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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΕΡΚΩΝ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
’Από Δρυμάδες του Πωγωνίου τής ’Ηπείρου

1820— 1875

Ή  επαρχία Πωγωνίου της ’Ηπείρου, άνέδειξε, κατά τόν παρελθόντα αιώνα, 
δύο μεγάλους άνδρας, οί όποιοι, διά τής όλης δράσεώς των, ωφέλησαν ποικιλο- 
τρόπως τό έθνος, άπέθανον δέ άμφότεροι εις Κωνσταντινούπολή. Οί δύο ούτοι άν- 
δρες είναι ό έκ Δελβινακίου Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  *Η ρ ο κ λ ή ς Β α σ ι ά δ η ς ,  κορυ
φαίος των λογίων τής εποχής, 6 δικαίως κληθείς « Ύ π ο υ ρ γ ό ς  τ ή ς  Π α ι δ ε ί α ς  
τ ού α λ υ τ ρ ώ τ ο υ  Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ » ,  καί ό έκ Δρυμάδων, επιφανής ‘ Ιεράρχης 
Μητροπολίτης Δ έ ρ κ ω ν  Ν ε ό φ υ τ ο ς .

Μορφαί δέ ως τού 'Ηροκλέους Βασιάδου καί τού Μητροπολίτου Δέρκων 
Νεοφύτου, εις οίονδήποτε κύκλον καί αν επωφελώς έδρασαν, δεν άνήκουν πλέον εις 
εαυτούς, άλλ’ εις τό έθνος, του όποιου ή δόξα έκτιμάται κατά τούς μεγάλους άν
δρας πού άναδεικνύει καί οί όποιοι παριστάνουν τήν πραγματικήν αύτοΰ δύναμιν 
καί πραγματικότητα.

Καί διά μέν τον συγχωριανόν μας ‘ Ηροκλήν Βασιάδην, έξεδώσαμεν ήδη ει
δικήν μελέτην, ή δέ προτομή του κοσμεί σήμερον τήν γενέτειραν (*). 'Όσον διά 
τον Μητροπολίτην Νεόφυτον, έπειδή παρ’ ήμιν ή γνώσις τής προσωπικότητός του 
τυγχάνει λίαν περιωρισμένη, κρίνομεν σκόπιμον νά τήν καταστήσωμεν γνωστοτέ
ραν, νομίζοντες 6τι ουτω προσφέρομεν έλάχιστον φόρον τιμής προς τήν μνήμην 
άνδρός, όστις μέ τήν ολην του δράσιν, κατέστη κόσμημα καί καύχημα τής έπαρχίας 
Πωγωνίου καί τού ορθοδόξου κλήρου.

Μορφαί πράγματι όπως τού Μητροπολίτου Νεοφύτου, έμπνευσμέναι άπό τά 
εύγενέστερα ιδανικά καί ένθρονισμέναι εις τήν συνείδησιν του έθνους ώς σύμβολα, 
είναι μορφαί πανελλήνιοι, τών οποίων ή άκτινοβολία καταυγάζει τον ελληνικόν ού- 
ρανόν, ή δέ άπήχησις τού έργου των καθίσταται πανελλήνιος.

Τοιούτου οθεν ενός ιεράρχου, σκοπός τής ζωής τού οποίου άπετέλει ή άγάπη 
προς τήν πατρίδα καί τό έθνος, προσπαθουμεν νά έρευνήσωμεν, διά τής παρούσης 1

1. Ή  πρώτη έκδοσις ύπό τόν τίτλον : «Ό  ι α τ ρ ο φ ι λ ό σ ο φ ο ς  Δ ε λ β ι ν α κ ι ώ τ η ς  
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  Ή ρ ο κ λ ή ς  Β α σ ι ά δ η ς »  έγένετο έν Άθήναις τό 1934, ή δέ δευτέρα 
έπηυξημένη τό 1960, έπ’ εύκαιρία τών άποκαλυπτηρίων της προτομής του άνδρός, δαπάναις 
του κ. Νικολάου Έλ. Τσελεπη.
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μελέτης. Μέ έπιμέλειαν καί προσοχήν νά άνιχνεύσωμεν τά βιώματα. Να παρα- 
κολουθήσωμεν τήν πορείαν του βίου, διά νά βεβαιωθώμεν έάν δικαίως ή δχι, όχι 
μόνον ή γενέτειρα, άλλά καί ή ’Ήπειρος δύναται νά καυχάται διά τό τιμημένον 
τέκνον της.

***

Ό  κατά κόσμον Νικόλαος, διαπρεπής φιλόμουσος καί λόγιος Ιεράρχης 
Δέρκων καί πρώτος πρόεδρος του εν Κωνσταντινουπόλει Ηπειρωτικού Φιλεκπαι
δευτικοί) Συλλόγου, έγεννήθη τό 1820, εις τό παρά τό όρόσημον Ελλάδος καί ’Αλ
βανίας καί εις τούς πρόποδας τής Μερόπης (Νεμέρτσκας) χωρίον Δρυμάδες (Χ) της 
έπαρχίας Πωγωνίου της ’ Ηπείρου. Ή το  υιός τού Κώστα Καφέ άπο το χωρίον 
Σταυροσκιάδη τής ιδίας έπαρχίας, πεσόντος εις Μεσολόγγι, καί τής Σουλτάνας 
Σπόρου Καίκου άπο Δρυμάδες. Ή  μήτηρ του χηρεύσασα νέα, άν καί ωραία καί 
εύφυής, καί έζητήθη εις δεύτερον γάμον άπο κάποιον οπλαρχηγόν, έμεινε χήρα, 
χάριν του υιού της, έπανελθοΰσα εις τον πατρικόν οίκον. Ιδού 6 λόγος διά τον ό
ποιον ό * Ιεράρχης Νεόφυτος, καίτοι γεννηθείς παρά πατρός άπο τό Σταυροσκιάδι, 
μνημονεύεται ώς «Δέρκων άπο Δρυμάδες» (1 2).

Παραληφθείς ορφανός, εις ήλικί»ν έννέα έτών, υπό τήν προστασίαν τού ’Ιωα
κείμ (κατά κόσμον ’Ιωάννη) Κοκκώδη, μαθητου τού Άναστ. Σακελλαρίου καί μετέ- 
πειτα Οικουμενικού Πατριάρχου ’ Ιωακείμ Β' (3), έχειροτονήθη δεκαεπταετής Ιερο
διάκονος εές τό Άρχιμανδρεϊον Ίωαννίνων, όπου ήκουσε τά πρώτα μαθήματα.

’Ολίγον μετά ταύτα, ήκολούθησεν εις "Άγιον ’Όρος τον γέροντά του, έξορι- 
σθέντα έκει. Έκειθεν μετά τινας μήνας ήλθον άμφότεροι εις Κωνσταντινούπολή, 
έπειδή δμως τά τού γέροντός του δεν έβαινον καλώς, προσεκολλήθη εις τον Μη
τροπολίτην Μαρωνείας (μετά ταύτα Έφέσσου) Άνθιμον (4).

Διακαώς έπιθυμών νά σπουδάση εις ’Αθήνας, κατώρθωσε, τό 1843, νά σταλή 
έκεΐσε παρά τού προστάτου του, άλλά τό 1845, μετεκλήθη εις Κωνσταντινούπολή 
καί είσήχθη εις τήν κατά τό 1844 επί Οικουμενικού Πατριάρχου Γερμανού τού Δ' 
ίδρυθεΐσαν Θεολογικήν Σχολήν τής Χάλκης (5).

Μετά τήν άποφοίτησίν του εκ τής Χάλκης, άνετέθη εις αύτόν ή εντολή, κατά 
Σεπτέμβριον τού 1849, νά μεταβή έξαρχικώς εις Δρύστραν, δπου συμπληρώσας 
έπιτυχώς τήν άνατεθεισαν εις αύτόν έντολήν, έπανήλθε, μετ’ ολίγους μήνας καί 
άπεστάλη εις Κύζικον, ώς άντιπρόσωσος καί επίτροπος τού γέροντος αύτού ’Ιωα
κείμ. Μετά έξαετή διεύθυνσιν τής έπαρχίας ταύτης, έκλήθη τό 1855 ώς Μέγας

1. ‘Ως προς το ετυμολογικόν μέρος του όνόματος «Δρυμάδες», άλλοι ύποστηρίζουν οτι 
τούτο προέρχεται άπο τάς πολλάς δρυς, πού έφύοντο άλλοτε έκει πρό της κτίσεως τού χωρίου. 
Ά λλοι οτι τό χωρίον ήτο άλλοτε είς τήν θέσιν Βασιλάτες, σήμερον άλβανικόν έδαφος, καί 
όπου άλλοτε ύπηρχον πολλαί δρυς, είς δέ τήν σημερινήν θέσιν έκτίσθη περί τό 1600—1650. 
Κατ’ άλλους τέλος τό όνομα πιθανόν νά είναι έξαλβανισθέν έλληνικόν, διότι ή λέξις «ν τ ου-  
μ ά δ ε ς »  σημαίνει ξύλα μεγάλα καί πολλά, οπού περίπου καί ή έλληνική δρυς. (Ά θ . Δ έ- 
μ ο υ) : Οί Δρυμάδες τού Πωγωνίου (είς «Ήπειρ. Εστίαν» 1956.

2. I. Λ α μ π ρ ί δ η ς :  Πωγωνιακά, σ.σ. 48. ‘Ο άείμνηστος Μητροπολίτης ’Αθηναγό- 
ρας, ό άπό Πρωτοσυγγέλων, παρασυρόμενος ίσως άπο τό όνομα της γενετείρας τού Νεοφύ
του «Δρυμάδες», καλεί αύτόν «Δρυμάδην», άντί τού πραγματικού «Καφέ» (Πρβλ. Ά θ η ν α -  
γ ό ρ α : Ό  Θεσμός των Συγγέλων έν τώ Οικουμενικοί Πατριαρχείο) είς Επετηρίδα Ε τα ι
ρείας Βυζαντινών Σπουδών, έτος Θ, 1932, σελ. 283).

3. Κατά τήν ένθρόνισιν τού Πατριάρχου ’Ιωακείμ Κοκκώδη, ό έπιδούς είς αύτόν τήν 
Πατριαρχικήν ράβδον τόν παρέβαλε πρός τόν Μέγαν Μωϋσήν. (Μικρ. Χρον. Β., σ.σ. 163).

4. Ή  Μαρώνεια ώς ένοριακή ’Επισκοπή, προήχθη τόν 6ον αίώνα είς Αρχιεπισκοπήν 
Ροδόπης, τό δέ 1365 είς Μητρόπολιν. Έρημωθεισα ένεκα τών καιρικών περιστάσεων περι- 
έπεσεν είς άπλήν Εξαρχίαν, άποκατασταθείσα είς Μητρόπολιν τό 1646 μέ έδραν τήν Κομο- 
τινήν.

5. *0 Γερμανός Δ. ήτο μέν ό ίδιος μικράς παιδείας, μεγάλος δμως προστάτης τών 
γραμμάτων, φιλάνθρωπος καί φιλόμουσος.



Π ρωτοσύγγελος των Πατριαρχείων, διαδεχθείς εις τό αξίωμα τούτο τ< 
Άργυροκαστρίτην, έκλεγέντα Μητροπολίτην Φαναριοφαρσάλο^ν (*).

Τό 1856, προάγεται εις τό πανίερον άρχιερατικόν άξίωμα τής έπο 
μετά δέ πενταετή έκει^ποιμαντορίαν μετατίθεται τον Δεκέμβριον του

γ ΝΕΟΦΓΤΟΣ Ο ΔΕΡΚΩΝ 
(Έκ του χωρίου Δ ρ υ μ ά δ ε ς  του Πωγωνίου)

Μητρόπολιν Κασσανδρείας. Κατά Μάιον του 1862 προσεκλήθη ώς μέλ 
ράς Συνόδου, τό δέ 1865 άνυψώθη εις Μητροπολίτην Δέρκων, έπαρχία 
έποίμανεν ούτος μέχρι του κατ’ Αύγουστον τού 1875 έπισυμβάντος θ

Εις τό νέον περιβάλλον τής δράσεώς του, ό άείμνηστος Νεόφυτος 
ό Λαμπρίδης καλεΐ « φ ω σ τ ή ρ α  κ α ί  δ ι α π ρ ύ σ σ ι ο ν ζ η λ ω τ ή ν 
θ ν ο υ ς  κ α ί  τ ή ς  Ό  ρ θ ο δ ο ξ ί α ς (1 2), έφήλκυσεν εις έαυτόν τήν έκι 
την άγάπην τής κοινωνίας, μέ τήν έξοχον μόρφωσίν του, τον άνεπίληπ 
βίον του, τό πλούσιον κήρυγμα τού θείου λόγου καί τήν μεγαλοπρέπεκ

1. Μη τ ρ .  Ά θ η ν α γ ό ρ α :  Είς Επετηρίδα Εταιρείας Βυζαντινών Σα 
σελ. 28Β. (Ό  θεσμός των Συγγέλων έν τω Οίκουμενικφ Πατριαρχείω).

2. Δ. Ά ρ ι σ τ ά ρ χ ο υ :  ’Ένθ. άνωτ., σελ. 103—104.
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τάς έκλησιαστικάς ακολουθίας. "Η δαψιλειομανία του άφώπλιζε καί τούς μάλλον 
άδιαλλάκτους πολεμίους του, ή δέ πολυμερής του μόρφωσις ένίσχυε το ήθικόν του 
κύρος, το τόσον καί δικαίως ίσχΰον, παρά τω περισσοτέρω λαώ. 'Υπεράνω των 
συμπαθειών καί φιλίας, έθετεν ούτος το καθήκον, άδιαφορών καί λυπούμενος διότι 
δυσηρέστει οΰτω τούς φίλους του.

Πασχούσης σοβαρώς τής υγείας του, ως δι’ επιστολής του άπό 25 Μαιου 
1875 άναγγέλλει τούτο εις τον Δ. Άριστάρχην, δστις, διά προηγουμένης επιστολής 
του, έζήτει την ένίσχυσίν του διά τήν εκδοσιν μελέτης εις πέντε τεύχη υπό τον 
τίτλον « Τ ο  Β ο υ λ γ α ρ ι κ ό ν  ζ ή τ η μ α  κ α ί  α ί  ν έ α ι  π λ ε κ τ ά ν α ι  τού 
Π α ν σ λ α υ ϊ σ μ ο ύ  έν ’Α ν α τ ο λ ή »  (*).

’Έγραφε λοιπόν τότε ό Νεόφυτος τά κάτωθι:

« Κ α τ ’ ε π ίμ ο ν ο ν  π ά ν τ ω ν  τω ν  ια τρ ώ ν  σ υ μ β ο ύ λ ω ν  χ α ΐ δ δ η γ ία ν , δέον ν 
α π έ χ ω  α π ό  π ά σ η ς  δ ια ν ο η τ ικ ή ς  ε ρ γ α σ ία ς  κ α ι α π ό  δ ια λ έξ εω ν  ε κ τε ν ώ ν , διό  
κ α ί  μ ε τ έ β η ν  ε ις  τ ό  εν  τ ή  τ α π ε ιν ή  μ ο υ  π α ρ ο ικ ία  Β ε λ ιγ ρ ά δ ιο ν , δθεν γρ ά φ ω  
ύ μ ϊν  (1 2).

’Απήλθε λοιπόν εις Εύρώπην, όπόθεν έπανακάμψας άπεβίωσε την 7 Αύγού- 
στου 1875, καταλιπών τήν μεγάλην του άλληλογραφίαν εις τήν έν Χάλκη Θεολο- 
γικήν Σχολήν, τά δέ χειρόγραφά του, άρχαια τε καί νεώτερα, «μετά τινων ελληνι
κών άρχαιοτήτων καί άπολιθώσεων» άπό τού 1873, έγνώριζεν εις τον τότε Πρό
εδρον τού Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, Ήροκλήν Βασιάδην, δι’ έπιστολής 
του άπό 18 ’Οκτωβρίου, τά έκληροδότει εις τον άνω Σύλλογον, παρακαλών συγ
χρόνως τον Βασιάδην «δπως πέμψητε, δν αν έγκρίνητε εις παραλαβήν αυτών» (*).

Σημειώσωμεν, δτι ό Δέρκων Νεόφυτος ήτο κάτοχος καί κωδίκων, έξ αγο
ράς άπό τήν πλουσίαν βιβλιοθήκην τού Νικολάου Καρατζά (3).

'Όσον διά τήν βιβλιοθήκην του, ιδού τι Ιγραφεν, εις τήν άνω έπιστολήν του 
εις τον Ήροκλήν Βασιάδην:

« Τ ή ς  π ε ν ιχ ρ ά ς  μ ο υ  β ιβ λ ιο θ ή κ η ς ,  τ ά  μ ε ν  έ ν τ υ π α  β ιβ λ ία  δ σ α  έχ ω  κα ί 
δ σ α  π ρ ο σ κ τ ώ μ α ι , προ κ α ιρ ο ύ  α φ ιέρ ω σ α  ε ις  τ ή ν  'Ε λ λ η ν ικ ή ν  Σ χ ο λ ή ν  τώ ν  Θ ε
ρ α π ε ιώ ν  έ π ιφ υ λ ά ξ α ς  έ μ α υ τ ώ  τ ό  δ ικ α ίω μ α  τ ή ς  χ ρ ή σ ε ω ς  α υ τώ ν  έν δσω  ζώ » .

'Όπως δέ διαφυλάξη αύτά πάσης άφαιρέσεως, προσέθετεν εις τήν ίδιαν έ
πιστολήν δπως, « ά μ α  τ ή  σ υν  Θ ειο  ά ν α ρ ρ ή σ ε ι ν έο υ  Ο ικ ο υ μ ε ν ικ ο ύ  Π α τ ρ ιά ρ χ ο ν ,  
κ α τ α σ φ α λ ίσ ω  τ ή ν  τή ρ η σ ιν  τ ο ϋ  α φ ιε ρ ώ μ α τ ο ς  μ ο υ  τ ο ύ τ ο υ , δ ιά  σ ιγ γ ιλ ιώ δ ο υ ς  γ ρ ά μ 
μ α τ ο ς ,  έν  ώ  ε ί ς  δ ρ ο ς  έ σ τ α ι  δ π ω ς  ή  κ α τ ά  κ α ιρ ό ν  έ φ ο ρ ία  τ ή ς  ε λ λ η ν ικ ή ς  σ χ ο λ ή ς  
Θ ε ρ α π ε ιώ ν  ή  ύ π ό χ ρ ε ω ς ,  ίνα  δ ια β ιβ ά ζ η  τω  ' Ε λ λ η ν ικ ά ) Φ ιλ ο λ ο γ ικ ά  Σ υ λ λ ό γ ω  κ α τ ά 
λ ο γ ο ν  α υ τ ώ ν  έ π ικ υ ρ ω μ έ ν ο ν  υ π ό  τ ο ϋ  ά ρ χ ιε ρ έ ω ς » .

Μέ τον θάνατον τού Μητροπολίτου Νεοφύτου, έξέλιπε μία τών έξεχουσών 
μορφών τής ελληνικής ορθοδόξου ιεραρχίας, πού έξυπηρέτησεν δσον ολίγοι τά ιδα
νικά τής ’Εκκλησίας καί τής ελληνικής κοινωνίας, ήτοι τήν διάσωσιν καί ύπερά- 
σπισιν τής άκεραιότητος τής ορθοδοξίας καί τήν διαπαιδαγώγησιν τού λαού είς 
τάς άληθείας αύτής, τήν ένίσχυσίν καί εύρυτέραν διάδοσιν τής πατρίου παιδείας ώς

1. Δ. Ά ρ ι σ τ ά ρ χ ο υ :  Έ νθ. άνωτ., σελ. 103—104.
2. Β. Δ ι α μ α ν τ ί δ ο υ :  Ένθ. άνωτ., σελ. 297—298.
3. Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ—Κ ε ρ α μ έ ω ς :  Είς Επετηρίδα Φιλολογικού Συλλόγου 

Παρνασσού 1904, σελ. 1—31.
Ό  Νικόλαος Σκαρλάτου Καρατζάς, κάτοχος τών χειρογράφων, δέν πρέπει νά συγχέηται, 

μέ τύν Νικόλ. Κωνστ. Καρατζαν, πού κατείχε τό άξίωμα τού μεγάλου διερμηνέως της Υψη
λής Πύλης, μεταξύ 1777—1782, καί άργότερον τού Ήγεμόνος τής Βλαχίας.
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άσφαλές μέσον προς άφύπνισιν της εθνικής συνειδήσεως καί άνασύνδεσιν του πα
ρόντος προς τό ένδοξότερον παρελθόν.

Εύθύς τον χαρακτήρα καί άνώτερος χρημάτων καί τιμών, ύπεράνω καί των 
συμπαθειών καί της φιλίας έθετε τό καθήκον, τάς δέ φιλίας του καί τάς ίσχυράς 
συμπαθείας του τόσον εις τούς ίδικούς μας, όσον καί προς τούς ξένους έχρησιμο- 
ποίησε πάντοτε ύπέρ τού καλού, είτε δι’ άτομα, είτε διά τήν Κοινότητα καί τα 
ίδρύματά της.

Ό  Δέρκων Νεόφυτος είναι, μετά τού Κ . Καραπάνου καί τού Ή ρ. Βασιάδου, 
έκ τών ιδρυτών τό 1872, ώς ανωτέρω είπομεν, καί πρώτος πρόεδρος τού έν Κω ν- 
σταντινουπόλει ’Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, σκοπός της συστάσεως 
τού οποίου ήτο «ή  δ ιά δ ο σ ις  εν  Ή π ε ί ρ ω  τ ή ς  δ η μ ο τ ικ ή ς  μ ά λ ισ τ α  π α ιδ ε ύ σ ε ω ς  κ α ι  
ή η θ ικ ή  κ α ι δ ια ν ο η τ ικ ή  δ ι α υ τ ή ς  δ ιά π λ α σ ις  κ α ι μ ό ρ φ ω σ ις » .  Άργότερυν έξελέγη 
ούτος, κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών μελών αύτοΰ, παμψηφεί ’Ε π ί τ ι μ ο ς  
Π ρ ό ε δ ρ ο ς  ί1)

Ό  τότε Μητροπολίτης Καισαρείας Εύστ. Κλεοβούλου, συγχαίρων τόν αείμνη
στον Νεόφυτον διά τήν σύστασιν τού ’ Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, 
έγραφεν εις αύτόν δι’ επιστολής του 10 Φεβρουάριου 1873.

«’Α λ η θ ώ ς  π α ν τ ό ς  ε π α ίν ο υ  φ α ίν ε τ α ι  κ ρ ε ί τ τ ω ν  ή  δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η ς  κ α ί ε π ι 
μ έ λ ε ια  κ α ι έ π ι τ υ χ ί α  τ ή ς  Υ μ ώ ν  Σ ε β α σ μ ιό τ η τ ο ς  π ε ρ ί  τ ή ν  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ιν  τώ ν  
π ο λ υ δ ώ ρ ω ν  μ ε λ ώ ν  τ ο υ  π α τ ρ ιω τ ικ ο ύ  κ α ι ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ύ  ’Η π ε ιρ ω τ ικ ο ύ  Σ υ λ 
λ ό γ ο υ , το σ ο ύ τ ο ν  α ν α γ κ α ίο υ  έν  τ α ϊ ς  π α ρ ο ύ σ α ις  κ ρ ισ ιμ ω τ ά τ α ις  π ε ρ ισ τ ά σ ε σ ι  
τ ο ύ  έθ νο υς  κ α ι τ ή ς  ’Ε κ κ λ η σ ία ς ,  κ α ι ζ η λ ω τ ο ύ  μ ε ν  δ ιά  τό ν  υ ψ η λ ό ν  σ κ ο π ό ν ,  
ζ η λ ω τ ο ύ  δέ δ ιά  τό ν  Π ρ ό ε δ ρ ο ν , ζ η λ ω τ ο ύ  δ έ  κ α ι δ ιά  τ ή ν  τώ ν  μ ε λ ώ ν  π ρ ο θ υ 
μ ία ν  κ α ι δ α ψ ίλ ε ια ν , τό  ζ ώ π υ ρ ο ν  π α ρ έ ξ α ν τ ο ς  π ρ ο ς  ά ν ά π τ υ ξ ιν  τ ή ς  ε θ ν ικ ή ς  
π α ιδ ε ία ς  κ α ι γ λ ώ σ σ η ς  κ α ι α ν α τρ ο φ ή ς  έν  χ ώ ρ α  τ ά  π ά ν τ α  ε λ λ η ν ικ ή ,  ή ς  έ π ο -  
φ θ α λ μ ιώ σ ι κ α ί έ π ιβ ο υ λ ε υ ο υ σ ι π α ν τ ο ϊο ι  έ χ θ ρ ο ι κ ο ιν ω ν ικ ο ί κ α ι π ν ε υ μ α τ ικ ό ί» ( 1 2).

Ό  Μητροπολίτης Δέρκων, άείμνηστος Νεόφυτος, καίτοι άρχιερατεύσας έπί 
εικοσαετίαν καί άποθανών εις νεαράν, σχετικώς μέ τό άξίωμά του, ηλικίαν τών 55 
ετών, έχει έν τούτοις νά επίδειξη δράσιν, διά τήν προστασίαν τών δικαιωμάτων 
καί συμφερόντων τής ’Εκκλησίας καί τού ’Έθνους, πού τόν κατατάσσει μεταξύ 
τών έξεχουσών μορφών τής 'Ιεραρχίας τής ορθοδοξίας τού παρελθόντος αίώνος. 
Καθ’ όλον τό διάστημα τής άρχιερωσύνης του έδαπάνησεν όλας τάς πνευματικάς 
καί σωματικάς του δυνάμεις έπί τού βωμού τής πίστεως καί τής πατρίδος, ώς 
ύπέρμαχος τής ύγιούς ήμών ορθοδοξίας.

’Επειδή δέ τά έργα τών άνδρών κρίνονται έκ τών καρπών, πολλών δέ άν- 
δρών, έξ άλλου,' τά έργα ώς έπιδρώντα έπί τό μέλλον, μεταβάλλουν αύτό, διά 
τούτο καί οί άνδρες αυτοί μόνον άπό τούς μέλλοντας ζυγοστατοΰνται δικαίως. Τήν 
δράσιν αύτήν, έπέδειξεν ό Νεόφυτος, εις δύο σημαντικώτατα διά τήν ορθοδοξίαν 
γεγονότα ήτοι τήν κατάσχεσιν τών έν Ρουμανία μοναστηριακών κτημάτων έπί ή - 
γεμόνος Ά λεξ. Κούζα καί τήν κήρυξιν τού βουλγαρικού σχίσματος, μέ τά όποια 
θά διαπραγματευθώμεν κατωτέρω.

Ό  πρώτος ήγεμών τής Ρουμανίας Ά λεξ. Κούζας (1820—73) άνήρ αύταρχι- 
κός εις τάς τάσεις του, προς άναχαίτησιν τής οίκτράς οικονομικής καταστάσεως 
τής χώρας του έψήφισε τό 1864 άγροτικόν νόμον, διά τού οποίου κατήργει τά 
καταναγκαστικά έργα, τήν δεκάτην, τήν έλευθέραν μεταφοράν ξυλείας διά τούς

1. ΈπετηρΙς Α., 1872—3, σελ. 13.
2. Β. Δ ι α μ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ :  Ένθ. άνωτ., σελ. 289—290.
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γαιοκτήμονας καί δμοια τιμαριωτικά βάρη επί πληρωμή ένιαυσίου ποσού εις τήν 
πολιτείαν έπί δέκα πέντε έτη καί έγκαθίδρυσεν άγροτικήν ιδιοκτησίαν μετά τα
κτής προθεσμίας εξαγοράς των κτημάτων παρά των προτέρων ιδιοκτητών. Χάριν 
δε παρακωλύσεως τής υπό των ’ Ιουδαίων άποκτήσεως του δικαιώματος τής έξελέγ- 
ξεως των κτημάτων των αγροτών, ταΰτα έκηρύχθησαν άναπαλλοτρίωτα, οΰτε ήδύ- 
νατο νά ύποθηκευθώσι προ τής παρόδου μιας τριακονταετίας.

Δ ι’ έτέρας διατάξεως έδημεύοντο υπό του δημοσίου τά εισοδήματα δλων 
τών εις τήν χώραν μοναστηριακών κτημάτων, χωρίς με τούτο νά δυνηθή ούτος καί 
νά άνακόψη τήν οικονομικήν δυσπραγίαν τής χώρας.

Ό  ήγεμών Κούζας, προς δικαιολογίαν τών άπόψεών του, έπεκαλείτο τάς δια
τάξεις τών Οικουμενικών Συνόδων, πού άπαγορεύουν εις τούς μοναχούς τήν από- 
κτησιν κτηματικής περιουσίας καί οτι τά κτήματα ταύτα περιήλθον εις τούς 'Α γί
ους Τόπους καί τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον άπό τούς Φαναριώτας ήγεμόνας.

'Όπως όμως καί άν έχει τό πράγμα, τό μέτρον αύτό του ήγεμόνος Κούζα 
ήτο δυνατόν πλήγμα κατά του Οικουμενικού κυρίως Πατριαρχείου, υπό τάς θερ- 
μουργάς πτέρυγας τού οποίου εΐχεν άναπτυχθεί ή ήγεμονία του.

'Η  άνατροπή τών σαθρών καί παιδαριωδών επιχειρημάτων τού ήγεμόνος 
Κούζα καί ή καταπολέμησις αύτών είναι εύκολος, μή άντέχουσα εις σοβαράν συζή- 
τησιν. Έάν εν πρώτοις οί μοναχοί δεν δύνανται, κατά τάς Οίκουμενικάς Συνόδους 
νά είναι κάτοχοι ακινήτων, νομίζομεν δτι ό Κούζας εις τήν παρούσαν περίπτωσιν 
συνέχεε τούς μοναχούς, ώς άτομα, με τάς μονάς, τά νομικά πρόσωπα. 'Η  άπαγό- 
ρευσις δθεν περί κτήσεως τών μοναχών, ώς άτόμων, δεν δύναται νά έπεκταθή καί 
εις τάς μονάς (*).

'Όσον διά τό επιχείρημα δτι οί 'Ά γιοι Τόποι καί τό Οικουμενικόν Πατριαρ- 
χεΐον έπλουτίσθησαν με κτήματα έν Ρουμανία άπό Φαναριώτας ήγαμόνας, ή έπο- 
ψις αυτή στερείται βάσεως άληθείας. 'Η  κατηγορία αυτή πράγματι οχι άπό ιθαγε
νείς αλλά άπό φαναριώτας ομοίως, διότι εις δλον αύτό τό ζήτημα άνευρίσκομεν ώς 
άντιπροσώπους της ρουμανικής κυβερνήσεως φαναριώτας καί συναντώμεν ονόματα 
τά όποια έάν ήγάπων τήν πατρίδα των ώστε νά καθίσταντο έπιλήσμονες τών ή- 
γεμονικών των καθηκόντων, καί νά άπορή κανείς πώς μερικοί απόγονοι αύτών νά 
λησμονούν τάς πατρικάς άρετάς, ώστε νά είναι άντιπρόσωποι κυβερνήσεως πού υ
βρίζει τήν μνήμην τών πατέρων των εκείνων εις τούς οποίους οφείλουν καί κοινω
νικήν θέσιν, καί πλούτον καί όνομα. ’Ή  μήπως δλοι αύτοί οί Φαναριώται μισούσι 
τούς αληθείς τοιούτους διότι ακριβώς φέρουν παρανόμως τά ονόματα αύτών; (2).

« 'Η  ’Ε κ κ λ η σ ία  τ ο ν  Χ ρ ισ τ ο ύ ,  έγραφε τότε ό Νεόφυτος, ε ίδ ε  π ο λ λ ο ύ ς  
φ ρ ικ ώ δ ε ις  κ α ι σ κ λ η ρ ο ύ ς  δ ιω γ μ ο ύ ς ,  έ τ ο ιμ η  ε σ τ ίν ,  νά  δ ε χ θ ή  κ α ι το ν  τ ο ν  ή γ ε 
μ ό ν ο ς  Κ ο ύ ζ α ,  ο ν δ έ π ο τ ε  δ μ ω ς  ν π έ κ υ ψ ε ν  ε ις  π ρ ά ξ ε ις  ά ν α ξ ία ς  τ ή ς  θ ε ία ς  α ν -  
τ ή ς  α π ο σ τ ο λ ή ς »  (3).

Ε ις έτερον άρθρον του υπό τον τίτλον «Φωνή τού καταπατουμένου

1. Μεταξύ άλλων έδημεύθη τότε καί ή τεραστία περιουσία εις Βουκουρέστι της Μονής 
Βελλάς καθώς καί το μετόχι τής μονής Προφήτου Ήλία Ζίτσης, ίδρυθέν το 1647 παρά α
δελφών Ανθίμου καί Δημητρίου Λογοθέτη, έπεκταθέν δέ παρά Κωνσταντίνου Βασσαράβια καί 
άνακαινισθέν ύπό του έκ Κονίτσηε Ζήση Καραπάνου. («Ή π. Εστία» 1954, σελ. 552 καί 1964, 
σελ. 731—738).

2. Καίτοι ό ιδιωτικός βίος του Κούζα δέν ήτο άμεμπτος, έν τούτοις, οί νεώτατοι τών 
Ρωμάνων ιστορικών τόν παρουσιάζουν ώ ς « ε ύ ε ρ γ ε τ ι κ ό ν κ α ί  ε ύ γ ε ν ή  α ύ τ ά ρ χ η  ν», 
(Μ ύ λ λ ε ρ—Λ ά μ π ρ ο υ : Ή  Τουρκία καταρρέουσα, σελ. 405.

3. Β. Δ ι α μ α ν τ ο ι τ ο ύ λ ο υ :  *Ένθ. άνωτ., σελ. 87.
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Δικαίου» (*) έγραφεν ό Νεόφυτος την 20 Φεβρουάριου 1864, 6τι « ή  φ ω ν ή  
τ ο ν  κ α τ  α π α τ ό ν  μ ε ν  ον δ ίκ α ιο ν  ε ίν α ι τό σ ο ν  ίσ χ ν ρ ά , ώ σ τ ε  ό ά ρ ν ο ν μ ε ν ο ς  α ν τ ή ν ,  
ά ρ ν ε ΐτα ι α ν τ ή ν  τ α ν τ η ν  τ ή ν  α ρ χ ή ν  τ ή ς  Ι δ ιο κ τ η σ ία ς , τ ή ν  ο π ο ία ν  π α ρ α β ιά ζ ε ι  ό 
Κ ο ν ζ α ς , έ π ιδ ιώ κ ω ν  τ ή ν  α ρ π α γ ή ν  α υ τ ώ ν , π ρ ο σ β ά λ λ ε ι  δ ε  α μ έ σ ω ς  κ α ι  κατ’ 
ευ θ ε ία ν  τ ά  κ υ ρ ια ρ χ ικ ά  δ ικ α ιώ μ α τ α  τ ή ς  Υ ψ η λ ή ς  Π ύ λ η ς » .

***
Έ ξ  ίσου όμως πατριωτική καί προς π ρ ο σ τα σ ία ν  των συμφερόντων του έ

θνους καί της ορθοδοξίας ήτο ή στάσις του αειμνήστου Νεοφύτου καί κατά τήν 
περίοδον του Βουλγαρικού σχίσματος. *Ως προς τό τελευταΐον τούτο, προσθέσωμεν 
οτι μελέτη του Μητροπολίτου Χίου Γρηγορίου του έξ * Αργυροκάστρου, υπό τόν 
τίτλον: Δ ι ε υ κ ρ ί ν ι σ ι ς  τ ο υ  Β ο υ λ γ α ρ ι κ ο ύ  ζ η τ ή μ α τ ο ς  έξεδόθη τό 18 7 1 
δαπάναις τού άειμνήστου Νεοφύτου ύπό τά άρχικά στοιχεία τού ονόματος τού συγ- 
γραφέως (1 2).

Ό  Μητροπολίτης Νεόφυτος, κατά τήν πραξικοπηματικήν έπιχείρησιν τού 
βουλγαρικού σχίσματος, ήτο έκ των ολίγων ιεραρχών πού διείδον, 6τι διά τής 
έπιδιωκομένης αύτοκεφάλου Εκκλησίας, τό Βουλγαρικόν ’Έθνος άπέβλεπεν εις 
τήν πολιτικήν άνεξαρτησίαν τής χώρας. ’Απώτερος σκοπός τής ρωσσικής πολιτι
κής ήτο άνέκαθεν τά στενά των Δαρδανελίων καί ή κάθοδος εις τό Αιγαίο ν (3). 
Προς πραγματοποίησιν τού σχεδίου τούτου, πρόσφορον έδαφος θά παρεΐχεν ή ά- 
σκησις προστατευτικής πολιτικής υπέρ των ορθοδόξων, διά των οποίων ή Ρω σ- 
σία θά είσεχώρει εις τάς περιοχάς αύτάς (4). *Η Εκκλησία όθεν τής Βουλγαρίας 
έμποτισθείσα ύπό βαθέος εθνικού πνεύματος, έ'γινεν οργανον τής έθνικής πολιτι
κής καί των Βουλγάρων καί των Ρώσσων (5).

Ουτω λοιπόν οί Βούλγαροι τό 1839, έπωφελούμενοι των διατάξεων τού 
Χάττι—Σερίφ, έζήτησαν νά τελούν τήν θείαν λειτοουργίαν εις τήν εθνικήν των 
γλώσσαν (6), τό δέ 1853 ό Τσάρος άνεκοίνωσεν έμπιστευτικώς εις τόν ’Άγγλον 
πρέσβυν Σέΐμουρ, όπως ένώπιον τού προσεχούς θανάτου τού άσθενοΰς (ήτοι τής 
Τουρκίας), αί δύο κυβερνήσεις συνεννοηθοΰν έκ τών προτέρων, διά τήν διανομήν 
τής κληρονομιάς του, κατά δέ τόν Τσάρον, ή Βουλγαρία έ π ρ ε π ε  νά γίνη αύτόνομος(7).

Μή έπιτευχθέντος όμως τούτου, κατά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον ήτοι τού δια- 
μελισμού τής Τουρκίας, άπονενοημένοι κ?νηρικοί καί λαϊκοί, ύποδαυλιζόμενοι από 
τόν σλαυϊσμόν, χάριν κατακτητικών σκοπών καί ύπερβάλλοντος μίσους προς τόν 
Ελληνισμόν, έντός τριμήνου από τής λήξεως τού πολέμου έκείνου ύπέβαλον εις 
τήν τουρκικήν κυβέρνησιν, τό βουλγαρικόν πραξικόπημα, περί χωριστής Βουλγα
ρικής Εκκλησίας (8).

*Η Τουρκική Κυβέρνησις άγνοοΰσα έάν έξ ιδίας πρωτοβουλίας ήδύνατο νά 
λύση τό παραμικρόν έκκλησιαστικόν ορθόδοξον ζήτημα, χωρίς προηγουμένην συν- 
αίνεσιν τής άρμοδίας έκκλησιαστικής άρχής, ήδη άπό 2 7 /2 /18 7 0  ειχεν έκδώση τό 

- προς ίδρυσιν τής Βουλγαρικής έξαρχίας αύτοκρατορικόν διάταγμα, λύουσα ουτω

1. Ένθ. άνωτ., σελ. 85.
2. Ε. Κ ο υ ρ ί λ α :  H eraclia Sacra, 1958 Β., σελ. 230—231.
3. Γ. Κ ο ν ι δ ά ρ η  : Ή  άρσις του Βουλγαρικού σχίσματος. Θεσσαλονίκη, 1950, σ. 108.
4. Π. Κ α ρ ο λ ί δ ο υ :  Σύγχρονος‘Ιστορία της ‘Ελλάδος, Α., σελ. 402—413.
5. ’Ένθ. άνωτ., σελ. 266—7 διά τάς συνεπείας.
6. Γ. Κ ο ν ι δ ά ρ η :  Ένθ. άνωτ., σελ. 124. Ή  Βουλγαρική Κοινότης Κωνσταντινου

πόλεως τό 1848 άπέκτησε ναόν όπου ή λατρεία έγένετο σλαβιστί.
7. Γ. Κ ο ν ι δ ά ρ η :  Ένθ. άνωτ., σ.σ. 112.
8. Κλ. Ν ι κ ο λ α ΐ  δ ο υ :  ‘Ιστορία τού Ελληνισμού, Άθηναι, 1923, σελ. 396.
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παρανόμως ζήτημα εκκλησιαστικής φύσεως και είσάγουσα, μέ τήν πραξιν της 
αυτήν, εις τήν Εκκλησίαν, τήν άρχήν του «έ θ ν ο φ υ λ ε τ ι σ μ ο ύ», πραξιν τήν 
οποίαν δρθώς κατεδίκασεν ή έν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος τού 1872, 6 8ε α ε ί
μ ν η σ τ ο ς  καθηγητής Β. Στεφανίδης χαρακτηρίζει ώς σχέδιον έκβουλγαρισμού τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου (*).

Τήν έπέμβασιν αύτήν της τουρκικής κυβερνήσεως, εις καθαρώς έκκλησια- 
στικά ζητήματα, έχαρακτήρισεν ό Νεόφυτος ώς πραξιν επαχθή διά χριστιανικήν 
χώραν, φρονών δτι πολιτική αρχή καί μάλιστα έτερόδοξος, δέν δύναται νά έπέμ- 
βη εις ζήτημα θρησκευτικόν ή έκκλησιαστικόν. Ό  Σουλτάνος, τήν έποχήν έκεί- 
νην, έκτος τής πολιτικής έξουσίας, ήτο καί άνώτατος άρχων τού ισλαμισμού (χα
λίφης). Έπεμβαίνων δθεν ούτος εις εκκλησιαστικά ζητήματα τ η ς  ορθοδοξίας, ά- 
νεκηρύσσετο άρχηγός της, καταργών ουτω τήν έκκλησιαστικήν εξουσίαν τού 
Πατριάρχου (1 2).

'Όταν δθεν ή Τουρκική κυβέρνησις, άπέστειλε διά των κ. κ. Χρηστάκη, έφ. 
Ζωγράφου καί ’Αλ. Καραθεοδωρή, τήν 7 Μουχαρέμ 1287 (28 Μαρτίου 1870) φιρ- 
μάνι έπί περγαμηνής, προς οριστικόν τέρμα τού εκκρεμούς βουλγαρικού ζητήμα
τος, ό Δέρκων Νεόφυτος άντετάχθη εις τήν παραδοχήν παρομοίου πολιτικού τελε
σιγράφου, έπί καθαρώς έκκλησιαστικού ζητήματος, φρονών δπως ή Εκκλησία 
έπιστρέψη τό έν λόγω φιρμάνιον προς τον Μ. Βεζύρην, έκθέτουσα τούς λόγους 
τής μή άποδοχής του, ώς παραβιάζων τούς κανόνας καί τά προνόμια τού Πα
τριαρχείου (3).^

Τήν 14  ’ Οκτωβρίου 1870, ό Δέρκων Νεόφυτος, έγραφε προς τον Οικουμε
νικόν Πατριάρχην Γρηγόριον τον Σ Τ ':

« Θ ε ιό τ α τ έ  μ ο ι  Δ έ σ π ο τ α ,  ο υ δ έ π ο τ ε  π ε ίθ ω  ε μ α υ τό ν  δ τ ι  τό  β ο υ λ γ α ρ ι
κ ό ν  ζ ή τ η μ α ,  κ α τ α ν τ ή σ α ν  ε ις  ή ν  ή δ η  ε ύ ρ ίσ κ ε τ α ι  κ α τ ά σ τ α σ ιν ,  δ ύ ν α τα ι λ α β ε ϊν  
λ ύ σ ιν  κ α ν ο ν ικ ή ν  ά ν ευ  ά π ο φ ά σ ε ω ς  Ο ικ ο υ μ ε ν ικ ή ς  Σ υ ν ό δ ο υ , μ ετά , π ρ ο η γ ο υ μ έ -  
ν η ς  σ υ γ κ α τ α θ έ σ ε ω ς  τω ν  Α υ τ ο κ ε φ ά λ ω ν  5Ο ρθ ο δό ξω ν  ’Ε κ κ λ η σ ιώ ν »  (4)

Επανερχόμενος δέ ούτος έπί τού θέματος, παρακινεί τήν 1 1  ’Ιανουάριου 
18 7 1 , τον Πατριάρχην, ίνα παρουσιαζόμενος ούτος, αύτοπροσώπως εις τον Μεγ. 
Βεζύρην « ζ η τ ή σ η  α ν υ π ε ρ θ έ τ ω ς  κ α ι χ ω ρ ίς  ύ π εκ φ υ γό ίς  τ ή ν  α ύ το κ ρ α το ρ ικ ή ν  άδειαν  
ε ις  σ ύ γ κ λ η σ ιν  τ ή ς  α ϊ τ η θ ε ίσ η ς  Ο ικ ο υ μ ε ν ικ ή ς  Σ υ ν ό δ ο υ  (δ), τήν οποίαν ό Πατριάρ-

1. Κ λ. Ν». κ ο λ ά ι  8 ου :  Ένθ. άνωτ., σελ. 447—450. *Ως πρός τό ζήτημα τούτο, ό 
τότε Μ. Βεζύρης Άαλή πασας (1815—1871) έγένετο ό έκτελεστής της πολιτικής διαθήκης τού 
Φουάτ πασα, κατά την οποίαν οί Ελληνορθόδοξοι τής Τουρκίας έπρεπε νά άπομονωθούν. ‘Ως 
θεμελιώδες δέ μέσον άπομονώσεως έθεωρήθη ή πραγματοποίησις τού βουλγαρικού σχίσματος. 
Σημειώσωμεν ότι τό Σουλτανικόν φιρμάνι ώριζεν ότι ή κάθε πόλις ή χωριον τής Ευρωπαϊκής 
Τουρκίας έπρεπε νά προσχωρήση είς τήν αυτοκέφαλου βουλγαρικήν εκκλησίαν, έάν τούτο έζη- 
τείτο άπό τά 3/4 τού πληθυσμού, γενόμενον ούτω ή αφετηρία τής μετέπειτα δράσεως των 
κομιτατζίδων είς Θράκην καί Μακεδονίαν.

2. Β. Λ ι α μ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ : Ένθ. άνωτ., σελ. 184.
3. Έ νθ. άνωτ., σελ. 149 καί 150—157, ένθα ή άπάντησις τού Πατριάρχου άνατρέπουσα 

τούς ισχυρισμούς τού Μ. Βεζύρη. Σημειώσωμεν ότι μέ τήν δημοσίευσιν τού διατάγματος αυ
τού οί Βούλγαροι κατέληγον, λέγοντες ότι έφόσον τό ζήτημα έφθασεν είς τό σημεΐον τού πολι
τικού του χαρακτήρας, έλύθη μέ τήν αποστολήν τού ανωτέρω φίρμαν ίου εις τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχείου.

4. Β. Δ ι α μ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ :  Ένθ. άνωτ., σελ. 275.
5. Τδίου, σελ. 281.
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χης έθεώρει « θ ε μ ε λ ιώ δ η  λ ίθ ο ν  τ ο ν  δ ιο ικ η τ ικ ο ύ  τ ή ς  ’Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ  ’Ε κ κ λ η σ ία ς  συ- 
α τ ή μ α τ ο ς  (*).

*Η πρότασις του Νεοφύτου, όπως το Βουλγαρικόν ζήτημα έξετασθή παρά 
Οικουμενικής Συνόδου, γενομένη όμοφώνως δεκτή, διετυπώθη έγγράφως εις τήν 
'Υψηλήν Πύλην, ή οποία όμως πιεζομένη άπό τον τότε έν Κωνσταντινουπόλει 
Ρώσσον πρέσβυν στρατηγόν Ίγνάτιεφ, φανατικόν πανσλαυιστήν και δεξιώτατον 
εις διπλωματικάς ραδιουργίας, ήρνήθη να έπιτρέψη τήν σύγκλησιν Οικουμενικής 

•Συνόδου των Όρθοδόξων, συστήσασα μόνον τήν σύγκλησιν τοπικής Συνόδου (2), 
ή οποία συνελθοΰσα τήν 29 ’Οκτωβρίου 1872, κατεδίκασε καί άπεκήρυξε τούς 
Βουλγάρους τούς « ά π ο σ χ ίσ α ν τ α ς  έ α υ τ ο ν ς  τ ή ς  ’Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ  ’Ε κ κ λ η σ ία ς  κ α ι Ιδ ιο ν  
π ή ξ α ν τ ε ς  θ υ σ ια σ τή ρ ιο ν  κ α ί ιδ ία ν  φ υ λ ε τ ικ ή ν  π α ρ α σ υ ν α γ ω γ ή ν  σ υ σ τ η σ α μ έ ν ο υ ς . , .κ α ί  
π ά ν τ α ς  το υ ς  κ ο ιν ω ν ο ν ν τα ς  κ α ί σ υ μ φ ρ ο ν ο ϋ ν τα ς  κ α ι δ ε χ ο μ έ ν ο ν ς  ώ ς  κ υ ρ ία ς  κ α ί  
κ ο ιν ω ν ικ ό ς  τά ς  α ν ιέρ ο υ ς  α υ τώ ν  ε υ λ ο γ ία ς  τ ε  κ α ί ιε ρ ο π ρ α ξ ία ς  κ λ η ρ ικ ο ύ ς  τ ε  κ α ί  
λ α ϊκ ο ύ ς  κ η ρ ύ τ  το  μ ε ν  σ χ η σ μ α τ ικ ο ύ ς »  (3).

Μετά τήν κήρυξιν παρά τού Οικουμενικού Πατριάρχου ’Ανθίμου Σ Τ '  τού 
βουλγαρικού σ χ ίσ μ α τ ο ς ,  δ Μητροπολίτης Νεόφυτος έπεζήτει τήν άποκήρυξιν ταύ- 
την, την γνώμην του δέ αύτήν ήσπάζετο ή παμψηφία σχεδόν τού κλήρου καί τού 
λαού. Σημειώσωμεν, οτι τήν άποψιν τού Νεοφύτου ένίσχυε καί ό τότε πρωθυπουρ
γός τής Ελλάδος Έπαμ. Δεληγιώργης, άποστείλας προς τον σκοπόν αυτόν εις 
Κωνσταντινούπολή τον διακεκριμένον Μητροπολίτην Σύρου καί Τήνου Α λέξαν
δρον Λυκούργον, παραμείναντα εκεί επί τρίμηνον (4). Προσθέσωμεν τέλος ότι τό 
τοιοΰτον έπιδίωκον καί οί Τούρκοι, νομίζοντες ότι ουτω θά έπήρχετο διάσπασις 
τής ’Ορθοδοξίας καί έχθρότης μεταξύ Ελλήνων καί Βουλγάρων. Καί δ  μέν άντα- 
γωνισμός πού έπιδίωκον οί Τούρκοι έπήλθεν, ή ορθοδοξία όμως δεν διεσπάσθη, 
διότι αί λοιπαί σλαυικαί Έκκλησίαι δέν έτόλμησαν νά συμμερισθοΰν τό βουλγαρι
κόν πραξικόπημα, άλλ’ έξηκολούθουν ήνωμέναι μέ τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 
έστω καί έν ψυχρότητι.

Πόσον δέ όρθώς διέβλεπεν δ άείμνηστος Νεόφυτος, ότι ή Βουλγαρία διά τού 
σχίσματος, ή μάλλον τού αύτοκεφάλου τής ’Εκκλησίας άπέβλεπεν εις πολιτικά 
οφέλη, φαίνεται καί έκ τού γεγονότος, ότι όπως ή πολιτική ώς γενεσιουργός ήτο 
ή αιτία τού μετέπειτα σχίσματος, ουτω έγένετο τό 1945 καί ή γενεσιουργός αιτία 
τής άρσεως αύτοΰ, διά τής έπισήμου τελετής τής υπογραφής καί έπιδόσεως εις 
τούς Βουλγάρους αντιπροσώπους τού Πατριαρχικού καί Συνοδικού Τόμου, περί 
άνακηρύξεως Αύτοκεφάλου τής έν Βουλγαρία Εκκλησίας, προεξάρχοντος τού άοι-

Κ
» 1. Δηλώσεις τού Πατριάρχου πρός τόν Μ. Βεζύρην (Δ. Ά ρ ι σ τ ά ρ χ ο υ :  Έ νθ. άνωτ.,

Γ, σελ. 79). Σημειώσωμεν δτι ή Ρωσσική Σύνοδος, δι* έγγράφου της άπό 19 Απριλίου 1869, 
£' μή άποκαλύπτουσα όλοτελώς τά σχέδιά της, έγραφεν οτι « ά ν ε υ  σ υ γ κ α τ α θ έ σ ε ω ς  τ ή ς
? Α. Π α ν α γ ι ό τ η τ ο ς κ α ί π α ρ ά τ ή ν θ έ λ η σ ι ν α ύ τ ή ς  οί  Β ο ύ λ γ α ρ ο ι  δ έ ν  δ ι-
> κ α ι ο ΰ ν τ α ι τ ό π α ρ ά π α ν ν ά  λ ά β ω σ ι ν  ή ν’ ά π ο σ π ά σ ω σ ι ν  ά π ’ α ύ τ ή ς, δ,τ ι 
|  έ π ι δ ι ώ κ ο υ ν ή τ τ ο ν δ έ  δ ι κ α ι ο ύ ν τ α ι  ν ά ά π α λ λ α γ ώ σ ι  τ ή ς  έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι -

κ ή ς  έ ξ α ρ τ ή σ ε ω ς, ή τ ι ς σ υ ν δ έ ε ι  α ύ τ ο ύ ς  μ ε τ ά  τ ο ϋ  ύ π ε ρ τ ά τ ο υ  α ύ τ ώ ν  π ο ι- 
y μ έ ν ο ς ,  κ α ί  ά π ο σ π α σ θ ώ σ ι ν ά  π* α ύ τ ο ΰ  α ύ τ ο γ ν ω μ ό ν ω ς ,  δ ι ό τ ι  τ ό  τ ο ι ο ΰ -
ί τ ο ν  ή θ ε λ ε ν ε ί σ θ α ι  Σ χ ί σ μ α ,  κ α ί  οί  Β ο ύ λ γ α ρ ο ι  κ α τ ά  τ ο ύ ς  κ α ν ό ν α ς  τ ή ς  

Ε κ κ λ η σ ί α ς ,  ή θ ε λ ο ν κ η ρ υ χ θ ή  ά ν α π ο φ ε ύ κ τ ω ς  Σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ί » .  (Δ. Ά  ρ ι- 
σ τ ά ρ χ ο υ : Ένθ. άνωτ., τ. Δ., σελ. 11).

;; 2. Συνεπεία τής άρνήσεως ταύτης, δ Πατριάρχης Γρηγόριος ό Σ Τ ', παρητήθη, παρά
ιν τ*ί)ν γραπτήν διαβεβαίωσιν του Μ. Βεζύρου, οτι ούτος « χ α ί ρ ε ι  π λ ή ρ η  σ ε β α σ μ ό ν  κ α ί  

έ μ π ι σ τ ο σ ύ ν η ν ,  π α ρ ά  τ ή  ‘Τ ψ . Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι » .  (Δ. Ά ρ ι σ τ ά ρ χ ο υ :  
j Ένθ. άνωτ., Γ., σελ. 81—83. ’Εκκλησιαστική Έπιθεώρησις Κ. Β. Καλλίφρονος, ’Ιούλιος
!.' 1871, σελ. 6).

3. Δ. Ά ρ ι σ τ ά ρ χ ο υ :  Έ νθ.' άνωτ. Β., σελ. 111—115. 
j ' 4. Έ  π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ : Τόμ. Β., σελ. 498.
1
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δίμου Οικουμενικού Π  ατριάρχου Βενιαμίν του Α ' τήν 13  Μαρτίου 1945 ί 1).
Οΰτω λοιπόν τό έτος 1872, είδε τήν γέννησιν της έθνικοπολιτικής διοργα- 

νώσεως του Βουλγαρισμού, υπό τήν μορφήν της Έξαρχιακής Εκκλησίας, τά δέ 
λεγόμενα δημοψηφίσματα εις Μακεδονίαν περιέβαλλον τήν έπαναστατικήν αύτόθι 
προπαγάνδαν των Βουλγάρων καί μέ τον μανδύαν τής νομιμότατος. Οί Σέρβοι, 
βλέποντες νά άποσπώνται ούτο̂  από τήν προπαγάνδαν των ή Νύσσα καί ή Παλαιά 
Σερβία, κατηγανάκτ/)σαν, όπως καί οί Μωαμεθανοί καί ’Αλβανοί ένεκα των Βουλ
γαρικών άξιώσεων. Ούχ ήττον έξ ούδενός έκ των στοιχείων προέκυψε σύμμαχός 
τις υπέρ τού Ελληνισμού, άλλ* είχε προπαρασκευασθή ούτω πόλεμος πάντων κατά 
πάντων, πού έσκόπει νά έκβιάση τήν έπέμβασιν τής Ρωσσιας, τό δέ υπό τόν Τσε- 
νάγιεφ εις Μόσχαν Πανσλαυϊκόν Κομιτάτον, έστειλε τό 1875 εκεί έμπιστευτικούς 
πράκτοροις ίνα προετοιμάσουν έξέγερσιν κατά τής τουρκικής κυριαρχίας, ήτις έ- 
πρόκειτο νά συμπαρασύρη καί τήν Αύστρίαν, ένώ ό πολύς Ίγνάτιεφ έδιδεν άπό 
τήν Κωνσταντινούπολή εις τούς Βουλγάρους οδηγίας όπως προβαίνουν εις νέας, 
κατά των Ελλήνων, βιαιοπραγίας.

’Από τήν πενιχράν αύτήν βιογραφίαν τού άειμνήστου σεπτού 'Ιεράρχου Νεο
φύτου, δυνάμεθα νά είπωμεν ότι ή έπαρχία Πωγωνίου δικαίως δύναται νά σεμνύ- 
νηται, διά τήν περισπούδαστον καί τετιμημένην δυάδα των έκλεκτών τ η ς  τέκνων, 
πού έμνημονεύσαμεν έν τή αρχή τής παρούσης μελέτης, ήτοι διά τήν εύγενή καί 
σεβασμίαν προσο^πικότ^τα τού σεπτού καί ειλικρινούς μύστου καί ίεροφάντου των 
Μουσών άειμνήστου ιατροφιλοσόφου Κωνσταντίνου Ή ρ . Βασιάδου καί διά τόν 
στωμύλον άγορητήν τού θείου λόγου καί διαπρύσιον κήρυκα τών άληθειών τού 
Ευαγγελίου, προστά/την τη α  ορθοδόξου ήμών πίστεως καί τών εθνικών παραδόσεων, 
άείμνηστον Μητροπολίτην Δέρκων Νεόφυτον, άπό Δρυμάδες, τής ιδίας έπαρχίας. 
Άμφότεροι, διά τής όλης δράσεώς των, άπηθανάτισαν εαυτούς καί τήν ιδιαιτέραν 
των πατρίδα είς τήν συνείδησιν τών ομογενών καί είς τάς σελίδας τής συγχρόνου 
ιστορίας.

ι

1. Γ.  Κ ο  ν ι δ ά 9 η : *Ένθ. άνωτ., σελ. 478. Β. Σ τ ε φ α ν ί 8 η : σελ. G82—3.
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΔΗΜ ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ
Μια Τουρκοελληνική εφημερίδα του 
Βιλαετιού των Γιαννίνων τοϋ 1895

Ό  άλησμόνητος συμμαθητής μου Τάκης Σαλαμάγκας δημοσίευσε καί σχο
λίασε σειρά άπό φύλλα τής Νομαρχιακής έφημερίδας, πού έβγαινε στά Γιάννινα 
άπδ τά 1868. Τή σειρά τών φύλλων αυτών πού σχολίασε δ Δ. Σ. διανθίζοντας 
κα'ι πλουτίζοντας τά σχόλια και μέ τΙς Ανεξάντλητες καί πολύτιμες γιά τήν Ιστο
ρία τής πόλης μας προσωπικές του άναμνήσεις («Ήπειρ. Εστία» 1962 κ.έ.), πρέ
πει ό μακαρίτης νά τή βρήκε στη βιβλιοθήκη τοΰ Γιαννιώτη Ιατροφιλόσοφου Γ . 
Τσιγαρά(*). Ή  σειρά φύλλων ύστερα άπό τό 1877 υπάρχει κάπου; νΑγνωστό.

Στά κατάλοιπα τοΰ μακαρ. Γ. Γάγαρη βρήκα τυχαία, άνάμεσα σέ φύλλα 
παλαιών ’Ηπειρωτικών έφημερίδων έλληνικών, τοΰ έξωτερικοΰ καί τοΰ έσωτερι- 
κοΰ, καί ένα φύλλο τής νομαρχιακής αυτής έπΐ Τουρκοκρατίας έφημερίδας μέ 
χρονολογία 22 Μαρτίου 1895 (Τουρκικόν έτος 1312 άπό Έγείρας). 'Υπενθυμίζω 
δτι, ό Γάγαρης πού άπέθανε στά 1954 καί γιά τόν όποίο δεν άξιώθηκα νά γράψω 
πλατύτερα γιά τό έργο του άπό λόγους άνεξάρτητους άπό τή θέλησή μου, καί 
πού καταγόταν άπό τόν Γεροπλάτανο τής ’Ηπείρου (πρ. Άληζότ Τσιφλίκ) έβγα
ζε, άπό τά 1890 περίπου Ισα με τά 1909, τή «Φωνή τή ς’Ηπείρου» στήν’Αθήνα. 
’Από τΙς στήλες τής έφημερίδας του κατώρθωνε νά προστατεύη άποτελεσματικά 
ένίοτε τά συμφέροντα τών Ήπειρωτών. Στά 1909 ή έκδοση διακόπηκε, γιατί, δ- 
πως σημειώνει δ Γάγαρης, ό σκοπός τής έφημερίδας του είχεν έκπληρωθή ύστερα 
άπό τό Σύνταγμα τοΰ 1908. Ά πό τότε οί Τοΰρκοι έπέτρεψαν πράγματι τήν έκ
δοση στά Γιάννινα τής έφημερίδος «νΗπειρος» άπό τόν Γ . Χατζή (Πελλερέν).

am·. i f tβ 17. W  ΙΟΑΜΜΙΝΟΙΣ Τ} »ί ΜΑΡΤΙΟΙ* 1895 [19It]  8 ΣΒΒΒΑΛ. 1912

ΑΙ «\ίκίρΐ|ΐ.ιΙ ττριτΑ.τ,ρόν:*-
t «j. Έ*τ«ς τόν Ίο χ ,κ Ι-  
νω» τ,- f ι/.ιΐ ~ ί  

τί < τ,.
ΐΐττ,οίχ’βυχίρίμ γρό-ίΐ,Χΐ). ISMMIA ν;ί;> * ■* ■ «*■-

:τ;ν . //ϊ,
V Άλλον 

?;.ι . ίΊ.

Ν Ο Μ Α Ρ Χ ΙΑ Κ Η  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ

m t A T A Q U U H  K L A .T A . T E T -A JP X K C X T .

Π*«χ alrr,»i; i ’f i f i j n  τ **.i S u ’i' ljt x ii  r i u  τ /I A u/J;v in  τον Τ\ΛΤ»γρχ?ι1«ν.____
I —  . .  4---

To ΤνχογρχτιΤον χ χ ι r, K rirsu?i*Ati!/9i/Tj; τ?,; ό ρ ΐτν .τντ»  Iv To AtsixTlfOplu τ ;ν  BtXxifUv.

Τό μοναχικό αυτό φύλλο τοΰ 1895 πού κατέχω είναι τετρασέλιδο, σχήμ.

* Τή βιβλιοθήκη τοΰ Τοιγαρά, όπως εμαΰα, τήν αγόρασε ό Θανάσης Τσεκούρας 
άπό τήν «Τσιγάρου» (έτσι έλεγαν οί Γιαννιώτες τή γυναίκα του Τσιγαρά) καί τή δώρησε 
στό Σαλαμάγκα, γιατί μέσα στή βιβλιοθήκη υπήρχε καί τό άρχεϊο τοϋ θρησκευτικού 
περιοδικού «Σάλπιγξ», μαζί μέ ένα μικρό πιεστήριο, λέγει ό Τσεκούρας, μέ τό όποιο τυ
πωνόταν τό περιοδικό, τοΰ οποίου ιδρυτής καί διευθυντής ήταν ό γιατρός Στέιρανος Σαλα
μάγκας, πατέρας τοΰ μ. Τάκη.
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30X50 περίπου, καί φέρει τόν τίτλο «Ιω άννινα», γιά τό έλληνικό κείμενο. Τό 
τουρκικό κείμενο βρισκόταν ατό άλλο τετρασέλιδο μέ άραβικούς χαρακτήρες, τό 
όποιο έκοψε καί πέταξε ό Γάγαρης σάν άχρηστο γιά τήν έφημερίδα του. Δέν 
γνωρίζω άν δημοσιεύτηκε κανένα σχόλιο γιά τό φύλλο αυτό στή «Φωνή». ’Αλλά 
καί άν δημοσιεύτηκε είναι σάν νά μήν ύπάρχη, δταν δημοσιεύεται σέ έφη- 
μερίδα. Γ ι ’ αυτό καί έκρινα σκόπιμο νά τό φέρω στή δημοσιότητα τής «Ήπειρ. 
Εστίας».

Τό φύλλο δέν είναι πλούσιο σέ έντυπωσιακές ειδήσεις. Εμφανίζει πάντως 
κάποιο ένδιαφέρο τό περιεχόμενό του προβαλλόμενο σε χρόνο πού βρίσκεται παρα
πάνω άπό 70 χρόνια μακριά άπό μάς καί τοποθετημένο στά πλαίσια τής σκλα
βιάς. Ή  έφημερίδα, πρό τού άρχίσει τις «Ειδήσεις τοϋ Βιλαετίου», προτάσσει τό 
πολυχρόνιο τού Σουλτάν Χαμίτ. (Παλαιότερα είχε τή στερεότυπη είδηση’ ΕΙς δ* 
λόκληρον τό Βιλαέτιον έπικρατεί άπόλυτος τάξις καί άσφάλεια): « Ε ί θ ε  ό ΰ ψ ι
σ τ ό ς  ν ά δ ω ρ ή τ α ι  π ο λ υ χ ρ ό ν ι ο ν  ζ ω ή ν  ε ι ς  τ ή ν  Α. Α(ύ τ ο κ ρ α τ ο- 
ρ ι κ ή ν) Μ(ε γ α λ ε ι ό τ η τ α )  τ ό ν  Κ ρ α τ α ι ό τ α τ ο ν ,  Γ α λ η ν ό τ α τ ο ν κ α Ι  
Φ ι λ ό λ α ο ν  ή μ ώ ν  Ά  ν α κ τ α ε ι ς  τ ό  έ ο ρ τ ά ζ ε ι ν  τ ά ς  ί ε ρ ά ς  τ α ύ τ α ς  
ή μ έ ρ α ς  (τοΰ Μπαΐραμίου έννοεΐται) ε I ς π λ ε ί σ τ ω ν  έ τ ώ ν  π ε ρ ι ό δ ο υ ς .  
’Α μ ή ν ! » .

Είναι προφανής ή έπίδραση τοΰ λεκτικού τής Χριστιανικής Εκκλησίας (ΰ- 
ψιστος, πολυχρόνιος, ίεράς ήμέρας) στή μετάφραση τού άραβικού πολυχρονίου 
άπό τούς χριστιανούς μεταφραστάς. Εκείνο δέ τό «Φιλόλαος» γιά τόν γνωστό 
γιά τήν αίμοβορία του Σουλτάν Χαμίτ, πόσο δέ μού θυμίζει τά άπό φόβο καλο
πιάσματα άπό τΙς Γιαννιώτισσες τής τρομερής έκείνης άρρώστιας, άδελφής τής 
πανούκλας, τής «βλογιάς», πού εύφημιστικά τήν έλεγαν «Καλότυχη» (Καλότ’χ’)!

’Από τό φύλλο μαθαίνουμε δτι, στά 1895, τήν περίεργη αυτή τουρκοελλη- 
νική έφημερίδα, τή διηύθυνε κάποιος Όσμάν Έφένδης άπό τήν Πρέβεζα, γιατί 
δπως άναφέρεται στίς «’Αναχωρήσεις» «ό δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  τ ή ς  έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς  
Ό σ μ ά ν  Έ φ έ ν δ η ς  έ ν ε κ α  κ α τ ε π ε ι γ ό ν τ ω ν  ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ώ ν  λό
γ ω ν  μ ε τ έ β η  δ ι ά  τ ι ν α ς  ή μ έ ρ α ς  έ π’ ά δ ε ί μ  ε ί ς  Π ρ έ β ε ζ α ν » .

Χριστιανοί συνεργάτες δέν άναφέρονται σέ κανένα μέρος τού φύλλου. Θά 
υπήρχαν, ίσως, άκόμα έκείνοι πού μνημονεύονται στά φύλλα τού 1877, δηλ. ό 
τουρκομαθής Γ . Πολυχρονιάδης έφένδης—γιά τή μετάφραση άπό τήν τουρκική 
στήν έλληνική—ό μετέπειτα (1908) Καθηγητής μου τών Τουρκικών στή Ζωσι- 
μαία, ό Δ. Γ . Χατζής πατέρας τού Γ . Πελλερέν κ.ά. Έγώ θυμάμαι, γύρω στά 
1906— 1908, έναν κοντούλη Τούρκο μέ ντουλαμά, όνόματι Χακή, πού μοχθούσε 
γιά νά τυπώση τό φύλλο, στό μικρό χειροκίνητο πιεστήριο κάτω στό ήμιϋπόγειον 
τού Χουκιμέτ (^Διοικητήριο έχει δπου σήμερα είναι ή Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη).

'Ύστερα άπό τό πολυχρόνιο, άρχίζει ή περιγραφή τής τελετής τής γιορτής 
τού Μπαϊραμιού, κατά τήν όποία «Ή  Α. Ε. ό Γενικός τού Βιλαετιού ήμών Διοι
κητής καί Γενικός Στρατιωτικός ’Αρχηγός τής όροθετικής γραμμής Άχμέτ Χιβζή 
Πασσάς, μετά τήν τέλεσιν τού προσκυνήματος έν τώ ίερώ τεμένει τού Άσλάν 
Πασσά (Σ. Σ. στό Κάστρο, δπου καί ό Σΐέης ό Μεγάλος, ού Μαγάλους, δπως 
έλεγαν οί Τουρκογιαννιώτες), έπανακάμψας εΐς τό Διοικητήριον, φέρων τήν έπί- 
σημον Αυτού στολήν καί τά παράσημα Αύτού, παρατεταγμένου δέ όντως ένός 
τάγματος Στρατού, έδέξατο τά συγχαρητήρια απάντων τών έν τέλει...». Άψογη 
καθαρεύουσα πού θά τή ζήλευαν καί οί άρθρογράφοι τής ’Αθήνας, άψογη, γιατί 
τό συντακτικό, μεταφραστικό καί τών διορθώσεων προσωπικό τής εφημερίδας 
«Γιάνγια—’Ιωάννινα» άπετελεϊτο άπό άπόφοιτους τής γεραράς Ζωσιμαίας.

Μετά τήν περιγραφή τής τελετής τού Μπαϊραμιού άκολουθούν τά κοινωνικά:
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’Α φίξεις

«Άφι'κοντο κατ’ αύτάς είς τήν πόλιν ήμών έπ’ άδείρ δ καϊμακάμης (ύπο- 
ποδιοικητής) Τεπελενίου ένδ. ΜαλΙκ έφένδης καί δ δήμαρχος Πρεβέζης ένδ. 
Π ε ρ ι κ λ ή ς  Μ α ρ ί  ν ο ς  Έφένδης. Επίσης άφίκετο διά Πρεβέζης είς ’Ιωάννινα 
δ έξελεγκτής τής Γεωργίας τοΰ Βιλαετιού ήμών διορισθείς ένδ. Πάπΐης έφένδης 
κα\ έπελάβετο των καθηκόντων αύτοΰ».

Στή Γεωργική αυτή ‘Υπηρεσία τοΰ Βιλαετιού φαίνεται δτι όφείλεται καί 
ή σε άλλο μέρος τοΰ φΰλλου δημοσιευόμενη διαφώτιση των άγροτών Ηπείρου 
γιά την ώφελιμότητα τής πατάτας σέ συνέχεια άρθρων μέ τδν τίτλο «Καλλιέρ
γεια των γεωμήλων (πατάτας). ‘ΙστορικαΙ γνώσεις περί τής καλλιέργειας των 
Γεωμήλων».

’Αναχωρήσεις

«Οί έπ’ άδείρ διά τινας ήμέρας ευρισκόμενοι άρχιγραμματεϊς τοΰ Πρωτο
δικείου Πρεβέζης καί Μετσόβου Νακή έφένδης καί Χακή έφένδης έπανέκαμψαν 
είς τάς θέσεις αυτών».

Διάφορα

«Είς τδν Διευθυντήν τοΰ Τεφτέρν Χακανή (—Δημόσιο Λογιστικό) Πρεβέ
ζης ένδ. Άχμέτ Βεφήκ έφένδην, άπενεμήθη δ βαθμός «Σελασιέ».

* Είς τόν Άρχιδιδάσκαλον (Διευθυντήν) τής έν Λεσκοβικίω έφηβικής σχολής 
(Λύκειο) ’Αχμέτ Ζουγδή έφένδην άπενεμήθη διά τήν Ικανότητα καί τήν φιλο- 
πονίαν αύτοΰ δ βαθμός τοΰ μεταβατικού (έκτάκτου) ΰφηγητοΰ».

Διαφημίσεις

Δέν λείπουν βέβαια καί οί σχετικές διαφημίσεις άπό τΙς όποιες σταχυο
λογώ δύο:

«Τδ Τυπογραφείον ήμών πλουτισθέν κατ’ αΰτάς διά νέων χαρακτήρων καί 
διαφόρων κοσμημάτων (!), ειδοποιεί δτι άναδέχεται παντός είδους τυπογραφικάς 
έργασίας εις γλώσσαν δθωμανικήν καί έλληνικήν, ήτοι Τραπεζικάς έγκυκλίους, 
τιμολόγια, προσκλητήρια, φακέλλους καί παντός είδους άγγελίας είς λίαν συγ
καταβατικός τιμάς». Ό  Όσμάν έφένδης είχε καί έμπορικό, έπιχειρηματικό μυα
λό, φαίνεται.

Ή  δεύτερη διαφήμιση είναι πιό ένδιαφέρουσα. Ό  διαφημιζόμενος Γ ια ν - 
νιώτης, άφοΰ έξαντλείται σέ κολακείες γιά τόν Σουλτάνο καί τόν Γενικό Διοι
κητή—άς έκανε κι’ άλλοιώς σάν μπορούσε—προσφέρεται νά δώση 100 χρυσές λί
ρες σέ δποιον άποδείξει δτι τό προϊόν του (Κονιάκ) δέν είναι αγνό.

«Λαμβάνω τήν τιμήν νά γνωρίσω είς τό σεβαστόν κοινόν δτι έπΐ των ευ
κλεών ήμερών τής A. Α. Μεγαλειότητος τοΰ Κραταιοτάτου καί Σεπτού ήμών 
νΑνακτος, καθ’ άς ή βιομηχανία ποιείται γιγαντιαίαις προόδους (!!) έν τή άχανεί 
’Οθωμανική Επικρατείς*. καί τών έκτελεστών τών υψηλών Αύτοΰ διαθέσεων, 
οίος δ διακεκριμένος ήμών Γενικός Διοικητής, ό μηδενδς κόπου καί μόχθου φει- 
δόμενος διά τήν πρόοδον τής έμπορίας καί βιομηχανίας καί τοΰ ήμετέρου Βιλαε
τιού, έκόμισα έκ Γαλλίας τελειότατα ειδικά μηχανήματα πρός άπόσταξιν οίνου 
γνησίου σταφυλής καί παρασκευής Κ Ο Ν ΙΑ Κ  φυσικωτάτου καί έστερημένου 
παντελώς κοινών βιομηχανικών πνευμάτων......, δπως δέ άποδείξω δτι τό...τουρ
κικόν κονιάκ τής κατασκευής μου είναι φυσικώτατον καί ύπέρτερον πάντων τών 
καταναλισκομένων έν τή άγορμ μας μετά πολλών ρεκλαμών, προτείνω άμοι- 
βήν έκ λιρών δθωμανικών έκατόν, είς δντινα ήθελεν άποδείξει δτι τό κονιάκ τής
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Τ Ο  Π Ο  Π Ο Β θ '
( ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Η  Μ Ο Ν Ο ΓΡ Α Φ ΙΑ )

Πώς έγιναν τ ’ άγριόγιδα

Ό  Χρισ τό ς είχε τά πρόβατα. Τ ’ άρμεε κι* έβγαζε γάλα άσπρο. Ό  διάο- 
λος είχε τ’ άγριόγιδα. Τ ’ άρμεε κ Γ  έβγαζε γάλα κόκκ’νο σά γαΐμα.

— Έ λ α , λέει ό διάολος του Χρίστου, ν* άρμέξ’ς καί τά γίδια μ* μιά
βολά.

Π α α ίν ’ ό Χ ρισ τός, κά’εται στό στρουγκολίθ* κ ι ’ ό διάολος βαρεί άπό 
πίσω. Ά ρ μ έ ε ι και βγάζ’ γάλα άσπρο καί κάθε γίδα πού περάει τή βουλών’ 
μέ τή φλο’έρα τ’ στα γόνατα.

Κ ά ν ’ έτσ’ ό διάολ’ς, γλέπ’ τ’ άρμεμένα γίδια βουλωμένα. Χουγιάζ’ 
τοϋν άλλουνοϋν στη στρούγκα καί παίρ’ν τά πρόντ’λα. Αύτά είναι τ’ άγριό
γιδα καί τά βουλωμένα άπό τό Χ ρισ τό τά ήμερα.

Πώς έγ ιν ’ ό κούκος κΓ ό τρυποφράχτης

Ό  κούκος ήταν άνθρωπος κ Γ  είχε μι* άδερφή πού τήν ήλε’αν Κίρκω. 
Αυτός πά’αινε μέ τσί γαΐγες κι* ή άδερφή κά’ουνταν στή στάν’ .

Μ ιά  μέρα χάθ’κε μιά γαίγα και βήκ’ ή Κίρκω νά τή σιμάσ’
Χάλεψε, χάλεψε δεν τήν ηύρ’.
Ζυγώνοντας στή στάν’ άκούει πέρα στό λόγγο «μακακακάκ, μακακα- 

κάκ» σά ν’ άβλιαζ’ ή γαίγα.
Ξαναγυρίζ’ νά χαλέψ’ . Κ α ί πάλε δε βρίσκει τίποτε.
Μ ότ’ έρχεται στή στάν’ άκούει τό ίδιο* «μακακακάκ, μακακακάκ». 
Θυμών’ ό άδερφός πού πάει δυο βολές καί δέν τήν ηύρ’ . Π ιάν’ δέρ’ 

τήν άδερφή καί τήν κυνηγάει άπό τή στάν’ .

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σε/.. 2 0.

κατασκευής μου δέν προέρχεται έξ οίνου άγνοΰ σταφυλής... Πας δέ τολμήσας 
(εδώ θά ταίριαζε νά μεταχειριστή ό μακ. Τσιουρίδης τή μετοχή του μέλλοντος 
«τολμήσων»!) οίανδήποτε παραποίησιν καταδιωχθήσεται κατά νόμον ποινικώς.

Έ ν Ίωαννίνοις τή 11 Τανουαρίου 1895

Αλέξανδρος Τσιουρίδης, φαρμακέμπορος».

Τ6 «Τουρκικό» αυτό κονιάκ δέν τό θυμάμαι νά πρόκοψε, γιατί στίς άρχές 
του αιώνα μας οί Γιαννιώτες ήταν συνηθισμένοι νά πίνουν τά έξ Ελλάδος μετα- 
φερόμενα κονιάκ τού Μπαρμπαρέσου καί τού Μεταξά. Κ α ί μ* αύτά γιόρτασαν 
καί τήν άπελευθέρωσή τους στά 1913.



Γυρίζοντας ή Κίρκω τ’ς έρημιές, παρακαλάει τό Θεό και τήν κάν’ 
πουλί. Είναι ό τρυποφράχτης.

Πααίν’ κΓ ό κούκος νά χαλέψ*. Τηράει, και τί νά ίδεϊ. Μια κίσα άπά- 
νου στο δέντρο έκανε «μακακακάκ» τό σκιόρεμα.

Μετανιωμένος γιά τό δαρμό καί τό κυνή’ημα τ’ς άδερφής, παρακαλάει 
τό Θεό καί τόν κάν’ κ ι’ αύτόν πουλί.

Ά νηβαίν’ στα τσουμπάρια καί τά ψηλά δέντρα καί χουγιάζ’ τσή Κίρ
κος «Κίρκω! Κίρκω!» (κούκου! κούκου!).

’Εκείνη τρυποφράχτης κρύβεται μέσα τσί φράχτες μή τή βρει ό άδερ- 
φός καί τή δείρει.

Πώς 2γιν* ό Γιώργος

ΤΗταν δυ’ άδέρφια βαλμάδες, ό Ά ντώ ν’ς κΓ ό Γιώργ’ς.
Μια μέρα πήγ’ ό Γιώργος νά σιμάσ’ τ’ άλογα.
’Ενώ τάφερνε τόν ρωτάει ό άδερφός άν είναι τα όλα.
’Εκείνος άπό καβάλα μέτραε κι’ έβρισκε ένα λιγώτερο. Δεν έβανε στό 

μέτρο έκείνο ποΰηταν καβάλα.
—Λείπετ’ ένα, τού λέει.
Θυμών’ ό Ά ντών'ς κ ι’ άπάν’ στό γινάτ’ τόν σκοτών’.
Μετράει κΓ αυτός τ’ άλογα καί τά βρίσκει σωστά.

'Χολιασμένος γιά τόν άδικο φόνο τ’ άδερφοϋ, παρακαλάει τό Θεό καί 
τόν κάν’ πουλί. Είναι ό Γιώργος (ό ξυλοπέτεινος). Κάθε νύχτα βγαίν’ και 
φωνάζ’:

«Γιώργο!!! τ’ βρις τ’ βρίς τ’ άλογο!».

Γιατί ό διάολος δέν πατάει σέ σχολειό

Μια βολά ό διάολ’ς γίν’κε γομάρ’ καί πάει όξω π’ ένα σχολειό νά τόν 
καβαλικέψ’ν τά παιδιά νά τά γκρεμίσ’.

Τά παιδιά ένα ένα μπαίνουν όλα καβάλα κ ι’ ό διάολ’ς έσκασ’ άπό τό 
βάρος, κ ι’ άπό τότες δέν ξαναζυγών’ σέ σκολειό.

Ό Μεγαλέξαντρος καί τ ’ άθάνατο νερό

Ό  Μεγαλέξαντρος έστειλε δυό πουλιά καί τοϋφεραν τ’ άθάνατο νερό. 
Τδβαλε στό ποτήρι καί τ’ άκούμπησε στό παραθύρ’ νά τό πιει όντας θά γύρ* 
άπό τήν έκκλησιά.

Ή  άδερφή του μή ξέροντας τό παίρ’ καί τό χύν’ ψηλά σέ μιά μπότσ’κα.
Τό βλέπ’ τ’ όρνιο ψηλά π’τόν ούρανό καί κατηβαίν’ καί πίν’.
Γυρίζοντας ό Μεγαλέξαντρος πιάν’ καί δέρ’ τήν άδερφή. ’Εκείνη άπό 

τή λύπη της ρίνεται στή θάλασσα.
Ή  μπότσ’κα καί τδρνιο πόπιαν έμειναν άθάνατα. Τή μπότσ’κα νά τή 

βγάλ’ς και νά τή βάλ’ς ψηλά στή φράχτη δε στεγνών’ ποτέ. Τ ’ όρνιο πααίν’ 
ώς τά έκατό χρόνια καί ξανανιών’.

Ή  άδερφή τ’ όντας κάν’ κακός καιρός βγαίν’ στήν άκρ’ τή θάλασσα 
και σκούζ’.

Τό στοιχειό του Κορύλα

"Ολα τά βουνά είναι τρύπια. Κρατάν νερό πού τό φυλάν στοιχειά.
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Παλιόν καιρό βήκε τό στοιχειό του Κορύλα κι’ είπε στσού Ποποβίτ’ς 
νά τοϋ δίν’ν έναν άνθρωπο τό χρόνο νά τ’ς άφήν’ τό νερό νά ποτίζ’ν. Δε 
δέχ’καν καί τότ’ς τδβγαλε στή Γλυκή. (Πηγές τ’ ’Αχέροντα).

Οί Τούρκοι κι’ άη-Δονατος

"Οντας πήραν οί Τοϋρκ’ τοϋ Σούλ’ χάλασαν όλες τ’ς έκκλησιές. Πή
γαν νά χαλάσ’ν και τον άη-Δονάτο. Πετάχ’κε ό άγιος μέ τό σπαθί στό χέρ’ 
καί τσού κυνή’σε.

Ό  άη-Δονατος κι’ 6 βασιλιάς τοϋ Καστριοϋ

Μια βολά όλο τό Φανάρ’ ήταν στή θάλασσα κ ι’ έκεΐ πούνει σήμερα 
τό Καστρί ήταν νησί και κά’ουνταν ό βασιλιάς.

Κάποτε μπήκ’ ό διάολ’ς στην κοιλιά τής βασίλ’σας και τήν κούναε.
Στέλλ’ ό βασιλιάς ένα δούλο μέ τή βάρκα νά φέρ’ άπό τή Γλυκή τόν 

άη-Δονάτο.
Π ιάν’ 6 άγιος τή γυναίκα και τή χτυπάει μέ τή βίτσα άπό τό κεφάλι 

και σιακάτ’. Ό  διάολ’ς άπό μέσα χούγιαζε κΓ έσκουζε.
Χτυπώντας ό άγιος μέ τή βέργα ό διάολ’ς κατήφ’κε καί μαζώχ’κε στό 

μικρό δάχτυλο τοϋ ποδαριοϋ. Μιά δίν’ μέ τό σκεπάρ’ ό άγιος καί περά τό 
δάχτυλο μέ τό σαΐτάν’.

Ό  βασιλιάς ήθελε νά δώκ’ στον άγιο πολλά δώρα. Αύτός τοϋ γύρεψε 
νά τοϋ δώκ’ τή θάλασσα άπό τή Σπλάντζα κ ι’ άπάν’ κΓ ό βασιλιάς τοϋ τή 
χάρ’σε. Τήν ξέρανε καί τήν έκαμε στεργιά.

Οί Φαναρίσιοι έχουν όργή άπό τόν άη -Δονάτο πού τσ’ έδωκε τέτιον 
κάμπο καί δέν τδφκιακαν ούτε μιά έκκλησιά. Γ ι’ αύτό δουλεύουν δουλεύουν 
καί καμμιά προκοπή δέν κάνουν.

*0 ήλιος καί τό φεγγάρι

Ό  ήλιος καί τό φεγγάρ’ ήταν δμοια στό φέξιμο καί πολέμααν συνα
μεταξύ τους ποιος νά γέν’ βασιλιάς. Έκει πού πολέμααν άρπάζ’ ό ήλιος μιά 
γελαδοκουπριά καί τή σκάζ’ στό φεγγάρ’. Ή  γελαδοπουπριά έμ’νε άπό τό
τες κολλημέν’ στό φεγγάρι.

Ό  άγι-Ά ντώ νης, ό άη-θανάσης κΓ ό δγιο Θύμιος

Ό  άγι - Άντώνης, ό άη - Θανάσης κ ι’ ό άγιο * Θύμιος πάαιναν μαζί σ’ 
ένα δρόμο καβάλα στάλογα. Ό  άγιο · Θύμιος έπειδής ήταν κατσιδιάρ’ς δέν 
τόν ήθελαν οί γ άλλοι δυο κοντά τ ’ς καί γιά νά τόν άλυκοτήσ’ν κόβ’ν τά 
κεφάλια τών δυό άλογων του καί φέουν.

Ό  άγιος Θύμιος άπό τή βιάσ* γιά νά τσού φτάκ’ κολλάει τ’ άσπρο 
κεφάλ’ στό κόκκ’νο άλογο καί τό κόκκ’νο στ’ άσπρο. Γ ι’ αύτό ό άγι Ά ν- 
τών’ς μέ τόν άη - Θανάσ’ έρχονται συγκροτούμενα (οί γιορτές τους) καί ό 
άγιο - Θύμιος άργότερα.

Ή  Δρακογονατιά
(Μάζι)

Ό πω ς πήδαε ό Δράκος άπό τή μιά ράχη στην άλλη γονάτισε στό σύ
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νορο ΡαδοβυζιοΟ καί Μαζιοΰ. Φαίνεται έδεκεϊ καί σήμερα ή πατοϋσα τοϋ 
ποδαριού κι* ό γόνας.

Οί Έ λλενοι
(Βερνίκο)

Στού Βερνίκου το κάστρο κατοίκααν οί Έ λλενοι, άνθρώποι άξιοι καί 
πολύ δυνατοί. Μπροστά τους έμεϊς φαινομέστε μυΐγες.

Ό ντας φάν’κε ή καινούργια πλάση (οί σημερινοί άνθρωποι) έζηε ά- 
κόμα ένας άπ* αύτουνούς τούς ΊΕλλενους (Έλληνας έδώ δέ σημαίνει γένος 
άλλα είδος άνθρώπου γιγάντων) πού δεν ήγλεπε. Ή ταν γκαβός.

Μαζώχ’καν οί γ οί άθρώπ’ καί τόν κοίτααν. Είχε κάτ* ποδάρες, κάτ’ 
χερούκλες! Τέτιες για.

—Για δομού τε (δότε μου) τό χ έ ρ \ τσού λέει αύτός νά ίδώ τή δύναμή
σας;

Οί άθρώπ’ τδδωκαν τό γυνί. '
Τόπεκ’ αύτός μέ τό χέρ’ του και τό λύισε.
—Είστε, τσ’ είπε, γιατί πήρε τό γυνί για χέρ*, δυνατοί καί σεις, άλλ’ 

έμείς εΐμασταν άξιότεροι.

Οί Έ λλενοι
(Καστρι—Φαναριού)

Τά τείχια μέ τά έβελα στό Καστρι τάφκιακαν οί Έ λλενο ι άντρες με- 
γάλ* καί δυνατοί. Ένας άπ’ αύτουνούς μέ τό δαχτυλάκ* τού χεριού έρινε 
δέκα άπό μας.

Δέν ηύρισκαν νά φάν, γιατί έτρωγαν πολύ καί πέθαναν άπό τήν πείνα. 
Κάθε καθησιά έτρωε πασένας ένα καζάν* φαΐ κι’ ένα φοΰρο ψωμί.

Μιανής Έλλένισσας είχε άρρωστήσ’ τό παιδί καί τή ρώτ’σε ή γει- 
τόν’σσα πώς πααίν’.

—Σάν καλλίτερα ξημέρωσε σήμερα, τ’ς είπ’ έκείνη. Έφαε λίγο. Έφαε 
ένα κεφάλ’ άπό βουβάλ’ καί πέντε καρβέλια.

Αύτουνών τών άνθρώπων τ’ς ηύβραν τόν πάτω τά κουνούπια πού εί
χαν μύτες σιδερένιες καί ποδάρια σιδερένια.

Αύτοί γιά νά γλυτώσ’ν έφκιαναν σπίτια μέσ’ στή γής ίσια ίσ ια  νά 
παίρ’ν έναν άθρωπο. ’Εκεί μέσα έμνησκαν δλ’ τήν ήμέρα καί μοναχά τή 
νύχτα έβγαιναν μότι βασίλευ’ ό ήλιος. Έ τσ ι λίγοι - λίγοι χάθ’καν καί ξε- 
σποριάσ’καν.

Ε κεί μέσα είχαν καντήλια γιά νά φέγγ’ν, μπότια γιά νερό κι’ άλλα 
είδίσματα χρειαζούμενα.

Ή  Μονοβύζα
(Τσαγγάρι)

Ή  Μονοβύζα πού κά’ουνταν στό κάστρο τσή Βέλιαν’ς έρχονταν στό 
Μαρκόπ’λο καί φορτώνονταν άπό ένα μεγάλο λιθάρι καί τό πάαινε ζάλικα 
στή Βέλιαν*, πδχτιε τό κάστρο.

’Ενώ πάαινε, άπόπερα άπό τό Τσαγγάρι, τής ήφεραν τό χαμπέρι πώς 
τό παιδί τ’ς τσή τό σκότωσαν. Παρατάει έδεκεϊ τό λιθάρ’ καί τρέχει γιά τό 
παιδί τ’ς. Τό λιθάρ’ δπως τ’ άφ’κε στέκεται όρθό ώς τά σήμερα.
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Ό ντες χτιοϋνταν τό Καστρί (Πανδοσία) τά έβελα και τά θελέσπια τά 
κουβάλααν οί γυναίκες ζάλ’κα άπό πέρ9 άπό τό βουνό.

Ε κ ε ί  πδχτιαν οί μαστόρ9 πέφτ9 ένας κάτ9 και σκοτώνεται. Μ ια γύ- 
φτ’σσα πού κουβάλαε κ ι9 αυτή, σάν άκ’σε τό πικρό χαμπέρ9, άπαρατάει τό 
λ ’θάρ* κ ι9 άρεντέβ9 νά ίδεί μην είν9 κάνας δικ9ς τ9ς. Τό λ ’θάρ9 έμειν9 έδεκεί 
στον τόπο καί λέεται «τό Λ 9θάρ9 τσή Γύφτ9σσας».

Ή Στρίγλα
(Κοσόλιανη)

Ή  Στρίγλα εμνησκε στη Βραστοβά. Τ ή ν  έλεγαν Μάρω. Ό ντας ήρθ9 ή 
Τουρκία πήγε στούς Τούρκους. Σκυλεύθ’κε μ9 αύτουνούς και κίν9σε γκα- 
στρωμέν9. Ό ντας γένν’σε τό χούμπωσε στό Ζυγουρόσταλο και βήκε γαϊδου
ράκι και γκάρ’ζε. Τ ’ άκ’σ 9 ό λύκος καί κατέβ’κε άπό τή ράχη νά τό φάει. 
Το ν τρισκατάρατο τον κυνηγάει ό λύκος. Ο ί τζομπαναραΐοι έδεσαν τά σκυ
λιά  νά μή φαν τό λύκο. Ε ίχ ε  καί μιά ψυχαριά (ψυχοκόρη).

Κάθε βράδι ή Στρίγλα ετρωε άπό δυο στό χωριό. Φάει φάει εμ’ναν 
δεκάξη σπίτια. Τ 9 άλλα τά κατάπιε.

Έ σ τ ε ιλ ’ ό Πατριάρχης στούς παπάδες κάθε πρωτομηνιά νά ξορκίζουν 
τά σπίτια. 9Από τό ξόρκισμα χ ά θ V  ή Στρίγλα. Τή ν ήμέρα εμνησκε μέσ9 στή 
γή, στά Μ ητσ ιάλια  (τοποθεσία στή Βραστοβά) καί τή νύχτα έβγαινε καί 
πασπάταε. Κατάπινε άνθρώπους. Ό ,τ ι έτρωε πάαινε τή νύχτα καί τό ξέραε 
στό μπουχαρή τού σπιτιού της όπου εμνησκε ή ψυχαριά.

Ρώταγαν τήν ψυχαριά: «ΊΓί τρώς γυιέ μ9;».
—Μοϋ φέρ9 ή μαλέκω μου (μάνα) καί τρώω, τ’ς ελεε αότή.
Π α α ίν ’ν στό μπουχαρή καί βρίσκουν γαίματα καί πριστοϋρες. Χαλεύ- 

ουν, βρίσκουν τήν τρύπα πού ήταν χωμένη.
—Φέρτε μου τήν ψυχαριά τ’ςού λέει, θέλω νά τή δω. Πήγε ή ψυχαριά. 

Τ ή ς  έστριξε μιά φορά τά δόντια άπό μέσα καί πέθαν9 άπό τό φόβο της ή 
κοπέλλα. Κατόπι πήγαν με τά ντουφέκια, έρριξαν σταυρωτά καί τή σκότω
σαν. Έ ρ ρ ιξ α ν  καί ζεματιστό νερό καί τήν έκαψαν.

Ή  Στρίγλα πεθαίνοντας καταράστ’κε. Τά 16 σπίτια τσή Βραστοβας 
18 νά μή γένουν.

Ή  Στρίγλα ήταν άρρώστια, πανούκλα πού θέριζε τον κόσμο.

Ή Μονοβύζα
(Γκρίκα)

Ή  μονοβύζα ήταν άπό τή γενιά τών Έλλένηδων. Είχε ένα βυζί μονα
χά πού τ’ δρρ’νε στόν πλάτ9 γιατί σβαρίζουνταν. Γ Υ  αυτό τήν έλεαν Μονο
βύζα. Κατοίκαε στό παλάτ9 της πού τδχε στή Γκρίκα.

Κάποτε έκανε πόλεμο με τ'ς όχτρούς τ9ς. Τότες πολέμααν με σαΐτες 
καί με λιθάρια. Ε ίχε παραμάσκαλα δυό έβελα καί φορτωμένη μιά λιθαρένια 
καρσέλα δντας τ’ς έφεραν τό χαμπέρ9 πώς όχτροί έπιακαν τό παιδί τ9ς πού 
τδχε μοναχό.

Ά π ο λά ει έδεκεί τήν καρσέλα καί παρακατούλα τά έβελα κ Γ  άρεντέβ’.
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Μέ δυό χάπες φτάν* στά πλάγια τοϋ Κορύλα πάν’ άπό τή Βέλλεν’ και 
ξεκόβ' μεγάλα κιόνια γιά νά τά ρ ίξ ’ κατακάν’ στσ' όχτρούς, δπου τ’ς έρχε
ται τό χαμπέρ' πώς τό παιδί τ'ς τό σκότωσαν. Παρατάει τά κιόνια κ ι’ ά- 
ρεντέβ’.

Περνώντας άπό τήν Κρεμάλα τσή Γκρίκας άπό τή μανία τ’ς γυρίζ’ 
ενα ραϊδιό και σκεπάζ’ καμμιά κοσιαριά σπίτια πούηταν έκεϊ.

Παρέκι, στήν καταβόθρα τσή Λ ίμ νη ς γυρίζ’ άλλο ραϊδιό και σκεπαίν’ 
τό μϋλο. Λυσασμέν’ άπό τό κακό τ'ς φτάν’ στις Κοντάτ’ς. Γυρνάει κ ι’ έκει 
ένα ξέκομμα γής και σκεπαίν’ τό χωριό.

Ή  Μονοβύζα
(Γ  αρδίκι—Φιλιατών)

Ή  Μονοβύζα ήταν βασίλ'σσα και κά’ουνταν στόν Πύργο, στόΓαρδίκ* 
τοϋ Φιλιατιοϋ. *Όρ’ζε δλον τόν τόπο γύρα.

Ή ρθαν κάποτ’ς όχτροι νά πολεμήσ'ν. Αύτή κ λείσ ’κε στό Κάστρο. 
Έ σ τ ’λε τοϋ παιδιοϋ τ'ς ποϋηταν στή Μ πράνια νάρθεΐ νά τή βοηθήσ’. Κ ά - 
του στόν κάμπο τδχαν καρτέρ' οί όχτροί και τό σκότωσ’ν.

"Ονταν τσή τδειπαν τσή Μονοβύζας ρώτ’σ ε :
—Στό Μαυρόκαμπο τό σκότωσ’ ν; ’Από τότες έμ’νε καί λέεται ό κάμ

πος «Μαυρόκαμπος».
Ή  Μονοβύζα καταράσ’κε και τή Μπράνια πού δέ βοήθησε τό παιδί 

τ’ς. Τά δώδεκα σπίτια δέκα τρίγια νά μή γέν’ν. Ούτε παπάς και δάσκαλος 
νά καρυστήσ’ .

Ή  Μονοβύζα
(Βερνίκο)

Ή  Μονοβύζα ήταν γκαβή και κά’ουνταν στό Κάστρο τοϋ Βερνίκου. 
Κλέφτες τσή πήραν τό παιδί κ ι’ αύτή έπειδής δεν ήγλεπε πέταε λιθάρι δπου 
μπόρειε στά κουτουρού. Έ ν α  λ'θάρ’ έφτακε στό Κάτου Ζάλογγο κ ι’ είναι 
το κεϊ και σήμερα. «Τό  λ ’θάρ’ τσή Μονοβύζας».

Ή  Μονοβύζα
(Πόποβο)

Πώς άνοιξε τή Σκάλα τής Παραμυθίας 
και γκρέμισε τήν έκκλησιά στό «Χάλασμα»

Ή  Μονοβύζα έμνησκε τότ'ς κοντά στόν άη - Θανάσ’, στό Λιμπόν’ τσή 
Παραμυθίας. Κάθε μέρα άφ’νε τό παιδί τ’ς φασκιωμένο καί πάαινε στή 
Γκρίκα νά βοηθήσ’ τσού μαστόρ’ς πδφκιαναν έκεΐ τό παλάτ’ τ’ς.

Ή  σαρμανίτσα πού φάσκιωνε τό παιδί δυό μεγάλα έβελα. Στό ένα τό 
φάσκιωνε καί μέ τ’ άλλο τό σκέπαινε.

Στή Γκρίκα τσή πήγαν τό χαμπέρι πώς τό παιδί, πήγ’ ό λύκος καί τό
πήρε.

Τσ ια, πετάει κάτ’ τά λ ’θάρια πού κράταε στά χέρια κ ι’ άρεντέβ’ γιά 
τό παιδί.

Τά λ’θάρια βρίσκονται δπως τ’ άφησε. Φαίνουνται καί σήμερα. «Τά 
Λ ’θάρια τσή Μονοβύζας».

Έ ρχεται στόν Ά η -Θ α ν ά σ ’ . Βρίσκει τή σαρμανίτσα άδεια καί τό σκέ-
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πασμα άναποδογυρισμένο. (Πρόκειται γιά δυό άρχαίους τάφους σκαμμένους 
σέ βράχους άπό τούς όποιους ό ένας άναποδογυρισμένος).

Γ ιά  νά τον προφτάκ’, νά μή τσή φύει, σκίζει κ Γ  άνοί’ει τή Σκάλα 
τσή Παραμυθίας, δπου προτύτερα δεν πέραε ούτε λαγός.

Ό  Λύκος είχε άνεβεί στόν Κορύλα.
Ά ,  ή καψομάνα άπό κοντά.
’Ε κ εί, άπό τήν πέρα ράχ’ άκούει τή φωνή τοϋ παιδιού μέσ9 άπό τήν 

κοιλιά τοϋ λ ύ κ \
—Φέα μάνα, ε ϊν ’ άπό τό Θεό νά μέ φάει ό λύκος γιατί ζύγιασες ξοί- 

κικα άλεύρι τήν Καθαροδευτέρα (ή γυναίκα πού τδλεγ9 ήταν μυλωνέσια).
Τ ό τ’ς αύτή άπό τό σκασμό τ9ς ξεκόβ9 ένα έβελο καί τό σφίγγ9 κάτ* 

στόν κάμπο, στήν έκκλησιά στό «Χάλασμα» και τή γκρέμ’σε.
—Νά και σύ, τ9ς είπε, πού σ 9 άναβα τόσα χρόνια καί δέ μπόρεσες νά 

μου σώ’εις τό παιδί μ9.

Ή  Μονοβύζα
(Γλυκή)

Ό ντας έχτιαν τήν Παναΐγια τσή Γλυκής, τσί μεγάλες πέτρες κουβάλαε 
ή Μονοβύζα.

Ε ίχ ε φορτωμένες δυό πέτρες καί στά χέρια κράταε τά δυό παιδιά της 
καί κάτως πάαινε όχπάτ9 άπό τή Χόϊκα τ9ς είπαν «ή έκκλησιά τελείωσε» καί 
τ9ς άπόλ’κε κεΐ. Ε κ ε ί  βρίσκεται καί σήμερ9 ή μιά, τήν άλλη έσπασαν οί 
’Ιταλοί καί τήν έβαλαν στό δρόμο.

Τό μνήμα τής Μονοβύζας
(Πράδαλα—-Μπεστιά)

Ή  Μονοβύζα κράταε άπό τ9ς Έ λλενους. Ή τα ν άξια καί δυνατή. Μά
λαζε τό σίδερο κ ι9 έλυωνε στά χέρια τ9ς. Ε ίχ ε  ένα βυζί. Τδρρ’νε πισώπλατα 
καί βύζαινε τό παιδί τ9ς πού τό σεργιάναε ζαλικωμένο. ’Ανάμεσα Μπεστιάς 
καί Λ ιβ ίκ ισ τα ς είναι κ ι9 ή σαρμανίτσα τ’ς, ένα μεγάλο λ ’θάρ’, μπίσμπιλο, 
πού κουνιέται πέρα δώθε άμα τό μαλάξ’ς. Ε κ ε ί  έβαν9 ό Μονοβύζα τό παιδί 
καί τό κούναε.

Ε ίχ ε  δυό κάστρα. Έ ν α  στή Γουλάτσή Πράδαλας, δπου κά’ουνταν άτή 
τ’ς καί τ’ άλλο στή Στρούν9 όπού έμνησκε τό παιδί τ’ς.

Μ ιά μέρα τσή πήγαν τήν είδ’ση πώς τό παιδί περικύκλωσαν όχτροί 
καί πολεμάει στό κάστρο κλεισμένο.

Έ μασε κ ι9 αύτή τό στρατό τ’ς καί πάει νά τό βγάλ’.
Ό ντας έφτακε στή θέση «Λύπες» δπου είναι άγνάντια τή Στρούν’ κ ι5 

είδε τον πόλεμο λυπήθ’κε. Γ ι ’ αύτό κ ι’ ό τόπος λέεται «Λύπες».
Περβατώντας έφτακε μέ τούς δικούς τ’ς στή θέσ’ «Άναπαυτήρι» δπου 

τσή πήγαν τά μαντάτα πώς τό κάστρο έπεσε καί τό παιδί τ’ς σκοτώθ’κε, κ ι9 
άμα τ’ άηκουσε έπεσε κατα’ής κ ι9 έσκασ’. Άναπαύτ’κε. Ά π ’ αύτό κ ι’ ή θέ
ση ονομάζεται «Ά ναπ αυτήρι».

Κατόπ9 τήν ήφεραν στή Μπεστιά καί τήν έθαψαν. Τό  μνήμα τ’ς εί
ναι τ9 άκόμα καί λέεται «μνήμα τσή Μονοβύζας».

Τό φαραγκοπήδημα
(Βλαχώρι)

Γόν παλιόν καιρό ένας άντρειωμένος πήδησε καβάλα στ’ άλογο άπό
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τή δώθε μεριά τοϋ Καλαμα στό φαράγκι άπόπερα. Ά π ’ αυτό λέγεται και τό 
μέρος έκεΐ φαραγκοπήδημα.

Τό γιδομάντρι τής γριάς

Ά π ά ν ’ άπό τή λίμνη τσή Παραμυθιδς μεσοπλα’ίς, κοντά στή Γρίκα 
είναι ένα λιθαρένιο θεοτ’κό μαντρί πού τό λέν «γιδομάντρι τσή γριάς». Ε 
κεί είχε μιά γριγιά τά γίδια τ’ς.

Ή ταν ό Μάρτ’ς στό βγεί κ Γ  ή γριγιά παινεσιάρα τόν κορόϊδεψε.
—Μπρίτς Μάρτη μου, τοϋ λέει, τ’ άβγαλ’ εγώ τά γιδοκάτσικά μου.
Τ ί νά τσή κάμ’ ό Μάρτ’ς; Π α ίρ ’ μιά μέρ’ άπό τό Φλεβάρ’ και ρ ίν ’ ρ ίν ’ 

βροχή μέ τήν ψυχή τ’. /
Μέ τό καρδάρ’ κατσούλα ή γριγιά μαρμαρώθ’κ’ έδεκεϊ όλο μέ τό μαν

τρί καί τά γίδια.

Πώς χάθηκε τό μοναστήρι τής Σιμαρίζας

Στή Σιμαρίζα (Ά ρβα ν. =  Ά γ ία  Μαρία) ήταν ένα μοναστήρ’ έχούμενο. 
Είχε πολύ βιό (γιδοπρόβατα). Ά ρμ εα ν οί τζομπαναραΐοι στό βουνό, έχυναν 
τό γάλα καί πάαινε στό μοναστήρ’.

Ε ϊχ ’ άκουστά ό γούμενος πώς όντας τό γάλα δέν πάει στό μαναστήρ’ 
θά τό ρουφήξ’ στό δρόμο τό στοιχειό, καί τότες άπό τό στοιχειό θά γύρ’ ό 
τόπος άπό τήν άλλ’ μεριά καί θά χαθεί τό μαναστήρ’.

Μ ιά μέρα, καρτερεί ό γούμενος τήν όρισμένη ώρα νάρθ’ τό γάλα, τ ί
ποτε. Κ ρ α ίν ’ στό βουνό τοϋν τζομπαναραίουν καί τοϋ λέν : « Ε μ ε ίς  άρμέξα- 
μαν καί τό γάλα τό στείλαμαν».

Κατάλαβ’ ό γούμενος ότι τόπιε τό στοιχειό καί χουγιάζ’ τούς καλο- 
έρ’ς νά φύουν.

Ί σ ια  ρουπάν δλ’, χωρίς νά προκάν’ν νά πάρ’ν ούτε τρίχα.
Στήν ώρ’ άπάν’ γυρίζ’ ό τόπος άπό τήν άλλη μεριά καί τό μαναστήρ’ 

δέ δίν’ φανό. Χούμπωσε. Πλακώθ’κε καί τό καζάν’ τοϋ μαναστηριοϋ, πούχε 
δώδεκα χερούλια, γεμάτο φλωριά.

Τό χιόν ι

Τό  χιόν’ πού πέφτ’ άπό τόν ούρανό, παλιόν καιρό έπεφτ’ άλέβρ’ κ ι’ έ- 
πειδής μιά όβριά σφούγγ’σε τά σκατά τοϋ παιδιοϋ τ’ς μέ μιά κόρα καθάρια 
σταμάτ’σε τ’ άλέβρ’ καί πέφτ’ χ ιόν’ .

Ό  Μωαμέτης κ ι’ ό Ά η λ ιά ς

Ό  Μωαμέτ’ς κ ι’ ό Ά η λ ιά ς  ήταν φίλ*. Ό  Μωαμέτ’ς γιά νά μαγαρίσ’ 
τόν Ά η λ ιά , τοϋ λ έ ε ι:

—Σά φίλ’ πούειμεστε πρέπ’ ό ένας νά τρώει τά σκατά τ’ άλλουνοϋ. Ό  
Ά η λ ιά ς  δέχ’κε.

Χ έζ ’ πρώτ' ό Ά η λ ιά ς  μέσ' στή σκούφια τοϋ Μωαμέτ’. Τρώει έκεϊνος, 
κ ι’ όσα πέρσεψαν τά βάν’ όλο μέ τή σκούφια στό κεφάλ’. Ά π ό  τή βρώμα 
τοϋ πέφτ’ν τά μαλλιά άπό τό κεφάλ'.

Ό  Ά η λ ιά ς  γιά νά μή μαγαριστεί φέει. Π α ίρ ’ τά βουνά.
*0 Μωαμέτ’ς μέ τά χέρια στά μάγ’λα γιά νά κρατάει τά σκατά πού 

πέφτ’ν άπό τό κεφάλ’ άρεντέβ’ κοντά τ’ φωνάζοντας: « Ά η λ ιά , Ά η λ ιά » .
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Γ ι ’ αύτό οί έκκλησιές τ9 Ά η λ ιά  είναι στσί ράχες καί τσί κορφές κ ι’ 
οί χοτζάδ’ς μέ τα χέρια στα μάγ’λα, άνεβασμέν’ στα τζαμιά χουγιάζ’ν «ού 
λιά, ού λ ιά !»  κ ι’ οί Τούρκ9 είναι κατσιδιάρηδες.

Τό ποτάμι τής Φατιμές

Ο ί Τούρκ’ στόν άλλον κόσμο για νά πάν στόν Παράδ’σο πέραν πρώτα 
ένα μεγάλο ποτάμ9 πού βγαίν9 άπό τοϋ λόγο τ9ς τής Φατιμές, και στα μπαϊ
ράμια σφάζ’ν κριάρια νά τάχ’ν νά πέραν καβάλα.

Ή  Μπούλκω

Ή  Μπούλκω ήταν γουμένισσα στο μαναστήρ9 τσή Πράδαλας. Κλέφτες 
ψηλά στό Νερό τσή Πρατίνας πιάν’ν, δέν’ν τόν πιστικό καί παίρ’ν τά πρό
βατα.

Ε κ ε ίν ο ς  μέ τή φλοέρα ειδοποιεί τή Μπούλκω.

«Έ β γα  Μπούλκω στό Μπουλκό 
πιάσανε τόν πιστικό».

cO Ά η-Δονατος κι* ό Βασιλιάς του Καστριου

Μ ιά  βολά όλο τό Φανάρ9 ήταν θάλασσα κ ι9 έκεΐ πού είναι σήμερα τό 
Καστρί ήταν νησί καί κά’ονταν ό βασιλιάς. Κάποτε μπήκ9 ό διάολος μέσ9 
στήν κ οιλιά  τής βασίλισσας καί τήν κούναε. Έ μ αθ9 ό βασιλιάς πώς στό 
Σούλ9 ε ίν 9 ένας άγιος καλόερος, ό ά η -Δ ο νά το ς πού μέ τά λόγια τοΟ Χ ρ ι
στού κάνει θιάματα κ ι’ έστειλ9 ένα δούλο νά τόν παρακαλέσ9 νάρθ\ *Ώς τή 
Γλυκή ό δούλος πάει μέ τή βάρκα κ ι’ άπ9 έκεϊ κόλλ’σε μέ τά ποδάργια. Ό  
άγιος είπε τού δούλ9 νά φύει καί θά πάει μανάχ'ς τ9. Κατήφ’κε ό δούλος 
μπήκε στή βάρκα κ ι9 έφυε. Ό  βασιλιάς τόν μάλωσε πού δέν έκατσε νά τόν 
πάρ' στή βάρκα.

Τ ή ν  άλλ9 μέρα, νάτος ό άγιος καβάλα στό μ’λάρ9. Περπάταε στήν 
κορφή στό νερό. Π ιά ν 9 ό άγιος τή γυναίκα καί τή χτυπάει μέ μιά βίτσα 
άπό τό κεφάλ9 καί ίσ ια  κάτ9. Ό  διάολος άπό μέσα χούγιαζε κ ι9 έσκουζε. 
Χτυπώντας ό άγιος, ό διάολος κατήφ’ κε καί μαζώχ’κε στό μικρό δάχτ’λο 
τού ποδαριού. Μ ιά δίν9 μέ τό σκεπάρ9 καί πέρα τό δάχτυλο μέ τό σαϊτάνη.

Ό  βασιλιάς θέλ'σε νά δώκ9 στόν άγιο πολλά δώρα. Ό  άγιος γύρεψε 
νά τού δώκ9 τή θάλασσα άπό τή Σπλάντζα ως τήν Παραμυθιά. Ό  βασιλιάς 
τήν έδωκε κ ι9 ό άγιος τήν ξέρανε καί τήν έκαμε στεριά.

Ο ί Φαναρίσ9 έχουν κατάρα άπ9 τόν *Αη -Δονατο πού τ9ς έδωκε τέτιον 
κάμπο καί δέν τδφκιακαν μιά έκκλησιά. Γ ι 9 αύτό δουλέβ9ν δουλέβ’ν καί 
δέν προκόβ’ν».

Τό σύκο τ ’ Ά δάμ

Έ νώ  έτρωε ό Ά δ ά μ  τό σύκο πού τδδωκε ή γ Εύα, άκούει τό Θεό νά 
φωνάζ9 «Ά δ ά μ , Ά δά μ ». Ά π 9 τό φόβο τού σκαλών9 τό σύκο στό λαιμό καί 
τδχ9ν σήμερ9 δ λ 9 οί άντροι.

(Συνεχίζεται)
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Ίερέως Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  Π Α ΪΣ ΙΟ Υ

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ XIONIAAQN ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ '
Δ'

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αυτά έν όλίγοις διετυπώσαμεν άνωτέρω περί τών Σχολείω ν Χιονιάδω ν, 
και τών έν αύτοίς διδαξάντων άειμνήστων έκείνων διδασκάλων.

Τώρα, άπό Τστορικής και πάλιν πλευράς, θά χαράξωμεν και όλίγας 
γραμμάς διά τά μαθήματα τά όποια έδιδάσκοντο κατά την έποχήν εκείνην 
εις τά Σχολεία Χιονιάδω ν, ΐνα ουτω όλοκληρωθή κατά τό δυνατόν ή έργα- 
σία αυτή καθ’ όλα αυτής τά Κεφάλαια.

Ε ις  τον άείμνηστον εκ Λισκατσίου διδάσκαλον Χριστόδουλον Παντα- 
ζήν όφείλομεν μίαν άρκετά μεγάλην ευγνωμοσύνην, διά μερικάς περί τοϋ 
Σχολείου τούτου λεπτομέρειας τάς Οποίας διετύπωσεν εις τήν έν εΐδει Η 
μερολογίου Αυτοβιογραφίαν του, τήν καταρτισθεΐσαν άρχικώς κατά τό έτος 
1867.

Πόσον δέ θά εΐμεθα άκόμη εύγνώμονες, άν ούτος έν τή έν λόγο) Αύτο- 
βιογραφίςι του διελάμβανεν συν τοϊς άλλοις και περί τών μαθημάτων τά 
όποια παρέδιδεν εις αυτόν και τούς συμμαθητάς του, ό άρχαΐος (όπως τόν 
άποκαλεΐ) διδάσκαλος Κωνσταντίνος Δημητριάδης. ’Αλλά δυστυχώς περί 
τούτων, ούδεμίαν μάς παρέχει λεπτομέρειαν, ή άλλην τινά πληροφορίαν.

Π αρ’ δλον όμως τούτο, εις μίαν έκ τών έν τή Αύτοβιογραφία του σ ελί
δων μεταξύ άλλων διαλαμβάνει καί τά έ ξ η ς : «...άπεσύρθην(32) ένεκα άσθε- 
νείας τινός, ήτις μοί προήλθεν έκ τής πολλής μελέτης, ως μή δυνάμενον τό 
πνεύμα μου ϊν ’ άνθέξη εις τά παραδιδόμενα μαθήματα. Καθότι οί συμμαθη- 
ταί μου ήσαν πολλφ πλείον άνώτεροι κατά τήν ήλικ ία ν...»

Έ κ  τούτων άποδεικνύεται ότι εις τάς άνωτέρας τάξεις τού Σχολείου 
έδιδάσκοντο κατ’ άρχάς μεν οί Αίσώ πειοι μύθοι κ.τ.λ. έπειτα δέ τά 'Ε λ λ η ν ι
κά τού Ξενοφώντος, καί τά συναφή τών τάξεων αύτών άλλα μαθήματα. 'Ω ς 
δέ έχομεν έκ στόματος τού άειμνείστου Πατρός ήμών άποθανόντος πρό τρια
κονταετίας, εις τό Σχολεΐον Χιονιάδω ν έπί διδασκάλου Κων. Δημητριάδου 
έκτός τών άλλων μαθημάτων, έδιδάσκετο καί ή νΑλγεβρα, καθώς καί τά 
Γαλλικά.

Ε ις  τό σημεΐον αύτό, άς μή νομίση ό άναγνώστης ότι λέγομεν ύπερ- 
βολάς, καί ότι όλα αύτά πού γράφομεν είναι τού ίδικοΰ μας νοός άποκυή- 
ματα. Τούτο μάς τό έπεβεβαίωσεν καί ό άείμνηστος Ίερεύς Παπά Ζ ή σ η ς 
Μάτσος ό όποιος έταξιδεύθη μικρός χωρίς νά προκάμη νά φοιτήση καί εις 
τάς άνωτέρας τάξεις τού Σχολείου. Ουτω πως καί οί άείμνηστοι γέροντες 
Ν ικ . Λιάτσης καί ’Ιωάν. Βούρης παρά τών όποιων έχομεν καί τάς πληρο
φορίας.

Ε ις  τάς τάξεις τού Δημοτικού έδιδάσκοντο τά πινακίδια, έγραφον έπί 
τής άμμου, καί ό τι* * βιβλία είχον τό Άλφ αβητάριον, Προσευχητάριον, Ά ν α - 
γνωσματάριον, ’Αριθμητικήν, 'Ιεράν 'Ιστορίαν, Ά ρ χ α ία ν  Ε λ λ η ν ικ ή ν  'Ιστο-

32=έκ τού Σχολείου Χιονιάδων.
* Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου, σελ. 25(5.



ρίαν Πανταζή, Γραμματικήν Γενναδίου, Α ρ ιθ μ η τικ ή ν Μανάρη, Γεροστά- 
θην, Γεωγραφίαν, και Ζωολογίαν, και άπό τήν Γ ' τάξιν, τό Ψαλτήριδν και 
τήν Ό κτάηχον.

Κ α ι έκ μεν τοϋ Ψαλτηρίου άνεγινώσκετο όπό τών μαθητών τμηματι- 
κώς τό Α ' Κάθισμα (33) και τό ΙΘ ' (34), έκ δέ τής ’Οκτωήχου έψάλλοντο (ώς 
μάθημα ωδικής) τά ’Απολυτίκια, και τά πρώτα Στιχηρά τοϋ Έσπερινοϋ καί 
των Αίνω ν τών Κυριακών, εις τά όποια ώρισμένοι μέν μαθηται έκανονάρ- 
χουν, οί δέ λοιποί έκράτουν ίσον.

Ά π ό  τήν Γ ' έπίσης τάξιν ήρχιζεν καί ή Τεχνολογία συστηματικά, καί 
άπό τήν Α ' Ε λ λ η ν ικ ο ύ  ή σύνταξις.

Φαίνεται δέ, δτι μετά τό 1880 έπαυσαν νά διδάσκωνται είς τό Σχο- 
λεϊον Χιονιάδω ν τά δύο αύτά τελευταία μαθήματα ήτοι : τό Ψαλτήριον καί 
ή Ό κτάηχος, καθώς καί τά πινακίδια.

Έ π ί τοϋ σημείου τούτου οί άναγνώσται δέον νά έχωσιν ύπ’ όψιν των 
ότι οί τότε διδάσκαλοι δέν έδεσμεύοντο άπό κανέν άναλυτικόν πρόγραμμα, 
καί ώς έκ τούτου, έχοντες καί τά βιβλία έκάστης τάξεως έγκεκριμένα υπό 
τοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, έδίδασκεν έκαστος κατά τόν ίδικόν 
του τρόπον, καί άπέβλεπε τό περισσότερον είς τήν άπόδοσιν, άδιαφορών άν 
ώς διδάσκαλος είργάζετο περισσότερον τοϋ δέοντος.

Β ιβλία  δέ ιδίως κατά τά τελευταία έτη τής τουρκοκρατίας είς τάς δύο 
τάξεις τοϋ Έ λ λη νικ ο ϋ , ήσαν ή Χρηστομάθεια, ή Γραμματική Κατεβαίνη, 
τό Α ναγνω στικόν Μέγα, ή Τερά 'Ιστορία, ή Κατήχησις, ή ’Αρχαία Ε λ λ η 
νική 'Ιστορία, ή ’Αριθμητική Χατζιδάκη, ή Γεωγραφία Μυστακίδου, ή Φυ
σ ική, τό Συντακτικόν, τά Ε λ λ η ν ικ ά  τοϋ Ξενοφώντος (Κύρου Ά νάβασις), ή 
Γεωμετρία καί τά Γαλλικά, καί ή χρονική περίοδος τοϋ σχολικοϋ έτους ήρ- 
χιζε άπό τής 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι τών μέσων ’Ιουλίου τοϋ έπομένου 
έτους (35).

Ό σ ο ν  άφορμ δέ τό σύστημα τής διδαχής έν τω Σχολείφ τούτω, ήτο 
τό άλληλοδιδακτικόν. Κ α ί λέγοντες άλληλοδιδακτικόν, δέν έννοοϋμεν δτι 
συνεχώς καί είς δλας τάς τάξεις οί μεγαλύτεροι μαθηται έδίδασκον τούς μι- 
κροτέρους. Αύτό συνέβαινε μόνον είς τήν Προκαταρκτικήν, δπου έδιδάσκε- 
το τό ’Αλφαβητάριον καί ήκολούθουν αί συλλαβαί, καί δχι όπως ισχυρίζον
ται πολλοί έκ τών διδασκάλων, δτι είς τό παλαιόν Σχολείον έδιδάσκοντο 
οί μαθηται τάς συλλαβάς λ. χ. βήτα άλφα=βά, άλλά β ά—βά. Ουδέ ύπεχρεώ- 
νοντο οί μαθηται τών άλλων τάξεων νά άποστηθίζουν τά μαθήματα δπως 
άκριβώς είχον εις τό β ιβ λ ίο ν (36).

Έ κ  τοϋ ’Αναγνωστικού τό όποιον περιείχε μικρά ώς έπί τό πλεΐστον 
αυτοτελή τεμάχια, έγένετο πρώτον ή άνάγνωσις τοϋ μαθήματος, καί έπειτα

33—Τοϋτο άνεγινώσκετο και έν τη Έκκλησίςι είς τόν Εσπερινόν τοϋ Σαββάτου 
ε ίς  τόν όποιον έκκλησιάζοντο οί μαθηται μετά τοϋ διδασκάλου άπαραιτήτως.

34=Ε ίς τοϋτο έμπεριέχεται καί ό Πολυέλεος (ψαλμός 134 καί 135) ό όποιος 
συμφώνως τφ Τυπικφ τής Ε κκλησίας, άναγινώσκεται κατά τάς έπισήμους έορτάς είς 
τόν Ό ρθρον.

35 =  *Ιδού δέ και μία ένθύμησις τοϋ 1905 έσωθεν τής έπενδύσεως Μηνιαίου ’Ιου
λίου έναποκειμένου έν τφ *Ιερφ Ναφ άγ. Αθανασίου Χιονιάδων, όμιλοϋσα περί τών 
έξετάσεων, (α) καί έχουσα ώς έξής :
«Πέτρος Γ. Χρήστου
έν Χ ιονιάσι τη 16 Ιουλ ίου  τήν παραμονήν τών έξετάσεων ήμέρα Σάββατον 1905». 
α = π ερ ί τών προφορικών έξετάσεων. Γραπτοί δέν έγίνοντο.

36=Κ αι τοϋτο τό ισχυρίζονται μερικοί, καί δεινώς καταφέρονται κατά τοϋ πα
λαιού έκείνου Σχολείου, χωρίς νά μάς τό προεξοφλούν ότι δέν θά παρουσιασθοϋν 
άλλοι αϋριον, νά κατακρίνουν καί τό ίδικόν τους σημερινόν Σχολείον.
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έλέγετο ή έννοια αύτού εις τήν καθομιλουμένην. Ε ις  δέ τά άλλα μαθήματα 
(Θρησκευτικά» 'Ιστορικά κ.λ.), έλέγετο άπ’ εύθείας ή έννοια, χωρίς νά 
προηγηθή ή άνάγνωσις.

’Από τήν Γραμματικήν καί ’Αριθμητικήν, έπρεπε οί μαθηταί νά γνω
ρίζουν τούς Κανόνας. Ή  τεχνολογία ήρχιζε συστηματικά άπό τήν Γ ' τάξιν 
μέ συνέχειαν καί εις τήν Δ', άπό δέ τής Ε' ήτοι τής Α ' Ε λ λ η ν ικ ο ύ  ήρχιζε 
καί ή σύνταξις. Τό  μάθημα τών Α ρχα ίω ν Ε λ λ η ν ικ ώ ν  έγράφετο είς τό τε- 
τράδιον είς δύο στήλας μέ έπικεφαλίδας τής μέν μιας «Κείμενον», τής δέ 
άλλοις «Έ ξή γ η σ ις», τό όποιον καί παρεδίδετο είς τόν διδάσκαλον πρός 
έλεγχον.

Αύτά τέλος πάντων έν σύντομό? διαλαμβάνομεν περί τών μαθημάτων 
είς τό Κεφάλαιον τούτο. Κ α ί τά μέν έξ αύτών γνωρίζομεν άπό τής έποχής 
τής μαθητικής ήμών ζωής, τά δέ είς τήν πρό ήμών έποχήν άναφερόμενα, τά 
γνωρίζομεν άπό τάς πληροφορίας τών Γερόντων όπως άρχικώς διαλαμβάνο- 
μεν, καθώς καί άπό τούς μεγαλειτέρους άπό ήμάς τήν ή λ ικ ία ν Εύάγγελον 
Διον. Εύαγγέλου, Ίωάννην Β. Μαντρίδην, Πέτρον Γ . Χρήστου, καί άλλους, 
ώς καί άπό τόν πρό διετίας άποθανόντα έννενηκοντούτην Κων. Ί . Μάτσον.

Αύτά γράφομεν έδώ άπό 'Ισ τορικής—πάντοτε— πλευράς διά τήν τακτι
κήν των Σχολείων Χιονιάδων έπί τουρκοκρατίας, καί παρακαλοΰμεν τούς 
κ. κ. άναγνώστας όπως κρίνωσιν ήμάς μέ έπιείκειαν διά τό ότι έτολμήσα- 
μεν ήμεΤς οί μηδαμινοί, οί μή έχοντες ούδεμίαν ειδικότητα περί τών Σχο 
λικών πραγμάτων, νά πραγματευθώμεν ένα τοιούτου είδους θέμα. Ύ π ή ρξα - 
μεν όμως μαθηταί κατά τήν έποχήν έκείνην, καί τούτο νομίζομεν είναι είς 
τήν περίπτωσιν αύτήν, έν έλαφρυντικόν δ Γ ήμάς.

Περαίνοντες δθεν εις τό σημεΐον αύτό τό Κεφάλαιον τούτο, γράφομεν 
κατωτέρω καί διά μερικούς άλλους έκ Χιονιάδω ν διδασκάλους τής έποχής 
έκείνης, χάριν καί πάλιν τής στενής Ισ το ρ ία ς τής Ιδιαιτέρας ήμών Π ατρί- 
δος, ώς άκολούθως έμφαίνηται.

Ε'

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΚ ΧΙΟΝΙΑΔΩΝ

Χριστόδουλος Γ. Δημητριάδης

Ούτος ήτο άνεψιός (έξ άδελφοΰ) τού άειμνήστου Ελληνοδιδασκάλου 
Κωνσταντίνου Δημητριάδου Κοσκινά. Νυμφευθείς έν Πυρσογιάννη, παρέ- 
μεινεν ώς έσώγαμβρος έν τή οίκογενείί? Γκάσιου προσλαβών καί τό τής ο ι
κογένειας έκείνης έπώνυμον. Έδίδαξε δέ είς διάφορα μέρη Ιδίως είς Δυτ. 
Μακεδονίαν, καί είς τήν περιφέρειαν Κολω νίας καί Αεσκοβικίου μέχρι γή 
ρατος. Ούτος ήτο άδελφός τού έκ μητρός πάππου ήμών Κωνσταντίνου Γ . 
Δημητριάδου.

Σημ.

Ε ίς  Πεντηκοστάριον τού 1810 έν τώ Ί. Ναφ άγ. Παρασκευής τού χω
ρίου Καντσίκου (νύν Δροσοπηγής), άπαντώνται δύο ένθυμίσεις σχετιζόμεναι 
μέ τό δνομα τού διδασκάλου τούτου αί όποΐαι έχουσιν ώς έξής :
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Έ νθύμησις Α ' έν άρχή

«Τοϋτο πέλει τής άγιας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, έν έτει 1847 έγραψε 
Χριστόδουλ(ος) ό διδάσκαλος».

Ένθύμησις Β' εις τό τέλος.

«Διδάσκαλος Χριστόδουλος Χ^ον^αδίτης 18...»
* * *

’Αριστείδης Κων. Δημητριάδης (Διδασκάλου)

Έ τερος πάλιν έκ τής αυτής οικογένειας διδάσκαλος ήτο και ό υίός 
τοϋ άειμνήστου διδασκάλου Κωνσταντίνου Δημητριάδου (Κοσκινά) τό όνο
μα Α ρ ισ τ ε ίδ η ς. Ούτος έδίδαξε εις ώρισμένα χωρία τής Επαρχίας Κολω
νίας, συγκεκριμένως δε και εις Μπέζιανην. Ε κ ε ί  εύρισκόμενος ήσθένησε 
βαρέως, και μεταφερόμενος εις τό χωρίον, άπέθανεν εις Ράχωβαν εις ή λ ι- 
κίαν 25 έτών. Α ί  πληροφορίαι αύται μάς έδόθησαν έκ μέρους τής θυγατρός 
αότοϋ Δέσπως, μητρός των έξ ’Ασημοχωρίου άδελφών ’Ιωάννου και Χρισ το- 
φόρου Ν άτση.

* * *

’Αριστείδης Χριστοδ, Κυρζίδης

Ούτος, κατά τήν ομολογίαν τοϋ άγιογράφου Ν ικ ο λ. Παπακώστα όντος 
τότε μαθητοϋ (1878-1885), έχρημάτισε διδάσκαλος έν τώ Σχολείω Χ ιο ν ιά 
δων έπί όλίγους μόνον μήνας.

Ό  άείμνηστος ούτος τελειόφοιτος τής έν Ίω αννίνοις Ζωσιμαίας Σχο
λής, διωρίσθη διδάσκαλος τή προτροπή και μεσιτεία των έν Αύλώνι πα
τριωτών μας εις τήν Ελληνόφ ω νον μεγάλην κωμόπολιν Παλαιάν Ά ρτα ν. 
Μ ετ’ ού πολύ κατέστη ούτος φρενήρης, και οϋτω έκλεισε προώρως τό στά- 
διον τής δράσεώς του, καί έμειναν μόνον εις τό στόμα, τοϋ λαοϋ τά έκ προ
χείρου σατυρικά ποιήματά του, άπαγγελόμενα καί σήμερον υπό των κατοί
κων τοϋ χωρίου ώς άναφερόμενα εις πρόσωπα καί πράγματα τοϋ χωρίου 
κατά τήν έποχήν έκείνην.

* * *
Έ κ  των νεωτέρων διδασκάλων δέον νά άναφέρωμεν έδώ, πρώτον μέν 

τον γυμνασιόπαιδα Ίω άννην Δημ. Παπαδιαμάντην, ό όποιος τό μέν σχολι
κόν έτος 1 9 11 -1 9 1 2  έδίδαξεν έν τώ Σχολείω τοϋ χωρίου Μπέζιανη τής Ε π α ρ 
χίας Κολω νίας, τό δε σχολικόν έτος 19 12 -13  διωρίσθη υ π ό  τω ν  ιθυνόντων 
τά κοινά τοϋ χωρίου Χιονιάδω ν ώς βοηθός τοϋ διδασκάλου Κων. Καζαμία 
όπως διδάξη τά νήπια καί τήν πρώτην τάξιν, καί δεύτερον τον Δημήτριον 
Ί .  Βούρην τελειόφοιτον τής τότε έν Βουρμπιάνη ’Α στικής Σχολής, ό όποιος 
έδίδαξεν κατά τό σχολικόν έτος 19 10 -11 έν τώ Σχολείφ τοϋ χωρίου Βοδίτσα 
τής ’Επαρχίας Κολω νίας. Ούτος—άν δέν άπατώμαι—έδίδαξε καί έπί δύο 
άλλα σχολικά έτη έν τή Ε π α ρ χία  ταύτη.

Τέλος δέ άναφέρομεν καί τον Ματθαίον Σ. Ζωγράφον μαθητήν τοϋ 
Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς ό όποιος προσελήφθη ώς βοηθός τοϋ διδασκάλου 
Κω ν. Καζαμία κατά Μ άρτιον τοϋ 1913 μετά τήν άπελευθέρωσιν δηλαδή τοϋ 
χωρίου ύπό τών Ε λ λ ή ν ω ν, καί εις άντικατάστασιν τοϋ ’Ιωάννου Παπαδια- 
μάντη άποχωρήσαντος έξ άρχής λόγω τής έμπολέμου τότε καταστάσεως.

Έ π ί πλέον άς σημειώσωμεν έδώ δτι καί οί δύο ούτοι δέν εύρίσκονται 
gV τή ζωή. ’Απέθανον εις ήλικίαν 25 περίπου έτών.
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ΣΤ'

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

α ) Ή  χειρόγραφος Αύτοβιογραφία τοϋ έκ Λισκατσίου άειμνήστου δι
δασκάλου Χριστοδούλου Πανταζή, εύρίσκετο μέχρι τοΟ 1946 εϊς χεΐρας τοϋ 
έγγόνου αύτοΟ (έκ θυγατρός) Σπυρ. Δ. Νούτση, παρ’ οδ ήμεΐς παρελάβομεν 
αύτήν και άνεγνώσαμεν, άντιγράψαντες συνάμα και όσα άνεφέροντο εις τό 
Σχολεΐον Χιονιάδων. Σήμερον αΰτη, εύρίσκεται νομίζομεν εϊς χεΐρας τοϋ 
έν Ά θ ή να ις άξιοτίμου έκ Λισκατσίου άκτινολόγου Ίατροϋ κ. Βασιλείου 
Κ . Χρήστου.

β') Ε ις  τό Σχολεΐον Χιονιάδω ν αί δύο τάξεις τοϋ Έ λλη νικ ο ϋ Σχο λεί
ου ύφίσταντο καί έλειτούργουν μέχρι και τοϋ Σχολικοϋ έτους 1906-1907. 
Κατόπιν, ό τότε Μητροπολίτης Βελλάς και Κονίτσ ης Σπυρίδων κατά τήν 
πρώτην άνά τά χωρία τής Ε π α ρ χία ς περιοδείαν του, κατήργησε τάς δύο 
αύτάς τάξεις, καί οϋτω ήδικήθησαν κατά πολύ όλα έκεΐνα τά πτωχά παιδία 
τών όποιων οι γονείς δεν είχον τάς δυνάμεις νά άποστείλωσιν αυτά εις τά 
τότε Ε λ λ η ν ικ ά  Σχολεία ή και άλλαχοϋ.

γ') Κατά τό Σχολικόν έτος 1905-1906, εις τό Σχολεΐον Χιονιάδω ν 
έφοίτησε καί ό έκ τοϋ χωρίου «Μπόροβον» τής Επ α ρ χία ς Κολω νίας (Βορ. 
’Ηπείρου) μαθητής Πέτρος Μ ίγκας, ό όποιος διέμενε και έσιτίζετο εις τήν 
οικίαν τοϋ Ν ικ . Γ . Μάτσου (Βέη).

δ') ’Επειδή είς τήν παροΰσαν έργασίαν άνεφέραμεν κατ’ έπανάληψιν 
τό όνομα τοϋ άειμνήστου διδασκάλου Κων. Καζαμία, έθεωρήσαμεν καθήκον 
νά συμπεριλάβωμεν έδώ και τά όνόματα τών κατά τό σχολικόν έτος 1906- 
1907 συμμαθητών ήμών, έν εΐδει προσκλητηρίου.

Κ α ι τοϋτο, εις ένδειξιν πρός αυτούς άγάπης μέν πρός τούς νΰν έπι- 
ζώντας, εύλαβείας δε καί σεβασμοϋ ένεκεν πρός τήν ίεράν σκιάν καί μνή
μην τών προώρως άποβιωσάντων άειμνήστων έκείνων τριών συμμαθητών 
μας. Οδτοι ήσαν οί έ ξ ή ς :

Α ') Ο ί έν τή ζωή εδρισκόμενοι

1) ’ Ιωάννης Ά π . Τζήμας: (Εύρίσκεται σήμερον είς τάς Ηνω μένας Π ο λ ι
τείας ’Αμερικής F U N  M IT S IG A N ) .

2) Δημήτριος Ί . Μάτσος: (Έγκατεστάθη είς Κάτω Σουδενά Ζαγορίου).

3) Γεώργιος Δ. Π αΐσ ιος: (Ό  γράφων τάς γραμμάς ταύτας).

Β') Ο ί άποβιώσαντες

4) Κων)τΐνος Ί . Βούρης: (Άπεβίω σεν έν νΑρτη πρό τοϋ 1920).

5) ΕύάγγελοςΘ.Ζωγράφος: (Ευρισκόμενος είς A d d is Abbeba Αιθιοπίας καί
προσδραμών ϊνα διαχωρίση δύο διαπληκτιζομέ- 
έφονεύθη τό 1935 περίπου).

6) ΛάζαροςΔ.Πρωτόγερος: (Έφονεύθη υπό τών Γερμανών είς τήν περιφέ
ρειαν Γρεβενών όπου είργάζετο κατά τήν κατοχήν).

Τούτων ή μνήμη, άς είναι αίωνία.

ε') Σχετικώς μέ τήν μισθοδοσίαν τών διδασκάλων κατά τό έτος 1888
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καί προς πληρεστέρσν έπιβεβαίωσιν των εις τό κεφάλαιον Α' σελ. 12 Ισχυ
ρισμών μας, μεταφέρομεν έδώ καί τό Δ' κατά σειράν δρθρον τού διορισμού 
Εκκλησιαστικής ’Επιτροπής έκ μέρους των κατοίκων τού χωρίου, αποτε
λούμε γης έκ των ’Αναστασίου Κ. Ζωγράφου ώς Γρμμματέως καί Ταμίου, καί 
τών Δημητρίου Χρήστου καί ’Αποστόλου Λέντζου, συμβοηθών αύτου (=κατά 
τό πρακτικόν), ώς έξης:

Δ ' «Ά παντα τά κτήματα τής Εκκλησίας θά ένοικτάζονται μέ πλειστη- 
ριασμόν καί μέ συμβόλαιον καθώς καί τό βουνόν θά τό πωλώσι
(=ένοικιάζουσι; όσον τό δυνατόν μέ πλειστηριασμόν..................
τά χρήματα τό όποια θά λαμβάνουν άπό λάσσον τού βουνού, θά 
πληρώνωσι την μίαν έξαμηνίαν τον διδάσκαλον τού Κοινού .

στ") Αί φωτογραφίαι τών δύο Σχολείων έλήφθησαν τό i960 όπό τού 
έρασιτέχνου κ. Ίωάννου Ά π. Τζήμα Χιονιαδίτου, τ ο υ  ευρισκομένου σήμε
ρον έν ’Αμερική. ’'Απαντα δε τά έν τή παρούση παρατεθέντα κλισέ, έγένον
το τή εύγενή φροντίδι τού άςιοτίμου Καθηγητού Καλών Τεχνών κ. κ. Παύ
λου Βρέλλη, εις τό έν Ά θήναις τσιγκογραφείον Ί .  Μαγκούτου.

Ζ'
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Ό τα ν  προ δεκαετηρίδων κατηρτίζετο τό πρώτον ή παρούσα έργασία, 
τότε ήμείς, έλπίζοντες εις μίαν συνεχή καί άδιάκοπον σταδιοδρομίαν τού 
Σχολείου Χιονιάδων, δέν έφανταζόμεθα ποτέ δτι μίαν ήμέραν θά εύρεθώμεν 
εις την άνάγκην νά χαράςωμεν τάς γραμμάς αύτάς, καί νά έξιστορήσωμεν 
τούς λόγους τής σημερινής καταστάσεώς του άπό άπόψεως άριθμού Μαθη
τών, ώς καί τά αίτια τά όποια τείνουν νά καταργήσουν καί αύτήν άκόμη 
τήν υπαρξίν του ώς Σ χο λ ίο υ .

Καί έν ώ άνέκαθεν καί μέχρι τού 1940 6 άριθμός τών Μαθητών έν τώ 
Σχολείφ ύπερέβαινε τούς πεντήκοντα, σήμερον δυστυχώς έμειώθη ούτος εις 
τό έλάχιστον.

Καί οί λόγοι διά τούς όποιους ό άριθμός αύτών έμειόθη, είναι—ώς 
γνωστόν—αί έπακολουθήσασαι μετά τό έτος 1940 δυσμενείς διά τό Έθνος 
ήμών περιστάσεις, ή κατοχή—δ η λαδή—, αί έσωτερικαί ήμών καθ’ άπασαν 
τήν χώραν διαμάχαι, καί ιδίως τό παιδομάζωμα τού 1948.

Καί ώς νά μή έφθανε τέλος πάντων τό γεγονός αύτό τής σημαντικής 
έλαττώσεως τού άριθμού τών Μαθητών, ήλθε συνεπίκουρος πρός τούτο καί 
ή παρατηρουμένη σήμερον καί συνεχώς αύςάνουσα άστυφιλία, ή όποια έρή- 
μωσε τά περισσότερα χωρία έν έκ τών όποιων είναι καί αί Χιονιάδες.

Ουτω λοιπόν καί τό Σχολείον έρημώθη καί αύτό άπό μαθητάς, καί οί 
σήμερον φοιτώντες έν αύτώ δέν ύπερβαίνουσι τόν άριθμόν τών δακτύλων 
τής μιάς χειρός.

Αύτή είναι δυστυχώς ή κατάστασις τών πραγμάτων ε ι ς  τ ό  Σχολείον 
Χιονιάδων σήμερον, αύτή είναι ή πικρά άλήθεια, χωρίς βέβαια νά έχωμε 
καί τήν παρήγορον έλπίδα, ότι αύριον θά μεταβληθή ή κατάστασις αύτή, 
καί ότι τούτο, θά έπανέλθη πάλιν εις τήν προτέραν του άκμήν.

Πρό μιάς τοιαύτης καταστάσεώς τών πραγμάτων εύρισκόμενοι ήμείς 
σήμερον, καί άποφευγοντες πάσαν άλλην περιττήν καί όνώφελον Ιερεμιάδα 
ή καί μεμψιμοιρίαν, εύχόμεθα έκ καρδίας όπως διαψευσθώμεν έξ ολοκλήρου 
είς τάς προβλέψεις μας αύτάς.
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ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΟΑΥΒΑΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

*0 κατωτέρω δημοσιευόμενος Κώδικας, η μάλλον κατάλογος των από ά- 
μνημονεντων χρόνων κτιτόρων συνδρομητών, και άφιερωτών τής ιστορικής Μο
νής Μολυβδοσκεπάστου, άνενρέθη υπό τον βιβλιοθηκάριου Κονίτσης κ. Ά χ ιλλέω ς  
Κολλιοϋ, καταγόμενου εκ Μολυβδοσκεπάστου, και άποτελεΐται από ένα βιβλιάριο 
διαστάσεων 14X22 εκατοστών τό όποιο περιέχει 20 σελίδες γραμμένες καλλι
γραφικά καί ευανάγνωστα, αλ/ ’ ανορθόγραφα, ακολουθούν δε περί τ α '15 άλλα 
λευκά άγραφα φύλλα.

5Εθεωρήσαμε σκόπιμο νά τον φέρωμε εις τό φώς τής δημοσιότητος, διότι 
είναι ενδιαφέρων, τόσον από λαογραφικής πλευράς, διότι περιέχει πολλά πρω τό
τυπα καί παράδοξα βαπτιστικά ονόματα Βυζαντινής προελεύσεως κ .λ .π ., δσον 
καί από ιστορικής, διότι άναφέρονται σ αυτόν τά ονόματα έξαφανισθέντων ή έξι- 
σλαμισθέντων Χριστιανικών χωρίων όπως ή περίφημος Μεσαριά ή Ράντανη καί 
λοιπά.

Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ  Ε Υ Θ Υ Μ ΙΟ Υ

Ό  παρόν Κόνδικας υπάρχει τής ίεράς πατριαρχικής και Βασιλικής. Μονής 
τής ύπεραγίας Θεοτόκου, μολιβοσκέπαστης, εις Πωγωνιαννήν τυπομένος εις τον 
παρόντα χρόνον έτους 1788.

Εύρισκόμενος, ήγούμενος Κύρ* Ίωάσαφ, μοναχός, του είρήμένου έτου, καί 
έξερευνόμενος, παντα τά ιερά σκέβη του μοναστηριού νά εύρεθή κόνδικας προ- 
γεγραμένος άπό τούς παλαιούς, διά νά φανερώνη τούς κτίτωρας, καί πάντας τούς 
άφιερωθέντας, πράγμα ή χρυσίον, ήτοι άλλο έδυνήθησαν ό κάθε εις διά νά έχουν 
τό μνημόσινον των τό παντοτοινόν καί δεν εύρέθηκεν, άμή εις ένα κάποιον πητά- 
κιον όπου εύρεθηκεν τό έτηρουν, κάποιοι άπέδευτοι καί έγραφαν ήτη ήθελαν μή 
ήξεύροντας τή διαλαμβάνη τό παρόν λεγόμενόν, καί Διά τούτο, φοβηθέντες τό 
φοβερόν λογοθέσιον, τού μέλλοντος αίώνος, τού κυρίου ημών ιησού Χριστού οπού 
θελη δόση έκάστω κατά τά έργα αύτού. Έσυμβουλεύθην τούς εύρισκομένους ά- 
δελφούς, καί έρευνήσαμε πάντα τά εύρισκόμενα, ονόματα όσο έδυνηθήκαμεν, καί 
τά έτυπόσαμεν, έκάστου όνομα (διαλαμβάνοντας καί τό χωρίον οπού κατοικά) διά 
νά γινώσκεται καί εις τούς μεταγενεστέρους νά τά άναγνώθουν, νά καταλαμβά
νουν σαφέστατα, καί έδώ μεν τά γραφωμεν ώς καθώς είπομεν. ής δε τήν ίεράν 
πρόθεσιν τά γράφομεν σύντομα, μόνον τά ονόματα διά νά μνημονεύονται εις τήν 
ίεράν καί θείαν μυσταγωγίαν, διά τήν άφεσιν τών άμαρτιών αύτών. διότι άδικον 
είναι νά άφηερώνουν οί Χριστιανοί διά νά γράφουνται εις τήν ίεράν πρόθεσιν ή 
κε παρισία έπειτα.

Οί εύρισκόμενοι ίερουργοΰντες νά μή τά προσφέρουν διά τών μερίδων κα
θώς ένομοθέτησαν οί άγιοι απόστολοι καί οί μετά τούτο διάδοχοι, οί άγιοι πατέ-
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ρες τής εκκλησίας μας ή τδ νοούν μικρόν άμάρτημα αύτφ; δέν άκούουν τδ θειον 
καί ίερδν εύαγγέλιον όπου λέγει, ό ποιμήν δ καλδς τήν ψυχήν αύτοΰ τοίθυσι ύπερ 
των προβάτων, ό δε μιστοτδς ού μέλει αυτόν δτι μιστοτδς έστί, καί διά τούτο άς 
άγωνηζόμεστεν έκαστος νά άποδίδει τδ χρεωστοΰμενον όπου έκλήθη, διά νά άπο- 
λαύση τδν μισθδν εκ τής άληθείας ός έστίν δ Χριστός.

Έπιμελόμενος, καγώ δ άμαρτωλδς καί ανάξιος δούλος του Θεού, καί πάν
των των ιερών κληθέντων, νικόλαος ίερεύς έφυμερεύοντος του τε καιρού καί άγω- 
νίζοντος έγραψα ώσω έδηνίθηκα βοηθοΰντος τής θείας χάριτος, ευχεσται οι μετα
γενέστεροι.

Τδ αύτδ κατάστηχον τδ έσύκοσα άπδ τήν τοιχογραφία του μοναστηριού δ- 
ποΰ κήται. άνωθεν τής μεγάλης πόρτας τής έκκλησίας. οπού λέγει ούτως.

Άνηγέρθη έκ βάθρων, καί άνικοδομήθη δ θείος ούτος ναδς καί πάνσεπτος. 
Τής ύπεραγιας δεσποίνης ήμών Θεοτόκου. Διά σινδρομής καί εξόδου, του εύσεβε- 
στάτου Βασιλέως καί αοιδίμου Κωνσταντίνου του μπωγωνάτου. μετά δε χρόνου 
πολλοΰ έσαθρόθη παντελός, καί άνεκένισεν αύτον ανδρόνικος κομνηνδς καί μέγας 
δούκας δ παλαιολόγος. Καί πάλιν ήλθεν εις έσχατον άφανησμόν, καί άνεκένισαν 
καί έζωγράφησαν αύτδν οι τιμιώτατοι μπωγωνιανίτες. Ετους ζ λ (1030 Έ ν μη- 
νοϊ δεκεμβρίω α'.

νΩρα ο Θεδς τίνος όσην δ κόπος.

Α Ρ Χ ΙΕ Ρ Ε ΙΣ  ΚΑΙ Β Α ΣΙΛ ΕΙΣ

Γεναδίου άρχιερέως, Ιω ακείμ  άρχιερέως, Έ σα ϊου  άρχιερέως, ’Ιωακείμ άρ- 
χιερέως, Συμεών άρχιερέως, Γαβριήλ άρχιερέως, Παχωμίου άρχιερέως, ’Ανθίμου 
άρχιερέως, Ματθαίου άρχιερέως, Φιλοθέου άρχιερέως.

Κωνσταντίνος Βασιλεύς ο μπωγονάτος, καί κτήτωρ.
Άνδρονήκου του κομνήνου καί παλαιολόγου ής νέος κτήτωρ.

Τ ω ν  ί ε ρ ο μ ο ν ά χ ω ν

Ζαχαρίου 
νικοδήμου 
Καλλινίκου 
Καλίστου 
Ίωάσαφ 
ήλιου 
νικοδήμου 
Δομετίου 
Χριστοδούλου 
Θεοδοσίου 
ματθαίου 
νικοδήμου 
παχωμίου 
δομετίου 
Π α ισίου
Χρισάνθου ίερομονάχου καί κτήτω- 

ρας του μετοχιού εις έτους 1778 
Θεοφάνους ίερομονάχου
ματθαίου »
Εύθυμίου »
σαμουήλ »

ιερομόναχου
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Γερμανού ίερομονάχου
Ευ)λωβέζη »
Τιμοθέου 
μελετίου 
Γεναδίου 
Συμεών 
Ή σαιου 
Ματθαίου 
Συμεών 
Ζαχαρίου 
σαμουήλ 
Ίωανικίου 
Κωνσταντίου 
Γρηγορίου ίερομονάχου άπδ τδν τα

ξιάρχην τής γούρας ήγούμενος 
Παίσιος ιερομόναχος τδ δε καλο

γερικόν 
παγκράτιος
ήεζεκιήλ ίερομονάχου καί νέος κτη- 

τόρου τού μοναστιρήου 
πρώτου Άνθημου ίερομονάχου

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
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Ιεροθέου μοναχού ό 
νομα ιωάσαφ

τό πρώτον ό- Αναστασίας μοναχής
Καλλιχρίστης
Καλλινίκης

μοναχοις
»

Τ ώ ν  μ ο ν α χ ώ ν Καλλινίκης
Εύγενείας

»
»

νέκταρ ίου μοναχού δηονισίας »
μανάση

,Παϊσίου
»
»

Καλλινίκης »

νικοδίμου
Φιλοθέου

»
»

ά π ό  τ ή  ν ά γ ί  α ν  Τ ρ ι ά δ α

Αθανασίου » Γεωργίου. Παγούνο
νικηδίμου
Μακαρίου

» μηχαήλ
» Θεωδώρας

Κυρίλλου » ανθέμης
Παρθενίου
Νικολάου, Κυργιάκη

» Γγιώνμα
Κρουστάλω

Ίωάσαφ μοναχού
ίερέως

μαγδαληνής μοναχοις
t  Νικολάου Καλλινίκης »
Καλλείς Χριστοδούλης »
σισώη
Ίωάσαφ
Καλλίστου

μοναχού Θεοφάνης »
» Διονησίας »
» Ζαχάρος

Ίωάνου πέτρου βοεβόνταΚαλλίστου »
Ίωάννου δη μητριού βοεβόνδα

Τ ω ν  μ ο ν α χ ώ ν  γ υ ν α ι κ ώ ν  Μαρίας. δεσποίνης
αίκατερίνας. δεσποίνης

Θεοφάνης μονάχης Σκαρλάτου

Ελένης Κωνσταντίνου, μάνου Νικολάου. Εύγένω. Δέσπω, άναστασίου μονά
χου άσπρης, Συκλητικής μοναχοϊς, άνθεμείας μοναχοις.

(Μ εταγε νέστερ α)

Χορηον ζεπη νέος Χρηστός μαντζος κτήτορας δηά ένα φελόνη της λητουργήας καί 
στεφανίου άκαιρα (άκυρα) τα άνωθεν έπειδή όπου δέν καταχωροΰνται εις τον κον- 
δικα τούτο, μέ χέρι του πνευματικού.

Χωρίω Διπαλήτζα

Γγίνου, νικολάου, Γεωργίου, ίσαρη, ίσαρη, δονάτος, Θώδος, Καλλινίκης μοναχοις, 
Γγίνου ίερέως, μανθέου, Γγίνου, άθανασίας μοναχοις, Καλλινίκης μοναχοις, Συ
μεών, ’ίσαρη, διονησίας μοναχοις, Άλεξάνδρος πρεσβυτέρας, Πρωτοβούλη, Πρό- 
κου, Κόντος, Στάβρω, Ίάνου, ίσαρη, ντέτου, Τωάννου, Γγίνου, σφράντζω, δέσπω, 
Τωάννου, ίσαρη, άγγέλω, Σφράντζου, Γεωργίου, δράκω, δαβίδ μοναχού, Εύγένω, 
Χριστώ, Θωμάς, πάρου, Διονισίας μοναχοις, Παρθενίου μοναχού, Γγίνου, Παρα- 
δισιώτι, νικολάου, Κυράτζα, Άλεξάνδρος, δέσπω, Σφράντζου, Γγίνου, λάζως, Γε
ωργίου, πάρω, πάνου, Δέσπω, Δέσπω, Εύσταθίου, πάνου, σπύρω, δέσπο, πάνω, 
σταμω, Γγίνου, άσπροι, σφάντζου, δέσπος, Σιγκλητικής μοναχοις, άρανίτη, Δέ
σπο, πάνος, μπάλκος, Μιχαήλ, Θανάσι, ...Υγιξέτο, πανισάρη, δήμου, Μαρίας μο- 
ναχοϊς, Παναγιώτι, Γγίνω, Φεόφου, Κυράτζα, κοντος, άνθέμης μοναχοις, Σπύρου 
ίερέως, μαρίας, πανταζή, Κόμνας πρεσβυτέρας, Δέσπος πρεσβυτέρας, Πανισάρη, 
’Ιωάννου, Χάϊδως, Ίωάννου, ’Άσπρης, μυλίου, Δέσπω, Καλλιχρίστης μοναχοις, 
σούλτω, Γγίνω, στολίνω (ή στωινω), ’Ίσαρη, αητίνη, Δημητρίου, μαρίας μονά-
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χοΐς, Καλλητρόπης, δούκα, νεζίας πρεσβυτέρας, Ίωάννου, Ίωάννου, Νικολάου, 
Ίωάννου, συμεών, μιχαήλ, Μανουλάκι, μυλίτζα, άσπρη, Εύσταθίου, μαρίας, Γγί- 
νου, μιχαηλ, μαργαρήτος, ζαφύρος, ζαμπέτας, θεοδώρου, Δέσπος Γεωργίου, άλε- 
ξάνδρας, Φιλίου ίερέως, ζόνιος, γεράκω, Ίωάννου, αναστασίου, Κωνσταντίνου, Θω- 
μά, Άνθέμης μονάχοΐς, Γγίνου, Θεοδώρας, στανκω, Γεωργίου, Καλλοπίας μονα
χούς, μακαρίου ίερομονάχου, ελέας, Δημητρίου, ζώτου, Εύσταθίου, άναγνώστου, 
θεονύμφης μονάχης, παγούνω, πρόκου ίερέως, πάνου ίερέως, Δέσπως, Ίωάνου, 
Ίωάνου, άναστασίου, Δέσπω, Σάνα, Κωνσταντίνου. (ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΑΡΑ) 
Φιλήππου διπαλίτζα, Ζωΐτζας, σάνας έκ μελισόπετρα.

Χωρίω μεσαριά

Γεωργίου, μαργαρώνα, Γγιώνμα, δέσπως, Ίωάννου, Θωμά, Έλησάβετ μοναχοΐς, 
Μιχαήλ, στήλω, ράτου, Ίωάννου, δημητρίου, στεφάνου, Γεωργίου, Θεοδώρου, σή- 
μος, μανθέου, πάνος, κόντος, Θώμου, Γγιώνμα, Γγίνου, Ίωάννου, Δέσποινα, Κων
σταντίνου, Δημητρίου, Εύγένος, συμεών, πάνω, ίσαρη, Δημητρίου, Νικολάου, Κόν
τος, Μιχαήλ, Βασιλείου, Καλλινίκου μοναχού, Μαρίας, Ίωάννου, Γγιώνμα, Θεο
δώρας, Ίωάννου, πάνου, Δέσπως, Καλλίστου, Θεοδώρας, Καλλιτρώπης μοναχοΐς, 
δούκα, Δέσπως, ακρύβως, ανδρέου, Διονησίας μοναχοΐς, πάνου, Μελάχρω, Μεκού- 
λα, Καλλινήκης μοναχοΐς, Μαρκιανης μοναχοΐς, Μανουσίας, εζίας. άλέξω, Γεωρ
γίου, Θεοδώρας, Μιχαήλ ίερέως, Θομαΐς πρεσβυτέρας, δέσπος, στάμος, Πανα- 
γιώτι, Γγίνου, σφράντζου, ΐσαρη, αλέξω, Εύγένως, Δημητρίου, στάϊκος, άναστα- 
σίας μοναχοΐς, σάρρας, Ίωάννου, δημητρίου, ανούλας, γιώνμα, Γγίνου, Χρίστος, 
δέσπος, αθανασίου, Ίωάννου, Βασιλείου, κυράτζα, Δέσποινα, πάνω, Μητροφάνους 
ίερομονάχου, Θεοκλήτης μοναχοΐς, Καλλινίκου μοναχού, Καλλίνικης μοναχοΐς, 
Γγιώνμα, Θωμαίς, άθανασίας μοναχοΐς, στασινής, ζαφήρος, βράνος, Μαρίας, Γγιών
μα, Γγίνου, Δάμω, Ίωάννου, Χρίστω Εύγένω, σιγκλητικής μοναχοΐς, ζουπάνω, 
πάνω, Κόμμω, Δέσπω, πρόκω, σφάντζω, ΐσαρη, Εύγένω, σουσάνας, Δήμω, Κουν- 
τέσια, Ίωάννου, Γεωργίου, Νικολάου, Δήμου, Γεωργίου, * Ανθέμιος μοναχοΐς, Ίω 
άννου, Κόντος, Δέσπος, άλέξος, συγκλητικής μοναχοΐς, Πάνω, Κυράτζα, Χρυσάν- 
θω, ζαφύρω, Μαργαρήτη, Γεωργίου, Γεωργίου, σήμος, Μάρω, γεωργίου, Εύγένω, 
Κύρκω, μαλάμω, δημητρίου, σούλτως, Χάίδος.

Χωρίω Αβορίτζανη

Γεωργίου, Γγίνου, Παραδησιώτου, Βαλαάμ μοναχού, Δημητρίου, Ίωάνου, Εύγέ
νω, Εύσταθίου, Δημητρίου, ’Αλεξάνδρας, Θεοκλήτης μοναχοΐς, Συγκλητηκής μο
ναχοΐς, Μάρθας μοναχοΐς, σιγκλητηκής μοναχοΐς, Καλούδη, Δημητρίου, ’Αθανα
σίου μοναχού, ζέρβα, ΐσαρη, άλεξίου, Ίωάννου, Χρίστου, Ίωάννου, Κυράτζα, Κα
λάμου, * Ασπρη.

εκ χώρας Όστανίτζα

Τζουπάνου, Διονησίας μοναχοΐς, σίμου, Δημητρίου, αρτέμη, Θεοδώρας, Ίωάννου, 
ρύνας, ζώτου, πάνου, ζώτος, Εύσταθίου, Γεωργίου, κυράνας, μπόνκας, Δήμου, Μί- 
χου, άσπροι, Δέσπω, Εύγένω, γρηγορίου μοναχού, Εύσταθίου, γεωργίου, Ίωάννου, 
Πάρρου, Θεοδώρου, Νικολάου, μίκος, μαρίας, στράτου, στάθος, πάνου, Γεωργίου, 
σγούρας, Θεοδώρου, Μιχαήλ, στογίου, Δηέλου, Κοήλος, στάθος, Ίωάννου, βούλ- 
κος, Δούκα, ανδρέα, (τηλάδας;), βογία, βούτας, Νικολάου, Δούκα, Κόντος, Μίχου, 
Ιωάννου, Δέσπος, Κόστα, Μπήτα, άργυρος, Δημητρίου, στάμος, άγγέλος, Κουντέ- 
σια, Γεωργίου, Δέσπος, σοσώλη, άσπρη, βόγα, Ίωάννου, βότα, Νικολάου, στάμο, 
Κό'/τος, Καλός, Ίωάννου, Θεοδώρας, Βλάκου, ρόδος, Δέσπος, Θεοφάνους ίερομο
νάχου, Ίωάννου μοναχού, μανθαίου μοναχού, Ιωανικίου μοναχού, Ιωάσαφ μονά



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» a 63

χου, κούτι, πάνου, Δέσπος, Καλλινίκου μονάχου, Ιωάννου, νουετέας, ίσαρη, μαζα- 
ράκης, Χρίστου, ίσαρη, ίσαρη, μανθαίου, Γγίνου, ζώτου, Συμεών μονάχου, ίσαρό- 
πουλος, Συμεών μονάχου, Ιωάννου, Γγίνου, Ευσταθίου, Γεωργίου, Ιωάννου, Γγί
νου, ματθαίου, Εύσταθίου, Δέσπος, Ιωάνου, Δεσπο, δομάτος, σφραντζου, συμεών 
μονάχου, πρόκου, σφάντζου, πρώτος, Χώτου, Συμεών μονάχου, Εύσταθίου, Εύ
σταθίου, ζώτου, ίσαρη, πρώκου, ίσαρη, σφράντζου, αγγουζέτος, ίσαρη, Συμεών 
μονάχου, Γγιόνμα, ίσαρη, Ευγενίου μονάχου, κυράτζα, σφράντζω, μάνθου, γεωρ- 
γίου, ’Ιωάνου, Δέσπως, Κυράτζα, Εύφημίας μοναχοίς, Σίμου, ίσαρη, ίσα
ρη, πρόκου, Ευγένος, Έλία, Δέσπος, πάρου, άσπρη, συμάδος, Δέσπος, Δη- 
μητρίου, ματέη, Ίωάνου, πάνου, Νικολάου, ζαφύρος, Εύσταθίου ζαφύρος, 
Βησάνα, ράτου, ματέη, Μιχαήλ, Οξιώτη, Πάνω, Μανθέου, πρώτος, Μπογ- 
κου, Πάνου, Γεωργίου, ίσαρη, Συμεών μονάχου, Γγιόνμα, Θεοδώρου, ίσα- 
ράκις, Γγιόνμα, Καλλινήκης μοναχοίς, Δέσποινα, Κόντιο, Δημητρίου, Νικολάου, 
Ντέτου, Ίωάνου, Σιμονής μοναχοίς, Μακαρίας μοναχοίς. μυλίου, ίσαρη, Ίωάνου, 
Ρωξάνας, Γγώνμα,. Θεοδώρου, Γγίνου, Θεοδώρας, Θεοδώρου, Δρόσος, Θεοδώρου, 
Κυράτζας, Εύγένος, άσπρης, Ευγένος, αλεξάνδρος, Γεωργίου, Μυρώπης μοναχοίς, 
Καλλής μοναχοίς, Δέσπος, Γεωργίου, Ηλιάκη, Δημητρίου, Δημητρίου, Βασίλως, 
Δούκα, Νικολάου, Δημητρίου, ζαφύρος, Ιωάνου, Μάνθος, Ιωάνου, Χρυσάνθη, σάνα, 
ζότω, Γεωργίου, Μάνθω, παναγιώτη, Καίσιω, Ιωάνου, Χριστώ, Μιχαήλ, διαμάντι, 
Βασιλική, Νικολάου, Χρίστου, βυθλέμ μοναχοίς, Χρίστου, Χρησάφο.

Χωρίου Βλαχοκάτουνω

Δημητρίου, νικολάου, Κυριακούς, νικολάου, Μιχαήλ, Δημητρίου, Δέσπος, Δέσπος, 
μηχαήλ, Ιωάνου, Παρθενίου μονάχου, Διονησίας μοναχοίς, Ιωάνου, άγγέλος, σίμω, 
Ίωάνου, Δεσπω, μηλίας, Γγίνου.

Χώρας Δολώ
Γεωργίου, κυράτζα.

Χωρίω σταυροσχάδι
Γεωργίου, ζαφύρω, Ίωάνου.

Χωρίω πραΐλα
Δήμο, Ίωάνου, Ίωάνου μοναχού, άσπρη.

Πόλεως Ίωαννίνων
Ιωάνου, Κουρπάνω, Δήμω, Περυστέρα, Κωνσταντίνου καί δεσποίνης,

Χωρίω Καλούδι
Γεωργίου, Γγίνου, Ιωάνου, στάσω, ντετε, δεσπο, τζάντο.

Χωρίω σέργιανη
Νικολάου

Χωρίω φραστανά

Παράσω, Κυράτζα, τέτο, Εύγένω, Δήμου, ρούσι ίερέως
Χωρίω Ποστένιανι

Κα?νλινίκης μοναχοίς, θωμά, Μάνθω, Πάνου, άλέξω, θανάσι, Κωνσταντίνου Χρι
στοδούλου, Βασιλείου, Δηόχνος, Βασιλείου. (Καί μεταγενέστερα) γεοργήου, βαση- 
λήου, στεφάνή χοριον σ τ ρ υ υ μ έ τ ζ η .
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χοριον σουλούμι
(Μεταγενέστερα) άθανασίου, ηοάνου καί φανις,

Χωρίω βύσανη
Δημητρίου, Γεωργίου, στήλω, λογάρου, ζαφύρος, Κυρούση, Καταφίας μοναχοΐς, 
Εύγένω Θοδωρή, τζάνη, Ίωάνου, νικολάου, ρούση,

Εύρισκόμενα δίχως ονομα του χωρίου
Γεωργίου μονάχου, σήμω, άσπρη, Μόσχω, ’Άσπρη, νικολάου, νικολάου, κάλης, 
άσπρη, μέκουλα, Πέτρο, Κωνσταντίνη, άλέξω, Δέσπω, Κυράτζα, Κύρκω, Μύλω, 
'Ρύστα, Μαρτύρω, Κωντέσια, άγγέλος, Θάνω, μαλάμω, κύρω, Κυργιάκη, Δημη- 
τρίου, ζαφύρω, Κυράτζα, μπαλάσιω, Ίωάνου, Γεωργίου, Δόμω, Βενέτω, στεφάνη, 
Γεωργίου, Σγοΰρος ίερέως, τζάνη, Δρόσο, σταμάτου f  θεοχάρη, χρυσυήδα, συνγ- 
κλητικής, μαλάμο, δήμω, πρόκω, άσπρη, στολύνω, άγόρω άπό μέρος Ιωάννου.

Χωρίω σκαμνέλι
Παύλου, Εύσταθίου,

Χωρίω ζέλωβα
Δημητρίου, άναστάσι

Χορήον κάτο σουδενά
(μεταγενέστερα) Ίωάνου

Χωρίω Τζαραπλανά

Εύσταθίου, Ίωάνου, Χρυσίδας, Δυόχνος, άσπρης, Δέσπο, Δημητρίου, Μάνω, Πά
νου, Βενέτω, Άθανάσι, 'Ιωάνου, σταμάτος, διόχνος, (μεταγενέστερα) νικοδήμου 
ίερομονάχου, Χρυσάνθης μοταχήν, Γεοργίου,

Ελένη, νικολάου
Χωρίω Δοβρά 

Χωρίω πολίτζανη
Εύσταθίου, Σγούρος, Νικολάου, άργύρω, άλεξίου, Βενέτος, Κύρκου, Δημητρίου, 
ζήρας, 'Ιωάνου, Κύρκοβα, Εύστρατίου, ισβε.... (ίερέως;) χάϊδω πρεσβυτέρας.

Χωρίω σανόβω
Κωνσταντίνου, (Πρόκου ιερεος, δι’ άλλης χήρος) Παναγηότη, γεωργήου ίερέως, 
Θεοδοσίου, (διά ιδίας χειρός Πανταζή σωσάνης) (Μεταγενέστερα) άφιεροθέν τό κα
ζάνι δημητρίου είς φυλ. ΙΒ' του προ...

καρσόβα χωρίω Κεράσοβο
Πέτρω, Κύρω, Μιχάλη, Θωμά, Δημητρίυυ, στεφάνου, ίερέως, νότε, κοσταντήνου, 
ζήκε,

χωρίω τρέτζάνι
Χρίστω, μάρκω,

Βλάχος
(μεταγενέστερα) 1809 έγραψε τό όνομά του τό πέδη του κότε στάηκου, Θανάση, 
άνα, Γαβρηήλ ίερομονάχου, μπέηκος,

χωρίω ρουψιά
’Ιωάννου, άρέθα, δόμνος, Ίωάνου,
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χωρίω μαυροβούνι
’Ιωάνου.

χωρίω κρουσπάνη
’Ιωάνου ίερέως, θαλάσος πρεσβυτέρας, Νικολάου Δέσπος, άσπρη, ’Αλεξάνδρας, 
Ευσταθίου.

χωρίω κουτζούφλανη
Ίώάννου. Χρυσάνθη.

χορήον κούρπηανη (μεταγενέστερα)
Θεοδοσήου, σπούληω, πανταζή, χαρήση

χωρίω περάτη
Δημητρίου, άλέξω, Γεωργίου, Κυρω, δέσπο, κυράτζα.

κόντζα κασαμπάς (μεταγενέστερα)
Θεοδοσήου άρχηερεως, ληάληω, Ελένη, Ελένη, Ελένη.

χωριω ρατιμήστι
Δέσποινας, Σγούρη, σταμάτω Παναγιώτι Κύρκω, 
δημητρίου, κούκα, νικολάου, Δημητρίου

(κόντζα ποράτζανι) χωρίω κώντζα εκ ποράτζανη

Θόμμω Χρυσάνθη, μ... εις των γονέων μου, Ίωανου, Νάστω, Γεωργίου, Πάνου, 
μάνθω, Δέσπο, Χάϊδω, "Ασπρη, Νικολάου, σταμμάτος, ‘Ιωάνου, Χάϊδος, βαση- 
λήου, μαργαρήτας, γεωργίου, σάνας, Παναγιώτη, ζωίτζας, γεωργίου, σάνας βασι- 
ληκής, χάηδο.

χωρίω σκοραλέτζη
Δαμω. Κάλλη, Κασκω,

χωρίω Βολοβίστα

Μάνθου, Εύγένω, Χρίστω, Νικολάου, Ιωάνου, χριστώ, δέσπο, Νικολάου, ‘Ιωάννου, 
‘Ιωάννου, Γεωργίου, Πανταζή, παναγιώτι, ‘Ιωάνου, πρόκω, ζαφύρω, Θεοφίλου, 
Μπόγκου, ‘Ιωάνου, Κυράτζα, Κυρίτζη, ‘Ιωάνου, Κόντο, Παναγιώτου, σάνα, βαση- 
λήου, Εύσταθήου, άναστάση πρόκου,

χωρίω άχούρια

Κύρω, σούλτω, χαρίση, Γεωργίου, άσπρη, πανταζή, Μάνθω, αθανασίου, παναγιώ- 
τη, Δέσπο Διαμάντι, σταμάτος, χαρήση, πανταζή.

πόλεως πρεμετής παρισιαστικά ονόματα

Κωνσταντίνου, "Ασπρη, Γεωργίου Κάλλης, Φραντζέσκου Ιωάνου, f  Ματθαίου 
ίερομονάχου, νεοφύτου ίερομονάχου, ζότω. Νεζήκω, χρίστω, Κυριάκη ίερέως, μέ- 
κουλα, Μαργάρω, Κωνσταντίνου, Παναγιώτι, Χρυσάνθη, Κωνσταντίνου, άσπρη, 
Δούκα, Χάϊδω, παναγιώτι, ζώτω, ζαμπέτα, χριστού ίερέως, χάϊδω, σούλτω πρε
σβυτέρα, στεφάνή, ζαφύρος, *Ηλία, νεζήκω, σγούρη, Δέσποινα, Γεωργίου, Ελένη 
πρεσβυτέρας, παναγιώτι Μιχαήλ, Χρίστου, Ματθαίου, Ματθαίου, σύμος, Κοντέ- 
σιά, ζαφύρο, χριστός, Παναγιώτι, κυριάκη, Γεωργίου, Δέσποινα, σγούρη, Βενέτω, 
στιλιανου, Σγούρη ίερέως, Μαρίας, Κυράτζα πρεσβυτέρας, ζαφείρως, Δημητρίου, 
παναγιώτι, άλέξω, ‘Ιωάνου, ‘Ιωάνου, Κοντέσια, Χρίστος, ’Αλεξίου, Βαϊνέτω, Γε
ωργίου, χρυσίδα, άσπρος, Δημητρίου, ζέρα, πάνκω, Μαρίας, ξύμος, ξώνε, τζέλιο,
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χρισάνθη, ζαχάρω, άθανασίου, Μιχαήλ, Ήλία, Διαμάντι (Καί δι* άλλης χειρός 
μεταγενέστερα) ζότος ίερεος άσπρης πρεσβιτέρας.

χορίου διπαλίτζα (μεταγενέστερα)
Ιωάνου, μαλάμος, δημητρίου, παναγιοτου, νηκολάου, ζοη, σουσάνης, μαρίας βασι- 
λιου, γεοργίου, χριστοδούλου ίερέος.

Περοβίτζκα χωρίων (μεταγεν.)
Δημητρίου, χαϊδος.

(Παλαιά) f  Ταυτα είναι τής Βλαχίας παρισιαστικά
Κοστάκη, Κωνσταντίνου, άγκουτζα, άργύρος, Ιωάνου, Δημητράσκο, Δημητρίου, 
Θεοδώρας, * Ιωάννης, νικολάου, ζωίτζας σάντας, Νικολάου βοεβόνδα, Κωνσταντίνου 
βοεβόντα, ζωής, Μιχαήλ, μπαλάσια, θωμά Ίωάννου, τραγώγη, Κωνσταντίνου ίε- 
ρέως, Μάρθας μοναχοίς, μιχαήλ, "Ιωάνου, χριστού, μάλτα, παγούνη, Δημητρίου, 
μαρίας, Σούλτω, σαΰτα, άθανασίου ίερέως, ζαούλη, ‘Ιωάννου, νικολάου, Δέσπος, 
ζωίτζας, Ίωάννου Εύσταθίου, πογούνη, άσπρη, χάϊδος, μπαρμπούλη, Ίωάννου, 
Δημητρίου, ζαχαρίας, Μαρίας, Γεωργίου, Γαρουφαλιάς, τρανταφύλω, Ελένη, πα- 
ναγιώτι, άναστασίου, Γγιώλμα, άθανασίου, Διονησίου ίερομονάχου, Κυριάκη, χρι- 
στοδούλου, μαρίας, Γιωργίτζα, Κυρίτζη, Δημητρίου άναστάσι, σαυτα, καταιρίνας, 
Διαμάντης, λεωντίου, κωνσταντίνου, σαυτα, "Ιωάνου, Κωνσταντίνου, άγγέλη, άλε- 
ξάνδρα, Φρατζετζίνα.
(Καί νεώτερα) μήτρο, κωνσταντίνα), σάνας, Γιάννη, μαρίας, άναστάσι, χριστώ, μα- 
καρίω, κυριάκυ.
Ταυτα τά ονόματα είναι των κτητώρων του μοναστηριού μπράτου όπου τό αφυέ- 
ρωσαν εις την ύπεραγίαν θερτόκον,
ράτω, Κόμης f  Καί σοφίκας, Μώϋσης, Μιχάλτζε Γκέργκη

χωρίω κεντέρη
"Ιωάνου, Σφρονίμου ίερομονάχου, Κυριάκη, σφάνζω,

Πωλητήα πρεμετή (δι* άλλης χειρός)
Φλορίτζας

χωρίω τζάκηστα
Μάνω, Δέσπω,

χορήον γραμένου (δι5 άλλης χειρός)
άναστάση,

χορίων Φραστανά (δι* άλλης χειρός)
νηκολάου

χωρίω άρρηζα
"Ιωάνου, κυράτζα, Άγγέλω, άθανασίου, Γγίνω,

χωρίω άγρένη
αγγελω, θάνω, μαλάμω, (καί νεώτερα) Ίοανη, Νεπο, χριστό, σουλτο.

χωρίω σέλτζη
Κυρω, Δημητρίου, άγγέλω.

χωρίων περάτη (μεταγενέστερα)
διονισίου ίερομονάχου, διμιτρίου Ίωάνου, δημιτρίου, Εκατερήνης,

χωρίω βλάσχοβω
πέτρω, Μαρία, ίωανη, Κυράτζα, Κύρκω, μαρία, μπέτο, Ράζα, Εΰδω, Κύρκω,Διο- 
νησίας μοναχοίς, σούλτω. (καί μεταγενέστερα) βασήλη, δεσπο, ζαφηρο, μητρο,
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χωρίω λούσχηνα
γκόκα, γκόκα

χωρίω βρεπσκο
άγγέλω, ξάνθω, (και μεταγεν.) πασκάλη

χωρίω σάλεση
χρίστω, μάρω, ζώτω, άθανασίου, θεμελή, εύσταθίου ίερέως, ίωάνου.

χωρίω τερβένη
άγγέλος,

χωρίω ράτανη
στάμω. (καί δι* άλλης χειρός) φηληπα 

χωρίω μπόστανη
ζαφύρος.

χωρίω ρομπάτες
Μιχαήλ, ρίγος, Γεωργίου,

χωρίω κακουσούς
πανόρια, κάλω, πούλιο, Δούκα ίερέως, νικολάου ίωάνου, φήλης, παναγιώτι, στά- 
μος, Κυράτζας πρεσβυτέρας, πάνω, χριστοδούλης μοναχοϊς.

χωρίω τζέρτζικω
στάμω, Κυράτζα, Δέσπω, Κόγιο, Κυράτζα, πάνο, άσπρη, Διονησίας μοναχοϊς, 
Γεωργίου, Εύδω, Δέσπω, άλέξω, χρύσο, άναστασίας μοναχοϊς, Εύδω, Δέσπος, Τω- 
άνου, Μίχω, Κάλη, μαργαρίτ..., Κούρω, Κύρκω, κώστα, Κώστα, μαργαρίτη μονα
χού, Δέσπω, ούλω, Κωνσταντίνου, πάνου, Ελένης σώνος, ·*
* (εις όπισθεν σελίδα, άνευ έπικεφαλίδος) ζώτω, ’Άσπρη, Γεωργίου, γεωργίου, 
βράνου, 'Ιωάνου, σφάντζω, μπαίκος, Μιχαήλ, φώτω, πάσκο, Κυργιαζή, Εύσταθίου, 
παναγιώτι, Δέσπος, χάϊδος—Κάλλης, Δέσπος

χωρίων Μπομπήσκω
Κωνσταντίνου, ίωάνου, χρυσάνθου μοναχού.

χωρίω γκοστεβίστη
Αλεξίου, Γκίκα, Δέσπο, Κηπριανής μοναχοϊς, άθανασίου, άθανασίου,

χωρίω μπομποβήστα
νικολάου, βόλτζω,

χωρίω ζαμαρίνα
Δήμω, μπόλω, Κυργιάκη, κάλλω, νικολάου,

χωρίων μελισόπετρα (μεταγενέστερα)
Εύθυμίου, στασινή, νικολάου σουσάνης, Ίωάννου 
(μεταγενέστερα μετά τό 1900)
ύπερ άναπαύσεως καί συγχωρήσεως των ψυχών αύτών.

χωρίων Διπαλίτζα
Παναγιότης γεοργίου έν δρα του θανατου του άφιεροσεν μιαν λύραν γρ. 107 Βα
σίλειος φυλυπου Δια τό παρασιμα άφιεροσεν μιαν λύραν γρ. 107

χωρίον Βουρπιανη
Χρίστω, Στασανή

Χωρίον τζαραπλανά 
Βασιλείου, ξανας, Μαρίας, ρίτας.
Ακολουθούν μεταγενέστερα ονόματα άνευ χωρίου γραμμένα μέ μολύβι κ.λ.

ΤΕΛΟΣ
Άντεγράφη ύπό Αναστασίου Εύθυμίου κατά Τούνιον τού έ'τους 1964.

Έν Κονίτση τη 16 ’Ιουνίου 1964

.1



ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Π Α ΤΣΕΛΗ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
Φέροντες εις τήν δημοσιότητα, διά των φιλοξενών σελίδων τής «’Ηπειρω

τικής 'Εστίας», την κατωτέρω μελέτην μας ύπό τον τίτλον « Τ ο π ω ν υ μ ι κ ά  
Δ ε λ β ι ν  α κ  ί ο ν τ ή ς  Ή  π ε ί ρ ο υ » ,  νομίζομεν δτι συμπληρώνομεν μέ αυτήν τον 
κύκλον τον ενδιαφέροντος μας διά την ιστορίαν τής προσφιλούς γενετείρας μας.

5Α πό των μαθητικών μας χρόνων, εις την Μεγαλώνυμον τοϋ Γένους Σχο
λήν, το μάθημα τής ιστορίας, πού μελετά  τάς πράξεις καί τον βίον τοϋ ανθρώ
που, δχι ύπό τήν στατικήν, αλλά την γενικήν των μορφήν, ήτοι το γίνεσθαι 
τής ανθρώπινης ζωής και τήν άνεύρεσιν τής αιτιώδους σχέσεως μεταξύ τής προ- 
ηγουμένης και τής επομένης καταστάσεως, ήτοι μεταξύ αιτίας και αποτελέσμα
τος, είχεν επισύρει Ιδιαιτέρως τό ενδιαφέρον μου.

5Α ντιμετω πίζονσα οϋτω ή ιστορία άπέραντον ποικιλίαν μορφών καί εκ
δηλώσεων τής άνθρωπίνης ζωής καί έντοπίζουσα τό ενδιαφέρον της εις τήν έξέ- 
λιξιν τής τελευταίας ταύτης, βάσει τών στοιχείων πού διέσωσεν ή γραπτή καί 
προφορική παράδοσις καί τά οποία στοιχεία συλλέγουσα ή έπιστημονική έρευνα, 
σχηματίζει τήν εικόνα τής άνθρωπίνης ζωής, φυσικόν είναι νά έπισύρη τήν περι
έργειαν καί τό ένδιαφέρον τοϋ αναγνώστου. Τοιαύτην Ιδιαιτέραν κλίσιν τρέφοντες 
προς τά ιστορικά γεγονότα, φυσικόν έπακόλονθον ήτο νάσυλλέγωμεν εκτοτε κάθε 
στοιχεϊον σχετικόν μέ τήν ιστορίαν τής γενετείρας, ύπό τήν στενωτέραν της ση
μασίαν καί τής ’Η πείρου γενικώτερον, καταρτίσαντες οϋτω, σύν τώ χρόνω, πολύ
τιμον ατομικόν άρχεϊον τής 'Ιστορίας τής ’Η πείρου.

9 Ε κ τοϋ αρχείου τούτου άρυόμενος στοιχεία, εδημοσιεύσαμεν μέχρι τοϋδε, 
κατά καιρούς, όσον αϊ επαγγελματικο ί μας άσχολίαι καί τά οικονομικά μας επέ- 
τρεπον, ύπέρ τάς τριάκοντα ήπειρωτικάς μελέτας, μεταξύ τών οποίων καί τάς 
κάτωθι περί Δελβινακίου: «'Ο Ι α τ ρ ο φ ι λ ό σ ο φ ο ς  Δ ε λ β ι ν α κ ι ώ τ η ς Κ ω  ν- 
σ τ  α ν τ ι ν ο ς  ' Η ρ ο κ λ ή ς  Β α σ ι ά δ η ς »  (β' έκδοσις τής μελέτης ταύτης έπηυ- 
ζημένη (σελ. 70) έγένετο τό I960 έπ ευκαιρία τών αποκαλυπτηρίων τής προ
τομής τοϋ άνδρός, δαπάναις τοϋ κ. Νικολ. Ε. Τσελεπή). « 'Ο Δ ε λ β ι ν α κ ι ώ τ  η ς 
δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ς ’Α ρ ι σ τ ε ί δ η ς Ρ ο ύ κ η ς »  (εις ’Ηπειρωτικά Λ ., Μιλτ. 
Οϊκονομίδου, 1938). « Α ί  Σ χ ο λ α ί  Δ ε λ β ι ν α κ ί ο υ  ε π ί  Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α ς » ,  
1948. «Τ ό  Δ ε λ β ι ν ά κ ι ο ν  τ ή ς  Ή  π  ε ί ρ ο υ», 1948. « Δ ι α  τ ι  τ ό  Δ ε λ β  ι- 
ν ά κ ι  έ κ λ ή θ η  ή ρ ω ϊ κ ό ν ; » .

5Ε π ί πλέον, εις τάς φιλοξένονς σελίδας τής « Ή π . Ε στίας» , έδημοσιεύθη- 
σαν αΐ κάτωθι περί Δελβινακίου μελέται μας :

«9Ε ν τ υ π ώ σ ε ι ς  ξ έ ν ω ν  π ε ρ ι η γ η τ ώ ν  α π ό  τ ό Δ ε λ β ι ν ά κ ι » ,  1954, 
σελ. 7 9 0 - 798.

« Π α λ α ι ο γ ρ α φ ι κ ά  Ι Ί  ω γ  ων  ί ου».  (Έ κ  τοϋ 9 Αρχείου Μάρκου Οικο
νόμου), 1954, σελ. 1028— 1034 καί 1150—1154.

«'Ο Δ ε λ β ι ν α κ ι ώ τ η ς  ' Ι ε ρ ά ρ χ η ς  Ε.  Ψ ή μ α ς » ,  (1965. 'Υπό άνα- 
τύπωσιν).
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« 'Η  σ υ μ β ο λ ή  τ ω ν  Δ ε λ β ι ν α κ ι ω X ώ ν ε ί ς  τ ή ν  μ ά χ η ν  τ ο ν  
Σ  κ ον  λ ε ν  ί ο υ κ α ι  τ οϋ  Π ρ ο ύ θ ο ν  τ ο  1821».

Προς συμπλήρωση τοϋ κύκλον τον ένδιαφέροντός μας διά τήν προσφιλή 
γενέτειραν άπέμεινε το θέμα των τοπωνυμίων τοϋ Δελβινακίου, εις τήν δημοσίευ
ση1 των οποίων προβαίνομεν διά τής παρούσης μελέτης.

sjc >j< sji

'Ο  τοπωνν μιολογ ία, εκ των νεωτέρων έπιστημών, αποτελεί κλάδον τής φιλο
λογικής επιστήμης, έλαβε δέ εϊς δλον τον κόσμον μεγάλην ώθησιν, διά τήν άξιόλογον 
συμβολήν της εις τήν εξακρίβωση ιστορικών γεγονότων και τάς μεγάλας υπηρεσίας 
πού προσφέρει εις τήν ' Ιστορίαν, Γεωγραφίαν, Γλωσσολογίαν και 3Εθνολογίαν.
' Ο 3 Αντ. Μηλιαράκης έχαρακτήρισε τά τοπωνυμικά διαφόρων χωρών ώς «έ π  ι- 
γ  ρ α φ ά ς  γ  ε γ  λ υ  μ  μ έ ν  ας  ε π ί  τ ο ϋ  έ δ ά φ  ο υ  ς» δηλαδή ώς « π ε ρ ι σ ω ζ ό -  
μ εν  α τ ό ξ α  κ α τ ε σ τ ρ α μ μ έ ν η ς  γ έ φ υ ρ α ς  ή τ ι ς  μ ε τ ά γ ε ι  α π ό  τ ο ϋ  
π α ρ ό ν τ ο ς  π ρ ο ς  τ ό  π α ρ ε λ θ ό ν » .  Τά τοπωνυμικά δθεν δεν είναι αυθαίρετα 
κατασκευάσματα, αλλά συνδέονται στενώτατα προς τήν μορφήν τοϋ εδάφους, τήν  
φύσιν, τήν βλάστηση, τούς κατοίκους, τήν ιστορίαν, τά  έθιμα και τάς παραδό* 
σεις. 'Η  μελέτη τών τοπωνυμίων δθεν είναι σπουδαιοτάτη δχι μόνον διά τήν 
σύγχρονον γεωγραφίαν και ιστορίαν, αλλά καί διά λαογραφίαν και έθνολογίαν.
Τά ονόματα πράγματι ενός τόπου πολλάκις χαρακτηρίζουν τήν φύσιν και τήν 
μορφήν τοϋ όνομαζομένου τόπου καί μάς όδηγοϋν εις τον ακριβή καθορισμόν τής  
γεωγραφικής θέσεώς του, ενώ άλλοτε πολλά εξ αυτών άποτελοϋν δείγμα μυθο
πλαστικής φαντασίας τοϋ λαοϋ καί συνδέονται προς παραδόσεις καί παλαιά έθιμα.

 ̂̂
'Ο  πολύς Γερμανός Φαλμεράίερ, προσπαθεί από τάς σλαυϊκάς εις τήν 'Ε λ 

λάδα τοπωνυμίας, νά έξαγάγη τό συμπέρασμα περί τής σλαυϊκής έπιδράσεως εις 
αυτήν. Τό αυτό προσπαθεί νά πράξη καί ό εξ ίσου σλαυολόγος καί σλαυόφιλος 
Βάσμερ, δστις ύπερτιμών τήν σημασίαν τοϋ μεγάλου άριθμοϋ τών παρομοίων 
τοπωνυμίων, προσπαθεί νά τά παρουσιάση ώς σλαυϊκά ΐνα διευκολύνη οϋτω τό 
έργον τών εχθρών τοϋ έλληνισμοϋ. 'Ως προς τά σλαυϊκά, τοπωνύμια εις τήν "Η 
πειρον, ταϋτα οφείλονται εις τον ποιμενικόν χαρακτήρα τών έπηλύδων σλαύων, 
διότι τά σλαυϊκά τοπωνύμια εις τήν νΗπειρον είναι κυρίως ονόματα θέσεων ή 
γεωγραφικών σημείων. Είναι ταϋτα τά μόνα σημεία τής διαβάσεώς των από τήν 
επαρχίαν αυτήν πού άφήκαν οί έπήλυδες καί ολιγάριθμοι αυτοί έπιδρομείς, ο ϊτι- 
νες, σύν τώ χρόνω, άπερροφήθησαν από τον ιθαγενή ελληνικόν πληθυσμόν, ώστε 
έκτος τών τοπωνυμίων τούτων, ούδέν έτερον σημείον τής διαβάσεώς των νά ά- 
φήσουν ούτοι εις τήν χώραν μας (*).

***
'Η  ηπειρωτική τοπωνυ μιολογ ία προωθήθη μεγάλως διά τών μελετώ ν τών 

κ .κ . Κ. "Αμαντου (Τοπωνυμικά Σ ύμμ εικτα —3Αθήνα 1910, σελ. 186—189). (Ν . 
Βέη—Κ. Μέρτζιου (Συμβολή εις τήν ερμηνείαν τών ξενικών3 Ηπειρωτικών Τοπω
νυμιών, 3Η π. Χρον., 1934, σελ. 190—202. Π . 3Αραβαντινοϋ (Χρονογραφία τής  
3Ηπείρου Β). Γ. 3Αναγνωστοπούλου (Μικρά συμβολή εις τήν μελέτην τών 3Η -

1. Δ. Ζ α κ η θ υ ν ο ΰ :  «Ο I Σ λ ά β ο ι  έ ν Έ λ λ ά δ ι  κ α ί  α ί  σ λ α β ι κ α ί  τ ό π ω 
ν υ μ ί α ι«, Ν. Εστία, 1964, σελ. 485—490 καί 536—542. Ή  άείμνηστος Χρηστοβασίλγις 
(Ή  ’Ήπειρος καί τά έν αύτη σέρβικά όνόματα. Ήπειρ. Ήμερολόγιον, 1914, σελ. 44—54), 
παραθέτων χρυσόβουλον του Συμεών, έκδοθέν έλληνιστί τ6 1361, γράφει 6τι οί Σέρβοι «ούδε- 
μίαν σερβικήν άποικίαν έγκατέστησαν έν Ήπείρω, τά δέ σέρβικά όνόματα τών πλείστων χω
ρίων της Ηπείρου όφείλονται είς τούς Σέρβους χιμαριώτας, έξ ών άλλοι μέν έδιδον τά έαυ- 
τών όνόματα είς τά χωρία καί άλλοι μετέφραζον χαρακτηριστικάς τοποθεσίας τών είς αύτούς 
άνηκόντων χωρίων...».
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πειρωτικών Τοπωνυμίων), 9Η π . Χρον., 1926. λ Τ. Πο?Ατη (Γνο)μοδοτήσεις περί 
μετωνομασίας συνοικισμών καί κοινοτήτων έκδιδόμεναι άποφάσει του Υπουργείου  
5Εσωτερικών, 1920). 9ΑΘ. Παπαχαρίση (Συμβολή εις το τοπωνυμικόν του Πο)- 
γωνίου, Ή π .  Χρον., 1933). Κ. Στεργιοπούλου (Τοπωνυμικόν τής επαρχίας Κο- 
νίτσης, Ή π .  Χρον., 1934). Φουρίκη (Μικρά συμβολή εις τήν Ή πειροηικήν 'Ι 
στορίαν, Ή π .  Χρον., 1928). (Συμβολή εις το τοπωνυμικόν τής 9Αττικής, 9Αθή
να, 1929 καί 1930). Χρ. Σού/.η (Τοπωνυμικόν τών Χουλιαοιάδων, 9Η π. Χρον., 
1932). Π . Φουρίκη (Πόθεν τό όνομα Σούλι, Ή μερολ. Μεγάλ.ης 'Ελλάδος, 1922). 
Α. Χ7.ντής (Ο ί Σλάβοι εν 'Ελλάδι. 9Ε πιστήμη, 1946, Χρηστοβασίλη.

'Η μ είς  δημοσιεύοντες τήν παρούσαν με/Ατην περί τών τοπωνυμιών του 
Δελβινακίου, θερμάς εκφράζομεν ευχαριστίας εις τον μαθητικόν μας φίλον συν
ταξιούχον δημοδιδάσκαλον Δελβινακίου κ. Κ. Μ. Νόννην, διά τήν συμβολήν του 
ώς προς τον προσανατολισμόν καί τήν τοποθεσίαν πολ?.ών έκ τών άναγραφομέ- 
vojv τοπο)νυμιών.

Τά παρατιθέμενα κατωτέρω τοπωνύμια Δελβινακίου αναγράφονται κατ 
ά).φαβητικήν σειράν. Εύχόμεθα καί θέλομεν νά έ?>πίζωμεν ότι ή παρούσα ατελής 
με)Λτη μας θέλει συνεχισθεϊ παρά νεοπέρων καί ειδικών συμπατριωτών μας, προς 
διαλεύκανσιν αρκετών σκοτεινών σημείων τής Ιστορίας τής προσφι/.οϋς γενετεί- 
ρας μας.

Ά ΐγ ε ώ ρ γ η  ( σ τ ο ν ) : Ά γιώ νυμον τοπωνύμιον, δπου υπάρχει έξωκλήσι, τιμώμε
νον εις μνήμην τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Πλεΐσται είναι εις Δελβινάκιον αί 
έκ τών ναών άγιώνυμοι τοπωνυμίαι. Ό  Φαλμεράγιερ, άπεπειράθη νά 
στηρίξη τήν μεγάλην διάδοσιν τών άγιωνύμων τοπωνυμιών ή άπλώς α
γιωνυμιών, εις τήν ολοσχερή καταστροφήν τοΰ Ελληνισμού καί τδν έκ- 
σλαυϊσμδν τής Ελλάδος, παραδεχόμενος δτι τά αγιωνυμία αΰτά προήλθον, 
δταν έξεχριστιανίσθησαν οί Σλάβοι, πού είχον εισβάλει είς τήν Ελλάδα, 
ένώ ό J ire ce k  απέδειξε τουναντίον δτι τά αγιωνυμία αΰτά δέν άνήκουν 
είς τους χρόνους τής Σλαυικής Ιεραποστολής, άλλά εις τήν περίοδον τού 
πρώτου έκχριστιανισμού (*).

Ά ΐ λ ι α ς : Περιοχή πέριξ λόφου είς τήν κορυφήν τού όποιου είναι έκτισμένον τδ 
παρεκκλήσιον τού προφήτου, κατά τήν έπικρατούσαν συνήθειαν, διότι 
νομίζεται έκ παρασχετισμού πρδς τδ μέρος τής άναλήψεως τού Χριστού, 
δτι καί ό προφήτης Ή λίας άνελήφθη άπδ τήν κορυφήν τού βουνού, ώστε 
ή λέξις « Ά γ ι ο ς  Ή λ ί α ς *  νά σημαίνη μετωνυμικώς κορυς ή βουνού (1 2).

Ή  ζωηρά δμως τών Δελβινακιωτών ευσέβεια δέν περιορίζεται εις 
μόνην τήν οίκοδομήν τού ναού, άλλά άποδίδει τδ δνομα τού ‘Αγίου εις 
μνήμην τού όποίου κτίζει ναόν, καί είς τήν πέριξ περιοχήν.

Ά μ ε λ ικ ό  : Ξενών, δπου σήμερον ή δημοτική άγορά, άποτελούμενος έξ ένδς καί 
μόνου δωματίου, πρδς διανυκτέρευσιν καί κατάλυμα (κονάκι) άλλοτε τών 
ξένων καί τών τουρκικών στρατιωτικών άποσπασμάτων (κοσιάδες), είς 
τά ύπόγεια τού όποίου ύπήρχε σταύλος, διά τήν διαμονήν τών ζώων. 
Άμελικό έκαλεΐτο καί ό φόρος, διανεμητικός έπί πλέον, πού έπλήρωνον 
έπί τουρκοκρατίας οί κάτοικοι είς τδν μουχτάρην ή Άμίλην, διά τά έξοδα 
φιλοξενίας τών άνωτέρω άποσπασμάτων, καί ό όποιος μουχτάρης ήτο 
έπιφορτισμένος με τά καθήκοντα τής υποδοχής καί τής φιλοξενίας. Α 
νάγκη καθιερώσεως σού άμελικού ήτο ή συχνή ή μάλλον καθημερινή.

1. ’Ηπειρωτικά Χρονικά, 1934, σελ. 165.
2. Βλ. Ίοτορικόν Λεξικόν ’Ακαδημίας Αθηνών, Τόμ. Α ', είς λέξιν.
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σχεδόν άφιξις «αύθεντικώς άνθρώπων» είς τό Δελβινάκι, δι* υπηρεσίαν 
τοϋ τουρκικού δημοσίου καί ή ύποχρέωσις τής Κοινότητος νά παρέχη στέ
γην καί διατροφήν, καθ’ δλον τό διάστημα τής είς αυτήν παραμονής τωνΓ). 

Ά σ π ρ ό ζ ι: Τοπωνυμικόν κληθέν ούτω λόγω τού λευκού σχήματος τής περιοχής. 
Ό  άσπρόζης είναι δ κρανίου τόπος τού Δελβινακίου, διότι παλαιότερον 
οί πρόγονοί μας έως έκεί συνώδευον τούς ξενητευομένους συγγενείς των 
καί έκεί έδίδετο ό άσπασμός τού ζωντανού χωρισμού.

Βαρκό : Τόπος υγρός, νερά στάσιμα, καί κατ’ άκολουθίαν χλοερός, δπου λόγω 
αυτής τής ύγρασίας, τό χόρτον φύεται άφθονώτερον καί διατηρείται χλω
ρόν περισσότερον χρόνον (1 2).

Τήν λέξιν «βαρκό», δ μέν Μέγιερ θεωρεί άλβανικήν, καί τήν σχε
τίζει μέ τό άλβανικόν vlace, δ δέ Μέρτζιος τήν παράγει άπό τό Ιταλικόν 
ναιτο=πόρος (3) (δίοδος), ένώ ή λέξις είναι ελληνική, δπως παραδέχονται 
οί άείμνηστοι γλωσσολόγοι μας Χατζηδάκις κ ιΐ Γ . Άναγνωστόπουλος, 
πού τήν σχετίζουν μέ τό «βαρύς», «βαρικός» καί «βαρκός» καί ώς έπίθε- 
τον «βαρκός» (4). Ή  λέξις άπαντάται καί είς τήν Άρίστην τού Ζαγορίου, 
τό Πήλαιον καί τήν Παρνασίδα (5).

Β ατσ ουνιά : Περιοχή Ν.Δ. τού Δελβινακίου καί είς άπόστασιν μιας ώρας καί 
έκτάσεως τριάκοντα περίπου στρεμμάτων, δνομασθείσα ούτω άπό τούς 
θάμνους πού φύονται, έκεί, καί τούς δποίους οί κάτοικοι όνομάζουν «βα-  
τ σ ο υ ν ι έ ς » .  'Η δασώδης αύτη έκτασις καλείται καί « β ο υ ρ β α λ ι ά » .  

Γ ά λ ια ν η : Τοπωνυμία λόφου δασώδους Ν.Δ. τής κωμοπόλεως καί είς άπόστασιν 
μιας ώρας, έκτάσεως διακοσίων περίπου στρεμμάτων, οί άγροί των δποίων 
καλλιεργούνται μέ σιτηρά. νΑλλοτε συνοικισμός, τά ίχνη τού δποίου σώ· 
ζωνται  ̂ είσέτι, καί Ιδιοκτησία τού Ά γ ιό ν  Ζουλφικάραγα άπό τό Άργυρό- 
καστρον, άγορασθείς άπό τούς Δελβινακιώτας τό 1 6 7 0  (6). Ο ί κάτοικοι 
τής Γάλιανης, μετοικήσαντες είς Δελβινάκι, άπετέλεσαν τήν σημερινήν 
«Κάτω Χώραν» καί «Μπουλάλι».Ή κατάληξις «νι» είναι σλαβική. Κατά 
τόν G. S ta d tm u lle r  (7), δλα τά σλαβικά τοπωνύμια «ανη» ή «ιάνη» είναι 
ώς πρός τόν τύπον πληθυντικοί καί έμφαίνουν έθνικά όνόματα καί έν- 
δείξεις τάξεων, έπΐ πλέον δέ καί άνθρώπους πού κατοικούν είς ένα τόπον. 

Γ χ ίν χ α  : Κατά τόν έκ Βησσάνης φίλον λόγιον κ. Σπ. Στούπην (Βραβείον Α κ α 
δημίας ’Αθηνών), πρόκειται περί συνθέτου τοπωνυμίου έκ των Α λ β α νι
κών λέξεων «ΓκΙνκ» (Ιω άννης ή Άργύρης) καί «γκά»=τού ή άπό ήτοι 
στού Γιάννη ή άπό τού Γιάννη. Ο ί ’Αλβανοί «Γκίνο» έκάλουν τόν πρωτο- 
στράτωρα τού Μωρηά ( 1 4 5 3 — 1 4 5 6 )  Μανουήλ Κατακουζηνόν. Κατά τόν 
Σάθαν, αύθέντης τής Βαγενετίας, τμήμα τής δποίας άπετέλει καί τό Πω- 
γώνι ( 1 3 8 0 )  ήτο δ Γκίνος Σπάτας. Πρόκειται δθεν κατά πάσαν πιθανό- 
τηρα περί άλβανοβλαχικού τοπωνυμίου.

Γ ρ α β ιά : Λόφος Β.Α. τής κωμοπόλεως, όνομασθεις ούτω άπό τούς μικρούς γρά- 
βους (γαύρους), δένδρον άγριον τής οίκογενείας τής δρυός, λεπτόν, σκο-

1. Μ. Κ ό κ κ ο ρ ο υ  (Νοσταλγοϋ) : Τό Άμελικόν Κουκουλίου. Είς «Ή πειρ. Ε 
στίαν», 1953, τεύχος 14, σελ. 608—9. Γ. Π α ί σ ι ο υ :  ’Ολίγα περί τού Άμιλικού Χιο
νιάδων. *ΈνΟ. άνωτ., 1954, τεύχος 21, σελ. 45—47. Κ. Λ α ζ α ρ ί δ η :  Ό  θεσμός τού 
Άμίλη. *ΈνΟ. άνωτ., 1953, τεύχος 17, σελ. 951—957.

2. Κ. Σ τ ε ρ γ ι ο π σ ύ λ ο υ :  Ή πειρ . Χρον., 1934, σελ. 220. Γ. Ά  ν α γ ν ω σ τ ο
π ο ύ  λ ο υ :  Ή πειρ  Χρον., 1926, σ. σ. 96.

3. Ή πειρ . Χρονικά, 1934, σελ. 202.
4. Ή πειρ. Χρον. Θ ', σελ. 220.
5. Πρβλ. καί «Ή πειρ. Εστίαν», No 109, σελ. 423.
6. Ν. Π α τ σ έ λ η :  Τό Δελβινάκι τής Η πείρου, σ.σ. 47,
7. Ή πειρ . Χρονικά Θ., σελ. 160.

Μ
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λιόν καί δχι υψηλόν, πού είναι κεκαλυμμένος. Κατά τόν Διονύσιον, ό 
γράβος λέγεται καί κάρπινος (carpinus) έλληνιστί δέ ζυγία (*). Φυτώνυ- 
μος δθεν τοπωνυμία, είς τάς όποιας τό δνομα παραμένει κα'ι άφού λείψει 
τό φυτόν πού τού εδωσε τό δνομα. Έάν δέ κτισθή τό μέρος, τό χωρίον 
προσλαμβάνει κα'ι την φυτώνυμον τοπωνυμίαν, διότι, κατά τόν άείμνηστον 
Σ. Μενάρδον, τά όνόματα των διαφόρων τοποθεσιών είναι τρόπον τινά 
φυτώρια των δνομάτων των κωμών, δπως π.χ. εχομεν είς την Ήπειρον 
χωρίον «Άσφάκα» πρός Β. τών Ίωαννίνων καί εις τάς κάτωθεν τών 
Άσπραγγέλων (Δοβράς) υπώρειας τού Μιτσικελίου. «Καρυές» είς τούς 
πρόποδας τού ίδίου δρους. «Μηλιά» είς τό Μέτσοβον. Χάνι «Φτελιάς» 
πανδοχείον πρός Ν. τών Ίωαννίνων, λαβόν τό δνομα άπό την πλησίον 
πτελέαν.

Γκουγχάς : Άνδρωνυμικόν τοπωνύμιον, ίσως έκ τού κτίτορος τού είς την κορυ
φήν τού έν λόγφ έξωκλησίου τού προφήλου Ήλιου. νΙσως νά πρόκειται 
περί παραφθοράς τού δνόματος «Γκούγια», μέλος τής οίκογενείας τού ό
ποιου, ό Ευστράτιος Γκούγιας, λαβών μέρος είς την Ελληνικήν Έπανά- 
συασιν, έφονεύθη είς την μάχην τών Σαλώνων. Κατά τόν έκ Βησσάνης 
φίλον ιστορικόν κ. Σπ. Στούπην, είς τό χωρίον Παλαιόπυργος τού Πωγω- 
νίου υπάρχει έξευγενισμένον δνομα «Γκουγκάκης».

Δραγατισιά : Είδος περιπτέρου άπό κλάδους δένδρων ή καί έπΐ δένδρων, δπου 
εμενον άλλοτε, έπί τουρκοκρατίας, οί φύλακες τών άγρών καί τών άμπέ- 
λων, οί λεγόμενοι « δ ρ α γ ά τ ε ς » .  Ή  λέξις είναι άρχαία έλληνική, κατά 
δέ τόν άείμνηστον Άρβανιτόπουλον σώζεται καί τό ρήμα «δραγατεύομαι(1 2).

Κάτω Χώρα—Πάνω Χώρα : Συνοικισμοί άλλοτε άπό τούς όποιους άπηρτίζετο 
τό Δελβινάκι, μέ δριον τό « μ ε σ ο χ ώρ ι » .  Ήνδειξις σπουδαία διά στάδια 
έγκαταστάσεως άπό Ιστορικής άπόψεως. Μέ τήν βοήθειαν παρομοίων τοπω
νυμιών, είναι δυνατή ή παρακολούθησις τών κινήσεων τών διαφόρων έγ- 
καταστάσεων κατά τά διάφορα στάδιά των άπό Ιστορικήν Ιποψιν. Είς τήν 
Ήπειρον ύπάρχοον πολυάριθμα τοιαύτα τοπωνύμια, δπως "Ανω καί Κά
τω Βίτσα, ’Άνω κα'ι Κάτω Πεδι\ά (Σουδενά) είς Ζαγόρι(3).

'Ως πρός τήν προφοράν, παρατηρούμεν δτι έκαστον τών τοπωνυ
μίων τούτων προφέρεται είς δύο λέξεις, τών όποιων τονίζονται καί τά δύο 
συνθετικά (Επάνω Κάτω). Βαθμηδόν δμως κάθε λέξις έχωρίσθη είς τά 
συστατικά της, δπως διεμορφώθησαν αυτά μετά τήν σύνθεσιν, βοηθούσης 
ίσως καί τής συχνής χρήσεως.

Ή  λέξις «χώρα» σημαίνει κτηματικήν περιοχήν καί χρησιμοποιεί
ται είς τάς ήπειρωτικάς έπιγραφάς τού ΙΕ καί ΙΖ αίώνος, παύει δέ τόν 
ΙΗ (4 5). _

Κλέφτη (σ το ΰ ) : Άνδρωνυμικόν τοπωνυμικόν, όπλαρχηγού «κλέφτη» κατά τόν 
Γ. Γαζήν, φονευθέντος είς Σάλωνα τό 1824. Πρόκειται περί τού Δελβι- 
νακιώτου Ευστρατίου Γκούγια.

Κ λοχός : Συνοικισμός Δελβινακίου, σωζόμενος μέχρι τού 1755, καί τού όποιου 
τήν περιοχήν ήγόρασαν άργότερον οί Δελβινακιώται Ντέντος, Νταπονάτες 
καί Κλάπης (δ).

Κόκκινου (στου) : Δασώδης λοφώδης έκτασις πρός Β. τού Δελβινακίου καί είς

1. Πρβλ. Ψ ά λ τ η .  Λεκ. Ά ρχ. 35.
2. Πρβλ. Αρχαιολογική Έφημερίς, 1913, σελ. 26—28. Ν. *Α υ  δ ρ ι ώ τ η : Ε τ υ 

μολογικόν Λεξικόν τής κοινής νεοελληνικής, οελ. 56.
3. Ή πειρ . Χρονικά, 1934, σελ. 160.
4. Κ. Σ ά Ο α :  Τουρκοκρατούμενη ’Ελλάς, σελ. 309—311.
5. Ν. Π α τ ο έ λ η :  Τό Δελβινάκιον τής ’Ηπείρου, σελ. 48.
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άπόστασιν μιας καί πλέον ώρας, κληθείσα ούιω  έκ του χρώματος τοϋ 
χώματος. Υ πάρχει καί μεταξύ Πυρσόγιαννης καί Στράτσιανης, είς δέ τήν 
Βούρμπιανην υπάρχει ή περιοχή «σ τ ό Κ ο κ κ ι ν ό χ ω μ α »  (*).

Κολοδίτη (στου): Άνδρωνυμικδν τοπωνύμιον έκ τοϋ όνόματος τοϋ πρώτου οί- 
κιστοϋ τής περιοχής Γεωργίου Κολοδίτη (λόγω καταγωγής του έκ τοϋ 
χωρίου «Κολοδέ» τής έπαρχίας Πωγωνίου).

Κονάκι: Τοπωνύμιον, δπου σήμερον τδ Δημόσιον Ταμεϊον. Λέξις τουρκική ση- 
μαίνουσα μέγαρον, διοικητήριον, άλλά καί σταθμός, κατάλυμα. Οίκημα, 
δπου άλλοτε έφιλοξενοϋντο οί Τοϋρκοι στρατιώται καί άτακτοι Αλβανοί, 
οί όποιοι πρό τής κτίσεώς του «έφιλοξενοϋντο» ύπδ τών κατοίκων, υπο
χρεωμένων πρός τοϋτο μονίμως.

Κουτσομύλια: Σύνθετον τοπωνύμιον ή πρώτη λέξις τού δποίου σημαίνουσα 
«μικρός» άπαντάται συχνά, δπως «κουτσοχώρι» ήιοι μικρό χωριό, ένταύ* 
θα «μικρός μύλος» λειτουργών μόνον τδν χειμώνα, έν σχέσει μέ τδν «Λέ- 
πενο» λειτουργοϋντα καθ’ δλον τό έτος καί άπό τά ρέοντα ΰδατα τοϋ ό
ποιου λειτουργούν τά «κουτσομύλια».

Κουτσόκρανον : ’Ορεινή έκτασις είς τούς πρόποδας τής όποιας καλλιεργούνται 
όλίγοι άγροί. Ή  λέξις είναι σύνθετος, τής δποίας τό πρώτον σ\ νθετικόν 
τού τοπωνυμίου είναι λέξις τουρκική, «κιουτσούκ» σημαίνουσα «μικρός», 
καί ή όποία προτάσσεται συχνά τών ουσιαστικών μέ σκοπόν περιοριστι
κόν τού μεγέθους ή τής σημασίας των, όπως «κουτσοχώρι» (μικρόν χω- 
ρίον), «κουτσοχώραφο» (χωράφι μικράς άξίας καί σημασίας), «κουτσομύ
λια» (μικρός μύλος είς Δελβινάκι), έν σχέσει μέ τούς μεγάλους «Λέπενο» 
καί «Ραγώζια».

Κρίπουνας: Σκωπτικδν προσωνύμιον, κατά τόν Γαζήν, ίσχυρογνώμονος (κε
φάλι κριπούνι) οπλαρχηγού έδρεύοντος είς τήν έν λόγω περιοχήν. Πρό
κειται δθεν περί τοπωνυμίου έξ άνδρωνυμικού.

Καζά λάκκος : Άνδρωνυμικδν τοπωνύμιον, δπως σώζεται καί εις τό Μπονι- 
τσκό «ΠαΛπαλάκκα», ένθα έφονεύθη κάποιος παππάς, ή «Λακκιά Κιτσώ- 
να» εις Βήσσανην, κατά τόν κ. Στούπην.

Κουτσουπιά: Περιοχή ένί,α συναντώνται αί άπό Δελβινακίου καί Πωγωνιανής 
πρός ’Ιωάννινα άμαξιταί όδοί, κληθείσα ούτω έκ τοϋ όνόματος φυτού 
«κουτσουπιά» ευρισκομένου είς τήν συμβολήν των καί τό όποιον είναι 
κοινή όνομασία τής κερωνοειδοϋς κερκίδος ή κερασφόρου κερωνίας τών 
άρχαίων.

Λακκιές: Κοιλάς καλλιεργουμένη μεγάλης έκτάσεως μεταξύ Δήμου Δελβινακίου 
καί Κοινότηιος Βησσάνης, διεκδικουμένη παρά τής τελευταίας, καί μετά 
πολυετείς άγώνας δικαστικούς έπιδικασθείσα, έν τέλει, εις Δελβινάκιον. 
Τό τοπωνύμιον νοείται ως κάτι σύνθετον, διά τούτο καί ό πληθυντικδς(1 2). 
Ή  εύρύιης τής περιοχής τήν όποιαν καλύπτει τό τοπωνύμιον, ύπαγορεύει 
τήν εις τόν πληθυντικόν προφοράν του.

Λιτάραινα “Ά ν ω  καί Κ ά τ ω : ’Ορεινή έκτασις εις τούς πρόποδας λοφωδών έ- 
κτάσεων, ένθα καλλιεργούνται άγροί μέ σιτηρά. Κατά τόν Γεωργακάν (3), 
κάθε τοπωνύμιον εις «αινα», δταν άνάγεται εις κύριον δν, έλληνικόν ή 
άρχαίον ή Βυζαντινόν ή νεώτερον, είναι καί έκεϊνο έλληνικόν. Ούτω άπό

1. X. Ρ ε μ π έ λ η :  Κονιτσιώτικα, σελ. 265.
2. Ά Ο . Π α π α χ α ρ ί ο η :  Συμβολή είς τό τοπωνυμικόν τού Πωγωνίου. (Ί Ιπ ε ιρ . 

Χρονικά, 1933, σελ. 144.
3. Περιοδ. «ΆΟηνά», 1938, σελ. 19.
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ιό έπώνυμον «Βρανάς»—Βράναινα, άπδ τδ «Άργύρω»—Άργύραινα (Μύ
κονος). Πρόκειται δθεν περί άνδρωνυμικοΰ έπωνύμου.

Α έπενο  : Τοπωνύμιον, ένθα άλλοτε ήκμαζε κεφαλοχώρι έξ όκτακοσίων περίπου 
οικογενειών, παρά τδ παρεκκλήσιον τοΰ 'Αγίου Νικολάου καί 'Αγίας Πα
ρασκευής, μέ μέγα μοναστήριον καί έκτεταμένας γαίας, καταστραφέν τδ 
1644 άπδ τούς Σπαχήδες, οι όποιοι τδ έκαυσαν καί ήνάγκασαν τούς κα
τοίκους νά διασκορπισθοΰν, άλλοι εις Ρωσίαν, άλλοι είς Τουρκίαν, ίδρύ- 
σαντες ίδιον χωρίον ύπδ τδ όνομα « Π ε γ ε ν τ ί κ ι ο ΐ »  καί άλλοι είς τδ 
σημερινδν «Λέπενο» τής Αιτωλοακαρνανίας Ο). Ερείπια  τοΰ Λεπένου 
σώζονται καί σήμερον καθώς καί τδ ύδραγωγείον του, έπισκευασθέν τδ 
1858 (1 2).

Χωρίον «Λέπενο» ύπήρχεν άλλοτε καί πλησίον τοΰ Περάματος τών 
Ίω αννίνω ν, διαλυθέν, καί τδ οποίον μέχρι τοΰ Ά λή πασά ήτο ιδιοκτησία 
τοΰ Μητροπολίτου Ίω αννίνων (3).

Λ ε υ το κ α ρ ιέ ς : Τοπωνύμιον λόγω τών πολλών λεπτοκαρυών πού φύονται είς τήν 
έν λόγψ περιοχήν.

Λ ο ύ τσ α : Τοπωνυμία κληθεΐσα ούτω λόγω κυκλοτερούς καί άβαθοΰς δεξαμενής 
πληρουμένης άπδ τά νερά τής βροχής, διά τδ πότισμα τών ζώων. Ή  τοπω
νυμία άπαντάται καί εις τδν πληθυντικόν, είς Δελβινάκι όμως μόνον εις 
τδν ένικόν. Ό  Μέγιερ παράγει τήν λέζιν άπδ τδ άλβανικδν lu tse, καί 
τούτο άπδ τδ άλβανικδν lu teu m , καθώς καί ό Μέρτζιος άπδ τδ luce, πού 
εις τήν άλβανικήν σημαίνει τέλμα, βόρβορος ή άπδ τδ σλαυϊκδν lu x a =  
τέναγος (4). Τδ τοπωνύμιον άπαντάται καί εις τήν Παρνασσίδα (5) καί 
'Ύ δραν (6).

Λ υ κ ό τρ υ π α  : Σπηλαιώδες κοίλωμα επί τής Α. πλευράς τοΰ λόφου τοΰ 'Αγίου 
Ίωάννου, εις τδ όποιον τδν χεινώνα έμφωλεύουν λύκοι καί άλώπεκες.

Μ εσσαριά : Τοπωνυμία άλλοτε συνοικισμού, παραγομένη, κατά τδν Χατζιδάκην, 
άπδ τδ έπίθετόν «μέσος», πού σημαίνει τά έν μέσω, τά έντός, τά μεταξύ, 
έκ τοΰ μεσάρες, άπδ τδ όποιον προέρχονται καί πολλαί άλλαι τοπωνυμίαι 
άπλαί καί σύνθετοι (7). νΑλλοι παράγουν τήν λέξιν άπδ τήν τουρκικήν 
λέξιν «μεζάρι»=χωράφι, νεκροταφείον ή τύμβος, προέλευσιν τήν όποίαν 
άποκλείομεν (8).

Κατά τδν Μηλιαράκην (9), πού πρώτος ήσχολήθη μέ τδ έτυμολογι- 
κδν τής λέξεως, ή λέξις είσήχθη ύπδ τών Φράγκων καί Ε νετώ ν καί προ
έρχεται άπδ τά «μασσέρια», πού σημαίνει κτήμα μέ έπαυλιν. Εκαλείτο 
δέ «μεσσάριος» ό γεωργδς πού καλλιεργεί τήν μασσάραν καί κατοικεί εις 
αυτήν (10 11). Τήν άποψιν όμως αυτήν άντέκρουσεν ό Χατζηδάκης, ή άποψις 
τοΰ όποίου είναι πιθανοτέρα.

Κατά τδν άείμνηστον Μητροπολίτην Παραμυθίας Άθηναγδραν (u ),

1. I. Λ α μ π ρ ί δ ο υ :  Πωγωνισιακά, σελ. 7. Ν. Π α τ ο έ λ η : Το Δελβινάκιον τής
’Ηπείρου, σελ. 38—39. Κ. Σ τ ε ρ γ ι ο π ο ύ λ ο υ :  ΈνΟ. άνωτ., σελ. 65.

2. Ν. Π α τ σ έ λ η :  *Ένθ. άνωτ., σελ. 43.
3. I. Λ α μ π ρ ί δ ο υ :  "Ενθ. άνωτ., σελ. 15.
4. Ή πειρ . Χρονικά, 1934, σελ. 193.
5. Ά  Ο η ν ά Μ.Δ. :
6. ΆρχεΤον "Υδρας, τόμ. 6ος, σελ. 462.
7. Γ λ ω σ σ ι κ α ΐ  Μ ε λ έ τ α ι  Α. σελ. 115. ΙΙρβλ. και Ά  Ο η ν ά ν, τόμ. ΣΤ, 1894

και ΚΑ 253.
8. Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο ς :  Είς Ή ίτειρ. Χρονικά Θ., σελ. 201.
9. Δελτ. Ίστορ. ΈΟνολ. Έ τα ιρ ., τόμ. Δ., σελ. 423—474.

10. Χ α τ ζ η δ ά κ η :  ’ΈνΟ. άνωτ.
11. Φως άπό τά βάθη τών ύδάτων, τεύχος 4ον, σελ. 14—15.
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ή τοπωνυμία «μεσσαριά» σημαίνει τόπον κατάρρυτον άπό ΰδατα καί συνε
πώς εύφορον, καί παράγεται άπό τό Μέσ—Μέσα, πού σημαίνει ύδωρ. 'Η 
τοπωνυμία άπαντάται καί είς Σύρον, "Ανδρον, Κύδνον, Κρήτην καί είς 
Κατσικά, πλησίον τών Ίωαννίνων, δπου τόν μέν χειμώνα άναβρύει νερό 
άφθονον, τό δέ θέρος, λόγω τής ύγρότητος, άναφύεται έν άφθονίρ χόρτον 
πρός βοσκήν τό)ν ζώ ω νί1).

Μεσορράχη : Τοπωνυμία πού δίδεται συνήθως είς ράχες πού περιλαμβάνονται 
μεταξύ δύο άλλων ράχεων ή κοιλάδων. Ε ντα ύθα  πρόκειται μάλλον περί 
τού δευτέρου, δπως « μ ε σ ο γ ι ό φ υ ρ α » ,  όνομάζεται ή έπΐ τού Ά φ ου  γέ
φυρα, δπου διέρχεται ή άμαξιτή όδός τής Η πείρου «Ίω αννίνων—Κορυ- 
τσάς», πού ώνομάσθη ούτω έπειδή κεϊται μεταξύ δύο γεφυρών, ήτοι τής 
έπΐ τού Σαρανταπόρου καί τής έπί τού Μπουραζάνι, πού συμβάλλουν είς 
τόν Ά φ ο ν  ποταμόν (1 2).

Μ εσοχώ ρι: Πλατεία είς τό κέντρον τής κωμοπόλεως, δπου συνήθως συγκεν- 
τρούνται οί κάτοικοι και χορεύουν κατά τάς πανηγύρεις. Είς τό Δελβι- 
νάκι, ώρισμένον μέρος τού μεσοχωριού λέγεται καί χ ο ρ ο σ τ ά σ ι .

Μπολιάνιτσα : Τοποθεσία Ν.Α. τού Δελβινακίου, καί δροπέδιον ένθα υπάρχει 
παρεκκλήσιον τιμώμενον έπ’ δνόματι τής Γενέσεως τής Θεοτόκου. Ή  λέ- 
ξις « μ π ο λ ι ά ν ι τ σ α » ,  κατ’ άλλους είναι σλαυϊκή, οημαίνουσα περιοχήν 
δμαλήν έκ τής λέξεως P oljana, κατ’ άλλους προέρχεται άπό τήν σλαυϊκήν 
λέξιν «μπόλι» ήτοι άσθενής, διά τόν λόγον δτι ή τοποθεσία αύτη έχρησί- 

' μευεν άλλοτε ώς άπολυμαντήριον δ ι’ δσους προήρχοντο άπό έπαρχίας πού 
είχον προσβληθεί άπό μεταδοτικός νόσους. Κατ’ άλλους, τέλος, ή λέξις 
«μπολιάνιτσα» προέρχεται άπό τό «πολύ άνασσα», τίτλος άπονεμόμενος 
είς τήν Θεοτόκον (3). Ό  ύπ’ αυτής ναός έκτίσθη τό 1630, έμεγεθύνθη δέ 
είς τήν σημερινήν του κατάστασιν τό 1871, τό δέ κωδωνοστάσιον προσ- 
ετέθη πρωτοβυυλίρ καί φροντίδι Αίκατερίνης Π. Κοσύφη, πολύ άργότερον.

Μπρανδίλα: Άνδρωνυμικόν τοπωνύμιον δπλαρχηγού, κατά τόν Γ. Γαζήν.
Μ πρίμπα: Όμοίως ώς άνω.
Νεζερός: Τοπωνυμία παρά τήν άμαξιτήν δδόν ’Ιωάννινα—Δελβινάκι, καί τήν 

δμώνυμον λίμνην. Λέξις παραγομένη άπό τό «εζερο» πού σημαίνει«λίμνη»(4).
Εκτός τών λιμνών, ή τοπωνυμία άναφέρεται καί είς τούς συνοικι

σμούς. Παρά τφ λαφ, διατηρείται δ γεωγραφικός δρος, πού σημαίνει «λί
μνην», μέ τό δνομα δέ αυτό δνομάζει ούτος δλας τάς λίμνας, δ δέ γεω
γραφικός δρος έπολιτογραφήθη είς τήν έλληνικήν γλώσσαν κατά τόν 
μεσαίωνα (5).

Νιάμα: Σλαβικόν τοπωνύμιον έκ τής βουλγαρικής πιθανώς, κατά τόν Σπ. Στού- 
πην, λέξεως «νέμα» σημαινούσης ξηρότοπος. Περιοχή άνωθεν τού 'Αγίου 
Γεωργίου Χούνης άγονος καί πετρώδης ένθα ευδοκιμεί μόνον ή ρήγανη.

Παλιόρρογκο : Τοπωνυμία, πού έχει σχέσιν ή μέ τήν άλβανικήν ι*θ£0=πού ση
μαίνει τά μεταξύ πεύκων καί έλάτων άρκετά μεγάλα διαστήματα, ή μέ 
τήν λατινικήν rogus=nvQh  καί τήν ταυτόσημον Ιταλικήν ι*θ£θ=πυρά, δ
που έκαίοντο οί αιρετικοί (6).

Τό τοπωνύμιον αυτό προέρχεται μάλλον άπό τά ρόγγια, δπου είς

1. Ά Ο η ν α γ ό ρ α :  νΕνύ. άνωτ. Μ η λ ι α ρ ά κ η :  *ΕνΟ. άνωτ.
2. Κ. Σ τ ε ρ γ ι ο π ο ύ λ ο υ :  Ή πειρ . Χρονικά, 1937, σελ. 227—228.
3. Ν. Π α τ ο έ λ η :  Τό Δελβινάκιον της ’Ηπείρου.
4. Ά ν .  Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ ο υ :  Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι, σελ. 15. Ί .  Λ α μ π ρ ί -

δ ο υ :  ’Ηπειρωτικά Μελετήματα ΣΤ ., σελ. 8.
5. Κ. Σ τ ε ρ γ ι ο π ο ύ λ ο υ :  ’Ηπειρ. Χρονικά, 1937, σελ. 248.
6. Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ :  Είς Ή πειρ . Χρονικά, 1934, σελ. 187.
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τήν Λάκκαν—Σούλι όνομάζουν τά χωράφια πού προέρχονται άπό τάς έκ 
χερσώσεις μέ τήν βοήθειαν τής πυρκαιάς, όπότε ή σπορά γίνεται άμέσως 
καί είναι μεγάλης άποδόσεως, συνηθέστατον άλλοτε είς τήν νΗπειρον, 
άπαγορευόμενον δμως σήμερον ώς καταστρέφον τά δάση. Ή  τοποθεσία 
ώστε «παλιόρρογκον» θά ήτο άλλοτε δάσος, μεταβληθεΐσα άργότερον είς 
«ρόγγι» (τ).

Κατά τόν Χατζηδάκην υπάρχει καί ρήμα « ρ ο γ κ ί ζ ω » ,  πού ση
μαίνει κόπτω τούς θάμνους, διά νά παρασκευάσω καλλιεργήσιμον άγρόν 
«ρόγγι» (1 2).

Π λασάβιτσα : Τοπωνύμιον σλαβικής προελεύσεως, καί άλλοτε συνοικισμός, τού 
δποίου οί κάτοικοι, μετοικήσαντες άργότερον είς Δελβινάκι, άπετέλεσαν τήν 
σημερινήν συνοικίαν τής «Πάνω Χώρας».

Προσήλιο: Τοποθεσία λοφοσειράς είς τούς πρόποδας τής δποίας καλλιεργούνται 
μερικοί άγροί, έκτάσεως γενικώς διακοσίων περίπου στρεμμάτων, κληθείσα 
οΰτω άπό τήν θέσιν της είς τήν όποιαν ό ήλιος άνατέλλει ένωρίτερον καί 
δύει βραδύτερον ή είς άλλας περιοχάς.

Χωρίον « Π ρ ο σ ή λ ι ο »  υπάρχει καί είς τήν έπαρχίαν Δωδώνης 
τού Νομού Ίω αννίνων, όμοίως είς Κοζάνην, είς δμώνυμον έπαρχίαν καί 
είς τήν έπαρχίαν Παρνασίδος τού νομού Φωκίδος.

Ρ ονίτσα : ’Οροσειρά πρός Ν Α. τής κωμοπόλεως, διακρινομένη είς « π ά ν ω»  ύ- 
ψηλοτέραν καί « κ ά τ ω »  χαμηλοτέραν Ρονίτσαν. Σχετικώς άναφέρομεν 
δτι είς τήν Ελλάδα δσα τοπωνύμια σχηματίζονται άπό όνόματα προσώ
πων, έμφανίζονται είς πατρωνυμικά μέ τήν κατάληξιν «ίτσα» π.χ. Γεωρ- 
γίτσα, Σενίτσα. Ά π ό  τούς άρχαίους δμως αυτούς πατρωνυμικούς σχημα
τισμούς είς «ίτσα», πρέπει νά διακρίνωμεν μερικάς λέξεις των δποίων ή 
κατάληξις είς «ίτσα» έχει έτυμολογικήν άλλην προέλευσιν π. χ. Γορίτσα 
«δρος», Γρανίτσα «όριον σύνορον».

Κατά τόν άείμνηστον Ε. Κουρίλαν, ή κατάληξις «ίτσα», «ίτζα» προ
έρχεται άπό τά διπλά σσ, ττ, π.χ. «κότσυφος» παρ’ άρχαίοις «κόττυφος»(3).

Ρούγα: Λέξις Ιταλικής προελεύσεως, δηλούσα συνοικίαν, κατά δέ τόν καθηγη
τήν κ. Κ. Στεργιόπουλον, στενήν τοποθεσίαν, διάβασιν. Ή  πρώτη έρμη- 
νεία είναι έπικρατεστέρα (4).

Ρ ουμά νι: Πυκνόν καί έντελώς άκαλλιέργητον δάσος, κατά τήν έλληνοαλβανι- 
κήν διάλεκτον (5).

Σιάδια : Τόπος ίσιος, όμαλός ή άλλως πως ίδιοτοπία. Επειδή τοιούτοι όμαλοΐ 
τόποι συναντώνται είς πολλά μέρη, διά τούτο διαστέλλονται μέ τήν προσ
θήκην όνοματικού διορισμού είς τόν όποιον άνήκουν. Είς Δελβινάκι έχο- 
μεν σχετικήν τοπωνυμίαν « σ τ ο ύ  Γ ι ά ν ν ’ τ ό  σ ι ά δ ι» (6), λοφίσκος Β.Δ. 
τής κωμοπόλεως καί είς άπόστασιν μιας ώρας έκτάσεως πεντήκοντα στρεμ
μάτων, οί άγροί των όποίων καλλιεργούνται μέ σιτηρά.

Σιόποτο : Τοπωνυμία παρά τό έξωκκλήσιον τού Α γίου  Νικολάου, προερχομένη, 
κατά τινας άπό τήν Σέρβικήν καί Βουλγαρικήν «σοπότ», πού σημαίνει 
γήν νερού, περιοχήν πλησίον ποταμού, Ό  Άραβαντινός δμως έρμηνεύει 
αυτήν άπό τό «ε ι σ ό τ ο π ο ν »  ή « σ η π ο τ ό ν » ,  διά τό άνυδρον των έδα-

1. X ρ. Σ ο ύ λ η :  Ή πειρ . Χρονικά, τόμ. 7ος, οελ. 239.
2. νΕκΟεσις του υπό της Γλωσσικής Εταιρείας προκληθέντος διαγωνισμού τού

1912. *ΑΟηνά, 1913, σελ. 284.
3. Τ ό Κ ρ ά τ ο ς  τ ή ς  ’- Α λ ή θ ε ι α ς .  'Αθήναι, 1924, σελ. 284—285.
4. ΤΙπειρ. Χρονικά, 1933, σελ. 117.
5. Περιοδ. *Α Ο η νά , 1929, σελ. 93.
6. Γ. ' Α ν α γ ν ο σ τ ο π ο ύ λ ο υ :  Είς Ή πειρ . Χρονικά, 1926, σελ. 92.
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φών έπί των δποίων εύρίσκοντο (*). Ή  γραφή «σι ο» εις τήν ήπειρωτικήν 
άποδίδει τήν προφοράν, δπως περίπου γερμ. sclio, άγγλ. cho γαλλ. cho. 
Ή  λέξις άναφέρεται είς τήν "Ηπειρον, είς κείμενα τοϋ 1454, 1479 καί 
1558 (1 2).

Ή  τοπωνυμία αΰτη άπανιάται είς Κεράσοβον Κονίτσης, Κουκοΰλι 
Ζαγορίου, είς Μελισσουργούς, Μόλισταν, Δ. καΙΒ.Δ. του Άργυροκάσιρου, 
Καλάβρυτα, Αιτωλίαν, Κοζάνην, περιοχήν Λαρίσης (όνομα βουνού) (3).

Σκάπετο: Κατά τόν άείμνηστον Μητροπολίτην Παραμυθίας Ά θηναγόραν (τόν 
άπό Μεγάλων Πρωτοσυγγέλων) ή ρίζα «Σκ» καί αί συναφείς αυτή πρός 
παραγωγήν όνομάτων προσώπων καί τόπων έχει πάντοτε σχέσιν μέ πολύ
τιμα μέταλλα. Ούτω σκιρτητής έκαλείτο ό πάγχρυσος Διονύσιος Βόκιχος, 
Σκέφρος, υίός του Ταϋγέτου, δπου μεταλλεία σιδήρου, Σκαρί να, Κύπρου 
τής χρυσοφόρου, Σκουτάριον Λακαηίας παρά τόν χαλκοτρόφον Ταΰγετον, 
Σκουριώτισσα, μεταλλείον χαλκού εις Κύπρου, Σκούπα Ά ρτης, έπί τής 
δεξιάς όχθης τοϋ Ά ράχθου, δπου πλούσια μεταλλεία (4).

Σκέμττια: Τοπωνύμιον, έναντι τού 'Αγίου Ίωάννου, καί έπί τής δδού πρδς 
’Ιωάννινα, κληθέν ούτω άπδ τούς άποτόμους έκεί βράχους της. « Σ τ ά  
σ κ έ μ π ι α  τ ’ Ά ΐ -  Θ α ν ά σ η » .  Ή  λέξις φαίνεται άλβανική σημαίνουσα 
βράχον ορθιον, θρόνον. (Ά λβ. σκάμπι=πέτρα, βράχος) (5).

Στάλλος (στ 6 σ τ  ά λ λ ο ) :  Τοπωνυμία, δπου μεγάλα καί βαθύσκια δένδρα ή 
ένίοτε καί ίσκιοι κατασκευαζόμενοι έπίτηδες, διά νά άναπαύωνται (σ τ α λ- 
λ ί ζ ο υ ν—ΐστανται υπό σκιάν) τήν μεσημβρίαν, κατά τό θέρος, τά πρό
βατα. Κατά τόν Μέρτζιον, ή λέξις παράγεται άπό τό Ιταλικόν «στάλλα»= 
μέρος δπου φυλάσσονται τά ζώα (6).

Ά πό τό « σ τ ά λ λ ο ς »  ήτοι ίσκιος, πού σταλλίζουντά ζώα τό καλο
καίρι (δρθια), έχομεν τό ρήμα « ξ ε ρ ο σ τ α λ λ ι ά ζ ω »  ήτοι ίσταμαι δρθιος 
ώστε άπό τήν άκινησίαν οϊ πόδες μου μετεβλήθηκαν τρόπον τινά εις πασ
σάλους, σταλίκια, άναίσθητα ώς ξύλα.

Επίσης υπάρχει καί τό ρήμα « σ τ α λ ι κ ο π ό δ ι α σ α »  δ.λ.δ. άπό- 
στασα στεκόμενος δρθιος (7).

Μεταφορικώς «στάλλος τού σπιτιού *= δ  άρχηγός, ό προστάτης καί 
οίονεί ό στολισμός τού σπιτιού.

Σταυρός : Τοπωνυμία παρά τήν είσοδον τής κωμοπόλεως, δπου διασταυρούνται 
δύο δδοί καί είκονοστάσιον. 'Η  τοπωνυμία αυτή εις πολλά χωρία έδίδετο 
πρίν κατασκευασθούν τά εικονοστάσια, όπότε είς τάς εισόδους τών χω
ρίων, καί είς δλην σχεδόν τήν "Ηπειρον, εστηνον ξυλίνους σταυρούς, διά 
νά προφυλάξουν τά χωρία άπό τά κακοποιά στοιχεία (8).

Στές καρυές : Φυτώνυμος τοποθεσία, λόγω φυτεύσεως καί ύπάρξεως πολλών 
καρυών. Ένίοτε προστίθεται καί τό δνομα τού Ιδιοκτήτου τής τοποθεσίας

1. Χ ρ ο ν ο γ ρ α φ ί α  Β., σελ. 154.
2. ’Α φ ι έ ρ 0) μ α ε ί ς  X ρ. Σ ο ύ λ η ν : οελ. 150. Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ : Ή πειρ . Χρο

νικά, 1934, οελ. 192. C. S a t  h a s  : Docuiuento ined its re la tifs  a I’liistoire de la Cre- 
ce an m oyeuage. Paris, 1880—1890, οελ. 214—5, 220, 302.

3. Κ. Σ τ ε ρ γ ι ο π ο ύ λ ο υ :  Ή πειρ . Χρονικά, 1933, οελ. 110, 123, 139 καί 1938 
οελ. 174. Πρβλ. Γ ε ι ό ρ γ α κ α :  Σλαβική επίδραση στο τοπωνύμιο τής Η πείρου. Είς ’Α
φιέρωμα είς τήν “Ηπειρον, είς μνήμην Χρ. Σούλη, σ λ. 150.

4. *0 ' Ο μ η ρ ι κ ό ς  Κ ό σ μ ο ς —Ο ύ σ κ ο υ δ ά μ α  Θ ρ ά κ η ς ,  σ.σ. 21—22.
5. Θ ω μ ο π ο ύ λ ο υ :  Πελασγικά, ’Αύήναι, 1912, σελ. πε).
6. Δ. Σ ά ρ ρ ο υ : Παρατηρήσεις εις τό ήπειρο)τικόν γλωσσάριον τού * Αραβαντινού, 

σελ. 30.
7. ’Α 0. Π α π α χ α ρ ί σ η :  Είς «Ή πειρ. 'Εστίαν», Μάιος 19ι>1, σελ. 427—428.
8. X ρ. Σ ο ύ λ η :  Τοπωνυμικόν τών Χουλιαράδων: Ή πειρ . Χρον., 1932, σελ. 241.
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δπου τά δμώνυμα δένδρα, «στές  κ α ρ υ έ ς  τ ο ύ  Δ ε λ η γ ι ά ν ν η * .  Πολ- 
λάκις καί μάλιστα δταν δμιλεϊ κανείς διά τδ χωράφι του μόνον πού κείται 
εις την τοποθεσίαν καρυές (*).

Σωτήρα (Στην δη Σωτήρα) · Τοπωνυμικόν 'Αγιώνυμον, δπου εύρίσκεται τδ έ- 
ξωκκλήσιον τού δμωνύμου ναού.

Είς τάς άγιονυμικάς τοποθεσίας δεν γίνεται χρήσις τού δνόματος 
τού Χριστού, άλλά τού άγιος—άγία, μετ’ αυτών δε τίθεται τδ χαρακτηρι
στικόν Σωτήρ. Εις τήν Κρήτην (είς Μύρθιο) ύπάρχει τοπωνυμία «στδν  
WA ϊ Σ τ α υ ρ ω μ έ ν ο »  (1 2).

Ταξιάρχης : 'Α γιων υμικδν τοπωνύμιον, ένθα σήμερον τδ νεκροταφεΐον Δελβινα- 
κίου. Ό  έν αύτώ ναός μετά γυναικωνίτου, δνευ δμως άρχιερατικού θρό* 
νου, είναι έκ των νεωτέρων, άνακαινισθείς τδ 1893, παρά τού άοιδίμου 
Θωμά I. Γκιώχα. Τδ τοπωνύμιον τούτο ύπονοεΐ σήμερον τδ έκεϊ νεκρο- 
ταφείον. « " Ολ ο ι  θ δ  π ά μ ε  σ τ δ ν  Τ α ξ ι ά ρ χ η »  ήτοι δλοι θά άποθά- 
νωμεν».

Φράξο : Περιοχή Β.Δ. τής κωμοπόλεως περί τήν ήμίσειαν ώραν, έκτάσεως πεν- 
τήκοντα περίπου στρεμμάτων κεκαλυμμένη μέ θάμνους, καστανέας καί 
μερικούς άγρούς, κυρίως δμως άπδ τδ δένδρον «φράξος»,  τά φύλλα καί 
οί κλάδοι τού δποίου χρησιμοποιούνται άπδ τούς κατοίκους πρδς βαφήν 
τών υφασμάτων.

Φραντζάτο : Τοπωνύμιον, συνήθως είς ύψηλδν μέρος, δπου οί φύλακες έκά- 
θηντο τδ καλοκαίρι συνήθως καί έπέβλεπον τούς άγρούς καί τάς άμπέ- 
λους. Ή  λέξις προέρχεται άπδ τούς βυζαντινούς οΐτινες έκάλουν ούτω τδ 
περίπτερον δπου, κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, έκάθηντο οί αύτοκρά- 
τορες τής Κωνσταντινουπόλεως μέ τήν άκολουθίαν των, κατά τάς έορ* 
τάς τού τρυγητού, πού έλάμβανον χώραν τδ φθινόπωρον είς τήν μικρασια
τικήν άκτήν, συνήθως έναντι τού Βυζαντίου (3).

Χιλιομόδι: Τοπωνύμιον, σύνθετον κατά τδν Γαζήν, δοθέν λόγω τής μεγάλης 
ευφορίας τής περιοχής, άπδ τδ «χίλια» καί «μόδιον». Τδ δεύτερον μέρος 
τού τοπωνυμίου «μόδιον» είναι μονάς βάρους σίτου ποικίλης χωρητικό- 
τητος. Χιλιομόδι υπάρχει καί εις τήν Κορινθίαν ως έδρα δμωνύμου κοι- 
νότητος μέ 1400 κατοίκους.

Χοροστάσι: Τοποθεσία πρδς τήν Ν. πλευράν τών παλαιών έκπαιδευτηρίων Δελ- 
βινακίου, κληθεΐσα ούτω διότι, είς παλαιοτέραν έποχήν, έγίνοντο είς αύ· 
τήν οί κοινοί χοροί κατά τάς έορτάς, λόγω τής δμαλότητος καί τού άρκε- 
τού έδάφους, καταλλήλου πρδς τούτο.

Χούνη : Κοίλη κατωφέρεια έν εΐδει χοάνης, τής οποίας ή βάσις είναι είς τούς 
πρόποδας τού όρους. Θέσις τρόπον τινα χωνοειδής δ.λ.δ. άποκεκρυμμένη 
καί άθέατυς. Πρόκειται περί τής άρχαίας έλληνικής λέξεως χ ώ ν η (χοάνη)(4).

1. *ΑΦ.  Π α π α χ α ρ ί ο η :  Είς Ή π ειρ . Χρονικά, 1933, σελ. 148.
2. Χ α τ ξ η δ ά κ η :  *ΈνΟ. άνωτ., σελ. 7.
Η. «Ήπειρ. ‘Εστία*, τεύχ. 40—41, σελ. 791.
4. Π. Φ ο υ ρ ί κ η : Συμβολή εις το τοπωνύμιον τής Α ττικής, 'ΑΟήναι, 1929, σελ. 

96. Πρβλ. και Π ε ρ ρ α ι β ο ΰ : σ.σ. 373. Λεξικογραφικόν *Αρχεΐον τής Μέσης καί Νέας 
Έλληνικής, ΆΟηνά 27 (1915), σελ. 39.
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ΠΑΡΓ  A ■ Σ Τ Ε Ρ I Α*
(A Ε Ξ I Α Ο Γ I Ο Ν)

Α'. Βραβειον τής έν Ά θήναις Γλωσσικής Ε τα ιρεία ς

ή β ο ρ ό ς  (δ) καί όβορδς (δ): περίφρα
γμα μάνδρας τής αύλής του σπιτιού, 

ή λ ι ο ς  (δ)·' ήλίανθος. 
ή λ ι ο ς  ή βροχή. Φράση πού χρησιμο

ποιούν οί δμάδες τών παιδιών στά πα ι
χνίδια. Φτύνουν τήν μιά πλευρά πλακίτσας 
(πού είναι βροχή) καί τδ άβρεχο ήλιος 
καί στρίβουν στόν άέρα. Εκείνος πού πε
τυχαίνει διαλέγει «πουλιά» (συμπαϊχτες) 
κ.λ.π.

ή μ ο ρ ο  (τό): γαιόμορο, 
ή π α τ ο  (τό) σνθ. στό πληθ. ήπατα 

(τά) (έκ τού ήπαρ. ’Αφορά τδν κοιλιακό 
χώρο άπό τό διάφραγμα καί κάτω. Πρβλ. 
«μού πέσανε τά ήπατα (κουράστηκα), «μού 
κόπηκαν τά ήπατο (φοβήθηκα)».

θ α μ ά ζ ω  καί θιαμάζω (ρ): θαυμάζω. 
νΑλλ. λ. θάμα, θιάμα καί θιάμασμα (τό). 
Πρβλ. «ποιός είδε τέτοιο θιάμασμα, παρα
ξενιά μεγάλη».

θ α μ π ο ύ ρ α ( ή ) :  δμιχλώδηςάτμόσφαι- 
ρα. [μείωσι τήςόράσεως (μόνιμη ή παροδι
κή) άπό άσθένεια τών ματιών, ζαλάδα κτλ.

θ ά μ π ω μ α  (τό): λυκόφως καί λυκαυ
γές. Πρβλ «θάμπωμα», «μπρίνάπ* τό θάμ
πωμα», «μέσ’ στό θάμπωμα».

θ α ν α τ ά ς  (δ): χάρος Πρβλ. «Ό  Σπύ- 
ρος τσή Λένης είναι τού θανατά», «τόν 
μετάλαβε ό παπάς, είναι τού θανατά».

θ α ν α τ ι κ ό  (τό)'· έπιδημική άρρώστεια 
(πανούκλα, χολέρα, έξανθηματικός κ.λ.π.) 
πρβλ. «με τούτη (τή) βρώμα καλά πού δέν 
έπεσε θανατικό».

θ α ν α τ ο υ λ ί τ η ς  (ό): κακό σπειρί πού 
άλλες (παληές γυναίκες) τό περιγράφουν

* Συνέχιια έκ τού προηγουμένου, σε?,. JH4.

κατάμαυρο, νά βγαίνει στό μπράτσο καί 
άλλες κόκκινο μέ άσπρο κεφάλι, πού προ- 
μηνούσε τό θάνατο.

θ α ρ α π ε ί α καί θ ε ρ α π ε ί α  (ή)’, γε
λωτοθεραπεία. πρβλ. είχαμε μιά θαραπεία 
σήμερα στόν καφενέ», Ρ. θ α ( ήε )  ραπεύο* 
μαι, μέλλ. θά θαραπαώ, παρατ. ή άορ. θα- 
ραπαύτηκε καί θαραπάηκα. θαραπαμός (δ) 
καί θεράπειο (τό): ήσυχία πρβλ. «βρήκα 
θαραπαμό», «βρήκα τό θεράπειο μου».

θέ· μόριο χρησιμοποιούμενο πρό τού 
ρήματος καί τού συνδέσμου «νά» στόν 
μέλλοντα, πρβλ. «θέ νάρθω», «θέ νά λη
σμονήσω», «θέ νά ρίξω» κλπ. [πρόσθεμα 
σέ τοπικά έπιρρήμανα (δπως καί—θενες) 
πρβλ. άλλούθε, έκεϊθε, έδώθε, κάτουθε, 
δπουθε, δπως καί άλλούθενες, έδώθενες, 
έκείθενες κλπ.

θ ε ι ό ς  (δ) θειά (ή): θείος, θεία. 
θ έ λ ( η ) μ α  (τό): ή δωρεάν ή μέ άμοι- 

βή έκτέλεσι μικροεκδουλεύσεως. πρβλ. «θά 
μού κάνης ένα θέλημα μέχρι τό σπίτι, Κω- 
στάκη;», «τώρα δέν αδειάζω, έχω θέλμα». 
νΑλλ. λ. θελ(η)ματάρης (δ):=αύτός πού κά
νει κατ’ έπάγγελμα θελήματα (άστυθερά- 
πων).[τό κάνει τό θέλημα: φράσ. πού λέγεται 
γιά μικρής ήλικίας άτομο πού, ένώ δείχνει 
άθώο, είναι ξύπνιος σεξουαλικώς (δηλ. μπο
ρεί νά μεταφέρη μηνύματα άπό έραστή στήν 
έρωμένη του).

θ ε λ ό ς (δ)· έπίθ. θολός ούσ. φελλός, 
θ ε μ έ λ ι ω μ α  (τό): ή συνήθεια νά σφά

ζεται κόκκορας, άρνί κλπ., στό θεμέλιο λίθο 
κτίσματος γιά «στερέωμά» του. Ά )λ . κουρ
μπάνι (βλ.λ.).

θ ε μ ε λ ι ο )  μ έ ν ο ς  (δ): μέ γερά θεμέ
λια. άνθρωπος μέ σωματικά άλλά καί ψυ
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χικά χαρίσματα, πρβλ. «άντρας θεμελιω
μένος».

θ έ ν α καί θ α ν ά (βλ. θέ). 
θ  έ ο— πρώτο συνθετικό πολλών λέξεων, 

πρβλ. θεοπάλαβος, θεότρελλος, θεοσκοτω
μένος (νά τόν σκοιώση ό Θεός), θεοκατά
ρατος κλπ.

θ ε ο μ π α ί χ τ η ς  καί θεομπέφτης (ό) 
έπίθ. αυτός πού κοροϊδεύει τόν Θεό (Θεός 
-Ημπαίζω).

θ ε ο τ ι κ ό  (τό): κάθε κακό πού προέρ
χεται άπό θεία τιμωρία. Θεοτικά (τά): αύ- 
τά πού άνήκουν στό Θεό (σκεύη Ιερά, εκ
κλησίες' άκόμα έπιδημίες σεισμοί, κεραυ
νοί).

θ ε ρ ι α κ λ ή ς  (ό): έκεϊνος πού έχε ιπ ά 
θος μέ κάτι (άλλ. βιτσιόζος) πρβλ. «είναι 
θεριακλής στίς γυναίκες». "Αλλ.λ. θερια- 
κ(ι)λήκι (τό). πρβλ. «δέ μπορεί νά τό κό
ψη, τοΰγινε θεριακιλήκι».

θ ε ρ ι ό  (τό): θηρίο, πρβλ. «θεριό άνή- 
μερο».

θ έ ρ μ ε ς  (οί): έλονοσία άλλά καί ψη
λός πυρετός.

θ έ ρ μ ι σ μ α (τό): όρος τών λιουτρου- 
βιαραίων, πού σημαίνει ζεμάτισμα μέ βρα
στό νερό καί δεύτερη πίεσι στό πιεστήριο 
τού άλεσμένου έλαιοκάρπου. 

θ έ ρ ο ς  (ό): θερισμός, 
θ η λ ι ά ζ ω  (ρ): πνίγω μέ βρόγχο ή μέ 

τά χέρια, πρβλ. «ή γίδα μου κρεμάστηκε 
άπ’ τό σκοινί καί θηλιάστηκε», «άν σέ πιά- 
κω μωρέ, σέ θήλιασα». "Αλλ. λ. θήλιασμα 
(τό), θηλιασμένος (ό) κ.λ.

θ η λ ύ κ ι ( τ ό ) :  κουμπότρυπα ή υποδο
χή (μέ γαϊτάνι) γιά δέσιμο κουμπιού ή κόπι
τσας κ.ά. [«στό κουμπί καί στό θηλύκι» 
φράσι πού σημαίνει άψογο ντύσιμο.

θ η μ ω ν ι ά  (ή)·' μεγάλος σωρός άπό 
κομμένο τσίάλμα (βλ.λ.) ή άλλα χορτάρια.

θ ρ ά κ α  καί θ  ρ α κ ι ά (ή)· σωρός άπό 
άναμμένα κάρβουνα, δ,τι μένει άπ’ τό κάψι
μο τών ξύλων.

θ ρ ά σ ο ς  (τό): ευεξία τών δένδρων, 
πρβλ. «μέ έναν τενεκέ κοπριά πήρε (ή έρ- 
ριξε) άμέσως θράσος».

θ ρ ο φ ή (ή): ή τροφή άλλά καί τό έσω- 
τερικό τών ζηρών καρπών κ.λ.π. 

θ ύ μ η σ ι ( ή )  μνήμη, άνάμνησι. 
θ υ μ η τ ι κ ό  (τό): μνημονικό πρβλ. «"Ε

χει καλό θυμητικό» [—έχω ή μούρχεται: 
έπιθυμώ πολύ κάτι.

θ υ μ ι ά ζ ω  (ρ): θυμιατίζω. "Αλλ. λ. 
θυμιατό καί θυμιατήρι (τό), θυμιάμα (τό).

ι γ γ λ α  (ή): μάλλινο ή πέτσινο ζωνάρι 
πού κρατάει τό σαμάρι, δεμένο γύρω - γύ
ρω άπό τήν κοιλιά τού υποζυγίου.

* ί κ ρ ά μ ι  (τό): τουρκ. λ. τιμή, φιλο
δώρημα [κάνω δμολογώ άλλά καί περι
ποιούμαι.

I λ ι α μ έ τ ι  (τό): τουρκ. λ. συνήθ. στόν 
πληθ.: Ιερά πράγματα, άπόκρυφα, μυστή
ρια.

*1 λ ι ά μ ι (τό): τουρκ. λ. άπόφασι, δι
καστική άπόφασι.

* 1 λ τ ι ζ ά μ ι  (τό): τουρκ. λ. πάχτωμα,
I μ ά ν ι (τό): τουρκ. λ. πίστι, θρησκεία, 

πρβλ. «άπό πέρα άπ’ τό ποτάμι (ένν. τόν 
Καλαμά) άς (ούτε) ντίνι άς Ιμάνι».

*1 μ ζ ά ς (δ): τουρκ. λ. μονογραφή'
*1 μ ι ν ά τ ι (τό): τουρκ. λ. βοήθημα.
*1 μ ο υ ρ ά τ ι (τό): τουρκ. λ. δικαίωμα.
(Ι)μπρέτι (τό): τουρκ. λ. φόβος, τρομά

ρα. πρβλ. «πήρα ίμπρέτι», τούδωκα τό Ιμ- 
πρέτι.

*1 ν α έ τ ι (τό): τουρκ. λ. οίκτος, έλεος.
Ι ν β ά λ ι ν τ ο ς  (δ): Ίτ . λ .ίηνα ΐΐίάο  ά- 

νάπηρος [έμπορ. χωρίς άξία.
(I) ν ι ο ρ ά ν τ ε ς (δ) (προφ. ί£ηοράν- 

τες): Ίτ . λ. igno ran te .: άγράμματος, ά- 
μαθής, κτηνώδης.

Ι ν τ α ρ έ ς  (δ): τουρκ. λ. διοικητήριο, 
φρουραρχείο.

ί ν τ σ ί ρ κ α: έπίρρ. περίπου, σχεδόν. 
Ίτ . λ. in c irca .

Ί ν φ ο ρ μ ά ρ ω  (ρ): Ί τ . λ. in form are 
πληροφορώ, κατατοπίζω, ένημερώνω.

*1 ρ α ν τ έ ς (δ): τουρκ. λ. διάταγμα.
I ρ ά τ ι (τό): τουρκ. λ. είσόδημα (πρβλ. 

λ. διακονιά).
*ΐ ρ τ ζ ι (τό): τουρκ. λ. ντροπή, πρβλ. 

«μού πήρες τό Γρτζι (μέ ντρόπιασε)»
ϊ σ α'· προειδοποιητικό έπιφώνημα γιά 

συγχρονισμό προσπαθειών σέ μεταφορά 
(δμαδικώς) βαρειού άντικειμένου. πρβλ. 
«δλοι μαζύ παιδιά! Τσααα».

*1 σ ι α λ λ ά χ (έπίφ.): γένοιτο, δ Θεός 
νά δώση. Τουρκ. λ.

Ι σ κ ι ω μ έ ν ο ς  (δ): άνθρωπος πού καί
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μέ την παρουσία του μπορεί νά προκαλέ- 
ση κακό.

Ι σ κ ι ω τ ι κ ό ς  (δ): έπίθ. τό άντίθετο 
τοΰ προηγουμένου.

*1 σ μ έ τ ι (τό): τουρκ. λ. υπηρεσία, έ- 
ξυπηρέτησι, διευκόλυνσι.

I σ ν ά φ ι (τό) τουρκ. λ. βλ. συνάφι.
Ι σ ό β ι α  (τά)·= ... Είιόδια (τής Θεοτό

κου).
*1 τ α έ τ ι (τό): τουρκ. λ. ύποταγή πρβλ. 

«θά τάν βάλω στό Ιταέτι μου», «μπήκε στό 
Ιτατέτι τοΰ άγά».

*ΐ τ ζ ι (τό): τουρκ. λ. άδεια πρβλ. «τρά
βα στό μπαξέ μου καί φάε, μέ τό ΐτζι μου, 
δ,τι θέλεις».

ΐ τ ς :  τουρκ. άρνητ. καθόλου έντελώς. 
πρβλ. «δέν θέλω ΐτς τίποτες»

* ί φ α ν τ έ ς  (ό) τουρκ. λ. άναφορά.
(Ι)φλοέντζα (ή): γρίππη, κατάρρους συ

νάχι (Ίτ. λ. influenza).
*1 χ τ ι τ ζ ά ς (δ)'· τουρκ. λ. άνάγκη.

κ ά β α  (ή): άποθήκη σέ ΰπόγειο. Ίτ . λ.
cava.

κ α β α λ λ ά ρ η ς  (δ): μεγάλη γρεντιά 
στήν δποία στηρίζονται τά ύπόλοιππα ξύ
λα τής στέγης, [(στη ροφτική) τό σημείο 
πού ένώνονται τά (μ) ποδουνόρια τοΰ παν
τελονιού.

κ α β α λ λ έ τ ο  (τό): ξύλινο κατασκεύα
σμα γιά τή στήριξι διαφόρων άντικειμένων 
π.χ. καβαλλέτα τοΰ κρεββατιοΰ κλπ. (Ίτ.
cav a lle tto )

κ α β  α λ λ ο ρ ί κ ι (τό): οί έσωτερικές 
ραφές των ρούχων πού γίνονται μέ τό χέρι.

κ α β ά λ λ ο ς  (δ): τό σημείο τοΰ παντε
λονιού πού βρίσκεται κάτω άπό τά σκέλη.

*κ α β ά σ η ς (ό): τουρκ. λ. κλητήρας 
πρβλ. «τδστειλε τόν κοβάσησιό σπίτι (ένν. 
γιά κατάσχεσι)».

κ α β ο ύ κ ι  (τό): όστρακο τής χελώνας, 
των σαλιγκαριών κλπ. «μπήκε στό βαβούκι 
του» φράσι πού σημαίνει μεγάλο φόβο.

κ α β ο ΰ λ ι  (τό), τουρκ. λ. δοκιμή. Χρη
σιμεύει μόνο γιά τούς πωλητάς καί τήν 
πώλησι πεπονιών καί καρπουζιών. Πρβλ. 
«έδώ πεπόνι μέ καβοΰλί. Πάρτε κόσμοι,οι, 
οι,οι,» (δοκιμάζονται μέ μικρό τριγωνικό 
κόψιμο).

κ α β ο υ ρ ά κ ι  (τό): ξυλουργικό έργα- 
λείο. βλ. σημαδούρα.

κ α β ο υ ρ (ν) τ ί ζ ω (ρ): τουρκ. λ. ξερο- 
ψαίνω. πρβλ. «καβουρντίζω κρομμύδια, 
καφέ». νΑλλ. λ. καβουρ(ν)τισμένος (δ), κα
βουρντιστήρι (τό) (βλ. καί λέξι μπρουστου- 
λής—λάρω). καβουρμάς (δ) είδος τσιγαρι
σμένου φαγητού.

κ α γ ι ά ς (δ) καί λίσβας (δ): άργιλώδες 
χώμα.

κ α γ κ ε λ ο φ ρ ύ δ η ς  (ό): έπίθ. αυτός 
πού έχει ώραία τοξωτά φρύδια

κ α δ έ ν α  κ α ΐ κ α δ ί ν α  (ή), άπό τήν 
Ίτ. λ. catena: άλυσσίδα. πρβλ.

«τεσσεροκάδινος σταυρός 
κρεμιέται στό λαιμό σου, 
δλοι φιλούνε τό σταυρό, 
χι’ έγώ τό μάγουλό σου»

κ α δ ι ν ά ρ ι σ μ α  (τό): ή έφαρμογή τοΰ 
μανικιού στή θέσι του άπό τά ράφτη. νΑλλ. 
λ. καδινάρω (ρ), καδιναρισμένος (δ).

κ α δ ι ν ά τ σ ο  (τό): τό χερούλι άπό τά 
παραθυρόφυλλα γενικώς καί Ιδίως τό σχέ
διο πού άνοίγει μέ περιστροφική κίνησι.

κ α δ ρ ό ν ι  καί  κ α ρ δ ό ν ι  (τό)' (Ί τ . 
q u ad ra to -d ro n e  τετραγωνισμένο ξύλινο 
δοκάρι.

κ α ζ ά ν ι  (τό): τουρκ. λ.):λέβης. νΑλλ. 
καζάνια (τά): οί λέβητες τών βαποριού, 
καζάνι τής μπουγάδας, καζάνι τού λαμπί
κου (βλ. λ.) καζανιάζω (ρ): βάζω στέμφυλα 
γιά άπόσταξι. Πατοκαζανιά (ή): άνθρωπος 
βρωμερός (λερωμένος ήθικώς σάν τόν πάτο 
τού καζανιού).

κ α ζ ά ν τ ι ο (τό): τουρκ. λ. κέρδος. Ρ. 
καζαντάω «πάω γιά καζάντιο», ζενητεύο- 
μαι γιά νά κερδίσω χρήματα, δπότε «γυρί
ζω καζαντισμένος».

*κ α ζ ά ς (δ): τουρκ. λ. διοικητική περι
φέρεια (έπαρχία).

κ α ζ έ ρ μ α  (ή): στρατώνας. [Χαρακτη
ρισμός μεγάλης οικοδομής, πρβλ. «μωρέ 
σπίτι, σωστή καζέρμα». ’Από τήν Ί τ . λ. 
caserm a.

κ α ζ ί κ ι  (τό) (άπό τήν Ί τ . λ caso): 
περίπτωσι, συμβάν, περιστατικό caso acc i-  
cen te). Στό Π. Ί .  περιστατικά πού προκα- 
λούν γελοιοποίησι. Πρβλ. «έπαθε μεγά
λο καζίκι, τόν κολυμπήσανε μ’ ένα γκου-
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βά ζούτσες». Στην τουρκική: παλούκι, μ’ 
αύτή τή σημασία λίγο γνιοστή λέξι. 

κ ά ζ ο  (τό): καζίκι.
κ ά ζ ο ς (ό): ή θέσι τού κίοτσιοϋ (στό 

όμώνυμο παιχνίδι) μέ την οποία ο παίχτης 
κερδίζει τό κομποδεμένο μαντήλι, μέ τό ό
ποιο χτυπάει στά χέρια έκεϊνον πού χάνει, 
(βλ. λ. τσέρλα (ή), ψωμάς) (ό).

κ ά ζ ω (ρ): νομίζω (εΙκάζω, άπ’ τό ο
ποίο καί προέρχεται), πρβλ. «μου κάστηκε 
δτι βρόντηξε ή πόρτα».

κ α θ α ρ ή  (ή): πόρνη. Πρβλ. «ποιανού 
θά κρίνης μωρή ροσποΰ, μωρή καθαρή.

κ α θ ά ρ ι ο  (τό): ψιλαλεσμένο σταρίσιο 
άλεϋρι, για διάκρισι άπό τό καλαμποκίσιο.

κ α θ ί κ ι  (τό): (άπό τό κάθομαι): τό 
δοχείο τής νύχτας—συνηθισμένος χαρα
κτηρισμός τιποτένιου άνθρο^που.—

κ ά θ ο μ α ι  (ρ). παρατ. (έ) καθόμουνα 
—σουνα,—τανε, (καί θονταν),— μαστέ, 
καί—θομάστενε,—σαστε καί έκαθοσάστε- 
νε,— θότανε. Μέλλ. θά κάτσω,— τσης,— 
τση—τσουμε —τσουτε— τσουνε. Ά όρ. έκα
τσα,— τσες,—τσε,—τσαμε,— τσατε, τσανε. 
νΑλλ. λ. κατσιό (τό), καθούμενος (ό): κα
θισμένος πρβλ. «όρθή καί μή καθούμενη».

κ α ΐ λ α  (ή): φλόγωσι, κάψιμο, έντονη 
έπιθυμία. παρβ. «έχω καΐλα στό λαιμό», 
παραγ. λ. καρδοκαΐλα καί καρδοκαψίλα (ή) 
ή καρδοκάψιλας (ό).

*κ α ΐ λ η ς (ό): τουρκ. λ. άγνοψοιν, άλλά 
καί τεμπέλης.

κ α ϊ μ α κ ά μ η ς  (ό): τουρκ. τίτλος μέ 
πολιτικές καί στρατιωτικές αρμοδιότητες. 
Διοικητής έπαρχίας π.χ. ό καϊμακάμης τού 
Μαργαριτιού.

κ α ϊ μ ά κ ι  (τό): ή κορφή (άλλ. πάνα) 
τού γάλατος, τής γιαούρτης, ή τού καφέ 
κλπ. νΑλλ. λ. καϊμακλής (ό) καί καϊμακλί
δικος (ό)'

κ α ί  μ π ρ έ  κ α ί  λ ό ( γ ) ο υ  σου:  φρά- 
σι πού σημαίνει άποδοκιμασία π.χ. «πώς 
τδκανες αύτό καί μπρέ καί λόου σου;» (κι’ 
έσύ;).

κ α ί π ε :  έναντ. σύνδεσμος, πρβλ. «νό
μου έσύ τά λεφτά καίπε ξαίρω γώ τϊ θάν 
τά κάνω», «ό Μήτσος είναι καλός καίπε ό 
Γληγόρης...».

* κ α ΐ π ι  (τό): τουρκ. λ. έξαφάνισι. «έ
γινε καΐπι»: τδσκασε, χάθηκε.

* κ ά ϊ τ ι  (τό): τουρκ. λ. θεο)ρησι.
κ ά κ α  (τά): άποπατήματα μικρού παι

διού. σύνφ. λ. κάκαλα. κακαλάκια καί κα- 
καλέτσια (τά).

κ α κ α β ώ ν ω (ρ): άποτυφλώνω, ξεγα- 
λάω πρβλ. «τόν κακαβώσανε καί τού τή 
χώσανε», «αύτόν δέν τόν κακαβοίνεις εύ
κολα ».

κ α κ α ρ ά ν τ ζ α  (ή): κόπρανο μικρού 
ζώου (γίδας, προβάτου, λαγού, ποντικού).[— 
δέν έμεινε: «δέν έχω τίποτε (συνεπώς ούτε 
κοπριές).

κ α κ ά ρ ι σ μ α  (τά): ή φιονή τής κότ- 
τας Ρ. κακαρίζω, πρβλ. «’Αλλού τά κακα- 
ρίσματα κι* άλλού γεννάν οϊ κόττες».

κ α κ α ρ ώ ν ω  (ρ): (εϊρων) πεθαίνω. 
Πρβλ. «Τοιρα Λευτέρης; τά κακάρωσε άπό 
πρόπερσυ».

κ ά κ ι α (ή): έχθρα, μίσος, κάκιας (ό )=  
έχθρός.

κ α κ ό —'· πρώτο συνθετικό πολλών λέ
ξεων π.χ. κακοβάνω: κάνω κακά προμαντέ- 
ματα, κακολογάω: κατηγορώ άδικα, κακο
πορεύω, κακοπαντρεύω, κακοκαίρης (που
λί), κακογνωμιά (ή): ξεροκεφαλιά. πρβλ.

«άγάπη πούχα κι’ έχασα άπ’ τήν κακό*
[γνωμιά μου.

τώρα τή βλέπω σ’ άλλονε καί καίγετ’ ή
[καρδιά μου»

κ α κ ο δ ι ά θ ε τ ο ς  (ό): άδιάθετος, έλα- 
φρά άσθενής.

κ α κ ο κ α ί ρ η ς  (ό): τό πουλί κοκκινο
λαίμης, γιατί έμφανίζεται μέ τά πρώτα 
κρύα.

κ α κ ο μ ο ύ τ σ ο υ ν ο ς  (ό): άσχημομού- 
τρης.

κ α λ α ΐ ζ ω  (ρ): κασσιτερώνω. Τουρκ. 
λ. νΑλλ. λ. κ.αλάΐ (τό): κασσίτερος, καλαϊ
σμένος, άκαλάΐστος (ό), καλάϊσμα (τό): ή 
ένέργεια τού κασσιτερώματος. Π.χ. ό κα- 
λα(ϊ)ντζής φωνάζει: «χαλκώματα, μπακί
ρια γιά καλάϊσμααα».

κ α λ α μ ο π ό δ α ρ ο ς  (ό): λιανοπόδαρος.
κ α λ α μ π α λ ί κ ι  (τό): θόρυβος άπό πο

λύ κόσμο ή πολλά συγκρουόμενα άντικεί- 
μενα|— κια (τά): οϊ όρχεις.

(Συνεχίζεται)



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ό Αναμενόμενος

Κίτρινος, Λευκός ή Μαύρος
έρχεσαι ταξιδευτής από τήν ίριδα των ψυχών μας 
νά φωληάσεις στήν καρδιά των πραγμάτων καί των δντων, 
Να δώκεις φωνή στ’ άψυχα.
Νά κάνεις τήν πέτρα νά τραγουδήσει τήν παρουσία σου. 
'Η  άβροδάχτυλη αυγή σε προμηνάει
Σε προμαντεύουν οι δρόμοι με τά κλάξον των αύτοκινήτων 
οι συρμοί με τά διαπεραστικά τους σφυρίγματα 
καί τ ’ άεροπλάνα με τούς μυκηθμούς των 
τραγουδάν τον έρχομό σου.
01 άχθοφόροι μύρμηγκες 
τά φιλάρεσκα έντομα 

' καί τ ’ αύτοκρατορικά τριαντάφυλλα 
γονυπετοϋν καί ψάλλουν τήν παρουσία σου!
’Ανάερες, φτεροπόδες όρχηστρίδες οΐ μέλισσες 
χτυπούν τά κρόταλα των φτερών 
καί σ’ άνυμνοϋν.
Τά κρίνα... *Α! τά κρίνα...
Ποιος σε ζωγράφισε στά τρυφερά τους πέταλα 
ποιά παρθένος αύρα σε μεταμόρφωσε—μουσικό άρωμα; 
νΕκαμες άκάτιο τό στεναγμό του κόσμου 
καί ταξιδεύεις κι* έρχεσαι 
σύ πού στολίζεις τήν άνοιξη
κι ώραΐζεις τά θέρη με τήν τήν πάμπλουτη συγκομιδή 
τών ρόδινων χαμογέλιων;
'Ωσαννά 6 έρχόμενος!
Τήν πρώτη μέρα τής παρουσίας σου δοξολογούμε 
στήν αιωνιότητα τής προσμονής μας.
Μπορεί νά βρεις κάποιες πόρτες κλειστές.
Προσπέρασε κι’ έλα σε μάς:
9 Ανατολή στή νύχτα τών τηλεβόλων 
αναστόμωση στο βεληνεκές τών πυραύλων!
'Ωσαννά στήν ’Ανάσταση τών ΛαώνI

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Ο Λ Υ Μ Π ΙΟ Σ



C A R L  SA N D B U R G  1
I

Ενάντια βτοΰ πολέμου τις φωταψίες
Θάναι ένα δπλο σκουριασμένα στον τοίχο,
9 Αγαπημένη.
Τον τουφεκιού οί αύλακιές Θά βοστρυχώνονται 
Με ψίχουλα 
Σκουριάς.
Μια αράχνη Θά φκιάνει φωληάς ασημένιο 
Κομπολόι στή σκοτεινότερη, ζεστότερη γωνιά του.
* Η  σκανδάλη και το οφθαλμοσκόπιο 
Κι αυτά Θά είναι σκουριασμένα 
Κ ι9 ούτε χέρια θά γυαλίζουνε 
Το δπλο, και στον τοίχο θά κρέμεται.
9Αντίχειρες και δάχτυλα θά δείχνουν 
9Αφηρεμένα και τυχαία προς το μέρος του.

Θά συζητιέται ανάμεσα σε μισοξεχασμένα.
*Ά μ π ο τε ς  νάταν ξεχασμένα πράματα.

Θά λένε τής αράχνης: Τράβα!
Καλά κάνεις τή  δουλειά σου... ν

(Μ ετ. Ν ΙΚ Ο Υ  Σ Π Α Ν ΙΑ )

Όρδρος ό πρώτος
Γί2 πρώ τος φθόγγος, ήχος φλογισμένος 
από τής σκέψης τ 9 άκρα το μεθύσι 
στήν αρμονία των χρωμάτων. Ή  ζήση 
ύφάδι τής καρδιάς, ό νους λευτερωμένος.

Μ 9 τ 9 άστρων τήν φεγγοβολή πλασμένος 
— τού ήλιου ζύμη πρώ τη, δίχως δύση—  
δ λόγος, τήν ψυχή του έχει άφίσει 
στήν σάρκα τήν φθαρτή. Πηλός ευλογημένος!

Τής γής ή ώρα, ώρια! Στήν πορεία  
τού χρόνου, άχτιδόλουστη παρθένα 
ύψώθη και άγκάλιασε τον h a .

Και γίνηκεν δ έρωτας λατρεία
σάν τής Βαβέλ γκρεμίστηκαν τά κάστρα
και έγειτόνεψεν δ νοϋς με τ  άστρα.

Ν ΙΚ Ο Σ  Α. Τ Ε Ν Τ Α Σ

~ * * + * ^ * * ^ * * * m  €κΠ£ΐΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ>

■Α·λ. - y
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Μία βυνθήκη ανέντιμη

"Ενα σκούρο καράβι μές στή νύχτα σφυρίζει
κι’ ό ύπνος απόψε δεν ήρθε
ταξιδεύει σε κίτρινα φύλλα
πού κνλοϋν στο μεγάλο ποτάμι,
σαν γαλέρες κουρσάρικες μ άποτρόπαια κάτεργα
πού κρατάνε στα σπλάχνα τους
άλυσόδετους σκλάβους
σε κλουβιά σιδερένια.
Στο κενό αϊωρούνται σημαίες,
πού χτυπούν τούς καπνούς και τα μάτια τής νύχτας,
μά τα κίτρινα φύλλα
προχωρούν μές στα μαύρα νερά,
με φορτίο την πίκρα των ανθρώπων πού ύπέγραψαν
μια συνθήκη ανέντιμη,
μπρος στήν δύναμη πούδειξαν
οί όρδές των βαρβάρων.
Δέν θ’ άφησω το ύψωμα 
για να βλέπω το άλλο στρατόπεδο, 
νά μετράω τή δίψα του, 
να κινώ έφεδρεΐες,
νά υψώνω τά φράγματα στις μικρές διαβάσεις, 
νά τού κλείνω το δρόμο πού θά φέρει στήν άλωση.
Δέν θ’ άφησω τις μαύρες γαλέρες 
νά ζυγιάζουνε λάθος τό χρόνο.
Θά ξεπλένω τον άνεμο, τον μεγάλο ορίζοντα
γιά νάρχεται νά σεργιανά ή μουσική
—άνυπόταχτη δύναμη-
μπρος στο πριμιό κατάρτι μου
καί νά κόβω λουρίδες τό φως
νά τ ’ απλώνω μπροστά στο μουράγιο
έκεϊ πού βρίσκονται σ’ άναμονή
«τά πρόβατα έπΐ σφαγή»
καθώς γινότανε καί άλλοτε
δταν περνούσανε οί βάρβαροι τά σύνορα.

Α Λ Ε Ξ Η Σ  ΖΕΡΒ Α Ν Ο Σ

Ά πδ τήν άνέκδοτη συλλογή: «ΕΝΑΣ ΠΙΘΗΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΕΤΑΙ»
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Α ΡΣΕ Ν Η  ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ

Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 0  ΑΝΘΡΩΠΟΣ
«Εύποιήσης γάρ τά μέγιστα τήν πόλιν, εί μή τούς όρόφους 
ύψώσης άλλα τάς ψυχάς αύξήσης. ’Άμεινον γάρ έν οίκή- 
μασι μικροίς μεγάλας ψυχάς οίκεΐν ή έν μεγάλαις οίκίαις 
ταπεινά φωλεύειν ανδράποδα». Ε π ί κ τ η τ ο ς

Α'

'Η  πάλη του Νέου μέ τό Παληό είναι κάτι, που δεν είναι ούτε νέο, ούτε 
παληό. Είναι, σέ κάθε εποχή, ένα βήμα τής πορείας, πού διαλεκτικά γεννάει τήν 
ιστορία. Ρίζα τής πάλης αύτής είναι ή Ανάγκη, πού άπαιτεί, σέ κάθε ιστορική 
στιγμή, ένα πλαίσιο άρκετά έλαστικό, κατά τον άγώνα του άνθρώπου γιά τήν επι
βίωση. "Οταν τό παληό είναι ξύλινο ή έξαλλο τό νέο, τό κοινωνικό σώμα παρου
σιάζει διαταραχές, πού τό άναγκάζουν, είτε νά άτροφήση, είτε νά σπαταλήση έ- 
νέργεια πυκνή, γιά νά πετύχη άποτελέσματα πενιχρά. Αύτό συμβαίνει πάντα, εις 
πείσμα των γελοίων μύθων γιά δήθεν μεταβατικές έποχές, γιά εποχές δηλαδή μι
κρές καί ούδέτερες, πού θεωρούνται σάν ύπόβαθρο των άλλων, των μεγάλων καί 
κραυγαλέων.

Ή  μελέτη τής πάλης αύτής, σάν ιστορικής διαδικασία»:, είναι κάτι τό εξαι
ρετικά τραχύ, άκόμη καί γιά τον ειδικό, γιατί σέ θέματα, πού αντικείμενό τους 
δέν είναι πράγματα, μά ή κοινωνία, δηλαδή ένα πολυσύνθετο έμβιο όν, ή γνώση 
m ore g eo m etrico  είναι κάτι τό σχεδόν άνέφικτο. Καί γιά μάς, τούς μέσους άν- 
θρώπους, αν καί ή πάλη αυτή έχει σημασία ύπαρξιακή, δέν υπάρχουν όπλα, έκτος 
άπό τις καθαρά άνακλαστικές άντιδράσεις, γιά νά τήν άντιμετωπίσουμε, αν καί 
ξέρουμε 6τι βασικά άνθρώπινα συμφέροντα έξαρτώνται πάντα άπό αύτήν ή έκείνη 
τήν έκβασή της. Έ να  πράγμα όμως είναι βέβαιο : ότι στον άγώνα μεταξύ νέου 
καί παληοΰ, νικητής βγαίνει πάντα τό νέο, χρωματισμένο όμως, περισσότερο ή 
λιγώτερο, άπό τό παληό. *Η διαπίστωση είναι πανάρχαια. «Ανάγκη δέ ώσπερ τέ
χνης αεί τό έπιγιγνόμενον κρατείν» λέει ό Θουκυδίδης. Καί στον Γουλιέλμο Τέλλο 
τού Σίλλερ, έτσι εκφράζει τήν πικρή του άπογοήτευση γιά τήν θλιβερή αύτή δια
πίστωσή του ό γέρος Ά ττινγγχάουζεν:

«Μέ δύναμη τό Νέο όρμάει, καί τό Παληό, 
τό Σεβαστό , μάς φεύγει, καί άλλα φτάνουν χρόνια. 
Γενιά καινούργια ζεϊ, πού άλλοιώτικα νογάει.
Κι εγώ τ ί  κάνω τώρα εδώ; Χαθήκαν όλοι έκεΐνοι, 
πού ή δράση κι ή ζωή μαζί τους μ ’ είχαν δέσει. 
Μέσα στη γη  βαθειά θάβεται ή εποχή μου .
Χαρά σέ κείνον πού τήν νέα δέν Θά γνωρίση».

Είναι μοιραίο καί φυσικό τό Νέο νά επικρατή. Εκείνο όμως πού προέχει 
στόν άγώνα αύτόν τό δραματικό, είναι νά βγαίνη ό νικητής διαποτισμένος μέ ού-
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σιαστικώτερη ιστορική πείρα, σε άκραία δηλαδή άνάλυση, μέ περισσότερο άν- 
θρωπισμό.

Τής δραματικής αύτής διαμάχης, πού άποβλέπει πάντα σ’ ένα πιύ βολικό 
m odus v iv en d i, ό χαρακτήρας είναι πολυσήμαντος, άφού αύτή διεξάγεται παράλ
ληλα στον τομέα των ήθών, τής διατροφής, τής παιδαγωγίας, τής μόδας, των τρό
πων παραγωγής καί διανομής, των μεθόδων διακυβερνήσεως. Διεξάγεται άκόμη 
μέ πείσμα,—σέ οτι άφορά στον προορισμό του καί τή μορφή του,—στον τομέα 
του οικισμού.

Ή  πόλη είναι πλάσμα οργανικό. Τήν γέννησαν οί άνάγκες τού ανθρώπου. 
Γι’ αύτό, ως τά τέλη περίπου τού 18ου αιώνα, μεγάλωνε μέ μια διαδικασία άργή, 
μά σίγουρη,—άφού ό βραδύς ρυθμός δίνει σχεδόν πάντα λύσεις πιό θετικές καί 
λιγώτερο έπικίνδυνες,—καί έμόρφωνε τούς πνεύμονές της καί τό κυκλοφοριακό της 
σύστημα, άν οχι επιστημονικά καί σκόπιμα, αν όχι μέ σχέδια καί πολεοδομίες, 
τουλάχιστο μέ τήν δημιουργική φαντασία καί μέ πόθο για τήν άνεση. ’Από τις 
άρχές όμως τού 19ου αιώνα, τάσεις πιεστικές, απόρροια τής βιομηχανικής έπανά- 
στασης καί τής καταπληκτικής αύξησης τού πληθυσμού, άνατρέπουν τήν ειδυλλια
κή αύτή πορεία.

’Από τήν έποχή τής νορμανδικής εισβολής, έως τό 1600, μέσα δηλαδή σέ 
έξη περίπου αιώνες, διπλασιάζεται ό πληθυσμός τής ’Αγγλίας.

’Από τό 1600 έως τό 1800, στούς δύο δηλαδή επόμενους αιώνες, ό πληθυ
σμός αύτός, (ό πληθυσμός τού 1600) τριπλασιάζεται.

Τον 19ον αιώνα, τριπλασιάζεται ό πληθυσμός τού 1800. Καί ή αύξηση αύτή 
γίνεται μέ τρόπο καταφανώς άσύμμετρο, άφού διογκώνεται τρομακτικά ό πληθυ
σμός τών πόλεων, ένώ παράλληλα μειώνεται ό πληθυσμός τών χωριών. Αύτή ή 
πρωτόφαντη δημογραφική πίεση στις πόλεις άντιμετωπίστηκε στήν αρχή τελείως 
έμπειρικά, καί μέ τήν άνθρωπιστική (!) προϋπόθεση, οτι τά πλάσματα, πού έτρε
χαν προς τά μεγάλα-κέντρα γιά ψωμί, ήταν ένα είδος ανθρωποειδών, πού μπορού
σαν νά σταυλίσουν τήν εργατική τους δύναμη, μαζί μέ τήν φυματίωσή τους, σέ 
ύπόγεια καί τρώγλες, καί νά χορτάσουν τήν πείνα τους μέ τά οικονομικά μέσα 
πού τούς συγχωρούσε ό σιδερένιος νόμος τών ήμερομισθίων τού μακαρίτη Λασάλ. 
Πέρασαν όμως γρήγορα οί άγαθοί αύτοί καιροί. Διαιτολόγοι, ύγιεινολόγοι, πολεο- 
δόμοι, βιολόγοι, δίδαξαν, μέ άκαταμάχητο διδακτικό οίστρο, τούς νεόζυμους είλω
τες, ότι τό οξυγόνο χρειάζεται, ότι ένας ώρισμένος αριθμός θερμίδων καί κάποια 
δόση χαράς είναι κίνητρα εύνοικά γιά τήν άπόδοση τής έργασίας, καί ότι μέσα 
στόν κατοικήσιμο χώρο, κάποια κυβικά μέτρα άέρα είναι άπαραίτητα γιά κάθε άν
θρωπο. Προτού ή έπιστήμη άνακατευτή, κανείς δέν ήξερε τέτοια πράγματα. Γ ι’ 
αύτό, στόν χρυσόν αιώνα τής ’Αθήνας, τά σπίτια δέν είχαν ούτε άνακουφιστήρια 
ούτε παράθυρα. Τό δυστύχημα είναι οτι ό σημερινός άνθρωπος τ ά ξ α ί ρ ε ι, καί 
έτσι στήν ούσιαστική ζημιά πού τού γίνεται, προστίθεται καί ή φθορά άπό τήν 
ψυχολογική πίεση αύτής τής πικρής γνώσης. ’Έ τσι, έγινε πλέον κοινή συνείδηση, 
ότι πρέπει νά άναζητηθούν φάρμακα δραστικά εναντίον αύτής τής άρρώστειας, πού 
υπονομεύει σωματικά καί ψυχικά τήν άνθρώπινη ύπαρξη, μέσα στά τεράστια 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως, —κυψέλες τά λέει ή αισιόδοξη κοινωνιολογία,—πού 
ίδρυσε ή βιομηχανική μας έποχή. Τό μεγάλο φάρμακο, ή ελάττωση δηλαδή τού 
πληθυσμού, δέν χωρεί πιά, άφού γιά νά ίσχύση, γιά νά ξαναγυρίση δηλαδή ή ’Α γ
γλία π.χ. στόν πληθυσμό πού είχε τήν έποχή τής νορμανδικής κατάκτησης, θά έ
πρεπε νά έξαφανιστούν οί γιατροί, μέ όλο τους τον έπιστημονικό οπλισμό καί νά 
μποΰν πάλι στό προσκήνιο οί σιτοδείες, ή αναρχία, οί λοιμοί, όπως τό περίφημο 
Black D eath , ή φοβερή πανώλης, πού θέρισε κατά τον 14ον αιώνα τό ένα τρίτο 
τού πληθυσμού τής Εύρώπης. Νά μποΰν στό προσκήνιο καί νά κυριαρχήσουν άν-
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εμπόδιστα, χωρίς ορρούς καί έμβόλια, μέ μόνους <οχρούς άνηπάλους τά μάγια, τις 
μαγγανείες καί τήν δεισιδαιμονία. Μπορούμε όμως να άναθέσουμε στήν πείνα καί 
τις έπιδημίες τήν φροντίδα νά τακτοποιούν το πλεόνασμα τού πληθυσμού, σέ μιά 
έποχή όπου ή έπιστήμη ισχυρίζεται ό,τι μπορεί, έάν φυσικά ή πολιτική της τύ 
έπιτρέψει, νά θρέψη καί νά στεγάση άνθρωπινά τύν πληθυσμό τής γ η ς ;

Β'

Τό κάθε θέμα μπορεί, άπό πολλές πλευρές, νά έξεταστή. Έ δώ , άς μας έπι- 
τρα7Γη νά θεωρήσουμε ειδικά τό θέμα τού μεγάλου οικισμού, οχι άπό πλευρές, ό
που καμμιά άρμοδιότητα δέν μάς συγχωρείται, δηλαδή τεχνικές, οικονομικές κτλ., 
μά μόνον άπό τήν πλευρά τήν καθαρά ανθρώπινη, άπό τήν πλευρά πού τό θεωρούν 
οί απλές ψυχές σέ όλες τις μοντέρνες Βαβυλώνες. Σέ κάθε τεράστια μυρμηκιά, 
όπου μιά νέα μορφή δουλείας γεννήθηκε καί άνθεί, ή δουλεία σ τ ή ν  α ύ τ α π ά τ η  
ό τ ι  ζ ο ύ μ ε  κ α λ ύ τ ε ρ α  μέσα στις μεγάλες πολιτείες, στις κακοήθεις αύτές νεο
πλασίες, όπου άμελούνται βάναυσα οί βασικές ψυχικές καί φυσιολογικές άνάγκες 
τού άνθρώπου.

Αύτό τό κήρυγμα άποστασίας γράφεται γιά ν’ άλλάξουν ριζικά τά κακώς κεί
μενα; Γιά νά κατανεμηθή σύμμετρα ό πληθυσμός μέσα στήν μάζα οξυγόνου καί πρά
σινου της χώρας ; Γιά νά ξαναγυρίσουμε στούς μικρούς ειδυλλιακούς οικισμούς, πού 
είχαν άλλωστε κι* αυτοί τά φριχτά τους βάσανα ; Ούτε στήν καρδιά μας καλλιερ
γούμε τόση προπέτεια, ούτε στά γουδιά μας τρίβουμε τέτοιους ρωμαντισμούς. ‘"Ας 
μένουν μακρυά μας τά Σολέντα καί τά Έλδοράδα, μαζί μέ τις κάθε λογής ούτο- 
πίες !.. *Ας ζητήσουμε όμως τουλάχιστον ό,τι είναι δ υ ν α τ ό ν  νά γίνη γιά νά μπο- 
ρέση νά άποτινάξη ό άνθρωπος τον ζυγό μιάς φονικής σκοπιμότητος.

Chi non puo quel che vuol, quel ehe puo voglia . (Εκείνος πού δέν 
μπορεί νά πετύχη έκείνο πού θέλει, άς θέλει έκείνο πού μπορεί), λέει ό Ντά Βίν- 
τσι. Οί τεχνικοί ζητούν βέβαια νά λύσουν προβλήματα τής ειδικότητάς τους, σχε
τικά μέ τούς άσφυκτικούς οικισμούς, πού δημιουργεί μπροστά στά μάτια μας ή 
νέα οικονομία. *0 μέσος, όμως, άνθρωπος θέτει κι* αύτός τό πρόβλημά του. Νοιώ
θει πώς πλησιάζει 6 καιρός οπού θά άνεβαίνει μέ έλικόπτερο στό τσιμεντένιο κιβώ
τιο πού θά τόν στεγάζει, καί όπου ό άμεσος γείτονάς του θά τού είναι τόσο ξένος 
όσο οί ιθαγενείς της Παταγονίας. Προαισθάνεται 6τι πολύ σύντομα θά άναγκά- 
ζεται νά ταξιδεύη, γιά νά άντικρύση ένα πραγματικό δέντρο μέσα στον χημικό 
πολιτισμό πού όρμάει, καί ότι άντί τού Τουμπά τών θρύλων, πού ένα άλογο, καλ
πάζοντας, ήθελε εκατό χρόνια νά βγή άπό τή σκιά του, θά άρκεστή στά πενιχρά 
κακτοειδή τής γλάστρας του, όπως ό μέγας Ταρταρίνος μέ τό νάνο Μπαομπάμπ. 
Βέβαια, οί μπροστάρηδες τού κοπαδιού ισχυρίζονται, ότι οί πρακτικές έκπολιτι- 
στικές άνάγκες τού άνθρώπου ικανοποιούνται στούς νέους τεράστιους οικισμούς. 
Συμβαίνει όμως τό ίδιο μέ τις ψυχικές του άνάγκες; 'Όλα άλλάζουν στόν κόσμο, 
εκτός άπό τόν άντρα καί τή γυναίκα, είπε ό Ντιούραντ, έκτος δηλαδή άπό τά άν- 
θρώπινα ένστικτα. Γ ι’ αύτό, μέσα στήν κοιλιά τού κήτους, ό νέος άνθρωπος δέν 
μένει τόσο ικανοποιημένος, όσο ό βιβλικός ’Ιωνάς. Πράγματι, τί προσφέρει ή 
μεγάλη πόλη στόν πολίτη τόν μέσο, στόν άποχειροβίωτο, στό μεροδούλι, δηλαδή, 
καί στό μισθό; Γιατί οί άλλοι, αύτοί, πού τά συμφέροντά τους έστησαν τούς τερα
τώδεις μοντέρνους οικισμούς, βρίσκουν τόν τρόπο νά άπομακρύνονται ολοένα καί 
περισσότερο, μέ τήν εκδρομή, τό ταξίδι, τήν κρουαζιέρα, τήν έπαυλη, άπό τό τέ
ρας πού έχουν δημιουργήσει.

Ή  πόλη, άς πούμε ή ’Αθήνα,—γιατί αύτή περισσότερο μάς ένδιαφέρει, άφοΰ 
κατάντησε ή φαγέδαινα τού έλληνικοΰ ’Έθνους, —πολλά άντιλεγόμενα άγαθά προσ
φέρει στόν κάτοικό της : Τρώγλες γιά νά σταυλίζεται, άφθονο άσβεστοΰχο νερό,
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φτηνό θέαμα, γιά να λαγαρίση τό ήθος του. πορνεία, για να έξαγνίση τα ήθη του, 
αίθουσες διαλέξεων, όπου φοιτούν λίγες χιλιάδες άνθρωποι σέ δυό εκατομμύρια 
κατοίκους, θέατρα καί συναυλίες, οπού φοιτούν άλλοι τόσοι, επιστήμη, πού τόν 
εμποδίζει νά πεθαίνη στήν ώρα του, χωρίς να κολάζεται. Καί τί του άρνειται; Τό 
φως του ήλιου, τό οξυγόνο, τό ισορροπημένο νευρικό σύστημα, τήν άνάπαυση του 
πράσινου, τήν χαρά νά βλέπη που καί που Sub specie  a e te rn i ta t is  τόν κόσμο, 
τό γάργαρο δηλαδή νερό της αληθινής ζωής. Χωνεύει άνθρώπους ζωντανούς ή 
πόλη καί ξερνάει οίκτρά νευρόσπαστα, καχεκτικές συναρτήσεις των τραπεζογραμ
ματίων, άνθρώπους πού ίδρωκοποΰν, σπρώχνονται, άσθμαίνουν καί σκοτώνονται, 
χωρίς καμμιά έξαρση, χωρίς γνήσια χαρά.

Αυτά τουλάχιστο συμβαίνουν σέ μάς εδώ, γιατί είμαστε λαός χωρίς φαντα
σία. "Οπως πελαγοδρομούμε σέ όποιοδήποτε θέμα φτάση στήν περιοχή των αισθη
τηρίων μας, χωρίς νά κατορθώνουμε νά έπωφεληθοΰμε από τήν συμπυκνωμένη 
πείρα των άλλων, πείρα κερδισμένη μέσα σέ πολλούς αιώνες άγώνων, Ιτσι καί στο 
νευραλγικό θέμα τού οικισμού, μέ σταυρωμένα χέρια, παραδινόμαστε στή διάκριση 
τής μοίρας. Καλά - καλά δέν έχουμε άκόμη συνειδητοποιήσει τό τί θά πή π ό λ η  
καί τό ότι αύτή είναι μιά κατάσταση άνάγκης. ’Ακόμη δέν νοιώσαμε πώς τό φρι
χτό αύτό δεσμωτήριο, πού ή αβρή ειρωνεία τό ονόμασε κυψέλη, είναι δ στίβος τής 
δικής μας μορφής δουλείας, γιατί ή κάθε εποχή απεργάζεται μιά μορφή δουλείας, 
πού προσιδιάζει στά μέσα της καί στήν βούλησή της.

Δέν μάς λείπει όμως μόνον ή φαντασία. Φαίνεται πώς τό δικό μας, τό ελ
ληνικό είδος, δέν έχει ούτε τις στοιχειώδεις προσαρμοστικές ικανότητες, πού άπο- 
τελούν άμείλικτο βιολογικό αίτημα. Λέμε «φαίνεται», γιατί ή άλήθεια είναι μάλ
λον ότι συμφέροντα οικονομικά τεράστια, συνειδητά άντιμάχονται μέ έπιτυχία, 
χάρη σέ βολικές πολιτικές συνθήκες πού έχουν εξασφαλίσει, τήν καθολική αξίωση 
τού λαού γιά μιά ύγιέστερη διαβίωση, αφού φυσικά τήν ύγιέστερη αύτή διαβίωση 
τήν έχουν ήδη έξασφαλίσει στούς δικούς τους φορείς. ’Από αύτό άκριβώς τό γεγο
νός άπορρέει καί ή νόμιμη άξίωσή μας νά έχουμε γνώμη σ’ ένα ζήτημα, πού σέ 
πρώτη έξέταση, φαίνεται νά άνήκει καθαρά στούς ειδικούς. Δέν καταπατούμε όμως 
μ’ αύτό ξ έ ν α  οικόπεδα' γιατί ό ειδικός προσφέρει μέ τό άζημίωτον τις τεχνικές 
του υπηρεσίες, γιά νά πραγματοποιηθούν όχι δικοί του, μά δικοί μας σκοποί, γιά 
νά ικανοποιηθούν δικές μας,—τής λαϊκής μάζας, δηλαδή,—άνάγκες. Δέν άποβλέ- 
πουμε μόνον στήν άπλή διατήρησή μας στή ζωή. ’Απαιτούμε καί τήν πνευματική 
καλλιέργεια καί τήν έτοιμότητα γιά συγκίνηση, τήν δόνηση τού αισθήματος, τόν 
πόθο νά μήν μονωθούμε σ’ έναν έχθρικό κόσμο, νά μήν πεθάνουμε μόνοι. *Η δ ι
αίσθηση όμως μάς ψιθυρίζει οτι εμείς, οί μέσοι άνθρωποι, καταντήσαμε, καί γιά 
τόν ειδικό καί γιά τόν έντολοδότη του, άμελητέα ποσότητα. Μέσα στά μεγάλα ά- 
στικά κέντρα παλεύουν ό ύστερικός πόθος γιά τόν εύκολο πλουτισμό καί ή λογική 
άξίωση τής μάζας γιά ένα m in im um  υγείας, ψυχαγωγίας καί άσφάλειας. Σέ άλ
λες χώρες, ή πάλη κατάληξε σέ κάποιο συμβιβασμό, πού χωρίς νά άνακόπτη τόν 
βάρβαρο ρυθμό τής ζωής, μετριάζει τήν άπάνθρωπη τραχύτητά του. Στό τέρας ό
μως τού άττικού λεκανοπεδίου, πού περισφίγγει μέσα στόν κάθε άλλο παρά μητρι
κό του κόλπο τό τέταρτο τού έλληνικού πληθυσμού, στήν μεγάλη μας πρωτεύουσα, 
πού δέν τήν γέννησαν φυσιολογικά οί τεράστιες βιομηχανικές μονάδες, μά ή τε
χνητή συγκέντρωση σ’ αύτήν μιάς άρρωστης πολιτικής ζωής, καί ή ακαταπόνητη 
κοινωνικότητα τού 'Έλληνα, δέν συμβαίνει τό ίδιο. Φαίνεται πώς ή εύτυχία έκατομ- 
μυρίων Γραικών είναι ποσό εύθέως άνάλογο προς τόν άριθμό τών κεφαλιών πού 
βλέπουν κάθε μέρα, καί άντιστρόφως άνάλογο προς τήν ποιότητα του άέρα πού 
άναπνέουν. Μά γιά τόν άέρα, τί μάς νοιάζει; ύπάρχει ό μιθριδατισμός, τό πανάρ- 
χαιο φάρμακο. Έκτίσαμε, λοιπόν, κι’ έμεΐς τήν ώραία μας πολιτεία καί, μιά κι* ό
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Λύσανδρος έχει άπό καιρό κατεδαφίσει τα τείχη της, τής έπιτρέψαμε να ξεχυθή 
λεβέντικα καί γραφικά, ώς τά ριζά των ωραίων βουνών τής ’Αττικής. Τρέμει άπό 
αγωνία το αρχαίο Κλέος* ή Γλαύκα δέν βρίσκει πιά ήσυχο τόπο για νά κουρνιάση, 
καί ή ’ Αθήνα ή γλαυκώπις δέν βλέπει, για ν’ άκουμπήσει, καμμιά ιερή ελιά. Αυτή 
ή τεράστια οικοδομική μάζα ασκεί μιά τρομακτική πίεση έπάνω σ’ ένα κέντρο 
τριών περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων. Προς τό κέντρο αύτό άτενίζουν εκατομ
μύρια μάτια. Ε κ ε ί  άξιολογείται ή έργασία, έκεί γεννάει τό χρήμα, έκεί πάλλει 
ή καρδιά τής πόλης, έκεί βρίσκει τήν τελείωσή του τό ρουσφέτι, μαγγανεύονται οί 
παρανομίες, άνθίζει ή συναλλαγή καί βρίσκει καλύτερη τιμή ή τρυφερή σάρκα καί 
πιο γενναία ικανοποίηση ή λαιμαργία καί ό πόθος. Καί έπειδή ένδιαίτημα άπαιτεί 
καί ή Κακία, όπως καί ή ’Αρετή, στο κέντρο τής άττικής Βαβυλώνας, άρχισαν νά 
υψώνονται πελώριες In su lae , όπου ή βουλιμία δέν άφήνει νά χάνεται ούτε μέτρο 
έμβαδού. 'Όλα αυτά χωρίς άλλη άντίσταση, έκτος άπό τούς άνασχετικούς στενα
γμούς τών παλαιών, γιατί θεωρείται σκέτος λυρισμός τό νά άσχολείται κανείς μέ 
τό οξυγόνο, όταν άκούεται τό ευφρόσυνο κουδούνισμα τών άργυρίων. Τώρα άς βάλη 
τό χέρι του ό Θεός, γιά νά σώση τον κόσμο άπό τις άρρώστειες καί τις ψυχώσεις. 
Μαζί όμως μέ τό Θεό, άς άγωνιστοΰμε κι’ έμείς, γιά νά πάψη τό κέρδος νά στέκη 
στην κλίμακα τών άξιών ψηλότερα άπό τήν τιμή, καί ή κτηνωδία ψηλότερα άπό 
τον άνθρωπισμό. Γιά νά καρποφορήσουν όμως οί προσπάθειές μας, είναι άναγκαίο 
νά έπωφεληθουμε άπό τήν ξένη πείρα.

Γ

Πόλεις υπάρχουν παντού, μεγάλες καί μεγαλύτερες άπό τή δική μας άμαρ- 
τωλή μέ τό μεγάλο όνομα. Μερικές τις γέννησε ή πίεση τής βιομηχανικής έποχής. 
Τις περισσότερες όμως, ιδιαίτερα στήν δυτική Εύρώπη, τις έφερε μαζί της, σάν 
φυσιολογικά πλάσματα, ή ιστορική ροή άπό τήν καρδιά του Μ. Αιώνα. Μεγάλω
σαν, κύτταρο τό κύτταρο, σάν ζωντανοί οργανισμοί, όπου ή φαντασία, ή αισθητι
κή, ή ιδεολογία κάθε έποχής άπόθεσε τή σφραγίδα της, προτού τήν παραδώση 
στήν επόμενη. Έ κεί, μέσα σ’ ένα πλαίσιο σχετικής έλευθερίας γιά κάποιες τουλά
χιστο άπό τις κοινωνικές ομάδες, μέσα στο κλειστό καθεστώς τών νομικών Τά
ξεων, ύψωσαν οί διάφορες έποχές τις ’Εκκλησίες καί τά Δημαρχεία τους, τά μέ
γαρα τής άρχοντιάς, θέατρα, Πανεπιστήμια, δημόσια κτήρια, άπό πέτρα άκατά
λυτη, άφου στόχος τους ήταν ή διάρκεια, μέσα στον φτηνό συρφετό τών σπιτιών 
άπό εύτελές υλικό. ’Ακόμη καί στις καθαρά φρουριακές πόλεις, πού τά τείχη τους 
άποτελοΰσαν ένα πλαίσιο μονωτικό, δημιουργώντας στενότητα γής, τό εύγενικό 
κτίσμα, πού άντιπροσώπευε τήν κοινοτική ζωή τής πολιτείας, είχε δικαίωμα στον 
ζωτικό του χώρο, πού τού έπέτρεπε νά θεραπεύη, μαζί μέ τις πρακτικές, καί τις 
αισθητικές άνάγκες τού πολίτη. Αύτά όμως συνέβαιναν στις πόλεις μέ άπτη ιστο
ρία, δέν συμβαίνουν όμως καί μέ τις δικές μας. Αύτές έχουν όλες σχεδόν ιστορικά 
ονόματα, γιά λόγους όμως ειδικούς, πολύ γνωστούς, ή έγγραφή τών πόθων τους 
καί τών έργων τους, τής άκμής καί τής παρακμής τους έ'παψε νά άποτυπώνεται 
σέ στέρεο υλικό άπό τήν έποχή τής κατάπτωσης τού άρχαίου ελληνικού κόσμου. 
’Έ τσ ι δέν διατηρούν παρά έρείπια καί παραδόσεις. Καμμιά δέν είχε τήν μοναδική 
τύχη τής Ρώμης πού είναι, βασικά, άστικό κέντρο άπό τήν έποχή πού ή Λύκαινα 
βύζαξε τον Ρωμύλο, καί πού μέσα στον περίβολό της άποτυπώθηκαν οί περι
πέτειες ένός σπουδαίου λαού σέ άθάνατο υλικό, σέ μιά ζωή, χωρίς νεκροφάνειες, 
τριών χιλιάδων έτών. Οί δικές μας, οί άρχαίες πόλεις τής άκμής τού ελληνισμού, 
ή σβήστηκαν τελείως άπό τόν χάρτη τού κόσμου, ή φυτοζώησαν ώς τήν μεγάλη 
μας έπανάσταση σάν άσήμαντοι οικισμοί, σάν κέντρα φτωχών γεωργικών περι
φερειών, κάτω άπό τό αύστηρό μάτι σκληρών καί μισαλλόδοξων κυριάρχων. Μά
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ακόμη καί στήν εποχή τής μεγάλης τους άκμής, οί πόλεις αυτές μέ επί κεφαλής 
τήν ’Αθήνα, άπό λόγους βιοθεωρητικούς καί κοσμοθεωρητικούς, άμελούσαν τήν 
άνεση του άστοΰ καί φρόντιζαν μόνον γιά τήν μνημειακή παρουσίαση τής ιδίας 
τής πολιτείας καί των κοινοτικών ιδεωδών. Σ ’ ένα του κεφάλαιο ό * Ηρόδοτος, 
μιλώντας γιά τις διαφορές του τρόπου ζωής μεταξύ Ελλήνων καί Αιγυπτίων, γρά
φει γ ι’ αύτούς τούς τελευταίους : «εύμαρίη χρέονται έν τοίσι οικοισι, έσθίουσι δέ 
έξω έν τήσι όδοίσι». Στο σπίτι λοιπόν τις σωματικές τους άνάγκες οί Αιγύπτιοι, 
έν άντιθέσει προς τούς 'Έλληνες, πού προτιμούσαν, φαίνεται, τό ύπαιθρο, μέ ύλες 
τις φυσικές έπιπτώσεις αυτής τής συνήθειας στήν ύγεία, τήν κοσμιότητα καί τήν 
καθαριότητα. ’Αλλά καί τό ίδιο τό ιδιωτικό σπίτι ήταν άθλιο, όπως εύκολα δια
πιστώνει κανείς διαβάζοντας ένα όποιοδήποτε σύγγραμμα πού άσχολείται μέ τον 
ιδιωτικό βίο τών ’Αρχαίων. Τά λίγα καί στενά κουφώματα δέν έπέτρεπαν στο 
φώς καί στον αέρα νά άπολυμαίνουν τούς κατοικήσιμους χώρους, πού τούς έπνι
γαν οί καπνοί τής γωνίστρας καί τών έλλυχνίων καί πιθανόν καί ή δυσοσμία τών 
άπλυτων σωμάτων έλευθέρων καί δούλων, σέ μιά πολιτεία πού δέν είχε νερό. « Ή  
δέ πόλις, γράφει ό Ήρακλείδης, ξηρά πάσα, ούκ εύυδρος, κακώς έρρυμοτομημένη, 
διά τήν άρχαιότητα. αί μέν πολλαί τών οικιών εύτελείς, όλίγαι δέ χρήσιμοι». *0 
ξένος δέν θά πίστευε ποτέ ότι αύτή είναι ή ’Αθήνα ή όνομαστή. ’Αλλά βλέποντας 
τά δημόσιά της κτίρια, «μετ’ ού πολύ πιστεύσειεν άν τις». Αύτά τά δημόσια κτίρια 
άνάγκασαν καί τον Άθηνολάτρη Κικέρωνα νά άναφωνήση στο De F in ib u s :  «Σ ’ 
αύτή τήν πόλη, όπου νά βάλη κανείς τό πόδι του, τού μιλάει ένα κομμάτι άπό τό 
παρελθόν». Μά χρειάζονταν άσφαλώς γ ι’ αύτό καί ή άρχαιομάθεια καί ή δημιουρ
γική φαντασία καί κάποια διαπίδυση, καρπός μιας άκατανίκητης νοσταλγίας τού 
παρόντος προς τό παρελθόν, προσόντα πού δέν έλλειπαν άσφαλώς άπό τον όνομαστό 
ρήτορα, καί πού δέν θάπρεπε άσφαλώς νά λείπουν, άπό όσους άντίκρυζαν τις έλ- 
ληνικές πόλεις τήν έποχή τής παρακμής, καί ιδιαίτερα στήν περίοδο τής τουρκο
κρατίας. 'Όταν τό εύφρόσυνο έτος 1821 γεννήθηκε γιά μάς στήν σκηνή αύτοΰ τού 
κόσμου, οί άραιοί κάτοικοι τού τόπου μας ζοΰσαν σέ άθλια χωριά, πού παρουσία
ζαν συχνά μιά φυσική γραφικότητα, μιά πού τούς ήταν άγνωστο τό νόημα τού 
μνημείου. Τό δημόσιο κτίριο έλλειπε, ή έκκλησία έπρεπε νά είναι ένα πενιχρό καί 
συνεσταλμένο κτίσμα, τό σχολείο ήταν άνύπαρκτο, καί οί ραγιάδες είχαν άλλες 
φροντίδες άπό τό νά κτίζουν κοινοτικά καταστήματα. "Αν δέν ύπήρχαν τά άραιά 
βυζαντινά κατάλοιπα καί ή θελκτική κομψότητα τού μιναρέ, οί άθλιοι συνοικισμοί 
θά έκαναν τήν έντύπωση σταθμού νομάδων, πού είχαν πρόχειρα ριζώσει στή γή. 
Είχαν όμως ένα άνεκτίμητο πλεονέκτημα οί συνοικισμοί αύτο ί: τούς άφθονους 
έλεύθερους χώρους, πού χάρη σ’ αύτούς, ή πολεοδομία θά είχε όλη τήν άνεση νά 
βάλη τάξη στο χάος, καί νά διαμορφώση υποδειγματικές μικρές πόλεις.

Δυστυχώς, ώρμησαν άμέσως στή σκηνή ή κερδοσκοπία καί ή άσυνειδησία, 
σάν φυσικές έπιπτώσεις τής μεγάλοϊδεατικής έξωτερικής πολιτικής, πού κατεδί- 
καζε σέ μαρασμό τήν ορμή γιά εσωτερική άνόρθωση, καί άπορροφουσε τήν δρα
στηριότητα καί τις φροντίδες τού ’Έθνους. 'Η  μεγάλη ιδέα, έκφραση νόμιμων ά 
σφαλώς εθνικών πόθων, ήταν έξ ίσου άσφαλώς καί ένα εύφυές μέσο γιά νά κοι- 
τάζη ό λαός μόνον μακρυά, άδιαφορώντας γιά τά έ ν π  ο σ ί, πού ήταν άθλια, καί 
σκότωσε στον τόπο μας τις τόσο γόνιμες, μ ι κ ρ έ ς  πρακτικές ι δ έ ε ς ,  πού έστη
σαν στά πόδια της τή νέα Εύρώπη. ΤΗταν ένα βαρύ ποτό, πού έθόλωσε τό ωραίο 
παράγγελμα: ν ά φ ε  κ α ί  μ έ μ ν α σ *  ά π ι σ τ ε ί ν ,  καί θυσίασε τήν Οικονομία στά 
Όνειρα. Πολλή άμέλεια, πολλή όλιγοπιστία καί πσλλή άφέλεια καλλιεργήθηκαν 
κάτω άπό την σκιά τών ονείρων αύτών, επίσης όμως πολλή ύποπτη δραστηριό
τητα. Στήν άρχή, μέ κάποια συστολή, μέ κάποιο μέτρο* στις μέρες μας, άν καί ή 
μεγάλη ’Ιδέα έσβησε, χωρίς άνασκοπή καμμιά. Μέ τήν άξία ενός τετραγωνικού
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μέτρου γης στο κέντρο των ’Αθηνών, Αγοράζεις στο Ζαγόρι ολόκληρο σπίτι μέ 
τεράστια αύλή, γιατί στην πρωτεύουσα, έπειδή τοκοφορεΐ ή γη, δέν έννοούν ν’ ά- 
φήσουν Ανεκμετάλλευτο ούτε τό έμβαδόν της γλάστρας. Καί δμως, στά πρώτα της 
μετεπαναστατικά βήματα, γνώρισε έμπνευσμένους Αρχιτέκτονες, δικούς μας καί 
ξένους, πού άρχισαν νά δίνουν στο οικιστικό χάος τού μικρού οικισμού την μορφή 
μιας πολιτισμένης πολιτείας. *Ωραία νεοκλασικά κτίρια, μά καί σπίτια ιδιωτών, 
πού είχαν επίγνωση της σημασίας της άρχοντιάς, άρχισαν νά υψώνονται δημιουρ
γώντας λαμπρές προοπτικές γιά τό μέλλον της. Μά γρήγορα βάλθηκαν νά φυλλορ
ροούν τά ωραία όνειρα, γιατί οί έσμοί τών κερδοσκόπων καί τών οίκοπεδοφάγων 
εγκαινίασαν τό θλιβερό τους έργο. ’Έγιναν φυσικά καί άλλα σφάλματα. Στριμώ- 
χτηκαν, γιά λόγους, πού μόνον σέ σοφολογιωτάτων μυαλά ήταν δυνατόν νά εύδο- 
κιμήσουν, τό ένα κοντά στο άλλο, κτήρια έπιβλητικά, πού, αν είχαν μονωθή σέ δικό 
τους άτομικό χώρο, θά μπορούσαν νά γίνουν πυρήνες δημιουργίας πλατειών Αλη
θινών, όπως εκείνες πού συναντάει κανείς στις παλιές ευρωπαϊκές πόλεις, χάρμα 
τών ματιών, αισθητική χαρά καί ανάπαυση τών αισθήσεων.

Στήν λεωφόρο Πανεπιστημίου καί μόνον, τό ομώνυμο ωραίο καί λιτό οικο
δόμημα, θεωρήθηκε αναγκαίο νά πλαισιωθή άπό τά έπιβλητικά, βέβαια, μά πολύ 
βαρύτερα μέγαρα της Ε θνικής Βιβλιοθήκης καί τής ’Ακαδημίας, γιά νά συμ- 
πληρωθή ίσως ένα πνευματικό τρίπτυχο, όνειρό κάποιου σοφού δασκάλου, δια
νοητική κατασκευή, πού πραγματοποιούσε ποιος ξέρει ποιο Αρχαιοπρεπές σχήμα. 
Έ άν τά κτίσματα αύτά, μαζί μέ άλλα άξιόλογα τής ίδιας λεωφόρου, είχαν ύψωθή 
σέ διαφορετικά σημεία τής νέας πρωτεύουσας, ίσως ν’ άπόδιωχναν μακρυά, σάν 
Ακάθαρτα πνεύματα, τούς Αχόρταγους μαγγανευτές οικοδομικών τεράτων, -  γιατί 
ζή πάντα στήν έλληνική καρδιά κάποια σπίθα σεβασμού,—καί νά γίνονταν ή Αφε
τηρία γιά μερικές Αληθινές πλατείες, είδος σχεδόν άγνωστο στήν καινούργια μας 
Βασιλεύουσα. Γιατί ή Όμόνοια δέν είναι μόνον κλεισμένη στούς πεζούς, μά 
παρέχει καί τήν έντύπωση, τουλάχιστο τή νύχτα, δτι είναι πεδίον Ασκήσεων τής 
πυροσβεστικής ύπηρεσίας. "Οσο γιά τό Σύνταγμα, είναι ένα άπλό κέντρο διερχο- 
μένων, ένα τεράστιο σταυροδρόμι, χωρίς τήν οργανική έκείνη διάρθρωση πού συγ
κροτεί ένα Αρχιτεκτονικό πλάσμα. Τό ίδιο λάθος έγινε μέ τήν σύζευξη Πολυτε
χνείου καί Μουσείου. Καί τί νά πή κανείς γιά τό Εθνικό Θέατρο. Μιά πραγματικά 
ωραία οικοδομή, χωρίς δμως ίχνος οπτικής προσπέλασης, καί κτισμένο σέ δρόμο 
κατηφορικό, πού τού καταστρέφει στή ρίζα τις λαμπρές Αναλογίες. ’Έ τσι ό περα
στικός, πού δέν μπορεί νά τό χαρή σάν άρχιτεκτόνημα, άντιπαρέρχεται, δπως κά
νει γιά τά  γειτονικά μεγαθήρια.

Στά λάθη αύτά έχει προστεθή ή Ασυγχώρητη Ανεκτικότητα άπέναντι τής 
Ασυνείδητης κερδοσκοπίας. ’Ακόμη καί στις βόρειες έπαρχίες, πού έχουν μόλις 
έδώ καί μισόν αιώνα έλευθερωθή, οί πόλεις, πλούσιες, αν οχι σέ κτηριακό πλούτο, 
πάντως δμως σέ κήπους καί σέ πράσινο, Απογυμνώνονται σιγά - σιγά, άπό τήν 
κερδοσκοπική βουλιμία έργολάβων καί ιδιωτών, άπό δ,τι Αποτελούσε τό βασικό 
τους θέλγητρο. Μά τό φραγγέλιο τού κέρδους δέν διώχνει μόνον τον άέρα καί τό 
φως άπό τά άστικά κέντρα. Ή  μανία τού τόκου, πού κεντρίζει τον καταλυτικό 
του ζήλο, τό σπρώχνει στο νάξηλώση καί τά τελευταία άκόμη σημάδια τής ιστο
ρίας, τήν τελευταία πενιχρή, μά καθημερινή επαφή τού λαού μέ τό παρελθόν του, 
αύτή τήν έπαφή, πού είναι Απαραίτητη γιά τήν διατήρηση τής έθνικής αύθεντικό- 
τητας. Καί ολα αύτά γίνονται χωρίς Αντίσταση. Μόνον μερικοί φωτισμένοι πολί
τες, μαζί μέ λίγους εύσυνείδητους ειδικούς, τόλμησαν, Ανίσχυροι όμως καί άοπλοι, 
νά Αρχίσουν καί έδώ έναν Αγώνα, πού στις πολιτισμένες χώρες έχει Αρχίσει άπό 
καιρό. Σέ δλες σχεδόν τις εύρωπαϊκές πόλεις, υπάρχουν σωματεία, πού Αγωνίζον
ται γιά νά διατηρηθή ή φυσική καί ιστορική φυσιογνωμία τών οικισμών. Μέ τήν
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κραυγή d e n o n c e z  1 e s ν a n d a 1 e s ξεσηκώνουν στή Γαλλία τούς πληθυ
σμούς εναντίον των κερδοσκόπων καί των εργολάβων πού επιβουλεύονται τήν φύση 
καί τήν τέχνη, καί αύτή ή μαζική άμυνα έχει άποδειχθή λαμπρός άνασχετικος 
φραγμός εναντίον του άμοραλισμοΰ, πού χαρακτηρίζει τις ποικίλες οικονομικές 
βδέλλες. Έ τσ ι, έδώ καί πολλά χρόνια, δοκίμασε ό μακαρίτης Μαβίλης, ώπλισμένος 
με το πενιχρό σπαθί της ποίησης, να έμποδίση τήν κατεδάφιση της ιστορικής Βασι
λικής Πύλης, τής γνωστής στήν Κέρκυρα μέ το όνομα Πόρτα Ριάλα. Δεν τύ 
κατώρθωσε κι έκδικήθηκε ποιητικά μ* έ'να σοννέτο.

Και σένα (λέει στήν Π ύλη) αντρείας σύμβολο, σκουτάρι 
τής Λευτεριάς, σ’ έγκρέμισαν οί σκλάβοι 
κι’ οί άδύνατοι, σ’ εφάγαν οί εργολάβοι, 
σάν τά σκουλήκια τό νεκρό λιοντάρι.

*Η άποτυχία του Μαβίλη δείχνει πόσο άδύνατα είναι τά ποιητικά όπλα έ- 
ναντίον των μεταλλικών, προπάντων όταν αύτά είναι φκιασμένα άπό πολύτιμο 
μέταλλο. Μά θά ρωτήση κανείς: Τί σημαίνει έπιτέλους ή λέξη : πόλη ; Ποιόν 
καλείται ή πόλη νά έξυπηρετήση ; Δέν πρέπει κι* αύτή, όπως κάθε τί πού υπάρχει 
γιά τον άνθρωπο, νά άκολουθή τούς Νόμους, αν όχι τής προόδου, τουλάχιστο τής 
αίώνιας άλλαγής, καί μέ ποιο δικαίωμα οί ρωμαντικοί ’Ιδαλγοί θέλουν νά σταμα
τήσουν τήν εξέλιξή της, καί νά τήν καθηλώσουν σε μορφές πού δέν έξυπηρετοΰν 
τήν, σύγχρονη ζω ή;

Γιά νά δώση κανείς κάποια ύποφερτή άπάντηση σ’ όλα αύτά τά έρωτή- 
ματα, πρέπει πρώτα νά ξεκαθαρίση τό ακριβές περιεχόμενο τής έννοιας: σ ύ γ 
χ ρ ο ν η  ζ ω ή  καί νά σταθμίση μέ άκρίβεια τό βάθος τής ύποκρισίας πού κρύβει. 
Γιατί ούσιαστικά δέν υπάρχει σύγχρονη ζωή, μά σύγχρονες ζωές. *Η κάλυψη καί 
μόνον αύτοΰ του πληθυντικού μέ τον ενικό του, είναι άρκετή γιά νά δείξη, ότι, 
κατά βάσιν, δέν υπάρχει πρόθεση πραγματική νά λυθή άνθρωπινά τό ζήτημα τού 
οικισμού. Τήν σύγχρονη ζωή ζοΰν καί όσοι κυκλοφορούν μέ αύτοκίνητα, καί όσοι 
πηγαίνουν μέ τά πόδια τους.

Τήν σύγχρονη ζωή ζούν καί όσοι κατοικούν σέ μέγαρα καί όσοι κατοικούν 
σε τρώγλες.

Τήν σύγχρονη ζωή ζοΰν καί όσοι τρέφονται μέ τού πουλιού τό γάλα, καί 
όσοι μέ πραγματικό άγώνα χορταίνουν τήν πείνα τους, ντύνονται μέ εύτελή ρετά
λια, πού πληρώνουν μέ δόσεις, κι* όταν αγοράσουν καινούργιο πουκάμισο, δέν έ
χουν άρκετό σαπούνι γιά νά πλύνουν τά πόδια τους. ’Ανάμεσα σ’ αύτές τις δυό 
άκραίες κατηγορίες, κλιμακώνονται άλλες, μέ ποσοτικές πάντα καί όχι ποιοτικές 
μεταξύ τους διαφορές. Στην κορυφή τής πυραμίδας βρίσκονται οι πολίτες οί λίγοι. 
Στις κατηγορίες τής βάσης βρίσκονται οί πολίτες οί πολλοί. Ό  καθένας τους ζή 
τή σύγχρονη ζωή, κανένας όμως δέν μπορεί νά άρνηθή οτι ή σ ύ γ χ ρ ο ν η  ζ ω ή  
τών μέν εϊνοα ακριβώς τό άντίθετο τής σ ύ γ χ ρ ο ν η ς  ζ ω ή ς  τών άλλων. Δέν 
μπορεί, φυσικά κανείς νά άρνηθή ότι κάτι τό παρόμοιο συμβαίνει πάντα, μέ δυό 
όμως σημαντικές διαφορές: Σέ παλαιότερους καιρούς ήταν πρώτα - πρώτα μικρό
τερο τό οικονομικό άνοιγμα τής ψαλίδας μεταξύ τών τάξεων. Καί υστέρα οί τά
ξεις αύτές είχαν τουλάχιστο ένα κοινό σημείο έπαφής: πήγαιναν στις ίδιες έκ- 
κλησιές, έκαναν τις ίδιες προσευχές καί έτρεφαν τον ίδιο φόβο γιά τον Διάβολο. 
Σήμερα, αύτά τά τελευταία σημεία κοινής εύθύνης έλειψαν, όπως καί κάθε ίχνος 
κοινωνικής ζωής. Καί έτσι, χωρίς σοβαρή άντίσταση, ό δρόμος έγινε κτήμα τού 
ισχυρότερου, όπως καί ό ούρανός καί ή πρασινάδα, καί τό φώς καί ό ήλιος. Καί 
ό ισχυρότερος διαπλάσσει τήν πόλη όπως τον συμφέρει. ’Έ τσι, δέν κανονίζει μό
νον τήν άξια τού τετραγωνικού μέτρου γής, μά καί τό άντίτιμο ένός φόνου άπό
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Αυτά τά άπαιτεί καί τά ορίζει ή πρόοδος. Καί καθώς φαίνεται, ή πρόοδος 
θά φάη τήν πόλη, όπως την ξέρουμε εμείς οί πολλοί, καί όπως την θέλουμε. ’Αλ
λά νομίζουμε, ότι αν πρέπει νά κατηγορήση κανείς τόν Κρόνο επειδή έφαγε τά 
παιδιά του, άλλο τόσο θά έπρεπε νά κατηγορήση κανείς τά παιδιά, άν ήθελα»/ νά 
?ά.νε τον Κρόνο. Γιά μας, ή πόλη πρέπει νά είναι μια μητέρα. Γεννήθηκε καί μεγά
λωσε μαζί μέ τους άνθρώπους. 'Η  κάθε της πέτρα, το κάθε της δοκάρι, στήνονται 
γιά  νά υπηρετήσουν τούς κατοίκους της. Ά π ό  τόν ιδιωτικό κήπο, ώς τόν καθε
δρικό ναό, το καθετί είχε σκοπό νά έξυπηρετήση μιά τους ανάγκη, νά έπισημάνη 
μιά χαρά τους ή νά σφράγιση κάποια λύπη τους. Μεγά/ωνε, με τό πέρασμα των 
αιώνων, ξεπροβοδώντας ανθρώπινες γενεές, πού την είχα»/ άγαπήσει, καί πού τούς 
είχε παρασταθή, μέ άμέριστη συμμετοχή, στον χοϊκό αυτό κόσμο. Ή  πόλη ήτα»/ 
γιά τόν πολίτη ή π ό λ η  τ ο υ :  μιά μητρική προστασία, μιά σκέπη θερμή. τΗταν 
επίσης γ ι’ αυτόν μιά σχολή ομορφιάς, γιατί τήν ύψωνε ή φαντασία καί ή τέχνη. 
*Η κάθε γωνιά της, ποτισμένη μέ τήν γοητεία τού χρόνου, τό κάθε της σημαντικό 
κτήριο, στημένο μέ απλοχεριά άπό τό κέφι τής άνεσης ή τήν ευλάβεια τού πιστού, 
ήτα»/ γιά τόν αστό αφορμή συναισθηματικού κραδασμού, ένας ακόμα δεσμός μ* έ
να πλάσμα πού αντιπροσώπευε γ ι’ αυτόν τήν αιωνιότητα σ’ αυτή τή γη : πλάσμα 
φίλιο καί δικό του, πού τού προστάτευε τήν ζο/ή μέ τά τείχη του καί τήν ψυχή 
του μέ τήν αίσθηση τής ζεστασιάς, αυτής πού δημιουργούν οί γνήσιοι καί όχι οί 
συμβατικοί δεσμοί. Στήν εποχή μας αυτό τό ψυχικό κλίμα είναι άγνωστο. Είναι 
αλήθεια ότι ο τεχνικός πολιτισμός χάρισε, στους νέους μας οικισμούς, ανέσεις ά
γνωστες στούς κατοίκους των παλαιών. Μέ πόσο όμως βαρύ τίμημα! * Η σημερινή 
μεγαλούπολη κατάντησε ένα m o n stru m  h o rren d u m  ingens, όπως τό μυθικό 
κήτος των Εβραίων, πού τό θανάτου σε ό θεός γιά νά μην καταπιή τόν κόσμο. 
Α διαφορεί γιά τήν αισθητική καλλιέργεια των κατοίκων της. Ποιός σκοτίζεται 
γιά προσόψεις σήμερα, αφού τό κτήριο ζυγίζεται μόνον σάν επενδυμένο κεφάλαιο, 
πού άςίζει όσο ό τόκος που άποφέρει; Ά π ό  ποιά απόσταση νά χάρη κανείς μιά 
ωραία πρόσοψη, όταν οί δρόμοι μοιάζουν μέ τά στενά τού Κολοράντο, καί όταν 
άπέναντι σέ κάθε χτίσμα, σέ λίγων μέτρων απόσταση, υψώνεται ένα άλλο, τό ί 
διο τεράστιο καί το ίδιο απρόσωπο; Ποιά aequ itas an im ae  θά τόν άναγκάση νά 
σταθή μπροστά σ’ ένα ωραίο κτίσμα, όταν σέ κάθε στιγμή τόν απειλεί μέ θάνατο 
το τροχοφόρο ; Οί παλαιοί κάτοικοι των πόλεων ούτε τις άψιθυμίες των διαβά
σεων είχα»/ γνωρίσει, ούτε τό αίσθημα μειονεξίας άπέναντι τής μηχανής, πού εί
ναι άσφαλώς ή αιτία άπό μυριάδες καρδιοπάθειες. Γλυκεία φροντίδα των δημοτι
κών αρχόντων δεν ήταν τό ίπποδάμειο σύστημα, οί δρόμοι που τέμνονται σέ γω 
νία ορθή, αύτό τό σύστημά πού σκοτώνει τήν γραφικότητα πρός όφελος τής πλή
ξης καί τής ανίας. Ά>.λοτε ό δρόμο; ανήκε στόν πεζό, τώρα ανήκει στόν τροχο
φόρο, πού θέλει νά τρέχει, σκοτώνοντας πού και πού, αυτήν τήν αμελητέα μηδα- 
μινότητα πού /άγεται άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, τέτοια είναι ή έλξη τού χρή
ματος, ώστε άνθρωποι, πού κατοικούν σέ μικρές ήσυχες συνοικίες, καταλαμβά
νονται άπό πραγματική '/στεριά, όταν αγωνίζονται γιά νά μεταβληθή σέ πολυ
σύχναστη λεωφόρο ο ήσυχος τους δρομάκος, όχι γιά ν* αποκτήσουν, όπως ό μεσ
αιωνικός άστός, p ignon  sun  ru e , μα γιά νά άξιοποιηθή οικονομικά τό οικόπεδό 
τους καί νά φυράνη συγχρόνως ή ζο/ή τους. Αυτή άκριβώς ή νοοτροπία διευκολύνη 
στόν τόπο μας εκείνους πού χαράζουν τήν πόλη μέ βαθειές πληγές, γιά νά έξυπη-
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ρετηθούν καλύτερα τα μηχανοκίνητα τετράποδα. Άλλου, για να άποφύγουν τήν 
κυκλοφοριακή ασφυξία, δημιουργούν νέα άστικά κέντρα μέ οργανική υφή, μέ διοι
κητική αύτονομία, μέ τα παιδευτικά τους ιδρύματα, μέ κέντρα ψυχαγωγίας, δεί
χνοντας έτσι κάποιο σεβασμό για τό δυστυχισμένο δίποδο πού λέγεται Πολίτης, 
πού πρέπει να είναι τό παν σ’ έναν εύνομούμενο τόπο, ενώ σέ μας τό κατάντησαν 
να μήν είναι άπολύτως τίποτε. Τέτοια ζητήματα άρχισαν βέβαια νά συζητοΰνται 
κι* εδώ, γιατί υπάρχουν στή χώρα μας πολλοί φωτισμένοι καί πολλοί τίμιοι άν
θρωποι. Μά ή αντίδρασή τους έχει καθαρά θεωρητική σημασία. Σαν στόματα αδύ
νατα ηχούν οί σάλπιγγές τους καί οί πολεμικές τους σημαίες φουσκώνουν μέ τον 
άέρα τών ανεμιστήρων. Δέν έχουν δυστυχώς τήν δύναμη νά κρατήσουν φραγγέλιο, 
γ ι’ αύτό ή άντίδρασή τους καταντάει ένας χάρτινος άνασχετικός φραγμός, ένα 
πρόσκαιρο αίθρίασμα. Έ ν  τώ μεταξύ ό κόσμος ό πολύς, πού οί άνάγκες της ζωής 
τον καθηλώνουν στό Κέντρο, έχει κυριευθή άπό τον πόθο της φυγής. Κάθε μέρα 
άργίας, τούς βλέπει νά ξεχύνονται προς τήν ύπαιθρο, γιά νά πιάσουν, όπως ό Α ν 
ταίος, λίγο καθαρό χώμα, καί νά άνασάνουν τον άέρα τού Θεού, καί όχι τις εξ
ατμίσεις τών κινητήρων. Καί στιγματίζουν μέ τήν άνοιχτή τους παλάμη τήν πόλη 
τού μαρτυρίου τους, όπως οί Βυζαντινοί έστιγμάτιζαν τις μοιχο&ίδες.

Ε '

'Ό πως είπαμε στήν πάλη τού Νέου μέ τό Παληό, τό Νέο άναπόφευκτα θά 
νικήση. Γιά μάς, τούς πολλούς, έκείνο πού άπομένει, είναι νά προσπαθήσουμε νά 
βάλουμε χαλινό στήν άκατάβλητή του ορμή. Νά δεχτούμε βέβαια τήν σπουδαία 
καινούργια προσφορά του, πού εξυπηρετεί τή ζωή, μά νά άντιδράσουμβ στήν ά- 
ναίδεια καί τήν ξετσιπωσιά πού σέρνει κατ’ άνάγκην μαζί του, άφού έλαύνεται 
άπό τον άκρατο άτομικισμό τού αιώνα. Νά τό έμποδίσουμε, μέ άλλα λόγια, νά 
ποδοπατήση τον γραπτό καί τον άγραφο νόμο, γιά νά έξυπηρετήση τό στυγνό α
τομικό συμφέρον. Καί νά καταλήξουμε, άφού άπαμβλύνουμε τήν αιχμή τών 
οπλών του, σέ κάποιο συμβιβασμό μαζί του, μέ βάση τό s ta tu s  quo καί οχι μέ 
τό άνεδαφικό αίτημα νά έπανορθωθοΰν τά φριχτά εγκλήματα πού έγιναν έως τώρα 
εις βάρος τών μεγάλων μας οικισμών καί ιδιαίτερα τής Πρωτεύουσας. *Όχι νά 
ξαναχτιστούν τά ωραία παλαιά σπίτια πού έχουν κατεδαφιστή, ούτε νά χωρίσουν 
τά επιβλητικά κτήρια, πού έσμιξε άνόητα ή κλασική ψύχωση. Ούτε νά άνασυρθοΰν 
άπό τις βαθειές πηγάδες, οπού τις βύθισε ή άδιαντροπιά, οί μικρές βυζαντινές έκ- 
κλησίες, αύτά τά σπάνια κομψοτεχνήματα, πού θά ήταν κόρη οφθαλμού γιά κάθε 
πολιτισμένη πόλη. Ούτε νά κατεδαφιστούν οί φριχτές κατασκευές πού έστησε στήν 
Αθήνα ό μεσοπόλεμος μέ τις άηδείς φιγούρες τους άπό τσιμέντο καί γύψο. Οΰ'Κ 
νά έξαλειφθούν άπό τούς τοίχους τών νέων κτισμάτοίν πολυτελείας τά κωμικά έπι- 
τεύγματα τής μοντέρνας, επί ύψηλοΰ έπιπέδου, γλυπτικής, πού λησμονώντας ότι 
τό έντονο φώς μας άπαιτεί όγκους, όχι χάραξη, γιά τό διακοσμητικό μοτίβο, γεμί
ζουν τούς τοίχους μέ σχεδιάσματα, πού μέ τήν πάροδο τών χρόνων καί τήν βοή
θεια τής σκόνης, θυμίζουν αηδή μυγοφτύσματα. ’Ό χ ι άσφαλώς τέτοιες άπαιτή- 
σεις! Ούτε έπίσης μάς επιτρέπεται, σέ μάς άοπλους καί άνειδίκευτους πολίτες, νά 
προβάλουμε λύσεις πού δέν έχουμε τήν δύναμη νά επιβάλουμε ή θέσεις πού δέν 
μπορούμε νά άποδείξουμε. Ούτε νά καταφύγουμε σέ μιά άκαρπη καί άνιαρή δεον
τολογία, ούτε νά άναλυθοΰμε σέ θρήνους γιά δ,τι έχει ανεπανόρθωτα χαθή. Ούτε 
νά άπαιτούμε τέλειες λύσεις στά πολεοδομικά μας προβλήματα, άφού έχουν τεθή 
στραβά στήν ίδια τους τήν άφετηρία. «Πώς γάρ οίον τε τού τέλους τυγχάνειν, μή 
ού τής αρχής εύστοχήσαντα», λέει ό άρχαΐος Πολύβιος. Μπορούμε μόνον νά έκ- 
φράσουμε μέ έμφαση πόθους καί διαμαρτυρίες, καί νά καταστήσουμε άντιληπτό,
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σε όσους βλέπουν τον κόσμο μέσα άπο τό πρίσμα του άτομικού καί μόνον συμ
φέροντος, ότι πολύ σύντομα ή έργασία τού ανθρώπου, πηγή τού δικού τους πλού
του, θά παύση να άποδίδη μέσα σ’ ένα περιβάλλον ψυχικής μόνωσης, φυσικού 
καμάτου και θανάτου κάθε αισθητικής άξιος. Σ ’ αύτό τό τελευταίο σημείο άς μας 
επιτροπή νά σταθούμε μια στιγμή. Τό αίτημα για ομορφιά δεν είναι «έρεσχελία 
άνωφελούς αργίας». Στους θολούς καιρούς, όπως είναι οι δικοί μας, ή ομορφιά έχει 
σημασία καθαρά σωστική, είναι ό άρτος καί ό οίνος τής ζωής. Δεν ψαύει απλώς 
τον άνθρωπο* τον διαποτίζει. Καί τώρα, πού ξεφτίζει, λουρίδα τη λουρίδα, ή ψυχή 
τού ανθρώπου, καί άτονούν αρχαίοι δεσμοί, ακόμη καί μέσα στήν ίδια τήν οικο
γένεια, κάτω από τά πλήγματα ενός άποχαλινωμένου έγωκεντρισμού, παρηγοριά 
για  τον πολίτη άπομένουν οι φροντίδες τής κοινότητος γ ι’ αυτόν, ιδιαίτερα εκείνες 
πού άπο βλέπουν στο νά τού χαρίσουν ένα m in im u m  ψυχικής ευφορίας, πού θά 
άμβλύνη τήν σκληρή βιοπάλη. Αυτή τήν ψυχική ευφορία προκαλεί κάθε όμορφη 
καί γραφική γωνιά, κάθε λουρίδα πράσινου, κάθε παρτέρρι λουλουδιών, κάθε ανοι
χτός χώρος μέσα στην καταθλιπτική πολιτεία.

Πρέπει νά σταθούμε καί σε κάτι άλλο. Στο ότι είναι ανάγκη νά άξιώσουμε 
μόνον τ ό  δ υ ν α τ ό ν  καί νά άντιμετωπίσουμε τήν δημιουργημένη κατάσταση μέ 
πνεύμα αντικειμενικό, όχι σάν ιππότες τού παλιού καιρού, μά σαν προσγειωμένοι 
άνθρωποι τού καιρού μας. Νά ζητήσουμε δηλαδή, όταν θά πρόκειται νά δοθούν 
λύσεις σε θέματα ζωτικά για τήν πόλη, νά  π ε ρ ν ο ύ ν  π ρ ώ τ α  ά π ό τ ό  π ρ ί 
σ μ α  τ ων  σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν  τ ο ύ  μ έ σ ο υ  α ν θ ρ ώ π ο υ ,  αυτού πού οι πρόγονοί 
του τήν ίδρυσαν, πριν εφευρεθούν οι φάμπρικες καί τά αυτοκίνητα, σάν στέγη, καί 
οχι σάν δεσμωτήριο τής ψυχής καί τής σάρκας τους. Θέλουμε οι αρμοδιότητες τών 
ειδικών πρώτα - πρώτα νά  α σ κ η θ ο ύ ν  π ρ ο ς  τ ό  σ υ μ φ έ ρ ο ν  τ ή ς  μ ά ζ α ς ,  
για  νά μή τήν άφήσουμε νά ζήση στην κοιλιά τού κήτους μέ νεκρή τήν καρδιά, μέ 
άφιονισμένη θέληση, μέ ματωμένη σάρκα, οίκτρό εργαλείο ενός καινούργιου ζυγού, 
ενώ πάνω από τό κεφάλι της θά κοσμοποιούν οί ονομαζόμενοι ειδικοί, γιά τό συμ
φέρον τών έχόντων καί τών κερδοσκόπων. Γ ιά νά  το πετύχουμε αύτό αρκεί νά 
χρησιμοποιήσουμε τή δύναμή μας σε μια, νόμιμη βέβαια, μά ακοίμητη καί τρα
χεία αντίδραση.

"Αν δεν τό κάνουμε αύτό ό Λεβιάθαν έρχεται. « Έ κ  στόματος αύτού εκ
πορεύονται ως λαμπάδες καιόμεναι καί διαρριπτούνται ώς έσχάρας πυρός. Έ κ  
μυκτήρων αύτού εκπορεύεται καπνός καμίνου καιομένης πυρί ανθράκων. Ψυχή χυ
τού άνθρακες, φλόξ δέ έκ στόματος αύτού έκπορεύεται».

Αύτός θά γίνη ή ψυχαγωγία μας, ό αέρας μας, ή ζωή μας.
Α υ τ ό ς  θά γίνη ή Π ό λ η μ α ς.
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ΣΑΠΦΩ, ΤΟ ΛΕΣΒΙΟ ΑΗΔΟΝΙ
ΕΝΑ ΓΛΥΠΤΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΕΖΟΤΡΑΓΟΥΔΟ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΑΛΑΙΤΕΧΝΙΔΟΣ Α Ρ Ι Ε Τ Τ Α Σ  Φ Ω Ρ Μ Π Σ  Ο Λ Ι Β Ε Ρ

3 Αντιπνευματικές και άνοικτίρμονες για τούς °Ελληνες διανοητες θεωρούν
ται—και είναι—οι συνθήκες τής ζωής στη μεγάλη και πλούσια τούτη χώρα. Γ ι 
αυτό και λίγοι άνθίστανται ακόμη στο άναντι «ρεαλιστικό» ρεύμα, πού σαρώνει 
τού Νέου Κόσμον— και τον δικού μας κόσμον, τού 'Ελληνικού—τό λυρισμό, τήν 
αρμονία και την έξαρση. 'Ο  συγγραφέας τού κειμένου αυτού, πού κυριολεκτικά  
μάχεται από δύο περίπου δεκαετίες τώρα για την έπιβίωσι τού έδώ 'Ελληνισμού, 
είναι ανάμεσα ατούς λίγους... 'Η  κριτική μελέτη  «Σαπφώ, τό Λέσβιο αηδόνι», 
γραμμένη από τον Βορειοηπειρώτη καθηγητή καί λόγιο κ. Βασίλειο Γκά- 
τζαρο, συνδέεται πνευματικά όχι μονάχα μ 3 ένα γλυπτό έργο κι9 ένα π εζο 
γράφημα τής H a rr ie t te  F o rbes O liv er, πού ενσαρκώνουν τήν απέραντη έλ- 
ληνολατρεία της προς κάθε τι τό δικό μας, κλασσικό ή σύγχρονο, αλλά ταυτίζετα ι 
και μέ τήν έντονη νοσταλγία τού ξενητεμένου ομογενούς συγγραφέα. 'Ο  κ. Β. 
Γκ. ταξινομεί μέ έκδηλη, αλήθεια, στοργή και ομορφιά τον φυσικό καί ιδεατό 
έλλ,ηνικό κόσμο όπως τον συλλαμβάνει ή πάλλωυσα εθνική του ψυχή κι όπως τό 
απαιτεί, στήν εκδήλωσή της, ή καλλιτεχνική ευαισθησία τής 3Αμερικανίδος 
καλλιτέχνιδος.

Μ ΙΧ Α Α Η Σ  Μ Α Ν Ο Σ

Ξερριζωμένο άπό τά σπλάχνα της όροσειράς, πού όρίζει τά βόρεια σύν- 
ορα τής Γεωργιανής Π ολιτείας καί προχωρεί μεγαλόπρεπα ώς τήν καρδιά 
τής Τεννεσσή, ένα τριανταφυλλένιο κομμάτι μάρμαρο, περνάει άπό τή λεπτή 
διαδικασία μιας εύγενικής σύλληψ ης, γιά  νά άποθανατίση μέ τήν έπ ίζηλο 
περιποίηση τής σμ ίλης στήν τελική  του μορφή, έκεΐνο πού ό Πλάτων άπο- 
καλεί «Λέσβιο Α ηδόνι» , τήν Α ιολίδα λυρική π ο ιή τρ ια  Σαπφώ τής ’Α ρχα ιό 
τητας.

Πλαγιασμένο σέ μιά γωνιά, μέσα στο δεντρόφυτο κήπο ένός παληοϋ 
άρχοντικοϋ τής Ά τλά ντα ς, τό μάρμαρο αύτό, γίνετα ι πολύτιμο εύρημα και 
κτήμα τής Γεωργιανής καλλιτέχνιδος Ά ρ ιέττα ς  Φώρμπς Ό λ ιβ ερ , πού μέ 
τήν γλυκύτερη διάθεση υποτάσσεται υπομονητικά, γιά  τέσσερα όλόκληρα 
χρόνια, στις αυστηρές της άπαιτήσεις, γιά  νά άξιωθεΐ τελικά νά καμαρώσει 
τό Ιδανικό της όνειρο, ολοκληρωμένη πραγματικότητα.

—«Ό ραμα και ιδέα τό όνειρό μου αύτό, τονίζει ή μεγάλη κα λλ ιτέχνις  
Ά ρ ιέττα  Φώρμπς Ό λ ιβ ερ , τό είδα σαν μιά αύθόρμητη σύλληψη πού άκολού- 
θησε τήν άστραπιαία παρέλαση τόσων πολλών συγκινήσεων και συναισθη
μάτων πού έννοιωσα, όταν γιά  πρώτη φορά έπεσκέφθηκα τήν Ε λλά δα » .

Καί τά λόγια  αύτά ήχησαν σάν προμήνυμα έντονης μουσικής έπάνω 
σέ τύμπανο, σάν χαλαζόσφαιρες έπάνω σέ τσ ίγκ ινη  σκεπή πού ξαφνιάζει

I
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καί άφυπνίζει στοχασμούς και άναμνήσεις, γ ια  να τά διαδεχθή μιά στιγμιαία  
σιωπή πού βυθίζει τήν θηλυκή αύτή .αμερικανική προσωπικότητα σε μιά 
νέα κατάσταση περισυλλογής σκέψεων και αισθημάτων, γιά νά ξαναρχίση 
σέ λίγο  μέ άπαλώτερο τόνο, σάν σέ προσευχητικό μοτίβο: «Τά θαύματα τής 
Δημιουργίας στήν ένδοξη και πανώρηα έκείνη χώρα προβάλλονται, όχι μό
νον στή συνηθισμένα ζωντανή έκείνη εικόνα όπου καθαρά διακρίνεται ή 
θεία έπέμβαση μέ τή σοφή της τελειότητα, άλλ9 έπίσης στο βαθμό τής έκ
στασης και τού όραματισμοϋ. Έ κ ε ΐ τά πράγματα είναι ζωντανά. Έ χου ν  ψυ
χή . Έ γ γ ίζ ε ις  τήν ύπαρξή τους. Ν οιώ θεις τήν πνοή τους. Έ χο υ ν  φωνή. Δ ι
ηγούνται κάποια  ιστορία, κάποιο θρύλο. Και όλα δεν άπέχουν παρά όλίγα 
βήματα το έν5 άπό τ’ άλλο, σάν σέ χειροπιαστό χορό Ιστορικής Αλληλεγ
γύης πού σέ υποβάλλει σέ ρέμβη και θαυμασμό. Έδώ μιά άνθοστόλιστη 
κοιλάδα. Στήν πλαγιά  της μιά βρύση, πού σκέπτεσαι ψευδαισθητικά μέσ9 τή 
φ ιλοσ οφ ική  σου άδιέξοδο, ότι έκεΐ άσφαλώς θά σβύνουν τήν δίψα τους θεοί, 
νεράιδες, ήρωες πού ένώνουν τό άμνημόνευτο τού χρόνου μέ τό παρόν. Στή 
μέση, τό πεδίο κάποιας ένδοξης μ ά χ η ς -  άνεξάντλητο όρχαΐο παράγγελμα πού 
έπαναλαμβάνεται α ιώ νια , όταν νέα θυσία θά κτίσει νέο βωμό στις έλληνικές 
ιδέες άπό τις οποίες διδάσκονται οί παγκόσμιες έλεύθερες συνειδήσεις... πιο 
πέρα κάποιο  ιστορικό  μνημείο. Στήν άκρη, σέ κάποιο ύψωμα, λίγες μαρμά
ρινες κολώνες, άπομεινάρια  κάποιου έρειπωμένου άρχαίου ναού, κάποιου 
μαντείου ή κάποιου θεάτρου, κάποιου άθλητικού στίβου ή κάποιου άλλου 
θεσμού πού σου έμπνέουν προσκύνημα καί σεβασμό. Έ κ ε ΐ μακρυά, άμοιβαΐο 
τό τα ίρ ιασμα μεταξύ βουνού και θάλασσας. Και όταν μέ τό ήλιοβασίλεμα τά 
βουνά κατεβάζουν τή σκιά  τους, φωτοστέφανος πλαισ ιώ νει τήν ιερά γή των 
Ε λ λ ή ν ω ν  μέσ9 τ9 άθάνατά της δειλ ινά . Γ οητεία  σκορπάει μέ τις λεπτές του 
γραμμές τό έναλλασσόμενο έλληνικό  τοπεΐο και τά άφθονα θέλγητρα τής 
έλλ η ν ικ ή ς φύσεως μαγεύουν μέ τή ποικ ίλη  διακύμανση των χρωμάτων τους.

Ε ρ ω τ ικ ή  πρόκληση σέ πα ιχν ιδ ιά ρ ικο  χορό στήνουν οί δαντελλένιες 
άκρογιαλιές μέ τ ’ άπαλό τό κύμα καί μουσική συνοδεία τά βότσαλα. Λου
λουδένια  τά νησ ιά  πού ξεπροβάλλουν μέσα άπό τά καταγάλανα νερά των 
έλληνικώ ν θαλασσών. Έ να  χρώμα πού συναγωνίζεται έκεΐνο τ9 ούρανού 
πού τά θωρεΐ, ένώ μοναδικό καί άνυπέρβλητο τό φώς τό έλληνικό φωτίζει, 
μέ τή ν  κληρονομ ική  του λαμπρότητα, όλο τον κόσμο».

Στο σημείο  αυτό ή έλληνολάτρισσα ’Αμερικανίδα καλλιτέχνις έγείρει 
τήν φωνή της σέ τόνο πο ιη τ ικ ή ς  άπαγγελίας καί έπιλέγει: «Ποτέ μου δέν 
θά λησμονήσω  τό ξαλάφρωμα πού έννοιωσα στήν έξομολόγησή μου μέ τις 
έλλη ν ικές  αύρες πού άνύψωσαν τήν ψυχή μου σέ τέτοια έπίπεδα όπου άπο- 
κορυφούνται ή άναπτέρωση τού νού καί τής καρδιάς γιά μιά άμεση δράση 
καί δημιουργία . Γ ιά  πρώτη φορά στή ζωή μου έννοιωσα τέτοια πνοή άνα- 
ζω ογόνησης, μιά τόσο άνάλαφρη καλλιτεχνική  προσγείωση σέ τόπο τόσο 
φ ιλ ικ ό  όπου ή φ ιλοξενία  είναι τόσο φυσική, άπλή, πλήρης, άνυστερόβουλη 
καί όπου οί παραδοσιακές της ρίζες είναι τόσο πανάρχαιες, ώστε οί τόσες 
πολλές συγκ ινήσεις μου, πού ταυτόχρονα έννοιωσα, νά μούάξιώ νουνέπ ιτακτι- 
κά νά βρεθώ άναπόδραστα καθηλωμένη σ ’ ένα καθήκον νά φέρω σέ πέρας 
ένα έργο πού θά έκδήλωνε στούς άγαπημένους μου νησιώτες τής Λέσβου 
μιά ταπεινή  μου άνταπόδοση γιά τό χρέος μου, τό άρχαΐο καί τό τωρινό. Τό 
γλυπτό μου αύτό έργο—ή αναδημιουργημένη μου Σαπφώ—κοσμεί τώρα τό
τοπεΐο όπου άνέπνευσε καί έμεγαλούργησε ή μεγάλη αύτή λυρική ποιήτρια  
τής έλλ η ν ικ ή ς Ά ρ χα ιότη τος» .

Κ α ίσ βύνοντα ς ξαφνικά τή φωνή της, ή Ά ρ ιέττα  Ό λ ιβ ερ , σά μιάν άλλη
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Θρακική άμαζόνα πού, ενώ τρέχει καλπάζοντας πάνω στο λευκό της άλογο, 
σταματάει άπότομα μπροστά στην έκστατική εικόνα πού διαγράφεται άπό μιά 
καινούρια φυσική άποκάλυψη μέ όλοζώντανο τό χρωματισμό τής έξαΰλωσης, 
τής άνάπαυσης και τής γαλήνης.

Α κολουθεί κατάνυξη σε στιγμές σ ιω πηλής περισυλλογής!
Έ ω ς εδώ έχομε, τήν εικόνα τής άνθρώπινης προσω πικότητας μέ τήν 

ψυχική της έξαρση και τις άρετές της, πού έκδηλώ νονται στον παραπάνω 
ύμνο για τήν Ε λλάδα . Έ να ν  ύμνο, πού ή Α μ ερ ικα νίδα  κα λλ ιτέχνιδα  άπο- 
θανατίζει μέ τή μεγάλη της προσφορά, μέ τήν,τέχνη  τής σ μ ίλης της πού έρ
μη νεύεται σ ’ ένα μάρμαρο προϊόν τής γενέτειράς της, καί τέλος μέ τό συμβολι
κό ταίριασμα τού βάθρου πού άποτελεϊται άπό λέσβιο  βράχο στο βαθύ τρ ια ντα 
φυλλί καί άπό τό Γεωργιανό μάρμαρο, στο ίδ ιο  άλλά άνοιχτότερο χρώμα, πά
νω στο όποιο σμιλεύτηκε ή άθάνατη πο ιή τρ ια  Σαπφώ, τών έλληνικώ ν Ιστο
ρικών χρόνων.

Τό Γεωργιανό αυτό μάρμαρο, ήταν τής τύχης γραμμένο, νά ένσαρκώση 
όχι μόνον τά λεπτά όνειρα, τούς παλμούς καί τις καλλ ιτεχνικές φ ιλοδοξίες 
τής φημισμένης αυτής καλλιτέχνιδος, άλλά έπίσης έναν άθλο ύποταχθέντα 
στή ζηλευτή θυσία, στήν όποια τόσο θεληματικά υποβλήθηκε ή Ά ρ ιέ τ τα  
Φώρμπς νΟλβερ, ή διακεκριμένη αυτή έργάτρια  στής σμ ίλης καί τών χρω μά
των πού τόσο δυνατά άγάπησε ό ,τι κλασσικό καί σύγχρονο έλληνικό .

Τό έργο της παριστάνει τή Σαπφώ καθισμένη έπάνω σέ βράχο, άτενί- 
ζουσα τά παράλια τής άρχαίας Λυδίας. Μ ιά χλαμύδα πέφτει άπό τόν άριστε- 
ρό της ώμο μέ πτυχές, χαραγμένες καί βαμμένες στο βαθύ θαλασσί καί στήν 
ράχη του ένα ρόδο σάν πόρπη. Τά μαλλιά της σχηματίζουν δεσμίδες πού 
κατεβαίνουν έμπρός καί πίσω σέ βοστρύχους καί μιά κορδέλλα καταλήγει 
στούς κροτάφους, όπου δυό κόκκινα  ρόδα μέ φύλλα τρανταφυλλιάς π λ α ισ ιώ 
νουν τόν άριστερό, καί ένα όμοιο τριαντάφυλλο μέ δάφνινα φύλλα τόν δεξιό. 
Μέ τό άριστερό της χέρι κρατάει συμβολική λύρα σέ έρυθροπόρφυρο καί 
χρυσό χρώμα καί μέ τό δεξιό τό πλήκτρο άπό φύλλο πραγματικού χρυσού. 
Καί τά νύχια άμφοτέρων τών άκρων είναι βαμμένα έλαφρά άπό μιά π ο ικ ι
λία χρωμάτων. Τά χρώματα όλων αύτών τών άντικειμένω ν πού τόσο πολύ 
έλάτρευσε ή άρχαία ποιήτρια , είναι άνεξίτηλα. Κάτω δέ καί στήν άριστερή 
πλευρά τού άγάλματος—σάν έπίγραμμα—είναι βαθειά χαραγμένοι στό μάρ
μαρο μέ φύλλα χρυσού οί παρακάτω σ τ ίχο ι τής Σαπφούς πού διεσώ θησαν 
καί άπευθύνονται πρός τόν 'Α λκα ίο , γραμμένοι στήν Α ιολ ική  διάλεκτο, 
στήν όποια καί οί δύο λυρικοί Μ υτιληναϊο ι π ο ιη τές  έγραψαν:

ΑΙ δ’ ήχες εσλ(ον Ιμερον ή κάλον 
καί μή τι τ  εϊπην γλώσσ* έκύκα κάκον, 
αιδώς καί νϋν α ονκ είχεν δ π π α τ \  
άλΧ έλεγες περί τω δίκαιο.),

Μεταφέρω έπίσης έδώ τήν άπόδοση τών στίχω ν αύτών στήν Ν ε ο -  ελ
ληνική  κατά μετάφραση τού Μ υτιληναίου καθηγητή Χ ρίστου Π αρασκευαίδη, 
ό όποιος άσχολήθηκε μέ τή μελέτη τής Α ίολ ική ς ποιήσεω ς πού πρώτα - πρώτα 
έκαλλιεργήθηκε στό νησί του Λέσβο:

*Αν ήταν αψεγάδιαστος 6 πόθος σου κΓ αθώος
και λόγος δεν τριγύριζε κακός στή γλώσσ έπάνω, , .
δεν θά κρατούσε χαμηλά άπό ντροπή τά  μάτια
μόν Θά?,εγες ελεύθερα στό νοϋ σου *κείνο πώχεις.
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Σ τίχο ι πού κατά προτίμηση τής έκλεκτής γλύπτριας έχαράχθησαν στο 
πρωτότυπό τους επάνω στο μάρμαρο έπιγραμματικά, γιά νά ύπενθυμίζει στά 
σποραδικά, άνεύθυνα νεώτερα και έπ ιπόλα ια  χαριεντίσματα πού έκπηγάζουν 
άπό τήν επαγγελματική  ά ντιζηλ ία  τών κωμικών τών κλασσικών χρόνων καί 
τών μετέπειτα Ρωμαίων, πώς ή ήθική  υπόσταση τής λυρικής πο ιήτριας καί 
τών στίχω ν της μεσουρανεί πεντακάθαρα.

Μ έσ’ άπ’ τά κρυστάλλινα νερά τού Α ιολικού λυρισμού κυλούν οί λυ
γεροί Σ απφ ικοί σ τ ίχο ι τών Ά σ κληπιάδω ν, τών ''Υμνων, τών Έ λεγειώ ν καί 
τών Έ πιθαλαμ ίω ν  μέ συναρπαστική χάρη καί έγκόσμια ώμορφιά καί χωρίς 
καμμιά ήθική  έπιληψ ιμότητα . Πάθος χαρούμενο ή μελαγχολικό σ ’ άπαρά- 
μ ιλ λη  τρυφερότητα καί βαθύτατο αίσθημα χαρακτηρίζει, βέβαια, τά τρα
γούδια  της πού δίδαξε στή μουσική καί π ο ιη τική  της σχολή , άλλά ό έρω
τός της πού τόσο έντονα διακρίνεται στούς στίχους της, είναι άγνός στήν 
έκφρασή του, άθώος στήν έκδήλωση, παρθενικός πού έξαίρεται άπό θρη
σκευτική  εύλάβεια. Κ αί τίποτε τό μεμπτό ήθικά. Οί παρθένες πού παρελαύ
νουν στά τραγούδια της διατρανώνουν τήν "Ανοιξη τής ζωής στό θείο της 
μεγαλείο  καί σάν δημιουργική  δύναμη χωρίς σεμνοτυφία ή άνομη διανόηση. 
Έ ρ ω τα ς συνυφασμένος μέ τήν άνθρώπινη ζέστη καί άγάπη, μέ τή λατρεία 
προς τή φύση καί τ ις  ώμορφιές της, μέ τά νειάτα—τις λαχτάρες καί τις έκ- 
δηλώ σεις τους οτή ν  Ιδέα μιας άνθισης πού μέλλει νά δέσει τούς καρπούς 
της, μά έπίμονα καθυστερεί γιά νά μή χάσει τήν αίγλη, τό χυμό, τό σφρίγος 
της στό έπακόλουθο έργαστήρι τής ώριμότητας.

Ή  «"Ανοιξη τής ζωής» μένει αιώνια στή Σαπφική σύλληψη καί Ιδανι
κή. Ό  δέ έρως πού είναι τό προϊόν τής σύλληψ ις αύτής, είναι ή 
πνοή αύτής τής ζωής άσπιλη  καί άμόλυντη πού δ ια ιω νίζει μέ τό έλπιδοφόρο 
της μήνυμα τή χαρά, τή λαχτάρα, τή συγκίνηση, καί τή φιλοδοξία κάθε άν- 
θρώ πινης προσδοκίας, πού άρχίζει άπό τή στιγμή πού ό άνθρωπος αίσθάνε- 
τα ι αύτούσια τήν  ύπαρξη και τήν όντότητά του καί μέχρι τήν ώρα πού περι
πλέκεται μέ τις φουσκοθαλασσιές τής ζωής.

"Ετσι, χω ρίς νά άποκρούει τή φυσική του διαδοχή, ή Σαπφώ, άποφεύ- 
γει τό στάδιο  τής καρποφορίας στή φ ιλοσοφική συνέπεια μή τύχει καί τό 
άντικαταστήσει ή άπογοήτευση. Ή  άνησυχία  αύτή είναι έκείνη πού ποτίζει 
μέ τά γλυκά πικρά  δάκρυα τής μελαγχολικής νοσταλγίας τό περιβόλι τώνά· 
ναμνήσεών της. Καί ή άνησυχία  αύτή είναι τόσο παντοτεινά άνθρώπινη, ό 
σο είνα ι τά νειάτα στήν νοσταλγική τους άνάμνηση. Ε ίναι κάτι πού έχουν 
άπαθανατίσει τά Σαπφικά τραγούδια.

Τ ήν  παρέκκλιση  αύτή άπό τήν κύρια γραμμή τής μελέτης μου έθεώρη- 
σα έπ ιβεβλημένη , μέ τήν πρόθεση νά καταδείξω, ότι τό έπίγραμμα πού χαρά- 
χθηκε στό άγαλμα τής ΣαπφοΟς είναι άξιοσημείω το προτέρημα έκλογής γιά 
τήν Ιστορική  άλήθεια  πού πρόκειται νά ίκανοποιή τόν όρθολογισμό, τή 
νοημοσύνη καί τή δ ιανοητική  δίψα τοϋ έπισκέπτη .

Ή  έκταση όμως τών πληροφοριών, πού έχω άποκομίσει γύρω άπό τήν 
έντύπωση καί κα λλιτεχνική  ικανοποίηση πού προξένησε τό γλυπτό αύτό έρ
γο τής Ά μ ερ ικα ν ίδος καλλιτέχνιδος, είναι πολύ περιορισμένη. Θετικά γνω
ρίζω μόνον ότι ή Ά ρ ιέττα  "Ολιβερ κατέχει έξέχουσα θέση μεταξύ τών δ ια 
κεκριμένω ν ’Αμερικανών καλλιτεχνώ ν. ’Α λλ’ αύτό δέν δύναται νά προδικά- 
ση, κατ’ άπόλυτο λόγο, μιά έπ ιτυχία  πού πέφτει σάν θέμα μέσα στά όρια 
τής φ ιλοδοξίας τών τεχνοκριτώ ν. Ε λά χισ τα  σκόρπια φύλλα τοϋ 1960, πού 
άνήκουν στον ’Α θηναϊκό καί Λέσβιο τύπο, άπό έκείνα βέβαια πού περιήλ
θαν στή διάθεσή μου, λέγουν πολύ όλίγα καί χωρίς κριτικά  σχόλια. Ή  δέ
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εικόνα της, όπως τήν συνέλαβε ό φωτογραφικός φακός, μέ διδάσκει όλι- 
γώτερο. Έ τσ ι μοϋ λείπει κάθε υπεύθυνη διαφώτιση σχετική  μέ τήν άπόδοση 
τής σμίλης τής Γεωργιανής καλλιτέχνιδας στήν έρμηνεία τής Σαπφικής π ρ ο 
σωπικότητας πού, σάν καλλονή καί μεγίστη πο ιητική  μορφή, προσαγορεύτηκε 
«Δεκάτη Μούσα» ή Πλατωνικά, «Λέσβιο ’Α ηδόνι».

Ή  ιστορική παράδοση άναγνωρίζει τήν άθάνατη π ο ιή τρ ια  τών λ υ ρ ι
κών στίχων ώραιότατη, γεγονός τό όποιο δεν είναι άμφ ισβητήσ ιμο καί φαί
νεται καθαρά κΓ άπό τήν προς αυτήν έρω τικήν έξομολόγηση τού π ο ιη τή  
’Αλκαίου:

Ίόπλοκ  άγνα μελλιχόμειδε Σάπφοι 
θέ?.ω τι τ ’ ειπην, άλλα με κωλύει αιδώς,

[Μενεξεδένια, άμνριστη, γλυκοχαμογ έλουσα Σαπφώ, 
κατ' εχω νά σου είπώ, μά άπό ντροπή σω παίνω ].

καί πού ή άπάντηση τής πο ιήτριας έχαράχτηκε έπιγραμματικά στο άγαλμά 
της, άλλα ή πραγματική της εικόνα λείπει. Ά τυ χώ ς, μέχρι τώρα, ή ά ρχα ιο- 
λογική  σκαπάνη δέν κατώρθωσε νά φέρη στο φώς τής ήμέρας τήν ά λη θ ινή  
της μορφή σ ' ένα γλυπτό έργο τής ισ τορ ικής ή τουλάχιστον τής κλασσ ικής 
περιόδου.

Μ’ όλα ταϋτα, ή σμίλη καί ό χρω στήρας πολλών νεωτέρων κ α λλ ιτε
χνών μέ ρωμαντική διάθεση καί έμπνευσμένων άπό τήν ίστορία , τούς θρύ
λους καί τά διασωθέντα τραγούδια τής περίφ ημης λυρ ικής π ο ιή τρ ια ς, έφ ι- 
λοτέχνησαν μερικά έργα τής Σαπφοϋς, όπως τά άγάλματα τού G ros (1801), 
τού C laude Ram ey (1801), τού D u rre t, τού Ρ. Ν. B eau v a lle t, τού G . D ie- 
boft, τού G. G roo taers, τού C lesinger, καί τό π ιό  φημισμένο άπ’ όλα, τού 
P rad ier, πού βρίσκεται στό Μ ουσείο τού Αούβρου. Στό Μ ουσείο τής Νεα- 
πόλεως ύπάρχουν έπίσης μια ζωγραφική είκόνα καί μια όρειχάλκ ινη  προτομή 
πού υποτίθεται ότι είναι τής Σαπφούς, έργα τού H e rcu lan u m , καί στό Β ατι
κανό ένα μαρμάρινο άγαλμα πού άποδίδεται σέ άρχα ίο  γλύπτη. "Ολα όμως 
αυτά τά έργα τέχνης έκφράζουν τήν κατ’ είκασία, μά ιστορικά  κ α λ λ ιτεχν ικ ή , 
σύλληψη τών έργατών τους ή ένα προαιρετικό  συμβιβασμό μεταξύ ύποθέ- 
σεως καί άρχετυπίας. Κατά συνέπεια, έάν ύποτεθή πώς ή έλλειψ ή μου σέ 
συγκεκριμένες πληροφορίες γύρω άπό τήν ύπαρξη στή Ρώμη χάλκινου  
άγάλματος τής Σαπφούς τού 4ου π.X. αιώνα, έργο τού γλύπτη Σ ιλανίω να, πού 
μεταφέρθηκε έκεϊ άπό τό πρυτανείο τών Συρακουσών, δέν μέ διαψεύδει γ ια  
τό άντίθετο, τότε ή χρήση ύπό τ ή ς ’Α ριέττας "Ολιβερ τής Σαπφικής μορφής 
άπό άρχαίο νόμισμα γιά πρωτότυπο, δ ικα ιολογείτα ι άπόλυτα, γ ιατί, περισσό
τερο άπό κάθε άλλο, αύτό μπορεί νά θεωρηθή ώς ή αύθεντικώτερη ύπάρχουσα 
πηγή.

"Ας σημειωθή άκόμη έπί τού προκειμένου, ό τι ή Ά ρ ιέ τ τα  Φώρμπς 
Ό λ ιβ ε ρ  σάν ζωγράφος καί γλύπτρια  κατατάσσεται στή σχολή  τού έξπρεσ- 
σιονισμού. ’Α ρχή, θεωρία καί έφαρμογή τής σχολή ς αυτής είνα ι ή έλεύ- 
θερη έσωτερική έκφραση τού άτόμου μέ τήν υποκειμενικότητα , τις  σ υ γκ ι
νήσεις καί τις α ίσθήσεις του.

Ή  Ά ρ ιέττα  "Ολιβερ λοιπόν, σάν έξπρεσσιονίστρια  καί όλίγο συμ
βολική, στά έργα της δέν έγγίζει τήν ά ντικε ιμ εν ικότη τα  τού άτόμου σ τίς  
έξωτερικές του λεπτομέρειες, άλλά έλαφροπατώντας περνάει μέσα άπό τά 
έγκόσμια καί όρατά καί ε ίσέρχετα ι στά πνευματικά καί άόρατα. Μ ’ αύτό 
τόν τρόπο, ή Α μ ερ ικα νίδα  κα λλ ιτέχν ις , συλλαμβάνει τήν έσω τερική έκ-
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φράση τοϋ άτομισμοϋ καί τήν ένσαρκώνει στή σκιαγράφηση μιας νέας έ- 
ξω τερ ική ς εικόνας πού άντικατοπτρίζει τό άτομο σάν ιδέα, ψυχή και σύμ
βολο. Γ ια τί ή ζωή δεν είναι έκεΐνο πού βλέπομε σάνέπ ιφ άνεια , άλλά ή έπι- 
μελημένα κρυμμένη ή φυσικά άόρατη εικόνα της.

— «Είδα τό Λ ονδίνο και τό Π αρίσι νάν θριαμβευτική έξέλιξη τής άν- 
θρώ πινης πάλης μέ άφετηρία τή σκοτεινή περίοδο τοϋ μεσαίωνα. Τή Ρώμη 
όλιγώ τερο σάν ’Α ναγέννηση και περισσότερο σάν κλασσική άντιγραφή, μά 
έθαύμασα τήν ’Αθήνα δ ιότι ό σύγχρονος πολιτισμός και νεωτερισμός δεν 
μπόρεσε ούτε θά κατορθώσει νά επισκιάσει τό άρχαιο κάλλος στήν έκσταση 
και στήν πρωτοτυπία του. Νά γ ιατί ή κλασσική τέχνη , μοναδική στον κό
σμο σε σύλληψ η καί ώμορφιά, δεν μπορεί νά έπαναλαμβάνεται, μπορεί μό
νον νά άντιγράφεται. Καί δεν σκέφθηκα ποτέ μιά άντιγραφή», τονίζει, μέ 
έμφαση καί αύτοπεποίθηση, ή Ά ρ ιέττα  Φώρμπς Ό λ ιβ ερ .

Μ έσα σ ’ αυτά τά πλαίσ ια  ζεί λοιπόν καί άποδίδει ή τέχνη τής έλλη- 
νολάτρ ισσας Ά μ ερ ικα ν ίδος καλλιτέχνιδος. Καί ή τέχνη της δεν ερμηνεύει 
τύπους κατά γράμμα, άλλά συναίσθημα καί ίδανικότητα. Τά έργα της, σέ 
ζω γραφικούς πίνακες, άνέρχοντα ι στά πεντακόσια περίπου. Πολλά άπ’ αύτά 
είνα ι έμπνευσμένα άπό τις φυσικές καλλονές, τή μυθολογία καί τά έλληνικά 
νησ ιά . ’Από τά γλυπτά της δέ έργα, πού άνέρχονται σ ’ έξήντα, ένα είναι τό 
άγαλμα τής Σαπφοϋς, τό όποιο  ή μεγάλη καλλιτέχνις τό περιέβαλε μέ με
γαλύτερο ένδιαφέρον, μέ τή γνωστή θυσία πού παραπάνω άναφέρθηκε, μέ 
μ ητρ ική  στοργή. Τό άγαλμα τής Σαπφοϋς, τοποθετημένο τώρα στό λόφο 
άπέναντι άπό τόν Ά π έλ ε ιο  χώρο, άπ’ όπου ή λυρική  ποιήτρια  άγνάντευε 
τήν  Α ίολίδα  γή τής Μ ικράς ’Ασίας, καθρεφτίζεται στά γαλανά νερά τοϋ 
Α ιγαίου. ’Ο λίγες έκατοντάδες μέτρα άπό τήν άριστερή έξοδο τής πόλεως, 
τής Μ υτιλήνης, ό παραλιακός δρόμος φέρνει τόν έπισκέπτη κοντά του. 
Γύρω του ένα μαγευτικό τοπεΐο, πού τό συγκροτεί μιά καταπράσινη λοφοσει- 
ρά μέ σκόρπιες έληές καί πεϋϋα πού κατεβαίνουν προς τή θάλασσα, δίνει - 
ξεχω ριστή  γοητεία  στή δεσπόζουσα θέση του. Καί ένώ άπέναντι—δίπλα άπό 
τό Φ άρο— κάτω στήν άκρογιαλά χάσκει ό «γήινος βάτραχος», πού ό σύγ
χρονος Μ υτιληνα ίος, δ ιακεκριμένος λογοτέχνης καί άκαδημαϊκός Στρατής 
Μ υριβήλης άπέδωσε στήν Ιστορία τοϋ παραδοσιακοϋ θρύλου τοϋ λαοϋ γιά 
παντοτεινά , μύστηριακή ρ ίχνει άπό ψηλά τή σκιά  του τό μισοχαλασμένο 
Γενοβέζυ*· κάστρο.

Τό άγαλμα τής Σαπφοϋς, ή πολύτιμη αύτή προσφορά τής Ά ρ ιέττα ς 
Ό λ ιβ ε ρ  πού έγινε τήν 24η Μ αίου τοϋ 1960, ήμέρα τών γενεθλίων της, συμ
πληρώ νει τώρα κάποιο κενό. Κ άτι πού έλλειπε άπό τόν τόπο του καί πού φ ιλο
τέχνησε ή Γεω ργιανή καλλιτέχνιδα  σ τό ά τελ ιέ  της στήν Ν έα Ύ όρκη , μέ τήν 
ίδ ια  θέρμη μιας νέας κόρης τοϋ παληοϋ κα ιροϋπού στον άργαλειό τηςϋφαινε 
τά Ιδανικά της όνειρα, μέ μουσική  συνοδεία τόν ύμνο της πρός τήν Ε λλάδα 
καί μ ' έπωδό τό άκόλουθο πεζοτράγουδο, πού αύθόρμητα ένεπνεύσθηκε μέ 
τό γλυκοχάραμα τής άναχωρήσεώς της άπό τή Λέσβο, τήν 28η ’Ιουλίου τοϋ 
I960, έπομένην τής επίσημης τελετής τών άποκαλυπτηρίων:

Α Υ Γ Η

Μενεξεδί, τώρα δά στό λόφο σον, Σαττφώ μου, τό φως άπ?Μ)νει
ή ροδάτ ανγή

Κ ι3 ακόμα δεν εφάνηκε στα γαλήνια νερά τον 5Ιούλη
ή αρμάδα τών γρ ι— γοί, ή φιδωτή
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Μέσ’ τή θλίψη τον αποχωρισμού, ώ Λέσβο, ή καρδιά μου,
τό λέει, ή βαρεία

Πώς δεν ύπάρχει άλλη απόφαση καμμιά.
Σαν για μένα άπ’ τον Πειραιά Θάρθεϊ μια ταχειά,

δχι πειά οι γρ ί— γρί, σιλονέττα άλλη 
Νά μ ’ άδράξει με βιά άπ τον εξώστη μου και τον λιμανιού

τήν αγκάλη
Και Θά μιλήσει, στή δική μας τη γλώσσα, ή μια στην άλλη:
«Στο καλό Μυτιλήνη, στο καλό Λέσβο, στο καλό

νέοι καί παληοι θερμοί φίλοι»
Κι δταν γοργά τά κύματα θαλάσσιο δρόμο θά χαράξουν 
«Κόρη μου» Σαπφώ, στο διάβα μου κοντά άπ’ τό γιαλό,
Στής επιστροφής μου τότε τις άριστες σκέψεις κοντά εδώ 
'Ό που ή καρδιά μου νοιώθει σάν στο δικό μου πατρικό 
Πιστοί φρουροί σου, Σαπφώ, ας είν’ οι γκριζοπράσινες έληές

και τ ’ απαλά τά κύματα νανουριστοί τραγουδιστές σου 
Παντοτεινό Θά βλέπω μπροστά μου τ  όραμα σου

όσα, πριν σέ ξαναδώ, φεγγάρια κι άν περάσουν 
Και όπως τώρα πειά ξεκούρασμα θά βρίσκεις

σέ οίκεΐα τοπία  κλασσικά
Θερμά θά σέ θωπεύουν οι ανατολίτικοι ήλιοι

καί τά μελτέμια  θά σε φιλούν δροσιστικά. 
Σ ’ ενάντιο άγριο κϋμα, φρόντισε νά μή Θολώσει

τ ’ όραμά σου,
Προσεκτικά Θά βοσκολογώ εγώ τό λόφο σου

πάν* άπ’ τήν πλώρη,
ΧΩ1 σύ κόρη μου «άναδημιονργημένη», Θάχω

πηγή  πνοής τής νέας μου ζωής, τήν παρουσία σου
πού εμψυχώνει.

«Δέν είμαι πο ιή τρ ια —τονίζει ή μεγάλη κ α λ λ ιτέχ ν ις— και οί σ τ ίχο ι 
μου αύτοί δέν είναι τίποτε άλλο παρά τό αύθόρμητο ξέσπασμα τοϋ συν
αισθηματικοί) μου κόσμου πού έκδηλώθηκε σέ λόγια».

Στήν ταπεινή μου φ ιλοδοξία  ν’ άποδώσω τούς στίχους και στην έλλη- 
ν ική—πού τόσο πολύ τα ιρ ιάζει στήν ιστορ ική  του συνέχεια—τό μετέφρασα, 
όπου στάθηκε δυνατό, έμμετρα, κάτι πού λείπει άπό τό πρωτότυπο. Τό ρυ
θμό και τήν παρήχησή του προσπάθησα νά διατηρήσω  κάπως καί έφ’ όοον ή 
έλλειψη τοϋ μέτρου καί ή Ιδιότυπή του συνοχή έπέτρεπαν, άλλά έκεΐνο πού 
νομίζω ότι έμεινε άκέραιο, είνα ι τό νόημα και τό αίσθημα πού κλείνουν 
μέσα τους οί στίχο ι.

Μέ τό τραγούδι της αύτό ή Ά ρ ιέττα  Φώρμπς νΟ λιβερ κλείνει τό με
γάλο κύκλο τής πολύτιμης προσφοράς της. Σ’ αύτό περ ισ υλλέγει μέ στοργή 
δ,τι οί νέες άτμόσφαιρες, οί νέες φ ιλίες καί ο ί νέες άναμνήσεις τής έδωσαν : 
τις Ιδέες, τις άγάπες, τις θρησκείες καί τ ις  συγκ ινήσεις της πού τήν συν
έδεσαν τόσο δυνατά μέ τήν ελλη ν ική  γή, ώστε νά τήν αισθάνεται σάν τή 
δική της τήν πατρίδα.

Έ τσ ι, περισσότερο άπό κάθε άλλο, ή Ά ρ ιέττα  Φώρμπς *Όλιβερ, ε ίνα ι 
Έ λληνίδα . Ε ίναι Έ λλη νίδα  γιατί, σάν ’Αμερικανίδα, π ιστεύει σ τήν  άμοι- 
βαιότητα τών Ιδανικών τών δύο χωρών πού μέ τό ίδ ιο  πνεϋμα κατέκτησαν
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01 ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΕΣ ΚΕΡΑΣΙΕΣ

Γεννήθηκα καί μεγάλωσα δίπλα στα 
σύνορα. Δ ιακόσ ιες περίπου καλοκαμω
μένες δρασκελιές τόπο άπό τό σ π ίτι μας 
τελειώ νει τό Ε λ λ η ν ικ ό  κ ι’ άρχινάει τ ’ 
Ά ρ β α ν ίτ ικ ο , άκριβώς έκεΐ στή «Ράχη 
τοϋ Χότζα», πού ήταν στημένη ή άσπρη 
πυραμίδα μέ σημαδεμένα στις δυό της 
πλευρές δυό κεφαλαία γράμματα, «Ε» άπό 
δώθε και «Α» άπό κείθε μεριά. Σέ κείνη 
κεΐ πάνω τήν ράχη ήταν χτισμένα καί 
τά δυό φυλάκια, τό Ε λ λ η ν ικ ό  μέ τά 
κόκκινα  κεραμύδια, κΓ άντίκρα τουσ τά  
150 μέτρα τ ’ Ά ρ β α ν ίτ ικ ο  σκεπασμένο 
μέ τις  στα κτιές βαριές πλάκες. Κάτω 
στα πόδια  τής ράχης, ά ρχινά ει καί ξα 
πλώ νεται ό κάμπος τής Δερόπολης, πού- 
ναι χ ιλ ιοτρα γουδισμ ένος άπό τούς συν
τοπ ίτες μου καί, καταμεσίς τοϋ κάμπου, 
κυλάει ένα φ ιδ ίσ ιο  ποτάμι πού όμοιά 
ζε ι περισσότερο μ ’ άσπρο πελώριο ζω- 
νάρι, μαθές άπό τά χαλ ίκ ια  πού ροβο- 
λοϋν άπό τήν γύρω κακοτοπιά.

Ά ν τ ίκ ρ α , έκεϊ πού τελειώ νει ό κάμ
πος κι* άρχινοϋν τά γκριζόμαυρα, άπό 
τις πολλές άσφάκες, βουνά, τά Ά κ ρ ο -

κεραύνια όπως μάς τάλεγε ό δάσκαλος, 
έκεϊ σ ιή ν  άγκαλιά τους θαρεϊς, είναι 
άραδιασμένα τά χωριά τής Δερόπολης. 
Χωριά μικρά και μεγάλα, π ' άπόμειναν 
μέ τόν κόσμο και τις Έ κκλη σ ιές  τους 
άπό κείνα τά χρόνια  πού τά πρωταντί- 
κρυσα σ τ5 Ά ρβα νίτικο  κουμάντο... ώς 
τά τώρα καί ποιός ξέρει σάν πόσο ά* 
κόμα...

Κάθε Κυριακή καί γιορτή πρωί καί 
στούς έσπερινούς, άκούγαμε έμεΐς άπό 
δώθε τις καμπάνες άπό πέρα... Τό Βου· 
λεράτι είχε τήν πιό μεγάλη καμπάνα, 
τήν ξεχωρίζαμε άπό τό ήχηρό βαρύ της 
χτύπημα...

Στο φυλάκιο τής Παναγιάς, όπως τό 
λέγαμε, γιατί πιό δώθε μέσα στά δέντρα 
ήταν τό ξωκκλήσι της, περνούσαμε τις 
ώρες τής σχόλης μας έμεΐς τά παιδιά 
τοϋ χωριοϋ. Ε ίχαμε πάντα φ ιλίες μέτούς
4—5 Ά ρ τινο ύ ς  εύζώνους καί μερεμε- 
τιόμασταν καί πότε - πότε μέ καμμιά φέ
τα κουραμάνα, πού μάς φαίνονταν «μό
σχος καί βασιλικός» μπροστά στό δι- 
κόμας τ’ άνακατωμένο μέ καλαμποκά-

καί θεμέλιωσαν τήν Ιδέα τοϋ «Καλοΰ καί Ω ραίου», τής «Ελευθερίας», καί, 
τής «Δημοκρατίας».

Νά γ ια τί ο ίΑ γα πη μ ένο ι της νησιώ τες τής Μ υτιλήνης τήν μετονόμα
σαν έλλ η ν ικ ά  «Χ αρίκλεια» άντί « Ά ρ ιέττα »  πού τούς είναι όνομα όλίγο 
γνωστό. «Χάρις» καί «Κλέος» σέ συνυπαρκτό συμβίωμα πού συνδέουν τ’ ό
νομά της, συμβολικά καί τόσο φυσικά, κατ’ εύθείαν μέ τήν έλληνική  άρ· 
χα ιό τη τα , άλλά καί μέ τήν άγάπη τοϋ λαοϋ τής έλλ η ν ικ ή ς  γής, τα ιρ ιάζει 
πειό  καλά στή λαϊκή  φ ιλοσοφία .

Καί μέσ’ άπό τό βάθος τών αίώνων, ιδεατή, καί σάν μιά σύλληψη έν- 
σαρκωμένη στό Γεω ργιανό μάρμαρο, ή Σαπφώ, ένώ θά παρακολουθή σ ιω 
πηλά τήν ά ρ χα ιο λ ο γ ικ ή  σκαπάνη πού έκεϊ πολύ κοντά καί μόλις χθες έ
φερε στό φώς τό άρχα ΐο  της Θέατρο, πνοές λουλουδιών και αύρας σέ άρω- 
ματισμένο συνδυασμό θά χαράζουν καί νέο μουσικό πεντάγραμμο όπου, μέ 
τό γλυκοχάραμα, κάποιο μ ικροσκοπ ικό  άηδόνι, μιμούμενο τό λυρικό χε ί
μαρρο τής άθάνατης πο ιήτριας, θά συνθέτη καί νέο ύμνο στήν άειθαλή 
έλλ η ν ικ ή  α ιω νιότητα .
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λευρο. Δέν ξέρω γιατί τόσο πολύ μας 
συμπαθούσαν οί εύζωνοι, ίσως γιατί μας 
φόρτωναν ταχτικά τις βαλέρες στό γαϊ- 
δουράκο τού φυλακίου καί τις γιομίζαμε 
άπό τή βρύση τού χωριού. ’Εγώ κΓ ό 
Βασίλης εΐμασταν οί πιό ταχτικο ί μου- 
σαφιρέοι στό φυλάκιο. Σαν πόσες φορές 
δέν γυρίσαμε στό χωριό νά βρούμε αύ· 
γά, τυρί, κοτόπουλα για  τούς εύζώνους...

Ύ στερα άπό κάθε μεγάλη δουλειά... 
ή πληρωμή ήταν νά ρίξωμε στό σημά
δι. Κρατούσε ό εϋζωνας τό ντουφέκι κ ι’ 
έμεΐς σημαδεύαμε καί τραβούσαμε τήν 
σκανδάλη.Έ να άδειο σκουριασμένο σαρ
δελοκούτι καμιά σαρανταριά μέτρα πά
νω σέ μιά άσφάκα στηριγμένο, ή τα ντό  
σημάδι... Ό  φίλος μου ό Βασίλης, θυ
μάμαι, μιά δυό φορές χτύπησε ή σφαίρα 
του τό σημάδι καί μού έκανε τόν παλ- 
ληκαρά... ’Αλλά καί μέ τόν δάσκαλό 
μας τόν Σωκράτη συχνά πηγαίναμε πε
ρίπατο στό φυλάκιο. Τότε έγώ μέ τόν 
Βασίλη κάναμε έκεΐ τόν νοικοκύρη σ τ’ 
άλλα παιδιά.

Πέρα άπό τό σύνορο, πίσω άπό τό 
Ραντατοβούνι, είναι ή Ε π ισ κ ο π ή . Ε ί
ναι τό· χωριό πού κατοικούσε τότε ή 
θειά μου ή Χαρίκλεια, γιατί στά χρόνια  
τής Τουρκίας πού ήταν ένα Β ιαλέτι ό 
τόπος μας, πολλές κοπέλες πήγαν νύφες 
στ’ άπεναντι χωριά κ ι’ άπόμειναν χωρίς 
νά ίδοΰν ποτέ τό Ε λλη ν ικ ό , όπως τό 
είδαν οί μανάδες μας άπό δώθε.

Μιά βουκέντρα ήλιο μέ τά πόδια ε ί
ναι ή ’Επισκοπή, σάν είχες βέβαια τό 
«πασαπόρτι» στήν τσέπη... άλλοιώς, 
σκά... σκά... σοΰ έλεγαν οί ’Αρβανίτες 
στό φυλάκιο καί έπανώτιζαν τά χέρια, 
δείχνοντας ότι, σάν δέν τούς άκούσης 
καί διαβής κρυφά τό σύνορο, θά σέ πιά- 
σουν καί θά σέ παν δεμένο στον «καπι- 
τέρη τους»

Θάταν πρός τά τέλη του ό Μ άης, 
θαρρώ, πού πήραμε κείνη τήν άπόφαση 
μέ τόν φίλο μου έκεΐ στ’ σύνορο κάτω 
άπό ένα πελώριο Σφενδάμι.

’Αποφασίσαμε νά πάμε στήν Ε π ι 
σκοπή, γιά να φάμε κεράσια στις κερα
σιές τήςθειάς Χ αρίκλειας... ΤΗταν τρεις 
πελώριες κερασιές στήν αύλή τού σπ ι

τιού της, πού τις είχα γνωρίσει τόν προ
ηγούμενο χρόνο μέ τόν παγαιμό τής μάν
νας μου πού μ’ είχε πάρει κοντά της. 
Τό είχε πή ό παπούς μου τις μέρες έ- 
κεΐνες: Θά κοκκίνισαν τά κεράσια τής 
Χ αρίκλειας. Δέν δίνουν πασαπόρτι όμως, 
π ’ άναθεμάτους, νά πεταχτούμε νά φέ- 
ρωμε ένα - δύο καλάθια... "Ισως αύτή ή 
κουβέντα τού παππού μέ ξεσήκωσε κ ι’ 
άρχίσαμε τήν συμφωνία τότε μέ τόν φ ί
λο μου... Νά πάμε κρυφά στήν ’Ε πισκο
πή χωρίς «πασαπόρτι». Συμφωνήσαμε 
καί πήραμε τό ένα μονοπάτι πάντα σκυ- 
μένοι, γιά νά μήν μάς ίδοΰν οί ’Αρβα
νίτες. "Αχνα δέν βγάζαμε άπό τό στόμα 
μας, οί κατακκόκινες κερασιές όρθώ- 
νονταν στήν φαντασία μας καί μάς τρα
βούσαν σάν τρεις μεγάλοι μαγνΐτες κα τ’ 
έπάνω τους.

Ε ίχαμε μπή μέσα στό σύνορο περ ί
που χ ίλ ια  μέτρα, όταν ξαφνικά άκούσα- 
με μιά δυνατή κ ι’ άκατανόητη φωνή κά
τι νά μάς λέη, ψηλά ά π ’ τήν ράχη στήν 
πλαγιά τού Ραντατοβουνιοΰ. Μουλώξαμε 
κάτω άπό ένα γάβρο καί κυτταζόμασταν 
φοβισμένα. Δέν πέρασαν παρά λίγα λε
πτά ώσπου νά φθάση πηδώντας μέ τις 
ξεσχισμένες του τσαροΰχες κείνος ό 
Ά ρβανίταρος στρατιώτης. Μάς άρπαξε 
άπό τά παρδαλά χω ριάτικα  πουκάμισά 
μας, μάς κούνησε δυό τρεις φορές στόν 
άέρα, μιλώντας μας άγριωΛά στήν γλώσ
σα του καί τελειώνοντας μάς τίναξε άπό 
ένα γερό μά καί τσουχτερό άρβανίτικο  
χαστούκι... καί μάς τράβηξε στριφτά τ ’ 
αύτιά... Καταλαβαίναμε πιά ότι τά κ ε
ράσια τής θείας Χ αρίκλειας δέν έπρό- 
κειτο νά τά γευτούμε... Ό  τόπος πού 
πατούσαμε δέν ήταν έλληνικός...

Κ είνη τήν ώρα, ή καμπάνα άπό τό 
Βουλεράτι χτυπούσε έσπερινό... Μάς έ
φερε κείνος ό τσαρουχάς ’Α ρβανίτης ως 
τό σύνορο, κάτι μάς είπε άγρια - άγρια 
καί γύρισε πίσω...

Τό βράδυ δέν είπαμε τίποτε στις μα
νάδες μας άπ’ όσα συνέβησαν, μά καί 
στούς φίλους μας εύζώνους δέν σταμα
τήσαμε τις έπισκέψ εις...

Κάθε μέρα σχεδόν κάναμε άτέλειω- 
τες συζητήσεις μέ τόν φ ίλο μου, βλέπον
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τας άντίκρα τά χωριά τής Δερόπολης. 
Γ ιατί τό σύνορο νά είνα ι σταματημένο 
εδώ στήν Π αναγιά μας, κΓ δχ ι πέρα 
μακρυά στά βουνά μέ τά μαύρα σύννεφα 
πρός τήν Χειμάρρα, δπως λέγαν οί με
γάλοι τά μέρη εκείνα...

Γ ιατί νά μήν μάς άφηναν λεύτερα 
οί Ά ρβα νιτά δες νά πάμε κανένα άπό- 
γεμα ώς τό Βουλεράτι νά ϊδοϋμε σάν 
πόσο μεγάλη ήταν κείνη ή καμπάνα πού 
άκούγονταν ώς δώθε στό έλληνικό ...

Πέρασαν τά χρόνια ... καί χωρίσαμε 
μέ τον φ ίλο μου. νΑ λλοι εϋζωνοι ήρθαν 
κΓ  έφυγαν στό φυλάκιο τής Π αναγιάς 
μας. Γράφαμε γράμματα ό ένα ςσ τόν  άλ
λο σάν μεγαλώσαμε... Πόσες φορές δέν 
μού θύμησε τό χαστούκι τού Α ρβα νίτη .

Ή ρ θ α ν  καιροί δύσκολοι γιά τήν Π α
τρίδα πού κόντεψε νά σκλαβωθή κ’ ή 
έλεύθερη, δπως κείνη ή σκλαβωμένη 
μέ τις κερασιές τής θειάς Χ αρίκλειας... 
Γ ίναμε άντρες κι* ή πατρίδα μάς φώνα
ξε στό χαλασμό τού 1946—49 στρατιώ 
τες. ’Εγώ στά βουνά τής Μ ακεδονίας, ό 
φ ίλος μου στά Βουνά τού Πίνδου μας, 
τής Μ ουργκάνας...

Μού έγραφε σ ’ ένα του γράμμα:
—Βρισκόμαστε δίπλα στά σύνορα, 

κοντά στήν ’Ε πισκοπή, άπό τήν μεριά 
τής Κ ακαβιάς. Π ιστεύω οί κερασιές τής 
θειάς χ α ρ ίκ λ ε ια ς  θά είναι τώρα όλάν- 
θ ισ τες— ήταν ’Α πρίλης —κύτταξε πρός 
τόν Μ άϊ μέ Ίο ύ ν ι νά πάμε στήν ’Ε πι
σκοπή τήν λευτεργιά μιά καί μεγαλώ
σαμε, νά ψάξωμε νά βρούμε καί κείνον 
τόν τσαρούχα ’Α ρβανίτη, πού είχαμε 
φάει τά χαστούκια , γιά νά τού πούμε 
«τούντα πέτα »  θαρρώ έτσι λένε αυτοί 
τή ν  καλημέρα...

Αύτό ήταν τό τελευπαΐο γράμμα τού 
άκριβού μου φ ίλου...

Πέρασα κάποτε μέ τό τάγμα μου 
άπό τά βουνά τής Μ ουργκάνας. Είναι

ένα γέρικο βυζαντινό μοναστήρι έκεΐ, 
πρός τό χωριό τής 'Α γίας Μαρίνας.

Πέντε θεόρατα κυπαρίσια σκιάζουν 
τόν περίβολο, καί μέσα στά κλαδιά τους 
χ ιλ ιά δες σπουργίτια  ξεσηκώνουν τόν 
γύρω νεκρό κόσμο...

’Εκεί στήν άκρη, κάτω άπό τό μεσια
νό κυπαρίσι, βρίσκονταν οί δεκατρείς 
τάφοι τών παλληκαριών... Έ ψ αξα άνά- 
μεσα στούς πρόχειρους ξύλινουν σταυ
ρούς καί διάβασα τ’ όνομα τού Βασίλη... 
μισοσβυσμένο τ’ άχαρου ..

Στό κατάξερο άπό τήν σκιά χώμα 
είχαν κατορθώσει νά ζήσουν δυο τρία 
γαλάζια χαμολούλουδα...συμμάζεψα κ ι’ 
έγώ λίγα Αγριολούλουδα άπό τόν αυλό
γυρο τού μοναστηριού καί τ’ άφησα κά
τω άπό τόν σταυρό. Έ σκυψα καί φ ίλη
σα τά χώματα τής λεύτερης Πατρίδας 
μου πού σκέπαζαν πιά αιώνια τόν φίλο 
μου... Σάν σηκώθηκα άθελα κύτταξα πέ
ρα μακρυά πρός τήν σκλαβωμένη Δε- 
ρόπολη, θυμήθηκα τήν ’Επισκοπή, τήν 
θειά Χ αρίκλεια , τις σκλαβωμένες κερα
σιές... έχυσα πολλά δάκρυα κείνη τήν 
ήμέρα...

Χθές βρήκε δρόμο κΓ ήρθε τό γράμ
μα, πού έγινε αιτία  νά μού θυμίση δλα 
ταύτα... Πέθανε ή θειάκο στήν εξορία, 
πού τήν είχε εδώ καί πέντε χρόνια ή 
’Α ρβανιτιά ... Βρήκε δρόμο καί πέρασε 
τό σύνορο τό μαύρο μαντάτο... Τ ήνκλά - 
ψαμε... πληρώσαμε τόν παπά νά ψάλη 
δλη τήν νεκρώσιμο, γ ιατί ξέρομε καλά 
δτι τήν κατέβασαν στό χώμα χωρίς ένα: 
«Κύριε συγχώρεσον τήν δούλη σου...».

Τήν κλάψαμε πολύ... δέν είδε τό έλ
λη νικό ... κι δμως, χρόνια πολλά, τό 
καρτέρεσε... γέρασε, άπόστασε νά καρ- 
τεράη κΓ έφυγε μέ τό μαύρο φαρμάκι 
στήν καρδιά... γεννήθηκε σκλάβα, καί 
σκλάβα μεγάλωσε... Γέρασε καί πέθανε, 
πέθανε σκλάβα ή κοϋμενούλα μας...



ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑΥΛΕA

Σ Ε Ι Σ Α Χ Θ Ε Ι Α
(ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ Β')

(ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΤ ΔΗΜ. ΣΛΑΑΜΑΓΚΑ)

Πάντα πλέκουμε μια στέγη για να προφνλαγόμαστέ, πάντα 
πλέκουμε ένα Θεό και πάντα τον χαλούμε. Ε ίμαστε εγωιστές 
και γι' αυτό δυστυχισμένοι. 'Έχουμε ένα «Έ γώ » γεμάτο καπνούς 
και καπνιζόμαστε. 'Απευθυνόμαστε σ' ένα ακροατήριο μ ' άδεια 
καθίσματα κι όταν είναι ακόμη γεμάτα και μάλιστα μάς χειροκροτούν. 
Μιμούμεθα τη Φύση για να γίνουμε ένα φαινόμενο δύναμης.
Φραγμένοι ή απλωμένοι σ' ένα τρισμέγιστο θάρρος ή στην 
αντίστροφή του όψη δεν κατορθώνουμε ν' αποκτήσουμε ούτε 
μια σταγόνα συνειδητής γαλήνης. Ουρανέ, πότε θά σε φτάσουμε 
με τα φτερά των σκουληκιών μας; 01 αλκυόνες μπορούν τ ' αυγά 
πάνω στη θήκη των κυμάτων τους νά έκκολάψουν.
Ζυγιάζουμε την υπομονή μας. Μετρούμε τις αμέτρητες υπάρξεις μας.
'Ανάβουμε τό λύχνο μας μέσα σ' ένα σκοτάδι. 'Αστραπές τό τεμαχίζουν. 
'Αγωνιζόμαστε μέ τό αίμα μας, εναντίον όλων των προγόνων μας, ήρωες 
όλοι αντοχής, αφανείς ήρωες χωρίς τής δειλίας την ουσία. Θ' αποξενω
θούμε απ' αυτό τό τραγικό κι άχρηστο υλικό, πού συνέχεια μάς 
χαλά και μάς γκρεμίζει.
rO θάνατος νότος ανθίζει ως εξοχή μέ δαδοφόρες σάλπιγγες φωτός.
"Ας σπουδάξουμε πάντοτε νά βρούμε τά εμβόλια εναντίον όλων των 
ασθενειών και των φόβων. "Ας διυλίζουμε τις ημέρες μας από 
τά μικρά ζητήματα, από τις φαντασίες των φόβων καί των φαινομένων, 
τ ' άλογα τής αυγής φλόγες όρθιες χρεμετίζουν. "Ας κρατηθούμε 
στην αλήθεια όπως ή συννεφιά κρατεί στο βάτο τη χελώνη.
Στη μουσική άς ξαναγυρίζουμε όπως ήμέρες κοπιαστικές στο σπ ίτι τους!
"Ας σβήνουμε σιγά - σιγά σάν ένα τραγούδι ολοένα καί πιο μακρινό
πιο ευχαριστημένο στην υποχρεωμένη τήν καμπή τού δρόμου.
Πειθαρχημένε μας ήλιε από εσένα είμαστε δεμένοι, μάς φωνάζεις
καθό)ς τό πουλί, τό άλογο ή τό αμφίβιο ζώο καί σέ υπακούμε,
μάς λέγεις μέ ποιο τρόπο αλλάζουν τά πεύκα τό φλοιό τους,
πώς τις νέες φορούν πάλι πευκοβελόνες, πώς γεμίζουν τήν
εποχή τών βροχών από μικρές βροχοσταγόνες καί έρχεται ό άνεμος
τών μικρών πουλιών καί τις χαλά καί τις χαλά καί τις χαλά απότομα
καί ξαφνικά. Μή μάς κατηγορείτε από τις εξέδρες σας, μαύροι
άνθρωποι τυφλοί, φανατισμένοι.

Κρατώ μιά εφημερίδα έπαρχίας. Σ τή  δεύτερη σελίδα τών νεονύμφων 
ή φωτογραφία, δίπλα τους ή εικόνα ενός νεκρού. Χαμογελαστή ή νύμφη,
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σοβαρός ό Ν υμφίος. Ή  πρώ τη κατάσταση, άγό/νας για  σύνθεση, ?5 δεύτερη, 
μίά μετά άπο τή διάλυση της λήθης. Καί οι δυο καταστάσεις
θά γίνουν άνάλυση καί σύνθεση. ' Ο άντρας καί ή γυναίκα καί 6 νεκρός 
πάνε σε μια νέα σύνθεση τρίτη . Ξεκινούν όλοι γιά  τή νεότητα, 
πηγαίνουν να γίνουν παιδιά. 'Έκλεισε ό νεκρός στη θήκη τό «θέ?.0)>> 
καί τον συνεπήρε ένα άλλο τελειότερο ή άτεΜστερο «θέλο*».
Δεν έχω τή  δύναμη τά δάση να περπατώ κι άς μ  ένθουσιάζονν με τον 
πλατυόν ένθουσιασ/χό τους, μέ τή  δαιμονιζό/χενη σύγκρουση των κλαδιών τους, 
να ταξιδεύω δέν μπορώ σε πέλαγα με τις περήφανες τις άπόλντες τις μοναξιές 
τους στεφανωμένα, όταν τά κύματά τους άφροστροβιλίζονται σέ άμμουδιές 
ή σε βράχους. *Οταν τό άνθος τελεκσθεί, άνατέλλει ό καρπός του. Σά βαοώνπ τό 
σύννεφο, τή  θλίψη του ραντίζει. Σάν έμφανίζεται ή λευτεριά, οί ήρωες άνταμο')- 
νουν τούς ανδρείους κι όταν κατεβαίνει ό Θεός στή γή , οί κήονκές τον φοβούν
ται τήν άλήθεια καί βγαίνουν σύναυγα - σύναυγα, πρίν ή μέρα του χαράξει 
καί κρυφά, κρυφά, δειλά, νά μην τούς πάρουν είδηση, τον παίρνουν άπό 
τό χα/ιόσπιτό του καί μέσα σέ σκοτεινή βροχή μέ βουβό μίσος τον σταυρόχνουν.

Ε το ιμ ά ζο μ α ι ν άντιμετο)πίζο> τήν ήμέρα σο)στά. Νά, ό γυροφόρος 
άνεμος κατεβαίνει τραγουδώντας άπό τά πευκάδασα μέ κίτρινα νέφη 
γύρης. 9Α γαπώ  τή  γυναίκα, γ ια τί έπιστρέφω στήν πραγματικότητα  
τού ενός. Τό Σύμπαν ένα πε?>.ώριο ρόδιο, τά Σύμπαντα διαφορετικά 
υπερμεγέθη ρόδια. Τά σπάζει ό Θεός, τ  άνοίγει, νά χαρει τή  λάμψη 
άπ9 τις άπειρες σφαίρες τών ρουμπινιών τους.

Τά σπ ίτια  μας είναι γυάλινα. Τά καλοκαίρια γυάλινα, γαλάζια.
Τά σπ ίτια  μας είναι άπό γυαλί καί παίζει ένας άτλαζένιος άνεμος 
μέ τις  δυο πλεξίδες τών μαλλιών σου. Τό φώς είναι γυάλινο νά πεισματώνει 
μέ τό γυα λί του τις πεταλούδες τις κλεισιιένες. Παίζει ό γα?.άζιος άνεμος 
καί φι)&ϊς φ ιλεϊ τις δυο π)χεξούδες τών μαλλιών σου.

Θά μέ φοίνάξει 6 9 Οδυσσέας. 'Η  <ύρα του φτάνει, θ ά ’ρθεϊ. Θ' άκούσο) τό κά)χσμά
[του. Είμαι

έτοιμος άπό χρόνια σ9 αυτή τήν ετοιμασία. Προσπάθησα νά μήν τό σκέφτομαι, ότι 
θά 9ρθει ό 9Οδυσσέας. 9 Αποφάσιζα σάν παιδί παιχνίδια τις ημέρες μου νά βλέπο) 
καί τή  Δηιδάμειά μου ν άγαπώ. Μά δέν ήμουν κρυμμένος πίσο) άπό φορέματα 
γυναίκας ή κρυψώνες, γνώριζα πώς ό 9Οδυσσέας θ ά 9ρθεϊ καί τον ήθελα, τόν 
καλονσα κιόλας κάποτε νά μέ πάρει στούς πλατιούς κάμπους τής ιερής τής Τροίας.

9Α πό τό βάθος τής σκόνης μας καί τών άλλων μου προσώπων θά σάς φο)νάζω, νά 
χαίρεστε, νά χαίρεστε πατώ ντας στερεά κάθε σκλαβιά σας, νά χαίρεστε, τή γήινή σας 
νά φαιδρύνετε τήν καταδίκη σας. *Α ς λησμονήσουμε όλους τούς ήρωες, άς ξεχύσουμε 
όλες τις rΙστορίες τού Κάϊν καί τού νΑβελ καί άς ευθυμήσουμε μακρυά άπό τούς 
πολιτισμούς καί τις ιστορίες τών έγκλημάτων μας καί τών παρανοήσεών μας.

Δέν άγαπώ τούς άλλους, τόν έαυτό μου άγαπώ. Πίσω άπό τά μάτια σου βλέπω  
τά  παιδικά θρανία μου, τούς ήλιολουσμένους έλαιώνες, τούς μικρούς κάμπους 
όπου γυρίζουν μέ τό χτύπημα  τής εσπερινής καλοκαιριάτικης καμπάνας 
έσωστρέφοντας τούς κύκλους τούς όκνούς τών βημάτων τους τά βόδια.

Κόλλησα πάνα) στο χώμα μου, κόλλησα πάνω ατό χώμα μου καί πονώ
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καί πονώ, προσπαθώ ν’ αποσκορακιστώ. Γέμισα χώμα την ψυχή μου  
και στενάζω καί βογγώ σαν άνθρωπος άπό βαριά ίρείπια  θαμμένος.
Πώς να βοηθηθώ; 3Ανθρώπινη έρημιά, τό ξέρω, δεν άκοϋς, ούτε 
θ3 ακούσεις την κραυγή μου; 9Ακίνητοι θεατές, δέν κατανοείτε 
παρά το δικό σας συσπειρωμένο ίλατήριο τής μαρτυρικής σας 
εκτεταμένης αγωνίας.

.Αυτό  το δάσος έχει πράσινες δαντέλΧες γύρω  στα μεγά).α του τά δέντρα του τά  αΙώνια 
πού κατηφορίζουν μακρυά άπό τις κορφές τών κεραυνών. Σ τους κορμούς τους 
πού σωπαίνουν τή  σιωπή νεκρών αγαπημένων μικρές υπάρξεις ανεβαίνουνε 
προσαρμοσμένες μέ την προφύλαξη στο χώμα του κορμού τους. Δέν τις  
αισθάνεται τό δέντρο το αιώνιο, δπως εμάς δέ μάς αισθάνεται ή Γ ή  και μάς 
καταπίνει. Μαθήματα ξεγνοιασιάς και Αδιαφορίας μαθαίνω άπό τό δάσος 
αυτό τό αιώνιο, όπου στά ψηλά κλωνιά τον φωλιές άγνωστων πουλιών 
νανουρίζονται μέσα στη ζεστασιά τών νεοσσών τους, σ’ αστό τό δάσος 
τό π/^γμένο ολόγυρα μέ τις πράσινες τις ολόφωτες τον ήλιου τις  
δσντέλΧες.

Οί άνθρωποι, μηχανήματα Άνάλ.υσης καί Σύνθεσης τοϋ Θεού.
Γνωρίζω πού πετά  αυτή ή άπογείωση τών γερακιών, πού κατευθύνετοι, 
σέ ποιούς τόπους φωλιάζει. ~Εχω ϊδεϊ τό πουρνάρι στο ασήμι του τά λάμπει 
μεταμορφωμένο, ξέρω την πέτρα δταν θυμάρι ευωδιάζει, τοϋ πεύκου 
τή ζεστήν οσμή, κυματίσματα γαλανά άπό πανύψηλα χε/ιδονί- 
σματα, τά βουίσματα τδτν b τόμων τά διακρίνω μέ ακρίβεια, 
τό αστείο σύννεφο δτ αν χτυπά  μέ τό κατόσπρο τόξο του τον ήλιο.

0Οταν ζώ στά βουνά, κατεβαίνω στις λίμνες, τή  Θάλ.ασσα την  
πατρική μου νά μνημονέψω.

Τά δέντρα καί τά  πουλιά είναι ριζω μboι άγγελοι.

Τό ποτάμι είναι b a  vερbιo ρο /ύ ϊ μέ τό τακτικό του μουρμούρισμα.
Τό ποτάμι καί ή καταγωγή τοϋ ανθρώπου καί ή θάλασσα 
καί τά φουντωμένα τραγούδια τοϋ κάμπου καί ή εκκόλαψη 
τοϋ ανέμου σέ λύφους σάν πουλί πού τή  θήκη του 
τρνπά. Θά βγώ στην πεδιάδα κάτω άπό τό μέγα  αϊτό 
τ  ουρανού τον ήλιο εκεϊ δπον προσγειώνονται τώρα 
οί τιελαργοί γιά νά μέ καταπιεί καί νά καταπιώ την 
αυστηρή της τή  γλυκιά, τή γόνιμή της όπεραντωσύνη.

9Εσείς, δάση μου περήφανα, ψηλύκορμα, ψηλοθώρητα
πού Ανεβαίνετε τον απλησίαστο φανταστικό μας ουρανό νά φτάστε
ξέρετε τό τραγούδι σας τά γεμ ίζετε καί ν’ Αδειάζετε τό δεσμό άπό
τ ψ  προσταγμένη θέση σας, καί πηγαίνετε ψηλά καί τον ήλιο,
τό σκληρό πατέρα μας, τον αδιάφορο τον χαιρετάτε
μέ αγέρωχα βουητά, κι δτ αν ή νύχτα σκεπάζει μέ  τό ασήμι
τοϋ γεμάτου φεγγαριού τό πνιχτό παράπονό σας
σιγά - σιγά σωπαίνετε καί μιλάτε τόσο
πού τό φώς και τον ουρανό σάν όνειρο
στον ύπνο τής κατοικημένης φωλιάς νά περτιατάτε.
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3/ά εγώ, δάση μου, τον πόνο μον πονώ
κι εσείς δε δ άγεστε νά μου τον πάρετε καί νά ταξιδέψτε,
για τί έτσι όπως είστε /λεβεντόκορμα θυμίζετε λιμάνι όλα σας
με καράβια άραξοβολ.ημένα, δλλΑ τό καθένα σαζ
πλοίο δλάρμενο νά ταξιδεύει ευτυχισμένο
σχίζοντας άσχιστούς άφρούς. *Ω δε δέχομαι νά
φαντάζομαι πώς ταξιδεύω, αχρον είμαι σάν όπως κι εσείς, δάση μου, 
αιώνια ριζωμένος και με την παρουσία μου εδώ καί με την 
απουσία.
Παροδικό μου είναι τό σχήμα μου, Μ εσογειακέ μου αγέρα, που λύνεις 
του δάσους τη  σιγή με τις  συμφωνίες των φύ/Jxov, μέ του καρπού την 
πτώ ση, μέ μ ιά  κραξιά πουλχού σά φουντωμένη τής χαράς μέσα στη  
ρεματιά αγγελία  μέ την πράσινη της κόμμωση, μ έ  τη  σκεπή των 
τραγονδιών τή  φυλλοφόρα.
*Εχω τό θάρρος θάρρους, όταν γεμ ίζει πράσινες ζώνες καί μεσημερια
νούς τραγουδιστάδες στά δέντρα των Θερισμών και τών Θερινών 
προβάτων .

Σταθμεύουμε, άλ^Λζουμε καί πάντα νέες φυλακές, νέες στολές 
ορισμένες από τά  πριν αναγκαστικά φορούμε.
Πώς ν’ αναγνωρίσουμε τά  ίχνη μας στά ττέ/χιγα τών δντων; 
μικρό μου νυχτοπετα/.ουδάκι στον τοίχο τής κάμαράς μου  
πετρωμένο, μικρού/χ, σά χαλχκάκι ποτάμιον  
νυχτοπεταλ.ουδάκι; Πώς θά υποφέρουμε αυτόν τον 
άδιάκοπο έγκιβωτισμό τής ψυχής μας;

*Ας πάμε τώρα εκεί όπου σκοτεινές τραγουδάνε οί παλ.ιές 
αποθήκες τον νερού στο βουνό. 'Ε κ ε ί τά πλατάνια Θά 9χονν 
μεγαλχόσει καί πυκτώσει τό τραγούδι τους. Τά ξερόφυλλα 
Θά ’χουν γίνει στοίβες, στοίβες βαθιές όπου κάποτε ξαπλχό- 
σαμε άγκαλχασμένοι στήν άβυσσο τών σωμάτων μας, 
εκεί όπου τ ’ άνθη μιλούν μέ τις  ρίζες καί τούς υποθετικούς 
νεκρούς μας.

9Οταν πέθανε ή γειτόνισσά μας, ή κόρη τους ή Πηνελχόπη διηγόταν τον ξαφνικόν
ύπνο τής μάνας της στο Κρατικό Νοσοκομείο στις έκπληκτες γυναίκες
σά νά τούς έλεγε γιά  μιάν άνακάλ.νφη νέων χωρών, aJJxor τόπων, τόσο φυσικά,
καί 6 μικρός της Μιχαλ.άκης μέ θυμό ξέσχιζε τις αγγελίες τής κηδείας
γιά  νά μή  Θεωρείται από τ ’ ά).λα παιδιά ελαττωμένος
πού δέν ε ίχε  μητέρα όπως κι αυτά, γ ια τί στο βάθος δέν ένιωθε
τήν αφαίρεση αυτή σάν μιά θεόρατη πρόσθεση.

Π οτέ  δέ θά έχουμε ά)3.η φορά τή  μνήμη αυτής τής γης .
Ε ίμαστε άχθοφορικές υπάρξεις ειδώλων.

Πόσα χιλιόμετρά, άπλωνε τό τραγούδι του στο πλάγι μας τότε τό δάσος; 
όταν περνούσαμε τά  μεγά/.α βοσκοτόπια  
μ έ  τις  μικρές κοιλάδες, πόσα χιλχόμέτρα εκείνο τό δάσος 
καθώς βράδναζε, βράδυαζε γύρω μας τό μυστηριακό τραγού
δι του, πόσα χιλχό μέτρα  - χύχόμέτρα μέ άνεση τότε μ έ  
τό  τραγούδι του λειτουργούσε:
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Μιλάτε μου, μιλάτε μου, μικρές πηγές, μικρές πηγές πηγοϋλες
για νά σχεδιάζω τής γαλήνης ένα κρησφύγετο
για νά κρεμώ μετά άπό τήν μπάρα μέσα μου όπως στον ουρανό
γιά τήν ειρήνη, τήν ειρήνη ένα πλουτοφόρο μέγα ουράνιο
τόξο.
Αύριο θά πλησιάσουμε τούς 5Αριθμούς. Αύριο θά 
εισέλθουμε στή θεία τήν ' Αρμονία, ή στις θείες r Αρμονίες.
Είμαστε σφαίρες μοναξιάς. Ή έ π ο χ ή  μου δέν ήξερε κανένα σεβασμό γιά τον άνθρωπο.
Φαντάσματα τής στιγμής, σκοτώνουμε 6 ένας τον άλλον, παραλογικά μηδενικά,
έργαλεία μίσους οι άνθρωποι σήμερα, ένώ ό ήλιος είναι ένα αδιάφορο
φωτεινό ίγερτήριο αγαθοποιό, ξυπνητήρι των πουλιών και τής
πεταλούδας. Μάς καίνε γύρω οί άνθρωποι του μίσους καί τά σπίτια
μας παίρνουν φωτιά καί φωτίζουν τή νύχτα μέ τά σώματα τών
σανιδιών τους, έλεύθερα καπνίζουνε καί γυρίζουνε στή στάχτη τους
μαζί μέ μάς καί τά παιδιά μας, γιατί όλοι οί δρόμοι έχουν ναρκοθετηθεί
κι όλες οι πυροσβεστικές άντλίες έχουν πιά σωπάσει.

Πώς παράγεται του ανέμου ή νεότητα; Μέσα στο μεγάλο Μυστήριο 
δέν ψελλίσαμε ούτε μιά συλλαβή. ' Η  γνώση μας είναι μιά νέα καταχνιά.
Μάς σφίγγει ή άγνοια δπως ό κισσός παλιούς τοίχους.
Μιλούμε άκόμη τή φωνή τών νηπίων. Δέν ξέρω, άν ζώ ή άν ονειρεύομαι.
Πάνω μου βουίζουν τά χινοπωρινά μελίσσια. Κουνώ τό πεύκο καί 
θυμώνουν μέσα στήν πραότητα τής ήλιόχαρης ήμέρας.
Θέλω νά βρώ τήν άλήθεια νά επουλώσω τις πληγές τού πολέμου μου.
'Ο  θάνατος δέν είναι ένας Ιδιαίτερος σάκκος ύπνου. ' Ο Θεός είναι τών 
θανάτων μας ή αποθήκη. "Ας μείνουμε μόνοι μέσα στο ολοστρόγγυλο 
σφαιρικό μας είδωλο, άς συνηθίζουμε νά βαστάζουμε λίγο τό 
ώριμο αυτό είδος τής ευτυχίας. Κάθετοι είναι οί βράχοι καί θυμώνουν 
περισσότερο τό κόκκινο θυμωμένο χειμαρρίσιο νερό. Ά κ ο ύ τε , άκούτε παίζει 
όλη τή νύχτα δλη τήν ημέρα αυτή τό λειτουργικό του τό λαγούτο.
Παίζει ό φίλος μας ό Αίολος τό λειτουργικό του τό λαγούτο κι δλα γεμίζουνε 
τά σταμνιά τους τά δέντρα μέ τραγούδια, τό χόρτο τό ξερό στολίζει τή  
γιορτινή τή φορεσιά του τήν αργυρή, τή χρυσαφένια καί λυγιέται 
καί ψιθυρίζει σάν κύμα αλάλητο σ’ απάνεμες ακτές, 
παίζει 6 Αίολος τό ταμπούρλο του, φυσά μ * δλες τις π ίπιζές του 
καί τά δάση του μουγκρίζουνε, οί μοναξιές τών άγριμιών ζαρώνουν 
καί ονειρεύονται τ  άγριοπούλια στον ύπνος τους άντάρες κι* άμάχες 
καί οί κέδροι φωνάζουν κι δλες οί βελανιδιές, κι δλα τά έλάτια 
πάνω στά σκοτεινά βουνά σά μοιρολογίστρες σέ φέρετρα άπό αδιά
φορους νεκρούς γεμάτα. Παίζει 6 φίλος μας ό Αίολος τό λειτουργικό  
του τό λαγούτο καί δέ μάθαμε, δέ μαθαίνουμε νά ξυπνήσουμε, 
νά ζήσουμε έλεύθεροι μέσα στο πλατύ φώς καί τήν ημέρα, 
δπον ποιμαίνει τά ποίμνιά της μέ τήν πλούσιό της χλόη 
καί φιλοξενεί κίτρινα, πουλιά κατάχρυσα γιά νά τής τραγουδάνε 
τήν ομορφιά, ένώ οί κορμοί τών δέντρων της ακίνητοι 
χωμένοι μέσα στις ρίζες τους σταθεροί - σταθεροί σωπαίνουν.

Σκοτώσαμε τή μάνα αυτή έμείς οί πολιτισμένοι πού τήν κλαίνε τώρα 
γύρω τά παιδιά της, γιατί μάς έχει σκοτεινιάσει τά  μάτια τού χρυσαφιού 
ό φόβος καί ή άπληστία.
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*Όταν )ύμε δτι πέθανε κάποιος, &ς )Μμε πήγεν ή σκιά νά βρει ένα άλλο 
πρόσωπο, ή ά/J.o προσωπείο πάλ.ι.
Δεν έκ?Μστη πίσω μας καμμιά θύρα, άλλα λησμονήσαμε ευθύς την αίθουσα 
τον tf?uov για  έναν άλλο ή?40. Προσανατολιζόμαστε άλλον, δταν 
τζεθαίνουμε.

*Αν πεθαίναμε τώρα, δέ θά μπαίναμε αύριο σε στρατιωτικά βαγόνια, νά 
πο/^μήσονμε τους αδερφούς μας, μαύρους ή )χυκούς, αφού τον Ιδιο πλάστη, 
θεό  ή Δαίμονα έχουμε ώς πατέρα, δέ θά μιλούσαμε καί δέ θ’ άκούγαμε 
γιά  εϊ^νθερίες γιά δικαιοσύνες που έμάς ανέσεις μάς παρέχουν και τά  
σνμφέροντά μας τά  σκεπάζουν, ενώ τούς άλλους τούς δίνουμε προλήψεις, 
παρα?.ογισμούς, δούλους τής εργασίας τούς θέλουμε, υπηρέτες τον Θεόν 
γιά  νά εθισθούν νά μένουν υπηρέτες μας, υπηρέτες των Κυρίου.
* Α ν τιεθαίναμε, θά σωζόμασταν διά παντός από την ε?.εημοσύνη των πιστών, 
τά  κηρύγματα των ευσεβών και τών Ιεραποστόλων, θά γλυτάχναμε από 
τις ξένες στρατιω τικές άποστο/ύς, και την κυριαρχία τον δολλαρίου, του 
ρονβλίου ή τής στερλίνας, δέ θά διακωμωδούσαμε την τόλμη τών άστρο- 
ναυτών μας, δταν αφήνουμε τά παιδιά τής γής νά πεινούν εμπρός 
στις άχεροκαλ.ύβες τους, θά διαφεύγουμε την ποινή αυτή τής ζοχής, άν 
έ/£υθεραινόμασταν από τή βία του βού/^σθαι.

3Εδώ κατοικεί ό κότσυφας μέσ τά  βαθιά φυλ/ώ ματα  
στο ρέμα τής πηγής σπέρνει τούς απροσδόκητους σπόρους τής φωνής του. 
Κάποιος καρπός 'γυρίζει στο χώμα και το πέσιμό τον τή σιωπή σά νά τήν τρέφει. 
3Ακούω τά  φτερουγίσματά του . Κ άποτε με περιγελά καί μου πετά μέ τήν 
κατάμαυρη κίνηση τών φτερών του πρόωρα φν/J.a καί καρπούς.
Μαζεύονται πάύ,ι τά  πουλιά τής αποδημίας στοάς χώρους τ  ουρανού. Τήν αντοχή 
τοχν μικρών τους δοκιμάζουν. 3Ακούω τά κηρύγματά τους. Σέ λίγο οι φω?.ιές 
Θά 3ναι άδειες και σκοτεινές σάν τά  μουντά κύματα σ τ3 άκρογιά/u μας κάτω. 
(Ν αι, τά  μά/.λιά  σου και τά μάτια σου είχαν μιά άπόχρο)ση φωτιάς).
Ν αι, τά θυμάμαι ακόμη, τήν ορμή τους τή βουβή και τήν ομορφιά σου ν ά 3χει 
κάτι από το Αυγουστιάτικο φεγγάρι δταν στολίζει μέ τήν άσπρη τής 
σιγής του λαμπράδα θημωνιές ξανθές ή κορυδα).)χον λόφους.
Ν αι, όλη τή νύχτα κάποτε χιόνιζε στά βουνά κι έβρεχε στοάς κάμπους 
καί τά  δέντρα είχαν χέρια νυφιάτικα μέσα στο χιόνι δπον άναβε όλοπόρφυ- 
ρη ή πείνα στών άγριμιών τά μάτια  και σ αγαπούσα καί μ 3 αγαπούσες.

Μ έ γέννησε ένας βράχος ξερός τής Μάνας, αδάμαστος, κοφτερός, ?χπί0ι τού  
ή Μου, μ έ  τ ις  τρικυμίες  άλες στά πόδια του σχισμένες. Το μυαλό μου  
είναι πάντα αστραφτερό σάν μ ιά  καλοκαιρινήν α ίγλη , τόσο που μπορώ  
ν ακούω το ελαφρό θρόισμα τών μικρών άγριοσταχνώ ν  το χειμώνα  
πάνω στά βουνά και νά το παρομοιάζω  μ έ τόν ήχο από τήν 
έργασία  τών μυρμηγκιώ ν σ3 ένα ώριμο τού θέρους ακίνητο μεσημέρι.

(Συνεχίζεται)



Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
Δεν θά δύνονταν, ή Ε τα ιρ ε ία  Η π ειρ ω τικώ ν  Μελετών, νά είχε όργανώ- 

σει ένα πανελλήνιο συνέδριο τών λογοτεχνών, για  μια πρώτη, έστω, προ
καταρκτική συζήτηση τοϋ προβλήματος τής πνευματικής ζωής στή χώρα 
μας; "Ομως, παρά τις δυνατότητες πού διαθέτει καί, άκόμα, παρά τήν ύπάρ- 
χουσα, σε πανελλήνια κλίμακα, άναγνώριση τής πνευματικής άκτινοβολίας 
μιας παράδοσης στά Γ ιάννινα , δεν έγινε γΓ  αύτό ούτε μια συζήτηση. Καί, 
τώρα, πού τήν έμπνευση και τήν πρωτοβουλία για τό πρώτο πανελλήνιο  
λογοτεχνικό συνέδριο τήν πήρε ό Σύνδεσμος Γραμμάτων καί Τεχνών Θεσσα
λίας, εΐναι καθήκον όλων μας νά συγχαρούμε καί νά συντρέξουμε, μέ όλες μας 
τις δυνάμεις, τήν ίστορική όντως προσπάθειαν αύτή τοϋ άρτισύστατου Συνδέ
σμου Γραμμάτων καί Τεχνών Θεσσαλίας (έγι νε ν μόλις πριν άπόναν χρόνο). Γ ιά  
νά θεμελιώσουμε ένα καλό ξεκίνημα γιά  τήν κατοχύρωση, τήν άξιοπο ίηση  καί 
τήν άνάπτυξη τής πνευματικής δημιουργίας στον τόπο μας. Ε ίναι πρός τ ι 
μήν τής Λάρισας καί τών πνευματικών άνθρώπων τής Θεσσαλίας πού, σκο
πεύοντας πολύ πιό πέρα άπό τις άμεσες καί, έν ταυτώ, περίπου περ ιορ ισ μ έ
νης άξίας πολιτιστικές έκδηλώσεις, πού κατακλύζουν—δυστυχώς χωρίς ού- 
σιαστικώτερα άποτελέσματα στήν πνευματική Ανασυγκρότησή μας—όλό- 
κληρη τήν άλλοιώς άδύνατη χώρα μας.

Τούλάχιστον, άς γίνει παράδειγμα, άς γ ίνει ένθάρρυνση καί κ ο ι ν ή  
ά φ ε τ η ρ ί α ,  ή πρωτοβουλία τού Σ.Γ.Τ. Θεσσαλίας, δ ιό τ ι—εννοείτα ι—είναι 
ύπόθεση όλων τών Ε λ λ ή νω ν  λογοτεχνών. Γ ιατί, εΐταν πιά καιρός, σ τήν ε
ποχή τούτη τών όργανωμένων βημάτων σέ όλες τις εκδηλώσεις, σε όλες τις 
τάξεις καί σέ όλους τούς τομείς τής κο ινω νικής μας ζωής, νά ξεφύγουμε 
(έμείς οί ταλαίπωροι κα ί...Ανεπάγγελτοι (!!!) λογοτέχνες) Απ’ τήν ρωμαντική 
μακαριότητα τών λογοτεχνικώ ν μας σωματείων. Τά προβλήματα, πού θά πρέ
πει νά λυθούν εδώ, είναι καί πολλά καί «ειδικής φύσεως». "Ομως, ή λύση 
τους έξαρτάται Αποκλειστικά Από εμάς τούς ίδ ιους. Γ ι’ αύτό, κρίνω σκόπιμο 
νά εκθέσω, έστω έν συντομία, κάποιες σκέψεις πού, εδώ καί δέκα χ ρ ό 
νια, μ’ έκαναν νά προβληματίζουμαι πάνω στό θέμα τούτο. Καί τό κάνω τώ 
ρα, έπ’ εύκαιρίςι, πιστεύοντας πώς, έν όψει τού έν λόγω συνέδριου τής Λά
ρισας, ύπάρχει τό έδαφος πρόσφορο καί τό κλίμα εύνοϊκό γιά  νά καρποφορή
σουν. Μ έχρι τώρα, τις σκέψεις μου αύτές τις είχα Ανακοινώσει καί συζη
τήσει μέ πολλούς πνευματικούς Ανθρώπους καί, κατά κάποια συνέπεια, μπο
ρούν νά θεωρηθούν Αρκετά ό'ιριμες καί, όπωσδήποτε, δοκιμασμένες θετικά. 
Μ άλιστα, έγώ πίστευα, κατ’ Αρχήν, πώς ένα τέτοιο συνέδριο θά έπρεπε νά 
είναι καθαρά προσπάθεια τών λογοτεχνών τής επαρχίας. Γ ιατί, ή ’Αθήνα έ 
χει γ ίνε ι—κοινή συνείδηση πλέον—ένα ξεχωριστό κράτος πού ύπάρχει, είδι- 
κώτερα στόν πνευματικό τομέα, μονάχα μέ τήν άπομύζηση καί τόν άνα- 
μυρικασμό τής ζωντανής φλέβας τής έπαρχίας. νΕτσι, έξειδικευμένο κάπως 
τό θέμα τούτο, θά μπορούσε ίσως νά έχει σκληρότερο έδαφος γ ιά  τήν θεμε- 

| λίωση τής προσπάθειας. "Υστερα, ο ί λογοτέχνες τής έπαρχίας, βασικά άπει-
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ραχτο ι άπ’ τήν άφομοίωση καί τήν έξουθένωση τής «κάστας», έξακολουθούν 
(ό καθένας στήν περ ιοχή  του) νά συνιστοϋν μιάν άφάνταστα μεγάλη δύναμη. 
Γ ια τ ί είνα ι, σ τις περισσότερες περιπτώ σεις, αύτοί οί ίδ ιο ι πού συντηρούν 
καί τό πνευματικό κλίμα καί τήν ποιότητα μιάς καλής δημοσιογραφίας, 
ένφ , παράλληλα, ό χώρος μέσα στόν όποιο  κινούνται, είναι όρατός καί έ- 
λέγχετα ι π ιό  εύκολα. Καί, τό σπουδαιότερο, είναι δυνάμεις ύγιεΐς. Έ χου ν  
επαφή μέ τόν άνθρωπο (τόν σημερινόν Έ λ λ η να ) καί, σαν εύαίσθητοι δέκτες 
μέ κάποια  ρίζα πατρίδας καί έθνικής φυσιογνωμίας, γεύονται γόνιμα τήν 
έμπειρ ία  απ’ τις φοβερές μεταπτώσεις κΓ άπ’ τά κενά τής άλλαγής πού έπι- 
βάλλει ή σύγχρονη πραγματικότητα ένός αιώνα τεχνικού έπους. ’Απ’ τήν 
έπαφή, πού άξιώθηκα νά έχω μέ τό σύνολο σχεδόν τών λογοτεχνών τής 
έπαρχίας, είμαι βαθύτατα εύτυχής, γ ιατί, σέ μ ιά τόσο κρίσ ιμη γιά  τόν οικου
μ ενικόν άνθρωπο εποχή σαν τήν δική μας, στήν άφάνεια—δυστυχώς, χ ίλ ιες 
φορές δυστυχώς) τής έλλην ική ς έπαρχίας, ύπάρχουν δυνάμεις άπρόσιτης 
ώ ραιότητας καί κοσμογονικής έντασης. ‘Υ πάρχει, άκόμα, μιά καινούργια 
δράση καί μιά μεγάλη συνείδηση νεοευρωπαϊκών διαστάσεων πού, χωρίς 
ά ντίρρησ η , θά εϊταν Ικανές νά φτιάξουν μιά καινούργια έλληνική  πορεία 
κΓ έναν εντελώς νέον έλλη ν ικόν  άνθρωπο. Έ ν  τούτοις, ή άπραξία πού έπι- 
βάλλει ή άνάγκη μιας β ιοπάλης άφόρητα σκληρής καί ή άδιάφορη, ή άπα- 
θής παραγνώ ριση τής άξίας τών άνθρώπων αυτών, πού φέρουν μαζί τους τήν 
ψυχή καί τήν μνήμη τού έθνους μας, όδηγεί στήν άτρόφηση, στήν συρρί
κνωση καί, τελικά, στήν φθορά χωρίς ίχνη . Καί, παρά τό γεγονός πώς αύτή 
ή αλήθεια  είνα ι, λ ίγ ο -π ο λ ύ , περίπου άπόλυτα γνωστή καί δίχως άντίλογο, 
μέχρι τώρα, δέν έγινε ούτε μιά χειρονομ ία  γιά  τήν διαφύλαξη καί τήν άξιο- 
πο ίησ η  τών άνθρώπων αύτών. Κ άποιες μεμονωμένες άπόπειρες, πούέπ ιχειρή - 
θηκαν κατά τόπους άπό φωτισμένους συναδέλφους, έμειναν μονάχα μιά δυνη
τική εύχή μέσα στά σ ιδηρά πλαίσ ια  τής τοπ ικής ά πήχησ ις ή, τό χειρότερο, 
αρπάχτηκαν έν μέσημβρίςι άπ’ τούς «παράγοντες» (τούς δποιας έπωνυμίας) 
πού, σώνει καί καλά, έννοούν νά είναι ή κηδεμόνες ή οί μόνες πηγές ζωής 
στόν τόπο τους.

Έ τ σ ι ,  λο ιπόν, φτάσαμε ώς έδώ, χωρίς καμμιάν ίστορία άγώνων καί, 
βραδυπορούντες άπελπιστικά , ύπερφαλαγγισθήκαμε άπ* τούς συνδικαλισμέ
νους κλοιούς δλων τών έπαγγελμάτων. Καί τόσο πολύ καρφώθηκε, αύτή ή 
άχρησ ία , στήν κο ινή  συνείδηση, ώστε νά μήν άναγνωρίζεται ή, τό ήπιώτε- 
ρο, νά μήν κατανοεΐτα ι πώς καί ό λογοτέχνης θά πρέπει νά λογίζεται ώς 
ένα έπάγγελμα (τούλάχιστον ώς έπάγγελμα πού θά μπορούσε άφοβα νά τό 
έπικαλεσθή ένας «άξιοπρεπής»). Κ αί, ειδικά γιά  τόν τόπο μας, πού ή γλώσ
σα του δέν όμ ιλείτα ι εί μή μονάχα άπ’ τά οκτώ έκατομμύρια πού περικλεί- 
νουν τά γεωγραφικά του όρια , ή έπιβίω ση—γιά νά μήν πούμε ή δημιουργία— 
ένός τέτοιου έπαγγέλματος δέν είναι εύκολο πράγμα. ΓΓ αύτό, άκριβώς, έδώ 
χρ ε ιά ζετα ι—πρό παντός—μιά καλή όργάνωση πού να έχει άντίκρυσμα στήν 
άτσιγκούνευτη κρατικήν άντίληψη. Δ ιαφορετικά, κάθε προσπάθεια πρός αυ
τήν τήν κατεύθυνση δέν μπορεί παρά νά γίνει μόνο πάνω σέ δεκανίκια.

Οί σκέψ εις αύτές, πού δέν είναι χωρίς τήν πικρή γεύση τής εμπειρίας 
άπό μιά δ ιακονία  στά γράμματα επί είκοσι χρόνια , μ* έσπρωξαν σ’ έναν 
προβληματισμό, όξύ καί περισσότερο επίμονο, γύρω άπ’ τήν καθιστηκυια 
πραγματικότητα  τής ζωής στούς πνευματικούς μας άνθρώπους. Καί είχα,
πολλές φορές, τήν εύκαιρία νά κάνω έναν χρήσιμο διάλογο μέ πολλούς, πού 
είχαν  κάποιαν ύπεύθυνη άρμοδιότητα (άν μή τί άλλο), γιά  τήν πορεία τής 
πνευματικής ζωής στή χώρα μας. Κάτι προέκυψε, κάτι άποτολμήθηκε καί
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κάτι σχεδιάστηκε νά γίνει. Μέ λίγα λόγια, δεν μπορώ νά πιστέψω πώς 
ό διάλογος αυτός ή, άν θέλετε, ή χρόνια τούτη επιμονή μου πήγε όλότελα 
στα χαμένα. Τό λιγώτερο, έχω την ικανοποίηση πώς, μέσα στήν ο ίκονομ ική  
έξουθένωση καί στήν άσφυξία τής χειροπαίδης, άν δέν δυνήθηκα νά κάμω 
ένα κίνημα, πρόσφερα μιά ώχρή δύναμη γιά νά γίνει ένα ξεκίνημα. Καί, 
γιά τήν ταπεινότητά μου, αύτό είταν πολύ. Πράγματι, φαίνεται πώς τίποτα 
δέν πάει χαμένο, έφ* όσον μέσα σ ’ αύτό υποφώσκει κάποια σπίθα άπόνα πάθος.

Τώρα, ευτυχώς πού τήν πρωτοβουλία, γιά  ένα ξεκίνημα πραγμάτωσης 
αύτών τών σκοπών, τήν πήραν—επί τέλους—οί άνθρωποι τής έπαρχίας. Κι* 
έτσι, πιστεύω πώς τό έν όψει πρώτο συνέδριο τών λογοτεχνών, πού θά γ ίνει 
στή Λάρισα, θά έκφράζει ένα αίτημα ώριμης κατάστασης πού αίωροϋνταν, 
ξεκομμένο καί άσύντακτο, στόν ορίζοντα όλοκλήρου τού πνευματικού κ ό 
σμου στήν χώρα μας καί, είδικά, στήν έλληνική  έπαρχία.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς δλο ι όσοι ζήσαμε καί γευτήκαμε τήν ά- 
σκητική  στενότητα καί τό βάρος ένός ταλάντου, μέσα στό κλίμα μιας άναγ- 
καστικής νάρκης πού καταδυναστεύει τήν πνευματική ζωή στήν περιφρα
γμένη πατρίδα τοϋ καθενός μας, θά κάνουμε ύπόθεσή μας άποκλειστική  καί 
σκοπό άμετακίνητο τήν έπιτυχία αύτής τής πρωτοβουλίας.

Πάνω σ ’ αύτήν άκριβώς τήν βεβαιότητα, θά τολμήσω νά έκθέσω, σάν 
κατάληξη, τις άπόψεις πού, όπως άνάφερα, περιφέρω επί χρόνια  στις συζη
τήσεις μεταξύ τών έν πνεύματι συναθλητών μου. Κ αί, άπ’ όλα, αίσθάνομαι 
τήν άνάγκη νά έκφράσω τήν άφατη εύτυχία πούάξιώ νομαι—πράγμα, νομίζω, 
πού θά συμβαίνει καί στούς άλλους πού συμπάσχουν έν προκειμ ένφ —νά ε ί
μαι κ ι’ έγώ ένας άπ’ τούς τόσους άδελφούς τής ώραίας στρατιάς τών γλαυ
κών ίππέων τής μεγάλης καί ήρωϊκής γενεάς πού ξεκινάει άπ’ τό έπος τού 
40 καί τής Κατοχής. Γ ιατί, πιστεύω πώς, όσο κΓ άν είναι συνταραχτικά  τά 
χρόνια  πού κλείνει αύτή ή διαδρομή, στό σύνορο αύτό χω ρίζεται ή σύγ
χρονη άπίστευτή μας ίστορία. ΚΓ έμεϊς πού τήν ζήσαμε καί πού τήν φ τιά 
ξαμε μέ τό αίμα, τήν ψυχή μας καί μέ τούς άκριβούς νεκρούς πού όροθετή- 
σαμε στό μέλλον, δικαιούμαστε νά έχουμε τό ϋψιστο καθήκον πρός ένα 
μεγάλο χρέος άπέναντι στήν πνευματική φυσιογνωμία καί στήν τύχη τής 
τωρινής Ελλάδας.

Κάτω άπ’ τό πνεύμα αύτής τής όμολογίας, τώρα, έρχομαι ν ’ άνακεφα- 
λαιώσω, σέ συγκεκριμένη μορφή αΐτήματος, τίς σκέψεις καί τ ις  προτάσεις 
πού έχω.

Λοιπόν, πιστεύω πώς, ως πρώτοι στόχοι πού θά είχε, γιά  τούς λογο
τέχνες στόν τόπο μας, ένα τέτοιο συνέδριο, θά έπρεπε νά είταν ή συνένωσή 
τους σ’ έ ν α  μ ο ν ά χ α  σ ώ μ α  καί, ύστερα, ό άγώνας γιά τήν δημιουργία  
κάποιων θετικών προϋποθέσεων γιά  μιά κατοχυρωμένη άξιοποίησή  τους. 
Καί, φυσικά, έπειδή έμεϊς έχομε κάποιαν Ιδιότυπη σύνθεση λόγω τής 
πνευματικής κληρονομιάς, πού τό βάρος της έκφράζεται πιό έντονα στή 
γλώσσα μας, οί λύσεις ή, άκόμα άκόμα, ή βοήθεια άπό άντιγραφές δέν είνα ι 
δυνατή. Γ ι’ αύτό, πρέπει νά μήν έπιχειρήσουμε καμμιάν έρευνα γιά  Εξεύ
ρεση πιστοποίησης μέσφ συγκρίσεων.

Μέ τό δεδομένο αύτό, νομίζω πώς, γ ιά  τήν πρώτη περίπτωση, (δηλαδή 
τήν συνένωση), έπ ιβάλλετα ι:

1) Νά έπιδιωχθεΐ ή όργάνωση ή, πιό καλά, ή συγκρότηση μιας παν
ελλήνιας όμοσπονδίας, πού νά περιλαμβάνει—ή πού νά έχε ι τήν πρόθεση 
νά περιλάβει, όταν οί περιστάσεις καί οί προϋποθέσεις τό καταστήσουν έ-



406 * * ^ * * * * ^ * * * + «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

φ ικ τό — όλους τούς λογοτέχνες τής χώρας. Καί, μέσα σ ’ αύτήν τήν 'Ο μο
σπονδία, νά ένταχθούν άκόμα και τά ύπάρχοντα τέσσερα λογοτεχνικά σωμα
τεία  πού έδρεύουν στην ’Αθήνα. Ε ιδικά, γιά  τήν ένταξη αύτή, θά πρέπει νά 
ληφθεΐ πρόνοια , ώστε νά μήν περιέλθει στήν δικαιοδοσία τους καμμιά έ- 
ξουσία, έφ’ όσον αύτές οί όργανώσεις δεν Αφομοιωθούν όλότελα Απ’ τήν 
'Ο μοσπονδία . Αύτό πρέπει νά γ ίνε ι μόνο και μόνο γ ιά  νά φτάσουμε έτσι 
κάποτε σέ μιά και μόνη όργάνωση των Ε λ λ ή νω ν  συγγραφέων, πράγμα πού 
θά προσδώσει καί κύρος καί δύναμη καί θά φέρει στήν έπιφάνεια όλες τις 
άξιες πού δ ιαθέτει ό τόπος μας. Κ αί, γ ιά  νά έπιτευχθεΐ κάτι τέτοιο, θεωρώ 
πώς, Απ’ τά πρωταρχικά πού θά είχαμε, θά είταν ή συγκρότηση μιας ειδ ικής 
σ υ ντο ν ισ τικ ή ς έπ ιτροπής άπό λογοτέχνες πού, κατά κάποιο τεκμήριο, νά 
Αντιπροσωπεύσουν όλόκληρο τό χώρο τής Ε λλάδας. Δέν θά είναι καθόλου 
δύσκολη μιά τέτο ια  κάλυψη τών διαμερισμάτων τού τόπου μας, γ ιατί, δόξα 
τω Θεω, παντού ύπάρχουν οί έστίες τέτοιων πνευματικών Ανθρώπων πού, 
Αναλωνόμενοι μονάχοι καί Αβοήθητοι, πασχίζουν γιά  νά κρατήσουν τήν 
Αναπνοή τής ζω ής στήν έγκαταλειμμένη έλλη ν ική  έπαρχία.

2) Ν ά συζητηθούν εύρύτερα οί βασικοί σκοποί καί, εί δυνατόν, νά 
έπισημανθούν καθαρά ο ί έπ ιδ ιώ ξεις πού θά είνα ι ο ί πρώτοι στόχοι γιά μιά 
πρώτη θεμελίωση. Νά γ ίνε ι, δηλαδή, ένας προγραμματισμός, πού νά καλύ
πτει μιά περίοδο πέντε - δέκα χρόνων, ώστε, βάσει αύτοΰ, νά καταστεί δυνατή 
κάποια  κοινή  συγκατάθεση γιά  τήν Ανάθεση, σέ μιά ειδική  έπιτροπή, σύν
ταξης ένός καταστατικού χάρτη . Γ ιατί, σ ’ ένα τέτοιο καταστατικό, θά πρέπει 
νά περ ιλαμβάνοντα ι ό χ ι μονάχα τά βήματα μιας πορείας πρός κάποια κ α ι
νούργια  πνευματική Αναγέννηση, Αλλά καί νά χαραχτούν άκόμα οί δια
στάσεις άπό μιά παράτολμη —πιθανόν—προοπτική  πού ν ’ άνταποκρίνεται στις 
επ ιτεύξεις καί στις έπ ισ τη μ ονικές προβλέψεις τού αιώνα μας.

3) Γ ιά τήν στήριξη  και γ ιά  τόν προσδιορισμό τής πρόθεσης τής συνένω
σης, πρέπει νά τεθεί, σάν βάθρο Αμετακίνητο, ή δημιουργία έπαγγελματικής 
λογοτεχν ία ς. Γ ιατί, άλλοιώ ς, δέν πρόκειτα ι νά υπάρξουν στόν τόπο μας προ
ϋποθέσεις Ανάπτυξης καί, πολύ περισσότερο, έπιβίωσης οικονομικά τών 
πνευματικώ ν μας κεφαλαίων καί, άκόμα, δέν θά έπιτευχθεΐ ποτέ καμμιά 
έξυγίανση τής πνευματικής μας ζωής.

Αύτά, σέ χοντρές γραμμές, γ ιά  τήν πρώτη περίπτωση (τήν συνένωση). 
Γ ιά  τήν δεύτερη, τώρα, περίπτωση, πού συνιστά τόν Αγώνα γιά τήνέπ ιτυχία  
καί γ ιά  τήν μορφή πού θά πρέπει νά πάρει ή πνευματική ζωή στή χώρα 
μας, θά άναφερθώ σέ κάποιες γενικές προτάσεις. Γ ια τί πρόκειται περισσό
τερο γ ιά  τρόπους καί μέσα, πού θά όδηγήσουν στήν πραγμάτωση τών σκο
πών πού Αναπτύχθηκαν παραπάνω.

Κ αί, έν προκειμένω , άν λάβουμε ύπ’ όψει πώς, χωρίς κάποια προστα
σία τής κρατικής Α ντίληψης, ε ίνα ι Ανέφικτο νά ζήσουν καί νά Αφιερωθούν 
στήν πνευματική τους δημιουργία  οί λογοτέχνες, στηριζόμενοι μονάχα στούς 
Αναγνώστες τους, θά πρέπει, πρώ τ’ Απ’ όλα, νά φροντίσουμε γιά τήν ο ικο
νομική  κατοχύρωσή τους, ώστε νά έχουν τόν χρόνο καί τήν ευχέρεια γιά  
νά δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους.

Δ ηλαδή, ε ίνα ι Ανάγκη νά τεθούν κάποιες βάσεις γιά  τήν έξασφάλιση 
προϋποθέσεων, γ ιά  ένα ύψηλότατο λειτούργημα στήν έθνική μας ζωή πού, 
έν ταυτψ, θά πρέπει νά είνα ι καί έπάγγελμα.

Κάτω Απ’ αύτό τό πνεύμα, οί προτάσεις, πού θά είχα νά κάνω έδώ, εί
να ι περίπου ο ί έ ξ ή ς :

1) ’Αφού ή Ό ργάνω σ η  (ή όμοσπονδία πού προαναφέραμε), πάρει τήν
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έκταση και τό κϋρος πού είναι άναγκαίο για τή νέπ ιβολή  της τόσο στό κρά
τος, όσο και στό λαό—καί τούτο θά έξαρτηθεΐ φυσικά άπό μας πού θά τήν 
φτιάξουμε—, τότε, νά ζητηθεί ή έπαγγελματοποίηση εκείνων τών λογοτεχνών 
πού θά έχουν τήν ιδ ιότητα τού μέλους της. Είναι αυτονόητο πώς τά κ ρ ι
τήρια, γιά  τήν ιδιότητα αύτή, θά πρέπει νά είναι αύστηρά, άδιάλλακτα καί, 
προ παντός, άνόθευτα άπό κάθε άλλη πρόσμιξη ενδιαφέροντος.

2) "Αμα τή εισόδου, ένός λογοτέχνη, στήν ένωση αύτή, νά δίνεται 
μιά έπιχορήγηση (γιά δυό - τρία χρόνια , άς ύποθέσουμε, 5.000 δρχ. τόν μ ή 
να), ώστε νά έχει έτσι όλη τήν εύκαιρία γιά νά άφιερωθεΐ άποκλειστικά  
στό έργο του. Καί νά έχει, έναντι τής έπ ισ ίτ ισ ης αυτής, τήν υποχρέωση 
νά δώσει, μέσα στό καθορισμένο τούτο χρονικό  διάστημα, τούλάχιστον ένα 
σημαντικό έργο. Έ άν, στό μεταξύ, δεν άποδώσει αύτό τό ελάχιστο  άντι- 
στάθμισμα, νά εκπίπτει τού δικαιώματος τής άνανέωσης γιά  τήν συνέχιση  
τής έπιχορήγησης.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπο, πού δέν πρόκειται νά επιβαρύνει καί πολύ τόν 
δημόσιο προϋπολογισμό, θά έπιτυγχάνονταν άριστα ένα μάξιμουμ προσφο
ράς τών άξιων πνευματικών άνθρώπων στον τόπο μας καί, έφ’ όσον κανείς 
θά διέθετε τά άναγκαΐα προσόντα, δεν θά έξαρτώνταν άπ’ τις περιστάσεις, 
άπ’ τήν επαγγελματική του φθορά καί άπό τις ο ικογενειακές του άνάγκες, 
ή επιβίωσή του στήν πνευματική ζωή τού τόπου καί τού λαού του.

3) Τό άνώτατο αυτό όργανο (ή ένωση), νά έχει, έτα ιρ ικά  μέ όλα τά 
μέλη της, μιά μεγάλη καί πρότυπη έκδοτική έταιρεία, πού νά άναλαμβάνει 
όχι μονάχα τήν έκδοση, άλλά καί τήν προβολή καί τήν προώθηση ώς τήν πώ
ληση όλων τών έργων πού θά έκρινε άξια. Καί, παράλληλα μέ τις έκδόσεις, 
θά είχε τήν εύθύνη άκόμα νά προωθήσει στήν έλληνική  σκηνή  τά θεατρικά 
έργα, στήν τηλεόραση, στήν ραδιοφωνία τόσο τού έσωτερικοΰ, όσο καί τού 
έξωτερικού. Γιά τά δικαιώματα, τήν άμοιβή καί τά λοιπά συνεπακόλουθα, 
νομίζω, πώς είναι πολύ εύκολο νά ρυθμιστούν μέ κάθε λεπτομέρεια.

Στήν δικαιοδοσία τής έν λόγω έταιρείας, έννοεΐται, θά πρέπει νά 
προστεθούν καί οί μεταφράσεις καί, γενικώτερα, κάθε τι πού θά δύνονταν νά 
τήν άνυψώσει οικονομικά καί σάν αύτόνομον οργανισμό.

4) Ή  ένωση νά έχει, κοντά σ τ’ άλλα μέσα επαφής μέ τά μέλη της 
και τό κοινό, κ ι’ ένα μεγάλο περιοδικό έντυπο πού νά είναι στήν διάθεση 
κάθε πνευματικού άνθρώπου καί πού, μέ τό κύρος καί τήν άναντίρρητη  άντι- 
κειμενικότητά του, θά μπορούσε νά άναδείξει άξιες ή νά περ ιορ ίσει σ τις  
φυσικές διαστάσεις κάθε κούφια διόγκωση. Παράλληλα, δέν θά είταν άκα- 
τόρθωτο νά άγωνιστεί, μέσ’ άπ’ τις σελίδες τού έντυπου αυτού, ό καθένας 
πού έχει νά πει καί νά φτιάξει κάτι καινούργιο ή κάτι ώφέλιμο.

5) Νά παρασχεθεί, άκόμα, στά μέλη τής ένωσης αύτής, κάθε δυνατή 
διευκόλυνση έπαφής, έπικοινω νίας καί συμμετοχής τους στήν κο ινω νική , 
στήν πνευματική, στήν καλλιτεχνική  καί στήν έκπολιτιστική  ζωή τής χώ 
ρας μας (δωρεάν χρησιμοποίηση  τών μέσων συγκοινωνίας, έλευθέρα είσοδο 
στά θεάματα, διάκριση κοινω νική , διευκόλυνση περ ιήγησ ης καί γνω ριμ ίας 
σε όλες τις έλληνικές έπαρχίες κ.λ.). Έ τσ ι, θά προσφέρονταν καί τό κλίμα 
καί οί έρεθισμοί καί ό διάλογος στον κάθε λογοτέχνη, γ ιά  νά συνθέσει τήν 
πνευματικήν υφή τής σύγχρονης έλληνικής πραγματικότητας κα ί γ ιά  νά 
πάρει, ό ίδιος, ζωή καί ύπόσταση άπ’ τήν άνάσα, τόν ιδρώτα καί τούς χτύ 
πους τής καρδιάς τού λαού του.

6) Τό τελευταίο—καί όχι τό πρώτο, όπως τό ίεράρχησε μιά κρατική  
προσπάθεια—πού άπόμεινε νά συζητηθεί έδώ, είναι ή σύνταξη, ή περί-
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θαλψη και οι ήθικές άμοιβές. Καί αυτά, ζητήματα ζω τικής σπουδαιότητας 
γ ια  τούς άνθρώπους πού, ταγμένοι άπ’ τή θεία δωρεά, άναλώνονται για  νά 
φωτίζουν τή ζωή και γ ιά  νά άνεβάζουν δλο καί ψηλότερα, θά είταν, κατό
π ιν, εύκολο νά κανονισθοϋν.

***

Σέ γεν ικές γραμμές, αύτές είνα ι οι σκέψεις πού έχω κάνει πάνω στο 
μεγάλο καί παρατημένο—δυ σ τυ χώ ς- θέμα τής όργάνωσης καί τής άξιοποίη- 
σης τών πνευματικών δυνάμεων στον τόπο μας. Καί, κατά τήν γνώμη μου, 
δεν πρέπει νά θεωρηθούν καθόλου τολμηρές ή, όπωσδήποτε, άπαιτητικές. 
Γ ια τί, στην έποχή μας, όχι μόνο οί τάξεις, άλλά καί τά κράτη καί όλό- 
κληρα διαμερίσματα τής υδρογείου όργανώνονται σέ τεράστιες ένότητες, 
γιά  νά καταστεί δυνατόν νά έπιζήσουν μέσα στήν έπιβαλλόμενη έκ τών πρα
γμάτων ο ίκουμενικότητα  τής αύριανής ζωής. Οί λογοτέχνες πού, έπί τόσα 
χρόνια , πορεύονται στά περιθώρια μιας άρρωστημένης σχεδόν μεταφυσικής 
ρω μαντικότητας, κατάντησαν νά μείνουν πολύ έξω άπ’ τις κλειδώσεις τού 
κο ινω νικού  σώματος. Κ αί, τώρα, σάν άναχωρητές πού, ή μονολογούν ή συν
δ ιαλέγοντα ι μεταξύ τους μονάχα, τό έλάχιστο  πού έχουν νά κάμουν καί νά 
ζητήσουν, ε ίνα ι νά μπορέσουν νά γίνουν αισθητές παρουσίες άνάμεσα στο 
λαό τους και νά δημιουργήσουν μιά καλύτερη καί εύρύτερη μορφή ζωής στον 
κο ινω νικό  βίο.

Θά είχε, τέλος, νά παρατηρήσει έδώ κανείς πώς, μέ τήν δημιουργία 
μιας τόσο ισχυρής ένωσης, θά φθάναμε ίσως στήν έπικυριαρχία  τής όργα- 
νω μένης συγκατάθεσης. Ό μ ω ς, δέν ξέρω πώς θά μπορούσαμε νά έπιζή- 
σουμε καί νά άναπτυχθούμε διαφορετικά.

Γ ια τί, άλλωστε, ή έπ ικυρ ιαρχία  τούτη δέν είναι ταυτόχρονα καί ή 
μεγαλύτερη δυνατή κατοχύρωση τής έλευθερίας τού πνεύματος, όταν ή ευ
δοκ ίμησή  του έξαρταται κατά κύριο λόγο άπ9 τήν δυνατότητα έκφρασης; Καί 
τέτο ια  δυνατότητα δέν ύφίσταται παρά μονάχα όταν στηρίζεται καί ο ικο
νομικά. Καί, έξ άλλου, ή άνάληψη τής εύθύνης γιά  τήν κοινή προ
στασία  καί τήν ά ξ ιοπο ίη σ η  τής πνευματικής δημιουργίας, πιστεύω πώς 
δέν είνα ι δυνατόν νά ύποκατασταθεϊ ποτέ άπ’ τήν άνεπάρκεια τής άτομικής 
φροντίδας. ΓΓ  αυτό, θά είταν άναδρόμηση όποιαδήποτε συζήτηση γύρω άπ’ 
τήν  ώ χρή φ ιλολογία  άν πρέπει νά είναι ή νά μήν είναι κάτω άπ’ τήν συλ
λογική  εύθύνη ή τύχη τού κάθε λογοτέχνη  πού, εν τελευταία άναλύσει, συνι- 
στά ένα έθνικό  κεφάλαιο γιά  τήν πνευματικήν ύπόσταση τού έθνους του. 
Σήμερα, πού ή στενότητα  τής άτομικής δυνατότητας φτάνει νά γίνεται ά- 
σφ υκτική  γιά  τήν πνευματική άκεραιότητα, μονάχα μιά όργάνωση πού θά 
σηκώ νει τό βάρος καί τό άγχος τής πάλης γιά τήν διάσωση— ναί, γιά τήν 
διάσω ση—τής οντότητας καί τής προσφοράς του, μπορεί να τον έλευθερώσει 
καί νά τόν κατοχυρώσει.

Τ ελειώ νοντας, έκφράζω άπόλυτη βεβαιότητα γιά τήν έπιτυχία  αυτής 
τής πρωτοβουλίας πού είχε ό Σύνδεσμος Γραμμάτων καί Τεχνών Θεσσαλίας. 
Γ ια τί, άνταποκρίνεται στήν άνάγκη πού, περισσότερο άπό άλλη φορά, τώρα 
έχει καί τήν μορφή τής άπειλής. Οί πνευματικοί άνθρωποι πού, κατά κάποια 
θεία ο ικονομ ία , έτάχθηκαν νά είναι ή πρωτοπορεία καί ή τρανή έκφραση 
τής άνθρώ πινης δημιουργίας, πρέπει νά σταθούν στό ύψος τής άποστολής 
τους καί, στις πρώτες - πρώτες γραμμές τής μάχης γιά  τήν κατάκτηση μιας 
καλύτερης ζωής, νά γίνουν ποδηγέτες.

ΔΗΜΟΣΘ. Γ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  X. Σ Ο Υ Α Η Σ
Σέ ήλικία 39 έτών πέθανε ξαφνικά άπό καρδιακή προσβολή στό Μπέρκλεϋ της Καλλι- 

φορνίας ό Γιώργος X. Σούλης, καθηγητής του εκεί Πανεπιστημίου, πού μέ τό ήθος του καί 
τήν έπιστημονική του έπίδοση τιμούσε στα ξένα τό ελληνικό όνομα. Αύτές οί λίγες γραμμές, 
πού τού άφιερώνω τώρα, δεν πρέπει νά έκληφθούν σαν μιά τυπική νεκρολογία. Στενός φίλος 
της οίκογενείας του καί καθηγητής του στή Ζωσιμαία Σχολή, είχα τήν ευκαιρία νά έκτιμήσω 
όσο πρέπει τόν μεθοδικό καί ακάματο άγώνα αύτού τού παιδιού, από τά μαθητικά ακόμη θρα
νία, γιά νά κατακτήση τήν μέθοδο καί τά έφόδια πού θά τού χρειάζονταν στό μέλλον γιά νά 
έπιδοθή στίς άγαπημένες του βυζαντινές καί σλαβικές σπουδές. Έδούλευε μέσα στό πνιγηρό 
κλίμα της Κατοχής, μέσα σ’ ένα σπίτι πού είχε φοβερά δοκιμαστή καί άπό τό θάνατο μά καί 
γενικώτερα άπό τις κρίσιμες ώρες πού δοκίμαζαν τότε τό λαό μας. Έν τούτοις, σ’ αύτό τό 
οικογενειακό περιβάλλον τό άληθινά δραματικό, ό νεαρός μαθητής έδούλευε μέ πείσμα άμε- 
λώντας καί τούς πόθους τής ήλικίας του καί τήν στοιχειώδη άναψυχή. Καί τόν τρόπο αύτό 
τής έργασίας τόν συνέχισε έ'ως τό 1966, έτος τού θανάτου του. Καί ίσως αύτός ό άκοίμητος 
μόχθος νά στάθηκε ή αίτία πού τόσο γρήγορα τόν έτράβηξε άπό τήν σκηνή τού χοϊκού μας 
κόσμου. Τό μήκος όμως μιας ζωής δέν παρέχει άσφαλώς τό μέτρο τής άξίας της. *0 Γιώρ
γος Σούλης έζησε λίγο, καί χάθηκε τήν στιγμή πού, άπόλυτα ώριμος, τακτικός πιά καθηγητής 
σ’ ένα μεγάλο παιδευτικό "Ιδρυμα, θά μπορούσε νά δώση τό μέτρο τών δυνάμεών του. Έ ν 
τούτοις, αν καί μέ τόν θάνατό του σπαταλήθηκαν οί κόποι οί πνευματικοί δύο δεκαετηρίδων, 
άφήνει πίσω του ένα ύπέροχο μάθημα, γιά όσους άποφασίσουν νά διακονήσουν, μέ πίστη, ειλι
κρίνεια καί αύτοθυσία τήν έπιστημονική έρευνα. Τό μάθημα ότι αύτή δέν είναι σαλταδορισμός, 
μά καρπός μιας άσκητικής ζωής καί ένός άνώτερου ήθους.

*0 θάνατος τού Γ. Σούλη δέν πρέπει νά θεωρηθή σάν πλήγμα γιά μιά οικογένεια ή μιά 
όμάδα στενών του φίλων. Είναι πλήγμα γιά όλον τόν τόπο. Είναι ένα άπό τά πλήγματα έ- 
κεΐνα, πού συστηματικά καταφέρει τά τελευταία χρόνια ή μοίρα έναντίον τών καλύτερων έλπί- 
δων τού λαού μας στό πεδίο τής τέχνης καί τής έπιστήμης. Καπετανάκης, Συκουτρής, Σκαλ- 
κώτας, χάθηκαν στό άνθος τής ήλικίας, προτού προφτάσουν νά χαρίσουν στό έθνος τους τή 
χαρά ένός μεγάλου καί ολοκληρωμένου έργου. Σ ’ αύτούς προστίθεται τώρα ό Γ. Σούλης. Στό 
πρόσωπό του ή ίστορία χάνει ένα λαμπρό της έργάτη. Ή  κοινωνία έναν πραγματικά συγκρο- 
τημένον άνθρωπο. Οί συγγενείς καί οί φίλοι μιά ζεστή, τίμια καί άδολη καρδιά.

Ό  άγαπητός καί σεμνός νέος έφυγε. ‘Υπηρέτησε όλη του τή ζωή μέ άφοσίωση τήν άν- 
θρωπιά καί τό χρέος. ’Αφήνει όπίσω του ένα έργο σημαντικό πού ή κακή μοίρα δέν τόν ά
φησε νά φέρη στό φώς. Αύτό τό έργο έχουν τήν υποχρέωση τήν ήθική οί ειδικοί, καί προ
πάντων οί φίλοι του, νά δώσουν στήν δημοσιότητα, χωρίς νά χαθή ούτε μιά γραμμή, γιατί ή 
κάθε γραμμή του ήταν προϊόν εύσυνείδητου καί φωτισμένου μόχθου, ήταν αίμα.

’Αφήνει όμως καί ένα φωτεινό μάθημα ό Γ. Σούλης, μάθημα γιά όλους έκείνους πού 
άκολουθοΰν τόν δύσκολο δρόμο τής ’Επιστήμης : ότι, ά σ χ ε τ α  ά π ό  τό  π ό τ ε  θ ά  φ θ ά σ η  
στ ό  τ έ λ ο ς  τ ή ς  ζ ω ή ς ,  τότε μόνον αισθάνεται πνευματική χαρά άληθινή, ό νέος πού προσ
παθεί νά άξιοποιήση τά δώρα τής φύσης, στήν τραχειά άνηφοριά τών άνώτερων σπουδών, ό
ταν κοιτάζει νά χτίση μιά σταδιοδρομία όχι έπάνω σέ πολιτικούς έλιγμούς, στόν άρριβισμό 
καί τήν άναρρίχηση, μά στόν τίμιο Ιδρώτα καί τήν φωτισμένη έρευνα.

Α. ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Στεφ. */. Παηαδοηούλου: «Ή  κίνηση τοΟ 
δούκα τού Νεβέρ Καρόλου Γονζάγα γιά τήν 
άπελευθέρωση τών βαλκανικών λαών (1603 
—1625)», σελ. 228, έκδοση Εταιρείας Μα
κεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1966. ,

Είχα παλαιότερα τήν τιμή νά παρου
σιάσω, άπ’ αυτήν έδώ τή στήλη, άλλη έκ- 
τεταμένη καί άρκετά ένδιαφέρουσα έργασία τού

νέου λαμπρού έπιστήμονα καί ήδη καθηγητή 
τής 'Ιστορίας στή Φιλοσοφική μας Σχολή κ. 
Στεφ. Παπαδοπούλου, άναφερόμενη στόν ’Α
γώνα τής Εθνεγερσίας καί μάλιστα στά κατά 
τά Δ. Στερεά 'Ελλάδα συμβάντα. Ή  μέ τόν ά
νω τίτλο νεώτερη έργασία του, έξ ίσου Αξιό
λογη μέ τήν προηγούμενη καί γιά τό θέμα πού 
πραγματεύεται, έλάχιστα ή καθόλου έρευνηθέν 
άπό πλευράς έλληνικής, καί γιά τά έντελώς νέα 
στοιχεία πού προσκομίζει, Αντλημένα άπό προ
σωπικές έπίπονες έρευνές του σέ Ιταλικά, Γαλ
λικά καί 'Ισπανικά κυρίως Αρχεία, άποτελεΐ
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γενναία αναμφισβήτητα συμβολή στή μελέτη 
τής Νεώτερης Ιστορίας μας καί Ιδιαίτερα τών 
πρώτων καί πλέον ζοφερών αίώνων τής τουρκι
κής κατάχτησης. Είναι άλήθεΐα ιστορική, καθη
μερινά ένισχυόμενη άπό νέα έρχόμενα σε φώς 
άγνωστα κείμενα, ότι οί "Ελληνες, ευθύς μετά 
τήν υποδούλωσή τους, ούδ’ έπί στιγμή έπαυσαν 
νά άγωνιοϋν καί ν’ άγωνίζωνται γιά τήν ’Ελευ
θερία καί έθνική τους αποκατάσταση, προσ- 
βλέποντες άρχικά στή βοήθεια τών χριστιανών 
ήγεμόνων τής Δύσης, μέ τούς όποιους διατη
ρούσαν στενή, μέσω διαφόρων έκπροσώπων 
τους (άρχιερέων, προκρίτων, έμπορων, καπετα- 
ναίων), άνταπόκριση. "Ολες όμως οί έλπίδες 
τους γιά άποτίναξη τού τουρκικού ζυγού, στη- 
ριζόμενες σέ μιά βαθύτατα διηρημένη καί σπα- 
ρασσόμενη άπό θρησκευυικές καί δυναστικές έ
ριδες Εύρώπη, άποδείχνονταν φρούδες, άφού 
οί σχετικές προσπάθειες σταματούσαν στό στά
διο τών σχεδίων καί προπαρασκευών άπό τής 
πλευράς τών Εύρωπαίων, ένώ άπό τή μεριά τών 
ύποδούλων κατάληγαν συχνά σέ νέες σέ βάρος 
τους άγριότητες.

Μιά τέτοια προσπάθεια γιά άπελευθέρωση 
τών Βαλκανικών λαών καί μάλιστα τού 'Ελλη
νικού, τό ίδιο άτελέσφορη, παρά τή διάρκεια, 
τήν έκταση καί τά μέσα πού διέθετε, υπήρξε 
καί ή κατά τό πρώτο τέταρτο τού ΙΖ' αίώνα 
σημειωθείσα, μέ πρωταγοονιστή τό Γάλλο Δούκα 
τού Νεβέρ Κάρολο Γονζάγα, μακρινό άπόγονο 
τού αύτοκρατορικού οίκου τών Παλαιολόγων, 
τελευταίο δέ έκπρόσωπο τού σταυροφορικού 
πνεύματος στή Δύση καί τό στενό συνεργάτη 
του δαιμόνιο καπουτσίνο καλόγερο Pere Joseph 
tie P aris, έξημμένο φίλο τής Ελλάδας καί 
φλογερό ύπέρμαχο τής έλευθερίας της. 'Ο συγ
γραφέας, ύστερα άπό μιά κατατοπιστική γιά 
τούς στόχους τής μελέτης του εισαγωγή, έξετά- 
ζει κατά σειρά στά τέσσερα μέρη της τά πρώτα 
σχέδια καί ένέργειες τού Δούκα τού Νεβέρ γιά 
άπόβαση στή Δαλματία, άπελευθέρωση τής Πε- 
λοποννήσου καί παμβαλκανική σέ συνέχεια έξ- 
έγερση, άναφέρεται κατόπι στόν καταπληκτικό 
Pere Joseph  καί τό ρόλο πού αύτός έπαιξε 
στήν κίνηση τού Καρόλου γιά άπελευθέρωση 
τών ύπόδουλων Χριστιανών καί τέλος μιλάει γιά 
τό ίπποτικό Τάγμα τής Miliee C hretienne καί 
τήν άποτυχία τής όλης προσπάθειας, καθώς καί 
τόν άντίχτυπο πού είχε αύτή στήν ποιητική 
παραγωγή τής έποχής της. 'Η έργασία συμ
πληρώνεται μέ τέσσερα έπίμετρα άναφερόμενα 
σέ πρόσωπά της κύρια καί παράρτημα μέ τά 
σπουδαιότερα άνέκδοτα έγγραφα πού χρησιμο
ποιήθηκαν σ ’ αύτή. Κύριες άρετές καί τής με
λέτης αύτής, πού συνθέτουν τήν ύψηλή της έ- 
πιστημονική ποιότητα καί άξία, είναι ή 
εύμέθοδη χρησιμοποίηση τού υλικού, ή σαφή
νεια, ή γερή μέ παράθεση αύτούσιων άποσπα- 
σμάτων άπό ξένα κείμενα, άφθονες παραπομπές 
στις πηγές καί έπεξηγηματικές σημειώσεις θε- 
μελίωση τών συμπερασμάτων καί άπόψεων τού 
σ., ή σφαιρική τέλος καί κατά βάθος έξέταση
τού θέματος σέ βαθμό έξάντλησής του.

Παρά ταΰτα δέν θά πρέπει νά μή έπισημά- 
νουμε μιάν ούσιώδη, κατά τήν ταπεινή μας 
γνώμη, παράλειψη, πώς σ’ όλο τό μήκος τής 
μελέτης του ό σ. ούδεμία μνεία κάνει τής δι
κής μας ’Επανάστασης τού Σκυλόσοφου (1611), 
συναπτόμενης, καθώς μαρτυρεΐται, άμεσα πρός 
τήν κίνηση τού Δούκα τού Νεβέρ μέ τόν ό
ποιο ό Διονύσιος, άγιος καί μάρτυρας τής ’Η
πειρωτικής ’Ελευθερίας, είχε συναντηθή στή 
Ρώμη, όπου κατέφυγε μετά τό άποτυχόν Θεσ- 
σαλίκό του κίνημα τού 1601. "Οποιες κι άν ή
ταν οί προθέσεις καί σκοποί τής προκείμενης 
μελέτης, ή έστω καί σύντομη άναφορά καί όρ- 
γανική σέ συνέχεια ένταξη τού γεγονότος στά 
πλαίσια τής εύρύτερης άπελευθερωτικής κίνη
σης, πού ψυχή της ύπήρξε ό Κάρολος, ήταν 
νομίζουμε έπιβεβλημένη.

Κατακλείοντας τό φτωχό αύτό σημείωμά 
μου, όφείλω νά έξάρω ένα άκόμη βασικό προ
σόν τής ύπ’ όψιν μελέτης τού κ. Π., τή δια
τύπωσή της δηλ. σέ στρωτή δημοτική χωρίς 
άκρότητες, στοιχείο πού τήν καθιστά, μαζί μέ 
τό άκρως ένδιαφέρον τού θέματος, άληθινό καί 
γιά τόν μέσον άκόμη άναγνώστη έντρύφημα.

ΣΤΕΦ. ΜΠΕΤΤΗΣ

Άντώ νη Σαμαράκηι 1) «Ζητείται ’Ελπίς», 2)
«Σήμα κινδύνου», 3) «Άρνοΰμαι». Έκδ.
«Εστίας»—’Αθήνα.

Μέ τόσο λιτά μέσα δέ θάειταν εύκολο σ’ 
έναν άλλο πεζογράφο, καί μέσα σέ 5—6 σελί
δες, νά δώσει ένα διήγημα τόσο άκέριο, τόσο 
βαθύ καί γιομάτο συγκίνηση, όπως τά διηγή
ματα «Ζητείται ’Ελπίς». Ό  Άντ. Σαμαράκης είν’ 
ένας βιρτουόζος τού μικρού, τού σύντομου δι
ηγήματος, πού κλείνει βαθύτατη συγκίνηση καί 
μι* άνθρωπιά άπέραντη. Μόνο στόν Τσέχωφ 
έχω συναντήσει τόση λιτότητα, τόσο σφιχτό δέ
σιμο τού λόγου καί τόση συντομία. ’Απ’ τά 
πρώτα διηγήματά του ό ’Αντ. Σαμαράκης άπο- 
δείχνεται ένας άξιος τεχνήτης, γιατί ξέρει νά 
διαλέγει τή λέξη μέ προσοχή, νά φροντίζει τό 
ύφος, ένα έντελώς προσωπικό ύφος, καί νά βυ
θίζει τήν ψυχολογική του ματιά στούς άνθρώ- 
πους του μ* έπιμονή. Σπάνια διαβάζει κανείς 
τόσον άρτιο λόγο.

Μετά τό «Ζητείται ’Ελπίς», έρχεται τό θαυ
μάσιο μυθιστόρημά του «Σήμα κινδύνου». Μέ 
κομμένη άνάσα τό διάβασα, χωρίς διακοπή. Γιατί 
οί ψυχολογικές καταστάσεις πού δημιουργεί, 
ή δραματική καί γιομάτη άγωνία άτμοσφαίρα, 
δέν άφήνει τόν άναγνώστη νά παρατήσει άπ’ τό 
χέρι του τό βιβλίο. Ό  άνθρωπος, πού ζεΐ τό 
άγχος μιάς έποχής χωρίς καμιάν έλπίδα γιά διέ
ξοδο, είναι άληθινά τραγική μορφή, πού δέ 
λείπει καθόλου άπό άνάμεσά μας. Μπορούμε νά 
πούμε πώς είν’ ό άνθρωπος πού έκφράζει τήν 
έποχή μας—τούτος ό βαθιά άπελπισμένος, μέ τό 
φάσμα τού άδιέξοδου, τού κινδύνου πού πάντοτε 
μάς άπειλεϊ καί πού δέ θά καταφέρει νά ξεπε-
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ράσει. Τοϋτο τό συναίσθημα κεντάει από χρό
νια τώρα την ψυχή σχεδόν όλων τών ανθρώπων. 
Κι άν έχει κανένας τήν ύπομονή, και την ικα
νότητα ένοϋ προσεχτικοί) παρατηρητή, νά με
λετήσει τις έκδηλώσεις τών συνανθρώπων του, 
θά διαπιστώσει πώς ό σημερινός τρόπος ζωής 
τους δέν εϊναι παρά μιά άπέλπιδη προσπάθεια 
νά φτάσουν σέ μιά διέξοδο, σ' ένα μονοπάτι, νά 
βγοϋν από τούτον τόν τρόμο πού σφίγγει τις 
καρδιές τους. Τό «Σήμα κινδύνου» επισημαίνει 
άκριβώς την έλειψη τών πολλών άνθρώπων πού 
να φλογίζονται άπ’ τή φωτιά τής ίερής άνησυ- 
χίας γιά διέξοδο. Γιατί μόνον όταν ή ανησυχία, 
γιά τούτη την παράλογη έποχή πού φτάσαμε, 
μέ τήν άβεβαιότητα καί τήν άπειλή ένός νέου 
μακελιού πού μπορεί νά φτάσει, μέ τό βαρύτατο 
άγχος στήν ψυχή καί τό φόβο, τον άπέραντο 
φόβο, καί τή διαπίστωση πώς τόσες χιλιάδες 
νεκρών δέν ώφέλησαν σέ τίποτα—μόνον όταν, 
λοιπόν, ή άνησυχία γίνει καθολική, μόνον τότε 
θάχει κερδηθεΐ ή υπόθεση τής Είρήνης, τοϋ ψω
μιού, τής Ελευθερίας. «Όσο καίει ή φωτιά τής 
άνησυχίας σέ άνθρώπινες καρδιές υπάρχει έλ- 
πίδα», λέει ό Σαμαράκης. Κι αύτές πρέπει νά 
γίνουν πολλές, πλήθος, έκατομμύρια καρδιές ά- 
νήσυχες, γιατί: «ό μέγας κίνδυνος, είναι νά σβή
σει σιγά - σιγά ή άνηχυχία στις καρδιές τών άν
θρώπων». 'Ενα έφιαλτικό, λαχανιασμένο «Γρη- 
γορεϊτε!», είναι τό «Σήμα κινδύνου». Έ να άτέ- 
λειωτο, πονεμένο «γρηγορεϊτε» στούς μεταπολε
μικούς άνθρώπους, πού ζοϋν μέ τό άγχος τούτης 
τής τρομερής έποχής. «Ό  κίνδυνος ύπ’ άριθ.
1 είναι νά σβήσει στίς καρδιές τών άνθρώπων 
ή άνησυχία, νά σβήσει ή ‘Αγία Άνησυχία», θά 
πει ό Σαμαράκης τελειώνοντας. Καί τούτ’ ή 
κραυγή θ’ άντηχεί στήν ψυχή μας γιά πάντα 
πιά, άφοϋ διαβάσουμε τό «Σήμα κινδύνου» του.

Στά έντεκα διηγήματα τοϋ «Άρνοϋμαι», ό 
λόγος του είναι καυτός σάν λάβα. Ρουφάει ό ά- 
ναγνώστης τό μεστό λόγο καί τρέμει τό φυλ
λοκάρδι του. Δέν ύπάρχει ψεγάδι στο χτίσιμό 
τους. Κάτι καινούργιο μέ καινούργια γεύση έ
νιωθα καθώς προχωρούσα στήνάνάγνωσή τους. 
Στό τέλος, μέ κυρίεψε ένθουσιασμός. Κ’ είναι 
τούτος δάδρός, άρσενικός λόγος του, δεμένος 
μέ τά σύγχρονα, μεταπολεμικά προβλήματα τών 
άνθρώπων. Δέν ξαναδιάβασα τόσο άποκαλυπτι- 
κά κείμενα τής άγωνίας. Κείνο τό «‘Η τελευ
ταία Ελευθερία», είναι τό κορύφωμα τής αν
θρωπιάς μέσα στό σημερινό καί Ιδιαίτερα στόν 
αύριανό κόσμο, πού θά δημιουργήσει ό μηχα
νιστικός ρυθμός τής ζωής, καθώς θά ρυθμίζε
ται άπ’ τή σκοπιμότητα καί τήν έπιστημονική 
άναγκαιότητα. Τό βούλιαγμα τοϋ άνθρώπου, ή 
έξαφάνιση τού άτόμου καί τού έγώ κ’ ή όμαδική 
ζωή καί δράση, θά ξεπεράσουν όλα τά όρια τού 
παραλογισμοΰ. Καί, δέ θά μείνει πιά στόν άν
θρωπο—μηχανή, παρά μιά έλευθερία, ή έλευθε- 
ρία τού θανάτου! Ό λα τά διηγήματα τού «Άρ- 
νοϋμαι» είναι βαθιά ποτισμένα άπό τούτη τή 
μεταπολεμική άγωνία, πού όσο πάει καί κορυ- 
φώνεται, σ’ έναν κόσμο πού κοντεύει ν’ άποτε- 
λείται πιά άπό παρανοϊκούς. Υπάρχουν σελί

δες εφιαλτικές, γιομάτες άλήθεια κι άγάπη γιά 
τόν άνθρωπο, γιομάτες πόνο κι άνησυχία. Κ ι’ 
όσο ύπάρχει τούτ’ ή «Ά για Άνησυχία», πάν
τοτε θά ύπάρχει ελπίδα τού λυτρωμοϋ. Τοϋτο 
είναι σίγουρο, κι αύτό προσπαθεί νά έδραιώσει 
στήν ψυχή μας ό Ά ντ. Σαμαράκης μ’ όλη τή 
μέχρι σήμερα πνευματική του προσφορά. Καί, 
τόν πιστεύουμε. Αύτό άς είν’ ή μικρή του άν- 
ταμοιβή.

Π. Ν . Παναγιωτούνη: 1) «Ή  σύγχρονη πεζο
γραφία καί τό έργο τού Βασ. Μοσκόβη»— 
Αθήνα 1964. 3) «Εισαγωγή στήν Κυπριακή 
Λογοτεχνία»—Λευκωσία 1965 (μελέτες).

Ακούραστος ό Π. Παναγιωτούνης απλώνει 
τήν πνευματική του δραστηριότητα σ’ όλους 
τούς τομείς: ποίηση, μελέτη, κριτική, άνθολο- 
γίες κλπ., μολονότι ό ίδιος, κάπου διάβασα στά 
γραφτά του, δέν έγκρίνει τούτη τήν... διασπά
θιση τών πνευματικών δυνάμεών μας σ ’ όλα τά 
είδη τοϋ λόγου, γιατί γίνεται σέ βάρος τής ποιό
τητας. Στή «Σύγχρονη πεζογραφία» του, άσχο- 
λεΐται κυριότατα μέ τήν άνάλυση τοϋ πεζογρα- 
φικοΰ καί ποιητικού έργου τοϋ Βασ. Μοσκόβη. 
Τό πρώτο μισό τοϋ όλου τίτλου περίττευε. Για
τί, στίς 21 σελίδες πού άφιερώνει γιά τήν Εξέ
ταση τής «σύγχρονης» πεζογραφίας, δέ μπορεί 
τίποτα νά ίδεΐ, νά έξετάσει, ν’ άναλύσει. ’Εν
τούτοις, υπάρχουν μερικές άξιόλογες έπιγραμ- 
ματικές παρατηρήσεις, κάποιες άλλες δίκαιες 
άξιολογήσεις (όπως γύρο άπ’ τό έργο τοϋ Β. 
Βασιλικού, Κοτζιά καί Βλάχου), άλλά κι ά
φθονες παραλείψεις ή άδικοι άποφθεγματισμοί 
(όπως γιά τό πότε άνοίγει ό δρόμος στήν έλλη- 
νική πεζογραφία, τ’ ότι οί πρώτοι πεζογράφοι 
βρήκαν έτοιμο τό γλωσσικό όργανο γιά νά γρά
ψουν τις σελίδες τους, ότι ή πεζογραφία ακόμα 
καί σήμερα κατέχεται άπό άδυναμία σέ σχέση 
μέ τήν ποίηση γιά μεγάλα άλματα, κλπ., κλπ.). 
Ά π ’ τήν 33 σελ. καί πέρα γίνεται ή άνάλυση κ’ 
ή μελέτη τοϋ έργου τοϋ Β. Μοσκόβη. Τό έργο 
τοϋ Μοσκόβη δέν τό ξέρω άπό τά βιβλία του 
καί δέν μπορώ νά μιλήσω ύπεύθυνα άν ό Πα- 
ναγιωτούνης έκφράζει πέρα γιά πέρα γνώμες 
άντικειμενικά. Λίγα διηγήματα του στή «Φιλολ. 
Πρωτοχρονιά» καί σκόρπια λίγους στίχους του 
έτυχε νά διαβάσω. Ωστόσο, άπό τ’ άποσπάσμα- 
τα πού παραθέτει ό μελετητής, μπόρεσα νά δια
κρίνω πώς έχει μερικές άπ’ τις άρετές πού θέ
λει νά τοϋ άποδόσει: τοϋ στρωτού καί προσω
πικού γραψίματος, τής βαθύτατης άνθρωπιάς, 
τοϋ ψυχογραφικού βάθους, τής παρατηρητικό
τητας καί μιας λυρικότητας, πού σ ’ εύτυχισμέ- 
νες στιγμές καταλήγει στήν άτόφια ποίηση, κι 
ό πεζογράφος Μοσκόβης, γίνεται καί ποιητής 
μέ δυο συλλογές. Ό  Π. Παναγιωτούνης φαίνε
ται ν’ άγάπησε τό έργο τοϋ Μοσκόβη καί τό 
έρμη νεύει μέ πολλή κατανόηση. Μά, τοϋτο, 
δείχνει κ’ έναν εύσυνείδητο μελετητή, πού ύ
πεύθυνα ζητάει, καί τό καταφέρνει, νά μάς φέ
ρει σ’ έπαφή μ’ ένα πνευματικό έργο ένοϋ άν
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θρώπου πού ζεί κ’ έργάζεται σεμνά, άθόρυβα, 
μακριά άπό κλίκες και φανφάρες.

Ή  «Είσαγωγή στην Κυπριακή Λογοτεχνία», 
είναι τό δεύτερο βιβλίο—μελέτη τού συγγρα
φέα πού έχω στά χέρια μου. ’Απ’ την άρχή προ
σπαθεί νά δικαιολογήσει τις έλλείψεις τού βι
βλίου του ό Παναγιωτούνης άπό στέρηση στοι
χείων. Μά, είναι σωστό ν’ άποδοθεϊ δικαιοσύνη. 
Δέν ξέρω πού οφείλεται ή συστηματική προσ
πάθεια ν’ άγνοεΐται στήν Ελλάδα ή πνευματι
κή κουλτούρα τού Κυπριακού, τού Αίγυπτιώ- 
τικου καί τού άλλου άπό δήμου Ελληνισμού. 
Ό μως τούτ’ ή κουλτούρα, πού συναγωνίζεται 
πολλές φορές τή μητρική, δόξασε καί δοξάζει 
πολλές φορές τήν Ελληνική διανόηση στο έ- 
ξωτερικό (Καβάφης) κ’ είναι γνωστή στις με
γάλες χώρες πιο πολύ άπ’ τή μητρική. Ό  Πα- 
ναγιωτούνης, έκαμε μια πράξη π’ άγγίζει τά 
όρια τής ’Ε θ ν ι κ ή ς ,  προσπαθώντας νά μιλή
σει γιά τον πνευματικό κόσμο τής Κύπρου, πού 
καταδείχνει καλύτερ’ άπόλες τις διπλωματικές 
συνηγορίες τήν έλληνικότητα τού νησιού, άπ’ 
τούς προομηρικούς άκόμα χρόνους ίσαμε σή
μερα. Δέν ξέρω μόνον, άν ή άξιολόγηση πού 
θέλει νά κάμει των έργων καί τών άνθρώπων 
είναι σωστή. Αύτή, θάπρεπε νά τήν κάμει ένας 
Κύπριος ιστορικός τής Λογοτεχνίας της. Πα- 
λιότερα, ό Άνδρέας Ίωάννου, λογοτέχνης 
ό ίδιος κι ανθολόγος) τώρα νομάρχης Κοριν
θίας), μάς είχε δώσει δυό πολύτιμες Κυπριακές 
άνθολογίες (ποιητική καί πεζογραφίας). Έ τσι, 
είχαμε γνωρίσει «έξ όνυχος» τούς πνευματικούς 
άνθρώπους τού νησιού. ’Αργότερα, μετάτό 1950, 
οί λογοτέχνες του, «εισέβαλαν» κάπως άποφα- 
σιτικώτερα στόν έλληνικό χώρο. Στέλνουν τά 
βιβλία τους, τούς στέλνουμε τά δικά μας. Έ τσ ι, 
γίνηκαν γνωστά, σ’ όλους τούς πνευματικούς 
άνθρώπους τής μητέρας Ελλάδας καί τά όνό- 
ματα καί τά έργα τους, τών πιο πολλών.

Ό μως, σέ βαθύτερη άνάλυση, τό έργο τους 
έμεινε καί μένει άναξιολόγητο άκόμα. Οί τε
λευταίοι άγώνες τού νησιού, βόηθησαν νά γίνει 
ή γνωριμιά πιο γρήγορη. Καί μιά μέρα, θά’μπο- 
ρέσουν όλοι τούτοι οί πνευματικοί άνθρωποι 
τής Κύπρου νά πάρουν τή θέση πού τούς ά- 
ξίζει στήν έλληνική Γραμματεία. Ό  Π. Πανα- 
γιωτούνης πρόσφερε μιά ούσιαστική πρώτη 
έργασία καί τον τιμά ή πρόθεση. Τού σφίγγου
με τό χέρι. "Ας μή θλίβεται άν δέν είναι όλο- 
κληρωμένη. Κάποιος άλλος—ή κι ό ίδιος—άρ- 
γότερα μπορεί νά μάς δώσει μιά «Ιστορία τής 
Κυπριακής Λογοτεχνίας» τού κύρους τού Κ. 
Δημαρά γιά τή νεοελληνική. Ά λλα κ’ ή δική 
του, δέν είναι μικρή προσφορά.

Θανάση Σαμαντά : «Τό λογοτεχνικό τέταρτο» — 
’Αθήνα 1965

Τον Σαμαντά τον είδαμε σαν πεζογράφο στά 
δυό του βιβλία. « Ή  Πύλη τ ’ ουρανού» καί τό 
«Λειτουργία τών άθεων». Ε ίν ’ εν* ανήσυχο, 
παράξενο κι ατίθασο πνεύμα, πού άν δέν τό

νοιώσεις καί δέν τό πλησιάσεις μέ πολλή προ
σπάθεια, θά τό παραξηγήσεις, θά τ* αντιπα
θήσεις καί θά τό καταφρονήσεις. Τώρα, μάς 
έδωσε σ’ ένα βιβλίο τις ραδιοφωνικές του εκ
πομπές πάνου σέ βιβλία πού τού στέλνουν, καί 
πού μεταδόθηκαν άπ* τό Ραδ. Σταθμό τού Με- 
σολογγιού, άλλά πού, καί κατά τή συνήθειά 
του, δέν τις ξανακοίταξε «κ* έτσι μπορεί νά 
ξενίσουν», όπως μάς λέει 6 ίδιος. Ή  «συνή
θειά* του, όμως, τούτη, όταν γράφει γ ι’ άλ
λους καί γιά τό μόχθο άλλων πού χρειάζεται 
κάποιος σεβασμός, δέ μπορεί μόνονά «ξενίσει·, 
άλλά καί νά παραξηγηθεΐ. *Από πολλά κείμενα 
τού βιβλίου του θά μπορούσε τούτο ν* άπο- 
δειχτεί. Γιατί, πολλές φορές, φτάνει σέ υπερ
βολές άπαράδεχτες, σέ θεωρίες έτσιθελικές, σέ 
συμπεράσματα πού άδικούν πρόσωπα, πράγμα
τα, προθέσεις καί θέσεις. Είνε γνωστή «ή συ
νήθειά του νά μήν ξανακοιτάει» τά χειρόγρα
φά του ό Σαμαντάς, άλλ* αυτό—νά *νε σίγου
ρος!—τον ζημιώνει καί στά δικά του κείμενα, 
στά μυθιστορήματά του. Γιά τούτο, ενώ μιλά
ει πολλές φορές μέ περιφρόνηση γιά τό Νταλί, 
τον Πικσσσό, τόν ελεύθερο στίχο, τό σουρρεα- 
λισμό—γράφει ό ίδιος «άντιρομάν» κ’ εκφρά
ζεται άτίθασα, παράδοξα καί «παρακεκινδυ- 
νευμένα», σάν τά... «μουστάκια τού Νταλί».

*Άν δέν εΐξερα τήν προσφορά τού Σαμαν
τά καί τόν τρόπο νά εκφράζεται, νά ζεί, νά 
δρά καί νά ενεργεί στή ζωή, θά σχημάτιζα μιά 
ιδέα ενός άνθρώπου πού μαστίζεται άπό με
φιστοφελικό διονυσιασμό. Τούτ* ή έκφρασή μου, 
μπορεί νά τόν κεντρίσει καί νά χοροπηδά σάν 
ενθουσιασμένος Ζορμπάς. Τόν έχω *δει νά φέρ- 
νετ* έτσι, σέ στιγμές έντονης ψυχικής ευφο
ρίας. Άλλά μπορεί καί νά θυμώσει. Γιατί μπο
ρεί νά μήν έχει κι ό ίδιος συναίσθηση τή στι
γμή τού ξεσπάσματος του. Θά τού συγχωρού
σα, λοιπόν, τά πάντα, άκόμα καί τόν τρόπο έκ
φρασης πού ό Μάξ Νορντάου προβλέπει στόν 
«’Εκφυλισμό» του, άν έπρόκειτο γιά τά δικά 
του γραφτά. Μά, τών άλλων, γιατί τούς τά 
διαστρεβλώνει καμιά φορά, γιατί τούς τά πα- 
ραξηγεί άλλοτε, γιατί τά άνεβάζει στήν έβδο
μη κορφή) όταν είναι απλώς μέτρια, γιατί εκ
στασιάζεται μπροστά στις μετριότητες καί περ
νάει έξωδερμικά κείνα πού χρειάζονται εμβά
θυνση κκί ερμηνεία;

Φαίνεται πώς οί εκπομπές τού Θ. Σαμαντά 
γίνονται «ανεξέλεγκτες». Θέλω νά πώ—μέ πλήρη 
ελευθερία. Δέν τού είπανε πώς θά τις κάνει 
μέσα στο άλφα ή βήτα πλαίσιο. Αυτό κι ό ί 
διος—κι ό κάθε πν υματικός άνθρωπος—δέ θά 
τό δεχόταν. Καί μρτάφερε σ* αυτές καί τή 
γλωσσική καί φραστική του παραδοξότητα 
(πλάι στή γενική: «δυαδικής φύσης», βάζει μ* 
άνεση ένα: «οίες* καί «οία»), τήν υπερβολή 
στόν έπαινο («ένα υπέρλαμπρο άστέρι πνευμα
τικής Δημιουργίας»—λέει γιά έναν άγνωστο ά
κόμα συγγραφέα) καί στήν κατάκριση (σελ. 22), 
όπως κοί τήν αυθαίρετη κρίση καί γνώμη του. 
Πράματα, πού δέ συνιστούν μιά δίκαιη στάση
μπροστά σ’ ένα γεγονός, όπως ένα «βιβλίο».
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Ξέρω τό Θαν. Σαμαντά. Ε ίν’ Ινα παιδί 
στην καρδιά καί στην ψυχή. Μόνα—νά! ΕΙν* ό 
πιο παράξενος άνθρωπος πού γνώρισα, θέλει 
νάχει κάτι ξεχωριστό άπ* τούς άλλους ανθρώ
πους: νάχει πάντα δίκιο. Σ ' 6,τι πιστεύει, σ’ 
ό,τι λέει, σ' δ,τι κάνει, σ’ δ,τι σκέφτεται. "Ας 
τόχει—λοιπόν. Μόνο σ’ ένα δέ μπορεί νάχει 
πάντα δίκιο: σ’ δ ,ιι γράφει! Γιατί υπάρχουν 
πάντοτε οί άλλοι, πού—κι άν δέν τούς λογα
ριάζει—θά μπορούν νά ελέγχουν τά γραφτά 
του, καί μπορεί νά μή συμφωνούν μαζί του. 
Καί θά τού λένε. Καί θά τον πικραίνουν.

Μαρίας Π . *Αργνροηονλον: «’Αγάπες καί α
γάπες»—’Αθήνα 1964

Ή  Μαρία Άργυροπούλου πρέπει νά είναι 
μιά ώριμη καί μορφωμένη γυναίκα. Δέν έτυχε 
νά την ξανασυναντήσω στούς πνευματικούς κύ
κλους μ’ εν’ άλλο της κείμενο. Είδα, όμως, 
πώς άπ' τό 1926 ένδιαφέρεται γιά τά Γράμμα
τα καί μπαίνει στήν περιρχή τους μέ μελέτες 
καί δοκίμια ώς τό 1939. Μόλις τό 1951 τυπώ
νει μέ τίτλο «’Ελληνικά Θέματα» κάτι επιστο
λές καί μεταφράσεις της, δέν ξέρω δμως άν 
οί δεύτερες είναι ξένων λογοτεχνικών έργων ή 
άλλων κειμένων. "Ετσι, τό «’Αγάπες καί αγά
πες» είναι τό πρώτο της βιβλίο πού διεκδικεΐ_ 
καθαρή λογοτεχνική θέση.

Τί ’νε τό βιβλίο τής Άργυροπούλου; Γιατί 
μυθιστόρημα δέν είναι, ούτε νουβέλα. Ε ίν’ ένα 
αφήγημα πού δέν κατάφερε νά γίνει μυθιστό
ρημα τέλειο. Τού λείπει μιά πλοκή τεχνική κ’ 
ένα ύφος σφιχτό καί ρωμαλέο. Παραμένει στήν 
περιοχή τού άφηγήματος, επηρεασμένου φανερά 
καί θανάσιμα άπό Γάλλους τού περασμένου 
αίώνα (Σταντάλ, Φλωμπέρ, Μπαλζάκ). Μερι
κές στιγμές πίστεψα πώς διάβαζα μιά κακή με
τάφραση, ενός βιβλίου σάν τήν «Εύγ. Γκραντέ* 
ή τό «Μπάρμπα—Γκοριό», λογουχάρη, ή κάτι 
άλλο τέτιο. Ή  γλώσσα δχι καθαρά λογοτεχνι
κή. Διατηρεί τή χρονική ή συλλαβική αύξηση, 
πού μεγαλώνει τις ομοιότητες τής μετάφρασης. 
Γράφει: ένέτεινε, αντείπε, άπαρέσει, άπήλπισε, 
προσάψη, περιήλθε, διέτειναν, καί πλήθος άλ
λα. "Επειτα χρησιμοποιεί εκφράσεις απαράδε
χτες σέ λογοτεχνικό κείμενο: φυσικω τφ λόγω, 
ή Σμαράγδα Καλλιέρη δέν τής φθάνει ή Ιδία 
μόνον νά περάση, νόμιζες πό ς̂ τον ύποβαστούσε 
κανένας δυνατός αέρας, νά τον βοηθήση σ’ 
ένα διάβημα σχετικό μέ τήν κηδεία, κ. ά. Με
ταχειρίζεται επιρρήματα: τελευταίως. Μετοχές: 
λαμπυρίζουσα. Τύπους σφαλερούς: θ ’ άρθη 
(αντί: θά έρθει—θάρθει), τί σέ μέλλει (αντί: 
μέλει), ή απαράδεχτους: θά παραξενεύσει. Κα
θαρευουσιάνικες λέξεις άψυχες: άνηρτημένα, 
κουφιαίνεται, έγινε συγκρότησις. Μιλά γιά μιά 
νεκρή μέ τό «κυρία»: ή κ. Καλλιέρη, σά νά 
μπορούμε σήμερα νά πούμε ό κ. Τρικούπης 
(γιά τόν Πρωθυπουργό), ήό κ. Ξάνθος (γιά τό 
Φιλικό.

’Ακόμα, ή υπόθεση τού βιβλίου κ ’ ή δράση

τών ηρώων δέν πείθουν πώς είναι ένα κομάτι 
ζωής αληθινό, αλλά κατασκευασμένο. Κείνος 
ό ’Αλέξης—μι* άρρωστημένη φύση πού δλο 
λέει ν’ αρχίσει νά γίνει λογοτέχνης (λές καί 
πρόκειται νά γίνει... μαραγκός) κι δλο δέ γρά
φει μιά γραμμή. Κείνη τ) κ. Καλλιέρη—μιά με
σαιωνική πυργοδέσποινα μέ τούς ίππότες της. 
Πλατυασμός στήν αφήγηση αφόρητος, ακόμα 
καί αντιφάσεις φοβερές, σά νά ξεχνούσε τί έ
γραφε πιο μπροστά. Λέει κάπου ή Άργυροπού
λου (σελ. 161): «“Εμοιαζε μέ τήν ήσυχη βρα-
δυά τού ’Οκτωβρίου έξω... (πιο κάτου λίγες 
αράδες) ή βραδυά έξω μαύρισε καί έφυγε άπό 
μπροστά του... (καί ακόμη πιο κάτου). Ό  φ θ ι
νοπωρινός ήλιος έπεφτε χλωμός, σάν διϋλισμέ- 
νος». Πώς γινόταν νά πέφτει ό ήλιος χλωμός 
αφού δυο φορές πιο πάνου μιλά γιά ... βραδιά, 
πού μαύρισε κιόλας;

Γενικά τό αφήγημα τής Άργυροπούλου 
δέν έχει λογοτεχνική αρετή. Καμιά φυσικό
τητα στήν πλοκή. ’Απίθανοι οί άνθρωποί της 
κ* ή δράση τους άτονη, εξωπραγματική, θάλε- 
γα. "Ενας άρρωστος ρομαντισμοί βασανίζει τήν 
ψυχή τους καί ζούνε έξω τόπου καί χρόνου. 
Σάν δείγμα λογοτεχνικής προσφοράς, τό βιβλίο 
τούτο είναι «άνευ είδικής αξίας».

Ε. Ν . Π λατή: «Τό έρωτικό στοιχείο στό μυστι-
κισμό»—Δοκίμιο, ’Αθήνα 1964

Δέν ξέρω άν θά δοθεί ή προσοχή πού τού 
άξίζει άπ’ τούς άπό καθέδρας κριτικούς μας 
στό δοκίμιο τού Ε. Ν. Πλατή γιά τό έρωτικό 
στοιχείο στό μυστικισμό. Κείνο πού ξέρω, δ
μως, είναι πώς όποιος τό διαβάσει δέ θά μπο
ρέσει ν’ άρνηθεΐ έξω άπ’ τήν ούσιαστικώτερη 
συμβολή του πάνου στό μεγάλο τούτο θέμα, τή 
βαθύτατη γνώση πού χαρακτηρίζει τό κείμενο, 
τόν άπλό λόγο μέ τόν όποϊο είναι γραμμένο καί 
τήν όμορφη δημοτική γλώσσα, πού θά τή ζή
λευε άκόμα κ’ ένας δόκιμος λογοτέχνης. Κεί
νες οί μεταφράσεις, λογουχάρη, τών άποσπα- 
σμάτων τών κειμένων τών μυστικών, είν’ άληθι- 
νά ποιήματα.

Ά λ λ ’ άς έρθουμε στό περιεχόμενο: Τόθέμα 
πού τόν άπασχολεϊ είνε άπ’ τά δυσκολώτερα 
γιά τήν έποχή μας, όταν μάλιστα προσπαθείς 
νά πείσεις έναν κόσμο πού παραδέρνει μέσα 
στόν Έγκεφαλισμό καί τήν Ά ρνηση, πού 
χλευάζει κάθε πνευματικότητα καί πού προ
σπαθεί νά έρμηνέψει τά πάντα μέ τή Φροϋδική 
θεωρία τού sexus, άφαιρώντας άπ τόν έρωτα 
τή θεία ούσία του. Γιά τόν ύποφαινόμενο, πού 
κάποτε πολύ τόν είχανε άπασχολήσει κάτι τέ- 
τια θέματα, γιατί δέ μπορούσε νά έξηγήσει με
ρικές καταστάσεις πού τού συνέβαιναν καί πού 
μόνο μέ τό μυστικισμό έρμηνεύονται, τούτο τό 
βιβλίο τού Πλατή γίνηκε άμέσως εύπρόσδεχτο 
κι άφομοιώθηκε πέρα γιά πέρα τό περιεχόμενό 
του, άν καί μέ κάποια δυσκολία—γιατί περά
σανε τόσα χρόνια άπό τότε, πού δέν έχει πιά 
καταπιαστεί μέ παρόμοιες μελέτες.
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Ή  σαφήνεια κ’ ή πειστικότητα, ή άτράν- 
ταχτη έπιχειρηματολογία κ’ ή ντοκουμενταρισμέ- 
νη προβολή τών άπόψεών του, εΐν’ άξιοθαύμα- 
στες. Κι άπ’ τ’ άλλα δημοσιεύματα του ό συγ
γραφέας δείχνει πώς είναι έφοδιασμένος με όλα 
τά προσόντα και τήν απαραίτητη γνώση για νά 
μιλήσει για τόσο δύσκολα θέματα. Ή  έξέταση 
μαζί του, μέ τήν παράθεση τών αποσπασμάτων 
κορυφαίων μυστικών άπ’ τό Γαλλικό, Γερμανικό, 
‘Ολλανδικό, ’Ιταλικό, ’Ισπανικό, Βυζαντινό, ’Ιου
δαϊκό, Ίσλαμικό και ’Ινδικό μυστικισμό, πείθει 
τον αναγνώστη γιά τή θέση του και καταφέρνει 
ν’ άποδείξει πώς ή μυστική έμπειρεία μέσα στή 
ζωή τοϋ πνεύματος κατέχει μιά σημαντική θέση 
κι ότι τά θεμέλια όλων τών άνθρωπίνων πολιτι
σμών καί κάθε δημιουργίας πόνου σέ τούτη τή 
σφαίρα μας, είναι κυρίως μ υ σ τ ι κ ά .  "Οσο γιά 
τήν ύπαρξη τού έρωτικοϋ στοιχείου στο μυστι- 
κισμό, πού κυβερνάει τήν άνθρώπινη ζωή, άπο- 
δείχνεται άναμφισβήτητα μέ τήν ένδελεχή έρευ
να πού έπιχειρεΐ ό συγγραφέας. Χάρηκα τούτο 
τό βιβλίο και γιά τή βαθύτερη ουσία του, γιά 
τήν ποίηση πού ξεχιλίζει άπ’ τά τόσα αποσπά
σματα, μιά κυριότατα, γιατί υπάρχει σ ’ αύτό τό 
μεγαλύτερο προσόν πού μπορεί νά έχει ένας 
δοκιμιογράφος: ή τεκμηρίωση άπό κάθε πλευρά, 
μέ στοιχεία άδιάψευστα καί πειστικά—μαζί μέ 
μιά φινέτσα κι άπλότητα λόγου, πού μόνο στο 
Μονταίνιε βρίσκουμε καί στούς εύρωπαίους, 
στυλίστες, δοκιμιογράφους ή τούς δικούς μας 
κλασικούς.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΖΑΔΕΣ

*Δρ. Ά σ π ιώ τη :  «Τά ελαττώματα τών παιδιών»

Ό  ψυχίατρος κ. Ά ρ . Άσπιώτης τά τε
λευταία χρόνια προσέφερε, στο αναγνωστικό 
κοινό τού τόπου μας, μιά λαμπρή σειρά άπό 
πενήντα τέσσερα (54) ψυχολογικά βιβλία, μέ 

•σκοπό, στά πλαίσια τής εκλαϊκευμένης ψυχο
λογίας, νά παρουσίαση πλευρές άπό τήν εσω
τερική λειτουργικότητα τού κόσμου τού άνθρώ- 
που. Αυτό co ψυχοπνευματικό σύνολο, άπό τήν 
φύσι του παρουσιάζει τό μυστήριο καί τις προ- 
βληματικότιιτες τού άγνωστου ή τού σχετικά 
γνωστού, πού πολιορκούμε καθημερινά μέ ερω
τήματα. ‘Ετσι, ό άνθρωπος στήν περιρχή τής 
αυτογνωσίας καί στον τομέα τής γνώσεως τών 
συνανθρώπων του συχνά παραπαίει. Χέρι βοή
θειας προσφέρουν οί λαμπρές εκδόσεις «ψυχο
λογία καί ζωή» τού κ. *Αρ. Άσπιώτη, πού ε ί
ναι μελέτες τού Ινστιτούτου 'Ιατρικής ψυχο
λογίας καί ψυχικής ‘Υγιεινής.

Ή  νεώτερη εργασία τού σ. μέ βοήθεια τού 
κ. Μ. Β. Κωτσοπούλου άναφέρεται εις τά 
«έλαττώματα τών παιδιών» (Ά θήναι 1966 σελ. 
108). Ή  παιδογνωσία μας, στον τομέα τής παι
δικής δραστηριότητος, πού είναι γνωστή σάν 
έλαττώματα τών παιδιών μας, πλουτίζεται θ ε
τικά άπό τήν ανωτέρω επαγωγική ψυχολογική 
διαπραγμάτευσι. ‘Ετσι, άποφεύγονται άψυχο- 
λόγητες ένέργειές μας καί πλουτίζονται οί ψυ

χολογημένες, πού εδράζονται σέ γνώσεις επι
στημονικά υγιείς.

Είς τό πρώτο μέρος τού βιβλίου του ό σ. 
άναφέρεται είς τά έλαττώματα τών παιδιών, 
δπως παρουσιάζονται είς τις ποικίλες εκδηλώ
σεις των, άνεξήγητα ή προβληματικά, πάντως 
ενοχλητικά. Είς τό δεύτερο κεφάλαιον έξετά- 
ζονται τά μέσα καταστολής τών έλαττωμάτων, 
οί γνωστές ποινές. Ή  ποινή, σάν μέσο παιδαγω
γικό, έπιτυγχάνει πολλά, όταν είναι επιτυχής 
στά μέτρα τού έλαττώματος καί τής άτομικότη- 
τος τού παιδιού. Τό θέμα είναι λεπτόν καί ά- 
παιτεΐ πολλά, γιά νά άποφευχθούν ψυχικά 
τραύματα.

Ή  όλη έργασία είναι πολύτιμη καί χρή
σιμη είς τούς γονείς, τούς έκπαιδευτικούς καί 
γενικά είς τον κόσμο τών ώριμων, πού έπιζη- 
τούν ν’ άντιμετωπίσουν υπεύθυνα καί σωστά 
τήν μεγάλη ύπόθεσι «παιδί» στις διάφορες έκ- 
δηλωτικές του μορφές, πού μέ μιά λέξι λέμε 
έλαττώματα.

Οί άνωτέρω παιδικές εκδηλώσεις στήν πα
ρουσία τους μάς δημιουργούν προβλήματα, πού 
μάς λυπούν καί μάς άναστατώνουν, διότι άπο- 
τελούν παρουσίες άνησυχιτικές στο παρόν καί 
ίσως ολέθριες γιά τήν μελλοντική προκοπή τών 
παιδιών μας. ‘Ετσι, πολλές φορές στήν άπό- 
γνωσί μας, τήν δικαιολογημένη άμηχανία μας 
καί τήν έσωτερική μας άναστάτωσι τού τί πρέ
πει νά κάνωμε, προσφέρομε πρόχειρες έμπει- 
ρικές λύσεις, πού μάς είναι γνωστές άπό συ
ζητήσεις, άμφιβόλου ποιότητος πληροφορίες, 
δήθεν θετικού πρακτικού χαρακτήρος.

Ό  κ. Ά ρ . Άάπιωτης μέ τό βιβλίο του 
αύτό μάς προσφέρει υπεύθυνα καί έπιστημο- 
νικά εκλαϊκευμένα έφόδια, ώστε νά δίνωμε 
θετικές λύσεις είς τήν περιοχήν τών έλαττω
μάτων τών παιδιών μας. Γιά τήν έπιστημονι- 
κότητα καί μεθοδικότητα τού έργου είναι πε
ριττό νά γίνη λόγος, καί αύτό, διότι ό,τι έχουν 
παρουσιάσει οί άνωτέρω εκδόσεις, είναι έπι- 
στημονικώς βασισμένο στις σύγχρονες έπιτκύ- 
ξεις τής ψυχολογικής έπιστήμης τού σήμερα, 
σέ παγκόσμια κλίμακα, καί έμπνέουν πραγμα
τικήν έμπιστοσύνη καί σεβασμό.

*Η τυπογραφική έργασία τού βιβιλίου είναι 
έπιμελημένη καί γενικά ή όλη του έμφάνισις 
άρίστη.

Κ . Γ. Παπαγεωργίον, Γυμνασιάρχου: «Ή  ξε
νιτιά στή ζωή τοϋ λαοΟ μας»

Ά πό τά παλιά χρόνια, βάσκανη μοίρα 
άναγκάζει μιά γεμάτη ύποσχέσεις μερίδα τοϋ 
λαοϋ μας νά ξενιτευθή. Τό θέμα είναι πολύ
πλευρον, ούσιαστικό καί σχετίζεται μέ τό 
μέλλον τοϋ "Εθνους μας. ’Εκτός άπό τήν έκδη- 
λη συναισθηματική του πλευρά, παρουσιάζει 
περιοχές, πού ή μελετημένη όρθολογιστική 
τους λύσι, άπό ειδήμονες άρμοδίους, ίσως 
τερματίση τήν έθνικήν άφαίμαξι. Πιάνεται 
ή καρδιά μας, όταν βλέπωμε τόν τόπο μας νά
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έρημώνεται, Ιδιαίτατα άπό νέους. Στα μεσο
χώρια τών χωριών μας και στην ύπαιθρο γε
νικά, εκεί πού ή ιδιότυπη ζωή σκόρπιζε χα
ρά, τώρα ή έρήμωσι άπλώνεται άπελπιστική, 
γεμάτη πόνο καί συμφορά για τό μέλλον.

Σήμερα, τό μεταναστευτικό πρόβλημα μέ
νει σοβαρό και μάλιστα όξύ. 'Ο έκλεκτός δια
νοούμενος Κωνσταντίνος. Γ. Παπαγεωργίου, 
Γυμνασιάρχης, έξετάζει τό θέμα τής ξενι
τιάς μέσα στις 344 καλοτυπωμένες σελίδες 
τοϋ βιβλίου του: «Ή ξ ε ν ι τ ι ά  σ τ ή ζ ω ή  
τ ο ύ  λ α ο ύ  μ α ς »  (έκδοτικός οίκος Εύθυ- 
μίου Χριστοπούλου. ’Αθήνα 1966). Ό  σ. έ
γραψε τό βιβλίου του για νά παραστήση τούς 
καημούς και τις πίκρες τής ξενιτιάς καί νά 
έξωτερικεύση «ένα βαθύτερο συναίσθημα καί 
μιά σοβαρή άνησυχία» γιά τά παιδιά, πού 
εγκαταλείπουν τόν τόπο τους, όπως τονίζει 
στόν πρόλογό του.

Ή  σοβαρή καί όλοκληρωμένη έργασία 
τού κ. Παπαγεωργίου αρχίζει μέ τήν ξενιτιά 
σάν θέμα τών δημοτικών μας τραγουδιών. 
Συνεχίζει μέ ιστορική άναδρομή τής ξενιτιάς 
στά χρόνια τών ’Αρχαίων, τών μετακλασσι- 
κών χρόνων, τής Τουρκοκρατίας καί τού ’Ε
λευθέρου Έθνους. Στή συνέχεια μάς γνωρί
ζει: πόσοι καί πού είναι σήμερα οί ξενετευ- 
μένοι Έ λληνες σ’ δλον τόν κόσμο. ’Ακο
λούθως άσχολεϊται μέ τήν ίστορία τών Ε λ 
ληνικών παροικιών τής Γής άπό τήν ΐδρυσί 
τους μέχρι σήμερα: 1) Ευρώπη, 2) Ά σία , 3) 
’Αφρική, 4) ’Αμερική, καί 5) τήν Αύστραλία. 
Μετά παραθέτει: Θέματα ξενιτιάς στή Λαο
γραφία, δημοτικά τραγούδια τής ξενιτιάς, 
καί τήν ξενιτιά στή Νεοελληνική Λογοτε
χνία—ποίησι καί πεζογραφία. Στόν έπίλογό 
του ό σ. έρωτά μέ σπαραγμό: "Ως πότε, όμως 
θά ξενιτευόμαστε;». ’Απαντά ό ίδ ιος. Τα δει
νά τής ξενιτιάς θά σταματήσουν, όταν οί κα
μινάδες τών έργοστασίων πληθύνουν, τά νερά 
τών ποταμών μεταβληθούν σ’ ένέργεια, τό 
μαύρο χρυσάφι τής γής βγή στήν έπιφάνεια, 
όταν άξιοποιηθοΰν τά δάση μας καί οί πλα
τιές θάλασσές μας, όταν όργωθή ή γή τών 
πατέρων μας. Τό βιβλίο κλείνουν σύντομα 
βιογραφικά σημειώματα τών δημιουργών, πού 
έργα τους περιέχονται στήν έργασία καί μέ 
τις περιόδους καί τίς Σχολές τής Νεοελλη
νικής Λογοτεχνίας.

Ό  άναγνώστης, ό κάθε άναγνώστης Έ λ- 
λην, πού πονά τόν τόπο του—τό βιβλίο άπευ- 
θύνεται σ’ όλους, διαβασμένους καί όλιγο- 
γράμματους—παρακολουθεί μέσα άπό τίς δια
λεχτές σελίδες του μιά άνάγλυφη παράστασι 
τού μονίμου δράματος τού Ελληνισμού, πού 
κλείνει ή λέξι ξ ε ν ι τ ι ά ,  άπό τά παλιά χρό
νια μέχρι σήμερα δυστυχώς.

Ό  λόγιος Γυμνασιάρχης κ. Κωνσταντί
νος Γ. Παπαγεωργίου μέ πολύτιμα στοιχεία, 
σαφή καί έναργή, καί μέ άνετο δημοτικό λό
γο, μάς πλησιάζει στό όξύ πρόβλημα τής ξε
νιτιάς, πού σάν άγιάτρευτη πληγή, άφαιρεΐ 
ζωντανό αίμα άπό τό κορμί τού Έ θνους. Γνω

ρίζομε άπόλυτα, μέσα στήν προσεγμένη όλο- 
κλήρωσι τής λαμπρής προσφοράς, τόν διά
χυτο ρευστό πόνο τού ύπερήφανου λαού μας, 
άλλά καί τό δαιμόνιο του, γιά τήν προκοπή 
του σέ ξένες Πατρίδες.

Γενικά, τό βιβλίο είναι καλογραμμένη 
ύπόθεσις ούσίας, ξένο στήν κούφια λογοκο- 
πία καί τό φτηνό λεκτικό συνοθύλευμα. Δια
βάζεται μέ άπληστία διαφέροντος.

*Η έκλεκτή έργασία φιλοξενεί σχέδια τού 
καλλιτέχνου Μιχάλη Ν ικολινάκου, πού δη
μιουργούν περιβάλλον καί ταιριαστή άτμό- 
σφαιρα στό περιεχόμενό της. *Η όλη έμφά- 
νισι κρίνεται άρίστη.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
#

Στέφανου ’Ιωαννίόη: «Τά παιδιά τών πελαρ
γών» (μυθιστόρημα), Ξάνθη, 4965

‘Ο κ. Στ. Ίωαννίδης, πού αποτελεί ένα 
πνευματικό προπύργιο της επαρχίας καί πού διευ
θύνει τό θαυμάσιο περιοδικό «Θρακικά Χρονικά» 
στήν Ξάνθη, στά «Παιδιά τών Πελαργών» (ενα 
μυθιστόρημα άπό 320 σελίδες) έπιχειρεί νά συν
θέσει τήν συνταρακτική ζωή πού ξεκινάει άπ’ τίς 
πρώτες ντουφεκιές ή, καλύτερα, άπ’ τίς τελευ
ταίες μέρες πρίν άπ* τόν πόλεμο τού 1940. "Ενας 
χώρος στ’ αλήθεια, όπου χωρίζεται ή ίδια ή σύγ
χρονη ζωή της δικής μας γενεάς. Έ τσι, ό συγ
γραφέας άρχίζει μέ κάποιαν γοητευτική άνεση 
περίπου δραματικής προφητείας γιά τό μέλλον τών 
άθώων όνείρων στά θρανία ενός σχολείου, πυκνώνει 
άφάνταστα τήν ποίηση τών παιδικών αύτών χρόνων 
καί, υστερ’άπ’τήν κατάρρευση του μετώπου, απλώ
νει τό κλίμα καί τήν αίχμηρότητα τής κατοχικής 
περιπέτειας. Τό βάρος οί στάχτες καί τά αίματα, 
πού ζήτησεν ό πόλεμος άπ* τήν γενεά του συγ
γραφέα, δίνονται πάντα έδώ άπ’ τούς ίδιους έ- 
κείνους ήρωες πού, άντιπροσωπεύοντας ό καθένας 
κι’ άπό μιά μορφή τής μεγάλης έκείνης ιστορικής 
διαφοροποίησης τής ζωής μας, είναι φτιαγμένη 
άπ’ τήν εμπειρία τών γεγονότων πού ζοΰν. Πρά
γματι, ή άπόπειρα βιογράφησης έτσι μιας έπο- 
χής στήν σφαίρα τής καθαρής δημιουργίας, όπως 
τά «Παιδιά τών)Πελαργών», είναι ένας άθλος καί 
μιά προσφορά 6χι μονάχα ζωτικής σημασίας, 
άλλά κι’ ένας πολύ δύσκολος προβληματισμός. Ό  
Στ. Ίωαννίδης, άναλαμβάνοντας τήν εύθύνη καί 
δοκιμάζοντας τίς πνευματικές 3του δυνάμεις, έρ
χεται νά μάς δώσει ενα έργο πού, οπωσδήποτε, 
είναι καμωμένο μέ τά όνειρα, τόν πόνο, τό ά
γχος, τίς πτοόσεις καί τήν έξαρση μιάς έποχής 
πού στήθηκε σύνορο άνάμεσα άπό δυό κόσμους.

Στό πρώτο μέρος (ώς τήν κατοχή), ό Στ. 
Ίωαννίδης κατορθώνει νά αίρεται σ’ ένα ποιητι
κό ύψος καί σέ κάποιαν άνάλαφρη άφαίρεση άπό- 
ναν πυκνό καί όύριμο λυρικό άθροισμα αίσθητικής 
συγκίνησης πού συνιστά κατάπτηση έκφραστική. 
Οί σελίδες είναι ποτισμένες μ’ ενα βαθύτατα νο- 
σταλγικό πνεύμα καί μ’ ένα ελληνικό φώς πού 
άγγίζει σιωπηλά τήν άνθρώπινη ευαισθησία καί 
προκαλεί μιά έντονη μέθεξη στόν άναγνώστη.
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’Ακόμα, στο σημείο αυτό, 6 συγγραφέας παίζει 
μέ τό λόγο καί τό όνειρο τόσο έξοικειωμένος, πού 
το κείμενο μετουσιώνεται σχεδόν άνυποψίαστα. 
Πάρα κάτω, δπου κυριαρχεί ή δράση καί ό διά
λογος των προσώπων, υπάρχει μια άραίωση πού, 
σέ μερικές περιπτώσεις, οδηγεί σ’ έναν κορεσμό 
πού, όπως καί νάναι, ρίχνει τήν στάθμη πιο κάτω 
άπ* τό ύφος, τού πρώτου μέρους.

Στη ανέχεια, όμως, 6 συγγραφέας πλουτίζει 
τήν ζωή των ήρώων του μέ τήν ’Αντίσταση, τήν 
έξαρση καί κάποιες όρθρινές χαράξεις, πράγμα 
πού, περισσότερο άπ’ ο,τι δήποτε άλλο, έδόνησαν 
καί κόχλαζαν τά στήθη τής γενεάς μας. Κι εκεί, 
ό Στ. Ίωαννίδης, έχει μνήμη καί όραση άπο βιώ
ματα πού, έκτός άπ’ τήν περιπέτεια πού τά γέν
νησε, έκαναν άκόμα καί τήν χνωτισμένη άνάσα 
μιας πικρής γεύσης πού έκτείνεται μέχρις έδώ. 
Αναντίρρητα τά «Παιδιά των Πελαργών» είναι 
μιά προσφορά στά Γράμματά μας καί, παράλλη
λα, μιά ρωμαλέα παρουσία τού Στ. Ίωαννίδη.

Χρήστου Δάγλαρη : «’Άθροισμα ζωής» (ποιή
ματα), ’Αθήνα, 1966.

Μέ ξεχωριστήν ικανοποίηση καί μεγάλη χα
ρά διαπιστώνω πώς 6 Χρήστος Δάγλαρης, έχον
τας μιά μονήρη εύαισθησία κι* έναν ώριμο λυρι
σμό, προσφέρει στην ποίησή μας μιά σιωπηλή 
όραση. Στον καιρό τής σκλήρυνσης καί τής κορ- 
σεμένης άτμόσφαιρας, μιά γνήσια συγκίνηση πού 
νοτίζει τό κλίμα τής πνευματικής ζωής μας μ’ έ
ναν ζείδωρον έμπλουτισμό, φτιάχνει κάποιες 
φωτεινές προσβάσεις γιά κάποια προσπέλαση 
προς τήν κατάχτηση.

Τίς ενθαρρύνσεις αύτές, πού δίνουν κάθε τό
σο οί νέοι μας, τίς βρίσκω στο «"Αθροισμα ζω
ής» τού Χρ. Δάγλαρη καί, γ ι’ αύτό, θά ήθελα 
νά σταθώ ιδιαίτερα στούς καλύτερους στίχους 
του.

Παλεύοντας 
μέ τίς σκιές 
βρίσκεις
μέσ* στό βυθό τής άνυπαρξίας 
μιά καινούργια ζωή.

...Κύριε,............................................
Στά χείλη Σου θάχεις 
τό χαμόγελο τών Παθών 
καί στά χέρια Σου 
τίς πληγές άπ’ τά καρφιά

*0 ποιητής έδώ θά δύνονταν, ξανοίγοντας 
τόν ορίζοντα ενός μοναχικού προβληματισμού πού 
τόν περιφράσσει, νά πάρει μεγαλύτερη εύθύνη 
ζωής. Έ χε ι καί τήν ώριμότητα καί τον στοχα
σμό καί τήν εύαισθησία γιά νά μεταξιώσει κι’ 
έκεϊνα τά θέματα πού περικλείνουν όχι μονάχα 
τήν άνάσα καί τήν ρέμβη ενός κάπως άπομακρυ- 
σμένου περιπατητή, άλλα καί τίς στάχτες καί τά 
αίματα πού ζήτησε ή Ιστορία τής πεντηκοντα

ετίας μας. Γιατί, ή καθημερινότητα καί τά προ- 
σωπικά κίνητρα, πολλές φορές, υποχρεώνουν σ’ 
έναν υποσιτισμό ή φέρουν κάποιο είδος άδιόρατης 
άναιμίας στήν θεματογραφία τής ποίησης.

Ά π ’ τόν Χρ. Δάγλαρη, πού έμφανίζεται μ* 
ένα σωρό ύποσχέσεις, έχομε άξιώσεις.

Χρυσάν&ης Ztcoαίας: «Παμβώτιδα» (ή λίμνη 
τών Ίωαννίνων στήν ποίηση), Θεσσαλονίκη, 
1966.

Ή  ό>ραία πελιάδα τής ποίησής μας, ή άει- 
θαλής άηδόνα Χρυσάνθη Ζιτσαία. μάς δίνει τώρα 
καί μιά όμορφη άνθολόγηση άπ* τήν θρυλική λί
μνη τών Ίωαννίνων.

(«Χίλια καντάρια ζάχαρη, θά ρίξω μέσ*
[στη λίμνη,

γιά νά γλυκάνουν τά νερά, νά πιή ή
[κυρά Φροσύνη»)

'Ένα όνειρο κι* ένας θρύλος πού πέρασε άπ* 
τίς σαρμανίτσες ώς τά κλέφτικα λημέρια, ή λί
μνη καί τά Γιάννινα, μετουσιώθηκαν σέ ποίηση 
καί τραγούδι. Καί, σήμερα πού ή ζωή είναι φορ
τωμένη τό βάρος καί το άχθος άπό μιά τρομα
κτική πορεία κι* άπόνα σιδηρένιο άγκομαχητό, 
όλος αύτός ό πνευματικός θησαυρός έξακολουθει 
νά υποφώσκει καί νά έπιζεΐ σιωπηλά στή ζωή 
μας. Κι* έτσι, παρά τίς άλλαγές και τά κενά πού 
άφησαν, ή λίμνη, τό κάστρο, τά Γιάννινα, κι* ή 
ιστορία τους μένουν καί σάν τοπία καί σάν βίωμα.

Ή  Χρυσάνθη Ζιτσαία, μέ τήν βαθύτατη εύ
αισθησία καί τήν συγκίνηση πού έχει όλόκληρη 
ή ποίησή της, σιγκέντρωσεν έδώ μιάν άγγιχτη 
άνθολόγηση άπ* όλο αύτό τό περπάτημα τής ψυ
χής τών ποιητών καί τού λαού πάνω στά νερά 
τής λίμνης τών Ίωαννίνων. Καί, δίνοντας ή ίδια 
μιά δική της πνοή τής γύρης, τά έκαμεν έναν ά
κόμα ωραίο καί πολύτιμο τόμο στά Γράμματά μας.

νΕκδοση ομαδικής παρουσίας: «Άνθη άπ* τόν 
κήπο μας» (ποιήματα 14 νέων Τρικαλινών), 
Τρίκαλα, 1966.

Φίλε μου, ό πατέρας σου είναι καλά 
πάνω στά δίχως χώματα υψώματα. 
’Ονομάζεται δόκιμος ψυχή 15 
στά χαρτιά τού δήμου μιάς πολιτείας 
πού έχει έργοστάσια άθώων βιολιών

(Δ. Σαραγιώτης)

Αύτοί οί στίχοι μπορούσαν νά είναι ένός Κου- 
αζιμόντο ή, πιο καλά: αύτοί οί στίχοι γιατί δέν 
θά μπορούσαν νά είναι—χωρίς υπογραφή, βέβαια— 
ένός Κουαζιμόντο;.. Είναι ένθαρρυντικό πού, στήν 
«ήρεμη» έπαρχία, ύπάρχουν (ναί, έστω καί στήν 
άφάνεια) νέοι, περίπου έφηβοι σάν αύτούς τούς 
στίχους, πού συνιστούν τήν καλύτερη έγγύηση 
γιά τήν νεα>τερη πνευματική μας υπόσταση. Ξε-
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ*
Έ κ τών άνωτέρω Ιπεται, δτι ύπάρχουσι μεγάλα περιθώρια αύξήσεως τής 

γαλ)γής. Πρ6ς τοΰτο άρκεΐ μόνον νά πραγματοποιηθή αύστηροτάτη έπιλογή τών 
ατόμων τοΰ ύπάρχοντος ποιμνίου καί νά βελτιωθώσι τά προηγούμενα σιτηρέσια.

Π I Ν Α Ξ ν ΐ ΐ
Μέση γαλακτοπαραγωγή προβάτων Σαρδηνίας €ίς τόν Σταθμόν 

Γεωργικής Έ ρεύνης Ίω αννίνω ν_______________

α)α Έ τος
Ά ριθ.
άμελγ.

προβάτων

Μέση διάρ
κεια γαλ)γής 

εις ήμ.

Μέση έτησία 
γαλακτοπαραγωγή 

κατά κεφαλήν

Μέση ήμερησία 
γαλακτοπαρα
γωγή είς χλγ.

1. 1952 22 178 120,95 0,578
2. 1953 22 234 133,33 0,57 9
3. 1954 29 244 153,65 0,637
4. 1955 43 271 110,48 0,411
5. 1956 58 243 99,68 0,407
6. 1957 47 210 105,94 0,505
7. 1958 48 213 100,97 0,523
8. 1959 63 219 96,28 0,427
9. I960 40 248 146,72 0,584

10. 1961 49 302 189,48 0,793
11. 1962 40 223 140,64 0,630
Μ.Ο. — — 235 127,10 0,552
άπόκλ. — — +  33 +  28,9 + 0 ,115

Επίσης έκ τοΰ πίνακος V II έμφαίνεται, δτι ή μέση διάρκεια γαλακτοπαρα-
* Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου, σελ. 820.

κινώντας, έδώ, άπ’ τήν παραπάνω ποιητική συλ- 
λογή, πού έφτιαξαν ομαδικά δεκατέσσερις νέοι 
άπ’ τά γειτονικά μας Τρίκαλα, πήρα αύτούς τούς 
λίγους στίχους ενός άπ* δλους καί, συγκινημένος, 
Οά ήθελα νά τούς συγχαρώ γιά τήν πρωτοβουλία 
τους. Γιατί, στήν εποχή τούτη της οργανωμένης 
μορφής ζωής πάν<υ σ’ ολόκληρον τόν πλανήτη 
μας, όχι μονάχα ή διασφάλιση, άλλά καί αύτή 
άκόμα ή έπιβίωση τών πνευματικών μας δυνά
μεων κινδυνεύει άπ’ τήν άνεπάρκεια τής άτομι- 

: κής περίπτωσης.
Στή συλλογή τούτη, πού συμμετέχουν οί 

' Άνδρέας Άηδονίδης, Άλασάκης Τίνος, Λευτέ- 
; ρης ’Αναστασίου, Βασίλης Βρεχτούρας, Φώτης 
ί Θεσσαλός, ’Αριστείδης Καραστέργιος, Τίμης Λή

θης, Κώστας Μπουσιόπουλος, Σόλων Οίκονόμου, 
Κώστας Παπάς, Νίκος Πευκιώτης, Χρήστος 
Πορφυρός, Δημήτριος Σαραγιώτης καί Σωτήρης 
Τόγελος, ύπάρχει μιά ένδεικτική κλίμακα πού 
άντιπροσο^πεύει τούς προβληματισμούς, τις δυνά
μεις καί τά πνευματικά κεφάλαια πού ύπάρχουν 
άνάμεσα ατούς νέους τών Τρικάλων. Σάν σύνολο, 
παρά τήν άνομοιογένεια καί τήν ίσως βιαστική 
συμμετοχή (π.χ. ξέρω πώς ό Τίνος Άλασάκης 
έχει πολύ καλύτερα ποιήματα), ή παρουσία τούτη 
συνιστά μιά λυρική εύφορία καί μιά σπάνια συμ
βολή γιά τήν άνθηση τής πνευματικής καί καλλι
τεχνικής κουλτούρας τής πόλς αύτής πού μάς 
έδωσε, άλλωστε, καί τήν άνεπανάληπτη χορωδία 
τής κ. Παπαστεφάνου.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

L
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γωγής άνέρχεται παρ’ ήμίν έΐς 235 ήμέρας. Άντιστοίχως είς την Σαρδηνίαν ή 
μέση διάρκεια γαλακτοπαραγωγής άνέρχεται, τού μέν πρώτου τύπου είς 248(4-21), 
τοΰ δέ δευτέρου είς 256 ήμέρας (-1-27).

Κατά τδν κ. Δημακόπουλον, αΐ όρειναΐ φυλαΐ προβάτων δεν άποδίδουν 
γαλακτοπαραγωγήν μεγαλυτέραν των 60 ή 70 χλγ.

Έξ δλων τών άνωτέρω συνάγεται, δτι τά πρόβατα τής έν λόγφ φυλής δύ- 
νανται νά θεωρηθούν έκ τών πλέον άμιγών γαλακτοπαραγωγικών ποιμενικών 
προβάτων, άτινα έκτρέφονται σήμερον έν Έλλάδι.

ΛΙΠΟΠΑΡ ΑΓΩΓΗ

Στοιχεία λιποπαραγωγής δεν ύπάρχουσιν δλων τών προηγουμένων έτών εί- 
μή μόνον τής γαλακτοπαραγωγής τού έτους 1 9 5 2 - 1953. ΈπΙ 43 θηλέων προ
βάτων ή μέση λιποπαραγωγή (1953) ήτο 6,45°/0 με άπόκλισιν -t 0,2°/0.

Έ ν συγκρίσει προς τάς υπολοίπους έκτρεφομένας φυλάς έν 'Ελλάδι, ή λιπο- 
παραγωγή τών προβάτων φυλής Σαρδηνίας εΰρίσκεται εις χ α μ η λ ό τ ε ρ ο ν έ π ί- 
π ε δ ο ν . Τούτο είναι γνώρισμα τής φυλής καί γενικώτερον γνώρισμα τών φυλών 
αί όποϊαι θεωρούνται κατ’ έξοχή ν γαλακτοπαραγωγικαί.

ΕΡΙΟΠΑΡ ΑΓΩΓΗ

'Ομοίως παρ’ ήμίν δεν ύφίστανται άρκετά στοιχεία άποδόσεως έρίου κατά 
κεφαλήν. Τά κατωτέρω στοιχεία (Πίναξ V III) έλήφθησαν βάσει τής ολικής παρα- 
γωγής έρίου καί τού άριθμού προβάτων (κατά την τριετίαν 1962- 1964), δπουή 
μέση παραγιογη έρίου άνέρχεται είς 1.400 γραμμάρια κατά κεφαλήν.

Π Ι Ν Α Ξ  ν ί Π
Μέση έριοπαραγωγή προβάτων (1962—1964)

Έτος
’Αριθμός
προβάτων

'E qiov συνολι
κών είς χλγ.

’Αναλογία έρίου 
κατά κεφαλήν είς χλγ.

1962 58 70 1,20
1963 65 100 1,53
1964 87 129 1,48

Μέσος δρος 70 99,66 1,403

Είς την άνωτέρω μέσην έριοπαραγωγήν δέν λαμβάνεται ύπ’ δψιν ή ποσότης 
τού έρίου, δπερ συλλέγεται έκ τής αύρας, τών ποδών καί τής κοιλίας (κοινώς 
κολόκουρον), διότι τούτο χαρακτηρίζεται ώς έριον δευτέρας ποιότητος, λόγο) τού 
δτι ή άπόδοσίς του είς καθαρόν έριον είναι πάρα πολύ μικρά (55°/0 περίπου).

Ειδική έρευνα, έπι τών φυσικών καί χημικών Ιδιοτήτων τού έρίου φυλής 
Σαρδηνίας, δέν κατέστη δυνατή νά πραγματοποιηθή.

Έάν συγκρίνωμεν την έριοπαραγωγήν τών προβάτων φυλής Σαρδηνίας με
τά τών λοιπών έκτρεφομένων έν Έλλάδι συνήθων φυλών (Κατσικάς κατά μέσον 
δρον 1,54 χλγ. + 0,034), θά παρατηρήσωμεν δτι δέν τπάρχουσι σημαντικοί ποσο-
τικαί διαφοραί.

γ ο ν ιμ ο π ο ί η σ η : -  τ ο κ ε τ ο ς

Αί έπιβάσεις υπό τών κριών γίνονται διά τής έλευθέρας μεθόδου, ή δέ γο-
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νιμοποίησις ιών προβάτων πραγματοποιείται κατά ιούς μήνας ’Ιούνιον, ’Ιούλιον 
καί Αύγουστον. Ή  κυοφορία διαρκεί 5 μήνας.

Δεδομένου δέ δτι πολλάκις παρατηρείται διφορισμδς (μέ άποτέλεσμα τον έξ- 
ασθενισμόν τών προβατινών καί τήν δημιουργίαν καχεκτικών άμνών), άπεφασί- 
σθη δπως οί κριοί είσάγονται είς τδ ποίμνιον μόνον κατά τούς θερινούς μήνας.

Ό  τοκετός λαμβάνει χώραν άνευ ούδεμιάς δυσκολίας. Είς τήν φυλήν Σαρ
δηνίας παρατηρούνται πολλοί δίδυμοι καί ένίοτε τρίδυμοι τοκετοί.

Είς τόν πίνακα IX έμφαίνεται τό ύψος τής πολυδυμίας, τήν δποίαν παρου- 
σίασαν αί έκτρεφόμεναι φυλαΐ είς τόν παρ’ ήμίν Σταθμόν κατά τά έτη 1963 καί 1964.

Π Ι Ν Α Ξ  I X
Πίναξ πολυδυμίας φυλών προβάτων έκτρεφομένων 
είς τόν Σταθμόν Γεωργικής Έρεύνης Ίωαννίνων

Τ ο κ ε τ ο ί Π ο σ ο σ τ ό ν 0/Ιο
α/α Φυλή προβάτων Μονό-

δυμοι
Δίδυ
μοι

Τςίδ.
καί δνω

Σύνο-
νολον

Μονό-
δυμοι

Δίδυ
μοι

Τ ρί
δυμοι

1.
I. 1963
ΚαραμάνικοΧ Φρισλανδ. 39 30 1 70 55,71 42,85 1,44

2. Φρισλανδίας 1 2 — (3) 33,33 66,67 —
3. Καρακούλ 19 — — 19 100,00 — —
4. Σαρδηνίας 45 6 — 51 88,23 11,77 —

1.
II. 1964
Καραμάνικο X Φρισλανδ. 36 26 1 63 57,14 41,26 1,60

2. Φρισλανδίας 1 2 — (3) 33,33 66,67 —
3. Καρακούλ 19 — — 19 100,00 — —
4. Σαρδηνίας 45 17 — 62 72,58 27,42 —

1.
III . Σ ύνολον κατά  μέσον όρον
Καραμάνικο X Φρισλανδ. 37,5 28 1 66,5 56,42 42,06 1,52

2. Φρισλανδίας 1 2 — 3 33,33 66,67 —
3. Καρακούλ 19 — — 19 100,00 — —
4. Σαρδηνίας 45 11,5 — 56,5 80,41 19,59 —

Ό  άνωτέρω πίναξ είναι ένδεικτικός, διότι ό μέσος δρος πολυδυμίας έξήχθη 
έκ τριών μόνον προβάτων Φρισλανδίας, ένώ τών υπολοίπων φυλών έκ περισσοτέ
ρων τοιούτων. ‘Ωςέκ τούτου δέν ύφίσταται σύγκρισις μεταξύ τών άνωτέρω φυλών.

Κατά τόν κ. Δημακόπουλον, ή πολυδυμία είναι κληρονομική Ιδιότης. 'Ως έκ 
τούτου, έπεται δτι, διά καταλλήλου έπιλσγής, δύναται τό ποσοστόν τής Ιδιότητος 
ταύτης νά αύξηθή σημαντικώς έντός τού ποιμνίου.

ΘΗΛΑΣΜΟΣ—ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΙΣ ΑΜΝΩΝ

ΟΙ άμνοί λαμβάνουν κατ’ άρχήν τό πρωτόγαλα. Έ άν κατά τύχην κάποια 
προβατίνα δέν είναι είς θέσιν νά θρέψη τόν άμνόν (εύαισθησία μαστών κλπ.), 
τότε παρέχεται εις τόν άμνόν άλλη προβατίνα (τροφός) ή καί, έν έλλείψει ταύτης, 
χρησιμοποιοΰμεν γάλα άγελάδος.

Μετά τήν τρίτην περίπου έβδομάδα άπό τόν τοκετόν, οί άμνοί άρχίζουν νά 
λαμβάνουν δλίγον κατ’ όλίγον έκ τής τροφής τής μητρός των (χόρτον λειμώνων 
καλής ποιότητος ή μίγμα καρπών κλπ.).

Ό  άπογαλακτισμός γίνεται είς ήλικίαν 60 ήμερων, άλλά άποτόμως. Ά τυχώ ς,
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ό Αριθμός προβάτων καί ή καθημερινή συνεχής άπασχόλησης τών ποιμένων, δέν 
έπιτρέπουν τόν βαθμιαϊον καί μή άπότομον Απογαλακτισμόν.

Μετά τάν Απογαλακτισμόν τών Αμνών χορηγείται είς αυτούς μίγμα έξ 75°/0 
διαφόρων καρπών καί 25%  βομβακόπηττας. Επίσης χορηγείται καί ξηρόν χόρτον 
καλής ποιότητος κατά βούλησιν έως τής Ανοίξεως, όπότε όδηγοΰνται. εί τους λει* 
μώνας καί διατρέφονται άποκλειστικώς διά χλωράς νομής.

Πέραν τών υπό του κ. Περδικάρη Αναφερομένων, έκ τής έπΐ 13 έτη πεί
ρας μας έπί τοΰ προβάτου Σαρδηνίας, έχομεν νά παρατηρήσωμεν τά κάτωθι:

1) Ή  φυλή Σαρδηνίας έγκλι ματίζεται καλλίτερον πάσης ξενικής φυλής γαλα
κτοπαραγωγών προβάτων καί παρουσιάζει άξιοσημείωτον άνθεκτικότητα είς τάς 
έσω καί έξω παρασιτιυσεις, αϊτινες είναι ευρύτατα διαδεδομένοι εις τήν περιοχήν,

2) Τό πρόβατον Σαρδηνίαο παρουσιάζει λίαν σοβαρόν ευαισθησίαν τόσον 
εις τό ψύχος τών Η πειρωτικών υψιπέδων δσον καί εις τάς πολλάς βροχάς τής πε- 
ριοχής. Ή  δυσμενής έπίδρασις τού ψύχους καί τών βροχών προκαλεί σοβαρόν 
μείωσιν τής γαλακτοπαραγωγής κατά τούς χειμερινούς μήνας.

3) Καλλίτερα Αποτελέσματα Από Απόψεως γαλακτοπαραγωγής, τό πρόβατον 
τούτο παρουσιάζει εις τήν παράλιον ζώνην τής Ηπείρου (πεδιάδες νΑρτης—Πρε- 
βέζης— Θεσπρωτίας) δπου, λό^ω τού ήπιωτέρου κλίματος, ή χειμερινή γαλακτο
παραγωγή του είναι σημαντικώς μεγαλυτέρα τής τών έντοπίων γενεών.

4) Τό κρέας τών Αμνών καί τών ένηλίκων ζώων δέν είναι τόσον γευστικόν δ
σον τό κρέας τών έντοπίων γενεών ζώων.

5) Έ νδείκνυται ή έπέκτασις τών προβάτων Σαρδηνίας εις τήν παράλιον ζώ
νην καί υπό ήμιοικόσιτον μορφήν, δτε καί ή γαλακτοπαραγωγή του δύναται νά 
φθάση τά 150 χιλ. γάλακτος έτησίως πλέον τού γάλακτος τού θηλαζομένου ύπό 
τού Αμνού.

2 .-ΠΡΟΒΑΤΟΝ ΦΡΙΣΛΑΝΔΙΑΣ

Ε πειδή  τόσον έν Ήπείρορ δσον καί εις τήν λοιπήν Ελλάδα καί δή είς τάς 
Αρδευυμένας περιοχάς, δπου είναι δυνατή ή παραγωγή έπαρκών ποσοτήτων κτηνο
τροφών, έχει δημιουργηθή Από μακρού όξύ αίτημα τών παραγωγών διά πρόσκτησιν 
λίαν βελτιωμένων προβάτων υψηλής γαλακτοπαραγωγής, κρεατοπαραγωγής, καί 
λιποπαραγωγής, έσκέφθημεν Από τού 1950 τήν εισαγωγήν είς τόν Σταθμόν Ίωαν- 
νίνων τού πλέον έξευγενισμένου πρός τάς ώς Ανω έπιδιώξεις Ευρωπαϊκού προ
βάτου Φρισλανδίας.

Διά συνεργασίας μετά τής Υπηρεσίας ’Αλληλοβοήθειας Ξένων Εκκλησιών, 
είσηγάγομεν τό πρώτον τό έτος 1952 25 θήλεα καί 5 αρρενα Ατομα τής ώς Ανω 
γενεάς είς τόν Σταθμόν Τωαννίνων.

Τά είσαχθέννα ζώα, Από τού Φεβρουάριου μέχρι τό τέλος Ιουνίου, είχον 
καλώς. ’Από τ ο ύ ’Ιουνίου δμως καί μέχρι 15ης Σεπτεμβρίου, ταλαιπωρηθέντα ταύ- 
τα ίσχυρώς ύπό τού θερινού καύσωνος, ένεφάνισαν μεγάλην νόσησιν καί θνησι
μότητα, όφειλομένην είς τάς υψηλός θερινός θερμοκρασίας, αί όποίαι έμείωσαν 
λίαν σοβαρώς τήν Αντοχήν των έναντι δλων τών νοσογόνων αιτίων καί οΰτω, 
ίδίςι αί παθήσεις τού Αναπνευστικού συσιήματος (παστεριδίασις), προεκάλεσαν 
σοβαρός νοσήσεις καί σημαντικόν ποσοστόν θανάτων.

Τά κατά τό πρώτον έτος έπιβιώσαντα ζώα, ένόσησαν μερικώς καί κατά τό 
επόμενον θέρος.

Λεπτομερεστέρας παρατηρήσεις έπί τού προβάτου Φρισλανδίας παρέχομεν 
κατωτέρω καί διά τό έτος 1957.
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ΓΕΝΙΚΑ

Κατά τάς άρχάς τού έτους 1957, ό άριθμός τών είς τον Σταθμόν έκτρεφο- 
μένων προβάτων Φρισλανδίας άνήρχετο είς 23 θήλεα καί 7 άρρε,να. 'Ωσαύτως, 
ύπήρχον καί 17 μιγάδες προερχόμενοι έκ διασταυρώσεως άρρένων φυλής Φρισλαν
δίας μετά θηλέων φυλής Καραμάνικο Κατσικάς, έξ ών 8 άρρενες καί 9 θήλεις, 
γεννηθέντες κατά τόν παρελθόντα Δεκέμβριον και Ιανουάριον.

'Η γενική κατάστασις τών ζώων κατά τά μέσα τής άνοίξεως δύναται νά 
λεχθή, δτι ήτο μάλλον καλή, ή θρεπτική των κατάστασις ήτο καλή, ή δρεξις τών 
ζώων Ικανοποιητική καί ή υγεία των δέν παρουσίαζεν άνωμαλίας. Τά ζώα διε- 
τηροΰντο κατά τό μεγαλύτερον μέρος τής ήμέρας εϊς τό προαύλιον τοΰ προβατο- 
στασίου, διενυκτέρευον δέ έντδς τοΰ προβατοστασιού. Βραδύτερον καί δή περί 
τάς άρχάς Μαίου, τά ζώα ήρχισαν νά έξέρχωνται κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας 
είς τήν βοσκήν, περ'ι τό έσπέρας δέ διενυκτέρευον είς τήν ύπαιθρον μέχρι τέλους 
’Οκτωβρίου, δτε και έπανήρχισαν διανυκτιρεύοντα είς τό προβατοστάσιον και τό 
προαύλιον αυτού.

Ή  διατροφή των συνίστατο είς τήν χορήγησιν μίγματος άποτελουμένου έκ 
τών κάτωθι τροφών: άραβόσιτος 20°/0, βαμβ)κοΰς 35°/0, κριθή 43°/0 καί μίγμα 
άνοργάνων άλάτων 2%  (χλωριοΰχον νάρτιον 1,6°/0 καί άνθρακικόν άσβέστιον 
0,4°/0).

Βραδύτερον, ή σύνθεσις τοΰ μίγματος μετεβλήθη, λόγω έλλείψεως εις τήν 
άποθήκην τοΰ κτήματος τής κριθής. Ή  νέα σύνθεσις τοΰ μίγματος είχεν ώς άκο- 
λούθως: άραβόσιτος 75%  καί βαμβ)κοΰς 25% , άνά 100 όκ. δέ μίγματος προ
στίθενται 1,75 όκ. χλωριούχου νατρίου, 1,50 όκ. Φωσφορ. άσβέστιον.

Έ κ τών άνωτέρω μιγμάτων έχορηγείτο κατά μέσον δρον 1 χλγ. ήμερησίως 
καί κατά κεφαλήν.

Ή  διατροφή τών ζώων συνεπληροΰτο καταλλήλως διά χορηγήσεως ξηρού 
χόρτου λειμώνος καλής ποιότητος καί βραδύτερον διά χορηγήσεως χλωράς νομής 
συγκομιζομένης έκ τοΰ λειμώνος.

Περί τάς άρχάς τοΰ Μαΐου τά ζώα ήρχισαν νά έξέρχωνται εις τήν βοσκήν. 
Εννοείται, δτι ή έξοδος τών ζώων εις τήν βοσκήν έγένετο προοδευτικώς καί ούχΐ 
άποτόμως. Κατ’ άρχάς έξήρχοντο έπί μίαν ώραν ήμερησίως, βραδύτερον έπί δίω- 
ρον, τρίωρον καί τελικώς μετά τήν πάροδον είκοσαημέρου τά ζώα έβοσκον άπό 
8—11 π.μ. καί 4—7 μ.μ.

Τό έσπέρας παρετίθετο εις τά ζώα ξηρόν χόρτον λειμώνος καί τό ήμισυ τοΰ 
μίγματος, τοΰ έτέρου ήμίσεος χορηγουμένου τήν πρωίαν. Δέον νά σημειωθή έν- 
ταΰθα, δτι οί λειμώνες τοΰ κτήματος, είς τούς δποίους τά ζώα έξήρχοντο πρός 
βοσκήν, εύρίσκονται είς λίαν καλήν κατάστασιν. Είς τούς λειμώνας κυρίως κυ
ριαρχούν τά κάτωθι φυτά:

Τριφύλλιον τό υπόγειον, Δόλιον, Άλωπέκουρος ό άσκηδιοφόρος καί είς πολύ 
μικροτέραν κλίμακα διάφορα άλλα αυτοφυή. Επίσης κατά τάς άρχάς τής άνοί- 
ξεως καί δή τήν 26ην Μαρτίου έγένετο άντιανθρακικός έμβολιασμός άπάντων 
τών προβάτων Φρισλανδίας, ώς καί τών έξ αυτών προερχομένων μιγάδων. 'Ω 
σαύτως τά πρόβατα είχον έμβολιασθή κατά τής έντερο τοξιναιμίας τήν 27ην Δε
κεμβρίου 1956

ΠαρατηρηΘεΐσαι άσθένειαι έπί τών προβάτων Φρισλανδίας.

Τήν 25ην Μαρτίου έθανεν είς έκ τών μιγάδων (προερχόμενος έκ διασταυ- 
ρώσεως Φρισλανδίας X Καραμάνικο) αίφνιδίως. Έ κ  τής γενομένης νεκροψίας 
άπεδείχθη, δτι είχε προσβληθή υπό άνθρακος. Ό  μιγάς ούτος δέν είχεν έμβολια-
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σθή, ώς γεννηθείς κατά την έποχήν κατά την όποιαν είχε παρέλθει ή περίοδος 
τοΰ έμβολιασμοΰ.

Ακολούθως την ΙΟην, 16ην καί 18ην ’Απριλίου παρετηρήθησαν άποβολαΐ 
έπΐ των προβατινών No 1, 8, 3 άντιστοίχως.

Δέον νά σημειωθή, δτι ή άποβολή έπΐ τής 3 ήτο άτοβολή διδύμων.
Ή  φύσις τών γενομένων άποβολών φαίνεται δτι ήτο μάλλον συμπτωματι- 

κή, άποκλειομένης τής περιπτώσεως τής μολυσματικής άποβολής.
Κατά την 3ην Μαΐου εθανεν αίφνιδίως εις κριός Φρισλανδίας (No 30). Γε- 

νομένης νεκροψίας, άπεδείχθη δτι ο κριός έθανεν έξ έσωτερικής αιμορραγίας καί 
ρήξεως τής χοληδόχου κύστεως. Ή  ρήξις τής χοληδόχου κύστεως προεκλήθη συ
νεπείς έμφράξεως τοΰ χοληδόχου πόρου άπό παράσιτα (Δίστομον τό ήπατικόν, 
κοινώς κλαπάτσα).

Βραδύτερον καί δη κατά την 13ην Μαΐου παρετηρήθη θόλωσις τοΰ κερα- 
τοειδοΰς χιτώνος τοΰ όφθαλμοΰ έπΐ τής No 3 προβατίνας. Κατόπιν, έφαρμοσθεί- 
σης θεραπείας δΓ άλοιφής πενικιλλίνης εις τόν όφθαλμόν, ή προβατίνα τελικώς 
Ιάθη.

Την 30ην Μαΐου εθανεν ο κριός Φρισλανδίας (No 25). Γενομένης νεκρο
ψίας, έξηκριβώθη, δτι έπρόκειτο περί έντεροτοξιναιμίας, καθόσον τά έντερα ένε- 
φανίζοντο υπεραιμικά καί ό βλενογόνος τής μεγάλης κοιλίας άπεκολλάτο ευκόλως.

Κατά την ΙΟην ’Ιουνίου ήσθένησεν ή προβατίνα No 3 υπό νοσήματος τοΰ 
άναπνευστικοΰ συστήματος, καθ’ δσον ένεφάνισεν έπίμονον βήχα καί δυσκολίαν 
είς ιήν άναπνοήν, συνοδευομένην ύπ?> χαρακτηριστικού ρόγχου. Έφηρμόσθη συν- 
δεδυασμένη θεραπεία πενικιλλίνης, στρεπτομυκίνης καί χρυσομυκίνης, Ή  χορή- 
γησις πενικιλλίνης καί στρεπτομυκίνης έγένετο δι’ ενδομυϊκών ένέσων καί τής 
χρυσομυκίνης διά τής πεπτικής όδοΰ. Ή  δλη θεραπεία διήρκει έπΐ τριήμερον.

Βραδύτερον παρέστη άνάγκη έπαναλήψεως τής θεραπείας, καθ’ δσον τό 
ζώον ένεφάνισεν έκ νέου τά αυτά συμπτώματα. Τέλος κατά την 18ην ’Ιουλίου τό 
ζώον τελικώς έθανε. Κατά την γενομένην νεκροψίαν παρουσίαζε πνευμονικόν 
οίδημα.

Βραδύτερον εθανεν ό κριός Φρισλανδίας ύπ’ άριθ. 28. Γενομένης νεκρο
ψίας διεπισιώθησαν πυώδη πνευμονικά άποστήματα, άτινα προεκάλεσαν τόν θά
νατον τούτου.

Γενικώς, δύναται νά λεχθή, δτι τά περισσότερα τών ζώων κατά την διάρ
κειαν τοΰ θέρους ήσθένησαν υπό πνευμονικών νοσημάτων (καθ’ δσον παρουσιά
ζουν Ιδιαιτέραν ευπάθειαν εις τούς πνεύμονας), πλήν δμως, κατόπιν έφαρμοσθεί- 
σης θεραπείας έπί βαρυτέρων περιπτώσεων διά πενικιλλίνης, στρεπτομυκίνης καί 
χρυσομυκίνης, άπεφεύχθησαν άπώλειαι τών ζώων.

Κατά την 25ην ’Ιουνίου ή No 6 προβατίνα Φρισλανδίας έτεκεν άμνόν νε
κρόν καί άκολούθως ένεφάνισε μαστίτιδα. Παρά την έφαρμοσθεϊσαν θεραπείαν 
πενικιλλίνης καί στρεπτομυκίνης καί χρυσομυκίνης ένδομαστικώς τό ζώον ύπέκυ- 
ψε, καθ’ δσον λόγω τοΰ καύσωνος ό όργανισμός αύτοΰ παρουσίαζε γενικήν μείω- 
σιν άντιστάσεως κατά τών νόσων.

Τέλος, δέον νά σημειωθή, δτι έκ τών συνολικώς γεννηθέντων κατά την 
διάρκειαν τής άνοίξεως 13 άμνών Φρισλανδίας έπέζησαν μέχρι σήμερον 6 άμνοί, 
έξ ών 3 άρρενες καί 3 θήλεις. Ή  υψηλή αυτή θνησιμότης τών νεαρών άμνών 
όφείλεται είς τό δτι ή άνάπτυζις αυτών συνέπεσε μετά τοΰ ύψηλοΰ θερινού καύ
σωνος καί ήδύναμις άντοχής τοΰ όργανισμοΰ αυτών εύρίσκετο εις διαρκή κάμψιν,
ήρκει δέ ή πλέον έλαφρά άδιαθεσία διά νά ΰποκύψουν. Έ πΙ πλέον ό θάνατος 
τριών έξ αυτών (όφείλετο είς έξακριβωθεΐσαν έντεροτοξιναιμίαν, κατόπιν γενομέ
νης νεκροψίας.
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Ούτω, τ δ  τέλος Δεκεμβρίου του 1 0 5 6 , ή σύνθεσις τοΰ ποιμνίου των προβά
των Φρισλανδίας είχεν ώς άκολούθως:

νΑρρενα ένήλικα (κριοί) 4
Θήλεα ένήλικα 24
νΑρρενες νεαροί άμνοί 3
Θήλεις » * 3

Σύνολον 31

‘Ωσαύτως διετηροϋντο καί οί 9 θήλεις μιγάδες προερχόμενοι έκ πατρός 
Φρίσλανδ καί μητρδς έντοπίας (Καραμάνικο Κατσικάς).

* Αναπαραγωγή των προβάτων Φρισλανδίας

*Ως έλέχθη ήδη, κατά τήν διάρκειαν τής άνοίξεως έγεννήθησαν συνολικώς 
13 άμνοί Φρίσλανδ, έκ τών όποίων έπέζησαν 6. Έ πΙ τών άμνών τούτων έγένον- 
το συστηματικοί μετρήσεις καί ζυγίσεις πρδς παρακολούθησιν τής άναπτύξεώς των. 

Πίνακας τών ζυγίσεων καί μετρήσεων παραθέτομεν κατωτέρω.

Π I Ν Α Ξ

Σωματικού βάρους τών άμνών είς χλγρ.

α/α Φύλον Τοκετού 15 ήμ. 30 ήμ. 45 ήμ. 60 ήμ. 75 ήμ. 90 ήμ. 180 ήμ.

1 νΑρρεν 4,900 9,600 16,150 23,700 29,200 36,400 39,700
2 > 3,800 7,200 11,600 15,800 18,300 24,500 ■--
3 » 3,650 — — — — — —
4 » 3,200 9,700 — — — — —
6 » 4,200 6,300 10,300 13,000 17,100 — —
7 » 3,100 5,000 11,900 16,100 22,900 28,800 34,800
9α » 3,800 7,000 11,300 14,200 16,800 20,700 —
9β » 4,000 7,300 12,400 14,200 16,300 — —
5 Θήλυ 2,900 5,700 10,000 11,900 15,500 17,800 20,400
8 » 2,400 6,900 10,100 — — — —
9γ » 3,600 5,000 — — — — —

10α t 3,700 9,300 11,200 12,800 14,400 — —

10β 4,900 10,700 14,200 17,700 23,200 — —

Μέσοι δροι 3,704 6,641 11,915 15,377 19,390 25,640 31,633

Έ κ  τών μέσων δρων έξάγεται καί ή καμπύλη τού σωματικού βάρους τών 
νεαρών άμνών Φρίσλανδ κατά τούς τρεις πρώτους μήνας τής άναπτύξεώς των.

Έ κ  τών γενομένων σωματομετρήσεων, παραθέτομεν πίνακα άφορώντα τάς 
γενομένας μετρήσεις ώς πρδς τδ ύψος άκρωμίου.
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Π I N A Ξ

Μετρήσεων έπΐ του ΰψους Ακρωμίου νεαρών &μνών 
ΦρΙσλανδίας είς έκ. μ.

α/α Φύλον Τοκετού 15 ήμ.

Ή  λ ι κ ί α

30 ήμ. 45 ήμ. 60 ήμ. 75 ήμ. 90 ήμ.

1 νΑρρεν 37,2 44,1 50,3 55,3 58,0 60,5 64,5
2 » 36,6 40,7 46,4 50,3 52,2 53,0 —
3 » 36,1 — — — — — —
4 » 36,8 43,0 — — — — —
6 38,8 40,0 47,7 50,8 51,6 — —
7 37,1 39,0 46,9 51,5 57,4 59,7 61,5
9α » 36,7 41,3 46,3 -18,3 50,5 53,2 —
9β » 37,7 43,2 48,9 52,0 53,1 — —
5 Θήλυ 35,3 39,6 46,4 51,0 51,2 53,7 55,6
8 29,7 38,8 43,8 — — — —
9γ 37,8 40,0 — — — — —

10α X 36,2 43,4 45,2 47,2 51,0 — —
ιοβ » 36,5 46,2 49,0 51,3 54,3 — —

Ό σ ο ν  Αφορά τήν διατροφήν των νεαρών Αμνών, αΰτη ύπήρξε λίαν έπιμε- 
λημένη, προσέτι δέ δ Απογαλακτισμός αυτών καθυστέρησε σκοπίμως, ώστε νά 
Αποφύγωμεν τήν σύμπτωσιν τής κρίσεως του Απογαλακτισμού μετά τού Ισχυρού 
θερινού καύσωνος.

Οί κριοί Φρίσλανδ έχρησιμοποιήθησαν καί κατά τόέτος τούτο δι* έπιβάσεις 
εις τδ ποίμνιον προβάτων φυλής Καραμάνικο Κατσικάς, πρός δημιουργίαν μιγά- 
δων. Ή  χρησιμοποίησίς των ήρξατο άπδ τής 17ης Μαΐου. Ά τυχώ ς, Από τής 15ης 
Ιουνίου 1957 οί κριοί έπαυσαν νά ένεργούν έπιβάσεις, λόγφ τής θερμοκρασίας 
καί τό σύνολον τών ένεργηθεισών έπιβάσεων άνήλθεν είς 50 μόνον.

Έ ριοπαραγω γή προβάτων Φρ Ισλανδίας

Ό  κολόκουρος είς τά πρόβατα Φρισλανδίας έγένετο τήν 30ην Μαρτίου. At 
παρατηρηθεΐσαι Αποδόσεις είς έριον Αμέσως μετά τήν κουράν, ώς καί μετά τήν 
πλύσιν, έμφαίνονται έκ τού κατωτέρω πίνακος:

Π I Ν Α Ξ

Άποδόσεως προβάτων Φρισλανδίας είς έριον 
(κολόκουρον), είς γραμμάρια

α/α Μετά τήν κουράν Μετά τήν πλύσιν τού έρίου

Θ Η Λ Ε Α
1 250 150

... 2 320 150
3 , . 260 110
4 . 690 400
5 370 200

C
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α/α Μετά τήν κουράν Μετά τήν πλύσιν τοϋ έρίου

6

Θ Η Λ Ε A 

480 190
7 680 360
9 300 160

10 360 200
11 480 240
12 280 150
13 300 120
14 330 150
15 350 230
16 340 200
17 300 150
18 350 200
19 540 260
20 400 220
21 200_ 160
22 250 140
23 350 210

24
A Ρ Ρ  Ε Ν A 

270 190
25 380 210
26 340 170
27 200 100
28 250 140
29 300 150
30 310 160

Κατά την 9ην ’Απριλίου, έλαβε χώραν ή κουρά τοϋ πόκου είς τά πρόβατα 
Φρισλανδίας. Αί παρατηρηθεΐσαι άποδόσεις είς γραμμάρια έμφαίνονται έκ τοϋ 
κατωτέρω πίνακος:

α/α Μετά τήν κουράν

1 2.600
2 3.100
3 3.100
4 3.500
5 2.200
6 2.500
7 2.900
9 2.250

10 2.250
11 2.600
12 2.000
13 2.400
14 1.270
15 1.800
16 1.600
17 3.000

Μετά τήν πλύσιν τοϋ έρίου

1.536 
1.696 
1.664 
2.240 
1.216 
1.376 
1.408 
1.344 
1.248 
1.440 
1.334
1.536 

768
1.024
1.120
1.920

1



42C 1 «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

α/α Μετά τήν κουράν Μετά τήν πλύσιν τού έρίου

18 2.500 1.248
19 2.900 1.632
20 2.400 1.344
21 1.800 1.056
22 1.800 ' 1.440
23 2.150 1.280
25 1.500 1.088
26 2.900 1.472
27 900 608
28 1.100 768
29 1.150 1.829
30 2.900 1.696

Ή  μέση άπόδοσις των θηλέων άνέρχεταί είς 2.391 γραμμάρια άμέσως μετά 
τήν κουράν, ή μέση άπόδοσις μετά την πλύσιν άνέρχεταί είς 1.403 γραμμάρια 
ήτοι 58 ,6%  έπΐ τής άποδόσεως μετά τήν κουράν.

Είς τά άρρενα ή μέση άπόδοσις άνέρχεταί είς 1.493 γραμμάρια άμέσως 
μετά τήν κουράν, ή μέση άπόδοσις μετά τήν πλύσιν άνέρχεταί είς 1.065 γραμ
μάρια ήτοι 71,3°/0 έπΐ τής άποδόσεως μετά τήν κουράν.

Βραδύτερον καί δή τήν 20ην ‘Ιουνίου, παρέστη άνάγκηέκ νέου κουράς των 
ζώων, κα θ’ δσον ταΰτα ύπέφερον ύπερβολικώς έκ τού καύσωνος.

Γαλακτοπαραγωγή προβάτων ΦρΙσλανδίας

Κατά τήν διάρκειαν του έτους 1957, ό έλεγχος γαλακτοπαραγωγής καί λι- 
πομετρήσεως έγένετο άπαξ τοΰ μηνός. Κατά τήν διάρκειαν του θηλασμού των 
άμνών, δ έλεγχος ένεργήθη κατά τόν αυτόν τρόπον, καθ’ δν ένεργούμεν τόν έ
λεγχον έπί των έκτρεφομένων έν τώ Ίδρύματι έντοπίων προβάτων.

Τήν 6ην μ.μ. τής ήμέρας τού έλέγχου, χωρίζομεν τούς άμνούς έκ των μητέρων 
των καί ένεργούμεν άμελξιν τών προβατινών τήν 6ην π.μ. τής έπομένης καί 
τήν λαμβανομένη ποσότητα γάλακτος θεωρούμεν παραγωγήν τού βραδυνού 12ώ- 
ρου. Μετά διήμερον χωρίζομεν τούς άμνούς τήν 6ην πρωινήν και ένεργούμεν 
άμελξιν τήν 6ην μ.μ. τής αυτής ήμέρας καί τήν παραγομένην ποσότητα γάλα
κτος θεωρούμεν ώς παραγωγήν ]2ώρου ήμέρας.

Ό  έλεγχος τής ήμερησίας παραγωγής ένεργεΐται μετά διήμερον, διά νά μή 
νηστεύσουν οι άμνυΐ έπί έν 24ωρον συνεχώς. ΑΙ προβατίναι αί έχουσαι άμνόν 
ήλικίας κάτω τών 10 ήμερών δέν ύφίστανται έλεγχον διά νά μή ταλαιπωρούν
ται οί νεαροί άμνοί.

Ή  μέση έτησία γαλακτοπαραγωγή τών προβάτων Φρισλανδίας υπήρξε λίαν 
χαμηλή, άνελθούσα είς 150 χλγ. περίπου, λόγψ μακράς νοσήσεως τών ζώων.

Ή  μέση λιποπεριεκτικότης τού γάλακτος ήτο 5,49°/0 καί ή μέση λιποπαρα- 
γωγή κατά κεφαλήν προβάτου 4,23 χλγ.

Τό χαμηλόν τών άποδόσεων, έν σχέσει πρός τάς γνωστάς άποδόσεις τής 
φυλής Φρισλανδίας, δέον νά άποδοθή είς τό δτι τά ζώα δέν έχουν άκόμη έθι- 
σθή εις τό ήμέτερον περιβάλλον, παρ’ δλον δτι διέρχονται τό δεύτερον έτος τής 
ένταύθα παραμονής των καί ή διατροφή των καί ή έν γένει διατήρησις αυτών 
είναι άρίστη.

Κρεατοπαραγωγή προβάτων Φρισλανδίας

Έ π ί τής κρεατοπαραγωγής, τά μόνο στοιχεία τά όποια δυνάμιθα νά πα-



<ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» 427»·* — r·*̂ >

ραθέσωμεν είναι, δτι οί Αμνοί γεννώνται μέ μικρόν ζών βάρος λόγω τής έμφανι- 
ζομένι^ς πολυδυμίας, πλήν δμως παρουσιάζουν μεγάλην αυξητικήν δύναμιν, ώς 
έμφαίνεται έκ τής καμπύλης αύξήσεως αυτών.

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α

Έ κ τής μέχρι τοΰδε κτηθείσεις ύφ’ ήμών πείρας έπΐ τοΰ “θέματος τής εισα
γωγής των προβάτων Φρισλανδίας, καθώς καί τής διατηρήσεως αυτών, φρονού
με ν τά Ακόλουθα:

1. 'Ό τι ή φυλή δύναται νά έγκλιματισθή είς ώρισμένας περιφερείας τής 
Ελλάδος καί δή τάς παρουσιαζούσας κλίμα δρεσερόν καί υγρόν, πάντως δμως αί 
άποδόσεις θά κατέλθουν Από έκείνας άς παρουσιάζει ή φυλή έν τή πατρίδι της.

2. Τά ζώα δέον νά είσάγωνται είς νεαράν ήλικίαν, ώστε νά δύνανται νά 
έγκληματισθούν εύκολώτερον.

3. Τά ζώα δέον νά είσάγωνται κατά τό φθινόπωρον, δτε το κλίμα παρου
σιάζει συνθήκας προσομοιαζούσας μέ έκείνας τής γενετείρας των, συγχρόνως δέ 
νά Αποφεύγουν τδν θερινόν καύσωνα έκ τού όποίου Ιδιαιτέρως ύποφέρουν.

4. Δέν πρέπει νά μεταφέρωνται εις πρωτογενείς συνθήκας, καθ’ δσον τά 
ζώα είναι έκλεπτυσμένα καί άπαιτούν ιδιαιτέρας φροντίδας.

5. Περισσοτέρα δμως προσοχή δέον νά δοδή είς τό θέμα τής βαθμιαίας άν- 
τικαταστάσεως έγχωρίου φυλής (π.χ. Καραμάνικο Κατσικάς) υπό Φρίσλανδ καί 
δή κατά τόν έξής τρόπον:

Κατά πρώτον θά δημιουργήσωμεν μιγάδας έκ διασταυρώσεως άρρένων 
Φρίσλανδ καί έγχωρίων θηλέων (ώς ήδη έγένετο), Ακολούθως αί θήλεις μιγάδες 
θά έπαναδιασταυρούνται μετ’ άρρένων Φρίσλανδ καί ούτω καθ’ έξής μέχρις δτου 
έπιτύχωμεν τήν πλήρη άντικατάστασιν.

'Υποστηρίζομεν αυτόν τόν τρόπον καθ’ δσον οί μιγάδες έμφανίζονται Αρ
κούντως Ανθεκτικοί καί ούτω Αποφεύγομεν τήν Ισχυρόν κρίσιν έγκλιματισμού.

Οί κάτοικοι τής παρακειμένης τού Σταθμού Κοινότητος έζήτησαν καί έλα- 
βον παρά τού ’Ιδρύματος 8 αρρενας Αμνούς προερχομένους έκ διασταυρώσεως 
έντοπίων προβατινών καί κριών Φρίσλανδ, ϊνα χρησιμοποιήσουν αυτούς δι* Ανα
παραγωγήν.

Τά ζώα ταύτα εύρίσκονται Από έξαμήνου εις χείρας τών παραγωγών καί 
εύρίσκονται εις ικανοποιητικήν κατάστασιν.

’Από τού 1957 καί μέχρι σήμερον, τά Αρχικώς είσαχθέντα πρόβατα άπωλέ- 
σθησαν καί έκ τής Αρχικής έκτροφής τών καθαρόαιμων προβάτων έχουν έναπο- 
μείνει 2 κριοί καί 3 προβατίναι.

Έ ν  τώ μεταξύ έδημιουργήσαμεν ποίμνιον έξ 80 προβατινών έκ μιγάόων 
προελθόντων έκ διασταυρώσεων μητέρων Αρχικώς τής φυλής «Καρμάνικο Κ α
τσικάς» μετά κριών Φρισλανδίας. ’Ακολούθως αί διατηρηθείσαι Αμνάδες έγονι- 
μοποιούντο συνεχώς διά καθαρόαιμων κριών Φρισλανδίας καί ούτω τό ποίμνιον 
έχει ήδη ύποστή, διά συνεχούς έγχύσεως αϊματος Φρισλανδίας, μίαν έξευγενιστι- 
κήν διασταύρωσιν, ή όποία θεωρητικώς καί εις τά πλείστα τών Ατόμων έχει έπί 
τοσούτον προχωρήσει, ώστε τό ποίμνιον νά έμφανίζη όμοιογενή εικόνα ένός ποι
μνίου καθαρόαιμων ζώων Φρισλανδίας, μικροσωμοτέρων καί Ικανοποιητικών Απο
δόσεων εις γάλα.

Δίδομεν εις τόν περαιτέρω παρατιθέμενον πίνακα στοιχεία έλέγχου γαλακτο
παραγωγής 51 προβάτων μιγάδων Φρισλανδίας X Καραμάνικο Κατσικάς τού 
έτους 1964, ώς καί σχετικά γραφικά.

Έ κ τών στοιχείων τών πινάκων καί τών γραφικών παραστάσεων έμφαίνε- 
ται δτι:
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1) Ή  μέση έτησία άπόδοσις των ζώων του ποιμνίου άνήλύεν κατά τά έτος 
τούτο είς 201,73 χιλιόγραμμα γάλακτος καί διεκυμάνθη άπδ 100,6 χλγ. μέχρι 
338,7 γλγ. Τά πλεΐστα τών ζώων είχον γαλακτοπαραγωγήν κυμαινομένην άπδ 
180 230 χιλιόγραμμα.

'Ως έκ τής σχετικής γραφικής παραστάσεως έμφαίνεται, ή καμπύλη έτησίας 
γαλακτοπαραγωγής τού προβάτου είναι άκανόνιστος. παρουσιάζουσα εικόνα άπέ- 
χουσαν τής Ιδεατής καμπύλης τού G ans, λόγο) τού ποικιλομόρφου τού κληρονομι
κού δυναμικού τών ζώων, άτινα προέρχονται έκ διασταυρώσεως.

2) Ή  μέση έπίσης έτησία λιποπαραγωγή τού γάλακτος τών προβάτων τού
των άνέρχεται είς 12,301 χλγ. καί κυμαίνεται άπδ 6.660 χιλιόγραμμα μέχρις 
22,312 χιλιόγραμμα.

3) Ή  μέση περιεκτικότης είς λίπος έπΐ τοίς %  τού παραγομένου γάλακτος 
άνέρχεται είς 6,28%  καί κυμαίνεται άπδ 4,71%  μέχρις 7,76%.

4) Ή  μέση διάρκεια τής γαλακτοπαραγής είς ήμέρας άνέρχεται είς 251,2 
ημέρας καί κυμαίνεται άπδ 147 μέχρι 3 10 ήμέρας έτησίως.

Έ κ  τών άνωτέρω καθίσταται φανερόν, δτι, παρά τδ γεγονδς ότι καί τά 
πρόβατα τού ποιμλίου τούτου διαβιούν είς ποίμνιον 75 κεψαλών ποιμενικώς καί 
λαμβάνουν μόνον συμπληρωματικός τροφάς κατά τάς ήμέρας κακοκαιρίας, ή γα
λακτοπαραγωγή των είναι σημαντικώς ύψηλοτέρα τόσον τών προβάτων τού ποι
μνίου «Καραμάνικο Κατσικάς» δσον καί τών προβάτων Σαρδηνίας. Βεβαίως υπάρ
χουν είσέτι λίαν σοβαοαι διαφοραί μεταξύ τών άτόμων τού προβάτου τούτου 
(προϊόντα διασταυρώσεως), δι’ δ καί έπιβάλλεται σοβαρά έπιλογή τών άτόμων 
πρδς διατήρησιν έν τή παραγωγή άτόμων έχόντων υψηλήν γαλακτοπαραγωγήν 
καί Ικανοποιητικήν λιποπεριεκτικότητα τού παραγομένου γάλακτος, διότι άρκετά 
άτομα έχουν μέσην περιεκτικότητα εις λίπος μικροτέραν τού 6% , ήπς είναι 
ή έλαχίστη έπιτρεπτή λιποπεριεκτικότης πρδς έλευθέραν κυκλοφορίαν τού γάλα
κτος προβάτων νωπής κωταναλώσεως. Παρά ταύτα δμως τδ ποίμνιον τούτο άπο- 
τελεΐ τά πλέον γαλακτοπαραγωγά πρόβατα τά ζώντα σήμερον είς Ήπειρον.

ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΜΙΓΑΔΩΝ ΦΡΙΣΛΑΝΔΙΑΣ X

ΚΑΡΑΜΑΝΙΚΟ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

Πολυδυμία

Έ κ τών κατά τδ 1964 γενομένων 54 τοκετών τών μιγάδων προβάτων Φρι- 
σλανδίας, 30 μητέρες έγέννησαν άνά ενα άμνόν, έπομένως τδ ποσοστδν τών μονο
τόκων άνήθλεν είς 55,55% , 23 μητέρες έγέννησαν άνά 2 άμνούς ήτοι τδ ποσο 
στδν τών δι τόκων μητέρων άνήθλεν είς 42,59%  καί μιά μήτηρ έγγέννησεν 3 
άμνούς ήτοι τδ ποσοστδν τών τριτόκων άνήλΟεν είς 1,85%.

Παρουσιάζουν έπομένως τά πρόβατα τού ποιμνίου τών μιγάδων Φρισλαν- 
δίας λίαν ικανοποιητικόν ποσοστδν διδύμων, ίδίρ γεννήσεων.

'Ως ήδη άνεφέρθη, εις τδ πρόβατον Σαρδηνίας τδ ποσοστδν τών διδύμων 
άνέρχεται είς 11,7% καΙ είς τά πρόβατα «Καραμάνικο Κατσικάς» 10,0%.

Ενδιαφέρουσα έπίσης είναι ή παρατήρησις, δτι τδ μέσον ζών βάρως τών 
γεννηθέντων διδύμων άνήλθεν είς 3,6υ2 χιλιόγραμμα καί ύπελείφθη μόνον κατά 
208 γραμμάρια άπδ τδ μέσον ζών βάρος τών μονοτόκων άμνών.

Ή  διακύμνασις τού βάρους τών δύο άμνών διδύμων τοκετών έκυμάνθη 
άπδ 4,3 μέχρι 10,5 χλγ.

Τδ συνολικόν βάρος τών άμνών τού ένδς τριδύμου τοκετού άνήλθεν είς 
10,7 χλγ.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ> 429

Θνησιμότης άμνών
Έ κ τών κατά τό έτος 1964 γεννηθέντων 77 άρρένων καί θηλέων άμνών 

εθανον μέχρις ήλικίας 3 μηνών (90 ήμερων) 9 άμνοί, έξ ών 5 άρρενες καί 4 θήλεις.
Τό ποσοστόν έπομένως θνησιμότητος τών άμνών γενικώς άνήλθεν είς 11,68°/0 

καί δέον νά θεωρηθή ώς υψηλόν.
Έρευνώντες την ήλικίαν θανής τών άμνών διαπιστοΰμεν, δτι οί πλείστοι 

τούτων έθανον πρό τοΰ άπογαλακτισμοΰ (60ή ήμέρα) καί μόνον 1 άμνός έθανε 
τήν Ι2ην ήμέραν μετά τόν άπογαλακτισμόν.

Έκ τών πρό τοΰ άπογαλακτισμοΰ θανόντων 8 άμνών 5 εθανον άπό τής 
πρώτης μέχρι τής 15ης ήμέρας και ή θανή τούτων ώφείλετο είς συγγενείς άνω- 
μαλίας άπό γεννήσεως, 3 άμνοί εθανον είς ήλικίαν 30—48 ήμερών έξ έντερίτι- 
δων καί 1 άμνός έθανεν 12 ήμέρας μετά τόν άπογαλακτισμόν, κατά τήν περίοδον 
κρίσεως έξ άπογαλακτισμοΰ, έξ έντερίτιδων.

Τό σχετικώς υψηλόν ποσοστόν θανής τών πρώτων ήμερών είναι σύνηθες 
είς τά μικρά μηρυκαστικά, άτινα γεννοΰν περισσοτέρους τοΰ ένός άμνοΰς κατά 
τόν τοκετόν.

Είς τόν παρατιθέμενον κατωτέρω πίνακα 1 δίδονται στοιχοϊα ζώντος βά
ρους άμνών κατά τόν τεκετόνκαί εις ήλικίαν 60 καί 90 ήμερών.

Π I Ν Α Ξ 1

Ζώντος βάρους άμνών μιγάδων Φρισλανδίας 
άπό γεννήσεως μέχρις ήλικίας 90 ήμερών

Ζ ώ ν β ά ρ 0 ς
Άριΰ. Τόκε* 30 Συνο- Μέση1 60 Συνο- Μέοή 90 Συνο- Μέση Γεν. Μέση

α/α αμνού τοΰ ήμερ. λική ήμερ. ήμερ. λική ήμερ. ήμερ. λική ήμερ. συνολ. ήμερ.
χλγ. χλγ. αΰξ. αΰξ. είς αΰξ. είς «ίς αΰξ. αΰξ. αΰξ. αΰξ.

χλγ. γραμ. χλγ. χλγ. χλγ• χλγ. χλγ. γραμ. χλγ. γραμ.

1 6501 — — — — 20,4 — — 24,7 4,3 143 — —
2 02 — — — — 17,7 — — 21,4 3,7 123 — —
3 03 — — — — 16,5 — — 19,7 3,2 103 — —
4 04 — — — — 20,3 — — 23, 2,7 90 — —

5 06 — — — — 17,7 — — 21,5 3,8 126 — —
6 07 — — — — 19,5 — — 22,7 3,2 109 — —
7 08 5 — — — 20,2 — — 22 1,8 60 17 199
8 09 3,5 — — — 15,7 — — 18 2,3 76 14,5 161
9 10 4 — — — 23,5 — — 28,7 5,2 173 24,7 276

10 11 2,8 — — — 13,3 — — 16,8 3,5 116 14 155
11 12 3,8 — — — 16,5 — — 20,1 3,6 120 16,3 181
12 6513 4 — — — 17,2 — — έθανε — — — —
13 14 5 — — — 18 — — 20,6 2,6 86 15,6 173
14 15 5,4 — — — 21 — — 22,9 1,9 63 17,5 194
15 16 3 — — — 18,3 — — 21,3 3 100 18,3 203
16 18 5 — — — 18,3 — — 21,5 3,2 103 16,5 183
17 19 4 — — — 23 — — 28,4 5,4 180 24,4 271
18 20 4 — — — 17,8 — — 20,2 2,4 80 16,2 180
19 21 5,2 — — — 19,1 — — 21,2 2,1 70 16 177
20 22 4 — — — 16,2 — — 17,7 1,5 50 13,7 152
21 23 3 — — — 18 — — 19,1 1,1 36 16,1 179
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*Αριθ. Τόκε- 30 Συνο- Μέση 60 Συνο- Μέση 90 Συνο- Μέση Γεν. Μέση
α/α αμνού του ήμερ. λική ήμερ. ήμερ. λική ήμρρ. ήμερ. λική ήμερ. συνολ. ήμερ.

είς είς αΰξ. αΰξ. είς είς είς είς αΰξ. αΰξ. αΰξ. αΰξ.
χλγ. χλγ. γραμ. χλγ. χλγ. χλγ. χλγ. χλγ. χλγ. γραμ. χλγ. γραμ.

22 24 3,5 — —

23 25 3,5 — —

24 26 3,8 10,5 6,2
25 27 2 9,6 4,6
26 28 4,4 11,5 7,1
27 29 3,5 8,7 5,2
28 30 4 9,4 5,4
29 31 4 10,6 6,6
30 32 4,5 12,8 8,3
31 33 4 10,8 6,8
32 34 3,3 8,5 5,2
33 35 3,3 7,5 4,2
34 36 4,1 11 6,9
35 37 5,5 14,3 8,8
36 38 4,1 11,8 7,7
37 39 4,4 13 8,6
38 40 4,8 11,2 6,4
39 41 4,5 12,2 7,7
40 42 2,5 6,2 3,7
41 43 3,5 9,2 5,7
42 44 3,5 8,2 4,7
43 45 4,4 10,2 5,8
44 46 3 7,3 4,3
45 47 5 12,2 7,2
46 49 5 10 5
47 50 2,5 8 5,5
48 51 3 9 6
49 52 3 ΙΟανε —

50 53 3 7,4 4,4
51 54 5 13,8 8,8
52 55 3,5 9,8 6,3
53 56 5,2 11 5,8
54 57 3,2 8,8 5,6
55 58 3,3 8,7 5,4
56 59 2,8 6,8 4
57 6560 3,2 8,6 5,4
58 61 4,4 11,8 7,4
59 62 4,8 10,3 5,5
60 63 3,5 12 8,5
61 65 4,4 12,3 7,9
62 66 5,5 12,0 6,5
63 67 5,5 12,0 6,5
64 68 4,1 10,9 6,8
65 69 4,8 10 5,2
66 70 6,7 17,5 10,8
67 71 4,1 8,1 4

— 12,8 — — 14
— 12,1 — — 14,6

206 15,5 5,5 189 19,1
153 10,7 1,1 36 12,4
236 18 6,5 216 20,3
179 14,1 5,4 180 18,7
180 14,3 4,9 163 17,7
220 15,9 5,3 176 18,5
276 19,1 6,3 210 24,7
226 16,7 5,9 196 20
173 13 4,5 150 15,7
140 11,3 3,8 126 13,5
230 17,2 6,2 206 22
293 21,1 6,8 226 26,5
256 16,2 4,4 146 18,1
286 19,Η 6,3 210 22,4
213 £θανε — — —
253 14 1,8 60 —
123 11 4,8 160 —
190 12,5 3,3 110 —
156 14,5 6,3 210 —
193 15,5 5,3 176 —
143 11,7 4,4 146 —
240 17,7 5,5 146 —
166 13,6 3,6 120 —
183 11,7 3,6 123 —
200 16,4 7,4 246 —

146 12 4,6 153 —
293 21,4 7,6 253 —
210 10,8 1 33 —
193 17,8 6,8 226 —
186 14,2 5,4 180 —
180 14 5,3 176 —
133 11,6 4,8 160 —
180 14,2 5,6 186 —
246 18,5 6,7 223 —
183 16,5 6,2 206 —
283 18 6 200 —
263 18,8 6,5 216 —
216 21,1 9,1 303 —

216 19,2 7,2 240 —
226 17,9 7 233 —
173 15,9 5,9 196 —
360 26,2 8,7 290 —
103 13 4,9 163 —

1,2 40 10,5 116
2,5 83 11,1 123
3,6 120 15,3 170
1,7 53 10,4 115
2,3 73 15,9 176
4,6 153 15,2 168
3,4 153 13,7 152
2,6 80 14,5 161
5,6 186 20,2 224
3,3 110 16 177
2,7 90 12,4 136
2,2 73 10,2 113
4,8 160 17,9 198
5,4 180 21 233
1,9 63 14 133
3,1 103 18 200



Ά ριΰ . Τόκε- 30 Συνο· Μέση 60 Συνο- Μέση 90 Συνο- Μέση Γεν. Μέση
α/α αμνού του ήμερ . λική υμερ. ήμερ . λική ήμερ. ημερ,. λική ήμερ. συνολ. ήμερ.

είς είς αύξ. αύ|. είς είς είς είς αΐίξ. αΰξ αύξ. αύ |.
χλγ. χλγ· γραμ. χλγ. χλγ. χλγ- χλγ- χλγ. χλγ. γραμ. χλγ. γραμ.

68 72 2.5 5,5 3 100 11,7 6,2 206 — — — — —
69 73 1,8 3,3 1,5 50 έθανε — — — — —
70 74 3,6 8,6 5 166 15 6,4 213 — — — — —
71 75 2,8 5,6 2,8 93 — --- --- — — — — —
72 76 4,5 8,8 4,3 143 — --- --- — — — — —
73
74

78
79

4
3

11 7,0 233 —
--- — — — - —

Σΰνολον 267,5 487.8 292,0 9689 1101,!) 240 8.023 729,7 111,4 3,687 477,1 .5,426
Ζ.Μ.Β. 3,,934 9,955 1>,945 197 16, £> 3,4 182 20,2 3,094 102 15,903 180

Έ κ τών στοιχείων του πίνακος τούτου έμφαίνεται δτι :
α) Τδ μέσον ζών βάρος τών 68 άμνών (άρρένων καί θηλέων), γεννηθέντων 

τδ 1964, νατά την ήμέραν τού τοκετού άνήλθεν είς 3,934 χλγ. Τδ ζών 
βάρος τών άμνών κατά τήν ήμέραν τού τοκετού έκυμάνθη άπδ 1,800 μέ
χρι? 6,5 χιλιόγραμμα. Είς τά πλείστα τών ζώων ή διακύμανσις περιωρίσθη 
άπδ 3 μέχρι 5 χιλιόγραμμα, ως έκ τής σχετικής γραφικής παραστάσεως 
έμφαίνεται.

Κατά ταύτα, οί άμνοί μιγάδες Φρισλανδίας, κατά τδν τοκετόν, ζυγί- 
ζοντες 3,934 χλγ., ύπερε'ιχον κατά 490 γραμμάρια τού μέσου βάρους τοκε
τού τών άμνών τών προβάτων «Καραμάνικο Κατσικάς» (μέσον βάρος 3,095 
χλγ.), κατά 384 γραμ. τών άμνών τών προβάτων Σαρδηνίας (3,550 χλγ.), 
καί κατά 230 γραμ. τών άμνών τών καθαρόαιμων προβάτων Φρισλανδίας, 
τών δποίων τδ μέσον βάρος κατά τδν τοκετδν άνήλθεν είς Κατσίκαν είς 
3,704 χλγ.

Τδ μεγαλύτερον ζών βάρος τών μιγάδων Φρισλανδίας δφείλεται π ι
θανώς τόσον είς τήν συχνήν νόσησιν τών καθαρόαιμων μητέρων Φρισλαν
δίας κατά τήν διάρκειαν τής κυοφορίας, δσον καί είς τήν ευμενή άντίδρα- 
σιν τήν έμφανιζομένην κατά τήν διασταύρωσιν. 

β) Τδ μέσον ζών βάρος τών 68 τούτων άμνών είς ήλικίαν ένδς μηνδς (30 ή- 
μερών) άνήλθεν είς 9,955 χλγ., μέ διακυμάνσεις άπδ 3,3 χλγ. μέχρι 17,5 
χλγ. Τά δρια ταύτα είναι ευρύτατα καί όφείλονται εις προφανή νόσησιν 
τών άμνών βάρους 3,3 μέχρις 8 χλγ., τά όποια είναι καί έλάχιστα.

Συγκριτικώς οί άμνοί τών προβάτων «Καραμάνικο Κατσικάς», είς ήλι
κίαν ένδς μηνός, έχουν μέσον βάρος 8,969 χλγ. καί έπομένως είναι έλαφρότε- 
ροι κατά 986 γραμμάρια, οί άμνοί Σαρδηνίας ένδς μηνδς ζυγίζουν 9,435 χλγ. 
καί έπομένως υστερούν τών μιγάδων κατά 534 γραμ., οί άμνοί οί καθαρό
αιμοι Φρισλανδίας εις ήλικίαν 30 ήμερών ζυγίζουν 11,915 χλγ., καί έπο
μένως υπερέχουν τών μιγάδων κατά 1,960 χλγ.

Τδ προσκτηθέν ζών βάρος κατά τδν πρώτον μήνα άνέρχεται κατά 
μέσον δρον εις 5,955 χλγ. καί έπομένως ή μέση ήμερησία αΰξησις τών ά
μνών τούτων άνήλθεν εις 197 χλγ.

Δεδομένου δτι οί άμνοί τών προβάτων «Καραμάνικο Κατσικάς», αυ
ξάνουν τδν πρώτον μήνα κατά 5,874 χλγ. καί ήμερησίως 196 γραμ., έπε- 
ται δτι οί μιγάδες Φρισλανδίας έμφανίζυυν τδν πρώτον μήνα τήν αυτήν 
αΰξησιν.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Ot άμνοί Σαρδηνίας τδν πρώτον μήνα αύζάνουν κατά 5,915 χλγ. καί 
έπομένως ήμερησίως κατά 197 γραμ., οΰτω καί οί άμνοί τής φυλής ταύτης 
έχουν την αύτήν αύξητικήν δΰναμιν.

Ot καθαρόαιμοι άμνοί Φρισλανδίας τδν πρώτον μήνα αύξάνουν κατά 
8,211 χλγ. καί ήμερησίως έχουν αύξησιν 270 γραμ., έμφανίζοντες ούτω 
σοβαράν διαφοράν με τους άμνούς μιγάδο^ν Φρισλανδίας. 

γ) Τδ μέσον ζών βάρος ιώ ν άμνών μι γάδων Φρισλανδίας φθάνει τά 16,5 χλγ., 
μέ διακυμάνσεις άπδ 10,7 χλγ. μέχρις 23,5 χλγ. Ή  διασπορά είναι λίαν 
σοβαρά είς τδ ζών βάρος, όφειλομένη είς τούς αύτούς λόγους.

Οί άμνοί «Καραμάνικο Κατσικάς» είς ηλικίαν 60 ήμερών ζυγίζουν 
16,050 χλγ. καί επομένως ύστερου ν τών μιγάδων κατά 450 γραμ.

Ο ί άμνοί Σαρδηνίας 60 ήμερών ζυγίζουν 14.500 χλγ. καί ύστεροΰν 
τών μιγάδων κατά δύο χλγ., ένό) οί καθαρόαιμοι άμνοί Φρισλανδίας ζυγί- 
ζοντες 19,300 χλγ. ύπερτερούν είς βάρος τών μιγάδο^ν είς τήνήλικίαν τών 
δύο μηνών κατά 2,800 χλγ. ’Ανάλογος είναι καί ή διακύμανσις τού προσ- 
κτηθέντος βάρους.

Ο ί μιγάδες Φρισλανδίας αύξάνουν κατά τδν 2ον μήνο κατά 5,4 χλγ. 
καί ήμερησίως κατά 182 γραμ. Ο ί άμνοί τού «Καραμάνικου Κατσικάς» 
αύξάνουν κατά 7,061 χλγ. καί ήμερησίως κατά 235 γραμ. Ο ί άμνοί Σαρδη
νίας αύξάνουν κατά 5,090 χλγ. καί ήμερησίως κατά 170 γραμ. Ο ί καθαρό
αιμοι άμνοί Φρισλανδίας αύξάνουν κατά 7,385 χλγ. καί Ιπομένως κατά 
240 γραμ. ήμερησίως.

δ) Τδ μέσον ζών βάρος τών άμνών «Μιγάδων Φρισλανδίας» άνέρχεται είς 
20,2 χλγ. είς ήλικίαν 90 ήμερών καί κυμαίνεται άπδ 14,0 μέχρις 28,7 χλγ. 
ήτοι άπδ τού απλού είς τδ διπλούν.

Ο ί άμνοί Σαρδηνίας είς τήν αύτήν ήλικίαν ζυγίζουν 14,960 χλγ. καί 
υπολείπονται τών μιγάδων κατά 5,240 χλγ., ένώ οί καθαρόαιμοι άμνοί 
Φρισλανδίας, ζυγίζοντες είς ήλικίαν 90 ήμερών 31,933 χλγ., ύπερέχουν τών 
μιγάδων κατά 11,433 χλγ.

Κατά τδν τρίτον μήνα οί μιγάδες ηύξησαν τδ βάρος των κατά 3,700 
χλγ., σημεκυσαντες μέσην ήμερησίαν αύξησιν 123 γραμ. Τά  Σαρδηνίας ηύ
ξησαν συνολικώς κατά 0,440 χλγ. καί ήμερησίως κατά 17 γραμ. καί τά 
καθαρόαιμα Φρισλανδίας κατά 12,333 χλγ. καί ήμερησίως κατά 411 γραμ. 
(Δίδεται ή έξήγησις, δτι είς τά καθαρόαιμα Φρισλανδίας δίδονται ζυγίσεις 
3 μόνον άμνών).

(Συνεχίζεται)


