμ
μαρίων.

Εις ήλικίαν 18 μηνών τδ μέσον ζών βάρος τών άμνάδων άνήλθενείς 22,06 
χιλ.+2,965 καί επομένως ένεφάνισαν έτησίαν αΰξησιν 8,23 χιλ. καί μέσην ήμε
ρησίαν τοιαύτην 23,06 γραμμαρίων. Τδ μέσον ζών βάρος τών άμνάδων τής ήλι
κίας ταύτης έκυμάνθη άπδ 19,095 χιλ. μέχρις 25,025 χιλ.

Είς ήλικίαν 30 μηνών τδ μέσον ζών βάρος τών άμνάδων άνήλθενείς 26,75 
χιλ.4-2,407 χιλ. Επομένως, κατά τδ έτος τούτο αί άμνάδες ένεφάνισαν συνολικήν 
έτησίαν αΰξησιν 4,69 χιλ. καί μέσην ήμερησίαν τοιαύτην έκ 12,85 γραμμ. Τδ μέ
σον ζών βάρος τών άμνάδων εις τήν ήλικίαν ταύτην έκυμάνθη είς τά πλείστα 
τών ζώων άπδ 22,343 χιλ. μέχρις 29,157 χιλ.

Τά δρεινά πρόβατα τής Ηπείρου είναι συνήθως μονότοκα. Ό  άριθμδς τών 
γεννωμένων άμνών κατά τοκετδν άνέρχεται εις 1,07 καί οΰτω, λόγω τής παρα· 
τηρουμένης θνησιμότητος κατά τήν πρώτην έβδομάδα, δύναται νά θεωρηθή, δτι 
άνά τοκετδν έχομεν 1 άμνόν. 'Όταν τά πρόβατα ταύτα διαβιοΰν ύπδ καλλιτέρους 
δρους, τότε κατά τοκετδν οί γεννώμενοι άμνοί κυμαίνονται άπδ 1,1 μέχρις 1,2.

Γενικώς, τδ όρεινδν Ήπειρωτικδν πρόβατον είναι ζώον λίαν κατάλληλον 
διά τήν άξιοποίησιν τών πρωτογόνων καί πτωχών συνθηκών διαβιώσεώς του. 
Μέχρις έσχάτων άπέζη άποκλειστικώς έκ τής βοσκής. Τελευταίως λαμβάνει καί 
συμπληρωματικός τροφάς, ίδίρ τδν χειμώνα, λόγω τής μεγάλης στενότητος τών 
βοσκήσιμων έκτάσεων τών πεδιάδων καί τής παραλίου ζώνης. Διαβιοί, είς τάς 
πλείστας τών περιπτώσεων χειμώνος τε καί θέρους, ύπδ τδν έλεύθερον ουρανόν 
καί διανύει πολύ μεγάλας άποστάσεις, ίδίρ είς τήν όρεινήν χώραν διά νά συλλέξη 
τήν τροφήν του καί συχνά άκόμη καί διά νά έξεύρη ύδωρ. Είναι 6 πλέον κατάλ
ληλος ζωικός μηχανισμός διά τήν άξιοποίησιν τών γυμνών, πετρωδών καί με με- 
γάλην κλίσιν όρεινών περιοχών τού έλληνικού χώρου.

Λόγω τών προτογόνων συνθηκών ύπδ τάς δποίας διαβιοί, είναι συνήθως 
προσβεφλημένον άπδ έσω καί έξωπαρασιτώσεις καί μολυσματικήν άγαλαξίαν. "Έ
ναντι δμως τών νόσων τούτων παρουσιάζει σημαντικήν άνθεκτικότητα.

ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΝ ΗΠΕΙΡΩ

Περιγράψαμεν ήδη τά πρόβατα τής γενεάς «Καραμάνικο Κατσικάς» καί τδ 
νομαδικόν πρόβατον Κράψης. Αί δύο αύται γενεαί άποτελοΰν τά πλέον βελτιω
μένα (Καραμάνικο Κατσικάς) καί τά πλέον άβελτίωτα πρόβατα τής Ηπείρου. Με
ταξύ τών δύο τούτων γενεών ύπάρχουν πλείσται δσαι παραλλαγαί προσαρμοζό- 
μιναι πρδς τάς είδικάς συνθήκας έκάστης Κοινότητος τού Ηπειρωτικού χώρου.

Άριθμητικώς, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, δτι άκόμη καί σήμερον τά πρόβατα 
τών γενεών «Καραμάνικο Κατσικάς» καί «Νομαδικόν Κράψης», ως καί αί έν- 
διάμεσοι μορφαί τούτων, άποτελοΰν τά 95°/0 τού συνολικού πληθυσμού τών προ
βάτων τής Ηπείρου, ζώντων ύπδ ποιμενικήν μορφήν.

"Ήδη δμως άπδ τού 1935, είς τάς έντατικάς δενδροκομικάς καί λαχανοκο- 
μικάς έκμεταλλεύσεις τόσον τής παραλίου ζώνης (Πρέβεζα—Άρτα δσον καί τών 
Ηπειρωτικών ύψιπέδων (Ιωάννινα), έδημιουργήθη ή άνά^κη έξευρέσεως ένδς
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π) έον βελτιωμένου προβάτου, ύψηλοτέρας γαλακτοπαραγωγής καί μεγαλυτέρας 
κρεατοπαραγωγής των προβάτων «Καραμάνικο Κατσικάς».

Πρός κάλυψιν τής άνάγκης ταύτης είσήχθησαν κατά καιρούς ύπό Ιδιωτών 
ή Κρατικών Ιδρυμάτων αί κάτωθι έλληνικαί γενεαΐ προβάτων έν Ήπείρω

Α,—ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΑΙ ΕΝ ΗΠΕΙΡΩ

1. Γενεά Καραγκούνικη
Είς τάς πεδινάς Κοινότητας τοΰ Νομού Ίωαννίνων είσάγονται παρ’ Ιδιω

τών έκ Θεσσαλίας νεαροί ίδίρ Αρρενες άμνοί, ήλικίας 2—5 μηνών (μετά τδν Απο- 
γαλακτισμόν), οΐτινες έκτρέφονται έπί ενετός και χρησιμοποιούνται ώς κριοί Ανα- 
παραγωγής, είς ήλικίαν 18 μηνών μέχρις 6 έτών. Κατά τήν έκλογήν τών άμνών 
οί άγρόται τών Ίωαννίνων έπιλέγουν άμνούς μαυρομάτικους, έχοντας τόν αυτόν 
χρωματισμόν μέ τά πρόβατα τής γενεάς «Καραμάνικο Κατσικάς».

Οί Καραγκούνικοι ούτοι κριοί βελτιώνουν τήν σωματικήν διάπλασιν τού 
προβάτου «Καραμάνικο Κατσικάς», προσδίδοντες είς τά ζώα τού Λεκανοπεδίου 
Ίωαννίνων μεγαλύτερον ύψος άκρωμίου καί μεγαλύτερον σωματικόν βάρος τόσον 
τών πωλουμένων άμνών γάλακτος, δσον καί τών διατηρουμένων πρός Αναπαρα
γωγήν Αμνάδων. Βελτίωσιν γαλακτοπαραγωγής δεν έπιφέρουν, διότι, ώς ήδη 
έδείχθη, τά πρόβατα τής γενεάς «Καραμάνικο Κατσικάς» έχουν γαλακτοπαραγω
γήν σηχνά μεγαλυτέραν τών Καραγκούνικων.

Ό  έγκλιματισμός τών Καραγκούνικων ζώων είναι λίαν έπιτυχής, διότι τά 
πρώτα ταύτα έμφανίζουν σοβαράν άνθεκτικότητα είς τάς έσωπαρασιτώσεις.

Ε π ’ έσχάτων έπαυσεν ή εισαγωγή κριών «Καραγκούνικων», διότι οί πα
ραγωγοί τών Ίωνννίνων χρησιμοποιούν ώςβελτιωτάς κριούς τού Σταθμού Γεωρ
γικής Έρεύνης Ίωαννίνων προερχομένους έκ διασταυρώσεως τών προβατινών 
«Καραμάνικο Κατσικάς» μέ κριούς Φρισλανδίας».

2) Γενεά Ζακύνθου
Ή  Δ)νσις Γεωργίας Θεσπρωτίας είσήγαγε έπί μίαν διετίαν πρόβατα Ζα

κύνθου, πρός βελτίωσιν τής σωματικής διαπλάσεως τού ζώντος βάρους καί τής 
γαλακτοπαραγωγής τών ποιμενικών προβάτων τής πεδινής περιοχής Φαναρίου 
κοί περιοχής Λιόπσι Σιαγιάδος.

Άτυχώς, τά είσαχθέντα ζώα ύπέφεραν σοβαρά κατά τήν περίοδον τού έγ- 
κλιματισμού καί έσημειώθησαν θάνατοι είς σοβαρόν ποσοστόν καί γενικαί προ- 
σβολαί τών ζώων έξ έσωπαρασιτώσεων. Τά πλείστα τών είσαχθέντων ζώων τε- 
λικώς έθανον ή έσφάγησαν καί μόνον μικρόν ποσοστόν τών ζώων κατώρθωσε νά 
έπιβιώση. Ή  έπίδρασις ούτω τών ζώων τής Ζακύνθου έπί τής έντοπίας προβα
τοτροφίας ύπήρξε μάλλον περιωρισμένη.

Λεπτομερέστερα στοιχεία έπί τού έγκλιματισμού τής γενεάς Ζακύνθου δέν 
ύφίστανται.

3. Γενεά Χίου
α) Έ δη  προπολεμικώς είσήχθησαν τοιαύτα ζώα είς τό Εθνικόν ’Αγροτικόν 

Οίκοτροφείον Άρρένων Ίωαννίνων. Τά είσαχθέντα ζώα, κατά τήν περίοδον 
1035—1940, ύπέφεραν σοβαρώς έκ τών έσωπαρασιτώσεων καί τής έντεροτοξιναι- 
μίας, παρά τήν οίκόσιτον διατροφήν των είς τό Ίδρυμα. Τελικώς, τό 1940 διετη- 
ρούντο είς τό 'Ίδρυμα τούτο μόνον προϊόντα διασταυρώσεως Χιακού κριού μετά 
προβατινών τής γενεάς «Καραμάνικο Κατσικάς», άτινα δμως, κατά τό 'Ίδρυμα, 
ώς προϊόντα 5 συνεχών διασταυρώσεων μέ χιακόν πρόβατον, έχαρακτηρίζοντο 
μετά τήν πέμπτην διασταύρωσιν ώς καθαρόαιμα Χίου. Μεταπαλεμικώς είσήχθη- 
σαν 5 προβατίναι καί 2 κριοί τής γενάς Χίου, προερχόμενοι έκ τού ποιμνίου τής



Άνωτάτης Γεωπονικής Σχολής ’Αθηνών. Κατά τό ίδρυμα, τδ χιακδν πρόβατον 
προελεύσεως Αθηνών, καίτοι υποφέρει έκ των έσωπαρασιτώσεων, διατηρείται έν 
τ\ έκτροφη, μέ μειωμένας δμως άποδόσεις γάλακτος.

Τά προϊόντα του χιακοΰ προβάτου τοϋ Ιδρύματος τούτου ζητούνται παρά 
των έκτροφέων.

β) Πρόβατα Χίου είσήγαγεν άπδ πενταετίας καί δ έκτροφεύς δικηγόρος Μι
χαήλ Αάππας. Είσήγαγεν άρχικώς 5 προβατίνας καί ένα κριόν έκ Χίου. Έκτοτε 
καί μέχρι σήμερον ό άριθμός μένει σταθερός. Κατά τήν γνώμην τού έκτροφέως 
τά πρόβατα Χίου παρουσιάζουν μεγάλην ευπάθειαν εις τήν έντεροτοξιναιμίαν καί 
ένεφάνισαν σοβαράν μείωσιν τής γαλακτοπαραγωγής κυρίως διότι περιωρίσθη ή 
άμελκτική περίοδος. Τά υπό τού έκτροφέως τούτου διατεθέντα είς Ιδιωτικός έκ- 
τροηάς παράγωγα δέν ηύδοκίμησαν.

γ) Ύπό τής Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος είσήχθησαν πρό πενταε
τίας περίπου 220 άμνοί (180 θήλεα καί 40 άρρενα) ήλικίας 4—8 μηνών καί διε- 
νεμήθησαν άνά 2—5 θήλεα καί άνά έν άρρεν εις τούς πλέον προοδευτικούς προ- 
β ιτοτρόφους τών Κοινοτήτων Κατσικάς—Ανατολής—Περάματος -  Πεδινής κλπ. 
τού Λεκανοπεδίου τών Ίωαννίνων. Τά ζώα ύπέφεραν σοβαρώς κατά τήν περίο
δον τού έγκλιματισμού καί πολλά έθανον κατά τό πρώτον έτος τής εισαγωγής των. 
Έ ν συνεχείρ πολλά ένόσησαν έξ έσωπαρασιτώσεων καί έτερα έξ έντεροτοξιναι- 
μίας καί ούτω σήμερον μετά πενταετίαν άπό τής εισαγωγής των σχεδόν ούδέν 
καθαρόαιμον ζώον δέν έπιβιώνει.

δ) Ύπό τής 5Αγροτικής Τραπέζης Κερκύρας—νΑρτηςκαΙ Πρεβέζης ένηργή- 
θησαν έπίσης είσαγωγαΐ Χιακών προβάτων έκ Χίου καί διετέθησαν εις τούς 
πλέον προοδευτικούς παραγωγούς τών παραθαλασσίων τούτων περιοχών. ΚαΙέδώ 
τά είσαχθέντα ζώα ένεφάνισαν μεγάλην νοσηρότητα καί υψηλόν ποσοστδν θανής, 
παρά ταύτα όμως, ϊδίςι έν Κερκύρρ καί εις τήν περιοχήν τών 'Αγίων Δούλων, 
έξακολουθούν είσέιι νά έκτρέφωνται χιακά πρόβατα οίκόσιτα. Κατά ταύτα είς τήν 
παράλιον ζώνην τό χιακδν πρόβατον έγκλιματίζεται καλλίτερον άπότά ηπειρωτικά 
υψίπεδα όπου τό ψύχος τό χειμερινόν φαίνεται ότι έξασθενεϊ σοβαρώς τήν άνθε- 
κτικότητα τών προβάτων Χίου.

Συμπερασματικώς, φρονούμεν, ότι δι’ έντατικάς μορφάς έκμεταλλεύσεως τής 
παραλίου ζώνης καϊ είς χεϊρας προοδευτικών παραγωγών έχόντων συνείδησιν καί 
πείραν έπϊ οίκοσίτου έκτροφής προβάτων, είναι σκόπιμος ή εισαγωγή χιακών προ
βάτων διά τήν βελτίωσιν τόσον τής γαλακτοπαραγωγής όσον καί τής κρεατοπα
ραγωγής τών έντοπίων προβάτων.

Β.-ΞΕΝΙΗΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΑΙ ΕΝ ΗΠΕΙΡΩ

Εκτός τών άναφερθεισών άνωτέρω έλληνικών γενεών προβάτων, είς Ή 
πειρον είσήχθησαν καί αί κάτωθι ξενικαί γενεαΐ προβάτων:

1. ΠΡΟΒΑΤΟΝ ΣΑΡΔΗΝΙΑΣ

Μετά τήν λήξιν ταύ άνταρτοπολέμου, πρός κάλυψιν τών άναγκών τών έπα- 
ναπατριζομένων άγροιών είς τάς έστίας των, είσήχθησαν άρκεταί χιλιάδες προ
βάτων Σαρδηνίας είς Ελλάδα καί διενεμήθησαν άνά 5—10 πρόβατα κατά άνα- 
πατριζομένην οίκαγένειαν.

Επειδή είς Ήπειρον ό άριθμός τών έπαναπατριζομένων άγροτών ήτο ση
μαντικός, διενεμήθησαν άρκετά πρόβατα Σαρδηνίας είς τήν περιοχήν.
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Ό  Γεωργοκτηνοτροφικός Σταθμός Ίωαννίνων έλαβεν έπίσης 50 πρόβατα 
Σαρδηνίας, δτινα έκτοτε διατηρούνται είς τό "Ίδρυμα είς ίδιον ποίμνιον.

Τά είσαχθέντα πρόβατα είς τό 'Ίδρυμα διατηρούνται καί διατρέφονται κατά 
τόν αυτόν τρόπον μέ τό ποίμνιον τών έντοπίων προβάτων «Καραμάνικο Κατσικάς ♦ 
ήτοι ύπό ποιμενικήν μορφήν, διατρεφόμενα σταυλικώς μόνον κατά τάς ήμέρας βα
ρείας κακοκαιρίας. Ό  ένσταυλισμός τού ποιμνίου κατά τήν Φθινοπωρινήν—Χει
μερινήν περίοδον ένεργείται είς έλεύθερον ύπόστεγον, κατά δέ τήν έαρινήν καί 
θερινήν περίοδον είς πρόχειρον μανδρείον. 01 Αμνοί άπογαλακτίζονται είς ήλικίαν 
60 ήμερων και έν συνεχείς παραμένουν έπΐ 40—50 ήμέρας έν τώ σταύλω, λαμ- 
βάνοντες 250 γραμμ. μίγματος καρπών και ξηρόν χόρτον ή γράστιν άναλόγως 
τής περιόδου. Ακολούθως έξέρχονται είς τήν βοσκήν μετά τών Ανεπτυγμένων 
ζώων τού αυτού ποιμνίου, δπου παραμένουν μέχρι τών μέσων Δεκεμβρίου, δτε 
άπαντα τά ζώα, λόγω κακοκαιρίας, διαβιούν μέχρι τέλους Φεβρουαρίου ή Μαρτίου 
έν τώ σταύλω.

ΈπΙ τού προβάτου Σαρδηνίας παραθέτομεν κατωτέρω στοιχεία, ληφθέντα έκ 
τής έκθέσεως τού Γεωπόνου τού Ιδρύματος κ. Ιακώβου Περδικάρη, ύπό τόν τίτ- 

ί λον «ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟΝ ΣΑΡΔΗΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
! ΕΡΕΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ—ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1965.
ί

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ι

' Κατά τάς γενομένας Σωματομετρήσεις, έλήφθησαν μόνον τρεις διαστάσεις,
( αί όποίαι καί έθεωρήθησαν ως αί βασικώτεραι. Αί διαστάσεις αύται είναι: "Υψος
[ Ακρωμίου, μήκος σώματος και περίμετρος θώρακος. Έξ αυτών τό ύψος Ακρωμίου
ί καί τό μήκος σώματος έλήφθησαν δΓ υψομετρικής ράβδου, ή δέ περίμετρος θώ-

ράκος διά μετροταινίας.
Αί Ανωτέρω διαστάσεις έλήφθησαν εις μέν τούς Αμνούς είς ήλικίαν 60,90 

\ καί 180 ήμερών, είς δέ τά πρόβατα έκ τού συνόλου τού ποιμνίου. Όμοίως αί σω- 
ματομετρήσεις τών κριών έλήφθησαν έπΐ τεσσάρων μόνον Ατόμων, έκ τών όποιων 

■ οί δύο ήσαν κριοί ένήλικες καί οί Αλλοι δύο ζυγούρια.
• Είς τόν πίνακα I έμφαίνονται συγκεντρωτικώς οί μέσοι δροι Απασών τών

ληφθεισών σωματομετρήσεων.
' Σ η μ ε ί ω σ ι ς :  Διά τής λέξεως «Απόκλισις» έννοούμεν τό εύρος δπερ παρουσιά-
? ζουν τά 66°/0 τού συνολικού πληθυσμού τών ζώων πέριξ τού έκάστοτε εύρεθέν-

τος μέσου δρου.
Ό  πίναξ II παρουσιάζει τόν μέσον δρον σωματομετρήσεων δλων τών Ατό 

μων φυλής Σαρδηνίας, Ατινα είσήχθησαν είς τόν Σταθμόν Γεωργικής Έρεύνης 
Ίωαννίνων διά πρώτην φοράν έξ Ιταλίας (1952).

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Έκ τών πινάκων I καί II έξάγεται, δτι τά έκτρεφόμενα πρόβατα καί Αμνοί 
είς τόν Σταθμόν Γεωργικής Έρεύνης Ίωαννίνων, έν συγκρίσει πρός τά είσαχθέντα 
τοιαύτα, παρουσιάζουν τάς έξής διαφοράς:

Οί παρ’ ήμίν έκτρεφόμενοι Αμνοί ήλικίας 60,90 καί 180 ήμερών παρου
σίασαν, ώς πρός τούς είσαχθέντας τοιούτους, κατά μέσον δρον, έλαφράν σμίκρυν- 
σιν ώς πρός τό ύψος Ακρωμίου καί τήν περίμετρον θώρακος, μεγαλυτέραν δέ σμί- 
κρυνσιν ώς πρός τό μήκος σώματος.

Τά ένήλικα πρόβατα, Αντιθέτως, παρουσίασαν ώς πρός τά είσαχθέντα, σμί-
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ I
Μέσου δρου σωματομετρήσεων προβάτων καί άμών 

Σαρδηνίας κατά τό έτος 1964

Κατηγορία ζώων
Ά ριθ .

άτό-
μων

"Υψος άκρωμίου Μήκος σώματος Περιμ. θώρακος 

Μ. δρ. άπόκλ. Μ. δρ άπόκλ. Μ. δρ. άπόκλ.

’Αμνοί ήλ. 60 ή- 
μερών—άρρενες 29 0.460 +0.026 0.476 +0.018 0.527 +0.037
’Αμνοί ήλ. 60 ή- 
μερών—Θήλεις 29 0.441 +0.028 0.461 +0.035 0.520 +0.023
’Αμνοί ήλ. 90 ή 
μερων—άρρενες 26 0.474 +0.036 0.488 +0.044 0.529 +0.078
’Αμνοί ήλ. 90 ή- 
μερών—θήλεις 29 0.457 +0.033 0.468 •+0.030 0.509 +0.040
’Αμνοί ήλ. 180 ή- 
μερών—άρρενες 13 0.523 +0.028 0.552 +0.042 0.618 +0.039
’Αμνοί ήλ. 180 ή- 
μερών—θήλεις 27 0.492 +0.032 0.534 +0.029 0.599 +0.051
Κριοί 4 0.647 +0.050 0.717 +0.047 0.875 +0.080
Πρόβατα ένήλικα 79 0.594 +0.014 0.643 +0.025 0.772 +0.037

κρυνσιν εις τό μήκος σώματος (0,117 μ.), στασιμότητα ώς πρός τό ύψος άκρωμίου 
καί έλαφροτάτην αύξησιν ώς πρός τήν περίμετρον θώρακος (0,005 μ.).

Τέλος, ot έκτριφόμενοι παρ’ήμίν κριοί, ώς πρός τούς είσαχθέντας τοιούτους, 
παρουσίασαν σμίκρυνσιν ώς πρός τήν περίμετρον θώρακος (0,035 μ.), τό μήκος 
σώματος (0,133 μ.) καί τό ύψος άκρωμίου (0,063 μ.)·

Έ ν γένει, δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν έκ των άνωτέρω στοιχείων, δτι τά 
παρ’ ήμίν εκτρεφόμενα πρόβατα Σαρδηνίας, όσον μεγαλώνουν, τείνουν νά άπομα- 
κρυνθούν έκ τού μέσου δρου των είσαχθέντων ώς πρός τό ύψος άκρωμίου καί νά
πλησιάσουν ώς πρός τόν μέσον δρον τής περιμέτρου θώρακος καί τού μήκους σώ
ματος, των είσαχθέντων τοιούτων.

Αί άνωτέρω συγκρίσεις δέν δέν δύνανται νά χαρακτρισθώσιν άπόλυτοι, καθ’ 
δσον ό άριθμός των είσαχθέντων ζώων ήτο κατά πολύ μικρότερος των διατηρου- 
μένων παρ’ ήμίν σήμερον τούτων. Δυνάμεθα δμως νά έκφέρωμεν τήν γνώμην, 
δτι κατά κανόνα, έκτός τού μήκους σώματος των προβάτων τούτων, δπερ ύπέστη 
σμίκρυνσιν τινά, κατά τάς λοιπάς σωματομετρήσεις, τά παρ’ ήμίν έκτρεφόμενα 
πρόβατα Σαρδηνίας ούσιαστικώς δέν διαφέρουν άπό τά είσαχθέντα τοιαΰτα.

Είς τόν πίνακα III δίδονται κατά μέσον δρον οί σωματομετρήσεις διαφόρων 
άλλων όρεινών ή ήμιορεινών προβάτων, άτινα έκτρέφονται έν Έλλάδι.

Έάν συγκρίνωμεν τάς σωματομετρήσεις τού προβάτου Σαρδηνίας, μέ τάς 
άναφερομένας, συνάγομεν δτι δύνανται τά πρόβατα Σαρδηνίας νά θεωρηθούν άπό 
τά πλέον μεγαλόσωμα δρεινά ή ήμειορεινά πρόβατα.
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Έν Έλλάδι ύπάρχουσιν, ώς γνωστόν, καί άλλαι φυλαΐ βελτιωμένων προ
βάτων (Νησιωτικά κλπ.), άλλά ταϋτα δέν δύνανται νά συγκρίνουν μετά των άνω* 
τέρω, διότι έκτρέφονται υπό οίκόσιτον μορφήν.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΣ II
Μέσου δρου σωματομετρήσεων προβάτων καί άμνών 

Σαρδηνίας κατά τό £τος 1952

α)α Κατηγορία ζώων ΆριΟ. Μέσος δρος
άτόμων Ύψος άκρωμίου Μήκος σώμα- Περίμ.

μ.μ. τος Φώρακος

1. ’Αμνοί ήλικίας 60
ήμερων άρρενες 7 0,476 0,562 0,564

2. ’Αμνοί ήλικίας 60
ήμερών Οήλεις 9 0,467 0,584 0,576

3. ’Αμνοί ήλικίας 90
ήμερών άρρενες 6 0,504 0,618 0,615

4. ’Αμνοί ήλικίας 90
ήμερών Όήλεις 9 0,483 0,617 0,620

’ 5. ’Αμνοί ήλικίας 180 -

ήμερών άρρενες 5 0,519 0,696 0,692
6. ’Αμνοί ήλικίας 180

ήμερών Οήλεις * 9 0,507 0,660 0,672
7. Κριοί ένήλικες 3 0,710 0,850 0,910
8. Πρόβατα ένήλικα 45 0,594 0,760 0,767

Π Ι Ν Α Ξ III
Μέσου δρου σωματομετρήσεων λοιπώ ν φ υλώ ν προβάτων

Φ υ λ ή  Ύψος άκρωμίου Μήκος σώματος Περιμ. Θώρακος
νΑρρεν. Θήλ. νΑρρεν . Θηλ. νΑρρεν. Θηλ.

Καραμάνικο Κατσικάς 0,593 0,553 0,670 0,614 0,860 0,730
Μεσολογγίου 0,681 0,624 0,694 0,656 0,940 0,860
Γραμμουστιανών 0,633 0,569 0,673 0,611 0,836 0,876
Άρβανιτοβλάχικων 0,615 0,587 0,655 0,616 0,875 0,826
Βλάχικων 0,606 0,578 0,612 0,605 0,823 0,770
Σαρακατσάνικων 0,635 0,588 0,652 0,619 0,888 0,787
Μωραΐτικων 0,650 0,619 0,680 0,657 0,940 0,878

Μέσος δρος 0,623 0,588 0,668 0,625 0,879 0,818

ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ

Ή  φυλή Σαρδηνίας είναι κατ’ έξοχήν γαλακτοπαραγωγική φυλή καί κατα- 
' τάσσεται, ώς πρός τήν ουράν, εις τά μακρόουρα καί λεπτόουρα πρόβατα.
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Π I N A S χν
Σωματικόν βάρος άμνών διαφόρων ήλικιών

Ηλικία Άρρενες άμνοί Θήλεις άμνοί
εις ήμέρας Άριθ. Μέσ. βάρος Άπόκλι- Άριθ. Μέσον βάρος Άπόκλις

άτόμ. είς χιλγ. σις άτόμ. είς χλγο. σις

Ιη ήμέρα 
τοκετού 31 3,84 +0,315 29 3,26 +0,547

30η ήμέρα 24 10,05 +0,584 28 8,82 +0,668
40η 27 11,85 +0,240 30 10,60 +0,298
50η 3» 26 13,64 +0,851 30 12,27 +0,441
60η » 27 15,48 +2,970 32 13,57 +2,660
70η » 24 15,79 +3,350 32 13,31 +2,270
80η » 23 16,14 +3,670 32 14,42 +2,630
90η » 23 16,29 +3,370 31 13,53 +2,720

180η » 13 23,80 +  3,440 27 21,90 +3,450

Ό σον άφορά δέ τό εριον αυτής, κατατάσσεται είς τήν κατηγορίαν των άνα- 
μικτομάλλων προβάτων.

ΣΩΜΑΤΙΚΟΝ ΒΑΡΟΣ

Ό πω ς αί σωματομετρήσεις, οΰτω καί τό σωματικόν βάρος τών άμνών Σαρ
δηνίας έλήφθη είς διαφόρους ήλικίας. Ό  πίναξ IV μάς παρουσιάζει τά μέσα σω
ματικά βάρη τών άμνών είς διαφόρους ήλικίας.

Τό σωματικόν βάρος τών ένηλίκων προβάτων καί κριών έλήφθη έντός του 
αύτοϋ έτους τέσσαρας φοράς (άνά τρίμηνον). Οΰτω άπεφεύχθησαν αί διάφοροι έπι- 
δράσεις έπΐ τού βάρους (κουρά, έγκυμοσύνη, θερμοκρασίαι έποχής κλπ.). Ό  πίναξ V 
δεικνύει τά σωματικά βάρη ως έλήφθησαν άνά τρίμηνον.

Π I Ν Α Ξ ν
Σωματικά βάρη ένηλίκων προβάτων καί κριών.

Κ ρ ι ο ί Π ρ ο β α τ ί  ν α ι

Ζυγίσεις Ά ριθ.
άτόμων

Μέσ. βάρος 
είς χλγ.

Άπόκλι-
σις

Άριθ.
άτόμων

Μέσ. βάρος 
είς χλγ.

Άπόκλι-
σις

Α'. 3/μηνο 4 60,20 +  5,38 79 39,75 +  4,30
Β'. » 3 59,26 +  13,00 52 40,77 +  16,40
Γ . » 4 61,65 +  10,09 75 43,71 +  15,80
Δ'. » 4 61,75 +  8,88 68 44,41 +23,00

Μέσος δρος 3,7 60,71 = 68,5 42,16 —
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Έκ τοΰ πίνακος τούτου έμφαίνεται, δτι τό μέσον βάρος των προβάτων Σαρ- 
δινίας πού έκτρέφονται παρ’ ήμίν, έχει ώς έξης:

—Κριοί 60,71 χλγ.
—Προβατίναι 42,16 »
Πείραμα έντατικής παχύνσεως αμνών.
Κατά τό 1964 έπραγματοποήθη είς τόν παρ’ ήμίν Σταθμόν παρά τού Γεω

πόνου κ. Ευσταθίου Γελέκη πείραμα έντατικής παχύνσεως άμνών. Είς τούτο έλή- 
φθησαν δύο δμάδες άμνών, αΐτινες άπετελούντο άντιστοίχως έκ δέκα άτόμων φυ
λής Σαρδινίας κα) δέκα φυλής προερχομένης έκ διασταυρώσεως Καραμάνικου 
Κατσικάς καί Φρισλανδίας. Είς έκάστην όμάδα οί πέντε άμνοί ήσαν άρρενες καί 
οί έτεροι πέντε θήλεις.

Άπαντες οί άμνοί έλήφθησαν μετά τόν άπογαλακτισμόν, διετηρήθησαν έν- 
σταυλισμένοι καί έλάμβανον ήμερησίως καί κατά βούλησιν: α) χλωρόν χόρτον (άπό 
μετρίας έως καλής ποιότητος) και β) μίγμα έκ τής έξής συνθέσεως·' βαμβακόπηττα 
25%, άραβόσιτος 48,5%, κριθή 25°/0 xal μαγειρικόν άλας 1,5%.

Ή  πειραματική έργασία διήρκεσεν 190 ημέρας (περίπου 6 μήνας). Κατά τό 
διάστημα τούτο οί πρός παρακολούθησιν άμνοί ελαβον τάς κατωτέρω ποσότητας 
τροφών:

—Πρόβατα Σαρδηνίας: 5.756 χλγ. χλωρού χόρτου ήτοι 575.6 χλγ. κατ’
άιομον

—Πρόβατα Σαρδηνίας 979 χγλ. μίγματος ήτοι 97,9 χλγ. κατ’ άτομον
—Πρόβατα διασταυρωμένα 6.393 χλγ. χλωρού χόρτου ήτοι 639.3 χγλ. κατ’

άτομον
— » » 1.019 χλγ. μίγματος ήτοι 101 χλγ. κατ’ άτομον
Μέ τάς άνωτέρω τροφάς οί άμνοί είς ήλικίαν 8 μηνών (2 μήνες θηλάζον- 

τες καί 6 μήνες είς τό πείραμα) παρουσίασαν τά έξής σωματικά βάρη, κατά μέ
σον δρον καί κατ’ άτομον.

α) Σαρδηνίας 31, 20, χλγ., β) διασταυρωμένα 42, 12 χλγ.
Τ* άνωτέρω στοιχεία άναφέρονται ένδεικτικώς, διά νά καταδείξωμεν τό 

μέγιστον βάρος, δπερ δύνανται νά λάβουν οί άμνοί Σαρδηνίας είς ήλικίαν 8 μη
νών, δι’ έντατικής διατροφής. Δέν δύνανται δμως νά συγκριθούν καί μεταξύ των, 
διότι οί άμνοί Σαρδηνίας προέρχονται έκ καθαρόαιμου φυλής, ένώ άντιθέτως οί 
έτεροι (Καραμάνικο Κατσικάς καί Φρισλανδίας) έκ διασταυρώσεως.

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Έκ τού πίνακος IV έξάγεται, δτι οί άμνοί είς ήλικίαν 60 ήμερώναύ ξάνουν, 
ώς πρός τό σωματικόν βάρος, κανονικώς. Άπό δέ τήν 60ήν ήμέραν έως καί τήν 
90ήν, ή αύξησις συνεχίζεται, άλλά μέ βραδύν ρυθμόν, λόγω μεταβολής, ήν ύφίστα- 
νται λόγιο τού άπογαλακτισμού.

Δεδομένου δέ δτι, 6 άπογαλακτισμός έγένετυ άποτόμως, φρονούμεν δτι έάν 
θά έπραγματοποιεϊτο ούτος βαθμιαίως, πιθανόν νά εΐχωμεν έλαχίστην τινά αύ- 
ξησιν τού σωματικού βάρους έως ήλικίας 90 ήμερών.

Ή  άπόκλισις τού σωματικού βάρους (δηλαδή ή διακύμιινσις ήν παρουσιάζουν 
τά 66% τού πληθυσμού, πέριξ τού μέσου δρου) είς τούς άμνούς έως ήλικίας 60 
ήμερών, είναι έλαχίστη. Τούτο σημαίνει, δτι έως τής ήλικίας ταύτης, τό λαμβανό- 
μενον μέσον σωματικόν βάρος, είναι σχεδόν σταθερόν δι* άπαντα τά άτομα. Πέ
ραν τών 60 ήμερών, παρουσιάζεται μεγαλυτέρα άπόκλισις τού σωματικού βάρους 
μεταξύ τών άτόμων.

'Όπως έμφανίζεται καί έκ τού πίνακος V, τά ένήλικα πρόβατα παρουσιά-
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ζουν έπίσης μεγάλον εύρος διαφορών, ώς πρδς τδν μέσον δρον τού σωματικού βάρους.
Είς τδν πίνακα VI δίδονται (κατά μ, δ.) τά σωματικά βάρη ένίων φυλών, 

έκτρεφομένων έν Έλλάδι ύπδ ποιμενικήν μορφήν, κατά τδν Χατζηόλου.
Συγκρίνοντες τά σωματικά βάρη τού πίνακος τούτου, με τδν μέσον δρον τών 

προβάτων Σαρδηνίας (άρρενα 60,71 χλγ.—θήλεα 42,16 χλγ.) συνάγομεν, δτι τδ 
πρόβατον Σαρδηνίας δύναται νά χαρακτηρισθή ώς τδ πλέον μεγαλόσωμον ποιμε- 
νικδν πρόβατον, άπδ δσα έκτρέφονται παρ’ ήμίν.

Π I Ν Α Ξ ν ΐ
Σωματικά βάρη ε ίς χλγ . διαφόρων φυλών

α/α Φ υ λ ή
Μέσον σωματικόν 

Άρρένων
βάρος είς χλγ. 
Θηλέων

1. Γραμμουστιανών 36,5 26,4
2. Άρβανιτοβλάχικων 37,6 27,2
3. Βλάχικων 36,8 26,6
4. Σαρακατσάνικων 40,8 28,9
5. Μωραΐτικων 49,2 36,4
6. Καραμάνικου Κατσικάς 48,0 31,9
7. Μεσολογγίου 53,4 39,1
8. Ρουμλουκίου 48,9 35,1
9. Σερρών 55,0 42,9

ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Τά πρόβατα Σαρδηνίας, έξ δλων τών έκτρεφομένων ποιμενικών φυλών έν 
Έλλάδι, παρουσιάζουν τήν πλέον Ικανοποιητικήν άπόδοσιν είς γαλακτοπαραγωγήν. 
Είς τδν πίνακα y n , δίδεται ή μέση γαλακτοπαραγωγή τών έν λόγω προβάτων έπΐ 
μίαν Ιίετίαν (συμπεριλαμβανομένης καί τής ποσότητος ήν καταναλίσκουν οί άμνοί, 
έως ήλικίας 60 ήμερών;.

Έκ τού πίνακος τούτου έμφαίνεται, δτι άπδ τδ 1952 έως τδ 1954 δπότε τά 
πρόβατα διήρχοντο περίοδον προσαρμογής., ή μέση έτησία γαλακτοπαραγωγή κατά 
κεφαλήν, παρουσίασεν αύξησιν. Έν συνεχεία έως τδ 1959 παρουσίασε πτώσιν 
καί άπδ τού 1960 καί έντεύθεν (δπότε έγένετο έπιλογή) ήρχισε τδ ποίμνιον νά 
παρουσιάζη σχετικώς ίκανοποιητικάς όποδόσεις γάλακτος. Έκ τού αυτού πίνακος 
έπίσης έμφαίνεται, δτι κατ’ άτομον έτησία γαλ)γή, εις τά 60% τού πληθυσμού, 
κυμαίνεται άπδ 98,20 έως 156 χλγ. μέ μέσον δρον 127,10 χλγ.

Είς τήν νήσον Σαρδηνίαν, δπου έκτρέφεται ή φυλή αύτη, παρουσιάζεται 
είς δύο τύπους. Κατά τδν Ρ. Bonelli, τά τού πρώτου τύπου έχουν μέσην έτησίαν 
γαλ)γήν κατά κεφαλήν 195.068 (+40,42) χλγ., τά δέ [πρόβατα τού δευτέρου τύ
που παρουσιάζονται μέ μέσην έτησίαν γαλ)γήν 227,190 (+42,67) χλγ.

Ή  άνωτέρω διαφορά άπδ τάς παρ’ ήμίν άποδόσεις όφοίλεται κατά κύριον 
λόγον, είς τδν ποιοτικδν τρόπον διατροφής τών ποιμνίων.

Είς τά γενεαλογικά βιβλία, τά όποια τηρούνται είς τήν Έπιθεώρησιν Γεω- 
γίας τής πόλεως Cagliari ύπάρχουσι παί άτομα μέμέση έτησίαν γαλ)γήν 440 γλγ.

(Συνεχίζεται)
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