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ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π Α Τ Σ 10Υ , Ιερέω;

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ Ο ΛΑΪΝΑΣ 1836-1886
«Άφιερονται xfj ίερα αχιρ. των μαχαρία xfj μνήμβ αδίκως σφάγιά- 
σ#βντων κατά τά εχη 1947— 1949 αοιδίμων '/ερεώ ν εκ χής *Εηαρχίας 
Κονίχοης Άϋαν. Γεράοη, Κων. Τοάγγα, Λημ. Παπαδημηχρίον, 
Καθάριου, Νιχολ, Σγονρου χα'ι Χρήστου Ζούχη*.

Έ ν  τφ μέσφ της ατό χωρίον Καβάσιλλα προς Λουτρά Καβασίλλων βατής 
οδού, υπάρχει Παρεκκλήσιον βυζαντινοί) ρυθμοί) μειά τρούλλου, τιμώμενον επ’ 
όνόματι των Γενεθλίων τής Θεοτόκου, άνεγερθέν τό 1804 και ιστορηθέν γενικώς 
διά τοιχογραφιών κατά τό έτος 1864 ΙπιμεΧεία τον *Ιερομόναχον Χονσάνθου Λαενά, 
ώς τούτο άποδεικνύεται εκ τής υπέρθυρου έσωθεν τοί) Ναού επιγραφής.

Τότε, δεν μάς εκίνησε τόσον την περιέργειαν τό δνομα τού αειμνήστου τού
του Τερομονάχου τό οποίον δέον νά σημειουθή εδώ δτι διά πρώτην φοράν ύπέπι- 
πτεν εις την άντίληψίν μας, όσον μάς εκίνησε την περιέργειαν μία εν τή βορείφ 
πλευρςί τού Ναού ολόσωμος εικών τού Ά γιου Νεομάρτυρο; Ίω άννου τού εκ Κο· 
νίτσης τού τελείως αγνώστου εις ήμάς, ούσης παραπλεΰρως τής είκόνος τού αγίου 
Χρύσανθού.

Έ κ  τής αφορμής εκείνης εξεκινήσαμεν με την προϋπόθεσιν, δχι μόνον νά 
μάθωμεν σχετικώς περί τού αγίου τούτου Νεομάρτυρος καί νά ίκανοποιήσωμεν την 
περιέργειαν μας, άλλα καί νά γράψωμεν κατόπιν περί αυτού.

Προς τούτο μετέβημεν εις Κόνιτσαν μέ την άπόφασιν νά άποταθώμεν είς τούς 
δυναμένους νά μάς δώσουν σχετικάς περί αυτού πληροφορίας.

Καθ’ ύπόδειξιν δέ τού τότε γηραιού ελληνοδιδασκάλου αειμνήστου Νικολά
ου Παπακώστα, μετέβημεν είς τον Μητροτολ. Ναόν άγ. Νικολάου Κονίτσης οπού 
καί πάλιν άπηντήσαμεν έν τω δεξιω Προσκυνηταρίφ τρίμορφον εικόνα 1) Νεο
μάρτυρος Γεωργίου τού έξ Ίωαννίνων, 2) άγ. Χρύσανθού, καί 3) τού άγ. Νεομάρ
τυρος Ίωαννου τού εκ Κονίτσης φέρουσαν καί την εξής επιγραφήν.

«ζΐι’ Ιξόδων εΧαχίστον 'Τερομονάχου Χρύσανθον Λ όενά 
ίχ  ΚωμοπόΧεως Κονίτζης 1849 Νοεμβρίου 10> κ .τ . π. ( ι)

ψ.
1. Πρώτος ό αείμνηστος οΰτος 'Ιερομόναχος αφιέρωσε είκόνα εϊς τόν αγ. Νεομάρτυ- 

ρα ’Ιωάννην τόν έκ Κονίτσης έορταζόμενον την 23ην Σεπτεμβρίου.  ̂Βλέπε καί Εφημερίδα
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Έ κτος από τάς δυο αύτάς επιγραφάς πού φέρουσι τό όνομα του Χρύσανθού, 
δηλαδή του Παρεκκλησίου Καβασίλλων και τής τρίμορφου είκόνος του Μητροπ. 
Ναού Κονίτσης εν τω Προσχυνηταρίφ, πλήθος άλλων εικόνοον φερόντων τό όνομα 
του Χρύσανθού είναι διεσπαρμένοι εις τον αυτόν Μητροπ. Ναόν Κονίτσης, εις τό 
εν τή οικίςι Παπαδημούλη κελλίον του, καθώς εις τό Παλαιοσέλι και άλλαχοΓ·.

Ή ναγκάσθημεν τέλος πάντων να κάμωμεν εδώ την ως ανωτέρω προεισαγω* 
γήν έκ μόνου του λόγου ότι πολλά κατά την εποχήν εκείνην εν τή Έπαρχίφ Κονίτ
σης θρησκευτικής καί λατρευτικής φυσεως ζητήματα και χριστιανικής πολιτείας 
τοιαΰτα, είναι άρρήκτως συνδεδεμένα μέ τό όνομα του άειμχήστου τούτου Κληρι
κού, άξιου τφ δντι εργάτου τού άμπελώνος Χριστού Χρνσάνθου.

Έρευνώντες δθεν διά τον άγιον, τό ενα κατόπιν τού άλλου περιήρχοντο εις 
γνώσιν μας όλα τά χριστιανικά εκείνα κατορθώματα, τά σχέσιν εχοντα μέ τον 
Χρύσανθον, καί τά όποια εξύψωσαν και εξυψώνουν εις τήν συνείδησιν πάντων 
την χριστιανικήν ιαύτην φυσιογνωμίαν.

ΎΗτο βέβαια ' Ιερομόναχος δ άείμνηοτος Χρύσανθος, άλλα προ παντός ητο χρι
στιανός. Και χριστιανός χωρίς την ελαχίστην υποκρισίαν. *Qaov και άν επιχειρήσω- 
μεν ήμεΐς σήμερον νά παραστήσωμεν διά λόγων τήν ενάρετον και χρισττανικήν 
αυτού πολιτείαν, δεν θά δυνηθώμεν κατ’ ούδένα τρόπον νά άνταποκριθώμεν είς 
δλας αυτής τάς λεπτομέρειας.

Διά τούτο καί δ μελετών τήν εργασίαν ταύτην, άς έχει ύπ5 δψιν του νά ύπερ· 
βάλη εις τό σημεΐον αυτό τά πράγματα. Νά τά ύπερβάλη, διότι τότε καί μόνον θά 
δυνηθή νά πλησιάση πρός τήν αλήθειαν καί τήν πραγματικότητα.

Ή  πρός τον πλησίον αγάπη τού ‘Ιερομονάχου τούτου έπλεόναζε πάντοτε εν τή 
καρδίφ του καί ύπερεξεχείλιζε, διά τούτο καί επεξετείνετο καί πέραν τών ομοθρή
σκων του. ’Ορφανά παιδία εΰρισκον προστασίαν καί άσυλον. Πεινασμένοι έχόρται- 
νον. Γυμνοί ενεδύοντο, καί άλλοι άλλως παρηγορούντο. Καί εν φ τοιουτοτρόπως 
είργάζετο διά τούς άλλους, ό ίδιος δεν είχε πού νά κλίνη τήν κεφαλήν. Ίδ ιαν  στέ
γην δεν είχε. Και ακριβώς είς τό σημεΐον αυτό έγκειται ή μεγάλη άξια του άνδρός. 
"Ολοι ώς επί τό πλεΐστον οί ιερωμένοι φροντίζουν νά θησαυρίσουν επί τής γής, 
ό αείμνηστος δμως Χρύσανθος, ουδόλως έδωσε σημασίαν διά τά επίγεια καί φθαρ
τά. Ε π ιδ ίω ξε  τά επουράνια καί άφθαρτα. Έ κ  μιας τοιαύτης αφορμής καί ό αδελ
φός του Πάνος έγραφε είς μίαν εκ τών επιστολών του μέ κάποιο παράπονο διά
τήν Κοινωνίαν Κονίτσης καί τά εξής: « ....... ,λάβε 5: ρεγγίνης (3) πρός ένθύμησίν
μου διά νά φκιάνης τον παράδισον τής Κόνιτζας από τά πολλά πού τονς ένθιμούμε».

Αυτά δλα, άγαπητοί άναγνώσται, ειχον ύπ’ όψίν μου όταν επιχείρησα κατά 
τό έτος 1940 νά συντάξω τήν περί τής 'Ιστορίας τής 'Εκκλησιαστικής Επαρχίας 
Βελλάς καί Κονίτσης εργασίαν μου (β) εις τήν οποίαν, συν τυις άλλοις, έγραψα 
περί τού αειμνήστου Χρυσάνθου καί τά εξής:

« ......καί πριν ή παραθέσωμεν κατωτέρω τά έγγραφα ταύτα, (4) εθεοορήσα
με καθήκον νά μή παραλείψκομεν από τού νά διατυπώσωμεν εδώ τά άφορώντα τήν 
αγαθήν ψυχήν, καί νά έξυμνήσωμεν τον ενάρετον βίον τού μακαρίφ τή λήξει επί 
πεντηκονταετίαν σχεδόν ύπηρετήσαντος τήν Εκκλησίαν Κονίτσης Ιερομονάχου 
Χρυσάνθου Λαενά, δπως τούτο άλλως τε καί εκ τών παρατιθεμένων εγγράφων 
άπαδεικνύεται.
«’Αώος» 1937 ύπ* άριθ. φύλλα 600, 602, 607, 611 καί 618 «ό Άγιος Ιωάννης ό έκ Κονίτσης* 
υπό ‘Ιερέως Γεωργίου ΠαΤσίου). e t ,

2. Άργυροΰν νόμισμα αξίας—άν δεν άπατώμαι- 2δ γροσίων. (Επιστολή εκ Θηβών 20 
Μαρτίου 1859).

3. Παραμένει ανέκδοτος. , ,
4. Εύρέθησαν εν τω άρχείφ αύτου, καί μοί παρεχωρήθησαν υπό τού εν ζωή τότε αει

μνήστου Χριστοδ. Παπαδημούλη.
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Ούτος, ώς είναι μεμαρτυρημένον καί βέβαιον, διά τής εν γένει πολιτείας του, 
σεμνός έλεήμων καί καλοκάγαθος, άνεδείχθη υπερασπιστής των πτωχών δσον ού- 
δεις άλλος. Συλλέγων καθημερινώς εράνους, εύηργέτει τούς πάντας ανεξαρτήτως 
φυλής καί θρησκεύματος. ’Αδιαφορών διά τα περί εαυτού *αί μή έχων ουδέ καλύ- 
βην ηνά Ιδίαν, επεμελεΐτο καί προΐστατο είς παν τό χριστιανικόν καί θεάρεστον 
καί κοινωνικώς ωφέλιμον. β'θ 7ΓΟυ και στρέψη κανείς τό βλέμμα του, είς τήν 
Κόνιτσαν, εις τα Καβάσιλλα, εις τό Παλαιοσέλι καί αλλαχού, θά άντικρΰση έργα 
άτινα τή έπιμελείρ τού Χρύσανθού έγένοντο. *Ως εκ τούτων δλων είχεν αποκτήσει 
εξαιρετικήν φήμην, άκραν εμπιστοσύνην των προϊσταμένων του, απεριόριστον σε
βασμόν καί έκτίμησιν των Τουρκικών εν Κονίτση αρχών καί λοιπών κατοίκων 'Ο 
θωμανών, καθώ; καί τήν αγάπην καί τήν τυφλήν ύπακοήν τών ενοριτών του.

Δεν λέγομεν ύπευβολάς. Τό όμολογούσιν δσοι τον εγνώρισαν καί δσοι εύηρ- 
γετήθησαν. Καί οί λίθοι ακόμη άν ήτο δυνατόν νά ομιλήσουν, καί αυτοί θά έβρρν· 
τοφώνουν τήν αλήθειαν.

*ΑλλαΠ!, έως εδώ. "Αλλος πρέπει νά σκιαγραφήση τον καλόν τούτον Σ αμα
ρείτην. Ταπεινοί ήμεΐς σήμερον καί ανάξιοι, ιρέμομεν προ τής ίεράς σκιάς τού αγίου 
τούτου πρεσβύτου. Διά τούτο παραιτούμεν τήν γραφίδα, παραχωροΰμεν τήν θέσιν 
εις άλλους, καί εύχόμεθα δπως πολύ ταχέως παρουσιασθή ό πραγματικός βιογρά
φος αυτού. Τοιούτοι Κληρικοί, δεν πρέπει νά παραμένωσιν εν τή σκοτίφ». Καί 
ταύτα μέν έγραφον τότε περί αυτού, εξ ανυπόκριτου εύλαβείας καί σεβασμού πρός 
τήν μνήμην του κινούμενος.

Τώρα δμως πού πορήλθον τά χρόνΙα εκείνα καί πλησιάζει νά λησμονηθή 
ούτος καί νά πέση διά παντός είς τήν λήθην, τώρα πού εμεσολάβησαν τά δυσμενή 
διά τοιαύτας Ιργασίας πολεμικά γεγονότα καί έχάθησαν διά παντός ώρισμέναι εύ· 
καιρίαι, τώρα άνολογίζομαι τό σφάλμα τό οποίον διέπραξα προπολεμικώς (1937 
— 1940), πού δέν συνέταξα τότε τήν βιογραφίαν του. Τότε βέβαια εζων όλοι εκεί
νοι οί αείμνηστοι γέροντοντες προ παντός τής Κονίτσης, Διδάσκαλος Νικόλαος 
Παπακώστας, Σπυρίδων Δόβας, Χριστόδουλος Παπαδημούλης, ’Αθανάσιος Γουσ- 
γούνης καί άλλοι οί όποιοι ειχον γνωρίση από τά παιδικά καί νεανικά των χρόνΙα 
τον Χρύσανθον καί συνανεστράφησαν μετ’ αυτού, άλλοι δέ καί εύηργετήθησαν (δ). 
*Ως εκ τούτου ήσαν καί είς θέσιν νά γνωρίζουν καί τήν τελευταίαν περί αυτού 
λεπτομέρειαν.

'Αλλά, τέλος πάντων, ήμεϊς σήμερον, προ τετελεσμένων γεγονότων ευρισκόμε
νοι, άς δικαιολογηθώμεν είς τήν περίπτωσιν αυτήν μέ τό γνωμικόν «κάλλιο αργά 
παρά ποτέ», καί άς χαράξωμεν μερικάς γραμμάς περί τού αειμνήστου χρυσάνθου 
ιού Λαϊνά τού όποιου ήμεϊς, ουδέ τό δνομα δέν εΐμεθα άξιοι νά προφέρωμεν διά 
τών χειλέων μας, άν καί εϊμεθα ‘Ιερείς.

Γράφοντες λοιπόν κατωτέρω τά περί αυτού, όμολογούμεν δτι δέν ε’ίμεθα 
ήμεϊς οί ένδεδειγμένοι διά τοιαύτα. Ά λλοι έπρεπε νά ασχοληθούν μέ τήν βιογρα
φίαν του.
*Αλλ* επειδή εις δλους εκείνους τούς προηγουμένους μας υπολογισμούς ήπατήθη- 
μεν καί επέσαμεν εξω, καί επειδή παρερχομένου τού χρόνου πάντα έκεϊνα τά άφο· 
οώντα τον έν λόγω Χρύσανθον τό έν κατόπιν τού άλλου θά περιπέσουν είς τήν 
λήθην καί παντάπασι θά λησμονηθούν, διά τούτο, καί άναλαμβάνομεν διά τής 
χαράξεως τών γραμμών αυτών—έστω καί αργά—νά διασώσωμεν έκ τού πανδαμά- 
τορος χρόνου όλα τά στοιχεία έκεϊ α όσα μέχρι τής σήμερον έναπέμειναν, και νά 
φέρωμεν ταύτα είς δημοσιότητα.

Τήν περί τού Ιν λόγφ) Χρυσάνθου Ιργασίαν ταύτην τήν έστηρίξαμεν, 1) είς

6. ‘Αδελφοί Μπούνα (Γκαλμπατσιάρη) Πέτρος καί Ιωάννης.
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Εκκλησιαστικά τινα έγγραφα καί επιγραφάς επί Ναών καί εικόνων, 2), εις την 
ιδιωτικήν συγγενικήν ως επι τό πλειστον αλληλογραφίαν του Χρύσανθού, 3) εις 
τάς πληροφορίας τάς οποίας έχομεν εκ στόματος του μή επιζώντος σήμερον αειμνή
στου γέροντος Ίωάννου Μπουνα (Γκαλμπατσιάρη), και 4) είς τάς εκ παραδόσεως 
πληροφορίας των επιζώντων σήμερον αξιόπιστων καί ευυπολήπτων γερόντων Κο- 
νίτσης Βασιλείου Κοΰσίου, Χαραλ Παπανίκου, Χρήστου Πατέρα, Αλεξίου Φλώ
ρου, των κυριών Ε λένης Παπαδημοΰλη, Βασι?ακής Πατέρα, Αικατερίνης Μπίλη 
καί άλλων, οϊτινες εγνώρισαν κατά τά παιδικά των χρόνΙα τον αείμνηστον Χρύσανθον.

Άποβλέποντες δέ πάντοτε εις τό σύντομον—κατά τό δυνατόν—τής εργασίας 
ταύτης, ποιούμεθα εις τό σημεΐον αυτό τήν αρχήν τής βιογραφίας αυτού, καί γρά- 
φοντες, έξιστορούμεν μέ τάς μικράς και ασθενείς ημών δυνάμεις, δλα τά περί αυ
τού ως ακολούθως έμφαίνεται.

* **
'Ο  αείμνηστος ούτος καί καλλιφωνώτατος ‘Ιερομόναχος Χρύσανθος δ Λαϊ* 

νάς, δ κατά κόσμον Χριστόδουλος, κατά τάς ενδείξεις καί πληροφορίας τάς δποίας 
ύπ3 δψιιν μας εχομεν, κατήγετο από τήν νΑρταν. (β)

Ό  πατήρ αυτού τό όνομα Δημήτριος, ειχεν εγκατασταθεί οικογενειακώς είς 
Κόνιτσαν πολύ προ τού 1830, όπου κατεσνεύαζε καί έπώλει διάφορα πήλινα αγ
γεία καί λαγήνια, ές3 οΰ— υποθέτω—καί τό επώνυμον Λαϊνάς.

Ό  τόπος καί τό έτος τής γεννήσεως τού Χρύσανθού μάς είναι ά'δηλυι. Λαμβά- 
νοντες ομίος ύπ’ όψιν ότι κατά τό έτος 1836 εχειροτονήθη Ιερομόναχος εχων σύμ
φωνα μέ τούς Εκκλησιαστικούς Κανόνας τήν ήλικίαν των 30 ετών καί ότι τό έτος 
1886 εύρίσκετο εν τη ζωή ( Τ) καί ήτο 80 καί πλέον ετών, δυ^άμεθα νά αναβιβά
σουμε τό έτος τής γεννήσεώς του κατά τό χρονικόν διάστημα τών ετών 1800—1810.

Αί γραμματικοί γνώσεις αυτού δεν μάς είναι γνωσταί, διά τούτο καί σιω- 
πώμ^ν, άφήνοντες τό ζήτημα αυτό είς άλλους νά κρίνωσιν καί νά άποφανθώσιν 
περί αυτών. (6 7 8 9)

Μέχρι τής εποχής τής χειροτονίας του, φαίνεται ότι μετήρχετο καί ούτος τό 
επάγγελμα τού παιρός του, δμού ίσως μετά τών αδελφών του Τασιούλα καί Πά
νου, οί όποιοι άργότερον τό 1838 εγκατεστάθησαν είς τάς Θήβας. (Θ)

Φαίνεται δ η  δ Χρύσανθος πολύ ενωρίς έμεινεν ορφανός, καί ώς μεγαλείτε- 
ρος αυτός, άνέλαβε καί τήν προστασίαν τών αδελφών του, ύπανδρεύσας συνάμα 
καί τάς τρεις «δέλτας του Βασιλικήν Δ. Καζάζη είς ’Ιωάννινα, Ρίναν Δράκου 
ήτις ήτο καί αυτή είς τάς Θήβας καί τήν Αγγελικήν τό 1844 είς Στράτσίανην 
είς τούς ϊσχύοντας τότε Πρωτοπαπαδαίους, καί ή όποια δεν ευτύχησε νά έπιζήση. 
Ά πεβίω σεν εντός τού έτους. (10)

‘Ιερομόναχος εχειροτονήθη περί τάς άρχάς ’Ιουνίου τού έτους 1836, ώς τού- -

6. 1) Πληροφορία έκ μέρους Ίωάννου Μπουνα, και 2) έξ επιστολής πρός τόν Χρύσαν
θον από τόν αδελφόν του Πάνον έκ Θηβών κατά τό 1859, άναφέρουσα είς ένα σημεΐον αύιής 
και τήν “Αρταν ώς εξής: «... έγώ τά έχο> τζεκουράτα τά ?.όγια μου όχη όμως καθώς εσείς ή 
τέσερης ή Πανοσιότη σου ή αύταδελφή σου Ρίνα ό ούταδελφός σου τασούλας και ό μεργού- 
μης ό θίως σας τής Χαλκίδας, διπλοματικά κακορίσικα καί δηαστραμένα τής άριας πλανόν- 
τες καί πλανόμενοι...».

7. Βλέπε Δ. Σαλαμάνκα «Ό “Αγιος Νεομάρτυς Γεώργιος» 1954 σελ. 201.
8. ’Αποδίδεται είς αυτόν 1) χειρόγραφος ακολουθία τού Νεομ. Γεωργίου ευρισκόμενη 

έν τφ κελλίη) του, 2) έτέρα χειρόγραφος ακολουθία ευρισκόμενη είς 'Ιωάννινα είς χειρας Δ. 
Σαλαμπγκα, καί 3) έτέρα είς Βιβλιοθήκην Κοζάνης.

9. Τούτο εξάγεται 1) έξ έπιστολής έκ Θηβών τού 1858 έκ μέρους τού αδελφού του 
Πάνου, και 2) έξ άλλης έπιστολής έκ μέρους τής αδελφής αύιοΰ Ρίνας κατά ιό 1865.

10. Έχομβν είς χείρας μας καί τόν κατάλογον τών προικφων αυτής ώς και τών έπι- 
στραφέντων μετά τήν θανήν της τοιούτων#
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το άποδκικνύεται έκ της συμμαρτυρίας αυτού υπό ήμερομηνίαν 30 Μαΐου 1836, ώς 
και έκ μιας ευχετηρίου επιστολής τής 20 Ιουνίου έκ Τσαραπλανών (νυν Βασιλικού) 
μέ υπογραφήν «Ταπεινός και ανάξιος του ιερού επαγγέλματος Βασίλειος έκ του 
μονηδρίου Κ(ωνσταντίνου) κα'ι 'Ε(λένης)».

Ουιος πολύ συντόμως προεχειρίσθη κα'ι εις πνευματικόν, διότι τό 1837 εύρί- 
σκομεν τούτον εις ΙΙαλαιοσέλι διατασσόμενον υπό τού Πρωτοσυγκέλου Παρθενίου 
νά εξομολόγηση τι ύς έκεΐ χριστιανούς.

Την ϊην Δεκεμβρίου 1837, μεταξύ αυτού και των Ιθυνόντων τά κοινά άνω 
Κονίτσης, διακανονίζεται συγκαταβατικώς τό ζήτημα ιών φόρων τούς οποίους 
έπρεπε νά καταβάλη 6 Χρύσανθος (Π)*

Τό 1838, καθώς είναι αποδεδειγμένα και βέβαιον παρευρέθη ούτος εις ’Ιωάν
νινα και ήτο αύτόπτης μάριυς τού δ ι' αγχόνης μαρτυρίου τού άγ. Νεομάρτυρος 
Γεωργίου τού έξ Ίωαννίνων, παραστάς καί εις την ταφήν αυτού (11 12 * 14 15 16 17).

Τό μαρτύριον αύ ό τού 'Αγίου και τά έπακολουθήσαντα σημεία, τού ενέ
πνευσαν την εύλάβειαν καί τον σεβασμόν προς τον "Αγιον, καί τον έφεραν εις τό 
σημεΐον νά πράξη τό παν προς τιμήν αυτού. Ά πόδειξις τούτων είναι καί τό οτι 
έπειτα από 13 ημέρας από τού μαρτυρίου του ήτοι την 30ην Ιανουάριου 1838, 
αφιέρωσε μίαν ε’ικόνα τού 'Α γίου ή οποία σήμερον είναι τοποθετημένη είς τον 
Τέμπλον έν τή οικίμ τού 'Α γίου είς Ιωάννινα, ώς καί έτέραν τοιαύτην εύρισκο- 
μένην εις τό εν Κονίτση κελλίον του. Έ κ ιο τε  δέ κατ’ έτος έώρταζε πανηγυρικώς 
τήν ήμέραν αυτήν (1δ) καθ’ ήν έμαρτύρησεν ό "Αγιος, έν τφ έν Κονίτση κελλίψ 
του τό όποιον είχε μεταβάλη σχεδόν εις Παρεκκλήσιον (u ).

Τό 1840, μετά τον Πρωτοσύγκελον Πορθένιον, διορίζεται ’Αρχιερατικός 
Επίτροπος ύπό τού Μητροπολίτου Βελλάς καί Πωγωνιανής 'Ιεροθέου, κατά δέ 
τό 1853, υπό τού Μητροπολίτου Ίω αννίνω ν καί Βελλάς Ίω αννικίου (1δ).

Τό 1854, διατάσσεται ύπό τού Ίω αννίνων καί Βελλάς Ίω αννικίου νά μετά- 
βή εις Παλαιοπωγώνι καί συναντήση τον εκεί περιοδεύοντα ’Επίσκοπον Άπολλω- 
νιάδος Χριστόφορον, καί νά περιέλθη μετ’ αυτού ολον τό δούρι τής Ε π α ρ χ ία ς  Ί ω 
αννίνων καί Βελλάς, καί οτι αυτός— δηλαδή ό Χρύσανθος—νά βαστά τήν σακκούλα 
καί τό κατάστιχον τών αρχιερατικών του δικαιωμάτων. (,0)

Τον Νοέμβριον τού ίδιου έτους, μετρά είς τον Ξανθουπόλεως Καισσάριον γρό* 
σια 1301, προερχόμενα έξ αρχιερατικών δικαιωμάτων τον Ίω αννίνω ν καί Βελλάς 
Ίωαννικίου.

Ε π ίσ η ς τήν 23ην Δεκεμβρίου τού ίδιου έτους, κατόπιν επιστολής έκ Κων- 
σταντινοπόλεως τού πρώην ’Ιωαννίνων καί Βελλάς Ίω αννικίου, μετρά είς τον 
Παναγιώτην Άραβαντινόν γρόσια 12.000, προερχόμενα καί αυτά έξ αρχιερατικών 
δικαιωμάτων αυτού.

Τό 1856, διορίζεται εκ νέου αρχιερατικός Ε π ίτροπος ύπό τού Μητροπολίτου 
Ίωαννίνων καί Βελλάς'Παρθενίου. ( ΐ7)

11. Παραπλήσιον του εγγράφου τούτου συνετάχθη και κατά τό 1847, άμφότερα δέ θά 
; τά καταχωρήσωμεν έν τφ τελεί τής παρούσης.

12. Έν τφ κελλίψ αυτού εύρίσκεται μικρά φορητή είκών τής ταφής του 'Αγίου είς
ν τήν όποιαν είκονίζεται καί ό Χρύσανθος μέ σκούφον, καθήμένος σκεπτικός καί περίλυπος. 
* 13. Εξακολουθεί νά έορτάζεται καί σήμερον ύπό τής οίκογενείας ΙΙαπαδημούλη.

14. Φορηταί μεγάλαι εικόνες Χριστού, Παναγίας, Άγ. Νεομάρτυρος Γεωργίου, καί πλή- 
% θος άλλων μικρών καί μεγάλων εικόνων κοσμούν τό κελλίον του μέχρι τής σήμερον.

15. ΒΙέπε Περιοδικόν «Ήπειρ. Εστία* τεύχος ’Απριλίου 1953 «Γεράσιμος Τιτουλά
ριος’Επίσκοπος Άρίστης» σελ· 354, ύπό Ίερέως Γεωργ. Παϊσίου.

16. Καί τούτο τό έγγραφον θα τό καταχωρήσωμεν είς τό τέλος τής παρούσης.
17. Πάντα τά έγγραφα ταύτα συμπεριελήφθησαν είς τήν ύπό τήν επωνυμίαν «Μικρά 

συμβολή είς τήν 'Ιστορίαν τής Εκκλησιαστικής ’Επαρχίας Βελλάς καί Κονίτσης* έργασίαν 
ημών, ήιις παραμένει είσέτι άνέκδοτος.
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Κατά χρονικά διαστήματα από τοό έτους 1859 μέχρι του 1861. λαμβάνει εκ 
Θηβών εκ μέρους του αδελφού του Πάνου 13 εν δλφ άντιμήνσια και διάφορα 
χρηματικά ποσά διά χειρός α') ’Αθανασίου Ζώη Ίωαννίτου, β') ’Αναγνώστου 
Μευγεσδινου (Παλαιόπυργος Πωγωνίου), ν') Γεωρίου Παπαϊωάννου εκ Σωποτσε* 
λίου (Ζαγορίου), και δ ') Χρήστου ’Ιωάν. Παπίγκη έκ Βησσάνης (Πωγωνίου). (18 19)

Τό 1865, 67, και 69, άποστέλλεται παρά του Επισκόπου Βελλάς και Κονίτ* 
σης Γερμανού (ι9) μέ συστηματικά γράμματα δΓ έξομολόγησιν των Χριστιανών 
διαφόρων χωρίων τής ’Επαρχίας.

Τό 1865, λόγφ θανάτου του μικρότερου αδελφού του Πάνου εις τάς Θήβας, 
λαμβάνει κατ’ έπάνάληψιν έπιστολάς έκ μέρους των εκεί συγγενών του δΓ ών προ· 
ετρέπετο οΰτος νά μεταβή εις Θήβας ώς ό πρώτος τών κληρο^μων τού πάντη 
ακλήρου αδελφού του Πάνου. Ε ις δυο από αύιάς τάς έπιστολάς (1865 και 1866) 
γράφει και ό επίσκοπος Θηβών και Λειβαδείας Δοσίθεος προτρέπων αυτόν νά με
ταβή εις Θήβας (20 21 *).

Τό 1869, λαμβάνει εκ Πατρών έκ μέρους τού ανεψιού του Βασιλείου Χρυ
σανθοπούλου επιστολήν μέ τά έξης εις έν σημεΐον χαρακτηριστικά. «Θέλών δέ και 
σήμερον νά δείξω προς υμάς την προς υμάς όφειλομένην ευγνωμοσύνην. Σάς στέλ
λα) διά τού κ. Κων)τίνου Φλώρου μίαν λίραν Γαλλικήν δραχμαί 22 και 70 εκατο
στά, μικρότατον τών δσων οφείλω προς υμάς λόγφ ευγνωμοσύνης κ.τ.λ.».

Τον ανεψιόν του Βασίλειον Χρυσανθόπουλον (Καζάζην) υίόν τής προαποθα- 
νούσης αδελφής αυτού Βασιλικής, ό Χρύσανθος, καθώς άποδεικνύεται και έκ μιας 
πλήρους παραπόνων έπιστολής τού αδελφού του Πάνου κατά τό 1860 έφρόντισε 
έξ Ιδίων του διά τήν άρτίαν σπουδήν και μόρφωσιν αυτού.

Κατά Μάϊον τού 1884, λαμβάνει έτέραν έπιστολήν (*') έκ Πατρών έκ μέρους 
τού Ιδιου ανεψιού του Βασιλείου Δ. Χρυσανθοπούλου ώς κα'ι δραχμάς 2δ (” ). 
Τήν έποχήν έκείνην ώς έμφαίνεται έκ τής έπιστολής, ό Χρύσανθος ύπέφερε. Ή το  
ασθενής και έβασανίζετο. Και έκτος τής άσθενείας κατεπιέζετο και έξ έλλείψεως 
χρημάτων.

Διά τούτο έσπευδον οί ύπ’ αυτού εύεργετηθέντες άλλοι μέν νά τον συνδρά- 
μωσι διά χρημάτων, άλλοι δέ νά περιθάλψωσιν αυτόν. Ευχαριστώ — γράφει ό 
Χρυσανθόπουλος— τον αδελφόν μου έν Χριστφ ’Ιησού κ. Ίωάννην Π. Φλώρον 
ώς και τήν εύγενή λοιπήν οιχογένειάν του διά τάς προς υμάς φιλοφρονήσεις των 
καί συγγενικός περιποιήσεις, άς καθ’ έκάστην έπιδαψιλεύουσιν ύμιν. Ε π ίσ η ς δέ 
καί πάσαν άλλην εύγενή ψυχήν, ήτις χορηγεί χειρα αρωγόν ύμιν,και θλίβεται επί 
τή ασθενείς υμών (23).

18. Τό 1861 ό Πάνος εύρίσκετο εις Χοώκίδα δπου καί ό Παπίγκης.
19. Ύποτροφίαι, επιχορηγήσεις, καί τά παρόμοια, διέκριναν χήν πολιτείαν του έν πολ- 

λοΐς αγίου τούτου 'Ιεράρχου Γερμανού τού έκ Βερροίας καταγόμενου. (Βλέπε ‘Ιωάν. Λαμπρί- 
δου «Περί τών έν Ήπείρω Άγαθοεργημάτων* 1880 σελ. 124—125).

20. Σημειωτέον ότι εις Θήβας ό αδελφός τού Χρύσανθού Τασιούλας ('Αναστάσιος) 
άνήγειρε ίδίαις δαπάναις χήν Εκκλησίαν «Ευαγγελίστρια», καί καχ* έπάνάληψιν έκάλεσε χόν 
Χρύσανθον ΐνα μεταβή και έγκαχασταθή έκει.

21. "Αλλαι έπιστολαί απευθυνόμενοι πρός τον Χρύσανθον είναι α') έκ μέρους τού Γιαν- 
νακη Φλώρου καί Σωτ. Βενεχοπούλου έκ Βουκουρεστίου, έκ Πατρών έκ μέρους τού Ν. Κέ- 
τζουρα, έξ Ίωαννίνων έκ μέρους τού Μακαριάδου καί Μπιζού καί έκ Θηβών έκ μέρους τών 
αδελφών αυτού καί τού ανεψιού αυτού Κα>ν. Δ. Καζάζη, αδελφού τού Χρυσανθοπούλου. Συγ· 
γενικά δέ επίθετα έκτος τό τού Χρυσανθοπούλου, είναι καί τό τού Μητσάνη, Δράκου, Χα- 
σιώτου καί Καζάζη.

22* Τήν αξίαν μιας χρυσής λίρας ‘Αγγλίας.
23. Είχε πάθη έλαφράν τινα παράλυσιν τών νεύρων καί δεν ήδύνατο νά κρατηθή 

μόνος του, διά τούτο καί ύπεβαστάζετο ύπό άλλων όταν έπρόκειτο νά μεταβή είς τήν έκκλη- 
σίαν ή όταν έξήρχετο ένίοτβ είς τήν αγοράν ή αλλαχού, Ό  επιζών σήμερον κ. ‘Αλέξιος
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Ε π ίσ η ς εκ Τσαραπλανών τήν ιδίαν εποχήν (Μάϊος 1884) ό \|;υχοϋιός αύτοΰ 
Παπά ’Αθανάσιος γράφει «νά λάβετε από τον Οίκονόμυν Παπά Κώσταν γρόσια 
60 καί πάλιν είμαι υπεύθυνος άλλα τί νά σας κάμω οπού είσθε μακρυά και 
λυπούμαι.*.

Έ κ  μια? δέ άλλης επιστολής εκ μέρους τής Ελένης Νεομάρτυρος Γεωργίου, 
άποδεικνύεται δτι ό Χρύσανθος ευρίσκέτο έν τη ζωή καί κατά τό έτος 1886 (24).

Αυτοί τέλος πανιών είναι αί γραπτοί περί αύτοΰ δμολογίαι τάς οποίας έχο· 
μεν εις χειρας μας.

Τώρα, άς παραχωρήσωμεν καί ολίγον τήν θέσιν καί άς δώσωμεν τον λόγον
καί εις τήν παράδοσιν, νάδμιλήση καί αυτή διά τον αείμνηστον τούτον ‘Ιερομόναχον.

* **
Ό  Χρύσανθος ούτος ό του χρυσοΰ άνθους ό συνώνυμος, ως είναι άποδεδει- 

γμένον καί βέβαιον, ιδίαν στέγην δεν είχε. Ά λ λ 9 ούτε καί έδειξε ποτέ τοιοΰτον 
ενδιαφέρον. Μόνον κατά τό 1860 ως εξάγεται έκ μιας επιστολής έκ μέρους του 
αδελφού του Πάνου έζήτησε παρ’ αύτοΰ χρήματα διά νά άγοράση σπήτι στην 
Κόνιτσα, αλλά δεν κατέληξε εις τίποτε (25 26 27 28 29).

Κατ’ άρχάς έκάθητο εις οίκημά τι άνήκον εις ’Οθωμανόν Σέχην (20) τοΰ 
οποίου τό όνομα δεν διεσώθη μέχρι τής σήμερον .Ούτος ήτο πατήρ τοΰ γνωστού 
έν Κονίτση Δερβίση Κίαμήλ καί ή οικία του ή ιο  ολίγον πέραν τοΰ Δημαρχείου 
έκεΐ όπου σήμερον κατοικεί ή οικογένεια Βασιλ. Γΐοΰσίου. ’Εντός δέ τής αύλής 
υπήρχε καί Τεκές (a7) ακριβώς έκεί πού στεγάζεται σήμερον τό Ταχυδρομεΐον Κο- 
νίτσης μέ εξάρτημά τ ι—ίσως Μαυσωλεΐον—σωζόμενον μέχρι τοΰ 1950, κατεδαφι* 
σθέν δέ κατά τήν διάνοιξιν τής δημοσίας οδού.

Ό  ’Οθωμανός ούτος τρέφων άνυπόκριτον σεβασμόν προς τον ‘Ιερομόναχον 
τούτον τοΰ παρεχώρησε οικεία θελήσει καί προαιρέσει τό εντός τής αύλής του Ιδ ι
αίτερον οίκημα τό οποίον ό Χρύσανθος συν τοίς άλλοις, τό έστόλισε καί μέ εικόνας.

Τούτο ούδόλως έπηρέασε τον καλοκάγαθον δθωμανόν, ϊνα έκ τής αίτιας αύ- 
τής τον εκδιώξη έκεΐθεν.

Εύρέθη όμως εις τήν ανάγκην νά πράξη τούτο έκ τοΰ ακολούθου γεγονότος:
Ό  Γιάννης Ζώης ήταν γείτονας μέ τον ’Οθωμανό, καί όταν θέλησε νά φΐά* 

κη τό σπήτι του, άφησε παραθύρια πού έβλεπαν στήν αύλή τοΰ ’Οθωμανού.
Ό  Ό θω μ α νίς  παραπονέθηκε, προβάλ^ων τήν αφορμήν δτι θά βλέπουν οί 

Χριστιανοί από τά παράθυρα τά πρόσωπα τών Γυναικών πού ένα τέτοιο πράγμα 
ήτο άπηγορευμένο εις τάς Ό θω μανίδας (χανούμισες) “Ενας δέ έξ αύτών, είπε είς 
τον ενδιαφερόμενον. «Δέν έχεις δίκαιο νά παραπονήσαι για τά παραθύρια, ά φ ’ ου 
σύ δ ίδιος έχεις στή αύλή σου τον Καλόγηρο μέ ολόκληρη Έ κκλησίά μέ Σταυρούς 
καί μέ είκόνες». (2β)

Αύτό λοιπόν έγινε ή αιτία νά συστήση δ ’Οθωμανός είς τον Χρύσανθον νά 
εύρη άλλο οίκημα καί νά φύγη άπ’ έκεΐ. Τούτο μέ συντριβήν καρδίας τό έπραξε δ 
’Οθωμανός έκεΐνος καί βαρέως κατόπιν τό τοιοΰτον έφερε (20).

Φλώρος (μικρόν παιδίον τότε) τοΰτο και μόνον ενθυμείται; δτι πολλάκις του μετέδιδε τό φα- 
γητόν διά του κοχλιαρίου, επειδή εκείνου τοΰ έτρεμον αί χεΐρες.

24. Βλέπε Δ* Σαλαμάγκα «Ό "Αγ. Νεομ. Γεώργιος» 1954 σελ. 201.
25. «. . . . εγώ θέλω σπίτη νά πάρης έξ Ιδίων οου» άπαντρ ό Πάνος.
26. Τίτλος θρησκευτικός.
27. Είδος Μονής.
28. "Αλλοι διατείνονται δτι ό ’Οθωμανός έκάλεσε στό Δικαστήριο τον Γιάννη Ζώη, 

καί δτι έκεΐ διεμείφθη ό διάλογος αυτός.
29. Άπό τής εποχής τής έκδιώξεως τοΰ Χρυσάνθου, ό Όθωμανός ύπέπεσε είς πτω

χείαν καθώς καί ό έως τότε περιώνυμος Τεκές. Παραπονούμενος έκτοτε ό Όθωμανός, απέ
διδε τήν άφορμήν τής πτωχείας του. είς τό γεγονός τής έκδιώξεως του Χρυσάνθου,
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3Από τής στιγμής εκείνης ό Χρύσανθος εις μίαν τοιαύτην στενόχωρου θέσιν 
εύρεθείς, επήρε τό δρόμο τον ανήφορο προς τού Φλώρου τό σπήχι πού ήταν καί 
αυτός γείτονας με ιόν Ό θω μανό, και ο.ο δρόμο πού άνηφορούσε τυχαίως εύρήκε 
τήν γραίαν μητέρα τού Γιαννάκη Φλώρου και τίποιε άλλο δεν τής εί ιε παρά μόνον, 
«τ'ι θά με κάμετε τώρα κυρά Σάννα, και μένα καί τά ’κονίσματά μου; απ’ έκεΐ με 
διώχνουν».

Χωρίς και τήν έλαχίστην άντίρρησιν ή γραία Σάννα μετά τού συζύγου της 
Παναγιώτου, ασμένως παρεχώρησαν εις τον Χρύσανθον (3ο) τό εν τή αυλή των 
άνώγειον καί εύρύχωρον δωμάτιον εΙς δύο τότε διηρημένον τό όποιον ό Χρύσανθος 
κατέστησε κελλίον του, δπου καί έμεινεν εφ9 δρυυ ζωής.

Ό  Χρύσανθος καθ9 δλην τήν Ιερατικήν του σταδιοδρομίαν διαφοροτρόπως 
εξεδήλωσε τήν αγάπην του προς τον πλησίον, καί διαφοροτρόπως απέδειξε διά άξι- 
ομιμήτων παραδειγμάτων τήν αγαθήν αυτού προαίρεσιν διά τήν ύπεράσπισιν των 
πιωχών καί άναξιοπαθούντων. Συνέλεγε καθημερινώς εράνους καί διέθετε αυτούς 
αυθημερόν, καί ουδέποτε εκράτησε τό συλλεγέν ποσόν ή μέρους αυτού διά νά τό 
διάθεση τήν επομένην (3Ι).

*0 κατά *ό 1954 ηλικίας 80 ετών γέρων Βασίλειος Κούσίος μού διηγείται 
καί τό εξής: «"Ήμουν μικρό παιδί καί πολλές φορές έκομνα υπηρεσία στο χάνι. 
(Β2) Μία μέρα πού έλειπε ό πατέρας μου ήρθε ό Χρύσανθος καί άρχισε νά παίρνη 
ψωμίά καί νά τά βάνη από κάτω από τό ράσο. Έ γώ  τού άντιστάθηκα, άλλ’ αυτός 
τά ψωμιά τά 9πήρε. Ε ίπα κατόπιν στον πατέρα μου τό γεγονός. Ό  πατέρας μου 
χαμογέλασε καί μού είπε' δταν έρχεται ό Χρύσανθος παιδί, νά τον άφήνης νά 
παίρνη ελεύθερα δσα ψωμίά θέλει.

"Επίσης ή παράδοσις διέσωσε καί τό εξής: 'Ό ταν γένονταν ή Στρατώνα, είχε 
έρθη ένας ανώτερος Τούρκος υπάλληλος καί κάθουνταν μαζύ μέ τον Καϊμακάμη 
(Έ παρχο) Ά χμέτ Έ φ έντη  απ’ έξω από τού Φλώρου τά μαγαζιά στή λίπα καί 
κουβέντιαζαν. Σέ λίγο πηγαίνει κ ι3 ό Χρύσανθος καί τούς χαιρετάει καί λέει τού 
Καϊμακάμη. Καϊμακάμη εφέντη σέ παρακαλώ νά μού δώσης δυο λίρες. Ό  Καϊ
μακάμης δέν τού άρνήθηκε, αλλά τυύ είπε δέν έχω τώρα μαζύ μου καί αργότερα 
νά στές δώσω. Ό  Χρύσανθος εις τήν περίπτωσιν αυτήν έπρότεινε επείγουσαν τήν 
ανάγκην. Ό  ανώτερος Τούρκος υπάλληλος ό οποίος ήκουε τήν συζήτησιν αλλά δέν 
έγνώριζε τήν Ελληνικήν, ’ρώτησε τον Καϊμακάμη ποιος είναι αυτός, καί τή ζητά
ει; ό Καϊμακάμης τού λέγει.

Πασσά μου, ετούτος ό Καλόερος είναι ένας τέτοίος πάντίος ^άνθρωπος πού 
μαζεύει εράνους καί μοιράζει στούς φτωχούς χωρίς νά κάμη έξαίρεσι σέ κανέναν 
ούτε σέ Τούρκο ούτε σέ Ε βρα ίο . Καί τώρα μού ζητάει δυο λίρες, αλλά δέν έχω 
μαζύ μου γΐά νά τές δώσω.

"Αμα ακούσε έτσι ό Πασσας, βγάζει από τήν τσέπη του δύο λίρες καί τές δί· 30 31 32

30. ’Από της ημέρας τής ποραχωρήσεως του δωματίου εις τόν Χρύσανθον, αί έργασίαι 
καί αί επιχειρήσεις του Γιαννάκη Φλώρου στο Βουκουρέστι έβελτιώθησαν καί εβαινον κατ’ 
ευχήν, έν άντιθέσει πρός τόν ’Οθωμανόν ό όποιος βαθμηδόν ύπέπιπτε εις πτωχείαν.

31. Δέν γνιορίζομεν βέβαια άν ό έρανος αυτός έπεξετείνετο εις μεγάλην ακτίνα ή συ- 
νέλεγε από ώρισμένους σήμερον καί από άλλους αΰριον. Τό δεύτερον μάλλον αληθεύει, διότι 
—ώς μάς διέσωσεν ή παραδοσις—-μερικοί χριστιανοί έκ των οποίων συνέλεξεν εράνους συναν- 
τήσαντες αυτόν κατά τό εσπέρας. τ|θέλησαν έκ περιέργειας νά μάθουν πόσα συνέλεξε τήν 
ήμέραν εκείνην, καί τού είπαν επί Λέξει: «Γιά δείξε μας Πάτερ Χρύσανθε πόσα έμάζευσες σή
μερα; > Αυτός είς άπάντησιν έβγαλε τήν σακούλα αδειανή καί τήν έτίναξε γιά νά βεβαιωθούν 
δτι δέν έχει μέσα τίποτε. «Μά τι έκαμες Πάτερ Χρύσανθε;* ήρώτησαν. «Σύρτε στόν τάδε τόν 
φούρνο νά ρωτήσετε». Εκείνοι μεταβάντες καί έρωτήσαντες, τούς έδόθη ή άπάντησις ότι ό 
Χρύσανθος τήν ήμέραν εκείνην έπήρε 30 οκάδες ψωμί.

32. Πανδοχεϊον τό όποιον διηύθυνε ό πατήρ του.



- 1PWBW

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» ΙΜ 3 Β 3 ^ 3 Μ 3 3 » Μ 3 Η 3 3 ^ χ.3 3 ^ 3 3 = ^ ί= * 3 3 Η 3 3 Η 3 3 Τ 5 « 3  689

νει του Χρύσανθού. Ό  Χρύσανθος επήρε τές δυο λίρες, τούς ευχαρίστησε, έχαιρέ- 
τησε^καί εφυγε.’

Τήν ΐδια στιγμή πήγε καί αγόρασε τρία γαϊδουράκια καί τά ’δώσε σέ τρία 
φτωχά παιδιά Τουρκόπουλα πού ’πήγαιναν καί έκοβαν ξύλα καί τά ’φερναν φορ
τωμένα στη ράχι τους νά τά πουλήσουν καί νά πάρουν ψωμί.

Τήν παράδοσιν αυτήν δλυΐ γενικώς τήν γνωρίζουν όπως άκριβώς τήν περι- 
εγράψαμε μέ μόνην τήν διαφοράν ότι οί μέν αναβιβάζουν τό χρηματικόν ποσόν, οί 
δέ τό και^ριβάζουν εις όλιγώτερα.

Ε π ίσ η ς  πολλές πλούσιες οικογένειες γνωρίζουσαι δτι ό Χρύσανθος φιλοξε
νεί πάντοτε και διατρέφει πτωχούς, προετοίμαζαν φαγητόν καί μέ ανάλογο ψωμί 
τά έπήγαιναν στο κελλί τού Χρυσάνθου καί τά έθετον μέσα στες καρσέλες πού είχε 
επίτηδες γΐά αυτήν τή δουλίά.

"Ολα αυτά ό Χρύσανθος τά εμοίραζε καταλλήλως άλλα μέν αυτοπροσώπως, 
καί άλλα διά των προστατευομένων του, εν πάση δυνατή έχεμυθείφ.

Καί δεν είναι μόνον αυτά τά όποια έκαμεν ό Χρύσανθος.
Ούτος κατά διάφορα χρονικά διαστήματα έλαβε υπό τήν προστασίαν του τούς 

μικρούς ορφανούς Δημήτριον Λέτσίυν, (38) καί κατόπιν τούς αδελφούς Πέτρον καί 
Ίωάννην Μπούνα (Γκαλμπ^τσίάρη) τούς οποίους καί έπροστάτευσε μέχρι τής ένη- 
λικιώσεώο των. Μάλιστα δέ διά τον Ίωάννην έλθόντα σέ ήλικία 14 ετών έμερί- 
μνησε κατόπιν καί διά τήν έκμάθησιν ύ π ’ αυτού τής τέχνης τού υποδηματοποιού.

Καί όχι μόνον ούτοι έπροστατεύθησαν υπό τού Χρυσάνθου, αλλά καί άλλοι 
ακόμη των οποίων ήμεΐς τά ονόματα δεν έφρονιίσαμεν τότε νά κρατήσωμεν οπότε 
έπέζων, οί γεροντότεροι. *Ένας έκ τούτων πιστεύω θά είναι καί ό ύπογραφόμενος 
ως ψυχοϋιός του Παπά ’Αθανάσιος εφημέριος Τσαραπλανών (νύν Βασιλικού) ώς 
εν τή προς τον Χρύσανθον επιστολή αυτού κατά Μάϊον τού 1884 έμφαίνεται, διό
τι άλλως δεν εξηγείται ή υπογραφή αυτού ώς ψυχοϋιός.

Εΐδαμεν ανωτέρω δτι ό Χρύσανθος έλαβε κατά διάφορα χρονικά διαστήματα 
από τον αδελφόν του Πάνον καί 13 εν όλω άντιμήνσια (84)· Ποιος λοιπόν ό λό
γος τών τόσων άντιμηνσίων; ‘Απλούστατα αγαπητοί άναγνώσται. ‘Ως άλλος “Α γ ι
ος Κοσμάς μέ τές Κολυμβήθρες, οϋτω καί ό Χρύσανθος εμοίραζε καί αυτός δω
ρεάν άντιμήνσια, μικρά ξύλινα αρτοφόρια καί ξυλίνους Σταυρούς στά μικρά χωρίά 
τής Ε παρχίας πού ούτε τάς δυνάμεις ειχον, ούτε καί τούς τρόπους καί τά μέσα 
διά νά προμηθευθούν μόνα των.

Ε ις μίαν δέ από τές έν τώ κελλίφ καρσέλες του τήν οποίαν βεβιασμένως 
πως κατά τό 1939 μετά τού αειμνήστου Χριστοδούλου Παπαδημούλη έρευνήσαμεν, 
εύρέθησαν καί εύρίσκονιαι καί σήμερον ακόμη άντιμήνσια, καλύμματα, άρτοφόρια, 
ξύλινοι Σταυροί, άγια Λείψανα κ .λ π . Μία δέ άντιπαραβολή τού 'Α ρτοφορίου τής 
’Εκκλησίας Καβασίλλων, Δερβενιού καί άλλων μετά τών έν τφ κελλίφ Χρυσάνθου 
τοιούτων, μάς λύει κάθε άπορίαν.

Αυτά καί άλλα παρόμοια ειργάζετο καί εποίει ό άείμνηστος ούτος Ιερ ο μ ό 
ναχος . Καί έν ένί λόγφ, ολόκληρος ή ζωή τού Χρυσάνθου ήτο ή έλεημοσύνη, ή 
άγάπη, ευεργεσία καί ή κατά Θεόν πολιτεία, Δέν άπέβλεπε, ουδέ καί έζήτει τά 
εαυτού, παρά μόνον τό τού έτέρου. Τό γεγονός και μόνον on δέν είχε ίδιαν στέγην, αν* 
τό και μόνον είναι αρκετόν νά χαρακτηρήση τον άνδρα , αυτό και μόνον είναι τό καλ- 

|  λίτερον δι αυτόν Ιγκώμιον, αντό και μόνον είναι ό άμαράντινος αντοϋ στέφανος*
Εις τό σημειον αυτό φίλοι άναγνώσται, περαίνομεν τήν παρούσαν, καί ώς

33. Έκ στόματος ΑΙκατερίνης Μπίλλη ηλικίας, τό 1953, 86 έτών.
34, Αύιός ό αριθμός είναι γνωστός είς ημάς.

&
35.
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ανωτέρω εδηλώσαμεν, καταχωρούμεν μερικά έκ των άφορώντων τον αείμνηστον 
τούτον Ιερομόναχον Χρύσανθον έγγραφα, ως ακολούθως εμφαίνεται’

%*

«ΟΪ τά θεία καλώς διαταξάμενοι θεοκήρυκες ’Απόστολοι, και ό μετ’ αυτούς 
των θεοφόρων πατέρων σύλλογος, κανονικώς ώρισαν, μηδένα τού θείου βαθμού
τής Ίερωσύνης καταξιούσθαι δίχα πολλής ερεύνης καί ακριβούς εξετάσεως. ΐνα 
μή υπό αναξίων τά θειότατα τελεσιουργούνται. Προσελθών τοίνυν εμο'ι και ό κα
τά πνεύμα μοι υίός Χριστόδουλος υιός τού Δημητρίου Λαϊνά εκ χώρας Κονίτζης 
έζήτησε λαβειν τό μέγα τής Ίερωσύνης αξίωμα, δν και στήσας ενώπιον τής Ίεράς 
εΐκόνος τού κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, και τά βάθη τής 
καρ^ί . αυτού ερευνήσας, ού μήν αλλά και παρ’ άλλων αξιόπιστων άνδρών πλη
ρ ο ί υρηθείς τών είδότων την αυτού πολιτείαν, καί μηδέν ευρών εν αύτφ κατά κα
νόνας κωλύον, μαριύρομαι αυτόν άξιον τής ‘Ιερωσύνης δντα και τέλειον τή ήλικίρ, 
καθώς οί αυτοί ‘Ιεροί κανόνες διακελεύονται. "οθεν και έδόθη αύτφ τό παρόν 
εις ένδειξιν, κεκυρωμένον ίδ ίρ  υπογραφή καί μαρτυρίαις ών προείρηκα αξιόπι
στων προσώπων.

1836 Μαίου 30
Ιω ά ννη ς Ίερεύς καί πνευματικός πατήρ μαρτυρώ αυτόν άξιον τής Ίερωσύνης».

«συμφώνως κοινός οί επάνο βαροσλήδες (55) δίδομεν τό παρόν τού πανοσιοτάτου 
κυρίου Χρυσάνθου οπού εις τό εξής έχι νά πληρόνη είς τό επάνο βαρόση μισή 
φοτίά (8β) δσα ήθελαν πέση είς τά χρονικά δοσίματα εξόν από μουκαντέμ μπόρζτι 
(·7) δσάν οπού τό μουκαντέμ μπόρτζι τό εξόφλισεν και κανένας δέν έχι νά τού ζη· 
τήση παράν διά μουκαντέμ μήτε περισσότερον από μησή φωτίά διότι καί ή πανο- 
σιότης του θέλει σταθή εύ ήμέριος είς την έχλισίαν μας εκτελόντας τά ίερουργικά 
χρέη του καί ΰποφαινόμεθα.

τή α δεκεμβρίου Ί 8 3 7 : κόνιτζα
» Γεώργιος Διαμάντη προεστώς επάνω βαροσίού.
» γηότης βάγηας επήτροπος τού άγήου νηκολάου 
» μήχος πήρος (0 
» Νικόλαος τατζίόπουλος 
» τολης πασκάλι
* χρήστος Ζήση (;) 
» Ίωάνν(ης) Ζώης 
» Νικόλαος Π απά

» Ζόησ πατέρα 
» μιχαήλ Διαμάντου 
» γηώργης γηάνι 
» χριστός πατέρα 
» βασίλειος στέφου 
» γηόργιος βασηλήου κόκα».

« f  όσιώτατε κυρ Χρύσανθε εύχόμεθά σε. ελάβομεν τό γράμμα σας καί εΐδομει 35 36 37

35. Ό  χριστιανικός πληθυσμός άνω Κονίτσης.
36. Δημόσιος φόρος=Καπνολόγιον.
37. Παλαιόν χρέος Κοινοτικόν.



tHfiEiMfriKH erf ια» 691.

τά έν αύτφ γραφόμενα σου μέ απορίαν μας, άλλ’ υπομονή και δλα διορθώνονται 
γραφομεν τφ άγίψ Άρίστης (40) νά έπι στρέψη είς Κόνιτσαν από την περιοδείαν 
τής παλιοπωγώνης και ό άγιος Άπολλωνιάδος (41 42) άς περιέρχεται το τοΰρι. άμα 
λοιπόν φθάση αύτόσε ό άγιος Άρίστης, ή όσιόιης σου, νά πηγαίνης εις το πα. 
λαιοπωγώνι, και νά περιέλθης μαζύ μέ τον ά'γιο Άπολλωνιάδος είς δλο τό δοΰρι 
τής Ε παρχίας Ίωανννίνων καί Βελλάς, δ δέ παπά φωτός, δστις είναι ήδη μέ τον 
άγιον “Απολλωνιάδος νά κίνηση και ελθη εις ’Ιωάννινα, μέ τον άπολλωνιάδος 
όπου θά περιέλθης, ή όσιότης σου νά βαστάς καί σακκούλα καί κατάστιχον. δείξε 
τό παρόν γράμμα του αγίου Άπολλωνιάδος διά νά γνωρίζη καί νά άποστείλη 
καί τον παπά φώτον. μέ πρώτον νά μου στείλης μέ σίγουρον άνθρωπον, καί δσα 
χρήματα σοί επαρέδωσεν ό άγιος Ά ρίστης. δώσε καί του Δασκάλου τά διακόσια 
γρόσια. μένομεν Ιν βίρ:

τη 21 “Ιουλίου 1854: “Ιωάννινα
Ό  “Ιωαννίνων καί Βελλάς “Ιωαννίκιος 

εν Χριστφ ευχέτης σου».
5

«Πατήρ μου χρΰσανθε προσκυνώ.
τή 6: ΙΟκεμβρίου 1854 Κόνιτζα

ελαβον σεβασμίαν σου καί εχάρην τές Καλλές σου ύγίες καί ήμεϊς δι* ευχών σας 
ύγιαίνομεν έως ώρας, τά δσα μου έγραφες τά ενόησα δέν είμαι είς σαυτό πατέραν 
σέ είχα καί πατήρ μου σέ έχω εως τέλος ζωής μου δμως δεν μπορώ νά καταλάβω 
τές αιτίες.... άς είναι θά πής καί γιά τον λούπαν (4a) δποιος χάνει, χάνει καί τήν 
ψυχή του δπως λέγη ή παροιμία δχι αυτός όπου έχασεν άνθρωπον καί μέ κακόν 
τέλος όπου ό Θεός νά φυλάγη τον κάθε χριστιανόν άς είναι ζωή είς τήν πανοσιότη 
σας καί αδελφούς του καί τέκνα τους καί λοιπούς, παραχώρησις θεία ήτο καί α υ 
τό. δμως πατέρα μου τό συντομώτερον νά ερθής καί ζιούμεν καί εδώ μέ τήν ήσυ- 
χίαν μας καί δχι νά είπής σέ συμβουλεύω δπως γνωρίζεις ώς γέρων, μάθαμαν δτι 
έρχεται άλλος μητροπολίτη; αυτού πολύ ελυπήθην πάτερ μου δέν ήξεύρω οί όίλλο*. 
δμως εγώ ξεχωριστά πολύ μού Κακοφάνη διότι πολύ μάς αγαπούσε καί πού θά 
λυπηθώ ΐσως ό πανάγαθος είς άνώτερον βαθμόν πάλιν διά νά χαρώ καί νά μού γρά· 
ψης. τον αίδεσιμώταν Κύρ πα(πά) χριστόδουλον προσκυνώ, τον Κύριον δημήτριον 
(Καζάζην) γαμβρόν σας εύχομαι εκ ψυχής. Κύρ Κωσταντή γεώργην καί λοιπούς 
οικιακούς σου εύχομαι ομοίως. Κυρίαν έλένην τού άΓί(ου): γΐαννάκην (43) ομοίως, 
ό γαμβρός μου δημήτρις πα(πα) μού είπε νά μού πάρη καβάδι διά ένα φελόνι καί 
καί στιχάρι καί αυτού έρχεται μόνος του καί κύταξε διά καμμίαν στόφα διά φελό
νι καί τό στιχάρι ας είναι καί άντιάνα. κάνε τόση δούλεψη μέ φίλους καί ίδικους 
δτι σού αρέσει τής πανοσιότη σου. έμαθα τές άπερασμένες δτι έστειλες τό παγούρι

10. Τιτουλάριος Επίσκοπος Άρίστης έκ Καμνιάς Ζαγορίου, τό όνομα Γεράσιμος.
41. Τούνομα Χριστόφορος έκ Γρεβενητίου Ζαγορίου.
42. Έκ Παλαιοσελίου.
43. Υιός τοΰ Νεομ. Γεωργίου.
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διά οσκή άλλου και μου κακοφάνη πολύ εχω ρακή διά τον πατέρα μου καί διά 
τον: ι ίλους του. καί τώρα ήθελα νά σου στείλω δμως δεν είχα παγούρι μεγάλο. 
:cc/„  ̂ (εχω) άπαντησίν σου προς χαράν μου.

δ υιός σας Παπά Κόστας χρήστου Γό(σΙου) (44)».
Σ η μ ε ί ω σ ι ς  (ονγγρ.) Ή  ανωτέρω ίργααία είχε περατωθή, δταν το πρώτον 

ίξεδόθη νπδ τον κ . Λ. Σαλαμάγκα καί εκνκλοφόρησε το υπό την έπωννμίαν «ό ° Αγιος 
Νεομάρτνς Γεώργιος δ έξ 9Ιωαννίνωντ> βιδλίον, εις τδ όποιον πολλά εγράφησαν καί 
κατεχωρήθησαν περί τον άειμνήστον ' Ιερομονάχον Χρνσά\Θον τον Ααϊνά.

βΗ μείς δε οήμερον προ μιας τοιαντης καταστάσεως των πραγμάτων ενρεθέν- 
τες, παρονσιάζομεν εδώ την έν λόγω εργασίαν δπως εξ αρχής την σννετάξαμεν, με 
Ιλαφράν μόνον εις ώρισμένα σημεία τροποποίησιν καί διασκενασιν, και παρακαλον- 
μεν δπως τύχωμεν διά τούτο, τής έπιεικείας τών κ. κ. άναγνωστών τον τιεριοδικον.

44. ’Από τό ύφος της επιστολής αυτής τή οποίας τό̂  κείμενον ορθογραφικά; εν πολ
λοί; διωρΟώσαμε, δεν νομίζετε φίλοι άναγνώσται δτι και ό Αείμνηστος ούτος ‘Ιερεύς ετυχε 
τής ευεργεσίας τού Χρυσάνθου;

/
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
(1863- 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1920)

Ό  Γεώργιος Ζωγράφος, υιός του μεγάλου ευεργέτου του έθνους Χρηστάκη 
έφέντη Ζωγράφου, είνε μία φυσιογνωμία πανελληνίους γνωοτή.

'Αγαθός είς τάς προθέσεις του, εύγενής τον χαρακτήρα, έξευγενισμένος καί 
πολιτισμένος, μέ τήν βαθυτέραν και ούσιαστικωτέραν σημασίαν του ορού, ήτο σπά
νιάς μορφώσεως, σπουδάσας είς Γαλλίαν και Γερμανίαν. Ό  Ζωγράφος ήτο ένας 
πραγματικός ιππότης, μέ ψυχήν Ιδεωδώς ώραίαν, μέ διάνοιαν που ήτο προικισμένη 
μέ ολας τάς λεπτεπιλέπτους αποχρώσεις ιών εύγενών αντιλήψεων τής ζωής, σοβα
ρός και ασκών Ιδιαιτέραν επιρροήν, άκαταμάχητον είς όσους τον επλησίαζον, και 
ό όποιος μέ μόνην την παρουσίαν του κατέκτα τάς συμπαθείας εις βαθμόν ώστε 
και αυτοί οΐ ανώτεροι του τον ήγάπων καί τον εξετίμων.

*0 Ζωγράφος ήτο τύπος συνετού, εμβριθούς καί χωρίς πάθη πολιτικού άν* 
δρός. Έθεωρειτο ως ό κατ’ εξοχήν ευπατρίδης πολιτικός τής εποχής του τήν κα
ταγωγήν καί τήν ανατροφήν. Ό  Ζωγράφος ήτο τύπος καί υπογραμμός εύθύτητος καί 
ευσυνειδησίας. At σκέψεις του, αί παρατηρήσεις του, αί όμιλίαι του, αί μελέται του 
επάνω είς πολιτικά, πολιτειακά, οικονομολογικά καί εν γένει δημοσιονομικά ζητή
ματα, δλα έφερον τήν σφραγίδα τής πολυμαθείας του, τής εμβριθείας του, τής κρι- 
τικότηιός του. Είς τήν ώραίαν του ψυχήν ειχον έπιδράσει ή ανατολική μυστικό- 
πάθεια (έγεννήθη είς Κωνσταντινούπολιν), ή γαλατική λεπτότης μέ τάς σπονδάς 
του είς τήν Γαλλίαν, καί ή γερμανική θετικότης, καί ολαι αύται είχον διαπλάσει 
ένα ιδεώδη Έλληνα, διά τήν εποχήν πού έζη. Ό  Ζωγράφος είχε μίαν διάθεσιν 
έξευγενισμού πού δεν είχε τίποτε από τήν κενήν ξενομανίαν ή από τήν εκβιαστικήν 
προσαρμογήν.

Έκτος δμως από τά φυσικά καί επίκτητα αυτά χαρίσματα, μέ τά όποια ό 
Ζωγράφος τμο προικισμένος, καί τά όποια χαρίσματα ύπερέβαινον, κατά πολύ τον 
μέσον δρον, δταν έξεκίνησεν ούτος διά τήν ζωήν είχε καί οικονομικά πλεονεκτήματα, 
πού εξασφαλίζει μία οικονομική ευπορία καί μία αριστοκρατική οικογένεια, χαρί
σματα πού έχουν σημασίαν διά τήν σταδιοδρομίαν ένός πολιτικού άνδρός.

Ά π ό  τής τελευταίας αυτής πλευράς, δυνάμεθα νά εΐπωμεν διά τον Ζωγρά
φον, έκεΐνο πού ειχεν εΐπει ό Μάκ Ντόναλδ, πρωθυπουργός τής 'Α γγλίας, δ·ά π ο 
λιτικόν τής ίδιας χώρας τόνΜπάλφουρ, οτι ούτος «είχεν ιδει άπό μακράν μέγα μέρος 
τής ζωής». Τό τελευταίον τούτο πλεονέκτημα, τό οικονομικόν, είνε δ ι' ένα πολιτι
κόν ά'νδρα, πηγή ισχύος, διότι δέν επιβάλλει είς αυτόν νά κάμη συμβιβασμούς με
ταξύ τής απαθούς εκτ»μήσεως τών δημοσίων υποθέσεων, καί τού έπιουσίου άρτου 
του, καί τής οικογένειας του.

Ό  Ζωγράφος, διετέλεσε δύο φοράς υπουργός τών 'Εξωτερικών. Προηγου
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μένως δμως συνετέλεσεν άρκετά εις την γεωργικήν άναγέννησιν τής Ελλάδος, πα- 
ρασχών μέ τον αδελφόν του Σόλωνα, πρότυπον καλλιέργειας εις τούς Θεσσαλούς 
τά απέραντα κτήματά του εις Θεσσαλίαν, τά « Ζ ω γ ρ ά φ ε ι α »  καί «Λ α ζ α ρ ί· 
ν α». Δύναται δθεν ούτος νά θεωρηθή ώς ό κυριώτερος σκατανεύς καί ήτο πρω 
τεργάτης τής γεωργικής άναγεννήσ^ως τής Έ ’λάδος. Υπερηφάνεια καί τιμή ίου 
ήτο νά δημιουργήση ειδικόν σπόρον σίτου, καθ' αυτό θεσσαλικόν, τον όποιον εκά· 
λει « ζ ω γ ρ α φ έ ϊ κ ο ν » ,  και εντοπίου φυλής αγελάδας « λ α ζ α ρ ι ν ι ώ τ ι κ ε ς » ,  
κατ9 εξοχήν γαλακτοπαραγωγικές, πράγμα πού φέρει τον Ζωγράφον εις τήν περιο- 
πήν ιστορικού προσώπου εις τήν εξέλιξιν τής γεωργίας μας.

Έ γκύψας μάλιστα ό Ζωγράφος εις τήν μελέτην τού αγροτικού ζητήματος 
τής Ελλάδος, διά τήν πρόοδον καί βελτίωσιν των δρων πού εφαρμόζονται εις τήν 
Ελλάδα διά τήν καλλιέργειαν τού σίτου, τού βάμβακος καί τήν παραγωγήν τής 
ζακχάρεως, συνέγραψε τό 1911, ειδικήν μελέτην υπό τον τίτλον: «Τ ό α γ ρ ο τ ι 
κ ό ν  ζ ή τ η μ α  ε ν  Θ ε σ σ α λ ί α » ( ’) εις τό όποιον πριν άκόμη τό επίσημον 
κράτος έφαρμόση τήν πολιτικήν τής άπαλλοτριώσεως των αγροτικών κτημάτων, ό 
Ζωγράφος υποστηρίζει τήν ομαλήν άποκατάστασιν των αγροτών εις Ιδιοκτήτας, διά 
τής έκουσίας από τούς ίδιοκτήτας άπαλλοτριώσεως τών αγροκτημάτων μέ τιμάς λο· 
γικάς, τάς οποίας εν ανάγκη θά εκανόνιζε τό κράτος.

Τάς αντιλήψεις του αύτάς ό Ζωγράφος εθεοεν ό ίδιος εις εφαρμογήν, πωλή· 
σας εκουσίω; εις τούς άγρότας, διάφορα άγροκτήματά του εις Θεσσαλίαν, μέ τιμάς 
εξαιρετικώς συμφεροΰσας είς αυτούς.

Άξιοπαρατήρητον δμως είνε εν προκειμένφ δτι ό Ζωγράφος, παρά τήν εφαρ
μογήν τών αρχών τούιων, δταν τον Σεπτέμβριον τού 1912 συνήλθεν είς Βόλον 
τό Πανελλήνιον Συνέδρων τών ’Αγροτών, ό δέ Ζωγράφος παρέστη είς αυτό ώς 
αντιπρόσωπος τών τσιφλικούχων, ύπεσιήριξεν εις αυτό τον θεσμόν τής μεγάλης 
ιδιοκτησίας (3).

** *
Ό  Ζωγράφος άνεμίχθη διά πρώτην φοράν εις τήν πολιτικήν τό 1905, εκλε

γείς βουλευτής Καρδίτσης, τό δέ αξίωμα τού Υπουργού τών Εξωτερικών ανέλαβε 
διά πρώτην φοράν επί κυβερνήσεως Δ. Ράλλη (7 Ιουλίου— 17 Αύγουστου 1909) 
ήτοι μέχρι τής επαναστάσεως τού Γουδί.

Σημειώσωμεν ενταύθα δτι δταν ό Ζωγράφος είσήλθεν είς τήν Ελληνικήν 
Βουλήν, παρήλθεν έτος χωρίς νά λάβη τον λόγον. "Όταν διά πρώτην φοράν ώμί· 
λησεν επί τού προϋπολογισμού, έπέδειξε τόσην βαθεΐαν γνώσιν τού θέματος, ώρι
μον κατοχήν τών οικονομικών ζητημάτων καί ευγλωττίαν σπανίαν, είς γλώσσαν 
ρέουσαν καί καλλιεπή, ώστε ή Βουλή κυριολεκτικώς κατεπλάγη, ό δέ Κ. Γκότσης, 
στρεφόμενος προς τήν Ιαπω νικήν ομάδα είπε μεγαλοφώνως:

— « Α υ τ ό ς  θ ά  σ ά ς  β ά λ η  κ ά τ ω  ό λ ο υ ς» (*).
Ή  βραχύβιος εκείνη κυβέρνησις τού Ράλλη, είχε σχηματισθή διά νά εφαρ- 

μόση πρόγραμμα, καί ά\τιμετωπίση τας κρίσιμους συνθήκας πρύεΐχον δημιουργη- 
θή εις τήν Τουρκίαν.

"Οταν ή κυβέρνησις εκείνη τού Ράλλη, άνελάμβανε τήν αρχήν, είχεν εύρεθή 
ενώπιον μιας καταστάσεως αρκετά έκρυθμου καί δυσχερούς. Έσωτερικώς μέν 
ενώπιον μιας κοινής γνώμης πού εζήτει αποτελεσματικήν καί σύντονον εθνικήν ερ
γασίαν, καί προ μιας επαναστάσεως ή οποία δέν εξεδηλουτο μέν έπισήμως, ή οποία

1. Εκτός τούτου ό Ζωγράρφος, είχεν έκδώσει τό 1902 καί άλλο εργον επί τού Ιδιου 
θέματος, έν συνεργασία μέ τον αδελφόν του Σόλωνα.

2. Α. Π ο υ ρ ν ά ρ α :  Ιστορία τοϋ Αγροτικού ζητήιιατος έν Έλλάδι 1931 σελ. 76.
3. Ά  π. Λ εξ α ν δ ρ ή : Πολτιτικαί άναμ>ήσεις σελ. 136.
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όμως προέβαλλεν αξιώσεις τάς όποιας ή χυβέρνησις δεν εφαίνετο διατεθειμένη νά 
εκπλήρωσή.

’Από εξωτερικής άπόψεως ή κατάστασις δεν ήτο καλυτέρα. Τό ήφαίστειον 
των Βαλκανίων ήτο πάλιν ταραγμένον και μεγάλοι τριγμοί ήκούοντο ώς νά έπέ- 
κειτο μέγας σεισμός.

Κατόπιν προφορικής διακοινώσεως των πρεσβευιών των τριών Μ. Δ. προς 
τον Ύ πουργ. των Έξωτ. τής προηγούμενης κυβερνήσεως Γ. Μπαλτατζήν (30]6] 1909) 
δτι προσεχώς θά άπεχώρουν από την Κρήτην τά διεθνή σιρατεύματα, την 13]26 
’Ιουλίου 1909, και δτι θά παρέμενυν μόνον τέσσαρες φυλακίδες εις Σουδάν, προς 
διατήρησαν τών υψηλών δικαιωμάτων του Σουλτάνου και τής προστασίας τών τεσ
σάρων Δυνάμεων, ή τουρκική κυβερνησίζ φοβούμενη μήπως ή Ε λλάς πα· 
ρασυρομένη από την εξέγερσιν τής κοινής γνώμης, παρασυρη την Κυβέρνασιν είς 
τολμηρά επί τής Κρήτης διαβήματα, δ.ά νά ματαιώση τοιαύτην ενέργειαν, πού άν- 
τεστρατεύετο εις τά συμφέροντά της, διέταξε κινητοποίησιν στρατιωτικών σωμάτων 
προς τά ελληνικά σύνορα, ενώ συγχρόνως διέδιδε σκοπίμως ότι ομάδες από άτακτα 
και κακοποιά στοιχεία στρατολογούμενα έστέλλοντο είς Θεσσαλίαν. Ε ις την Τουρ
κίαν τό νεοτουρκικόν κομμιτάτον, μεθυσθέν από την επικράτησίν του, ύπέθαλπε 
τον εθνικιστικόν φανατισμόν, ό δε Τούρκος δικτάτωρ Σεφκέτ πασάς, έπανελθών 
είς την Κωνσταντινούπολή θριαμβευτής κατά τού Χαμίτ, καί μεθυσθείς και αυτός 
από τήν επιτυχίαν του εκείνην, άνέλαβεν Ιπίθεσιν εξευτελισμού κατά τού ελληνικού 
στοιχείου, μέ καταδιώξεις καί φόνους τών ομογενών, παύσιν τών εφημερίδων καί 
άπειλάς κατά τής Ελλάδος, δτι δήθεν αναμιγνύεται είς τά εσωτερικά της πράγ
ματα, απειλών τέλος τήν Ελλάδα δ ιι πολύ προθύμως θα άνελάμβανε στρατιωτικόν 
περίπατον μέχρι τών ’Αθηνών, ϊνα πάρη τον πρωινόν του καφέν είς τήν Πλατείαν 
τού Συντάγματος. Και δυστυχώς ήμπορούσε νά τό κάμη, διότι ή Ε λλάς τήν επο
χήν εκείνην δεν είχε στρατόν ισχυρόν ούτε συμμάχους. Ή το  ανίσχυρος στραιιω- 
τικώς καί απομονωμένη διπλωματικούς. Ή λοι τήν ειχον εγκαταλείψει, ό δέ Γεούρ- 
γιος Κλεμανσώ, Πρωθυπουργός τότε τής Γαλλίας, έλεγε καθαρά είς τον τότε πρέ* 
σβυν μας είς Παρισίους.

— «Α ί α ι τ ή σ ε ι ς  σ α ς ,  δ ε ν  γ ί ν ο ν τ α ι  δ ε κ τ ά  ί, δ ι ό τ ι  
ε ί σ θ ε  α ν ί σ χ υ ρ ο ι .  Ε ι σ θ ε  ο ί  π λ έ ο ν  α δ ύ ν α τ ο ι  ά π ό δ λ α  τ ά  
β α λ κ α ν ι κ ά  κ ρ ά τ η .

Τήν εποχήν εκείνην ή Ε λλάς διήρχετο μίαν θανάσιμον αγωνίαν όμοίαν μέ 
τού 1897, τήν οποίαν τό τότε καθεστώς δεν ήτο είς θέσιν νά σώση.

Ε νώ πιον  μιας τοιαύτης έκρύθμου καί σοβαράς καιασ άσιως εύρεθείς ό νέος 
Υπουργός τών Εξωτερικών, διά νά τήν αντιμετώπιση, κατά τό μικρόν διάστημα τής 
υπουργίας του, άνέ^αβε τήν πρωτοβουλίαν διαπραγματεύσεων μέ τον είς Α θήνας 
πρέσβυν τής Βουλγαρίας ινα φέρη αντιπερισπασμόν εις τάς αδιάκοπους άπειλάς τής 
Τουρκίας. Είναι αληθές δτι ή απόπειρα εκείνη τού Ζωγράφου δεν ήτο εύκολος 
διά τήν εποχήν, διότι ή Βουλγαρία, τήν συνεργασίαν τής οποίας έζήτει ό Ζωγρά
φος, ήτο ό πλέον μισητός εχθρός τού γένους. Ε ίς χιλιάδας έφθανον δσους ειχον 
σφάξει "Ελληνας είς Μακεδονίαν, Θράκην καί Ρωμυλίαν, διεξεδίκουν δέ διά λογα
ριασμόν των ολόκληρον τήν Μακεδονίαν. Ή  Ε λλάς δέ όπως εϊπομεν παραπάνω 
ήτο ανίσχυρος στρατιωτικούς, δλα τά κράτη τήν περιεφρόνουν. Συνεπώς καί εάν 
ακόμη ή Βουλγαρία έδέχετο τήν συνεργασίαν της κατά τήν ώραν τής διανομής τών 
κερδών τής συνεργασίας εκείνης, μετά τήν συντριβήν τής Τουρκίας, θά έδιδεν είς 
αυτήν ψυχία, ικανοποιούσα αυτήν μέ ιήν προσάρτησιν τής Κρήτης, καί τών νήσων 
τού Αιγαίου, καί ίσως καί μέ κάποιαν άσήμαντον τροποποίησιν τών συνόρων τού 
Όλυμπου.

*0 Ζωγράφος όμως φρονών οτι ή διπλωματία δεν είναι αισθηματολογία,
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αλλά τέχνη πού επιδιώκει την προστασίαν των εθνικών συμφερόντων, at δέ συνεν- 
νοήσεις μεταξύ των κρατών είναι τά μέσα της, δεν έδίστασεν είς παρομοίαν πρωτο
βουλίαν. Αι διαπραγματεύσεις δμως έκεϊναι διεκόπησαν συνεπείφ τών υπερβολικών 
απαιτήσεων τής Βουλγαρίας, ή οποία τότε είχε στενήν συνεργασίαν μέ την Σερβίαν, 
μίαν πραγματικήν συμμαχίαν μέ σκοπόν νά εκδιώξουν τούς Τούρκους άπό τήν 
Χερσόνησον τού Αίμου, καί νά μοιρασθούν τά εδάφη, μέ πληθυσμόν κατά πλειο
νοψηφίαν Ελληνικόν.

"Όπως βλέπομεν, ή βαλκανική συμμαχία τού 1912, επί Βενιζέλου, πού εδι-
πλασίασε τήν Ελλάδα, είχε ποοετοιμασθή εις τον εγκέφαλον τού Γ. Ζωγράφου,
ολίγα έτη ενωρίτερον, και αρκετά χρόνια μετά παρομοίαν άπόπειραν Κουμουνδού-
ρου—Τρικούπη μέ τήν Σερβίαν τό 1866.** *

*0 Έ λ . Βενιζέλος έζετίμα Ιδιαιτέρως τά υπέροχα προσόντα τού Ζωγράφου, 
και επί τών ημερών του, τού άνέθεσεν υψηλά πολιτειακά υπουργήματα. Έπεζήτησε 
μάλιστα δ Βενιζέλος νά άναθέση etc τον Ζωγράφον τό Ύπουργειον Γεωργίας, τού 
Καφαντάρη, άναλαβόντος τήν μετάδοσιν τών σχετικών προτάσεων 0).

Μέ τήν άπελευθέρωσιν τής 'Η πείρου ό Ζωγράφος διωρίσθη Γεν. Διοικητής 
της, περιβληθείς, δπως καί οί λοιποί τότε Γεν. Διοικ. τών νεοκαταληφθεισών τότε 
Ιπαρχιών Κ. Ρακτιβάν (Μακεδονίας). Στ. Δραγούμης (Κρήτης). Χαρ Βοζίκης (Νή
σων) μέ κάθε διοικητικήν εξουσίαν πλήν τών αναγόμενων είς τά έργα τού Σ'ρατού, 
τής ξηράς καί τής θαλάσσης καί ιδίως τήν όργάνωσιν τών δημοσίων υπηρεσιών, τον 
διορισμόν καί τήν παύσιν τών δημοσίων υπαλλήλων, τό είδος καί τήν έκτασιν τής 
υπηρεσίας αυτών, τού Γεν. Διοικ. μή δεσμευομένου άπό ούδεμίαν διατύπωσιν προ
σόντων ή άλλων δρων.

ΕΙς τήν θέσιν δμως αυτήν δ Ζωγράφος δέν έστάθη διά πολύν καιρόν, διότι 
μέ τό πρωτόκολλον τής Φλωνεντίας τής 17— 12— 1913, ή σκληρά καί άπάν- 
θρωπος ευρωπαϊκή διπλωματία, μέ άπόφασιν πού στιγματίζει τήν ίσιορίαν 
τών αιώνων, άπέσπα άπό τάς άγκάλας τής μητρός Έλλάδπς, τμήμα τής 'Ηπείρου, 
πού κατωκεΐτο άπά άκραιφνείς 'Έλληνας, καί τό έπεδίκαζεν εις έθ\ος δνομαστόν 
εις δλον τον κόσμον δ ά τά απάνθρωπα καί άγρια αυτού ένστικτα. Ή  Ελλάς ολό
κληρος εσείετο τότε άπό άγανάκτησιν, καίτοι ή Κυβέρνησις τής χώρας, διά λόγους 
άκατανοήιους όχι μόνον εδέχετο ήρέμως τήν άπόφασιν, άλλα καί άνελάμβαιε τήν 
ύποχρέωσιν δημίου διά τήν έκτέλεσιν αυτής. 01 Ή πε.ρώται, ενώπιον μιας τπαύτης 
καταστάσεως ευρισκόμενοι, άπεφάσισαν νά κηρύξουν τήν ανεξαρτησίαν τής Β. 'Η 
πείρου, καί ένοπλον άντίστασιν κατά τής κατοχής, τον δέ Ζωγράφον έκριναν τότε 
άξιον πατριώτην νά τεθή επί κεφαλής τού νέου άγώνος (5). Είς αυτόν έστράφη τότε 
ή σκέψις διά τήν εξεύρεσιν άρχηγού τής ένοπλου άντιστάσεως, διότι ό Ζωγράφος 
έκτος τής γενικής συμπάθειας πού ετύγχαιε πλησίον τών Έ πειρωτών ή ο  καί μία 
διεθνής φυσιογνωμία πού έτίμα τό ελληνικόν ηπειρωτικόν όνομα. Κατά Φεβρουά
ριον δόεν τού 1914, παραιτηθείς τής θέσεως τού Γεν. Διοικ. έτέθη,άπό τό Η π ε ι
ρωτικόν Συνεδρίαν πού είχε σννέλθει είς 'Αθήνας, επί κεφαλής τού αύτονομιακού 
κινήματος, μετά τήν άπόφασιν τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, διά τήν Ικκένωσιν τής

1. Δ. Ζ ω γ ρ ά φ ο ς :  Ει ς ‘Ακρόπολιν 17)6)1920.
2. Κατά τόν *Απ. Άλεξανδρήν, είς τον Βενιζέλον ύπεδείχθησαν τότε τρία πρόσωπα, ώς 

κατάλληλα δια τό όξάομα τούτο. *0 ό. Μπότοαρης, ό καθηγητής Σπ. Λάμπρος και ό Zco- 
γράφος. ‘Από τά τρία αύπά πρόοωπα ό μέν Μπότοαρης έκρίθη πολύ νέος διά νά τεθή έπί 
κεφα?.ής τού κινήματος, ό δέ καθηγητής Λάμπρος έστερεϊτο μεγάλης επιβολής, και έπί πλέον 
τόν Βενιζέλον τόν έτρόμαζεν ή μεγάλη ευστροφία τού άνδρός, ένώ τόν Ζιογράφον τόν έχαρα- 
κτήριζε πατριοηικός ενθουσιασμός, νουνεχής κρίσις, ευστροφία καί έπιβολή, προσέτι δέ προσ
θέτει ό Άλεξανδρής τόν Ζωλράφον τόν έχαρακτήριζε καί « δ ε σ π ο τ ι σ μ ό ς  ο λ ί γ ο ν  
ά ρ β α ν ί τ ι κ ο ς . »  \Α π. Ά λ ε ξ α ν δ ρ ή ν  Πολιτικαί ‘Αναμνήσεις, σελ. ί38.
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B. Η πείρου. Ή  επιτυχής διεξαγωγή του επαναστατικού εκείνου κινήματος τής Β. 
'Ηπείρου, δνναται κανείς νά είπη δτι ήτο τό έπισιέγασμα τής δλης πολιτικής στα· 
διοδροαίας του Ζωγράφου.

Εις τον σκληρόν και ανισον έκεΐνον βορειοηπειρωτικόν αγώνα, δπισθεν του 
όποιου έκινούντο, κατά τής Ελλάδος, δυο Μ. Δυνάμεις, ή Ιταλία  καί ή Αυστρία, 
ό Ζωγράφος επέτυχεν άπολύιως. Τό ύπογραφέν Πρωτόκολλον τής Κέρκυρας τής 
17 Μαΐου 1914, που ήτο τό αποτέλεσμα τής πάλης εκείνης, κατωχύρου εγγυήσεις 
διά την ασφάλειαν των βορειοηπειρωτών, και τήν εθνικήν και θρησκευτικήν των 
άνάπτυξιν.

Πράγματι τό ύπ* άριθ. 7 άρθρον του Πρωτοκόλλου ελεγεν:
*ΑΙ Χριστιανικοί 9Ορθόδοξοι Κοινότητες είναι άνεγνωρισμέναι νομικά πρό

σωπα ώς και αι άλλαι. Διατηρούν τάς περιουσίας των και θά έχουν έλευθέραν την 
όιαθεσίν τπν. At σχέσεις των 'Ορθοδόξων Κοινοτήτων μετά των πνευματικών των 
άρχηγών, θά είναι όϊαι και κατά τό παρελθόν. Ουδεμία προσβολή θά γίνη εις τά &π 
αιώνων δικαιώματα και εις τήν Ιεραρχικήν όργάνωσιν των έν λόγω Κοινοτήτων, 
εκτός μιας συμφωνίας μεταξύ τής * Αλβανικής Κυδερνήσεως και του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως».

'Όσον διά τό ύπ’ άριθ. 8 άρθρον, τούτο ελεγεν:
« Ή  εκπαίδευοις είναι έλευθέρα. ΕΙς τά σχολεία των 9Ορθοδόξων Κοινοτήτων, 

ή εκπαίδευοις θά γίνεται ελληνιστί. Ουχ’ ήττον ή θρησκευτική διδασκαλία θά γίνεται 
άποκλειστικώς εις τήν ελληνικήν».

Έ π'ι πλέον τό Πρωτόκολλον εκείνο προέβλεπεν ειδικά τοπικά αίρετά σώματα 
(άρθρ. 2), στρατολογίαν έντοπίαν διά τήν χωροφυλακήν (άρθρ. 5), άπαγόρευσιν 
στρατωνισμού στρατιωτικών δυνάμεων εις τήν περιοχήν (άρθρ. 6), προ πάντων 
δμω; αί διατάξεις τοΰ Πρωτοκόλλου εκείνου ετίθεντο ρητώς υπό τήν εγγύησιν των 
Μ. Δυνάμεων, διά του άρθρου 1, ή δέ εφαρμογή και επιτήρησις τών δυο επαρ
χιών τής Β. Η πείρου, άνατίθετο, εις τήν Διεθνή Ε π ιτροπήν Ελέγχου Α λβανίας, 
ή εγκρισις τής οποίας ήτο απαραίτητος διά τον διορισμόν τών άνωτέρων υπαλλή
λων καί τών διοικητών τής περιοχής.

Μέ τό Πρωτόκολλον τής Κέρκυρας, τό όποιον ή ’Αλβανική Κυβέρνησις 
άπεδέχθη άνεπιφυλάκτως, διά τηλεγραφήματος τοΰ Προέδρου τής Ε πιτροπής, από 
12—25 Ιουνίου 1914, κ. Α. Κράλλ, προς τον αείμνηστον Ζωγράφον, ή Ε λλάς 
άπέκτα τον πρώτον επίσημον τίτλον επί τής Β . Ηπείρου καί ενεγραψε προση* 
μείωσιν περί τοΰ έλληνικοΰ μέλλοντός της.

'Αλλά καί ή σχετική άνακοίνωσις τών Μ. Δυνάμεων προς τήν Έλλην. Κυ- 
βέρνησιν, άπετέλει άναγνώρισιν τοΰ δικαιώματος τοΰτου τής Ελλάδος §πί τής 
επαρχίας ταΰτης.

Ιδού τό σχετικόν έγγραφον:
« Οι υπογεγραμμένοι, λαμβάνουν τήν τιμήν , νά ανακοινώσουν προς τήν A . Ε. 

τον Ύ π .  τών Έ ξω τ. δτι αι Κυβερνήσεις τής Γερμανίας, Αυστροουγγαρίας, Γαλλίας, 
Μ. Βρεττανίας, 9Ιταλίας, και Ρωσσίας, ένέκριναν τήν συμφωνίαν τής Κέρκυρας, μ ε
ταξύ τής Διεθνούς9Επιτροπής τοΰ 9Ελέγχου καί τών πληρεξουσίων Η πειρω τώ ν , 
δσον άφορα τό μέλλον πολίτευμα τής 9Η πείρου» .

Αύιά ήσαν τά αποτελέσματα τών άγιυνων τοΰ Ζωγράφου. ΟΙ Ηπειρώται 
ήρκέσθησαν τότε εις τό διπλονν αυτό κέρδος, καί έπνιξαν τον πόνον των J k a  τήν 
ελευθερίαν, και τήν ένωσίν ιων μέ τήν Ελλάδα, μέσα εις τούς κολπους τών ελπί
δων δτι θά άνατέλη ή ήμέρα τής δικαιώσεώς των, και θά άποδοθή καί εις αυτους 
ή ελευθερία σύμφωνα μέ τούς πόθους καί τά όνειρά των.
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Μέ την ανάρρησιν του πρίγκηπος Βήδ, ώς ήγεμόνος τής 'Αλβανίας, δ Ζω
γράφος μέ ψυχικόν πόνον, έβλεπε νά αποχωρίζεται, ένα τμήμα τής ’Ηπείρου, από 
την ελευθέραν Ελλάδα, και νά ύποδουλοόνειαι εις έθνος κατωτάτης πνευματικής 
στάθμης καί πολιτισμού. Μέ την ανάρρησιν εκείνην, έβλεπεν ούτος νά διαλΰωνται 
τόσα ώραια όνειρα, πού ή ψυχή του είχε σχηματίσει δταν ήτο Γεν Διοικ. τής Ηπείρου.

Έ φ ' δσον δμως ό Ζωγράφος έπείσθη δτι ό Βήδ θά ηγεμόνευε διά πολύν 
καιρόν ακόμη μιας χώρας έπαναστατημένης, διότι οί διάφοροι φύλαρχοι 'Αλβανοί 
οΰδεμίαν είχον διάθεσιν νά υποταχθούν εις τον ξένον ηγεμόνα, καί δτι ή άνοηχαλος 
εκείνη κατάστασις θά διήρκει επί καιρόν, ώφειλε καί αυτός έστω καί προσωρινατ, 
κατά μερικούς (ι) ως άλλος φύλαρχος αρχηγός δ.λ.δ. τής εις την Β ’Ήπειρον ελ
ληνικής φυλής, νά άναλάβη την διοίκησίν της, όπως μη άναρχείται κατόπιν δέδταν 
καί εάν αι λοιπαί φυλαί θά ΰπετάσσοντο εις τον Βήδ, νά παραδώση καί αυτός την 
ελληνικήν φυλήν είς έκτέλεσιν των αποφάσεων των Μ. Δυνάμεων.

** *
Διά δευτέραν φοράν ό Ζοογράφος διετέλεσεν Ύ πουργ. των Έ ξωτ. επί κυβερ- 

νήσεοος Γούναρη (24 Φεβρ. 1915), πού είχε σχήματισθή, μειά τήν παραίτησιν 
τού Βενιζέλου, πού είχε προκληθή συνεπείφ διαφωνίας τούτου μέ τον βασιλέα 
Κωνσταντίνον. Προεκλήθη δέ ή διαφωνία τότε, διότι καίτοι δύο συμβούλια του 
Στέμματος πού έλειτούργουν τήν εποχήν εκείνην, αντί τής Βουλής, ενώπιον τής 
οποίας δέν ήτο δυνατόν νά συζητηθούν λεπτότατα διπλωματικά καί στρατιωτικά 
ζητήματα, καί τά οποία συμβούλια, είς δύο συνεδριάσεις των τής 15 καί 20 Φεβρ. 
1915 είχον αποφασίσει τήν συμμετοχήν τής Ελλάδος παρά τό πλευρόν τού συνα
σπισμού τής Τριπλής Συνεννοήσεως, ό βασιλεύς Κωνσταντίνος, επηρεασμένος ίσχυ· 
ρώς από τον γυναικάδελφόν του αύτοκράτορα τής Γερμανίας Γουλιέλμον, ουδέποτε 
τήν εποχήν εκείνην προέβαινεν είς λήψιν οριστικής άποφάσεως, χωρίς νά άκοι'ση 
προηγουμένως τήν γνιόμην τής τριανδρίας πού τον είχε περικυκλοχσει είς τά ανά
κτορα. Περιελάμβανε δέ ή τριανδρία εκείνη τον καθηγητήν Γ. Στρεϊτ, τού οποίου 
ό Κωνσταντίνος εξετίμα τον χαρακτήρα, τάς γνοίσεις, καί τήν άφοσίωσιν προς τό 
πρόσωπόν του, τον αρχηγόν τού Επιτελείου στρατηγόν Β. Δούσμανην, καί τον 
ύπαρχηγόν του I Μεταξάν, των οποίων εξετίμα τού μέν πρώτου τήν εμπειρίαν 
περί τά στρατιοίτικά, τού δέ δευτέρου τήν στρατιωτικήν επισιήμην. Συμβουλευθεις 
τότε ό Κωνσταντίνος τήν τριανδρίαν αυτήν εδήλο^σεν δτι επιφυλάσσεται νά σκεφθή 
καί νά άποφασίση, εάν καί υπό ποιους δρους θά ήδύνατο ή Ελλάς νά λάβη μέρος 
είς τον πόλεμον εκείνον. Χ

Ή το  μία εποχή πού αί διαπραγματεύσεις μέ τούς ξένους, διεξήγοντο είς μίαν 
ατμόσφαιραν αμοιβαίας δυσπιστίας μεταξύ κυβερνήσεως καί στέμματος. Τό στέμμα 
έπενέβαινεν είς τά εξωτερικά προβλήματα τής χώρας, ή δέ κυβέρνησις ύπέκυπτεν 
άδιαμαρτυρήτως. Κατείς από τούς τότε κυβερνώντας δέν είχε τό θάρρος νά εϊπη 
είς τον Κα>νσταντΐνον δτι ή άτοπος, αυθαίρετος καί ανατολίτικη άνάμιξις τού στέμ
ματος είς τά εθνικά ζητήματα, καί εάν ακόμη άπέβλεπε νά παραπλανήση τάς ξένας 
κυβερνήσεις, ως προς τάς πραγματικός διαθέσεις τής Ελλάδος, τήν ευθύνην εις τό 
ζήτημα τούτο τήν έφερον ot σύνταγμαακοί υπουργοί.

Μέ τον σχηματισμόν τής κυβερνήσεως Γούναρη 0), τήν οποίαν ενέπνεον αί * 1

1. Β. Δ ο ύ σ μ α ν η :  'Απομνημονεύματα, Άθήναι σελ. 213—215.
1. Κ. Π α π α ρ η γ ο π ο ΰ λ ο υ :  'Ιστορία του Έλλην. "Εθνους 7. Β. σελ. 199.
Προηγουμένως ό βασιλεύς Κωνσταντίνος, κατά συμβουλήν του Γ* Στρέΐτ ανέθεσε ιόν 

σχηματισμόν τής κυβερνήσεως είς ιόν Άλεξ. Ζαΐμην, πού έθεωρεΐτο άπό τήν Αυλήν ώς ου
δετερόφιλος καί έπίστευεν είς τήν στρατιωτικήν ίσχύν τής Γερμανίας. Άργότερον έστράφη είς 
τόν όγδοηκοντούτη Στ, Σκουλούδην, 6 όποιος δμως άναγνωρίζων τήν πλήρη αποτυχίαν τής 
πολιτικής του έναντι του Βενιζέλου, συνέστησε τόν Γούνρην, ό οποίος κατά Σεπτέμβριον του



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» 9S3W3R S 599

άρχαί του παλαιοκομματισμού και του μίσους κατά του Βενιζέλου, ή εσωτερική κα- 
τάστασις της Ελλάδος όξύνεται σημαντικά. Χάσμα άγεφύρωτον, πού καθημερι
νώς έγίνετο βαθύτερον ήνοίγετο μεταξύ των δύο τότε πολιτικών παρατάξεων, χής 
βασιλικής και φιλελεύθερος ή βενιζελικών και άντιβενιζελικών δπως ελεγον τότε.

'Η  πρόσφατος δράσις του Ζωγράφου εις τον βορειοηπειρωτικόν αγώνα, τον 
είχε φέρει εις την πρώιην γραμμήν των πολιτικών άνδρών, και τον είχε καταστήσει 
τον δημοφιλέστερον πολιτικόν, μετά τον Βενιζέλον. Τό γεγονός δμως δτι ή δημοτικότης 
του δεν ήδυνήθη νά ύπερβάλη τήν δημοτικότητα τού Βενιζέλου, τον είχε κάμει νά τον 
ζηλεύη καί νά όμιλή δΓ αυτόν με κάποιαν φιλοσκωμμοσΰνην. ‘Οπωσδήποτε είςτήν 
κυβέρ.ησιν εκείνην τού Γούναρη, ό Ζωγράφοςεθεωρείτο ώς ή σημαντικωτέρα προ- 
σωπικότης μετά τον πρωθυπουργόν, χωρίς όμως νά δύναται νά άσκή επιρροήν είς 
τάς αποφάσεις του, καί τούτο δ ότι ό Ζωγράφος ήτο μέν άνθρωπος αγαθών δ ια 
θέσεων, ζωηρού πατριωτισμού καί εύγενούς χαρακτήρος, αλλά συγχρόνως καί άβου
λος μή άντέχων δσον έχρειάζετο διά νά επ·βάλη τό ορθόν καί δίκαιον είς τούς συνα
δέλφους του, δπως τον Ν. Στράτον, άνδρα φιλάδοξον, δ όποιος είχενάπομακρυν- 
θή δύο φοράς από τάς τάξεις των φιλελευθέρων, τούς *Αθαν. Ευταξίαν καί Ν . 
Τριανταφυ?λάκον, παλαιούς ύπαρχηγούς κομμάτων, καί εχθρούς τής έπαναστάσεως 
τού 1909, καί Γ. Μπαλταζήν, παλαιόν οπαδόν τής Γερμανοφίλου πολιτικής τού 
Γ. Θεοτόκη κατά τό 1907— 1909.

Εις τήν κυβέρνησιν εκείνην τού Γούναρη, ό Ζωγράφος άναλαβών τό ύπουργ. 
τών Έ ξωτ. καί επανεξετάσας τήν εν γένει εξωτερικήν κατάστασιν, κατέληξεν είς 
πολιτικήν πού ουδόλως διέφερεν από εκείνην πού είχε χαράξει ή προκάτοχος κυ
βέρνησης τού Βενιζέλου. ‘Αντί λοιπόν νά υποστήριξή τήν ούδετερότηνα πού άλλοτε 
άπετέλει εθνικήν ανάγκην, δεν έβράδυνε νά καταλήξη είς αντίθετον συμπέρασμα, 
καί νά προτείνη τήν έξοδον τής Ελλάδος από τήν ουδετερότητα, υπό ορούς πού 
δεν άπεΐχον τουλάχιστον ούσιωδώς από εκείνους πού έτασσεν ό Βενιζέλος. Έδήλωσε 
λοιπόν δτι θά ήκολούθει φιλανταντικήν πολιτικήν, τήν δέ 9[22 Μαρτίου 1915, με- 
τέβη με τον Διευθυντήν τού ‘Υπουργ. καθηγητήν Ν. Πολίτην είς τήν Γαλλικήν 
Πρεσβείαν καί εκεί έτοόπιον καί τών δύο άλλων πρεσβευτών τής ‘Αγγλίας καί Ρωσ- 
σίας, έκαμε γνωστήν τήν άπόφασιν τής νέας κυβερνήσεως νά τηρήση ευμενή ουδε
τερότητα, έναντι τών κρατών τής Συνεννοήσεως 0). καί δτι «ή Έ  λ λ ά ς δ ο θ  ε ί 
σ η ς  ε υ κ α ι ρ ί α ς  θ ά  έ ξ ή ρ χ ε τ ο  τ ή ς  ο ύ δ ε τ ε ρ ό τ η τ ο ς  π α ρ ά  
τ ό π λ ε υ ρ ό ν τ ή ;  Σ υ ν ε ν ν ο ή σ ε ω ς ,  δ ι ά ν α  δ ε ί ξ η  έ μ π ρ ά κ τ ω ς  
τ ά  α ί σ θ ή μ α τ ά  τ η ς .

Τήν δήλωσιν εκείνην έπηκολούθησενεπίσημος διακοίνωσις πού περιείχε τούς 
δρους υπό τοίς οποίους ή Ελλάς θά έλήρχετο από τήν ουδετερότητα, παρά τό 
πλευρόν τής Τρ πλής Συνεννοήσεως. Ή σ α ν  δέ οΐ δροι εκείνοι, οί όποιοι έγκριθέν- 
τες προηγουμένως από τό υπουργικόν συμβούλιον, πού είχε συνελθεί υπό τήν προ
εδρίαν τού βασιλέως, έπεδόθησαν αυτοπροσώπως, από τον πρωθυπουργόν Δ. Γυύ* 
ναρην προς τούς πρέσβεις τής Συνεννοήσεως οί κάτωθι:

1) *Ρητή έγγύησις τής εδαφικής άκεραιότητος τής Ελλάδος, συμπεριλαμβα- 
νομένης καί τής Β. Η πείρου, κατά τον πόλεμον και επί τινα χρόνον μετά τήν 
λήξιν του.

2) Ά \τικείμενον πολέμου ή διάλυσις τής Τουρκίας.
3) Έ ά ν  ή Βουλγαρία πσρέμενεν ούδετέρα, ή σφαίρα τής δράσεως τού ελλη

νικού στρατού δεν θά εξε τείνε το πέραν τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας. 1

1909, είχεν όργανώσει τήν μεγάλην υποδοχήν τών Πατρών, πρδς τόν άποδη μουντά Διάδοχον 
τότε Κωνσταντίνον. (Β ε ν τ ή ρ η : Α. οελ. 305..)

1. Κ Ζ α β ι τ σ ά ν ο υ ;  αΐ αναμνήσεις μου..., Α. οελ. 62·



600 Β3Β5 «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Β ΙΤ Ιλ» %

4) Εις οριστικήν συμφωνίαν θά προσδιωρίζοντο αί προς την Ελλάδα εις την 
Μ. ’Ασίαν εδαφικαί παραχωρήσεις, καθώς καί αλλαχού τοιαύται.

Οί δροι δμως αυτοί ήκούσθησαν μέ κάποιαν δυσμένειαν, διότι εάν αυτός 
ήτο δ σκοπός του σχηματισμού του νέου υπουργείου υπό τον Γούναρην, ήτοι δπως 
συνέχιση την πολιτικήν του Βενιζέλου, έπρεπε ή πρωτοβουλία αυτή νά άφήνετο 
είς τον τέως πρωθυπουργόν πού τήν είχεν εγκαινάση. νΗτοι ή νέα κυβέρνησις τού 
Γούναρη, κατά τήν δήλωσιν τού πρίγ/.ηπος Γεωργίου νά εφαρμόση «τ ή ν π ο λ ι- 
τ ι κ ή  ν τ ο ύ  Β ε ν ι ζ έ λ ο υ  χ ω ρ ί ς  τ ο ν  Β ε ν ι ζ έ λ ο ν » .

Ή  πραγματοποίησές δμιος τού προγράμματος εκεί' ου τού Ζωγράφου δεν 
εγένετο, λόγορ πάλιν διαφωνίας τού Γεν. Έ παελ . καί Ιδίως τού άρχηγού του Β. 
Δούσμανη, πού ύπεστήριζε τήν αποψιν δτι με τάς γενομένας προτάσεις δεν εξησφα- 
λίζετο ή Ελλάς από τον βουλγαρικόν κίνδυνον, καί τής διαφωνίας επί πλέον τού 
βασιλέως Κωνσταντίνου, ό όποιος είχε δηλώσει είς τον τότε πρέσβυν τής Γαλλίας 
Γκυγιεμέν οτι εφ* δσον ή Βουλγαρία παρέμενεν ούδετέρα, ήτο υποχρεωμένη καί 
ή Ε λλάς νά κάμη τό ίδιον. (*)

Ό  Ζωγράφος παρητήθη τήν 4 ’Ιουνίου 1915, από τήν κυβέρνησιν Γούνα* 
ρη, διαφωνήσας μέ τά μέλη αυτής, επειδή εφρόνει δτι ή παραίτησις τής κυβερνή- 
Αεως επρεπε νά ΰποβληθή, ευθύς ώς εξηδηλώθη δ ι# αυτήν το αποτέλεσμα των εκ
λογών πού εϊχον διεξαχθή τήν 31 Μαίου ίδιου έτους.

Σημειώσωμεν ενταύθα, διά τήν ιστορίαν, δτι αί έκλογαί Ικειναι διεξήχθησαν, 
προς εκκαθάρισιν τής εσωτερικής καταστάσεως, ό Βενιζέλος δεν άνεμίχθη, παρα- 
μείνας είς Μυτιλήνην, τον δέ εκλογικόν αγώνα I* μέρους των φιλελευθέρων διηύ- 
θυνεν επιτροπή μέ ουσιαστικόν άρχηρεύοντα τον Έ ιιμ . Ρέπουλην. Διεξήχθησαν δέ 
α ί εκλογαί Ικειναι μέ πρωτοφανή πείσμα. Συνεπείς σοβαράς άσθενείας εκ πλευρί- 
τιδος τού βασιλέως Κωνσταντίνου, διεξήχθησαν αύται μέ πρωτοφανή έκμετάλλευσιν 
τής σσθενείας ταυ της καί μέ σύνθημα δτι κάθε ψήφος πού θά εδίδετο ύπέ τών βενι- 
ζελικών θά ήτο μία σφαίρα είς τήν καρδίαν τού βασιλέως Κωνσταντίνου. Παρ' 
δλα ταύτα δμως τό αποτέλεσμα τών εκλογών εκείνων ήτο συντριπτικόν διά τούς βα
σιλικούς, ό αριθμός τών βουλευτών τών οποίων μόλις έφθανε τό ήμισυ τών βενιζε· 
λικών τοιούτων (185 έναντι 90) (a).

Παρητήθη δθεν ό Ζωγράφος, καί Ιπανήλθεν εις τήν °~σΐν τού ύποδιοικητού 
τής Ε θν ικ ή ς  Τραπέζης, από τήν οποίαν άπεχώρησε τό 1917, ενώ ό Γούνα- 
ρης τήν 3 ’Ιουνίου εδήλου δτι καίτοι ή πλειοψηφία παρέμεινεν είς τούς φιλελευθέ
ρους, ή κυβέρνησις θά παρητεΐτο ευθύς ως επέτρεπε τούτο ή υγεία τού βασιλέως. 
Παρητήθη δέ αύτη μόλις τήν 4 Αύγουστου δταν είς τήν Βουλήν, εξελέγη Πρόεδρος 
ό φιλελεύθερος Κ. Ζαβιτσάνος μέ 184 ψήφους, έναντι 99 πού έλαβεν δ κυβερνη
τικός Δέλλιος.

"Οταν κατά 'Οκτώβριον τού 1919, εσημειώθη καποια κίνησις πού άπέβλε- 
πεν είς τήν σύμπτηξιν πολιτικού κόμματος, «τρίτης καταστάσεως», δπως έλεγαν τό-

1. Κ. Ζ α β ι τ σ ά ν ο υ *  *Έθν. άνωτ.
2. ΕΙς τάς Ικλογάς εκείνος έξελέγησαν καί επτά βουλενται Β. Ήπειρον.
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τε, to οποίον κόμμα θά ϊσταιο είς το μέσον των δυο άκρων τότε πολιτικών παρα
τάξεων, μέ σύνθημα εθνικόν και ενωτικόν, ώστε να γεφυρώση τό χάσμα, τό δε 
βάρος τής Μικρασιατικής εκστρατείας νά άνελαμβάνετο από ολόκληρον τό έθνος, 
εις την κίνησιν εκείνην έπρωτοστάτησε'» ό Γ . Ζωγράφος. 0)

Δυστυχώς όμως ή σύμπηξις του κόμματος Ικείνου έναυάγησε, μή εΰρίσκου- 
σα άπήχησιν, διά τον λόγον δτι τά πάθη ήσαν τότε τοσον εξημμένα ώστε δλοι 
οί *Έλληνες, άνήκον είς μίαν από τάς δυο παρατάξεις, ήσαν δ.λ.δ., κατά την τότε 
φρασεολογίαν ή «βενιζελικοί» ή «άντιβενιζελικοί» (βασιλικοί), καί συνεπώς δεν 
υπήρχεν υλικόν διά την σΰμπηξιν τής τρίτης καταστάσεως. Ό  φανατισμός ήτο 
τοιοΰτος, ώστε εισηγήσεις αντιθέτους προς τάς αντιλήψεις τών δυο άνωτέρω παρα
τάξεων ούτε ήθελον νά ακούσουν.
Ό  Ζωγράφος ήτο όπως κα'ι άνωτέρω εΐπομεν φυσιογνωμία σεβαστή είς τον τότε πολι
κόν κόσμον, διά τούτο τό 1920, διάφοροι πολιτικοί παράγοντες άποβλέποντες είς 
μίαν σοβαράν άντιπολίτευσιν κατά του Βενιζέλου, προς τον Ζωγράφον έστράφη- 
σαν, ως τον άγνότερον και επιστημονικώτερον πολιτικόν. Ή  συνεχώς όμως κλονι- 
ζομένη υγεία του διέλυσε τό δνειρον εκείνο.

Ά πέθανε την 24 'Ιανουάριου 1920. Μέ τον θάνατον του Ζωγράφου δεν 
έχάνετο μόνον ένα άπό τά ήθικώτερα καί εβριθέστερα στελέχη του πολίτικου κόσμου 
και μία γνησιωτάτη μορφή ευπατρίδου, άπό τήν ελληνικήν κοινωνίαν, άλλά και 
μία εξέχουσα φυσιογνωμία πού άπέπνεεν ευγένειαν καί άνώτερα ήθη, ένας άληθι- 
νός ευπατρίδης τής παλαιάς καλής εποχής.

1. Τά άλλα μέλη της κινήοεως εκείνης ήσαν οΐ Κώνοι* Δεμερτζής, Λέων. Εμπειρικός, 
’Αντώνιος Χρηστομάνος και Κωνστ. Ζαβιτσάνος. (Κ. Ζ α β  ι τ σ ά ν ο υ :  Ένθ. άνωχ. Β.σελ.49)
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Ι σ τ ο ρ ικ ή ς  τ ι ν ό ς  π ε μ ιλ ή ψ ε ω ς  τ ή ς  π ο τ έ  ά ρ χ α ί σ ς  κ α ί  έ γ κ ρ Ι τ ο υ  
ή π ε ιρ ω τ ι κ ή ς  π ό λ ε ω ς  " Α ρ τ η ς

Σ Χ Ο Λ ΙΑ : Γ Ι Α Ν Ν Η  Τ Σ Ο Υ Τ Σ ΙΝ Ο Υ

Κ ε φ ά λ α ι ο ν  Σ Τ . '
ΙΙερΙ τον τμήματος ό&ω* Βρνσεως

Ουιως εκλήθη το τμήμα τούτο, ώς περιέχον πολυπληθείς καί ανεξάντλητους 
πηγάς ύδάτων ποτίμων τε και θειούχων, μάλιστα τά τής μεταλειοΰχου πηγής, τής 
καλούμενης «ή βρΰσις του ηγουμένου» περιέχει δέ χωρία.

Α .' Τό περικλεές καί ηρωικόν, άλλα δυστυχέστατον Πέτα (λ), τό πολλάκι; 
καταστραςρέν καί άνορθωθέν ειτα, δπερ υπήρξε βέβαια κληρουχία τής Τωαννιτι* 
κής των ΙΙετάτων (*) γενεάς, μεταβαλονσης θρήσκευμα κατά τδ 1635 έτος μετά τής 
οικογένειας Λελυπαρατων (*), οίκείται ήδη υπό 150 περίπου οικογενειών, Ιχον 
μίαν εκκλησίαν επ ' ονόματι του αγίου Γεωργίου, πυρποληθεισαν τώ 1821 καιάνα* 
καινισθεΐσαν επ3 εσχάτων, μετά την άναχώρησιν του Ταφή?. Μπούξη (3) εν ετει 
1850, καί παρεκκλήσια δύω* τό μέν έξω του χωρίου εις τους ηρωικούς προμαχώ
νας τών Ελλήνων, (4) έπ3 όνομαu  του αγίου Νικολάου εις θέσιν όπου πάλαι ήν 
χωρών, ως δηλονται έκ τών ερειπίων, καλονμενον Μαυριλιόν, τό δέ εν τοίς λινοις

* Συνέχεια έκ τού προηγουμένου σελ- 508.
1. Τό Π έτα είναι έδρα κοινότητας (Δ]μα 19-8*1912, ΦΕΚ, 254J1912). Α ρχικά  ή κοιν. 

Π έτα  περιλάβαινε δυό χωριά, τό Πέτα καί ιό  Νεοχωράκι. Μέ τό Π.Δ.16 6 -l933^£K .l63 |1533 , 
ενώθηκε μέ την κοιν. Π έτα καί τό Κλειστό, πού άποσπάστηκε α π ’ την κοιν. Πέτρας. Τό 
Π έτα έχει 2501 κατοίκους, τό Κλειστό 118. τό Νεοχωράκι 340 κ ι' ή Μ. Θεοτόκου δ.

2. Ά γνω σ το  άπό πού ό συγγραφέας αντλεί τήν πληροφορία για την οικογένεια τών 
Π ετάτω ν καί Λελυπαρατων. Μέ τέτοια ονόματα δεν έμφαηξονται, τουλάχιστο στά τελευταία 
150 χρόνια, οικογένειες στό Πέτα. Ά λλω στε, λαϊκή παράδοση λέει, πώς τό χωριό ήταν χαμη
λότερα κι* ότι κάποιος πού έχτισε σπίτι ψηλά, στη σημερινή θέση τού χωριού, κι* έπινε νερό 
άπ* τη βρύση—κάτω απ’ τό σημερινό μνημείο τών φιλελλήνων—απόκτησε τόση ύγεία καί 
δύναμη, ώστε πέταξε-

3. Γ ια  τον Τ. Μ πονξη κοίταξε στό Κεφ. Α', σημ. 31.
4. ’Απ' τούς προμαχώνες αυτούς δόθηκαν πολλές μάχες στη διάρκεια τού απελευθε

ρωτικού μας άγώνα κατά τών τούρκων. Οί σπουδαιότερες ε Ι\α ι τού Ιουνίου  1821, πού σκο
τώ θηκε ό Τραγουδάρας, τής Ιδη ς  Ιουλίου  1821 καί τής 4ης Ιουλ ίου  1S22, πού καταστρά
φ ηκαν οί Φιλέλληνες. Γ ια  τις μάχες αυτές κΓ ιδια ίτερα για τήν τελευταία κοίταξε*.

—Ά γ . Α γα πητού  «Οί ένδοξοι "Ελληνες» έκδ. ΙύΤΤ, ι. Α', σ. 168, 169, 2:*1.
—Σπ. Τρικούπη «Τστ Έ λλ . Έπ]σεως* έκδ. 1888. χ. Α ' σ 203, τ. Β ' ο. 202—ό.
— Γ , Γερβίνου «Τστ. Έ λ . Έ π . καί Άνα^εΥ. τής Έ λλ». έκδ. 1864, τ. Α' σ. 258,374—5.
-  Λ. Κουτσουνίκα «Γεν. Τστ. Έ λλ. Έπ]σεως> έκδ. 1956, σ. 1Ό3. 140,149—50, 167.
— Γ. Κρέμου «Χρονολ. τής Έλλ- 'Ιστορίας 1453—1830* έκδ. 1879. τ. Α ' α. 12, 16-
— G. H ertg b erg  * G tchichU  G ricch tn lands>β μει. Καρολίδη 1916, τ. Α' σ. 132, τ. Β ' σ. 45.,
— M cn cu lsch π  — 2?- r ih o le d y  * G tth ,  G r itc h e n la n d t», 1955, Ο. 109—112-
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αυτού, των Ταξιαρχών νεόδμητον, καί ετερον παρεκκλήσιον, εύρίσκεται εις τά 
αλώνια άστεγον των αγίων ’Ανάργυρων, ύπάρξαν πάλαι ιερά Μονή κατεδαφισθεΐσα 
προ πολλού. Τερατεύουσι δέ ενταύθα ιερείς πέντε. Ου μακράν τής κώμης ταΰτης 
περίπου τή; ήμισείας ώρας άνατολικώς, υπάρχει εν λοφίσκφ τινι, και τις κατεδα
φισμένος Ναΐσκος επ’ όνόματι του αγίου Χριστόφορου, ου ή καταστροφή άδηλος. 
Κάτωθεν τής κώμης ταΰτης εν τοΐς άγροΐς υπάρχει καί ή Βρΰσις του Βοεδώδα 
λεγομένη, ήν άνήγειρε τφ 1835—36 δ διοικητίς ’’Αρτης Ίμπραήμ  έφέντης, εγκα- 
ταλείψας καί έντοκα 650 γρόσ. ΐνα χρησιμεΰωσι κατά καιρούς εις επισκευήν, αλλά 
καταχρασταί τινες καί τό κεφάλαιον συν τφ πολυχρονίου τόκω άχρι τού I860, 
έσφετερίσθησαν, καί ή πηγή άπώλετο σωζομένου μόνον μέρους τού τοίχου καί 
τής επωνυμίας ής πλησίον Ναός έ'σα πυρίκαυστος των άγία)ν ’Αναργύρων.

Β '. Χωρίον Νεοχωράκιον (δ) οπερ οικεΐται υπό οικογενειών 30 σχεδόν εκ- 
κλησιαζομένων εις τον αυτόθι Ναόν τού αγίου Γεωργίου καί εις τόν νεόδμητον 
τής ποτέ Μονής Περιωνύμου, (β) καί εύλογονμένων ύφ 9 ενός ίερέως. Ε ις θέσιν 
τού χωρίου τούτου, όνομαζομένην Βαρκά, ύπάρχουσιν ερρείπια ιερού Ναού τού 
αγίου Νικολάου. Προσέτι σώζονται καί ερείπια οικιών παναρχαίου χωρίου, ώνο- 
μαζομένου υπό τών εγχωρίων Τσιανοχώρι. Πλησίον τούτου, ήτοι μεταξύ Πέτα, 
Νεοχωρακίου καί Μεγάρχης, ύπάρχουσι καί τά ερημωθέντα πρό πολλοΰ δύω χωρία, 
Καραμούτζου, (7) (πάλαι καλούμενου Βλαχοχώρι) μετά εκκλ. κατεδαφισμένης τού 
αγίου Βλασίου* καί Τόσκες (7) μετά όμοιας εκκλησίας τοΰ αγίου Παντελεήμονος. 
Έ ν  τφ χωρίορ τούΐφ ή θέσις τού Ναού δνομάζεται Καστρί, επειδή υπήρχε ποτέ

—Χρ. Βυζαντίου «'Ιστορία τακτ. Στρατού», έκδ, ν', σ. 41—50.
— Α. Γραβιέρ «Ίστ. τοΰ υπέρ άνεξαρτησίας τοΰ Έλ. άγώνος» μετ. Ρόδου 1894, τ. Α' σ. 131.
— «'Έγγραφα αρχείου Ρώμα», τ. Α', σ 112.
—Έφημ. «Έλλ. Χρονικά» 1822, άριθ. 55.
—Γ. Θεοφίλου «’Επίτομος Ίστ. Έλλ. Έπ]σεως» έκδ. 1880, τ. Α', σ. 69.
—Μ. Οικονόμου «Ιστορία Έλλ. Παλιγγενεσίας» έκδ. «Βιβλιοθήκη» σ. 239—245.
—F . P ouquev ile  «Ίστ. Έλλ' Έπ]σεως>, μετ. Ζυγούρα 1890, τ. Δ', σ. 47—58.
—Ν. Σπηλιάδη «’Απομνημονεύματα», έκδ. 1851, τ. Α', σ. 363.
— Φραγγίστα «Ιστορία Έλλ. Έπ)σεως» τ. Β', σ. 114. 1
—Prokesch—Osten «Geschiechte des Abfalls d’es Griechen* μεταφ. Ά θ. 1864, t. Α', σ, 169.
— H. Thiersch «Gricchenlands Schichsale*, μετάφ. Άθ. 1880, τ. Α', σ. 28.
— «Έκθεσις Ίεροΰ Άγώνος», έκδ. 1884, τ. Δ', σ. 6.
—Ν. Φυσεντζίδη «Αύτόγραφοι έπιστολαί...», έκδ· 1893, σ. 93, σ. 222—240.
— Χρήστου Κολιάτσου «Πώς έχάθη ή μάχη τοΰ Πέτα» είς «Ήπ. Εστίαν» τ. Α', σ. 15. 
J . D . E ls te r  (αύτόπτου) « E a s  B a ta il lo n  d er  P h ilh e llc n en  dessert E r r ic h tu n g  F e ld ju g u n d

udergang» Baden, 1829.
— W on M a u v il lo n  (αύτόπτου) *Reisen efries d eu tschen  A r t i l le r ie  o f f i z ie r s  nach  G rie ch e n - 

la n d * , E ssen  1824, σ. 134.
—Μακρυγιάννη «Απομνημονεύματα» έκδ. 1947, τ. Α', σ. 1’22, 126, 128, 134, 142, τ. Β',

σ 224.
—Δ. Παπαντωνοπούλου «Λόγος Πανηγυρικός...» έκδ. 1873, σ. 59, 'll.
— ΟΙ. V ou tier «M em o ires d u  C olonel V o u tie r  s u r  la  g u e r r e  a e lu e lle  des G recs p .p .  276—282. 
—Καρπού Παπαδοπούλου «Τά κατά Βαρνακιώτων» έκδ. «Βιβλιοθήκης» σ 170—4,

240-253.
—Γεν. Κολοκοτρώνη «Απομνημονεύματα», έκδ. «Βιβλιοθήκης», σ. 70—72.
—Διον. Κόκκινου «*Η Έλλ. Έπανάστασις», έκδ. 1932, τ. Β', σ. 327—330, τ. Γ.' σ. 430. 
Π. Π. Γερμανοΰ «Απομνημονεύματα», έκδ. «Βιβλιοθήκης», σ 180—183.
—Ά θ . Λιδωρίκη «Α πομνημονεύματα», έκδ. « Ή π . Έ στ.»  σ. 34.
Για τή μάχη τοΰ Πέτα τοΰ 1822 υπάρχουν στοιχεία καί σέ άλλες Ιστορίες, πού δέν 

είχα τόν καιρΰ νά τις συμβουλευτώ. Γιά τούς Φιλέλληνες πού έ'πεσαν στή μάχη τοΰ Πέτα 
στήθηκε μνημείο στό ψηλότερο σημείο τοΰ χωριοΰ.

5. Κοίταξε παραπάνω σημ. 1.
6. Κοίταξε παρακάτω Κεφ. ΙΕ' παρ. Ε' καί Άν. Όρλάνδου «Βυζαντινά Μνημεία 

Άρτης» σ. 51—56.
7. Ακατοίκητα σήμερα.
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φρούριόν τι, μαρτυροΰντων εισέτι των κατεδαφισμένων αυτού λειψάνων* δ δέ πα- 
ραρρέων χείμαρρος καλείται Καστρολάγγαδον* ωσαύτως πλησίον του Πέτα έστιν 
έτερον έρημόν τε καί άκατοίκητον ήδη χωρίον, από του έτους 1830, καλοΰμενον 
Ματεσιόν, (7)ού α ΐχώ ραι καλλιεργούνται υπό των Πετανιτών, έν φ  υπάρχει καί τις 
ερημωμένη Ιερά εκκλησία, και κατεστραμμένη τφ έτει 1821 επ’ όνόματι του αγί
ου Α θανασίου.

Γ \  Χωρίον Μεγάρχη, (®) μετά οίκογενειών περίπου των 15 και τριών ιε
ρών Ναών τής αγίας Παρασκευής, του αγίου Γεωργίου και του τίμιου Προδρόμου 
έξω του χωρίου έπι λοφίσκου πεδινού και ενός ιερέως εφημερεΰοντος. Τό χιορίον 
τούτο παράγει ου προ πολλών ετών νικοτιανήν εΰωδεστάτην καλλίστης ποιότητος.

Δ '. Χωρίον Λιμίνη (8 9) μετά οικογενειών ως έγγιστα 15, ενός ιερέως, και 
ενός ιερού Ναού του αγίου Νικολάου εν φ εκκλησιάζονται αΰται. Πλησίον του 
χωρίου τούτου, ου μακράν των ιερών Μονών Κατωπαναγίας καί Φανερωμένης, εν 
τφ Πετροβουνίφ και Λειβαδίφ τής δευτέρας Μονής υπάρχει οπή τις υπόγειος, εν 
ή είσερχόμενός τις διά φώτων καί περίπατων επέκεινα τών 100 βημάτων, ευρί
σκει θύράν τινα αύτόκτιστον μετ9 11 12 άψΐδος, ής εν τφ δεξιφ μέρει εύρίσκειαι οίχί- 
σκος εν υψηλή θέσει, χωριτικώτητος δύω ανθρώπων, ένθα εμφωλεύουσιν άπειροι 
πλειάδες (άγρειαι περιστερά!) ας φονεύουσι μετά κινδύνου οί θηρευταί. Προχωρών 
δέ τις αρκετόν διάστημα είς τό σπήλαιον ή χάσμα, άπαντά είδος Πετραλωνίου 
στρογγύλου μετά λίθινων στηλών, καί προχωρών έτι, ευρίσκει υδατα λιμνάζοντα* 
τι δέ έστιν ή οπή αύτη. καί είς τι ίσως εχρησίμευεν, ούδείς οίδεν,. καλείται δέ 
υπό τών εντοπίων Κουδονότρυπα. (,0)

Ε '. Χωρίων Σελλάδες, (Π) έχον οικογένειας περίπου τών 50, εκκλησιαζομέ- 
νας εις τε τον Ναόν τού Χωρίου, έπ9 * όνόματι τιμώμενον τού αγίου Γεωργίου, και 
είς τον Νεόδμητον τής δμονύμου Τέρας Μονής, καί ιερείς τρεις. Περί τήν μίαν 
ώραν μακράν τού χωρίου ύπήρχέ ποτέ καί ετερον χωρίον έρημον ήδη, Παλαιοσελ- 
λάδες, ονομάζομενον, δπου σώζονται πλεΐστα ερείπια οικιών, ωσαύτως κατά τήν 
συνοικίαν τού Κομποτίου υπήρχε καί έτερον τοιούτο, καλούμενον υπό τών χωρικών 
Πλατύ, εν φ  συν πολλοΐς άλλοις έρειπίοις κείνται, κατηδαφισμένοι Ναοί τής αγίας 
Παρασκεκής και τού άγιου Τρύφωνος.

Σ Τ /  Χωρίον Κομπότι (15) (κε') ου τίνος πλησίον έκειτό ποτέ αρχαία πόλις

8. Τό χω ριό Μ εγάρχη άποσπάστηκε από τήν κοιν. Σελλάδων κι* έγινε χωριστή κοινό
τητα (Δ]μα 25—8—1933, ΦΕΚ. 266)1933). Έ χ ε ι  390 κατοίκους. y

9. Τό χω ριό Λ ιμήνη άποσπάστηκε ά π ’ τό Δήμο νΑρτης κι* άποτέλεσε χωριστή κοινό
τητα (Δ)μα 20—3— 1933, Φ ΕΚ . 77)1933). Έ χ ε ι  362 κατοίκους. 'Υ ποστηρίζεται από μερικούς 
πώ ς τό όνομα Λ ιμήνη οφείλεται στο οτι σ ιή ν  άρχαιότητα ίσως τό χωριό νά ήταν παρα
θαλάσσιο.

10. Σ τήν Κουδουνότρυπα βρέθηκαν πολλά αρχαία άγαλματίδια, πύλινα τά πιο πολλά, 
αφ ιερώ ματα σέ άντρο νυμφών ή ναό του Πανός. Κοίταξε: Μιχ. Π εράνθη «Άμβρακία* σ. 152.

11. ΟΙ Σελλάδες είναι έδρα κοινότητας (Δ]μα 19—8—1912, ΦΕΚ. 254)1912)^ Σήμερα 
έχει 739 κατοίκους. Τό χωριό Μ εγάρχη άποσπάστηκε άπ* τήν κοιν. Σελλάδων κ ι’ εγινε χω
ριστή κοινότητα.

12. Τό Κ ομπότι είναι έδρα κοινότητας (Δ]μα 19—8—1912, ΦΕΚ. 1912). Έ χ 3 ΐ 2.201 
κατοίκους. Ε ίνα ι ή πατρίδα  τσΰ Ιδρυτή τής Φ ιλικής Ε τα ιρ ε ία ς  Νικολάου Σκουφά, τού όποιου 
έπιβλητικό άγαλμα, φτιαγμένο άπ* τόν καλλιτέχνη Φσληρέα, στολίζει τήν κεντρική πλατεία 
του χωριού. Στο Κομπότι, σαν διάβα πού είναι για  τό Μακρυνόρος και τήν Αιτωλοακαρ
νανία, έγιναν πολλές μάχες τό 1821—22. Ο ί σπουδαιότερες είναι τής 3ης Ιουλίου  1821, τής 
10ης 'Ιουνίου 1822 και τής 3ης ’Ιουλίου 1822,

Γ ια  τις μάχες αυτές κοίταξε:
—F. Pouqtuvile «*Ιστ. Έλλ. *Επ)σεως» (μετ. Ζυγούρα) τ. Γ \  σ. 47.
—I. Φ ιλήμονος «Δοκίμιον Ίσ τ . Έ λλ . Έ π)σεω ς « Ά θ . 1859 τ. Γ', σ. 349.
— Α. 'Α γαπητού «ΟΙ ένδοξοι Έ λληνες* έκδ. 1877,^τ. Α \ σ. 291.
*~MtndcUon— Bartholody * Gechichtc GrtichenUndf*, έκδ. 1955, σ, 108—110*
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της ’Αμφιλοχίας *Όλπαι (ts) καλούμενη, ’ίσως μεταξύ ’Ανίνου (κς') ΙπΙ λόφου 
κειμένου πλησίον της θαλασσής είς θέσιν καλ<*υμένην Ντοΰπιστα και Γλύφας, κα
τά τον ιστορικόν Θουκυδίδην και παρά των εγχωρίων Παλαιοκομπότιον, δπου δια
τηρείται καί Ναός τής αγίας Παρασκευής. Τούτο οΐκεΐται από 160 ή 170 οικογέ
νειας, εχον δΰω Ναούς τού άγιου Γεωργίου, οϊκοδομηθέντα τό πρώτον δαπάνη 
τού αειμνήστου "Αρχοντος ’Αναγνώστου Γεροστάθη, (u) είς διάστημα 40 ήμερων, 
κατά τό τότε εθιμον τής ’Οθωμανικής εξουσίας, έν ετει 1741, και τού Ευαγγελι
σμού τής Θεοτόκου' Ιντός τού χωρίου προς άνατολάς δπου ποτέ υπήρχε τό χωρίον, 
και επί λοφίσκου τίνος ό Ναός τού Προφήτου Ή λιου , και δύω παρεκκλήσια είς 
τούς αγρούς, έπ’ δνόματι τού αγίου Νικολάου' εν αύταΐς δε ίερατεύουσιν Ιερείς 
5—6. Ε νταύθα ήσαν άχρι τού 1821 τά οροθέσια τού Ελληνικού Κράτους, δ ια 
χωριζόμενου εκ τού Τουρκικού υπό χειμάρρου καλούμενου Δούψα καί είσρέοντος 
εν καιρω πλημμύρας είς έτερον όνομαζόμενον Πλατύ. Έ ν  τφ χωρίφ τούτφ επι 
λόφου τίνος σώζεται και υπερμεγέθης πλάξ φαιά, έχουσα εύρος μεν και μήκος π ε
ρίπου των 5 στρεμμάτων, καί σχηματίζουσα είδος λινού, καλείται δέ υπό των εγ
χωρίων μεγάλη πλάξ, κάτωθεν τής οποίας είχον πάλαι οΐ Κομποταιοι, πριν ή κυ· 
ριευθή τό χωρίον υπό τού Ά λή πασά τφ 1803 τούς εαυτών αμπελώνας. ’Ίσω ς τό 
χωρίον τούτο υπήρξε ποτέ κληρουχία τής Ίωαννητικής γεννεάς τών Κομπατή· (* 13 14 15 16).

Ζ '. Χωρίον Τσουπί ( ,β) (κζ') Χωρίον Ή λιάσπεη, ( ,β) και Θ .' Χωρίον Συ* 
καις, ( ιβ) περιέχοντα σχεδόν 50 οικογένειας, αϊτινες εκκλησιάζονται είς τε τον άρ·

— Μ. Γούδα «Βίοι Παράλληλοι» *Αθ. 1869, τ. 5, σ. 8.
—Λ. Κουτσονίκα «Γεν. Ίσ τ. Έ λλ . Έ π)σεω ς» έκδ. 1956, σ. 140—150, 167.
— «Έ γγρα φ α  ’Αρχείου Ρώμα» τ. Α', σ. 112.
— Γ. Κρέμου «Χρονολογία Έ λ λ . ‘Ιστορίας 1453 — 1830*, έκδ. 1879, τ. Α '. ο. 15—16.
—Μ. Οικονόμου «‘Ιστορικά ‘Ελλ. Παλιγγεν.» έκδ- «Β ιβλιοθήκης» σ. 240.
—Ά ν. Ό ρλάνδου «Ναυτικά* Ά θ .  1869, τ. Α', σ 279.
—Ν. Σπηλιάδη «Α πομνημονεύματα» έκδ. 1851, τ. Α ', σ. 358.
— G. Hertzberq «Gechichte Gritchenlatids» μετ. Κ αρολίδη 1916, t. Β \  σ. 42.
—Σπ. Τρικούπη «Ίστ. Έ λλ . Έ π)σεω ς» έκδ. 1888. τ. Β ', σ. 195—200.
—Διον. Κόκκινου «Ή Έλλ. Έ πανάστοσις> έκδ. 1932, τ. Β ', σ. 327—330.
—Σπ. Π. Ά ραβαντινού «Ίστ. Ά λ ή  Πασά* έκδ. j 895, σ. 320.
—Χρ. Βυζαντίου «Ίστ. Τακτ. Στρατού» έκδ. 1901, σ. 40—43.
—Μ ακρυγιάννη «Α πομνημονεύματα» έκδ. 1947, τ. Α , σ. 121, 124, 131, 134, 140, 142.
—Γεν. Κολοκοτρώνη «’Απομνημονεύματα» έκδ. «Β ιβλιοθήκης» σ ..66—70.
— ΟΙ. Voutier +Memoirts...> έκδ «Β ιβλιοθήκης» σ. 203—209.
— Κ. Παπαδοπούλου «Τά κατά Βαρνακιώτην*,έκδ «Β ιβλιοθήκης»  σ.171 —175,245—252.
κε') Ή  κιόμη Κομπότι προ τής επα νασ τάσ εις τού 1821 διέπρεπεν έχουσα τά δευτερεΐα

τής Ά ρ τα ς  καί οίκουμένη υπό 500 οίκογ. Ά λ λ ’ ού μόνον ύπέστη δεινά παντοια  κατά τό δ υ 
στυχές έτος 1821 καί ακολούθως, αλλά καί τό έτος 1829, προσβληθεϊσα καί λεηλατηθεϊσα  
υπό τού οπλαρχηγού τής Ε λλά δο ς τού εκ Σύντεκνου τής κώμης ορμισμένου Ίω ά ννου  Ράγγου 
κατεκάη ολόκληρος εκτός τού Ναού τού τότε νεωστί άνβγεγειρμένου συν αύτφ δέ καί τινα 
άλλα παρακείμενα χωρία.

13. Γ ιά  τις Ό λ π ε ς  κοίταξε: Μ. Π εράνθη «Ά μ βρακία»  σ. 40—41, 65—66.
κστ') Ό ρ ο ς  τής Α καρνανίας καί ’Α μφιλοχίας καλούμενον πάλαι Ο ίτη  ή Θ ύαμις ήδη  

δέ Ά νν ινος καί Μακρυνόρος καί διαχω ρίζον την ’Α μφιλοχίαν τής ’Α καρνανίας.
14. Γ ιά  τούς Γεροσταθαίους κοίταξε παρακάτω  κεφ. ΚΔ' παρ. ζ '.
15. Π ρόκειται μάλλον γιά  τήν οικογένεια Κομπότη, γιά  την οποία θ ά  μιλήσουμε στδ 

Κεφ. ΚΕ' παρ. 5.
16. Τά τρία αυτά χωριά αρχικά υπάγονταν στην κοιν. Κομμένου, ά π ’ τήν οποία  άπο- 

σπάστηκαν κι* άποτέλεσαν τήν κοιν. Συκιώ ν (Δ]μα 12—7—1929, ΦΕΚ 230J1929). Τό Τσουπί 
μετωνομάστηκε σε Ά γρ ιλ λ ο  (Δ]μα 9 —9—1927, ΦΕΚ 206J1927). ΟΙ Συκιές έχουν 292 κα το ί
κους καί ό Ά γρ ιλλος 154.

κζ') Ά νατολικομεσημβρινώ ς τού χωρίου Τσουπί, περ ί τήν μίαν ώ ραν μακράν, υπάρ
χει έπίνειον τού Ά μβρακικού κόλπου, χρησιμεύον είς εξαγωγήν διά τό έξωτερικόν τών δ η μ η 
τριακών καρπών τών περί αύιό χωρίων, καλούμενον Κόπρενα,

r
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χαιον επί λόφου κείμενον Ναόν τής αγίας Θεοδώρας, και εις τον νεόδμητον τφ 
1867, τής Ζωοδόχου Πηγής, έν οις έφημερευουσι δΰω ιερείς. 9Ανατολι*ομεσημ- 
βρινώς, εύρίσκεται επίνειον του 9Αμβρακικού Κόλπου, δι9 αποστολήν εις τό εξωτε
ρικόν χρησιμεΰον των δημητριακών καρπών, εις τά π?νησιόχωρα χωρία καί καλού- 
μενον Κόπρενα. (17 18)

Γ . Χωρίον Κομμμένον (1S) (κη') δπερ οίκεΐται υπό οικογενειών πλέον τών 
60, εχον Ναόν επ9 δνόματι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, και εν αύτφ ιερατεύον
τας ιερείς τρεις. Πρός άνατολάς τού χωρίου τούτου υπήρχε ποτέ εντός σωζομένου 
ελαιοστασίου, κατεδαφισμένη εν μέρει ιερά τις εκκλησία, τής αγίας Παρασκευής, 
άνήκουσα εις τήν Μητρόπολιν, νυν δέ άστεγος, σύν τφ ελαιώνι. Ωσαύτως και ετερα 
ερείπια Ναού τής Μεταμορφώσεως, συν τή άνωτέρςι εκκλησία ύποκειμένη εις τήν 
οίκογένειαν τών 9Ιωαννιτών Μισσαίων. (ιβ) Πλησίον τής εκκλησίας ταύτης ήν ποτέ 
καί τό κατεστραμμένον προ εβδομηκονταετίας Παλαιοχώριον, Άγγουρομέτσι κα
λούμενου.

ΙΑ '. Χωρίον Μπάνη, (2°) Ιδιοκτησία ποτέ Ό θωμανού τίνος Μπάνια καλού
μενου, οΰτινος υπήρξε κληρουχία, εξ ου κα'ι τό όνομα έλαβε* είχα περιελθόν εις 
τήν εξουσίαν τού ευπατρίδου Ίω αννίνων Χρίοτου Μπίτζινου πενθερού τού Γεωργίου 
Μίσσου ή Μίσσιου Ζαγορισίου όστις παρέλαβε αυτό εις τήν κυριότητα αύιού μετά τον 
θάνατον τού ιδιοκτήτου, οίκεΐται υπό οικογενειών περίπου τών 80, και έχει εκκλη
σίαν επ9 δνόματι τών Ταξιαρχών, καί ιερείς δύω εγχωρίους. Ού μακράν τού χω
ρίου τούτου, εντός τών ορίων αυτού, υπάρχει πηγή ΰδατος ιαματικόν, κατά ιήν 
μαρτυρίαν ήν δεδώκασιν έν τή Τουρκική Κυβέρνησε τφ 1873 οι εν 9Αθήναις χη
μικοί, βαρείαν καί δυσώδη οσμήν έχοντος, καί δνομαζομένου υπό τών εγχωρίων 
«Βρωμονέρι» αλλά δυστυχώς υί ίδιοκτήται τού χωρίου Μισσαιοι, καιτοι ύποσχε- 
θέντες εις τήν Κυβέρνησιν, ότι περιποιηθήσονται τήν ιαματικήν ταύτην πηγήν, 
πρός όφελος τής άνθρωπό >ητος, ήδιαφόρησαν καί άδιαφορούσιν άναλγήτως άχρι 
τούδε.

ΙΒ '. Χωρίον Γλυκόροιζον, (21 22) ούτως ωνομάσθη, ως βρύθοντος αυ
τόθι τού χόρτου γλυκορρρίζου’ έστίν ιδιόκτητον τής ίεράς Μονής Κατωπα- 
ναγίας (33) καλλιεργούμενου υπό ζευγηλωτών ’Αρχαίων, ενοριτών όντων τής ίεράς 
εκκλησίας τής Παρηγορηθείσης έν "Αρτη αλλά καί τούτο τό χωρίον ήν κατοικημέ-

17. Ή  Κόπρενα μετωνομάστηκε σέ 'Αλυκή (Δ]μα 1—4—1927, ΦΕΚ 76)1927). 'Αρχικά 
υπαγόταν στήν κοιν. Κομμένου. Σήμερα υπάγεται στην κοιν. Συκιών. "Έχει 42 κατοίκους. 
Μ έχρι τόν πόλεμο ήταν λ ιμ ά η  τής "Αρτας, άλλα μεταπολεμικά έπεσε σέ αχρηστία. Μονάχα 
λ ίγοι ψαράδες τήν κατοικούν.

18. Τό Κομμένο είναι έδρα κοινότητας (Δ]μα 19—8—1912, ΦΕΚ 254)1912). Έ χ ε ι  524 
κατοίκους. Στό Νέο Συνοικισμό κατοικούν 327. Στις 16—8 -1 9 4 3  οί γερμανοί καταχτητές 
σκότωσαν αδικαιολόγητα 317 κατοίκους τού Κομμένου. Γ ιά  τήν απάνθρωπη αυτή πράξη τους 
ό γυμνασιάρχης κ. Στέφανος Π απάς, πού πήγε καί μάρτυρας στή δίκη τής Νυρεμβέργης, 
έγραψε ένα δίπρακτο δράμα. «Τά Νέα Ψ αρά». Ε π ίσ η ς  έγραψε «Τό ‘Ολοκαύτωμα τού Κομ
μένου» τό 1946.

κη ') Τό Χ ω ρίον Κομμένον όπως επωνομάσθη, ίσως επειδή κόπτεται πλέον εντεύθεν 
ή ορμή τού ποταμού Ινά χο υ , εκβάλλοντος είς τόν κόλπον. Π ρός γάρ μεσημβρίαν τού χωρίου 
τούτου, περί τήν μίαν ώραν μακράν, εκβάλλει είς τόν Ά μβρακικόν ό Τναχος είς θέσιν πάλαι 
μέν καλουμένην Τ ρ ιχώ νην τή Φράκτην, ήδη δέ Μπούκαν.

19. Ο ίκογένεια Μισσαίων δεν υπάρχει σήμερα στό Κομμένο.
20. 'Υ πάρχουν δυο Μπάνες. Ή  Κάτω κ ι ' ή Ά ν ω . πού άρχικά αποτελούσαν μιά κοινό

τητα μέ έδρα τήν Κ. Μπ. (Δ)μα 19—8 —1912. ΦΕΚ. 251)1912) Ή  Κ. Μπ. μετωνομάστηκε σέ 
Λουτρότοπο (Λ]μα 1—4—1927. ΦΕΚ 76)1927). Ή  Α. Μπ. μετωνομάστηκε σέ Π εράνθη (Δ)μα 
2 0 - 8 - 1 9 2 7 ,  ΦΕΚ. 179)1927). Με τό Δ]μα 12—7—1929, ΦΕΚ. 230] 1929) ή Π εράνθη έγινε 
χωριστή κοινότητα. Σ ήμερα ό Λ. έχει 216 κατοίκους κ ι ' ή Π . 372.

21. Τό Γλυκόρριζο υπάγεται στό Δήμο Ά ρτα ίω ν. Έ χ ε ι  391 κατοίκους.
22. Γιά τή 1. Μ. Κ. Παναγιάς κοίταξε παρακάτω Κεφ. ΙΕ' παρ. Α·'
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νον μέχρι του έτους J 820 —21 ώς δηλούσιν αί σωζόμεναι κατεδ' φισμέναι οικίαι 
και οι άστεγοι ίεραί έκκλησίαι του αγίου Βασιλείου και τής αγίας Παρασκευής 
τής Ρωμαίας’ τα δέ παρεκκλήσια του αγίου Βαρβάρου και τής άγιας ’Ά ννης δντα 
κατεδαφισμένοι εξ αγνώστων ετών, τό δεύτερον άνωκοδομήθη υπό του Καθηγου- 
μενού Κωνσταντίνου (53) κατά τό έτος 1880 ταύτα και τό κεχωσμενον υπό του πο
ταμού Ινάχου (34) του ’Αποστόλου Ματθαίου, (2δ) ήσαν κτήματα τής Μονής Κα· 
τωπαναγίας ή ’Ασκητήρια. Έ ν  τφ αύτφ χωρίφ σώζονται τά τείχη του μέχρι 1810 
διατηρηθέντος αλευρόμυλου, καλούμενου Καραβομΰλου, ωσαύτως και τά λείψανα 
ετέρου μΰλου, καταχωσθέντος υπό του ποταμού, αντί του οποίου ήγειρεν δ ήγού- 
μένος ’Αμβρόσιος τφ 1810 τον σωζόμενον νερόμυλον’ άνωκοδομήθη αυτόθι κα'ι 
έτέρα έκκλτισία τφ 1881 εκ των μεταναστευσάντων εκ του χωρίου Τσαπραζλή Χ ρι
στιανών επ'ι ελληνικής γής επ’ όνόματι τής αγίας Παρασκευής τής Ρωμαίας.

Κεφάλαιον Η'
Π ερ ί το ν  τμ ή μ α το ς  Δ ά κ π α ς  /λα'—λ/Γ—λ γ ']

(Παραλείπουμε ολόκληρο τό κείμενο του κεφαλαίου Η ' γιατ'ι άναφέρεται σέ 
χωριά ξεμακρυσμένα άπ’ την *Άρτα, πού διοικητικά υπάγονται στην Πρέβεζα).

Κεφάλαιον Ζ '
Π ερ ί τον  τμ ή μ α το ς  Κ αραβοσαρα

'Καραβοσαράς, εστι λέξις Τουρκική, σημαίνουσα ξενοδοχείον διά τούς οδοι
πόρους (Κερβάν Σεράγι). Ίσ ω ς δέ υπολαμβάνομεν, ώς εκ τού ξενοδοχείου, τού 
πλησίον τών πέντε πηγαδίων κειμένου και μικρόν άπέχοντος προς άρκτον τού 
χο^ρίου Μουλιανά έν τή πεδιάδι, επωνομάσθη ούτω και τό τμήμα τούτο, δπερ 
περιέχει χωρία 15.

Α'. Χωρίον Έλευθεροχώριον, (*) έν ω κατοικοΰσιν οίκογένειαι 55, εχουσαι 
ένα ιερέα Ιερατεύοντα έν τή αυτόθι έκκλησία τού άγιου ’Αθανασίου, και έν τινι 
παρεκκλησίφ τής άγ. Κυριακής, κείμενη) τοΐς άγροΐς έντός βαλτώδους δάσους. Προς 
νότον τού χωρίου τούτου κα'ι προς άρκτον τού φρουρίου Ρωγών κειται τό Μετό- 
χιον τής Ίεράς Μονής τού προφήτου Ή λιού , άπέχον τού χωρίου περ'ι την μίαν 
ώραν περίπου, οίκούμενον υπό 10 σχεδόν οικογενειών εργαζομένων τάς γαίας τής 
Μονής καί εκκλησιαζομένων έν τφ αυτόθι νεοδμήτφ Ναφ τού αγίου Δημητριου. 
Πλησίον τούτου τού Ναού ύπήρχέ ποτέ, καιεδαφισμένος ήδη καί άστεγος Ιερ ό ς  
Ναός τών άγιων Ά ποσιόλων. Προς δέ καί έτερος έπ’ όνόματι Μαρίας τής Μα- 
γδαληνής όμοιος.

Β'. Χωρίον Φιλιππιάδα, ( ‘) μετά οικογενειών 58 καί δύω ίερών Ναών τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου καί τού άγίου Γεωργίου, έν οις ιερουργεί εις έγχώριος 
ίερεύς. Τό χωρίον τούτο έλαβεν από τό 1811 δψιν Πολίχνης, μεταναστευουσών έν 
αύτφ τών πλείστων έξ’ ’Άρτης ’Οθωμανικών οικογενειών, δπου εδρεύει καί τό 23 24 25 * * * * * *

23. Γ ιά  ιόν  Κωνστάντιο Οά μιλήσουμε διεξοδικά  ατό κεφ . ΙΕ ’ παρ. Δ .'
24. Πρέπει νά εννοήσουμε τόν Ά ρ α χ θ ο .
25. ’Αποκαλύφθηκε τελευταία καί πάλι σκεπάστηκε άπ* τόν Ά ρ α χ θ ο .
(λα' —λβ '—λγ'). Τ ις  σημειώσεις αυτές τοΰ ουγγρ. τις παραλείπουμε γ ιά  τόν ίδ ιο  λόγο

πού παραλείπουμε τό κείμενο.
1. Τό Έ λευθεροχώ ρι Φ ιλιππιάδας καί 6 Δήμος Φ ιλιππιάδας υπάγονται δ ιο ικητικά  στην

Πρέβεζα, γ ι’ αυτό και δεν έπεκτεινόμαστε. ’Ο ρ θό  καί δίκα ιο  όμως είναι νά υπαχθούν στό
Νομό Ά ρ τα ς , μέ τόν όποιο συνδέονται οικονομικά κι* άπ* την πρωτεύουσα τοΰ οποίου άπέ-
χουν μόλις δέκα τέσσαρα χιλιόμετρα.
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Έ παρχειον, καλούμενον Έ παρχείον Λούρου (Λούρος Καϊμακαμλίκ) μετωνομάσθη 
δέ αυτό και τφ δνόματι του Βασιλεύοντος «Χαμιδιέ» οιον πόλις τού Χαμίδι.

Γ '. Χωρίον Παντανασσα, (2 3) ούτως δνομασθέν εκ τού Ιν αύτφ ποτέ, πλησίον 
των οχθών τού ποταμού Ά ραχθου και της εν αύτφ γέφυρας της Πάσσενας καλού
μενης, μεγίστου και περικαλλούς ιερού Ναού τής Παντανάσσης Θεοτόκου, τού οί- 
κοδομηθέντος μέν παρά τού Δεσπότου τής Η πείρου Μιχαήλ Β ' κατά ττ»ν εποχήν 
καθ’ ήν ώκοδομήθη ή Ιν Ά ρ τη  Μονή τής Κατωπαναγίας, (ήν θεωρήσας ως λέγε
ται άνωθεν τού Τρούλλου 6 μαθητής τού άρχιτέκτονος είπε τάδε.

« Έ β γα  Κυρά Παντανασσα νά Ιδής τήν Παναγία»
«Π ’ έχει τριακόσια κάγγελα κι9 εξήντα παραθύρια»),

Κατεδαφισθέντος δέ καί ερειπίου ήδη λυπηρότατου δντος, κατά τό ως είκά- 
ζομεν 1692 ετει, επί τής εποχής τής αποστασίας τού διαβόητου Λιβερίου ‘Ιεροκά
ρου, (8) σώζεται μόνον τό ήμισφαίριον τού ιερού Βήματος μετά πλείστων αρχαίων 
εικονογραφιών. Πλησίον τού κατεδαφισμένου τούτου Ναού, εξ δεξιών αυτού υπάρ
χει ήδη, εκκλησία τις μετά θολού αρχαίου, παρεκκλήσιόν ποτέ τού Ναού επ9 δνό- 
μάτι τού αγίου Βασιλείου, επιδιορθωθεΐσα εν έτι 1836 κατά μήνα Μάρτιον υπό 
τού τότε ήγουμένου τής Μονής τού Προδρόμου Παρθενίου. Τό χωρίον τούτο οι- 
κειται ήδη υπό 30 περίπου οίκογ, εκκλησιαζομένων εν νεόδμητα) ίερφ Ναφ, όμω- 
νύμψ, εν τφ μέσοο αυτού κειμένφ και Ιποπτευομένφ υπό ενός ιερέως. Υπάρχει εν 
αύτφ τφ χωρίφ καί τις έ'έρα εκκλησία κτίριον τού ΙΖ ' αίώνος, τού άγιου Νική
τα. Πλησίον τού κατεδαφισμένου Ναού τής Παντανάσσης υπάρχει καί γέφυρα ξύ
λινος Ιπί τού ποταμού Ά ράχθου, (4 5) οίκοδομηθεΐσα εσχάτως υπό τού Ά μπεδιν 
βέη 9Ιωαννίτου, ή δέ αρχαία κειται κατεδαφισμένη μικρόν προς νότον αύτής, οί- 
κοδομηθεισα, ώς εκ τής επωνυμίας εικάζεται, εκ τίνος Πάσσενας, ήτοι συζύγου 
ή θυγατρΓς Πασσά πότε δέ άδηλον.

Δ '. Χωρίον Στριβίνα, (δ) δπερ οίκεΐται υπό 3δ σχεδόν οικογενειών, έχον καί 
νεοδμήτους δύω ιερούς Ναούς εντός ενός περιβόλου επ9 δνόματι τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου καί τού αγίου Νικολάου, εν Βυζαντινφ σχεδίφ μετά Τρούλλων καί 
αψίδων, ίερουργουμένους παρ’ ενός ιερέως. ‘Υπό τά θεμέλια τής εκκλησίας τού 
αγίου Νικολάου ρέουσιν αενάως βρύσεις κρυερού γλυκερού καί άφθονου ύδατος, 
σχηματίζοντος ποταμίσκου χεόμενον εις τό προς άνατολάς τού χωρίου κείμενον 
άπέραντον έλος (βάλτος), κακεΐθεν ενούμενον τφ ποταμφ Ά ράχθφ  ή Λούρφ. Ύ - 
πάρχουσι καί δύω έτεραι Τεραί Έκκλησίαι περί τό χωρίον, τής ‘Αγίας Αικατερί
νης καί τού προφήτου Ή λιού , άνοικοδομηθείσης τής δευτέρας περί τά μέσα τής 
13ης εκατονταετηρίδος υπό τού άοιδήμου Χριστοδούλου Σταμάτη.

Ε '. Χωρίον Κουμουζάδες ή Κομτσάδες, (6 *) περιέχον περίπου τών 110 οικο
γενειών καί τρεις Εκκλησίας, τής Θεοτόκου, τού αγίου Γεωργίου, τής αγίας Π α
ρασκευής, ώσαύΐίος καί τι Μονήδριον τών αγίων Αναργύρων επί τίνος λόφου καί

2. Ή  Παντανασσα είναι έδρα κοινότητα (Δ]μα 7—8—1919. ΦΕΚ. 181)1919) και έχει 
60δ κατοίκους.

3. Γ ια  τον Λ ψ περ ά κ η  Γερακάρη, τήν αποστασία του καί τή δράση του στην περιοχή 
Ά ρ τ α ς ,  μιλάμε παρακάτω στο κεφ. ΙΑ ' παρ. 27 καί 28.

4. Πρέπει νά εννοήσουμε τόν Λούρο
5. Ή  Στρεβίνα είναι έδρα κοινότητας (Δ]μα 7—8—1919, ΦΕΚ. 1919). Μετωνομάστηκε 

σέ Καμπή (Δ]μα 1—4—1927. ΦΕΚ. 76] 1927). "Εχει 879 κατοίκους. 'Υπάγεται Εκκλησιαστικά 
στήν Πρέβεζα.

6. 01  Κομτζιάδες ehat έδρα κοινότητας (Δ]μα 7—8 —1919, ΦΕΚ. 181)1919). Μετωνο
μάστηκε σέ ’Αμμότοπο (Δ)μα 1—4—1927. ΦΕΚ. 76)1927). Κοντά στον Ά μ .  χτίστηκε ό νέος
Συν)σμός πού μέ τό Δ]μα 11—5 —1964, ΦΕΚ. 101)1954 ώνομάστηκε Α μπέλια . Ό  Ά μ ,  έχει
1164 κατοίκους. Τ’ ’Αμπέλια 152,
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τό Παρεκκλήσιον εν τφ δρει της Γκερπερίνας συν τφ άγιάσματι της αγίας Π αρα
σκευής. Έ ν  χώ χωρίφ τούτφ, προς δυσμάς υπήρχε ποτέ φροΰριον §ν ο) σώζονται 
είσέη ερείπια τινων μεγαλοπρεπών οικιών, ών μία εΙκάζεται εκ τινων σημείων, 
δτι ήν είδωλεΐον ού μακράν τοντου του ψρουρίου υπάρχει θέσις τις επίπεδος, 
κατά το χωρίον Σφελένικον, καλουμένη υπό των εγχωρίων «Πολεμίστρα» οΐον 
πεδίον τής μάχης.

Σ Τ '. Χωρίον Μολιανά (τ)
Ζ/ΧωρίονΤσαγκσρόπουλου(τ) (κθ')
Η '. Χωρίον Βοΰλιστα (τ)
Θ '. Χωρίον Παναγιά (τ)
I '.  Χωρίον Κεράσοβον (τ)
ΙΑ '. Χωρίον Γκολιάδες (τ)
Ι Β \  Χωρίον Σφελένικον (τ)
ΙΓ '.  Χωρίον Ρω μιά  (τ)
ΙΔ '.  Χωρίον "Αγιος Γεώργιος (*) (λ')
ΙΕ ' Χωρίον Κλεισούρα ( τ)

( Σ υ ν ε χ ί ζ β τ α ι )

7. Ό λ α  τά χωριά αύτά βρίσκονται ατό δρόμο “Αρτας— Ίω α νν ίνω ν  κι* «Ιναι κοντότερα 
στην “Αρτα, παρά ατά Γιάννενα. 'Α π ' την Πρέβεζα, στην οποία άτυχώς ύπάγονται δ ιο ικ η 
τικά, απέχουν πολύ περισσότερο. Μιά καί δεν υπάγονται στην “Αρτα, δεν παυσ&έτουιιε τό 
κείμενο ίου συγγραφέα, ο ίεε  αςοχωράμε σέ σχόλια. «αροαεχουμε χο

κΟ') (λ') Τ ις σημειώσεις αυτές τοϋ συγγραφέα τις παραλείπουμε, γ ιά  τό λόγο πού άνα· 
φέραμε, παραπάνω στη σημ. 7.

I '

ι .
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ΠΗΓΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ 
ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟΣ*

ΈτιιστολαΙ καί έγγραφα τοΟ στρατηγοΟ Γ. Τσόντου—Βάρδα 
πρός διαφόρους καί έκείνων τιρός αύτόν.

98
Χανία τή 22, 'Απριλίου 1914 
'Α γαπητέ Κύριε Α ρ χη γέ  Βάρδα,

Σπεύδω μέ όλίγας λέξεις ha. έρωτήσω 
περί τό αίσιον της ύγείας σας την όποία έ- 
πιθυμώ νά μανθάνω πάντοτε.

Μόλις προχθές έφυγα άπό τάς ’Αθήνας, 
διότι έβαρέθηκα νά μας παίζουν οΐ κύριοι 
Αντιπρόσωποι του Κομιτάτου καί σάς 
έστειλα μίαν έπιστολήν μέ τόν καπετάν 
Κώστα ΙΙαπαδάκη καί σάς έγραφα δλα τά 
καθέκαστα καί μου έδειξε ένα τηλεγράφη
μα δικό σας τό όποιον τόν γράφετε δτι έχε
τε άνάγκη δπλων καί δτι είναι άνδρες χω 
ρίς δπλα. Τότε τοΟ είπα έγώ δτι ήμπορεί νά 
βρή τουλάχιστον 100 δταν κατέβουν στην 
Κρήτη καί νά έχωμε λεπτά* τότε μου είπε 
νά κατέβω καί άν βρώ νά τοΟ γράψω.

Λοιπόν έκαμα μικράν περιοδείαν καί ευ- 
ρον είς διάφορα μέρη 84 καί 20 χιλιάδες 
φυσέκια πρός 7 λεπτά τά δπλα πρός 40 καί 
42 δραχμάς έκαστον καί μοϋ είπε ό Κύριος 
Δούμας δτι θά τηλεγραφήση είτε θά γρά- 
ψη άπό ποΟ θά μάς δώσουν τών δπλων τά 
λεπτά άλλά πρός τό παρόν τίποτε.

Καί άν θέλετε γράψετε στόν Κύριον 
Δούμα νά διατάξη άνθρωπον τόν όποίον νά 
δώση τά χρήματα νά δώση καί άνθρωπον 
νά πάμε μαζί νά τά παρωμε νά τά πληρώ- 
ση, έγώ δέ θά δώσω 30 ή 35 είς δικούς μας 
άνδρας καί νά έλθωμε πρός άντάμωσίν σας 
καί έπιθυμώ μίαν ώραν πρωτύτερα.

* Συνέχεια έκ τ&5 60—61 τβύχοος σελ, 328,

Γράψατε λοιπόν στόν Κύριον Δούμανι 
αύτά δτι θέλετε.

Περιμένω άπάντησίν σας. Ά ν  μοΟ γρά·| 
ψετε θά συστήνετε τήν έπιστολήν είς Χα-| 
νιά όδός Κανατάρου (;) άρθ. 88 είς Παναγ.ί 
Μανούδου είναι πεθερός μου. Καί μένομετ 
μαζί άλλά ίσως έγώ νά είμαι καί είς τήν* 
Σούδαν είς τό Άσυλον διότι είμαι ύπάλλη·| 
λος καί είχα άδειαν δταν ήλθα είς τάς Ά·1 
θήνας. I

Ό  εύπειθέστατος έξάδελφός σας J
Στυλ. Έ μμ. Κουτρουμπής 1

θά σάς πή καί προφορικώς ό καπετάν M il 
χάλης έξάδελφός διότι είμεθα έξηγημένοιΐ

99 ί
Κύριε ’Αρχηγέ μου! 1

Άφοϋ Σάς εόχηθώ τά έτη πολλά έπΐ 
τή όνομαστική Υμών έορτή καί του χρόνο!’ 
νά Σάς ευχηθώ είς τήν^Κωνσταντινούπολι,ί  
λαμβάνω τήν τιμήν νά  ̂ Σάς άναφέρω δ*1 
κατόπιν τής έπιστολής Σας ή διαταγή είμ ώ | 
έξετελέσθη. Τόν άρτον θέλω προμηθευθί 
συμφώνως τή Διαταγή Σας, καλόν θά ήτο j  
Κύριε Α ρχηγέ, άν ήτον δυνατόν νά έφ<3{, 
διασθώσιν οί άνδρες μέ τυρόν, ωσαύτως 
περιπτώ?ει τής ένεργείας, πόθεν θά προμτ|' 
θευώμεθα τρόφιμα. ί

"Οσον άφορα των έλλείψτων τών 1β ά i  
δρών Σισ'-ίτσης καί 27 όμοίως Κιοτέξτ f 
συνεπλήρωσα είς φυσίγγια, άλλά ούχί το \ 
λάχιστον νά όυνηθώ νά φέρωσιν έκαστος j 
νά 150, καίτοι έν κιβώτιον τό όποίον είχ j 
ένταΟθα, ώστε έχομεν άνάγκην φυσιγγθ j  
μάουζερ, πολλοί φέρουν μαρτίνι καί Γκρ |

' άλλά σήμερον θά μεριμνήσω νά εΟρω |
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τόν Κύριον ’Αναστάσιον Ευαγγελίου, δσπς 
έργάζεται πολύ. Σάς παρακαλεϊ, Κύριε ’Αρ
χηγέ, 6 κ. Εύαγγελίου, δπως τά άλευρα,

1 χά όποΓα υπάρχουν είς Νισχράμι νά τά με*
| ταφέρη ένταόθα. Σήμερον προσήλθε καί
I έτερος στρατιώτες άπό τόν Ιον Λόχον (2ου
ί εύζενικοΟ Συντάγματος) έδρεύοντος είς Βερ* 

νίκιον.
I Έ χετε  τά έτη πολλά άπό τόν Κύριον 
ί  Ευαγγελίου.

’Αναμένω διαταγάς Σας 
Έ ν  Καλοβέστη 23)4)1914 

| Ό  μετά σεβασμού καί
r ύπολήψεως διατελών

I ; Π. Γεωργακόπουλος
! Τ πολ . ΠεζικοΟ

’Αριθμός Στρατιωτών 
οί άνδρες άνέρχονται είς δέκα έπτά (17)

; οί πολϊται » είς τεσσαράκοντα τρεις (43)
τό δλον 60

f "Ητοι Κιουτέζας 27
! Σισνίτσης 16

Στρατιώται 17

i 6°
100

Σλίμνητσα 23)4)1914 μ. μ.
| |  ’Αγαπητέ Γιώργο,

Χρόνια πολλά διά τήν έορτήν σου.
\ Ά λ λ η  φορά νά άκοΟς καί τούς άλλους
f καί νά μή σέ πιάνουν οί φούριες. Χειρότε- 
I ρος /.αί άπό τόν μαϊντανό έχεις γίνει. Ά ·
! φησε τά τσαρούχια νά παν στό διάβολο, 

·■“ κομμάτια νά γίνουν. Φρόντισε μόνον πυρο· 
μαχικ:: νά έχωμεν περισσοτέρα ψυχραιμία 

·’ καί όλιγότερα νεΟρα διότι δουλειά δέν γ ί
νεται άλλως πως.

Τώρα άκουσε έδώ. Νά διατάξης τά δι·
' κά μου παιδιά νά είναι στό γ ε φ ύ ρ ι τής 

Σ λ ί μ ν ί τ σ α ς  αύριο τό πρωί είς τάς 2 72 
' άκριβώς. *Από έκεΐ θά τούς πάω έκεί πού 
j είπαμε. Μή τυχόν τού; στείλης ά π’ ευθείας 
1 διότι θά χαθοΟν καί αυτοί θά τούς γυρεύω 
\ και έγώ. Πήγα καί έκαμα μίαν άναγνώ- 
\ ριση πού τήν στέλλω μέ τό σχεδιάγραμμα, 
j Σέ φιλώ

Βασ.
(Β. Μελάς—Ίλαρχος)

, Ό ,τιδήποτε άπόφαση πήρες, νά μου τήν 
\ γράψη* διά νά ξεύρω.
1 Αύτήν τήν στιγμήν μοΟ είπε ό Παπα·

δημητρίου καί μοΟ έδειξε τήν διαταγή ήν 
έλαβε άπό τήν Καστορία νά καταλάβη καί 
τά Ζαγάρια καί νά έκδιώξη τούς αύτονό- 
μους. Δέν μπορώ νά καταλάβω τί τρέχει.

Τόν έπεισα νά μήν στείλη πρίν άπό αύ· 
pto. Φυλακεΐο θά βάλη στό Στεφάνι άπέ- 
ναντι άπό τήν Ά ρ ζα .

101
23^)4)1914 ώρα 4 .30 ' μ. μ.

’Αγαπητέ Γιώργο,
Εϊμεθα σύμφωνοι. Τό άριστερόθεν τμή

μα τής Νικολίτσης θά έξασφαλίση τήν δίο
δον Κολωνίας. Θά εύρίσκομαι άκριβώς είς 
τάς 4 τό πρωί* είς τήν συνάντησή τής όδοϋ 
Σλίνιτσα— Νικολίτσι καί τής όδοΟ Φούσας 
— Νικολίτσι δηλαδή φάτσα μέ τό Νικολίτ- 
σι. Δέν μπορεί παρά νά περάσης καί συ 
άπό έκει. Είπέ, σέ παραλώ, είς τούς άνδρες 
μου νά μήν έλθουν έδώ δπως τούς είχα  δ ι
ατάξει αλλά ν’ άκουλοθήοουν τό τμήμα πού 
θά ύπάγη άριστερά άπό τό Νικολίτσι διά 
νά έξασφαλίση τήν δίοδον Κολωνίας δπου 
θά υπάγω καί έγώ. Αύτήν τήν στιγμήν 
είδοποίησα τόν Γεωργακόπουλον διά τήν 
ένέργειαν τής αύριον.

Κατόπιν άναγνωρίσεως τήν όποίαν έκα
μα πάλιν σήμερον τό άπόγευμα μέ τά πό
δια διά νά μήν είμαι όρατός έφθασα έως 
400 μ. άπό τήν Νικολίτσι. Έ κ ε ϊ  δέν έχουν 
παρά μόνον ένα φυλακεΓον άπό 20 άνδρας 
περίπου. Στέλλουν δέ περιπόλους δυτικώς 
τοϋ χωρίου πρός τήν ράχιν πού έχει κανο
νικόν πρανές. Συνήγαγον συμπέρασμα δτι 
είναι ξέγνοιαστοι, διότι έχουν φέρει είς τήν 
Ά ρ ζα  πίσω πάλι τις οίκογένειές τους καί 
τά ποίμνιά τους. Τώρα άκουσέ με. α) Τό 
τμήμα πού θά πάη άντίκρυ άπό τήν Ά ρ ζ α  
δηλαδή στό Στεφάνι πρέπει νά φύγη πολύ
ένωρίς ούτως ώστε νά άπασχολή ήδη τήν 
Ά ρ ζα  προτού έπιτεθώμεν στό Νικολίτσι. 
β) Τά πυρομαχικά νά εύρίσκωνται είς ώρι- 
σμένον σημεϊον καί νά ξ.ύρουν δλοι πού θά 
τά εΰρουν. γ) ’Εν περιπτώσει άποτυχίας 
δρισε γραμμή ύποχορήσεως Φούσα. Λάβε 
δπό σημείωσι δτι δέν έχομεν πλέον παρά 
ΦοΟσα καί Γιανοβένι διά νά σταθώιχεν. Ε ί
μαι βέβαιος δτι δλα θά παν καλά ό Θεός 
βοηθός τό μόνο πού μέ σκοτίζει είναι ή δί·

ί .
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οδος τής Κολωνίας άλλα θά τήν προσέξω.
Σέ φιλώ

Β. (= Β α σ ίλ . Μελάς—Ιλαρχος
(Είς τό περιθώριον)
Έ άν έχης τίποτα είδήσεις άπό τήν Κα

στοριάν γράψε μου.
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Γιαννοβένι 23)4)1914 
’Αξιότιμε Κύριε Ταγματάρχα,

Έ λθεν  έν σώμα έκ 15 άνδρών τοΟ Σού- 
λιου τούς ειδοποίησα νά έλθουν είς Φουσαν 
άλλα δέν θέλουν νά έλθουν, διότι έχουν δια
ταγήν άπό τόν Σούλιον νά τόν περιμένουν 
είς Γιαννοβένι άπόψε. Ε πίσης άναμένεται 
καί ό Σιδέρης άπόψε. Σάς στέλλομε κονσέρ- 
δες 8 κυτία. Τσαρούχια 5 ζεύγη, άρτον φορ
τώματα 5, σαπούνι ήμισυ σάκκον. Αύριο 
θά σάς άποστείλω καί τόν άρτον όπου ύ- 
πάρχει είς Πιλκάτι.

Ά παντήσατέ μου έάν ζυμώσουν άλλον 
άρτον ή νά σάς στείλω καί τήν γαλέταν. 
Τά φάρμακα δέν έφάνησαν άκόμη

Μεθ’ όπολήψεως 
Α. Καντξουράκης 

Λοχίας
(όπισθεν)
τάς 5 κάσας φυσίγγια καί ένα σάκκον 

πού έγράψατε είς τόν Ζήσην δέν έλήφθη- 
σαν. Οί άσθενείς τί θά γίνουν μάς γράφετε 
δ θωμάς είναι είς Λίμνιτσαν

Ό  ίδιος 
103

Γιαννοβένι τή 23 ’Απριλίου 1914 
Κύριε ’Αρχηγέ.

Αυτήν τήν στιγμήν (ώραν 8ι/·2) έφθάσα· 
μεν, έφέραμεν δέ δύο φορτώματα φάρμακα 
1 φόρτωμα τυρόν και 26 βόμβες καί κάτι 
άλλα ώς σάς γράφει ό Κος Μπούσιος είς τό 
γράμμα. Ά π ό  τά φάρμακα ένα φόρτωμα μέ 
έπ.δέσμους γάζες ίό5ιον καί άλλα φορτώνω 
άμέσως διά Φούσια, τό δέ άλλο φόρτωμα 
μέ άλλα ίατρικά έκρά;ησα ένταυθα ώ; καί 
τόν τυρόν και τάς βόμβας καί φυσιγγιοθήκας 
άναμένω δέ διαταγήν σας τί νά τά κάμω 
ώς καί τί νά κάνω καί έγώ, νά παραμείνω 
έδώ νά παραλαμβάνω τά τρόφιμα άτινα έρ
χονται έκ Καστοριάς ή νά έλθω έκεί. Έδώ 
ήλθε μαζί μου μέ τά φάρμακα καί ό Κώτ- 
σος Παπαδόπουλος δστις 'περιμένει διατα- 
γάς σας τι νά χάμ-g.

613 r!

Έ δώ εόοίσκονται 16 παιδιά έκ Κορυτ- 
σάς καί τών πέριξ μέ τόν Φίλιππον Αουγά- 
τη οί όποιοι μοΟ είπαν νά σάς γράψω ποΟ 
πρέπει νά διευθυνθοΟν.

Πέτρος Βιμπλης
(είς τό περιθώριον):
Σημειώσατε δτι διά τάς βόμβας δέν έχο- 

μεν έπαρκές φυτίλι δι* δλας καί αδριον μάς 
στέλνουν άλλο φυτίλι.

(όπισθεν):
Είς τό κιβώτιον No 2 έθεσα καί τρία 

κιάλια, θ ά  λάβετε καί ένα σακχί μέ φυ- < 
σιγγιοθήκας. Τό ίώδιον καί σουμπλιμέ ευ- , 
ρίσκονται είς τό 6π* άριθ. 1 κιβώτιον. Οί : 
έπίδεσμοι όλοι άπεστάλησαν

Ίδιος
Αδριον θά έλθουν 4—5 βόμβες μεγάλες * 

τοΟ Λάζο διότι αύταις πού φέραμεν είναι η 
μικρές.

104
Έ ν Καστόρια τή 23 Απριλίου 1914 

Κύριε Ταγματάρχα,
Χθές έσπέρας μέ έκτακτον άγγελειοφό-Λ 

ρον σάς έγραψα έν έκτάσει περί όλων. Μέ-! 
χρι στιγμής καθ’ ήν σάς γράφω ώρα 91/* π.μ. ,, 
δέν έχομεν νεώτερον τηλεγράφημα ή άλλην . ' 
εϊδησιν. Χθές διήλθον έκ Χρουπίστης οί 6- : 
πό τούς Παπαδάκην, Γύπαρην, καί Κελαί·: * 
δήν άντάρται, τών όποίων ό άριθμός καταΓ 
τάς διαφόρους διαδόσεις ποικίλει μεταξύ 65ί 
καί 130. Οδτε μοΟ έγραψαν τίποτε περ:ί; 
τής διελεύσεώς των, οδτε μοΟ έζήτησάν τι 
Διεδόθη έπίσης έδώ χθές δτι έκ Βεροίας έ ϊ ; 
φυγαν 250 στρατιώται,. οί πλείστοι, κα.τ- 
έρχονται έδώ, διετάχθησαν δέ αί άπαντα-ν- 
χοΟ άρχαί νά τούς συλλάβουν. Αέν γνωρίζι ·’ 
ποιοι είναι, όποθέτω ότι θά είναι δπό Γρα- 
βάνι καί καί Κονδύλη κινητοποιηθέντες. Γ.

Σάς στέλλω τούς κ. κ. Βίμβλην καί Πα ; 
παδόπουλον καί τά έξης είδη: 2 σάκ. τι : 
ροΟ όκ. 73. 50 φυσιγγιοθήκας καί 6 Ιπίοη - 
δερμάτινους, έν δλώ 56. 5 παλτά (τό ξ : 
βαστά ό κ. Βίμβλης). Ά νά έν παλτόν έπτ 
ραν ό κ. Μαυραντζάς καί οί όπλαρχηγι j 
Σούλίος καί Χρυσός. 5 κιβώτια φάρμακο 1 
3 τηλεσκόπια καί 26 φυσίγγια δυναμίτιδι; 
μέ καψύλλια καί φυτίλι. ··

Είς τον κ. Κ. Μελάν διεμήνυσα δο ;· 
γράφετε περί μεταβάσεώς του είς Βλάτσηι t  
"Αν θέληση νά μεταβή, όποθέτω ότι κά <
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θά βγή άπό έκείνους τους άφιλοτιμοτάτους 
άνδρών απάντων.

νΑπό τήν Φλώριναν μού έτηλεφώνησε 
χθές δ κ. Σούρλας, δτι άαού έκινητοποίησε 
τούς έχει πρόσφυγας μετέβαινεν εις Πισο- 
δέρη καί απ ' έκεί άπόψε είς Λαμπάνιτσαν, 
διά να παρακινή τούς πάντας νά βαδίσουν. 
Μού λέγετ δτι δ κ. Ήλιόπουλος έρχεται 
σήμερον έδώ καί δ κ. Ματλής αύριον. ’Έ 
γραψα καί είς τδν κ. Πασχάλην πάλιν νά 
έπισπεύση. Είς Χρούπισταν παρήγγειλα διά 
τά δπλα, έδωκα έντολήν νά προβούν καί 
είς αγοράν άλλων καί είς έξεύρεσιν βομβών 
καί δυναμιτών.

Είπατε, παρακαλώ, είς τδν κ. Β. Μελά 
δτι άπδ τδν κ. Μαυρουδήν άπέσυρα 1600 
φράγκα.

Χρόνια πολλά διά τήν έορτήν σας
Μέ αγάπη 

Γ. Μπούσιος
105

Έ ν Καστορία τή 23 Απριλίου 1914 
Κύριε" Ταγματάρχα,

j| Σάς έγραψα σήμερον μέ τούς κ.κ Βίμ- 
||βλην καί Παπαδδπουλον άποστείλας τά 
|1 φάρμακα, §ν φορτίον τυρού καί μερικάς φυ- 
|σιγγιοθήκας, μαζί μή 3 τηλεσκόπια καί 24 
^φυσίγγια δυναμίτιδος.

Μέ τούς Βλάχους άγωγιάτας έλαβον 
|'τήν χθεσινήν σας. Γράφετε παραλαβήν τών 
I διαφόρων είδών, δέν άναφέρετε δμως διόλου 
(περί τών 106V2 Οκάδων τυρού (κασέρι τού 
ί.Καμχή) καί περί 8 κιβωτίων μέ κονσέρβες 
(ψαριών. Σάς έστειλα 106 κάπες, γράφετε 
ίδτι παρελάβετε 105. Ε πίσης σάς έστειλα 
J32V2 δκάδες καπνού είς 65 πακέτα τής ή· 
Ιμισείας όκάς έκαστον, καί γράφετε δτι πα- 
ίρελάβετε 28 ‘/a άκάόες μέ τά σακκιά. Πα- 
ίραλείπω κάτι άλλας έλλείψεις άσπρορ- 
ρούχων άσημάντους. ’Εννοείται δτι είς τούς 
άγωγιάτας δέν δίδω άγώγιον, έφ* δσον δέν 
^ξακρίβωθή ή άνωτέρω έλλειψις. Παρακα 
λώ λοιπόν νά μού άπαντήσητε, ί'να γνωρί
ζω τί νά πράξω.
• Μού γράφετε δτι δέν θέλετε άλευρον! 
θέλετε δέσακκίδια καί φυσιγγειοθήκας καί 
ρσαρούχια. Σακκίδια δέν έστάθη δυνατόν νά 
εατασκευασθούν έδώ, παρήγγειλα είς Θεσ)
b v, άκόμη δέν ήλθαν. Φυσιγγιοθήκας, 

ς τών χθεσινών, πού έστειλα, παρήγγε.ι-

λα άλλας 200. Έ φ ’ δσον κατασκευάζονται, 
θά στέλλωνται. Τσαρούχια σά£ έστειλα άρ· 
κετά, χθές έστειλα καί άρβύλας. ΙΙεριμένω 
καί άπό τήν Θεσ)νίκην καί άλλας άρβύλας. 
Σημειώσατε δέ δτι τά υπάρχοντα ήδη τσα
ρούχια τών 7 δραχμών έν τή άγορα είναι 
καί δυσανάλογα ώς πρός τό μέγεθος καί 
πολύ πρόστυχα. Τά καλά τά ζητούν 12 
δραχμάς. *Άν είναι άπολύτως άναγναία ή 
αποστολή ένός ποσού, καί μετά τήν έλευ- 
σιν τών άρβυλών, γράψατέ μοι νά στείλω. 
Έδώ είς τήν άποθήκην δέν κρατούμεν τ ί
ποτε άπό ένδυμασίαν καί έξάρτυσιν. Έ χ ο -  
μεν μόνον τόν τυρόν, τόν όποιον θά σάς 
στείλωμεν άμέσως. Ε πειδή  δέ έρχονται πολ
λά ζώα καί δέν έχω τί άλλο νά στείλω, 
δι* αύτό στέλλω άλευρα καί γαλέτταν. ’Α
φού δέν θέλετε, δέν στέλλω καί ά π ’ αύτά.

ΜοΟ γράφατε είς τήν χθεσινήν σας δτι 
αδριον, δηλ. σήμερον, σύν θεφ, έπιχειρείτε. 
Εύχομαι καλήν έπιτυχίαν. Αύτήν τήν στι
γμήν, πού γράφω, ώρα 6 μ. μ. φυσά ένας 
άέρας δυνατός καί ψυχρός, ένώ χθές καί 
σήμερον έως τό μεσημέρι ήτο καλοκαιρία. 
Φαντάζομαι τί νά γίνεται αύτού.

Ό  Χρυσός άνεχώρησε σήμερον διά Λαμ
πάνιτσαν, δπου έχει κάποιαν έργασίαν. Σ υμ
παρέλαβε καί τρείς νέους όπαδούς ένό* 
πλους, Ό  κ. Σιδέρης έξακολουθεί νά είναι 
δ,τι ήτο- Σχεδόν δέν τόν βλέπω. Ε το ιμ ά 
ζεται καί ό Σούλιος, τού όποίου προσπαθού- 
μεν νά έξοπλίσωμεν περί τούς δέκα άκόμη 
όπαδούς του.

Σήμερον είδον είς τό τηλέφωνον τόν έν 
Φλωρίνη Μοίραρχον κ. Γιαννουκάκον, δστις 
μοί άνεκοίνωσεν έπί λέξει τά έξης: «*0 κ. 
Κονδύλης κατέβη χθές είς Μ πάνιτσαν συν- 
εννοηθείς μέ τόν Παπακώσταν γράφει έ· 
κείθεν δτι καλόν θά είναι νά άναβληθή π ά 
σα έπίθεσις κατά Κορυτσάς διά πέντε ήμέ- 
ρας, έντός τών όποίων θά παρουσιασθούν 
200 άνδρες καί 10 άξιωματίκοί, Έ κ  τών 
άξιωματικών αύτών χθές άνεχώρησαν ύπο* 
λοχαγός Γραβάνης καί άνθυπολοχαγός Σ έ
ρας μετά 60 στρατιωτών, έξ ών πολλοί 
ύπαξιωματικοί. Έ τερο ι άξιωματίκοί μετ’ 
άνδρών προσέρχονται έκ Τρικάλλων. ’Ε π ί
σης έκτός Παπακώστα καί Κονδύλη καί 
έντεύθεν (έκ Φλωρίνης) θά προσκολληθούν
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άρκετοί. Χθές διήλθον έκ Γρεβενών 250 
Κρητικοί.

Καί ταϋτα μέν έκείθεν. Είς Δουπ2 άκους 
μένουν 12 στρατιώτη έλθόντες έσχάτως. 
Έ κ  Βεροίας μέ ειδοποιεί κάποιος Άντωνι- 
άδης δτι αδριον έσπέρας μερικοί άνδρες μεθ* 
ένός άξιωματικοϋ θά είναι είς τήν Μονήν 
Παναγίας Κλεισούρας. ’Ίσως είναι δ κ. 
Γραβάνης, ίσως άλλος τις. ’Ά λλην καμ- 
μίαν είδοποίησιν δέν έχω.

Οί ίερολοχϊται έξακολουθουν νά είναι ά· 
πρόθυμοι. Μέχρι σήμερον μεσημβρίας δέν 
είχεν έλθει κανείς άκόμη είς Λαμπάνιτσαν, 
σημείον συγκεντρώσεων. Ούτε έντεϋθεν καί 
έκ Χρουπίστης ήρχισαν νά έρχωνται παρά 
τάς διαρκείς προτροπάς μας.
- Έ χομεν τώρα καί τό ζήτημα τής ένώ- 

πιον τοΟ Τσαγκονίου έπιθέσεως, τήν όποίαν 
άΛέλαβεν δ κ. Μαυραντζάς, συνεννοηθείς, ως 
μοί είπε, μέ σάς καί τόν κ. Μελάν, ένφ σείς 
δέν μου γράφετε τίποτε. Διά τήν έπίθεσιν 
αύτήν άρχικώς είχομεν δρίσει μικράν δύ· 
ναμιν 25—50 άνόρών. Ό  κ. Μαυραντζάς 
θέλει νά διάθεση είς αύτήν δλους τούς 
είς Λαμπάνιτσαν καί άλλαχου συγκεν- 
τροθησομένους Ίερολοχίτας Δεβολίου, τόν 
Σούλιον μέ τούς δπαδούς του, τουςείςΔουπ2ά- 
κους 12 άνδρας, ζητεί δέ καί άπδ τούς μέλ
λοντας νά έλθουν Κρήτας μίαν ένίσχυσιν έκ 
50 άνδρών. Σήμερον μ. μ. μετέβη μόνος 
του είς Λαμπάνιτσαν, ίνα φροντίση διά τούς 
ίερολοχίτας νά συγκεντρωθοΟν έκεί άναμέ- 
νοντες διά τήν έν λόγφ έπίθεσιν. Α π ’ έκεί 
θά μεταβή είς Κωστενέτσι καί Βερνίκι, ίνα 
συνεννοηθή μέ τούς διοικητάς των Λόχων, 
δπως άρη παν τυχόν κώλυμα, έπειτα δέ θά 
ποοχωρήση πρός τά άνω μέχρι Κολομπέρ- 
δας, δπυ φυλάττουν οί έκ Λαψίστας έλθόν- 
τες άνδρες τής 12ης Μεραρχίας, διά νά έξευ- 
μενήση καί αυτούς. ‘Γποθετω δτι έως μεθ- 
αύριον θά έπιστρέψη πάλιν είς Λαμπάνι- 
τσαν, άγνοώ δμως πόσοι ίερολοχίται θά ε ί
ναι συνηγμένοι έως τότε. 'Οπωσ
δήποτε δμως είναι άνάγκη νά μοΟ γράψητε 
μέχρι τίνος άριθμού καί έκ τίνος άποχρώσε- 
ως άνδρών όφείλω νά τοΟ δώσω δύναμιν 
διά τήν έν λόγψ ένέργειαν, διά νά μή πα- 
ραπονείσθε έπειτα βραδύτερον λέγοντες δτι 
ήλαττώθη ή αύτοϋ κυρία δύναμίς ή δέν έ- 
νισχύθη δεόντως δ κ. Μαυραντζάς. Είς τόν

κ. Μαυραντζάν έδωκα καί 500 δραχμάς, 4 
διά τούς μέλλοντας άνδρας του, ίσως μι··, 
σθοδοσίαν, διότι τρόφιμα θά τοΟ στέλλω* 
έντευθεν άπ’ δλα. Έζήτησε μάλιστα 1000.

Ε κτός αύτοϋ, καί σείς γράφετε καί ό* 
κ. Μαυραντζάς έντόνως άπήντησε νά προσ- 
φέρωμεν καί μέχρι 40 δραχμών δι’ άγοράν 
δπλων. Καί δπλα μέν πάλιν όυσκόλως θάί 
εύρεθοϋν, τό βέβαιον δμως είναι δτι μέ αύτόν 
τόν τρόπον θά παύσουν νά ευρίσκονται είς τό 
Ταμείον χρήματα. !Γποθέτω δτι λίαν τα
χέως θά έξαντλήσητε καί τό ίδικόν σας ά- 
πόθεμα, άν όώσητε και νέον πεντάδραχμον,: 
δπως καί πρέπει, έπίδομα είς δλους τούς 
άνδρας. Έ γώ  έμεινα μέ 1000 περίπου 
φράγκα. ’Έ χω  καί έως 1600 νά λάβω άπό 
τόν Μητροπολίτην, άλλ’ αύτός άπαιτεί άφ 
ετέρου 1200 φράγκα, άτινα έπλήρωσεν εί» 
άγώγια τροφίμων παραδοθέντων ήδη είς ή 
μάς. ’Από τάς 5000 δραχμάς τοϋ κ. Μελ: 
άπέσυρα 1600, μένουν μόνον 3.400. Καί τί 
ποτέ άλλο. Καθημερινώς δέ γίνονται πλη 
ρωμαί δι’ άγοράς, μεταφορικά καί λοιπά

Έ ξ  ’Αθηνών, μολονότι έγραψεν δ κ 
Δούμας δτι έμβάζει χρήματα μέσον Θεσ) 
νίκης, Δέν φάνηκε τίποτε. Ή  θεσ)νίκη έ 
πίσης δέν πιστεύω νά μάς στείλη, διόι 
προέβη είς αγοράς καπνών, παλτών, τυροί 
άρβυλών, ένδυμασιών. "Ενεκα των λόγω 
τούτων άρχίζω νά σκέπτομαι τί θά γίνη κι 
έθεώρησα καλόν νά σάς καταστήσω ένήμ*. 
ρον, ί'να μή εύρίσκησθε έν τή απάτη κι 
κανονίσητε άναλόγως τας άνάγκας. ΈγώΙ< 
άνθέξω δσο δυνηθώ περισσότερον, έν άνά* 
κη δανειζόμενος καί μή πληρώνων άμέσω/ 
άλλ’ αυτό δέν είναι σωστόν.

’Ό χι μόνον δέ τό ύλικόν. άλλα καί · 
πολεμικόν μέρο* .ής έργασίας καλόν είν 
νά τό κανονίσητε άρτιον καί νά μοϋ μετ 
οώσητε τάς γενικάς γραμμάς, ίνα άναλόγ» 
καί άπ* έδώ φροντίσω δ ι’ δλα έγκαιρο 
Κυρίως διά τήν έπιχείρησιν τοϋ κ. Μαύρο 
τζά καί τήν κατεύθυνσιν δλων των έφεξ 
άφιχθησομένων έπικουριών θέλω νά έ; 
σαφείς όδηγίας σας.

Ένεφανίσθη δ Σιδέρης, μά είπεν «
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ΤΟ ΜΠΙΣΔΟΥΝΟΠΟΥΛΟ .
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΟΝ Αϊ - ΓΙΑΝΝΗ

Λίγο πιο πέρα από τό αεροδρόμιο των 
Γιαννίνων είναι τό Μπισδουνόπουλο μέ την 
έκκλησούλα τον, τον "Α ϊ— Γ ιά ν ιη , και τό 
όμορφο μικρό σχολείο του.

Κατά τό Λαμπρίδηστό Μπισδουνόπουλο 
κατώκησαν χωρικοί διωγμένοι από τήΛάκ- 
κα του Σουλίου.

’Επί Τουρκοκρατίας τ'· //ορ ουδάκι ήτο 
κτήμα κατά τό ήιιισυ έξ αδιαιρέτου του 
Λιάμπεη (*) και του Πασόμπεη (a).

Ό  Λαμπρίδης γράφει «·ό εν Ίωαννί* 
νοις Τζαμί Μπαχράμ (9) πασσά Μ ειζίτ (4) 
ό κατ’ άρχάς ΐδρύθη παρά τον Ναόν του 
‘Αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου περί τό 966 
έτος Έγείοας (1δ99μ. X) π< ρά τίνος Ίσλιάμ 
(δ)—εις Λ άμ μετατραπέντος— μετεβλήθη εις 
Τζαμί ον ΰσερον μετά πλίνθων έψημένων 
και φατνο)μάτων άναλοόμασι του στρατιω
τικού διοικητοΰ Μπαχράμ πασσά κατά τάς 
άρχάς τήί ιζ ' έκατονιαετηρίδος».

Τό Τζιαμί αύ·ό γνωστόν ό); «Τ ' Λιάμ 
τό Τζιαμί» βρισκότανε, δπου σήμερα τό 
* Αλσος τής πόλεώς μας, είχε μεγάλον κή- 
πον μέ κυπαρίσσια— σώζεται καί σήμερα 
ένα παλαιότατο πανύψηλο κυπαρίσσι—νε-

άπεφάσισε ν’ άναχωρήση. Μέ αύτόν Θά λά· 
Ρητέ τήν παροΟσάν μου.

Σας χαιρετώ, ώς και τόν κ. Β. Μελάν.
Γ. Μπούφος

Έ κ  Γεωργοτσάδων 
τίποτε νεώτερον.

Περιμένω τώρα άπό σάς πολλά.

(Συνεχίζεται)

κροταφεΐον καί στην κορυφή του Μιναρέ 
του υπήρχε ένα χρυσό μισοφέγγαρο.

Στα Γ 'άννινα προτού ή Εκκλησία του 
*Αγ. Ίωάννου γίνη τζιαμί γινόιατε κάθε 
χρόνο στις 8 του Μαϊοΰ καί πανηγύρι, καί 
οχι στις 26 Σεπτεμβρίου, οπότε γιορτάζεται 
ή δήθεν Μετάστασις (β) του Θεολόγου Ί ω -  
άν\ου. Τό Μπισδουνόπουλο γιαυτό μετωνο- 
μάσιηκε «"Αγιος Ιω άννης».

’Αφού ή Εκκλησία έγινε Τζιαμί, χτί
στηκε στο Μπισδουνόπουλο ή ομώνυμη εκ
κλησία καί μεταφέρθηκε εκεϊ καί τό πανη
γύρι. Σώζεται μιά επιγραφή πού λέγει:

«ΆνηγέρΟη εκ θεμελίων ό θειος καί 
πάνσεπτος ούτος Ναός του 'Α γίου ενδόξου 
Ίωάννου του Θεολόγου δΓ εξόδων τού Κυ
ρίου Κ. Κωνσταντίνου Ίω αννίτου καί τού 
υιού αυτού τό 1635 κατά μήνα Μάρτιον». 
Ό  Λαμπρίδης σιό «περί των εν Ή π ε ίρ φ  
άγαθοεργημάτων» γράφει «Τήν εις Μπι- 
σδουνόπουλον εκκλησίαν Ιδίαις δαπάναις 
ιστόρησαν οί εκ Βραδέτου αδελφοί Ιω ά ν 
νης καί Τόλης Κοντοδήμου έχοντες τούς 
τίτλους (7) ριφειλήδες καί ενδοξότατους τό 
έτος 1765».

"Αλλη όμως επιγραφή του ναού γράφει:
«Έ ζω γραφήθη και έκαλοπίσθη δ ι’ εξό

δων των ρουφειίων (®) Κονιαξήδων, Ί ό ια  
Δήμα, Ί ω . Διαμάνιη, Ί ω . Λόλη, Γεω ργί
ου Πανταζή, Τόλης Βάρδας, Δήμο Βέζο 
Βενέτη, Δημήτριος Θίμα καί έπιτροπεύον- 
τος τού Κυρ Κυρ. Πάνου, άρχιερατεύοντος 
δε τού Σεβααμιωτάτου Μ ηΓροπολίτου Κυρ. 
Κυρίου Γρηγορίου, διά χειρός Ί ω . Σταύ
ρου άπό Άργυρόκαστρον χαί Ίω . Κονισρ-
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βίτου (Ε) 1765 ’Ιουλίου 28 και έφημερεν- 
όντων των Κυρ. Παπαναστασίου καί Παπ- 
πά Ίωάννου».

Και ή μεν χρονολογία τής ίδρύσεωςτού 
ναού τό έτος 1635 υπήρχε και στο τόξον 
τού υπερθύρου, οπού και ή εικόνα τού 'Α 
γίου, άλλα έχει έπιχρισθή με άσβεστη καί 
δεν φαίνεται. 'Η  διαφορά μεταξύ Λαμπρί- 
δου καί τής επιγραφής για τούς ιστόρησαν- 
τας τό Ναό εκλείπει, αν παραδεχτούμε δη  
οί αδελφοί Κοντοδήμου "Ιωάννης καί Τό· 
λης είναι οί ρουφέτιοι κονταξήδες οί όποιοι 
καί σημειώνονται καί πρώτοι πρώτοι ε
σφαλμένα. Σημειωτέον δτι οί επιγραφές 
είναι μεταγενέστερες από τό έτος 1898, ο
πότε είχε φθαρή ή πρώιη καί καλλίτερη 
τοιχογραφία τού ναού, δπου θά ήσαν ση
μειωμένα δρθώς τά ονόματα τών ίστορη* 
τών (καί ασφαλώς καί με την αφιέρωση πού 
θά  περιείχε τό άπολυτίκιον (°) τού 'Αγίου, 
τόσον αρμονικού στις μαύρες εκείνες ήμέ- 
ρες τής σκλαβιάς) Ίωάννου καί Τόλη Κον
τοδήμου καί ίσως καί οί εικόνες των. Ό  
λόγιος διδάσκαλος Κό)στας Λαζαρίδης στην 
εφη»ιέριδα «Η πειρωτικός Ά γω ν»  τών Ί -  
ωαννίνων στο φύλλον 8—5 — 1957 εδημο- 
σίευσε μιά περιγραφή τού πανηγυριού στον 
Ά ϊ — Γιάννη από εφημερίδα τών ’Αθηνών 
στις 11— 5 — 1894, πού αναφέρει και μιά 
άλλοιώτικη παραλλαγμένη πληροφορία τού 
Λαμπρίδη:

«Την επ* δνόματι τού 'Α γ. Ίωάννου 
τού θεολόγου εκκλησίαν τούΜπισδουνόπου- 
λοο ίδρύσατο τό 1765 6 εκ Βραδέτου πολύς 
εκείνος Νούτσος (= Ίω ά ννη ς, Ίωαννού- 
τσος, Νούτσος) ό Κοντοδήμος, ούτινος σώ
ζεται καί ή είκών εντός τού ναού». Ε ίκό
να τού Νοΰτσου Κοντοδήμου μέ τό μακρύ 
τό παλτό καί τό κόκκινο φέσι σώζεται μό
νον στην εκκλησία τού 'Α γ. Ίωάννου τού 
Προδρόμου στη Μονή Ρογγοβού τού Τσε- 
πελόβου τού Ζαγοριού καί αναγράφεται οχι 
ως ιδρυτής άλλ* ως ανακαινιστής της τό 
έτος 1783, δπως καί την τού Μπισδουνό- 
πουλου δεν ίδρύσατο άλλ* Ιστόρησε μαζί μέ 
τον αδελφό του Τόλη.

Ό  Λαμπρίδης αναγράφει καί τήν πλη
ροφορίαν, δτι ό Ά λή πασσάς αισθανόμε
νος τύψεις, διότι άρπαξε από τον κύριοτού 
χωριού τον Πασόμπεη και λίγα χωράφια

τής εκκλησίας έπισκέφθηκε στά 1818 τήν 
πανήγυρη καί μόνος του περιέαεςε υπέρ 
τού ναού τό δίσκο καί μάζεψε 16 χιλιάδες 
γρόσια, δηλ. περίπου 160 χρυσές λίρες, 
πράγμα πού άποδεικνύει καί τό πλήθος τών 
πανηγυριστών, καί τον πλούτο τών Γιαννί- 
νων προ τού χαλασμού των στά 1820—22, 
αλλά και τό φόβο από τον Ά λή.

Ά λλη  επιγραφή αναγράφει:
«Άνεκαινίσθησαν άπαντα έσωθεν καί 

έξωθεν εζωγραφήθη ό Πανιοκράτωρ καίί 
?νθΐπά διά συνδρομής τών Χριστιανών τής: 
πόλεως τών Ίωαννίνων επιτροπευόντων. 
τών Κυρίων Ίωάννου Δ. Φώτου (10), Γ. 
Ντίνου (Π) καί Ίωάννου Μπακώλα (12), άρ· 
χιερατεύονιος τού Σεβασμιωτάιου Μητρο
πολίτου κ.κ. Γρηγορίου (,3) καί εφημερεύ- 
οντος τού κ. Παπα Αθανασίου 1899». Τό
τε έγινε καί τό Τέμπλο τού Ναού.

Κατά τήν παράδοση—σύμφωνα μέ πλη* 
ροφορίες τού Κώστα Φωτόπουλου—ή Ε κ 
κλησία αύτήήτο αρχικά Μονή, ίσως γυναι
κεία. Σ* ενα δίπτυχο τής Εκκλησίας από 
τό έτος 1818 άναφέρονται δνόματα γυναι
κών πού υπηρετούσαν στο ναό, όπως ί  
Χριστοδούλη.

Στις ημέρες μας υπηρετούσαν τό Ναό f 
αιωνόβια από τό ίδιο τό χωριό κυρά Τάσαι· 
να, πού κρατούσε τά κλειδιά στο ζωνάρι 
της καί δέν φοβότανε μόνη νά κοιμάται στήι 
απόμερη θέση του ναού, γιατί φύλαγε κι 
αυτή καί τά ποίμνια -τού ναού ό Ά γ ιο ς  
Ε π ίσ ης ή κυρά Ταρσίτσα από τό Πέραμι 
πού μάζευε λαμπάδες άτόν τορβά καί λάδ 
στο φακό στά Γιάννινα γιά τον μέγαν τό 
Ά ϊ — Γιάννη καί τον Μέγαν Ά ϊ —Χαρά 
λαμπον στο Πέραμα. Ε πίσης ό υπηρέτη 
τού ναού καί κανδηλανάφτης ό Γιαννιώτη 
Σπύρος Δέλφας. Παπά δικό της δέν είχε 
ή Εκκλησία. Πήγαιναν καί λειτουργούσα 
εϊτε άποβραδύς είτε από τά βαθειά τά χο 
ράγματα ό ΙΙαπαξήσης (u ) ό Γιαννιώτης 
Παπακώστας καί ό Παπαθανάοης από % 
Ζιέλοβα (τώρα Βουνοπλαγιά) καί ό Παπί 
βασίλης(Η) από τό Πέραμα, μέ χιόνια κ< 
βροχές τυλιγμένοι μέ τό ταλαγάνι καί ττ 
κάπα πού τήν έρριχναν καμπανίτσα ή | 
κανένα γιουμπουρλούκι πάνω στά φτω) 
τά ράσα τους.

Στά 1916 επισκέφθηνε τήν Έκκληφ
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ό Ρωμανός πρόξενος των *Ιωανν(νων, ελλη
νομαθής, 6 Σιούληςμέ τον καβάση του και 
μελέτησε από σημειώσεις του uc επιγραφές 

| ; και πήρε φωτογραφία του ναοΰ και του 
| εκκλησιάσματος, πού την διατηρεί ο κ. Κώ·
[ στας Φωτόπουλος. Σήμερα ό Ναός εχει ά·
| νάγκην από επισκευές πο?λές νά μην πέση. 
ι νΑλλοτε εί/ε μέσα στον περίβολό του πολλά 
! ’ δένδρα—πού τά έκοψαν τώρα για νά έχουν 
; λ θέα’ τά αεροπλάνα, είχε στον περίβολο— τό 
ι χ κουλούρι—κελλιά, κρεΒβάτες, υπόγεια, όν· 

τάδες.
I % Στην Ιταλική κατοχή έχει καταστραφή 
I ό περίβολος του ναού, έχει αφαιρετή μιά 

ιί  παλοαά εικόνα τής Μεταστάσεως του Ί ω · 
i  άννου, καί ή άργυρόηχη καμπάνα του από 
|  ’Ιταλούς στρατιώτες. "Έχουν καταστραφή
Ι και τά χαγιάτια τού ναού, δπου καθόντανε 

οΐ πανηγυριώτες.

Έ π Ι Τουρκοκρατίας γινότανε ένα με
γάλο πανηγύρι, πού τώρα άτυχώς έσηβσε. 
Ή  Εκκλησία σωύς πανηγυριώτες πού κα
θόντανε στις ψάθες πού τις μοίραζε ή Ε κ 
κλησία, τούς προσέφερε σαλάτες καί μαρού
λια δωρεάν καί λαγήνια νά τά γεμίζουν μέ 
νερά πού τόσο πολλά ολόγυρα άναβράνε. 
Πηγαίναμε κι* εμείς τά παιδιά στο καλό 
αυτό πανηγύρι, οπού γιόρταζαν Ιδίως οί 
γαλακτοπώλες (1δ) τών Γιαννίνων οί προερ

χό μ ενο ι από τή Συνοικία Γάλατα ή Σαράϊ, 
|ιή ν  δε άλ?η ημέρα οί λαχανοκηπουροί ( ,β) 
||πανηγύριζαν κι’ αυτοί μέ αρτοκλασία, γλέν- 
|τ ια , χορούς, βιολιά.

!1. Ή  οικογένεια Αιάμπεη ήτο άπό τήν Κόνι
τσα. Οί Λιάμπηδες πλούσιοι κ τ ή μ α τ ά  καί έμπο
ροι στα Γιάννινα, έγκαταστάθηκαν άπό τά 1900, 
οτάς Αθήνας. "Εκεί συμπεθέρεψαν καί μέ τή Γιαν- 
ι νιώτικη οικογένεια τού Μόστρα τής οποίας γόνος 

είναι καί ό Βασίλ. Μόστρας, πρεσβευτής μας μέ- 
; χρι πρό ολίγου στο Αονδΐνον.

Σώζονται στά Γιάννινα τά μαγαζιά  Λιάμπεη 
ι οτήν ομώνυμη οΣτοά Αιάμπεη» καί τά δυό σπίτια 
τους στήν όδό Ζωσιμαδών, τό ένα έπί Τουρκίας 
’Ιταλικόν προξενεΐον καί Ταχυδρομεΐον καί τό 

; άλλο Ιδιωτικόν Αύκειον τών Αδελφών καθηγη* 
Ι τών Ά ράπη, στά χρόνια 1890—1901.
I Ό  Ίω . Λιάμπεης πρόκριτος τών Ίωαννίνων, 
Επίσημος τών Τούρκων, άντιπρόσωπος στή διαχεί
ριση τού Κληροδοτήματος τών Ζωσιμάδων, έφορος 
Ιτής πόλεως στά 1854. Ό  γυιός του Αλκιβ ιάδης, 
|έπ(τροπος του Κληροδοτήματος τοΰ Γεωργίου 

ϊταύρου στά 1865, *Η ίδρυση τοΰ 'Ορφανοτρο

φείου στά 1881 άρχισε καί ή λειτουργία του στά 
1889.

2. Ό  τελευταίος Πασόμπεης που έφυγε μέ 
την άνταλλαγή στά 1924, άπόγονος τοΰ Ισμαήλ  
Πασόμπεη, βαλή τών Ίωαννίνων στά 1820—21, 
πολέμιος τοΰ Ά λ ή  πασσά· οί Πασόμπεη ήσαν γ ό 
νοι τής οικογένειας τοΰ Άσλάν πασά, που κυβέρ
νησε ή δυναστεία του τά Γιάννινα 188 χρόνια 
(1600—1788), όταν έγινε βαλής 6 Ά λ ή  πασσάς. 
Πλούσιοι κτηματίες, φιλάνθρωποι, υποστήριζαν 
τον Ά ϊ — Γιάννη, καί παρείχαν τροφή στους φτω· 
χούς Χριστιανούς καί Τούρκους στά σπίτια των 
(όδός Σουλίου καί Πούλιου Δράκου) καί γιαυτό ή 
παροιμία «δωρεάν στοΰ Πασόμπεη μαγειρεύουν».

3. Μπαχράμ ή Μπαΐράμ πασάς καί ά π ’ αΰτόν 
ή γύρα συνοικία έπί Τουρκίας λεγότανε «συνοι
κία Μπαϊράμ πασσά*.

4. Τζιαμί elvat ευκτήριος οίκος τών Μουσουλ
μάνων μέ μιναρέ, ένώ ΜεστζΙτ μικρότερος χωρίς 
μιναρέ.

5. Τό τζαμί Μπαϊράμ πασά μετονομάστηκε 
Ίσλιάμ, δηλ. άφιερωμένος άπό τή Χριστιανική— 
πού ήταν πριν ναός τοΰ Ά γ .  Ίωάννου τοΰ θεολό
γου—σέ Ισλαμικόν τέμενος. *Η λέξη Ίσ λ ιά μ  έ γ ι 
νε Διάμ κα ί τό τζιαμί είναι γνωστόν μέ τό όνομα 
<Τ" Διάμ τό Τζιαμί».

6. 'Ο Ά γ .  Ίωάνης ό θεολόγος γιορτάζει στις 
26 Σεπτεαδρίου τήν εκ τής ζωής μετάστασή του 
στον άλλο κόσμο, όπότε έχει ταφή στήν "Εφεσο, 
δπου σώζεται ό τάφος του, όπως καί ό τάφος τής 
Μαρίας τής Μαγδαληνής καί τών επτά άγίων 
παίδων. Οί Τούρκοι σήμερα τους ιερούς αύτούς τά
φους τούς άξιοποιοϋν γ ιά  λόγους τουριστικούς 
στήν "Εφεσο. Τήν Έφεσο οί βυζαντινοί μετωνόμα- 
σαν «"Αγιος θεολόγος», πού οι Τούρκοι τό παρέ- 
φθειραν σέ «"Αγιο Σολούκ».

Στις 8 Μαΐου οί Χριστιανοί τής Εφέσου ε ί 
χαν μιά γιορτή τής φύσεως, έβγαιναν έξω άπό τήν 
πόλη στήν έξοχή, π ή γ α κ α ν  στον τάφο τού θεολό
γου καί μάζευαν άπό τόν τάφο του χώμα (κόνιν 
μαννα), τό έβαζαν σέ σακκουλάκια ή μπουκαλάκια 
καί τό διέθεταν παντού ώς φυλαχτά καί γκόλφια.

7. Ρεφατλήδες καί όχι ριφετλήδες, ή Τουρ
κική λέξη αυτή είναι τίτλος καί σημαίνει «ένδο- 
ξότατοι».

8. *Η έσφαλμένη μετά τό 1898 έπιγραφή 
«ρουφετίων κονταξήδων» πρέπει νά διορθωθή σέ 
«ρεχατλήδων Κοντοδήμων» δηλ. τών ένδοξοτάτων 
Κοντοδήμων.

9. Α σφαλώ ς στήν εικόνα—πού δέν σώζεται — 
τών ανακαινιστών ατά 1765 καί ίστορητών αδελ
φών Νούτσου καί Τόλη Κοντοδήμου θά ύπήρχβ 
γραμμένη καί ή αφιέρωση τών δυό αύτών ίστορι- 
τών μέ τό κατάλληλον στις ζοφερές έκεΐνες ήμέ- 
ρες τής δουλείας τοΰ θεολόγου Ίωάννου τό άπο- 
λυτίκιον*.

«"Απόστολε, Χριστφ τφ θ εφ  άγαπημένε, έπι- 
τάχυνον, ρύσαι λαόν άναπολόγητον δέχεται σε 
προπίπτοντα ό έπιπεσόντα τφ στήθει καταδεξάμε- 
νος. "Ον ικέτευε, θεολόγε, καί έπίμονον νέφος 
έθνών διασκεδάσαι, αίτούμενος ημών είρήνην καί 
τό μέγα έλεος».
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10. ’Ιωάννης Δ. Φωτόπουλος, Γιαννιώτης υ
ποδηματοποιός, πατέρας τοΰ ταχυδρομικού έπιθε- 
ωρητή καί συνεργάτη τής «Ή πειρ. 'Εστίας* Κώ
στα, εδσεβής καί ρέφτης έπίτροπος των Ε κ κ λ η 
σιών Ά γ .  Νικολάου Κοπάνων καί τοδ Ίωάννου 
στο Μπισδινόπουλο μέχρι τοΰ θανάτου του έπί 
Ε λλά δος .

11. Γεώργιος Ντΐνος Γιαννιώτης ξυλουργός 
κα ί κτίστης, έπίτροπος.

12. ’Ιωάννης Μπακώλας μποσταντζής, έ π ί 
τροπος κ ι ’ αδτός.

Καί οΐ τρείς κατοικούσαν στα Γάλατα κοντά 
στο σημερινόν Γηροκομειον.

13. Γρηγόριος Καλλίδης ό μεγαλοπρεπής καί 
ρήτωρ, μητροπολίτης Ίωαννίνων 1810—1901 καί 
έπειτα  ’Ηρακλείας στην πατρίδα του Ραιδεστό 
τής Ά ν .  Θράκης, άπέθανε στη Θεσσαλονίκη ώς 
πρόσφυξ.

14. Παπαζήσης, πεθερός τοδ Ί ω .  Φωτοπού- 
λου, πάππος του Κώστα άπό τή μητέρα του.- Ή  
’Εκκλησία τοΰ Ά γ .  Νικολάου των Κοπάνων κάη
κε στα 1822, καί ό 'Ιωάννης Χρυσός την ξαναιδρυ- 
σε στα 1845 καί πήρε άπό τό Σινα’ίτικό μετόχι 
τής Ά γ .  Αίκατερίνης των Ίωαννίνων τόν Παπα- 
ζήση καί μέ τή διαθήκη τσυ τόν διώρισε Ισόβιο 
Ιερέα στόν Ά γ ι ο  Νικόλαο που υπηρέτησε ώς τά 
1895, οπότε άπέθρνε. Γιαύτόν τόν Παπαζήση έγρα
ψε στήν « 'Ηπειρωτική Ε σ τία »  (Μάιος καί Ι ο ύ 
νιος 1952) ό Κ. Καζαντζής τό διήγημά του «Τό 
χέρι τοδ Α γ ίο υ  Γρηγορίου» τοΰ θεολόγου που 
σώζεται στο Ά γ ι ο  Νικόλαο, Πρωτύτερα μ έ π α -  
ραλλαγές ε ίχα  κι* έγώ στα 1937 δημοσιεύση στήν 
έφημερίδα «Κραυγή* γ ια  τόν Παπαζήση καί τό 
χέρι τοδ Α γ ίο υ  Γρηγορίου σιήν πρώ ιη άπό τίς 
«Παλιές Γιαννιώτικες ιστορίες μου».

14. Παπαβασίλης άπό τό Πέραμα, εδσεβής, 
απλός, άγράμματος, που ήλεγξε τό δάσκαλο τοδ

χωρίου του, γιατί δνομα τοδ μεγάλου θεοδ τό t 
έγραψε μέ ο μικρό, ένώ τό δνομα τοδ μικρότερου * 
άπό τό θεό, τοδ Α γ ίου  Γεωργίου, τό έγραψε'μέ * 
ω μέγα. ί

15. Οί γαλακτοποδλοι των Γιαννίνων περίμε- i  
ναν άπό τά πρός βορράν τής πόλεως χωριά κάθε |  
πρωί τους χωρικούς νά φέρουν τό γάλα στ’ ασκιά λ 
ή στίς μπινιότες στήν συνοικία κοντά στο σημερι- J 
νό Γηροκομείο, ή οποία γιαυτόν τόν λόγον όνο- 
μάστηκε Γάλατα. Λεγότανε καί Σαράγι ίσως άπό 
κανένα μεγάλο έκεΐ σπίτι. Λεγότανε καί Ζαρά 
άπό κάποια μαύρη γυναίκα, μαύρη άράψα, άρά- 
ψα ζαρά, άράψα γκανή. Κοντά ήτο τό τζιαμί Σε- 
βαδιέ—πού δέν ήτο ποτέ ναός τοδ Α γίου  Σάββα 
— καί πιο πέρα ή συνοικία Κούμπλα μέ τό χάνι 
γ ιά  τυδς χωρικούς που έρχόντανε άπό τήν Προ
σκύνηση καί πιο πέρα λίγο τό Τούρκικο καρα- 
κόλι ή κλούκι καί τ’ Α μπέλ ια  τοδ Μελά, δπου 
Μουσουλμάνοι μπαμπάδες, μοναχοί, είχαν έναν ; 
μικρό τεκέ (^μοναστηράκι) καί τάφους μπαμπά
δων, δπου άναβαν καί καντήλες.

16. Οί λαχανοκηπουροί των Ίωαννίνων οί j 
μέν τής συνοικίας Πλάτανου πανηγύριζαν τον |  
προστάτη τους Ά γ ι ο  Τρύφωνα*(1 Φεβρουάριου) $ 
ιδίως στον Ά γ .  Νικόλαο Κοπάνων, οί δέ κήπου- |  
ροί τής Κανλοδ Τσεσμέ στήν Ά γ .  Μαρίνα καί ?. 
στόν Ά ϊ —Γιάννη τής Μπουνίλλας. ’Επίσης στήν |  
εξοχική έκκλησία στά Κονίσματα. Οί γεωρνοί κα ί*  
οί κηπουροί τιμούν καί τόν Ά γ .  Ιωάννη τ ό ν |  
Πρόδρομο, που ζοδσε τρώγοντας άκρίδες (=βλα- % 
σταράκια φυτών) καί μέλι άγριον καί τόν όνομά-1 
ζουν Ριγανά. Μελά, Ταλλαρά, γιατί τά λαχαν ι-Ι  
κά, ή ρίγανη, τό μέλι μαζεύονται τόν Ιο ύ ν ιο , |  
οπότε στίς 24 είναι ή εορτή τών Γενεθλίων court 
Προδρόμου και στίς 23 Σεπτεμβρίου στήν έορτή | 
τής Συλλήψεως τοδ Προδρόμου εβαναν στους ταλ 
λαρέους τά σταφύλια νά τά πατήσουν κρασί.



ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ Α. ΒΙΤΑΛΗ 
’Αρχιμανδρίτου xai Τεροκήρυκος Πρεβέζης

Κ Ω Δ I Ξ Α /
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ (1854 - 1873)*

1864
Έ κ  της σελ. 144 μέχρι τέλους τοϋ ύπ’ 

δψιν Κώδικος πρωταγωνιστοϋντα £όλον λαμ· 
βάνει ό νέος Μητροπολίτης νΑρτης καί 
Πρεβέζης Σ ε ρ α φ ε ί μ  Α' (1864— 1892) 

k έλκων την καταγωγήν έκ τής Νάξου των 
j Κυκλάδων νήσων.
j Τό πρώτον βλέπομεν τούτον ύπογρά- 
( φόντα έν έπισήμω έγγράφφ, «δτι Ισον άπα- J  ράλλακτον τοΟ Πρωτύπου Ά πριλ. 5: 1864», 
j μεθ’ δ ύπογράφει «Ί'Ά ρτης Σεραφείμ». έ· 
j νώ παρά τή Οπογραφή (δεξιά) όιά πρώτην 
I έν τψ Κώδικι τούτψ συναντώμεν μητροπο- 
I λιτικήν σφαγΐδα έχουσαν ούτω:
I ΑΡ I ΠΡ

ΣΡ | ΦΜ
1 1864

1. Τό ούτωσί έπικυρούμενον έγγραφον,
{ γεγραμμένον ήδη άπό του έτους 1861 
i (1 Μαρτίου) παρά του Συμβολαιογράφου 
1 Χρ. Α. Γερογιάννη, διαλαμβάνει σύμβασιν

μεταξύ τής Μητροπόλεως, ώς έκπρόσωπος 
τής δποίας ένήργει ό Σπ. Καραμάνης έμπο- 

; ροκτηματίας καί ’Επίτροπος τοΟ *Αγίου 
"Αρτης, καί του Στ. Κοκκινάτου, άρτοποι- 
οΟ Βέλοντος νά άνακαινίση έκ θεμελίων τήν 
χαμόγαιον παλαιάν οίκοδομήν καί ύψώση 
είς άνώγαιον (τό άρτοποιεΐον του) παρά τή 
Μητροπόλει . . .

2. Έ ν  σ. 148 — 149 παρατίθενται γράμ
ματα υποσχετικά Οπό ήμερομ. 6 καί 9 *Α- 
πριλ. τών οίνοπωλών καί κρεοπωλών τής 
πόλεως Πρεβέζης, διαλαμβάνοντα, δτΐ:«προσ 
κληθέντες παρά τοΟ ‘Αγίου Γέροντος (τοΟ 

|Μητροπολίτου) καί νουθετηθέντες παρ* αύ*

Συνέχεια έκ το 62ου τεύχους αβλ. 416 καί τέλος

τοΟ, ί'να μή έν ταΓς Κυριακαϊς καί λοιπαΐς 
έορτασίμοις ήμέραις πρό τής ‘Ιεράς Λει
τουργίας άνοίγωμεν τά καταστήματα ήμών... 
έδέχθημεν ευχαρίστως τάς άγίας αύτοΟ νου
θεσίας καί προτροπάς καί Οποσχόμεθα ά- 
παντες άνεξαιρέτως, ίνα διαφυλάττωμεν 
τών έντολών αύτοΟ.... «Είς δέ τήν έπομέ- 
νην σελίδα (150) καταχωρείται «Κατάλο
γος τών έορτασίμων ήμερών, καθ’ άς δφεί- 
λουσι κλείειν τά καταστήματα αύτών οί έν 
τή πόλει ταύτη Πρεβέζη οίκοΰντες Καφε- 
πώλαι καί οίνοπώλαι...»

3 Έ ν  σ. 151— 152 είς Ά ρχιερ . Γράμ
μα πρός τούς χριστιανούς καί Ιερείς τής 
Πρεβέζης ό ’Ά ρτης καί Πρεβέζης Σεραφείμ 
καθιστά γνωστόν τόν διορισμόν νέας ’Α ρχι
ερατικής έν Πρεβέζη Ε πιτροπής καί έτέ- 
ρας τοιαύτης διά τά Σχολεία  τής πόλεως 
Έ ν  συνεχεία δέ διά Κυριαρχικής άποδείξε- 
ως καθίσιαται γνωστόν είς τούς εύσεβεις κα
τοίκους τής Πρεβέζης ό διορισμός ώς ’Αρ
χιερατικού Ε πιτρόπου έν Πρεβέζη τοϋ 
Πρωτοπρ. κύρ Νικολάου, πρός δν δέον δ- 
πως «ύπακούετε κατά πάντα συμμορφούμε- 
νοι έντελώς μέ τάς άπευθυνομένας ήμιν παρ' 
αύτοϋ συμβουλάς του καί δδηγίας είς τήν 
άκριβή τών χριστιανικών χρεών κα^ καθη
κόντων έκτέλεσιν υμών...»

4. ‘Γπό ήμερομ. 21 Αύγ. 1864 (σ. 154 
— 155) άναγράφεται άφι-ρωτικόν έγγραφον, 
δι* ού άφιέρωται έλαιόδενδρα είς τήν I. 
Μονήν ‘Αγίων. 'Αποστόλων, Σκαφιδάκι, 
«έπί υποχρεώσει τών κατά καιρόν 'Η γου
μένων νά μνημονεύωσιν έν ταίς καθ’ έκά- 
στην ίεραΐς άκολουθίαις τά δνόματα...» 'Έ 
τερον τοιοϋτον άφιερωτικόν έγγραφον δπάρ- 
χει καί έν τή σ. 159, έν ώ οί «διαληφθέν·



τες (X. Β ραζέλης--Γ . Καιζιγιάννης), ψυ
χικής σωτηρίας ένεκα, άφιεροΟται ταϋτα 
τά έλαιόδενδρα (8β) πρός την Μονήν των 
Ά γ .  ’Αποστόλων, μή έχοντες του λοιπού 
έπ ’ αύτών Κυριαρχίαν τινά ούδέ οί αυτών 
κληρονόμοι......

δ* Έ ν  σ. 156— 160 Αναγράφονται δυο 
έκκλησ. πράξεις άναφερόμεναι ή μέν εις 
«τά τής άναλογούσης έν υρεβζτ^ έτησίου 
’Αρχιερατικής μισθοδοσίας», ή δέ εις τόν 
διορισμόν έν Πρεβέζη Δημογεροντίας.

6. Ά ρχιερατ. Απόφασις διευθετήσεως 
κληρονομιάς, (σ. 161).
1865

1. Ά ρ χ . Αποφάσεις διευθετήσεως περι
ουσιών. α) σελ. 163— 166, β) 177— 178, γ) 
σελ. 178— 182.

2. Συσκέψεωζ γενομένης, τή 28 Φεβρ., 
έν τή *1. Μητροπόλει άπεφάσισαν «την συ- 
στάσιν Εφορείας έπί τής Θεοφανείου Σχο
λής καί τοΟ ένταυθα Παρθεναγωγείου . . . 
πρός τακτικοτέραν διεύθυνσιν τής δημοσίας 
ένταΟθα έκπαιδεύσεως...» σ. (167— 171).

3. Έ ν  σ. 172— 173 παρατίθεται «ένταλ- 
τήριον έγγραφον» διαλαμβάνον, δτΐ: «συγ- 
καταθέσει έμου του Άρχίερέως και τών 
περί Η μ ά ς Προκρίτων καθώς καί του κ. 
Κανεμενοβέη άπεφασίσαμεν ν’ Ανταλλάξω- 
μεν αυτό (κτήμα τι τής 'I .  Μητροπόλεως) 
μέ έτερον τοΟ κ. Κονεμενοβέη...»

4. Διαζύγιον. Έ ν  σ. 174.
5. Άπόφασις διορισμοί) Ηγουμένου τής 

CI Μονής Αγ. Άπστόλων, Σκαφιδάκι, τοΟ 
όσιωτάτου Νικοδήμου, είς διαδοχήν τοΟ πα- 
ραιτηθέντος Κυρίλλου, (σ. 175— 176).
1866

Περί τής Θεοφανείον Σχολής.
1 Ά ρχιερ . Αποφάσεις, α) διά τά οικο

νομικά τής θεοφανείου Σχολής (σ 183— 
184), β) β. άπεφασίθη, «έφεξής έκαστος τών 
φοιτώντων μαθητών έκ τών εύπόρων νά 
συνεισφέρη έν Ανάλογον ποσόν» (σ. 185— 
189), γ) «... τό Βον άρθρον τοΟ τής 3 Ά · 
πριλ. τελευταίου συμβολαίου καταργειται* 
καί κοινή γνώμη συμφωνεϊται, ότι ή μισθο
δοσία τοΟ κ. Μπρεκούση, ώς δημοδιδασκά
λου, θέλει κάμει Ιναρξιν καθ’ ήν ήμέραν 
Αναλάβει τά καθήκοντά του έρχόμενος είς 
Πρέβεζαν...» (σ. 197— 198).

2. Έ ν  σελ. 190— 192 «καταχωρείται

έν τή βίβλω ταύτη τής Ίεράς Μητροπόλεως 
τά Αχρι τοΟδε κληροδοτήματα, δσα εύσε- 
βεις Χριστιανοί καί άγαθοί πατριώται διέ
θεσαν υπέρ τών πτωχών τής κοινότοιτος 
ταυτης». Κατονομάζονται δέ ώζ εύεργέται: 
ό 'Ιερεύς Παναγιώτης Τζουράκης, ό Θεόδ. 
Βαρτέλης, ό Δημ. Βάλκος, ό Μητροπολίτης 
Ά ρτης Πρεβέζης ‘Ιερόθεος, ό Πέτρος καί 
Ά ν . Σκέφερης, ό Γ. Μήνας ή Γιούργας, ή 
Ροζίνα Γιακουμή Άντωνοπούλου, ή Γιαν- 
νούλα Άθανασιάδου, ή 'Αγγελική ΑΟγερι- 
νοΟ, προστίθεται δέ τέλος ό κατά τό 1668 
άποβιώσας Σπ. Καραμάνης καί ή Ά ργ. Δε- 
λιγιάννη, τω 1869. Ά παντες ούτοι, διέθε
σαν Αξιόλογα χρηματικά ποσά ή κτήματα 
δπέρ διαφόρων εύαγών σκοπών έν Πρεβέζη.

3. Διευθέτησις περουσιακών διαφορών 
(σ. 193— 194).

4. Άφιερωτήριον γράμμα (σ. 195— 
196). δι5 ου καθίσταται γνωστόν, δτι: «οί 
γνήσιοι κληρονόμοι τής Αποβιωσάσης Σο- 
φούλας Σπ. Γιανιά,... γενομένην υπό τής 
Μακαρίτιδος ταυτης διαθήκην, Αφιερωσάσης 
δ ι' αύτής τή Ά γ ια  ταύτη έν Πρεβέζη Μη- 
τροπόλει Άρχιερατεύοντος τοΟ Σεβασμ. 
Μητροπολίτου "Αρτης καί Πρεβέζης κ. κ. 
Σεραφείμ, βίζαι έλαιών 27 διά ψυχικήν αύ
τής ωφέλειαν, είς μνημόσυνον αύτής αιών ι
όν καί τών γονέων αύτής... παραδίδομεν 
αύτάς άπό σήμερον είς την κυβέρνησιν τής 
ΑύτοΟ Σεβασμιότατος...»
1867

1. Έ ν  σ. 198—202 καταχωρείται Α- 
πόφασις τής Άρχιερ. Επιτροπής έπί τοΟ 
Αναφυέντος ζητήματος μέταξύ τοΟ Οικονό
μου Βασ. Δεβάρη καί τής ένορίας του Ά 
γιου Βασιλείου έν σχέσει μέ τόν Ναόν τοΖ 
Ά γ . Βασιλείου.

2. σ. 203 Αναγράφονται «Τά όνόματο 
τών Εύεργετών τής Κοινότητος ταυτης an 
όφείλει μνημονεύειν ό Άρχιερεύς κατά τή' 
έπέτειον έπίσημον μυσταγωγίαν. Προτάσ
σεται τό όνομα (του Αμβροσίου Άρχιερέ 
ως διά μεταγενεστέρας γραφής, καθότι οδ 
τος έξελέγη Μητροπολίτης Νικοπόλεως κα 
Πρεβέζης τψ 1881), «τοΟ Αναστασίου θε  
οφάνους τοΟ Αοιδήμου ΊδρυτοΟ τής θεοφα 
νείου ταυτης Σχολής». Καί έπονται τάλλί 
όνόματα, τινά τών όποίων Ανωτέρω Ανεγρά 
ψαμεν. Μεταγενεστέρως προσετέθησαν κο
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έτερα ονόματα δι’ άλλης γραφές καί μελά
νης.

3. Έ ν  σ. 204—210 παρατίθεται πρα
κτικόν δίκης μεταξύ Χριστιανών έκ Λούρου 
καί τίνος οίκογενίας έκ Παλαιοροφόφου 
(σημερ. Ώρωποΰ), «περί τίνος Εκκλησίας 
κειμένης είς Λούρον καί έπ ’ όνόματι τιμώ- 
μένης τής Κοιμήσεως τής ύπεραγίας Δε- 
σποίνης ήμών Θεοτόκου». Τό έν Πρεβέζη 
Έ κκλησ. Δικαστήριον ένεργόν κατόπιν ε ι
δικής έντολής Άρχιερέως, ήν διαλαμβάνει 
τό έν τή σ. τοΟ παρόντως 211 Γράμμα αύ 
τοΟ»... συνελθόντες έν τώ καταστήματι τής 
καθ’ ήμά; ίεράς Μητροπόλεως καί μετα*α- 
λεσάμενοι άμφότερα τά διαμαχόμενα μέρη 
δικάσατε έκκλησιαστικώς τήν ύπόθεσιν καί 
άποδόσατε έν Ονόματι ήμών ώ τινι άνήκει 
τό δίκαιον...», λαβόν ύπ’ δψιν τά υπό τών 
eI. Κανόνων διακελευόμενα άπεφάνθη, δτι; 
«ό έν τή κόμη Λούρου ίερός Ναός τής Θε
οτόκου καί ή περιουσία αυτού... λογίζονται 
καί θεωρούνται άπό τούδε υπό τήν εύσεβή 
διαχείρησιν καί έπιτροπείαν άπάσης τής χρι- 
στιαν. κοινότητος Λούρου, δτι τά περισσεύ- 
οντα έκ τών τού Ναού άναγκών εισοδήμα
τα άπαιτ*ίται νά δαπανώνται θεαρέστως εις 
συντήρησιν ένός δημοτικού σχολείου πρός 
στοιχειώδη έκπαίδευσιν τών παίδων, τών 
ευσεβών καί πρός δεόμενους άδελφούς 
Χριστιανούς ... ή δέ οικογένεια έχει

Ϊ  δικαιώματα ένός τρίτου έξ ένός νερομύλου 
τής έκκλησίας ταύτης...». Τήν τοιαύτην ά* 

ΐ |  πόφασιν τό Έκκλησ. Δικαστήριον διά γράμ- 
ίξματος αύτοΰ, ούτινος άντίγραφον παρατίθε
νται έν σ. 212, γνωρίζει πρός τόν Σεβ. Άρ- 
Ι^χιερατ. κ. Σεραφείμ, δστις καί άπήντησεν, 
|δ τ ι:  «κομισάμενος τήν Τφ* υμών συντα- 
,ν:χθείσαν άπόφασιν κατά τούς τής Έ κκλη- 
r σίας κανόνας καί διελθών αυτήν λίαν εύα- 
f ρέστως οιετέθην καί ηύλόγησα τήν υμετέ- 

ραν έντιμότητα άμφοτέραις ταΐς χερσίν έπί 
. τή αίσία διεκπεραιώσει τής υποθέσεως...»
; 4. Up* ξις διευθετήσεως ποοικιρου ζητή
ματος (σ. 214J.
1868

1. Έ ν  σελ. 227 — 232 άναγράφεται 
> «Πράξις θεοδώρου Τσιντώση καί τής συζύ* 
Ιγου αυτού Αικατερίνης», ήτοι Διαθήκη συν- 

ταχθεϊσα τή 3 Μαρτίου 1868. Έ ν  αύτή σύν 
τοίς άλλοις διαλαμβάνεται, δτι*. «δ μέν Θε

όδωρος... δύο έλαιοστάσια (έκ 200 έλαιοδέν- 
δρων)... άπό σήμερον τά κληροδοτεί ώς 
λάσσον είς τάς ένταύθα Θεοφανείους Σχο
λάς, δπως έπιτροπεύωνται καί διευθύνωνται 
αιωνίως παρά τών κατά καιρών Επιτρόπω ν 
τών Αύτών Θεοφανείων Σχολών, ήτοι cujv 
τριών ένταΰθα Εκκλησιών 'Αγίου Νικολά
ου, 'Αγίου Χαραλάμπους καί 'Α γίου ’Αθα
νασίου, τούς όποίους παρακαλει νά διαχει- 
ρίζωνται αύτάς τιμίως καί εύσυνειδήτως... 
ή δέ σύζυγός του Αικατερίνη... δύο έργα- 
στήρια κληροδοτεί άπό σήμερον είς τό λάσ
σον τού συζύγου της είς τάς Θεοφανείους 
Σχολάς, δπως μένωσιν έπίσης αιωνίως ανα
παλλοτρίωτα καί έπιτροπεύωνται καί δια
χειρίζονται παρά τών κατά καιρόν Ε π ι 
τρόπων τών αύτών Σχολών, ώς καί τά έ· 
λαιόδενδρα τού συζύγους της... έπιθυμούν 
(δέ) καί θέλουν νά ένεργώσι τακτικώς καί 
άπαρεγκλίτως τά έπόμενα. Ιον. Κατά τήν 
Μ. καί 'Α γίαν Τεσσαρακοστήν νά τελώσι 
κατ’ έτος 'Αρχιερατικόν Μνημόσυνον ύπέρ 
άναπαύσίως τής ψυχής τών δύο αύτών λασ- 
σοθετών καί τών προγόνων των... 2ον. Έ κ  
τών καθσρών εισοδημάτων τού λάσσου, ά- 
φού κατά τήν 'Α γίαν καί Μ. Πέμπτην έκά- 
στου έτους γίνεται Συνέλευσις έν τή 'Ιερά 
Μητροπόλει τής πόλεως ταύτης παρά τών 
λασσοεπιτρόπων καί τών προκρίτων προε- 
δρευομένην παρά τού Άρχιερέως ή τού Ε 
πιτρόπου Αυτού νά παραδίδεται ακριβής 
καί καθαρός λογαριασμός τής έτησίας προ
σόδου υπό τών δαχειριστών νά δίδωνται 
γρόσια 1000 πρός υπανδρείαν ένός έκ τών 
έγκαίρων πρός τούτο κορασίων τών πτωχών 
Χριστιανών τής πόλεως, προτιμωμένων πάν
τοτε τών τυχόν τοιούτων κορασίων τών πτω
χών συγγενών αύτών τών λασσοθετών. 
Τά δέ περισσεύοντα θέλει μένειν έν 
τώ Ταμείψ τών Θεοφανείων Σχολών πρός 
συντή;ησιν αύτών καί άγοράν βιβλίων διά 
τούς άπόρους τών μαθητών...»

2. Προικοδότησις άπόροι* "οασίδος κα
τά τήν ν Αγίαν καί Μ. Πέμπτ., . 8 Μαρτίου, 
έν τή I. Μητροπόλει, έκ τού κληροδοτήμα- 
ματος τής Γιαννούλας Τω. Άθανασιάδου 
(σ. 233).

3. 'Αποφάσεις τού Έ κκλησ. Δικαστη
ρίου. α) Άποκατάστασις διά γάμου παρα
νόμου τινός συμβιώσεως (σ. 234— 35), β)

ί
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Συμβιβασμός έπί άγω γήςείς τό Έ κκλ. Δικ. 
(σ. 235— 37).

4) Διαθήκη. Έ ν  σελ. 241— 253 άνα- 
γράφεται «Ιδιόχειρος διαθήκη έμοϋ Σπυ
ρίδωνος Καραμάνη ποτέ δημητρίου» γρα- 
φείσα «την 15 Ά πρ ιλ . 1868, Πρέβεζα», 
ήτίς διαλαμβάνει: «...Αυτά τά ώς εΖρηται 
τέσσαρα έλαιοστάσια καί έν χωράφι άμα 
άποθάνω νά τά πωλήσουν μέ υπομονήν ό
πως έπιτύχουν την τιμήν τήςάξίας των, καί 
τά έξ αυτών κεφάλαια μετρητά νά δανή- 
σουν εις άςιώχρεα υποκείμενα μέ άξιόχρεον 
έγγύησιν καί μέ κάθε δυνατήν άσφάλειαν... 
τών όποιων κεφαλαίων τούς τόκους νά συ
νάξουν αύτούς κατ’ έτος ,. έως δ'του φθάση 
καί άναβή τό κεφάλαιυν άρκετόν καί άνα- 
καιν.σθή έκ θεμελίων ή γειτονική μού Ε κ 
κλησία το0 Α γίου  Τωάννου τοΟ Χρυσοστό
μου... ΓΙρός τούτοις άπό σήμερον έδωσα από 
την χρηματικήν μου κατάστασιν... δύο χ ι
λιάδας τάλληρα Βενέτικα πρός τούς άνω 
είρημένους συγγενείς μου καί έπιτρόπους 
μου... έως δτου κεφάλαια καί τόκοι σχη
ματίσουν έν κεφάλαιον έπαρκουν νά γίνη 
ένα οίκηκα... (τό όποιον) νά γίνη άφού 
πρώτον λάβουν ύπ1 δψιν οί Ε πίτροποί μου 
ένα πρωηγούμενον προϋπολογισμόν ώστε 
νά μείνωσιν τόσα κεφάλαια τών όποίων οί 
έτήσιοι τόκοι αύτών νά έπαρκουν διά τόν 
έπόμενον φιλανθρωπικόν σκοπόν τής Πατρί
δας Πρεβέξης, δηλαδή πρός πληρωμήν μιάς 
διδασκαλίσσης, μιας συμβοηθούς καί μιας 
ύπηρετρίας, καί έπειδή ό σκοπός είναι νά 
συνέρχονται είςαύτό τό παιδαγωγικόν σχο- 
λεΐον τά άπό τριών έτών καί έπάνω παιδιά 
άρσενικά καί θηλυκά τής πατρίδος μου πό- 
λεως Πρεβέζης διά τοϋτο άναγκαιοί δασκά
λα παιδαγωγός διδάσκουσα αυτά άρχάς ά- 
ναγνώσεως τήν προσευχήν των καί άρχάς 
γραφής, καί περί πλέον ώς πρός τά θηλυκά 
τήν ραπτικήν. Τό σχολείον τοϋτο νά φέρη 
τίτλον «Καραμάνειος Παιδαγωγική Σχολή». 
(Τοϋτο, τό καί σήμερον γνωστόν ώς Καρα- 
μάνειον Νηπιαγωγείον, καταστραφέν τέλεον 
έπί τής ξενικής κατοχής 1940 — 41 έκ τών 
βομβαρδισμών, άνωκοδομήθη πρό τριετίας 
έκ βάθρων ένεργείαις τοϋ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. 
Στυλιανού καί ήδη λειτουργεί συμφώνως 
τή άνωτέρφ θελήσει καί έπιθυμίφ τοϋ άει-

μνήστου Καραμάνη 6πό τήν άμεσον παρα
κολούθησή καί έποπτείαν τοϋ Σεβ. Μητρο
πολίτου Προέδρου τοϋ ιδρύματος).

Έ ν  συνεχεία (σ. 253—255), τή 7 Τουλ. 
1868, άναγράφονται συμπληρωματικά τινα , 
έπί τής διαθήκης τοϋ Σπ. Καραμάνη, άτινα 
έπικυροϋνται Οπό τοϋ νΑρτης Σεραφείμ.
1869

1) Πράξεις ή άποφάσεις τοϋ Έκκλησ.
Δικαστηρίου πρός διευθέτησιν προικώων κ. ] 
ά. α) σελ. 246, 57—58, β) 263—64* γ) σ. |  
2 6 8 -6 9 ,  7 0 - 8 6 ,  δ) σ. 290 -92, 93 ε) σ. ί 
294. j

2) Πράξις άνταλλαγής περιουσιακών * 
στοιχείων μεταξύ τής I. Μητροπόλεως καί jj 
τοϋ 1. Ναοΰ 'Αγιου Σπυρίδωνος γενομένη % 
τήν 9 Ά πριλ. 1869, καθ' ήν «Δυνάμει τής J 
παρούσης έπισήμου άνταλλαγής πράξεως ΐ 
άπό τοϋδε καί έφεξή; οί μέντέσσαρες μνη- £ 
μονευθέντες ήδη έλαιώνες (έξ 123 έλαιο- · 
δένδρων) θέλουν έννοείσθαι καί λέγεσθαι f 
αιωνίως κτήματα άναφαίρετα καί άναπό- J 
σπαστα τοϋ κατά τά τό Βαθύ αδελφάτου ι 
τοϋ Ναοϋ τοϋ άγιου Σπυρίδωνος, τό δέ έρ- I 
γαστήριον, κήπος σύτοϋ καί έν αύτψ δεν- ί 
δρα, μετά πάντων τών παρακολουθημάτων 2 
των, τής ένταϋθα Τέρας Μητροπόλεως». |

Π ρ ο ι κ ο δ ό υ η σ ι ς .  I
3) Τή 17 'Απριλίου 1869, Μ. Πέμπτη, |  

«έτέθη εις κλήρον τό εισόδημα τοϋ κλήρο- 1 
δοτήματος τής άοιδίμου Γιαννούλας Ά θα- 
νασιάδου».

4) Προστάτευσις δυστυχών, α) Έ ν  σελ. 
265—66 ύπεχρεώθησαν ύπό τής Ά ρχ. Ε 
πιτροπής τρεις υίοί Σπ. Μπέκα νά δίδουν I 
κατά μήνα χρηματικόν ποσόν διά τήν συν-1 
τήρησιν τής γραίας μητρός αύτών θεοδού· Η 
λης. 6) ‘Γπό τής I. Μητροπόλεως άπεφασί- τ 
σθη οί ίεροί Ναοί τής πόλεως «θά δώσωσιν τ 
άπαξ χείρα βοήθειας», 113 γρόσια, εις τήν .: 
δυστυχή χήραν Τατια,ήν Χρ. Γραμμενιά- ί 
του, έχουσαν άνήλικα όρφανά...

5) Έ ν σ. 267—68 αναγράφεται Έ γκ ύ - i
κλιος τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου Σεραφείμ π ε - | 
ρί άρραβώνων 6πό ήμερ. 16 Τουν. 1869,# · 
έχουσαν οϋτω: ί

«Αίδεσιμώτατοι ΤερεΙς οί ψάλλοντεςένΐ 
ταΐς Τεραις Έκκλησίαις Πρεβέζης τίμιοι! 
πρόκριτοι, καί λοιποί Χριστιανοί, έστω® 
πρός γνώσιν ύμών, δτι κατά τήν έσχάτω^Ι
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άποσταλεισαν έγκύκλιον Πατριαρχικήν και 
συνοδικήν έπιστολήν, χήν διαλαμβάνουσαν 

| περί τοΟ πώς πρέπει νά γίνωνται εις χό έ
ξης οί αρραβώνες, διά νά μή συμβαίνωσι 

I πολλαί καταχρήσεις, οφείλεται \ά  άκολου· 
θήσητε ώς άκολούθως.

| Α'. Οί μνηστευθησόμενοι νά είναι χέ·
λείοι τήν ήλικίαν καθώς διαλαμβάνει 0 θείος 

j Νόμος καί άκώλυτοι.
Β \ Τά Σύμβολα χοΟ άρραβώνος θέλουν 

; είναι πάντοτε δακτυλίδια καί όχι άλλο τί.
! ΙΥ Τά ψιλά ταΟτα σύμφωνα του άρρα*
( i βώνος πρέπει νά γίνωνται έπί παρουσία τού 
U ίερέως και δύο τών προκρίτων, 
ι Δ /  Προσδιορίζεται διάρκεια τοΟ άρρα- 
ί βώνος μήνες ϊξ, ή τό πολύ έν έτος μέχρι 

\ί του γάμου.
j |  Ε.' Καταργούνται τά κεράσματα, τά 

όποια δίδονται έξ άμφοτέρων τών μερώνεις 
*1 τό διάστημα ιοΰ άρραβώνος, καί τά έξοδα 
JI πού γίνονται δέν θεωρούνται διά τίποτε.

ΣΤ.' Ό Γ α μ β ρ ό ςν ά μ ή  ε ί σ έ ρ χ η τ α ι  
: |  καί  έ ξ έ ρ χ η τ α ι  εϊς τήν οικίαν τήςμνη· 
! |  στής είμή είς ρητάς ήμέρας δι’ έπίσκεψιν.

Ζ /  Έ ν  τή διαλύσει άρραβώνος μόνον 
| |  τό τού άρραβώνος δακτυλίδιον θέλει δίδει 
|  διπλού ν ό μετανοών, τά δέ άλλα συμβάντα 
II έξοδα είς φαγοπότια καί κεράσματα θέλουν 
I  λογίζεσθαι μηδέν, ουδέ ήμπορούν νά άπαΐ* 
Ι τώνται.
I  05 ιω τοίνυν γινώσκοντες πράσσετε κα
ί τά τά άνωτέρω άρθρα, διότι 6 παραβάτης 
ι ού μόνον θέλει παιδεύεται, άλλά καί αί ά- 
» παιτήσεις του δέ θά εισακούονται.

Έ κ  τής Μητροπόλεως Ά ρ τη ς  τήν 9 
Αύγούστου 1868.

Ό  Ά ρ τη ς καί Πρεβέζης Σεραφείμ»
6) Έπιστολαί τής έν ΓΙρεβέζη Ά ρ χ . 

’Επιτροπής προς τόν Μητροπολίτην Σερα
φείμ. α) περί προικορου τινός διενέξεως (σελ. 
237— 39). β) περί διενέξεώ; τίνος τού ήγου*

| μένου τής Μονής Αεκατσά Σωφρονίου μετά 
τών Επιτρόπων τής Μονής (σ. 287—88). 
Έν συιεχεία (σ. 289—90) παρατίθεται 
πραξις οιευθετήσεως τής υποθέσεως ταύτης, 
ήν «6 Ά ρ τη ς καί Πρεβέζης Σεραφείμ ύπο· 
βέβαιοι», έν τή ΊεραΜητροπόλει Πρεβέζης 
τή 7 Αύγούστου 1869».

.1870
• 1) Πράξεις τής Ά ρ χ . Ε πιτροπής δι* οί·

κογενειακής φύσεως ζητήματα, οίον Διαζύ
για Προίκες κ.τ.λ. α) έν σελ. 295— 96, β) 
σ. 300— 303, γ) σ. 3 0 6 -3 0 7 .

2) Πρακτικόν παραλαβής άργυρών σκε
υών καί άμφίων διά τήν Μονήν Κορωνησίας 
δπό τού ήγουμένου αύτή; Ά ρ χ ιμ . Α μ βρο
σίου Ραφαηλίδη (σ. 291— 97).

3) Έ κκλησ. Πράξις, δι’ ής διορίζεται 
ώς ήγούμενος τής Μονής Κοζύλης ό Μονα
χός ’Ιγνάτιος (σ. 297—99).

4) Προικοδότησις τή Α γ ία  καί Μ. Πέμ
πτη 9 Ά πρίλ., πτωχής τίνος κόρης έκ-τοΟ 
κληροδοτήματος Γιαννούλας Άθανασιάδου 
(σ. 303).

5) Συμφωνία τής I. Μητροπόλεως μετά 
τού Στ. Κοκκινάτου έπί τίνος παρ’ Αύτή 
οικοπέδου (σ. 304—305).
1871

1) Έκκλησ. Πραξις περί έπισκευής τού 
«Καταστήματος» τής Ίεράς Μητροπόλεως 
δαπάναις τών I. Μονών Κοζύλης, Α γίω ν 
Αποστόλων Λιθαρίου, Λεκατσά, Α γ ία ς  
Πελαγίας, Άβάσου, Α γ ίω ν  Αποστόλων 
καί 'Α γίας Τριάδος, Ε κκλησίας Α γίου  
Σπυρίδωνος, καί Μονής Ζαλόγγου (σ. 308).

2) ΙΙράξεις τής Ά ρ χ . Ε πιτροπής δ ι’ 
οικογενειακής φύσεως ζητήματα, οίον Δ ια
ζύγια, Προίκες κ.τ.λ . α) έν σελ. 309— 11, 
312—15, β) έν σελ. 315— 17 άπόφασις διά 
προστασίαν καί «πρός περίθαλψιν τών πλα
σμάτων τού Παντοδυνάμου Θεού», ήτοι 
«τών έκθέτων βρεφών».
1872

1) Πράξεις τής Ά ρ χ . ’Επιτροπής δι’ ο ι
κογενειακής φύσεως ζητήματα, α) ένσ. 318 
— 321).

(Σημ. Ό  6π9 όψιν Κώδιξ άπό τής σελ. 
321 μέχρι 33? τυγχάνει πάντη έφθαρμένος 
ώστε καθίσταται βλως άδύνατος ή σπουδή 
του, ού μην άλλά καί ή κατά τινα τρόπον 
κατά προσέγγισιν άνάγνωσίζ του), β) έν σ. 
3 5 9 -7 1 , γ) σελ. 381— /, δ) σελ. 395 
- 9 7 .

2) Προικοδόιησις πτωχής κόρης, τήν 13 
Απριλίου 1872, άγίαν καί Μ. Πέμπτην έκ 
τού κληροδοτήματος Γιαννούλας Ά θανα
σιάδου, «ένώπιον τοΟ Σεβασμ. Πατρός ήμών 
καί Ποιμένος Μητροπολίτου ’Άρτης καί 
Πρεβέζης Κυρίου Σεραφείμ» (σελ. 338).

3) Ένώπιον τής Ά ρ χ , Ε πιτροπής έκού·
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σιος συμβιβασμός έπί περιουσιακών διαφο- 
’ρών (σελ. 3 3 8 -3 4 2 ) .

4) Μεταβαίνων 6 πρός τούτος έκλεν είς 
Ίω . Παπαχρίστος είς 'Ιερατικήν Σχολήν 
Ίωαννίνων (νήσου), 'ίνα σπουδάση ώς υπό
τροφος του Μητροπολίτου Ίωαννίνων Σω
φρονίου «υπόσχεται διά τοΟ παρόντος, δτι 
θέλει καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν καί 
έπιμέλειαν ίνα διδαχθή προσηκόντως τα έν 
αύτή μαθήματα, δτι θέλει διάγει βίον σε
μνόν, συμφώνψ τώ ταύτης κανονίσμψ καί 
τέλος δτι μετά τό πέρας τών σπουδών του 
θέλει άναδεχθή τό ύπέρτιμον τής Εερωσύνης 
άξίωμα έν τή Ιδία πατρίδι... «Διά την έκ- 
πλήρωσιν τών τοιούτων ύποσχέσεων έγγυη- 
τής κατέστη ό Ά θ . Άθανασιάδης* (σελ. 
342—43).

5) Διαθήκαι. α) Εύαγγέλου ’Ανυφαντή 
καί τής συζύγου αύτοΒ Μαρίας, θυγατρός 
του Ίερέως Β. Δεβάρη, συνταχθείσα τήν 9 
Αύγ. 1872, ένώπιον του Μητροπολίτου Σε
ραφείμ, καί διαλαμβάνουσα, συν τοίς άλλοις: 
Γον. Μετά τόν θάνατον το0 άποβιώσαντος 
Συζύγου, άμφότεροι οί προσφιλείς ούτοι σύ
ζυγοι δωροΟνται τά είρημένα κτήματα πρός 
τούς πτωχούς Χριστιανούς, καί θέλουσι νά 
διατεθή τό έτήσιον όλων αυτών των κατα- 
γραφεισών ήδη ιδιοκτησιών καί όσον ποσόν 
χρημάτων ληφθή έκ τής έπί δημοπρασίας 
παρά τών έπιτρόπων πωλήσεως τής εύρε- 
θησομένης κινητής περιουσίας ώ; ειρηται 
εις κληροδότημα αιώνιον υπέρ τών πτωχών 
άδελφών μας Χριστιανών τής κοινότητος 
ταύτης ώς έπεται καί όμολογοΟμεν αυτο
λεξεί...» (σελ. 344— 3δ0) β) Θεοδ. Βασιλά 
του Εύσταθ. καί τής συζύγου αυτής Φορ- 
τουνάτας, συνταχθείσα τήν 28 Αύγ. 1872 
καί διαλαμβάνουσα, συν τοϊς άλλοις: θον. 
Μετά τήν άποβίωσιν (αυτών) δλη ή λοιπή 
μνησθεΐσα άκίνητος αυτών περιουσία, τού- 
τέστην ό έλακυν εις Δοροολουτσαν, τό έρ- 
γαστήριον... καί τό οίκημα μέ τά δύο δω
μάτια. .. θέλουν οί Σύζυγοι ούτοι νά ώσι καί 
λογίζωνται αιωνίως κληροδότημα άναπό- 
σπαστόν καί άναφαίρετον τών πτωχών άδελ
φών Χριστιανών τής κοινό ιητος ταύτης, 
πρός οΰς δωροΟνται μέ πληρεστάτην αύτών 
εύχαρίστησιν οί είρημένοι Σύζυγοι, εις άνά* 
παυσιν τής αμαρτωλής αύτών ψυχής, ώς 
άκολούθως όρίζεται...» (σ. 353—58). γ)

Τής Ροζίνας Γ. Άντωνοπούλου, συνταχθεί- 
σα τήν 29 Δεκεμβρ. 1872, έν ή συν τοίς 
άλλοις διαλαμβάνει: Βον. Έ κ  τοΟ γάμου 
μου ούδέν τέκνον έπέζησεν. "Οθεν εύγνω- 
μονουσα πρός τόν καρδιογνώστην θεόν, έπι* 
θυμώ καί θέλω μετά τόν θάνατόν μου ή 
προικώα περιουσία μου συγκειμένη έκ τα- 
λήρων έξακοσίων καί τών ένδυμάτο)'/ μου... 
νά διαμερισθή είς τρία ίσα μέρη, έν νά λά- 
6η ό άγαπητός μου σύζυγος, έν ή Σέβα- 
σμία καί προσφιλής μου μήτηρ, διά τό πρός 
αύτήν μέγα υίϊκόν μου χρέος καί τάς άπει- 
ραρίθμου; Οποχρεώσεις μου καί έν οί πτω
χοί χριστιανοί τής πατρίδος μου, πρός άνά- 
παυσιν τής αμαρτωλής μου ψυχής καί αιώ
νιόν μου μνημόσυνον...» (σελ. 388—91). 

1873(Σημ. Έ κ  παραδρομής έσημειώθη τό 
σφάλμα, δτι ό ύπ* δψιν Κώδιξ περατουταί 
είς τό έτος 1872 ή 1869. ΤοΟτο δφείλεται 
είς τό δτι, έκ πρώτης δψεως, παρουσιάζεται, 
περί τό τέλος αύτοΟ, σύγχυσις διότι τών 
έτών τούτων καί άλλων γράμματα ή πρά
ξεις έγράφησαν έν αύτω μεταγενεστέρως 
καί ούχί είς τήν χρονολογικήν αύτών σει
ράν δπερ, λόγψ καί του δυσαναγνώστου 
τών κειμένων, δέν έγένετο εύθύς άμέσως 
άντιληπτόν. Τώρα δέ, δτε διεξήλθομεν διε- 
ξοδικώς καί μεθ’ υπομονής τόν Κώδικα τοΟ- 
τον μέχρι τέλους, οιεπιστώσαμεν τό λάθος, 
διά τό οποίον καί ζητουμεν τήν συγγνώμην 
τών φίλων άναγνωστών).

1) Γράμματα τής Ά ρχ . Επιτροπής 
πρός τόν Μητροπολίτην Σεραφείμ, α) έν σ. 
398—99, 400—403, άφορώντα ζητήματα 
τοΟ Έκκλησ. Δικαστηρίου έπί οίκογεν. φύ· 
σεως ζητημάτων. Ταυτα δ9 έστάλησαν είς 
τήν Κωνσταντινούπολιν, ένθα τό έτος τούτο' 
μετέβη ο Μητροπολίτης. 6 )έν σελ. 413, πε
ρί τίνος ίερέως, παθόντος τήν υγείαν, γ) έν 
σελ. 435 — 36, καταγγελία κατά τίνος ίε
ρέως, ύπόήμερομ. 20 Ίουν. 1869.

2) 'Οκτώ Έκκλησ. Πράξεις τής Ά ρχ. 
Επιτροπής έπί οικογενειακής φύσεως ζη
τημάτων.

3) Διαθήκαι. α) του θεοδώρου Τσιντώ· 
ση τοΟ Παναγιώτου, συνταχθείσα τήν 11 
Ίουν. 1873 έν Πρεβέζη, έν ή διαλαμβάνει 
«διά τής παρούσης τελευταίας αύτου θελή 
σεως, δσα έμειναν διαθέσιμα διά τής άπΓ
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3 Μαρτ. 1868 έπισήμου πράξεως αύτοϋ τε 
καί χ^ς ήδη άποβιωσάση; μακαρίτιδος Συ* 
ζύγου αύτοϋ Αικατερίνης Καρναβάλλη ώς 
έπεται, ?να μετά τόν θάνατον αύτοϋ διατε· 
θώσι κατά τήν θέλησίν του ώς παρ’ αύτής 
όλοσχερώς άπορρέοντα.

Αον. Είς "τήν Εκκλησίαν τοΟ έδώ άγί* 
ου Χαραλάμπους έ'ν έλαιοστάσιον άπό έλαι- 
όδανδρα μικρά μεγάλα έκατόν, άφίνω είς 
αιώνιον μνημόσυνόν μου... Έ κ  τοΰ εισοδή
ματος τούτουθέλω νά άνάπτεται καί καίεται 
ακοίμητη αιωνίως κανδήλα είς άνάπαυσιν 
της ψυχής έμοϋ του αμαρτωλού, των γονέ
ων μου καί τής μακαρίτιδος συζύγου μου 
Αικατερίνης, τό δέ ύπόλοίπον τοΟ εισοδή
ματος θέλει έξοδεύεται υπό 'των έπιτρόπων 
τοϋ άγιου Χαραλάμπους, καλλιεργουμένου 
πάντοτε τοΟ έλαιώνος, είς άναποφεύκτους 
αύτοΟ άνάγκας και τών πτωχών άδελφών 
μας Χριστιανών, είς άντάλλλαγμα τής αμαρ
τωλής ψυχής έμοΟ, καί τών άνατέρω γονέ
ων καί τής γυναικός μου.

Βον. Είς τόν έδώ Ναόν του αγίου Νικο- 
άου άφίνω έλαιόλαδον διακόσια Τζουκάλια, 
τό όποΐον θέλουν δώσει προς τούς έπιτρό- 
πους μετά τόν θάνατόν μου οί έξής κληρο
νόμοι μου ώς άφιέρωμα, Ι'να μετ' αύτό τό 
έλαιόλαδον οί έπίτροποι κάμουν δ,τι είναι 
άναγκαΐον είτε πρός τήν Εκκλησία τοϋ α
γίου Νικολάου, είτε πρός ώφέλειαν τών 
πτωχών αδελφών μας Χριστιανών, μέ τήν 
γνώμη τών Έκλησ. Δημογερόντων καί τών 
προκρίτων τής Ενορίας του 'Αγίου Νικο
λάου συνερχομένων έπί τοιούτψ σκοπώ είς 
τήν ίεράν ταύτην Μητρόπολιν, παρόντως τού 
άρχιερεως ή τοΟ έπιτρόπου του... (σελ.

. 404 -4 ο ? ) .
|  6) Διαθήκη τοΟ Σπυρ. Κονεμένου, συν*
jf ταχθείσα τή 16 Αύγ., μ ή έχουσα τι τό ν.οι- 
(►νωνικώς ένδιαφέρον (σελ. 141 — 14).
|·> γ) Διαθήκη τής Πηνελόπης Γρ. Καρα- 
jv, γιαννοπούλου, θυγατρόςΓ. Αουροπούλου, 
ί  γραφεία % τήν 25 Σεπτ., καθ’ ήν:
I" Δον. Επιθυμούσα είς άντάλλαγμα τής 
\  άμαρτωλής μου ψυχή; καί αιώνιον μνημό- 
j συντν τοΰ συζύγου καί τών υίών μου νά φα· 
ν νώ χρήσιμος είς τά έκπαιδευτικά ταΟτα Κα
ί ταστήματα τής Πατρίδος μου διορίζω καί 

Α άποφασίζω μετά τοϋ θανάτου μου οί δύο 
\ κληρονόμοι άδελφοί καί άδελφή μου νάδώ*

σωσιν έκ τών πρώτων εισοδημάτων τοϋ κα 
τά τήν Φανερωμένην έλαιώνος μου πρός 
τόν Σεβασμιότατον Μητροπολίτην Ά ρ τη ς 
καί Πρεβέζης, καί τούς παρ’ αύτφ τεταγ- 
μένους Δημογέροντας, έλαιόλαδον τσουκά
λια 170 όποία άμα ούτοι λάβουσίν ώς προ- 
είπα άκ τών πρώτων μετά τόν θανατόν μου 
εισοδημάτων, θέλω νά πωλήσωσιν μέ τάς 
καλυτέρας τιμάς καί έκ τής πωλήσεως ταύ- 
της χρηματικόν ποσόν νά προσθέσωσιν είς 
τά κεφάλαια τής θεοφανείου Σχολής...

Εον. Τό είρημένον μνημόσυνον θέλω νά 
έκτελείται κατ' έτος έν τή έπισήμω θεία 
Λειτουργία, έν ή ό Ά ρχιερεύς μνημονεύει 
τοϋ άοιδήμου Θεοφάνους καί τών λοιπών 
τής κοινότητος ταύτης ευεργετών, τότε ό 
Σεβασμιώτατος Ά ρχιερεύς θέλει μνημο
νεύει έπ ’ έκκλησίας τών όνομάτων τοΰ συζύ
γου μου Γρηγορίου, έμοϋ Πηνελόπης καί 
τών υίών μου... είς άντάλλαγμα τής ψυχής 
πάντων ήμών...

4. Έ ν  σελ. 315— 317 παρατίθεται άν· 
τίγραφον Πατριαρχικού Γράμματος άπό 7 
Αύγ. 1883 πρός τόν Μητροπολίτην 'Ά ρτης, 
έν φ λέγεται: «... άποστέλλοντες τόν κανο
νισμόν Εκπαιδευτικής Ε πιτροπής, προτρε- 
πόμεθα καί άναγγέλλοντες τόν διορισμόν 
Πατριαρχικής Ε κπαιδευτικής Ε πιτροπής, 
προτρεπόμεθα καί παραγγέλλομεν αύτή, ΐνα 
καταστήση τοϋτο γνωστόν έν ταίς έν τήπα- 
παροικία αυτής Σχολαίς, δπως αΰται διά 
τής ύμετέρας ίερότητος έχωσιν τήν άναφο- 
ράν αύτών πρός τήν ρηθείσαν έπιτροπήν, 
ρυθμίζουσαί τήν διδασκαλίαν πρός τά προ
γράμματα καί όδηγίας άς τινας μέλλει έκ- 
διδόναι...»

Συνεπεία τής Ε γκυκλ ίου  ταύτης έγά
νετο είδική σύσκεψις έν τή *1. Μητροπόλει, 
καθ' ήν άπεφάσισαν καί έγραψαν έπιστο- 
λήν πρός τόν έν Κ]Γ1όλει είσέτι ευρισκόμε
νον Μητροπολίτην αύίόν Σεραφείμ (σελ. 
421—23) καί 0Γ αύτοϋ άπέστειλαν πρός 
τόν Οίκουμεν. Πατριάρχην Ε, έν φ έξέφε- 
ρον τάς άπόψεις των πρί τό έν λόγφ θέμα.

5) Σημείωσις περί τών έλαιοδένδρων τής 
*1εράς Μητροπόλεως Πρεβέζης (σ. 404).

6) Γράμμα πρός τόν Ά ρ χ . Ε πίτροπον 
καί τήν έντιμον Δημογεροντίαν υπό ήμερομ. 
6 Ίανουαρ. 1872, περί προσκλήσεως τού 
Έκκλησ. Δικαστηρίου, Μ ι
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Δεν επιχειρούμε την συγγραφή επιστη
μονικού ιστορικού έργου, ’Απλώς μόνον θά 
φέρωμε εις το φως τής δημοσιότητος ολί
γες ιστορικές παραδόσεις δπως τές ακούσα
με από το στόμα των παλαιών Κ ονι?πιο
τών Χρ. Πατέρα, Μιχαήλ ’Αποστόλου, 
(Μπινόλα) Ν. Δημητρούλη, Ν. Τσιαλιαμά- 
νη κ.ά. καθώς καί ολίγες ιστορικές ενθυμή
σεις τάς όποιας αντιγράψαμε από το έξώ- 
φυλλον ενός παλαιού ευαγγελίου του ιερού 
Μητροπολιτικοΰ Ναού 'Α γ. Νικολάου άνω 
Κονίτσης.

Ή  προέλευσι τής ονομασίας τής πόλε* 
ως Κονίτσης (παρ’ δτι επιχείρησαν πολλοί 
νά τήν ετυμολογήσουν και να τήν Ιρμηνεύ- 
σουν) παραμένει πάν οτε άγνωστη, δπως 
και ή δλη Ιστορία της.

Παλαιοί μεσαιωνικοί (ϊσως καί αρχαίοι) 
οικισμοί, σύμφωνα μέ τάς παραδόσεις των 
γερόντων, εύρίσκοντο προς δυσμάς τής πό· 
λεως δπου νυν ή τοποθεσία Σέρβενα, Πα- 
λιογορίτσα καί δπου διασώζο ται ακόμη 
και τρεις εκκλησίες 1) Ή  Παναγία ή κόκ
κινη (έορ άζει τής ζοοοδόχου πηγής), κτι
σμένη κατά τό πλειστον μέ κόκκινα τούβλα 
και φέρουσα καταφανή βυζαντινά ίχνη εις 
τήν τοιχοποιίαν της, 2) το μικρό εκκλη
σάκι °Αγ. Νικόλαος, καί 3) πιό κάτω, ή 
'Α γία  Παρασκευή, ή οποία είχε εις χρό
νους παλαιοτέρους καί Δεσποτικόν θρόνον, 
τό οποίον σημαίνει δτι ήταν κεντρικός να
ός συνοικισμού ή κωμοπόλεως και δχι α 
πλό έξωκλήσι.

Εις τά πέριξ αυτής τής τοποθεσίας; 
(Σέρβινα), έχουν εύρεθή επί Τουρκοκρατίας^ 
καί αρχαίοι τάφοι, φέροντες πήλινα δοχεία | 
καί άλλα κτερίσματα, τά όποια κατεστρά-jl 
φησαν ή εφυγαδεύθησαν' καθώς καί μία 
κεφαλή αγάλματος καί άλλα μικροα'τικείμε- 
να. Σώζεται δέ ακόμη, καί μιά πελώρια^ 
πέτρα, πελεκημένη σέ σχήμ:. σκάφης, δπου! 
οί κάτοικοι των παλαιών αυτών συ\ οικι
σμών επότιζαν τά ζώα των ή ελεύκαιναν 
τά ρούχα οί γυναίκες των.

"Αλλος παλαιός συνοικισμός, πάντοτε 
κατά τήν παράδοσιν, υπήρχε εκεί δπου εύ·Ι 
ρίσκεται τώρα ήκε'ρική αγορά τής πόλεωςί 
Τήν τοποθεσία αυτή τήν ονομάζουν άκόμτ 
οί γέροντες Παλαιοχώρι. Εις τήν θέση 
δέ τού κατεδαφισθέντοςΧπρό τριακονταετίαν 
περίπου τζαμιού τής αγοράς, προυπήρχι 
ή εκκλησία τού 'Αγίου Γεωργίου Τό τ ζ α | 
μι αυτό, είχε κτισθή πιθανόν κατά τά^ 
άρχάς τού 17ου αΐατος. §|

"Ολοι δμως αυτοί οι συνοικισμέ, κα,| 
τεστράφησαν από τάς έπιδρομάς ιών δια» 
φόρων βαρβάρων καί των Τούρκων άργόβ 
τέρα. "Εμεινε μόνον δέ ό συνοικισμός πο*ν 
έφερε τό όνομα Κόνιτσα κάτω εις τά κυ 
παρίσσια, πλησίον στον ποταμό, ακριβώς εί 
τούς πρόπυδας τού Κάστρου.

Έ χε ι κατοικούσαν καί οί Φράγκοι (κο 
τά τήν παράδοσιν) οί όποιοι εξούσιαζαν ί 
λον τον κάμπα, καί ύπετάγησαν δ.ά δόλο 
είς'τούς επιδρομείς Τούρκους. (Βλέπε ήμί
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τερον δημοσίευμα εις Ή π . Ε στίαν, τόμος 
3ος σελ. 33)

Οί πρώτοι Τούρκοι λοιπόν, έγκατεστά- 
θησαν κάτω είς τα κυπαρίσσια και οί αρχη
γοί των ώνομάσθηκαν μπέηδες. ‘Απόγονος 
αυτών θά ήτο ασφαλώς και ό κατά τό 1550 
άχμάσας Κονιτσιώτης Διοικητής τών Τω· 
αννίνων Λουφτή Πασάς. Έ χ ε ι έκτίσθη 
και τό πρώ ο τζαμί, ό μιναρές του 
οποίου ετοιμόροπος σώζεται μέχρι σήμε
ρον. Κτήτωρ δέ του αρχαίου αυτού τεμέ- 
ν _ υπήρξε ασφαλώς κάποιος Σουλτάνος, 
Γ ύ;ι και σήμερα ακόμη τό άποκαλοΰν 
Σου?ντάν τζάμι, και την συνοικίαν όλη Σουλ- 
τάν τΓαμί μαχαλά. Ποιος όμως Σουλτάνος 
τό έκτισε (ό Μουράτ, ό Σουλεϋμάν ό με
γαλοπρεπής, ή ό Μωάμεθ β) άγνοχιτον....'Η 
παράδοσι λέγει τά εξής σχετιχώς μέ αυτό 
τό τζαμί. Στή θέση του υπήρχε εκκλησία 
τού ‘Αγίου Τωάννου την οποίαν κατεδάφι
σαν οί κατακτηταί, καί τήν εικόνα τού *Α· 
γιου τήν έπνιξαν εις τον ‘Αώο. Τήν άλλη 
ημέρα όμως, ή εικόνα εύρέθη απάνω είς 
τά χτίσματα. 0^ Τούρκοι τήν πέταξαν έκ 
νέου στο ποτάμι, καί αυτή πάλιν παρουσιά- 
σθη. Αυτό επανελήφθη αρκετές φορές καί 
συνάμα συνέβαινε καί τό ε£ής παράδοξον. 
Ό  θόλος τού τζαμιού δέν έστερεούτο αλλά 
κατέρεε συνεχώς, έως οτου αναγκάσθηκαν 
οί Τούρκοι νά τήν κτίσουν μέσα είς τήν 
τοιχοποιείαν, καί έτσι έστερεώθη ή οικο
δομή.

Είς δέ τήν θέσιν πάλι όπου υπήρχε 
\αός τού 'Αγίου Δημητρίου, έκτισαν οί 
Τουρκαλβανοί κατακτηταί τον τεκέ των, 
ίχνη τού οποίων διασώζονται ακόμη.

‘Έμειναν λοιπόν οί ολίγοι εναπομεί- 
ναντες χριστιανοί χωρίς εκκλησίαν τις οιδε 
επί πόσον χρονικόν διάσιημα, καί κατόπιν 
κατώρθουσαν νά κατασκευάσουν τον ναό τών 
'Αγίοον ‘Αποστόλων.

Έ  πρώτη αγορά τής Κονίτσης (τό πα
ζάρι) υπήρχε κάτω στά κυπαρίσσια. ‘Αργό
τερα, όταν οί κάτοικοι (χριστιανοί καί Τούρ
κοι) έπολλα τλασιάσθηκαν καί ή κωμόπολις 
έπεξετάθη, έγινε δεύτερη αγορά στον πλά
τανο στή βρύση τού Ρόμπολου. Έ φ τανε 
τότε ή Κόνιτσα, κατά τήν εποχήν εκείνη 
εως τήν τοποθεσία δέντρο* άπ* έχει καί 

I άπάνω ήταν δάσος καί βοσκότοπος.

Πρώτοι ήλθαν καί έγκατεστά\θησαν 
είς τήν απάνω Κόνιτσα μερικοί ‘Αλβανοί 
τιμαριούχοι καί συγκεκριμένος οί οικογέ
νειες τού Γ ιαγιά  μπέη, τού Ζεϊνέλ μπέη, 
(πατρός τής Χάμκως μητρός *Αλή Πασά) 
καί τού Σ ια ΐμ  μπέη (πιθανόν απογόνου τού 
περιφήμου άρνίσιθρήσκου ‘Ισαήμ από τό 
Λεσκοβίσκιον). ‘Αργότερα δέ ήρθαν καί 
άλλες τουρχαλβανικές οικογένειες από τή 
Φράσαρη και έκτισαν τά σαράγια των είς 
τήν άνω Κόνιτσαν, όπως οί οικογένειες τών 
Έ λμάζ μπέη, Νταλή μπέη, Καπλάν μπέη, 
Ρουσίτ μπέη κ. ά. "Ολοι αυτοί οί σκληρο
τράχηλοι μπέηδες τής άνω Κονίτσης έκτι
σαν τά πολυτελή μέγαρά των καί τούς τε
ραστίους μανδρότοιχους, διά τής προσωπι
κής εργασίας τών ατυχών ραγιάδων. 'Ο σά
κις, λέγει ή παράδοσιο, έπέστρεφαν τά 
μπουλούκια (όμιλοι) τών μαστόρων από 
τήν ξενητειά, ύπεχρεούντο νά έργασθούν 
επί ένα δεκαήμερον χάριν τών καταχτητών, 
λαμβάνοντες ως μόνην αμοιβήν τήν τρο
φήν των. (’Αξίζει εδώ νά άναφέρωμε καί 
μία παράδοσι ή όποια αφορά τούς Τούρ
κους τής Κάτω Κονίτσης). «Οί Τούρκοι, 
μου έλεγε ό μακαρίτης γέρο Νικόλα—Τσί* 
κας, συνήθιζαν νά κάθονται ραχατεύοντας 
είς τό Σιαρκατί στά κυπαρίσια. "Οποιος 
Ρωμηός καβαλάρης λάχαινε νά περάση άπ’ 
εκεΐ, ήταν υποχρεωμένος νά κατεβή νά τούς 
προσκύνηση, καί νά ξανοκαβαλί/ έψη αφού 
άπομακρυνθή αρκετά απ’ αυτούς. Π ρώ 
τος, έκοψε αυτή τή συ ήθεια ό πολλή* 
καράς κερατζής Νσύσια Γκαλίτσης εδώ κι’ 
εκατό χρόνια περίπου. ΙΙέρασε από μπρο
στά τους καβάλλα καί μόλις καταδέχτηκε 
νά τούς χαιρετήση. "Οταν έκεΐιο ι τού έζή- 
τησαν τό λόγο αύτός έσυρε τήν πιστόλα του. 
Στο εξής δέν τόλμησαν νά τον ξαναε»οχλή· 
σουν, καί ολίγον κατ’ ολίγον, κόπηκε αυτή 
ή συνήθεια».

Οί έγκατασταθέντες λοιπόν είς τήν άνω 
Κόνιτσαν μπέηδες καί οί ομόθρησκοι υπο
τακτικοί των, δέν ήμπορούσαν νά κατεβαί
νουν τόσο μακριά, κάτω στά κυπαρίσσια, είς 
τό Σουλτάν Τζιαμί, κ ι’ έτσι έκτισαν τό ίδ ι- 
κό τους τζαμί στο κέντρον τής πόλεως, καί 
εδημιουρνήθη κατόπιν ολίγον κατ’ ολίγον 
καί τό καινούργιο παζάρι (ή σημερινή α 
γορά) από τούς χριστιανούς βιοτέχνες καί
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εμπορευόμενους, οί όποιοι άρχισαν σιγά— 
σιγά νά εγκαθίστανται εις τήν απάνω Κό
νιτσα καί νά σχηματίζουν τό περίφημο αρ
γότερα καταστάν Βαρόσι. "Όταν αργότερα 
οί χριστιανοί έπλήθυναν αρκετά, κατόρθω
σαν νά άποσπάσουν τήν άδεια από τούς 
κατακτατάς και νά κτίσουν τον ναόν τού 
'Α γίου Νικολάου (ϊσως περί τά μέσα τού 
17ου αΐώνος). Ή  εκκλησία αυτή ήταν μ ι
κρότερη από τή σημερινή. 'Ό ταν περί τάς 
άρχάς τού 18ου αιώνος κατεστράφη ή Β*λ* 
λά, ό ναός αυτός προεβιβάσθη εις μητρο- 
πολιτικόν. Έ δ ώ  κατέφυγεν ό επίσκοπος 
Βελλάς καί αρκετοί προύχοντες). 'Ως κατοι
κία τού επισκόπου εχρησίμευε ενα μικρόν 
οικοδόμημα άνιοθεν τού ναού. Περί τά τέλη 
τού Ιδιου άίώνος, τό κτίριον αυτό τής 
επισκοπής άνωκοδομήθη καθώς αναφέρει ή 
εντοιχισμένη εις τήν πρόσοψίν του επιγρα
φή τήν όποιαν παοαθέτομεν έδώ.

+ ΑΝΩΚΟΔΟΜ ΗΘΗ Η Ε Π ΙΣ Κ Ο 
Π Η  ΑΥ ΤΗ  Α Ρ Χ ΙΕ ΡΑ Τ Ε Υ Ο Ν Τ Ο Σ  
ΤΟΥ Θ ΕΟ Φ ΙΛ ΕΣΤΑ ΤΟ Υ  ΒΕΛΛΑΣ 
ΚΑΙ Κ Ο Ν ΙΤ Σ Η Σ  Κ Υ ΡΙΟ Υ  Θ Ε Ο Δ Ο ΣΙ
ΟΥ ΤΟΥ ΕΚ Τ Η Σ  Ν Η ΣΟ Υ  ΤΩΝ ΙΩ 
ΑΝΝΙΝΩΝ 1791 . . . . (ακολουθεί ή ή-
μερομηνία αλλά είναι κατεστραμμένη καί 
δυσανάγνωστος).

Μέ τά σχολεία τής Κονίτσης δεν θά ά· 
σχοληθώμεν ημείς έδώ, καθ’ οτιάσχολήθη- 
σαν άλλοι προ ήμών.

Μέ τήν ιστορίαν ιών νεωτέρων χρόνων, 
επιφυλασσόμεθα νά ασχοληθούμε είς άλλο 
μας σημείωμα. Μάς μέ'ει μόνον νά παρα- 
θέσωμεν τάς τρεις ιστορικός ενθυμήσεις 
τάς οποίας ύπεσχέθημεν, έπιφέροντες καί 
τάς έπ9 αυτών κρίσεις μας.

ΈνΟύμησις α. '*
1) «αρχιτεκτων Χρίστος γίοση με τούς 
ιγους του απο βορεπανη (Βοΰρμπιανη) 
Εκλησια του άγιου νικολαου εν τι κο· 
μοπολη κονιτζη κημενι εις το βαροσι

2) επηρπολιθη παρα του επάρατου κα- 
πλανμπενη εν ετει χιλιοσιο οκτακοσιο
στά ηκωστο ένατο εν μινη ΙαΌυαριου

* Όφείλοαεν ε&χαρισιίας elc τόν νεωκόρσν του 
ίεροΰ Ναού 'Αγίου Νικολάου κύριον Κ. Τζάλλαν 
b όποιος μάς παρεχώρησβν τάς παρούσας ένθομή- 
οβις .τρός αντιγραφήν.

22 μετά εκπαρελευσην ετον 3 εβαλθη 
δια να κτίστη παρα του θεοφηλεστατου 
επισκόπου βελλας κε κονιτζης κυρίου 
Ιωσήφ ναζιού και τον λιπον πρόκριτόν 
μόλις εφάνη το θεμέλιον κε άφεθη το-

3) σον δια την φιγην τού δεσποτι ης βου· 
κουρέστιον οσον κε δια την ανομαλισν 
τον αλβανιτον παλιν μετά παρελευσιν 
ετον δέκα (δηλαδή τό 1842) άρχινιθη

4) το εργον κε ετελιοσαν τα κτισματα δε- 
κεβριου 20 δεν ελιψαν να σινισφερουν 
απο διάφορά μέρη αλος αλογον κε αλος 
π< σα κε ετελιοθι τούτο το θιον εργον 
εγκενιασθι δε δια χιρος του θεοφηλε
στατου επισκόπου κυρίου Ιεροθέου 
εβιας του εξ αρτης οντος εδο δια τό

5) τευρη 843 σεπτεμβριου 26 αρχιερατευ- 
οντος Ιωαννινων κε βελλας κυρίου Ιω- 
ακημ Χίου επιτροπευοντος κυρίου παρ
θενίου σιφνιου προεστευοντος κυρίου 
νικολαου Ζισητατζη επιτροπευοντος 
τολι πασχαλι εφιμερευοντος ης αυτήν 
την εκλισιαν κυρίου παπαγεωργη νανη 
Χρύσανθού Ιερομόναχου Λαϊνα παπα* 
χριστού εξ Οστανιτζης και ευταξία κων* 
σταντι γοση 843 σεπτεμβριου 30 Χρυσ 
ο Λαϊνας»
1) Περί τού άρχιτέκ τονος (πρωτομάστο

ρα) αναφέρει ή λαϊκή παράδοσις οτι έφο- 
νεύθη υπό των Τούρκων επάνω εις τό Ικρί
ωμα (σκαλωσιά) καί δ ι9 αυτό ή άνωθεν 
τών παραθύρων εργασία εγεινε έσπευσμένη 
καί άνευ πελεκητά)*· λίθφν Έ μεϊς αμφι
βάλλομε τήν αλήθεια του πράγματος, διότι 
όπως δήποτε θά τόάνέφερεν ό τόσον ακρι
βόλογος συντάκτης τής ένθυμήσεως ιερομό
ναχος Χρ. Λαϊνας, επίσης δέ θά τό έ- 
γνο)ρίζαμεν καί από τήν παράδοσιν τής οι
κογένειας τού ομοχώριου μας άρχιτέκτονος 
Γιόση. Πιθανόν παρόμοιον γεγονός νά συ
νέβη όταν έπρωτοκτίσθη ό ναός κατά τον 
17ον αιώνα, καί ή παράδοσις τό μετέδωσε 
συγκεχυμένον.

2) Ό  Καπλάν μπέης αυτός δεν θά ανή
κε ασφαλώς εις τή*' Κονιτσιώτικην οικογέ
νειαν Καπλάν μπέη.

3) Δεν άπονλείρται νά έπήγε είς βλαχί
αν διά υποθέσεις τής μονής βελλας ή καί 
διά περισυλλογήν εράνων.

4) Ό  ύπέργηροςΧρήστος Πατέρας μου
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έλεγε, ότι δλοι οί κάτοικοι μετέφεραν τον 
άμμον, πέτραν και άσβεστη από τά Πεκλα- 
ρίτικα νταμάρια διά τής προσωπικής των 
εργνσίας.

5) Ό  αριθμός είναι μισοσβυσμένος ί 
σως νά είναι 26 Σεπτεμβρίου.

’Ενθνμησις β . '

,1) 1820 Ιανουάριου 31 εχιροτονιθη 
ιερευς ο κυρ παπαγεοργης νανη δια χιρος 
του θεοφιλέστατου επισκόπου βελλας και 
κονιτσης κυρίου Ιωσήφ ο δε Χρύσανθος ιε
ρομόναχο ο Λαϊνας εχιροτονιθη 1836 Ιου
λίου 6 δια χιρός του θεοφιλέστατου κυρίου 
λεοντίου εκ Ιωαννινον».
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1) Καί αί δυο σημειώσεις είναι γραμ
μένες μέ τον ίδιο  γραφικόν χαρακτήρα* π ι
θανότατα εγράφησαν διά χειρός του ίερο- 
μονάχου Χρύσανθού, ό όποιος κατά τήν ε
ποχήν εκείνην δεν εγνώριζε πολλά γράμμα
τα. 9Αργότερα, κατόπιν, διά τής συνεχούς 
μελέτης, απέκτησε κάποιαν σχετικήν παί- 
δευσιν, καί έγραψε και τήν ακολουθίαν 
του νεομάρτυρος Γεωργίου Ίω αννίνω ν.

Τελειώνοντας επαναλαμβάνομεν οτι τό 
μικρό αυτό εργον δεν έχει επιστήμονικάς 
αξιώσεις. 'Απλώς παραδίδωμεν είς τό φως 
τής δημοσιότητος δτι κινδυνεύει νά χαθή 
καί νά έξαφανισθή κάτω από τον συνθλι- 
πτικόν οδοστρωτήρα του πολιτισμού.
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Λ Α Ο ΓΡ Α Φ ΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ο ΝΕΙΟΠΑΝΤΡΟΣ

Τρεις μήνες ήμουν νειοπαντρος, δώδεκα χρόνους λείπω 
κι άπόψε ώνειρεύθηκα οτδ δόλιο μου το οπίτι, 
παντρεύει’ ή αγάπη μ ο υ , παντρεύει* ή καλή μου 
και παίρνει άλλον ταίρι της, συγχωριανό δικό μου,
Κατέβηκα στον σταϋλο μου και βρίσκω τ αλογό μου, 
δύνασαι μαύρε νά με πας τρεις μέρες στο χωριό μου; 
δύναμ άφέντη μ  δύναμαι τρεις μέρες νά σε^φθάσω, 
νά μ* άδγατήσης την ταή σαρανταπέντε φούχτες, /
νά μ  άβγατήσης το νερό έξηνταπέντε κούπες 
και δέσε το κεφάλι μου μ ϊ  δυο τρία ζουνάρια, 
τ ’ είναι γκρεμός γκρεμίζουμαι, πέφτω καί σε σκοτώνω, 
Στον δρόμον δπου πάαινε και στο χωριό που φθάνει, 
βρίσκει τή μάννα του μπροστά και την καλήμεράει:
Καλή 9μερά σ’ κυρονλά μου, καλώς τον ξένο πούρθες, 
Κυρά μ 9 τί γάμος γίνεται καί τίνος νύφη παίρνουν; 
τής άστραπής και τής βροντής, του γυιοϋ μου του χαμένου, 
Βιτσιά δίνει τ άλογου του στο μεσοχώρι φθάνει, 
έκ ε ΐ9ταν ό πατέρας του σε πέτρα κάθισμίνος y
μ£ τό κεφάλι του βαρύ στα χέρι* ακουμπισμένο„
Καλή σου μέρα γέροντα, καλώς τον ξένο πούρθες,
γέρο τι γάμος γίνεται και τίνος νύφη παίρνουν;
τής άνθισμένης ’μυγδαλιάς, τού γυιού μου πούν9 χαμένος.
Τρέχει και φθάν9 στην έκκλησιά, στον γάμο παραστέκει.
Κακό ζακόνι έχετε έσεϊς οι Ζαγορίσιοι
δεν βγάζετε τή νύφη σας νά τήν κερνούν ο! ξένοι.
Καλό ζακόνιν έχουμεν εμείς οϊ Ζαγορίσιοι,
και βγάζουμε τή νύφη μας νά τήν κερνούν οϊ ξένοι.
*Έβγαλε καί τήν κέρασε τήν πρώτην αρραβώνα,,,
CH  νύφη σάν τό γροίκησε πετάει τον πέτιλο πέρα, 
συμπέθεροι στά σπίτια σας καί φίλοι στά δικά σας 

χ 9 ίγά) πάγω στον άντρα μου, στο ταίρι μου τό πρώτο.
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Μ 9 αυτήν την άσημόχουπα θέλω να πιω πεντ $ξη, 
χι άν δέν μεθύσ άπδ βραδύς. Θά πιω ως που νά ψέξ\)% 
να χάχσω ν’ άφολογηθώ τής ξενιτειάς τά πάθη.
9 Από μιχρδς ώρφάνεψα 9πο μάννα και πατέρα 
χι9 άπδ μιχρδς στην ξενιτειά έβγήχα vd δουλέψω.
9Επήγα χαι ρογιάσθηχα σε μιά βονλγάρα χήρα.
Δώδεχα χρόνους, έκαμα στα μάτια <$έν τήν είδα
κι9 άπδ τους δώδεχα χ ίμπρδς την είδα την ματάειδα.
Μιά μέρ9 άπαντηθήχαμε σε μιά μηλιά τού κήπου , 
βγαίν' ή κυράν άπδ τδ λουτρδ χ έγώ άπ9 τδν μπαρμπέρη. 
Κυρά μου, χαλημέρα σου, καλώς τδ παλληχάρι.
Κυρά, δός μου τη ρόγα μου, δός μου τή δούλεψή μου, 
year’ ol δικοί μου μούγραψαν να πάω νά με παντρέψουν.
* Αν σούγραψαν γιά την παντρειά, έγώ Θά σε παντρέψω,
9Από τες τρεις χοπέλλες μας, διαλέγης οποία Θέλεις.
Θέλεις την ρονσσα την ξανθειά, Θέλεις τή μαυρομάτα ,
Θέλεις τήν καταγάλανηf πουν* άσπρη σαν τδ γάλα%
κι9 αν δεν σ άρέσ9 καμμιά απ' αυτές % νά πάρης τήν κυρά σου
Ούτε τή ρονσσα παίρνω *γώ, ούτε τή μαυρομάτα,
ούτε τή καταγάλανη κι9 άς είναι σαν τδ γάλα.
Κι ούτε και χήρα Θέλω 9γώ, κι άς είναι και κυρά μου.
Ή  χήρα Θέλει τά πολλά , κ* έγώ πολλά δέν ξέρω.
’Ε γώ  θά πάω  στο σπίτι μου, νά πάρω χωριανή μου, 
παπούτο* άπδ τδν τόπο μου χι άς εϊν9 και μπαλωμένο.

[Σνλλογή: Β. Κ. ΣΚΑΦΙΔΑ)
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ΚΩΣΤΑ ΑΓΝΑΝΤΗ ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΑΦΗΓΗΜΑ

Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Ι Ε Σ

Πάνω στην δμμορφη κι* ολόδροση ο 
ρεινή κωμόπολη, μεγάλη χαρά δοκίμαζε, 
κείνες τις μέρες, to σπιτικό του Χρίστου 
Ταπέκη.

Ό  Γάκης, τό μοναχοπαίδι του, ξεσκό' 
λιζε τίόρα τό Γυμνάσιο.
«Έ τυχον απολυτήριον λίαν καλώς» τηλε
γραφούσε στον πατέρα.

*0 Χρίστο Ταπέκης ήταν τότες αργός' 
είχε μια μικρή θεσούλα στήν εφορία κάτω 
στήν πρωτεύουσα τής περιοχής, μά τον είχε 
πάψει τό αντίθετο κόμμα πούχε έρθει «στα 
πράμματα».

’Αναγκάστηκε, τό λοιπόν, ν’ άφήση τό 
παιδί στήν πόλη, νά μή χάση τή χρονιά 
του στό σχολειό, κΓ αυτός μέ τήν Ταπέκαι- 
vcl ανέβηκαν πάλι στό χωριό, στό πατρικό 
τους σπίτι.

Τό παιδί, στό λίγο τούτο διάστημα, ως 
τις εξετάσεις, θάμενε για ύπνο στού ξα
δέρφου του, τού Παπασπύρου, πού θάη- 
ταν και κηδεμόνας του, δσο για φαΐ, 
κανόνισε νά τριδη μέ πίστωση στο μαγέρι
κο τού φίλου του Βασίλ. Κυρίτση.

Πολύ γραμματιζούμενος δεν ήτανε ό 
Χρίστος ό Ταπέκης* μά για την εποχή του 
δ ν ήταν και λίγα αυτά πού ήξερε' είχε τό 
χαρτί τής πρώτης τάξης τής Ζωσιμαίας στά 
Τουρκοκρατημένα Γιάννενα. Σαν γραφέσς 
εφορίας δεν τά κατάφερνε κΓ άσχημα* μό
νο πού σκόνταυε λίγο στήν ορθογραφία* 
άλλ’ ήταν κι* άλλοι χειρότεροι από τούτον 
έκει μέσα.
Γ ιά  προϊστάμενο είχαν ενα πολύ ζόρικο, 
στριμμένο καί γρινιάρη έφορα* τον έτρε
μαν δλοι.

Μ ιά μέρα δκουσε τις άγριοφονάρες του

I
στό πάνω πάτο^μα πούχε τό γραφείο. Φώ
ναζε δυνατά στον κλητήρα:

— Πες στον Ταπέκη νάρθη γρήγορα r 
απάνω.

Ό  Ταπέκης ανέβηκε λαχανιασμένος τις « 
σκάλες.

— Δεν είναι κατάσταση αύιή. κύριε ι 
Ταπέκη, ωρύονταν δ Έ φορας σαν τον είδε * 
μπροστά του.

—Τί 5νε, κνρ Έ φ ορα , τί συμβαίν;
Ρώτησε δ καϋμένος δ Ταπέκης.
—Τ ι θέλς νά συμβαίνη.Νά κύταξε' κύτ- .· 

τα, καί κραύγαζε, κουνώντας μέ γινάτι μιά 
μισόκολλα* «Μήτρος Σιαπλαούρας,πρώβατα - 
365» καί τά πρόβατα τώχεις μέ oj μέγα!

Ό  ταλαίπωρος δ Ταπέκης πού φαντά
στηκε γιά μιά στιγμή, τις είδε σέ τί μεγά- - 
λο σφάλμα είχε πέσει.

—Αυτό ήταν, κυρ Έ φορα, π μ’ άνέ- V 
βασις στά τέσσαρ3 άπάν; *Άμ πρόβατα κΓ|ϊ„ 
μή ούμέγα, κυρ Έ φ ορας σάμπως έγιναν r.. 
γρούνια τά πρόβατα τώρα π3 τάγραψα ίγ ώ ; . 
μέ ούμέγα;

Τού απάντησε ειρωνικά. sr«
3Από τότε τον είχε πάντα σέ κακό μάτΓ ϊ 

δ Έ φορας, συντέλεσε καί τούτο γιά νά χά* 
ση μιά ώρα γρηγορώτερα τή θέση του.

Ώ ς τόσο, κείνο πού στενοχωρούσε, κά- 
μποσο καιρό τώρα, τον Ταμπέκη καί τήν 1 
Ταπέκαινα ήταν πού δ Γάκης τους είχε πο·* j 
λύ αδυνατίσει. Έ να ς Βασιλικός—γιατρός,] 
δταν τό ξήτασε είπε πώς τό παιδί είνε «χοι· |  
ραδικής δυσκρασίας» και παράγγειλε τόχειιύ 
μώνα νά παίρνη μπόλικο ψαρόλαδο καί τά I 
καλοκαίριο σιρόπι Γιοντοτανίκ. I

Σαν νά μήν έφτανε τούτο, τό πείραξε* 
καί ή Ιλονοσία* τό τάραξαν τριτόημερα το
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ριό κΓ οί θέρμες. *Όλ« τά κινίνα καί τά 
μαντζούνια, πού τούδιναν οι γιατροί, τ ί 
ποτε δεν τούχαναν. Θάμαα ήταν πώς πήρε 
κι5 απολυτήριο, αφού τις μισές μόνο μέρες 
πήγαινε στο σχολειό καί j ις μισές καιόταν 
άπ9 τον πυρετό.

Κίτρινος απ’ τή χρυσή καί σπληνιασμέ
νος απ’ τί θέρμες, ξεκίνησε μια μέρα ό Γά- 
κης μέ τον Βασιοβαγγέλη, τον αγωγιάτη 
ταχυδρόμο, ν’ άνέβη στο χωριό.

Φάνταξε από μακρυά ή κόκκινη βελέν* 
τζα σαν ή πομπή ξεκάμπισε πέρα στή ράχη 
«στή Σπηλιά». Καβάλα ό Γάκης* πίσω ό 
Βασιοβαγγέλης, κρατώντας καί μια βέργα 
για τά πισινά τής «ρουσας» ποΰηταν λίγο 
οχνη!

"Οταν τον είδαν έτσι αδύνατο καί χλω- 
μιασμένο σά τό χώμα, πολύ στενοχωρέθη· 
καν οί Ταπεκαΐοι* παρηγοριόνταν μόνο πού 
ή αλλαγή τού αέρα ίσως καί τούχοβε τις 
θέρμες* καί δεν ήταν τούτο ή ιιόνη τους ελ
πίδα. Περίμεναν άπ9τήν Α θή να  νά ρθούν 
κείνες τις μέρες οί δυο γιατροί οί Κουνά- 
βάδες, τά πρωτοξάδερφα τού Χρήστου. Τ ί 
διάολο σκεπτόταν* δυο γιατροί αυτοί, κι9 
δ ένας μάλιστα άπ9 τά Παρίσια, δε θά γ ιά 
τρευαν τις θέρμες τού παιδιού;

Γιόμισε μουσαφιραίους τό σπίτι τού Τα- 
πέκη σάν έφτασαν σέ λίγο οί Κουναβάδες, 
οί γιατροί. Μαζί τους είχαν φέρει καί τον 
Α θηνα ίο  Μίμη γυιό Ά ραιοπαγίτη  πού 
τούτο τούμεινε σά παραγκώμι ύστερα σ9 

ί δλο τό χωριό: δ γυιός τού Ά εροπαγίτη. 
Δεν ήταν δά και λίγο πράμμα τόιε νάεισαι 

[ γυιός «"Αεροπαγίτη». Ή τα ν  δεν ήταν δέκα 
δλοι κι9 δλοι σ’ δλο τά Βασίλειο οί άρει* 

ι&οπαγίτες.
*:vt * *

& Κείνο πού μ9 αγωνία περίμεναν οί γο· 
'|ν ε ιο ί τούΓάκη, τούτο κι9 εγεινε, οί θέρμες 
^του κόπηκαν μέ τό μαχαίρι, ούτε κινίνα 
~;πιά, ούτε μαντζοΰνια, ούτε καί χάπια εξα- 

-;νωφέλη πού συμβούλεψαν οί Κουναβάδες.
ΛΔρκεσε ή αλλαγή τού αέρα, καί δέν ήταν 

j; καί παράξενο:
Ή  κωμόπολη εινε κτισμένη στις ΰπώ- 

-,· ρειες ενός πανέμορφου ψηλού βουνού πού 
Ί άπό κάτω, χαμηλά μέχρις απάνω ψηλά είνε 

δλο κατάφυτο άπό έλατα. Πειό ψηλά άχό- 
, μα, κεΐ πού δέ φυτρώνει τίποτ9 άλλο, Ιξόν

άπό νιχάκι, χλόη καί τσάϊ αρωματικό, δρ- 
θώνεται όλόϊσα προς τ’ άπάνω τό βουνό, 
άγριο, απότομο κι9 επιβλητικό τό πέτρωμά 
του, κόκκινο λίγο* εινε τόσο τεχνικά κ ι9 αρ
μονικά βαλμένο πού κτίστηκε, θαρρείς, άπ9 
άλλου είδους χέρια, χέρια κτίστη ουράνιου!

Οί πλαγιές του παίρνουν σέ μερικές 
μεριές παράδοξα σχήματα: κεΐ ένας μεγά
λος προβάλλει βράχος παίρνοντας μορφή 
φράγκικου πύργου τού Μεσαίωνα, παρέκει 
μιά ψηλή λιθαρένια στήλη ξεχωρίζει δλό- 
τελα άπ9 τον βουνίσιο πέτρινο ό'γκο, δίνον
τας τήν εντύπωση τούρκικου μιναρέ. ’Αλ
λού πάλι, λίγο πειό πέρα, σ’ ένα βαθούλω
μα ξεπετιέται μέσ’ ά π9 τά έγκατα τού βου
νού ένας πήδακας υδάτινος, πού τά νερά 
του πέφτοντας κάτω σέ μεγάλο βάθος σχη
ματίζουν έτσι έναν δ'μορφο μικρό καταρρά
κτη πού ύστερα, πειό κάτω, χαμηλότερα, 
στο ριζοβούνι, σμίγεται μέ τά κατακάθαρα 
σάν κρούσταλλο κατάκρυα νερά πού βγαί
νουν άπ9 τις άφθονες κεΐ πηγές, καί σω
στό ποταμάκι τώρα κυλιέται προς τά κάτω, 
διασχίζοντας τήν κωμόπολι μέσα σέ απότο
μες καί βαθειές οχτες. Ά γαλιάζει τό μάτι 
σου θωρώντας τό έκπαγλο τούτο θέαμα* 
καί τά βράδυα τό καλοκαίρι έχεις πάντα 
γιά συντροφιά τό βουητό τού καταρράκτη 
καί τον αχό τού ποταμιού μαζί μέ τό φρέ
σκο αεράκι πού κατεβάζει τό ψηλό βουνό.

** *
Ό  Χρίστος δ Ταπέκης, άφού άλλαξε 

κείνο τό καλοκαίρι γνώμες πολλές πάνω 
στο τί έπρεπε νά σπουδάση τό Γάκη του, 
κατάληξε τέλος στήν απόφαση νά τον κάμη 
Σχολάρχη.

Τό ίδ ιο , τό παιδί, δέν είχε δική του 
γνώμη, δέν ήταν τό δόλιο μικρούτσικο κι* 
άπό άνάστημα κι9 άπό ηλικία— τότε έμπαι
νε στά 17— άλλά καί δειλό κ ι9 άξέβγαλτο 
άπό κόσμο.

'Ως τόσο οί Ταπέκηδες δέν κρατιώνταν 
τώρα άπό τή χαρά τους πού δ γυιόκας τους 
θά γινόταν σέ λίγο «’Ακαδημαϊκός πολί
της» δπως έλεγε καμαρώνοντας δ πατέρας.

— Μεθαύριο θά  τον έχωμε Σχολάρχη 
στο χωριό, δέ θάχωμε άνάγκη άπό ξένους!

Φθινόπωρο. Νύχτα Σεπτέμβρη. Στήν 
ξύλινη τού ερημικού λιμανιού άποβάθρα
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αραιές κινούνται σκιές κάτω άπ’ τα φώτα 
των δυο δίδυμων μέ φυτίλι φαναριών πού 
ήσαν στημένα κει στην άκρη, προς τη θά- 
λασσα, τό ένα αντίκρυ στ9 άλλο.

Ό λ ίγο ι ο! ταξειδιώτες δπως πάντα καί 
τούτη τη φορά ανάμεσα τους ήταν κι* δ 
Μιχος ό Ταπέκης πού συνοίδευε τον άνε- 
ψιό στο πρώτο του, παρθενικό, θαλασσινό 
του ταξείδι. Τώρα, για πρώτη φορά, θά- 
μπαίνε δ Γάκης σέ βάρκα καί βαπόρι, γιά 
τούτο κ ι3 ή αδημονία του ήταν τέτοια πού 
τόπο δέν είχε νά σταθή. Τά φώτα τού κα- 
ραβιού είχαν φανεί μακρυά πέρα στην εί
σοδο τού Άμβρακικού κι* οι ώρες και τά 
τά λεπτά ακόμα τής ώρας τού φαίνονταν 
ατέλειωτα.

Γύρω ή θάλασσα γαλήνια, ήρεμη. Τδ 
φρέσκο έτσουζε λίγο, γιατί κει κοντά ξεχύ
νεται στη θάλασσα τό μεγάλο ποτάμι και 
πάντα τη νύχτα κατεβάζει δροσιά.

Τά βαπόρια έρριχναν στ" ανοιχτά ιήν 
άγκυρα στο σκάλωμα τούτο' τά νερά είνε 
ρηχά, Κι* έτσι ό Γάκης πήρε τό βάφτισμα 
τής θάλασσας μπαίνοντας πρώτα σέ βάρκα 
σάν αγκυροβόλησε λίγο πριν τά μεσάνυχτα 
τό βαπόρι μέ τά «ηλεκτρικά». Δέν έβλεπε 
την ώρα πότε ν’ άνεβή, νά ίδή τις μηχανές 
από κοντά, νά Ιδή τό φουγάρο, τά βίντζια, 
νά ιδή τον τιμονιέρη πώς κρατάει τά τιμό
νια’ Και κοντά στ’ άλλα να ίδή γιά πρώτη 
φορά καί φώτα ηλεκτρικά!

“Ολα τής γραμμής τά ατμόπλοια διανυ- 
κτέρευαν γιά λίγες ώρες μέσα στον Ά μβρα- 
κικό. Π ρω ί μέ μέρα έπρεπε νά περνούν 
στο “Ακτιο. Νά βλέπη καλά δ Καπετάνιος 
πλέοντας στο στενό και ρηχό τούτο κανάλι.

Σάν έφεξε την άλλη μέρα και πέρασαν 
τό ’Άκτιο, πολλά ήσαν τά σκαλώματα πού 
θά πιάναν ως τό βράδυ, πού θά μπαίναντή 
νύχτα στής Πάτρας τό λιμάνι.

Τά φώτά της φάνταξαν από μακρυά 
σάν μιά μεγάλη φωταψία. Ή  τρανή τούτη 
πόλη τού Μωρηά τού πήρε την πρώτη εν
τύπωση.

Μέ τό νού του τώρα έβαζε τΐ θά ήταν 
ή ’Αθήνα.

Νύχτα ήταν ακόμα, δταν ανέβηκε στο 
κατάστρωμα νά θαυμάση τό κόψιμο τού 
’Ισθμού.

Τό πρω ί— πρωί, χαράματα ακούσε νά

λένε πώς φάνηκε δ Περαίας.
’Ανέβηκε τότε γρήγορα στο κατάστρω · 

μα. Ξεχώριζε, κει πέρα βαθειά, ή πόλη μέ 
τά πολλά φουγάρα, λίγο πειό πέρα, ψηλό
τερα τοΰδειξαν την ’Αθήνα. Φαινόταν σάν [, 
νά ήταν σκεπασμένη δλη, άπ’ άκρη σ’ ά- $! 
κρη μέ καμμιά τεράστια τούλινη τσίπα. j 

’Από τούτη τή στιγμή δέν τό κούνησε | 
από τό κατάστρωμα, ήί*ελε δλο νά βλέπη, £ 
τό μάτι του δέ χόρταινε. |

“Οσο και πλησίαζαν τόσο και καθαρό- |  
τέρα διέκρινε τώρα τον Περαία και την Ά - | 
θήνα, σάν νάστριβε μπροστά στά μάτια του | 
τον κοχλία μεγά?<.ου τηλεσκόπιου. \

Σέ λίγο μπαίναν στο λιμάνι. “Ακούσε |ΐ 
κει δίπλα τον Καπετάνιο νά δίνη κάτω στις |  
μηχανές τό παράγγελμα «ήμιταχώς».' |

Έ πειτα  ή σειρήνα γκάρισε παρατετα- £ 
μένα καί βάρκες περικύκλωναν τό καράβι |  
πούχε κόψει την ταχύτητα κ ι’ έπλεε αργά, |  
πολύ αργά, μέσα στό λιμάνι. |

Οί βαρ άρηδες σκαρφάλωσαν άπάνο) ϊ  
κΓ έβαλαν τις φωνές: I

— Βάρκα εδώ — Βάρκα εδώ. Παν- 4 
δαιμόνιο από φο)νές καί θόρυβο άρχισε σ’ |  
δλο τότε τό καράβι σάν έρριξε την άγκυρα i  
μακρυά λίγο από τήν προκυμαία, αντίκρυ η 
στό ρολόϊ.

Ό  Γάκης άρχισε νά σαστίζη. To u 
θέαμα τού λιμανιού μέ ειδών—ειδών βα- $ 
πόρια καί πλεούμενα, ή μεγάλη φασαρία .4 
ποΰκανα οί επιβάτες, οί αγριοφωνάρες τών 
βαρκάρηδων καί τών πουλητάδων, δ έκκω- φ  
φαντικός κρότος από τά βΐτζια καί τις άγκυ- % 
ρες, τον είχαν τέλεια ζαλίσει. ΚΓ δ ίδιος ή\ 
δέ κατάλαβε πώς βρέθηκε σέ λίγο μέσ’ στη 
βάρκα. Ό  θειος του κρατώντας τις βαλί* $  
τσες μπήκε σέ μιαν άλλη διπλανή. |

*0 βαρκάρης του, μεγάλος μάγκας Παι- · J 
ραιώτης, σάν τον είδε κόκκινο—κόκκινο, I 
μέ τά μάτια τεντωτά, νά πλανιώνται δώ κΓ ; |  
εκεί άφηρημένα, και μέ τό στόμα δλάνοι- ί |  
χτο σάν χάχας. |

—Ρέ σύ, τού φώναξε άξαφνα γιά νά γε* 1  
λάση. J

—Τί κάθεσαι μικρέ; άρπαξε γρήγορα» 
ιόν κάλο καί τράβα τον καλά νά ξεκινήση ή ΐ  
βάρκα! 1

Ό  φίλος μας τινάχτηκε, σάν νά ξύπνησε J  
απότομα από ύπνο, αρπάξει τό σχοινί κΓ 1.

i
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άρχισε νά το τραβάη!
"Ολοι τότε οι επιβάτες μέσ9 στη βάρκα 

ξέσιασαν σέ γελοία.
Στο μεταξύ όμως ό ί)ειός του ό Μιχά- 

λης πειό πέρα, από τή βάρκα τή δίκη του, 
τον είδε έτσι ορθό νά τραβαη τεντωμένο 
τό κάλο είδε και ιά  χάχανα πούκαναν όλοι 

| κεΐ στη βάρκα κι9 έσπευσε νά τού κάνη έπί- 
ϊ μονά κι9 επι πληκτικά νοήματα και με τάχέ- 
| ρια και με μορφασμούς τού προσώπου «τι 
ί ν9 αυτά πού κάνεις μωρέ; Παράτα τό σκοι*
I νί* κάτσε κάτω κυρ χαμένε» έλεγαν τά νο·
I ηματα.
ί Ό  Γάκης συνήρθε* μά η αν αργά- είχε 
ι γίνει καταγέλαστος, καταντροπιάσιηκε, πώς 
ί τώταθε αυτός νά πάθη τέτοια γκάφα, ντρε· 
j πόταν νά Ιδη κατά πρόσωπο και τον μπάρ- 
1 μπα του τό Μίχο σαν βγήκαν ύστερα στον 
ί Πειραιά.

Στην ’Αθήνα κατηυθύνθηκε γραμμή 
I σιό σπίτι των Κουναβάδων, όπως ήταν συμ- 

φωνημένο από ιό καλοκαίρι μέ τούς για*
! τρούς. Έ κ ε ΐ όμως τον δέχτηκαν ψυχρά, 
j Φοβούνταν μη τούς κολλήσει για όλη τή 
1 χρονιά' για ύπνο τού παραχώρησον ενα κα

ναπέ στο διάδρομο, δείχνοντας έτσι τό προ·
; σωρινό τής φιλοξενείας.

Τά ένοιωθε όλ9 αυτά ό Γάκης, έβλεπε 
καί τά μούτρα πού τά κράταε ό τρίτος από 

! τούς Κουναβάδες, δ έμπορας, άξέβγαλτος 
ήταν, κουτός όχι μά τί θελες νά κάμη, σάμ
πως είχε χρήματα;

Θάχε κυλίσει έτσι καμμιά βδομάδα ώς 
που μιά μέρα ό μικρός δ γιατρός δ Κου- 
ναβάςτούφερε μιά πρόσκ?νηση, τον προσκα* 
λούσε δ Μίμης γιά γιόμα, την άλλη μέρα 
στο σπίτι του.

' Ταμπλάς τούπεσε. Ή τα ν  αυτός γιά τέτοια;
’ Τούτος καλά—καλά δεν είχε ακόμα μυρι- 
ι στεί τον αέρα τής ’Αθήνας, όχι καινά φάη 
ι. μαζί μ9 άρειοπαγίτες!

— Καί πρόσεξε καλά τού πρόστεσε δ 
?;Κουναβάς, δίνοντας του την πρόσκληση. 
; Είναι καί κοπέλλα έκεΐ* καί κΰτταξε μην 
τά κάνεις μούσκεμα καί μάς ντροπιάσης! 

ί —Δέ γίνεται νά μην πάω; ίκέτευσε δ
Γάκης. Ντρέπομαι εγώ έτσι μοναχός νά 
ιβρεθώ μέσα σ’ αριστοκράτες!

— Πά— πα—πά* μην τό ξαναπεΐς αυτό. 
'Αλλως τε θάνε κι9 δ Μίμης. Θά ξεθαρρέ- 

' \

ψης. Τον αποστόμωσε δ θειος του.
Κακή νυχτιά πέρασε εκείνο τό βράδυ δ 

νιος μας. Ε ίδε κ ι9 έπαθε ώς που νά ξημε- 
ρώση. Πήρε τότε τήν «πάτνα» νά βάψη 
τά παπούτσια του κ ι9 άρχισε νά ντύνεται 
τά καλά του τά ρούχα, αυτά πούχε μεταποι
ήσει στο μπόι του από *να παληό κοστούμι 
τού πατέρα του.

Ε κείνο  όμως πού τούηταν βάσανο σω
στό, ήταν το κολλάρο. Τότε, πρωτοφόρησε 
άπ9 αυτά τά αναθεματισμένα καί ψηλά καί 
μυτερά όπως ήταν τού ερέθιζαν μπρος τό 
λαιμό, κάτω από τά σαγόνια. Τον είχαν 
γιομίσει σπιθουράκιά. 9Αναγκαζόταν έτσι 
άθελα ννά κρατάη άκούνητο καί γερμένο 
προς τά πίσω τό κεφάλι σέ μιά στάση λίγο 
κωμική.

Μέ χτυποκάρδι χτύπησε σάν ήρθε με
σημέρι, τήν εξώπορτα στο μέγαρο τού 
άρειοπαγίτη.

Τον πέρασαν μέσ’ στο σαλόνι καί μό
νος σά βρέθηκε κεΐ μέσα, όσο ή ώρα πέρ- 
ναε άλλο τόσο καί μεγάλωνε ή συγκίνη
σή του.

Συλλογιώνταν πώς θ 9 άντίκρυζε τον 
’Αρεοπαγίτη καί άν θά τά κατάφερνε εντύ
πωση καλή νά κάμη στήν κοπέλλα.

Σέ * λίγο μπήκαν στο σαλόνι καί τον 
χαιρέτισαν εγκάρδια καί καταδεκτικά* μά 
ή κοπέλλα δίνοντάς του το χέρι της τούρ· 
ρίξε καί μιά ματιά από κείνες πού βυθό- 
μετρούν στον άνθρωπο τό κατάβαθο τής 
υπόστασής του. Τήν ένοιωσε δ Γάκης 
τσουχτερά, σάν τήν είδε ύστερα πού πήρε 
ευθύς ποζάτο ύφος.

Κάτι τέτοια δεν τού ξέφευγαν κι9 
εύκολα.

Στήν ώρα μπαίνει κι9 δ Μ ίμης—χαι- 
ρετισθήκαν μέ οικειότητα καί πήρε έτσι 
λίγο θάρρος.

— ‘Ορίστε περάστε, παρακαλώ, γιά  φα
γητό. Πρόσταζε άνοίγοντας τήν πόρτα ή 
καμαριέρα.

’Άστραφταν τά μάτια τού Γάκη σάν 
τήν είδε μέ τά μαύρα, τήν κά fάσπρη κολ
λαριστή ποδίτσα, τ9 ομμορφο λευκό δαντελ- 
λένιο γιακαδάκι γύρω στο λαιμό κ ι9 ενα 
μικρούτσικο πάλλευκο μπερεδάκι σάν στέμ
μα βασίλισσας, απάνω στά πλούσια σγου
ρά μαλλιά της, Ή τα ν  ένα πανώρηο κορίτσ^
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μελαχροινό μέ μεγάλα καί φλογερά μάτια 
και φρύδια ζωγραφιστά* σωματάκι άγαλ- 
μάτενο μέ έντονες προκλητικές καμπύλες* 
μια μέση δαχτυλιδένια, πού φάνταζε ακό
μα πειό πολύ από την πάλλευκη κολαρισιή 
ζώνη της χιονιένιας κοντής ποδίτσας της. 
Στη φαντασία τού Γάκη μόνο οί φτερού* 
γες έλειπαν γιά νάναι άγγελος σωστός. Πολ
λά τού πέρασαν στιγμιαία τότε από τό νού.

— Αϊ! Διάβολε, δσο γιά δαύτη, πούηταν 
καμαριέρα, κάτι μπορούσε νά ελπίζη κ ι9 
αυτός μέ τον καιρό. Κ άτι...

Στο τραπέζι τού πρόσφεραν την τιμη
τική θέση, δεξιά τού οικοδεσπότη και δί
πλα του κάθησε ή κοπέλλα. Ό  Λίμης κά· 
θησε απέναντι.

Στά ορεκτικά δεν τά πήγε κ ι’ άσχημα 
ό φίλος μας. Μά εκεί πού θάρρευε κι’ άρ
χισε κάτι νά είπει κι9 αυτός δίπλα του στήν 
κοπέλλα γιά νά μή φαίνεται και , \ τ \π  χω- 
ριάτης, έπεσε ό κεραυνός' κατέφθανε ή 
καμαριέρα μέ δυο πιατέλες, μιά σέ κάθε 
χέρι καί στάθηκε μπροστά του νά σερβιρι. 
στη πρώτος, σάν τιμώμενος πούηταν. Μέ 
την πρώτη ματιά είδε βέβαια στη μιά πια
τέλα τό -ψάρι* αλλά στήν άλλη τή βαθουλω- 
τή τΐ ήταν κείνο τό πράμμα ποΰμοιαζε σάν 
λάσπη κίτρηνη; Πώς τρώονιαν; Στάθηκε 
διστακτικός, μή τολμώντας νά κάμη αρχή* 
φοβόταν καμμιά γκάφα' ταράχτηκε κοκκί- 
νησε ώς τ9 αυτιά καί κύτταξε ικετευτικά 
τον Μίμη απέναντι του, σάν νά τούστελνε 
σήμα κινδύνου.

Ό  Μίμης κατάλαβε κι* έσπευσε γρή
γορα νά τον βγάλη από τό αδιέξοδο, φωνά- 
ζονταςστήν καμαριέρα.— 9Από τόνμπαμπά, 
Ε λένη , από τον μπαμπά άρχισε πρώτα!

Καί ή κατάσταση εσώθη μέν, αλλά . . . 
«μετά πολλών απωλειών»* καταντροπιάστη- 
κε καί τό κυριώτερο μπροστά στήν κοπέλ
λα. Σερβιρίστηκε καί τούτος έπειτα, σάν 
είδε πού καί πώς μπαίνει κείνη ή κίτρινη 
σάλτσα* αλλά μήν πής πώς μπόρεσε νά 
κατεβάση καί μπουκιά’ έκανε πώς τρώει, 
αλλά μέσα του ευχόταν πότε γρηγότερα νά 
τελείωνε τό μαρτύριό του γιά νά βρεθή ό
ξω στο δρόμο.

Στο δεύτερο πιάτο τό σερβίρισμα ήταν 
εύκολο’ Κρέας μέ κυδώνι* άκούζ κρέας μέ 
κυδώνι; Τούτος ποτέ του δεν είχε ίδεί νά

g J U I i l l  (ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ· *
ϊ

μαγερεύουν τό κρέας μέ φρούτα* ούτε μέ : 
κυδώνια, ούτε μέ μήλα, μήτε μ9 απίδια, ί 

Σάν έκαμε αρχή κι9 έβαλε τήν πρώτη f 
μπουκιά στο στόμα του, γεύτηκε μιά τέτοια ϊ 
άνοστη γλύκα πού λίγο έλειψε νά τούρθη : 
αναγούλα. :

Στά φρού'α κόντεψε πάλι νά πάθη άλ- f 
λο 9χνέρι. Τού πρόσφεραν τά σταφύλια * 
μέσα σέ μιά γυάλινη πλατοστρόγγυλη κού. * 
πα πούχε από πάνω ενα σκέπασμα μετάλ- j 
λινό εφαρμοστό. Έβαλε τό χέρι του νά ? 
τό ξεκουμπώση* μά σάν δέ ξεκουμπώνον *
ταν εύκολα, έστριψε γρήγορα γύρω τό μάτι * 
του νά ίδή πώς τό ξεκούπωναν οι άλλοι* 
άλλ9 οί πρώτες του αδέξιες κινήσεις γιά τό 
ξεσκέπασμα αυτής τής διαβολόκουπης δεν 
μπορεί, σκέφτηκε, παρά νά γίνουν αντιλη
πτές από τή δεσποινίδα’ καί κατακκοκίνησε 1 
πάλι ώς τ’ αυτιά! |

Πάει. Έ γ ινε  ρεζίλι, είπε μέ τό νού του!
* * *

Καταντρηπιασμένος καί ταπεινωμένος 
βρέθηκε έπειτ9 από λίγο έξω στο δρόμο, ρά
κος σωστό* τί τάθελε τούτα; καλά είχε είπήί 
αυτός νά μήν πάη καθόλου. Νά δ'ψεται of 
θείος του δ γιατρός δ Κουναβάς!

Στάθηκε κάμποσο κει στή γωνία, στο 
σταυροδρόιη, νά δροσίση τ’ αναμμένα του 
μάγουλα στο ρεύμα πού σχημάτιζε τό άερά·| 
κι, συνήρθε λίγο. Έ π ε ιτα  κύτταξε γιά μιάά 
στιγμή δειλά απάνω μή τυχόν καί τον βλέ-2 
πουν από τά παράθυρα οί άρειοπαγίτες 
καί τράβηξε ίσια γραμμή γιά τό γειτονικό 
ζαχαροπλαστείο. y

Καταβρόχθησε κει δύο μπακλαβάδες; 
τον ενα κοντά τον άλλον καί πήρε φεύγον, 
τας κι9 άλλον ενα στο χαρτί, γιά νά τον 
φάη στο δρόμο 'ϊ .

*Ήθελε νά χορτάση υστερ" από τό πολίν: 
φαΐ πούκαμε στο πλούσιο γεύμα τού άρειο 
παγίτη!

Γιά τούς Κουναβάδες δΓάκης ήταν βά
ρος. Νά πούμε καί τή μαύρη αλήθεια εί
χαν καί δίκηο. Πρώτα πρώτα τά οικονομι
κά τους δεν ήταν καθόλου ανθηρά* ύστερε 
τό σπίτι πού κρατούσαν ήταν οτενάχωρφ 
γιά δαύιους οχι νάχουν και ξένο. Οί για
τροί δεν είχαν αρχίσει ακόμα νά δουλεύουν 
καί τό κυριώτερο, οί επιχειρήσεις τού έμπο
ρα τού Κουναβά πήγαιναν κατά διάβολοι
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κείνη την περίοδο. Είχαν και μιαν αδελφή, 
τό ψιμάδι του σπιτιού συνομίληκη σχεδόν 
μέ τον Γάκη, την Μαρίνα, πού πήγαινε στο 
Α ρσάκειο’ ήθελε και τούτη τά έξοδά της. 
Ό  γέρο Κουναβάς, ό πατέρας είχε μια 
κουτσοσύνταξη’ μά δεν έφτανε ούτε για τά 
γιατρικά καί τά τσιρότα τής γρηάς, ποΰη* 
ταν χρονικής στο κρεββάτιχωρίς νάχη τίποτε.

’ Μπήκε δ Νοέμβρης καί δ Γάκης χρή
ματα άλλα, έ£όν από κείνα πού πήρε φεύ
γοντας, δεν έλαβε άπ’ τό χωριό. Μ 5 αυτά 
εγγράφηκε στη Φιλοσοφική σχο^ή, άγόρα- 

[ σε καί κάτι ρουχαλάκια κι* δ,τι λίγα τού ά· 
I πόμειναν τάφαγε λουκουμάδες καί μπακλα 
I βάδες. 'Ως τόσο στο Πανεπιστήμιο φοιτού 
I σε τακτικά κι* έπαιρνε γρήγορα—γρήγορα 
I  τον αέρα τής *Αθήνος’ αυτό μοναχά; ή πού 
I ήταν πρώτος καί καλλίτερος στις φοιτητι- 
I κές ταραχές, πούκαναν οί φο.τητές τότε για 
I τό ζήτημα τό γλωσσικό. Δέχτηκε μάλιστα 
I τότε καί μιά βορδουλιά στο σβέρκο από τον 
I  έφιππο αστυνόμο Σκωτίδα, πού ποτές του 
I έπειτα δέν τη λησμόναε ’Έβλεπε όμως κ«· 
[| θαρά πώς άλλο δέ μπορούσε πλειό νά μείνη 

στούς Κουναβάδες καί μιά πού οί γονειοί 
του δεν είχαν χρήματα νά τού στέλνουν δέν 
τούμενε τίποτε άλλο παρά νά γυρίση πάλι 
στην πατρίδά. Ή  στενοχώρια του ήταν με
γάλη πού θάχανε τή χρονιά του, μά δέ 
μπορούσε νά γίνη κ ι’ ά'λοιώς. Καί δέν τον 
βασάνιζε μόνο τούτο, άλλ* είχε κι* άλλο ένα 
βασανάκι: τή Λιλή.

Συμμαθήτρια καί στενή φιλενάδα τής 
if. Μαρίνας ήταν ή Λιλή, πούμενε στο διπλανό 
“|  σπίτι, οί δυο Αρσακειάδες ήσαν έτσι άχώρι- 

στες, ένας ύπνος πού λέει δ λόγος, τις χώριζε. 
η "Ομορφη πολύ δέν ήταν, τής χάλαε λίγο 
ί\ τό πρόσωπάκι μιά μύτη, κάπως μεγαλού- 
j' τσικη, είχε όμως άλλα χαρίσματα; δέρμα 

βελούδινο, μάτια εκφραστικά καί σώμα· 
Γ τάκι κουκλίστικο, ήταν πολύ—πολύ χαρι
τ ω μ έ ν η  αλλά καί λίγο πεταχ-ούλα, τού ρί- 
^■χτηκε, μ* άλλους λόγους, τού Γάκη πρώτη
( αυτή, σάν τον είδε δειλό χωριατόπουλό στις 

άρχές. "Ενα μεσημέρι πού κοιμόταν κει 
στον καναπέ τού χώλ, πλησίασε σιγά— σιγά 

j καί τούσκασε ένα φιλί στο μάγουλο, έτσι 
πιάστηκαν τά προζύμια καί τό παιδιάστικο 
-ειδύλλιο άρχισε νά φουντώνη. Τά ραντεβού* 
ίδάκια τους ήταν συχνά κΓ ώς φαίνεται κι9

%
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ή θειά του ή Μαρίνα τούς έκανε λίγο καί 
πλάτες. Σ ’ ένα άπ’ αυτά αποφάσισε νά τής 
έκθέση ιή  θλιβερή του κατάσταση, τήν α 
γαπάει όσο δέν παίρνει άλλο. Μά είνε ανα
γκασμένος νά έπιστρέτρη στήν πατρίδα' θά 
ρθή τον άλλο χρόνο. Νά τον περιμένη χω 
ρίς άλλο.

Δάκρυα χύθηκαν από τά ό'μμορφα μά
τια τής Αιλής καί βαθειά άναστενάγματα 
πετάχτηκαν από τά στήθεια τού Γάκη. Τ ί 
νά γίνη; Παντού καί πάντοτε «δει δη χρη
μάτων» κατά πώς έλεγαν κΓ οί πρόγονοί μας.

Μιά μέρα κατά τά μέσα τού Νοέμβρη 
έμαθε πώς δ Δήμος δ χωριανός του, σκό
πευε νά ταξειδέψη γιά τήν πατρίδα’ θά ξε
χειμώνιαζε μέ τή φαμίλια του πού έμενε 
πάντα στο χωριό. Γιά τό Γάκη ήταν τούτο 
μιά άναπά'τεχη ευκαιρία. Θά είχε συντρο
φιά στο ταξεΐδι τού γυρισμού πού δέν ήταν 
καί νά μη τό πολυσυλλογιέται, χειμώνα 
καιρό. Δυο μέρες θάλασσα κι* άλλες δυο 
μέ τό μουλάρι ή ποδαρόδρομο, δέν ήταν 
παίξε—γέλασε.

Πήρε τότε τήν απόφαση θάφευγε μέ τό 
Δήμο, χωρίς τήν έγκριση τών γονιών του* 
ούτε καί θά τούς ειδοποιούσε κάν.

Χρήματα γιά τά ναύλα σκέφτηκε νά δα
νείστε! από τον ’ίδιο τό Δήμο, μά δίσταζε. 
Δέ χρειαζόταν καί πολλά, γιατί τά δυο Κε· 
φαλλών ίτι*α βαπόρια ή «Πύλαρος» καί ή 
«’Άσσος» είχαν συναγωνισμό αφάνταστο, 
μά όσο καί νά ’ναι όμως ήθελε καμμιά δε
καπενταριά δραχμές. "Ως που νάφταναν 
στήν πόλη τού τόπου των, κι* από κει κΓ 
απάνω δέν τον ένοιαζε, πήγαινε καί μέ τά 
πόδια στήν ανάγκη.

"Υστερ’ από πολλή σκέψη αποφάσισε 
νά ζητήση δανεικά από τον υπάλληλο τού 
Κουναβά, τό χωριανό του, πούχε στήν απο
θήκη μέ τά σανά. Θάκανε μιά κρούση. ’Έ λ 
πιζε πώς άν τό μάθαινε δ Κουναβάς, πρό
θυμα θά συντελούσε νά γίνη τό δάνειο καί 
τούτο γιά νά τον ξεφορτωθεί μιάν ώρα γρη- 
γορώτερα από τό σπίτι πού τον είχε χαβαλέ.

— Ί γ ώ  δέν έχου, τούειπε δ άποθηκά- 
ριος. *Άν μ ’ δόσ’ ου μάστορης;

— Ζήτησε του, μά πές του όμως ότι τά 
θέλω γιά  ναύλα, νά γυρίσω στο χωριό, τού 
απάντησε πονηρουτσικα δ Γάκης.

Καί τό κόλπο πέτυχε.



Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ

ΤΟ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ

ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΪΜΜΙΚΤΑ

ΣΤΙΧΟΠΛΑΚΙ
ΚΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ* 

Η/— ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΩΧΙΕΣ

Ή  έννοια του συμποσίου, σαν, μέ την ευκαιρία ευτυχών τής ζωής περιστα
τικών ή και από εφεση απλής συναναστροφής, συμπαρακάθισμα γύρο) από κοινό 
τραπέζι, άτόμο)ν συνδεόμενων μέ συγγενικούς, ή και φιλικούς μόνο καί πνευματι
κούς δεσμούς, μέ τό σκοπό συνεστίασης μέ συνοινοποσία, είναι γνωστή από τη 
βαθειά αρχαιότητα (*), κι5 οί συμποσιασμοι αυτοί, συνεχίζονται αδιάκοποι κατά τη 
διαδρομή τών εκατονταετηρίδαν.

Κ α'ά  τούς κλασσικούς χρόνους, οί ευωχίες αυτές, δέν άποσκοπούν τό ασυγ
κράτητο φαγοπότι ού'τε και τήν άκρατη οίνοποσία. Τουναντίο! Παράλληλα μέ τή 
συνεστίαση, απαγγέλλονται κατά τή διάρκειά τους επικά κι* ελεγειακά ποιήματα, 
αυτοσχεδιάζονται ομιλίες, κ ι' ακόμα διεξάγονται τερπνές κι’ έξυτνες παιδιές, δίνον
ται γιά λύση αινίγματα και γρίφοι, κι αυτά κυρίως είναι πού συγκροτούσαν τον 
πυρήνα τής συμποσιακής συνεστίασης,

Παρόμοιαο μορφής συνεστιάσεις καί συναναστροφές—άν καί από διαφορετι
κές άλλους σκοπούς —θά πρέπει νά θεωρήσουμε καί τις γνωστές α γ ά π ε ς ,  τά 
κοινά αυτά δείπνα τών Χριστιανών τής πσλα ας Εκκλησίας, πού συνεχίστηκαν κι* 
αργότερα, μέ διαπλάτυνση περιεχομένου, σέ περιπτόίσεις κυρίως τέλεσης τής μνή
μης μαρτυρούν—αλλά ακόμα καί μ5 άλλες αφορμές— πού άρχιζαν δμως πάντοτε καί 
τελείωναν μέ προσευχές καί ψαλμωδίες. Σέ (ορισμένες δέ περιοχές τής Ελλάδας 
π.χ. τήν Καστοριά, αγάπες ονοματίζουν, ακόμα καί σήμερα, τις κοινές, συγγενικές 
ή καί φιλικές συγκεντρώσεις, γιά συνεστίαση μέ τήν ευκαιρία γιορτασμού ή άλλου 
ευτυχούς περιστατικού κ.ά .

Παρόμοιους εύρεις συμποσιασμούς, ανάμεσα συγγενικών κυρίους κύκλων, 
θυμάται κι ό υποφαινόμενος στά μικρά του χρόνια, μέ τήν ευκαιρία κυρίως ονο
μαστικών εορτασμών, σέ γ ι ο ρ τ ά σ ι α, δπως τά λέγαμε, κατά τούς όποιους συγ
κεντρωνόταν γύρω από τό τραπέζι, ολόκληρος δ οίκογενειακός καί συγγενικός κύ
κλος, μέ έπί κεφαλής πάντοτε τον ίερέα τής ενορίας, πού ευλογούσε τήν έναρξη άλ
λα έκλεινε μέ προσευχή, καί τή λήξη τής συνεστίασης.

* Συνέχεια έκ τού προηγουμένου οελ, 521·



Κατά τήν «παληά, χαλή εποχή» γράφει ό Ό ρέστης Καλογήρου (8), «δτως 
μετά νοσταλγίας άναπολοΰντες αύιήν λέγομεν ήμείς οι γέροντες, χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα των Γιαννίνων, ήσαν ή ευθυμία, το κέψι και ή «μεριμνησία. "Εχουν 
παραμείνει ιστορικά και παροιμοιώδη τά ομηρικά γλέντια εις τά όποια έπεδίδοντο 
οι Γιαννιώτες, εις πάσαν περίστασιν, είς γάμους, «γιορτάσια» (όνομαστικάς εορτάς) 
και πανηγύρια, ιδίως είς τό Νησί, κατά τά όποια, τό ρεπερτόριον—ά'ς εΐπωμεν— 
άπετελείτο ώς επί τό πλειστον, από τά καί σήμερον ακόμα άδόμενα γνήσια τοπι
κά—μέ ολην τήν σημασίαν τής λέξεως—τραγοΰδια τής «Καραμπερ.άς», καί άλλα 
συναφή, τά «στιχοπλάκια», ώργίαζον δέ εκ παραλλήλου τά αθώα αστεία, ο! «Σια- 
κάδες» (*) καί τά πειρακτικά σκώμματα, οι «Τζίανανέδες» (*).

«Πρωτοφανής τις διαίρεσις των δίστιχων, παρουσιαζομένη εν τή παρούση 
συλλογίί (5), γράψουν οί έκδοτες της, σχή συλλογή του Δημωδών ’Ασμάτων ’Η π ε ί
ρου, καθίστησι αναγκαίας βραχείας τινάς περί αύιής εξηγήσεις. Έννοούμεν τά υπό 
τήν επιγραφήν «στιχουργικοί αγώνες» δίστιχα, άτινα άποτιλοΰσι τό Ιον τμήμα του 
Β! μέρους τής συλλογής ταυτης. Συγκροτούνται έν Ίω αννίνοις, εν ώραις συμπο
σίων καί ευωχίας, οπότε ό Βάκχος είσπηδά έν μέσω των συνδαιτημόνων, είδος τι 
ποιητικών αγώνων, οιτινες έ'χουσι, νομίζομεν, πηγήν άρχαίαν, ώς άπαντώμενι ι εν 
τισι των του Θεόκριτου ειδυλλίων, καί παρ’ Άριστοξένφ καί Ά ρτέμω νι. Γινώ- 
σκομεν, οτι κατά τούς δείπνους τών αρχαίων, ά*ιηγγέλλοντο, έν ΐφ  κυκλφ τών συμ
ποτών, τά υπό τό όνομα «ακόλια» γνωστά εκείνα ποιημάτια ή επιγράμματα, άτινα 
πολλήν εχουσιν ομοιότητα προς τά περί έρωτος αξιώματα ή τά άλλα δίστιχα γνω- 
μικά τής δημώδους ποιήσεως. Τυιούτον τι είναι τό θέμα, καί τών περί ών ό λό
γος στιχουργικών παρ’ ήμίν αγώνων. Κατ’ αυτούς, δυάς τραγουδιστών δοκίμων, 
παρά τών συμποτών εκλεγόμενων, άδουσιν άμοιβαδόν έκ του προχείρου υπό τον 
ήχον μουσικών οργάνων, δίστιχα έρω ικά έτ ί ώρισμένου θέματος. *0 αγών δέ 
συνίσταται ε’ις τό ο,τι οφείλει ό δεύτερος άοιδός, ν ’ άπαντά έπιτυχώς εις τον πρώ
τον, διά δίστιχου άρχομένου συνήθως ατό τής αυτής λέξεως ή συλλαβής, ά ρ ’ ής 
καί τό παρ’ έκείνου άπευθυνθέν αύτφ, καί χωρίς ν ’ άπομακρυνηται τού ά π ’ αρ
χής τεθέντος θέματος. Τούτο λοιπόν τό πρωτοφανές είδος τών αυτοτελών ασμάτων, 
δπερ εν ούδεμιφ άλλη συλλογή εύρηται, αποτελεί έν τή ύμετέρφ Ιδιαίτερον, ώς εΐ* 
πομεν, τμήμα...» π.χ.

* Αν ίσως και μ ’ άπαρνηθής καί κόμης άλλο ταίρι, 
σκλάβο νά σε πουλήσουνε στής Μ παμπαριάς τά μέρη»
* Αν Ισως και σ’ άπαρνηθώ, ν άδικοθαναιίσω'
σε Ίούρκων χέρια νά πιαστώ και ν άλλαξοπισιίσω .»

«Τ’ αχείλι σου είναι τσίντσιφο, τό μάγουλό σου μήλο 
ό κόρφος σου παράδεισος και τό κορμί σου κρίνο.»
Τ' άστήθεια σου είναι λεημονιά και τά φιλιά σου κλώνοι' 
χαρά σ’ έκεϊνον που Θά μπή  νά κόψη τό λεϊμόνι.

I ·
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Παρόμοια διπλά στιχοπλάκια, καταχωρίζει δ Άραβαντινός στή συλλογή του 
(μαζί μέ μερικά ερωταποκρίσεων) περισσότερα από εκατό. "Εναν δε τολμηρότατο 
στιχουργικό διαξιφισμό, πού άνταλλλάχτηκε κατά τό διάστημα συμποσίου, σχεδόν 
στά χρόνια μας, πού έχουν περισωθεΐ από τή Γ ιανηώ τικη παράδοση, καίτά ονομα
τεπώνυμα ακόμα των διαξιφιζόμενων, πού καθόταν κι’ ολαςπλάϊ—πλάϊ, περίσωσε 
κι ό υποφαινόμενος σιή δική του Συλλογή (®), και τον μεταφέρουμε κι εδώ.

Σ ' εν α γιαλένιο χοτζιερε,

ευχήθηκε ποθοπλανταγμένος δ στιχοπλόκος
τά δνό μας να μάς κλεωνσαν!...

■ν
μπέλκιμ καί χάναν το κλειδί καί μας αλησμονούσαν

Καί τολμηρή, τολμηρότατη γιά την εποχή, άνταποκρίθηκε ή παρακαθήμενήτου.
%

'Ό πω ς  σέ εχω στο πλευρό, νά σ* είχα καί στο στρώμα, 
ούτε το χάρο σκιάζονμονν, ούτε τό μαύρο χώ μα .

1. Δές Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Έ λ ε υ θ ε ρ ο υ δ ά κ η ,  λέξη σ υ μ π ό σ ι ο .
2. Στό Περιοδικό «Ήπειρ. ‘Εστία», 1952 σελ. 577 και έπ.
3. Σ ι α κ ά, λέξη Τουρκικη==άστείο, χωρατό, καγχασμός.
4. Τ ζ ι α ν α ν έ ,  λέξη του Γιαννιώτικου ιδιώματος, άγνωστης ετυμολογίας, πού ση 

μαίνει, είρωνία, πείραγμα, κοροϊδία, σατιρισμός, σκώμμα.
5. Στόν Πρόλογο των έκδοτων, σελ. ιη.'
6. «Γιαννιώτικα Στιχοπλάκια», στιχοπλ. 149 καί 130.
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ΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΣΟΥΛΙ 

ΚΑΙ ΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ’

Β.' Η μ ε ί ς

Είς τδ ώς άνω— Α' μέρος— Ε κείνοι— 
κατά τδ δυνατόν καί βάσει της οικογενεια
κής μας παραδόσεως έσκιαγραφήσαμεν, ού
τως είπείν, τον τρόπον, καθ’ δν οΕ Έ λ λ η 
ν ε ς  έκεινοι, οΕ Σουλιώται, δ:εσκέδαζον χα- 

ί τ ά  τάς ήμέρας τών Άπόκρεω.
I  Διασκέδασις δέ, ώς γνωστόν, είναι ή 
if άπαλλαγή τοϋ σώματος άπό σοβαρών καί 
ιίέξαντλητικών έργασιών, ή διχσκόρπισις τών 
Iσκέψεων καί φροντίδων, ή απαλλαγή τοΟ 

νοΟ άπό τοϋ βάρους αύτών κχί ή έκ ταύτης 
• ψυχική άνάπαυσις, ή ψυχαγωγία τής σήμε- 
Γρον. Έ  κατά καιρούς διασκέδασις έπιβάλ- 
ΐλεται* είναι ψυχική άνάγκη. ’Ανέκαθεν δέ 
ι'-Ιχει χαρακτηρισθή ώς τοιαύτη, καί δια μέ· 
|:σου του αίώνων, βάσει τής άνθρωπίνης πεί- 
Γ.ρας, έχει άποκρυσταλλωθή είς τδ άξίωμα 
;*Βίος άνεόρταστος μακρά οδός άπανδόκευ- 
rcoc». ΑΕ έν γένει παρ’ ήμίν διασκεδάσεις 
‘,Ιγίνοντο καί γίνονται έτι κατά τάς άπό- 
{•σιρεω, τδ Πάσχα, τάς μεγάλας έορτάς καί 
πανηγύρεις (ίδία έν τή ύπαίθρω), τάς όνο- 
μαστικάς έορτάς, τά χαρμδουνα οΕκογενει· 
κά γεγονότα. Είναι δέ auxat άπαραίτητοι 

όφελος ύγείας τής τε ψυχής καί τού 
χώματος, καί δή κατά τούς τελεταίους 
θρόνους, καθ’ ους πολλαχώς έβάρυναν τήν 
'ρυχήν μας καί συνέτρψιαν τά νεύρα μας οΕ 
^όλεμοι, οί ξενική κατοχή, 6 έσωτερίκδς 
μχασμδς, ή γενική άναταραχή τής δφηλίου, 
|αί αΕ έκ τούτων προκύψασαι— διά τούς πε·

* Συνέχεια έκ του τεύχους 60—61ον* σελ. 342.

ρισσοτέρους δυσμενείς συνθήκαι διαβιώσεως.
Άλλ* ένταύθα προκειμένου περί τών 

διασκεδάσεων μόνον τής χρονικής περιόδου 
τών ‘Απόκρεω, έπ’ αύτών καί κατά τδ δυ
νατόν περιωρίσαμεν τήν μελέτην μας.

Έ φ ’ δσον δέ θέτομεν κάπως άντιμέτω· 
πα τά πράγματα «*Ε κ ε ί ν ο  ι— Έ  μ ε ι ς» 
τίθεται βάσις συγκρίσεως* άλλ’ έν ταύτφ 
γεννάται καί έρώτημα, άν δύναται καί κα
τά τί δύναται νά υπάρξη σύγκρισις, ή ά· 
πλώς έπιφανειακή της, Πρίν δέ ή χωρισω- 
μεν είς τήν έρευναν, ανάγκη νά φέρωμεν 
είς τήν μνήμην μας, νά άναλογισθώμεν καί 
έξετάσωμεν τούς κυριωτέρους δρους, ύφ* οϋς 
έκεινοι διεβίουν, έν σχέσει πρδς τούς καθ* 
ήμάς.

Είναι δέ ούτοί: ό χρόνος, 6 τόκος, οΕ έ· 
πιδρώντες παράγοντες, ή μόρφωσις, ή κα· 
τάστασις ύφ* ήν διετέλουν, ό σκοπδς βν 
έπιδιωκον.

Καί δή 1) ό έκτοτε μέχρις ήμών χρό
νος άφΕσταται περί τάς πέντε γενεάς* δέν 
δυνάμεθα δέ νά έχωμεν καί τήν γνώμην, 
δτι πρέπει νά εύρισκώμεθα καί νύν είς τδ 
αύτο σημείον.

2) Έ  τραχεία φύσις, τδ άγονον τού έ- 
δάφους, ή τότε έλλειψις συγκινωνίας, καί 
ούχί εύκολος μετ’ άλλων έπικοινωνία.

3) Οί έπί τού χαρακχήρος αύτών έπι- 
δρώντες παράγοντες περιορισμένοι μάλλον 
είς τήν οικογένειαν, τήν έκκλησίαν έν συν- 
διασμώ πρός τδ ύποτυπώδες σχολείον, τήν 
διοίκησιν τής Δημογεροντίας, καί τήν έν 
γένει κοινωνικήν άτμόσφαιραν τού Σουλίου.

ύ
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4) . Ή  μόρφωσις, είτε γραμματική, πο· 
λιατειακή, καί κοινωνική πόρρω άπέχει άπό 
τής τών καθ’ ήμάς χρό1 ων.

5) Έ  υπό δουλείαν κατάστασις καί δή 
έν σχέσει πρός τό οικονομικόν ζήτημα, ή 
όδηγοΟσα είς τήν πενίαν καί τήν έκρηξιν 
άντιδράσεως.

6) Ό  άποκλειστικός σκοπός ήτο ή άνά- 
πτυξις τοΟ φίλτρου πρός τήν πατρίδα καί 
τής άγάπης πρός τήν έλευθερίαν, ή δημι
ουργία έθνικής συνειδήσεως καί άδαμάστων 
χαρακτήρων, ή περιφρόνησις πρός ιόν φό
βον καί τόν έκ τής δυνάμεως το0 έχθροΟ 
κίνδυνον, έ'ν ένί λόγω ή άπελευθέρωσις τής 
πατρίδος άπό τοΟ προαιωνίου ζυγοΟ.

Καί ήδη εις τούς καθ’ ήμας χρόνους.
Τούτους περιορίζομεν έν τ<7> πλαισίφ 

τών ούο, νΟν έπιζωσών γενεών οηλ. μέ τέρ
μα τήν σήμερον καί άφετηρίαν τήν ημέραν, 
καθ* ήν ή «μακαρίτισσα γιαγιά» άποδοκι- 
μάζουσα άπηγόρευε τήν διά παραστάσεως 
του Παναρέτου κατά τάς Άπόκρεω διασκέ
δασήν, πειστικότατα διηγείτο τήν οικογενει
ακήν της παράδοσιν, ένέπνεε τό έθνικόν 
αίσθημα, έδημιούργει πατριωτικόν φρόνημα 
είς τρυφεράς υπάρξεις, είς τά έγγονάκια 
της, μετέπειτα όέ "Ελληνας πολίτας* καί 
αύτοί είμεθα ημείς, οί έκτοτε ζήοαντες, 
καί οί νυν έν ζωή όντες.

Έ ν  τή βαθμιαία δέ παρόδφ τής χρονι
κής ταύτης περιόδου τών τελευταίων έβόο- 
μήκοντα έτών συγχρονίζοντες τήν έν γένει 
άπό έθνικής καί κοινωνικής άπόψεως έξέ· 
λιν τής έλληνικής φυλής παρατηροΟμεν ού- 
χ ί εύκαταφρόνητον πρόοδον.

Διεδραματίσθησαν έθνικά γεγονότα ευ
χάριστα* έπιτυχίαι καί άπελεθερο>τικοί πό
λεμοι ύπεροιπλασιάσαντες τήν έλευθέραν 
Ικτασιν τής πατρίδος, καί άπαλλάξαντες 
τής δουλείας τριπλασίους "Ελληνας άδελ- 
φούς* άπαύγασμα έθνικής σύμπνοιας, δεδο
μένου ότι δσάκη, εύρέθημεν όμονοΟντες καίύ 
πόστίβαράν ήγεσίαν έπειελέσαμεν θαύματα.

Ά τυχώ ς < ι ές άλλου καί γεγονάτα λί
αν δυσάρεστο* συνέπεια διχονοίας καί οιαι· 
ρέσεως, οημιουργηθεί^ης έκ καταχθονίων 
ένεργειών ξέ*. ων προπαγανοών, αίτινες δέ^ 
έπαυσαν υφιστάμεναι καί δρώααι άπό τής 
έπαναστάσεως τού 1821, καί αί όποίαι ού· 
χ ί σπανίως εύρισκον πρόσφορον έδαφος καλ-

λιεργείας, διχόνοιαν—διαίρεσιν, ίδιον πα· | 
τρογονικόν έλάττωμά μας. Τά κατά τήν ή 
διαδρομήν τών αίώνων έθνικά άτυχήματα | 
δέν συνέτισαν ήμάς, δέν έπεισαν περί τοΟ 
κακοΟ, δέν ήγαγον ήμάς εις περίσκεψιν ί 
καί άποτροπήν. \

ΠαρατηροΟμεν, έπίσης κατά τήν έν λό- j 
γψ χρονικήν περίοδον, άξιόλογον έξέλιξιν I 
είς τήν τεχνικήν πρόοδον, ήτ,ς δπό τών \ 
πολλών έκλαμβάνεται ως ή αύτουσία έκ- |  
προσώπησις, ως τό μοναδικόν δείγμα τοΟ { 
άκρου πολιτισμοΟ.
Τέλος παρατηροΟμεν ραγοαίαν έξέλεξιν είς { 
τά ήθη τής Ελληνικής κοινωνίας. Φευκτέα t 
ή στασιμότης* ή έξέλεξις έιηβάλλεται* έξέ- -, 
λεξις έν παντί* έξέλεξις έπομένως καί είς \ 
τάς διασκεδάσεις* άλλ* έξέλεξις μέ τάξιν γ 
καί ρυθμόν, έξέλεξις πρός άληθή πολιτισμόν  ̂
τείνουσα, καί βαίντυσα έντός τοΟ πλαισίου i 
τών ηθικών άρχών, τών βασικών άρχώντής |  
Ελληνοχριστιανικής οίκογενείας. g

Καί είδη άς συγκρίνωμεν τάς τότε— X 
κατά τήν 15ήμερον περίοδον τών Άπόκρεω 1 
— άθωας διασκεδάσεις τών Σουλιωτών μέ 1 
τάς έπί ισαρίθμους... έβδομάδας νύν, ξένας, I  
τάς όθνείας καί έπί τό χείρον έξελισσομέ- I  
νας διασκεδάσεις μας, θά ίδωμεν δτι—με- I  
ταπολεμικώς ιδία— βαθμηδόν καί άσυναι- I  
σθήτως έν πολλοίς ήχθημεν είς τήν άπε* |  
μπόλησιν τών ήθικών άρχών, έ νθυμίζουσαν 1 
τούς πρό διοχιλιετίας Ρωμαϊκούς έπί αύ· 9 
τοκρατόρων χρόνους, έσύρθημεν είς τόν έκ- |  
φυλισμόν καί τήν άφελλήνισιν. Σεβόμενοι ω. 
δέ τό κύρος του Περιοοδικού (Ή . Έ .) κ α ί! 
τό αίσθημα τοΟ άναγνώστου άποφεύγομενΗ 
νά άναγράψωμεν λεπτομερείας έκτρόπωνΙ 
(ώς περί Νήφωνος, μπουρμπούλι, γυμνισμού, |  
καλλιστείων κ.λ π.), κρουσμάτων τούτων!, 
ήθικής καταπ~ώσεως. Έπίσης ο' έξάλλου| 
άρνούμεθα νά δεχθώμεν το δη  δέον νά κρι-1. 
θή ώ; έκπροσώπισις καθυστερημένου ή ά - | ’ 
συγχρονία.ου ό μή μετέχων ή ό άπδοκιμά*·. 
ζων τά άνωτέρω, ή ό έπικρίνων τό κατά! 
ύπερτρίμηνον δλον (μέ όλονύκτιαπάρτυ, χο-1. 
ρούς Ρόκ —εντ—ρόλ, Βούκι— Βούκι κ.λ.π.,||ϊ 
κ.λ.π., χορούς έξαλλους, χορού; μαινομένωνΙ 
άγρίων, τών αγνών ελληνικών χορών μήί. 
έχόντων θέσιν) έορταζόμενον Καρναβάλι,!, 
άρχόμενον άπό του Τριωδίου, οιήκον διά!' 
τής Μ. Τεσσαρακοστής (χρόνου νηστείας,!.



αύτοελέγχου, μετάνοιας,) καί λήγον τήν lyjv 
Μαΐου!
ΠολλοΟ γε καί δεΐ. Είναι δέ πλέον ή βέ
βαιον, δτι μετά τοιαύτας, άενάους ούτως 
είπεΓν καί άτέρμονας διασκεδάσεις, οί είς 
ταύτας όλονυκτίως άναζητούντες εύχα- 
ρίστησιν καί εύτυχίαν αντί ν’ άπολαύωσι 

f ψυχαγωγίας καί άναπαύσεως ευρίσκουσι 
[ σωματικήν έξασθένησιν καί ψυχικήν έξάν* 
[ τλησιν* καταντώσιν έν τέλει ράκη σωματι- 
[ κής τε καί ψυχικής υγείας.
I Διασκέδασις λοιπόν έντός τών λογικών 
|  όρίων χρόνου, ρυθμοΟ, τάξεως καί ήθικής* 
I παν τούναντίου άποτελεΐ κατήφορον.
I Καί δύναταί τις είπειν δτι ήμείς, οί ώ· 
I ρίμου ήλικίας ήδη—τής μνήμης έξελισσο* 
I  μένης εις λήθην—κρίνομεν Ιπιεικέστερον 
I  μέν τό παρελθόν, αύστηρό:ερον δε τό πα* 
S ρόν. Τά πράγματα όμως άποδεικνύουσι τό 
I έναντίον. Έ π ί  δεκαετερίδας παρακολου· 

θοΰνιες τήν κοινωνικήν κατάστασιν έχομεν 
J* διαπιστώσει, δτι άπό πολλοΟ, καί δη μετά* 
| |  πολεμικώς, ή ροή τών πραγμάτων άπό τι- 
I νος πλευράς έβη έπί τά χείρω.
It Είναι δέ άληθές, δτι νΟν ούχί τόν 1 δον 
I  τής πίκρας δουλείας, άλλά ιόν 20όν αιώνα, 
·| τής έλεθερίας, διανύομεν* καί δη ή παρά- 
ί;- στάσις του μαισαΐωνικοΟ θεατρ. έργου «Πα* 
|  νάρετος» ή όποία πρό έβδομήκοντα έτών 
j: έχαρκτηρίζετο υπό τής «γιαγιάς» ώς κα- 
γ ταρράκωσις τής ήθικής, σήμερον θεωρείται 
; ώ; συνήθως, καί μή άπέχουσα των όρίων 

τής εύπρεπείας. Σήμερον οί μάλλον ισχυρό* 
}ί τεροι έπιδρώντες παράγοντες, πλήν των ά· 
Γ, ναγραφέντων άνωτέρω, είναι 6 τύπος, ό κι- 
j νηματογράφο;— έν γένει τό κακόν θέατρον, 
1 καί τό άποπνίγον τήν ηθικήν κοινωνικόν 
| περιβάλλον.
j  Άγνοούμεν δέ τό άν αί υπό τής Οίκο- 
|  γενείας, τοΟ Σχολείου, τής Εκκλησίας, καί 
•j τής Πολιτείας καταβαλλόμεναι προσπάθει- 
» αι συγκαιντρουσι νυν τήν προσήκουσαν 0υ- 
.1 νατότητα πρός άντίδρασιν ή άν καί έλα- 
*·| φρά τις άδιαφορία ή έλλειψις ένδελεχοΟς 
j έπιβλέψεως έπιτρέπη τήν άπό του έκμαυλι* 
•στικοΰ κινηματοθεάτρου διδασκαλίαν, καί 
•.συνεπώς τήν παράποτε έν τή πράξει ένέρ- 
jγειαν του έγκλήματος, συν ταύτη δέ καί 
>τής άνηθικότητος έτι διά τών καί νΟν έκ 
|του έμφανοΟς κυκλοφορούντων ή κρυφίως

διοχετευομένων ψυχοφθόρων έντυπων ρυπα
ρογραφημάτων καί ασέμνων εικόνων.

Έ  άπό τού 1915 καί μέχρι σήμερον 
χρονική περίοδος, ίδια δέ ή περιλαμβάνου- 
σα τους παγκοσμίους πολέμους καί τήν κα
τοχήν (τής Ελλάδος όπό τών Γερμανό—’Ι 
ταλών), έφερεν ήμάς είς συγχρωτισμόν με
τά ξένων πρός τά ήθη μας λαών* τό γε 
γονός τοΟτο ένίσχυσε τήν έν τή διαβειώσει 
ήμών τάσιν πρός τήν πολυτέλειαν, τήν εύ- 
ζωίαν, καί τήν άλόγιστον έστιν δτε σπα
τάλην τών οικονομιών μας' είσήγαγε νέα 
ήθη λαών μή έχόντων τήν συνοχήν τής 
έλληνικής οίκογενείας' έσπειρεν έπιτηδείως 
μικρόβια άντεθνικά καί άντιχριστιανικά, 
μικρόβια υλιστικά, μικρόβια διχονοίας καί 
διαιρέσεως, d'xtva όπούλως βόσκοντα έτει
ναν είς τήν δηλητηρίασιν τής έθνικής ψυ
χής, δ’ δ καί έντισιν, άλλ' άπό π ά ΐή ς άπό- 
ψεως, έφθειραν τήν καρδίαν μερίδος τοΟ 
Ελληνικού λαού. Θύμα αύτη ξένων προπα
γάνδάν, άν μή καί κακών Ε λλήνω ν πρα
κτόρων αύτών παρεκκλήνασα δέ τής έθνι
κής όδοΟ άσυναισθήτως κα τ’ άρχάς ήγετο 
είς άπεμπόλησιν πάσης ήθικής άρχής, θρη
σκευτικού αίσθήματος, πατριωτικοΟ φρονή
ματος. άγάπης πρός τήν πατρίδα, σέβα* 
σμοΟ, πειθαρχίας, ήθους, έργατικότητος, τι- 
μιότητος. Έπλανήθησαν, όλίγοι βιαίως έκ 
τών άνηλίκων οί άφελέστεροι, πολλοί δέ 
έκ τών νέων* άλλ' ή πλάνη είσδύσασα είς 
τάς άπαλάς ψυχάς αύτών συν τώ χρόνφ 
άπεκρυσταλλώθη είς δόγμα* έπίστευσαν δέ 
καί έξακολουθουσί τινες είσέτι νά πιστεύ* 
ωσιν, ώς είς συμβολικά άρθρα καταστατι
κού χάρτου... μοντέρνου πολιτισμού: «Τό 
άρτι άξιον καί σεβαστόν περιφρονεΐν* τό 
εύμαρώς ζήν* τό ραθύμως έργάζεσθαι* τό 
άπερισκέπτως άπειθαρχειν* και τό πρός 
άγνωστους κατευθύνσεις καΐνοτομείν.» *Α- 
τυχώς αί ξέναι έπιδράσεις έπέφερον άτο* 
νία τινά τής άγάπης πρός τήν πατρίδα καί 
τής πίστεως πρός τήν θρησκείαν, μειέδωκαν 
ροπήν πρός τόν υλισμόν, ένέπνευσαν άδια* 
φορίαν πρός τάς ηθικά; άρχάς. Δέν άπαι* 
σιοδοξοΰμεν δμως. Τό αποκαρδιωτικόν τού
το τών κατευθύνσεων τής νέας γενεάς άπό 
τίνος— έγγύς χρόνου—ήοχισε νά άμβλύνη- ^ 
ται* ή πυκνή όμίχλη τής χθές βραδέως δια- Μ 
λυομένη μεταβάλλεται είς άραιάν ά χ λ ύ ν ρ



3

841

ή π·ριβάλλουσα κοινωνική άτμόσφαιρα 
βαθμηδόν αιθριάζει* ή πάροδος ιοϋ χρόνου 
αίρει τήν φενάκην, φέρει εις φώς τήν άλή* 
θειαν* τά γεγονότα, αύτά τά πράγματα 
πείθουσι τούς πλανηθέντας* οί πολλοί δμο- 
λογούσιν, άλλοι ένδομύχως άναγνωρίζοντες 
έγωΐσμού ένεκεν άποφεύγουσι, τινές δ’ δ- 
μως— δλίγοι— έθελοτυφλουντες Sit παραμέ- 
νουσιν εις τό σφάλμα. Προσωρινόν φαινό- 
μενον τών καιρών ή χαλάρωσις της έθνικης 
συνειδήσεως, ή λατρεία της ύλης. Οί δ’ έκ 
τών ένηλίκων τέως άμφιβάλλοντες σύν τώ 
χρόνφ άνανήφουσι, συνέρχονται είς έαυιούς, 
άναρρωνύουσιν έν της νόσου.

Γνωστόν τό δτι, τό άπό αίώνων ιδανι
κόν τού Ελληνισμού ήτο ή υπό αύτοκρά* 
τορα έθνική μας άποκατάστασις, καί τό δτι 
ή μετά τόσους άγώνας έλευθερωθεϊσα γω 
νία πάση δυνάμει δέν έπαυσε νά έπιδιώκη 
καί ν’ άγωνίζηται διά τήν άπελευθέρωσιν 
τών υπό δουλείαν αδελφών. Έ  μεγίστη με- 
ρίς της έν τη έλευθερία νεολαίας διατη
ρούσα άκμαΐον καί υγιές τό φρόνημα δέν 
παραλείπει καί νύν έτι δπως είς διδομένην 
εύκαιρίαν έμπράκτως καί μετ’ ένθουσια· 
σμού έκδηλώνη τούτο* τό σθένος καί ή 6πέρ 
πατρίδος μαρτυρική άντοχή τών Βόρειο— 
Ήπειρωτών άφ* ένός, καί τά θαύματα ή- 
ρωϊσμου καί αυτοθυσίας της άθανάτου Κυ
πριακής νεολαίας άφ’ έτέρου συμβολίζουσι 
τό άνεξάντλητον ζώπυρον τής Ελληνικής 
φυλής.

Ά λ λ ’ είς τήν τελειωτικήν μας άποκα- 
τάστασιν έδημιουργήθησαν προσκόμματα, 
αντίξοα γεγονότα είσηγήσει καί ένεργεία 
ξένων. Συμφέροντα τών Μεγάλων υπό ίδι- 
οτελών έλατηρίων καί βλέψεων έλαυνόμενα, 
τεχνηέντως παρατιθέντας έθεσαν φραγμούς 
είς τήν έκπλήρωσιν τών έθνικών μας βλέ
ψεων, ταύτα δέ έπενεγκόντα καί τ η ν  άπό 
τού πατρίου έδάφους έκρίζωσιν έκατομμυ* 
ρίων δούλων αδελφών βία ώθησαν ήμα; είς 
τερματισμόν μιας περιόδου της έθνικης μας 
ίστορίας. Τη i ' -άγκη δέ τότε—πρό τριών 
δεκαετηρίδων — υπείκοντες άπεδέχθημεν 
δόντες έν τέλει καί φίλιον χείρα είς προ* 
αίώνιον έχθρόν.

Είναι αληθές, δτι τά έθνη άνά τήν δια
δρομήν τού χρόνου—κατά φυσικόν νόμον— 
ύφίστανται διακυμάνσεις. Λαοί μικροί καί
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άσημοι, κατ( άρχάς, άνεδείχθησαν, έμεγα- 
λούργησαν* λαοί δέ μεγάλοι άνελθόντες είς 
τόν κολοφώνα τής δόξης έπεσαν, άφωμοι- 
ώθησαν μετ’ άλλων, ήφανίσθησαν. Καί είς 
ήμάς διασωθέντας άνά τούς αιώνας ύπηρξε 
τούτο έπί τών ήμερών μας ή μεγαλυτέρα 
τών περιπετειών, καίριον πλήγμα τών έθνι- 
κών μας δικαίων.

*Αλλ’ ή άνήσυχος ψυχή τού άνθρωπον, 
καί δή τού Έλληνος, δέν άδρανεΓ έπιζη- 
τεΐ έπιδιώξεις, έπιτυχίας άνωτέρου χτνάς 
γενικού σκοπού, τήν έκπλήρωσιν καί ένός 
γενικού ιδανικού. Τούτ* αυτό σμμβαίνει καί 
έπί τού συνόλου τών άτόμων. Τά κράτη, 
τά έθνη, οί λαοί έχουσι τά ιδανικά των, 
μεν αλουργοΰσι δέ ύπό ίκανήν ήγεσίαν\καί 
δή παρ* ήμιν άνάγκη τοιαύτης* άνάγκη 
ήθικής καί έπί παντός κλάδου Ικανής ήγε- 
σίας. 9Γπομνήσωμεν λοιπόν είς τήν έλληνί- 
δα νεολαίαν, δτι ή ήγεσία τής χθές έξέλι- 
πεν, ή δέ σημερινή αύριον άπέρχεται θνή
σκει* άδηρίτως δέ ώς διάδοχος καλείται 
αυτή* συστήσωμεν καί όποδείξωμεν είς τούς 
νέους—άμφοτέρων τών φύλων—δτι έπιτα- 
κτικήν έχουν όποχρέωσιν νά παρασκευά- 
σωσιν έαυτούς ίκανούς ήγέτας, ΐνα έπαξίως 
άναλάβωσι τό—δπερ άναμένεί αυτούς— μέ- 
γα καθήκον. ΤηροΟντες δέ είς τά μύχια 
τής καρδίας των, ώς έν άφανεία τόν πόθον 
τής φυλής, άς διαθέτωσι μετά συστήματος 
τάς δυνάμεις καί τά προτερήματα, δΓ ών 
ύπό τής φύσεως έπροικίσθησαν, καί δή έκα
στος είς τόν κλάδον, είς δν έχει προδιάθε- 
σιν ήέφεσιν, ί'να άποτελέσωσι τήν αυριανήν 
ίκανήν ήγεσίαν.

Συγκεντρούντες δέ τάς βλέψεις καί τάς 
προσπάθειας των ποός τήν κατεύθυνσιν τής 
ύψηλής ταύτης ιδέας άς είναι πεπεισμένοι, 
δτι τείνουσιν είς τήν συνέχειαν τής έκπλη- 
ρώσεως τών έθ̂  ικών επιδιώξεων.

Πρός έπιτυχίαν δμως τούτου έπιβάλλε· 
ται είς τά σήμερον υγιή στελέχη τής κοινω
νίας, δπως τούς πλανηθέντας παντι έργψ 
καί λόγιο άποτρέπωσι της σκολιάς, συντρέ 
χωσι δέ κατά τό έπ* αύτοίς καί κατευθύ 
\ωσι μετ’ ιδιαιτέρας προθυμίας καί προσο 
χη; τούς νέους είς π<Χν δ,τι άφορα τήν άνά 
πτυξιν τών ικανοτήτων αύτών, είς άρχάς 
ύγιείς, είς όδόν άγουσαν είς τήν εύημερίακ 
τού λαού καί τό μεγαλεΐον τού έθνους.

1
I
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Συγκεφαλαιουνχες δέ χά άνωχέρω έξά- 
γομεν.

α. Τό πάν πρέπει νά διακρίνη χό δριον 
καί ή χάξις.

β Έ  δρασχηριόχης καί ή προσοχή των 
νέων πρέπει νά καχευθυνθή πρός χήν δια* 
χήρησιν χών κεκχημένων, εις χήν δι* είρη- 
νικών μέσων άπό πάσης πλευράς έπιδίωξιν 
βελχιώσεως χοΟ ίσχύονχος κοινωνικοΟ κάθε* 
σχώχος καί δργανώσεως συγχρόνου Έλλη· 

j νικοΟ κράτους, άξίου χής έν τφ κόσμφ άπο* 
I; σχολής του* και
ρ γ. Αί βασικαί άρχαί—αί παλαιαί άξίαι 
I; άποχελοΟσαι χά άσφαλέστερα θεμέλια, έφ’ 
·, ών θά σχηρίξωσι χάς προσπάθειας αυτών 
' πρός έπιχυχίαν χοΟ έπιδιωκομένου ίδανικοϋ,

"Αρθρα δέ πίστεως έν τφ βίψ αυτών 
έσ:ωσαν:

Αί περί παχρίδος, οικογένειας, καί ίδι- 
I  οκτησίας ίδέαι* αί περί τής δρθοδόξου χρι* 
ϊ' στιανικής θρησκείας πεποιθήσεις* τό ήθος 
* (σεβασμός, πειθαρχία, δπακοή)* ή πίστις 
|  καί άφοσίωσις εις χό καθήκον* ή όμόνοια* 
r ή αποβολή χοΟ άλόγου άτομικοΟ έγωΙσμοΟ*

ή έν τή κοινωνικότηχι πολιτική χιμιότης* 
ή άναγνώρισις καί έκχίμησις τής άξίας καί 
ίκανότητος χών άλλων* ή έργατικόχϊ^ς καί 
ή άνάπχυξις χών φυσικών των πλεονέκτημά* 
των ή άποφυγή χών υπεράγαν νεωχερι* 
σμών* ή δημιουργία ήθικοΟ χαρακχήρος* καί 
τέλος, αί διασκεδάσεις έπιβάλλοντας καί δή 
εις χήν νεότητα, άλλα διασκεδάσεις έν τψ 
μέχρω χοΟ χρόνου, καί χοΟ δυναχοΟ τής οι
κονομίας, έν χφ πλαισίω τής εύκοσμίας καί 
χρηστοήθειας, καί έπί τή προόψει χής δια- 
χηρήσεως χής δγείας.

Έ φ ’ δσον λοιπόν αί δύο έπιζώσαι γε- 
νεαί, ήμείς, έν σύμπνοια μετά τής νεολαί
ας κατορθωσωμεν νά έπιτύχωμεν, ώστε αΟ* 
τη ένστερνιζομένη τά άνωχέχω άποβλέπη 
ώ; είς φάρον καί βαθμηδόν καχευθύνη έαυ- 
τήν πρός χήν εύγενή ταύχην ίδέαν, τήν ιδέ
αν τής ικανής ήγεσίας, άς είμεθα πλέον 
ή βέβαιοι, δχι θά έχωμεν ήδη δημιουργήση 
καί ήμεις, άμα δέ καί κληροδοχήση είς 
τάς μελούσας γενεάς παράδοσιν άξιόλογον, 
άνωχέραν πάσης άλλης, τήν ώραιοτέραν τών 
έθνικών μας παραδόσεων.

/
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Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΩΝΟΣ

Ή  το Μάϊος του 1900, δταν ό Νίκος 
Βόλι ας, βραβεύσας δήθεν ώς μαθητής τής 
Μεγάλης Σχολής τ ou Γένους έν Κωνσταν- 
τινοπόλει, ήρχετο νά εγραφή στο Γυμνάσιο 
τής πόλεώς μας, ίνα κατορθώση νά πάρη 
τό απολυτήριον Γυμνασίου, τό όποιον μέ 
τα γλέντια και τις κοσμικές απολαύσεις τής 
Κωνσταντινοπόλεα>ς δεν ήδύνατο νά πάρη 
εκεί. Στο δικό μας Γυμνάσιο, οι οροί ή* 
σαν δυσκολότεροι και ήταν τελείως απ ίθα
νου νά πάρη απ’ αυτό τό απολυτήριό του. 
Έ ν  πάσει περιπτό^σει, υπό των κηδεμόνων 
του ενεγράφη και σέ μάς, καί ήρχισε νά 
ζή κοντά μας μιά ζωή άν μη δμοια, πάν
τως συγκλίνουσα μέ τή ζο^ή τής Πόλης. 
Γλέντια, πιοτά, ξενύχτια και τά πορόιιοια 
πράγματα, πού δέν προοιώνιζαν καλό τέλος.

Στο Ιστιατόριο πού έτρωγε συχνά γιά 
νά βρέξη τό λαρύγγι του, ως έλεγε, καί ένας 
από τούς επιστάτας τού Γυμνασίου μας, ό 
Γκοβοπανάγος, όστις δμιος είχε την ευχέ
ρειαν νά άσκή επιβοηθητικώς καί άλλα ε
παγγέλματα τού κανδηλανάπτου καί κάπο
τε καί τού ψάλτου, πιάσαν τυχαίως καί 
μοιραίος παρέα μέ τόν συμμαθητή μας 
Νίκο Βόλια, πού φρόντιζε νά βοή συνομι- 
λητάς καί βοηθούς. ’Ανάμεσα στη κουβέν
τα καί στά ποτήρια τού κρασιού πού κατέ
βαζε μ9 έξοδά του ό Ν. Βόίιας, εξομολο
γήθηκε στο Γ καβοπανάγιο, δτι οί καθη- 
γηταί τού Γυμνασίου τού φαίνονταν πολύ 
αυστηροί καί φοβότανε, Ινώ ά φ ’ ετέρου οί 
δικοί του είχον τόν σκοπόν καί έξεδήλω- 
ναν την άπόφασίν των νά τόν άφίσουν 
απροστάτευτου στο δρόμο,

Ό  Γκαβοπανάγιος τα ακούσε καί επει
δή ήτο φιλεύσπλαχνος ώς έλεγε, έπροθυμο- 
ποιήθη νά τόν βοηθήση καί μάλιστα τού 
είπεν, βέβαια εμπιστευτ·κώς, καί τούς κα
κούς βαθμούς τού Ν . Βόλια νά τούςσβύση

από τούς καταλόγους καί, εν ανάγκη, καιj  
τούς βιλιοδετηαένους καταλόγους των κα· i 
θηγητών νά τούς σχίση γιά χατήρι του* * 
άλλ5 εννοείται καί μέ την προκαταβ ά.ήν* 
των άναγκαίων στραβοεξόδιον τής επιχειρή-| 
σεοκ- Ό  Ν. Βόλιας , τούτο τό εΟεοόρησεν^ 
ώς εξ ύψους σωτηρίαν καί μεγάλην χάριν* 
καί έξεκένωσε παρευθύς τό πορτοφόλι του| 
είς τόν άδημονούντα Γ καβοπανάγιο γιά με·| 
γάλη έκπληζι τού γκαρσονιού τον έστιατο-e 
ρίου, είς τό οποίον σέ / ίγο ηχούσθησαν^ 
τά εύθυμα τραγούδια τού Γ*αβοπανάγου,* 
υπό την επήρεαν τού κρασιού και τής επι-jf 
κέρδους επιχειρήσεώς του, δστις άπεφάσι·§ 
σε νά δράση την αυτήν νύκτα. I

Την πριοΐαν τής άλλης ήμέρας, οί κα-ί 
θηγηταί ιού Γυμνασίου είσελθόντες εις το 
Γυμνασιαρχείον ίνα παραλάβωσι τούς μα>, 
θητικούς καταλόγους καί μεταβώ σι ν εις τ<] 
μάθημα, ήπόρησαν οτι ή τράπεζα δποτί. 
έβαλαν τήν προηγουμένην ήμέραν, τούς χαί. 
ταλόγους, ήτο κενή. Κατ’ άρχάς ενός:, 
μισαν δτι ό επιστάτης τούς μετέφερεν εΓ 
άλλο μέρος, ίνα καθαρίση τήν αίθουσαν*, 
αλλά αμέσως άντε/ήφθησαν τεμα'χια 0ραυ4. 
θείσης ύέλου προς τήν θύραν καί εν τελεί 
είδον δτι έλειπε ή υελος τού παραθύροιϊ 
άνωΟι τής θύρας τού Γυμνασιαρχείου, £  
όποια ειχεν άνοιχθή, χωρίς νά άνοιχθή τ_? 
κλείθρον ά'λά εκ τού εσωτερικού τής ολ\  
θούσης. Δέν ήτο ανάγκη νά έχουν μεγάλη Γ 
μαντικήν δύναμιν, ίνα άντιληφθώσιν δ*ί 
είχε γίνει διάρρηξις καί κλοπή των μαθιζ| 
τικών καταλόγων.

Ό  Καθηγητικός Σύλλογος, συσκευθεΐ! 
άπεφάσισε νά λάβη αυστηρά μέτρα. Έ κιι| 
λεσε τούς δύο Ιπιστάτας τού Γ υμνασίου 
τών οποίων ό είς εδήλωσεν δτι τό κλει  ̂
τής εσωτερικής θύρας τού Γυμνασίου 
είχε προηγουμένως ό ίδιος, αλλά τό βράί
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τής προηγούμενης τ^μβρας τό είχε πάρε» ό 
Γκαβοπανάγος, ούτος δέ ερωτηθείς άπήντη- 
σε δτι δεν είχε ούδεμίαν γνώσιν περί ιών 
διατρεξάνιων, άλλα εν ταυτώ, δεν ήδυνήθη 
νά συγκράτηση την ταραχήν του και πελιδ
νό ιητά του.

Έ ξ  άλλου ό Ν. Βόλιας, ελθών την 
πρωίαν εις τό Γυμνάοιον έδειξεν ιδιαιτέ
ραν υπερηφάνειαν, αντίθετον προς την προ- 
γενεστέρως επιδεικνυομένην ύπ’ αυτού πε· 
λιδνότητα και δειλίαν. Κληθείς υπό τού 
Συλλόγου των Καθηγητών καί έρωτηθείς 
έπέδειξε αδιαφορίαν, καί άπήντησεν εις 
τούς καθηγητάς μάλλον αύθαδώς, ώςνά μην 
τούς είχε πλέον άνάγ<ην. *Αφ’ ετέρου, έκ~ 

!|· δηλώνω ν προς τούς συμμαθητός του έκδη- 
II λον υπεροψίαν, τούς παρώτρυνεν δπως, άν 

τυχόν οί κ ιθηγηταί θελήσουν νά λάβουν 
(ΐύστηρά μέτρα, ή τετάριη τάξις νά στασι- 
άση, λόγω αλληλεγγύης, καί ώς έλεγε προς 
τό κοινόν καλόν, διότι οί καθηγηταί, αδ ί
κως εστράφησαν, άνευ στοιχείων κατ’ αυ
τού καί τού Γκαβοπανάγους ώς υπαιτίων.

Ή  προτεινομένη αύτη στάσις ήρεσεν 
εις μερικούς μαθητάς, οϊτινες είτε λόγφ 
δεσμών μετά τού Ν. Βόλ*α συνεψώνουν 
μετ’ αυτού, εϊτε λόγο) ευγνωμοσύνης προς 
τον Γκαβοπανάγον, οστις άνεπαισθήτως 
ωφέλησε καί αυτούς τούς οποίους, οι κα
κοί βαθμοίτων εις τούς καταλόγους,τούς άφι- 
νον σκεπτικούς καί μάλιστα πληπαάζοντος 
τού τέλους τού μαθητικού έτους. Αί όμά- 

1|δες αύταί, παρέσυραν καί άλλους άπερι- 
|!σκέπτους, καί εν τφ άμα τά 4/δ τών μαθη-

!|τών τής τελευταίας τάξεως τού Γυμνασίου 
ι:·εστασίασαν καί άπεχώρησαν έπιδεικτικώς 
[;Ικ τού Γυμνασίου, άτενίζοντες παριψρονη- 
ίτικώς προς τούς τυραννούντας αυτούς καθη- 
!γητάς *0 καθηγητικός Σύλλογος τού Γ υμ
νασίου, έχων προηγουμένας πληροφορίας 
περί τής διαγωγής καί των σχέσεων τού 
Ν. Βόλια καί Γκαβοπανάγου καί στηριζό- 
,μενος εις άλλα άποδείκτικά στοιχεία, εξέ 
δωκεν άπόφασιν διά τής οποίας άπέβαλεν 
δριστικώς τούς στασιάσαντας μαθητάς καί 
καί διέλυον την Τετάρτην τάξιν τού Γυμνα
σίου καί έπαυον τον επιστάτην Γκαβοπα- 
ίάγον οστις κατέφυγε εις τό έτερον εφεδρι
κήν του επάγγελμα τού καιδηλανάπτου καί 

λτου.Ρ
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Οί μαθηταί εξαιρέσει των ολίγων, μή 
μετασχόντων είς τό κίνημα, διηυθύνθησαν 
εις τι εξοχικόν καφενεΐον τής πόλεως καί 
ώρισαν τό καφενεΐον τούτο, ώς κέντρον 
καθημερινής συγκενρώσεως καί μέ τά έ· 
ξ<»δα διατροφής των, καταμερισθέντα είς 
έκαστον χωριστά.

Έ ν  τφ μεταξύ δμως, εγνωστοποιήθη 
ή άπόφασις τού Καθηγητικού συλλόγου. 
Συνεπεία ταύτης, πολλοί κηδεμόνες, τά 
παιδιά των τά άπέσυρον έκ τού Σχολείου 
καί τά έτοποθέτησαν είς διάφορα βιοτεχνι
κά καί άλλα βιοποριστικά επαγγέλματα, 
λόγφ ανάγκης διατροφής των.
Μερικοί μαθηταί, έφυγον είς τό εξωτερι
κόν, δπου εγκατεστάθησαν. 9Αλλά σχεδόν 
δλοι οί κηδεμόνες, διέκοψαν την διατρο
φήν τών στασιασάντων, μέχρι τής στιγνής 
πού θά έδιδαν ιάς κεκανονισμένας εξετά
σεις, καί θά έταιρνον τό απολυτήριον' 
πράγμα δπερ, παρά τάς καταβληθεΐσας πα
ρά πολλών προσπάθειας δεν τό επέτυχον, 
ειμή μόνον μετά πάροδον 10 μηνών κατά 
την διάρκειαν τών οποίων οί μαθηταί, θέ· 
λοντες νά άποφύγωσι τά πονηρά καί χλευ
αστικά μειδιάματα καί βλέμματα τών περι
έργων κατέφυγον εις τον μεγάλον καλαμώ- 
να τής λίμνης, καί ίδρυσαν την Πολιτείαν 
τού Καλαμώνος, βασιξομένην επί δημοκρα
τικών αρχών.

Έ πή γον  δηλαδή είς τον Καλαμώνα τής 
λίμνης, παρά τήν θέσιν «Κοπάνοι», επάτη- 
σαν διά τών ποδών τά υψηλά καλάμια είς 
τάς ό'χθας τής λίμνης, τά όποια έφύοντο είς 
βάθος 50 καί αλλαχού είς βάθος εκατόν με
τρούν καί είς μήκος πολλών χιλιομέτρων, 
καί τά όποια καλάμια ήσαν, λόγφ, τής επο
χής δλίγον ή πολύ ξηρά, καί ηνοιξαν επί 
τών καταπατηθέντων καί άποτελεσάντων 
στρώματα, ενός ή καί δύο μέτρων βάθους, 
οδούς, πλατείας καί συνδετικούς διαδρό
μους, τούς οποίους δνόμασαν ουμφώνως 
προς τάς έπικολληθείσας επί τών όρθιων 
καλάμων επιγραφά:, μέ τά δοξασθέντα ό- 
voua α τής παραδόξου ταύτης κοινοπολι
τείας, όπως Κεντρική πλατεία Κοινοπολι
τείας, οδός Ν. Βόλια, όδός Γκαβοπανάγου, 
οδός Γυμνασίου, Πλατεία Βουλευτηρίου, 
πλατεία παιδιών καί ούιω καθεξής. Ε ξ έ 
λεξαν διά βοής Πρόεδρον' τής Πολιτείας
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τον Ν. Βόλιαν, και καθώρισαν τάς ώρας 
της καθημερινής άπασχολήσεώς των.

Και εφ* δσον μέν τά χρήματα ιών κη
δεμόνων των δεν είχον έξαντληθή, διήγον 
εν τή πολιτεία των βίον υποφερτόν, καί ί 
σως, από μιας πλευράς, διασκεδαστικόν. 
'Ό ταν όμως τά χρήματα των κηδεμόνων 
έξηντλήθησαν, ή διαγίογή των μελών τής 
πολιτείας, κατέστη ου μόνον ενοχλητική εις 
τους περίοικους, άλλα ιυραννική Εύρον 
εντός του Καλαμώνος τού, οποίους έξερεύ* 
νησαν διά των ανοιχθησών οδών και δια
δρόμων, δυο μικράς λέμβους ψαράδων, ήμι- 
βυθισμένας είς τά νερά τής λίμνης εντός 
των Καλαμώνων, τάς οποίας άγνωστοι ψα
ράδες τής λίμνης είχον ήμιβυθίση, ινα μή 
τά κύματα ιάς παρασύρουν και ινα διατη* 
ρήται τό σκάφος εις ύγράν κατάστασιν, 
διά νά βουλώνουν αί όπσ'ι, αΐ όποια εκ τής 
ξηρασίας, ανοίγουν είς τά μέρη τής συναρ- 
μολογήσεως των σανίδων. Τάς δύο αύτάς 
λέμβους των ψαράδων, αφού άφήρεσαν 
από τό κήτος των τά νερά πού τάς έβούλια- 
ζαν, έξήγαγον εις την επιφάνειαν, και αφού 
συνεπλήρωσαν τά έλλείποντα έξαρτήματά 
των, τάς μετεχειρίσδησαν ινα άποτελέσωσι 
την αρχήν και τά πρώτα στελέχη τού στό
λου τών επιδρομών, τον όποιον ή Βουλή 
τής Πολιτείας τού Καλαμώνος, άπεφάσισε 
νά δημιουργήση προς έξοικονόμησιν τών 
προς τό ζήν τών μελών τής πολιτείας.

ΙΙλήν δέ τών αρχικών τούτων ενεργει
ών προς δημιουργίαν τού στόλου» εσκέφθη- 
σαν νά δημιουργήσωσι και λιμενίσκον προς 
τήν λίμνην εις τό ακρον τού Καλαμώνος, 
διά ξύλων τά όποια άπέκοψαν άπο τά δέν
δρα τή; όχθης τής λίμνης; Μέ όρμητήριον 
πλέον οί πολίτα τού Καλαμώνος τον όρμον 
τούιον, και μέ στολίσκον άπαρτιζόμενον, 
επί τον παρόντος, άπό τάς δύο άναδυθεί- 
σας ώς έλέχθη έκ τών ύδάιων τής λίμνης 
ψαρόβαρκες, ήρχισαν νά ένεργώσι νυκτερι
νός επιδρομάς, ιδίως είς τά περίχωρα καί 
τά γειινιάζοντα χωρία καί λαχανοκήπους, 
προς προμήθειαν άνεξόδως λαχανικών, αλ
λά προσέτι καί πουλερικών ή άλλων τροφί
μων, χρησίμων διά τήν διατροφήν τών ά
νεργων πολιτών τής Πολιτείας τού Καλαμώ
νος, έκ τής προμήθειας ιών οποίων εξηρ- 
τώνιο τά συνεχή υπαίθρια γλέντια καί ή
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απαρτία τού Βουλευιηρίου τής Πολιτείας ; 
τού Καλαμώνος. Έσοφίζοντο δέ και έφεύ- |  
ρισκον διάφορα επιτυχή μέσα, προς αίχμα- 
λωσίαν, άνευ περιττού θορύβου, τών που- f 
λετρικών. |

Ουτω, μεταξύ τών άλλων, κατά τάς έκ 
δρομάς των εις γειτονικά κτήματα, άντελή 
φθησαν δτι, παραπλεύρως τού χο>ρίου Πε 
ράματος και έν γένει μεταξύ τής τοποθεσί 
ας 'Α γίου Νικοκάου Κοπάνων καί τού χω 
ρίου Πέραμα, έ'ρρεον πολλαί υδάτινοι δχε 
τοί καί διόρυγες, επί τών οποίων έκολυμ 
βούσαν άφθονες πάπιες τών χωρικών τού $ 
Περάματος ή άλλων αγροκτημάτων. Έσκέ* ’ 
φθησαν δέ ένα μέσον, τό όποιον αμέσως <■ 
έθεσαν είς τήν πράξιν πρ ' ς σύλληψιν τών γ 
πτηνών τούτων. Έτρυπούσαν μεγάλους, 
σπόρους καλαμποκιού, καί περνούσαν είςτήν ύ 
οπήν των κλωστήν, τήν οποίαν εδενον, καί* 
έκράτουν αυτή τό έτερον άκρον. Αί πάπιεςι 
βουλιμιούσαι άνήρπαζαν τον σπόρον τού κα*| 
λαμποκίου καί αφού τον κατέπινον ήσαν* 
αιχμάλωτοι τού κρατούντος τό έτερον άκ-| 
ρον τού επιβάτου τής ψαρόβαρκας, ό όποΐ·| 
ος θριαμβευτικούς τάς εφερεν εις τον Καλα*| 
μώνα καί έπεκολουθούσεν τό ψήσιμο καί$ 
τό γλέντι. Παρόμοια επίμεμπτα έργα έφ ε | 
ρον συχνά εις εις πέρας οί πεινώντες πολΐ* | 
ται τής Πολιτείας τού Καλαμώνος.

’Αλλά αί κακαί των πράξεις, εσχον κα 
κόν αντίκτυπον διότι οί γείτονες ϊδιοκτήι f 
ται τών λαχανοκήπων καί πτηνών δέν εβρά| · 
δυναν νά άντιληφθώσι τήν ελλειψιν τ ώ |;  
περουσιακών στοίχε ίων'των καί νά άνακα|: 
λύψωσι τούς δράστας, τούς οποίους όμω^' 
ές^οβούντο νά άντιμετωπίσωσιν εκ τού έμ'· 
φανούς, λόγω τών πιθανών κακών επακοκ, 
λουθημάτων μιας κατά μέτωπον προσβολήν» 
τής Πολιτείας τού Καλαμώνος.

’Απέναντι τών κακών πράξεων τώ\· 
στασιαστών μαθητών, έσκέψθησαν κακώ* 
καί έλοβον κακάς αποφάσεις προς άνόρθο^ 
σιν τού προσγενομένου είς αυτούς κακο& 

Πέριξ δηλαδή τού χωρίου Πέραμα, it% 
ριεφέρετο καί ένεφανίζετο, κατά διάφορ$ 
χρονικά διαστήματα, είς ληστής τής κακ*§ 
ώρας, ονομαζόμενος Ζή*ος, δσπς εκαιρ<| 
φυλακτούσεν εις τά άκρα τού χωρίου το 
του, ίνα συλλαβή ζώντα τον γαιοκτήμο 
καί ιδιοκτήτην τού χωρίου Πέραμα *Αί
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δουλλάχ εφένδην^ τον όποιον νά άπαγάγη 
καί να ζηιήση προς άπελευθέρωσίν του δγ· 
γο>δη λύτρα. Είχε δέ ούτος εντός του χω
ρίου κατασκόπους του, οιτινες θα τον ει
δοποιούσαν δταν θα ήρχετο ό Άβδουλλάχ, 
Γνα τον ζωγρίση

Μέ τούς κατασκόπους κού ληστού τού
του, ειδοποίησαν οί παθόντες εκ της Π ο
λιτείας τού Κα?ναμώνος τον Καπεταν Ζη- 
κον, κ<Γι τού συνέστησαν δπως αντί νά συλ
λαβή αιχμάλωτον τον Μουσταφα Έ φένδην, 
ή ο καλλίτερου και δλιγώτερον ριψοκίνδυ 
νον νά συλλαβή αιχμάλωτον τον Ν. Βό* 
λιαν, τού όποιου οί γονείς ήταν πλούσιοι* 
καί εάν τον συνελάμβανεν θά επαιρνεν ά
φθονα λύτρα. Καί τον έπεισαν* καί μίαν 
ήμέραν, κατά την οποίαν ό αρχηγός τής 
Πολιτείας τού Καλαμώνος Βόλιας, έπροχώ- 
ρήσε προς τό χωρίον Πέραμα, ίνα εύρη 
τρόπον επεκτάσεως τού έργου καί τού δ ι
κτύου των προμηθειών τής Πολιτείας του 
Καλαμώνος, οί Ινδιαφερόμενοι χωρικοί τού 
Περάματος, τον είδον και ειδοποίησαν τον 
πλησίον καί είς μίαν σπηληάν κρυμμένον 
Καπετάν Ζήκον, δστις ευρών τον Ν. Βό
λι αν, έμπροσθεν τού παντοπωλείου τού χω
ρίου, όπόθεν επρομηθεύθη σιγάρα, τον ά- 
πήγαγεν εις τά πλησίον βσυνά του Μιτσι- 
κελίου.

Ό λίγας ήμέρας «ργότερον, μία έπι- 
σ ολή μυστηριωδώς φθάσασα είς χειρας 
τού κηδεμόνος, τον ειδοποιεί δτι, εάν δεν 
άφινεν εις τι μέρος τής άνω τού Πέραμα-

(τος χαράδρας τού βουνού τούτου, εντός 10 
ήμερών, χιλίαί χρυσάς λίρας, θά εύρισκον 
^τόν Ν. Βόλιαν νεκρόν, ως άντίποινον. Χρή
ματα τόσα ούτε ειχον, ούτε εστειλον είς τό 
ίπροσδιορισθέν μέρος* καί τό πτώμα τού 
tN. Βόλια εύρέθη εις τό ίδιον μέρος.

'Ά μ α  τή άναγγελίρι τού θανάτου τού 
αρχηγού των οί πολΐται τής Πολιτείας τού 
Καλαμώνος, συνελθόντες έν τάχει εις 
τό Βουλευΐήριον τού Καλαμώνος, καί όμο- 
φώνως άπεφάσισαν νά κηρύξωσιν την λή- 
ξιν τής Πολιτείας τού Καλαμώνος, ελλείψει 
περαιτέρου σκοπού καί μεστόν τής ύποστά* 
σεώς της. ’Ιδιαιτέρα τελετή λήξεως τών 
εργασιών τού Βουλευτηρίου δεν εγενετο καί 
ούτε τυμπανουκρουσίαι ήκούσθησαν, ούτε 
κανονιοβολισμοί εκρότησαν, ούτε σάλπιγγες 
ήχισαν, δπως συμβαίνει είς τάς ουσιώδεις 
μεταβολάς τών συνήθων Πολιτειών καί 
Κρατικών Σωμάτων, αλλά οί πολΐται τής 
Πολιτείας τού Καλαμώνος, άπεχώρησαν σ ι
ωπηλοί και κατηφεΐς και μ9 ανυψωμένους 
τούς γιακάδες τών επανωφορίων των, δπου 
βλέπει κανείς τούς απερχομένους μετά την 
κήδευσιν προσφιλούς των ατόμων. Ή  Π ο
λιτεία τού Καλαμώνος έξέλιπεν άδόξως καί 
άκάρπως.

Ή  περειφέρεια τού Καλαμώνος, ήσύ- 
χασεν από τάς συνήθεις φωνάς τών συγκεν
τρωμένων πολιτών. Οί ίδιοκτήται τών γει- 
τωνικών κτημάτων, άνεπνεύσαντες, έφησύ 
χάσαντες. Τά καταπατηθέντα καλάμια τού 
Καλαμώνος άνωρθώθησαν καί άνεζωογο- 
νήθησαν. Οί άπολέσανιες τις ψαρόβαρκες 
ψαράδις, παρέλαβον τά πλεούμενά των, καί 
πί πάπιες τού χωρίου Περάματος καί πλη- 
σιοχώρων μερών, αΐτινες εν τφ μεταξύ εκ 
τού φόβου τών επιδρομών τών πολιτών τής 
Πολιτείας τού Καλαμώνος είχον κλεισθή 
είς τά κοτέτσια των, άφέθησαν έλεύθεραι 
καί ήρχισαν επιχαρίτως νά κολυμβώσιν ά- 
φόβιος είς τό κανάλι τής λίμνης. Καί ή 
γλυκεία αύρας τής λίμνης διέλυσε τούς καπ
νούς τών μαγειρείων τού Καλαμώνος καί 
διέσχισεν την γλυκείαν ηρεμίαν τής γαλήνης



ί

9

ΦΑΝΗ ΤΟΥΛΟ ΥΠΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ <S ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟ 'ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ/
I

ε) 'Η  διδασκαλία τής *Ιστορίας
Γιά τό Γεροστάθη ή άξία τής ιστορίας 

είναι μεγίστη. Διαφωτίζει τά δύσκολα προ
βλήματα τοΟ παρόντος καί διαγράφει τήν 
πορείαν τοΟ μέλλοντος ένός λαοΟ. Φρονημα
τίζει, ωθεί καί καθοδηγεί στήν πραγμάτω
ση τής ένιαίας έθνικής βουλήσεως, στη συ- 
νέχισι τής δημιουργίας άθανάτων πολιτιστι
κών έργων. Γι’ αυτόν τόν λόγο ίστορία δέν 
σημαίνει παράθεση γεγονότων, άριθμώνκαί 
χρονολογ ιών, μηχανικήν άπομνημόνευση(31). 
Ή  ιστορία ώς έξέλιξη τοΟ «άντικειμενικο- 
ποιημένου πνεύματος» μέ άντάςιο όργανο 
τόν Ελληνισμό— στήν περίπτωσή του·—άν 
θεωρηθή «άπλή διήγησις συμβεβικότων* 
δέν μπορεί νά έξασκήση καμμιά μορφωτι
κήν έπίδραση. "Οπως γιά τόν f r , P A U LS E N  
έτσι καί γιά τόν Μελά ή ίστορία μορφώνει 
«έφ* όσον προβάλλει στη συνείδηση τοΟ παι 
διοΟ ώς πρότυπον τήν ζωήν μεγάλων προ
σωπικοτήτων τής ιστορίας» Καί τήν 
άρχήν αυτήν έφαρμόζει όχι μόνον διδάσκον
τας τά παιδιά στις φιλικές τους συναντή
σεις, άλλα και τό σχολείο καθοδηγώντας, 
δταν συμβουλεύη τό δάσκαλο «νά μή πε- 
ριορίζηται είζ τήν άπλήν διήγησιν τώνσυμ- 
βεβηκότων τής ιστορίας, άλλα νά προσκαλή 
ίδίως τήν προσοχήν μας εις τάς αρετάςκαί 
τάς κακίας τών προγόνων μας, όπως μιμώ- 
μέθα τάς πρώτας, καί άποφεύγωμεν τάς 
δευτέρας* έπί έκάστου δέ συμβεβηκότος νά 
γυμνάζη τήν κρισιν μας, καί νά μορφώνη 
τήν καρδίαν μας» (3β).

(Κατά τό κείμενο—άςέπιτραπή μία πα
ρένθεση—ό Γεροστάθης παρακολουθεί τό

* ΣυνΙχιια έκ τοδ προηγουμένου σ§λ. 680.

ιf
μάθημα τής Ιστορίας στό σχολείο. Στό τέλος ? 
παίρνει τήν άδεια του δασκάλου ν* άπευ- ί 
θύνη κι’ αύτός στόν έξετασθέντα μερικές 5 
έρωτήσεις. ’Έ χει καί πάλι φαιδρό αυτός τό 
πρόσωπό του. Στήν πρώτη έρώτηση: Ποίον « 
προτέρημα τοΟ Θεμιστοκλέους έπέφερε τήν  ̂
νίκην τής Σαλαμίνος, παίρνει τήν άπόκρι- *; 
ση: Ή  φρόνησις τοΟ Θεμιστοκλέους κατώρ- $ 
σε τήν νίκην αύτήν. Στήν έρώτηση: KalV 
πώς έδειξε τήν φρόνησίν του τούτην; τήνί 
άπάντηση: προετοιμάσας τά διακόσια πλοία* 
έγκαίρως. !

Επίσης, όταν μιά άλλη φορά ό Γερο4 
στάθης ρωτάει ένα μαθητή: τί διδάσκει ή 
ίστορία του ΤρωίκοΟ πολέμου:—Μάς διόά·? 
σκει ότι οί Έ λληνες ένίκησαν τούς Τρωα-4 
δίταςίΐ... θά elvat ή άπάντηση. Κι’ έτσι μέ 
τόν υποτυπώδη, έστω, διάλογο—σημειωτέα 
ον ότι πρόκειται περί άναμνήσεων τοϋσυγ-3 
γραφέως—πού προδίδει πόσο άδέξια διδα-? 
σκόταν τό μάθημα τής ιστορίας, καταλή ·| 
γουν στό συμπέρασμα, ότι ή νίκη τής Σ α | 
λαμίνος όφείλεται άφ’ έτέρου καί στό *πά<τ 
ταξον μέν, άκουσον δέ», καί ότι τά πλοί^' 
καί τά όπλα δέν νικούν, άν δέν υπάρχη ότ 
μόνοια, ένωση κι* έπιμονή, τίς χώρες τώ> 
γυιών τών Πριάμων).

ΙΙροκειμένου νά διδάξη τό νέο ό Γέρο 5 
στάθης θά προσπαθήση νά συνδέση τήνίστο * 
ρική ή μυθολογική ύλη άναθέτοντας σ’ έν 
μαθητή νά διηγηθή τό προηγούμενο. Mr 
γάλη διδακτική σημασία άποδίδει στά otc' 
φορά ιστορικά άνέκδοτα τής ζωής τών ήριίΙ 
ων καί τίς είδικές λεπτομέρειες, πού «έξαφ
φνης» συλλαμβάνουν καί διαφωτίζουν 
όλο νόημα ’Επεξεργάζεται μέ κάποιο φ | |  
σικό τρόπο τό . θέμα, καταφεύγει
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μαγευτική μελψδία των μεγάλων μομφών 
τής Ελληνικής ιστορίας Ιπιόιώκει νά έξαρ- 
θοΰν ουσιώδη αίτια καί γνωρίσματα, ώσιε 
νά διαποτιοθή ό μαθητής με τό ήθος καί 
τό έθνικό φρόνημα τής προσωπικότητας.

Ά λ λ ’ δει χαρακτηρίζει τή διδασκαλία 
του, ιδίως στό μάθημα τής ίστορίας, είναι ό 
ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό ς  καί ή π ί σ τ η πού 
την διαποτίζουν. Έ  λατρεία τής έλληνικής 
πατρίδας, φαεινής πλέον ιδέας μες τις με
γάλες ιστορικές διακυμάνσεις, τόνσυναρπά
ζει και τόν συγκινεί βαθύτατα. Τό έντονο 
τούτο βίωμα έκδηλώτεται στό π ά θ ο ς  τό 
λ υ τ ρ ω τ ι κ ό για τή φλέγόμενη ψυχή 
του, μέ τό όποιο διδάσκει την ιστορία του. 
Έ  μεγάλη αυτή ίίαιδαγωγός τού έχει έμπι- 
στευτή έ>α δ:αμάντΐ: τήν άπόλυτη βεβαιό
τητα τής άνοοικής πορείας τού Ε λ λ η ν ι
σμού. Τά παρακάτω λόγια θέλουν πολλά 
νά συμβουλέψουν: «Οί όφθαλμοί του ήστρα- 
πτον, αί παρειαί του έφλόγιζον, αίχειρονο- 
μίαι του ήσαν έκφραστικώτ'τται καί ή φωνή 
του μελωδική. Σέβας καί ένθουσιασμός έ· 
κυρίευαν τόν Γεροστάθην, όσάκις περί τής 
φιλοπατρίας των προγόνων μας έπρόκειτο' 
λύπη δέ καί μελαγχολία έξωγραφίζοντο έπΐ 
τού προσώπου του, δτε περί τών δεινήν τής 
πατρίδας άνέφερεν. Άλλ* δτε περί τού μέλ
λοντος ώμίλει, γλυκύ μειδίαμα έφαίνετοείς 
τά χείλη του, καί άκτίνες έλπίοος έλαμπον 
έπί τού μεγάλου μετώπου του» (*θ). Καί τά 
άποτελέσματα τής διδασκαλίας του στις 
παιδικές ψυχές: Ή το  θείος καί θειον α ί
σθημα ένεφύσησε εις τάς νεανικάςμας καρ- 
δίας*.
οτ) Τά Φνζιογνωστικά μαθήματα

Στό «Γεροστάθη» δέν μπορούμε νά πού
με, βέβαια, πώς ύπάρχει μεγάλη γιά Ολι
κόν άπό τήν περιοχή τής φύσεως (δπως σή
μερα τό έννοούμε), Ολικό τού περιβάλλον
τος κόσμου καί τών σχέσεων λόγφ τής έπι- 
δράσεω; τού άνθρώπου. Διότι νοσταλγείται 
ή ζωή τού παρελθόντος. Ά λ λ α  στά άνα- 
γνωστικά τεμάχια: «Πτερά», Τά «άνθη», 
«Τά άκαρπα δένδρα», «Τά άγρια θηρία» 
παρατηρεί κανείς, δτι 0 Μελάς έχει διαι- 
σθανθή τό β ι ο λ ο γ ι κ ό  τρόπο διδασκα
λίας τών μαθημάτων ζωολογίας—φυτολο
γίας. Κυρίως δμως— καί δυνατόν νά θεω·

ρηθή ώς έρβαρτιανή προσέγγιση ή συγγέ
νεια— ή διδασκαλία του είναι φ ρ ό ν η μ α -  
μ α τ ι σ τ ι κ ή. Φαίνεται καθαρά, πώς σκο
πός του είναι νά αισθανθούν καί νά κατα
νοήσουν τά παιδιά τή νομοτέλεια καί σκο
πιμότητα τών δντων καί τών φαινομένων, 
τήν «κρυφή αρμονία» πού μαρτυρεί τήν παν- 
σοφία τού Δημιουργού.

Ό  Γεροστάθης καλλιεργεί μόνος του συ- 
σιηματικώτατα τόν κήπο τού σπιτιού του.

'Η  συντροφιά του θά γευτή τούς μυρω
δάτους, γλυκούς καρπούς του, άλλά δέ φαί
νεται νά άσχολήται καί μέ τις έργασίες 
τού κήπου, έκτός άπό ένα μαθητή ό όποιος 
πείθεται νά άκολουθήση τό γεωργικό έπάγ- 
γελμα κ ι1 έτσι τακτικώτατα έργάζεται στόν 
κήπο. Ό  Γεροστάθης σκέφτεται νά τόν 
στείλη άργότερανά μετεκπαιδευτή στό έξω- 
τερικό, γιά  νά διδάξη ύστερα στους συμπο
λίτες του νέου; τρόπους παραγωγικής καλ
λιέργειας.

ζ) 'Η  Γυμναοηκή
Ό  νόμος 6) 18 Φεβρουαρίου 1834 πού 

άναφέραμε καθώριζε γιά τούς μαθητές τών 
δημοτικών σχολείων «δίς τήςέβδομάδος σω- 
ματικάς άσκήσεις». Ε ίναι τό πρώτο βήμα 
τού κρατικού ένδιαφέροντοςπρός τήν κατεύ
θυνση τής γυμναστικής κινήσεως στήν έλευ- 
θερωμένη Ε λλάδα . Ε ντούτο ις ή στενή ση
μασία πού άποδίδεται γενικά στή γυμνα- 
σ;ική, οί παντοειδείς έλλείψεις, οί «Οργανω
τικές άτέλειες κ.λ.π. συντελούν ώστε νά 
παραμένη μέχρι τού 1850 περίπου σέ έμ- 
βρυώδη σχεδόν κατάσταση (37).

*0 Γεροστάθης έχει κατευθύνει τήν προ
σοχή του καί στόν τομέα τής γυμναστικής 
μορφώσεως. Σώμα καί ψυχή βρίσκονται σέ 
στενή άκατάλυτη σχέση ά λ λ η λ ε π ι -  
δ ρ ά σ ε ω ς. Επομένως ή άρμονική άνά- 
πτυξις τού άνθρώπου μόνον σάν· όλότητα 
μπορεί νά νοηθή. «Μόνον έάν έχωμεν ψυ
χήν υγιά έντός σώματος υγιούς, δυνάμεθα 
νά είμεθα αληθώς εύτυχείς... Διά τού έγκε- 
φάλου ή ψυχή σκέπτεται, διά τών νεύρων 
αισθάνεται, καί διά τών μυώνων κινεί τά 
διάφορα μέλη τού σώματος είς τήν έργασί- 
αν καί τήν ύπεράσπισιν τής πατρίδος. Άλλ* 
δταν τό σώμα πάσχη τότε καί 0 έγκέφαλος 
καί τό νευρικόν σύστημα καί οί μυώνες
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συμπάσχουν’ Επομένως καί ή σκέψις τότε 
χωλαίνει καί ή αίσθησις Εξασθενεί καί ή 
Εργασία παύει, καί ή πατρίς υποφέρει» (2β). 
"Ετσι ή υγεία καί ή άσκηση του σώματος 
άποτελοΟν πρωταρχικό μέλημα της άγωγης 
του. Γι' αυτό καί τό πρώτο μέρος τοΟ βι
βλίου στην υγεία τοΟ σώματος άφιερώνεται.

Ά λλα  ή γυμναστική δεν χαρίζει μονά
χα  ευεξία, συνεργεί στήν ηθική μόρφωση 
καί τήν Ελευθερία του άνθρώπου. eO Γέρο- 
στάθης έχει άντιληφθή τή μεγάλη μορφω
τική δύναμη τής σωματικής άγωγης καί 
κατακρίνει τούς «Εξ Επαγγέλματος καί δλως 
άνωφελείς είς τήν πατρίδα άθλητάς», οί 
όποΓοι, «άφοσιούνται άποκλειστικώς είς τήν 
σωμασκίαν παραμελοΟντες τόν φωτισμόν τού 
νοός καί τής κσρδίας των τήν διάπλασιγ»(2̂ .

eO Μελάς θρεμμένος μέ τό άρχαίο Ελ
ληνικό πνεύμα παρουσιάζει μια σπουδαία 
καινοτομία τής αχολικής ζωής είσάγοντας 
τό μάθημα τής γυμναστικής στό σχολείο 
τού Γεροστάθη. Τά παιδιά άσκούνται μέ 
διάφορα όργανα (μονόζυγα, δίζυγα, βάθρα 
κ.ά.) ,  μέ τά όποία ό ίδιος έχει Εφοδιάσει 
τό σχολείο τους. Είναι τά κυριώτερα όργα
να τού Γερμανικού γυμναστικού συστήμα
τος ( χ . 1778 —1852η πού διδάσκεται 
γιά πρώτη φορά στήν Ελλάδα άπό τό Διευ
θυντή τού διδασκαλείου στό Ναύπλιο Γερ
μανό Μ. Κόρκ. Μέ τόν άναχρονισμό τούτον 
δ Μελάς δίνει μια πληροφορία σχετικά μέ 
τήν εικόνα τής σχολικής γυμναστικής των 
καιρών του πού φερμένη άπ* τις χώρες τού 
Βορρά Επιβάλλει τή σκληρή γιά τά τρυφε
ρά παιδικά κορμιά άσκηση των σιδερένιων 
μυών. Τήν είκόνα πού θα ήταν παρμένη άπό 
τόν ίερο χώρο τής 'Ολυμπίας, άν δέν ξεχ
νούσε τή μορφωτικότητα, τή χάρη καί τήν 
πλαστικότητα τών άγώνων, πού ύμνησε ή 
πινδαρική λύρα, άν ή άνορθωτική προσπά
θεια τού κράτους δέν δεχόταν σάν «βροχή 
τού Δία» τήν κηδεμονία ή τά έπιτεύματα 
τής «φωτισμένης» Εύρώπης.

Στήν Εξοχή θά διδάξη ό Γεροστάθης— 
συμπληρώνοντας τό σχολείο —διάφ ορα άγω- 
νίσματα καί άθλητιχά παιγνίδια. Θ ' άσκηση 
τά παιδιά στό τρέξιμο, στό πήδημα, στό 
δίσκο, ατό λιθάρι (β0). "Έτσι δέ λείπει ή 
νότα άπό τό μουσικό φλοίσβο τού Ευρώτα, 
άπό τήν ήρεμη ζωή τής κλιφτουριάς. ΚΓ ό

άσπρομάλλης Γέρος δέν μένει ξένος, γυμνά
ζεται κΓ αύτός, είναι έ Ελλανοδίκης καί 
πλέκει τά στεφάνια τών νικητών (3Ι).

Δέν άρκείται, όμως, στή χαρά καί στή 
δύναμη τής κινήσεως, πού δοκιμάζουν οί 
μικροί του φίλοι. Ή  άξία τής γυμναστικής 
Εμπνέεται άπό Ενα άγλαϊσμένο παρελθόν. 
*Η άσκηση καλλιεργεί πλήθος άρετές κΓ 
άνέοειξε μεγάλους τού; άνδρες τής Σπάρ
της, τών 'Αθηνών, τών θηβών καί ττ,ς Μα 
κεοονίας. Ή  ίδέα καί ή άγάπη τής άγωγης, 
πού θά πλάση τόν «καλόν» στό σώμα άλλα 
καί τόν «άγαθόν» στήν ψυχή, Ενσαρκο)μένη 
στις όλύμπιες μορφές τής ιστορίας, μιλάει 
στα παιδιά ωσάν σέ ψυχές πιστών.

η) *Η σημασία τών εκδρομών
Ά λ λ η  σπουδαία καινοτομία είναι ή ει

σαγωγή τής Εκδρομής στή σχολική ζο)ή. 
«Οί περίπατοι» -Εκδρομέςάποτελούν πλού
σια πηγή μορφωτικών άγαθών, διευκολύνουν 
στή δημιουργία διαφερόντων, χαρίζουν φυ 
σικότητα στή διεξαγωγή τής διδασκαλίας.

eO Γεροστάθης καί ή συντροφιά του πά
νω στό βουνό μέ τόν πρωινό ήλιο καί τήν 
κρυσταλλένια αίσθηση, πού τήν άργυρώνει 
μακριάθε τρυφερά μιά λουρίδα λίμνης ήμέ 
τή δύση του, πού βάφει ώς τό μαβί πέρα 
άπ5 τήν ούγια τ ' ούρανοΟ τό μούχρωμα καί 
τήν Εσπερινή γαλήνη τών γήινων όγκων, 
τήν άνοιξη ή τό φθινόπωρο μέ τά μελαγχο
λικά του σύννεφα, Εξω στούς άγρούς καί τά 
λιβάδια, όπου όδηγούν εύωδιαστοί Εδώ— 
καφεδιοί Εκεί ή ξηροί δρόμοι καί κελαρύ
ζουν άσημένια ρυάκια, στόν κήπο τού σπι
τιού του μέ τά Ελικοειδή δρομάκια, τήν 
πρωινή ή άπογευματινή ευωδία τών δένδρων, 
θά περάσουν τις περισσότερες ώρες τής γ\ω* 
ριμίες των, άνακαλύπτοντας Εναν καινούρ
γιο κόσμο, πού δίνει πλάτος καί βάθος στή 
ζωή: τή Φύση μέ τήν όμορφιά, τή σοφία 
τήν ευδαιμονία της...

Χάρη στήν Εκδρομή καί τήν υπαίθρια 
διδασκαλία συλλαμβάνεται ή αρμονία τού 
σύμπαντος καί βιώνεται Εντονώτερα ή ιδέα 
τού θείου. Τό άνοιχτό βιβλίο τής σοφίας 
Εναποτίθεται τώρα στα χέρια τού παιδιού 
γεμίζοντάς το πρωτόγνωρη εύτυχία. Ή  φυ
σική του όρμή νά κινηθή, νά μάθη, νά ρω- 
τήση, να διεισδύση βρίσκει γιά πρώτη φορά
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έναν πρόθυμο δδηγδ, τό Γεροστάθη. «Οί 
μιχροί του φίλοι» θαυμάζουν τήν ωραία φύ
ση αναπνέουν ζωογόνο άρωμα, διδάσκονται 
παίζουν. Στις συναντήσεις των θά μπορούν 
νά όλοκληρώνουν νή διδασκαλία τους (άν 
δεν έχη όλοκληρωθή) ή νά άφορμοΟνται. 
Εξυπηρετούν, λοιπόν. οί περίπατοι αύτοί 
διπλό σκοπό: τον υγιεινό—ψυχαγωγικό καί 
καί τό διδακτικό.
β. Ι1ΑΙΔΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ «ΓΕΡΟ· 

ΣΤΑΘΗ»

\\

Σχετικά μέ τό πρόβλημα τών παιδονο- 
μικών μέσων ό «Γεροστάθης» είναι τό κή
ρυγμα τής καλωσύνης και τής παιδαγωγι
κής αγάπης σέ μιαν έποχή πού ή αρχή τής 
βαναυσότητος καί τής σκαιότητος, κληρονο
μιά πείρας ζοφερών χρόνων, Αποτελεί, άν 
μή κύριο, πάντως όχι ευκαταφρόνητο Αξί
ωμα τής διδακτικής. Έ  ποινή, τό πιό έσχα
τον μέσον μαθήσεως Αντικαθίσταται άπό 
τήν π ρ α ό τ η τ α  καί τήν ύπομονή, ώστε 
ή Ανάγκη της νά γίνεται Ακατανόητη καί 
νά έκλειψη. Τά παιδιά ΑγαποΟν καί π ι- 
ο χ ε ύ ο υ ν  τό Γεροστάθη, καί γιά τούτο 
μπορούν νά μάθουν. Με τό παράδειγμά του, 
τή φυσικότητα τής διδασκαλίας του. τέλος 
μέ τήν αγάπη του πού έμπνέει, Αναμορφώ 
νει καί εύεργετει, ένθουσιάζει καί παρακι
νεί. Καί ποια Αντίθεση μ-.ταξύ τού δασκά
λου καί τής έργασίας τού σχολείου καί τής 
συντροφιάς τού Γεροστάθη. ’Εκεί οί τέσσε
ρις τοίχοι, τό σχεδόν Ανούσιο μάθημα, ή 
παγερότητα, ό άτεγκτος πολλές φορές δά
σκαλος. Έδώ ή άδολη Φύση, Ατμόσφαιρα 
ζωντάνιας καί φυσικότητας, Αγάπης, ηρε
μίας. Στό σχολείο ό μαθητής παραμένει 6 
«λογιώτατος», έδώ, είναι ό «φίλος» Πέτρος, 
ό Κο>στας, ό Αθανάσιος». «Ποτέ δέν είδο- 
μεν τόν Γεροστάθην ώργισμένον, Ιξημμέ- 
νον ή σκληρόν πρός τινα έξ ήμών, Αλλά μέ 
υπομονήν, μέ φρόνησή καί μέ ήσυχίαν μάς 
έξήγει τά σφάλματά μας καί τάς δυσαρέ- 
στους συνεπείας αύτών, προσπαθών νά έμ· 
πνεύση είς τόν νοΟν καί τήν καρδίαν μας 
τήν μετάνοιαν καί τήν έπιθυμίαν τή; διορ- 
θώσεως... "Οθεν κεντών εύστόχως τήν φι
λοτιμίαν μας πρός τήν Αρετήν, ποτέ δέν 
μάς άπηυθυνεν, ύβρεις, κακολογίας ή ραβ
δισμού;» (8!),

Μιαν απέραντη α ι σ ι ο δ ο ξ ί α  είναι 
τό χαρακτηοιστικό γνώρισμα τού δασκάλου, 
τόν όποιον όραματίστηκε ό Λ. Μελάς Ε μ π ι 
στοσύνη στον Ανθρωπο ώς φορέα πολυτίμων 
δυνατοτήτων καί «σκεύος έκλογής» αισιο
δοξία γιά τή δύναμη τού Λόγου καί τού έρ
γου τήί αγωγής, ακόμη καί μπροστά σέ 
πολύ δύσκολες περιπτώσεις. «Πολλάκις οί 
διδάσκαλοι έσυμβούλευσαν, έπέπληξαν καί 
έτιμώρησαν τόν ’Αθανάσιον, Αλλά τά πάντα 
είς μάτην. ., άπελπισθέντες έπρότειναν έπί 
τέλους είς τόν Γεροστάθην τήν έκ τού σχο
λείου αποπομπήν τού Αμελούς ’Αθανασίου, 
διότι καί αύτός ούοέν ωφελείτο, διά τού κα
κού οέ παραδείγματός του ήδύνατο καί άλ
λου; τών μαθητών νά βλάψη... Άλλ* ό α γα 
θός Γεροστάθης δέν είχεν ε ί σ e τ ι ά· 
π ε λ π ι σ θ ή» (31). Γιατί καθώς προεΐπε ό 
Πλούταρχος ή «παιδεία δείται καί κόπου 
καί χρόνου πολλού καί δαπάνης ού μικράς». 
"Οταν πάλλεται ή καρδιά καί διαποτίζεται 
ή ψυχή άπό τό θαύμα, τή λαχτάρα, τήν α
γάπη καί τό σεβασμό γιά τόν άνθρωπο πού 
θάρθη «κευθαών θησαυρών», ή ποινή είναι 
ανάξια νά όνομαστή μέσον άγωγής. Δέν ά- 
πελπίζεται, δέ βιάζεται. ^Ερχεται νά δια* 
κηρύξί] τό σεβασμό τής προσωπικότητος τού 
παιδιού, πού δέν μπορεί νά είναι £νας//0- 
M UCU LU S  άλλά όντότητα λυ ί  G ENERIS  
τό τραυματίζει, δέν τό εξευτελίζει, ό'ταν 
σφάλλη παιδικά, άλλά μέ «τήν συνήθη φαι- 
δράν του φυσιογνωμίαν» καί τήν Αγάπη 
συμβουλεύει, καθηδηγεί, οίστρηλατεϊ.

Στήν παιδαγωγική άξία τών Αμοιβών 
πιστεύει ό Γεροστάθης. Είναι τό μέσον πού 
άνταποκρίνεταί στη φυσική τάση του Αν
θρώπου νά διακριθή καί γεμίζει τήν ψυχή 
μ* ευχάριστα συναισθήματα, τά όποια τόν 
ωθούν νά έπιδιώκη τήν έκ τέλεση έργων καί 
πράξεων πού άποσπούν τήν έκτίμηση καί 
τόν έπαινο, Γιά τόν άνθρωπο, πού διαθέτει 
τή δραστηριότητά του νά άνυψωθή άπό τό 
ζωώδες— νά συντελέση στήν προκοπή καί 
τήν ευτυχία τού έαυτού του, καί τού συνό
λου, ή εύγενική χειρονομία γίνεται αίτημα 
Ιερό, καθολική ύποχρέωση. Σέ παρόμοιες 
περιπτώσεις ή άμοιβή αποβάλλει τό βάρος 
τής ύλης (3ΐ), είναι ή ηθική ένίσχυση γχ* 
έπιβράβευση τού άτόμου. Τήν ήθική άμοι
βή διδάσκει κυρίως ό Γεροστάθης, Ά λλά
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κι* είναι αισθητή ή πρόοδος. Συμβουλεύει 
λογική, μετρημένη χρήση του μέσου τού 
του καί συγκεκριμμένα, έφ’ βσον έπιβάλλε· 
ta t  για τις δυνάμεις του. ’Ένα νεύμα, μια 
κατάφαση, ένα «εύγε» («πολλά εύγε», θά 
έλεγε ό άδέκαστος ύπολογιστής), μια ευα
ρέσκεια οίστρηλατοϋν τήν παιδική ψυχή. 
Στις έξαίρετες πράξεις καί στα παιγνίδια 
τό στεφάνωμα του νικητού προδίνει Ε λ λ η 
νοπρεπή άντίληψη.
7. Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 11ΡΟΣΑΝΑ- 

ΤΟΛΙΣΜΟΣ
Στο «Γεροστάθη» ιό πρόβλημα τής έρ· 

γασίας, σαν μοναδικής πηγής ζωής κατέχει 
σπουδαία θέση, γιατί έκεί βρίσκεται τό μυ
στικό τής έσωτερικής εύτυχίας καί τής προ
κοπής του άνθρώπου. Ό  μαλθακός, 0 γερός 
ζητιάνος, 6 άπραγος είναι άρνήσει; καί 
ντροπή τής ζωής. CH έργασία για να μετα
χειριστώ φράξεις του, δέν δυναμώνει τούς 
μϋς τού σιδηρουργού Πέτρου τής Ρωσίας 
μονάχα, άλλα τόν άναδεικνύει μεγάλον ή 
γέτη καί αναμορφωτή. Δέν άτιμάζει τόν Γ. 
Ούάσιγκτων, όταν προσπαθή μά τούς στρα
τιώτες ν* άνυψώση βαρύ στύλο, ούτε τόν 
Επαμεινώνδα δταν είναι «τελέαρχος» ( =  
έπιστάτης δρόμων) κι ούτε τόν άθηναίο 
στρατηγό Φωκίωνα, δταν άντλή νερό άπ’ 
τό πηγάδι του, άλλ* Αποκαλύπτει μεγαλείο 
ήθικής προόδου, πνευματική ωριμότητα κ ι’ 
εύδαιμονία. Έ  έργασία μόνον δταν άναγνω- 
ρισθή δτι είναι αίτημα καί Αποστολή τού 
άτομικού καί κοινωνικού μας βίου γίνεται 
ό συντελεστής τής ψυχικής ευφορίας καίγα- 
λήνης, τής πολιτιστικής δημιουργίας (3δ). 
Είναι ή θετική πλευρά τής ζωής.

Οί εισαγωγικές αύτες γραμμές διευκο
λύνουν στήν κατανόηση τών στίχων, πού α
κολουθούν τό κεφάλαιο; «Τό πατρικό έπάγ · 
γελμα» καί φανερώνουν πράγματι μιά πα
ράξενη άντίληψη:

«Τό πατρικόν επάγγελμα προ χρόνων φ ν
[  τ εν μεν ον

παραγει ηδη τους καρπούς βαθέωςριζωμένον. 
*Ά φ ρω ν υιός, δστις αυτό άπό την ρίζαν κόψη 
κι άλλο φντενω ν άντ* αυτόν, έλπίζει νά

[προκόψη» (*GJ.
Ό  Μελλάς Αγγίζει έδώ τό πρόβλημα

τού έπαγγελματικού προσανατολισμού. Τό 
θέμα τούτο, πού ιδιαίτερα τούς τελευταίους 
χρόνους έκφράζεται σαν κύμα αγωνιώδους 
άβεβαιότητος, ώς άγχος ψυχής κάθε νέου, 
Απασχόλησε πλήθος παιδαγωγών καί ψυχο 
λόγων καί έγινε Αντικείμενο σοβαρής πλέον 
μελέτης. "Ετσι Αναγνωρίζεται σήμερα, δτι 
μόνον τό έπάγγελμα δδηγεΐ τόν άνθρωπο 
στό δρόμο τής ψυχικής του συγκροτήσεως. 
« Ό  δρόμος πρός τήν άνωτέραν μόρφωσιν, 
λέγει ό ED  SPRANGER , όδηγεί διά τού έ- 
παγγέλματος καί μόνον διά τού έπαγγέλ- 
ματος». Κι’ έχει τονιστή δ κίνδυνος, τόν 
οποίον έγκυμονεί ή άγνοια ή ή σφαλερή κα
τεύθυνση, κίνδυνος Ατομικής δυστυχίας λό
γω τής διασπάσεως τού έγώ τού άνθρώπου 
(πού δέν θά χωρεί στήν Ασφυκτική, Απελ
πιστική Ατμόσφαιρα ένός έπαγγέλματος 
«δχι κομμένου στά μέτρα του») καί τής 
κοινωνίας έξ αίτιας τής στειρώσεως καί τών 
φραγμάτων πού θ’ Ανυψωθούν κατά τής Α
ξιολογικής δραστηριότητας, έχουν συγκεν- 
τρωθή δλοι οί ουσιαστικοί παράγοντες, πού 
πρέπει νά λαμβάνωνται ύπ’ όψη, ώστε ό 
έπαγγελματικός προσανατολισμός τού νέου 
νά Απαλλαγή άπό ξένες πρός τήν Ατομικό- 
τητά του έπιδράσετς καί νά τόν κατευθύνη 
χωρίς περιπλανήσεις (37) Ασφαλώς, στις προ
ηγμένες χώρες έχουν ίδρυθή πολυάριθμα 
συμβουλευτικά γιά τό σκοπό τούτο γρα
φεία καί «Κέντρα ’Επαγγελματικού Προ
σανατολισμού» (Κ.Ε Π.), μάλιστα έχουν ψη- 
φιστή καί νόμοι οί όποιοι μεταξύ τών άλ
λων θεωρού Απαραίτητο δικαιολογητικό τό 
πιστοποιητικό τού «Κ.Ε.Π.» προκειμένου 
νέοι νά προσληφθοΰν σέ διάφορες έργασίες* 
στά άνώτερα πνευματικά Ιδρύματα διδάσκε
ται ώς ιδιαίτερο μάθημα ό Επαγγελματι
κός Προσανατολισμός (καί στή χώρα μας 
τελευταία), ώστε νά μπορούμε νά συλλάβω- 
με τή μεγάλη σπουδαιότητα τού ζητήματος 
καί νά Απορρίψωμε κάθε Αντίθετη άποψη.

Τό σχολείο Αναλαμβάνει τό βαρύ έργο 
νά δημ ουργήση δλες τις απαραίτητες προϋ
ποθέσεις, νά καλλιεργήση διάφορες κλίσεις 
καί ικανότητες, νά γίνη «σχολείο ζωής καί 
μέ τή ζωή», γιά νά μπορέση νά βοηθήση 
τό μαθητή του Αργότερα νά στραφή σ’ έκεΐ· 
νον τόν τομέα δράσεως, νά έκλέξη εκείνο 
τό έπάγγελμα πού θ’ άρμόζη στή φύση του,
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Ό  Γεροστάθης φαίνεται έφηρεασμένας άπό 
την ξεπερασμένη αντίληψη τού καιρού «τών 
συναφιών καί συντεχνιών» (3υ). Ά λλα για 
νά μην άδικούμε, άς κοιτάξωμε απ’ τή σκο
πιά του. Καί συγκεκριμμένα: "Ενας άπό 
τους μικρούς του φίλους, 6 ’Ιωάννης, είναι 
έξυπνος κ ι’ έγινε Επιμελής μαθητής του 
σχολείου. Θέλει, λοιπόν, νά πάηστά Γιάν
νινα ή στήν Κωσταντινούπολη «νά γίνη 
γραμματικός ή διδάσκαλος» καί γιά τό λό
γο ότι «δέν αρμόζει είς ένα γραμματισμέ
νο'/ νά γίνη γεωργός ή τεχνίτης». Ό  πχτε· 
ρας του, γεωργός, δέν τόν άφίνει νά συνε- 
χ'ση τις σπουδές του—ποιές θά δούλεψη τό 
κτήματα άπό τά όποΐα ζοΟν;—καί διότι π ι
στεύει, δ'τι μέτά γράμματα «γεμίζουν άέρα 
αί κεφαλαί των παιδίων τών πτωχών». Ό  
Γεροστάθης άναλαμβάνει νά μ*ταπείση τό 
παιδί του καί τό κατορθώ'-ει...

"Ως Εδώ πιστεύουμε, πώς ό Μελά; δέν 
γνώρισε άρκετά τόν άνθρωπο, άφοΰ παρα
βλέπει την άτομικότητα, ξεχνά τήν Επίδρα- 
ση καί τή σημασία τής ψυχικής έλξεως* 
πρός ώρισμένες περιοχές ζωής, πού ίσούται 
μέ την εύτυχία του άτόμου καί έπομέ\ως 
δεν βλέπει τή δυστυχία καί τή νέκρωση 
πού θά προκληθή. Α κόμη, πώς είναι έπη· 
Επηρεασμένος άπό τήν π ρ α κ τ ι κ ή  όψη 
του Επαγγέλματος. "Ομως τά πράγματα 
δέν Εχουν έτσι άκριβώς.

Ό  Γεροστάΐης θεωρεί τήν άξια τής π α ι
δείας πολύ μεγάλη, «δρασιν τής ψυχής καί 
στήλην πυρός», πού όδηγει στά σκότη, όνο· 
μάζει τά γράμματα καί τήν (ά-θρωπιστική) 
μόρφωση. ΓΓ αύτά θά Εργασθή δλα τά χρό
νια καί ιδίως τώρα μέ τήν άγαπημένη συν
τροφιά τών παιδιών. 'Αλλά όπως ό / .  / .  
ROCSSEAU. ώς μόνο άληθινό άνθρωπο άνζ- 
γνωρίζει τόν πλασμένο με τήν άγαθή καί 
σοφή ουσία τής Φύσεως, πού βρίσκεται μα· 
κρυά άπό τή διαφθορά του (μηχανικού) πο
λιτισμού κ ι’ αισθάνεται χτύπους τής καρ- 

• διάς του τό μυστικό νόημα τής μητέρας - 
Γης καί τού Σύμπαντος, έτσι κΓαυτός δια- 

! βλέπει στήν άγάπη καί τήν καλλιέργεια 
1 τής γης μεγίστη μορφωτική δύναμη: «Καί 
ι ήμεϊς, λοιπόν, 'Ιωάννη μου, χωρίς νά πα· 
ι ραμελώμεν τάς άλλας τέχνας, άς άγαπήσω- 
\ μεν ιδίως τήν γεωργίαν, ήτις μάς τρέφει 
; Χαί μάς Ενδύει και φιλονόμους μάς καθιστά

καθ’ δσον μάλιστα ή γεωργία ύπόσχεται είς 
τά έθνη αύθυπαρξίαν, ανεξαρτησίαν καί ευ
τυχίαν» ("*).

Ιίλήθος άρετές πιστεύει δτι χαρίζει ή 
ζωή τού γεωργού, δπως τήν εύρωστιά σώ
ματος καί ψυχής τήν άντοχή στούς κόπους 
τήν άγάπη τής έργασίας τή δικαιοσύνη,τήν 
φιλαλληλία, τήν ένωση, τή φιλειρηνική 
ζωή, χήν εύνομία, τόν άρρηκτο δεσμό τού 
άνθρώπου μέ τήν καρδιά καί τή λαχτάρα 
τής ϊή ί  του, πού θά τόν όδηγήση στό βω
μό τής θυσίας, δταν ηχήσουν οί παιάνες τό 
«ίτε παίδες Ελλήνων...»

Ό  Μελάς διέγνωσε νόν άγροτικό χαρα
κτήρα τού άρχαίου Ελληνικού πολιτισμού 
(40), κ ι’ έκανε τή σκληρή, γιά πολλούς μας, 
ώς τά σήμερα διαπίστωση: Έ  Ε λληνική  
χώρα είναι γεωργική, 6 πλούτος της είναι 
κυρίως ή καλλιέργεια τή; γής της. Δέν μά
χεται, λοιπόν, τά γράμματα καί τή μόρφω
ση, άλλά τήν τάση νά υποτιμούμε στή ζωή 
τού σχολείου, δπου Εξ ίσου γίνεται μια πο
λύ σοβαρή Εργασία, άνάπαυση, ξεγνοιασιά 
κ ι' «άνωτερό ιητα». "Ω η ε  άπό μ ά  περιω- 
ρισμένηκαί μο'ομερή άποψη Επαγγελματι
κό προσανατολισμό προσπαθεί νά κάνη δ 
Γεροστάθης, κατά τρόπο βέβαια, πού δέν 
Επιδοκιμάζεται σήμερα. Κ ι’ Ενώ πλέον κ υ 
ριαρχεί ή άπαίτηση «ό κατάλληλος άνθρω
πος στήν κατάλληλη θέση», 6 Γεροστάθης 
θά διακήρυξή δτι «ή θέσις δέν τιμά τόν άν
θρωπον ά λλ ’ ό άνθρωπος τήν θέσιν, τήν 
όποίαν κατέχει... Πόσον εύτυχής τώ δντι ή 
πολιτεία Εκείνη, τής όποίας τά διάφορα δ η 
μόσια Επαγγέλματα είναι Εμπεπιστευμένα 
είς άνδρας άνωτέρους τών θέσεώς των! Πό
σον οέ δυστυχής καί άθλια, δταν είς τάς δη^ 
μοσίας αυτής θέσεις διορίζονται άνδρες κα
τώτεροι τών θέσεων των!» (4Ι).

Α κόμη  καί ή Ελληνική οίκογένεια φτο>- 
χή βπω; ήταν δέν Επέτρεπε παρόμοιες άπό· 
π&ιρες, έπρεπε κάπως άμεσα νά Εξυπηρε- 
τηθή κΓ ή χώρα νά πλάση μέ τά χέρια της 
τόν πλούτο, νά γίνη αυτοδύναμη, αυτή ή 
πληγωμένη άπό τόν καημό τής ξενιτειάς 
καί τής αποδημίας.

"Ολα αύτά δικαιολογούν—στόν καιρό 
του— τήν άντίληψη τού Γεροστάθη γιά τό 
πατρικό Επάγγελμα καί μάλιστα Εφ* δσον 
βλέπωμε τήν Εξαίρεση: «Οί φρόνιμοι υίοί
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άκολουθούν πάντοτε τό πατρικήν των έπάγ- 
γελμα, έκτός άν περιστάσεις έκτακτοι- ή 
προτερήματα έξοχα σπρώξωσιν αυτούς είς 
άλλα ανώτερα έργα».

8. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΓΩΓΗ
«ΑΣ μητέρες ούχί μόνον τρέφουν τά τέ

κνα των, άλλα καί πρώτοι παιδαγωγοί αυ
τών είναι. Αί δέ πρώται έντυπώσεις, τάς 
όποια; είς τήν τρυφερωτέραν ήλικίαν θά λά* 
βωσι τά παιδία, κανονίζουν ολόκληρον τόν 
βίον αυτών» (4ί) Μέ τά λόγια αυτά φανε
ρώνεται ή πίστη τοΟ Λ. Μελά στή δύναμη 
τή; άγωγής, την όποια άσκεΐ ή οίκογέ-εια 
καί συγχρόνως 6 βαρύς καί σπουδαιότατος 
ρόλος της στην καλλιέργεια τής παιδικής 
προσωπικότητας. Ή  οικογένεια (μέ δεσπό
ζουσα μορφή τή μητέρα) μπορεί νά όδηγή- 
ση χό παιδί στην άληθινή. άνώτερη ζωή. 
’Έ χει στά χέρια της ισχυρότατα μέσα: Τήν 
αγάπη, πού γνωρίζει νά θυσιάζει χωρίς νά 
υπολογίζη στήν «άνταπόδοση» κι είναι 
συνδεδεμένη μέ τον πόθο τής άθανασίας καί 
τδ σχολείο των βιώσεων.

"Αλλά καί οί γονείς πάλι, σάν άλλη 
Μήδεια, καταστρέφουν, κατασπαράσσουν τά 
τέκνα τους μέ τά ίδια όπλα. Έ  άγάπη, 
πού δέν γνωρίζει δρια ικανοποιεί κάθε ά- 
παίτηση τού παιδιού, τό κάνει πιό τυραν
νικό στό σπίτι, πού δέν μπορεί νά μην τό 
άνέχεται, μά καί βίαιο καί δεσποτικό καί 
υπερφίαλο, άρνητή υ ,ι έπανασ:άτη στή με
γαλύτερη κοινωνία άργότερα, ή δποία δέν 
ξέρει νά προσφέρετα: δπως στό σπίτι του. 
*Η ματαιοδοξία, ή κοινωνική θέση τών γο
νέων, οί ανεκπλήρωτοι πόθοι των, τούς ό
ποιους προβάλλον στό μοναχογυιό, οί άμε
τρες φροντίδες, ή μαλθακή άγωγή στρέ
φουν τή φιλοδοξία καί τόν έγωίσμό του. 
νΕτσι συγχωροΟν τά σφάλματά του, θαυ 
μάζουν τά πνευματώδη εύρύματά του (τό
σο ψυχολογικά μιά περίοδο τής παιδικής 
ήλικίας) τον ωθούν καί τό συνηθίζουν στήν 
ψευδολογία καί τήν κακοήθεια. Τόν καθι
στούν κέντρο, άπό τό όποιο αναγκαστικά 
πρέπει νά περιστρέφωνταί δλοι, καί τά πάν
τα μετατίθενται έκεί, στό έγώ πού άπονέ- 
με δικαιοσύνη μόνον έφ’ δσον υπηρετούν 
τις (παράλογες καί μή) άπαιτήσεις του, πού 
Ιχε ι δικαιώματα καί καμμιάν ύποχρέωση.

Τής κακής αυτής άγωγής τήν πλευρά 
έρχεται νά φωτίση καί νά διδάξη ό Γερο- 
στάθης, σώζοντας άπό τόν κίνδυνο καί όδη- 
γώντας τά παιδιά στό δρόμο τής άρετής καί 
τής φρονήσεως.

9. ΠΗΓΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ νΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Καθώς καί άλλου τονίσαμε σκοπός μας 
ήταν νά παρουσιάσουμε χαρακτηοιστικά 
γνωρίσματα τού σπουδαιότερου παιδαγωγι
κού έργου τού Α. Μελά. Λοιπόν, περιορι- 
οριστήκαμε σέ κείνο. Καί είναι έπόμενο 
ό περιορισμός αυτός νά μήν διευκολύνη σέ 
συγκρίσεις καί υπογραμμίσεις σχέσεων, ώ
στε νά έπαφίεται στά χέρια τού πιό ειδι
κού ή όλοκληρωμένη άπάντηση στο έρώτη- 
μα «ΙΙηγές, συγγένειες ή έπιδράσεις στό 
Γεροστάθη». Έ τσι ώς πρός τό γαλλικό έρ
γο, πού στάθηκε πρότυπο, δέν μπορεί δυ
στυχώς νά γίνη λόγος μέχρι πιό σημείο 
χρησιμέυσε καί έπέδρασε.

Πάντως ό δάσκαλος τού Μελά έχει 
κλείσει στήν ψυχή του τήν άγάπη, τό θαυ
μαστό καί τόν ένθουσιασμό γιά τά μεγα- 
λουργήματα τής Ελληνικής άρχαιότητος. 
*Από τά «ταμεία τής σοφίας» τών αρχαίων 
θά άποθησαυρίση δ,τι πολύτιμο γιά τήν 
ψυχική καλλιέργεια καί μόρφωση τού αν
θρώπου: « Έ  τερπνοτέρα ένασχόλησις τού 
Γεροστάθου ήτο ή άνάγνωσις τών ώραίων 
’Ελληνικών* συγγραμμάτων. Οί Παράλλη
λοι Βίοι τού αγαθού Πλουτάρχου, τά απο
μνημονεύματα τού γλυκυτάτου Ξενοφώντος 
καί τό Άνθολόγιον τού Φιλόπαιδος Στοβαί
ου ήσαν πάντοτε οί άχώριστοι σύντροφοι 
του» (4S). Καί πράγματι ολόκληρο τό έρ
γο παρουσιάζει άπτά δείγματα τής λατρεί
ας του, ιδιαίτερα γιά τόν Πλούταρχο.

Ά λλα  καί ή γνωριμία του μέ τόν Πλά
τωνα είναι αίσθητή άπό τήν έπιθυμία του 
νά παρουσιάση έναν τύπον άληθινού παιδα
γωγού, ό ποίος άφιερώνει τήν πείρα τής 
ζωής του, τόν ψυχικό καί Ολικό πλούτο,
στήν έναρμόνιση λόγου καί πράξεως, στήν 
ένάσκηση έναρέτου βίου, αποτελώντας όβη- 
γητική μορφή, τό ίνδαλμα συγχωριανών 
καί μαθητών του. Ή  δύναμη τού λογικού 
έξαίρειαι ίδιαιτέσως στό «Γεροστάθη» καί
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ή εικόνα τού ήνιόχου του Πλάτωνος φιλο
ξενείται καί άναπλάθεται άνάγλυφα.

Ό  ’Αριστοτέλης πάλι θά καθοδηγήση 
καί θά βοηθήση τό Γεροστάθη στη διδασκα
λία του. Έ  φρόνηση, ή κρίση τοΟ φρονί
μου όδηγεί τήν (έλεύθερη) ήθική βούληση 
τού ανθρώπου στήν έκλογή του πρακτέου. 
Τον άριστοτελικό όρισμό της άρετη; («Έ · 
ξι$ προαιρετική, έν μεσόνητι ούσα τη ποός 
ήμάς, ώοισμένη λόγω καί ως άν φρόνιμος 
όρίσειεν») (44) θά χρησιμοποιή κάποτε μέ 
απλοϊκή γία σήμερα έρμηνεία, σαν τήν 
μεταξύ δύο υπερβολήν «μέσην μόνην σω
τήριον όδόν», όπως το «Μηδέν άγαν» κ α ί . 
«Παν μέτρον άριστον»· Σημειώσαμε όμως 
δτι ό Γεροστάθης πιστεύει στά πρόσωπα 
έκεϊνα για τα όποια θεωρία καί πράξη ή 
ταν αναπόσπαστα, σαν όργανική ένότητα 

[ τής προσωπικό «ητος.
$ Καί ή 'Α γγλία  δεν στάθηκε παρά τό 

λίκνο πού φιλοξένησε κατά τή γέννησή του 
* τό «Γεροστάθη», άφοΰ ή ανάγκη του είχε 
ΐ ωριμάσει σάν Οπώρα στήν καρδιά καί τό 
' πνεύμα τοΟ "Ελληνος συγγραφέως. Δέν τόν 

||· έσπειρε, κι έπομένως δέν θά βρούμε κατα- 
ί βολές. Ό  άνθρωπος «τζέντλεμαν» άπέχει 

πολύ από τόν «καλό κάγαθο» καί «πουθε- 
I νά στό έργο δέν θά βρούμε τό τυπικόν, τό 
\ φαίνεσθαι» (45). Οί 4 - -5  παρμένες άπ’ τήν 
\ αγγλική ζωή ίστοριούλες του δέν αποτε

λούν παρά (συμπληρωματική — βοηθητική)
? Ολη τού βιβλίου.

eO Μελάς γυρίζοντας άπό τή Βρεταννία 
στήν Ελλάδα είσάγει τό 1859 στό ’Αρσά
κειο τό μάθημα τής Παιδαγωγικής, τό ό.

, ποιο, επειδή δέν ύπάρχει είδικός καθηγη* 
*’ τής, αναλαμβάνει νά διδάξη ό Ιδιος. Τού*
• το άποδεικνύει τή θεωρητική παιδαγωγική 
’ κατάρτησή του. Κι είναι γνωστόν, ότι ό 
’ *Ερβαρτος (1776— 1881) καί οί μαθητές 
ιτου ZILLER κ*1 RHIX σχεδόν κατά τά τε
λευτα ία  8/, τού 19ου αίώνος θά άντιπροσω- 
•πεύουν τήν μόνη σέ ψυχολογικές κι έπιστη- 
ιμονικές βάσεις θεμελειωμένη Παιδαγωγική. 
,r0  Μελάς ο.δάγματα τής συνειρμικής ψυ· 
χωλογίας θά φιλοξενήση καί στό «Γέρο· 
στάθη» του: Κάθε μεγάλο κεφάλαιο—διδα
κτική ένότητα— άκολουθούν μερικοί στίχοι, 
γενικώς άτεχνοι, πού περικλείνουν τό δί
δαγμα τών διδαχθέντων. Πράγματι, ό ρυθ-

ί.λ:

μός καί τό μέτρον διευκολύνουν στήν άνά- 
πλάση τών παραστάσειον, πού γιά τούς 
έρβαρτιανούς άποτελούν πρωταρχικό, δυνα
μικό στοιχείο τού ψυχικού βίου, ένώ ή μόρ
φωση τού παραστατικού κύκλου τό κύριο, 
παραγωγικό μέλημα τής άγωγής. Τή δια
πίστωση, δμως, τής αρχής αυτής θά τήν 
τήν τοποθέτηση ό Γεροστάθης σέ χρόνους 
μακρυνούς. «Καί οί Κρήτες καί, ό νομο- 
θέτης ιών ’Αθηνών Σόλων έσχιχούργουν 
τούς νόμους των, όπως οί πολΐται ένθυμουν- 
ταΐ αυτούς εύκολώτερον» (4(ί).

Τέλος, άν συγκρίνουμε τό σχέδιο τής 
πορείας τής διδασκαλίας του Γεροστάθη 
(παρ. 5α) μέ τά πέντε έρβαρτιανά στάδια, 
βρίσκομε, πώς είναι δυνατό νά σύρουμε όρι- 
ζόντιες γραμμές μεταξύ τής δευττρας, τρί
της καί τετάρτης βαθμίδος καί τού δευτέ
ρου τρίτου καί πέμπτου σταδίου, τής προ
σφοράς, τής συγκρίσεω; ή συλλήψεως καί 
τής έφαρμογής ή έμπεδώσεως. ’Αλλά πάν
τως δ,τι διακρίνει τό Γεροστάθη στήν πε- 
ρίπτιοση αυτή άπό τήν έρβαρτιανή συγγέ
νεια ή έπίδραση είναι τό γεγονός δτι άπό 
τό διάγραμμα τής διδακτικής του ένεργείας 
άποσιάζει ή πρόταξη τού σκοπού τής διδα
σκαλίας καί τό στάδιο τής προπαρασκευής 
διδακτική έ^έργεια τήν όποίαν είχαν πρό 
πολλοϋ οί έρβαρτιανοί καί μέ βάση αύτή 
ψεχώριζαν τόν ικανό δάσκαλο, Α ντίθετα  
δ Γεροστάθης μέ τή συντροφιά του, περι- 
διαβάζοντας έξω στη φύση, θά προσπαθήση 
νά απλοποίηση καί νά ένεργοποιήση τή δι
δασκαλία του, ξεκινώντας άπό τήν άμεση 
πραγματικότητα, τίς παρατηρήσεις καί τις 
άπορίες τών παιδιών.

* 10. Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΤΟΓ ΕΡΓΟΓ

Μιαν απλότητα καί μιάν άγαθοσύνη ά- 
ναδίνει ό «Γεροστάθης». Τά νοήματά του, 
οί ίδέες του κυλούνε φυσικά κι άβίαστα, 
πού πράγματι φαίνονται διηγήσεις ήρέμου, 
άγαθού και σοφού γέρου. ’Ακόμη κι δταν 
διαβάζωμε συμβουλές καί προτροπές του 
οέν αίσθανόμαστε τόση κούραση ή άπέχθεΐα 
ρητορισμού. *Η γλώσσα του, καθαρεύουσα 
απλής μορφής πολλές φορές άποπνέει παι
δικήν άφέλειαν καί γεροντικό ξεκούρασμα. 
Καί ό Μελάς μπορεί νά συγκινήση. Στά θέ*

I
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ματα: «άνατολή», «9,Ανθη», «Δύσις» κ.λ π. 
δ χρωστήρας του διαλέγη άπαλά, αρμονικά 
χρώματα προδίνοντας λυρική διάθεση. Θά 
μεταφέρω έδώ άποσπάσματα άναφερόμενα 
στις τελευταίες στιγμές του Γεροσ^άθη:
«— Ούτως, είπεν τότε δ γέρων, πίπτουν 
καί οί άνθρωποι άπό τό δένδρον τής ζωής, 
σήμερον δ s iς καί αϋριον ο άλλος. Καί τά 
άνθη τοΟ κήπου μου έμαοάνθησαν καί πα* 
ρήλθον. Ά λ λ ' οί σκόροι τούς όποιους είς 
τάς άπαλάς καρδίας τών μικρών μου φ ί
λων έπροσπάθη^α νά ένσπείρω, είθε νά μή 
μαρανθώσι ποτέ. Είθε ήμέραν τινά νά βλα- 
στήσωσι καί άμάραντον δόξαν είς τήν πα
τρίδα νά καπρποφορήσουν. Αυτή είναι ή 
θερμοτέρα εύχή τής ψυχή: μου. Είς σέ δέ, 
Πάτερ άγαθέ, καί είς τούς συναδέλφους σου 
διδασκάλους άναθέτω τήν πραγματοποίησή 
τής έγκαρδίου μου ταύτης εύχής». Καί,

«Αδτά ά γωνιών και πυρέσσων είπεν δ 
Γεροστάθης, διακοπτόμενος υπό σφοδροτά- 
του βηχός, ώ; άκολούθως μας έλεγαν οί 
διδάσκαλοι. Μετά τινα διακοπήν έστρεψε 
πάλι πρός τόν κήπον τούς θνήσκοντας όφ· 
θαλμούς του, ύψώσας δ’ έπειτα πρός τόν 
ούρανόν μελαγχολικόν βλέμμα «θεέ μου 
είπεν, πόσα δένδρα ήξιώθην νά ίδο) άνεστη- 
μένα,.,άλλά τήν άνάστασιν τής πατρίδος...» 
Καί μέ τής πατρίδος τό γλυκύτατον όνομα 
είς τά χείλη μετέβη άπό τήν έπίγειον είς 
τήν ούρανίαν ζωήν» (<7).

Τό άφελές, άπροσποίητο καί υποβλητικό 
καί κατά τήν έσωτερική του ύφανση καί 
ώς πρός τή γλώσσα, έπί πλέον ή άγάπη 
του πρός τόν άνθρωπο, ήταν στοιχεία απα
ραίτητα γιά τό παιόικό βιβλίο, άλλά καί 
τό μορωτικό άνάγνωσμα του μεγαλύτερου, 
κοινοΟ άτόμου. Τέλος ή ευρυμάθεια καί ή 

'σοφία πού χαρακτήριζαν τό συγγραφέα κα
τέστησαν τό ίργο άξιαγάπητο καί πολύτι
μο, ώστε νά θρέψη πολλές γενιές έλληνό- 
πουλα εδώ καί στό έξωτερικό, προσφέροντας 
άνυπολόγιστη έθνική υπηρεσία.

11. Ο «ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
'Αλλά έδώ καί πολλά χρόνια ό «Γερο- 

στάθης» έχει σχεδόν άποβληθή άπ’ τό σχο
λείο. Κι είναι άμφισβήτητο, πώς διαφορε
τικά είναι τά σημεία καί ή κατάσταση τής

έποχής μας. Έ ξ άλλου ή Παιδαγων ική έ- 
πιστήμη σεμνύνεται γιά τή γοργή πρόοδό 
τη; καί συγγραφείς μέ δύναμη χαρίζουν ά- 
ριοτουργηματικά έργα στήν παιδική λογο
τεχνία. Κι έγινε δ «Γεροστάθης» βαρετός... 
'Ακολούθησε τή μοίρα τόσων άλλων έργων, 
πού είχαν νικήσει κατά πολύ τά όρια τού 
χρόνου κι είχαν θρέψει τήν παγκόσμια 
ζωή. Τή μοίρα, πού άναγκάζει ^ά περι- 
συλλέγωνται έναν καιρόν στ; ν έαυτόν τους, 
νά συμπτύσσουν καί νά άναζωογονούν τις 
δυνάμεις των γιά νά έξορμήοουν πάλι.

Δέν θά συγκεντρώσω έδώ παραδείγμα
τα, γιατί είναι γνωστά καί συνηθισμένα. Τί 
συμβαίνει, λοιπόν; Προσαρμόζουμε κατά 
τόν α ' ή β' τρόπο τό έργο, ώστε «ξανανιω
μένο» νά προσφέρή τις υπηρεσίες του. "Ε
τσι έγινε καί μέ τό «Γεροστάθη». Κι έπει- 
δή είχε γραφή στήν καθαρεύουσα δ «Σύλ
λογος ’Ωφελίμων Βιβλίων» άποφάσισε με- 
ταφέροντάς των στή δημοτική νά τόν θέση 
πάλι σέ κυκλοφορία. Τήν α' έκδοση (1951) 
άκολούθησε β' διορθωμένη (1954) λόγω των 
μεταφραστικών άιελειών ή τών άναγκαίων 
συμπληρώσεων. Καί οί δύο έκδόσεις ωραία 
τυπωμένες καί κοσμημένες μέ σχετικές πρός 
τά περιεχόμενα εικόνες έχουν πλουτίσει πολ
λές σχολικές βιβλιοθήκες. (Καί δέν θά ήταν 
άνώφελο άν καί άνθρωποι, πού μποροΟν νά 
άγοράσουν βιβλίο, φρόντιζαν νά έφοδιάσουν 
καί μ ' αύτόν τή μικρή βιβλιοθήκη τών 
παιδιών τους καί άφιέρωναν στιγμές άπό 
τή σχόλη τους ξεφυλλίζοντας τό «Γεροστά
θη». Έ π ί πλέον καί δ πλουτισμός αγροτι
κών βιβλιοθικών μέ άντίντυπά του είναι 
σκόπιμος καί άναγκαίος, γιατί τό βιβλίο εύ· 
στοχεί σέ «τάξεις άναγνωστών, πού είναι 
πιό μεγάλοι στήν ήλικία, καί δέν εί\αι 
προχωρημένοι στά γράμματα» (4S)

Βέβαια δ «Γεροστάθης» δέν είναι τό 
βιβλίο, τό παιδικό, πού μπορεί νά κατέχη 
τή θέση τών «Ψηλών Βουνών» (τού Ζαχ. 
Παπαντωνίου) π .χ . γιά νά κάνουμε απλώς 
μιά σύγκριση. Τό παιδικό άνάγνωσμα, άν 
έξαιρεθή ό μεγάλος καλλιτέχνης κι ό παι
δαγωγός λογοτέχ\ης, γιά τούς άλλους εί
ναι κάπως δύσκολο λογοτεχνικό είδος. Για
τί θά κρέτζη νά άνταποκρίνεται στά δια* 
φέροντα τών ψυχικών ήλικιών τού παιδιού, 
στή γλωσσική πραγματικότητα καί γενικά
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στήν έκάστοτε eJ  χ ό ν α  τ ο ύ  κ ό σ μ ο υ  
τ ο υ . Στό «Γεροστάθη» Οπάρχουν και θέ
ματα, τά όποια άπαιτούν καί δυνάμεις, πού 
για τά παιδιά τοΟ δημοτικού σχολείου θε
ωρούνται πρόωρες. 'Υπάρχουν μαθήματα 
γιά ανησυχίες μεγαλύτερων, νύξεις πού δ ι
ακινδυνεύουν άγαθές προθέσεις καί έπιδιώ· 
ξεις, τέλος άστοχες ή τοληρές σκηνές ή Εκ
φράσεις καί δικαιολογημένες παραλείψεις 
πού θίξαμε στήν παρ. «τό ίστορικό παρά
δειγμα». IV αυτό μέ προϋποθέσεις τδ σε 
βασμό του έργου, άλλα καί τήν ίερή παρα
καταθήκη νά συνεχιστούν οί ευγενικοί του 
αγώνες, διαπιστώνει κανείς τήν άνάγκη, 
πώ: δ «Γεροστάθης», πρέπει νά Επεξεργα
στή, νά διασκευαστή (4£>). ’Επιβάλλεται νά 
απαλλαγή από τά δύσκολα, κουραστικά ή 
βαριά στολίδια (πράγμα πού δέν τό κατορ
θώνει μια μετεφορά), δπότε θ’ άγαπηθή 
περισσότερο καί πολλές άπ’ τίς ίστοριούλες 
του θά μπορούν νά πλουτίσουν καί τό σχο
λικό αναγνωστικό.

’Ακόμη άποετλεΐ μιά «πηγή» για διά
φορα μαθήματα τής ιστορίας. Τό παιδί 
μπορεί νά συμπληρώση καλύτερα τή μορφή 
κάθε προσωπικόιητος πού θά συναντά καί 
νά τήν κατανοή διαβάζοντας ή άκούοντας 
σχετικές ίστοριούλες του.

Τέλος, άς σημειωθή, δτι στά κεφάλαια: 
«ανατολή», τά «άνθη», «τά άκαρπα δέν
δρα», «τά άγρια θηρία» διακρίνομε άναλα- 
μπές σαν άπό τήν άριστοτελική, τήν Έ γε- 
λιανή φιλοσοφία καί τού Λαϊμπνιτς. Κι εί
ναι κρίμα ή νοσμολογική απόδειξη τού 
Θΐίου, Ετσι ιστορημένη άπό τό Γεροσταθί], 
ή παιδαγωγική άποστολή τού κακού, νά 
μην προσεπικουρούν τό έργο των αρμοδίων 
δασκάλων τού γυμνασίου, δπου ή ψυχή τού 

. έφήβτυ διψάει νά γνωρίση αυτά τά προβλή- 
\ ματα με λύσεις ωραίες καί περισσότερο 
ι πειστικές, καί μάλιστα, δταν λάβη κανείς 

ύπ’ όψη μέ πιά στενότητα ή στριφνότητα 
:τά θίγουμε ή μέ πόση άσπλαχνία έπί τρο- 
:χάδην τά άναφέρουμε κάποτε.

Καί γενικά άν μέ άγάπη άγκαλίαστή 
το Εργο, τό σχολείο θά εχη νά ώφεληθή 
γιατί διδάσκει, φρονηματίζει καί μορφώ
νει ήθικά τό Ελληνόπουλο— σημερινή ά· 
|νάγκη, ιδίως άφού παντού άκούμε νά τρί
βουν τά θέμελα καί κλονίζωνται τά «ζεί

δωρα» τεμένη τής κοινωνίας μας— είσάγον- 
τας στήν ζωή εύκλεών χρόνων τής φυλής 
του, αλλά καί νουθετεί φωτίζοντας μέ ποιόν 
τρόπο, μέ τί κόπους καί μέ ποιά ζέση 
μορφωνόταν οί μικροί "Ελληνες τής Επο
χής τού Γεροστάθη.
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42. Μέρος I I I  σελ. 116
43. Μέρος I σελ. 6
44. Ή θικ  Νικ. 1106 β 16. *fl αρετή κατά ιόν

Α ριστοτέλη άπό όντολογικής άπόψεως είναι τό 
μέσον μεταξύ δύό άκροτήτων υπερβολής — ελλεί- |  
ψεως (π .χ. δειλία -  ανδρεία—θράσος), ένώ άπό ά* I 
ξιολογικής άποτελεΐ υψιστο, απόλυτο όριο. |

45. Παν. Κοροντζή<: άτομικές σημειώσεις I
46. Μέρος 1 σελ. 28 *
47. Μέρος I II  σελ. 145 κ. έ. I
48. Κ θ. Δημαρά: 8. άν. |
49. 'Εξαιρετικό δεΐμα πρός την κατεύθυνση J 

αδτή ό «Γεροστάθης που κυκλοφόρησε ό έκδοτι* |  
κός οίκος «λ Σ'ΓΒΡ» σ ' ελεύθερη απόδοση άπό 
τον Ν· Κατηφόρη καί μέ πλούσια εικονογράφηση 
Κ. Μαλάμου (Β'. έκδοση 1955).
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ΔΥΟ  ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΘΡΥΛΙΚΑ ΒΟΥΝΑ
(Ό  Σμόλικσς κι* ό Γράμμος)

I
Κάθε γωνία της αίματοβαμένης ’Η πειρωτι
κής Γης μας είναι καί ένα ξεχωριστό υφά
δι μέσα στον μεγαλόπρεπο τάπητα τής ' Ι 
στορίας τής Ελλάδος μας.

"Όλες at περιοχές τής 'Ηπειρωτικής Γής 
έχουν την ξεχωριστή τους ακτινοβολία, όλες 
έχουν την ξεχωριστή τους Ιστορία, δλες φέ
ρουν άνάμεσά τους την Ιδιότυπη σφραγί
δα τής μοίρας του; και του τοπίου τους.

Ή  'Επαρχία Κονίτσης—τό άκριτικό 
αυτό τμήμα τής 'Η πείρου μας πού έγινε 
στα τελευταία χρόνια θρυλικό—συνορεύει 
μέ την Έρσέκα, τό Λεσκοβίκι, τό Πωγώνι 
και τό Ζαγόρι, διαρρέεται από τον *Αφο 
καί τον Σαραντάπορο και βρίσκεται γεω
γραφικά καί χωρογραφικά ανάμεσα από 
τον Γράμμο και τον Σμόλικα, ανάμεσα δη
λαδή από δυο μεγαλόπρεπα καί απόκρημνα 
’Ηπειρωτικά βουνά, γεμάτα από τεράστιες 
σπαθιές Τιτάνων, άλλά πλημμυρισμένα συγ
χρόνως και από τούς πιο ωραιότερους θρύ
λους.

II
Ό  Τιτανικός όγκος τού Σμόλικα μέ τό 

1 ύψος των 2700 μέτρων του σέ βοηθάει νά 
! άτενίσεις περήφανα καί εκστατικά από τές 
; βουνοκορφές του τές θάλασσες τού Ίονίου  
•καί τού Αιγαίου πέλαγους καί νά στείλης 
'φιλικόν χαιρετισμόν στον Θεσσαλικόν 'Ό 
λυμπον.

Τό μυθολογικό αυτό βουνό τής Έ παρ- 
ίχίας Κονίτσης πού κρύβει σ'ές κόγχες του 
ίχνη παγετώνων, τό βουνό αυτό με τές στοι- 
χειωμένες δρακόλιμνές του, πού καθρεφτί
ζουν στά άργυροειδή ατάραχα νερά τους 
όχι μονάχα τό βαθυπράσινο χορτάρι πού 
περιβάλλει ;ές δχτες του άλλά καί τές μορ

φές σμήνους γυπαετών πού φτερουγίζουν 
απάνω του, φυλάγοντας στο βάθος του μέσα 
σέ υπόγειες σπηλιές τον δράκοντα καί τα 
δρακόπουλα.

Καί ό θρύλος άφίνει νά πιστευθή πώς 
σιά παληότερα χρόνια ακουόντανε σέ εξαι
ρετικά μυστικοπαθείς βραδυές, δταν τό φ εγ
γάρι ασήμωνε τά αργυρά νερά τής λίμνης, 
ακουόντανε...ναι... τό ροχαλητό του δρά
κοντα που κοιμόντανε καταμερϊς στη λίμνη, 
ενώ τριγύρω του αγρυπνούσαν τά δρακό
πουλα έτοιμα νά κατασπαράξουν τούς ανύ
ποπτους επισκέπτες.

Καί ή δημοτική Μούσα, τής Ε π α ρ χ ία ς  
άπηθανάτισε τό στοιχειό αυτό του Σμόλικα  
μέ τά κάτωθι:

"Ας τά άκούσωμε:
A

Στης Σαμαρίνας τά βουνά 
Σ τής Κόνιτσας τους τόπους,
*Ε κεί που πέντε δέν πατούν 
και δέκα δέν διαβαίνουν,
*Εγώ μονάχος πέρασα 
πεζός κι άρματωμένός 
μέ χαϊμαλιά εις τό σπαθί 
μέ φούντες ατό ντουφέκι.

Β
' Εξήντα δράκους σκότωσα 
κι εξήντα εχω λαβώσει 
μόν πέτυχα κι ενα στοιχειό 
στοΰ Σμόλικα τη ράχη 
πουχε σταυρό στά κέρατα 
φεγγάρι στά καπούλια.

Γ
Σειέται καί σειούνται τά βουνά, 
Σειέται και σειούνται οΐ κάμποι. 
Ταράζει τά ποδάρια χον
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καί δένδρα ξερριζώνει.
Στριγγιά φωνή έφοιναξε 
βογγούν βοννά και ράχες:
*Εδώ που πέντε δεν πατούν 
καί δέκα δεν διαβαίνουν 
Τι γύρευες μονάχος σου 
πεζός κι αρματωμένος;

(Δημοτικόν Ε π α ρ χία ς Κον(τση,)

Σμόλικας... Τό θρυλικό βουνό μέ τά 
ξωτικά φαράγγια του, μέ τές κρυόβρυσες 
και μέ τούς μικρούς* καταρράκτες του. Ε ί
ναι τό βουνό στο όποιον οργιάζει σέ πλού
σια βλάστηση ή κάμφορα και ή φτέρη, εί
ναι τό βουνό πού αποθανατίστηκε καί στη 
δημοτική Μούσα μας ώς τά κατ' εξοχήν λι* 
μέρι των κλεφτών καί των αρματολών:

Βγήκανε κλέφτες στα βουνά 
ψηλά στά κορφοβούνια.
Νταβέλης πάει στο ΣμΑλιγκα ,
Γιαννουλής στη Μπριάζα, 
Χορμόβας πήρε τά ριζά 
Την άκρη στην *Αρίνα.

(Δημοτικόν Ε παρχίας Κονίτσης)

Σμόλιγκας... Τό θρυλικό βουνό πού λές 
καί στέκειαι έτσι σαν άπομεινάρι κάποιας 
πανάρχαιας Γιγαντομαχίας.

Καί άπέναντί του ό Γράμμος.
m

Σέ ύψος 2500 μέτρων καί μέ ίχνη πα
γετώνων κοιλάδος και παγετώνων κογχών.

'Από τές κορφές του ατενίζεις προς 
τρεις κατευθύνσεις, προς τήν Μακεδονίαν, 
προς τήν ’Αλβανίαν καί προς τήν ’Ήπειρον.

Ή  ανάβαση καί ή παραμονή στές κο
ρυφές τού Γράμμου γεμίζει τήν ψυχήν μέ 
ρομαντικήν διάθεσιν καί μέ νοσταλγικόν 
έκχειλισμόν.

Έ ά ν  στον Σμόλιγκα αίωρείσαι καί βρί
σκεσαι μεταξύ Ουρανού καί Γης, οτόν 
Γράμμο με τήν εντύπωση πώς συμμαχείς 
μέ τές εμψυχωμένες δυνάμεις τής φύσεως

καί ζής μέ τήν αυταπάτη πώς περνούν άπό { 
μπροστά σου τά στοιχειά και οι ξωτικές, . 
κατά τήν ώρα μάλιστα εκείνη πού με τού 
Αυγουστιάτικου ιδίως φεγγαριού τή λάμψη 
νομίζεις πώς πλέκονται ασήμια άπό τά έ- · 
λατα καί πώς τά νερά φλοισβίζουν γλυκά 
μέσα ατού άπέραντου δάσους τήν σιγαλιά. ■

"Οταν δηλαδή δλα έχουνε εςαϋλωθή ; 
τριγύρω σου άπό τούς άσημένιους πέπ?>ονς 
τής *Εκάλης} δίαν  μιά μυστική γαλήνη α
πλώνεται πέρα γιά πέρα, δταν μιά άπόκο- ; 
σμη γαλήνη ξεχύνεται έως τά κατάβαθα τού «; 
Ε ίναι μας.

Ε ίναι ή στιγμή πού τό μυστήριο τής\ 
νύχτας μεταβάλλεται σέ αληθινή γοητεία, el·? 
ναι ή στιγμή πού μονάχα τό πάφλασμα και . 
ό φλοίσβος τού ρυακιού άντιχούνε άρμονι-' 
κά μέσα στή σιγαλιά τού δάσους τών αιω
νόβιων ελάτων.

Είναι ή στιγμή άπό τό πέρασμα κά
ποιας άνάλαφρης Νεράιδας, πού σέ ξανα
φέρνει άπό τήν έκσταση στή μαγεία.

Είναι ή στιγμή πού σάν άπόκοσμο μυ· 
στικόπαθο τραγούδι φτάνει στ* αυτιά μας 
τό κελάρισμα τού ρυακιού:

«"Ακου, άκου, τι ωραία κελαρίζει xc 
ρυάκι»!

Ε ίναι ή στιγμή πού ώς καί τά ίδια xc 
στοιχειά μένουτε άκίνητα μέσα στές σπηλιέ< 
τους.

Είναι τέλος τό βουνό πού έγινε κι* αύ 
τό ένας θρύλλος.

Θρύλλοι δμως καί παραδόσεις άποτελοΰ 
πάντοτε τά πολυτιμότερα άγαθά ενός λαο 
καί ενός "Εθνους καί είναι πάντοτε τά σύμ 
βολα καί ή έκφρασις άξιώντής ζωής, συμ 
βολα δηλαδή πού ύψωθήκανε σέ ρυθμιστ; 
κά άξιώματα τής ανθρώπινης ζωής.

Καί ή 'Ηπειρωτική νεολαία προ πα\ 
τός έχει όνάγκη νά γνωρίσει τήν "Ηπεις 
μας, τήν ιστορία της, τές παραδόσεις κι 
τούς θρύλους της.
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Σπϋρε την άρρώστεια άπ τη Μηλιά 
με κόκκινη κλωστή χωρίς μιλιά.

- Η  μοίρα νά ζαλλάξη ή σκοτεινή μας. 
νΕ ! τούτα τά πίστευαν κι οΐ γονοϊ μας.

Και πάει καί πάει χαράματα ή γρηά 
μες τον γκρεμού το δάτο μακρνά  
μέ την κλωστή καμπουριαστώ} Θλιμμένη 
καί την άρρώστεια δένει—κομποδένει.

Πλήθια εϊν9 τον κόσμου τούτου τά δεινά.
-Στά δρη γυιέ μ  και στά βουνά.
Μήτε σε μάς και σέ δικό μας 
καί μήτε στον δχτρδ μας .

Τά ξώρκια αυτά μέ πίστη είπε δαΘειά 
και τή βαρειάν άλάφρωσε κάρδιά.
Μιά πίστη μαγική τά πάντα ορίζει.
Καί σάν πουλάκι άνάλαφρη γυρίζει.

Μέσα στο νού μου μένει αυτή ή γητιά 
δταν μέ πήρε ή Νόνα στή δατιά.
Στά λόγγα καί στά δρη έκεΐ στή μέση 
τον πόνο τής Μηλιάς νά κομποδέσει.

"Αν εγιανεν έκείνη ή κοπελλιά. 
ποιος το Θυμάται τώρα άπ9 τά παληά.
Μονάχα 6 δάτος μολογιέται μέ τ* άγκάΘια 
που δένάν τις άρρώστειες καί τά πάΘια.

Χρόνοι τώρα περάσανε πολλοί 
κι9 άλλάζαν οΐ καιροί πάρα πολύ.
Καμμιά δατιά στον κόσμο δϊν φυτρώνει 
τέτοια που τις καρδιές νά ζαλαφρώνει.

Τώρα μέσα στον κόσμον ή καρδιά 
έγίνηκε ή ίδια μιά δατιά.
Καί /Li άλικη κλωστή ματοβαμμένη 
δλα τά πάΘια άπάνω της τά δένει.

Χρνσάν&η ΖιτσαΙα

Άπφ ’Ηπειρωτικές παληές δοξασίες».
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9 Α πό τότες σε πήρανε οτά λάβαρά τους οι ποιητές, Αυξεντίου 
— οι δάφνες στους κλώνους τους* 

ο δ λες τις καρδιές των έλεύθερων 
άνεμίζει ή δπτασία σου την άσπίδα τής €Ελλάδας 

— Αίας ό Τελαμόνιος.
Λοιπόν! cΟλες οι γωνίες τής eΕλλάδας έχουν 9 Αρκάδι; 
eΌλα τά καμπαναριά πολεμίστρες τής Λευτεριάς!

— κάθε καμπαναριό κι ένας Γιωργάκης 9 Ολύμπιος...
Πληθαίνουν οϊ *Αϊ—Σωστές. Πληθαίνουν τ άγάλματα.
9Από τότες ή *Ελλάδα— δλη—
μέ την παλάμη στο μέτωπό της—αντήλιο— άγναντεύει κατά τη Λίση 
καί το Τρόοδος...
Ματωμένος 'Ήλιος ανοίγει τις βεντάγιες στο ανατολικό τής θάλασσας. 
* Ανάερη λευκοχίτωνη Δόξα, προσγειώνεται (με σφριγηλά φτερά) 
στο πανίεροναΟρος...
9Από το νησί που παλεύει—ώ τόσους αιώνες! — 
έρχονται τραυματισμένοι γλάροι.
Δέστε τους τις φτεροϋγες αδελφοί μου καί φιλήστε τους 
στά μάτια... Μην τους κλαιτε...
Ακούστε την ιαχή τής Λευτεριάς— που προχωρεί.

— Φέτος, δλες οι δάφνες θ' άνθίσουν στο Τρόοδος...

Κ . Μ αί’στρά λης

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ

Στην άκακία ή *Ανοιξη καί πάλι τής αυλής 
θά σκαρφαλώση με λυτά στο φως μαλλιά 
καί θά κεντήση μέ λευκά χαμόγελα τά κλώνια της, 
θ' άσπροφορέση στην γωνιά κι9 ή 'μυγδαλιά!

Καί το πουλάκι τ ανγινό μ* δρθονς λαρυγγισμούς 
σ άλέγκρο τόνο θά το πή ξανά τό θειο τραγούδι, 
που θ' άγκαλιάση τά βουνά, τον κάμπο καί την θάλασσα, 
καί θά σκιρτήση μυστικά τό ταπεινό λουλούδι.

Κι' αν την ψυχή δεν εχασες ατά τόσα πώχεις χάσει 
κι ϊχεις ακόμα δυνατή καρδιά γιά ν9 άγαπήση% 
θ9 άνοιξης τό παράθυρο καί θάμπη tvα πρω ϊ 
ή * Ανοιξη τήν αγάπη της νά σου χαρίση...

Θάνος Ανρας
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ΣΤΙΣ ΦΑΜΠΡΙΚΕΣ

'Ό λη μέρα ο! φάμπρικες φτύνανε πάνω 
απ’ τις στέγες τών σπιτιών μαύρο καπνό 
και ψιλό κάρβουνο. Κ ι9 από τον ταρσανά 
άσώπαστο έφτανε τό σφυροκόπημα κ ι9 δταν 
φυσούσε από τή θάλασσα έρχονταν μυρου
διά πίσσας. Και στα σοκκάκια άχολογούσαν 
οί βαρείες καθώς χτυπούσανε στ9 άμόνι. 
Ντουμάνι δ καπνός άπ9 τήν αυγή σκέπαζε 
την πόλη. Σερνόντανε στις στέγες τών σπι- 
τιών, πλεκόντανε στά ξώκλαδα τών δένδρων. 
Τρύπωνε άπ9 τό παράθυρο, τάνοιγμα τής 
πόρτας και τό σπασμένο τζάμι του φεγγίτη. 
’Έμπαινε' στο κελλάρι, τυλίγονταν στα σεν* 
τόνια καί στα στρωσίδια. Κι9 ό αγέρας εί
χε μια γέψη αίθάλης.

Τά πρόσωπα τών ανθρώπων γεμάτα 
μουντζούρα καί τσιμεντόσκονη κολλημένη 
στα ματοτσίνουρα, είχαν μιαν αγριάδα αλ
λόκοτη. Σπάνια νά γελάσουν. ’Έλεγες, οί 
άνθρωποι τούτοι δώ έχουν ξεχάσει νά γε
λάνε. Ό  καπνός μπήκε βαθειά μέσα τους, 
έχρισε τά πνεμμόνια τους, χώθηκε στά κόκ- 
καλά τους, τύλιξε τή σκέψη τους. Παντού 
καπνός!

Μόνο μέ τίς βροχές καθάριζε κι9 ό αγέ
ρας. Λες είχες απλώσει σ’ αόρατα σκοινιά 
ενα γαλάζιο μεταξωτό πανί. Μά έβρεχε 
σπάνια. ’Άκουγες τότε τό ποτάμι νά φου- 
σκιυνει καί νά βουίζει χαρούμενο πού Εα- 
ναβρήκε τό προορισμό του—νά τραβά προς 
τή θάλασσα. Κ ι9 ολα φάνταζαν πεντακάθα
ρα κι9 οί κεραμιδοσκεπές καί τά στενά δρο- 

|μάκ α, λες τό σφουγγαροπάνι μιας καλής 
^νοικοκυράς είχε περάσει μέ περισσή φρον- 
ιτίδα κι9 από τό τελευταίο πετραδάκι. Μια 
Ιάλλιώακη θλίψη μέρευε τότε τήν καρδιά 
κ̂αί τά πρόσωπα τών ανθρώπων. Τά μάτια
ους είχανε κάτι από τή λύπηση τού βωδιού 
ιού μασουλά τό χόρτο του σ9 ένα απέραν

το λειβάδι. Κ ι9 από τήν εγκατάλειψή του.

Μπορεί καί νά ζηλεύανε τό ποτάμι. Αυτό 
ευρισκε τό προορισμό του νά τραβά βουΐ- 
ζοντας προς τή θάλασσα, αυτοί πότε θά 
βρίσκανε τό δικό τους δρόμο; Κ ι’ δταν τό 
βρίσκανε, θά  τον παίρνανε ίσαμε τό τέλος, 
όπως τό ποτάμι πού μέ τίποτα δεν μπορείς 
νά δέσεις τό υγρό ζό πού κλωτσά μέσα του;

Γιατί είναι σίγουρο πώς χάσανε τό δρό
μο τους. Προχτές στήν απεργία μή δέν κόν
τεψαν νά φαγωθούνε συναμεταξύ τους; Ρ ίχ 
τηκαν μέ λύσσα ό ένας πάνω στον άλλον 
αυτοί πού ή ίδ ια  θελιά τής ανάγκης τούς 
εσφιγκε τό λαιμό.

Ε κ ε ί  στο αυλόγυρο έγινε τό κακό.
Βρίζανε καί κοροΐδευαν δταν στο πλα

τύσκαλο φάνηκε δ επιστάτης. Ψηλός, ξερα- 
γκιανός μέ τή σκυλίσια μούρη του. Φορούσε 
γκέτες καί πέτσινη τραγιάσκα. Μέτρησε μέ τή 
βλεψιά του ιό πλήθος. Τούς μίλησε ήσυχα 
— ήσυχα μέ βαρεμάρα σάματις δέν τού κα ί
γονταν καρφί γιά δλ9 αυτά.

— Αύτόνε τί τον έννοιαζε; Γ ιά  τό δικό 
τους τό καλό πασχίζει. Νά δούνε τ’ αφεντι
κό; Αυτό δέ γίνεται. Καλύτερα θά  τά μ ι
λήσουνε μαζί. Μήγαρις από εργάτης δέν ξε
κίνησε κ ι9 αυτός; Ν οιώ θει τό δίκηο τους 
καί τούς πονεϊ. Μ 9άπ’ τον δρόμο πού πά
νε δέ θά  πετυχουν. Θά κουβαληθεί κ ι9 αστυ
νομία.

Μέ τό γλυκό καί τί δέν καταφέρνεις;
Τον γιουχάϊσαν. Μιά πέτρα, ύστερα κι* 

άλλη κι9 άλλη. Φάνηκε άπ9 τό παράθυρο 
τού υπόστεγου. Τούς έδειξε ένα μάτσο λε
φτά. Ό π ο ιο ς  πιάσει δουλειά θάχει διπλό 
μεροκάματο

Καί τότε είναι πού κτυπήθηκαν. Γ ιατί 
οί μισοί θέλαν νά κλέψουν τό μεροκάματο 
τών άλλων μισών.

** *
Τό βράδυ κείνο τής άπεργίας κανείς δέν



είχε όρεξη για καντάδες στο καπελιό τής 
•θείας Λουκίας. Συζητούσαν θορυβώδικα 
έτοιμοι ν’ αρπαχτούνε πάλι. Έ βριζαν καί 
φώναζαν. "Ήτανε καί πέντε καλφάδες από 
τον ταρσανά. Κ ι9 δ Ά ντρίγκος με τό πα
ρανόμι, άνέμισε την χερούκλα του, κι’ δ 
ίσκιος ίου δπως στηλώθηκε γέμισε τό μι
κρό δωμάτι.—*Όταν θά κάνουμε απεργία, 
καρφί δέ θά καρφωθεί, είπε. Καί γυρνών- 
τας στους συντρόφους του πού μύριζαν κα
τράμι ρώτησε καλόκαρδα καί σίγουρα.— 
Έ τ σ ι δεν είναι; Κ ι9 αυτοί χαμογελάσανε 
κ ι9 ενεψαν μέ τό κεφάλι τους πώς—έτσι ε ί
ναι! Κ ι’ είχαν μιά σιγουριά κι9 οί πέντε 
πού τούς έκανε μεγάλους.

Κ ι9 έγινε σιωπή στενάχωρη. Βάρυνε 
πάνω άπ9 τά κεφάλια σά συλλογή βαρεία. 
Κ ι9 αυτοί πού δούλευαν στο ναυπηγείο δέ 
μιλούσανε μόνο πού κύτταζαν τούς άλλους 
συμπονετικά, μέ μιάν άγάπη παιδική.

Ή  λάμπα κρεμασμένη άπ9 τό ταβάνι 
σ’ ένα χαλκό κάπνιζε ίδια μικρή φάμπρι
κα. Καπνός καί στενοχώρια. Παντού κα
πνός !

— Θειά Λουκία, φώναξε δ Άντρίγκος, 
ν9 αλλάξεις τό φυτίλι. Ή  λάμπα σου κα
πνίζει ίδια  φάμπρικα.

Καί τότε πετάχτηκε δ Κωνσταντής. Στά 
μάτια του έκαιγε δ πυρετός. Έ βηχε. ‘Ά 
νοιξε τά χέρια του σά νάθελε νά τούς αγκα
λιάσει ολους.

— Ή  ψυχή μου είναι σά καπνισμένη 
ρέγκα. Πάρε την κύριε νά ήσυχάσω.

Κ ι9 έφτυσε. Σκούπισε τό στόμα του μέ 
τό μανίκι του. Καί τό μανίκι του βάφτηκε 
κόκκινο.

♦* *
Τήν άλλη μέρα ήρθανε οί χωροφυλά· 

κοι. Μπήκανε στή φάμπρικα τήν ώρα τής 
δουλειάς καί πήρανε τό Θεοχάρη καί τον 
Βλαντή. Δεμένους τούς κατεβάσανε στήν πο
λιτεία. Λέγανε πώς θα τούς δικάσουνε.

Σέ μιά βδομάδα γύρισε δ Θεοχάρης.Τό 
Βλαντή, λέει, τον κρατήσανε. Κάτι τέτοιους 
σάν τό Βλαντή τούς κρατάνε. Αυτόν τί νά 
ιόν κάνουν; Τού δώσανε μιά κλωτσιά στον 
πισινό καί τον πετάξανε έξω. Μόνο πού 
τον εδείρανε πολύ. Αυτό.

Ό  ίσκιος τού Άντρίγκου σκοτείνιασε 
τό υπόγειο. Προχώρησε απλός καί μεγάλο-
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πρεπος κι9 έσφιξε τό Θεοχάρη πάνω στο 
πλατύ στήθος. Καί τον φίλησε... \

— Βασανισμένε μου αδερφέ! Κ ι9 ή τα ν  
σά νά φιλούσε καί τό Βλαντή κι9 ολους ̂  
μαζί τούς κατατρεγμένους. f

Κ ι9 έγινε πάλι σιωπή καί στενοχώρια.^ 
*Η στενοχώρια, π’ ακολουθούσε κάθε λόγοί 
καί κάμωμα τού Άντρίγκου. Λές κι9 δ βα-f 
ρύς του ίσκιος δυνάστευε τήν σκέψη τών£ 
ανθρώπων.

Ό  Θεοχάρης σφύριξε ενα σκοπό σου
φρώνοντας αδέξια τά χείλια του, Ύστερα^ 
πήρε νά τον τραγουδά μέ τήν χοντρή φάλ-  ̂
τσα φωνή του. Έ ν α  τραγούδι πού τό λέ< 
γανε στις φυλακές άνθρωποι σάν τό Βλαν·· 
τή. Γιά τούς αδικημένους. Πού ψάχνουν^ 
νά βρούνε τό δρόμο τους· Καί μιά πού τον 
βρούνε τίποτα δέ μπορεί νά τούς σταμα 
τήσει. ;

’Από τήν πόρτα φύσηξε μιά υποψία 
αγέρα στά κουρασμένα μέτωπα. Κ ι9 ήτα< 
σά ναχε βρέξει έξω. Καί τό ποτάμι ν«| 
βούιζε τραβώντας προς τήν θάλασσα.

Μιά μέρα ήρθανε εργάτες καί σκάβαν 
κοντά στις φάμπρικες. Σκάβανε καί κτίζο 
νε λές έπρεπε γρήγορα νά τελέψουν.

—Τί κτίζετε παιδιά; τούς ρωτούσαν 
Κ ι9 αυτοί χαμήλωναν τά μάτια καί δί 
άποκρίνουνταν. Κι* ήτανε σκεφτικοί noh

— Στοίχημα πώς χτίζουνε νοσοκομ ευ 
έλεγε δ Κωνσταντής. Καιρός ήτανε νάφρο 
τήσει τό κουβέρνο.

Τά μάτιρ του γυάλιζαν από τον πυρετ
— Κάλλιο νά βγει σκολειό, έλεγε δ Θε 

χάρης.
Νά μορφωθούν μαθέ τά παιδιά μας.*’
—Κ ι9 οί άρρωστοι; Ξανάλεγε μέ καϋν 

δ Κωσταντής, τί θά γίνουν οί άρρωστί?
—Ά μ ’ τά παιδιά; έκανε πεισματικό) 

άλλος.
Νά φέρουνε δασκάλους νά φωτιστή 

τά παιδιά μας.
Μόνο δ Άντρίγκος δέν έλεγε τίπο -/ 

Κοίταζε ήμερα καί καλωσυνάτα ένα γύ* 
καί τούς πονούσε πολύ τούς ανθρώπους?;

Οί εργάτες μαζώξανε τά σύνεργά τ ί  
καί φύγανε. Στά δυτικά τής πόλης όρ*ν 
νονταν τώρα μιά τετράγωνη πέτρινη 
νούργια φάμπρικα. ί



ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ ΩΡΙΜΟΙ

9 Ε κεί πού περιμέναμε 
μιαν άστραπή
νά πυρπόληση τα πανιά των καϊκιών μας
καταμεσις στο πέλαγος,
εν αστέρι επεσε στην αγκαλιά μας!
9Εκεί που περιμέναμε 
νά καταποντιστουν οι μνήμες, 
ή θάλασσα ντύθηκε καινούργια κύματα  
και τ’ άλμπουρα των καϊκιών 
σημάδεψαν τδ λιμάνι μας!
Κάτω απ' τδ τδ χιόνι
ζοΰσε μιαν άνοιξη,
που θά μάς φέρη στην παλάμη της
%να τρυφερδ ύπνο!
Πάνω άπ9 τά σύννεφα
υπάρχει ένας ουρανός,
πού θά τδν άγγίξουμε με τ* άνάστημά μας!
Έπιστρέψαμε ώριμοι
με την πείρα τής περιπλάνησίς μας.
Τώρα, πού τ άθέατα σήμαντρα του μέλλοντος 
προφητεύουν την πορεία μ α ς% 
κρατώ τά κρίνα τών άφρών, 
γιά νά σου τά προσφέρω!
CH  άλέα άνθισε δειλινά χαμόγελα  
γιά την έπιστροφή μας! 
άοσμου τδ χέρι σου, 
νά περπατήσουμε
στ αχνάρια τού πρώτου φιλιού μ α ς ,
Ικέί πού εγκαταλείψαμε
τϊς μικρές μας άνησυγ^ίες
καί τ αβέβαια σχέδια τής έφηθείας,
έκεϊ πού φυτέψαμε
μιά δέσμη άπδ έαρινά ρίγη!
Τι μπορεί, νά μην θυμούνται οΐ νύχτες , 
άπδ μάς!

Κώστας Τσέτης
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Τό Πάσχα του 1956 (συγκεκριμένα 
άπό τις 3—9 Μαΐου) δ «Πάν», ό γνωστός 
φυσιολογικός Σύνδεσμος της πρωτεύουσας, 
έκανε μιαν έκδρομή στην Γιουγκοσλαβική 
Μακεδονία, χώρο πού παρουσιάζει έξαιρε- 
τικό ένοιαφέρον άπό φυσιολατρική καί ι 
δίως 'Ιστορικήν άποψι, καθώς συνδέεται 
άμεσα μέ τα μεσαιωνικά καί νεώτερα χρό
νια τού Ελληνισμού.

Τήν περιοχή αύτή τή γυρίσαμε σχεδόν 
δλη, άλλα βιαστικά, μέσα σέ πολύ περιω- 

. ρισμένα για μια τέτοιας σημασίας έκδρομή 
χρονικά όρια.

Στό Γιουγκοσλαβικό έδαφος μπήκαμε 
τό άπόγευμα τής Μ. Παρασκευής—4ης 
Μαΐου άπό τό συνοριακό μας φυλάκιο του 
χωριού Νίκη τού τομέα τής Φλώρινας.

Πρώτος σταθμός μας μέσα στή Γιου
γκοσλαβική Μακεδονία στάθηκε τό ίστορι- 
κώτατο Μ ο ν α σ τ ή ρ ι  (B / t o i ), πού άπέ- 
χει μονάχα δεκατρία χιλιόμετρα άπό τά 
σύνορα, τό άλλοτε πραγματικά «Ε λλη νι
κό Μοναστήρι», μέ τις τόσο ζωηρά προσ- 
φερόμενες άναμνήσεις άπό τό Ελληνικό 
του παρελθόν καί είδικώτερα τόν περί
λαμπρο Μακεδονικόν άγώνα, κατά τήν 
διάρκεια τού όποίου έπαιξε ξεχωριστό ρό
λο, καί μέ τή διατηρούμενη καί σήμερ* ά 
κόμα παρουσία τού Ελληνικού στοιχείου, 
πού δέν τήν περιμέναμε τόσον έντονη.

Στις 10 τό πρωί τού Μ. Σαββάτου—5ης 
Μαίου άφήναμε τήν άγαπητή αύτή πόλι, 
πού τόση συγκίνησι μάς χάρισε, για τό 
δεύτερο σταθμό μας, τήν περιοχή τών θαυ- 
μασίων λιμνών τής Γιουγκοσλαβικής Μα
κεδονίας.

Στό άρθρο μου αύτό θά προσπαθήσω νά$ 
παρουσιάσω τις έντυπώσεις μου άπ’ αύτή; 
τήν  ̂περιοχή. f

'Αντικειμενικός μας σκοπός, όταν ξεκι-ί 
νήσαμε άπό τό Μοναστήρι, ήταν τό Ότέζε'* 
6ο, στις βορειοδυτικές όχθες τής Μ ε γ άί 
λ η ς Π ρ έ σ π α ς .  Στό ώραιόταττ! 
αυτό μέρος φτάσαμε άκριβώς σέ μιάν 
ώρα, άφού περάσαμε μέσα σέ πλουσιώ^ 
τατο πράσινο τό βόρειο άκρο τού Βαρνούν| 
τος (Περιστέρι— Pelister), στις άνατολικέιί 
ύπώρειες τού όποίου είναι χτισμένο τό Μο
ναστήρι. Τό βουνό αύτό μοΰ θύμισε τό* 
σκληρόν άγώνα στό Μακεδονικό μέτωπ^ 
κατά τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πού μί 
τόσο δυναμισμό παρουσιάζει δ Μυριβήλ?^ 
στή «Ζωή έν Τάφο)». Καί πιό μπροστά <* 
μως, κατά τόν Μακεδονικόν άγώνα, τ 
Περιστέρι στάθηκεν δ 7.ώρος σκληρών συύ 
κρούσεων άνάμεσα στούς 'Έλληνες άντάρ 
τες καί τούς Βουλγάρους κομίτατζήδ^ 
άλλα καί τ'άποσπάσματα τών«ά6τζήδων; 
τών τούρκων «κυνηγών», οί όποιοι, σάν * 
φεντικά τότε τού τόπου πού ήσαν, κατ' 
διώκανε άσταμάτητα τούς παραπάνω, π 
τσακώνονταν κατά τή γνώμη τών διωκτ£< 
σέ «ξένον άχερώνα».

Σύντομ’ άντικρύσαμε στ' αριστερά μί; 
τόν όγκο τού Πέτρινου (Gahaca)K&i σέ λί* 
διαβήκαμ'άπότήΡέζνα [Resen) τήν πατρίι · 
ένός άπό τούς πρωτεργάτες τής έπανασ^ 
σεως τών Νεοτούρκων, τού λοχαγού Νιαί# 
ό όποΓος, πριν έκραγή τό κίνημα, έγκα*ν] 
λείποντας τις τάξις του, σχημάτισεν έτ- ί 
ναστατικήν όμάδα κι άνέβηκε|στό ΠέτριΑ



μιά καί όλόκληρη ή περιοχή αυτή θά τόν 
ύπέθαλπε.

Ή  Ρέζνα βγάζει Εκλεκτά μήλα καί 
γιά τούτο σ ' αυτό τό μέρος υπάρχει Εργο- 
στάσιο, πού φτιάχνει, κονσέρβες μήλων.

Τό τοπίο, πού άντικρύσαμε, σά φτάσα
με στό Ότέζεβο, ήταν πραγματικά μ α 
γευτικό. Μπροστά μας άπλωνότανε ή Μ . 
II ρ έ σ π α (Prespamko Jesero), ή Βρυγηίς 
των άρχαίων, μιά λίμνη απέραντη, ή με
γαλύτερη τής βαλκανικής (υπερθαλάσσιο 
ύψος 853 μ.), πού την κλείνουν τά γύρω 
βουνά, ένας συνδυασμός βουνών καί θάλασ
σας, γιατί πραγματικά σιοστή θάλασσ’ άν· 
τικρύζεις.

Καμμιά, άπολύτως καμμιά όμοιότητα 
δέν υπάρχει άνάμεσα στό τοπίο τού Ό τ έ 
ζεβο καί Ικείνο πού προσφέρει τό Ελάχι
στο τμήμα τής λίμνης, τό όποιο άνήκει 
στήν Ε λλάδα .

Γιατί, στό δικό μας τμήμα τό Ά λπικό  
τοπίο είναι άγριο, μέ όχθες σκεπασμένες 
άπό πυκνούς καλαμιώνες, όπου φωλιάζουν 
τ’ αγριοπερίστερα καί οί άγριόπαπιες, ή 

\ άπόκρημνες, άπ* όπου υψώνονται πανύψη
λοι βράχοι μέ σπηλιές, πολλές άπό τις ό
ποιες είχαν μεταβληθή στους τελευταίους 
Βυζαντινούς αίώνες σέ σκήτες κι έκκλη- 

j σιές ('). ’Επί πλέον μένει όλότελ’ άναξιο- 
|  ποίητο άπό τουριστικήν άποψι, μ ’ όλη τή 

μεγάλη του άξία, όμορφιά κι Επιβλητικό- 
* τητα. Τό μοναδικό χωριό, πού βρίσκεται 

στις Ε λληνικές όχθες τής λίμνης, οί «Φα- 
ράδες» (Νίβιτσα), παρουσιάζει κυριολεκτι
κά πρωτόγονη κατάστασι, ένώ τό κεφαλο- 

\ χώρι τής περιοχής, ό «"Αγιος Γερμανός»
; (Γέρμαν), έχει πάθει μεγάλες καταστροφές, 

ύστερ* άπό τήν πρόσφατη Ε θνική  περιπέ
τεια, κι έχει έλάχιστους σήμερα κατοίκους.

Ε ντελώ ς διαφορετικήν είκόνα παρου
σιάζει ή λίμνη στό Ότέζεβο. Έ δώ οί όχ
θες της είναι ήμερες καί προσφέρονται γιά 
τό κολύμπι καί τά θαλάσσια σπόρ, καθώς 

! σχηματίζουν ώραιόταιες, «πλάζ». Σχά γύρω

1. *Γπάρχοον μ4οα στίς έκκληοιές αύχές το ι
χογραφίες τής Μακεδονικής Σχολής, που προκα- 
λοϋν τό μεγάλο ένδιαφίρον τών είδικών. Μ* αδ· 
τές τΙς τοιχογραφίες Ασχολήθηκε τά τελευταία  
χρόνια 6 έφορος των Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
Μακεδονίας κ. Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς ,

πάλι δασωμένα υψώματα υπάρχουν μεγάλα 
καί μοντέρνα καταλύματα γιά νά περνούν οί 
Εργαζόμενοι τις άδειες τους, ένώ τήν κυ
ρίαν πλάζ τού Ότέζεβο στολίζει Ενα θαυ
μάσιο τουριστικό έστιατόριο, δπου άρκετοί 
άπό μας έφαγαν κι άς ήταν ή ώρα μάλλον 
άκατάλληλη, γ ιατ’ ή ψυχική μας εύφορία 
είχεν άνοίξει καί τήν δρεξι, δοκιμάζοντας 
τά νόστιμα ψάρια τής λίμνης κι ένα 6πέ* 
ροχο Ελαφρό κρασί μέ πιπεράτη γεύσι, πού 
σπίθιζε. Σ ' αυτό τό άξέχαστο μέρος μεί
ναμε μιαν ώρα. Τό μεσημέρι συνεχίσαμε 
τό ταξίδι μας πρός τήν Α χρ ίδα , πού άπέ· 
χετ άπό τό Μοναστήρι 72 χ ιλ .

Ξαναπεράσαμ' άπό τή Ρέζνα κι άκο- 
λουθήσαμ’ ένα δρόμο, πού Ελίσσεται πάνω 
στό ΙΙέτρινο, προσφέροντας ωραιότατο θέα
μα. 'Αργότερα προχωρούσαμε άνάμεσα στό 
Πέτρινο κι ένα άλλο βουνό, τή Ντέμπρι- 
στα( καί στις 2 μ .μ. άκριβώς φτάσαμε στήν 
πόλι τής * Α χ  ρ ί δ ο ς (θ/ι>ϊ<ή, πού βρί
σκεται στήν άνατολικήν όχθη τής όμώνυ* 
μης λίμνης ( O h r u h k o  f i s e r o ) ,  τής Λυχνίτιδοζ 
τών άρχαίων, κι έχει ]5  χιλ . περίπου κα 
τοίκους.

Τήν πόλι αύτή, πού είναι χτισμένη 
στή θέση, δπου βρισκότανε ή όχυρή πόλι 
τών ’Ιλλυριών Λ υ χ ν ι δ 6 , ό Επίσημος 
τουριστικός χάρτης τής Γιουγκοσλαβίας τήν 
χαρακτηρίζει γιά τις φυσικές της όμορφιές 
καί προπάντων γιά τό ιστορικό παρελθόν 
της σαν «έν' άπό τά πιό καθαρά μαργα
ριτάρια, πού κρύβει στούς κόλπσυς της ή 
Μακεδονία».

Έ  λίμνη| άπέραντη κ ι’ αύτή, είναι ή 
δεύτερη σέ μέγεθος τής Βαλκανικής καί δέ
χεται τά νερά τής ψηλότερης Πρέσπας, μέ 
τήν όποία συγκοινωνεί υπογείως (μάκρος 
29,9 χ ιλ . φάρδος 14,8 χιλ. υπερθελάσ. 0- 
ψος 093,75 μ. βάθος 285,75 μ.) Τουλά
χιστον τά 3/δ τής λίμνης άνήκουν στή Γιου
γκοσλαβία καί τό υπόλοιπο στήν Α λβανία

Καταλύσαμε στό παραλιακό ξενοδοχείο 
tBeii vju*, πού δικαιολογεί άπόλυτα τήν δ· 
νομασία του, καί, άφού τακτοποιηθήκαμε, 
κατεβήκαμε στό Εστιατόριό του, μιά μεγά- 
λην ώρσία σάλα, τις γωνιές τής όποίας στο
λίζουν καλάμια, ένώ τήν όροφή της τήν 
σκεπάζει ένα δίχτυ, γιά νά μαρτυράη τήν 
κύρια Ενασχόλησι τών κατοίκων. Στήν εύ-

L
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ρύχωρη έξ άλλου αυλή τού έστιατορίου, 
πού χρησιμοποιούν τό καλοκαίρι, ύπάρχει 
ένα δπόστεγο για  χΐς ξαφνικές άναποδιές 
χού καιρού, στολισμένο μέ ύδατογραφίβς, 
πού είκονίζουν σκηνές άπό τή γεωργική ι 
δίως ζωή.

Στό έστιατόριο όμως χάσαμε πολλήν ώ
ρα, περιμένονχας τήν έ;οιμασία τού φαγη
τού, κι αυτό μάς κόστισε* για τούτο οέν 
μπορέσανε νά μάς άποζημιώσουν ού;ε οί 
φημισμένες πέστροφες τής λίμνης' ούτε τό 
παχύτατο τυρί καί τό ^οστίμώτατο κρασί.

Στό μεταξύ γνωριστήκαμε μ* ένα ντό- 
πιον 'Έλληνα πού έτρεξε νά μάς βρή μόλις, 
πληροφορήθηκε τόν έρχομό μας, καί ήρθα
με σ' έπαφή μ* έναν εύγενικό Ε λληνομα
θή Γιουγκοσλάβο δάσκαλο (έτσι μάς πα
ρουσιάστηκε), πσύ μ* έντολή τού τοπικού 
τουρισμού άνέλαβε νά μάς ξεναγήση.

’Αποφασίσαμε νά έπισκεφθουμε νωρίς 
τό άπόγεμα τήν περιώνυμη μ ο ν ή  τ ο ύ  
‘ Ο σ ί ο υ  Ν α ο ύ μ ,  μαθητή καί συνερ
γάτη τών άποστόλων τών Σλάβων Κυρίλλου 
καί Μεθοδίου, όόποίος έργάστηκεν έντονα 
γιά τή διάδοσι τού χριστιανισμού στή Μα
κεδονία, ξεχωριστά σ’ αύτή τήν περιοχή, 
όπου καί τιμά:α ι ιδιαίτερα ή μνήμη του 
(γιορτάζεται στις 20 ’Ιουνίου καί στις 23 
Δεκεμβρίου), άφού άλλωστε διετέλεσε καί 
έπίσκοπος Ά χρίδος. Ή  μονή αύτή βρίσκε
ται στις νοτιοανατολικές όχθες τής λίμνης, 
άκριβώς πλάι στά Γιουγκοσλάβο—άλβανικά 
σύνορα καί στις πηγές τού Μαύρου Δρίνου.

Μέχρις δτου ξεκινήσουμε, ρίξαμε μια 
ματιά στήν πόλι. Έ  παληά είναι χτισμένη 
πάνω σέ λόφο, πού τόν έπιστρέφει τό φρού
ριο τού τσάρου τών Βουλγάρων Σαμουήλ, 
καί διατηρεί τό Μακεδονικό στυλ τής έπο- 
χής τής Τουρκοκρατίας, ένώ ή καινούρια 
έκτείνεται κατά μήκος τής παραλίας καί σέ 
άρκετό σχετικά βάθος, έχει δέ νά παρου- 
σιάση ωραία κτήρια, ιδίως δημόσια. Έντύ- 
πωσι μού έκανε τό πολύ μεγάλο, άναφορι 
κά μέ τό μέγεθος τής πόλεως, ταχυδρομείο 
της. Πολύ προχωρημένες ήσαν οί έργασίες 
του χτισίματος ένός έπιβλητικού «λαϊκού 
θεάτρου» κι ένός έκτεταμένου καί πολυώ
ροφου τουριστικού ξενοδοχείου.

Ή  Ά  χ  ρ ί δ α έθεωρείτο τό βορειοδυ
τικό άκρο τής Μακεδονίας καί ή πόλι Δυ-
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χνιδός ή, κατά τόν Στράβωνα (κεφ. 323), 
ή πόλι Πυλών, πού βρισκόταν κοντά στή 
λίμνη, ήταν τό όριο τής Μακεδονίας καί τής 
’Ιλλυρίας. Στήν ’Αχρίδα σώζονται τά λείψα
να κυκλωπείων τειχών, ένώ κάμποσα χιλιό
μετρα βορειότερα, στήΤρεμπένιτσα, πού βρί
σκεται κοντά στή Στρούγκα, τήν πολίχνη 
άπ* όπου περάσαμε κατόπι καί ή έποίακα- 
τοικειται σχεδόν μονάχ* άπό ’Αλβανούς, 
καθώς δά κι όλη ή κοιλάδα τού Μαύρου 
Δρίνου, περιοχή πού οί ’Αλβανοί τή θεω
ρούν «Albania irredend<n>t βρεθήκανε πρίν άπό 
χρόνια πλουσιώτατοι τάφοι (!) κι ένα πλή
θος άπό έλληνικές καί λατινικές έπιγραφές. . 
Στά χρόνια τής Ρωμαιοκρατίας οί κάτοικοι * 
τής περιοχής έκλατινιστήκανε γλωσσικά - 
καί οί απόγονοί τους είναι οί σημερινοί 
Βλάχοι, καθώς υποστηρίζει 6 καθηγητής 
Κεραμόπουλος (9).

Άκολούθησεν ή Βυζαντινή κυριαρχία, 
κι αύτήν ή Βουλγαρική κατάκτησι στά 
χρόνια τού τσάρου Συμεών (890—927), 
πού έφτασεν έως τήν Άδριατική. Τότε ή 
ταν, πού μεταφέρθηκε ή πρωτεύουσα τής 
Βουλγαρίας στήν ’Αχρίδα καί ή πόλι αύτή 
έγινε συγχρόνως τό κέντρο τής Βουλγαρι
κής έκκλησίας, ό δέ άρχιεπίσκοπός της έ
λαβε καί τόν τίτλο «Πάσης Βουλγαρίας», 
Είναι δέ αξιοσημείωτο, πώς, όταν ό αύτο<: 
κράτορας ’Ιωάννης Τσιμισκής υπέταξε τήυ 
Βουλγαρία τού Αίμου, ή περιοχή αυτί 
κρατήθηκε άπό τούς Βουλγάρους, ώσπου ί. 
νέος τους τσάρος Σαμουήλ (976 — 1014 
μπόρεσε, έχοντάς την όρμητήριο κι άργό . 
τέρα, όταν 6 αύτοκράτορας'Βασίλειος Β 'άρ , 
χισε τόν άγώνα του έναντίον τών Βουλγά : 
ρων, καταφύγιο, ν’ άναστήση τό Βουλγαρι 
κό κράτος. Στήν ’Αχρίδα ήταν, πού 6 Σα - 
μουήλ έστέφθη έπίσημα στά 990 τσάρο ς 
τών Βουλγάροιν (3). ,

1. Γιά τά εΟρήματά τους γράφει άρκετά, nape .·
θέτοντας καί σχετικές φωτογραφίες, ό καθηγητ- ,1 
Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ ο ς  στήν έργασία του «Η ϊ 
κεδονία καί Μακεδόνες». Έ ν Ά θήναις, 193 '· 
σελ, 14 κ. εξ. *

2. «Οί ελ?ηνες καί οί βόρειοι γείτονες> * Α θ? * 
ναι 1942— 194δ. σελ. 178. ’Ιδές έπίαης τήν έργ·(ί  
σία του «ΤΙ είναι οί Κουτσό6λαχοι>. Έ ν Ά θ ΐ  
ναις, 1939.

3. Έ ν τούτοις πραγματική πρωτεύουσα τ.1 \ 
ήταν τό νησί τής μικράς Πρέσπας, όπου είχε χύ
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Την ’Αχρίδα άνεκατέλαβε ό Βουλγα- 
ροκτόνος, δπου, καθώς αναφέρει δ Βυζαντι
νός χρονογράφος Κερδινός (II, 467), έγινε 
δεκτός άπό τούς κατοίκους της (έν εύφη* 
μίαις». Τώρα πια είχει καταλυθή τό πρώτο 
Βουλγαρικό βασίλειο καί ή άρχιεπισκοπή 
της Ά χρίδος πέρασε ατά Ε λληνικά  τα χ έ 
ρια. Έ  περιοχή αύτή έμεινε στό Βυζάντιο 
ώς τά 1331, πού κατακτήθηκε από τόν 
περίφημο Κράλη τών Σέρβων Στέφανο 
Ντουσίάν, δ όποίος έφτασεν έως τή Ρούμε
λη. Τούς Σέρβους διαδέχτηκαν οί Τούρκοι 
στα 1385 για να τούς ξαναδιαδεχτοΟν οί 
Σέρβοι στα 1912.

Ό  πληθυσμός τής Ά χρίδος στα τελευ
ταία χρόνια τής Τουρκοκρατίας ήταν άνα- 
μικτος, άποτελούμενος, έκτός άπό τούς 
Τούρκους, άπό "Ελληνας, Βλάχους, Σλαύ- 
ους καί Αλβανούς.

"Γστερ* ά π ’ αύτή τήν άπαραίτητη ' Ι 
στορική άναδρομή, άς ξαναγυρίσουμε στίς 
έντυπώσεις μας.

Στίς 4 30' τό άπόγεμα καταφέραμε να 
έπιβιβαστοΟμε στό βενζινόπλοιο καί τρα
βήξαμε πρός τ ό μ ο ν α σ τ ή ρ ι τ ο Ο ' Ο *  
σ ί ο υ Ν α ο ύ μ ,  πού άπέχει 25 χιλ. άπό 
τήν πόλι τής νΟχριντας. Στίς έξω άπό τήν 
πόλι όχθες τής λίμνης καί πάνω στα 6ψώ· 
ματα τοΟ Πέτρινου, πού είσέρχεται στην 

( Αλβανία, δπου υπάρχει καί ή ψηλότερη 
I κορυφή του, τό Τομάρι, άντικρύσαμε σ’ 
j αύτή τήν άπολαυστική διαδρομή έναν ω

ραίο παιδικό σταθμό, άναπαυτήρια για τούς 
έργαζομένους καί βίλλες γ ια  τούς σημε
ρινούς ήγέτες τής Γιουγκοσλαβίας, ένώ 

I στήν άπέναντι όχθη, τή δυτική, πού άνή- 
- κει στήν Αλβανία, διακρι^ότανε στό βά

θος τό Πόγκραντετς, τό όποίο τόσο συν
δέεται μέ τήν Ε λληνικήν έποποιία τοΟ 
4 0 - 4 1 .

, oet ανάκτορα («Ινθα ήν αύτψ τά βασίλεια»), δπως 
άναφίρει ό Κ β δ ρ η ν ό ς .  II, 436) καί τό μονα
στήρι τοϋ Α γ ίο υ  ‘Αχιλλβίου. Γ ιατί, όταν στα τ ί-  
λη τοΰ Γ αίώνος κατέλαβε τή Θεσσαλία, πήρε τά

(λείψανα τοΰ *Δγίου Α χίλλειου , έπισκόπου Λαρί* 
αης στά χρόνια τοΰ Μεγ. Κων)τίνου καί μετά τό 
j θάνατό του καί τήν άνακήρυξί του σέ άγιο πολι- 
Ιούχου τής θεσσαλικής πρωτεύουσας, καί τάφερε 
ϊστήν Πρέσπα. Τό νηοάκι αυτό στάθηκε καί τό 
ϊκρυσφύγετό του κατά τους άσταμάτητους διωγμούς 
ψτου άπό τό Βασίλειο.

Καθώς πλησιάζαμε στό μοναστήρι, χ τ ι
σμένο σ’ έναν όγκώδη βράχο, πού υψώνε
ται άκριβώς πάνω άπό τή λίμνη, ξεχωρί
σαμε καθαρά τήν όροθετική γραμμή, γ ια τί 
οί Γιουγκοσλάβοι τήν έχουν καθαρίσει άπό 
κάθε βλάστησι σέ λίγο διακρίνονταν καί 
οί πυραμίδες.

Αποβιβαστήκαμε στό λιμανάκιτού Μο· 
ναστηριοΟ στίς 6 .15 ' μ* άσχημο καιρό καί 
γιά τούτο άνεβήκαμε πρός αυτό δρομαίοι 
γιά νά μή μάς προλάβη ή μπόρα, πράγ
μα πού μόλις καταφέραμε. Τό μοναστήρι 
δέν έχει πιά καλογέρους, διατηρείται όμως 
σάν "Ιστορικό μνημείο. "Οταν τό έπισκε- 
φθήκαμε, γίνονταν πολλές έπισκευές καί 
καί προσθήκες στά κελλιά του. Οί έγχα- 
τεστημένοι σ’ αύτό άντρες τοΟ Γιουγκο
σλαβικού ναυτικού μάς προσφέρανε δροσε
ρό νερό άπό τις πηγές τού Μαύρου Δρίνου. 
Δυστυχώς, τό ίδρυμένο στά τέλη τού Θ ' 
αίώνος χαριέστατο καθολικό του, τού τύ 
που τής σταυροθόλωτης Βυζαντινής Ε κ 
κλησίας, ήταν κλειστό. Α κριβώς πίσω άπό 
τή μονή, στό τέρμα ένός κατήφορου, βρί
σκεται τό συνοριακό φυλάκιο τών Γιουγκο
σλάβων καί λίγο δεξιώτερα, πάνω σέ 0- 
ψωμ* αύτό, τό Α λβανικό, τά καραούλια, 
καθώς μάς έλεγαν οί Γιουγκοσλάβοι ναυτι
κοί. Ή  κακοκαιρία όμως, πού ξέσπασε 
ξαφνικά καί πήρε τή μορφή μικρής θύελ
λας, μάς άνάγκασε νά φύγουμε γρήγορα 
γρήγορα, άφου προηγουμένως απολαύσαμε 
άπό τόνέξώστη τής μονής, πού βρίσκεται 
στήν άκρη τής κορυφής τού «άπορρώγος» 
βράχου, τό θαυμάσιο πανόραμα καί τραβή
ξαμε άρκετές φωτογραφίες, άμφιβάλλοντας 
όμως πολύ γιά τήν έπ ιτυχία  τους, μια καί 
ό καιρός ήταν τόσον άσχημος. Στήν ’Α
χρίδα ξαναγυρίσαμε στίς 9 τό βράδυ.

'Αφού φάγαμε καί ξεκουραστήκαμε, 
παρακολουθήσαμε μοιρασμένοι σέ δυό έκ- 
κλησιές τήν άκολουθία τής Άναστάσεως.

Τό «Χριστός Ά νέστη» ψάλθηκε καί 
στά Ε λληνικά , σύμφωνα μέ τή Βυζαντινή 
παράδοσι, πού συνεχιζόταν’ άδιατάρακτα 
στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας, κατά τά 
όποια ή ’Αχρίδα άνήκε στή μεγάλη ’Εκ
κλησία τής Κωνσταντινουπόλεως. Μέ σπα
σμένα Ε λληνικά τό έπανελάμβανε έν χορφ 
καί τό έκκλησίασμα. Έ  παρουσία μας προ-
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κάλεσε τήν περιέργεια τών ντόπιων, πού, 
δταν άποχωρούσαμε, μας προέπεμπαν μέ 
τό «Χριστός Άνέστη» και μάς εύχονταν 
«χρόνια πολλά».

Τήν έπομένη, Κυριακή του Ιίάσχα, 6η 
Μαΐου, σηκωθήκαμε πολύ πρωί και μ’ έπι- 
κεφαλής τόν υποχρεωτικό ξεναγό μας, πού 
διερμήνευε, έπισχεφθήκαμε τό φρούριο, τά 
μουσεία καί ώρισμένους ναούς τής 'Ιστορι
κής αύτής πόλεως. 'Όλ* αύεά βρίσκονται 
στήν παληά τήν πόλι, τή χτισμένη, κα
θώς έχουμε προαναφέρει, πά\ω  στό λόφο.

Ό  έπιμελητής των άρχαιοτήτων, αύ· 
τοαποσχηματισμένος, υστερ* άπό τήν με
ταπολεμική καθεστωτική μεταβολή στή 
Γιουγκοσλαβία, παπάς καί ειδικά μορφω
μένος, άφοΟ, δπως διαπιστώσαμε, καταγί
νεται μέ τήν έρευνα τής Βυζαντινής τέ
χνης, στάθηκεν άκούραστος καί, δσο έπέ- 
τρεπε ό έξαιρετικά σύντομος χρόνος, πού 
διαθέταμε, πολύ κατατοπιστικός.

‘Τ στερ’ άπό τό άρκετά ένδιαφέρον άρ- 
χαιολογικό μουσείο, πού περιελάμβανε κυ
ρίως έπιτύμβια άνάγλυφα καί έπιγραφές, 
είχε δέ πολλά ειδώλια καί πλούσιο τμήμα 
νομισμάτων, ήρθεν ή σειρά τοΟ έξαιρ,τικού 
λαογραφικοΟ μουσείου τής πόλεως καί τής 
περιοχής της, δπου παρουσιάζονται δλεςοί 
άσχολίες των κατοίκων καί ιδίως ή ψαρική 
(περισσότερο έκίνησε τήν προσοχή μας δ,τι 
σχετίζεται μέ τήν αλιεία τών χελιών), τό 
μακεδονίτικο σπίτι καί οί ένδυμασίες τών 
κατοίκων.

Τό μικρό άλλα σπουδαίο αύτό μουσείο 
περιλαμβάνει καί δύο ιστορικά τμήματα. 
Τό πρώτο είναι άφιερωμένο στή δράσι, πού 
άνέπτυξε ή περιοχή τής νΟχριντας (*),κατά 
τή γνωστότατη βουλγαροκίνητη έπανάστα- 
σι τού «"Ιλιντεν», τοΟ ‘Ιουλίου του 1903, 
έναντίον τών Τούρκων

Τά ντοκουμέντα, παρουσιάζει, φωτο
γραφίες, χάρτες καί διαγράμματα, έφημε- 
ρίδες, προκηρύξεις καί διάφορα άλλα έ γ 
γραφα, όπλισμό πού χρησιμοποιήθηκε, 
προκαλοΟν μεγάλο ένδιαφέρον, είναι δμως 1

1. Ό  Γ. Μ ό δ η ς  στό βιβλίο του «Μακεδονι
κός άγων καί Μακεδόνες αρχηγοί (σελ. 36) γρά
φει πώς, πραγματικά σέ μερικά ορεινά διαμερί
σματα τοδ καζά  τής Ό χρ ίντας  ε ίχαν γίνει σοβα
ρές κάπως συγκρούσεις.
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χαρακτηριστικότατο, δτι δέν γίνεται λέξι 
γιά τόν φοβερόν άγώνα Ελλήνων καί 
Βουλγάρων, άλλά παρουσιάζεται μονάχα ή j 
έξέγερσι τών «Μακεδόνων» έναντίον τών « 
Τούρκων. Τό δεύτερο πάλι είναι άφιερω* * 
μένο στόν σκληρό καί άποδοτικώτατον ά- * 
γώνατών παρτιζάνων τής περιοχής έναν- * 
τίον τών Γερμανοβουλγάρων κατακτητών 
κατά τόν τελευταίο πόλεμο καί παρουσιά
ζει έκθέματα τό ίδιο πολύ ένδιαφέροντα. ;

θλιβερές, στ" άλήθεια. σκέψεις μου ? 
γεννηθήκανε, δταν άντίκρυσα τό μουσείο j 
αύτό, καθώς μάλιστα διαπίστωσα, πώς ) 
στή Γιουγκοσλαβία είναι πάμπολλα τά CI- / 
στορικολαογραφικά μουσεία. Γιατί έμείς ·; 
δέν άξιωθήκαμε άκόμα νά στεγάσουμε τό ; 
«Εθνολογικό», δπως κακώς Ονομάζεται, : 
μουσείο τής πρωτεύουσας μας κι ούτε πού 
σκεφτήκαμε ν? άποχτήσουμε στήν πρω 
τεύουσα τής Μακεδονίας μας ένα μουσείο,: 
άφιερωμένο στόν Μακεδονικόν άγώνα, τήν,' 
περίλαμπρη αυτή σελίδα τής νεώτερης ' Ι 
στορίας μας, καί στή δόξα τών ήρώων του.

Δυό μέρες άργότερα είχαμε τήν εύκαι- 
ρία νά γνωρίσουμε ατά Σκόπια, τήν πρω-; 
τεύουσα τής Γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας, 
τό μεγάλο καί πληρέστατο Εθνικό Μακε
δονικό μουσείο, δπου, βδβαια, παρουσιά
ζουν τήν 'Ιστορία τής Μακεδονίας σύμφω
να μέ τις συμφέρουσες στόν Σλαβισμό ά· 
πόψεις.

'Ό ,τι δμως προκαλεί τό μεγαλύτερα 
ένδιαφέρον του έπισκέτμτη στήν νΟχριντατ 
είναι τά Βυζαντινά της μνημεία καί ε ίδ ι : 
κώτερα ή ζωγραφική τους διακόσμησα At 
τό είναι φυσικό, άφο0, καθώς προαναφέρω.. 
με, ή *Όχριντα άπό τόν θ '  αίώνα ήταν με 
γάλο έκκλησιαστικό κέντρο.

Στις έκκλησιές της, λοιπόν, ύπάρ 
χουν ψηφιδωτά καί θαυμάσιες τοιχζ 
γραφίες, άπό τά καλύτερα δείγματα τή 
λεγομένης «Μακεδονικής Σχολής», πού μ 
κέντρο τή Θεσσαλονίκη άναπτύχθηκε κατ 
τόν ΙΓ ' καί ΙΔ ' αίώνα, δηλαδή κατά τγ 
έποχή τών Παλαιολόγων, στή Μακεδονί* j 
ίδίως τήν δυτική, κι έφτασε έως τή Σει 
βία, δπου στά χρόνια τής βασιλείας τι 
Κράλη ΜιλιοΟτιν (1282— 1321) δουλέψα*. 
καλλιτέχνες άπό τή Θεσσαλονίκη καί vr 
πιοι μαθηταί τους.
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Τό χαρακτηριστικό γνώρισμα της Σ χο
λής αυτής, πού δέχτηκε τήν έπίδρασι τής 
Ελληνιστικής τέχνης, είναι 6 ρεαλισμός, 
πιό συγκεκριμένα ή αγάπη τής κινήσεως 
καί τής ζωής, σέ άντίθεσι πρόςτόν άκαδη* 
μαϊσμό τής σχολής τής Κωνσταντινουπό
λεως, πού αντιπροσώπευε τήν αύστηρή 
Βυζαντινή τεχνοτροπία καί τήν παράδοσι.

"Ενας άλλος νεωτερισμός αυτής τής 
Σχολής ήταν ή συνήθεια των καλλιτεχνών 
νά ύπογράφουν τά έργα τους στήν μητρική 
τους γλώσσα, πράγμα πού σήμερα μάς βοη
θάει νά διαπιστώσουμε τήν έθνικότητά τους 
καί τήν προέλευσή τους.

Ή  Ό χρ ιντα , λοιπόν, ήταν ένα από τά 
πιό σπουδαία έπαρχιακά κέντρα αύτής τής 
Σχολής (>).

Τά σπουδαιότερα Βυζαντινά μνημεία 
τής Ό χρ ιντας είναι ή βασιλική τής *Αγ. 
Σοφίας, τού ΙΑ ' αίώνος, καί ή σταυροθό
λωτη έκκλησιά τού 'Α γ . Κλήμεντος, το0 
ΙΒ ' αίώνος.

Έπισκεφθήκαμε πρώτα τό ν α ό τ ή ς 
' Α γ . Σ ο φ ί α ς ,  τόν «κάτω ναό», κα 
θώς λέγεται, πού χτίστηκε άπό τόν άρχιε- 
πίσκοπο τής Ά χρίδος Λέοντα, πιό μπρο
στά μεγάλο χαρτοφύλακα τής Ά γ .  Σοφίας 
τής Κωνσταντινουπόλεως, τόν όποιον έ- 
γκατέστησε στό νέο του άξίωμα ό Βασί
λειος Β' Βουλγαροκτόνος, ύστερ' άπό τή 

1 νίκη του έναντίον τών Βουλγάρων. Στό 
| ναό αύτό γίνονταν έργασίες άναστυλώσεως 
I καί συντηρήσεως τών ψηφιδωτών καί τών 
• τοιχογραφιών του. Πάνω στις σκαλωσιές 

του, τίς είδικά πρός τούτο στημένες, έχει 
κανείς τή δυνατότητα να περιεργαστή ά- 

| κόμα καί τίς τοιχογραφίες έκείνες, πού 
βρίσκονται καί στα πιό ψηλά μέρη τού 
ναού.

"Γστερα ήρθε ή σειρά τού * Α γ . Κ λ ή 
μ ε ν τ ο ς ,  πού βρίσκεται ψηλότερα, κοντά 
στην περιοχή τού φρουρίου. Ό  ναός αύτός 
είναι άφιερωμένος στή μνήμη τού περίφη
μου άρχιεπισκόπου τής 'Αχρίδος Κλήμεν-

1. Λαμπρή μονογραφία γ ιά  τή Μακεδονική 
Σχολή καί τή Θεσσαλονίκη, Απ’ δπου ή σχολή αδ- 
τή έκπορεύτηκε, παρουσίασε τελευταία ό καθη
γητής Ζυγγόπουλος. *Ιδές T hessa lon iqne e t  la  p e i -  
n ture  M acedon iennc»; "Εκδοση τής Ε τα ιρ ε ία ς  Μα
σ ο ν ικ ώ ν  σπονδών, Θεσσαλονίκη, 1965.

τος, μαθητή τών Κυρίλλου καί Μεθοδίου, 
άπό τούς όποίους καί διδάχτηκε τά Ε λ λ η 
νικά, πού, δταν ό ήγεμόνας τών Βουλγά
ρων Βόρις (852 -8 8 8 )  προσχώρησε στό 
Χριστιανισμό καί βαφτίστηκε μαζί μέ τούς 
δπηκόους του, (3) τόν έστειλε σ’ αυτή τήν 
περιοχή τής Μακεδονίας γιά  νά διαδώση 

ί*τόν Χριστιανισμό. Ε ίναι σίγουρα έξακριβω* 
μένο, πώς ή δυτική Μακεδονία δέν άνήκε 
τότε στους Βουλγάρους. 'Ό μω ς ό Βόρις έ· 
στειλεν έκει τόν Κλήμεντα έξ αίτίας τού 
θρησκευτικού φανατισμού τού νεοπροσηλύ- 
του καί γιατί, φυσικά, έποφθαλμιούσε τήν 
περιοχή αύτή καί ήθελε μ ’ αύτό τόν τρό
πο νά προετοιμάση τό έδαφος. Ό  Κλήμης, 
πού ήταν πολύ μορφωμένος καί στάθηκε 
πραγματικά μεγάλος καί φωτισμένος 'Ι ε 
ράρχης, ίδρυσε στήν 'Α χρίδα τό μοναστήρι 
τού 'Α γ. Παντελεήμονος, πού γρήγορα δι
αμορφώθηκε σέ πνευματικό κέντρο τής πε
ριοχής, ώστε σήμερα νά τό θεωρούν οί Σ λ ά 
βοι σάν τό πρώτο πανεπιστήμιό τους* ϊδρυ- 
σεν άκόμα καί πολλά άλλα κατώτερα σχο
λεία καί μετέφρασε στή Σλαβική πολλά 
θρησκευτικά βιβλία κι έγραψε πολλούς λό
γους. Γιά τούτο δικαιολογημένα τιμάται 
στή Βουλγαρία σάν ό πρώτος τους 'Ιεράρ
χης καί Παιδαγωγός (‘).

Στήν έκκλησία coO 'Α γ. Κλήμεντος 
θαυμάσαμε τίς ένυπόγραφες τοιχογραφίες 
τών όνομαστών Θεσσαλονικέων ζωγράφων 
του ΙΓ ' αίώνος Μ ι χ α ή λ  ' Α σ τ ρ α π ά  
καί Ε ύ τ υ χ  ί ο υ , άπό τίς όποιες καί ε ί
ναι γεμάτη.

Ό  χρόνος δμως μάς έβίαζε. Έ τσ ι, χω 
ρίς νά έχουμε έξαντλήσει δ.τι άξιζε νά ί· 
δούμε, άλλά καί χωρίς νά έχουμε άπολαύ- 1

2. *0 Κλήμης συνέταξε στήν Ε λ λ η ν ικ ή  γλώσ
σα έπιγραφή, πού σχετίζεται μέ τή βάπτισι του 
Βόριδος καί τού Βουλγαρικού λαού κα ί βρέθηκε 
στό χωριό τής βορείου Η πείρου  Balsi. *Ιδές Κ ε- 
ρ α μ ό π ο λ ο υ .  01 Έ λλ η ν ες  καί οί βόρειοι 
γείτονες, σελ. 71.

1. "Οταν Αργότερα ό τσάρος Συμεών τόν Ι κ α 
νέ έπίσκοπο Βελίκας (στήν περιοχή τής Στρώμνι- 
τσας), «άπό τής τών Γραικών χώρας πάν είδος 
ήμέρων δένδρων μετήγαγεν», καθώς αναφέρει τό 
συναξάρι του. Κι αύτό φανερώνει, πόσο προοδευ
τικός ήταν.

Ή  μνήμη του γιορτάζεται άπό τούς Σλαύοος 
στίς 27 ’Ιουλίου καί στίς 22 Νοεμβρίου,
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σει μέ τήν ήσυχία μας, δσα είδαμε, έπι- 
στρέψαμε ατό ξενοδοχείο μας, ά π ' δπου ξε
κινήσαμε στίς 10 π, μ. τής Κυριακής του 
Πάσχα, συνεχίζοντας τό ταξίδι μας.

Ό  άλλος σταθμός μας θάταν τά Σ κ 6 - 
π  ι α, στα δποία θά φτάναμε, άφοΟ πρίδτα 
θά διασχίζαμε τήν δμορφη κοιλάδα τοΟ 
Μαύρου Δρίνου. Κι δστερ’ άτι* αύτά θά γνω·

J

ρίζαμε, στήν έπιστροφή πιά, τήν κοιλάδα .
τοΟ ΆξΐθΟ ( V a rd a r). -

"Οταν τελείωσε ή τόσον ώραία αύτή έκ· | 
δρομή καί ξαναμπήκαμε άπό τή Γευγελή 
στδ Ε θνικό μας έδαφος, ήταν κοινός δ έν- 
θουσιασμός μας άπό τΙς έντυπώσεις, πού εί· 
χαμ* άποκομίσει, καί μεγάλη ή ίκανοποιη- 
σί μας γιά τήν εύγενική καί φΛόφρονα 
συμπεριφορά τ&ν Γιουγκοσλάβων.

ΣΚΟΡΠΙΟΙ ΣΤΙΧΟΙ

*Ιμεροί χίλιοι πέταξαν καί πλέξανέμου υφάδια 
ζητώντας μύρια χάδια 
κ ΐ Ατρύγητη χαρά.

Χρυσόνειρα παρθενικά ξυπνήσανε στά στήθεια 
κι* είναι καλέ μου πλήθια 
τού πόνου τά φτερά.

Στής ζήσης τδ παιγνίδισμα τά νείρατά μου ύφαίνω 
μ ΐ  δάκρυα τά ραίνω 
καί ψέλνω προσευχή.

Σ τη  γκριζονύχτια μου σιγή π  δλόγυρα μέ ζώνει 
γιά δές την με κυκλώνει 
γαλάζια μια ψυχή .

M q Ικδήλωση μνρογιόργανη ξανοίγονται τά χέρια 
καίγουμε, κνττα πλέρια 
ατό δάκρυ τό καφτό ,

μ ίς  στής χαράς τήν άνοιξη που πρόβαλε καί πάλι 
προσφέρω μιαν Αγκάλη 
μέ πόθο Αναλυτό.

Άν&ούλα Ζόλδερ

/I .

4



ΕΑΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Χτες που τα πάντα ήταν μαύρα άπό τόν καπνό τής Σ ιω πής 
και που οί άνάλαφροι ψίθυροι των άοθενικών άναπνοών 
συνόδευαν την καρδιά μου στους πονεμένονς χτύπους της 
Γέλασες
Καί τότε εγινε τό θαύμα
Τελείωσε ή μεγάλη νύχτα τής 9Αρκτικής
καί επαυσε νά φυσάη δαιμονικά τό ξεροβόρι του Πόλον
καί ξαναβγήκαν οι φώκιες άπό τους πάγους
καί στους καπνούς των καλνδιών, που ξανάγιναν σπίτια
προβάλλονταν οΐ σκιές των
καί τό νΕλκυθρο τής Ζω ής ξαναπήρε τόν δρόμον τον. 
Γέλασες
καί σε θυμήθηκα ’Αφροδίτη  στ9 άκρογιάλια τής Κύπρον
νά σϊ προσκυνούν οί θνητοί
καί νά ο9 ερωτεύονται οί αθάνατοι.
Καί σε ξανάδα Καρυάτιδα νά ποθής μ ϊ  θέρμη 
τόν πρώτο 9 Ολυμπιονίκη.
Μά σάν έγινα Σπάρτακος κάποιας Θράκης καινούργιας 
Κάποιος νέος Πομπήϊος 
άλυσσόδετο δούλο
στού θριάμβου τό άρμα του μ ϊ  ξανάσυρε πάλι.
Χ τες που Γέλασες 
ξάναήρθε ή άνοιξη
με την ευωδιά των κρίνων καί μ ϊ  τ άλικα χρώματα  
τής τάπεινής παπαρούνας.
Καί τής ζωής τό τραγούδι ξάναντήχησε πάλι
σε καινούργιο ρυθμό.
νΗταν που Γέλασες
καθαρά καί γάργαρα
σάν τόν καταρράχτη τής Βικτώριας
στην 9 Αφρικανική γή τού θλιμμένου μου πόνου ,
Καί τότε
άναδεύτηκαν τά χείλη μου σε προσευχή ύπερκόσμια 
καί περηφανεύτηκα που σ9 άγάπησα.

Κώστας Στάμος

Φ Α Ρ Α Σ

Φτωχός ψαράς ξανοίχτηκα σϊ μιά νυχτιά τ9 9Απρίλη, 
ώ μάτια ούρανοδώρητά, μ ϊς  στά γλαυκά νερά σας. 
Στά δίχτυα μου βουλήθηκα νά πιάσω τή χαρά σας. 
κι ώϊμέ! τού πόνου ψάρεψα τ9 αγκαθερό κοχύλι...

Δ, * Αμάν ατ Ιδης



Θ Α Λ Α Σ Σ Α

ηΟταν ok βλέπω,
οά λούλουδο άνοίγονν οι στοχασμοί μου,
λνώνονν οϊ δυστυχίες στα στήθη μου ,
τά χιόνια που κουβαλώ στην ψυχή μου .
'Αναπαύομαι στο μαλακά σου νερά,
θέλω αιώνια σάν και σένα νά ζώ,
τον κόσμο νά λέω ενα θάμα σάν καϊ σένα γαλάζιο,
νά σφαλίζω τά πικρά μου τά βλέφαρα,
νά βυθίζομαι σιωπηλή στδ Θεό.

νΟλγα Βότση

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
*

9Από μακρνά
σάν ok άόρατο χαλί απάνω
ο είδα νά ερχεσαι
μ  άχνά, άνάρια βήματα
σάν νά ξεπετάχτηκες :
άπό την τρυφερή μπαλλάντα
μιας σκυθρωπής κι άραχνιασμένης νύχτας
που ή άγωνία τής ώρας
τήν κάνει νά σφίγγει στά κουρασμένα της χέρια, s- 
τά νήματα τής αυγής.
*Έφτασες, κι9 ήσουν
χλωμός κι άνήσυχος,
μέ τά βάθνκνκλωτα μάτια σου
— σάν ένας μικρός απίθανος Θεός—
ν άναπαυτής στής δροσιάς τούς Ισκιους.
9Ανάερα περπάτησες
πάνω στους χτύπους τής καρδιάς.
Τούς άγγιξες, τούς ζύγισες, 
τούς εμπλεξες στά λεπτά σου δάχτυλα 
καί τούς πήρες μαζί σου 
— μιά πρόθυμη, άτέλειωτη άλυσίδα— 
στήν α ι ω ν ι ό τ η τ α .

Γιολόντα Κέςτη



ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΦΕ 
ΤΟΝ "ΕΡΑΣΤΗ ΤΗΣ Λ Α ΙΔ Η Σ  ΤΣΑΤΕΡΛΕΫ,,

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Ε Π Ο Π Τ Ε Ι Α

Γ Ι Α Ν Ν Η  Δ Α Α Α Α

I

Θεέ μου, αυτός ό άνθρωπος, πού λέγεται σερ Κλίφορντ, δταν ανοίγει ή αυ
λαία τού Έ ρ α σ τ ο ύ τ ή ς  λ α ί δ η ς  Τ σ ά τ ε ρ λ ε ϋ ,  δεν είναι παρά ένα κε
φάλι. Τό κεφάλι της μέδουσας, πού έπιζή πεισματικά κι* δίαν ακόμη τής αχρη
στεύονται, μέ μιά πολεμική τσεκουριά, τά κάτω ακρα. Τό κεφάλι τού Κλίφορντ, 
καρικατούρα τού μεγάλου θεού Κετζαλκουάτλ (αυτός κι* δλοι οι θεο ί— υδροκέφαλοι 
ήταν οί μεταφυσικοί κηδεμόνες του), συναγελάζει μέσα του σχέδια κυριαρχίας γε
λοία και βάναυσα, μιά ύποπτη βουλιμία γιά δράση. *Από τό ύψος του εννοεί νά 
κατευθύνει τά πάντα, σύμφωνα μέ τήν πανάκεια, πού ή φεουδαρχία κληροδότησε 
στην πρόσφατη αστική κουλτούρα, και πού σημαίνει άπείρως πιο πολλά άπ* δσα 
λέγει ή'φράση: κ α ν ό ν ε ς  τ ο ΰ π α ι γ ν ι δ ι ο ύ .

Κανόνες τού παιγνιδιού, γιατί, αν δεν κινηθεί κα'ι δέν ουρλιάζει έπιδοκιμα* 
στικά επάνω απ’ την αναπηρική καρότσα του, δέν τελετουργεΐται τό κυνήγι στο 
Ράγκμτιυ. Κανόνες τού παιγνιδιού, όταν κατεβαίνει μέ πατερίτσες γιά νά έπιθκο- 
ρήσει τ' ανατιναγμένα ορυχεία του και ξανανεβαίνει ανάλγητος, κι’ άς σπαράσον- 
ια ι έζω, εμποδισμένες απ’ to0c φρουρούς, οι γυναίκες τών ανθρακωρύχων («ή λαί
δη Τσάτερλεϋ θά έπισκαρθεί τις οικογένειες ιών σκοτωμένων»). Κανόνες τού π α ι
γνιδιού, δταν μηχανεύεται τή μεταστοιχείωση τού κάρβουνου σέ ηλεκτρική ενέργεια, 
όταν γκρεμίζει και ξεχερσώνει ενα κομάτι απ’ τήν πιο μεγαλειώδη φύση, γιά πι· 
θα\ές φλέβες μετάλλων («θά φροντίσω νά επιστατήσει ή λαίδη Τσάτερλεϋ»). Κα
νόνες τού παιγνιδιού σ’ εκείνα τά κοσμικά συμπόσια τού πύργου (ή λέξη! συμπό
σια μέ τήν έννοια τού υψηλού κουτσομπολιού τής εποχής τού Σωκράτη, οχι μ* 
εκείνη πού κατά ρωγε μέχρι μυελού όστέων τούς μυστικοπαθείς ήρωες τού Ντοστο· 
γιέφσκυ)· έ-<εΐ ή λονδρέζικη άρ στοκρατία τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου θέτει 
επί τάπητος καί μέ αλαφρόμυαλη αυτοπεποίθηση διεκπεραιώνει επί ποδός τά 
φλέγοντα προβλήματα τής δικής της εποχής: πολιτική, τέχνη, θρησκεία. Τό Ράγμπυ 
τέτοια χειμωνιάτικα γουίκ έντ γίνεται μικρογραφία τής άνθρωπότητος, ένα σκάκι, 
πού επάνω του αυτή ή άσώμαιη κεφαλή μαζΰ μέ τούς λοιπούς τζέντλεμαν, μέ πο· 
λυμεταχειρισμένα διαλεκτικά πιόνια, παίζει τό παιγνίδι τού συντονιστού, τού ά\α- 
μορφωτού, τού ισχυρού («τι λέτε γιά τις σχέσεις τού κεφαλαίου καί τού προλετα
ριάτου, γιά ιό μέλλον τού χρήματος, γιά τή χειραφέτηση τού έρωτο:, λαίδη Τσά
τερλεϋ;») Ή  Λαίδη Τσάτερλεϋ δέν έχει νά προσθέσει ν ’ αλλάξει τίποτα. «"Ο.τι 
απαιτούμε, είχε απαντήσει έπ’ ονόματί τη; άλλος ήρωας αλλού, είναι αμέσως τώρα 
νά καταστρέψομε λ ίς ψεύτικες ανόργανες σχέσεις μας, κυρίως τις σχετικές μέ τό 
χρήμα, καί ν ’ άποκαταστήοομε ξανά τις ζωντανές οργανικές σχέσεις μέ τό σύμπαν, 
τή γή, τήν ανθρωπότητα, τό έθνος καί τήν οικογένεια». Τούς βλέπει δλους συγκεν* 

ί τρωμένους επί ταύτφ, καί νομίζει κανείς, πώς γ ι’ αυτούς, γιά  τήν κλειστή ματαιο*
δοξίατους, γιά ιήν άφυδατωμένη οικουμένη τους,έπλασε τούτη τήν άπόλυτη μεταφορά.
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Τά σαρκοβόρα πουλιά—αριστοκράτες
κάθονται ψηλά και παράμερα
στους στείρους βράχους του αρχαίου απόλυτου,
μέ τ* άσεμνά τους κεφάλια
σφιγμένα στον εαυτό τους για πάντα.

’Οργανικές σχέσεις— νά επί τέλους ένας σεισμικός λόγος, πού μπορούσε νά 
τον επαναφέρει μες στο δέρμα του, νά τον ανοικοδομήσει στερεόν επάνω στά γαιώ
δη πόδια του. Ά λλ’ ό σερ Κλίφορντ έχει πόδια μηχανικά, ειται ό ίδιος χωρίς πα
ραγωγικούς χυμούς, μια ανόργανη μηχανή. Διαθέτει βέβαια γιά δλα μιά βούληση, 
ή λαίδη δμως δεν ξέρει ακόμη κστθαρά νά διακρίνει άν είναι υγιεινή, ή μήπως 
είναι εκείνη ή Ιδεομανής θέληση τού "Αμλ,εΓ, ή γελοία τού Δόν-Κιχώτη, δλη με- 
γαλαυχία καί συμφέρον. Κανένας δμοος άς μή τον κακίσει μέχρι στιγμής, γι’ αυτή 
τή θέληση νά σφετεριστεί, νά ύποκαταστήσει, νά κινήσει, νά συντονίσει τή ζωή, 
δχι εγκάρδια, αλλά νευρικά, δχι μέ την πράξη τήν πάντα κοφτερή, αλλά μέ μια 
κατευθυνιήρια θεωρία, σήμερα μάλιστα, πού δλοι ξέρομε, πώς ελάχιστοι νόες πίσω 
από τζαμαρίες— μονωτήρες διαχειρίζονται μέ τό πάτημα ενός κουμπιού ή μέ φορ
τωτικές και άλλα τή ζωή τού πλανήτου.

Αυτός ό άνθρωπος ά'ρα τήν οργανική του άναπλήρωση τήν έκατε υπεροψία 
επιβολής, όπως θά ’λίγε κι* ό ένας κι* ό άλλος ψυχολόγος τής εποχής του. Έσκεμ- 
μένη παρά κρούση τού τελευταίου αίώνος, πού δέν αφορούσε μόνον τά άτομα, αλλά δλη 
τήν κοινωνία, κάτι πού από τήν ψυχολογία μάς πηγαίνει στήν κοινωνιολογία. "Ετσι 
έμπεδοονεται ξάφνου ενάντια κι* επάνω απ’ τή φύση καί τή νοημοσύνη μας ή αλλόκοτη 
θεωρία τού γονιμοποιού νού. Αυτήν τήν κοσμοθεωρία άλλωστε τήν καοχύρωνε 
έξωθεν καί άνωθεν σοφά προμελετημένη ή μακραίωνη μορφή τής ταξικής ζο>ής. 
*Αλλ* ή τραγωδία ακριβώς τώρα άοχίζει, από τήν ώρα δηλ. πού εκείνος τήν έστεψε 
σάν ένα είδος μυθολογίας καί τήν πίστεψε δυνατή καί σ ά  πιο φυσικά, καί τόλμη
σε νά τήν επιβάλει στά ένστικτα, στο χάος πού είναι ο{ σχέσεις των δύο φυλών. 
Τό κεφάλι τής μέδουσας από συγχύσεις ύποπτες ή χαώδεις (θρησκευτικές, κοινω
νικές, συναισθηματικές δεσμεύσεις) αρχίζει νά διαχέεται, νά σαλεύει. ’Από πηγές 
σκόπιμες, κρυπτώδεις, ή μισοξεχασμένες ίάπωθημένες), από τό χρέος αϊφ\ης μιας 
παρά φύσιν ηθικής, από τήν πουριτανική παράδοση τής γενιάς καί τής οικογέ
νειας, από τή νοσταλγία ίσως κάποιας προπολεμικής επαφής, άπο τήν έλξη τής συ
νήθειας, αυτός αντλούσε ακόμη τό δικαίωμα καί τή δύναμη νά μαυλίζει, νά υπνω
τίζει, νά πειθαναγκάζει τό θήλυ. 'Ή  λαίδη Τσάτερλεϋ δηλητηριάστηκε ώς μέσα 
στήν παρθενική της σεμνότητα καί δειλία άπ* αυτά τά αντιβιοτικά, καί ύποδύθη· 
κε επί μακρόν τήν αποστολή μιας παραστάτιδος Παναγίας, μιας αξιοπρεπούς (ά·πεί· 
0Γ*χτηβ) συντρόφου, πού έφάσκιωνε καί έξεφάσκιοονε τό σώμα τού άνίκανου μ υ -! 
λόρδου, μεσίτευε στις σχέσεις μέ τήν τάξη του, στις δοσοληψίες μέ τις επιχειρήσεις] 
καί τούς μουζίκους του.

Άλλ* ό ανίκανος Τσάτερλεϋ εννοούσε νά σπρώξει καί περαιτέρω τούς κανό
νες τού παιγνιδιού (δηλ. εν προχειμένο) τήν κοσμοθεωρία τού γονιμοποιού νού)Ι 
(ός τήν άνυπόταχτη σφαίρα τού φυσικού καί τού ατομικού, χωρίς νά υποψιάζεται,! 
δτι εκεί ό καθένας, χωρίς τήν αρμόδια ακεραιότητα, εκτίθεται κι’ απομένει μονα
δικά ανυπεράσπιστος. *ϊσω;. άν βιαζόταν ή επιστήμη, ή, άν αυτός αργούσε νά ζήσει| 
καί ν’ αποφασίσει, μέ μιά τεχνητή γονιμοποίηση, θά μακροημέρευε ή συζυγική αυ
ταπάτη ανάμεσα σ’ αυτόν καί στη λαίδη, θά διαιωνιζόταν καί ή δυναστεία τώτ 
Τσάτερλεϋ. "Ομως αυτός μιά απρόοπτη ώρα, πού ή σπιτική Μαριάμ, τού ξεφά-Ι 
σκιοτνε τά κάτω άκρα, τής επέβαλε (υποβολή καί επιβολή συγχρόνως) τή διαιώνιση! 
μ’ έναν άλλον άντρα, τής ελευθέρωσε τή δικλείδα τής αναστολής, τήν έξώθησε καί!
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μάλιστα εν ψύχρώ. «*Η σεξουαλική πράξη, τή βεβαίωσε ενθαρρυντικά, άν τής ξερι
ζώσεις την υπέρογκη φιλολογία, πού ιή νοθεύει, δεν είναι παρά σαν τό (ενστικτώ
δες) ζευγάρωμα των πουλιών». Ό  Αίολος, ό δήθεν ύπερ—ανδρικός, μέ τό ελευ- 
θερωμα του ασκού, σ’ αυτή τήν περιπέτεια, ώς εικός, έχασε τούς άνεμους του. Κι* 
δμως επιμένει ώς τό τέλος στή θεωρία τού γονιμοποιού νού, νά διαστρέφει τή φ ύ
ση, καί τον άκούμε, ακόμη καί τήν ώριι τής παταγώδους αποτυχίας του, νά προ
φέρει τούτα τά καταπληκτικά λόγια, γιά τήν κληρονομική κράση, όχι καν γιά τήν 
άγο>γή τού ξένου παιδιού τής γυναίκας του. «Θά τού ξεριζώσω (μέσα στήν ίδ ια  
τή σύλληψή τον), δρύεται τώρα ό ταπεινός κι* ό ανίκανος, δ,τι ανήκει σε κείνον ή 
σέ σένα καί θά τού μεταγγίσω (μέ μια φανταστική ρεύση, εννοεί) τή δική μου συ
νέχεια, ώστε νά γεννηθεί καί νά γ ί'ε ι (βιολογικά) ένας βέρος Τσάτερλεϋ». (*0 σερ 
Κλίφορντ άα* αυτή τήν ώρα είναι κιόλας ό οριστικά χαμένος τού παιγνιδιού, (ή 
λαίδη πηγαίνει προς τήν τρομερή επαφή, αφήνοντας πίσω της, γιά τήν απατηλή, 
ανόργανη σχέση μιά αδελφή τού ελέους, πού εφεξής λέγεται "Ηβη Μπόλτον).

Μέ τήν αποτυχία τού Κλίφορντ (καί ή λέξη: αποτυχία έχει τεράστια κυκλο
φορία στο κεφάλι καί στα έργα αυτού τού δημιουργού) εξοφλείται ή πρώτη φάση 
τού έρωτος. Κατ’ ουσίαν ήττήθηκε εδώ πρωτίστους ό ανδρικός σεξουαλικός ρόλος, 
πού δζει εγωισμού καί συμφέροντος, στήν ανόργανη, διάστροφη λοιπόν μορφή του, 
μέ μιά λέξη ό έρωτας τού κεφαλιού, ό κεφαλικός, τού Δία τής άρχαιότητος καί τού 
κρίνου τής χριστιανοσύνης, α π ’ δπου ξεπήδησε αντίστοιχα ή Ά θ η νά  τής σοφίας 
καί ό Χριστός τού ελέους, εξέπεσε δηλ. ό αριστοκρατικός μύθος τής συνουσίας, 
διαδεδομένη στή φαύλη κοσμοπολιτεία μας, πού λαβαίνει χώραν επάνω στο κρε
βάτι τής φαντασίας. Κι* ό άνδρας, ό έκπτωτος σεξουαλικά, συμπαρέσυρε μαζύ του 
καί τή γυναίκα, επάνω στήν υποκρισία τής αναστολής, στο χρέος τής άσεμνης 
πάντα μητρικής στοργής (κάτι, πού, μολονότι πλατιά τό διαπραγματεύτηκε 6 συγ
γραφέας σιό Γ ι ο ί κ α ί Έ  ρ α σ τ έ ς, έπιζή ακόμη καί στον Ε ρ α σ τ ή  τ ή ς  
λ α ί δ η ς  Τ σ ά τ ε ρ λ ε ϋ ) .  Μέ μιαν άλλην όμως, Ιπίσης παταγώδη αποτυχία, 
τήν αποτυχία τής Μπέρτας Κούτς, εξοφλείται ή άλλη φάση τού έρωτος, ό γυναι
κείος σεξουαλικός ρόλος, πού επίσης όζει απτά καί ανυπόκριτα εγωισμού καί συμ
φέροντος—κι’ αυτός είναι όχι πιά ό κεφαλικός, αλλά ό σκελικός έρωτας.

Ή  Μπέρτα Κούτς, ξεπέρασε τή σεμνοτυφία τής κάστας της (τό πρόσχημα 
δλων τ ώ ν  φ α ι ά  φ ο ρ ο ύ ν τ ω ν ,  πού αντάμειψε τήν "Ηβη Μπόλτον μέ τό γέ
ρας μιας οικονόμου πυργοδέσποινας) κ* έγιτε μιά Χίλντα τού υποκόσμου. Μέ τήν 
Μπέρτα Κούτς, δ σκελικός έρωτας, ωσάν κοινο)νική παιδιά, ή ωσάν φυσικός πρια
πισμός, δηλ. ωσάν ανεπίσημη ή επίσημη έκδοσις τού θήλεος, επιδεικνύει τήν πιο 
πρόστυχη ταυτότητα τής ανθρωπιάς μας. *Η ανθρωπότητα σύμπασα πέφτει εδώ σέ 
παράκρουση, προπαντός ή αηδής χειραφέτηση, προ παντός τό άηδές δικαίο>μα τού 
ενστίκτου. νΑς μή κακίσει δμως κανείς τήν Μπέρτα Κούτς, κατοχυρώνεται καλά 
πίσω απ’ τό δόγμα τής ισοτιμίας τών φύλων, πίσω ά π ’ τήν ανεκδιήγητη πάντα σε
ξουαλική πείνα τού αρσενικού, α π ’ τήν αφόρητη ακαριαία ήττα του (πτώχευσή του 
καλύτερα) αμέσως μετά τήν πράξη, από τό ζωώδες παράδειγμα τής αράχνης, ή τής 
μέλισσας. Αυτή ή Μπέρτα—γυναίκα είναι ή αράχνη, πού σκοτώνει άραδικώς ιά  
άρσενικά της μετά ιή γονιμοποίηση, καί επιβάλλεται καί μαγνητίζει αιωνίως τούς 
σεξουαλικούς οδοιπόρους μέ τούς άιατηλούς αντικατοπτρισμούς τού χλοερού κορ
μιού της (τούς άν>ικατοπτρισμούς ενός καταραμένου τεχνητού παραδείσου), μέ τήν 
ελκυστική, μολονότι δηλητηριούδη γύρη του ανοιχτού φύλου της (— εκεί μέσα ό 
άντρας άποθέτει τήν όντόιηΓάτου καί πνίγεται διά παντός, λοιπόν εκεί στή γαμή
λια πράξη είναι ό όρ>στικώτερος τάφος τής προσωπικότητος, καθώς έλεγε κι* ό 
φτωχός Σαρλώ).

\ Αυτή ή γυναίκα— παγίδα είναι ολόκληρη μιά γαιώδης βουλιμία, μία άτέλει-
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corn, σπα^μωδική, διακεκομιιένη εκκριαη, πού απομυζά «πλησιτ^ ασυμφιλίωτη, α· 
νυπόταχιη, σαρκικός εγωι-ιμός και πλόκαμοί συμφέροντος πού ^εξαγοράζονται ^με 
τό νόμισμα της ήδονης—επ· βουλή και επίθεση επι του ανδρικού και εκεΐθεν επί 
τής κοινωνίας. “Ετσι τή βλέπομε παντού, στην πατρική της γωνία νά παίζει τ’ αν
τρόγυνα κορασίδα με τούς ομήλικους, ή μέ τον άνδρα τηςι γυναίκα κατόπι, να κα·
. . Λ    « λ  ____ '   ~ ν ί η ι  n n n v M v i  τγπί' ι l o v m i c  r t r n  it <, v  ft n  . ί-'ΤΓί t m v

έχτισε την οίκογενειακή της στέγη κ’ εξασφάλισε μαζύ με την οικονομική της 
ξαρτησία και τά προσχήματα («την πήρα, γιατί υπήρξε ή πρώτη και η μ* νη, πού 
δεν μ* έδιωξε» ομολογεί ό Μέλλορς). Μέ την παγίδα τού ανοιχτού φύλου διεπρεψε 
τώρα σέ μια άντάξ<α τών σκοπών και τής ματαιοδοξίας της επιχείρηση, κι’ άπο to 
ύψος τού πάγκου της ασκούσε μια γοητεία καί μια επιβολή στην κοινωνία τού υπο
κόσμου μιας επαρχιακή: αγγλικής πολίχνης στο Στάκς Γκαίητ (στις ολονυχτίες τής 
ταβέρνας τής κυρίας Μέλλορς, ανάλογες μέ ιά συμπόσια τού πύργου τούΚλίφορ'τ, 
λύνονται επίσης δλα τά προβλήματα τής εποχής, φυσικά από την οπτική γωνία των 
καταγιογίων κ* έκει συνιελεΐται και ή συνωμοσία, πού επιταχύνει την κάθαρση στον 
Ε ρ α σ τ ή  τ ή ς  λ α ί δ η ς Τ σ ά τ ε ρ λ ε ϋ). Μέ την παγίδα τού ανοιχτού φύ
λου ξαναδοκιμάζεται, μέ δσα ώφέλη υλικά ή ιδεολογικά έ'έχει, ή υποταγή τού αρ
σενικού (επιστρέφει στην καλύβα και ξαπ?νωμένη, προκλητική, ελπίζει τά ξαναμαυ- 
λίσει ιόν Μέλλορς). Ε ίναι ακριβώς ή στιγμή πού ή μοιραία λέξη: αποτυχία πετα
ρίζει σά μύγα μέσα σιά νεύρα και στά γάγγλια τής χυράισας Μέλλορς, σά νυχτε
ρίδα μέσα σ.ό χαώδες σπίτι—χάλασμα, πούύπήρξε ακόμη και ό γυναικείος σεξου* 
άλικος ρόλος.

’Ά νδρας— γυναίκα, ό έρωτας είναι ή λάμπα πού καίγονται αύιές ot ύπερπο· 
λιτισμένες άρρωστες πεταλούδες, και ή λέξη: αποτυχία ή στάχτη, πού κάποτε υπήρξε 
ό σκελετός τους καί τούς αντιπροσώπευε. Όδυσσέας καί Κίρκη είναι τά πανάρχαια 
συμβολικά τους ξόανα, δμοια σιή νοοτροπία, αλλά καί σ ήν ήττα πού τού; περιμένει, 
γιατί πάντα ό ένας, και μάλιστα όπιό αναρμόδιος, καιροφυλύκιεί, νά σκαρφαλώσει 
επί τού άλλου, νά τον ταπεινώσει. Όδυσσέας είναι φυσικά ό σέρ Κλίφορντ, πού, εν 
δσω αυτός έξω ετάγιζε σιήν Τροία κι* άλλου τις φιλοδοξίες καί τά υλικά του συμ
φέροντα, σκευώρησε καί επέβαλε στή γυναίκα ίου την τιμιυρία τού σώματος. Κίρκη 
οπωσδήποτε είναι ή κυράτσα Μέλλορς, έτοιμη μέ τά φίλτρα της νμ καταστρέφει ή 
ν* άλλοιόίσει εκ βάθροτν τή φύση τού άνδρός. Λοιπόν ό ανδρικός σεξουαλικός ρό
λος, καθώς καί ό γυναικείος σεξουαλικός ρόλος, την ώρα ακριβώς πού φαίνονται 
παρά ποιε δυναμικοί, κηρύσσονται τώρα σέ τέλεια χρεωκοπία. Καί ό γυναικείος 
βέβαια, προπαντός αυτός, γιατί, χιλιετηρίδες μετά τό καθεστώς τής μητριαρχίας, 
φορώντας πότε τό μανδύα τής ηθικής καί πότε τής χειραφέτησης, λυμαίνεται την 
υποδομή τού βιολογικού καί τού κοινωνικού μας οργανισμού.

Μνήμες αποκαλυπτικές τής γυναικείας ερωτικής παρωδία-, απρόσβλητες μέ
χρι τούδε, έρχονται τοόρα γυμνές καί κατάκρυες στην επιφάνεια: ή μητέρα τού *Αμ· 
λετ, πιο θύμα απ’ τον πατέρα της, ή ’Αναστασία Φ λίποβνα, αιώνια δυστυχισμένη, 
καταδικασμένη στο μαύλισμα τών άρρενων. Είναι ή ίδια ριζική παθολογία, πού 
έπιζή γύρω μας σνήν τρέχουσα ψυχολογία, τοοτροπία, δραστηριότητα τών γυναι
κών τών ήμερών μας. ’Εδώ ή παθολογία εκφράζεται μέ μιά διπλή εκτροπή, μέ 
τή μορφή τής μ ε λ α γ χ ο λ ί α ς  καί τής ύ σ τ ε ρ L α ς. Ή  μελαγχολία χαρακτη
ρίζει τήν παθηιική στάση στά εκατομμύρια τών σπιτικών Μαριάμ, ή υστερία την 
ενεργητική στάση στον έρωτα κ ι’ άλλου, κάτι πού ποικίλει κάθε φορά, στήν έντα
ση καί συχνότητα, στις άπειρες καθημερινές γυναίκες—θηρία τής στέγης μας. ’Α
νάμεσα α π ’ τις συμπληγάδες αυτές τής παστάδος, πού είναι ή μελαγχολία καί ή
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υστερία, οι παθητικές και ενεργητικές συμβίες μας (ot ιέρειες καί οί εταίρες), ή 
συζυγία ουσιαστικά παραμένει άπόβλητη. Έ ξ  άλλου ή αντρική φΰση από πάνω 
πολωμένη άλλοτε στο σώμα ιού πόθου κι* άλλοτε στο πνεύμα του φανταστικού 
ερωτισμού χάνει κ ι’ αύιή τή μέθεξη τού αντικειμένου. ’Ά ντρας και γυιαίκα, άρ- 
ρ^ν καί θήλυ, ό καθένας στη επαφή τού άλλου φύλου, υπηρετεί ανεπίγνωστα μια 
ολόκληρη ζωή αυτή τή σύμβαση, αποβλέπει, εν οσω δύναται, σέ μια προσωπική, 
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  ά π ο τ ο ξ ί ν ω σ η, καί, εν δσφ κυριολεκτικά δέν δύναται, 
στην Ιερ 'ποίηση τού έρωακού αντικειμένου, σ έμ ιά  ά φ η ρ η μ έ ν η  θ ε ο π ο ί *  
ή σ η . Α π ’ αυτή τήν τελευταία ανόργανη φάση άπέρρευσε ό ερχόμενος Νυμφίος 
τής χρισ»ιανοσύνη;, ή Δ ιοάμα τής άρχαιότητος.

Στον ’ Ε ρ α σ τ ή  τ ή ς  λ α ί δ η ς  Τ σ ά τ ε ρ λ ε ϋ  καί οί δυο φάσεις 
τής ήττας κατεβασμένες στα αφιλοσόφητα ανθρώπινα μέτρα αντιμετωπίζονται, εκτός 
από τή δράση, καί στη θεωρία, δ του ό έρω ας παρομοιάζεται μέ τή συσμιξη— διασταύ
ρωση των κουνελιών, ή ορίζεται σαν άνταλλλαγή συγκινήσεων, συνομιλία των σω
μάτων απαράλλαχτα σαν τήν ανταλλαγή των Ιδεών σέ μ-ά ευχάριστη συζήτηση, έ
τσι πού ή ζωή στήν αδιέξοδη συνείδηση τής λαίδης— Πηνελόπης νά μοιάζει κατ’ 
ανάγκην σαν ένα εκτενές κοκτέιλ— πάρ υ, σά μια ατέλειωτη νύχτα— τζάζ. Ό  Ό - 
δυσσέας—σερ Κλίφορντ καί ή τάξη του καρπώνεται αυτή τή γυναικεία παράκρουση. 
Έ  πατρ αρχία, πού διαδέχ ηκε τήν χριωκοπημένη μητριαρχία, έχει χάσει βέβαια 
προ πολλού ιά  ερείσματά της, τούς λόγους καί τις δυνατότητες τής επιβολής. "Ο 
μως επάνω άπ’ το*' ερακα, ωσάν σέ μεγαλόπετρα θεμελίων (επισφαλή οπωσδήπο
τε) πρέπει λυσσαλέα νά στηριχτεί ό πύργος τής ηθικής και τών συμφερόντων τών 
ολίγων, ή φιλοσοφία καί ή τακτική μιας τάξεως. Ό  κακός πύργος πά*ω άπ* τον 
κακόν έρωτα πρέπει τά φαίνεται απαράγραπτος, αναντικατάστατος, αναγκαίος, ώ 
στε νά μή χρειαστεί νά δοθεί κάν μάχη, ποτέ ό εύγενής ένοικος νά μή καταφύγει 
σέ πολεμίστρες. "Οταν από τήν ανδρική κυριαρχία ό έρωτας παραμένει στρεβλω
μένος, δέσμιος χαμηλά, στοίχιωμα τής υποδομής, ή πατριαρχία (τών πατριών ή 
αρχή), παρ’ δτι κλείνει τήν ψυχική δυστυχία, εξασφαλίζει μ* δλα ταντα τήν υλική 
ευτυχία τους. Καθώς κρατά, αθέατη άπ* τή νοημοσύνη τών πολλών, τήν υστερο
βουλία, σέ μιά σειρά επίσης στρεβλών συναρτήσεων, εξασφαλίζει τσιρα, μέ τό πρό
σχημα τής νομιμότητας, καί δλες τις ά)λες καίριες θέσεις τής οικονομικής καί κοι
νωνικής ισχύος, τίς γνωσ'ές, τού καπιταλισμού τού 19ου καί τού 20ού αίώνος.

Ό  σέρ Κλίφορντ, ό κεφαλαιοκράτης τού κάρβουνου, αισθάνεται τήν άνάγκη 
νά τεκμηριώσει, νά υπομνηματίσει, νά μυθοποιήσει τήν ευγένεια τής εξουσίας του. 
Τά λόγια, πού προφέρονται κατά καιρούς ά π3 τό στόμα του, μετεωοίζονται από τό 
δόγμα εως την υπεκφυγή των ωραίων ιοεων. υ*αν όμως απλώσει κάνεις τή χει
ρονομία του καί τούς άφαιρέσει τήν ώραιοπλασία, καί σκίσει τή χλαμύδα τού αξι
ώματος ή τής φαντασιώσεως, φαίνονται σάν τεράστια σκόπιμα ψεύδη, άλλοθι εγ
κλημάτων. «"Ο,τι έχει σηαασία, λέγει, είναι άποκλεισικά τό λειτούργημα, πού για 
χάρη του πλάστηκες καί προσαρμόστηκες. Καί ή αριστοκρατία είναι έ\α  λειτούρ
γημα, ένα μέρος τού πεπρωμένου. ‘Η αριστοκρατία άρα δέν γίνεται από τά άτομα, 
άλλα από περιεχόμενον αυτού τού ίδιου λειτουργήματος». Ά π* αυτή τή στυγνή 
διατύπωση ενός νού αδίστακτα όρτθολογιστικού φτάνει στην έσκεμμένη άτμό-σφαι* 
ρα ενός παράλογου μύθου. «Τό βεβαιώνω άπολύτως, γράφει, πώς δ κόσμος, πού 
βλέπουμε, ειν:χι, μέσα κι* εξω, ένας άβυσσαλέος ωκεανός. Τά δέντρα είναι υδρόβια 
κ* εμείς παράξενοι υδρόβιοι φαύνοι, σκεπασμένοι μέ λώπια. Κάποτε ή ψυχή μας 
πνίγεται κι υψώνεται, άπ* τίς αμέτρητες χιλιάδες λεύγες πού ζονμε, στήν επιφάνεια 
τού αίθέρος, δπου φυσά ένας ζωογόνος αέρας. "Εχω πια πεισθεί, πώς ό άέρας πού 
κάθε μέρα άναπνέομε, είναι ένα είδος νερού καί πώς οι άνθρωποι είναι μιά ποι- 

Ι. κιλία ψαριών. Μα είναι επίσης αλήθεια, πώς καμιά φορά ή ψυχή φτερουγίζει προς
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τό φώς, σαν θαλασσούλι δλη έκσταση, υστέρα απ’ την υδρόβια τρ(φή της. Πέπρω- 
ται, νομίζω, σιούς θνητούς νά καταβροχθίζουν τήν υδρόβια ύπαρξη τού διπλανού 
τους, μέσα στην υδρόβια ζούγκλα της ανθρωπότητας. Μά ή αθάνατη μοίρα μας 
μάς φιοτίζει, μόλις καταβροχθίσομε την γλοιώδη λεία μας, νά ξεπεταχτούμε απ’ τά 
πανάρχαια τενάγη καί νά ξαναγυοίσομε ατούς αστραφτερούς αίθερρς. Καί τότε μό
νον καταλαβαίνομε πώς είμαστε αθάνατοι». 'Ύστερα απ' αυτή τη νοσηρή κρίση, 
απ’ τήν όποια περνά ή άρρωοτη φαντασία του, καταλήγει σέ μια απίθανη, παγερή 
γενίκευση. «Τό σύμπαν, γράφει, περτά, μέ μια, άσυλλητιη άπ' τά δικά μας χρο* 
νικά μέτρα, βραδύτητα, προς άλλες, πνευματικές πιά συνθήκες, έτσι πού ό φυσι
κός κόσμος, όπως τον ξέρομε εμείς σήμερα, θά εμφανίζεται σαν ε ας ανάλαφρος 
κυματισμός, μόλις καί μετά βίας αισθητός άπ* τό χάος. Θά μάς μένει μόνον ή ά έ· 
λειωτη βασιλεία των άφηρημένων μορφών καί ή δημιουργική δύναμη μέ τ’ άλμα
τά της, τά προσδιορισμένα πάντα άπ* τήν ΐ^ια τή φύση τής δημιουργίας. Τό σύμ
παν λοιπόν έχει δυο όψεις: ή μία είναι ή φυσική φθορά καί ή ά/λη ή π\ευμάτική 
ανύψωση».

Ό  σκοπός, πού κρύβει κα?ά αυτό ή πομπώδης καλλιέπεια τον ψεύδους, αυτή 
ή έξωραϊσμένη παραχάραξη τής αλήθειας, υπάρχει μέσα στήν ϊδια τήν τακτική, 
μέσα στήν ίδ ια  τή φύση τού σερ Κλίφορντ καί των όμοιων του. Ό  κόσμος αυτού 
τού κεφαλαιοκράτου τού κάρβουνου είναι ένας κόσμος χωρίς πίστη, ρημαγμένος άπ* 
την εσωτερική μυθολογία, πού αποβλέπει προς τήν αθέμιτη κυριαρχία, προς τήν 
επιτυχία. Ή  επιτυχία είναι μία φοβερή θιότητα, πού, κάπου εκεί ανάμεσα στούς 
δυο παγκόσμιους πολέμους τού αιώνα μας καί τώρα ακόμη, σέρνει πίσω της τά θύ 
ματά της, σ* ένα κυνήγι, πού είναι κυνήγι τού γκρεμόν, εποποιία τού άγχους. 
«Ναι! Δυο αγέλες σκυλιά έτρεχαν πίσω άπ5 τή θεά σκύλα, τή θεά τής επιτυχίας! 
ή μιά απαρτίζονταν άπ* αυτούς πού πρόσηεραν ψυχαγωγία, δ ηγήματα, φί/μς, 
κωμτοδίες, καί ή άλλη, αθέατη, άλλα πιο ά>ρια, πού έδινε κριας, ή άληθινή ουσία 
τού χρήματος. Ζωηροί καί παρι/σημοφορεμένοι σκύλοι τής χαράς οί πρώτοι έδει
χναν τά δόττ<α τους και άλληλοτροόγονταν γιά τήν εύνοια τής θεάς—σκύλας. "Ομως 
αυτά δεν ήταν τίποτε μπροστά στήν σιωπηλή μέχρι θανάτου μάχη, πού έκανε θραύ
ση άνάμεοα στους αναγκαίους προμηθευτές τής σάρκας καί των κοκκάλων». Αυτή 
ή άλλοπρόσαλλη, μοχθηρή κυνηγεσία τής επιτυχίας άφαίρεσε κάθε χάρη καί ευγέ
νεια τής ζωής, βύθισε τή σύγχρονη άνθριοπότη'α στη νεύρωση, έρριξε τήν συγκε
κριμένη ενόργανη φύση σέ μιά άφηρημένη άνόργανη φάση, σέ νεκροφάνεια, τήν 
άπείλησε καί τήν άπειλεϊ μέ μ»ά τέλεια άφάνεια. Ό  σέρ Κλίφορντ είναι επάνω στα 
μεταλλεία τού Τάβερσχωλ καί σκέφτεται τήν ήττα του, τήν ολοκληρωτική ήττα τού 
κόσμου καί των Ιδεών πού άκόμη άντιπροσοτπευε. «Τό Τάβερσχωλ, αυτό λοιπόν 
είναι τό Τάβερσχωλ; διερωτάιαι. Ή  χαρούμενη *Αγγλ(α, ή ’Αγγλία τού Σαίξπηρ; 
’Ό χι βέβαια. Τούτη ή σημερινή Α γγλ ία  σφυρηλατούσε τώρα μιά καινούργια ρά
τσα άνθρώπων. Μιά ράτσα πού ήταν υπερευαίσθητη μόνον στο χρήμα, τήν πολιτι
κή καί τήν κοινωνική ζωή, μά κάθε αύθορμησία καί γνησιότητα είχε νεκρωθεί 
ανεπανόρθωτα μέσα της, πιο πολύ κι* άπ* τή νέκρα τού θανάτου. Μισοί άνθρωποι 
καί μισά πτώματα, πού ή μισή ζωντανή τους ΰπαρΐη άγκιστρωνόαν άκόμη στή 
ζωή, μέ μιά παράξενη άντοχή Κάτι σαν μακάβρια τραγικότητα, χιούμορ τού δη
μιουργού, πλανιόταν πάνω σε τούτη τήν πλάση, σέ τούτη τή σκοτεινή, τήν κολα
σμένη κι* άκατανόητη ανθρώπινη πλάση».

II
Έ κ ε ϊ πού τελειώνει τό Τάβερσχωλ τού Κλίφορντ, μέ τούς κανόνες τού παι

γνιδιού καί τήν σκύλα επιτυχία νά φρουρεί τήν υποχθόνια βιομηχανία του, αρχίζει 
ή πιο άθικτη καί παρθενική φύση. Έ κεϊ ακριβώς, στή μέση τής αθάνατης φυσι
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κής Ιρηιπάς άπύσύρθηκε καί περιμένε, ό Ό λιβ ιέ Μέλλορς. Ό  στρ Κλίψορντ πριν 
λίγην ώρα είχε ψιθυρίσει μέσα του την έχκωφανηκή αλήθεια: «γενιόμαστε πτώ 
ματα, όλοι υί άνθρωποι γεννιόμαστε ζωντανά πτώματα». *0 Ό λιβ ιέ Μέλλορς φ ώ 
ναξε τίι συνέχ^α αύιής τής άνατριχιαστικά μισοκομμένης φράσης, τθέλοντας ένα τέ
λος τής μηχανικής εποχής, μιά εξαφάνιση τον* ανθρώπινου είδους, ώσπου νά γεν
νηθεί μ ά άλλη, υγιεινή ανθρώπινη ράτσα. «Δεν υπάρχει πιο μεγάλη παρηγοριά, 
είπε αηδιασμένος, από τό 'ά  σκέφτεται κανένας την εξαφάνιση του ανθρώπινου 
είδους γ\ά ενα μέγα διάστημα, ώσπου νά γεννηθεί μιά άλλη ράτσα. Μά άν συνεχί
σαμε έ τσι, άν δλος ό κόσμος, οί δ ανοούμενοι, 0ί κα/λιτέχνις, οι κυβερνήτες, οί 
βιομήχανοι, οί έογάιες, άν δ 'ος αυτός ο κόσμος αρχίζει νά σκοτώνει μανιωδώς 
δ,τι υπολείμματα εόγενή απομένουν απ’ τ’ ανθρώπινα αισθήματα, τ' άπομεινάρι 
τής διαίσθησης, τά τελευταία λείψανα απ' τά αγαθά ένστ.κτα, ά'ν δλα συνεχιστούν 
μ* αυ*ή την καλπάζουσα καιαστροφικότητα, τότε έχε γε ά ανθρωπότητα, έχε γειά 
έρωτά μου. Τότε τό σκουλήκι αιαοκαταβροχθίζεται, μέ την αίσθηση ενός φοβερού, 
ανάστατου κενοΰ. Άγριόσκυλα θά γαυγίζουν μέσα σ.ό Ράγκμπυ. Κ ι’ άγρια άλογα 
θά καλπάζουν γύρω απ ' τά πηγάδια του Τάβερσχωλ. Λοιπόν ναί, ό κόσμος θά πε* 
τυχει την σωτηρία του, δίαν κι* ό τελευταίος αληθινός άνθρωπος χαθεί, και δταν 
δλοι εξημερωθούν καί γίνουν ήα£Ρα άσπρα, μαύρα, κίτρινα ζωντανά1 καί θά παρα
φρονήσουν. Τότε δλοι, έτσι τρε^λοί καθώς θά είναι, θά περάσουν διά πυρός καί 
σιδήρου. Ξέρεις δτι οί λέξεις: δ,ά πυρός καί σιδήρου είναι σύμβολα πίστης; Λ οι
πόν θά άλληλοθυσιαστοΰν».

‘Q Ό λιβ  έ Μέλλορς, ίσως νά μην εύχεται, νά μή πιστεύει κατά βάθος αυτή 
την τρομερή καταστροφή πού προμαντεύει. Πάντως αρπάζεται άπ9 την τελευταία 
αλήθεια, τή σχετική μέ την ακεραιότητα, και ξαναδοκιμάζει τό παιγνίδι τής ζωής 
στη ψυσική μον«ξ<ά του, μακρυά απ’ τούς ανθρώπους καί τις ολέθριες σχέσε ς τους. 
Περίπου δπως ό Φαέθων ξεκινά από μιά χειροποίητη καλύβα, μέ τή συγκεκριμένη 
λαγωνίκα του, περιφέρεται σ<ό δάσος καί επιστρέφει—ένας κεντρομόλος κόσμος, 
ένας άνιρας. Ή  Κωνστάνς Τσά*ερλεϋ αισθάνεται κ* εκείνη σαν Περσεφόνη, κ α 
θώς πηγαίνει απλά προς την τρομερή επαφή του—ένας άλλος, δορυφόρος κόσμος. 
Στο πείσμα τής μάταιης δόξας τού Τάβερσχωλ, στο πείσμα του παρθένου καί τής 
θρασύδειλης (Κλίφαρντ—Μπέρτα), μιά λαίδη κ* ένας φύλακας επωμίζωνται τήν 
έξυγείανση χού μέλλοντος, μιά έξυνείανση, πού θ 'αποφ ασίσει για  όλα, γ ιάτήν εξέ
λιξη καί τή μοίρα τού πολιτισμού. Έ  λαίδη Τσάτερλεϋ καί ό φύλακας Μέλλορς, 
μακρυά από θεωρίες καί διαστροφές, ρίχνονται τώρα κατάπληκτοι, άκεραιωμένοι, 
φυσιολογικοί» μές στην γυμνή αγκαλιά, πού ή αν γιά τά ελασακά κορμιά τους τό 
δάσος Ράγμπυ—μέ μιαν απρόοπτη γνώση (ήδονή καί οδύνη), πώς ή σάρκα είναι ή 
μόνη γέφυρα γιά τό μέλλον. ‘Η συνείδησή μας σκεπασμένη αιώνες από στρώμματα 
συμβαασμού, βιομηχανικής ηδονής καί σεμνοτυφίας, από φύλλα συκής δέν προλα
βαίνει σιήν αρχή νά ντρέπεται κι* ύστερα, άπελευθεριομένη, ξεφλουδισμένη, νά 
χωνεύει τήν πιο ακάλυπτη καί σωστή λειτουργία t ύ έρωιος.

Εκείνος, μοναδικός ανδρικός επάνω σιήν θορυβώδη πλάση, πρέπει καί ξέ·
λ ν > / Λ £ 'V . .  '  .Λ _____ ..Λ  -Λ » . - τ ·'

βαθειές ντροπές
δπου άναλιώνεται απ’ αρχής τό βαρύ μετάλλευμα τού κορμιού. Τήν πρώτη φορά 

1 τήν παίρνει καί τήν κερδίζει μέ μιά ζωώδη αύταρκεια, επάνω σε μια στρατιωτική ί κουβέρτα, δακρύβρεχτη καί πληγωμένη ώς τήν πιο καταναγκασμένη στιιρόιη ιά  της 
' από τό θέαμα χού ελάχιστου γιού των φασιανών. Τό ξεφλούδισμα των στρωμμά- 

των συνεχίζεται σ' άλλη φάση, δταν σέ μιά διασταύρωση τού δάσους ή ανδρική 
φύση τινάζεται καί ξιχνατινάζεται μέσα στήν πιο θηλυκη υποδοχή και ή ζωωδης
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αύτάρκεια γίνεται εκεί, παρουσία της πιο μεγαλειώδους φύσεως, γεννετήσια ομο
φωνία. « 'Η  φυσιολογική αναπαραγωγή είναι ή πιο τίμ α και ή πιο π*ρή'ΐανη 
πράξη πάνω στή γή», τής έλεγε κά·ω σ ό δάσος ό Μέλ'/ορς. ΓΗ  *Ηβη Μπόλτον σέ 
μια κάμαρη του πύργου την ίδια ώρα νοσταλγούσε την ζεστασ ά τού κορμιού τού 
πεθαμένου άντρός της και ζούσε με την ελπίδα ότι θά τη συνέχιζε σ* ένα κρεββάτι 
τ’ ουρανού). Σέ μιαν άλλη συνάντηση στην πόρτα το"· περίπτερου ό ενικός τού φύ
λακας πέφτει και ρίχνει σέ κατάπληκτη απορία τη μυλαίδη, σαν ενα χέρι, πού 
άτλοίνεται για νά σκίσει τις χτοριστές τους τάξεις και αστραφτερά κάτω άπ’ την 
ελεύθερη επιδερμίδα καταβαραθρώνεται ή παλιά ξεχο)ρ»σιή καταγίογή και οντό
τητα, μιά αντίστοιχη ηδονή διοχετεύεται στην καρδιά. « Ή  εγκάρδιόιτμα, ή έξοι- 
κείο)ση ανάμεσα σέ δυο στόματα, λέγει ττορα ό Μέλλορς, είναι ό μόνος δρόμος γιά 
νά συστηθούν δυο ψυχές, νά β/ούν έξαφνα δυο άνθρωποι άπ' τή μοναξιά τους».

'Ακολουθεί έπειτα, μετά τήν αποτοξίνωση από όλες τις παλιές, χωρ·στές τα
ξικές καί κατοικίδιες σχέσεις, ή καθαίρεση τής ένοχης, τής αναστολής τό ξερίζωμα, 
ή πανήγυρις επί ταυτφ των χαροποιών αίσθήσετον» τό άσμα πού άναδίνετοι άπ* 
τή συγχορδία των ορμών, ή άτέλε 0)·η, έγκάρδ α σαρκική χειραψία, τής αγνής γύ
μνιας ή δοξολογία, ή μεγάλη μεσημβρία τού έρωτος, τ' αραβουργήματα των επα
φών καί οί αυτοφυείς τυριμοι έκεΐ λόγοι, πού έρχονται με*ά σάν πνευματική συγκο
μιδή από τήν πιο τίμια καί τήν πιο περήφανη πράξη πάνω στή γή. Ποιος δέν θυ
μάται τήν κορυφαία σκηνή: ρίχνο'τοι άγρ μικοί καί χορευ ικοι ό ένας όπισθεν τού 
άλλου, αδαμιαίοι, μες στή νεροποντή, κι’ ύστερα, επίσης αδαμιαίοι, άττιμέττοποι σ ό 
τζάκι, στολίζονται μέ άνθη σιήν πιο επιφανή τους γύμνια. 'Υποθέτω νά μή πρόκα- 
λεΐ ούτε κάν στους διπλόζωους σύγχρονους αστούς συνοφρύωση τής μάσκας τού 
προστοπου ή κιχλισμούς στά άγγεΐα τού συμπαθητικού συστήματος αυτές ό απέ
ριττος εορτασμός, πού είναι μία λα ρεία θρησκευτική τής ηδονής, μυστικοπαθές 
στεφάνωμα τής σάρκας. «Μέ τά ήρεμα δάχ υλά του έπλεξε λίγες μυοσωτίδες στο 
χλόϊσμα τού ορούς τής 'Αφροδίτης.

— Έ κεΐ νά, τά μή μέ λησμονεί στή θέση τους.
*Η γυναίκα κύτταξε τά παράξενα μικρά κάτασπρα λουλούδια στήν ακρινή 

σκιερή γοονιά τού κορμιού της.
—Τί δμορφα πού είναι* είπε.
— ’Ό μορφα σάν τή ζωή, είπε γρήγορα εκείνος, μπλέκοντας ένα μπουμπούκι 

καταπόρφυρου πανσέ ανάμεσα στά άσπρα.
— Νά, αυτό είμαι εγώ), τής είπε. Έκεΐ, γιά νά μή μέ ξεχάσεις: ό Μονϋσής 

στήν καλαμιά».
Τί σημαίνει αυτή ή ιερό ελεστία. Ό  άνθρωπος πού έγραψε τό μυθιστόρημα 

πού τώρα εξαρθρώνομε, είπε ακόμη, ότι ό άντρας είναι ό αιώνιος ήλιος, ενώ η γυ
ναίκα είνα ή σχετική πάντα νύ/.τα. Ό  ήοο άς του εδώ πράγματι κινήθηκε μέ τ̂ή 
διαγωγήένός ήλιου, πού εξιχτίασε τήν πιο απόκρυφη νύχτα, τήν πιο σκοτεινή αν
τίσταση τούγυναικείου φύλου. Έ να ς  απίθανος, μεταφυσικός, δύτης τού έρωτα γυ
ρίζει ττόρα πίσω του καί ατενίζει μέ αγανάκτηση αλλά καί στοηκότη'α,^τήν άιόσταση 
πού τον χτορίζει από τΙς παλειές μορφές, τήν παθολογία, τήν παρωδία: τού σεξουαλικού. 
Έ κεΐ ξεσκεπάστηκε άφ' ενός ό γενετήσιος έρωτας, άφυδατωμέτος, σάν σκοπός ίδανι-
. __ λ _____ ' ______  £>„Α. . . «... λ τπί ί

γική περιπλοκή τών φύλων, ό άντρας μέ μιά θηλυκή άπάρνηση, ή γυναίκα μέ 
ανδρική βουλιμία, καί πανταχού παρών, ένας άπύθμενος ατομικισμός, εγωισμός 
τού ιδανισμού, ή τού αισθησιασμού. Εκείνος όμως, ο καθαρόαιμος, αποφαίνο^ντανί 
«Μέγα πράγμα τφ δντι νά κρατηθούν (μές στήν ομοφωνία των κορμιών καί τών
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έμψυχων πνευμάτων, των οργανισμών) τά γένη καθαρά. Καθαρή άνδρικότητα στον 
άνδρα, καθαρή θηλυκότητα στήν γυναίκα».

Και νά σκεφτεΐ κανένας πώς ή ευρωπαϊκή διανόηση αιώνες πολλούς υπηρέτησε 
βοοειδώς τήν παρωδία, τής έστησε καθεδρικούς ναούς, ΰ ινου  θυμιάματα της πιο άκα- 
τόρθωιης συζυγίας. Νά ό Προύστ ό ένδυκλειστο:, σε τι διαθλάσεις και παρά^ο ες γκρε
μίζονταν, αυτός πού σεβάστηκε τή γυναικεία Μαριάμ. «Έ γώ  πού γνόίρισα πολλές 
Άλμπερτίν μέσα στη μια, νόμ<ζα πώς έβλεπα πολλές άλλες ακόμη ξαπλωμένες κον
τά μου. Ράτσες, ά^αβισμοί, βίτσια, έκτείν νταν επί τού προσώπου της. Κάθε φορά, 
πού μετακινούσε τό κεφάλι, δημιουργούσε μια καινούρια γυναίκα, πού συχνά δεν 
είχα ύποπτευθει. Ε ίχα μπαοκαριστεΐ στον ύπνο τής ’Αλμπερτίν. Καμιά φορά μ’ έ
κανε ό ύπνος της νά γεύομαι μιά λ γοπεροάγ^ή ευχαρίστηση. Δεν χρειαζόμουν γιά 
τούτο καμιά κίνηση, άφηνα νά κρέμεται ή κνήμη μου κολη ά στη δική ιης, σάν ένα 
κουπί, πού τ’ αφήνεις νά σέρνεται κα'ι πού τού δίνεις πό>ε— πότε μ<ά αλαφριά τα- 
λάντευση, όμοια με τό διακοπτόμενο φτεροκόπημα των πουλιών, πού κοιμούνται 
στον αέρα. Διάλεγα γιά νά τήν κυττάζω τή μεριά εκείνη τού προσώπου, πού δεν 
τήν έβλεπα ποτέ και πού ήταν τόσον ωραία». Νά ό Καφκα, c αδιέξοδος, σέ τι κα
ταδίκη προπατορική σκοντάφτει γιά νά ξεπεράσει τό ά άρτημα μες τήν ανέφικτη 
αγκαλιά τής γυναίκας— Εύας.

«Νομίζω πό)ς σέ καταλαβαίνω, είπε εκείνη, και προσπάθησε νά πει κάτι 
άλλο, μά δέ μπορούσε νά μιλήσει, καί, καθώς τό κάθισμά τους ήταν κοντά στο 
κρεββάτι, κύλησαν σ’ αυτό- ’Έμειναν έκεϊ, όχι όμως άποξεχασμένοι όπως τήν άλ
λη νύχτα. Αυτή ζητούσε κάτι, όπως κ ι' αυτός, και μαίνονταν καί μόρφαζαν, κ ' έ
χωνε ό ένας τό κεφάλι στο στήθος τού άλλου, ζητώντας κάτι, καί τ’ αγκαλιάσματα 
τους καί τά τρεμάμενα μέλη τους δέν ήταν αρκετά γιά νά λησμονήσουν, μόνο τούς 
θύμιζαν εκείνο πού ζητούσαν. Σάν τά σκυλιά, πού απελπισμένα δαγκώνουν τή γη, 
έσκιζαν ό ένας τό κορμί τού άλλου, καί, πολλές φορές, πασχίζοντας τού κακού νά 
βρούν τήν ευτυχία, οσμίζονταν ό ένας τό πρόσωπο τ<,ύ άλλου». Νά κι9 ό Τζόϋς, 
δ καταραμένος, πού κι9 εκείνος μισότρελλος κ ι9 αηδιασμένος χτυπά καί τά δυο μέ
ρη, καί τήν άσεμνη μητρική στοργή καί τήν γυναίκα—εταίρα. « Σ τ έ φ ε ν  (μέ α
πληστία). Πες μου τον λόγο, μητέρα, άν τώρα τον ξέρεις, τόν λόγο πού γνω
ρίζουν όλοι οί άνθρωποι. Ή  μ η τ έ ρ α .  Ποιος σ* έσωσε τή νχίχτα εκεί
νη πού πήδησες τό τραίνο σιό Ντάλτεϋ μέ τόν Πάντυ Λή; Ποιος σέ λυπόνταν, σάν 
ήσουν λυπημένος ανάμεσα στούς ξένους; Ή  προσευχή είναι παντοδύναμη. Σ  τ έ · 
φ ε ν. Βρυκόλακα, ύαιια! Ή  μ η τ έ ρ α  Παρακαλώ γιά σένα στον άλλον, δικό 
μου κόσμο. Πάρε τήν Ντίλη νά σου κάνει έκεϊνον τόν λαπά κάθε βράδυ, γιά νά 
συνέρχεσαι ά π9 τή διανοητική εργασία σου. Χρόνια καί χρόνια σ9 αγάπησα, γιε 
μου πρωτοπαίδι μου, πού σ9 είχα μέσα στά σπλάχνα μου. Ζ ω ή .  Λυώνω. Φ λ ώ · 
ρ η  (δείχνοντας τό Στέφεν). Κύτταξε. Πάνιασε. Σ τ έ φ ε ν .  Ε κ είνη  πού μασου- 
λά τά πτώματα! Γυμνοκέφαλα καί *όκκαλα ματωμένα. Ή  μ η τ έ ρ α  (πού τό 
πρόσωπό τη- πάει όλο καί πιο κοντά του, άαοστέλλοντας μιά απόπνοια από στά
χτη) Φυλάξου! (Σηκώνει τό δεξί της χέρι προς τόν Στέφεν, μέ τά δάχτυλα τεντωμέ
να). Φυλάξου! Τό χέρι τού Θεού! Μ π έ ρ τ α .  Τήν αστυνομία! (δ Στέφεν παρατών
τας τό μπαστονάκι του, μέ τό κεφάλι καί τά χέρια ριγμένα αλύγιστα πίσω, χτυπά 
τή γή καί ρίχνεται έξω άπ9 τήν κάμαρη, πέρα ά π 9 τις πόρνες, προς τήν πόρτα».

*0 άνθρωπος, πού έγραψε τόν ’Ε ρ α σ τ ή  τ ή ς  λ α ί δ η ς  Τ σ ά τ ε ρ λ ε ϋ ,  
μέ τήν εμπειρία τής δημιουργικότητας τού έρωτος πού μάς ανήγγειλε διά μιάς ήρε 
κατέμπροσθέν μας τήν αντινομία. ‘Υπήρχε ωμά, δραματικά τεθειμένον, ένα πρόβλη
μα επαφής τών ανθρώπων, μιά ζήτηση άνταπόκρισης, από τήν οποία πάσχει 
εναγώνια ή ανθρωπότητα, άφ 9 όχου μάλιστα μάς τήν συνειδητοποίησε δ Ντοστο- 
γιέφσκυ καί οί σύγχρονοι υπαρξιακοί, μέχρι τού Καμύ καί τού Ζάν Πώλ Σάρτρ.
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Έ ν ώ  ό Ρίλκε ώς ελιξήριον έδοκίμασε την πίστη, δ Κάφκα επιδίωξε την γεφΰρωση, 
και τήν ανθρώπινη επαφή με την επίγνωση, την διερεύνηση των μετά τά φυσικά κ’ 
έμεινε μέ τήν πίκρα του Έκκλησιαστού στο στομυ: «δ προστιθείς γνώσιν προστί- 
θησιν άλγημα». 9Αλλ* δ άνθρωπος, που έπεσήμανε τό πλέγμα τής αποτυχίας μες 
τούς φορείς τού παρόντος πολιτισμού, έδειξε πώς ή αληθινή συμφιλίωση πρέπει 
ν’ αρχίσει άτ* τις πιο οργανικές μας σχέσεις. Δεν είναι πια ούτε ή πίστη ούτε ή 
γνώση εκείνη πού θά συμφιλιώσει τήν ανθρωπότητα, άλλ9 ή ανθρώπινη σάρκα, 
στήν πιο ιερή λειτουργία της, στήν παράσταση ενός αρχέτυπου συμβόλου: δ άντρας 
κ9 ή υποταγμένη, εγκαρδιωμένη μέσω τής αδέσμευτης υποταγής της, γυναίκα. 
«"Αρχισε τότε, γράφει σά νά υπομνηματίζει μιά ήρωϊκή συμφωνία, κάτι σάν αρχή 
κοσμογονίας, άρχισε δ απερίγραπτος χορός πού δεν ήταν απλή κίνηση, αλλά τέλεια, 
άέρινα τροβιλίσματα, πού τρύπωναν δλο καί πιο βαθειά στή σάρκα της καί στήν 
ψυχή της, ώσπου κατέληξαν σ3 ένα μόνον συμπυκνωμένο κύμα. "Εμεινε πάντα ξα
πλωμένη βγάζοντας άναρθρες, ακατάληπτες φωνές. Τούτη ή φωνή ήταν σά νά* 
βγαίνε άπ3 τά πιο βαθιά σκοτάδια τής νύχτας: ή ζωή»! Και συμπληρώνει τέλος 
άλλου. «Γνώρισε τήν πλήρωση. Χάθηκε. Δεν υπήρχε. Γεννήθηκε: μιά γυναίκα».

I I I

Ό  άνθρωπος αυτός λεγόταν Νταίβιντ Χέρμπερτ Λώρενς. Μίλησε επί ζωής, 
εϊκοσιεπτά συναπτά χρόνια πού έγραφε, μέ ένα πάθος συνάμα και μιάν απλότητα, 
πού ήταν καί δεν ήταν τού κόσμου τούτου. Και πάντα γιά τδν έρωτα, χΓ  από κει, 
μέ μιά ερωτική εκτίναξη, γιά τούς λαού;, τις κοινωνίες και τούς πολιτισμούς, γιά 
τό σύμπαν, τό θαύμα τού μακρόκοσμου. Ό  ίδιος άπέτυχε σ3 δλα κΓ ώς εκ τούτου 
ακριβώς ήταν δ μοναδικά αρμόδιος νά μιλήσει γιά δλα. Σωστός ευπατρίδης τού 
πνεύματος καί συνάμα απολίτιστος, κι' ακοινώνητος, ένας μικρόκοσμος.

Ή τα ν  ή Φρίντα δίπλα του, κΓ αυτός ανέπαφος. "Οπως ένας ναός άπ3 τά 
κεριά— τάματα των πιστών, ζώνονταν από μέρα σέ μέρα δλοένα από θηλυκές υπάρ
ξεις: τή Λούχαν, τή Μάμπελ, τη Μπρέττ, τήν Κάρσγουελ. Ή  Φρίντα επί κεφαλής 
τού αναστάτωνε τή βιολογική, τήν ψυχική, τήν κοινωνική ισορροπία, τοΓ» φώναζε 
κατάμουτρα: «δεν είσαι αριστοκράτης». Καί βέβαια δέν ήταν, τό ήξερε καλά δ μ ι
κρόσωμος γιος τών ανθρακωρύχων τού Μίτλαντ, πού ύπνωττε πρηνής μές στά 
τραίνα, άδειαζε τά ρουθούνια του στούς δημόσιους χώρους, μιλούσε μέ τήν πιο 
τραχιά προφορά στά σαλόνια, μάλλωνε μ3 άνοικονόμητα νεύρα στούς δρόμους. Ή  
Φρίντα τον έκδικούνταν κάτω άπ9 τή στέγη, αυτή πού εκπροσωπούσε τή μιά μορ
φή τού εκφυλισμού, τήν ενεργητική γενετήσια υστερία. Γιά τή Λούχαν, τή Μπρέττ, 
τήν Κάρσγουελ ήταν απεναντίας, ίχ ι  πιά ύποανάπτυκιος, αλλά ύπερ ανάπτυκτος 
μέ σημασιοδοτήσεις λέξεων, πού άκούγονταν στ9 αυτιά του σάν χαριστικές βολές 
τού ερωτικού δυναμισμού του: άρχοντας Λανσελότος γιά τή μιά, γιά τις άλλες 
άγιος, ή έστω κράμα διαβόλου καί αγίου. Αυτές πιά αντιπροσώπευαν τήν άλλη 
μορφή τού εκφυλισμού: τήν πιο παθητική μητρική ασέλγεια. «Πάντα αυτή ή κα
ταχθόνια Παναγία μέ συνείδηση τού εαυτού της (εννοεί: τής αποστολής της), 
έγραφε άποκαμωμένος ό ίδιος τήν έπόμενη ώρα, πού κατατρώγει τά ζωντανά μας k
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σωθικά, μας απειλεί από στιγμή σέ στιγμή με τήν αγάπη της μέχρι του τάφου». 
Λέ μπορούσε ία  κάνει μαζύ τους έρωτα, του φώναζαν και δεν αποκρίνονταν, μο
λονότι ή σάρκα του ήταν τρομερά εύγλωττη, ειπώθηκαν ακόμα κ ι’ αυτά, σαν κα
ταδίκη του κορμιού του, καταδίκη τής ειλικρίνειας του μεγάλου μηνύματος του. 
*Όμως φαίνεται πώς υπάρχουν ακόμη σπάνιες φύσεις, πού από ζωτικότητα πληθω
ρική, ξεπερνούν τά αντικείμενά τους και τις κοινές συνευρέσεις μέ τή συμβατική 
δρέψη χαράς, μέ τήν κοινήν ονοματολογία τους. Ό  Λώρενς, πού άπ* τούς συμβα
τικούς, τούς μηχανικούς αυτής τής πρωταρχικής άλ'θρώπινης λειτουργίας, απ’ τούς 
ανόργανους, δπως θά 9λεγε κ9 ό ίδιος, κατηγορήθηκε ακόμη καί σαν διάστροφος 
και δμοφολόφυλος, φαίνεται πώς ήταν μια άπ9 τις σπάνιες εκείνες ερωτικές φύσεις,
μια φύση μοναχική κι9 οπωσδήποτε απόλυτη.

Γύρω άπ9 τό Λώρενς μετά τις γυναίκες μαζεύτηκαν κατά τήν αποκαθήλωσή
του οί άνδρες: οί εύσχημοι Ιω σ ή φ , οι απλοϊκοί εύαγγελισταί, οί μεγαλόσχημοι 
αίρεσιάρχες τής θρησκείας του, σχολιαστές μίκρόσχολοι τού σκληρού τραγουδιού τής 
ζωής του καί -ψέλλισαν ή έκραύγασαν τις Κυριακάτικες ίστοριοΰ ες τους. ‘Ο *Αλ· 
τιγκτον είδε σ9 αυτόν τον μέγα ούτοπιστή κάτι σάν Δον Κιχώτη τού έρωτος. *0 
Μάρρεη κατόπι άναγνώρ σε στή ζωική αποτυχία του τ jv τιμωρία γιά τήν ύβρι 
του, τήν αυθάδη δοκιμή γιά τή μεγάλη ερωτική υπέρβαση, μιά Π ρομηθεϊκή, κα
λύτερα Φαου.ιτική βουλιμία. *0 Μίλλερ τέλος ανακάλυψε, μες στά βήματα καί τις 
σπασμένες εικόνες τής ζωής του, τή μονομανία, καί τό πράγμα έθύμιζε "Αμλετ. 
Πόση πρισματική διάχυση, πόση προκατάληψη καί σύγχυση, πόση περίφραση καί 
γεωμετρικότητα καί τεθλασμένες σ9 αυτά τ ’ αγκαλιάσματα των γυναικών καί των 
άνδρών δορυφόρων του, γύρω από μιαν αλήθεια μάλιστα τόσον αυτονόητη καί 
απλή καί στρογγύλη, ώστε νά πλησιάζει ιό θαύμα. Μολονότι προτίμησε τή Φρίντα 
γιά νά παίξει τό παιγνίδι, πού παίζεται μόνο μέ δυο άνθρουπους, καθώς απλά έλε
γε, έσερνε καί τις άλλες γυναίκες επί πολύ σάν παράσιτα πίσω του, σάν τατουάζ 
επάνω στο μακρύ σώμα τής ζωής του. Τό μακρύ σώμα τής ζωής του, γιά νά σώσει 
τά σώματα τών τριγυρινών καί τών μεταγενεστέρων του, τό σπαταλούσε καί τό 
θυσίαζε, καθώς τό έσερνε, δπως ενα φ ίδ ι, πού αύτοδηλητηριάζεται, ανάμεσα από 
όλονέν νέους εχθρούς ταξιδεύοντας νυχθημερόν επάνω σ9 δλες τις ηπείρους, κηρύσ
σοντας άφωνα μέ τήν αποτυχία τού δικού του παραδείγματος, τή μόνη αποκάλυψη 
τής σωτηρίας.

Στά νηφάλια ενδιάμεσα άφηνε καί γιά τούς κατοπινούς τά ίχνη τής δ ιδα 
σκαλίας του, ζωγράφιζε, έγραφε δράματα, μυθιστορήματα, διηγήματα ποιήματα. 
Έ κτος άπ9 τον Ε ρ α σ τ ή  τ ή ς  λ α ί δ η ς Τ σ ά τ ε ρ λ ε ϋ  καί τά λοιπά λογο
τεχνήματα διέγραψε τά κίνητρα, τήν ανατομία, τις φάσεις καί τό βεληνεκές αυτής 
τής σωτηρίας, κι9 αλλού, μά πιο πολύ στήν Κ α γ κ ο υ ρ ώ, στήν ’Αποκάλυψη, 
προπαντός στήν Φ α ν τ α σ ί α  τ ο ύ  υ π ο σ υ ν ε ί δ η τ ο υ .  Μισούσε τον Φρό- 
ϋντ κ ι9 δλη συλλήβδην τήν ψυχανάλυση, κ ι9 δμως ό ΐδιρς εγκαινίασε τήν ψυχολο
γία τού βάθους του επάνω στής σαρκός τό μέγα δικαίωμα. «Τά επιστημονικά δεδο
μένα τού σεξ, έλεγε, είναι δπως ένας σκελετός έναντι τού ζωντανού σώματος». Τήν από
λυτη ερωτική κατάφαση κι9 ομοφωνία εκείνος τή βρήκε, καθώς είδαμε, μέσα στήν
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απρόσιτη φΰση, εκεί πού άποφλοιό>νονται οι επίκτητοι άνθρωποι. Μες στην οργα
νωμένη κοινωνία ό ΰγιύς έρωτας ήταν ένα καρπός, πού φιλοξενούσε μέσα του ένα 
σκουλήκι. « ‘Υπάρχουν, παρατηρούσε, σκύβοντας στον πυρήνα τού καρπού, δυο 
είδών έρωτες στήν κοινωνία μας: ό πνευματικός καί ό αίσθησιακός. Στον αισθη
σιακόν τά αίμάιΐνα στοιχεία των δύο φύλοον σχεδόν ενώνονται. Σχεδόν. Ποτέ όλο- 
τελα. Υ πάρχει πάντα ένας λεπτός φραγμός, πού δεν πρέπει ποτέ νά σπάσει, επί 
ποινή αιμορραγίας. Στον πνευματικόν εροηα ή επαφή είναι καθαρά νευρική. Τά 
νεύρα των εραστών δονούνται σάν δυο όργανα. 9Αλλ9 δταν ή δόνηση πολύ μεγα
λώσει, τά νεύρα σπάζουν κι3 ακολουθεί ενα είδος θανάτου». Σέ δοκίμια εξοχα για 
τον Μαλβίλ, τον Ούίτμαν, το Πόε έφήρμοσε τη θεωρία του. IV  αυτόν ό Προύστ 
είναι ένας ουδέτερος, ενα πνεύμα πού αύτοθαυμάζεται, κάτι σάν Νάρκισος. Πιο 
πέρα οί ενεργητικοί έχουν χάσει κ ι’ εκείνοι τά μέτρα τους, ό Ούΐτμαν είναι ένας 
άπληστος βάρβαρος τού αίσθητικού ερο)τος, ό Πόε ό μέγας επιληπτικός τού πνευ
ματικού έροπος. Φαίνεται πώς ή κοινωνία ό?νόκ?α]ρη κατατροόγεται αθόρυβα από 
τά δόντια αυτού τού τρωκτικού. Ό  Λώρενς λέγει: « Ό  έροπας είναι ή αίτια όλων των 
νευρώσεων, τής φυματιώσεως, τής λευκής άρροόστειας». "Εχομε στο νού μας δ,τι 
πριν έλεγε για τίς ανόργανες σχέσεις. Καί τον καταλαβαίνομε, δταν αφοριστικά γε
νικεύει: « Ό  πολιτισμό; μας δλος είναι νεκρός, δλοι μας γεννηθήκαμε πτώματα, ζων
τανά πτώματα*.

Ό  Λώρενς, ύστερα άπ9 αυτή τή συνταραχτική διαπίστωση, πέρασε στήν άρ
νηση δλου τού σύγχρονου πολιτισμού, τού σύγχρονου έρωτος. Ε ίπε: « Ό  παλαιός 
καθρέφτης τών λευκών πρέπει σιγά —σιγά νά καταστραφεί, ν9 αποσυντεθεί». Μετά 
το ταξίδι του στις γυναίκες καί στούς άντρες, τό ταξίδι τών ηπείρων ακολούθησε 
το μακρύ ταξίδι μες στούς αρχαίους λαούς, τό ταξίδι στήν Ιστορία. Έ χει βρήκε 
μιά πράξη αλώβητη, υγιεινή, ζωντανή στούς πρωτόγονους, διατηρημένη στήν πείρα 
καί τή σοφία τών παλαιών πολιτισμών. Έκτοτε, άφ 9 δτου αυτός ανακάλυψε τά 
κλειδιά τής υγείας, υπάρχει πύλη σωτηρίας, λουτρά ν’ άναγεννηθούμε. Τά λουτρά 
τών παραλυτικών βρίσκονται πίσο) απ’ τον λευκόν καθρέφτη, πίσφ άπ9 τήν χαλα
σμένη ευρωπαϊκή κουλτούρα μας, πίσω άπ' τά συμβόλαια τών λευκών. Είναι εκεί, 
πίσω άπ9 τούς "Ελληνες, στούς λαούς τή ς’Ανατολής. Καί ό Λώρενς εβάδισε άνάποδα 
τήν Ιστορία, ολόγυμνος, ασκητής, κι9 δταν επέστρεψε, ζωώδης, καί λαμπερός καί 
πληθωρικός, ό λευκός καθρέφτης τον παρομόρφωσε στά μάτια μας. Στά μάτια μας 
εφάνταξε ξάφνου, ωσάν με μιάν αλόγιστη ύπεράρκεια βιολογικών καί πνευματικών 
δρμονών, ένας Βάκχος. 9Αλλ9 ήταν πολύ γοτθικός, δηλ. βλοσυρός κ9 ενδόχυσμος, 
δλος ένδοστρεφεΐς έχκρίσεις, αποθέματα εμπειριών, γιά νά είναι απλώς ένας Βάκχος.

Ό  Λώρενς πραγματικά έκανε παντού μιά κατάδυση, υπηρετώντας τό σχήμα 
μιας διαλεκτικής πάλης, μέ αποτέλεσμα δχι τή σύνθεση τών αντιθέσεων, αλλά τήν 
επιδείνωση, τήν εμπέδωση τής τραγικότητας. Κατάδυση στούς λαούς τών ορυχείων, 
στά έγκατα τής γης, πού τούς άντιπαρέθετε μέ τούς ύπερ—ανθρώπους τών πύρ
γων. Κατάδυση στήν υποστάθμη τής κοινωνίας, ή σιή φυσική μοναξιά, πού τήν 
άντιπαρέβαλε μέ τούς φαύλους κύκλους τής κυσμοπολιτείας μας. Κατάδυση τέλος 
στά ύποστρώμματα τών άρχεγονφν πολιτισμών, πού τούς άντιπαρέβαλλε μέ τήν σύγ*



«ΗΠείΡΩΤ'ΚΗ ΕΣΤΊΑ* 6 8 9

χρονη αντινομία τής ανθρωπότητας. *Α no κει, άπ9 όλες τΙς βυθομετρήσεις του 
εφερε διδάγματα απλά και συνάμα καταπληκτικά, μηνύματα βουερά, ανυπόφορα 
γιά τά τύμπανα των αυτιών μας. ’Έσερνε ακόμη, κάθε φορά πού ανέβαινε, από 
τή θαμένη άρχέγονη εμπειρία τού κόσμου, ένα κύμα— χνούδι μεγάλων υπαινιγμών, 
ένα νέφος συμβόλων, καί κάτω απ’ το νέφος περπάτησε, πλαισιωμένος μέ τούς 
ήρωες τής ξένης δυστυχίας, ή τού δικού του μετά—φυσικού σεξουαλικού θρ ιά μ 
βου. Έ δώ  έτέθησαν επί τάπητος καί πάλι, γιά νά έξετασθούν από άλλη οπτική 
γωνία, τά μεγάλα προβλήματα τής καταγωγής, τής δραστηριότητας καί τού προο
ρισμού μας, τά προβλήματα τά κοινωνικά, τά δντολογικά, τά κοσμολογικά.

Ποια ήταν λοιπόν ή πρόθεση, τό νόημα τής προσφοράς, ό γήϊνος αγώνας 
τού Λώρενς; Γύρω του οι χαρακτηρισμοί είναι πολλοί, σημαδεμένοι μέ την ωμή, 
φθαρτή, συγκεχυμένη μας γλώσσα. *Οχι βέβαια ένας, πού ευφραίνονταν νά προσ
φέρει γενετήσια συμπόσια.9Αλλ’ αυτός ήταν άτλούστατα ένας από εκείνους, πού, από 
αιώνα σ9 αιώνα, βγαίνουν μ* ένα ραβδί κΓ ένα δισάκι στην πλάτη, στο σταυρο
δρόμι τής ανθρωπότητας. Ό  Λώρενς βγήκε γιά την σωτηρία τού C o rp u s  

d e ia ii τού άνθροδπου, τού co rp u s  d e ia ti τού πολιτισμού. Ή τ α ν  ένας απόστολος, θυ
σιασμένος ό ίδιος, γιά νά προσφέρει στούς άλλους τή χάρη τής αποκάλυψης. *Α· 
ποστυλικά είναι τά λόγια του, κρυπτογραφήματα ωμά, ρεαλιστικές εξισώσεις, ακα
τάληπτες γιά τούς πολλούς, τούς χαλασμένους, τούς ανόργανους, τούς φαιά φορούν- 
τας. Τό γενετήσιον ένστικτον, έλεγε, είναι ή σταυρική τομή τού έρωτος. Ή τα ν  ακό
μη ένας σεξουαλικά εσιαυρωμένος, άλλ9 είχε μέσα του τή δυνατότητα γιά ανάσταση, 
δταν διακήρυσσε: « Ή  σάρκα είναι μ ια— ή μόνη—γέφυρα γιά  τό μέλλον». Μ έτόν 
Λώρενς τό ένστικτον αυτής τής σάρκας πού σταυρώνεται αφορά την ανάσταση τών 
καθαρών γενών, τών καθαρών πολιτισμών, τού σύμπαντος. Ε ίναι τό ένστικτον— 
αρχή, πρωταρχή, ουσία γενετήσια τού κόσμου, περίπου δπως τά αρχικά στοιχεία 
τής δημιουργίας: τό πΰρ τού Η ράκλειτου, δ νούς τού Ξενοφάνη, τό έν τού Π α ρ 
μενίδη, δ νούς τού Ευαγγελίου. ΚΓ δταν έκλεισε τό πλήρωμα τού χρόνου, κλειδώ
θηκε σιό κουβούκλι πού κ 9 εκείνοι κλειδώθηκαν, αφήνοντας έξω λίγα αγκαθωτά 
λέπια, πού ακόμη αγκυλώνουν τά γάγγλια τών ανήσυχων αστών τής σύγχρονης αν
θρωπότητας.
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*Απ3 τό πολίτευμα τό δημοκρατικό 
βαρέθηκαν οί βαθρακαιοι 
καί τέτοια σήκωσαν φωνή, τέτοιο κακό, 
πού ό Δίας ένα βασιλιά για τον λαό διαλέει.
'Ηταν καλόβουλος’ μά, πέφ Όντας βαρεία,
τέτοια φριχτήν είχεν σηκώσει αντάρα,
πού ή βαλτογέννητη σπορά,
κουτή από κούνια, κι* από κούνια φοβιτσάρα,
τρυπώνει, κάπου στο νερό,
μέσα στα βούρλα, στα καλάμια,
στού βάλτου μέσ3 τά νοτερά θαλάμια,
καί δεν τολμούσε ν3 άντικρύση, γιά καιρό,
αυτόν, πού γιά καινούυγιο Γίγαντα έχει πάρει:
μά ήταν μονάχα ενα χοντρόκοπο δοκάρι.

Έ σκιαξε ή όψη ή σοβαρή το® βασιλιά από ξύλο 
τον πρώτο τους, πού, γιά νά ιδή τον Ρήγα τον λαμπρό, 
πήγε κοντά του’ μά έτρεμε ή καρδιά του σαν τό φύλλο. 
Μά μπαίνει κι* άλλος, ύστερα άλλος στο χορό* 
ασκέρι επρόβσλαν σωστό την ίδια  κιόλα μέρα’ 
καί τέτοιο, τέλος, πήρανε οι βαθρακαιοι αέρα, 
ώστε στήν πλάτη ανέβηκαν τού νέου τους βασιλιά.
καί αυτός, καλόκαρδος, δεν βγάζει ού'τε μιλιά 
Σπάζουν ξανά τού Δία τ3 αυτιά οί βατράχοι: ^
«θέλουμε, λένε, βασιλιά σωστό, πού νάχη 
φο^νή καί νεύρα». ΚΓ <5 Θεός ρίχνει άπ3 τον ουρανό 
ένα μονάρχη, πού τούς χάφτει, πού τούς τρώει, 
πού τούς μασάει, τούς πολεμάει: έναν γερανό! 
Χ τυπιέται, κλαίει καί μνρεταιτων βαθρακαίωντόσόϊ.

Καί λέει ό Δίας: «στο δικό σας κέφι τό γελοίο 
δεν θά υποτάξουμε τό θειο μεγαλείο!
3Ά ς είχατε εξαρχής φροντίσει καί κοιτάξει 
νά ζήσετε στο νόμο σας καί στήν παληά σας τάξη. 
Μά δεν τό πράξατε. Ή τα ν  σωστό νά σάς άρέση 
ό πρώτος σας, ό βολικός, ξύλινος βασιλιάς.
Τώρα, μπροστά στον τύραννο πέσετε τής κοιλιάς, 
μήν τύχη καί χειρότερος από ψηλά σάς πεση.

*

ι

*

\
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"Ας μή βιάζη ποιέ τή φΰση ίου κανείς, 
γιατί έτσι τίποτα δέ θάκανε μέ χάρη.
"Ενας αγροίκος, δσο λούστρο καί νά πάρη, 
δέ θά φερθή ποτέ σαν εύγενής.
Πλάσματα λίγα, από τή μοίρα σφραγισμένα, 
έχουν τό χάρισμα ν9 αρέσουν στον καθένα. 
νΑς κάμουμε κομπόδεμα ετούτη— δά τή σκέψη, 
για  νά μή μοιάζουμε στοΰ μΰθου τό γομάρι, 
πού για νά παραστήση τον αγαπησιάρη, 
τό αφεντικό του πήγε νά χαϊδέψη.
«Πώς γίνεται λοιπόν, σκέφτονταν πικραμένος, 
νά τά βολεΰη ό σκύλος τούτος μια χαρά, 
φίλος μέ τον αφέντη καί μέ τήν κυρά, 
γιατί είναι από τή φΰση μικροκαμωμένος, 
κι εγώ, πάντα δαρμένος, καταφρονεμένος;
Καί κάνει τί; σου χαιρετάει μέ τό ποδάρι.
Κ ι’ αμέσως βρέχουν χάδια καί φιλιά.
"Αν αυτό φτάνει για νά σ9 έχουν κανακάρη,
δέν είναι δύσκολη δουλειά»
σάν έκαμε τή σκέψη τούτη τή σοφή,
βλέποντας τον αφέντη του δρεξάτο,
τό πλάσμα τ9 άχαρο, χοντροκοπιά γεμάτο,
σκώνει τό φαγωμένο νΰχι από τή γη,
στο μάγουλο τού τό περνάει μέ άνοστιά πολλή.
Καί γιά νά δώση πιο λεπτή στά χάδια τούτα χάρη 
τήν πράξη του μέ γκάρισμα στεντόρειο ακομπανιάρει. 
« Ή , *Ω, τί νάζι, ώ, τί μελωδία!
*0 “Αρχοντας λέει, — Γ ιά  τρέξε γαϊδουριάρη». 
'Έρχεται εκείνος τρέχοντας, τού άργάζει τό τομάρι, 
αλλάζει δ γάιδαρος σκοπό, καί λήγει ή κωμωδία.

(Μετάφραση ΑΡ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ

ν. .W
•"Ά
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ΑΜΦΙΣΤΟΜΗ ΧΕΙΡΑΦΙΑ
(Δ ΙΗ ΓΗ Μ Α )

Διαβάζοντας ένα ξένο διήγημα, ηύρα 
κάμποσες σελίδες άπ’ την άλλη ζωή μου, 
πού έχω άφησει τώρα. Στό σύθαμπο μιας 
τελευταίας αυγής. Μια ζωή, πρίν άπό χρό
νια, στα περιθώρια τής άνάμνησης. (Τόπος 
πού δέν χαμογέλασε άπό κείνα τά χρόνια). 
Κ ι3 ά π ’ τΙς μακρυνές αυτές σελίδες, έπε
σαν, καθώς τις διάβαζα, λίγα ξηρά φύλλα. 
Τριαντάφυλλα μαθημένα, πού κράτησαν 
τήν εύωδιά τους, δπως οί παιδικές πεταλού
δες. Στα πρώτα βιβλία. Καί διαβάζοντας, 
προχώρησα κάτω άπόναν βαρύν δγκο, πού 
έφραζε τήν αυλαία. Σφράγιζε τό παρελ
θόν. Τίποτα δέν είχε χαθεί "Ολα μού ήταν 
μπροστά. Μονάχα, ένοιωθα το χρόνο άνά- 
μεσά μας. Κι* αυτό ξανέμιζε τις μορφές πού 
είχαν τά περιστατικά καί τά γεγονότα. 
Πρίν άπό κείνα τά χρόνια. Τό τοπίο είταν 
βαθυπράσινο, σκοτεινό χαί άκίνητο. Έ τσ ι 
πού μοδπιανε τήν ψυχή. Μεθούσε βαρειά ό 
πόνος τής νοσταλγίας καί τά όνειρα έκεΐ- 
να!.. "Ολα χάθηκαν μαζί μέ τις μέρες πού 
ποντίστηκαν στήν αιωνιότητα. Kl* έγώ δέν 
είμαν έκεί παρά μτά θύμηση, πού ξαναγύ- 
ρισε στήν κοίτη ένός ποταμού. "Οπου ή ίδια 
είχε πνιγεί, άδημονώντας νά φτάσει στη 
θάλασσα... Κ ι' είμαν—τόξερα — δεμένος ά· 
πόλυτα καί ζεστά μέ τήν υπόσταση καί μέ 
τό ύφος αύτοϋ του τοπίου. Δέν ξέρω άν, ω
στόσο), θά μπορούσα ν’ άνοίξω στόν όρίζον· 
τα λίγο κι* ά π ’ τήν άνάσα ένός τραγικού 
φεγγαριού. Ηά είταν ένα άπότομο θρόισμα, 
πού θά τάραζε τή γαλήνη. . Κι* είμαν ά- 
λάργα άπό χτίρια. Κάτο) άπ’ τή σιωπή καί 
τήν προσευχή έ'ός έλαιώνα. 'Εκεί (λέγον
τας) πέρα, είταν ή άλλη ζωή. Πίσω ά π ’ τή 
δυνατή σιωπή μκΧς έγχρωμης ώρας. "Ενα 
κύμα ξαναμέστικε πάνω άπ* τό φώς στά 
ξηρά φύλλα. Βαθυπόρφυρο κι* όλόδροσο κα

θώς είταν, χάθηκε στό διψασμένο μοδχρω- j 
μα. Θύμισε, σέ μια στιγμή, τό γλυκόπνοο ? 
στραφτάλισμαάπό τήν πρωϊνή πάχνη. Στόν { 
κάμπο. ’Έσυρα τά πόδια μου στη πνοή πού * 
χάίδεψε. πιό πέρα, κάτι όλάνθιστες πικρό- I 
δάφνες. Κι* όλ* αύτά είταν ένα μαζί μου. i 
Ω χρές φωνές πού δέν έφταναν νά μάς χω- ;ι 
ρίζουν άπό μιαν όλόζεστη χειραψία μέ τό : 
παρελθόν. Ένώ, πέρ3 άπό κεί, παραμόνευεν j 
ή αιχμαλωσία στόν έαυτό μου. "Ενα ίδιόρ- t 
ρυθμό καί σιγανό σφύριγμα άπό καλά- % 
μια στήν άμμο. Κι* έγώ μαζί μέ τό τοπίο, ι 
ένα είδωλο πού άναδεύονταν στό πρασινω- % 
πό καί γκρίζο φώς άπό ήσυχα βαλτόνερα, ί  

Συλλογίζομαν τόν πίνακα πού θά φτιά-·? 
χνονταν έτσι στή θολήν άνάμνηση ένός παι- * 
διού. ’Όνειρα πού χρειάζονται τό θαμπόν^; 
ύπνο μιας άξύπνητης έφηβείας. Μακρυνά, f 
άπιαστα πουλιά πού δέν υπάρχουν παρά μέ·,;.? 
σα ατούς ίδιους μας. Καί κόντεψα τά μάτιαίτΐ 
μου, κάτω άπ’ τόν έτοιμόρροπον όρίζον-^'- 
τα... Πάνω σ’ ένα πωρρί, καταφαγωμένο!*' 
άπ’ τήν άρμύρα, στό γιαλό, κάθονταν ό Γα-jl' 
ζής. Είταν γυμνός πάνω άπ’ τή μέση, ένωΤ 
στά μπράτσα καί στις πλάτες του κυμάτιζαν!; 
άχαρα πετσαλίδες άπό κόκκινα έγκαυμα]]· 
τα. Κι* έτρωγε, μέσα σέ μιάν έγγλέζικτίί 
παληοκαραβάνα, τσαλαβουτόντας πάντα τ ιφ  
πόδια σέ μιά κοκκινόμαυρη θάλασσα.Μπρός| 
σ* ένα σκληρό χοντράδι άπό έπίπεδα κ α ί’ 
γραμμές. Κ ι’ είχεν δ ίδιος μιάν άλκόκοτη σι«Ιί 
ωπηρή έκφραση στά λιπόσαρκα χαρακτηΐ 
ριστικά, πού του αύλάκωναν όλούθε τό π ρ ό 
σωπο. Τόν κύτταζα κι* ένοιωθα έναν όδυΐί 
νηρό νυγμό νά μοϋ τρυπάη τά κόκκολα|4 
Όλόκληρος είταν μιά λιτή άπαίτηση ποίν 
άξίωνε, χωρίς άλλο. Καί λίγο παρέχει, χ ά |\  
νονταν, στό σκοτεινό φόντο, ένα άόριστίί· 
σχέδιο άπ* τή φιγούρα τοΟ *Αρχιμίδη. Κρ®
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μα πού δέν Αναχάραξε κείνο τό φωτεινό 
γέλιο.Πού γέμιζε μέ διαμάντι τό στόμαχου, 
στην ψυχή μας... Σκέφτομαν... Κι' είμαν 
λυπημένος κατάβαθα. Και πιό κάτω, θά ε ί
χαν ό Τσιαντής κ ι’ ό Βένος. Ά λλα 
δέν είχαν κι* ό Λευτέρης. Ε ίμαι σί
γουρος πώς δλοι ψάχναμε γ ι’ αύτόν. Πόσο 
μάς έλειπε πάντα, αύ;ό τό παιδί. Είχαν 
νας σκληρός έφηβος, στην όψη του, ντυμέ
νος ένα μελαμψό παράπονο. ΚΓ ή ζωή του 
δλη έμοιαζε νά είταν μια ήρεμη φλόγα, έ· 
νώ, στα στεγνά δάχτυλά του, φανερώνονταν 
μιαν απέραντη άγάπη γιά τή μάννα του. 
Έ γώ  μάλιστα δέν τόν ήθελα στ* δν:μά του. 
Γ ι’ αυτό χόν guava Λευτέοη, άπό Άντρέα. 
Έ τσ ι μάς έμαθε χι" αύτός. Λευτέρης Λιον- 
τάρης. Ρώτησα χόν Πάνο. — Πούναι ό Λευ- 
τήοης, Πά'ο; Καί ξεχώριζα μιάν ωχρή 
φρέζα, πού τυλίγονταν στίς φωνές τής θά- 
λαστας. Μέ κύτταζεν ό Πανταζής, χωρίς νά 
μοΟ άπαντήσει ό Πάνος. Οί άλλοι, φαίνεται 
πώ; περίμεναν κάποια μυσταγωγία. Γιατί; 
Κάνας δέν ήξερεν, ίσως. Κάτι φύλλα έκα
ναν στόν ούρανό κίτρινα μπαλώματα. Δίχως 
κάνα λόγο. Κι5 αύτά. — Έ λ α  κάτσε— μοΟ 
απάντησε ράθυμα 6 Πάνος, χωρίς νά πή 

j* γιά τόν Ά ντρέα. Την είπε ή δέν τήν είπεν 
1 έκείνη τή φωνή, δέν θυμάμαι, Είταν τόσο 
V  άχροη. ΚΓ Οστερα, ξανάσκυψε νά πάρει χό 
I κουτάλι, πού χούχε πέσει, στο μεταξύ. Καί 
: ξαφνικά, χωρίς νά περιμένω. Στον ίδιο τό·
, νο — Δέν τόν ξέρεις, ρέ Αδερφέ! Πάει γιά 

νερό. Καί, στά ξερά του χείλη, άναχάρα- 
ζεν ένα εύχαριστο χαμόγελο. Είταν μιά ά 
δολη προσπάθεια. Καί τήν ένοιωσα. Στό 

. μεταξύ ήρθεν, από πά·ω μας, χοροπηδών-

Ιτας μέ θόρυβο, ό Βαρώτσης. 'Όλοι κυττά- 
ξαμε τά βράχια. Πώς φάνταζαν στή σιωπή 
τους!

— «...Καί μήν έχοντας άλλο σκαλί, 
στοΰ κακοϋ τή σκάλα νά κατακυλίσης κι* 
άλλο, ώ ψυχήΐ..»J  'Ο Βαρώτσης άπάγγειλε Παλαμά. ΚΓ 
Λίταν σά νά ξεσήκωνε τή σκό'-η καί τά λι· 
Ιθάρια.-Χάλασεν ή ώρα νΓ ή παρέα. "Ετσι 
ράς έρχόνταν νά γινόταν καταμεσήμερο. *0

ί^αρώτσης δέν είταν κακή φύση. ΚΓ δ,xt 
ίανε προκαλοΟσε πάνεα τήν άγανάχτηση. 
αρ’ βλη τήν κερκυρέί’κη φινέτσα του 

.«ώς τά κατάφερνε! Σταμάτησε, δμως, άπό-

τομα, στά ματια τοϋ Γαζή. ΚΓ δλοι μας 
περιμέναμε. Τότε, παντού πέρασε μιά κα· 
φτερή κλωστή, πού μάτωνε κρυφά κάποιες 
γραμμές α π ’ τό άχτίδωτο έκεϊνο τοπίο Καί 
σκέφτηκα πόσο θά ήταν δμορφα δυό χελ ι
δόνια, άν θάσπαζαν τό επίπεδο τήςθάλασσας.

— Δέ μοΟ λές, Βάρώτση—ξάμωσε κά
πως Οκνηρά δ Βένος, Ινώ ή φωνή του είταν 
παραχορτασμενη—,ποιός είναι ό πιό κα 
λός όρ:σ;χός τής ποίησης; ΚΓ δταν ό Βαρώ
τσης θέλησε νά γεμίση τά πνευμόνια του 
μέ θάλασσα, σηκώθηκαν άπότομα ό Ά ρ χ ι-  
μίδης κΓ ό Πανταζής. Έ γ ώ  πρόσεχα νά 
μήν χάσω τό διαμαντένιο γέλιο. Α λ λ ά , ό 
Γαζής, ρίχτηκεν άξαφνα καταπάνω στό 
Βαρώτση, μουγρίζοντας φοβερά. Είμασταν 
στήν άκρη τής θάλασσας. Καί, καθώς ό 
Βαρώτσης έσκυψε νά φυλαχτεί, ό Γαζής, 
πηδώντας στά τυφλά, έπεσε μέσα στό νερό. 
Οί άφροί τής θάλασσας μάς έβρεξαν τό 
πρόσωπο. ΚΓ ή σιωπή μας ποντίστηκε, μα- 
β ά. Σάν καμένο σίδερο, κει πούπεσεν 6 
Γαζής. Έ νώ , ό Βαρώτσης. πέταξεν βξω τά 
μάτια του, καί περίμενε δίχως αίμα. ‘Όλοι 
μας νοιώθαμε σάν είδωλα, πού άναδεύονταν 
θαμπά, στ' άντιφέγγισμα άπδναν άκίνητο 
βάλτο. Κι άνακάλυψα πώς είμασταν μονά
χα κάποιοι ώραίοι άσκητές στή βουβή πο
ρεία ένός ίδανικοΟ. Καί γΓ αύτό μονάχα 
πασχίζαμεν δλοι, άπληστα. Τότε, ήρθεν ή 
άχνα μιάς άλαργινής αύρας, Ινώ ή θάλασ
σα τσακίστηκεν δπω; τό γυαλί, κάμποσο 
πιό βαθειά *0 Γαζής άναδύθηκε, φτύνον
τας αλμυρά νερά. Καί στά μέσα δλων μας, 
έπαιξε μιά παγωμένη άνακούφιση. Ό λού- 
θε ήταν ήσυχία.

— Βρέ, τόν άθλιο! Θάμαξεν ό Βαρώτσης, 
μαλώνοντας τήν τρομάρα του, πού τόν είχε 
ξυλιάση Ό  Πανταζής ξανάκατσε άμίλητος. 
«Θά ήταν θυμωμένος». Έ νώ  ό Βένος, θηρίο 
κορμί, δμοιαζε νά είταν ένας πελεκημένος 
έλατος. Τόν παρακολούθησα, χωρίς ν' ά- 
φήσω τό Γαζή Καί σκέφτηκα πώς θά φάν
ταζε στίς τρανές ώρες, άν ήταν στημένος 
πάνω σ' ένα βράχο. Στήν ώραν αύτή, έφε 
ρα στό νού μου τήν έκτέλεη τοΟ Ναντών. 
Στή Γαλλική έπανάσταση. ΚΓ αύτός, άνά- 
δεψε τά χείλη του, γιά  νά γελάση, πάνω 
σέ κείνο τό πελώριο κεφάλι του. Θά πάσχι
ζε νά φτιάξει τίς «άγαλμάτινες μνήμες» του,
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«καθώς θ’ άργοκυλούσαν οί στάλες στό 
πανί.,» . νΕλεγα μέσα μου. ‘Ηράκλειος καί 
χοντροκόκαλος ποιητής ήταν πάντα δ Βένος, 
προκαλώντας τις πιό ζεστές φιλίες άνάμε- 
σά μας.

Κι’ αύτές οί λέξεις πού έφτιαχναν ένα 
του ποίημα, είταν άπλές καί άδρές, όπως 
οί λευκοί σταλακτίτες. Μ' άρεσε νά τό 
φαντάζαμαι. Α λλά , όμως, γιατί τόκανε 
αύτό δ Γαζής; Έ τσ ι, στα καλά καθούμενα, 
πήδηξε στη θάλασσα. — «Έ ! πάει κ ι’ αύ* 
τός»! Διέκοψεν δ Βένος, σά ν' άπευθύνονταν 
στόν έαυτό» του. Καί δέν πίστευεν αύτό 
πού έλεγε. Μακρυά, στόν δρίζοντα, τά ύ* 
ψώματα γίνονταν έλαφρά. ’Έχαναν τήν θ' 
λη τους. Καί χάραζαν άπαλά σάν όνειρα ή 
σάν ιδέες μετά τό ήλιοβασίλεμα. Δέν ξέρω 
άν τδξεραν κι* οί άλλοι αύτό. Γιατί ό καθέ
νας μας είταν καί μια ξεχωριστή πολιτεία 
τό Ιδιο κάστρο Μονάχα μιάν αγνή λύπη 
μάς περιτύλιγεν όλους μαζί σέ μιάν άρχαία 
θλίψη όπως ή μορφή στ’ άγάλματα. Που μά
ζωνε, στήν ποδιά της, τούς μενεξέδες στό 
γυαλό μας. Κ ι’ άξαφνα, φτερούγισε κάτα
σπρο τό γέλιο τοΟ Ά ρχιμ ίδη . Γιόμισεν ή 
θάλασσα στήν ψυχή μας κοράλλια. Κάτι 
χόρεψε πάνω στά νερά. Κ ι’ ύστερα χάθηκε 
στό βάθος, καθώς οί γαλάζιες κορδέλλες τής 
έλπίδας μας. Σέ κείνο τόν τόπο. Κεί, έξόν 
άπ* τή ζωή μας, δέν έρχόνταν οί χυμοί τής 
άνοιξης. Καί στούς βράχους κάθονταν πάν
τα δ χρόνος. Καί μεΐς περιμέναμε τό Γαζή. 
Τί θά είταν αύτό παραπάνω; Στό μεταξύ, 
δ Γαζής ε ίχε  ντυθεί.

— Ιίου είναι τώρα; —Ρώτησε γιά τό 
Βαρώτση. Kt* δλος είταν ένα πλατύ γέλιο, 
πού άγκάλ ιαζε.

— Καλά, δέ μού λές, παλάβωσες; Τοδ- 
πε γελώντας, δ Βένος. Καί συμπλήρωσε, 
χωρίς όρεξη: «‘Ό πω ς πας, Πάνο, θά τόν 
περάσεις τό Βαρώτση». Κι5 ΤΗρθε, στήν 
ψυχή μας, ή άνοιχτή άρχοντιά τοΟ Γαζή. 
Πιαστήκαμε όλοι χέρι τό χέρι, γιά νά χω
ρίσουμε δ καθένας.

Στά βράχια είταν πάντα ή σιωπή, πού 
πέτρωνε τά σπλάχνα τής θάλασσας. ΚΓ έ- 
μείς, μιά δμάοα, στήν τρανή πορεία μιας 
γενιάς, πού χάλκεψεν δ πόλεμος. Δέν λεί- 
πονταν παρά ή δμολογία, γιά νάχουμε ξε- 
περάσει τόν ίαυτό μας. Γ ι’ αύτό κ ι’ ή θά·
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λασσα είταν άνακατωμένη μέ τά χρώματα ί 
άπό μιά βαρειά πίκρα.

* ♦
*

—Μιά μικρή πεταλούδα έγραφε, στόν ; 
τοίχο, κάποιες στροφές. Κι* άνακάλψα πώς \ 
άλλαξαν οί σελίδες, στό ξένο διήγημα. Εί· ’ 
ταν νύχτα. Κι* όλα είχαν κλειστεί κεί μέ- ·! 
σα. Kt* έγώ πρόσεχα πώς χόρευαν οί μνή- ·- 
μες μου στό φώς άπόνα γαλάζιο ποτήρι, ? 
γιομάτο κόκκινο κρασί. Στις σελίδες τού : 
βιβλίου, άπόμεινε τό θολό έκείνο τοπίο. *Α· - 
ναψα ένα τσιγάρο. Καί, καθώς πάσχιζα γιά* 
νά ξεχωρίσω πια είναι ή συνέχεια, άνοιξεν 
άξαφνα ή πόρτα τής κουζίνας, κι* ήρθεν ή 
γυναίκα μου. Πίσω άπό τις φωτεινές μπου- 
κλες του γυιοΟ μου. Πόσο είναι δλα όμορ
φα! Σκέφτηκα, ένώ άπδξω στήν αυλή, άν*. 
θιζαν οί μαργαρίτες καί τά μορφάνθια. Καί* 
φαντάζομαν τό φεγγάρι νά ζωγραφίζει, πί 
σω άπόνα γυμνό πλάτανο. Κύτταζα, στί 
πρόσωπο ένός παιδιού, τό φώς άπ’ τήν αύγί' 
τής ζωής. Και συναντήθηκα, άντάμα στή 
άπέραντη γλυκύτητα άπδναν όμορφο κά 
μπο (στά μάτια τής γυναίκας μου), μέ τ: 
θεό. Κυττάχτηκα, καθώς λυτρώ: 
νονταν δ κόσμος ά π ' τό βάρος τής ζωής. 
Κι5 ένα πεντακάθαρο γέλιο, κολυμποίι- 
σα στή μέθη μιας πρωίνής ώρας. . Κι' i-j 
Βένος θά μάζωνε τις άγαλμάτινες μνήμείς 
στά μενεξεδένια περιγιάλια τής Κέρκυρα! 
Δέν τά ξεχώριζα όλ* αύτά καί τόσο καλ{ 
Είμαν άπ’ όλα. Στόν τοίχο, φτερούγιζαν 
στροφές τής πεταλούδας. "Γστερα, δέν εί) 
τόν καιρό γιά νά κάνω καί τέτοιες άναλί 
σεις. Γιατί κι’ έγώ είμαν ένας άπ’ το| 
πρωταγωνιστές, πού έλαχεν δ μεγάλος 
λος τής έποχής μας. Στή γενιά πού άι 
δέχτηκε νά παρουσιάσει τούς δλοκληρω;. 
νους ήρωες, στά ώμά σκηνηκά της. Kaj. 
μένους άπό μιά γυμνή σκληρότητα. Δέ 11 
όχι, άλλά, δ χώρος ένός χρόνου, πού πί 
ορίζεται στίς διαστάσεις τών γεγονός 
είναι πολύ στενός. ΓΓ αύτό, υποκληθήί 
με μο.άχα Πάνω στή σκηνή. Μπρός εί] 
ή προσμονή, κρατώντας τά χέρια σφιγμΓ 
Κι’ έμείς δέν είχαμε διαρθρώσει ούτε 

* πλοκή άπ* τήν ίδια τή συγκρότηση. ΖήσΙ 
2  τά γεγονότα μέσα στό τοπίο τής ψυχής |1 . 
J 1 Κι* όξω, άνθίζουν οί άμυγδαλιές. Σκέι 
I I  μαν. Καθώς δ ίσκιος τής πεταλούδας χόί
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τώρα, πάνω στούς μακρυνούς όρίζοντες τών 
νέων καιρών. Στο μεταξύ, τό άναμένο τσι
γάρο, κάπνιζε. Κι’ έν ώ παραδώθηκα στήν 
ήσυχία τών δρόμων πού ρήμαζαν, κείνη την 
ώρα. Πρόσεξα μονάχα τήν κληματαριά, πού 
φάνηκε στό τζάμι. Είταν μια θεότητα πού 
άπλωνε τά λυμένα της μαλλιά, πάνω στις 
σκέψεις μου. Κι’ έννοιωσα κατάβαθα τήν α
νάγκη νά ξανασυναντήσω τό Γαζή. Ε ίταν 
πολύ δύσκολο. Είχαν αλλάξει οί δρόμοι. 
ΚΓ έγώ φύτεψα τις μνήμες, στους πίνακες 
πού δεν έχουν όνόματα. Έ τσ ι, δέν άπόμει- 
νε παρά νά γυρίσω τίς σελίδες. Καί, όπως 
έτριζε τό χαρτί, ξανάπεφταν τά ξηραμένα 
λουλούδια. Στάν τοίχο, δέν είταν οί στρο
φές τής πεταλούδας. Τώρα, έξου^ίαζε τδν 
ίσκιο μας ένας γίγαντας, πού κρύβονταν 
πίσω άπό μένα. Σήκωσα τό φώς. Κι’ είδα 
πώς φοβήθηκε, θά  είταν έκει κ ι’ ί  Γαζής. 
Σκέφτηκα. Κι* όλα ένα γύρω μεγάλωναν. 
Τότε πικράθηκεν ή μοναξιά. Καί γιόμιζε 
τήν ψυχή μου. Ά φ ησα τά μαδημένα τριαν
τάφυλλα. Στίς κλειστές έκεΐνες σελίδες. 
Γιά νά πάω στού; δχτους άπδνα περιβόλι. 
Έ ξερα  πώς ήταν λίγο πιό κει άπ’ τό γυμ
νό πλάτανο. Κ ι’ όταν στάθηκα σέ κάποια 
ξερή γωνιά, ένας ζητιάνος άπλωσε τό χέρι 
του. Παρατήρησα πώς δμοιαζε στόν πλάτα
νο. Κι’ είχεν άκόμα κάτι άπ’ τίς διαστά
σεις του Βένου. Κείνη τήν ώρα, ήρθεν άπό- 
τομα ό Γαζής, στό νου μου. Τόν πήρα, πιά* 
νοντάς τον άπ’ τά χέρια, καί μπήκαμε σ’ 
ένα καφενείο. Κει δίπλα. ’Απέναντι, στέκον
ταν μιά παλιά Ευαγγελική έκκλησία. Κι* 
είταν κατασκονισμένη. Σάν όδοιπόρος πού 
μάς έφραξε τήν πόρτα. Τής φύτεψα, τότε, 
καί μιά μισοξηραμένη άγριοσυκιά. Στις τρΟ- 

ιπεςάπδναν σκαμμένο έξώτοιχο. Καί κύττα- 
ξα πάλι τό Γαζή. Φορούσε άνοιχτό γιακά, 
στο πουκάμισο. Κ ι’ είχεν έναν άέρα. πού 
θύμιζε τούς άπόμαχους άξιωματικούς. Στό 
πρόσωπό του, άπόμεινε πάντα μιά σχέγνα,

(I) τά μάτια του είταν μεγάλα.
>ντά μας δέν κάθονταν κανείς. Μονάχα, 
h βάθος άπδνα πατάρι, ξεχώριζαν θαμπά 
(ες κινήσεις.. Κι* έγώ ξανασκέφθηκα τό 
τίδωτο τοπίο. Καί δέν είπα τίποτε στό 
:ζή. Αυτός κάθονταν,άντίκρυ απ’ τόν τοίχο 
ς έκκλησιάς. Καί πάσχιζε, λέω, ν’ άνε- 
πάνω, στή συκιά. Τόν άφησα όλομόνα*

χο κΓ έπιασα τό χέρι τού ζητιάνου. Δέν μ* 
είδε κανείς. Στή χούφτα του βρήκα μιά 
χειραψία μέ τόν ίδιον τό Θεό. 
Καί ξανάκατσα. Ό  Γαζής άλλαξεν υπόθε
ση. Σκέφτηκα. Τώρα, είταν ένας άνθρωπος, 
πού τόν ξεχώριζα έπειδή τόν ήξερα. Έ  
ζωή φτιάχνει τούς ήρωες. Ά κόμα καί ατούς 
δοσμένους ρόλου;, ΚΓ αυτό, πάλι, είναι 
μιά συνέχεια. Στή βουβή πορεία. Α τομική. 
ΚΓ έγώ δέν είμαν έκει παρά μιά συνάντη
ση. Στήν κοινή πορεία.

Σέ μιά στιγμή, πέρασε ά π ’ όξω ένα κάρ* 
ρο. Καί κατατρόμαξε τή μοναξιά μας. ’Αν
ταμώσαμε άπότομα μέ τό Γαζή, κ ι ’ άλλά- 
ξαμε τσιγάρο. Πιθανόν στό τοπίο, έκείνο. 
"Οπου ή θάλασσα είταν άφωνη. Κάτω ά π ’ 
τούς σιωπηλούς βράχους. Γιατί, στό μέτωπο 
τού Γαζή, παιγνίδιζε, ένα μουντό φώς. ΚΓ 
έγώ άναθυμήθηκα τήν κλωστή πού μάτωνε 
στίς πλαγιές, τήν ώρα πού ό Λευτέρης έλ· 
λείπε γιά νερό... Έ  κληματαριά χτύπησεν 
άπαλά τό τζάμι. Σέ μιά στιγμή ένα κόκ
κινο φύλλο της, έπεσε στό πλακόστρωτο. 
ΚΓ είταν μιά ματωμένη παλάμη. Σ κέφ τη
κα τούς μοναχούς τάφους, καθώς άκινητοΟν· 
στά πεδία τών μαχών. ΚΓ άναγνώοιζα πώς 
κΓ έγώ είμαν ένας μονόλογος. Στή ζωή 
καί στά γεγονότα άπό μιαν όλόκληρην ι
στορία. Καί προχώρησα. Τότε. Γιά νά 5πο- 
κλιθώ στή σκηνή. Συγκροτημένος πιά ήρω- 
ας. Στό αιώνιο έργο... Θά μ’ άναγνωρίσουν; 
ΚΓ ένώ σκέφτομαν, είδα τό Βένο νά δψώ- 
νεταί πάνω άπδναν κορνιαχτό. Σηκώ
νονταν άπό χειροκροτήματα. Πιό κει, είταν 
ό Πανταζής κΓ ό Βαρώτσης. ΚΓ δλοι μας, 
νόμιζα, πώς ψάχναμε γιά  τόν Ά ρχιμ ίδη . 
Ευχαριστήθηκα κατάβαθα. ΚΓ ή γυναίκα 
μου, μούφερε μιάν άγκαλιά ντάλιες. Έ νώ , 
στά μάτια της, φωτίζονταν μιά καταπόρφυ- 
ρη αυτοκρατορία. Θά είταν οί ντάλιες πού 
γίνονταν σύγνεφα, στόν ούρανό. Καί κατά
λαβα πώς γάθηκεν 6 χρόνος πού μάς χώ- 
ριζεν άπ’ τό παρελθόν. Ό  βαρώτσης σκούν- 
τηξε τό Γαζή. Γιά νά μοΟ κάμουν νόημα 
πώ; πρέπει νά πάω. Ό  Ιίάνος, γυρίζοντας 
στού; άλλους, χαμογέλασε. ΚΓ είχε, στά 
μάτια του, μιάν άθώα βεβαιότητα άπδνα 
παιδί. Κείνη τή στιγμή έρχόταν κοντά μου 
κΓ ό Λευτέρης. — «Άντρέα, έφερες νερό;», 
τούπεν ό Βένος, ΚΓ έγώ τόν κύτταξα, στά
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κατσαρά, κατάμαυρα μαλλιά του... «Τό toto 
κάνει. ΤΙ Άντρέας, τι Λεύτερης!», μοΟ ά- 
πάντησε, χωρίς φωνή, 6 Λευτέρης. θυμή
θηκα κάποιον έρωτα, τού Άντρέα, στό πρό
σωπο άπό λίγους στίχους πού έφτιαχνε. 
Στό τοπίο. Καί τόν άγάπησα κατάβαθα, αύ* 
τόν τόν μελαψόν^έφηβο. Καθώς τόν φαν 
τάζομεν νά κυττάζη μ ’ όρθάνοιχτα μάτια, 
στά σχέδια το0 Κατινάκη γιά μιαν άνόρυξη 
στό Πήλιο. Καί, καθώς θέλησα νά θυμηθώ 
κάτι θολό στην ψυχή μου, άκουσα πού φώ- 
ναζεν ό Τσιαντής. Δέν τούδον/αν, λέει, μιαν 
άδεια, γιά νά πάει στό έξω χερικό. Κι’ έ 
κανε φασαρία, έπειοή τόν καθησύχαζαν.

Είδες πώς τά κατάφερεν ό Κατινάκης; 
— τόν κεντοΟσεν ό Βαρώτσης—,γιά δυό μέ- 
μες. Καί θά γυρίση φορτωμένος μοτοσυ- 
κλέτοες.

— Γιατί, δηλαδή,— πετάγονταν ό Tatav- 
τής— αυτός είχε τό σταυρό στη μπάλλα; 
Τάλεγε^κι*.^ίδρωνε άραιά, στό μέτωπο. Ό  
Τσιαντής. Δίπλα του, στέκονταν δ Βένος. 
ΚΓ δμοιαζε σαν έλατος.

* * *
«...Τό υπέρ υμών^καί πολλών έκχυνό- 

μενον...» θυμήθηκα ένα φράχτη, πού τύλι
ξε την αύγή ένός τοπίου. Στά χρόνια τής Μ μπράτσα ένός γυμνοϋ t t 
κατοχής. Τά λόγια τοΟ Χριστού, είταν πε* |[ φοβόμαν πάντα πώς όταν κάγχαζεν 
ταμένα πάνω σ’ αύτόν τό φράχτη. Πού εί- Τ αύτά θά σωριάζονταν. Καθώς τά γκ

του κεφάλι. Τότε, όλα περίμεναν. ΚΓ έγώ 
άκουσα τό Χριστό, καθό)ς ήρθε γιά νά τόν *, 
τυλίξη στίς κόκκινες παπαρούνες. Πέρ’ άπ” ι 
τό φράχτη—θυμάμαι πάντα — , είταν τά ό 
νειρα πού κυνήγησαν οί άνθρωποι. ΚΓ αύ
τά έβαψαν κόκκινες κι* άσπρες τίς σελίδες; 
άπδνα γαλάζιο βιβλίο. ΚΓ ύστερα, έγιναν, 
σύγνεφα. Καί χάθηκαν πίσω άπδναν θολόν, 
όρίζοντα. ΚΓ όλα, ξαναησύ/ασσν. Μονάχα» 
θρόϊσαν— θυμάμαι — λυπητερά τά φύλλα, 
στη μοναχικήν εύκάλυπτο. ΚΓ ήρθεν ή γεύ
ση άπό κυδώνια, καθώς έφευγαν οί φωνές 
άπ* τήν αυγή... "Οπως άναθυμιέμαι, πάλι,, 
κάποια χρυσά παλάτια. Χάθηκαν, τότε, κΓ 
αύτά. Καί δέν άπόμεινε παρά ή χαρά πώς 
τάφτιαξα μονάχος. "Ετσι άπόμεινα, κΓ έ-: 
γώ. Φορτωμένος άπό ωραίες ί^τορίες, ποί 
έλειψαν άπό μιά όλόκληρη γενιά. "Ενα βα·» 
ρύ πένθιμο έμβατήριο, πού κάνει νά μήν κι< 
νούνται τά χρώματα. Στή γής. Κι άς εί 
ταν όλόλευκες κερασιές... Περίμενα τόν ή» 
λιο. θά  χαιρετίζονταν πάνω στίς κορφές ά: 
πό κάτι πελώρια δέντρα. Ε κ ε ί  πού κλείι 
νουν τόν όρίζοντα. Καί θά είταν τά χέρις 
τους χρυσόφωτα.. "Ετοιμα ν* άγγίξουν τ* 
θεό. Καί πρόσμενα. Γιά νά μήν ίοώ τό

γίγαντα. ΙΙοί * 
δλ»

σωριάζονταν. Καθώς τά γκρεμί <’
ταν χωμένος στίς παπαρούνες. Μια εύκά- ( σματα. ΓΓ αύτό, ταξίδεψα στό νησί τή !ι 
λυπτος περίμενε τόν ήλιο— θυμάμαι — ,πα- / ώγυγίας. Μαζώνοντας τά κύματα καί τ· ,
ραπέρα. θλιβερή μοναξιά πού δέν άνάοευε 
τή σιωπηλή της εύγένεια. *Ενώ, κάτω άπ* 
τή λύπη της, ένας ντουφεκισμένος έφηβος. 
Πάνω στό φράχτη... «...έκχυνόμενον...» ΚΓ 
άκόμα άναπαρασταίνω τά αίματα ποδβα- 
ψαλτούς πασσάλους,*έκεί. Καί άναλογίζο- 
μαι τίς λέξεις τού Χριστού. Γιά τό αίμα— 
γιά τά αίματα, πάνω στή γή. Ά ν  χύνονταν 
στά χαμένα; ...Κ Γ έ όμως υπάρχει ή ζωή. 
Αδιάφορο άν είναΓπάντα πληρωμένη /καί 
στά αίματα. Σκέφτομαι, τώρα. Τότε θυμά
μαι πώς περίμενα καί τόν ήλιο νά κατεβή,

τραγούδια τών σειρήνων. Πάνω άπ’ τίς στά: 
χτες τής Τροίας. ΚΓ άδημονοϋσα πότε ν ή 
φτάσω στ’ άκρογιάλια μιάς κίτρινης άμμου »ί 
"Ηθελα νάχω στή χούφτα μου τή γοητεία f  
τών μύθων. ΚΓ ήμαν φοβισμένος. Μήη<ύ* 
ή ζωή άπόμεινε νά περιμένει τόν ήλιο πο $ 
θ* άντάμωνε στό φράχτη. Μήπως θά είτα i 
κουρασμένη. "Εκλεισα τίς άνησυχίες τώ I 
άνθρώπων στίς φλέβες μου. ΚΓ έσπειρα τ ί 
χωράφια μέ χίλιες άνοιξες. Κάτω άπό άν ι 
θισμένε; άχλαδιές καί κάτω άπό να ν χρω 
ματιστόν ούρανό. ΚΓ ύστερα, έφτασα στ .

πίσω άπό κεΐνο*τό /φράχτη. Γιά νά λύση τό άχτίδωτο τοπίο. Ά πό  κεΐ άρχιζε ξανά 
πρόβλημα,πού καταπλάκωνε στήν ψυχήμου. ζωή. Σ:ό γέλιο τού Άρχιμίδη, που κατσβ 
ΚΓ^είταν ήίώρα'παντέρημη. eH [πολιτεία ρωνε τά μαλλιά στό κεφάλι τού Αντρεα 
άνάσαινε στίς κορφές άπό κάτι κυπαρίσσια. Ένώ οί στίχοι του Παλαμά άνακατώνοντ* 
Καί στά παράθυρα τών σπιτιών έμπαινεν ή μέ τά κύματα καί χάνονταν. Καθώς ioSy 
νύχτα. Καί μονάχα ό σκοτωμένος περίμενε ναν στά μάτια τού Γαζή, πέρ άπ τήν άχΐ 
τόν ήλιο, Γιά νά τού στεφανώση τό ξανθό νητη σιωπή τών βράχων. Βαθ^ιά Καί
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I πασχίζαμε \ά κρατήσουμε τόν κόσμο στίς 
| χούφτες μας.
; Καθώς ή θάλασσα άγγομαχόνϊας, έγλυ-
I φε τά πόδια μας. Στ' άρμυρά σπήλαια, που 
| τράνταζαν τά σπλάχνα των βράχων... Μέ· 

yρις έκει. Στους Ισκιους τής πεταλούδας. 
Ένώ, πίσω άπ’ τίς ματωμένες παλάμες τής 

·, κληματαριάς, διαγράφονταν οί τραγικές 
ι ί;. χειρονομίες άπδναν γυμνό πλάτανο,πού αγ·
! f κάλιαζε τά κάρρα στήν ξαπλωμένη στράτα, 
jt. Ποιός θάλεγεν δτι ή ζωή δεν είναι καθώς 

ένα γυμνό χέρι πού ζωγραφίζει πάντα; Ά ·
1| φοϋ, στό δρόμο—θυμάμαι— ένας άνθρωπος,
I  πάτησε μιαν άκακη γάτα. Κι' έγώ μάτω- 
if να, στήν ψυχή μου. Καθώς ό φράχτης πού 

τόν τύληξαν οί κόκκινες παπαρούνες... Τεν*
·| χώθηκα ώς πάνω άπ’ τίς ταράτσες τών σπι- 
ί  τιών. Χτύπησα τά χέρια μου δυνατά. Καί 
i| ταράχτηκεν ό ύπνος έντός μου. 'Ήθελα νά 
% υπερασπίσω τή ζωή. Κ ι’ είδα τίς φλέβες
} μου έτοιμες γιά νά ποτίσουν κάτι άμάραν* 
^τους, στήν αυλή. Έ νώ , στίς βιβλιοθήκες,! 
ft θά κοιμούνταν οί υψηλές τροχιές των άν·* 
•ίθρώπων. Σβησμένες καί κρύες άρτηρίες... 1 
|'Γ«ύπέρ... υμών καί πολλών έκχυνόμενον... 

Τούτο μου έστί τό αίμα...» ...Πάνω στα 
πρώτα σύνορα τής ζωής, δπου στάλαξεν ό 
ίδρώς τού Θεού. Κ ι’ άναλογίστηκα πώς ή 
πορεία στη ζωήν είναι τόσο μεγάλη. Τήν 

ί'κύτταζα, όπως άπόμεινε, κι* ό Βένος. Γιά 
,·νά θυμίζει έναν έλατο. Καθώς χαιρετί
ζεται μέ δλους τούς άγέρηδες. Τότε, μάζω- 
ξα μιάν αγκαλιά παπαρούνες. Καί περίμε- 
να τόν άσπρον ήλιο. Μιά λύπη άγγιξε τίς 
σιωπηλές φυλλωσιές άπό μιάν ευκάλυπτο. 

·_'.ΚΓ έγώ γέλασα μέσα μου, καθώς θυμήθη
κα τίς μοτοσυκλέττες πού θάφερνε φορτω
μένος ό Κατινάκης. Κι ένοιωθα πώς ίδρω
να άραιά, στό μέτωπο.

* **
Καθώς άνοιξα ξανά τίς μακρυ\ές σελί

δες, στο ξένο διήγημα άπόμειναν μονάχα 
ίά πράσινα έξώφυλλα. ΚΓ ή ζωή δμοιαζβ 
ά είναι ίδια Στά στεγνά κείνα ροδοπέτα
λα. Ένώ ή κόκκινη κληματαριά τού Βάνγκ 
-Κ όγκ ζωγράφιζεστόν τοίχο κάποιες άνα- 
νήσεις. ΙΙάνω στούς στίχους μιας γαλάζιας 
.εταλούδας, ΚΓ έγώ έννοιωθα πώς κΓ οί 
Ιρόνοι είναι δπως οί άνθρωποι. "Ηρωες κΓ 
£τοί, πού όλοκληρώνονται πάνω στήν Ιδια

σκηνή. Καί σκέφτηκα, γιά τόν καθένα, κΓ 
άπδνα£δνομα. Άντρέας. Λευτέρης, Βαρώ· 
τσης, Βένος, Γαζής... Τάχα, γιατί δέν θά 
μπορούσε νά είταν; Καί πώς, πάλι, θά είταν 
άν γίνονταν διαφορετικά. Ό σ ο  γιά τή μορ
φή, αυτό δέν έχει καθόλου σημασία. Μή
πως κΓ δλα τά ωραία πράγματα είναι κα
θώς τά θέλουν οί άνθρωποι; ’Ό χ ι, βέβαια. 
Γιατί κΓ ό Θεός άκόμα έχει άλλην δψη 
στήν Κίνα κΓ άλλη στήν Ε λλά δα . ΚΓ δ
πως φαίνεται τ’ ανθρώπινα σύνορα είναι 
στενά γιά νά χωράνε αυτές τίς αλήθειες. 
Χωρίς άλλο, έτσι^ είναι. Ξανασκέφτηκα... 
ΚΓ έξω άπ’ τίς σκέψεις μου, περπατούσαν 
οί'φωνές τής ζωής. Ί δ ια  δπως τά χρόνια. 
ΚΓείμασταν δλοι άνάμεσα στούζ’άνθρώπους. 
ΚΓ άνθιζαν τά μορφάνθια. Στό άχτίδωτο 
τοπίο. Παρόμοια σαν τό τό γέλιο τού Ά ρ· 
χιμίδη, πού τύλιξαν οί λευκές φρέζες στά 
κύματα τής θάλασσας. Ά πόμειναν μονάχα 
τά ξηρά τριαντάφυλλα. Είταν πάντα κολ
λημένα  άνάμεσα στίς σελίδες τού βιβλίου. 

',^Έτσι δπως ό νεκρός έφηβος κείνο τό πρωί*
! νό τής κατοχής, πάνω στό φράχτη. ΚΓ ή 

πορεία προς τόν ήλιο. ’Έστω καί μέ άγκα- 
λιές άπό κόκκινες παπαρούνες. ’Ή , νά πού
με, πέρ’ άπό τίς αχνές σκιές, στό καφενείο. 
ΚΓ έμείς δέν πάψαμε νά πορευόμαστε. Έ νώ  
τό φεγγάρι μπορεί νά ζωγράφιζε κΓ έναν 
ζητιάνο, μέ απλωμένα τά χέρια. ΚΓ οί σκέ
ψεις μας νά φτερούγιζαν έναν όδυνηρό 
νυγμό. Πάνω ά π ’ τά γράμματα. Δέν μπορεί 
νάχη αυτό σημασία. Άναλογίζομαν, πίνον
τας τήν πικρήν ευωδία μιας άμφίστομης 
χειραψίας. Καί παράτησα τό διήγημα, Γιά 
νά τό φτιάξω καλύτερο. Τότε, ήρθεν ά π’ 
τά βουνά ένα φως. Κόκκινο αλαφρό, γιομάτο 
άπό βαθειούς ίσκιους, ποϋκατσαν στίς χ α 
ράδρες τους. ΚΓ άρχισαν \ά  σηκώνονται οί 
καταθληπτικοί τους δγκοι. Γίνονταν σύγνε
φα, καθώς καίγονταν στήν άκρη τ ’ ουρανού. 
ΚΓ έγώ λυπήθηκα πού δέν άναχάραζε στίς 
κορφές, ένας γυμνός πλάτανος. Θά είχαν 
τά χέρια τού τραγικού γίγαντα. Α λ λ ά  
στις άλαργινές ώρες. Τό φεγγάρι θά σκά
λωνε στά κλωνάρια του. Γιά νά ζωγραφίζει 
μιάνδμορφη συμφωνία. Πρίν έρθη πάνω ά π ’ 
τίς στέγες τής πολιτείας. ΚΓ ύστερα θά χ ά 
νονταν. Ό π ω ς  ένας βαρύς έφιάλτης, στόν 
ύπνο μας. Καί θάρχονταν ή νύχτα. Στό με-
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ΣΤΗΣ ΛΑΡΣΑΣ ΤΟ ΓΙΟΦΥΡΙ

Κάτω άπ9 τίς Λάρσας τό παληό καμαρωτό γιοφύρι
Π* δλοχρονίς χτιζόντανε, Δεκέμβρη γκρεμίζονταν
Πού οί Βένετοι τό στοίχειωσαν κ ι3 οι Τούρκοι τό κατέχουν
"Οπου κρεμιώνται ο! Ρωμιοί κι9 οί Ό βραίοι συθρηνιώνται,
Έβραιοπούλα κάθεται, μ ι9 άρχοντοθυγατέρα
Πού δ κύρης της την έδωνε σέ Τσε^εμπή γυναίκα.
Κ ι3 αυτή δεν έστερνε τρανόν, τί ένα φτωχόν αγάπα,
Σ 9 ένα όμοφάντρα παγωτά δόθηκε ή ζηλεμένη.
— «’Αγαπημένε, μ9 έλεγε, μέ σέ θά γίνω ταίρι
Τις βέρες άς αλλάξουμε, γοργά νά παντρεφτοΓ με» ,
Μά, μόλις παντρεφτήκανε τι λούσα τού ζητούσε 
Πού τό φτωχόν τό νηούτσικο τον ρίξαν τού θανάτου.
Σαράι ψηλό τού γήρευε, προς τον Πηνειό νά βλέπει 
Νάχει λουτρά στις κάμαρες και τρούλους στά νταβάνια 
Μπανιέρες ναχει ολόχρυσες, κάνουλες άργυρένιες,
Δούλες πού νά ν’ τη λούζουνε, σκλάβους νά ντή στολίζουν. 
«’Α π’ τό Θεό νά τδβρουνε, κλαίγεται δ δόλιος άντρας 
—Πού μούδωσεν ή μοίρα μου τέτοια λωλή γυναίκα. 
Κατότχιο ήταν τό ριζικό πούπνιξε μ ι9 άθωότη 
Καί μες στον κόσμον άφησε μ ι9 άνθρωποφάγα λάμια.

Τό τραγούδι αυτό, είναι μιά από τις 
σπάνιες «Έλληνοεβυαϊκές Ρομάντσες» πού 
τραγουδιόταν στη Λάρισα τον προ και πε
ρασμένο αίώνα ισπανικά. Μέ την ευκαιρία 
τής συγγραφής τής «'Ιστορίας των Ε β ρ α ί
ων τής Λαρίσης και Θεσσαλίας» τό άνακα 
λύψαμε, τό άποθησαυρίσαμε και τό συμπε- 
ριλάβαμε στο κεφάλαιο τής Λαογραφίας 
τού βιβλίου μας, σάν ένα αγνοημένο μά πο* 
λύτιμο κ ι’ απαράμιλλο ζωντανό κομμάτι τής 
Λαρισινής Λαϊκής Μούσας και τής Θεσσα* 
λικής Α νθολογίας.

ταξύ κατέβηκεν δ ουρανός. Κι* ανταμώθηκε 
μέ τόν όρίζοντα. Στδ κόκκινο αλαφρό φως, 
καθώς άνθιζε πάνω σ;ό ξανθό κεφάλι ένός 
έφηβου. Ντουφεκισμένου στίς σελίδες, πού 
&ίχανμέσα τους τά μαδημένα τριαντάφυλλα.

Τό εύρημα, πού οφείλεται στη συμπα- 
ράστασι τού προσφιλούς μας σοφού μελε
τητή, Ε βραίου προκρί ου τής Τσραηλι- 
τικής Κοινότητος Λαρίσης κ. Χαΐμ Άλχα- 
νάτη, είναι άξετίμητο. γιατ'ι ε αός τού δτι 
συνδέει τή Λάρισα μέ τούς μεσαιωνικούς 
βαλκανικούς θρύλους για ιό «Στοίχειωμα» 
των ποταμών μας, αποτελεί μαζί και μιά 
σελίδα τής μυθιστορηματικής ζωής τού πα
ρελθόντος αϊώνος και παράλληλα τής εθνο- 
τοπικής μας ιστορίας.

Πόση χαρά, συγκίνησι και αισθη ικήν 
απόλαυσι δέ νοιώσαμε δταν ακούσαμε, κι9 
δταν άπομεταφράζοντας, διαβάσαμε την 
έλληνοεβραϊκή «Ρομάντσα» τής μεσαιωνι
κής Λαρίσης, ή δποία άναφέρεται παρεμ
φερούς στο έργο τού Μοζέ.

Ατίας: «'Ισπανικές Ρομάντσες» πού εκ*

:
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δόθηκε στην 'Ιερουσαλήμ τό 1955 και συγ- 
κενεύει τόσο* έστω και σαν «Παραλογή», 
μέ τό δημοτικό «τής Ά ρτας τό Γεφύρι»!

ΓΓ  αυτό ακριβώς κρίναμε σκόπιμο νά 
μεταδώσουμε τήν πνευματική μας χαρά — 
πριν ακόμα κυκλοψορήση τό βιβλίο μας— 
άπ9 τις διαλεχτές σελίδες τής « ’Ηπειρωτικής 
Ε στίας» πού φιλοξενεί χρόνια τώρα δ,τι 
καλό κι9 ώραΐο.

Στις έτοεξηγήσεις τού Λαϊκού αυτού 
Τραγουδιού, ό 9Ατίας, γράφει δτι «τό ποτά
μι Πηνειός, πού χτίστηκε ίσως τή 12η ή 
13η εκατονταετερίδα, ζεύτηκε μέ μια πλου
μιστή, πολύτοξη γέφυρα. Μά για νά στε- 
ριώση τό γεφύρι, χρειάστηκε νά στοιχειού* 
θή άνθρωπος Καί στήν περίπτωση αυτή, 
όπως στήν *Άρτα, στο Δούναβη, στού Ε υ 
φράτη, κι9 άλλου, τό εξιλαστήριο θύμσ βρέ
θηκε, εδώ, στο πρόσωπο τής μοναχοκόρης 
τού ’Αρχιμάστορα Βενετσιάνου».

Είναι λοιπόν προφανής ό θρύλος πού 
αναβιώνει" τήν τραγωδιακή θυσία τής 9Ιφ ι- 
γένειας, μά και πού στήν περίπτωσι τού 
Πηνειού τής Θεσσαλίας, έχει τήν εξή
γησή του:

Τό γεφύρι χτιζόιανε όλοχρονίς μά, κά
θε Δεκέμβριο, μέχρι τής εποχής τών μεγά
λων άντιπλημμνρικών έργων τού καιρού 
μας, γκρεμιζόταν ξαφνικά, σ’ ένα νυχτοξη
μέρωμα. Κι9 αυτό φυσικά από τήν κατα- 

ι ατροφική δράσι τών πλημμυρικών νερών
• τού «θυμωμένου» ποταμού, πού έπνιγε τή 
, Λάρισα καί τον άμοιρο κάμπο.

Βέβαια εδώ δά, ού'τε ό χρόνος ούτε ό
• πολύτιμος χώρος πού μάς φιλοξενεί, επι- 

τρέπει τήν ιστορική ή αισθητική άνάλυσι
• τής Λαϊκής Ρομάντσας πού βρήκαμε, κα
καρώνουμε καί φυλάγουμε σάν κόρη δ- 
,φθαλμού.

Έ κεϊνο πού μπορούμε μονάχα νά πού- 
,με είναι δτι μάς αποκαλύπτει τά θρυλού- 
ιμενα γιά τον Πηνειό καί τό γεφύρι του, 
ιστά πλαϊνά ισιγγέλια τού οποίου,μαρτύρησε 
καί άποκεφαλίσθηκε ό ήρωϊκός Μητροπο
λίτης Λαρίσης, ό αθάνατος Πολύκαρπος ο 
Δαρδαϊος.

Αγαπήσαμε παθιασμένα τόν θρύλο— 
ίιύθο πού κατέχουμε κι9 ή άνοβίθ)σί του μέ 
ά γραφτά μας ενσαρκώνει μια πραγματι
κότητα πού άγνοούσαμε κ ι9 Ιμεΐς κ ι9 δσοι

ι
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έχουνε άσχοληθή μέχρι σήμερα μέ τήν άστή- 
ρευτη Λαογραφία μας, αυτήν τήν παραδο
σιακή ποίησι τής ιστορίας πού γοητεύει 
τούς θνητούς καί τούς αιχμαλωτίζει γιά νά 
τούς άποθανατίση.

"Ας δούμε όμως τό ιστορικό τού λαρσι- 
νού γεφυριού πού έγινε τραγούδι πού οί 
Ιτα λο ί θά τδλεγαν δμορφοτράγουδο (Μπελ- 
κάντο) κ ι9 οι Φράγκοι τροβαδούροι μια 
«Μπαλλάντα».

Ή  γέφυρα τής Λάρισας είναι μιά άπ* 
τις παληότερες τής Ε λλάδος κ ι9 είναι π α 
σίγνωστη πιά ώς «Γέφυρα τού 9Αλκαζάρ» 
από ένα περίπτερο πού ιδρύθηκε σ·ό κέν
τρο τού αρχαίου «’Άλσους τών Νυμφών» 
καί τό όποιο διαζώνει τον Πηνειό. ΟΙ Λα- 
ρισαΐοι, αλλά κΓ οί Θεσσαλοί πού διαβαί
νουν «τής Λάρσας τό γ ιοφ ύρ ι> όπως τό 
λέει ό λαός, αγαπούν τή γέφυρα αυτή πού 
συμβολίζει τό ουράνιο τόξο όταν αυτό βγα ί
νει ύστερα από κάθε δακρυοβροχή τού πο
λύπαθου τόπου. Γ ια τί, ή γέφυρα αυτή, ά 
μετρες φορές κατεστράφη όπως κΓ ή Π ε
λασγική πολυχιλιόχρονη πολιτεία ή Λάρισα, 
πού σημαίνει «Άκρόπολι» (Φρούριο), κ ι9 
άλλες τόσες ξανάγινε από τήν αρχή στον 
ίδιο δμως χώρο καί θέσι.

Στο παρελθόν ήταν ένα δεκάτοξο, γρα
φικό χτίσμα. Σήμερα, αποτελεί ένα μνη
μείο τού μηχανικού πολιτισμού καί ή 
μορφή της μοιάζει μένα τσιμεντένιο φέρε
τρο, μες στο όποιο αργοπεθαίνει ό ψυχο- 
βίωτος ρομαντισμός μας, ή νοσταλγία, ή 
άνάμνησι άλλοτεινών χρυσών καιρών πού 
ανεπιστρεπτί πέρασαν καί πάνε σάν τά βα- 
θύρροα νερά τού άργυροδΐνη Πηνειού.

'Ωστόσο, τίποτε δέν άλλαξε. Ό  ίδιος 
προορισμός. ' Ι ί  άνασύνθεσι τού το
πίου, υπήρξε αποτέλεσμα τής πολεμικής 
καί μεταπολεμικής εποχής. Ό  μυθικό; π α 
τέρας τής Δάφνης τού Τεμπιώτη ’Απόλλω
να, ό Πηνειός, ξανάρχεται στή στοιχειωμέ- 
τη κοίτη του κΓ είναι ό βόγγος του ανά
μικτος μέ τήν κλαγγή τών μηχανών, ένα 
επικολυρικό ποίημα: Τό τραγούδι τής Λ α
ρίσης, πού θά  ξεπλύνη στά πεντακάθαρα 
νερά του, τήν ματωμένη της ποδιά καί θ 9 
άπηχήση τούς θρύλους καί τά παληακά μές 
στο ρυθμό τής αναπλαστικής εκλάμφεώς της 
προμηνάει τό μέλλον τηα. Αυτό τό μέλλον
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τής Θεσσαλικής Πρωτευούσης, πού τό απερ
γάζονται σήμερα κοντά εκατό χιλιάδες π ι
στές και ώραιολάτρισες ψυχές της κ ι’ άλλες 
πεντακόσιες χιλιάδες τής περιοχής. Αυτό 
πού τό συμβολίζει αβασίλευτο «Τής Λάρ 
σας τό Γιοφύρι».

Στο σημείο πού ή Γέφυρα χτίστηκε, 
υπήρχε τό πανάρχαιο «Πέραμα» των Πε
λασγών πού ίδυΰσανε τη Λάρισα καί εδω· 
σαν ζοοή σιήν Ελλάδα. ^Υστερα, άποτέλε- 
σε ένα συστηματικό σύνολο μέ τό υδραγω
γείο τής άρχέγονης πόλης πού ίδρυσαν οί 
Θεσσαλοί ετελειοποίησαν οι Μακεδόνες καί 
προπαντός οι Ρωμαίοι καί άνασυγχρόνισαν 
μετά οί Βυζαντινοί, εφαρμόζοντας καί συν
δυάζοντας την Βενετσιάνικη οχυρωματική 
τέχνη μέ τήν ύδρευσι.

Σύμφωνα μέ την παράδοσι, γιατί ακρι
βείς ιστορικές πηγές δέν υπάρχουν πού νά 
μιλάνε σαφώς γ ι’ αυτό, ή γέφυρα υπήρξε 
Βυζαντινό χτίσμα, έγινε δέ πριν απ’ ιόν 
13ο αιώνα καί ανακαινίστηκε ριζικά επί 
τουρκοκρατίας, άπό τον σατράπη τής Θεσ
σαλίας, πού έδρευε στη Λάρισα, Χασάν 
Μπέη, εγγονό τού «Μπεηλέρμπεη (άντιβα- 
σιλέως) τής Ρούμελης» (Ελλάδος) Γαζή 
Τουρχάν (κατακτητού τής Θεσσαλίας) πού 
πάτησε την Θεσσαλία καί στα 1300 καί 
στά 1400 οριστικά μέχρι τό 1881.

Σύμφωνα μέ ενεπίγραφη πλάκα, ενός 
ανύπαρκτου σήμερα Τουρκικού Τζαμιού, ή 
γέφυρα ανακαινίσθηκε τότε καί διαπλατύν- 
θηκε μετά την προσάρτησι τής Θεσσαλίας, 
τό 1886 άπό τό Σύνταγμα Μηχανικού πού 
έδρευε στη Λάρισα. Σαράντα χρόνια νωρί
τερα άπό την εποχή τού Κριμαϊκού Πολέ
μου, επεκράτησε μέχρι τούδε ή συνεχιζό
μενη παράδοσι νά καταδύεται άπ : τό ιστο
ρικό γεφνρι, ό Τίμιος Σταυρός, στά Θεο- 
φάνεια.

Σύμφωνα μέ δσα γράφει ό Ε . Φαρμα- 
κίδης στο βιβλίο του «Λάρισα», ό τελευ
ταίος Μουφτής τής πόλεως πού οί Τούρ
κοι κάποτε την είχαν μετονομάσει σέ «Γε* 
νή Σεχήρ» (Νεάπολι) χο)ρίς νά πιάσει τό 
ονομα, τού είχε αφηγηθεί δτι καθώς διά
βασε στή διαθήκη τού Χασάν Μπέη, γραμ
μένη στήν «άραμπιέ» ή γέφυρα, έπανεκτί- 
σθη επί τουρκοκρατίας μέ προσωπική επι
μέλεια τού Τουρχανλίδη Χασάν.

S I  «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΙΠ Α »

Κατά τήν τούρκικη παράδοσι, ό αρχι
μάστορας πού τήν έκτισε, δταν μετά τήν ά· 
ποπεράτωσί της, ξανάρθε στή Λάρισα, ύ
στερα άπό έναν περίπου χρόνο, παρατήρη
σε δτι ή γέφυρα ύπέστη καθίζησι ενός μέ
τρου. Τότε πήρε στά χέρια ένα σκεπάρνι 
καί τό έριξε στήν άντίπερα όχθη τού πέρα 
Μαχαλά (Συνοικίας 'Αγίου Χαραλάμπους 
δπου έτάφη ό θείος Ιπποκράτης) καί, ζή
τησε όπως, μετά τον θάνατό του, άνεγερΟή 
έκεϊ πού έπεσε τό εργαλείο του, ένα Μνη
μείο, μέ τρία σκαλ,οπάτια, έτσι πού, δταν 
τά νερά τού Πηνειού σκεπάζουν τό πρώτο 
σκαλί, τούτο θάναι σημάδι δτι τό ποτάμι 
κατεβάζει πρόσθετα νερά, όπόταν σκεπά
ζουν τό δεύτερο, θά επέρχεται μεγάλη πλημ
μύρα στον κάμπο καί στά παραπήνεια καί 
τέλος, όπόταν κατασκεπάζουν τό τρίτο καί 
αψηλότερο, ή Λάρισα, παρά τό υψόμετρό 
της θά κητννεύη νά πνιγή καί καταστροφή.

Ή  Βυζαντινή παράδοσι, φέρνει τή γέ
φυρα τής Λαρίσης, χτισμένη άπό τον ϊδιο 
άρχιτέκτονα — πρωτομαΐατορα, πούχτισε 
παράλληλα τήν τού Έ νιππέως παρά τό Βα- 
σιλί Φαρσάλο^ν, τού Σπερχειού, τής Ά ρ 
τα:, τού Σαλαμπριά, τού Ά λή Έφέντη, 
παρά τήν άρχαία Φαρκαδώνα (Ζάρκο— 
Τσιότι Τρικάλων) καί αλλα γεφνρια ιστο
ρικά.

Ή  Έλληνοεβραϊκή παράδοσι φέρνει -Η 
τό γεφύρωμα τής Λαρίσης τό 1200 μέ 1300 ] 
μά δπως καί νοχει τό πράγμα, «τής Λάρ< 
σας τό Γιοφύρι» είναι ή πραγματιστική4j 
εκδήλωσι τού Βαλκ αν ελληνικού θρύλου καί h 
διασταυρώνεται υπέροχα μέ τό Άρτινό #] 
τραγούδι... L

Έ π ί Τουρκίας, ή Γέφυρα γνοίρισε δλη;|] 
τή βάρβαρη θηριωδία τού γενητσαρισμού:! 
’Αριστερά καί δεξιά, καθώς κατεβαίνουμε!! 
άπ τήν πόλι προς τό γεφύρι, στά δύο πα*£ 
ράπλευρα στηθαία του, μπηγμένα στά| 
άπό «κορασάνι» πλαϊνά του, ήταν τά φοβε-ά 
ρά, έσχαρωτά τσιγγέλια δπου έριχναν ζων-> 
τανούς τούς γκιαούρηδες άντάρτες ραγιάς 
δες, νά πεθάνουν βογγοκοπώντας καί αίμο/|^ 
στάζοντας μέχρι τού άποκεφαλισμού τονς», J  
προς παραδειγματισμόν. |

Ή  ιστορία τής γέφυρας είναι ή ϊδια ή. 4 
ιστορία ιής Λαρίσης. Ά π ’ αυτήν μτήκαν |  
οί Πέρσες, ot Ρωμαίοι, οί Γότθοι, οί Ονν* I
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1 *
νοι, οι Φράγγοι, ο! Σλάβοι, οί Βλάχοι, οί 
Τούρκοι, οι Γερμανοϊταλοί κατά τήν πρό
σφατη τετράχρονη κατοχή, πού ξεπέρασε 
την τετρακοσάχρονη δουλοσΰνη.

Μά το γεφνρι αυτό υπήρξε κακορίζικο. 
Δε σώθηκε. Τό ανατίναξαν κατά τον πόλε* 
μο τό J941, φεύγοντας οί "Αγγλοι και to 
αποτελείωσαν οί Γερμανοί τό 1944, για 
νά τό επισκευάσουν οί ^Ελληνες, ώς «Ξυ· 
λογέφυρο» τό οποίον παρεχώρησε τή θέσι

του στο σημερινό μονοκόμματο τεκτονικό 
μεγαθήριο, πού ελάχιστα διατηρεί την πα* 
ληά γραφικότητα τού τοπίου, πού μόνο ά π9 
τά «κάρτ—ποοτύλ» άναθυμούμαστε.

’Από την έποψι αυτή, το Γεφνρι τής 
’Ά ρτας, στάθηκε τυχερό Γλύτωσε καί διαι- 
ωνίζει τον αγαπημένο θρύλο, ζωντανά, 
ε\ώ  τής «Λάρσας τό Γ ιοφύρι» είναι μονά
χα μιά «Ρομάντζα».

"ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,,

Περάσαμε την ερυθρά θάλασσα 
κι’ είμαστε τώρα ελεύθεροι 
ανοιχτός μπροστά μας ό δρόμος 
κΓ ή απόσταση λίγη, 
πνίγηκαν όλοι 
αύιο'ι πού μάς σκλάβωναν.
Μάς έφεραν ως εδώ κυνηγώντας 
θέλοντας νά μάς κάχουν δούλους ξανά. 
Μά εμεκ είχαμε πάρει τήν απόβαση 
νά φθάσονμε στη Χαναάν 
γεμάτοι ελπίδες...
ΓΙιό ισχυροί ήταν οί άντίπαλοι 
μ9 ολα τά μέσα οπλισμένοι 
αφού κι9 ή δική μας άφόπλιση 
κ ι9 ή γύμνια
τούς έδωσε μεγάλη ενίσχυση.
Έ μ εις  στηριχθήκαμε στήν πίστη 
και στην απόφαση νάεπαναπατρισθούμε 
γΓ αυτό ό Θεός μάς έδωσε ιή ράβδο.
Μ 9 αυτή περάσαμε τή θάλασσα 
μ’ αυτή συντρίψαμε τά πάθη μας 
κι* είμαστε τώρα λεύτεροι 
κ ι9 είμαστε τώρα πιο κοντά 
σιήν πραγματική Χαναάν 
τήν ούράνια πατρίδα

Τ ιμ ώ ν  Π α ρ μ ενα ς



ΕΜΕΙΝΕ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ...
Ό  Μπέν Ά σλρί
έμεινε μόνο ένα όνομα,
ένα τραγούδι πού λένε οι φελλάχοι,
στους δρόμους τού Τοΰνεζι και τού Μαρόκου,
στα υψώματα και στην έρημο,
στη βοή τού πολέμου...
*0 Μπέν ‘Ασλρί
εΐταν χθες ένας άνθρωπος
μέ γελαστό πρόσωπο,
πού πίστευε στο άστρο του,
στο φεγγάρι πού τραβούσε
στον ελεύθερο δρόμο του
ανάμεσα από τά φύλλα της χουρμαδιάς
πού ψαλιδίζανε τον ουρανό. .
« Ό  δρόμος—έλεγε—είναι αυτός πού περπατούμε 
και δύναμη ή σκέψη καί τά χέρια.
Ό  δρόμος τού φεγγαριού 
είναι πάντα ό ίδιος.
Ή  μοίρα τού ανθρώπου είναι άλλοιώτικη...»
Ο ι ξένοι στρατιώτες
χαρίσανε τον θάνατο στον «τρομοκράτη» 
καί σύρανε στους δρόμους τό κορμί του, 
νά γιορτάσουν τού «δικαίου τον θρίαμβον».
Οί ξένοι στρατιώτες
φυτέψαν στη θέση τής καρδιάς ένα γαρύφαλο
για νά δείξουν πώς πνίγεται ή φωνή
πού μ λάει γιά τ* άδικο
καί γιά μέρες πού θάρθουν...
e0  Μπέν 9Ασλρί
Έ μ εινε  μόνο ένα ό'νομα,
ένα τραγούδι πού λένε οί φελλάχοι,
στους δρόμους τού Τούνεζι καί στού Μαρόκου
στά υψώματα καί στην έρημο,
στή βοή τού πολέμου...

Ά λ έξη ς  Ζερβάνος

ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ
’Απολιθώματα παλιά τής σκέψης,
τοπία, προσωπογραφίες,
γεμάτα από τή χάρη τής αγάπης,
μέ πόσο πόνο, ξέρετε, ολοένα
σας ψηλαφούν τά χέρια τής καρδιάς μου
ή σάς ξεπλένουνε τά δάκρια τοΰ νόστου,
κειμήλια ιερής χαράς πατρίδες!...

Γ, B M & s



Κ. Σ . ΚΩΝΣΤΑ

ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΖΩΤΟΣ
(ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ)

*Κι’ ήταν ό κόσμος δίκαιος και καλός; 
Μά γιατί τότε νάχοημε πεΦάνει;»

Τό έπιγραμματικό αύτό δίστιχο του Αί* 
τωλοηπειρώτη ποιητή Μίνου Ζώτου, βγαλ- 
μένο άπό τή δική του σπαραχτική περί- 
πτω ιη — μια διαμαρτυρία κατά τής κοινω
νίας για τήν άδιαφορία της πρός τούς πνευ
ματικούς μας άνθρώπους— ήρθε νά μάς τό 
θυμίση μέ τή χειροπιαστή άπόδειξή του ό 
πρόωρος χαμός του τραγουδιστή τής ’Ηπεί
ρου Γιώργου Κοτζιούλα.

Ό  πρόσφατος θάνατός του έδωσε τήν 
άφτρμή νά γραφούν ήδη ένα πλήθος δημο
σιεύματα για τόν ποιητή μέ τή γνήσια καί 
σεμνή ποιητική φωνή καί για τόν άνθρωπο 
μέ τή μεγάλη καί απλή ψυχή, τήν άκέρια 
αξιοπρέπεια, τον άμεμπτο χαρακτήρα, πού 

' πολλές φορές τόν έδειχνε άνθρωπο «ούκ 
ι έκ του κόσμου τούτου», τήν καρτερική τέ- 

λος περιφορά τής ζωής του μέσα σ' αύιόν 
ι τόν ξένο καί άδιάφορο κόσμο. Καί πολλά 
-ΐάκόμα έχουν νά ίοοΰν τό φως για τό άμοιρο 
•έκεΐνο « χ ω ρ ι α τ ό π ο υ λ ό » ,  καθώ, φιλά 
ιρεσκα συνήθιζε ό Ιδιος νά αύτοονομάζεται.

Στό νιοσκαμμένο στήν ’Αττική γή τάφο 
•του προσκομίζομε καί μείς τό έπφώμιο θυ
μίαμά μας, μνημονεύοντας άπό τίς σελίδες 
τούτες, δπου νωπό είναι άκόμα τό μελάνι 
[τών ποικίλων δημοσιεύσεών του, ένα κε- 

άλαιο τής σύντομης ζωής του, τίς σχέσεις 
ου δηλαδή μέ τόν όμοιόπαθό του στή ζωή 

καί στό θάνατο ποιητή, που άναφέραμε κιό-
Ιας τό όνομά του: τό Μίνω Ζώτο.

** *
Είκοσιτέσσερα χρόνια ύστερα άπό τό

άνατο τού Ζώτου (1905—1932) ήταν γρα·

φτό ή τραγική του περίπτωση νά βρή τήν 
πανομοιότυπη συνέχεια της στό χαμό τοΟ 
στενό0 φίλου του Γιώργου Κοτζιούλα (1909 
— 1956). Καί ιούς δυό— ιό Ζώτο στά εί- 
κοσιεφτά του μόλις χρόνια καί τόν Κ οτζι
ούλα στά σαρανταεφτά το υ --;ο ύ ς  θέρισε ό 
φυματικός πυρετός, ό φωλιασμένος νωρίς 
στά στήθια τους άπό τήν πεζή πενία, άπό 
τή σκληρή δοκιμασία τής αύτοανάδειξης, 
άπό τήν ταλαιπωρία των καταφρονεμένων, 
άπό τή «μίζερη σκυμμένη στ* άχάριστα 
χαρτιά καί τή γραφή μαύρη ζωή» το0 γρα
φιά, άπό τήν άγωνία γιά τήν έξοικονόμηση 
το0 καθημερινού κομματιού.

Είχαν συνδεθή μεταξύ τους άπό τό πρώ
το φτάσιμό τους στήν πρωτεύουσα, δπου 
μικροταςιδεμένοι— άπό τόΝιοχώρι τής Πα· 
ραχελωίτιδος στά 1922 ό Ζώτος, άπό τήν 
Πλατανούσα (άλλοτε Ραψίστα) λίγο άργό* 
τέρα ό Κοτζιούλας— είχαν άνεβή άκαδη* 
μαικοί καί οί δυό τους πολίτες μέ τό «8- 
ραμα τού άνοιχτού τοπίου καί τής έλεύθε- 
ρης φαντασίας», γιά νά καταντήσουν δμως 
πολύ σύντομα δεσμώτες μιας σκληρής καί 
άνθυγιεινής βιοπάλης, πού τόσο πρόωρα 
τούς έφθειρε άνεπανόρθωτα. *Η δμοια π ε 
ρίπου ήλικία τους, ή δύσκολη ζωή τους, ή 
ίδια κοινή μοίρα τους, τό ίδιο ψυχικό κ λ ί
μα, πού έζησαν καί άποτύπωσαν στήν ποί
ησή τους, έφεραν πολύ κοντά τόν ένα στόν 
άλλον. Καί ή φιλία άνάμεσά τους στάθηκε 
άδερφική, άδιατάραχτη καί άνέφελη. Καί 
όταν ό Ζώτος, μεγαλύτερος κατά τέσσερα 
χρόνια άπό τόν Κοτζιούλα, έσπευδε, σάν

ι
ιί
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καλός ώς καί κεΐ ακόμα φίλος νά τόν προ- 
λάβη, yta νά έτοιμάση την παντοτεινή κα 
τοικία τους στό βασίλειο τών Σκιών, τό 
πρώτο άξιόλογο νεκρολόγημα για τό Ζώτο 
γράφτηκεάπό τον Κοχζιούλα (περιοδ. «Ρυθ
μός» Πειραιάς, Α ' 1933), έ'«ψ άρκετά δπήρ- 
ξαν έκτοτε τά δείγματα σεβασμού της μνή
μης καί στοργής του έργου τοΟ Ζώτου άπό 
τόν Ιδιο. Την τρίτη ποιητική συλλογή του: 
«*Η Δεύτερη Ζωή», τυπωμένη στην ’Αθή
να στα 1938 μέ ποιήματα των έ:ών 1935 
— 1937, ό Κοτζιούλας την άφιέρωσε «στ η  
μ ν ή μ η  τ ο υ  π ο ι η τ ή  Μ ί ν ο υ Ζ ώ -  
τ ο υ». ’Αλλά καί μέχρι τής στερνής πνοής 
του τό όνομα το0 Ζώτου άνέβαινε συχνά 
άπό διάφορες αφορμές στό στόμα του. Κρι
τικός του τόπου μας, πού στά πνευματικά 
του ένδιαφέροντα έχει περιλάβει τώρα τε
λευταία καί τήνπτίηση του Ζώτου έγραφε 
κάπου τά έξής τό περασμένο θέρος, υστέρα 
άπό μιά συνομιλία του μέ τόν Κοχζιούλα: 
«Για τόν Μίνω Ζώτο είδα προ ημερών κοί 
τόν κ. Γ. Κο ζιουλα και ταίππμε. “Έ χει τις 
απόψεις τ< υ. πού είναι πολύ άξιοσημ ιώ 
τες και σοβαρές. Ό  ίδιος έχκ κάμει χό χρέ
ος του άνιίκρυ atov αδελφικό του φίλο.
Νομίζω πώς ήρθε ή σειρά μας».

♦* *
Τις στενώτατες φιλικές σχέσεις του Κο- 

τζιούλα μέ τό Ζώτο—πασίγνωστες στόν 
κύκλο τών γνωρίμων τοΟ καιρού τους—έρ
χονται νά πιστοποιήσουν κατά τρόπο άνά- 
γλυφό καί τέσσερα γράμματα τού πρώτου, 
πού σήμερα βρίσκονται στά χέρια μας.

Τά δυό, παλαιότερα καί διασωσμένα 
στά κατάλοιπα του Ζώτου, είναι σταλμένα 
άπό την Καλλιέθα τής 'Αθήνας στό Ζώτο, 
στό γενέθλιό του Νιοχώρι τής Αιτωλίας, 
δπου ό Ζώτος συχνά κατέβαινε για ξεκού
ραση καί πολλές φορές για πρώϊμο άναγκα- 
στικά παραθερισμό. Μάς δείχνουν αυτά τή 
λεπτότητα, την ευγένεια καί την άπαρα* 
δειγμάτιστη αγνότητα τών αισθημάτων του 
ένω τά άρκετά αύτοβιογραφικά για τόν 
Κοχζιούλα στοιχεία τους τά κάνουν ένα αυ
θεντικό φιλολογικό δοκουμέντο μέ κάποιο 
γενικώτερο ένδιαφέρον. Γράφει π. χ . στό 
πρώτο, στις 13 Μαίου 1929:

« Ε γ ώ  εξακολουθώ νά εργάζομαι στό 
«Μπουκέτο», δπου μέ πληρώνουν ταχτικά'

ι

*
«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» |

επίσης δέ βρήκα και μιά παράδοση 300 
δραχμών. «Τό χινόπωρο θά μέ βρής κεφα
λαιούχο και μπουρζουά... Ά μ ,τ ί  νομίζεις; 
Θά μέ σιντηρής εσύ τάλληρο—τά?ληρο και 
καφέ—καφέ;»

Καί λίγο παρακάτω:

« Ά π ό  δώ, καί πέρα, πού θάχω λεπτά, 
θά σού στέλνω καί κανένα φιλολογικό πε
ριοδικό».

Καί τελειώνει μέ τά έξής:
«Σού γράφω, αφού τελείωσα την εργα

σία μου τά μεσάνυχα* και δέ μπορώ νά εξα
κολουθήσω άλλο απόψε. Θά σού ξαναγρά
ψω, πριν μου απάντησης».

Καί στό δεύτερο, υστέρα άπό λίγες ήμε
ρες, στις 25 Μαιου 1929:

«Έ γώ  εξακολουθώ νά εργάζομαι σιό 
«Μπουκέτο» τό βράδι, ύστερα άπ* τις δχτά), 
ώς τά μεσάνυχτα καί τά περνώ κα/ά... Νέα 
άπό δώ πέρα δεν ξέρω νά συύ γράψω. 
Πλάκωσαν οι ζέστες καί δέν ξέρω πού νά 
πάω νά κρυφτώ δλη την ημέρα. ΚΓ έρχον
ται στιγμές, πού μακαρίζω τη μοναξιά σου 
τή δροσερεμένη, κΓ άς είναι πληχτική. Λες 
αλήθεια πώς δάσαι εδώ σέ κάνα μήνα; 
Τρελλάθηκες, παιδί μου; Τί νά κάμης στην 
Α θήνα  μέ τούτον τόν καιρό»;

Τά άλλα δυό γράμματα τού Κοχζιούλα, 
πολύ μεταγενέστερα καί διεύθυνση τό Α 
θηναϊκό βιβλιοπωλείο Δημητράκου (Πεσμα- 
τζόγλου 9), είναι γραμμένα πάλι ατό άφορ- 
μή την υστεροφημία τού φίλου του Ζώτου καί 
άπευθύνονται σ’ ένα νεώτερο συντοπίτη τού 
Ζώτου, άσημο φροντιστή καί μελετητή χού 
έργου έκείνου, πού μέσα στην τελευταία 
δεκαπενταετία μέ απλά καί άσυσχηματο- 
ποίητα σημειώματα σέ περιοδικά καί έφη- 
μερίδες προσπάθησε νά θερμάνη τή μετα
θανάτια μνήμη τού Ζώτου. Φανερώνουν κΓ 
αύτά την απήχηση, πού είχε ή προσπάθεια 
έκείνη στην άδολη ψυχή τού Κοχζιούλα. 

Έ τσ ι γράφει στις 3 Μαίου 1949:
« Ό  μακαρίτης Μίνως Ζώτος, δ πατρι

ώτης σας καί κληρονομικά δικός μου, ήταν 
άπ' τούς στενούς μου φίλους, αλησμόνητος 
γιά πάντα. Ή ι α ν  ενη διάστημα—τρία μέ 
τέσσερα χρόνια—πού δέν περνούσε σχεδόν 
μέρα, χωρίς νά κάνουμε παρέα. Περνούσα 41

κ
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καί τον έβλεπα στή Δημαρχία η ερχόταν τά 
βράδια καί μ* έπαιρνε απ ' τό «Μπουκέτο», 
δπυυ τότε εργαζόμουν. Τον γνωρίζω λοι
πόν ψυχικά καλύτερα από κάθε άλλον και 
είχα τήν ευκαιρία νά εκτιμήσω από κο\τά 
τον ευαίσθητο χαρακτήρα του. "Αλλωστε 
λάβαμε μαζί τήν ίδια λογο εχνιτή αγωγή 
και για ένα διάστημα ήμασταν— πο ητικοί 
βέβαια — «συνοδοιπός ο ι».

Καί συνεχίζει παρακάτω :

«Χειρόγραφά του, δχι* δεν έχω. Ή τα ν  
τόσες οί αλλαγές κατοικ(ας μου από τότε 
και τόσο άθλιες οΐ συνθήκες τής ζωής μου 
— ακόμα ως τήν ώρα, πού σάς γράφω — 
ώστε δέ μπόρεσα νά φυλάξω τίποτε σχετικό 
δικό μου ή άλλουνον, άφού μάλισιαδέ βρέ
θηκε κοντά μου καί κανέ\ας άνθρωπος νά 
μέ βοηθήση έγκαιρα, έστω καί σ' αυτό τό 
ελάχιστο. Αυτή είναι ή π κρή άλήθει. Τά 
τελευταία γράμματα του Μίνου θυμάμαι 
πώς τά 'έλαβα τό 1932— άνοιξη άραγε;— 
καί τά φύλαγα κάτω άπό τό σ ρώμα μου, 
σιήν Καλλιθέα, μήν έχοντας βιβλιοθήκη, 
μπαούλο, συρτάρι κ.λ.π. Τά παράτησα δμως 
γιά τον ίδιο λόγο, πού δεν του είχα απαν
τήσει τού δυστυχισμένου. Χτυπημένος κ ι' 
εγώ τότε άπό νευρασθένεια (απ' τήν καλο
πέραση!) κοντεύοντας νά χάσω τό μυαλό 
καί τή ζωή μου, πήρα πανικόβλητος τό 
δρόμο τύς φυγής προς τό γενέθλια χωριό. 
Έ κεΐ διάβασα, βυθισμένος σέ μισοαπάθεια, 
καί τό θάνατό του».

Καί καταλήγει;

«Θά πέθανε, φαντάζομαι, πικραμένος

ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΣΤΙΧΟΙ

Θ Ε Α

‘Έ ν α ς  τή ς  γαλαρίας
Τ ίπ  οτε δέ κατάλαβα άπ’ τό δράμα. 
Τί νόημα νάχαν τάχατες εύτά;
"Ομως έμένα μ’ έπιασε τό κλάμα. 
Τόσο ήταν δλα ωραία καί ταιριαχτά!

Ή  π λ α τε ία  
Καλά τά λέει κ ι’ αύτός· μά έγώ είδα κι* άλλα

κ ι’ άπό μένα. (Φοβάμαι πώς μέ αφορά ε
κείνο τό: «ή φιλία μ* έμπρόδωσε...») Πού 
νάξερε όμως! "Αν εγώ γλύιωσα, είναι θαύ
μα!».

Καί στόάλλο, στΙς 13 Ίανουαρίου 1950 
σημειώνει:

«Τό στάλσιμο τού προχτεσινηύ «Νεολό- 
γου» (Πατρών) μέ τό σχετικό σημείωμά 
σας γιά τον αλησμόνητο συμπατριώτη σας, 
τόν ακριβό φίλο μου Μίνω Ζώιο, μέ γύρ*· 
σε πάλι είκοσι χρόνια πίσω, στο φιλολογι
κό θαμποχάραμα κι* εκείνου κ ι' έμένα. 
Μοΰ φαίνεται πώς άπό τότε πέρασε μια ο 
λόκληρη ζωή, ένας κόσμος άλλιώτικος. 
Μού άνανεώσατε μιά συγκίνηση, πού τή 
λογάριαζα χαμένη γιά πάντα ύσιερ3 άπότά 
στρίοματα τής άπάθειας, πού σώριασαν σά 
σκουριά στήν ψυχή μας νεώτερα βάσανα, 
πρόσφα·η πείρα».

’Αλλά νά, καί οί νεώτερές καί παντο- 
τεινές βιοτικές άγωνίες του:

«’Εγώ δεν ευκαιρώ τώρα καθόλου, ε
πειδή δέ μέ άφήνει νά οηκώσω κεφάλι ή 
σκληρή βιοπάλη, πού μέ κάνει νά δουλεύω 
μ’ έναν τρόπο, θάλ6γα, άσθματικό γιά  κομ
μάτι ψωμί ..».

♦* *
Γιώργος Κοτζιούλας—Μίνως ΖώτοςΙΔυό 

νέοι άπό τή χορεία τών « π ο ν ε μ έ ν ω ν  
κ α ί  π ο ν ε τ ι κ ώ ν »  τής νεοελληνικής 
λογοτεχνίας μας, πού μέ τό Θανάσιμο όλο- 
λυγμό τής ζωής καί του έργου τους Θά φέρ
νουν πάντοτε « δ ά κ ρ υ α  σ τ α  μ ά τ ι α  
κ ι '  έ κ σ τ α σ η  σ τ ή ν ψ υ χ  ή».

Τ Ρ ο
όπως αύτό, κ ι' άκόμα πιό καλά.
’Εγώ  είδα κ ι' άλλα δράματα μεγάλα 
καί τώρα δέν ξιππάζομσΐ μ ' αυτά.

Τό ΰ 'εω ρεΐο
Τ ' είναι καί τούτο, Θ-ούλη μου, τό Θάμα! 
Φορέματα, δλα ως πέρα, ντεμοντέ.
Δέ φεύγουμε; Τόσο κουτό $να δράμα
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οδτε πού τδδα xt’ άλλοτε ποτέ.
"Ε να  κο ρ ίτσ ι

Έ γ ώ  τόν ξέρω αύϊόν. Πάντα περνοΟσε 
τό βράδι άπ* τήν αυλή μας μοναχός.
Τί ώραίοςΐ Καί τι γλυκά μ* έχαιρετοΟσε! 
Κ ι' έπήγαινε τό δρόμο σκοτεινός...

*0 τζα μ π α τζή ς
Είναι κουτοί, άν τούς πέρασε άπ ' τό νοΟ 
πώς μάς ξοφλοδν μέ σάλτα καί μέ τοΟμπες* 
ούτε πού άδειάζει ή τσέπη τοΟ άλλουνοϋ 
για τέτοια σαλιαρίσματα κ ι' άρλοΟμπες.
Καημοί καί στεναγμοί!.. Παλιά ιστορία.
*Η φτώχεια..,ό πόνος...χρόνια πού τ’ άκοΟμε. 
Ποδν9 τά κορίτσια; Πούναι ή τραγωδία; 
Πληρώσαμε καί θέλουμε νάίδοϋμε...

*Έ ν α ς  κρ ιτικός
Τί πάθος! Τί έξαρση! Λυτρώνεται κανείς 
άπ* τήν καθημερινή του πλήθους άνοησία. 
Τ ί εύγενικιά σιωπή! Για νάμαι ειλικρινής 
δέν τήν περίμενα μια τέτοια τραγωδία.

'Ο  μεγάλος κρ ιτικός
"Ω! θάναι ή πρώτη έντύπωση* τό κάθε τί 
χάνει στό ξανακύτταγμα. Κοσκίνισμά της

ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ
Μ ’ άσπρη αθλητική φανέλλα
.καί μέ χακί παντελονάκι
κι3 άνεμιζόμενα ξανθά μαλλιά
κατεβαίνει ίδρωμένος
από τήν ανηφόρια*
και μ5 ένα θρίαμβο στά χείλη
κατακόκκινος,
χτυπάει τό κονδουνάκι
κ9 έξαφανίζειαι.
Κι* δλοι τριγύρω χαίρονται τή δροσερή άλ*

[κή του.

νά κάνουμε αύριο στήν παράσταση, γιατί 
μάς έπιβάλλεται νά βροΟμε τά τρωτά της.

αΕ να ς άσήμαντος κριτικός
Είναι;...Δέν είναι;...Ά λιά καί τρισαλιά μας! 
"Οταν ύπάρχη χρόνος τί νά πής;
*Ας έχουμε άνοιγμένη τήν καρδιά μας 
στόν πόνο του, κι* άς πούμε: είναι ποιητής.

Ή  κριτικός μό τό φασαμόν
Tcv βρίσκω έναν κακό χωρατατζή, 
βλον άστεΐα καμώματα καί βίτσια, 
καί πλέρια έπικροτώ τόν τζαμπαντζή, 
έξόν έκεΓπού λέει γιά τά κορίτσια.

Ή  σκηνή
Eivat μ γάλη φρόνηση νά κλείνης 
τά μάτια σου μπροστά στήν όμορφιά.
Μά μή μιλάς γ ι ' αύτήν παρά άν έγίνης 
άξιος, καί τότε δείξε τά καρφιά.

'Ο  μεγάλος κριτικός
Μ9 άν ήταν νά μάς εύρρυνε καί τέτοια 
ποιός άπό μάς δέν άλλαζε δουλειά;
Παρά μιά τόσο άνόητη περιπέτεια 
καλύτερα στη νόμιμη άγκαλιά.

Μ ίνως Ζώτος

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

Φώναζε έξαλλη.

Δέν τής σκότωσαν τά παιδιά — 
μπήκαν μπουλούκι, λέρωσαν 
μέ τ!ς άρβύλες τους τό πάτωμα* 
μόλις τό είχε σφουγγαρίσει, 
ίρίβ νιας ένα—ένα τά σανίδια, 
φτύνοντας αίμα ένα ολόκληρο πρωί.

Ντϊνος X qlot ιανόπονλο$



Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΕΥΔΗΜΟΣ Ο  ΚΥΠΡΙΟΣ*

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

Ενδημος 
Άριστόκυπρος 
Νικοκλής 
Ζήνωνας
Χορός Κυπρίων Γερόντων 
Χαρμίδης 
e Αρμόδιος 
Α ίων
Χορός Νέων 
Φαίδων
Χορός Ναυτών

ΕΙΚ Ο Ν Α  Π ΡΩ Τ Η

Στην Κύπρο. Τοπεΐο άνοιξιάτικο.
Σ τ9 άρχαϊα τά χρόνια.

1 Ε ΰ δ η μ ο ς : Τρέμε τις νόθες κατα- 
; στάσεις. Μέτωπο κάθιδρο τον τρόμο εγκυ- 
> μωνεΐ. Γέμισε ό τόπος από Ιδρώτα και μά* 
j τια τρομαγμένα. Χτυπιούνται οι ιδέες μες 
ϊ τό μυαλό μας, όπως τά στάχυα πού τά δέρ- 
ί; νει αγέρας.

’Α ρ ι σ τ ό κ υ π ρ ο ς :  Μάς έφαγε τό 
1 πνεύμα της Α σ ίας.

Ε ύ δ η μ ο ς : ΚΓ ή φυσική μας πλα- 
δαρότητα σαν τά μεριά γρηάς. Τής 'Α ττι- 

j κής τό πνεύμα θραφερό φτάνει στη γή μας 
ι κουρασμένο μές τά ξύλα πικρά δαρμένα.

‘Ο σπόρος δε μπορεί μονάχος ν* αποδώσει 
I τό ύφος και τό ήθος τού δεντρού. Τό πνεύ* 
ι μα δύσκολο προσφάγι, μά δίχα του δέ δέ- 
Ινεται ό καρπός.
I ’ Α ρ ι σ τ ό κ υ π ρ ο ς :  Λυχνία χρυ-

* Γράφτηκε για νά διαβαστή.

φίλοι τον

Θειος του Εϋδημου

φιλόσοφοι

σοπερίχυτη την έφεσή σου προς στέρεες κα
ταστάσεις δνομάζω. Πλούτο καί δύναμη 
ψυχής κατέχεις, τά δυο θεμέλια τής ζωής. 
Γ Γ  αυτό σέ σπρώχνω σαν τον ούριυν άνε
μο στην αττική τή γεύση. Ευφραίνεται ή 
ψυχή σά νοιώθει μ9 δλλη ψυχή νά γεύεται 
ευφροσύνη. Εξάλλου ό μυστικός ό πόθος 
τού γυρισμού σου μέ τά δώρα του, πνευ
ματικά σά φρόνημα τού νέου, στά στήθη 
μου φτεροπατά, λαός πουλιά κλεισμένα.

Ε ύ δ η μ ο ς :  Ή  ανάταση τού μετώ
που χτίζει τού τόπου την ανάταση. Ευχα
ριστώ γιά τις σταλιές μελιού πού στο ποτό 
τού χωρισμού σταλάζεις μέ καθαρή σάν τού 
παιδιού καρδιά. Σ τις δύσκολες άπ«'φασες ή 
ευχή τού φίλου μάς πρααίνει.

Ν ι κ ο κ λ ή ς :  (Μπαίνοντας)  Εύδημε, 
φαίνεται λιποψυχάς. "Οταν ή νιότη τρέμει, 
χάθηκε τό φρόνημα τού τόπου. "Εμαθα 
φεύγεις. Στήν ’Αθήνα λένε θά  πάς νά μα
θητεύσεις στού Πλάτωνα τον όμιλο. *0 πό
θος γιά  σοφία επαινετός. Μά ό τόπος βρά
ζει κ ιβ εχει ανάγκη ξύλα γερά γιά νά κρα-

X
1
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τήξουν τή φωτιά. Τό εμπόριο και ιό χρήμα 
υψώνει σέ θρόνο Ιδέας τούς ξένους μας 
Ά σιάτες. Λιποψυχά ό λαός σά βλέπει τό 
χρσυσάφι στα ξένα χέρια να κυλά. Πού 
πάς; Έ δ ώ  θά πρέπει να παλαίψεις.

Ε  ύ δ η μ ο ς : Ό ρ θ ά  μιλάς. Ξαγόρα- 
σε τό στήθος μ9 ενα σπειρι χρυσάφι δ 9Α- 
σιάτης. Ό  ντόπιος πράχτορας μέ τή γλυ* 
κάδα στην εχιδνα τή γλώσσα του γ ε03ργεΐλι
ποψυχίες μες τό χωράφι τού λαού. Ό  νόθος 
μες τ'ις νόθες καταστάσειο σκάλωμ*' βρίσκει 
κ ι9 αποκούμπι καί σαν τό τσούφ ι καρυδιού 
επιπλέει. Ό  νοικοκύρης μέ τή σύνεση κρα- 
τάει τον παπαγάλο ρήτορα πρασινωπό πού 
αναμασά τής προσοχής τό πρόσταγμα. Ν ί
κησε δ έμπορας τό πνεύμα καί τό διαμάν
τι τής συνείδησης.

Ν  ι κ ο κ λ ή ς : Κ ι9 αφήνεις μια κατά* 
στάση πού θέλει βράχο για νά την άντικό- 
ψει; Τό χρέος προς τήν πατρίδα στέκει στις 
πράξεις μας ή πρώτη πράξη.

’ Α ρ ι σ τ ό κ υ π ρ ο ς :  Κ ι3 ή ετοιμα
σία θαρρώ χρειάζεται γ ι9 άξιες, μεγάλες 
πράξεις, δσο κ ι3 άν ατό φυσικό σου ζητάς 
μεγάλες πράξεις.

Ν ι κ ο κ λ ή ς : Σοφιστικά μιλάς σά 
διαβασμένος. Στο νού μου εμένα ή πείρα 
κ ι9 ή ταπεινή τριβή στις αγορές πιο καθα
ρά μιλάν' και πραχτικά. Τή θεωρία μισό α
πό φυσικό μου. Τή δράση, από τήν πείρα, 
θεωρώ σοφία μεγάλη κι* ευεργέτημα.

’ Α ρ ι σ τ ό κ υ π ρ ο ς :  Καθένας μέ 
τον τρόπο του μπορεί ιή γη του νά ωφε
λήσει άν θέλει.

Ε ύ δ η μ ο ς :  Κ ι5 οφείλει λεύτερος νά 
υπηρέτη μέ καθαρή συνείδηση τή γή του.

Ν ι κ ο κ λ ή ς : Σωστό. Μά εσύ λιπο
ψυχάς καί, φεύγοντας, τον τόπο σου προ* 
δίνεις. Δεν είναι προδοσία να σκύβεις μόνο 
τό κεφάλι, μήτε ψυθιριστά νά λές στ3 αυτή 
ετοιμασμένες άλλων αποφάσεις. Ν ' αφήνεις 
τον αγώνα πτά μισά κ ι9 αλλού στα σίγουρα 
νά ζής δεν είναι πάλιν προδοσία;

9 Α ρ ι σ τ ό κ υ π ρ ο ς :  Σιωπάτε πια. 
Ζυγώνουν >άπ ιοι γέροι.

Ζ ή ν ω ν α : :  (Μπαίνει με τό χορό
των Γερόντων) Εύδημε, κρύψου γρήγορα. 
Έ δ ώ  τριγύρα τά λαγωνικά οσμίζοντας τ9 
αγέρι.

Π ρ ώ τ ο ς  Γ έ ρ ο ς :  Ό  ντόπιος πρά-

χτορας είν9 πάντα τής γής δ πιο τρανός ι 
εχθρός.  ̂  ̂ jj

Δ ε ύ τ ε ρ ο ς  Γ έ ρ ο ς :  Κατηγορά και £ 
κολακεύει^ σάν τό σκυλλι τό πεινασμένο, \  
τ9 αυτί τού Πέρση άφεντικού του μέ τούς |  
γυναικείους τσακκισμούς του, μέ κύναιδα § 
χαμόγελα καί σείσματα στην πρέπουσα τήν \ 
ώρα.  ̂ \

Χ ο ρ ό ς  Γ ε ρ ό ν τ ω ν :  Ή  πόρνη |  
θάχει μιά συγχώρηση κΓ δ κλέφτης κά- |  
ποια πρόφαση. Θάχη δ μοιχός αδυναμίες |  
κΓ δ ψεύτης μεταμέλεια. ΚΓ ’ίσως τήν ά- |  
λαφράδα τού μυαλού νάχει δ φονιάς. Μά- I 
ναι δ προδότης έσχατος τών εσχάτων και £ 
πρωτοκακούργος. |

Π ρ ώ τ ο ς  Γ έ ρ ο ς :  Μήτε συ/χώρη· 4 
ση καί μεταμέλεια ή πρόφαση ή καί ν ο ύ | 
αλαφράδα. £

Δ ε ύ τ ε ρ ο ς  Γ έ ρ ο ς :  Μαύρη συν-j* 
είδηση σάν κάπνη, ξύλων χλωρών καί πνιγ-^ 
μονή, δπως μες τά κατώγια μας πού βράζει^ 
άρρωστος μούστος, μιά προσβολή θανατι-^, 
κή στ3 ανθρώπινό μας είδος. Κ.

Χ ο ρ ό ς  Γ ε ρ ό ν τ ω ν :  Κάποτε θάρ-ff 
θει ή ώρα πού τής πατρίδας ή συνείδηση*! 
μ9 ένα ξυπνά μαχαίρι πυρωμένο. Τρυπά m l  
στήθος κΓ αχνιστή τσίκνα μυών μυρίζει.^ 
Ό  νους τή σκέψη ντρέπεται. Κατηγορά τό!| 
λογικό καί ιήν πειθώ. Δέν ειν9 χαλκός τά* 
νεύρα. ΚΓ έρχεται μιά ώρα καί τά σπάζεΐα| 
Μέ μιά θηλιά δ προδότης κρεμάζει τή ζωή 
του από τή γή πού χίλιες—δυο φορές τήν· 
πρόδωσε. ^

Ζ ή ν ω ν α ς : Τ 9 άλογο πάρε καί τρε« 
χάλα τράβα στις βορεινές αχτές. Αύριο 
πρωί θά δής νά μπαίνει καράβι στο λιμά·| 
νι ιού Δαυλού. Περίμενε νά πέσει λίγο 
τριγύρω ή σκιά τής νύχτας. Κλεφτάτα χώ 
σου στο καράβι.

Ε ύ δ η μ ο ς :  Σεβάσμιε θειε, σ9 εύχα* 
ριστώ. Τούς κόπους σου δέ θά προσβάλω.S 
Τ 9 άξαφνα γεγονότα καί τά δύσκολα χαλ-| 
κεύουν τήν ψυχή. Φίλε 9Αρισ·όκυπρε, στο* 
στήθος σά φυλαχτό τό πρόσωπό σου θοχωΓ 
Έ ντιμ ε Νικοκλή, μ9 αδίκησες. ΚΓ δμωςί 
τό λόγο σου τον χάρηκα. Λίγους άν είχε 
τίμιους σάν εσέ δ τόπος τούτος, λεύτερο;*: 
θά ζ·>ύοε. Γέροντες, τής γής μας τούτη;,\> 
προστάτες συνετοί, σάς χαιρετώ. ί

Ζ ή ν ω ν α ς : 'Ό ,τ ι εϊδετε ή ακούσετε %
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νά μένει νεκρός παλιός σέ τάφο σφραγι
σμένο.

ΕΙΚΟΝΑ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η
Στην Α θήνα. Φιλόσοφοί κάτω άπ τις ελιές.

ΟΙ χρνσοϊ καιροί.
X « ρ μ ί δ η ς :  “Ενθεο κεφάλι ή ιδέα, 

μα ή πράξη στέφανο χαλκεύει.
' ' Α ρ μ ό δ ι ο ς :  Τά ώραΐα μένουν 

πάντα ωραία χΓ άν γλώσσα γνωστική τά 
κολακεύει κι9 άν άρνηση μέ πάθ ς αψ ιθιάς 
μέ διφορούμενα παιδεύει.

Ε ύ δ η μ ο ς : Κ ι9 οί δυό σας τ9 ά*ρα 
έπήρατε. Μά ό ζήλος, πάθο: φρόνιμο, πολ
λές φορές στο λάθος οδηγεί. “Αποψη μέση 
άς βρούμε.

Χ α ρ μ ί δ η ς :  Ή  επιμονή 'να ι λά
θος, τό γνωρίζω ..

" Α ρ μ ό δ ι ο ς :  Κ ι9 ή συγκατάθεση 
του πλούσιου φρονιμάδα.

Ε ύ δ η μ ο ς : Μονάχη ή 9Ιδέα τό θα ύ 
μα κρατάει μές την υπόστασή της. *0 σιέ- 
q)avoc τής πράξης καινούριο χρώμα ρίχνει, 
μέ δέν αγγίζει ιήν ουσία. Ή  9Ιδέα αύθύ* 
παρχτη. Κ ι9 ή Πράξη έργο τ* ανθρώπου 
φυσικό. Ή  Πράξη άν σύμφωνά μέ την "Ι
δέα, αρμόζει στέφανος στην Πράξη. Άλ· 
λοιώς ή Πράξη μοναχή μένει χειρονομία 
τού ενστιχτου κι9 έχει καλή κι* ανάποδη
όψη.

Δ ί ω ν : Άργόστολη ευτυχία τής ’Α 
θήνας καί λεύτερη συζήτηση λέ λόγους ορ
θούς γραμματικά, άκόνισμα τού νού σαν 
τό λεπίδι σέ πέτρα λαδωμένη, γνώσεις (φυ
λαγμένες πραμμάτιες έμπορα, πού πρόσφο
ρο καιρό προσμένει ν'αύξήσει ξαφνικά ό 

■ κέρδος) καί κάτι αισθήματα τής σάρκας πού 
δσο μέ πνεύμα τά τυλίγεις κομμάτια άλά- 

i ξευτου υλικού πιότερο μένουν κατά βάθος .!) 
, Αυτό ’ναι, φίλοι μου, φιλοδοξίες κι9 έργα 
\ μικρών ανθρώπων. Εύδημε, εσένα στο ζυ· 
,γό τού Πέρση, σά ζώο σιό μάγκανο, στε
γάζει ή γή σου. ’Εσένα, 'Αρμόδιε, λυώνουν 
iof έξοχες Συρακούσες ή πατρίδα σου, κά 
itco απ’ τό πέλμα όμόαιμού σου δυνάστη. 
ΓΩραΐα μιλάτε γιά νά πνίξετε τήν άσυνά- 
ριεια πού ώς τσουκνίδα γέμισε τό σιήθος 
?ας τήν καφερή της τρίχα 
| Ε ύ 5 η μ ο ς : Μάς αδικείς. Τήν πείρα 
Καρτερούμε σέ κάποιου στόματος τή διατα- 
Μ. Έ,-.ουν τά νιάτα δύναμη και πόθο. Λα

ξέψαμε τό σώμα καί τό πνεύμα μ9 οδον
τωτό πατροπαράδετο τσαμπί. Μά θέλουμε 
περίγραμμα, δυό στέρεους όχτους, νά ξεχύ
σουμε, όπως σέ κοίτη, τά νερά τού χείμαρ
ρου. Βρέχει πολύ στο φαλακρό βουνό.

Δ ί ω ν : Μ* ευχαριστεί ν9 ακούω πώς 
έχω γελαστή. Νοιοόθω διπλά, τον ήλιον, 
σάν λάχει νά τον δώ αναπάντεχα τήν ευ
καιρία θά βρήτε τήν ιδέα σέ πράξη σύμ
φωνη νά δείτε.

' Α ρ μ ό δ ι ο ς :  Θά προτιμούσα μυ
στικά μέ τό βαθύ εαυτό μου νά παλέψω. 
Τήν εύ'κολη φοβάμε απόφαση: μοιάζει μέ 
δίκοπο μαχαίρι.

Ε ύ δ η μ ο ς : Σάν ασπρομάλλα σκέψη 
αδύναμη, πού τσιγκουνεύεται τό χρόνο, φ ί 
λε, μιλάς.

Γ ια τί τήν ένσταση σηκώνεις πρωτού τό 
Δίωνα ν9 ακούσεις; Τήν άρνηση μέ τέτοια 
δέν ασπρίζεις. Μέ τό γερό επιχείρημα θά 
δείξεις τήν άρνηση άσπρομέτωπη.

Χ α ρ μ ί δ η ς :  Πρώτη μου αρχή ’ναι 
ή Πράξη. Δίχως τήν Πράξη κάθε Ιδ έ α  
μοιάζει σά δάκρυ από κρεμύδι. 9Ή  ά ν .θ έ 
τε, τ9 όργωμα τ9 αγρού χωρίς σπορά γιά 
χρήσιμο φυτό Τέτοιο όργωμα μπολιάζει 
μέ δύναμη τήν χτενισμένη γή γιά νάβγει 
θραφερό τ9 άγριοχόρτι. Καί ι ί  μ 9 αυτό; 
Μά στον καιρό τών ζιζάνιών θά ξεπεράσει 
ό στόρος τούς χωματένιους κόκκους τού 
τοπίου. Θά θέλεις χρόνια νά εξοντώσεις τά 
βάρβαρα παράσιτα. Τότε τί θέλεις τήν Ι 
δέα; μιά Ιδ έ α  πού σέ γέμισε οκνηρία;

Ε ύ δ η μ ο ς : Τότε τήν Πράξη αλογι· 
τη βάζεις κορώνα τής ζθ)ής;

Χ α ρ μ ί δ η ς :  Δέν είμαι τόσο αλό
γιστος. «Έ νθεο  κεφάλι ή 9Ιδέα, μά ή 
Πράξη στέφανο χαλκεύει». Αυτό είπα. Δέ
χομαι τό φώς, μά νά φωτίζει τό περπάτη
μά μου. “Αν τώρα γιά  \ά  δείξω τήν αξία 
τού παρ >μεληιιένου μέρους πιο έντονα το
νίζω τήν πλερά του, πρέπει σχήμα ρητορι
κό νά λογιστή.

Φ α ί δ ω ν :  (Μπαίνει μέ τό χορό τών 
Νέων) ’Ή ρθαν οί ν ιο ί, τής πόλης Γ  άνθος, 
μέ ρωμαλέαν άπόφαση σάν ύψος κύματος 
θεριεμένου.

Π  ρ ώ τ ο ς  Ν έ ο ς :  ’Αφέντης ό λαός 
στις Συρακούσες. Δέ χάνεις μόνο από τούς 
ξένους τής λευτεριάς τό δώρο. Π ιο δύσκο-
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λο και μισερό τό χάσιμο τής λευτεριάς από 
τό δικό σου. Νά πέσει ό Τύραννος στο χώ
μα για νά -ψηλώσει πια  ό λαός. 
Δ ε ύ τ ε ρ ο ς  Ν έ ο ς :  Νόμο δέ φτιάχνει 
ό ένας στους ξυπνημένους μας καιρούς. Τούς 
νόμους φτιάχνει ή ψήφος τού λαού για 
νάχει την ευθύνη σαν βοσκός μες τη δική 
του μάνδρα. Κ ι9 είναι ίσως για δλα τα κε
φάλια δ ψηφισμένος νόμος τού λαού. 
Ά λλοιώτικα νά πέφτει δ άρχοντας πώχει 
σά λάστιχο τό στήθος ή σαν καλάμι πού 
λιγά δπου τό φοβερίζει αγέρας.

Χ ο ρ ό ς  Ν έ ω ν :  Ή  ν,ότη 9νσι πλα
σμένη γιά  δ,τι δεν τ3 αψηφάνε οί γέροι. 
Μίσχος χλωρός πού σάν ξεδιάντροπος τρύ
πα τ’ αγέρι να μαζέψει τροφή και φως από 
τά γύρω. Τέτοιος δ νιος στην έξαρσή του. 
Έ ν ώ  ’ναι δ γέρος στέρφο ξύλο πού θέλει 
μιά απλωμένη ρίζα: ναχει τά χώμα βάση 
του πλατειά. Μήτε καταφρσνά αντιστύλια.

Π  ρ ώ τ ο ς Ν έ ο ς :  Ε ίν 3 τό καράβι 
αρματωμένο γιά ενα τραχύ ταξείδι. Κ ι3 έ
χει τό στήθος μας ετοιμαστή γιά τις μεγά
λες δάφνες. Δεν είναι ή δόξα τίποτε φτηνό: 
*Απ9 τό χυμό σου βγαίνει ώς ήλιος τη χρυ
σαυγή άπ3 τό αίμα τ5 ουρανού.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ς  Ν έ ο ς :  Θά βρή τό νό
ημα ή παίδευσή μας. Ζητήσαμε άσπρομέ- 
τωπη ζωή σ’ ενα ψηλό σημείο των ουρα
νών. Την ευκαιρία μάς δίνει δ χρόνος, κό
μπο; οτό μακρονήματο κουβάρι. Ποιος 
τάχα ξέρει άν κλώθει δεύτερο κόμπο ή 
μοίρα μας;

Δ ί ω ν : Διαμάντια οι αποφάσεις σας 
πού λάμπουν. Και τούς Θεούς ακόμα θά 
θαμπώνουν Με τή μεγάλη απόφαση ξε
φεύγεις τή φυλακή τού πνεύματος, τό σώ
μα. Σε τούτη μόνο ξεχωρίζεις άν έχης κάτι 
από τή λάμψη τών Θεών, κεοο τον κόκ
κο τής φωτιάς πού φύτεψε μες τό μυαλό 
τ* άνθρώπου δ Δίας.

Χ α ρ μ - ί δ η ς :  Τώρα πού βλέπω νά 
προβάλλει στα πρόθυρα ή μορφή τής Π ρά
ξης πόσο καλά διακρίνω την Ιδέα ! Κρατά 
τον ώμο και οδηγεί. Γ ι τ3 είναι ή πράξη 
δίχως μάτια: πρόσωπο μόνο κατακόκκινο, 
σάν πεταλούδα πού χορεύει στα νερά δταν 
στή θάλασσα βουτάει δ ήλιος στη βύσινή 
του δύση. Έ ν ώ  'ναι ή Τδέα αστερισμός

μέ μάτια, πού δλούθε βλέπει και τρυπά κι9 
αυτές τ'ις ινες μελετά.

c Α μ ό δ ι ο ς : Ή  λευτεριά τής πόλης 
στέκει πιο πάνω άπ9 δλες τις συγγένειες. 
Τού αίματος τάχατε ή φωνή, τού πλήθους 
την αγανάκτηση μπορεί νά πνίξει; Είναι 
οί δυό τους αρετές στή βάση. Μά είνα ψη
λότερη αρετή την πόλη σου νά σώσεις. 
Τού συγγενή τό λάθος δέ σηυαίνει ν9 αύ· 
ξαίρεις τάχα στης συγγένειας την «αρειή ύ· 
πσκούονιας τυφλά.

Ε ύ δ η μ ο ς : Τή νιότη μου σάς πα
ραδίδω αδερφικά. Ή  γή μου ακόμα δέ 
μού μύνηοε. Κ ι9 δ πόθος κάποτε ετοιμάζει 
άπ9 τό συμφέρον περισσότερα. Την άσκοπη 
ζωή τού πνεύματος στους άκκισμούς τής 
σκέψης και σοφίας βαρέθηκα, κι3 άς είναι 
γύρω δ τόπος ιδανικό τοπίο σάν ποίημα. 
Μυρίζει ή ελιά τριγύρω είρήνη. Τ 9 αηδό
νια δίνουν πλαδαρότητα σιούς αύγινούς 
περιέργους περιπάτους. Καλό 9ναι τό κρα
σί σάν επιστέγασμα τής νικητήριας μάχης. 
Μά δταν τό πίνεις νά ξεχνάς την άτολμία 
τού πνεύματός σου είναι σάν πράξη αυτό- 
χειρα ή προδότη.

Δ ί ω ν α ς : Πνευματικές μονομαχίες 
κατάντησε τό πράγμα, φίλοι. Καθένας πρέ
πει νά ετοιμάσει την αναχώρηση του μυ
στικά. Μές την Α θήνα  χίλιους κατασκό
πους καλοπληρώνει δ τύραννος. Βάθρο δέν 
έχει ή τυραννία τό στήθος τού λαού. Γ ι’ 
αυτή 3ναι οί πληρωμένοι και τύ καθάρισμα 
τών φωτισμένων. '

Φ α ί δ ω ν :  *Οιαν ερχόμουν, πίσω α
πό τό μάρμαρο εκείνο πέρα, μιά σκιά μού| 
φάνηκε πώς πέταξε μέ βία. Νάναι κατά-f 
σκοποί ή γέννημα τού νού; Σέ τέτοιες ώρ 
πυρετού δέ λογαριάζεις ψύχραιμα σαν το< 
κίστης.

Δ ί ω ν α ς : Κάλλιο νά σκορπιστούμ^ '  
πιά. Μόλις νυχτώσει νά βρεθούμε στον ogf 
μο τού Φαλήρου. Στο μεταξύ μήτε πού ft 
ξέρει ε\ας τον άλλο. Θάν3 κακό νά δώσον§ 
με στοιχεία τής δύναμής μας. Τ ’ άγνωσ 
πάντα καί κρυφό τά νεύρα τ9 άνιιπά 
θά τσακκίζει.

ΕΙΚΟΝΑ Τ Ρ ΙΤ Η  _
Μες το καράβι. Μπροοτά στις Σνρακονοεζ^\ 

Δειλινό.
' Α ρ μ ό δ ι ο ς :  Σέ παραλύει ό ΥΙΓ^

. L ·
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I  ρισμός! Νοιώθεις σά νάχασες κεφάλι κα'ι 
■J καρδιά. Κι* είν9 ή παιρίδα ή ρίζα σου.
I  Φέρνεις πανιού τό μάτι της. Μέ τούτο μο

νάχα βλέπεις καί ζυγιάζεις τον ξένο θ η 
σαυρό. Καλές μου Συρακούσες! "Αναψε 
κόκκινη ρόγα ό ήλιος οτά λευκά της τά 
μάρμαρα σαν κάμπος αίμα σ ι9 άφάλι του 

ΙΗ λεοχόσαρκου μωρού. ’Αγάπη μου, καλές 
μου Συρακούσες..!

| |  Δ ί ω ν : Τούς θαυμασμούς αφήστε καί" 
*!·ϊ τά δνείρατα. Τώρα άφεντεύ^ι ή δράση.

Ξύπνιο μυαλό καί χέρι στέριο. Αίσθημα μό· 
||1 νο ή λευτεριά πού δείχνει τώρα μιάν οψη 
ϊ|1 χαλασμένη. Κάντε τό πρόσωπό της νά γε- 
igt λάσει μ* ένα κλωνάρι ελιάς στα δάχτυλά της. 
\ύ X α ρ μ ί δ η ς : Βεβαίωση πήρες τό 
Μ. μαντάτο άν έφτασε στ’ αυτιά των φίλων, 
‘ς^Δίωνα; Κάποιος θά πρέπει νά τρυπώσει 
·] μες την πόλη.
J  Δ ί ω ν : Τό ξαφνικό νικά, Χαρμίδη.
II'Έ χουν τά,σχέδια πάντα φόβο. ‘Υπάρχουν 
g o t δειλνοί, πού μολογούν. ‘Υπάρχουν οι πα* 
ι|νούργοι, πού προδίνουν μια θέση νά κερ- 
Ιϊδίσουν στο παλάτι. ‘Υπάρχουν κι* οί πε
ι? μπάμ εν οι, πιοχουν καλό μισθό ν9 άκούνε

Ικαί νά λένε. Έ ν ώ  στο ξαφνικό τά πάντα 
σκύβουν. Χα\ει  ό στρατός τού παλατιού τό 
Υστόχο. Οί κεφαλιές δεν έχουν σχέδιο. Ξυ- 
Ιπνά τό πάθος τού λαού για πλιάτσικο. 

ίΕυπνά τό μίσος των δικών μας, πιοχουν 
ΐξεκάθαρο σκοπό τό ξεκαθάρισμα τού τύραν
νου άπ* τό σβέρκο τού λαού, 
ή Ε ύ δ η μ ο ς : Κ ι9 άν άποτύχουμε στο 
ξαφνικό;
,j Χ α ρ μ ί δ η ς :  Δεν έχει θέση τέτοια . 
)»πόθεση. Πλάθει τό φόβο πριν τή μάχη, 
ίοίτα νά μη σ* κούσουν οί άλλοι. Ό  πα 
ίκός δέ θέλει δυνατή φωνή γιά πρόσωπο 
ίελο'ίριο δράκου να σπείρει τό φαρμάκι 
£θύς δικούς μας.

Δ ί ω ν : Κ ι9 δμως θά δώσω άπάντη- 
I*, Χαρμίδη Τό ξαφνικό κι9 άν δέ τικη- 
ι χάνουμε εμεΐς μο'άχα τό παιγνίδι. Μά 
πελέκι της εκδίκησης θά πέσει σέ λίγους 

[νο τράχηλους. Ε ίναι μεγάλο αυτό τό κέρ·
; γιά την ήττα: νά μείνει τό προζύμι 

άλλη εξέγερση. Θά πη: πώς χάνει τό 
ίράγιο του δ λαός. Εύ .ολα χάνει κι9 ευ 
οι κερδίζει τό πλήθος σέ όλα: αγάπη,
8ο ή μίσος. Εξάλλου κύλησε βαθιά ό

λαός. Βλέπεις νά υπάρχει κ ι9 άλλο σκα
λοπάτι;

Φ α ί δ ω ν !  Πολεμικά καράβια προ
χωρούν άπ9 δλες τις μεριές τριγύρω μας σά 
νά μάς δένουν δαχτυλίδι.

Δ ί ω ν : Κακό σημάδι ό κύκλος.
Χ α ρ μ ί δ η ς :  Κι ε ιν9 υποχώρηση 

σχεδόν αδύνατη. *Όχι σάν πράξη. Στήν 
κατάλληλη ώρα μιά νίκη 9ναι κι9 αυτή σάν 
έχει μέσα τό νόημα τού σχεδίου. Μά εδώ 
πια θ ά ν ' λιποψυχία χωρίς ελπίδα γλυτω
μού.

Δ ί ω ν : Νά ρωτηθή δ καθένας.
‘ Α ρ μ ό δ ι ο ς :  Θά πολεμήσω εδώ 

στά πατρικά νερά. ’Εχθρός ε ιν9 κι9 of εχ
θρικές Ιδέες. Σέ ξένους τις εστίες δέν πα
ραδίνω γιά νάχω πάντοτε τό στίγμα τού 
προδότη. Γ ιά  την ανύψωση της γης μου 
πολεμώ. Νά υποχωρήσω ντρέπουμαι τήν 
ίδ ια  τού στήθους μου τή λάμψη.

Δ ί ω ν : Κ Γ εσύ, Χαρμίδη, πραχτικέ 
σάν τό σκαφτιά στο δύσκολο χωράφι;

X α ρ μ ί δ η ς : Θαρρώ πώς είπα εγώ 
τή γνώμη μου. Θά πολεμήσω αφού δέν 
βλέπω τρόπο μιας έντιμης φυγής. Νά συμ
μαχήσω μέ τον τύραννο; Θάταν μιά λύση 
πρόχειρη. Μά ωστόσο κ ι9 άν πραχτικός θά  
ντρέπομαι νά ρίξω σέ τούτη την κατάπτω
ση μιά ωραία Ιδέα.

Δ ί ω ν *. Κ Γ εσύ, Εύδημε, πού συλλο
γιέσαι, τό κύμα βλέποντας νά γλύφει δμοια 
τού τύραννου τά ξύλα καί τά δικά μας πού 
δνειρεύονται τή νίκη;

Ευ" δ ή μ ο ς :  Τήν πλαδαρότητα τού 
τόπου μου μέ τό βαρύ τό πέλμα τ* Ά σ ιά - 
τη δέ χώνευα. Τό πνεύμα δέν κοτούσε μ ή 
τε σά μύτη τού πουλιού νά ξεπροβάλει νά 
πιή νερό καί φώς. Τού τυφλοπόντικα 
τό βίο πορεύοταν τού πνεύματος ή 
αφρόκρεμα κοιτώντας γιά δυο κουκ- 
κια σιτάρι νά επαινέσουν μ9 ελληνικά επ ι
γράμματα τον ξένο. Μ ιά δράκα, ξυπνημέ* 
νοι μέ βοηθήσανε μπαρκάροντάς με σέ κα 
οάβι εμπορικό τάχα γιά τή Σιδώνα. Μέ 
δέχτηκε ή Α θ ή ν α  Ισότιμα δέ λέω κουβάλη
σα πολύ χρυσάφι. Μορφώθηκα στο σώμα 
καί τό νού. Τούτο τό απόχτημα θά πρέ
πει γιά τή μεγάλη Ιδέα τή λευτεριά—γιά 
τούτη δά τό παίδευα— νά τό χαρίσω στις 
Συρακούσες. ‘Η  θυσία στήν ώρα της θά
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γίνει. Τ ι πειράζει άν ειν9 δ τόπος Συρα
κούσες κ ι9 οχι Κύπρος;

Δ ί ω ν : Τή θέση ας πάρουμε τής μά
χης κ ι9 ας είναι δοξασμένος ό χαμός μας.

Φ α ί δ ω ν :  Έ ρχοντα ι of ναύτες. Και 
στο πρόσωπό τους βαρύς συλλογισμός κα
ραδοκεί, σαν τίγρη δίπλα στην πηγή Τό 
λόγο μέτρησε μέ την περίσταση, Ξεσπά πο
λύ εύκολα 6 θαλασσινός.

Π ρ ώ τ ο ς  Ν α ύ τ η ς :  Μ9 εμπορικό 
σκοπό γυρνούσα ξένες άχτές και πατρικές. 
Μάλ7ωσα στήθος—στήθος μέ τή θάλασσα 
στις άσχημές της ώρες. Ε ίχα  στο νοΰ νά 
φτιάξω τή ζωή μου μέ τήν πραμμάτια και 
τήν πανουργία. Νά πολεμήσο^ δεν τό σκέ- 
φτηκα ποτέ. Συ χαίνουμε νά τρέχει τό αίμα 
έκει πού θά  μπορούσε νάν* κρασί ή αλεύρι 
από τούς μύλους ή πετράδια γιά τούς πο· 
λύστραφτους λαιμούς.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ς  Ν α ύ τ η ς :  Υ πάρχει 
τρόπος νά τό σκάσουμε. Νά κατεβάσουμε 
τις βάρκες σά νυχτώσει. Τά ξενικά καράβια 
θά προσέχουν τό καράβι. Ό  νους σέ τέτοι
ες ώρες πιά φελα. Τό κόλπο μας δεν πέ

ρασε. Γ ιατί νά μήν αλλάξουμε τό σχέδιτ;
Τά κατοτόπια ξέρω στις άχτές. Σέ μι9 

άλλη πό?νη θάβρουμε καράβια χο'>ρια νά τα- 
ξειδέψουμε μακρυά.

Χ ο ρ ό ς  Ν α υ τ ώ ν :  Μέ κάναν τά
ταξείδια πολυμήχανο, γιατί δεν έχει σιγου
ριές ή θάλασσα μι9 αμφίβολη δουλιά τό 
εμπόριο. Κατεργαριές, λοιπόν, εκεί πού ή 
αρετή μας βρίσκει δυσκολία Μο όξυλοςκΓ 
αλύγιστος σημαίνει δέντρο ξερό ή κουφάρι.

Δ ί ω ν : Ή  θά?ασσα κι9 ή βάρκα ει- f 
ναι δικές σας. Έ μ εΐς  μάς συγκρατάει δ πό- £ 
θος σάν τον Ιξό στα ξώβεργα πού συγκρα- |  
τάει τά φτερωτά. |

Φ α ί δ ω ν: Τό έμβολο μπήκε στά τιλευ* ι 
ρά μας. Μάς ζύγωσε στο μεταξύ δ εχθρός. \ 

Δ ί ο) νΐ Έ ντιμ ο  θάνατο, λοιπόν. * 
Ε ύ δ η μ ο ς: "Αχ! τρύπησε τό στήθος |  

μου τό βέλος. Τριαντάφυλλο σχημάτισε τό § 
δέρμα. Δεν τώμαθα πώς Ιχει τόσες γλύκες 
δ θάνατος γιά μιά μεγάλη ιδέα. 9Αθάνατο 
τό πνεύμα θ9 ανταμώσει τή σπίθα τ9 ουρα
νού χο)ρίς ντροπή. Δεν έχει βάθος ή ζωή 
άν δεν έχει κ ι9 δ θάνατός της βάθος.
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Είναι φυσικόν νά ε ΐμ εθα  πολύ ευαίσθητοι ημείς οί *Η πειρώ ται δναν πρόκειτα ι  
διά ζητήματα σχετιζόμενα μέ την τύχην περιουσίων μεγάλων ευεργετών, αι όποια ι κ ιν 
δυνεύουν νά έξανεμισθούν όχι από την  έ’λλειψιν καλής διαχειρίσεως, άλλ' από κατά συρ
ροήν αδικίας εκ μέρους τού Κράτους εις βάρος των ιδρυμάτων τά όποια συντηρούνται 
από αύτάς. Και ή ευαισθησία αυτή προέρχεται από τήν αυτόματον προβολήν τής σκέ- 
ψεως δτι ό όφειλόμενος σεβασμός προς τήν θέλησιν των μεγάλων  *Ππειρω τών οί όποιοι 
διέθεσαν  τά  χρήματά των π ρ ω τ ί σ τ ω ς  διά σκοπούς ούχί στενώς τοπικούς, αλλά π α 
νελληνίου σημασίας, έπρεπε  νά άποτελή χρέος τ ιμής δι όλους και προ παντός διά το 
Κράτος, το όποιον αμέσως και εμμέσως ηύηργετήθη από τά κληροδοτήματα. Ε ϊμ ε θ α  
συνεπώς υποχρεωμένοι νά ύψώσωμεν από τών στηλών αυτών κραυγήν διαμαρτυρίας δια 
τάς γενομένας και γιγνομένας υπό τού Κράτους αδικίας εις βάρος τής περιουσίας τής  
Ριζαρείου '  Εκκλησιαστικής Σχολής, αδικίας αι όποΐαι εάν δεν επανορθω θούν θά  οδη
γήσουν εν τάχει τήν Σχολήν εις τελείαν έξουθένωσιν. Κ ατάπληξιν  άλλά και άγανάκτη- 
σιν προκαλούν τά οσα ή Σχολή—διά τού ΙΙολυμελούς Συμβουλίου της— καταγγέλλει εις 
τεύχος είδικώς προς τούτο εκδοθέν: Συνέχισις τής παρανόμου έπ ιτάξεω ς τών κτιρίων  
της, άφαίρεοίς και άχρήστευσις οικοπέδων της δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, 
δεσμεύσεις γηπέδων ανευ άποζημιώσεως, κατάργησες φορολογικής απαλλαγής ής έτύγχα  
νε ού μόνον εν *Ελλάδι άλλά και εν Ρωσσία ε π ί  Τσάροιν. Καί όλα αυτά γίνονται εις βά
ρος μιας Σχολής ήτις έχει ιστορίαν όσην καί τό <Ελληνικόν Βασίλειον, ιστορίαν συνυφα- 
σμένην όχι μόνον μέ τήν ύπόστασιν τής  *Ελληνικής Παιδείας, άλλά καί αυτού τούτου  
τού Κράτους, αφού επ ί εκατονταετίαν καί πλέον at στρατιαί τών αποφοίτω ν της άπετέ-  
λεσαν τά εκλεκτότερα στελέχη τής δημοσίας ζωής εις όλους τομείς της. Δεν θά  ύπεισέλ-  
θωμεν εις τάς λεπτομέρειας τών πρωτοφανών αυτών αδικιών . Τούτο μόνον τονίζομεν:  
Τό * Ελληνικόν Δημόσιον έχει ηθικήν μέν νποχρέωαιν νά αεβασθή τήν Ιστορίαν καί τό 
εργον τής Σχολής, νομικήν δε τοιαύτην νά προβή εις τάς δεούσας ένεργείας διά τήν κα
ταβολήν τών νομίμων αποζημιώσεων Είναι ανάγκη εθν ική  νά συνεχισθή άπροσκόπτω ς  
τό εργον τής Σχολής, δ ι ' ο καί π ρ έπ ε ι  νά αρθούν τά προβαλλόμενα ήθελημένως ε μ π ό 
δια εις τον δρόμον τής ιστορικής της αποστολής.

Γ ΙΑ  Τ Ο  Τ Ρ Ι Τ Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο
*Η « 'Η πειρω τική  'Ε στία*  Θ εσσαλονίκης ε ίν α ι  

ί ενα σωματείο  πού  έχει δώ σει λα μ π ρ ά  ώ ς τώ ρ α  
! δείγματα ευ θ ύ νη ς  τής αποστολής της. Κ αί ο ί 
V σχετικές εκδηλώσεις της δεν  π ερ ιο ρ ίζο ν τα ι  μο- 
^νάχα  στην λαμπρή  εκπροσώ πηση τού ή π ε ιρ ω τ ι -  
ικοΰ ονόματος στή συμπρωτεύουσα άλλά  καί στο 
ίένδ ιαφ έρο  πού επ ιδε ικνύει γ ιά  δλα τά  σ οβ α ρά  
Ιζητήματα πού συνδέονται μέ τήν πόσης μ ο ρ φ ή ς  
ιάνάπτυξη τής ’Η πε ίρου . Δείγμα τοϋ ενδ ια φ έρ ο ν 
το ς  α ύ ιοΰ  αποτελε ί και ή έκδοση υπομ νήμ α τος  
|τής 'Ε π ιτ ρ ο π ή ς  Μ ελετών της σχετικά  μέ τήν άνά* 
ίγκη ίόρύσεως Π α νεπ ισ τη μ ίου  στά Γ ιάννενα . Σ το  
υπόμνημα αύτό υπ ο γρ αμ μ ίζετα ι  π ρ ώ τα — και τεκ* 
μηριώνεται κατά τρόπο π ε ισ τ ικό —ή άναγκαιό- 
Ιης τής λε ιτουργίας καί τρίτου Π ανεπ ισ τημ ίου  
(«τήν Ε λ λ ά δ α  και εξηγούντα ι οί λόγοι γ ιά  τούς 
Ιποίους πρέπει νά π ρ ο κ ρ ιθ ο ΰ ν  τά Γ ιάννενα  ώς 
Ιδρα τού νέου Π ανεπ ιστημ ίου .  Π ρ έ π ε ι  συνεπώς 
Ιά δ ιαβάσουν μέ προσοχή οί α ρμ ό δ ιο ι  τό υπό- 
νήμα αύτό καί νά λάβουν ύπ* οψη τις γνώ μες 
ού δ ιατυπώ νονται.  "Εχομε τή γνώ μη  δ τ ι  θ ά

πεισθοΰν γιά τήν ορθότητα τους καί θ ά  προ· 
βουν στις ανάλογες είσηγήσεις έτσι ώστε νά ίκα- 
νοποιηθή τό πανηπειρωτικό αύτό αίτημα πού 
συμπίπτει νά ταυτίζεται καί μέ τά συμφέροντα 
τού "Εθνους.

*
Τ Ο  Λ Υ Κ Ε ΙΟ Ν  Ε Λ Λ Η Ν ΙΔ Ω Ν

Π ρ έ π ε ι  νά  έ ξ α ρ θ ή  μ ιά  α κόμ α  εκδήλ ω ση  τής 
πο λύπ λευρ ης  δρσσεω ς του Λ υκείου Έ λ λ η ν ίδ ω ν  
Ί ω α ν ν ίν ω ν .  Ε ίν α ι  ή π α ρ ο υ σ ία  τού χος>ευτικού 
τμ ή μ α το ς  τού Λ υκείου στήν 22α Δ ιε θ ν ή  "Ε κ θ εσ η  
τής  Θ εσσαλονίκης κα ί ή π ρ ο β ο λ ή  τώ ν  ή π ε ιρ ω τ ι -  
κών χορών, κατά  τέτο ιο  τρόπο, μέσω τού έορτα* 
στικοΰ π ρ ο γ ρ ά μ μ α το ς  τής Έ κ θ έ σ ε ω ς ,  ώστε νά  «- 
π ο ν ε μ η θ ή  α πό  τις δεκάδες  χ ιλ ιά δ ες  τώ ν  θ ε α τ ώ ν  
δ ίκ α ιο ς  ό έπα ινος  στούς εκτελεστός των. Λ υ π ο ύ 
μαστε γ ια τ ί  λόγο ι τεχν ικο ί  δεν  μάς επ ιτρ έπ ο υ ν  , 
— τό τεύχος βρ ισκόταν  στήν π ε ρ ίο δο  τής όλο· ζ 
κληρώ σεώ ς του δταν μάς σ τ ά λ θ η κ α ν — νά δήμο· $  
σ ιεύσουμε κα ί  σχετικά  κλισέ φ ω το γ ρ α φ ιώ ν .  Θ ά  Μ 
μάς δ ο θ ή  εύ κ α ιρ ία  νά κάνουμε τούτο σέ άλλ ε ο



έκδηλοίσεις ίου Λυκείου πού ευτυχώς είναι καί 
πολλές καί αξιόλογες.

¥

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ Τ Η Σ  Π Ο Λ Ε Ω Σ

Συγχαίρουμε καί μεϊς to  συνεργάτη μας κ. 
Βασίλη Κραψίτη για την τιμητική διάκριση πού 
του γίνηκε μέ την απονομή σ' αυτόν μεταλλίου 
τής πόλεως των Ίωαννίνων. Ε ίνα ι καί δική μας 
Ικανοποίησις νά τιμώνται οι συνεργάται μας. 
*Όμως—οφείλουμε νά το πούμε —αυτή ή θ ο ρ υ 
βώδης δημαρχιακή πρωτοβουλία, γιατί δένύπήρ- 
χε σύνδεσή της μέ προηγούμενο γεγονός, μάς 
έκανε νά διατυπώσουμε πολλά ερωτηματικά. 
Πότε π.χ. δημ ιουργήθηκε δ θεσμός τής απονο
μής μεταλλίων στά Γιάννινα; Π οιο  είναι τό ό ρ 
γανο (επιτροπή κρίσεως) πού τά απονέμει, ποιες 
προϋποθέσεις υπάρχουν γιά τήν απονομή τους, 
καί ποιο ι είναι άξιοι τής διακρίσεως αυτής; *Ό 
πως τουλάχιστο ξέρουμε οί τιμητικές διακρίσεις 
πού δίδονται από παντός είδους ιδρύματα καί 
οργανισμούς διέπονται από μιά οργανική συγκρό
τηση μέ προγραμματισμό, ευθύνη καί συνέπεια. 
Τέτοια  πράγματα στά Γιάννινα δέν υπάρχουν. 
Γ ι ’ αυτό, γ ιά  νά διασκεδασθοϋν οί έντυπαισεις 
καί —γιατί νά τό κρύψουμε;—νά έκλείψουν καί 
τά παράπονα καί τά όχι ευχάριστα σχόλια, καλό 
θ ά  είναι νά δοθή στή δημοσιότητα έκ μέρους 
τού Δήμου μιά υπεύθυνη αιτιολόγηση τής ενέρ
γειας του, πράγμα πού θ ά  ύποβοηθήση καί τούς 
μελλοντικούς διεκδικητάς τού μεταλλίου νά προ- 
βούν στις αναγκαίες...ενέργειες γιά τήν απονομή 
του καί σ ’ αυτούς.

¥
Κ ΙΝ Η Σ ΙΣ  ΔΙΑ Τ Η Ν  ΕΛΛ. Ο ΙΚ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΑ Ν

Ή  «'Ηπειρωτική Ε σ τ ία »  είχε τήν ευκαιρία 
νά άσχοληθή πολλές φορές μέ τήν ά άγκην τής 
άναπτύξεως τής οικοτεχνίας στή χώρα μας. Καί 
παράλληλα παρηκολούθησε καί κάθε σχετική 
κίνηση γύρω από αυτό τό πράγματι «πολύτιμον* 
γιά τήν κοθολική φυσιογνωμία τής ελληνικής 
ζω ής πρόβλημα. Τώρα δε, διαπιστώνουσα μέ 
πολλήν Ικανοποίηση τήν ώρίμανσι αυτής τής 
Ιδέας, συγχαίρει μιάν έκδήλωσι, προχωρημένης 
κάπως μορφής, πού οφείλεται στήν πρωτοβου
λία τού Σωματείου «Ελληνική  ‘Ένωσ,ς*, ιό ό
ποιον υπό τις «κατευθυντήριες γραμμές» τού κ. 
Τ ίνου Ρ. Σ. Μπαλάνου (προέδρου) ίδρύθη μέ 
σκοπόν τήν άνάπτυξιν τής οικοτεχνίας επί εύρέ* 
ος κοινωνικού -  οικονομικού ενδιαφέροντος. Τ ε 
λευταία μάλιστα, κατόπιν τής όλοκληρώσεως 
μ ιας αξιοπρόσεκτης σειράς άναπτύξεως των επί 
μέρους άνακυπτόντων ζητημάτων διά τήν συγ- 
κρότησιν ενός πραγματοποιήσιμου προγράμμα* 
τος, ή «Ελληνική  "Ενωσις», άπηύθυνε ένα πλή
ρες υπόμνημα πρός τούς Βασιλείς, τόν Διάδο
χον, τήν Κυβέρνησιν καθώς καί πρός πάντα αρ
μόδιον, υπεύθυνον παράγοντα πού θά  μπορούσε 
νά συμβάλη οπωσδήποτε είς τήν επιτυχίαν μιας 
τέτοιας έξορμήσεως. Ή  « Η πε ιρ ω τ ικ ή  Ε σ τ ία ς ,  
συντασσόμενη πάντοτε πρός κάθε έξόρμησιν διά

τήν άνοδον τού τόπου μας, τονίζει καί εδώ τήν 
ιδιαιτέραν σημασίαν πού ενέχουν οί σκοποί τής 
κινήσεως αυτής καί συνιστά τήν όφειλομένη έκ- 
τίμησι καί συμπαράστασι, τής όποιας πρέπει νά 
τύχη αυτή από όλους μας γενικώς.

*
ΟΙ «ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
Τό γνωστόν Σονματεϊον ^Φίλοι τών Ίωαννίνων* 
τό όποιον τόσην εύρεΐαν καί θετικήν δράσιν έχει 
στό σχετικώς μικρό χρονικό διάστημα από τής 
ίδρύσεοις του, εμφανίζει - ίδίονς τελευταία— ένα 
πρόγραμμα άναπτύξεως δράσεως στό μέλλον α ρ 
κετά ή, μάλλον, ίσως δυσαναλόγως έκτεταμέ* 
νον μέ τάς ύπαρχούσας δυνατότητας γιά έναν ’Ορ
γανισμό ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ή  «Η πειρω τι
κή Ε σ τία» , ή οποία εκτιμά καλλίτερα παντός, 
άλλου τις τέτοιες εξορμήσεις, συγχαίρει εϊλιν.ρι* 
νά τούς πράγματι φίλους αυτούς τών Ίω ανν ί
νων καί ελπίζει, ότι, πολύ σύντομα, θά  τής πα- 
ρασχεθή ή ευκαιρία νά προβή, ως έκ ιής . απο
στολής της, καί είς τήν άσκησιν άξιολογήσεως 
τού όλου έργου τού φιλοπροόδου καί πολιτιστι
κού αυτού σωματείου.

Η Μ ΟΝΗ Ν ΤΙΛΙΟΥ
Ό  καθηγητής τού Ε. Μ. Πολυτεχνείου Α θ η 

νών καί γνωστότατος κ. Δημ. Εύαγγελίδης, άσχο- 
λήθηκεν εφέτος σιό νησί Ίωαννίνων, γιά τήν 
α ισθητικήν άποκατάστασι τής περιφήμου βυ
ζαντινής εκκλησίας τού άγ. Νικολάου τής Μο
νής Ντίλιου. Ή  εργασία αυτή τού κ. Εύαγγελίδη 
υπήρξε πράγματι πολύτιμος καί έν ταυτώ εκτά
κτως αποκαλυπτική γιά μιάν ύπάρχουσαν εκεί 
υπό μορφήν χρονιάς καταρροής κατάσταοιν πού 
διεΐπεν ώς τώρα τά μοναδικά γιά τήν ιστορική 
καί τήν καλλιτεχνική τους συγκρότηση αυτά 
βυζαντινά μνημεία στή νησίδα Ίωαννίνων. Ή  
«Η πειρω τική  Εστία», ή οποία έχει ΰπ* όψη της 
οπωσδήποτε καλώς καί τις γνώμες, πάνω σ ’ αυτό, 
τού κ. Εύαγγελίδη, έφιστά ίδιαιτέρο)ς τήν προ-; 
σοχήν καί τονίζει επίσης ιό καθήκον τόσον τών 
αρμοδίων, όσον καί τών ύποχρέων γιά τήν κα
λύτερη δυνατή άποκατάστασι τών πραγμάτων 
καί σιοστή συντήρησι ιών μνημείων καί στή δια· 
χείρηση τών έσόδίυν έχ τής περιουσίας της. Δ ιό ·^  
τι, είναι άπαράδεκτον—τουλάχιστον—νά χάνον-J^ 
ται βαθμηδόν τέτοια έργα, ενώ, θ ά  είταν δυνα-ΐ'ΐ.· 
τόν νά έχουν μιάν άριστη συντήρησι από τή μιάν 
έπαρκώς αύτοδύναμον οικονομία τής Μονής Γ 
αυτής. * 1.

* .ί;«
Χ Ο ΡΗ ΓΙΑ  ΤΟ Υ ΔΗΜΟΥ

Είναι όχι μονάχα ευχάριστο, αλλά καί εν- r  
θαρρυντικό τό γεγονός τής χορηγίας τού Δ ή μ ο υ ι£  
γιά την αγοράν πινάκων άπό τήν έκθεσιν, πρός-’ 
οικονομικήν υποστήριξή ττις, κατά τον πράγμα* y  
τι δόκιμον αυτόν τρόπο. Πρώτα στους καλλιτέ*;^1' 
χνες καί ύστερα σ' όλο τό κοινό ή έμπρακτη α^ νν 
τή κατανόηση είχε τήν άγαθώτερην άπήχη0ψ>^
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Τέτοιες... σπατάλες(;) συνιστοΰν αναμφισβήτητα 
την καλύτερην και τη χρηστότερην οικονομικήν 
άσκηση των υποχρεώσεων ενός Δήμου. Διότι, 
έτσι, άφ* ενός ή πόλη μας — πού δέν πρόσφερεν 
εύφορο έδαφος για την στήριξη τής ωραίας ού 
τής προσπάθειας—καλλιεργεί τουλάχιστον ένα 
κλίμα ύποθάλψεως μιας πολυτιμώτατης κινήσεως, 
ενώ, άφ* ετέρου, επιτυγχάνει, έτσι, και τόν πρώ
τον— έστω «πυρινικόν» —εξοπλισμόν, για τήν 
πραγματοποίηση ενός μεγαλύτερου ακόμη σκο
πού—: τήν δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης. 
Χειροκροτούμε ή, μάλλον, χαιρετίζομε τήν φιλο
πρόοδο αύ^ή χειρονομία τής πόλεως καί, πέραν 
αυτού, διαφ ονοΰμε—δυστυχώς — ώς πρός τόν τρό
πον τής διατΗσεως τού ποσού τών 20 000 — πού 
ένεκρίθησαν τελικώς υπό τής Νομαρχίας—γιατί 
έτσι—στήν αγοράν δέν έλήφθησαν ύπ' οψιν, ού
τε τό πνεύμα τής χορηγίας (ένίσχυσις, δΓ αυτού, 
τού τρόπου, τής έκΟέσεως ώς συλλλογική έκδή · 
λωσις—δέν στάθηκε δυνατόν να ύποστηριχΟούν 
(κατά τό δυνατόν) οί καλλιτέχνες, χιορίς τήν ε
πιβαλλόμενη ευγενική αδιακρισία. Πάνω στό ί
διο θέμα, θά είχαμε νά διαφωνίσουμε και ώς 
πρός τήν έκτέλεσιν τής αγοράς, έγινε κατ’ έκλο· 
γήν επιτροπής πού ώρισεν επί τούτο ό Δήμος. 
Διότι, έξω απ* τήν υποχρέωση—άν πούμε—τής 
εντολής πού είχε καί τήν οποίαν έξετέλεσε—κα
λώς ή κακώς άδιάφορον, δέν είχε τήν πρόνοιαν 
νά ζήτηση τήν υποτίμησι τής τιμής τών έργων 
πού διάλεξεν, άπό τούς καλλιτέχνες πού τά έ
φτιαξαν. Θά πή κανείς, οτι αυτό δέν είναι γιά 
κανέναν οδυνηρό—ευτυχώς—,άλλά όμως, ot δια
στάσεις του, (τού γεγονότος) είναι σε όχι καλλι
τεχνικά μέτρα κομμένες.

Και... έν πάσει περιπτώσει, θέλομε νά πι- 
, στεύομεν, ότι δέν διεπράχθησαν σφάλματα έφ*
. οσον, όλ’ αύτά, ξεκινούν απ’ τήν ορθή γραμμή 
• της καλής πίστεως. Κι* εμείς, απ’ εκεί, άκρ ι - 
‘ β ώ ς, γράφοντας, είμαστε βέβαιοι πώς τίποτε δέν 
 ̂πήγε στα χαμένα. Γι’ αυτό, κλείνομε τό παρόν 
^σημείωμα μέ τήν πιό κοντινήν ελπίδα—βασισμέ
ν η  σ’ αύτήν ακριβώς τήν προαίρεση—,δτι, στό 
μέλλον, θά καταστή δυνατόν νά καρποφορήσουν 
γόνιμα. Κι’ απ’ αυτού έπεκτεινόμενοι—,κρατού- 
•μεν Οπό σημείωσιν μόνον τήν καλήν μας πίστη 
,γιά μιάν επανάληψη—έστω (-) ίσιος — χωρίς τά 
ιπροταθέντα κριτήρια. Μακάρι. Διότι τότε, ήδη θά 
(έχει επιτύχει τό σοβαρό βήμα πού κατόρθωσεν ό 
ρήμος, μέσα στά παρεξημένα ένδιαθέροντα «προ- 
περαιύτητος» γιά τις κύριες υποχρεώσεις του.

ΑΨΥΧΟΛΟΓΗΤΑ

(ώς έχαρακτηρίσθη) ποσόν τής χορηγήοεως» πι· 
στώσεως έκ 30.000 δρχ. δι* αγοράν πινάκων ύπό 
τού Δήμου. Καί τό γεγονός δέν θά είχε τουλά
χιστον έπανάληψιν έαν και ό κ. Νομάρχης δέν 
τό περιέκοπε πως ώς μεγάλο γιά τά οίκονομικά 
τού Δήμου καίτοι—κατά τήν ομολογίαν του—δχι 
επαρκές γιά μίαν ολόκληρον δεκάδα εκθετών. 
Χωρίς, έν προκειμένη), νά έχωμε κανένα λόγο νά 
άμφ«βά?ν(ομε γιά ιήν ειλικρίνεια τής κακής έκτι- 
μήσεως τών πραγμάτων αυτών, έν τούτοις, επι
βάλλεται νά τονισθή τό άψυχολόγητον τοιούτων 
αντιδράσεων γιά τήν επιτυχία μιάς κινήσεως πα- 
νηπειρωτικής μορφής έπί επιπέδου όντως πανελ
ληνίου καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. Διότι, έτσι, 
ή έκθεσις άντι τής πανηπειρωτικής ύποστάσεως 
πού είχεν ώ; προσφοράν υψηλής ποιότητος καί 
άνωτερας μορφής αγωγής, ύπήρχ3ν ό φόβος νά 
θεωρηθή άπό τούς παρεξηγούντας ώς... περιττή 
πολυτέλεια, καθ’ ήν στιγμήν τόσα και τόσα δα- 
πανώνται διά τήν κατασκευήν αναγκαίων μέν αλ
λά όχι καί πέραν τών περιορισμένων αξιώσεων 
ποικιλονύμων άλλων έργων. Δέν ξέρομε, βέβαια, 
άν, κατά τήν άντίληψιν πολλών, οί πίνακες, τά 
βιβλία, ή μουσική καί οί άλλες εκδηλώσεις τής 
Τέχνης, εΐνσι πράγματα γιά τά όποια θά πρέπει 
νά φροντίζωμεν αφού δλα τά άλλα υπάρχουν πλήν 
αυτών. ‘Αλλά, έν τούτοιςξέρομεν δτι δέν Οά δυνη- 
θούμε νά σκεφθοΰμεν άλλοιώς, έφ* δσον δέν έν- 
νοήσωμεν δτι οί άνθρωποι αρχίζουν νά υπάρχουν 
εκεί ακριβώς πού τελειοσνουν οί κοινές γιά δλα 
τά πλάσματα βιολογικές άνάγκες. Καί Οά είταν 
τραγική παρεξήγηση τής ίδιας μας τής ζτοής εάν- 
πράγματι άντιστρέφαμεν ημείς τούς όρους αυ
τούς, όπως Οά είταν έξ ίσου πλάι η ή πρόταξις 
τής κατασκευής ενός υπονόμου ή 100 μέτρων 
δρόμου άπό τήν προσφοράν μιάς—ακόμη καί τής 
ελάχιστης— έκδηλώσεοίς τού ανθρώπου οτήν έκ
φραση — έστω καί τήν υποτυπώδη — τού Θεού... 
Έάν, δμως, ημείς είμεθα, τότε, έξω τών πραγ
μάτων, άλλοιώς, θά εΧμασιαν, οπωσδήποτε, έξω 
αυτής τής ίδιας χής ζωής, ’Αλλά, ώστόσο, καί 
πέραν τής διαφοράς αυτής—ανυπάρκτου, άλλω
στε—,μέ τόν θόρυβον αυτόν, εκείνο πού θά έπι- 
τυγχάνετο, κυρίως, θά είταν ένα χείριστο προη
γούμενο στήν πόλη μας, γιά νά αποπειραθούμε 
στό μέλλον νά έπαναλάβουμε αυτές τις... πολυ
τέλειες, οΐ όποιες συιιστούν, εντούτοις, καί 
τις πρωταρχικές, τις στοιχειωδέστερες—πρό παν
τός—άνάγκες μας. Διότι, έξιο άπ* τις διαπιστώ
σεις αυτές, υπάρχει δυστυχώ; ή πραγματικότης. 
Κι’ αυτή δέν είναι ίτούλάχιστον καθόλου ένϋαρ- 
ρυντική.

*
Έπί τού θέματος τής επιτυχίας τής έκθέσεως 

Ικαστικών τεχνών, δέν έλλειψαν δυστυχώς καί... 
ιψυχολόγητες παρεξηγήσεις. Τούλάχιστον καθ* 
|σον αφορά τήν άνάγκην τής πάση θυσίφ—έστω 

ύποστηρίξειός της καί άπό μέρος τού Δήμου. 
|3τσι, καθ’ ήν περίπτωσιν μάλιστα ένεδεικνύετο 
|»ίως ή παρέμβασις τού ενδιαφέροντος άπό μέ- 
ί$ του, ήγέρθη καί κάποιος θόρυβος—παρά τό 
)πηρόν τής έκδηλώσεως διά τό... «τεράστιον

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Είναι πράγματι αξιοθαύμαστος ή ζοιτικότης 

καί—προπαντός—ή αντοχή πολλών προσπαθειών 
πού καταβάλλονται γιά τήν προαγωγήν τής πό- 
λεώς μας, στόν τελευταίο καιρό. Κι’ αυτή ή α
νεξάντλητη ήπειρολατρεία έπεκτείνεται, εν πνεύ- 
ματι καθολικότητος, πράγμα πού νά είναι καί σέ 
Ισότητα κλίμακος καί πρός τήν γενικήν άλλην ά-
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νάπτυξιν τής ζωής στα Γιάννινα. ΓΓ  αυτόν ακρι
βώς τό λόγο, επιβάλλεται νά ύπαρξη απαραίτητα 
και μία έκτίμησις των αποτελεσμάτων, για νά μή 
συμβή ώστε — καμμιά φορά — ή εκ μεταΟέσεως 
παρεξήγησις ώς πρός τις δυνατότητες άναπτύξε- 
ως, άφ’ ενός, και ώς προς τις ένδεικνυόμενες α
νάγκες, ά φ ’ ετέρου. Γιατί, πέραν τής καλής και 
ά γαθής προαιρέσετος, ή οποία συνιστά, έν προ
κειμένη, τό κίνητρον όλων των στραυροφορειών 
υπέρ μιας άναγεννήσεως τής θρυλικής πόλεώς 
μας, ελλοχεύει πάντοτε ό κίνδυνος τής κατασπα- 
ταλήσεως στα μή στοιχειωδώς αναγκαία ή, του
λάχιστον, στα μή άντέχοντα για μιαν αυτοτέλεια 
προσφοράς έν μέσω τής προελάσεως τής εποχής 
μας. Γ ι '  αυτό, όχι απλώς καλόν, αλλά, πράγματι 
επιβεβλημένοι* θ ά  είταν, στις προσπάθειες αυτές 
όλες, νά υπάρχει κάποια υπεύθυνος κατεύθυνσις, 
ώστε καί τό αποτέλεσμα νά είναι κατά πάντα 
σεβαστόν καί αδιάβλητο—προ πα ντό :—καί ή 
παρουσία του ένδισφέροντος για τά Γιάννινα νά 
μην προέρχεται κατά κύματα διαφόρων συχνο
τήτων καί εξ Ιτερονύμιον τόπων.

Δεν νομιζομεν, ότι, κοντά στις τόσες άλλες 
εκδηλώσεις—πού ευτυχώς δέν λείπουν—θά είταν 
αδύνατο νά έπιχειρηθή τΓύ?*άχιστον καί ή μία: 
γιά τον συντονισμόν όλων αυτών.

*
Η Α' ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
(*Ένοι καλλιτεχνικόν γεγονός μοναδικής ση

μασίας στην ελληνική έπαρχία, τό όποϊον έπέρα- 
σε δυστυχώς κάπως άπαρατήρητον από τους ύπο- 
χρέους διά την έκτίμησίν τους).

Ή  «’Ηπειρωτική Εστία», παρά τήν αντιξοό
τητα των περιστάσεων καί—πρό παντός—παρά την 
σχεδόν απουσίαν ένεργού ένδιαφέροντος - κ α τ ’ αρ
χήν τούλάχιστον -  των διαφόρων παραγόντων τής 
πόλεως (άρχών, όργανισμών ιδρυμάτων κ.λ,π.). 
έπέτυχε, παράλληλα πρός τήν πνευματικήν προ
σφοράν της έπί πανελληνίου ένδ αφέροντος, καί 
ένα πράγματι καλλιτεχνικό προηγούμενο γιά τήν 
ελληνικήν έπαρχίαν.

Έτσι, χωρίς καμαιά βοήθεια καί μέ μόνη τήν 
εύγενή άνταπόκρισι των Έπειρωχών καλλιτεχνών, 
σέ περίστασιν οίκονομικώς άκρως κρί σιμόν γιά 
τήν ίδια, ώργάνωσε μιάν εύρυτάτης συμμετοχής 
καί πανελληνίου ένδιαφέροντος έκθεσιν εικαστι
κών τεχνών, ή όποία παρουσιάσθηκε μέ αξιώσεις 
άνωτέρας προσφοράς καί μέ προοπτικήν παγιώσε- 
ως ενός μεγάλου καί σημαντικού γεγονότος γιά 
τήν “Ηπειρον είδικώς καί, γενικώτερα, γιά όλό- 
κληρη τήν έπαρχία, πρός δημιουργίαν Ιτσι ενός 
θεσμού γιά μιάν έτήσία συλλογική καλλιτεχνική 
κίνηση καί έξω άπό τήν ’Αθήνα.

Πρός τήν κατεόθυνσιν αδτήν. έφέτος, ή προσ* 
πάθεια τής c'Ηπειρωτικής Εστίας» ήδη έπέτυχεν 
απολύτως καί ή Δ' 'Ομαδική Πανηπειρωτική “Εκ* 
θεσις Εικαστικών Τεχνών άνοιξε πανηγυρικώτατα 
σχεδόν καί έν έπισήμψ τελετή μέ καθολική συμ
μετοχή όλοκλήρου σχεδόν νής πόλεως καί τών 
άρχών καί μέ τήν αύτοπρόσωπον παρουσίαν τών

πλείστων έκ τών συμμετασχόντων καλλιτεχνών 
καί ή όποία έκράτησε δέκα τρεις ολόκληρες μέ
ρες (5 -18  2)βρίου).

Ή  Ικθεσις αύτή—ή όποία έστεγάστηκε ατό 
μέγαρο τής πρώην Έθν, Τραπέζης (δωρεάν παρα- 
χώρησις τή* Τραπέζης)—είναι καί πρέπει νά θε
ωρείται ώς ή πρώτη στην Ιστορία τής ’Ηπείρου 
καθώς έπίοης καί ώς ή πρώτη ώργανωμένη καλλι
τεχνική κίνησις εδρείας έκτάσεως καί ομαδικής 
παρουσίας, σέ ολόκληρη τήν ελληνικήν έπαρχίαν. 
Στην εκθεσι πήραν μέρος άποκλειστικώς Ή πει- 
ρώτες καλλιτέχνες απ’ όλη τήν Ελλάδα, γιά τήν 
Ιπαφή τών οποίων έπρωτοστάτησαν στην ’Αθήνα, 
καί οί έπί τούτου άφιχθέντες Ιωάννα καί Κώστας I 
Μαλάμος (ζωγράφοι), θέμος Μάίπας (ζωγράφος) \ 
καί Τίτσα Χρυσοχοΐδου (γλύπτρια). Τά έκτιθέντα I 
έργα έν όλψ 162, έκάλυψαν σχεδόν όλους τούς |  
τομείς τών εικαστικών τεχνών ήχοι ζωγραφική, |  
γλυπτική, χαρακτική. Συγκεκριμένως έξέθεσαν i 
οι ζωγράφοι ’Ιωάννα Μητσέα—Μαλάμου, ή Τέμις |  
Μανέκκα — Ηουτέτοη. ή επτάχρονη Τζούλια Χρη- 1 
στογιώργου. ό Βασ. Δρόσος, ό Δημοσθ. Κόκκινος, 6 I  
Κώστας Μαλάμος, ό θέμος Μά’ίπας, ό Κενάν Μεσ- |  
σαρέ καί, δι* έργων των, οί άποθανόντες Πάνος |  
Άραβαντίνός καί Βασ. Κουρεμένος. ’Επίσης πλήν 1 
τών ζωγράφων, έξέθεσαν έργα ή γλύπτρια Τίτσα Κ 
Χρυσοχοΐδου καί ό χαράκτης Πέτρος Παπαβασι- 5 
λείου. Ή  εκθεαις δε αυτή—πρέπει νά σημειωθή |  
μέ πολλήν ίκανοποίησι—Ικάλυψεν έπίσης όλες τίς g 
τάσεις καί όλες σχεδόν τις «σχολές», τά προβλή- |  
ματα, τις αναζητήσεις καί τίς έπιτεύξεις τής |  
Τέχνης στην εποχή μας, Ινώ οί έπισκέπτες της, I  
μέσα στις 13 μέρες πού ύπήρξεν άνοικτή, ύπερβαί- I  
νουν τίς 12.000, πράγμα πού έδημιούργησεν έτσι 1 '  
τις πρώτες—άριστες μάλιστα—προϋποθέσεις γιά S : 
μιάν «έξ έπαφής» πλατειά καλλιτεχνικήν αγωγή |  * 
τού κοινού τόσο στα Γιάννινα, όσο καί σέ όλο- 1 1 
κληρη τήν “Ηπειρο. Έν τούτοις, όμως, είναι κ ά - |*  
πως άπογοητευτικό τό ότι τό πράγματι τεραστίαςί* 
σημασίας καλλιτεχνικόν αυτό γεγονός δέν Ιτυχε I 1 
καί άπό μέρος τών ‘Οργανισμών καί 'Ιδρυμάτων■ *· 
ώ ς  κ α ί  τ ώ ν  δ ι α φ ό ρ ω ν  τ ο π ι κ ώ ν ! ' ;  
άρχών τής ύποστηρίξεως έκείνης τήν οποίαν θ ά | : 
έπρεπε νά έχει μιά προσπάθεια καλλιτεχνικής κ ι- |·  
νήσεως συλλογικής μορφής, μοναδικής διά τήνΐ ' 
επαρχιακήν 'Ελλάδα, ώστε νά πάρη καί έπίσημονI’- 
θέαιν ώς ένα ένδιαφέρον σημαντικόν στην άνάπτυ-Ι* 
ξι τής ζωής τής έπαρχίας. Διότι, ανατάσεις ώς ήΐ* 
έκθεσις αύτή, όταν μάλιστα απορρέουν άπό τίς! 
θυσίες καί τό υστέρημα ώρισμένων πνευματικών!*· 
ανθρώπων στην πτωχήν έπαρχία, είναι άπαράδε-Ι’1 
κτο νά μην τυγχάνουν κάποιας Ιδιαιτέρας ύπο*!1 
στηρίξεως καί υποδειγματικής—ίσως—μεταχειρί-ϊ - 
σεως, ιόσον άπό μέρος τής κρατιπής άντιλήψεως|;5 
όσον καί άπό μέρος τών τοπικών παραγόντων. *Ε·Γ 
ξαίρεσιν ευτυχώς—καί δυστυχώς—γιατί είναι μόγ^' 
νον έξαίρεσις) ό Δήμος τής πόλεως, 6 όποιος, χαΗ * 
ρίς αντιρρήσεις καί με αξιέπαινο κατανόησιν, έψή»Χ> 
φισε κονδόλιον άπό 30.000 δρχ. γιά τήν αγορά* 
έργων, πρός ένίσχοσιν έτσι τών καλλιτεχνών, 
Νομαρχία Ίωαννίνων, ή όποία αγόρασε κι* 
γιά τόν ίδισ σκοπό, έργα αξίας 4.100 δρχ. καί ι
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μοναδική χωρίς κανένα άντάλλαγμα προσφορά τής 
«Εταιρ ίας ΤΙπειρωτικώνΜελβτών» μέ ποσόν 2,000, 
το όποιον έδωσε προθυμότατα καί από μόνη της, 
γιά νά συμβάλη έτσι στη μείωσι τών δαπανών πού 
απαιτήθηκαν γ ιά  τήν οργάνωση χής έκθέσεως. 
Τέλος, παρ' όλες τις δυσοίωνες α&τές ένδείξεις καί 
χί,ς ανεπαρκείς στο άποτόλεσμα έκδηλώσεις, ή Α' 
‘Ομαδική Πανηπειρωτική "Εκθεσις είναι πλέον 
γεγονός σχήν Ιστορία χής πόλεως Ίωαννίνων. Τ ώ 
ρα’ ή έπανάληώί της καί στό μέλλον—πράγμα 
πού αποτελεί καί τόν αντικειμενικόν σκοπόν χής 
όλης προσπάθειας τής «’Ηπειρωτικής Ε σ τία ς  — 
θά εξαρτηθή δυστυχώς καί από άλλους παράγον
τες (οί οποίοι άπουσίασαν εφέτος) πέραν χής «Ή* 
πειρωτικής Εστίας» καί τής πατριωτικής άνταπο· 
κρίσεως χών Ή πειρωτών καλλιτεχνών Διότι, δεν 
θα πρέπει νά διαφεύγει κανενός ότι όλ' αύτά πού 
αναπτύξαμε παραπάνω συνιστοΰν όχι καί θετικήν 
θέσιν χής πόλεως—ώς άνχαπόκρισιν—πρός μίαν 
άξιοθαύ'.ιαστον προσπάθειαν γ ιά  τή δημιουργίαν 
ενός προηγουμένου πανελληνίου ενδιαφέροντος.

Δ Κ.
* * *

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Δ η μ η τ ρ ί ο υ  Ε.  Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ .  Ψήφισμα 

τον βασιλέως Νεοπτόλεμον εκ Δωδώνης. Ά ·  
Οήνα 1956, ('Ανάτυπο έκ τής Α ρ χα ιολογ ικ ής  
Έφημερίδος 1156).

Τό ψήφισμα χού βασιλέως Νεοπτόλεμου του 
Ά λκ έτα  γ ιά  τό οποίο ό έπί κεφαΛής τίτλος, ανα
καλύφτηκε άπό τόν γνωστό γιά  χίς σχετικές του 
έρευνες καθηγητή τού Πολυτεχνείου καί συγγρα
φέα τής πιό πάνου διατριβής, κ. Δ. Εύαγγελίδη, 
κατά τις άνασκαφές πού ό ίδιος διενήργησε στή 
Δωδώνη, στά 1953, είναι ένεπίγραφο οέ μιά έπ ί-  
μηκη πλάκα άπό ασβεστόλιθο, ύψ. 0,76 πλ. άνω 
0,385, καί κάτω 0.42 πάχος δέ 0,15. *Η άνακά- 
λυψη αυτή, έχει έντελώς ξεχωριστή σημασία γ ιά  
τά άρχαΐα  ιστορικά τής Η πείρου: Πρώτο, γ ια τ ί  
είναι, τό α ρ χ α ι ό τ ε ρ ο  άπάνου σέ λιθάρι 
ελληνικό άπό τήν Ή πειρο  κείμενο. Δεύτερο για* 

ιτί μάς παρέχει νέα στοιχεία γ ιά  τήν Πολιτεία 
Μαλοοσών καί τεκικά, γ ιατ ί  μάς κάνει 

,γ ν ω σ τ ά τά ονόματα ν έ ω ν  η π ε ι ρ ώ τ ι 
κ ω ν  φ ύ λ ω ν ,  άγνωστων ίσαμε τώρα.

Τά ψηφίσματα είνα δυό: καί τό μέν πρώτο, 
δίνει πολιτικά δικαιώματα στή Φαλίστα σύζυγο 
τοϋ ’Αντίμαχου καί στους άπόγονούς της, χό δέ 

εύτερο, στή Φιντώ καί τούς άπόγονούς της. Ό  
εοπχόλεμος, ε ίχε  γίνει βασιλιάς, ζώνχας άκό- 

ιη ό πατέρας χου, στό καιρό τής δεύτερης άθηνα- 
Ικής ναυτικής συμμαχίας. Μετά δέ τό θάνατο του 
αχέρα του, πήρε συμβασιλέα του, τόν Αδερφό 
ου Άρύβα, Τά ψηφίσματα, έγιναν άνάμεσα 670 
αί 366 π. X.

Δέ γνωρίζουμε τίς δυό γυναίκες χών ψηγκ- 
μάτων- όμως, παρόμοιες διακρίσεις, ήταν έντε- 
ώς τιμητικές* γιατί, κανονικά, ή γυναίκα, δέν 
αν δυνατό νά άποκτήση πολιτικά δικαιώματα. 

2τά ψηφίσματα έπίσης αύτά* αντί νά κατο

νομάζεται—όπως ήταν ουνειθισμένο—τό κ ο ι 
ν ό ν  ή ή εκκλησία των Μολοσσών, αναγράφονται 
τά ονόματα αρχόντων, άπό χό κ ο ι ν ό  πιθανό
τατα έκλεγόμενων, χών λεγάμενων έκε ΐ  δαμιορ- 
γών, πού πρώτη φορά άπαντούν σέ Η π ε ιρ ώ τ ικ ες  
επιγραφές καί Η πειρώ τικ ες  Πολιτείες, καί ήταν 
πιθανότατα άρχοντες τοϋ δ ή μ ο υ  καί μέ τό δ ή 
μ ο άσχολοόμενοι. Ίδιάζουσας έδώ σημασίας ε ί 
ναι ή λεπτομέρεια, ότι αυτοί προερχόταν άπό δ ιά
φορα Η πε ιρ ώ τ ικ α  φύλα. Ά ς  σημειωθή ότι ή πο
λιτική διάρθρωση τών ηπειρώτικων φύλων ήταν 
κάπως ιδιόρρυθμη, "Οπως ξέρουμε άπό τά πολλά 
ηπειρώτικα φύλα τρία ήταν τά σημαντικώτερα*. 
οί Χάονες, οί θεσπρω ιο ί καί οι Μολοσσοί, οι 
τελευταίοι, όμως ήταν οί Ισχυρότεροι καί αύτών 
πσύ έπικράτησαν καί κατώρθωοαν νά πάρουν τήν 
άρχηγία μέ τόν βασιλιά τους. Ά λ λ α  δίπλα σ’ αύ- 
τόν, υπήρχε ένα συμβούλιο, άς πούμε, πού τό άπο- 
τελοϋσαν καί μέλη άπό τά άλλα ήπειρωτικά φύ
λα. Τώρα, τήν εποχή χής υπογραφής διά χό 369 
π.Χρ. χά μέλη χού συμβουλίου λέγονταν δ α μ ί 
ο ρ γ ο ί , καί αυτό τό όνομα ε ίχα ν  οί άρχον
τες σέ πολλές δωρικές πολ ιτε ίες  πού ήταν συγ
γενε ίς  μέ τούς ήπειρώτες. Φυσικά οί άρχοντες 
αύτοί, οί δα(_ιοργοΙ(=δημιουργοί) ήταν άντιπρό 
σωποι τού λαού πού μάς λέει ότι ό βασιλιάς δέν 
ήταν απόλυτος μονάρχης γ ιατ ί  άκουε καί τή γνώ
μη τών δαμιοργών. Α λ λ ά  ό βασιλιάς ήταν πά ν
τα άπό τό φύλο τών Μολοσσών, σά νά λέμε κ λη 
ρονομικός άρχηγός όχι τών Ή πειρωτών, άλλά 
τών Μολοσσών. Ά λ λ ω ς  τε τό όνομα Ή π ε ιρ ο ς  δέν 
ε ίχε  ακόμα έπικρατήσει ώς έθνικό όνομα όλων 
τών φύλων. Μονάχα κατά τό τελευταίο τρίτο τού 
τέταρτου αιώνα μέ τόν βασιλιά Αλέξανδρο πού 
σκοτώθηκε στην ’Ιταλία, πού πήγε νά προστατεύ- 
ση τούς εκεί  "Ελληνες εναντίον τών τοπικών λα 
ών, τό όνομα Ή πε ιρ ώ τα ι  έγινε κοινό σ' όλους 
τούς Η πειρω τικούς λαούς. Μετά τό θάνατό του 
μάλιστα τό 330 π.Χ. δημιουργήθηκε ή συμμαχία 
τών Ή πειρωτών κα ί τά ’Ηπειρωτικά φύλα ε ίχα ν

Ο Ε Κ  Τ Ω Ν  Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Ω Ν  Μ Α Σ  
κ. Μ ΙΧ Α Η Λ  Μ Α Ν Ο Σ

'Η  άκριβής διενθυνοις τον έν τάίς 
'ΙΙνωμέναις Πολιτείαις ευρισκομένου 
ΔιενΟνντου τής «Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η Σ  
Ε Σ Τ ΙΑ Σ » κ. Μ ιχαήλ Μάνου, ηα- 
ραποιηΟεϊσα έκ τυπογραφικής αβλε
ψίας εις προηγονμενον τεύχος μας, 
είναι ή έξής-

Mister: M 1CAEL M ANO S  
35—24, 104 Street 

COPONA  68, N E W  UORIC ‘
U. S . America
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κάποια Ισοτιμία μέσα στο κοινόν τών Μολοσσών 
πού πάντα επικρατούσε υέ τον βασιλιά τουςΓέως 
δτοο ό Πύρρος από τήν αρχή τού τρίτου αΙώνα 
κατώρθωσε μέ τήν προσεκτικότητά του νά γί- 
νη άπόλυτος μονάρχης, αλλά αύτός έμπασε τήν 
Ή πειρο μέσα στην παγκόσμια ιστορία τής έπο- 
χής σαν πρωταρχικό στοιχείο πρωταγωνιστή.

’Εννοείται ότι τά τρία μεγάλα ηπειρωτικά 
φύλα άποτελούνταν κι* αύτά από άλλα μικρότερα.

’Από τΙς επιγραφές αύτές, μάς γίνουνται 
γνωστά καί φύλα, ά γ ν ω σ τ α  μέχρι σήμερα, ό
πως οι Άρκτάνες, oi Έονιστοί, οί Τριφυλοί. Σέ 
εξήντα καί πλέον -  μαζί μέ τΙς προσθήκες των 
ψηφισμάτων υπολογίζει ό σογγραφεΰς τά όσα έ 
γιναν γνωστά Η πειρώτικα φύλα καί μέ νεώτερα 
ευρήματα άνεβαίνουν σέ ογδόντα καί παραπάνω. 
'Ακόμα καί μέ καινούργια κύρια Ονόματα προσώ
πων, πλουτίζεται ή Ηπειρώτικη διάλεκτο από τις 
επιγραφές αύτές: π. χ . Είόύμμας, Έχέμμας, Κερ- 
δίμμας, 'Αμφικόριος, Άνδροκάδης,Λαφύργας κ*ά,

’Από τήν πιό πάγιο μικρή περίληψη, γίνεται 
εύκολα αντιληπτή ή εξαιρετική σημασία τής ανα
κάλυψης τού κ. Λ. Εύαγγελίδη, ό όποιος, μέ τΙς 
σημαντικές αρχαιολογικές καί ιστορικές, γύρω 
από τήν αρχαία Ή πειρο  ερευνές του, έχει συν- 
δέ σει άναπόσπαστα τό όνομά του »ιέ ττν Ιδιαίτε
ρη πατρίδα μας πού είναι καί δική του.

Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 

*
Ρ ό δ η  Κ α ν α κ ά ρ ι  — Ρ ο ύ φ ο υ  (Προ- 

βελέγγΐου): Ή  Ρίζα τον Μν&ου, Αθήνα 1957. 
Αορείαστο σ κ ο τ ά δ ι Ά θήναι 1957.

Ο,τι χαρακτηρίζει τήν εποχή τής Κατοχής, 
στην όποια ά\αφέρεται τό τρίτομο έργο τού Ρ ό
δη Προβελέγγιον: Τ ό Χ ρ ο ν ι κ ό μ ά ς  Σ τ α υ 
ρ ο φ ο ρ ί α ς ,  είναι: ‘Απ’ τό ε*α μέρος τό άγ
χος, βιωτικό ή ηθικό, πού δημιουργεί ή πα
ρουσία τού ξένου στρατού, τού καταχτητή. Άπό 
τό άλλο μέρος ή πύλη—είτε είνοι αυτή έσωτε- 
κή πάλη ιδεολογικής τοποθετήσεως, είτε μια εμ
παθής σύγκρουσις Ιδεολογιών πού κατεβαίνει 
σιό πεζοδρόμιο μέ τό περίστροφο τής δολοφο
νίας ή τό σιέν τής οδομαχίας.

Μέσα ο* αύτη τη θύελλα ζούν τήν εφηβεία 
τους οί ήρωες τού Χ ρ ο ν ι κ ο ύ  μ ι ά ς Σ τ α υ -  
ρ ο φ ο ρ ί α ς .

Πώς συμμετέχουν στα προβλήματα τής επο
χής τους; Καθώς ανήκουν όλοι τους οέ μιαν εύ
πορη τάξη, τό βιωτικό πρόβλημα δεν παρουσιά
ζεται τουλάχιστον οξύ. Πιότερο τούς κεντρίζει τό 
ηθικό πρόβλημα, ή έλλειψη τής ελευθερίας, τό 
πληγωμένο εθνικό φιλότιμο.

*Η τάξη, στήν όποια ανήκουν, τούς προσδι
ορίζει και τήν Ιδεολογική τους τοποθέτηση —κι 
έτσι αυτή δεν παρουσιάζεται μέ τήν οξύτητα τής 
εσωτερικής κρίσεως.

Μέ κίνητρο τή νεανική ανησυχία και κατεύ
θυνση τον διπλό αγώνα κατά τών Γερμανών και 
των Κομμουνιστών ξεκινά ή δράση.

Κεντρικό του πρόσωπο είναι ό Μιχαήλ, νέ
ος πού ασκούσε μιαν άκτινοβουλία στους φοιτη

τικούς κύκλους. Έ  προβολή του ανάμεσα άπό τά 
άλλα πρόσο)πα θά μπορούσε νά γίνη κατά δι·ό 
τρόπους: α) άμεσο: "Οπως συμβαίνει για τό Ι
διο πρόσωπο (σιήν πραγματικότητα πρόκειται 
για τον φοιτητή Κίισο Μσλτεζο, πού δολοφονή
θηκε άπ* ιούς κομουνιστές) σ* ένα άλλο μυθι- , 
στόρημα, τήν Τ ε ι χ ο μ α χ ί α  τού Φράγκο- - 
πουλου, κατά τρόπον μάλλον άποτυχημένον. β) 
έμμεσα: Δηλαδή προβάλλοντας τις αντιδράσεις 
πού προκαλυύσε ή παρουσία του, είτε στούς φί
λους (καί στήν περίπτωση αυτή ήταν ένας θαυ
μασμός μυστικιστικός) είτε στούς εχθρούς (πού 
τελικά τον δολοφονούν). παρουσία του παρα. [, 
μένει ζωντανή ανάμεσα στούς συντρόφους του, I, 
καί μάλιστα σέ στιγμές κ ρ ί σ ι μ ε ς ,  ακόμη jj 
καί πολαι μετά τό θάνατό του. Έπομέντος ή προ- ί- 
βολή του επιτυγχάνεται μέσα στο χρονικό. Μο- ν 
νάχα πού ό Μιχάλης προβάλλεται, δ ε ν  έ ρ μ η -  g 
ν ε ύ ε τ α ι . Κι είναι κατά τή γΐίόμη μου αυτό 6 
αδυναμία, όσο κι άν δημιουργειται γύρω του μια |  
ατμόσφαιρα υποβλητική. |

'θ  νούς μου πάει στον άλλον ήρωα ενός |  
χρονικού μιάς εποχής παράλληλης, στό Νικολάϊ I 
Νικολάγιεβιτς Σταυρόγκιν, τών «Δαιμονισμένων» 
τού Ντοστογιέφσκυ. Έκεΐ, σ’ δλον τον πρώτο τό·. 
μο, γίνεται λόγος γι’ αυτόν, οί άνθρωποι τόν πε
ριμένουν, ή φαντασία ιόν υψώνει.

Στό υπόλοιπο έργο ό Σεαυρόγκιν έρευνάται 
μέ βάση τις αντιδράσεις του. τις ενέργειες του.
Τό ίδιο γίνεται εκεί καί μέ τούς άλλους ήρωες 
(τι θύελλα στόν Σάτωβ!). Κι άς σημειωθή πάλι: 
είναι μια εποχή ανάλογη.

Εκείνο άκριβώς πού γίνεται αισθητό στό 
χρονικό είναι ή έλλειψη τής έντάσεως, τού πά
θους (σέ μιαν εποχή έμπαθή), ή έλλειψη τέλος 
τής βυθομετρήσεως. ι

'Η  παρουσία χών υπολοίπων προσώπων εί- : 
ναι αναιμική. "Ο,τι τά χαρακτηρίζει δέν είναι ή Τ 
βαθειά ε σ ω τ ε ρ ι κ ή  π ε ρ ι π έ τ ε ι α ,  άλ- ■ 
λά ή συγκομιδή εμπειριών πού τούς προσφέρει r 
ή εποχή. Πολύ καλά δίνεται ή έρεοτική εμπειρία, ; 
άλλα σέ όλες τις εποχές. Επομένως εδώ δέν μπο
ρεί νά ζυγίζη πολύ. ά
Οί συλλογισμοί κι οί διεξοδικές αναλύσεις πού 
ακολουθούν κάθε επεισόδιο (κατά τόν τρόπον 
τού P ro u st), επιδέξιες άλλα καί βαθυφανεϊς ένί- jj 
οτε, συχνά κουράζουν. Παράδειγμα ό Β' τόμος 
όπου δίνεται ό εκφυλισμός τού Αγώνα—όσο κι 
άν σ* αύιόν ή κόπωση τού αναγνώστη συμπίπτει 
μέ τήν απογοήτευση τών ηρώων. ; .

Τέλος, όσον αφορά τήν έλλειψη δομής, α& 
τή σ’ ένα μεγάλο έργο (όπως π.χ. οί Δαιμόνισμα^ 
νοι) δέν ενδιαφέρει, σ* ένα άλλο όμως έργο (Λ*; 
πλώς «αξιόλογο») γίνεται αισθητή. ΙΓ;

Χρισιόφ. Μ. Μηλιώνης Μ
*  Λ*7

Π ά ν ο υ  Μ η τ σ ο π ο ύ λ ο υ :  <Πρωταρχικ3Λ*Γ 
γραμμές άπό τήν επιστήμην τής κοινώνw . 
κής πολιτικής». Μ>·'

Ό  κ· Πάνος Μητσόπουλος, έταξε τή ζωή Λ μ 
σ ' ένα μεγάλο ιδανικό: στή βοήθεια τού αυνοβ; 
θρώπου του και πρωτίστως τών φτωχών καί τβ  «,
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πεινών, των άποχειροβιώτων. Μέ μια τεράστια 
πείρα αποχτημένη επί 46 χρόνια στην ύτηρεσία  
του ' Υπουργείου 'Εργασίας—σήμερα είναι Γ ενι
κός Δ ιευθυντής—και μέ μια επιστημονική κα
τάρτιση άρτιωτάτη, μάς έχει δώσει ώς σήμερα 
σκέψεις και Ιδέες καί λύσεις σε προβλήματα 
πρωταρχικής σημασίας γ ια  τον τεράστιο όγκο 
του ελληνικού πληθυσμού. Τό τελευταίο του β ι
βλίο πού έχει για τίτλο του «ΙΙρωταρχικές γρ α μ 
μές άπό,τήν επιστήμη τής Κοιν. Πολιτικής» καί 
άπετέλεαε ένα μ ά θ η μ α  κατατοπιστικό γ ια  την 
’Ανώτερα Σχολή Στελεχών Κοιν. Προνοίας 
Χ .Ε  Ν., είναι τόσο θεμελιώδες καί τόσο γλ α φ υ 
ρό στο ύψος του, ώστε θ ά  μπορούσσμε νά πούμε 
πώς, πολύ σπάνια κερδίζουμε τή γνιύση μέ τήν 
λογοτεχνική μαγεία τού λόγου Πρωτίστως όμως, 
ή ούσία αυτού τού βιβλίου έχει μια μεγάλη α 
ποστολή- Γιατί κατορθώνει νά συλλαμβάνει π ο 
λύπλευρα σύγχρονα βασικά προβλήματα πού έ 
χουν άμεση αξία καί σημασία πολυσήμαντη για 
τούς ταπεινούς καί τούς αδυνάτους τής ζωής 
πού ενώ δουλεύουν καί αναλίσκονται στούς τό 
πους τής δουλειάς, δεν χορταίνουν τό ψωμί τους 
Τό γεγονός δέ, ότι ένας υπεύθυνος ά νθρω πος — 
ό Γεν, Δ)ντής τού *Υπ. Ε ρ γ α σ ί α ς - έ χ ε ι  ξ εκ ά θ α 
ρες σκέψεις καί βλέπει τόσο μακριά, κάτοχος 
ενός ιστορικού καί εμπειρικού υλικού, σημαίνει 
πώς ή Δημόσια ζωή τού τόπου μας δέν έχει τό
σο σαπίσει- *Η φωνή τού κ. Πάνου Μητσόπου- 
λου, είναι μια ζεστή ψωνή ανθρωπιάς, μιας α 
γάπης πού άναδίνεται από τήν ευαίσθητη κ α ρ 
διά ενός υπαλλήλου πού δέν παρασύρθηκε στό 
μαγκανοπήγαδο τής υπηρεσίας του. αλλά σ τά 
θηκε αγωνιστής καί “Ανθρωπος άκέρηος στή 
μεγάλη αποστολή πού τον έταξε ή Πολιτεία. ο>ς 
φορέα τής κοινωνικής της πολιτικής. Κάθε υ 
πάλληλος, κάθε εργάτης, καθένας μας, θ ά  έπρε 
πε νά είχε για εγκόλπιό του τις «Πρωταρχικές 
γραμμές τού κ. Μητσόπουλου καί για  «ΙΙιστεύω» 
του τις απλές, τις ανθρώπινες σκέψεις καί κου 
βέντες τού βιβλίου του.

Τό βιβλίο του, είναι ένα έξανθρωπιστικό 
βιβλίο, α π ’ ιά  πιο παρηγόρα τής εποχής μας.

ΚΩΣΤΑΣ ΖΗ Λ ΕΜ ΕΝ Ο Σ 
*

Μ ι χ .  Σ τ α σ ι ν ο π ο ύ λ ο υ :  * Έ η ι & ε ώ ρ η ·
σ ι ς  Δ η μ ο σ ί ο υ  Δ ι κ α ί ο υ  κ α ι  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ  Δ ι 
κ α ί ο υ * .

Είναι μερικά θέματα  καί μερικά γεγονότα 
ιέσα στήν πνευματική μας ζωή πού όσο χι άν 
,‘χουν ύηή διάφορη καί πρόθεση κάπως άλλιώτι- 
ιη, δέν θα  πρέπει νά περνάν απαρατήρητα από 
εριοδικά όπως ή «’Ηπειρωτική Ε σ τία * . Ή  «Έ · 
ιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου καί Διοικητικού 
ακαίου» τού ποιητή καί καθηγητή τού Διοικ. 
,ικαίου κ. Μιχ. Στανινοπούλου, όσο κΓ άν έχει 

οστολή νά διαφωτίσει τούς νομικούς μας ώσ* 
Soo, επειδή έχει βασικά πνευματικό υπόβαθρο 
*ί επειδή αποτελεί έναν σταθμό στό νομικό πε- 
οδικό τύπο τής χώρας μας, έχουν τή θέση τους 

λίγες τούτες γραμμές.
Ό  κ, Μιχ. Στασινόπουλος, είναι ένας άνθρω

πος κύρους τών γραμμάτων μας σέ διάφορες κΓ 
αντίμαχες, πολλές φορές, επάλξεις τής πνευμα
τικής ζωής. Καί είναι υπεράξιος γ ιατί κ α το ρ θ ώ 
νει νά διευθετεί μέσα του κοί στό χρόνο του, τόν 
ποιητή, τόν πεζογράφο, τόν συνεργάτη τών λογο
τεχνικών περιοδικών, τόν Σύμβουλο τής Ε π ι 
κράτειας, τόν Καθηγητή τού Διοικ. Δικαίου τού 
Δημοσίου Λογιστικού, τού Δημοσιονομικού Δ ι
καίου, τού Πρυτάνεως καί τόσωνάλλων άξιιομά- 
το>ν πού τού αναθέτει ή Πολιτεία άναγνωρίζου* 
οα τήν πολυσχιδή προσωπικότητά του. Δέν έχει 
περάσει μάλιστα πολύς καιρός πού κυκλοφόρησε 
τήν τελευταία ποιητική του συλλογή «Αρμονία».

‘Ο ακαταπόνητος αυτός εργάτης τής πνευμα
τικής μας ζω ή ς, είναι καί ό ιδρυτής τού τρ ιμ η 
νιαίου επιστημονικού περιοδικού πλαισιωμένος 
άπό τήν πλειάδα σοφών επιστημόνων τού Δ ημο
σίου Δίκαιου όπως ό Δ. Βεζανής, ό Γ. Δ. Δασκα* 
λάκηί:, ό Γ. Π απαχατζής κ. ά. καί άπό επιτελείο 
άνω το των διχαστικών λειτουργών καί δ ιο ικητι
κών υπαλλήλων. Κοί τά θέματα  πού πραγματεύ
εται τό πρώτο τεύχος τής «Έ πιθειορήσεω ς», ε ί 
ναι τόσο ζωντανά, τόσο ζωτικά γιά τόν σύγχρονο 
άνθρωπο·—τόν υπάλληλο, τόν λόγιο, τόν επιστή
μονα, τόν ελεύθερο πολίτη — ώ ττε θ* αποτελούσε 
παράλειψη εκείνου πού δέν θ ά  είχε τήν ευτυχία 
νά ξεφυλλίσει τις σελίδες της κα ί νά έγκύψει στή 
μελετη τών θεμάτω ν πού πραγματεύεται. “Α πο
τελεί, ιδιαίτερα για τόν τόπο μας ή έκδοση τής 
«Έπιθεωρήσεως» γεγονός άναμφισβητήτου σημα
σίας γιά τό όποιον έξεφράσθησαν ευμενέστατα 
διαπρεπείς νομικοί ά π ' όλη τήν Ευρώπη. Ό  κ. 
Μιχ. Στασινόπουλος, μάς έ'δειξε γιά μια ακόμα 
φορά τό πόσο πολύπλευρες ύπηρεσίες μπορεί 
νά προσφέρει ένας πνευματικός άνθρω πος καί 
ποιητής. Μάς διδάσκει ή δική του πορε ία—μ* 
ολο τόν κόπο της— το πόσοεπαψ αν οί λόγιοι κα ί 
οί ποιητές νά μένουν αρνητές στό μεταφυσικό 
κοίταμα τής ποίησής τους κα ί νά ναρκισσεύονιαι 
στό απόκοσμο Κούγκι τους. Ή  σημερινή ζωή 
μας θέλει τούς πνευματικούς ανθρώπους άξιους 
γιά  κάθε αγώνα, γιά  κάθε δράση. “Ετσι κ ερ δ ί
ζετα ι ή ζθ)ή. Ό  κ. Μιχ. Στασινόπουλος, μάς δ ί 
νει ένα παράδειγμα ζίοντανό. άξιο γιά μίμηση.

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Ζ Η Λ Ε Μ Ε Ν Ο Σ  
* * *

ΕΠ1ΙΤΟ ΛΑ1
Τ Ο  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Ν  Μ Ο Υ  Σ Ε  Ι Ο Ν

[Αημοοιενοντες κατωτέρω επιστολήν *ΙΙπειρώ- 
τον σχετικήν με τό  Δημοτικόν μας Μονσεΐον, εφι- 
οτώμεν την προσοχήν τών αρμοδίων επί τών εν 
αύτψ άναψερομένων καί επισημαίνομεν τους κινδύ
νους οϊτινες ϋά δημιονργηϋοϋν διά την τύχην τον, 
έν fj περίπτωση 6 Δήμος δεν όναρμονίση τήν στά
σιν τον με τά δαα οί νόμοι του Κράτους περί Μου- 
οείο)ν όρίζονοι. *Ιδού ή επιστολή]:

Κύριε ΔιευΘυντά
Σχεηκ&ς μέ τό Δημοτικόν Μουσεΐον έπιτρέ- 

ψατέ μου όλίγας γραμμάς, Τά Δημοτικά Μουσεία 
δύναντατ νά στεγάζουν καί τά άρχατσλογικά βύ·
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ρήματα υπό τόν όρον όμως νά είναι έξησφαλισμέ- 
νη ή φύλαξις αύχών ύπό κυβερνητικών οργάνων. 
Δέν υπάρχει λοιπόν ούδεμία άντίρρησις καί τό 
Δημοτικόν Μουσείον Ίωαννίνων νά παραμείνη δη
μοτικόν δηλ. νά ανήκει είς τόν Δήμον. όπως εχει 
τήν άξίωσιν ό Δήμαρχος Ίωαννίνων. Δυστυχώς ή 
διοίκησις καί φύλαξις αύτού ούδεμίαν έμπνέει έμπι 
στοσύνην είς τό Δημόσιον, διότι 6 Δήμος έννοεί νά 
κανονίζη μόνος του τά τής διοικήσεως καί φυ- 
λάξεώς του: ορίζει τάς ώρας καί ήμέρας τής ε ι
σόδου, κρατεί τάς κλείδας αύτού καί τών προθη
κών, θέλει νά όρίζη τήν θέσιν καί τήν τοποθέτησιν 
τών αντικειμένων κ.τ.λ. "Οπως θά σάς είναι γνω
στόν ό Δήμος εσχάτως έξεδίωξε τόν δηιιόσιον φύ
λακα αρχαιοτήτων έκ τού Μουσείου όπου πρό 
έτών εχει έγκατασταθή πρός ασφάλειαν καί άγρυ- 
πνον φύλαξή τών έν αύτώ άρχαιολογικών κ.λ. αν
τικειμένων. Πρός τούτοις άνευ γνώμης τής αρχαι
ολογικής υπηρεσίας μετετόπισε έκ τής κεντρικής 
αιθούσης τάς προθήκας τής άρχαιολογικής συλλο
γής είς τόν περί αύτής πρόδομον τού κτηρίου καί 
πρός τούτοις παρέλαβε τάς κλείδας τού Μουσεί
ου καί τών προθηκών, άφοΰ έσφράγισε τάς τελευ
ταίας. Είναι όμως γνωστόν ότι τό Δημόσιον ένδι- 
αφέρεται περί τού Μουσείου καί πέρυσι έδαπά- 
νησε περί τάς 50.000 δρχ. πρός έπισκευήν τής στέ
γης, τού δαπέδου τών κελλίων κ.τ.λ. Καί είναι 
φανερόν ότι σήμερον δέν θά υπήρχε Μουσείο/ κάν 
άνευ τής έπισκευής ταύτης. "Επειτα κατά τόν 
νόμον, ό οποίος πρέπει νά είναι σεβαστός, αί κ λ ε ί 
δες τού Μουσείου καί τών προθηκών, είτε περί 
δημοσίων εΐτε περί δημοτικών μουσείων πρόκειται 
κατέχονται ύπό τών κατά, τόπους άντιπροσώ· 
πων τής αρχαιολογικής υπηρεσίας. Καί είναι 
περιττόν νά άναφερθή ότι οι υπάλληλοι τού Δη
μοτικού Μουσείου έπιτρέπουν παρανόμως τήν ε ί 
σοδον είς τό Μοεσείον καί κατά τάς νυκτερινάς 
ώρας παρά τάς έπισήμωςώρισμένας ώρας έπισκέ- 
ψεως τού Μουσείου κα ίπαρα  τάς διαμαρτυρίας τού 
υπαλλήλου τού Δημοσίου.

Τέλος ή μετατροπή τού Δημοτικού Μουσείοτ 
είς Δημοσίου δεν είναι δύσκολον νά γίνη, ή κ α 
λώς όμως έννοουμένη φιλοτιμία τού Δήμου είναι 
έπίσης σεβαστή, μέ τήν διαφοράν όιι τότε τό Δη
μόσιον θά άναγκαοθή νά μεταφέρη τά αρχαιολο
γ ικ ά  πράγματα είς άλλο οίκημα ή καί είς τό εν 
Ά θήνα ις  Εθνικόν Μουσείον, οπότε τό Δημοτικόν 
Μοοσείον θά παραλύση ή θά καταρρεύση έλλεί- 
ψει οικονομικής δυνατότητος συντηρ'ήσεώς του Α
ξιοπρεπούς καί άνευ άξιολόγου περιεχομένου θά 
μείνη.

Τί πρέπει λοιπόν νά γίνη; Νά παραμείνη τό 
Μουσείον ώς Δημοτικόν, αλλά ή διοίκησις αύτοϋ 
νά έξαρτάται έκ τής άρχαιολογικής υπηρεσίας, 
ήτις κα ί υπαλλήλους διαθέτει πρός τούτο καί τήν 
έπιστημονικήν του διάταξιν καί διοίκησιν θά άνα- 
λάβη. Τότε τό δημοτικόν Μουσείον θά περιλαμ-
βάνη: 1) τό Εθνολογικόν Τμήμα καί τό τής νεω- 
τέρας Ιστορίας καί 2) τό καθαρώς άρχαιολογικόν.

ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΛΛΒΝ

Η ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΒΟΤΡ- 
ΜΠΙΑΝΒΣ

’Αγαπητή «Ηπειρωτική ’Εστία»
Παρακαλώ όπως δημοσιεύσητε τά εξής συμπλη

ρωματικά είς τά δημοσιευθέντα υπό τού κ. Εύρ. 
Σούρλα διά τήν Φιλεκπαιδευτικήν ’Αδελφότητα : 
Βουρμπιάνης.

Ε ίχα  άποφοίτήση άπό τή Ζωσιμαία Σχολή στά I 
1905. ’Επειδή ώς μικρόν καί άδύνατυν δεν μέ έ- | 
πήραν έκείνη τή χρονιά δάσκαλον σέ καμμιά 
Κοινότητα, αναγκάστηκα καί έγινα υπάλληλος ί1 
στό ένταύθα βιβλιοπωλεϊον τού Παναγιώτη Βαγε- ^
νά, αδελφού τού Νικολάου τού καθηγητού. ?

Έκείνη τή χρονιά έγιναν εδώ στά Γιάννινα 
έκλογές γιά  τήν Ανάδειξη νέου διοικητικού Συμ
βουλίου τού Παραρτήματος τής Φιλεκπαιδευτικής 
'Αδελφότητος Βουρμπιάνης. Οί έκλογές είχαν δι- 
εξαχθή μέ ένθουσιασμό καί πείσμα. Στον ενα συν
δυασμό έκτος άλλων υποψήφιοι ήσαν οί σεβαστοί 
μου διδάσκαλοι, ό γυμνασιάρχης Γεώργ. Καλού- 
δης, ό καθηγητής τών Μαθηματικών Φίλιππος 
Σαγγούνης καί ό τών θρησκευτικών Νικόλαος 
Εύαγγελίδης, ό ύστερον Πατριάρχης ’Αλεξάνδρει
άς, ώς καί ώς υποψήφιος Ταμίας ό Παναγιώτης , 
Βαγενάς.

Δικαίωμα ψήφου ε ίχε  οποιοσδήποτε έπλήρωνε 
μίαν συνδρομήν, νομίζω, δυό μετζήτια.

Ό  Βαγενάς ένέγραψε ώς συνδρομητάς όλους 
τούς γνωστούς του έκδότας βιβλίων τών Αθηνών - 
καί τής Κωνσταντινουπόλεως καί συνεκέντρωσε f; 
έτσι ένα σεβαστόν αριθμόν ψήφων, τάς οποίας διέ- \ϊ 
θεσε διά τό ψηφοδέλτιόν του. ί

Τά Αποτελέσματα τής έκλσγής έκείνης ήσαν, 
ότι έπέτυχεν δ συνδυασμός τού Βαγενά πλήν τού j 
Ιδιου ώς ταμίου καί έπέτυχεν δ αντίπαλός του ώς ι| 
ταμίας δ Λεωνίδας ‘Αλιεύς. |
> Έπίσης ή Φιλεκπαιδευτική 'Αδελφότης Βουρ- ft 
μπιάνης ίδρυσε στή Βούρμπιανη στά 1907 καί οί- |  
κοτροφεΐον, διά νά μένουν οί μαθηταί οί ξένοι ϊ- 1 
δίως οί προερχόμενοι άπό τές Αλβανόφωνες περί- 1 '  
οχές τού Λεσκοβικίου καί τής Έρσέκας. I  -

Τέλος στον ’Ηπειρωτικόν ’Αγώνα τού Ιτους I < 
1932 εφημερίδα τών Ίωαννίνων, αναγράφεται δτι I  
στά έτη 1931—32 ε ίχε  πάλιν άνασυσταθή τό οί- I  
κοτροφείον αύτό, τό οποίον μέ τήν κατάργηση 1» 
Ελληνικού Σχολείου Βουρμπιάνης—στό όποιον %· 
καί έγώ υπηρέτησα ώς διευθυντής του ολίγους · ι 
μήνας πρό τής έπτστρατεύσεώς μου στά 1918— ;· 
διαλύθηκε όριστικώς, καί κατέπεσε καί ή παλαιά \ΐ, 
’Αστική Σχολή Βουρμπιάνης (δημοτικόν καί έλ- j 
ληνίκόν σχολείον) καί εγινε τελευταία νέο διδα· ν 
κτηριακόν κτίριον.

Μέ αγάπην
ΓΕ2ΡΓ . Αθ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ I 

*
ΕΞ  Α Φ Ο ΡΜ Η Σ  Μ ΙΑ Σ  Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η Σ

Πρός τήν «* Ηπειρωτικήν * Εστίαν»
Σας ευχαριστώ πολύ για τήν καλωσννη που εϊ· i 

χατε ν' άαχοληϋήτε με τά «’Ηπειρωτικά Διηγήμ*· ί 
τά» μου στό τελευταίο τεύχος σας. >*

Θά ήϋελα ν’ απασχολήσω τούς αναγνώστες οας
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μ έ  τ ις  λ ί γ ε ς  π α ρ α κ ά τ ω  γ ρ α μ μ έ ς  κ α ί  γ ια τ ί  ό κ ρ ι τ ι 
κ ό ς  σ α ς  x a i  κ α θ '  δλ,α σ ε β α σ τό ς  μ ο υ  κ .  Δ η μ .  Σ α λ α * 
μ ά γ κ α ς  έ μ μ ε σ α  σ τ η ν  κ ρ ι τ ι κ ή  τ ο ν  ά φ η σ ε  νά ε ν ν ο η θ ή ,  
π ώ ς  ε ί ν α ι  α π α ρ α ί τ η τ η  μ ι α  ε ξ ή γ η σ η  δ ι κ ή  μ ο υ  κ α ι  
γ ια τ ί  τ ό  θ έ μ α  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι ,  γ ια  δ ο ο υ ς  <5«ν ε ι υ χ ε  ν '  
α σ χ ο λ η θ ο ύ ν  μ ’ α υ τ ό ,  ά ρ χ ε τ ό  ε ν δ ι α φ έ ρ ο .  Τ ό  θ έ μ α  
ε ί ν α ι  τ ο ύ τ ο :
“Ε χε ι δικαίωμα ό λογοτέχνης νά παραβιάσει 
την ιστορική άλή&εια;

Κ α ί  νά  π ώ ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε  ενα  τ έ τ ο ιο  ζ ή τ η μ α .  
Σ τ ο  δ ι ή γ η μ ά  μ ο υ  « χ τ υ π ά τ ε , κ ο ρ ί τ σ ι α ,  τ ι ς  κ α μ π ά ν ε ς * 
δ ί ν ω  μ ι α  π ε ρ ι γ ρ α φ ή  τ ω ν  μ α ρ τ υ ρ ί ω ν  τ ο ν  λ α ό ν  μ α ς  
μ έ σ α  σ τ ά μ π ο υ ν τ ρ ο ύ μ ι α  τ ο ν  Ά λ ή  π α σ ι ά  τ ό σ ο  σ υ γ κ λ ο 
ν ι σ τ ι κ ή ,  π ο ύ  κ ι ' άν α κ ό μ α  σ τ ι ς  φ λ έ β ε ς  τ ο ν  η ρ ω ι 
κ ό ν  η π ε ι ρ ώ τ ι κ ο υ  λ α ό ν  έ τ ρ ε χ ε  λ α χ α ν ό ζ ο υ μ ο  κ ι ’ ό χ ι  
α ί μ α ,  π ά λ ι  θ ά  ξ ε σ η κ ώ ν ο ν τ α ν  γ ι α  νά δ ώ σ ε ι  τέλ.ος 
σ τα  μ α ρ τ ύ ρ ι ά  τ ο ν  α υ τ ά .  Τ ό  π ώ ς  π ά λ α ι ψ ε  ό λ α ό ς  μ α ς  
κ α τ ά  τ ο ν  τ ύ ρ α ν ν ο ν  τό  ξ α ί ρ ο ν μ ε  ό λ ο ι  ( Σ ο υ λ ι ώ τ ε ς ,  

f κ λ ε φ τ ο υ ρ ι ά  κ  λ  π  )
[ 'Ε γ ώ  δ μ ω ς  σ το  δ ι ή γ ι ^ μ ά  μ ο υ  β ά ζ ω  τ ό  Γ ι α ι ν ι ώ -
f τ ι κ ο  λαό νά ξεσηκώνεται μ ι ά  ν ύ χ τ α ,  υ σ τ έ ρ α  α π ό  
[ σ ύ ν θ η μ α  π ο ύ  δ ώ σ α ν  τ ά  κ ο ρ ί τ σ ι α  τ ω ν  Ι ' ι α ν ν ί ν ω ν ,
ί  νά χ ο υ μ ά ε ι  σ τ ο  Κ ά σ τ ρ ο  μ έ σ α  κ α ί  ν ά  τ ά  κ ά ν ε ι  γ υ α -
I λ ι ά —κ α ρ φ ι ά .  Τ ό  π ώ ς  χ ο ύ μ η σ α ν  ο ί  Γ ι α ν ν ι ώ τ ε ς  σ τ ο
ί· Κ ά σ τ ρ ο  μ έ σ α ,  α ν τ ί  ν ά  τό  δ ι η γ η θ ώ  ε γ ώ ,  β ά ζ ω  νά  
I. κ ά ν ε ι  τ ή ν  ^ π ε ρ ι γ ρ α φ ή  κ ά π ο ι ο ς  α ν ώ ν υ μ ο ς  σ τ ο  ξ ώ ·  
I  φ ύ λ λ α  ε ν ό ς  < ιΤ ρ ιώ δ ιο ν ·  μ έ  τ η ν  ι δ ι ό ρ ρ υ θ μ η  γ λ ώ σ σ α  
•  σ υ ν α ξ α ρ ι σ τ ή .  
η, Α υ τ ό  ε ί ν α ι  τό  δ ι ή γ η μ α .
ί  Ό  κ . Σ α λ α μ ά γ κ α ς ,  κ ρ ί ν ο ν χ ά ς  το ,  έ π ε σ ε  σ '  ε ν α  
*1 β α σ ι κ ό  λάχ9ος. Τ ό  έ κ ρ ι ν ε  σά νά  ή τ α ν  ι σ τ ο ρ ι κ ό  

ά ρ ϋ ρ ο  κ ι ' ο χ ι  δ ι ή γ η μ α ,  δ η λ .  φ α ν τ α σ τ ι  κ  ό 
| |  δ η μ ι ο ύ ρ γ η μ α .  Ξ έ χ α σ ε ,  π ώ ς  ό λογοτέχνης ά π ε υ θ ύ ν ε -  

τα ι  σ τ η  φ α ν τ α σ ί α  κ α ί  τ ό  α ί σ θ η μ α  τ ο ν  α ν α γ ν ώ σ τ η ,  
„{ π ώ ς  έ ν α  δ ι ή γ η μ α  Δ Ε Ν  ε ί ν α ι  α ν ά γ κ η  νά ε ί ν α ι  ά λ η -  
Ιί, θ ι ν ό ,  φ τ ά ν ε ι  νά  φ α ί ν ε τ α ι  Σ Α Ν  ά λ η ϋ ι ν ό .  
ijj 'Ύ σ τ ε ρ α  α π '  τ η  β α σ ι κ ή  α υ τ ή  π α ρ α ν ό η σ η  κ ι*  ά*
»: φ ο ύ  δ ε  μ π ό ρ ε σ ε  ν ά  β ρ ε ι  σ τ ι ς  σ χ ε τ ι κ έ ς  ε ρ γ α σ ί ε ς  τ ο ν  
. 'Ά θ η ν α γ ό ρ α ,  Σ ά ρ ρ ο ν ,  Σ ο ύ λ η  κ ,λ .π ,  τ ί π ο τ ε  σ χ ε τ ι κ ό  

|(, κι* α φ ο ύ  ί σ ω ς  π ή ρ ε  σ β ά ρ ν α  τ ι ς  ε κ κ λ η σ ί ε ς  τ ώ ν  Γ ι α ν -  
ν ί ν ω ν  ψ ά χ ν ο ν τ α ς — χ ω ρ ί ς  α π ο τ έ λ ε σ μ α —τ ά  « Τ ρ ι ώ -  

; δ ια *  α ν α ρ ω τ ι έ τ α ι ,  π ο ι ε ς  Ι σ τ ο ρ ι κ έ ς  π ή γ ε ς  ε ί χ α  ύπ*  
,. δ ιμε ι  μ ο υ  κ α ί  μ έ  κ α λ έ ΐ  ν ά  τ ι ς  κ α τ ο ν ο μ ά σ ω  γ ια  ν ά  

γ ί ν ε ι  ό σ χ ε τ ι κ ό ς . . .  έ λ ε γ χ ο ς !  *// α ρ χ ι κ ή  π λ ά ν η  τ ο υ  
■ κ .  Σ α λ α  μ ά γ κ α  δ έ  μ π ο ρ ο ύ σ ε  π α ρ ά  νά  τ ο ν  ό δ η γ ή σ ε ι  
ι σ’ α υ τ ό  τό λ α θ ε μ έ ν ο  σ υ μ π έ ρ α σ μ α ,  στον έ λ ε γ χ ο  δ η λ .
; τ ή ς  φ α ν τ α σ ί α ς  τ ο ΰ  λ ο γ ο τ έ χ ν η ,  μ 3 ά λ λ α  λ ό γ ι α  σ τ ή ν  
\ ά ρ ν η σ η  τ ή ς  λ .ο γ ο τ ε χ ν ικ ή ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς .

Ν * α ν α φ έ ρ ω  ά π ε ι ρ ε ς  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  δ ι κ ώ ν  μ α ς  
\ κ α ί  ξ έ ν ω ν  λ ο γ ο τ ε χ ν ώ ν  π ο ύ  γρά χρα νε  α δ έ σ μ ε υ τ ο ι  α π '  
\ τ ή ν  ι σ τ ο ρ ι κ ή  α λ ή θ ε ι α ;  Θ ά κ α ν α  κ α τ ά χ ρ η σ η  τ ο υ  χ ώ -  
Κ>ου σ α ς  κ α ί  δ έ  θ ά λ ε γ α  π α ρ ά  π α σ ί γ ν ω σ τ ε ς —τ ο υ λ ά 
χ ι σ τ ο  γ ια  τ ο ύ ς  π ο λ λ ο ύ ς —κ ο ιν ο τ ο π ί ε ς ,  Θ' ά ρ κ ε σ τ ώ  
|σέ κ ά τ ι  π ρ ό σ φ α τ ο .
| Ό  Σ π ΰ ρ ο ς  Μ ε λ ά ς —*Α κ α δ η μ α ϊ κ ό ς —στο έ ρ γ ο  
το υ  τ ' Ο  Β α σ ι λ ι ά ς  κι* 6  Σ κ ύ λ ο ς »  π ο υ  π α ί χ τ η κ ε  α τό  
Β α σ ι λ ι κ ό  Θ έ α τ ρ ο  π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι  τό  Μ ε γ α λ έ ξ α ν τ ρ ο  σ τ ή ν  
Κ ό ρ ιν θ ο  Μ Ε Τ Α  τ ή ν  ε κ σ τ ρ α τ ε ί α  τ ο ν  σ τ ή  Μ ι κ ρ α σ ί α .  
Μ ά , ό π ω ς  ε ί ν α ι  γ ν ω σ τ ό ,  ό Ά λ έ ξ α ν τ ρ ο ς  π η γ α ί ν ο ν 
τας σ τ ή ν  ' Α σ ί α ,  δ ε ν  ξ α ν α γ ύ ρ ι σ ε  σ τ ή ν  *Ε λ λ ά δ α  π ε 
ψανε έ κ ε ΐ .

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Μ Π Ε Ν Ε Κ Ο Σ

Κ ύ ρ ι ε  Δ ι ε υ ϋ υ ν τ ά ,

Δ έ ν  ξ έ ρ ω  κ α τ ά  π ο ι ο  άλλ.ο τ ρ ό π ο ,  π α ρ ά  σ ά ν  ι 
σ τ ο ρ ι κ ό  λ ο γ ο τ έ χ ν η μ α  θ ά  μ π ο ρ ο ύ σ ε  κ α ν έ ν α ς  ν ά ν τ ι -  
κ ρ ύ σ η ,  τό  ά π ό  τά  «*Η π ε ι ρ ω τ ι κ ά  δ ι η γ ή μ α τ α *  τ ο υ  
κ .  Γ ι ά ν ν η  Μ π ε ν έ κ ο υ ,  « Χ τ υ π ά τ ε  κ ο ρ ί τ σ ι α  τ ι ς  κ α μ π ά 
ν ε ς · ,  κ α τ ά  τ ό  ό π ο ι ο  σ τ ι ς  6  Α π ρ ί λ η  J S 0 7 ,  σ τ ο υ ς  
χ ρ ό ν ο υ ς  δ η λ  τ ή ς  α κ μ ή ς  τ ο ν  ' Α λ ή - Π α α ι ά  Τ ε π ε λ ε ν -  
λ ή ,  οι Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί  τ ώ ν  Γ ι α ν ν ί ν ω ν  μ έ  τό  σ ύ ν θ η μ α  
π ο ύ  έ δ ω σ α ν  κ ο ρ ί τ σ ι α  τ ή ς  τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ο ύ μ ε ν η ς  τ ό τ ε  π ό 
λ η ς ,  χ τ υ π ώ ν τ α ς  τ ι ς  κ α μ π ά ν ε ς  τ ώ ν  Ν α ώ ν  τ η ς ,  έ ο τ α - 
σ ί α σ α ν ,  κ ι * α φ ο ύ  ε π ε τ έ . θ ΐ ) κ α ν  κ α τ ά  τ ή ς  φ ρ ο υ ρ ά ς  
τ ώ ν  μ π ο υ ν τ ρ ο υ μ ι ώ ν  τ ο υ  Ά λ ή ς ,  α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ α ν  τ ο ύ ς  
ε κ ε ί  φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο υ ς  ο μ ό θ ρ η σ κ ο υ ς  τ ο υ ς  ψ ά λ λ ο ν τ α ς  
ά π ό  τ ό τ ε ,  ε λ ε ύ θ ε ρ α ,  ε π α ν α σ τ α τ ι κ ά  θ ο ύ ρ ι α .  Γ ι α  ε ν ί 
σ χ υ σ η  α υ τ ή ς  τ ή ς  α ν τ ί λ η ψ η ς ,  ό σ ν γ γ ρ α φ ε ύ ς ,  ν ό μ ισ ε  
α ν α γ κ α ί ο  ν ά  π α ρ α θ έ σ η  κ α ί  μ ι ά  « ' Ε ν θ ύ μ η σ η * ,  ι σ τ ο 
ρ ι κ ή  δ η λ .  π η γ ή ,  π ο ύ  ά π ο μ ν η μ ό ν ε υ ο ε  α υ τ ό  τό  π ε 
ρ ι σ τ α τ ι κ ό ,  π ο ύ  τ ή ν  α ν τ έ γ ρ α ψ ε ,  δ π ω ς  α ν α φ έ ρ ε ι ,  ά π ό  
έ ν α  π α λ η ό  τ Τ ρ ι ώ δ ι » ,  π ο ύ  > β ρ ί σ κ ε τ α ι ,  ά  κ  ό  μ  α κ α ί  
σ ή μ ε ρ α ,  σ τ ή ν  ε κ κ λ η σ ί α  τ ο ΰ  ' Α η - Ν ι ν . ό λ α ,  ατά 
Γ ι ά ν ν ι ν α * .

Π α ρ ό μ ο ι α  ε ν τ ο ύ τ ο ι ς  σ τ ά σ η — α υ τ ή  ά λ λ ω ς  τ ε  κ α θ '  
έ α υ τ ή ,  κ α ί  γ ι α  π ο λ λ ο ύ ς  λ .ό γο υς ,  ά π ί θ α ν η — δ έ ν  ά ν α -  
φ έ ρ ε τ α ι  σ τα  μ έ χ ρ ι  σ ή μ ε ρ α  γ ν ω σ τ ά  Ι σ τ ο ρ ι κ ά  τ ή ς  ε π ο -  
χ ή ς  — χ ω ρ ί ς  π ά ν τ ω ς  α υ τ ό  κ α ί  νά  σ η μ α ί ν η ,  ο τ ι  « έ - 
τ ρ ε χ ε  λ α χ α ν ό ζ ο υ μ ο ·  σ τ ι ς  φ λ έ β ε ς  τ ώ ν  * Η π ε ι ρ ο η ώ ν  
τ ή ς  ε π ο χ ή ς '  γ ιά  τ ο ν  ά π λ ο ύ ο τ α τ ο  λ ό γ ο ,  ο τ ι  ή  ά ν τ α ρ -  
σ ία  α υ τ ή ,  δ έ ν  έ γ ι ν ε  π ο τ έ ' κ α ί  τ ό  τ ε λ ε υ τ α ί ο  α υ τ ό ,  τό  
ξ έ ρ ε ι  κ α λ ά  κ ι '  ό σ ν γ γ ρ α φ ε ύ ς  τ ο ΰ  δ ι η γ ή μ α τ ο ς ,  τό  ώ ·  
μ ο λ ό γ η σ ε  μ ά λ ι σ τ α  κ α ί  σ τ ο ν  υ π ο φ α ι ν ό μ ε ν ο — π ο ύ  π α - 
ρ α ξ ε ν ε μ μ έ ν ο ς  ζ ή τ η σ ε  σ χ ε τ ι κ έ ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς — π  ο λ ύ  
π ρ ι ν  ά κ ό μ α  δ ώ σ ω  γ ι ά  δ η μ ο σ ί ε υ α η  τό  κ ρ ι τ ι κ ό  
σ η μ ε ί ω μ α ,  γ ι ά  τό  ό π ο ι ο  γ ί ν ε τ α ι  ή  σ υ ζ ή τ η σ η .  Ο ν  τ ε  
« ' Ε ν θ ύ μ η σ η », γ ρ α μ μ έ ν η ,  τ ά χ α  « μ έ  μ ο λ ύ β ι »  υ π ά ρ 
χ ε ι ,  ο ύ τ ε  Τ ρ ι ώ δ ι  σ το  ό π ο ι ο  α υ τ ή  ν ά  ε ί ν α ι  γ ρ α μ μ έ 
ν η .  °  Ω σ τ ε ,  ά δ ι κ α  ά ν η σ ύ χ η σ ε  ό κ ,  Μ π ε ν ε κ ο ς  μ ή π ω ς  
—π α ρ '  δλ.α τ '  α σ π ρ ι σ μ έ ν α  μ ο υ  μ α λ λ ι ά —π α ρ ω θ η μ έ 
νο ς  τ ά χ α  ά π ό  ι σ τ ο ρ ι ο δ ι φ ι κ ή  μ α ν ί α ,  « π ή ρ α  σ β ά ρ ν α * 
τ ι ς  ε κ κ λ η σ ί ε ς  τ ώ ν  Γ ι α ν ν ί ν ω ν  γ ι ά  ν ά  ά ν α κ α λ ύ η π ο  τό  
ανύπαρκτο Τ ρ ι ώ δ ι ,  ό π ο υ  ή τ α ν  γ ρ α μ μ έ ν η  ή  ά ν ύ π α ρ -  
κ τ η  « ' Ε ν θ ύ μ η σ η * .

* 0  κ .  Μ π ε ν έ κ ο ς  τ ώ ρ α ,  ι σ χ υ ρ ί ζ ε τ α ι  π ώ ς  έ κ α ν α  
β α σ ι κ ό  λ .ά θ ο ς ,  π α ί ρ ν ο ν τ α ς  γ ι ά  ι σ τ ο ρ ι κ ό  γ ε γ ο ν ό ς ,  κ ά 
τ ι ,  π ο ύ  ή τ α ν  έ ρ γ ο  φ α ν τ α σ ί α ς  τ ο ν ,  κ α ί  π ο ύ  μ δ λ α  τα ΰ -  
τα ,  τ ώ ξ ε ρ α  δ τ ι  ή τ α ν  τ έ τ ο ι ο ,  γ ι α τ ί  μ ο ΰ  τ ώ χ ε  ό ί δ ι ο ς  
ό μ ο λ ο γ ή σ η .  ' Α λ λ ά  κ α ί  δ τ ι ,  ε ί χ ε  δ ι κ α ί ω μ α  λ ο γ ο τ ε χ ν ι 
κ ό  ν ά  τό  σ ύ ν θ ε σ η ,  γ ι ά  νά  δ ε ί ξ η  τ ή ν  π α λ η κ σ ρ ι ά  τ ώ ν  
Γ ι α ν ν ι ω τ ώ ν .  * Ο  σ κ ο π ό ς ,  α γ ι ά ζ ε ι  τ ά  μ έ σ α '  κ Γ  ό σ η 
μ ε ρ ι ν ό ς  λ ο γ ο τ έ χ ν η ς ,  ξ έ χ α σ α ,  λ έ ε ι ,  δ τ ι  « α π ε υ θ ύ ν ε τ α ι  
— μ ό ν ο ; — σ τ ή  « φ α ν τ α σ ί α  κ α ί  τό  α ι σ θ η μ α ν  τ ο ΰ  α ν α 
γ ν ώ σ τ η '  κ α ί  τ ό  ολ.ο ζήτημα, σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ,  ά ν ά γ ε τ α ι  σ τ ο  
— π ώ ς  ν ά  τό  π ο ύ μ ε ;  — δ ό γ μ α ,  δ τ ι  «ό λ ο γ ο τ έ χ ν η ς ,  έ 
χ ε ι  δ ι κ α ί ω μ α  ν ά  π α ρ α β ι ά ζ ε ι  τ ή ν  Ι σ τ ο ρ ι κ ή  α λ ή θ ε ι α * ,  
ά ν  κ α ί  ό ί δ ι ο ς ,  δ έ ν  π ε ρ ι ο ρ ί σ τ η κ ε ,  μ  ό ν ο  σ '  α υ τ ό ’ 
γ ι α τ ί  έ δ η μ ι ο ύ ρ γ η α ε  ανύπαρκτα ι σ τ ο ρ ι κ ά ,  
π ο υ —ά ν τ ί θ ε τ α ! . . . — γ ιά  ν ά  τά  Ι σ χ υ ρ ο π ο ι ή σ η  σ ά ν  ι 
σ τ ο ρ ι κ ά ,  τά  ε φ ό δ ι α σ ε ,  κ α ί  μ έ  μ ι ά  Ι σ τ ο ρ ι κ ή  

π  η  γ  ή ,  φ κ ι α σ τ ή  κ ι  α υ τ ή .  Γ ι α τ ί  ο ί  « Έ ν θ υ μ ι ) σ ε ι ς > ,  

α ν α μ φ ι σ β ή τ η τ α , ε ί ν α ι  μ ό ν ο ν  Ι σ τ ο ρ ι κ έ ς  π η γ έ ς ,  

κ α ί  ά χ ι  έ ρ γ α  « φ α ν τ α σ ί α ς  κ α ί  α ι σ θ ή μ α τ ο ς *.
Τώρα, άν ό υποφαινόμενος έκανα λάθος νά τά
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πάρω, ολα αυτά, κατά τον Γ<5ίθ τρόπον πού (5 σν/· 
γραφεύς τους ΰέλησε νά τά πάρουν, δλοι οι Ανα
γνώστες του, κι* άν ό λογοτέχνης εγει δικαίοομα νά 
δημιουργή ανύπαρκτα Ιστορικά γεγονότα, avro άς το 
κρίνουν άλλοι άομοδιώτεροι άπό τον υποφαινόμενο,

Δ. ΣΑΛ Α ΜΑ Γ ΚΑ Σ  
* * *

'  γΔΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.
4

Ά λ .  Ζωΐδ. Άθήναι. Ε λά β α μ ε  την έπιταγή  
καί έπιστρέψαμε την άπόδειξι. Είμεθα σύμφωνο*, 
χα ΐ,  εύχαρισ τσόντες, ζητούμε σογχώρησι διά τήν 
αταξίαν μας. Στον κ. Γρηγ. γράψαμε σχετικά. 
Έ χ ε τ ε  δίκηο. —Κ. Μαστρ. Τριπολιτσά. Μέ πολ- 
λήν ίκανοποίησι πήραμε τή συνεργασία σας. "Ο
πως βλέπετε, μάς ♦κάνει». "Αν θέλετε ξαναστείλ- 
τε μας τον «καπνός άπ~ τήν Ιθάκη» .— 17. 'Α 
θήνα. Δέν πήραμε ακόμη τά σονέττο, γ ια  τό ό π ο ι
ον ή Επιστολή σας τής 10]8]57. Τό στείλατε; Γιά 
τή «Χίμαιρα» θα ε ίχαμ ε  νά σάς γράψωμε πώς 
θα χρειάζονταν ακόμη πρωτοτυπία στον φραστικό 
χειρισμό — Τ. Μ η.  Άθήν. Σάς απαντήσαμε Ιδιαιτέ
ρως. Θ.Ράϊδ. θεσ)κη. Έ χ ο μ ε  στείλει τά ζητηθέντα 
καί σάς απαντήσαμε Ιδιαιτέρως.— IidUn Booksto
re—Jochaneshurg. Τσέχ. έλήφθη. Ευχαριστούμε πο
λύ γ ιά  τό ένδιαφέρον σας. Ν. Πεντζίκ.  θεσ)κη 
Έλήφθησαν οί 3 πίνακες. θ ά  σάς άπχντήσωμεν 
Ιδιαιτέρως. — Δημ. Β ιβλ . Κοζάνης . Απαντήσαμε- 
σχετικώς.·— «Γ. Καββ. ’Αθήνα, Σάς έγράψαμε, πε- 
ριμένομεν άπάντησί σας.— jΓ. Παραλ. θεσ)κη. 
εύχαρίστούμε γ ιά  τήν ηθική συμπαράστασι. Σε 
τέτοια ένδιαφέροντα μονάχα μπορεί νά στηριχθή 
ή γενειά μας. θ ά  έπανέλθωμε.—Νικ. Παηαχ. 
Ά θήνα ι. 'Η συνεργασία σας έδημοοιεύθη. Κι' έμείς 
εύχαρίστούμε γ ιά  τήν έκτίμησι πού έχετε γ ιά  τήν 
«Η.Ε.»—-JΒασ. Καλογιάν. Λαρισα. Σάς συγχαίρο
με γ ιά  τήν πρωτοβουλία. Κύχαρίστως θ* άνταπο- 
κριθή κτ’ ή «Η Κ». Ή  συνεργασία σας (δημοσιεύ
εται) ενδιαφέρουσα.— *Πανηη. Σννδ. Ααρίσης». 
Σάς σφίγγομε θερμά τό χέρι. Ευχαριστούμε γ ιά  
τό ένδιαφέρον σας. Στήν προσπάθεια σας νά υπο
λογίζετε  καί τήν συμπαράστασι τής «Η.Β-» Ε π ’ 
αύτού, θά έπανέλθωμε καί Ιδιαιτέρως.— Κύττρ. 
Χρνσ.  Λευκωσία, ή αυ-νεργασία σας δημοσιεύε
ται καί, κατά τήν παραγγελία  σας, άνατυπώνε- 
ται. Εύχαρίστούμε παντα γιά τήν πολύτιμη 
προσφορά σας στά Ε λ λ η ν ικ ά  Γράμματα. 'Ε λ 
πίζομε πώς ή «Η. Ε.» θά δυνηθή νζ άσχο- 
ληθή καί με τις προηγούμενες έκδόσεις σας. Συγ
χαρητήρια γ ιχ  όλα. — *Αντιγ. Βονρλ ’Αθήνα, 
θά  περιμένομε τή συνεργασία σας. Ή  «Η.Κ.*στη· 
ρίζεται στήν έκτίμησι κ ζ ϊ  την άγαπη παρομοίων 
συνεργατών. Ευχαριστούμε γιά  όλ*— Βασ. Σχαφ. 
Φχρσαλα. Γράφαμε στή Σουηδία, θ ζ  σάς ένημε- 
ρώσωμε. δίαν εχωμε σχετικήν άπάντηση. Ή  συ
νεργασία σας έλήφθη καί κρατήσαμε ύπό σημεί- 
ωοι τίς παρατηρήσεις. ΠαρακαλοΟμε γ ιά  τά κ λ ι
σέ πού σάς είχαμε στείλει πρό καιρού.—ΚΧεοη.

Παηαχρ. Άθήναι. Παρακαλούμε νά περιμένητε 
Ιδιαιτέραν άπάντησί μας.— Τάκ. *Αδάμ. Ρουμα
νία. 'Ελάβαμε τό βιβλίο. Πού έκτυπώθηκε: Πάν
τως εύχαρίστούμε πολύ καί γ ιά  τήν έκτίμησι καί 
γιά  τήν πρωτοβουλία πρός άνάπτοξι πνευματικής 
ίπαφής. — Hu tot teal Abseraels (Dr E. Boelus)— 
Afiichen. 'Ελάβαμε τά άποσταλέντα έντυπα καί θά 
σάς άπαντήσωμεν Ιδιαιτέρως. — Διε&ν. “Εχ#. 
Θεσ)χης. Καλώς. Έκρατήσαμεν ύπό σημείωσι 
σχετικώς.— Φιλ. ΘεοΧ. ’Αθήνα. Κι* έμείς ευχαρι
στούμε. Ή  «’Π.Ε.» έκτιμά έξ ίσου τήν αγάπη 
καί τό ένδιαφέρον σας γιά τό Ιργον της, Γιά τά 
χρήματα, εύχαριστούντες είμαστε σύμφωνοι. Σάς 
έστείλαμε τίς σχετικές αποδείξεις.—Χρνσ. Zero, 
θεσ)κη. Ζητούμε συγγνώμη γιά τά λάθη καί...δια
φωνούμε στά «ευχαριστώ». ’Εμείς θά είμαστε 
πάντα οί δφειλέται. Εύχαρίστούμε. —Δημ Δαβαλ. 
Ε.Ι.Ρ. Εύχαρίστούμε γ ιά  τό ένδιαφέρον. *Η είδο- 
ποίησις γ ιά  τήν προχθεσινή έκπομπή δημοσιεύτη- 
κεν εγκαίρως τό διαβασατε; Γιά τήν έκθεσι πρέ
πει νά σάς κατατόπισεν ό κ. Μαλάμος.— Ν. Τσάχ. 
Άθήναι. θ ά  θέλαμε πολύ νά πληροφορηθούμε πιό 
έκτενώς σχετικά μέ τήν ωραία προσπάθεια σας 
γ ιά  τήν ίδρυσι βιβλιοθήκης στήν Κόνιτσα. ΙΙαρα- 
καλούμε γράψτε μας.— Ν ικ. Βαζάκ. Κάϊρον: Τά 
τεύχη έχουν άποσταλή (διά δευτέραν φοράν). Πι
στεύοντας πώς ήδη τά έχετε λ* βει. ευχαριστούμε 
καί σάς συγχαίρομε γ ιά  τό ένδιαφέρον σας.—Γ. 
Σιν. Πάτρας. Έλήφθησαν τά χρήματα καί άπε- 
στάλησαν τά ζητηθέντα εύχαρίστούμε. Γιά τά 
«Ήπείρ. Χρονικά» θά σάς γράψει σχετικώς δ κ. 
Βάρφης.— <Ιερομ. Μητροφ. Ρέθα. Έλήφθη ύπ’ 
όψιν.— / .  Σαλβ. Καρβ. Κόμοτινή. Έ χ ε τ ε  δίκηο, 
ζητούμε συγγνώμη καί παρακαλούμε νά περιμένε
τε γ ιά  νά δυνηθούμε νά σάς άπαντήσωμεν Ιδιαι
τέρως.

* * *

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ '

ι

!

Γιώργου Δέλιου; «Οικογένεια» (μυθιστόρημα) θεσ) 
κη 1957 Σχ. 8ον σελ. 224.

Γιάννη Σφακανάκη*. 1) Χώματος τού Νότου (μυ
θιστόρημα) Άθήναι 1950, Σχ. 8ον σελ. 176. ?
2) **0 αφέντης τής βαθέρνας» (μυθιστόρημα) 
Αθήνα, 1955. Σχ . 8ον σελ. 248.

Κύπρου Χρυσάνθη: «Δημώνασσα» (θεατρικό) Λευ
κωσία 1950, Σχ. 8ον σελ. 28. 2) «Έπιλύχνια» 
(ποιήματα) Λευκωσία 1951, Σχ. 8ον σελ. 96/
3) «Οί ώδές τών ταπεινών πλασμάτων» (ποιή
ματα) Λευκωσία 1951 Σχ. 8ον σελ. 64. 4 
«Στέφανος αρετής» (ποιήματα) Αευκωσί 
1954. Σχ. 8ον σελ. 48. δ) «Μικρές ΙΙατρίδες» 
(ποιήματα), Λευκωσία 1955, Σχ. 8ον σελ. 60
6) Στά δύσκολα χρόνια» (Νουβέλα) Λευκ 
σία) 1957 Σχ. 16ον σελ. 68. 7) «Ό Ποίγκη 
πας καί τό έλάφι» (Συνθετ, ποίημα) Σχ. 8 
σελ. 18 Λευκωσία. 8) «Βιβλία καί έργασίι 
τού Κόπρου Χρυσάνθη» (Βιβλιογραφία) Λε«; 
κοσία 1957 Σχ.8ον σελ. 8-

Σωτ. Δ. Γεωργαντόπουλου: «Σύγνεφα πού πέρασαν
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—Λυρικοί ρυθμοί» (ποιήματα) 'Αθήνα, 1957 
Σχ. 8ον σελ. 96.

’Ιωακείμ MapuvtavoD (χ  Μητροπολίτου Ξάνθης— 
έπιμελεία Στιλ. Π. Κυριακίδου (καθηγ. Πα
νεπιστημίου): «Ή  Μοσχόπολις—1330—1930» 
(Ιστορικόν σύγγραμμα) εκδοσις «Ε τα ιρε ία ς  
Μακεδονικών Σπουδών» θ»α|κη, 1957, Σχ. 
8ον μεγ. σελ. 368,

Johann L. K itsar as: Zur iViedercebttre der Gree- 
chischen pajblta (δοκίμιον επ ί διδακτορία) 
Zurich 1957. Σχ. 8ov, σελ. 240.

Λ. Σαλαμάγκα: «ΙΤαννιώτικες αποκριές (Ααο- 
γραφικά Σόμμικτα)» (ανάτυπο «Ή πειρ  Ε 
στίας»), Γιάννινα, 1957, Σχ. 8ον σελ, 44.

Δ. Χατζή: «Τό τέλος τής μικρής μας πόλης» 
(Διηγήματα) εκδοσις (;) 195*, Σχ. 8ου σελ.44.

I. Καραβίδα: «Περί παιδείας» (προτάσεις τήν 
έπιτροπή έκπαιδευτικής πολιτικής) ’Αθήνα, 
1957 Σχ. 8ον σελ, 32.

Συμβουλίου Ριζαρείου Έ κ κ λ .  Σχολής: «Διαμαρ
τυρία διά τάς γενομένας Οπό τοϋ Κράτους 
άδικίας είς βάρος τής περιουσίας τής Ρ ιζα-  
ρίου Έ κκλησ. Σχολής» Αθήνας 1957 Σχ. 8ον 
σελ. 16.

Πανελλ. Συνομ. Ένώσ. Γεωργ. Συνεταιρισμών*. 
«Σχολικοί Συνεταιρισμοί*. ( Ή  Σχολ, Συνε· 
ταιρ. κίνησις είς τήν 'Ελλάδα μέχρι τέλους 
του σχολικού έτους 1955 — 1956 έπςμβλεία 
Φωτ. θ .  Τζωρτζάκη No 3 Άθήναι, 1957, 
Σχ. 8ον μικρ. σελ. 192.

Φιλαο. Βιτάλη (’Αρχιμανδρίτου Ίεροκήρυκος): 
«Ό  Ιερεύς στή θεία λατρεία ώς τελετουργός» 
(άνάτυπον περςοδ. «έφημέριος»), Ά θήναι 
1957, Σχ. δον μικρ. σελ. 48.

Νίκου Τσούρα: >Τάκης Δόξας (είκοσιπέντε χρό
νια πνευματικής ζωής). Πύργος Η λ ε ία ς ,  
1957, Σχ. δον μεγ. σελ.6

Ά ρ  Α. Ά π ιώ χη  (ψυχιάτρου) «Ή  κρίσις τής έφη- 
δικής ήλικίας (Δευτέρα βκδοσις τής No 2 
έκδόσεως τού Ινστιτούτου 'Ιατρικής Ψ υχο
λογίας καί ψυχικής υγιεινής), Ά θήναι, 1957 
Σχ. δον, αελ, 96.

1ΒΡΙΟΔΙΚΑ: «’Εκλογή* 143ον, Άθήναι. « 'Α κ τ ί 
νες» 182—183ον, Άθήναι. «Πυρσός» 33ον, 
Κωνσχαντινούπολις. Ε λλη ν ικά  θέματα 14— 
17ον Άθήναι. «Σκουφάς» Κον, Ά ρ τ α .  «Νέα 
ποοεία» 28. 29—ΒΟον, θεσ)*η, »ό κόσμος τής 
Έλλγ*νίδος» 41—42ον, 'Αθήναι. «Κρίκος» 
79—80ον (πανηγυρικόν), Λονδίνον. «Σχολείο 
καί ζωή» 7—8, 9ον Ά θήνα ι, «Βιομηχανική 
Έπνθεώρησις* 274ον, Άθήναι. «Ό  έλληνι» 
οαός τού έξωτερίκού» 71, 72ον» θβο]κη. 
εΦθιώ«ς» ΙΟον, Λαμία, «θεολογία» τόμος 
Κ Η \ Β'. ‘Αθήναι «Τά Τέμπη» δον, Λάρισσα. 
«Ή Φωνή τών Νέυ>ν» Ιον, Πύργος 'Ηλείας. 
«Έπιθεώρησις Εργασίας» 8 —9ον Μηνιαίον 
οογανον τής Γ- Σ. Ε. Ά θήνα ι) .  «’Εκκλησία» 
16ον ’Αθήνας. «Σκοπιά» 18—19 (1957), Ά -  
θήναι. «Ή  πετραϊκή—Πατραϊκή» 29ον Ά 
θήναι.

ΜΕΡΙΔΕΣ; «'Ηπειρωτική Φωνή». Άθήναι

Δ)ταί, Χρ. Λάμπρος —Κ, Νάκος. «’Η πειρω τι
κά Νέα», 'Αθήνας. Δ)τής Ζήσης Η. Μούλιος, 
«Βήμα» ΙΙρέβεζα, Δ)τής Νικήτας I. Τσουτσά· 
νης. «Ό  Λαός» Ά γρ ίν ιον, Δ)ιής θεόδ. Α .Λ ι-  
απΐκος. «Πανηπ. Ά γω ν»  Ά θήνα ι, Δ)ταΙ Χρ. 
Μςκέλης - Α .  Λοζάκης. «θεσπρωτικόν Βήμα» 
Ηγουμενίτσα, Δ)τής Δηα. Σαλούκας, «Νέα 
Καλςφρόνια» "Αγιος Φ ρ α γκ ΐ ίκ ο ς  (Α μ ερ ικ ή ς)  
Δ)τής Ν. Σ. Δάλλας. «Δράσςς» Δ)τής Κ. Καφ- 
φεχζάκης, «Φωνή τού Αίγίου* Δ)χής Γ. Ά ν -  
δρικόπουλος, «’Ιατρική έφημερΐς* (όργανον 
Ιατρών καί ύγειονολόγων) Δ)τής Κ. Β. Καλό- 
γερίδης, «Πρωία» Κομοτινής Δ)τής Κ. Ά ν -  
τωνιάδης, «θεσσαλικόν Μέλλον» Ά θήνα ι Δ) 
ντής ΆΟ. Ζέριγγας. «Η πε ιρ ω τικ όν  Μέλλον» 
Ά θήνα ι Δ)ντής Ά θ . Γκογκώνης. «Χριστιανι
κή Δημοκρατία» Ά θήνα ι, Δ)ντής Νικ. Ψα- 
ρουδχκης. «Διδασκαλικόν Βήμα» (Διδασκαλ. 
'Ομοσπονδίας) Ά θήνα ι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΖΙΣ
Ή  «Η πε ιρ ω τικ ή  Ε σ τία »  καθιστά  γνω 
στόν οτι, εκτός τώ ν έν Ίω ανν ίνο ις  κεν
τρικών γραφείο>ν της, αντιπροσωπεύεται 
ο ί κ ο ν ο μ ι κ ώ ς  κατά περιωρισμένας 
περιφερείαςς, και υπό τώ ν κάτωθι:

' Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ν

1) Π εριοχή  Α θ η ν ώ ν —Π ειρα ιώ ς; υπό 
εντεταλμένου τού Ιατρού κ. Βασ. Χ ρή- 
στου, οδός Μενάνδρου άριθ , 53.

2) Π εριοχή  Θεσ)νίκης: υπό τού κ. 
Παντ. Τοολάκη, οδός Βασ. Κων)νου 
άριθ. 69.

3) Περιοχή Πατρών; υπό τού κ. Θησ. 
Τονίδη, ύποκαχάστημα Ε μ π ο ρ ικ ή ς  Τρα· 
πεζής Π ατρών.

Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό ν

1) Α μ ερ ικ ή :  υπό τού έκ τών Δ)τών 
της κ. Μιχ. Μάνου.

2) Α λεξάνδρεια  : Ε  Pantos, 12
R u l Nnbar Pacha — Alexandricf Egypee.

3) Α ίθ ιο π ια : G. P % Giannopnlos, P. 
O. Box  120, Addis Ababa, Ethiopia.

4) Νότιος Α φ ρ ικ ή :  G .A . 7'rimis, 17a 
Pritchard Street Johannesburg

6) Κάϊρον: Nic. Vazakas, 85 Be in E l—  
Iiora t 85 Le Cairc, Egypte.

Έ κ το ς  των ανωτέρω , οΐτινες τυγχάνουν 
και εξουσιοδοτημένοι διά τάς αντιστοίχους 
άναγραψομένας περιοχάς, ή «/ / ,  Ε  » ουδέ- 
να άλλον εχει αντιπρόσωπον προς εϊαπραξιν  
συνδρομών της και παρακαλεϊ όπως τυχόν 
όχλούμενοι νποάλλοιν σννδρομηταί της κα
ταγγείλουν είς την Δ)σίν της τοιαυτην πε- 
ρίπτωοιν.

I I  * I I 11Ε Ι Ρ Ω  Τ Ι  Κ  Η  Ε Σ Τ Ι Α
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’Αδέσμευτος * ’Ανεξάρτητος * Θαρραλέος

Θ Α  Α Γ Ο Ν Ι Σ Θ Η  Δ Ι Α  ΤΟ Κ Α Λ Ο Ν  Τ Η Σ  Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ
· ·

Ρ ε α λ ισ τ ή ς  *  Καινοτόμος * Πρωτότυπος

Ο "ΠΡΩΙ ΝΟΣ ΛΟΓΟΣ,,
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Φ Ι Λ Ο Δ Ο Ξ Ε Ι  Ν Α  Γ IN Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Ν  Κ Α Θ Ε  Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ο  Υ

Μία κολοσσιαία προσπάθεια όχθη είς αίσιον πέρας.Μία νέα άρτίσ, ολο
κληρωμένη καί άξια της ’Ηπείρου έφημερίς κάμνει την έμφάνισίν της.

Ο "ΠΡΩΙΝΟΙ ΛΟΓΟΣ,, ΕΙΝΑΙ ΕΦΑΜΙΛΛΟΣ 
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
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