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ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥ *

Η ΕΛΛΑΔΑ
Ή  Ευρώπη την κοιτάει πώς θέ νά πράξη, 
τής Ευρώπης κοιτάει κατά τά μέρη* 
χωρίς οψι το πρόσωπο ν’ άλλάξη, 
άπάνου εις τή ρομφαία βάνει τό χέρι 
βασιλικά, κα'ι μέ πολέμιαν τάξι 
έκαμε νεύμα, όπου έλεγε* *Α κ α ρ τ ε ρ ε ί .  
Καί κατά την ’Ασία φριχτογυρίζει, 
τό δάχτυλο κινάει, καί φοβερίζει.

CARMEN SAECULARE
Δεν είναι χόρτο ταπεινό, χαμόδενδρο δεν είναι* 
βρύσες άπλιονει τά κλαδιά τό δένδρο στον αέρα* 
μην καρτερής εδώ πουλί, και μην προσμένης χλόη* 
γιατί τά φύλλ’ άν είν* πολλά, σέ κάθε φΰλλο πνεύμα. 
Τό ψηλό δέντρ5 ολόκληρο κ* ήχολογα κι’ αστράφτει
μ’ όλους τής τέχνης τούς αχούς, μέ τ’ ουρανού τά φώτα. 
Σαστίζ’ ή γη κ’ ή θάλασσα κι3 ό ουρανός τό τέρας 
τό μέγα πολυκάντηλο μέσ' το ναό τής φύσης, 
κι’ αρμόζουν διάφορο τό φως χίλιες χιλιάδες άστρα, 
χίλιες χιλιάδες άσματα κυλούν και κάνουν ένα.
Στο δέντρο κάτου δέησιν έκαμ’ ή βοσκοπούλα*
Τ ’ ά'στρα γοργά τή δέχτηκαν καθόχ ή γη τον ήλιο.
Τά Σεραφείμ εγνώρισαν τό βάθος τής αγάπης, 
κι* όλόκληρ’ ή Παράδεισο διπλή Παράδεισό ’ναι.
Ποιος είχε πεί πού σού ’μελλε, πέτρα, νά βγάλης ρόδο;

* Τό έτος, πού τό μήνα αυτόν εκπνέει, τό έθνος εόρτασε τή μνημη του Σολωμοΰ.  ̂ Ενας αΐ- 
Ιονας, άφ* δτου εκείνος πέθανε, διέρρευσε, καί ή συγκομιδή σέ μνημόνια και μελέτες για τή ζωή 
ναι την ποίησή του υπήρξε εφέτος πλούσια. Ή  «Ή  π ε ι ρ ω τ ι κ ή  Ε σ τ ί α »  έτίμησε ήδη τή 
ννήμη του (Βλ. Τ. Σιωμόπουλου; Διονύσιος Σολωμός, Τόμ. ΣΤ'/σελ. 185—193 και 356^—362), Τε
λευταία εκδήλωσή της αποτελεί ή σύντομη αυτή ανθολογία καί ή μελέτη πού ακολουθεί.
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ΙΣΜΗΝΗΣ ΔΑΑΑΑ .

ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ ΗΣΙΟΔΟΣ
(ΜΕΤΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΜΥΘΟΥ)

Ό  Σολωμός, όπως άλλωστε οί πιο αυθεντικές κλασσικορωμαντικές φύσεις, 
έγκολπώθηκε την επήρεια τής Άρχαιότητος. Σολωμιστής δόκιμος μας εδωσε μάλι
στα τον πρώτον συστηματικόν κώδικα τής Έλληνομαθείας του, και στην ’Αλκηστι 
του Ευριπίδη διείδε το πρωτόπλασμα του δικού του έξοχου σχεδιάσματος: La donna 
vclata, Άλλ* ό Σολωμός, πριν απ' τον Ευριπίδη και τούς λοιπούς τραγικούς, εθή- 
τευσε συνάμα και στην επική και διδακτική ποίηση του Ελληνισμού. Μετά τον "Ο
μηρον αφνα τον άνακράτησε ένας μύθος τού Ησιόδου.

7Ωδ5 ΐρηξ προοέειπεν άηδόνα ποικιλόδειρον 
ϋψι πάλ9 εν νεφέεσσι φέρων όνύχεσσι μεμαρπώς' 
η ό’ έλεόν, γναμπτοισι πεπαρμένη άμφ' όνύχεσσι, 
μύρετο· την δ γ έπικρατέως προς μύθον εειπεν.
«Δαιμονίη, τ\ λέληκας; εχει νύ σε πολλδν άρείων 
τη δ9 εις η σ’ αν εγώπερ άγω καί άοιδόν εουσαν 
δείπνον δ* αΐ κ ’ εθέλω, ποιήσομαι ήε μεθήσω.
"Αφρων δ’ δς κ έθέλη προς κρείσσονας άντιφερίζειν 
νίκης τε στέρεται προς τ’ αϊσχεσιν άλγεα πάσχει 
'Ω ς εφατ’ ώκυπέτης ΐρηξ ταννσίπτερος δρνις.

Ά π ό  τού Η σιόδου τούτη τήν παραβολή πήγασετό: L ’ u s i g n o j o  e lo s p a r -  

v i e  r e  (τ’ α η δ ό ν ι  κ α ι  τ ό  γ ε ρ ά κ ι ,  όπως τό μεταφράζει ό Γ. Καλοσγού- 
<>ος), ενα απ' τά λαμπρότερα τελευταία ιταλόγλωσσα σχεδιάσματα τού Σολωμού:

«’Αγροίκησε, γεράκι, τό φτωχό τ’ αηδόνι.
Είναι στο χέρι σου η ζωή μου, καθώς είναι 
τό πέταμά μου τούτη τη στιγμή στα νέφη, 
δπον ποτέ δεν ε’χω φθάσει. νΑλλ’ άκονσέ με,
* Από τες μυστικές γλύκες πήγες τής φύσης
έγλυκανάβρυζ’ ενα πνεύμα πού άπαντούσεν
εν* άλλο ίσα γλυκό στο στήθος μου, και τούτο
αναλυόταν σε τραγούδι, σαν τά φύλλα
τού δένδρου μου , σαν τ’ άστρα πού άπό πάνω έλάμπαν,
Μ* εϋφραινε γύρω ή φύση, κ9 εβγαινε αρμονία.
Σ ε θωρούσα πού ερχόσουν κατά μέ, κι ό φόβος 
άπό τό θαυμασμό μου εστάθη νικημένος 
στο μεγαλόπρεπο τρεχάτο πέταμά σου, 
οπού Ιγώ των θεών εξάνοιγα τό δώρο.
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* Αλλ* αυτή τη στιγμή μες άπδ πλούσιο βάθος 
• τά τραγούδια μου ήθελαν νάδγουν, άπ' τον πόνο 

για 'να τριανταφυλλάκι π’ άρπαξεν 6 αέρας.
Και τ άρχινονσα ίγώ, εγώ που μές στο σκάσμα 
τής άστραπής γροικούσα νά χτυπά ή καρδιά μου> 
μουλωτό στο κλωνάρι, πού'χε μόλις ϊβγει.
9Ά φησε με νά ζήσω μια στιγμή, καν όσο 
στο γαληνό νά χύσω αιθέρα και στ αυτί σου 
το θησαυρό μου. Μή σκοτώσεις δ}τι πρέπει 
νά γεννηθεί». Σ ' αυτά τά λόγια τό γεράκι 
τ άπονο νύχι του παράλυε, και με τ’ άλλο 

* άπλωνεν ώσάν σπλάχνους, φιλανθρώπου χέρι
στ αηδόνι, που σ' Ικείνη τή στιγμήν εσβήσθη.

Ό  Σολωμός, θά νόμιζε ό μυωπικός νους, πώς προέβη εδώ απλώς σέ μια ελεύ
θερη διασκευή. Μόλις όμως εγκύψομε στο βάθος, θά δούμε διάφορες αφορμές καί 
τέλη, την προχριστιανική και μεταχριστιανική ψυχή (την ατομική και τήν ομαδική) 
στά άλλότριά της κοσμοθεωρήματα. £ Jk&sfc

7w

,Σολωμός και 'Ησίοδος, δυο ετεροθαλείς ερασταί ενός συμβολικού μΰθου. 
*Από τ* α η δ ό ν ι  κα' ι  τ ό  γ ε ρ ά κ ι  και σΓις δυο εκδοχές του άναβλυζει ενα 
κύμα ήττοπάθειας. Στην ήττοπάθεια διαβλέπουν μιάν αγωγή ήθοπλαστική, μιά δια
γωγή πού προβληματίζει τά περιεχόμενα τής ψυχής, τις εμπειρίες, τόσο τις ατομι
κές, όσο κα'ι τής εποχής των. Μέσο) μιας προσωπικής πείρας εργάζονται κα'ι κι
νούνται ασφαλώς σέ παράλληλους, εφαπτόμενους, μολαταύτα διάφορους, κύκλους 
πολιτισμού και συμπεριφοράς. Και είναι σά νά ερίζουν ακόμη γιά τήν αυθεντικό
τητα, τήν γνησιότητα τού μηνύματος, επομένως γιά τή δεοντολογία κα'ι τούς σκο
πούς πού υπηρετεί ό μύθος.

Τού ενός—τού 'Ησιόδου—ό μύθος, άμεσος κα'ι τυποποιημένος, άναφέρεται 
πικρόχολος κα'ι αξιοπρεπής στον κοινωνικόν τομέα, διαγράφει μέ πλαστική διαύ
γεια τό δίκαιον τού Ισχυροτέρου. Εκφράζει δηλ. τή διαμάχη των ατόμων καί τά
ξεων επί τού κοινωνικού χώρου (άς θυμηθούμε καί τό Θερσίτη στο Β' τής 
Ί  λ ι ά δ ο ς), άφόρμηση γιά μιά έπαύξηση τού φυσικού (καί εκεΐθεν τού οι
κονομικού καί κοινεονικού) κύρους. Μιά δωρική ορθοέπεια καί τελολογία βαραί
νει αναντίρρητα τό νόημα:

Αφρων ό* δς κ εθέλη προς κρείσσονας άντιφερίζειν. 
νίκης τε στέρεται προς τ’ αΐσχεσιν άλγεα πάσχει».

’Έτσι κλείνει ερμητικά γιά τούς αδικημένους Θερσίτες (τ* αηδόνια) κάθε 
θυρίδα ελέους. Ό  θύιης εδραίωσε καί δικολαβικά τό κύρος του. Καί μένει, σάν 
πικρή επίγνωση, μετά τήν γεύση τού άπωλεσμένου παραδείσου, ή πικρή μνήμη τής 
χαμένης κοινωνικής ’ισορροπίας, καί— ανοιχτός—ό δρόμος πρόςτά χείρω. Στον Σολω
μόν εξ άλλου ό σκελετός τού μύθου υποβαστάζει τήν τραγική κάθαρση ενός ατόμου 
στην πιο κορυφαία του ώρα, διαδηλώνει τον σταδιακόν αγώνα μιας προσωπικής 
δημιουργίας. "Ολη ή μυθολογία του κινείται δχι πιά στο σώμα τής κοινωνίας, άλ
λα στην ατομική συνείδηση τής ψυχής καί τού πνεύματος* εκφράζει τά τραγικά α
διέξοδα μιας καλλιτεχνικής προσπάθειας* μιας άναβάσεως δημιουργικής πού όλονέν 
ευρύνεται, βαθαίνει καί φιλοδοξεί ούσιαστικώτερους τόκους καί ώς έκ τούτου στο 
τέλος βαραίνει καί χάνει τούς άμυντήριους στόχους της:
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κι* 6 φόβος
άπό το Θαυμασμό μου έστάθη νικημένος 
στο μεγαλόπρεπο τρεχάτο πέταμά σον9

ώσπου εν συνεχείς εμπλέκεται γ α μ π τ ο ΐ σ ι  π ε π α ρ μ έ ν η  άμφ*  δ ν ύ χ ε σ σ ι .
Ή  διαφορά δμως είναι καθολικώτερη. ‘Υπάρχει βέβαια και στις δυο εκδο

χές του μύθου, αρτιμελής στα καθέκαστα επεισόδια, ή ιδέα του θύματος και του 
θύτου. Ή  στάση δμως ιού καθενός διασώζειαι και καταξιώνεται διαφορετικά* 
οπότε το νόημα τής πράξεως—ή αδικία—πλαστουργειται ανάλογα μέ τις διάφορες 
καταβολές, τα διάφορα περιεχόμενα των δύο εποχών και δημιουργών. Ή  πλοκή 
βέβαια τού μύθου σιή γενική της σύλληψη, διέσωσε, ως εμάς τα ίδια αντίγραφα: 
σύλληψη τού αηδονιού, επίκλησή του, το μοιραιον τέλος του. Στήν ουσία την βα
θύτερη δμως τά καθέκαστα αλλοιώθηκαν. Οί ορισμοί άνασκευάσθηκαν. Οι ρόλοι σχε
δόν μετατοπίστηκαν. Ό  θύτης γίνεται σύγχρονα και θύμα, τό θύμα μέ τη σειρά του και 
μέτόν τρόπο του θύτης.Ό Σολωμός επέφερε δηλ. μιά αντιστροφή στη διαλεκτική, στά 
συστατικά τού ήσιόδειου μύθου. Ανοίγονται ρωγμές, απ' δπου εισρέει ή παραίνε- 
ση, ή αγωγή, έπικοδομητική και πλούσια. Τό ά ν τ ε φ ε ρ ί ζ ε ι ν  π ρ ο ς  
κ ρ ε ί σ σ ο ν α ς ,  Τό ν ί κ η ς  τε  σ τ έ ρ ε τ α ι ,  κλειστή βιοσοφία τής ήσιό- 
δειας εποχής, δωρική δράση στήν πρωία τής κοινωνικής διαλεκτικής, εξοβελίζονται 
ώς suspecta τού σύγχρονου πολιτισμού, μέ σταθερά εναπομένουσα υποθήκη τό 
π ρ ο ς  τ' σ ϊ σ χ ε σ ι ν  κ α ι  ά λ γ ε α  π ά σ χ ε ι ,  πείρα επαίσχυντη τού αηδο
νιού. Τό π ρ ό ς τ’ α ΐ σ χ ε σ ι και τό ν ί κ η ς  σ τ έ ρ ε τ α ι  μεταβιβάζεται τώρα 
στο παθητικόν άρχεΐον τού θύτη, καί μένει τό ά λ γ ε α  π ά σ χ ε ι  στο ενεργητι
κόν τού θύματος. Νά λοιπόν τών ρόλο^ν ή αλλαγή, ή ανασκευή τών ορισμών, ή 
αλχημεία τών συστατικών.

Στή σολωμική εκδοχή τού μύθου ιό μοιραιον τέλος επέρχεται μόλις συντελέ- 
στηκε ή διάβρωση τού θύτου. Πριν άπ' δλα ή ψυχολογία τού ποιητού μεταβάλλει 
τή στάση και τό ήθος τής αρχαίας ρήτρας. Τό θύμα εδώ δεν είναι ένας ελεεινός 
επαίτης ζωής, δπως εκεί, αλλά μιά εγκυμονούσα δημιουργική φύσις, πού αγωνί
ζεται μόνον νά κερδίσει χρόνον, ωσπου νά συντελεσθει δ τόκος:

νΑφησε με νά ζήσω μιά στιγμή, καν δσο 
στον γαληνό νά χύσω αιθέρα και στ* αυτί σου 
τον θησαυρό μου. Μη σκοτώσεις δ,τι πρέπει 
νά γεννηθεί.

Πέραν αυτού δ θάνατος παύει νά τον ενδιαφέρει, άφ( ύ θά τον ξεπεράσει μέ 
τήν δημιουργία. ‘Η δημιουργία ή καλλιτεχνική σ' αυτή τήν περίπτωση (κελαΐδι- 
σμός, ποίημα), καθώς μάλιστα εκπορεύεται καλόβουλα καί προς τον θύτη (γεράκι,
ισχυροί) είναι στο βάθος μιά νίκη, είναι δ θάνατος τού θανάτου, ή άρνηση τής κα
ταστροφής, πού επιβουλεύονται ot φυσικώς καί κοινωνικώς ισχυροί. Ό  θύτης στή 
νεοελληνική κόπια τής παραβολής άλλωστε δεν είναι πιά ασύδοτος δήμιος, πέραν 
κάθε δίκης καί ελέγχου. Δεν είναι ή άναρθρη προσωποποίηση τής καταστροφής, δ 
άνευ οίκτου θάνατος, αλλά μιά ευάγωγη ισχύς σιό νόημα τής δημιουργίας.

Σ ' αυτά τά λόγια τό γεράκι 
τ9 άπονο ιύχι του παράλ.νε, και με τ’ άλλο 
(ίπλωσεν, ώσάν απλάχνονς φιλανθρώπον χέρι 
στ9 αηδόνι.

Ή  διαφορά λοιπόν σημαίνει διάφορη πίστη στή φύση, τά δεδομένα καί τούς 
σκοπούς τού άγώνος. Είναι διαφορά πολιτιστικού κλίματος.

Τού Σολωμού ή επέμβαση εξ άλλου μοιάζει καί σάν συμπλήρωμα ενός άνοι-
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χτού έργου, ή δεύτερη (και τελευταία) πράξη ενός δράματος, μιας β ια σ μ έν η ς  δί
κης ή τελική διεκπεραίωση. "Οσα είς βάρος τού θύματος εξακοντίζει τό γεράκι του 
'Ησιόδου εύστοχα τώρα άνασκευάζονται απ’ τ' αηδόνι τού Σολωμού στή δεύτερη 
φάση τού άγώνος, οπού έπιχειρεΐται και προπαντός επιτρέπεται ή απολογία τού 
θύματος. Έκεΐ τό θύμα, καθώς ύφίσταται την ολοκληρωτική πτώση, έπαιτεΐ (δεν 
απαιτεί), επαιτει κυρίως σαν βιολογική μονάδα τή διάσωσή του. Ή ταν επομένως μια 
ύβρις στο κύρος τής καθολικής φθοράς πού δικαιώνει τή δύναμη τού θανάτου, πού 
τό γεράκι εκπροσωπούσε. Καί—τό χειρότερον—τό θύμα τήν καλλιτεχνική του Ιδιό
τητα, που είναι σκοπός τής ζωής του, τή χρησιμοποιεί σαν ταυτότητα για τή διά
σωσή του. Τί ελεεινή, αναγωγή πτώση για τό νόημα τής δημιουργίας! Κεντρίζει 
επικίνδυνα, αύτοκαταστροφικά, τή φιλοτιμία νά έκφράσει τό νόημα τής ύπάρξεώς 
ίου, οπωσδήποτε. Ένώ στήν άλλη, τή μεταχρισιιανική έκδοση τού μύθου, απαιτεί 
τό σέβας προς τή δημιουργία. Βλέπομε βέβαια δτι ot διαφορετικές ενέργειες θύτου 
και θύματος είναι ομόλογες και εν τέλει όμοιοτέλευτες. *Αλλ* ό μύθος, έτσι καθώς 
τον διατύπωσε ό Σολωμός, πιο προσφιλής μάς είναι. Κατέχει πιο εύάγωγη ψυχο- 
λόγηση, εύρυχωρότερη φιλοσοφική στόχαση καί' πλησιέσιερη προς τήν εποχή μας 
ετυμηγορία αποκαλύπτει. Στήν τελική κάθαρση δεν είναι ούτε τό δίκαιον τού Ισχυ
ρότερου, άλλ* ούτε καί τού αδικημένου ή δικαίωση. Είναι ή διάσωση τής (όντογο
νικής) δημιουργίας, ή διευκόλυνση μιάς γεννήσεως. ’Έτσι ή αδικία δεν είναι όπως, 
στήν αρχαία φύση μια κοινωνική επικύρωση τής αρχής τού πεσσιμισμού, μια συ
νειδητή διακήρυξη δηλ. τής ασυδοσίας τού ισχυρότερου, άλλ’ είναι μια ασυνείδητη 
λειτουργία των υλικών δυνάμεων. Φαίνεται σά μια άτυχη καί άστοχη εγρήγορση 
τής φθοράς, οπού χωρεί καί τό δράμα όσων δεν μπόρεσαν τή δημιουργία τους νά 
ολοκληρώσουν. Καί κατορθώνει προπαντός, χωρίς νά παραχαράξει τή φυσιολογία 
τού μύθου, καί τήν τελική, τραγική κάθαρση τού άγώνος.

Ό  Σολωμός επέτυχε τούτη τή νίκη μέ τήν ανασκευή των καταθέσεων, τήν 
αλλαγή των ρόλων, τή διάφορη συμπεριφορά τής μεταχριστιανικής (προρωμαντικής) 
•ψυχής του. Σεβασμός πρωτίστους προς τή δημιουργία, κατανόηση τής τελολογίας 
της. Έρωτοτροπία κατόπι προς τά τραγικά άδιεξοδα'τής ζωής. Φιλοτιμία εν συνε
χεία για αναστύλωση των άξιων. Καί, εξ αφορμής τής αδικίας, επιβεβαίωση τού 
γενικού νοήματο τής φθοράς τού αισθητού, τού επιστητού κόσμου. Και ό λόγος 
από τον θύτη περνά τώρα στο θύμα έξ ολοκλήρου. Τό θύμα είναι εδώ ένας απο
λογητής, πού από κατηγορούμενος γίνεται κατήγορος καί πλήιτει καίρια τον θύτη 
του. Στήν απολογία, πού άκούμε, θά αναφέρει τά καθέκαστα, θά δικαιολογήσει τή 
συμπεριφορά του. Και θά απαιτήσει τέλος άξιοποεπώς τή συνεννόηση, τήν κατα
νόηση, τήν υπό ορούς τθυσία του. Συγκατανεύοντας υποκύπτει υχι σιή βία, αλλά 
στο κύρος τής καθολικής φθοράς. Στο έχει ν ύ σ ε  π ο λ λ ό ν  ά ρ ε ί ω ν  συμπλη
ρώνει μέ ώριμη εύθαρσία:

Είναι στο χέρι σου ή ζωή μου% καθώς είναι 
τό πέταμά σου τούτη τή στιγμή στα νέφη ,

καί τ ό ά ν τ ι φ ε ρ ί ζ ε ι ν  π ρ ο ς  κ ρ ε ί σ σ ο ν α ς τ ό  αποκαθαίρει μέ εκλεκτή 
υπερηφάνεια:
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Σε θωρονοα που έρχόσονν κατά μέ, κι* ό φόβος 
από το θανμαομό μου ίστάθη νικημένος 
στο μεγαλόπρεπο τρεχάτο πέταμά σου, 
οπού iyoj των Θεών έξάνοιγα το δώρο.

Πράγματι ή παρουσία· κι9 ή επίγνωση του θανάτου είναι ή πιο εύγλοοττη 
συνήγορος τής δημιουργίας, ενα δώρο Θεών. Ά ρχει νά έγρηγορούμε στο μεγαλό
πρεπο τρεχάτο πέταγμά του, για μια ακέραιη διεκπεραίωση τής ίδιας μας ύπάρξεως, 
πού εγκλείει σ’ ενα νόημα τις δυο όψεις τοϋ υφάσματος της. Την δψη τής δημι
ουργίας καί τής φθοράς. Ή  κάθε μια είναι συγχρόνως τό θύμα καί ό θύτης 
τής άλλης. ’Έτσι τό επιχείρησε, μετά την αποδελτίωση τού ήσιόδειου χειρογράφου, 
σέ ενιαία ύφανση για ένδυμα τού εαυτού του καί τής εποχής του ο Σολωμος. Το 
μ ή  σ κ ο τ ι ο σ ε ι ς  δ , τ ι  π ρ έ π ε ι  ν ά  γ ε ν ν η θ ε ί  είναι ήδη μια ευρύχω
ρη φιλοσοφία αγωγής, δπου άνετα καί νόμιμα τό θύμα μεταμορφώνεται σε θύτη. 
Έ δώ συντελεΐταί ή ανακατάταξη των ευθυνών. Διασαλεύεται ή τάξη καί ή τακτική 
των πρακτικών. Οι συνέπειες βαρύνουν, άναλόγως τών ενεργειών καί τών περι
στάσεων, πότε τη μια καί πότε την άλλη δψη τής ύπάρζεοδς μας. Είναι το καθένα 
χωριστά (θύτης καί θύμα, θάνατος καί ζωή) άπέναντι τού ετέρου, αλλά καί μαζύ 
απέναντι τής ενιαίας, μολονότι δισυπόστατης, δημιουργίας, έγκυρα καί άνά πάσαν 
στιγμήν ύπόλογα γιά την από κοινού αποκάλυψη, διευκόλυνση καί συντήρηση τού 
συνεχούς νόμου τής ύπάρξεοτς μα~.

Νά πούμε ακόμη δτι ή Προσοοκρατική φιλοσοφία ειαπόθεσε, παρά τό πέρα
σμα χιλιετηρίδων αλλόδοξων, στην ψυχή τού ποιητού μας κ εκείνη τά σπέρματά 
της; 'Οπωσδήποτε. Νά τι πρέσβευε σχεηκώς ό Αναξίμανδρος: «Αναξίμανδρος 
εϊρηκε αρχήν τών δντων ιό άπειρον, εξ ών δέ ή γένεσίς εστι τοίς ούσι καί τήν φθο
ράν εις ταύτα γίγνεσθαι κατά τό χρεών* διδόναι γάρ αυτά δίκην καί τίσιν άλλήλοις 
τής αδικίας κατά τήν τού χρόνου τάξιν. Έκ δέ τούτου (τού απείρου) πάντα γίγνε
σθαι καί εις τούτο πάντα φθείρεσθαι». Τού Άναξιμάνδρου λοιπόν ή γ έ ν ε σ ι ς 
καί ή φ θ ο ρ ά τών δντων μέ αποφασιστικόν παρονομαστή τήν δ ί κ η ν  καί τήν 
τ ί σ ι ν  διασταυρώθηκε, θαρρείς, μέσα σέ μιά νοοτροπία μεταχριστιανική σέ μιά 
καλλιτεχνική φύση προρωμαντική. Κι* ανέβηκε, φιλοσοφία δντολογική συνάμα καί 
κοσμολογική, ώς τά χείλη τού Σολωμού.

III

Μάρτυρες κ* εμείς εξ άκροάσεως αυτής τής δίκης, μέ τά δεδομένα τής δικο
γραφίας, βλέπομε στά πρόσωπα τού Ή σ όδ<»υ καί τού Σολωμού τώρα δυο εύγε- 
νείς ιεραποστόλους, γηγενείς κληρονόμους τών πρακτικών καί τών κωδίκων της. 
Καί επιχειρούν (φιλό*λογοι είναι άλ/.come) ό καθένας μιά χωριστή, εγγυημένη καί 
κριτική—αλλά προϊόν ός προσωπική — έκδοση τών κωδίκων ιής δικογραφίας. Ό  
Ησίοδος πρώτος επιχειρεί μιά εκλαϊκευμένη, άμεσης πειθούς, έκδοση αυτής τής 
δμοιοτέλευτης διαμάχης καί εν όνόματι τής ζωής. Κινείται πάντα στον κοινωνικόν 
τομέα, μέ μία έποπτεία ίστορική. Καί επειδή επί πλέον τον εμπνέει μιά διάθεση 
φυγής προς τά άσφαλή κρυσφήγε α ενός εξιδανικευμένου παρελθόντος, ό αγώνας
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στήν έκδοσή του δ.ασώζεται δχι όμοιοτέλευτος καί γόνιμος, αλλά άνομοιογενής, 
μεροληπτικός, άδικος. Σαν απολογητής λοιπόν τής ιστορικής αμηχανίας, σαν εμπα
θής μάρτυρας ενός δύσπεπτου παρόντος, διαβλέπει παντού μια μοίρα άποσυνθέσεως 
και φθοράς νά βαραίνει επί του κοινωνικού σώματος. Τούτου τις σπασμωδικές δια
ταραχές, τις διαθλάσεις μες στήν κοίτη τής γνώσεως φιλοδοξεί νά διασώσει, προ- 
τείνοντας ενα υπόδειγμα προς αποφυγήν. Ό  μύθος του παραμένει έτσι σά μιά 
τροχοπέδη στήν κοινωνική εξέλιξη, σήμα κινδύνου και σύνθημα επιστροφής προς 
τά πίσω του ρεύματος τής ‘Ιστορίας.

Ό  Σολωμός καταφανώς δίνει άλλες διαστάσεις στο νόημα του μύθου. ’Αρι
στοκρατική, καρπός πολυτελείας, είναι ή δική του έκδοση. ΓΙροσφέρεται στους όλί* 
γους, στις μονάδες, στον καθένα πού κατάφερε ν* αποκτήσει μιά ουσιαστική γεύση 
όποιασδήποτε δημιουργίας στο συμπόσιο τής ζωής. Σ* αυτόν πού ωρίμασε τόσι ν 
ώστε νά αναγνωρίζει διαλεκτικόν (ισότιμον και άναγκαίον) συνδαιτημόνα του—  
των θεών δώρο—τό γεράκι, δηλ. τό συμπλήρωμά μας, τή γεμάτη νόημα παρουσία 
τής φθοράς. Είναι ή πιο ώριμη στιγμή δημιουργίας, άρκεΐ νά συγκατανεύσει στο
χαστικά καί έγκυρα νά έγρηγορήσει άναλόγως ή φθορά ή ό τόκος. Τότε τό τέλος, 
ή στέρηση τής ζωής, στήν ευτυχισμένη περίπτωση είναι μιά πρόσφορη οικονομία 
ζωής. Οικονόμε! άφ1 εαυτής άπεκδυόμενη, ώς εκ τής γήινης χρήσεως περιττά, τις 
πεπαλαιωμένες αμφιέσεις της, τά προσωπεία της. Ό  Σολωμός όμως άπέμεινε εν 
μέση πορείμ. Διέσωσε τό όραμά του ημιτελές: τέλεια, ολοκληρωμένη τραγωδία μιάς 
ανολοκλήρωτης καλλιτεχνικής προσπάθειας. Αλλά κ’ έτσι είναι μιά τραγική υπο
θήκη, έπαθλον εύγενές για κάθε εκλεκτή υπερηφάνεια. Γίνεται κ* εδώ ό Σολω· 
μός απολογητής τής δημιουργικής αντοχής και δυνατότητας τής εποχής καί του α
τομικού ταλάντου του. Ό  μύθος, έτσι διασκευασμένος, είναι τώρα έκτος τών άλλων 
πού είπαμε, καί μιά εύγλωττη έκμυστέρευση τού προσωπικού δράματος τούποιηιού 
μας στή σφαίρα τής Τέχνης.



ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
(ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΕ), ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΒΟΝΙΤΣΗΣ, ΠΑΡΓΑΣ, ΒΟΥΘΡΩΤΟΥ

(Είσαγωγικόν σημείωμα, Εύαγγ. Μπάγκα)

Τό δημοσιευόμενου κατωτέρω χειρόγραφον τοϋ δικηγόρου και δημογέροντος τής *Επαρχίας 
Ζαγ ορίου επί Τουρκοκρατίας, εκ Ζωνδήλας Ζ  αγόρι ου καταγόμενου, Νέστορος Γεωργίτση (1856— 
1930) προωρίζετο διά το υπό τοϋ αειμνήστου Γ. Γάγαρη εν *Αθήναις εκδιδόμενον Ήπειρ. ήμερο- 
Χόγιον «Δωδώνη* τοϋ 1898. °Οπως προκύπτει από σημείωσιν τοϋ Γάγαρη, συνταχθεΐσαν υπό τούτου 
κατά τό 1943, ή * Δωδώνη* δεν εξεδόθη κατά τό έτος 1898, δτε δε εξεδόθη κατά το 1899 είχε 
λησμονηθεί ή νπαρξις τοϋ χειρογράφου, άνευρεθέντος μόλις κατά τό 1943 υπό τοϋ ίδιου εν τφ  
αρχείψ του. Έ κ  τούτου συνάγεται δτι τό περί οϋ ο λόγος χειρόγραφον, με μικροσκοπικούς αλλά 
λίαν ευανάγνωστους και καλλιγραφικούς χαρακτήρας συντεταγμένον, πρέπει νά εχη γράφει περί τό 
άτος 1898.

*0 Γεωργίτσης} δταν είδε δτι τοϋτο δεν εδημοσιεύθη οντέ εις την «Δωδώνην» τοϋ 1899, 
άπέστειλε έτερον χειρόγραφον εις την *Νέαν Η μέραν* τής Τεργέστης, όπόθεν άνεδημοσιεύθη εις 
τον Γ  Ελληνισμόν* τοϋ Ν . Καζάζη τον Δεκέμβριον τοϋ 1909. Τούτο βεβαιονται υπό τής συντάξεως 
τοϋ Περιοδικοϋ δ ι* ύποσημειώσεως εχούσης οντω: ΑΙ ώδε άναδημοσιενόμεναι αύται λίαν ένδιαφέ· 
ρουσαι σελίδες περί των ελληνικών πραγμάτων κατά τούς σκοτεινούς αιώνας τής εθνικής ιστορίας 
εδημοσιεύθησαν τό πρώτον έν τή *Νέα *Ημέρα* τής Τεργέστης*. (ΓΕλληνισμός* τεϋχος Δεκεμ· 
βρίου 1909). Έ κ  παραβολής δμως τοϋ εις χειράς μας χειρογράφου τοϋ 1898 καί τοϋ εις τον «'Ελ
ληνισμόν* τό 1909 δημοσιευθέντος—δεν εθεωρήσαμεν άναγκαΐον νά άνατρέξωμεν καί εις τό εν τή 
«Ν . *Ημέρα* δημοσιευθέν πανομοιότυπου κείμενον—δεν προκύπτουν μόνον φραστικαί διαφοραί, 
αλλά καί παραλείφεις κειμένων, τά όποια ό συγγραφεύς έθεώρησε, φαίνεται, σχόπιμον νά μη δη· 
μοσιεύση εις την εκτός τής * Ελλάδος εκδιδομένην *Νέαν * Ημέραν·, πιθανώς δε νά άπήλειψε ταϋ· 
τα καί ή σύνταξις τής εφημερίδος ταντης, διότι άνεφέροντο εις δριμείας τοϋ Γεωργίτση κρίσεις 
καταδικαζούσας ενίας διατάξεις «αΐτινες άπαντώσιν ώστιερ χήρες, τά μάλα ρυπαίνουσαι την άρτι· 
παγή ταύτην Συμπολιτείαν*. Διά την παράλειη>ιν ταύτην καί διότι ή σύνταξις τής^Ν . * Ημέρας* 
μετέβαλ.εν σημεΐά τινα καί την ορθογραφίαν δικαστικών αποφάσεων συντεταγμένων εις την ελληνι· 
κήν τοϋ 1803, άντιγραφεισών <5έ υπό τοϋ Γεωργίτση «με την σύνταξιν καί ορθογραφίαν τοϋ καγκε
λαρίου» φρονοϋμεν δτι δεν θά ήτο άσκοπος ή εις την <*Ηπ. Εστίαν» εν ή ενρηνται άποθησαυ- 
ρισμέναι καί έτεραι αξιόλογοι πραγματειαι άφορώσαι την Πρέβεζαν, δημοσίευσις τοϋ αρχικόν τού-' 
του χειρογράφου τοϋ καί πΐηρεστέρον καί άκριβεστέρον εκείνον, δπερ έδημοσιεύθη βραδύτερου 
«άρχομένου *Οκτωβρίου 1909» εις την Τεργεσταίαν ελληνικήν εφημερίδα.

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Μ Π ΟΓΚΑΣ

σήμερον είπέρ ποτέ είναι ή έποχή τού Ολι
σμού:

χρ ή μ α τα , χ ρ ή μ α τ  άνήρ* 
π εν ιχρ ό ς  δ ' ουδείς π έλετ εσθλός 
τίμ ιος  ό' ουδέ.

τό δε πολύ των λογίων κατατρίβεται είς 
την έξεύρεσιν μέσων δι’ ών διαθρύπτεται ή 
αδυναμία τού κοινού, καί μόνον Ολίγοι κα- 
ταναλίσκουσι τόν χρόνον άναγινώσκοντες 
σελίδας του έθνικού βίου έν σητοβρώτοις ή 
κεκονιαμένοις βιβλίοις. *Όθεν διά τούς όλί·

Τό εν Πρεβέζι; Δημόσιον Δίκαιον 
9Ε πι τής Συμπολιτείας τον Ακρωτηρίου 

(Κοντινέντε)

*Υπό Νέστορος Γεωργίτση δικηγόρου 

1 /
Θά ξενισθή ίσως ό άναγνώστης έκ τοι- 

αύτης έπιγραφής καί ουδέ κάν βλέμματος 
θ' άξιώση τά γεγραμμένα* διότι τό πλείστον 
τ&ν άνθρώπων περί άλλα τυρβάζει καθόσον
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γου; χαράσσομεν τάς γραμμάς ταύτας, δι# 
’δ>ν άνασύρετat μικρά γωνία τού πέπλου, δ· 
στις περιβάλλει τήν πατρφαν Ιστορίαν, της 
δποίας τούς μεσαιωνικούς χρόνους καί τούς 
μετά ταΟτα περικαλύπτει άχλύς. Κατά τούς 
χρόνους τούτους ή Ελευθερία φυγαδευθεΐ- 

' σα συμπεριέλαβε καί τήν άχώριστον αύτή 
σύντροφον τήν Παιδείαν, άμφότεραι δέ συ
νέπηξαν τήν καλιάν αύτών ώς ήδύναντο, 
έγγύς άλλήλων, ή μέν πρώτη έπί του κοι
νοτικού δργανισμού, έν φ άνεπτύχθη ή αύ- 
τοδιοίκησις καί διεφυλάχθη ή ένότης, ή δέ 
δευτέρα έπί των ίερών μονών, έν μέσψ ά- 
πορρώγων καί δυσπροσίτων βράχων, ή έπί 
των ναρθήκων τών Εκκλησιών. Έ κεΐ στέ- 
νουσα καί περίφροντις έκάλει τούς άπτήνας 
αυτής νεοσσούς, ούτοι δέ δειλοί καί περί
φοβοι Ιτρεχον είς τήν φωνήν της. *Η Σε
λήνη μεγαλοπρεπώς βαίνουσα έπί τού στε
ρεώματος έρριπτε τδ ώχρδν φώς δπερ έδα· 
νείζεγο έκ τού Έλίου διά νά φωτίση τούς 
ίκέτας, οΐτινες τήν έξελιπάρουν ψάλλοντες 
λυγρώς:

Φεγγαράκι μου λαμπρό , 
φέγγε μου νά περπατώ . 
για νά πάω στο σκολείο 
και νά μάθω γράμματα  
του Θεοΰ τά πράμματα...!

Έκεΐ μετεδίδετο άσβεστος άπδ γενεάς 
είς γενεάν ή ίερά φλδξ τής Θρησκείας καί 
τού Πατριωτισμού. Έ κεΐ έκυοφορούντο αί 
έλπίοες καί έναπετίθεντο αί τού μέλλοντος 
ύποθήκαι, έκεΐ ή καρδία έπληρούτο έκ τών 
εύγενών αίσθημάτων, άτινα προσπελάζουσι 
τόν άνθρωπον προς τδ θειον* έκεΐ ή Κλείω 
διά πτερωτής γραφΐδος ένέγραφεν είε τάς 
δέλτους τής 'Ιστορίας πάσαν άξιόλογον πρά· 
ξιν! Άνασύροντες τόν πέπλον τής παρελ- 
θούσης έκατονταετηρίδος, θά σκιαγραφήσω- 
μεν μίαν σελίδα τού κοινωνικού δργανισμού 
τής Συμπολιτείας τού 'Ακρωτηρίου (Κοντι- 
νέντε), έν ω οιαφαίνεται καθαρώς ή πολι
τική περίνοια απλοϊκών μεν καί άξεστων 
πλήν ύπδ τού θείου τή; πατρίδος έρωτος 
διαφλεγομένων ανθρώπων. Τάς όλίγας ταύ- 
τας γραμμάς συνελέξαμεν έκ σημειώσεων 
τού αειμνήστου Γ. Κονεμένου Βέη καί έκ 
σητοβρώτων κωδίκων έν τή Βιβλιοθήκη τής 
Θεοφανιίου Σχολής άμελώς άποκειμένων.

'Η ραστώνη καί ή άβελτηρία φοξών καί 
ψεδνών λογίων κατέστρεψεν δ,τι ή έπιμέ- 
λεια καί ή πρόνοια προγόνων άμαθών συ- 
νεκόμισε και διεφύλαξεν ώς μύρμηξ.

Γραμματικών περίεργα γένη, ριζώρνχα μου-
[σης

άλλοτρίης, ατυχείς σήτες άκανθο6άται% 
τών μεγάλων κηλιδες,
ποιητών λώΰαι, παισί σκότος άρχομένοισι

II
Είς τήν είσοδον τού Άμπρακικοΰ κόλ

που καί παρά τδ Μυρτψον πέλαγος, έκεΐ 
ένθα υπέρ γυναικδς έπαίχθη ή τύχη τού 
κόσμου καί έψαλε τδ κύκνειον άσμα ή ψυ
χορραγούσα δημοκρατία, παρά τδ άλίπεδον 
τής Κασωπαίας, άντικρυ δέ τού Άκτίου 
καί πλησίον τών έρειπίων τής πόλεως τού 
Αύγούστου, έξ ής άρχεται ή Άκτιακή χρο
νολογία, κεΐται ή Πρέβεζα, έν ζωγραφική 
θέσει άναπαριστώση τήν Βασιλεύουσαν έν 
μικρογραφία: παρά τδ ‘Άκτιον μέν ή Χρυ- 
σόπολις, παρά τδ Ψαθάκι τδ Πέραν μετά 
τών προαστείων τού Βοσπόρου, παρά τήν 
Μαργαρώνα έπίνειόν ποτέ τής Νικοπόλεως 
δ Κεράτιος κόλπος, τδ δέ μυθολογικδν Στα- 
μπούλ παρά τήν Πρέβεζαν. *Η πόλις αΰτη 
έξ άλιέων καί άλλων άνεστίων τδ πρώτον 
οίκισθεΐσα— μετά τήν ύπδ τών Βουλγάρων 
τελευταίαν έν Ήπείρω έπιδρομήν καί τήν 
ύπ’ αύτών καταστροφήν τής Νικοπόλεως 
(1034 μ.X )— πολλάς ύπέστη τάς περιπέτει
ας τής τύχης καί έν βραχεί χρόνου πολλούς 
ήλλαξε δέσποτας. Καταληφθεΐσα τδ πρώ
τον διά Νορμανδών ύπδ τής Ένετίας, δού* 
σης αυτή καί τδ ίταλικδν όνομα* ύπετάγη 
άκολούθως είς τούς Τούρκους ναυαρχούντος 
τού περιφήμου Χαιρεδδίν—πασσά Βαρβα- 
ρόσα γάλλου τήν καταγωγήν. Μετ’ ού πο
λύ δμως δ ανδρείος Μοροζίνης κατέλαβεν 
αυτήν πάλιν, άλλα καί πάλιν ή Ένετίά βια- 
σθεΐσα έξεχώρησεν είς τούς ’Οθωμανούς καί 
άνέκτησε μετά τής ΙΙάργας καί τής Βονί- 
τσης καί του Βουθρωτού διά τής συνθήκης 
τού Πασάροβιτζ, διεφύλαξε ok μέχρι τής 
ύπδ τού Βοναπάρτου καταλύσεως τής δη
μοκρατίας ταύτης, δπότε καί ή Πρέβεζα 
μετά τών λοιπών έν ‘Ηπείρω Ένετικών 
κτήσεων έξεχωρήθη είς τούς Γάλλους διά 
τής συνθήκης τού Κάμπο Φόρμιο καί άπε-
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τέλεσε μέρος άναπόσπαστον της Δημοκρα
τίας τών Ίονίων νήσων. "Εν έτος περίπου 
έμεινον έν Πρεβέζη οί Γάλλοι, διότι τήν 27 
'Οκτωβρίου 1798 προσβληθέντες έξακόσιοι 
αύτοί υπό ένδεκα χιλιάδων 'Αλβανών ώς 
λέγει ό Pouquevilie υπό του Ά λή  πασά αύ- 
τοπροσώπως όδηγουμένων, κατεκρεουργή- 
θησαν άπαντες μετά ήρωϊκήν άντίστασιν, ή 
δέ πόλις Πρεβέζης μετά τής Πάργας—διότι 
τό Βουθρωτόν είχε καταληφθή όλίγον τι 
πρότερον—περιήλθεν ε!ς τόν Άλήν.

Τό 1800 οί ήνωμένοι στόλοι τής Τουρ
κίας καί Ρωσσίας κατέλαβον τάς Ίονίους 
νήσους τήν δέ 21 Μαρτίου του αύτου έτους 
υπεγράφη, ή μεταξύ Γ. Π. καί Ρωσσίας 
διομολογηθεΐσα συνθήκη, δι' ής ή Πρέβεζα 
ή Βόνιτσα ή Πάργα καί τό φρούριον τοΟ 
Βουθρωτου έξεχωρήθησαν είς τήν Πύλην' 
άλλ’ είς τάς πόλεις ταύτας, αΐτινες υπό τό 
όνομα Cotitinentc άπετέλεσαν τήν «συμπολι
τείαν του ’Ακρωτηρίου» παρεχωρήθη ή καί 
έπί Ενετών αύτοδιοίκησις καί έτερά τινα 
προνόμια, διά συνθήκης, έπεκυρώθησαν δέ 
καί διά Φιρμανίου υπό χρονολογίαν 1 'Α 
πριλίου του αύτου έτους. CH συνθήκη αΰτη 
άναγνωρισθείσα με:’ όλίγον καί υπό τής 
'Αγγλία; καί τών λοιπών δυνάμεων, περιεΐ* 
χε τά έξης άρθρα άφορώντα τήν άρτισύ- 
στατον συμπολιτείαν:

a r t V III. Les places de Prlvesa, Parga et Bou 
troto situces su r  le continent et detachers de Venise 
etant contignes a L‘ Albanie, scront a nn tu  ees sur le 
me me pied avee leurs depandances et leurs apana
ges a u x  elals de la Sublime Porte, et lu i  appariien- 
d ron t a Γ avenir. M ats tons les habitants de ce 
p a ys ' professatit sans exception la religion chretien· 
ne% les privileges rela tifs au culte rcligicux et a V 
adm inistration de la Justice , qu i sont en viguettr 
dans les Principautes de Moldavie et de Valachie 
ou regne aussi la religion chreiienne, seront conse
rves a u x  habitants du me me pays; ainsi les usages 
relatifs a u x  procedures civiles et criminelies a la na
ture de propt cetei et a /'  ordre des successions here- 
di/aires tie seront po in t changes. I I  continuera a 
etre defandu au M usubnane d ’ acquerir des pro- 
prietes dans ce p a ys , su ivant ce qui est observe dans 
les Principautes de la Valachie et de Moldavie.

M ats com me ces pa  vs appartiennent en entiere 
propriete a 1‘ E m pire Ottoman , i l  aura le droit 
d ' y  etablir tin o f f  icier commandant qui doit absolu- 
inont ctre un musulman, et comne un grandnornbre 
des sugets de la Republique des sept iles ioniennes 
unies, possedent des p ro fr ie tes  dans les dit pays, la 
I .  P. prom et des se moment de f ix e r  le rang du 
d it o f f  icier, la nature et les droits de ses Jo net ions,

aussi bien que sa residence le tout au gre de ta ditc  
Republique.

Τήν 10ην Μαΐου έπιόντος έτους, έξεδό- 
θη χάτι— Σ^ερίφ έπικυροϋν τά προνόμια, 
άπερ τήν 25 Χβρίου 1800 είχον συζητηθή, 
προκαταρκτικώς έν Κωνσταντινουπόλει με
ταξύ τοΟ υπό τής Γ. Π. διορισθέντος διοι- 
κητου Άβδουλάχμπεη, καί τών άντιπροσώ- 
πων τής συμπολιτείας καί τής Ίονικής Πο
λιτείας. eO Άβλουλάχμπεης φέρων τόν τί
τλον «'Εκλαμπρότατος καί δεδοξασμένος 
καί μέγας Ίμπροχώρ(Έμίρ — αχούρ=σταυ- 
λάρχης) καπουτζίμπασης Σαλαχώρας καί 
Βοϊβόδας του Ίμλιάκι Χουμαγιουνούν, άμ’ 
άφικνόμενος είς Πρέβεζαν, έπεχείρησε 
ν' άνορθώση τήν τάξιν καί τήν δικαιοσύνην 
καί νά έπιφέρη τήν γαλήνην καί ησυχίαν 
είς τά πνεύματα τών κατοίκων διασαλευ- 
θέντα έκ τών ωμοτήτων του Άλή, διά τής 
έμφρονος δέ καί φιλανθρώπου αύτου διοι- 
κήσεως κατώρθωσε νά έπισύρη τήν άγάπην 
καί ευγνωμοσύνην απάντων.

*Η συμπολιτεία τοΟ 'Ακρωτηρίου, ένεκα 
τής διασπορας τών κατοίκων καί τής έπικρα- 
τούσης άνεχείας, έμεινεν άσύδοτος μέχρι 
του 1803. όπότε έντολή του Βοϊβόοα ’Α- 
βοουλάχμπεη, αί είρημέναι πόλεις προσε- 
κλήθησαν W  άποσιείλωσιν άντιπροσώπους 
είς Κωνσταντινούπολή καί κανονίσωσι τό 
περί φόρων ζήτημα μετά τοΟ Μεγάλου Βε- 
ζύρου. ’Αλλά τούτο έμελλε νά χρησ μεύση 
ώς δαυλός οιχονοίας μεταξύν τών πολιτών 
τής Πρεβέζης διά τήν έξής αιτίαν*. Οί ’Ενε
τοί άποχωροΟντες είχον άφήσει άντί Δου- 
ρείου ίππου τήν Χρυσήν Βίβλον (Ltbro d’ Oro) ί 
διαθρύπτουσαν τόν έγωϊσμόν καί τήν φιλαυ
τίαν, είς τήν οποίαν ένέγραφον τούς δονκι- I 
σοτικώς χειροτονουμένους εύγενείς. Πλήν |  
έναυλα ήσαν τά κηρύγματα τής Γαλλικής |  
έπαναστάσεω;, οί δ' έν Πρεβέζη έπ* όλίγον I  
παραμείναντες στρατιώταί του La Sacette με- * 
τέοωκαν τάς άρχάς τής κοινωνικής ίσοπεδώ- ί" 
σεως καί ή πρόσκλησις του Βο'ιβόδα Ά - * ψ 
βοουλάχμπεη έ/ρησίμευσεν ώς άφορμή τής 
έριδος μεταξύ εύγενών καί πληβείων. Έκ £| 
μέρους τών προυχόντων άπεστάλη είς Κων- Μ  
σταντινούπολιν, λέγει τό βιβλίον τών Γεν. j |f  
Συνελεύσεων, «ό εύγενής ’Αλέξανδρος Βα- 
λεντίνης, οιακριθείς μεταξύ πάντων διά τήν Iff 
ζηλοπατριότητα καί έπιτηδειότητα». Έ
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δευτέρα δμως τάξις χολωθείσα, συνήλθεν έν 
σπουδή, καί έξέλεξεν άντιπρόσωπόν της ’Α
ναστάσιόν τινα Μαυρομάτην, άνήγγειλε δέ 
τήν έκλογήν δι* αναφοράς της είς τήν σύγ
κλητον καί «έζήτησε νά δοθή κομισιόν καί 
εις τόνίδικόν της Αναστάσιον Μαυρομάτην* 
άλλ’ ή Σύγκλητος έθεώρησε μέ αίσθησιν 
πόνου, τρόμου καί ταραχής τήν καθιέρωσιν 
τοΟ άνόμου πρέσβεως» δν καί άπέβαλεν. 
(σελ. 32. πραξ. 28 Αύγ. 1803). Οί πληβείοι 
ούδαμώς έδειλίασαν ένεκα τούτου, άλλ* - 
πεμψαν καί αυτοί τόν οϋτω χειροτονηθέντα 
αντιπρόσωπον είς Κωνσταντινούπολή, έξε- 
βίασαν δέ καί έτερα δικαιώματα, κατορθώ* 
σαντες νά ταχθώσιν εις τήν τάξιν τών εύγε* 
νών είκοσι καί οκτώ πληβείοι (σελ. 44 πρ. 
5 9βρίου 1804).

Ό  Άλής βαρέως έφερε τήν γειτνίασιν 
τής συμπολιτείας, έκαιροφυλάκτει δέ αρμό- 
δίαν περίστασιν, δπως κατατάξη καί ταύτην 
μεταξύ των χωρών τοΟ πασαληκίου αύτοΟ 
καί ή'περίστασις δεν έβράδυνε. Τό 1806 
έκραγέντος του πολέμου μεταξύ Ρωσσίας 
καί Τουρκίας, ό Ά λ ή —πασσάς, επί τή 
προφάσει δτι οί Ρώσσοι έμελέτων εισβολήν 
εις τήν ’Ήπειρον, ό δέ στρατός τής Συμπο
λιτείας ήτο ανεπαρκής πρός άπώθησιν του 
έχθροΟ, κατέπεισε τήν Πύλην δπως άναλά- 
βη αύτός τήν ύπεράσπισιν, άντί δμως νά 
πέμψη έπαρκείς φρουράς εις τάς πόλεις του 
Κοντινέντε, ώς είχε δίαταχθή, κατέλαβεν 
αίφνης τήν Πρέβεζαν καί έξεδίωξε τον Ά -  
βδουλάχμπεη. Ούχ’ ήττον τούς κατοίκους 
περιποίηση τά μάλιστα καί τούς έκπατριζο* 
μένους έπανήγε διά δαψιλών ύποσχέσεων 
καί μεγάλων δρκων δτι θέλη σεβασθή τά 
προνόμια κτλ. κατά παράδοξον δέ δλως 
συγκυρίαν έτήρησεν εύλαβώς τούς λόγους 
του μέχρι του 1810, όπότε έδήμευσεν άπα- 
σαν τήν έγγειον ιδιοκτησίαν τών Ίονίων, 
ώς άνηκόντων είς έχθράν δύναμιν. Βραδύ- 
τερον δέ ώς θέλομεν ίδη παρακατιόντες, 
άπέβαλεν ή συμπολιτεία καί τά προνόμιά 
της πάντα καί συμπεριελήφθη είς τό Βιλα- 
έτιον τών Ίωαννίνων.

III
Τό ύπό τής Ένετικής πολιτείας καθι- 

δρυθέν πολίτευμα τής Συμπολιτείας τοϋ ’Α
κρωτηρίου, ήν άριστοκρατικόν, διότι όλίγοι 
έκ τών Ιγγεγραμμένων είς τήν Χρυσήν Βί

βλον διηύθυνον τά τής πολιτείας τοΟ Κον- 
τινέντε, ώς έκαλοΟντο τότε αί έν Έπείρψ 
κτήσεις τής Βενετίας, πρός τό κοινή συμφέ
ρον. Κατά τό πολίτευμα τοϋτο —μή τροπο- 
ποιηθέν τοπαράπαν διάτοΟ Χάτι—Σιερίφ— 
οί πρόεδροι τών τριών πολιτειών τοϋ Κον· 
τινέντε, συνερχόμενοι έτησίως έν Πρεβέζ^, 
έπί παρουσία τοϋ Ί  ν β ι ά τ ο υ τής έπτα- 
νησιακής δημοκρατίας, συνέθετον τούς δ* 
ρους τών οποίων ή έγκρισις άνετίθετο είς 
τόν Βοεβόδαν, έδρεύοντα είς τό χωρίον Μιχα- 
λήτσι βραχύ τι τής Πρεβέζης ά7̂  ον. Κατό
πιν τούτου γενομένης ψηφοφορίας *ό τών δι
καιούχων πολιτών, έν τινί ναώ, ^πως περί- 
βληθή τό κύρος τής ίερότητοςκαί περιφρου· 
ρηθή ύπό τής Θρησκείας τήν αίγίδα, έξε- 
λέγοντο οί έτήσιοι πρόεδροι, καί διεκηρύτ- 
τοντο τά όνόματα αύτών διά τοϋ κήρυκος· 
ακολούθως άνηγγέλετο ή έκλογή είς τόν 
Βοεβόδαν, δστις έπεμπε πρός τούς προέ
δρους τά β α σ ι λ ι κ ά  σ η μ ε ί α  τ ώ ν  
κ α υ τ α ν ί ω ν .  (Πραξ 4 ΙΟβρίου 1805).

Μετά τήν ύπό τοϋ Άβδουλάχμπεη άπο* 
κατάστασιν τής τάξεως, πρώτη γενική συ* 
νέλευσις τών πολιτών έγένετο τήν Ι2ην ’Ι 
ανουάριου 1802. "Ενεκεν τοϋ τρόμου καί 
τών δεινοπαθημάτων οί κάτοικοι είχον δια- 
σπαρή, οί δ’ έν τφ ναώ τοϋ *Αγίου ’Αθανα
σίου συνελθόντες ψηφοφόροι ήσαν έν δλψ 
τεσσαράκοντα όκτώ. 'Όθεν πρός άνασύστα- 
σιν τών άρχών ώρίσθη ί'να:

1) Ή Προεδρία σύγκηται έκ τριών εύ· 
γενών, ένός γραμματέως μέ μηνιαίον μι
σθόν 24 γροσίων καί ένός ύπογραμματέως 
μέ 10 γρόσια μισθόν. Ό  γραμματεύς, είς 
τόν όποιον τήν 30 Μαρτίου 1803 ή διοίκη- 
σις «διά βραβεϊον τής άρετής του καί έμπει* 
ρίας άσενιάρισε (=ώρισε) γρόσια 90 τόν 
κάθε μήνα» έφερε τόν τίτλον «Σεκρετάριος 
τής Διοικήσεως ή πιστότατος έξ άπορρή* 
των». (Πραξ. 21 Νοεμβρ. 1806). Έ  προε
δρία «δέν είχε τήν έξουσίαν νά πραγματεύ- 
ηται τάς ύποθέσείς τής κοινότητος έξω άπό 
τά νομικά πράγματα τής κρίσεως καί άνα* 
ζητήσεως τών μερών». Οί τρεις πρόεδροι 
έπρεπε νά έκλεχθώσιν «έκ τών έγκριτοτέ- 
ρων καί πλουσίωτέρων οικογενειών, νά έχω* 
σι δέ, οί δύο τούλάχιστον, ήλικίαν 30 έτών. 
Ούτοι καίτοι είχον πειθαρχικήν έξουσίαν 
έπί τών λοιπών ύπα)λήλων, πάσαν άπόφα-
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σιν αύτών έπρεπε ν’ άναγγείλωσιν ευθύς 
«είς τήν σύνεσιν τοϋ εύγενεστάτου Κονκλά- 
βε, δπου παρασταίνει τήν Διοίκησιν ...διά 
ν’ άποφασίζη τήν παιδείαν ή τήν άθώωσίν 
του. διότι, εί καί προϊστάμενης τής προε
δρίας καί προηγουμένης είς πάντα τά ζητή
ματα, τό Κονκλάβε έδικαιουτο τά κυρόνη 
ή νά άπορρίπτη ή τροποποιή πάσαν πρό- 
τασιν». (Φύλ. ίο  πραξ. 1 Μαριίου 1808).

2) Τό δικαστήριον τής υγείας ή προβλέ- 
πται τής Υγείας ωσαύτως έκ τριών ευγε
νίαν καί ένός γραμματέως ή καγκελαρίου. 
Τούτων ή αρχή έκ περιτροπής ήν έβδομα- 
διαία «διά νά σώζεται ή ευταξία καί ή κα
λή μέθοδος», κατά τό διάστημα δέ τοΟτο οί 
λοιποί δέν έλάμβανον μέρος «έκτός άν άνά* 
γκη άφευκτος ήθελε τό καλέση». (Έπιστ. 
ΙΙροεδ. φύλ. 33. 10 Χβρίου 1802). Έ  θέ- 
σις του γραμματέως ή καγκελαρίου έν τφ 
σωματείω τούτφ κυρουμένη καί υπό τοϋ 
Κονκλάβε, κατελαμβάνετο δπό τοϋ πλειό- 
τερα προσενεγκόντος καί ή διάρκεια αύτής 
ήν μηνιαία. ’'Αγνωστον δμως πόθεν καί πώς 
ό οϋτω διοριζόμενος γραμματεύς είσέπραττε 
τό προσενεχθέν χρήμα.

3) Τό δικανικόν κριτήριον τής πρώτης 
άπαιτήσεως ή κριταί του πρώτου φόρου, 
δικάζον τάς πολιτικάς ύποθέσεις είχε τρεις 
δικαστάς καί ένα ή δύο αναπληρωτές σ̂ου- 
πλέντε). Ό  γραμματεύς είσπράττων τά δι
καστικά τέλη παρέδιδεν είς τό δημόσιον 
ταμεΐον, καθώς καί τάς παρακαταθήκας.

4) Τό εγκληματικόν δικαστήριον τής 
πρώτης αναφοράς έκ τριών εύγενών καί έ
νός γραμματέως έκτελούντος καί καθήκον
τα άνακριτοΟ. τούτου 6 μισθός έπληρώνετο 
έκ τών είς τούς ένοχους έπιβαλλομένων πρό
στιμα)', ή ελλείψει τοιούτων, έκ τοϋ Τα
μείου τής Διοικήσεως.

5) Τό δικανικόν καί εγκληματικόν δι· 
καστήριον τής έπικλήσεως έκ πέντε εύγε
νών καί δύο αναπληρωτών. Τοϋτο καθιστά- 
μενον «κυρίαρχης τών κριτηρίων καί διεκ
δικητής τών δημοσίων σφαλμάτων» καί 
δικαιούμενον «νά έπιτάττη καί κρατή τά 
κριτήρια καί δικαστήρια είς τήν έκπλήρω- 
σιν τοΟ νόμου καί τής δικαιοσύνης» έφερε 
καί τό όνομα Σ ύ λ λ ο γ ο ς τ ή ς έ κ κ λ η -  
σ ε ω ς ή έ π ι κ λ ή σ ε ω ’ς καί Σ ύ λ λ ο 
γ ο ς  τ ώ ν  π έ ν τ ε .  Τά μέλη του Συλλό

γου τής Έκκλήσεως έξελέγοντο έν κοινή, 
συνελεύσει είς τήν όποίαν δμως δέν έλάμβα
νον μέρος, οί άρτι έκλεχθέντες ούδέ οί συγ
γενείς αύτών. Τά δύο δέ τμήματα ήσαν η
νωμένα είς έν «έξ αίτίας τής έλλείψεωςτών ! 
δποκειμένων».

6 )  Ο Ε έ κ τ ι μ η τ α ί ή π ρ ο β λ ε π τ α ί  
τών τροφών καί ποτών ήτοι σ η μ α δ ο υ· 
ρ έ ο ι ή γ ι ο υ σ τ ι τ σ ε ρ έ ο ι  ή ν τ ε -  
μ π ο ν τ ά τ ο ι, δύο έν δλψ, έκλεγόμε- 
νοι άπό τήν προεδρίαν καί τό Κονκλάβε.

7 )  Ο ί π ρ ο β λ ε π τ α \  τ ώ ν  δ δ'ώ ν 
καί έ κ τ ι μ η τ α ί  τ ώ ν ζ η μ ι ώ ν τ ο ϋ  
κάμπου «ένωμένοι είς τά αύτά πρόσωπα διά 
τήν έλλειψιν τών κατοίκων, έως νά συνα- 
χθούν τρεις τόν άριθμόν.

8 )  Ο ί έ ξ Κ ο ν κ λ α β ί σ τ α ι ή σ υ γ ·  
κ λ η τ ι κ ο ί  άποτελοΟντες μετά τών τρι* 
ών προέδρων τήν Σύγκλητον (Κονκλάβε).
Ούτοι έξελέγοντο Οπό τών προέδρων «έκ 
πλέον σεβασμίων καί κυβερνωμένων πολι
τών» συνείρχοντο δέ άπαξ τούλάχιστον τής 
έβδομάδος είς «τό παλάτιον τής διοικήσε- .  ̂
ως» ένθα συνδιεσκέπτοντο μετά τής προε- ; 
δρίας περί τών κοινών. Είδικώς τό σώμα- 
τειον τούτο είχε καθήκον ν’ άγρυπνή:

α) Είς τήν διαγωγήν έκάστου πολίτου. ji
6) Είς τών δικαστηρίων τήν κανονικήν jj 

λειτουργίαν «διά νά μή έχη τόπον ή κατά- 
χρησις καί διατηρήται ή εύταξία καί εύκο- 
σμία».

γ) νά σχηματίζη ταρίφας καί κάθε πρό· 
βλεψιν άναγκαίαν καί έπωφ^λή.

δ) νά έξοικονομή τό εισόδημα τής κοι- 
νότητο; καί διευθύνη καλώς καί εύστόχως, 
άγωνιζόμενον διά τήν αύξησίν του.

Έκτός ιών άνω μνημονευθεισών αρχών, 1
υπήρχε προσέτι ε ί ς χ α ρ τ ο φ ύ λ α ξ  ήτοι !
ά ρ κ ο υ β ί σ τ α ς  «διά τάς κοινάς καί δη· j 
μοσίας βίβλους καί υπομνήματα» δύο κ ο ν- 
τ ρ α δ ι τ ό ρ ο ι  καί είς ταμίας έκλεγόμε- 
νος έκ του σώματος τών κονκλαβιστών.

Συνελθούσης τής συνελεύσεως, ό κήρυς 
«έφώναζε νά καταγράφουν καί όνοματισθοϋν ·;· 
τά όνόματα τών δποψηφίων». μετά δέ τήν 
ψηφοφορίαν, άνεκήρυττεν έκεΐνον «δστις j 
έμενεν ανώτερος τών ψήφων από τούς άλ- I 
λους». οί δέ «εύγενεις πρόεδροι» άπέλυον ; | 
τήν σύναξιν τού συμβουλίου κυρόνοντας τάς j 
έκλογάς καί ψηφοφορίαν μέ τήν σφραγίδα ;

-» ΐ (
}
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καί έπισφραγίδα». (Πραξ. 3 καί 4 26 Ία· 
νουαρ. 1802).

Ή προεδρία έξεπροσώπει τήν πολιτείαν 
εις τάς έσωτερικάς καί έξωτερικάς σχέσεις* 
ή ώς λέγη τό ψήφισμα τής συστάσεως αύτοϋ 
«έχρησίμευεν εις τήν παράστασιν τής άνω- 
τέρας άξίας τής κοινότατος, διά ν’ άποφα- 
σίζη καί διαλύη τάς δεινάς καί δυσκόλους 
δποθέσεις τής πατρίδος καί να άγρυπνή έν· 
ταυτώ είς τό πολίτευμα καί δίκην τών δι 
καστηρίων καί κριτηρίων, προλαμβάνοντας 
καί διορθώνοντας τάς τούτων παροδεύσε ς 
καί καταχρήσεις καί τοιουτοτρόπως συντη- 
ρήται διά τής πρόνοιας του ή ευνομία καί 
ευταξία, τοσοΟτον άναγκαία είς μίαν Αρτι
γενή πολιτείαν». (Βιβλ. ψηφοφορ, φύλ. 4).

*Η Προεδρία δικαιουμένη «νά κράζη 
καί έπιτάττη τά κριτήρια καί δικαστήρια 
είς τήν έκπλήρωσιν του νόμου καί τής δι
καιοσύνης, καί άνάγκης τυχούσης νά άρ· 
γεύη κάθε δημόσιον όποκείμενον άπό τάς 
ύπηρεσίας τοΟ έπαγγέλματός του», έπέβαλ- 
λε πειθαρχικάς ποινάς είς πάντα δικαστι
κόν ή διοικητικόν ύπάλληλον μή συμμορ· 
φούμενον πρόςτούς νόμους. ΟΟτω έν πράξει 
τής 21 7βρίου 1802 άναγινώσκομεν:

Πρός τό Εγκληματικόν δικαστήριον 
τής πρώτης άναφοράς.

«’Επειδή 6 σύναρχός σας Γεώργιος Γα- 
βρίλης, οιά λόγους άπροστοχάστους δπου 
άπετόλμησε άπροστοχάστως βλαπτικά καί 
έπιζήμια είς τό κοινόν, ή προεδρία μέ τό 
περίβλεπτον Κονκλάβε έκρινε συμφέρον καί 
πρέπον τό άρέστον του. λοιπόν φθάνσντος 
του ήμετέρουγράμματος θέλει άπεράσει ευ
θύς είς τό δσπίτιόν του καί σταθή φυλακι
σμένος έως δευτέρας σκέψ·ω;».

Έάν τό πταίσμα έθεωρεΐτο βαρύ 6 δρά
στης έπαύετο τής θέσεώς του.

«'Η άπροστόχαστος καί καθαυτό κιν
δυνώδης καί έπικίνδυνος σημερίλή όμιλία 
του συνάρχου σας Γαβρίλη έκρίθη παρά 
τής προεδρίας καί τοΟ περιβλέπτου Κον
κλάβε άξιοκατάκριτος. Γενομένης λοιπόν 
νουνεχούς σκέψεως άπεφασίσθη κοινή τή 
φωνή καί γνώμη ή έξωσίς του έκ τοΟ κρι
τηρίου καί άντ’ έκείνου έκλέχθη καί προ- 
σεπικυρώθη προσωρινώς έως τήν σύναξιν 
τοΟ γεν. συμβουλίου 6 κ. Νικόλαος Κιτσί- 
λης* προειδοποιούμε/ τόν ζήλον σας διά

φώς σας καί όδηγίαν σας». (Έπιστ. 14 
Φ)βρίου 1802 φύλ. 28).

Τό αύτό Κονκλάβε διά πράξεώς του 
τήν 3 δβρίου 1802 «καιεδίκασε τόν προ
βλεπτήν τής ύγείας Μόσχον Κοφέαν είς 
όκταήμερον φυλακήν είς τήν κάμεράν του 
και είς τήν στέρησιν το0 έπαγγέλματός 
του, διότι αύθαδίασεν άσυστόλως κατά τοΟ 
εύγενοΟς προέδρου Πέτρου Βαλεντίνη». 
’Ολίγον δέ μετά ταΟτα ένεκα άδικήματος 
έτέρου θεωρηθέντος ώς Use mageste καί προ* 
σβαλόντος αύτήν τήν πολιτείαν «τό κοινόν 
συμβούλιον κάνοντας βαθυτάτην σκέψιν 
είς τά βάρος τοΟ άμαρτήματος καί θέλον
τας έντοσούτω νά μή μένη άτιμώρητον 
τοιαύτης φύσεως έγκλημα έζήτησεν έκ 
συμφώνου νά δοκιμάση τής πατρίδος τήν 
παιδείαν, διά νά έκριζώση άπό τάς καρδί- 
ας των κακοτρόπων μέ τοιοΰτον παρά- 
δείγμα τοιαΟτα άσεβέστατα φρονήματα. 
Έ  εύποιΐα δμως τής Προεδρίας θέλουσα, 
ώς παιήρ φιλόστοργος νά προκρίνη τήν 
εύμένειαν άπό τήν αύστηρότητα, έπρόβαλε 
νά μείνουν διά δύο χρόνους υστερημένοι 
καί τής συνελεύσεως του συμβουλίου καί 
τής χάριτος καί τής τιμής νά λάβουν άξιώ- 
ματα». *0 οδτω καταδικασθείς μόνον δι* 
ειλικρινούς μεταμελείας ήδύνατο ν’ άνα- 
κτήσηται τά πολιτικά αύτοΟ δικαιώματα 
δεδομένης έπισήμως καί πανηγυρικώς τής 
άφέσεως υπό τής Προεδρίας (Έπιστολ. 14 
9βρίου 1802 Φύλ. 28). Ή δικαιοδοσία 
αΟτη τής προεδρίας έξετείνετο καί έπί τών 
λοιπών όμοσπόνδων πολιτειών. ΟΟτω ή 
Σύγκλητος Πρεβέζης διά θεσπίσματος τής 
τής 3 Μαίου 1803 κατεδίκασε τόν πρό
εδρον Βονίτσης Δημ. Φραγκαδούλην είς 
τρίμηνον έξορίαν είς τό φρούριον τής Πάρ- 
γας, διότι ένώπιον τής συνελεύσεως ήπεί- 
λησε τον συνάρχοντα αύτοϋ Νικολ. Λογο
θέτην Χαλκιόπουλον, ή δ' άπόφασις έξε- 
τελέσθη παραχρήμα.

^ I VΟί έν τή άρτισυστάτω συμπολιτεία του 
’Ακρωτηρίου ίσχύοντες νόμοι ήσαν οί τής 
Ίονικής πολιτείας μετά τινων παραλλαγών 
ή ώ; άναφέρεται έν τή πρός τόν πρύτανιν 
Κεφαλληνίας έπιστολή τής Διοΐκήσεως 
Πρεβέζης, υπό χρονολογίαν 25 7βρίου 1806 
«οί νόμοι τού Κοντινέντε καί τής Ρεπούμ-
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πλικας είνε οί αύτοι καί είς άλλο δέν δια- 
φίρουσιν εί μή είς τήν μέθοδον της δικά- 
σίας των, δπου τούτοι είνε συντομώτεροι 
καί άπλώτεροι καί δέν διαίωνίζουσι τάς 
διαφοράς». Ά λ λ ’ έάν οί νόμοι ούτοι ήσαν 
έγγραφοι ή έστηρίζοντο είς τό έξ έθους 
δίκαιον ούοέν δυνάμεθα είπειν βέβαιον. 
Φαίνεται δμως δτι έστηρίζοντο έπί διαταγ
μάτων τής Διοικήσεως άναμιμνησκόντων 
τάς έπιστολάς των Ρωμαίων έπάρχων, πε
ρίεργος δέ. είναι ό τρόπος τής δημοσιευ- 
σεως καί ίσχύος· των διαταγμάτων τούτων: 
«Τό παρόν, λέγει, διά τήν ένέργειάν του 
καί διά τήν κοινήν άκρόασιν,- θέλει δημο- 
σιευθή με τόν κτύπον τοΟ τυμπάνου καί 
θέλει τεθή είς τούς συνετισμένους τόπους 
της παρούσης πόλεως».

V
Μετά τήν έπίδοσιν τής άναφοράς έκλη- 

τεύετο ό έναγόμενος ή δέ δικάσιμος ήμερα 
ώρίζετο 5πό τοΟ χρέη κλητήρος έπιτελούν* 
τος «αυθεντικού άνθρώπου» δστις άνέφερε 
τοΟτο είς τόν καγκελάριον τού δικαστηρίου 
Γνα έγγραφή είς τό προς τον σκοπόν τούτον 
βιβλίον «των δρισμών τού εύγενούς διχα- 
νικοΟ βήματος τής πρώτης άπαιτήσεως». 
Τοιαύτην εγγραφήν καταχωρούμεν .ένταύθα 
φυλάττοντες τήν σύνταξιν καί ορθογραφίαν 
τού καγκελαρίου.

27 Μαρτίου 1803 Εος παλ. (έτος πα
λαιόν).

«Φαίνεται ρηφέρτα του Ίωάννου μπατ- 
ζούλα αυθεντικού ανθρώπου δτι νά όρισε 
τόν κύριον ’Αθανάσιον άβασηότην διά δέκα 
ήμέρες τήν αύγήν νά πέση κρήσιμος καί 
τής άουδιέντζας άλέως διά τήν ακόλουθον 
τέτοιαν καί νά άποκριθή τού παπά Κώστα 
τού πογληανίτη κάμνοντας διά τά έγκόνια 
του γεράσιμο, ίωάνην, και διμίτρην, π·διά 
καί κληρονόμους τής ποτέ γυνής λένος 
ήτον χειρα τού ποτέ δημητρίου γγέκα διά 
νά άποφασισθή νά του πλερόση γρόσια 
τριακόσια μέ τό διάφορόν τους έπειτα από 
τήν διορία των τριών χρόνων όπού \y  χρε- 
ωστή είς δυνάμεως τής όμολογήαστου 10 
Φεβρουάριου 1798: καί ώ; καλήτερον έν 
κρητηρίω καί ούτως τήν σήμερον, καί χά
έξήζ».

30 μαρτίου 18 3
«φένεται ρηφέρτα τού ίωάννου μπατ-

ζούλα αύθεντικοΟ άνθρώπου νά δρήση διά 
κήρηξη των ζωντανών είς τούς τόπους τούς 
σινιθεσμένους τής παρούσης χώρας τόν 
άπόντα Θεόδωρον Καρκαλέτση. Κομ: Κομ; 
καλάκρατούντας καί κάθε άλλον νομημόν 
του έπήτροπον διά δεκαπέντε ήμέραις τήν 
αύγή νά πέση ή κρήσιμος καί τής άουδιέν* 
τζας άλλέως διά τήν άκόλουθον τέτιαν, νά 
άποφασισθή ή άδημισιόν τού κοστηδούτου 
τού δεποζήτου άπό αύτόν καμομένο είς 
τάς 2δ τού άναπνέοντος καί ώς καλήτερον 
έν κριτηρίω, έμοίως έδωσε ήδισιν διά τόν 
αύτόν όρησμόν ήστοσπήτι δθεν έκατήκα είς 
τά περιάληα τής Θαλάσης καί σωματικώς 
τής γυνής χρησούλας σινβίαστου καί ούτως 
τήν σήμερον καί τά έξης».

eH διαδικασία ήν άπλουστάτη. Κατά 
τήν όρισθείσαν δικάσιμον οί διάδικοι αυτο
προσώπως ή οι* άντιπροσώπων (διαφθεν- 
τευτών) άνέπτυσσον τούς ισχυρισμούς αύ· 
τών, καί δ «εύγενής καί σεβάσμιος κριτής 
τά πάντα καλώς σκεπτόμενος έν Χριστού 
όνόματι» άπεφάσιζε περί τής διαφοράς ή 
«δ έντιμος κριτής του τζεβήλ Σουμαρίου 
έπικαλούμενος το όνομα τού ’Ιησού Χρι
στού» έκρινε τήν διαφοράν. (Άπόφ. 2δ 
Μαρτ. 1803 καί 16 ’Απριλίου 1803.).

Αί άποφάσεις έλαμβάνοντο κατά πλειο* 
ψηφίαν είσαγομένης προτάσεως, τά δέ ψη
φοδέλτια ήσαν λευκά ή μαύρα, έσθ’ δτι δε 
καί πράσινα. Ένπεριπτώσει δμως ίσοψηφί- 
ας ή ψήφος τού προέδρου δέν είχε τήν κρα
τούσαν, άλλ’ έπαναλαμβάνεαο ή ψηφοφο
ρία μεχρις ού σχηματισθή ύπερέχουσα γνώ
μη. "Ωσαύτως καί αί άποφάσεις τού Έφε- 
τείου ήτοι τού «Εγκληματικού καί δικά- 
νικού κριτηοίου τών πέντε» έλαμβάνοντ® 
κατά πλειοψηφίαν, γενομ$νης νληρώσεως 
ούχί πλέον διά ψηφοδελτίων, άλλα διά 
σφαιριδίων λευκών ή πρασίνων, καί αί μέν 
λευκαί ψήφοι ήσαν καταδικαστικαί αί δέ 
πράσινοι άθωωτικαί. «Οί εύγενείς κριτάδες 
έδιόρισαν δτι τό μπόσολο άσπρο νά ήνε πώς 
ή άνωθεν άπόφασις τής άναφοράς (1ης ’Α
πριλίου άπερασμένου) νά ή' ε κομμένη καί 
ήλλοιωμένη περί, δταν ό Δράκος καί ή γυνή 
Δρόσω, βεβαιώνουν μεθ’ δρκου τήν μαρτυ 
ρίαν τους είς τήν είκόνα τής Θεοτόκου». 
«...Οί εύγενείς κρυάδες άκούσαντες τά μέρη 
έδώρισαν τό μπόσολο τό άσπρο νά ήνε διά
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νά κοπή καί άλλοιωθή ή άπόφασις τής 
πρώτης άναφοράς ώς γυρεύη ό.,.καί τό μπό
σολο τό πράσινο νά ήνε νά λαουδαρισθή ή 
αύτή άπόφασις κχλ. 1802. 22 Αύγουστου...» 
Παραθέτομεν Ενταύθα όλίγα άντίγραφα α 
ποφάσεων.

» Άπόφασις Πρωτοδικείου

(Η εύγενείς δικανικοί κριταί τής πρώ
της αγωγής Πρεβέζης κύριοι... καί δι* άνα- 
πληρωτής δ κύριος... μ ή ήμπορώντας νά 
σταθή 6... προκαθήμενοι

’’Ηχούσαν άπό τό ένα μέρος τόν... δπου 
άνέφερεν δτι... καί άπό χό άλλο μέρος τόν 
...δπου άντιφερόμενος Επρόσφερεν δτι.,.

01 εύγενέστατοι τά πάντα σκεπτόμενοι 
τώ Ο. ΚΙ Χ.  Επικαλούμενοι όμογνωμόνως 
αποφασίζουν...

3 Απόφασις Έ φετείον

Οί εύγενείς καί τίμιοι χοΟ Εγκληματι
κού καί ΔικανικοΟ Κριτηρίου τών Πέντε δέ 
άπελλατζιόν, κύριοι... καί ό έκλαμπρος καί 
εύγενής πρόεδρος... άναπληρωτής, προκαθε- 
ζ^μ ενοι έν κριτηρίφ.

Ένεφανήσκανε δ κύρ... δπου ήτονε βρι
σμένος διά σήμερον πέρ ρετρογάτε κτλ. καί 
ό... καί ζητά άπό ταΟτα τό σεβάσμιον κρι- 
τήριον \ά έχη κοπή καί άλλοιωθή ή από
φασής τών κριτών τής πρώτης αναφοράς, 
δπου έκαμαν άκούσαντες τά μέρη...

'Όθενοί άνωθεν εύγενείς κριτάδες άκού
σαντες καί τά δύο μέρη έοιόρισαν δτι τό 
μπόσολο χό άσπρο ΐνε νά εχη κοπή καί άλ
λοιωθή αύτή ή άπόφασις... καί τό μπόσολο 
πράσινο νά έχη λαουοαρισθή...

καί έπειτα δπου έμπαλοτάρισαν οί εύ- 
γενεΐς κριτάδες, ανοιχτήκανε οί μπούσολοι...

ΓΤ ViΠρός έξασφάλισιν άπαιτήσεως στηριζο- 
μένης έπί άναμφισβητήτων Εγγράφων ή επί 

1 τελεσιδίκου άποφάσεως, κατόπιν αίτήσεως 
ίέξεδίδετο παρά τής γραμματείας διαταγή 
[δπως κατασχεθώσι πράγματα του δφειλέ* 
Ιτου άξίας ισοδυνάμου τή όφειλομένη. Ή  
?κατάσχεσις αΰτη Εκαλείτο ά μ ά χ η  καί 
(Ινεγράφετο εις Επί τούτο) έρισμένον βιβλίον 
Ιίπιγραφόμενον «Βιβλίον δπου άναφέρουντε 
W άμάχηα τών εύγενών Κριτών τοΟ Δικά- 
|ytxoO βήματος τής πρώτης άγωγής» διετάσ-

σετο δέ «κάθε αύθεντικός άνθρωπος νά ή- 
θελεν άμαχέψη πράγμα κινητόν τοΟ... διά 
τήν ποσότητα... καί όλίγον περισσότερον 
διά τά Εξοδα, φέρνοντας τά σημάδια είς τόν 
καγκελάριον είς ποινήν ούτινος Εναντιωθή 
γρόσια... καί είτι άλλο φανή τής Δικαιοσύ
νης. καί είς Ελλειψιν πράγματος κινητού 
νά ίντρομετάρη άκίνητον δθεν καί άν ευρί- 
σκεται, σημειόνοντας τό προσταχθέν δπι- 
σθεν τοΟ παρόντος διά τήν Εξακολούθησιν 
τών αναγκαίων άττων...» Τούτου γενομέ- 
νου, ό αύθεντικός άνθρωπος άνέφερεν δτι 
«έσεκουεστράρισεν Εν βία ντί πιγνιόρε» ή- 
δτι «άμάχεψε» ή «έπεκουστράρισεν είς εί
δος άμαχέματος ένα ντουφέκι, ένα ταψί» 
(ή άλλο είδος) καί είς ελλειψιν πράγματος 
κινητού διετάσσετο «νά ίντοσμετάρη άκίνη
τον δθεν καί άν εδρίσκεταί σημειόνοντας τό 
προσταχθέν δπισθεν (τής προσταγής) διά 
τήν Εξακολούθησιν τών άναγκαίων άττων».

Μετά τήν οϋτω Ενεργηθείσαν κατάσχε- 
σιν Εδίδετο όκταήμερος προθεσμία είς τόν 
οφειλέτην, δπως πληβώση τό χρέος του, 
τούτου δέ μήγενομένου, τή αιτήσει τοΟ δα- 
νειστοΟ διετάσσετο ό δημόσιος κήρυξ (τε- 
λιάλης) «νά ήθελε βάλει είς τό δημόσιον 
ίνκάντο είς τούς συνειθισμένους τόπους τής 
πόλεως» τό κατασχεθέν.

Υ Π ,
Τό προεδρεΐον ώς ειπομεν ανωτέρω, ε- 

ξεπροσώπει τήν πολιτείαν καίΐ9 δλας αυτής 
τάς σχέσεις. Μεταξύ όμως τών πολλών καί 
καλών διατάξεων αυτής, άπαντώσι καίτι· 
νες, ώσπερ κή,ρες, τά μάλα ρυπαίνουσαι 
τήν άρτιπαγή ταΰτην συμπολιτείαν·κα! οιο- 
νει άπήχησιν τών μεσαιωνικών ιδεών άπο- 
τελούσαι. ’Αλλά, τοιαΰτα ονείδη, αναπόσπα
στα είς πάσαν πολιτκαν στερρώς εχομέτην 
τών πατρώων, δεν ήδύνατο αναμφίβολος ν* 
αποφυγή και ή νεοπαγής συμπολιτεία τού 
Άκρωτυρίου (Κοντινέντε) κατόπιν μάλιστα 
δεινοπαθημάτων καί σκληρών δοκιμασιών. 
Τοιαυτη εν παραδείγματι είνε ή διάταξις 
τής 18ης Μαΐου 1802 καθ' ήν «οι εύγενείς 
πρόεδροι κ...* κ...* έκρότησαν συνέλευσιν 
κονκλάβα, συνθεμένην έκ δέκα καί εξ κον- 
κλαβιστών, καί επρόβαλαν εις τήν σι'νεσιν 
αυτής καί ψιλοπατρότητα, πόσον συμβάλλει 
ή πρόβλεψις τών σεκρεταρίων τών δικαστη
ρίων καί κριτηρίων, ομοίως καί τών εισο-
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δημάτων διά ιδ συμφέρον και όφελος της 
κοινής κάσας. Γενομένης λοιπόν περί τού
του νουνεχούς και ακριβούς σκέψεοος, έθέ* 
σπισαν και εδογμάτισαν διά ψηφοφορίας, 
δτι οί καγκελάριοι καθ’ έκαστου δικαστη
ρίου και κριτηρίου νά ήνε προμηθευμένοι 
άπό άρκουσαν ειδησιν και γυμνασιν του ζη
τούμενου επαγγέλματος νά ήνε τιμίων η
θών και πολιτεύματος, καί ν ά μη  ή ν ε  
ξ έ ν ο ι  ε ΐ  μ ή  α ν ά γ κ η ς  τ υ χ ο υ -  
σ η ς » .

βΗ ιδέα του τ ο π ι κ ι σ μ ο ύ  ει και 
απόρροια των περί πατρίδος Ιδεών παριο- 
χημένης εποχής, ενιαχού κρατεί καί σήμε
ρον εν πλήρει δεκάτο) εννάτο) αϊώνι, διά 
τών αυτών δε καί μειζόνων άντικατανοή- 
των πατάσσονται ο! ξένοι.

Έτέρα διάταξις, απόρροια καί αυτή α
ποκλειστικών Ιδεών εινε ή άπογόρευσις τής 
δι’ άντιπροσούπου παραστάσεως έν τοις δι- 
καστηρίοις. Παραθέτομεν ώδε την απαγο
ρευτικήν ταύτην διάταξιν του Προεδρείου: 

Πρός τό δικανικόν κριτήριον τής πρώτης 
άναφορας.

«Θέλοντας ή Πρόνοια ταύτης τής Προε
δρίας νά διατηρήση άδιάφορα τά αισθητή
ρια τών κριτών, άπδ την πειθώ καί μαγνη- 
τικήν δόναμίν τής εύγλωττίας καί εύφραδί- 
ας καί νά προασφάλιση κατά τό δυνατόν 
τό δίκαιον του καθεκάστου, άπδ, την τε
χνικήν παράστασιν τών λόγων, έκρινεν άνα- 
γκαιον καί έπωφελές νά έμποδίση διά ψη· 
φίσματός της την χρήσιν τών ίντερβεντιέν- 
τιδων, οιτινες έπιτηδευόμενοι έξ έπαγγέλ-

β ε β β ε ε β β ε β β μ  «ηπειρώτικη ειτια» ?
?

ματος την τροπολογίαν άμαυροΟσ 
καί περιτρέπουσι την άλήθειαν μέ τήν τών 
σοφισμάτων τουςπερίπλεξιν (δυσανάγνωστοι 
δύο λέξεις)... Λοιπόν εις τό έξής οί έχοντες 
διαφοράς καί άγωγάς θέλει τάς παρασταί- 
νουσι καί σαφηνίζουσι μέ τό μέσον τών έ· 
στιτοιόντους, ήτοι έκθέσεών τους καί άλι- 
γκατζιόνων τους, καί τοιουτοτρόπως ή μέν 
άλήθεια δέν κινδυνεύει, τό δέ ψευδός φανε- 
ρουται, ή δύναμις του νόμου υπερισχύει καί 
βασιλεύει καί τό δίκαιον θριαμβεύει»... (24 
Αύγούστου 1802). Έπιστ. Προεδρ. φύλ. 18).

VIII
Έ ν τή άρτιπαγεί ταύτη συμπολιτεία, 

άλώβητα έτηρήθησαν τά τιμητικά έπίθετα 
τών Βυζαντινών, οίον, εύγενής, περίβλε
πτος, έκλαμπρος, πανέκλαμπρος, πάνσεπτος, 
σεβάσμιος κτλ. σχεδόν δμως πάσαι αί δικα- 
νικαί έκφράσεις τοΟ Ρωμ. Δικαίου άσπλάγ- 
χνως ήκρωτηριάσθησαν, οιον άπελλατζιόν, 
ίντερβενιέντε, ριφέρτα, πριζαντατόρος, κα· 
πιτάλε, άουδιέντζα, άδμισιόν, κοστιδοϋτον, 
οεπόζετον, λάουδον τής άναφορας, ριτζε- 
βουτά, μαντάτον, ρεβοκατζιόν, ίντερδέντο, f
ρέγολες, όργανιζατζιόν, άνουλατζιόν κτλ. ,

Έ ν άλλη ευκαιρία θέλομενέξετάση τάς }
καταβληθείσας προσπαθείας 6πό τών Πρε- *
βεζαίων, καί ίδία τοΟ έν μακαρία τή λήξει i
Γ. Κονεμένου Βέη ύποβαλόντος μακροσκε
λές υπόμνημα εις τόν πολύμηην Πρωθυ
πουργόν ’Αλή πασαν, καί του άρτι άποβιώ- 
σαντος δημάρχου Πρεβέζης Περικλέους Μα- 
ρίνου.

r
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Ο ΤΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΣΑΝΤΑΣ ΧΑΪΡΗΣ 
ΚΑΙ Ο ΔΕΛΗ ΝΟΥΡΗΣ

ΖοΟσε στά Γιάννινα ένας Τουρκογιαν- 
νιώτης πλούσιος κτηματίας καί είχε τό 
σπίτι του στην όδό Σουλίου.

Μέ τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών 
έφυγε για τήν Πόλη. Στά 1942 στήν Ίτα- 
λική κατοχή βρέθηκε πάλιν στά Γιάννινα.

"Οταν τά Χριστούγεννα τού 1941 μέ 
βάλαν οί ’Ιταλοί φυλακή στήν Καπλάνειο 
Σχολή μου είπε ό Πατσαντάς δτι μίλησε 
κι* αύτός στους 'Ιταλούς νά μέ βγάλουν.

Πιάσαμε γνωριμία μαζί του καί μια 
μέρα στες Καμάρες στόν Πλάτανο— πού 
άτυχώς γιά λόγους ρυμοτομίας τόν έκο
ψαν κι* αύτόν πρό τριών έτών—μοΟ διη· 
γήθηκε μερικές τούρκικες ίστορίες καί 
μερικούς στίχους τού Ντελή Νουρή, πού 
τά σημείωσα καθώς μού τά έλεγε:

Α) Ί σ τ ο ρ ί ε ς ,  1) Τά πράσα έχουν 
άξία, δταν στό τραπέζι δέν είνε άγκινάρες.

2) ΟΕ Τούρκοι Χακανέ λένε τά βασι
λικά λουκούμια.

3) Τ ’ άφεντικά, οΕ Τούρκοι, πάντρευ
αν τά κορίτσια των δούλων των μέ τό 
ναμούζ των, δηλ. σεβόνταν τήν τιμή των. 
Δέν σικλέτιζαν, οέ τζιελάτιζαν σαν δήμιοι 
τούς δούλους των, τήν τιμή των καί έδιναν 
σ’ έναν δικό τους δουλειά γιά νά ζή.

4) ΟΕ Τούρκο στή νηστεία τους τό 
Ραμαζάν έδιναν και ατούς φτωχούς Χριστι
ανούς τά περισσεύματα από τά πολλά φα
γητά καί γλυκίσμ.ιτά των, λυπόντανε τούς 
φουκαράδες.

5) Στό Μπαϊράμι των κάθε άτομον άπό 
μιά πλούσια τούρκικη οικογένεια έδινε στούς 
φτωχού καί στούς Χριστιανούς 500 ρά- 
μια χοι μάδες, σιτάρι, ή λλο γέννημα, ή

τήν άξία των σέ χρήμα (τά δώρα αύτά 
λεγόντανε φιτρέδες). "Οτι στό Κορμπάν 
Μπαϊράμ έδιναν κρέατα άπό τά σφαχτά 
και ψωμιά νά κάνουν καί οΕ φτωχοί δείπνα 
(ίφτάρια).

6) ΟΕ Τούρκοι στούς τεκέδες των, στίς 
μονές των δηλ. είχαν καί συσσίτια φιλαν
θρωπικά (ίμαρέτια), μοίραζαν ζααρέδες, 
ζωοτροφίες δηλ.

7) ΟΕ Τούρκοι είχαν καί ύπνωτήρ 
δπου νά κοιμούνται δωρεάν οΕ φτωχοί, 
συντηρούμενα άπό τά Εερά των Εδρύματα, 
τά βακούφια, καί δτι πάντρευαν καί φτωχά 
κορίτσια, δτι ή τούρκικη φιλανθρωπία είχε 
θρησκευτικό χαραχτήρα.

8) "Οτι ήτοίμαζαν στρατιωτικόν συσ- 
σίτιον περισσότερον, γιά νά περισσεύη νά 
παίρνουν στό τέλος καί οΕ φτωχοί λίγο 
τσιορβά, σούπα τό πρωί τό σαμπάχ καί τό 
δειλινό τ* άκσιάμ.

9) ΟΕ Τούρκοι τή Μεγάλη Τετάρτη 
έδιναν μπροστά τό μιστό τών δούλων των, 
τών Χριστιανών, γιά νά ψωνίσουν γιά τό 
Πάσχα. Δέν τούς έβαναν νά δουλεύουν στίς 
μεγάλες γιορτές των. Τούς αγόραζαν τίς 
λαμπάδες τίς κόκκινες καί τίς άσπρες καί 
τίς χρυσές τών μικρών καί τού Εύαγγελι- 
σμού καί τών Βαγιών τούς άγόραζαν γιά 
νά φάνε ψάρια, δσον άκριβά καί άν ήσαν.

10) ΟΕ Τούρκοι στήν έκκλησιά τού 
χωριού—πού ήταν χτήμα τους— έδιναν 
γιά τά καντήλια μιά πλόσκα λάδι, καί 
καμμιά φορά έφτειαναν τήν καμπάνα τής 
έκκλησιάς.

11) "Οτι κάποτε στίς Βαριάδες στή 
μπ στινά του τό πηγάδι τού Χαϊρή έβγαλε
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νερό καυτερό καί δ παπάς άρχισε τις ευ 
χές για νά λείψη τό κακό αύτό, καί δτι 
αύτός συμβούλεψε τούς χωριανούς νά βγά
λουν άπό τό πηγάδι πολύ νερό, νά καθα- 
ρίση το πηγάδα νά ποτίσουν, και νά δου
λεύουν καί νά περιποιούνται καλύτερα τά 
χωράφια.

12) *Ό« μιά μέρα τά βώδια, πού έκα
ναν χωράφι, σκυλλίστηκαν, δέ δούλευαν, 
γιατί φυσικά δέν είχαν καλή τροφή. Τότε 
δ παπάς σταύρωσε μέ κατράμι τή μπάλα, 
τό μέτωπο, τών βωδιών, έκαμε καί δυό 
σταυρούς στά μπούτια των καί διάβαζε 
την ευχή του 'Αγίου Μοδεστου, τού χρι
στιανού προστάτη τών ζώων. Ό  παπάς 
συνεχώς έψελνε «Κύριε έλέησον» καί πε- 
ρίμενενά πληρωθη για τόν κόπο του άπό 
τούς χωρικούς ή τ* άφεντικό,. τό Χαϊρή. 
Αύτός δμως πίνοντας τον καφέ του στό 
κονάκι του συμβούλεψε τούς χωρικούς νά 
ρίξουν χορτάρι καί πίτουρα στά βώδια, 
πού άμα έφαγαν καλά καί τήν ντερλίκω- 
σαν, τη γέμισαν τροφή τήν κοιλιά των, 
άρχισαν πάλι τή δουλειά.

Ιο) Ο! χριστιανοί πιστεύουν τον *Α·
. γιο Τρύφωνα, δτι στέκει σαν δραγάτης καί 

διώχνει τά σκουλήκια καί τά έντομα, πού 
_ βλάπτουν καί κόβουν τά σπαρτά, καί δια

βάζουν τούς έξορκισμούς του άπό τό Εύ- 
χολόγιο, εύχές πολλές, χώνουν μέσα τό 
χωράφι μιά μπουκάλα μέ άγιασμα καί μέ 
άγιασμα ράντιζαν καί τό σπόρο. "Ολα αυ
τά, μού είπε, είναι καλά καί άγια, διότι 
οί άνθρωποι παίρνουν πίστη καί δουλεύουν 
καλλίτερα, καί σκάβουν πιό βαθειά τή γή 
καί έτσι τό ζωύφιον δε ζή μέσα, ψοφάει. 
Καί έτσι μέ πίστη καί μέ τά βώδια χορτα- 
μένα, ό γεωργός δέν κεντρούσε πιά τά βώ
δια πού πριν σκύλλιαζαν, έβαζε πιά τήν 
κέντρα δρθή, έκαμε τό σταυρό του πρός τόν 
ήλιο καί τήν προσευχή του, καί δούλευε μέ 
όρεξη καί καρδιά, καί πρόκοβαν τά χωρά
φια.

14) Οί Τούρκοι δέ μαγάριζαν τό εισό
δημα, τό μαχσούλι, δέν έρριχναν λόγου χά- 
ριν νερό στό γάλα καί άμμο στό μαλλί.

15) "Οτι καλά κάμνανε οί δεσποτάδες 
τών Χριστιανών καί έβαζαν επιτίμιο καί 
τραβούσαν έναν άφορισμό για νά φανερώ
νουν τούς κλέφτες κι’ αυτούς πού έκαιγανc

τά δάση, καί άπό τό φόβο τής θρησκείας 
Ιπί Τουρκίας δέν καιόντανε τά δάση.

16) "Ott μερικοί Τούρκοι κτηματίες 
φοβούμενοι, μήπως τυχόν κανένας άσωτος 
κληρονόμος των φάη δλη τήν κτηματική 
των περιουσία, είχαν τήν καλή συνήθεια νά 
κάμνουν τό κτήμα βακούφ—έβλιαντέ (*) 
δηλ. ίερόν καί οικογενειακόν, τό κτήμα νά 
μή μπορεί ό κληρονόμος νά τό πουλή, άλ- 
λά αύτός καί τό ίερόν ίδρυμα, τό βακούφ, 
νά εισπράττουν μόνον τά είσοδήματά του. 
*Έτσι βακούφ έβλιαντέ ήτο ένα κτήμα του 
Πασόμπεη, τό χάνι τού Κόρακα στον Πλά
τανο κοντά στό Γιαλί Καφενέ, στην Πλα
τεία τή σημερινή τού Γεωργίου Σταύρου.

Μετά τήν άνταλλαγή των πληθυσμών 
τό χάνι τού Κόρακα πουλήθηκε άπό τήν 
Τράπεζα ως άνταλλάξιμο στόν κ. Τσακανί- 
κα.

17) Μού είπε καί μία ιστορία, πού τήν 
άναφέρει δμως καί ό Λαμπρίδης, δτι ένας 

Ά σ ή μ  Πασόμπεης διέθεσε στήν έκκλησιά 
στον *Αϊ—Γιάννη στό Μπισδουνόπουλο «6- 
πέρ τής έκ Μεσολογγίου συζύγου - αυτού 
Χρυσής, ήν ό υιός αυτής καί κληρονόμος 
Ριφάτ μπέης μ^τ’ άξιοπρεπούς παρατάξεως 
καί δι* άρχιερέω: άποθανούσαν έκήδευσε».

18) "Οτι κι’ έδώ στά Γιάννινα ήοθαν 
άπό τό Μεσολόγγι μετά τήν έξοδο στά 1826 
λίγοι σκλάβοι καί σκλάβες πού πουλήθη
καν. Ήλθε σκλάβα μιά γυναίκα—τής ό
ποιας έπρόφθασα κι’ εγώ ρά παιδιά της, 
τρία κορίτσια της καί τό γυιό της τόν κυρ 
Βασίλη τό Γκρίνια, τό τσιαμπάση, τον έκ- 
παιδευτή αλόγων στό περπάτημα.

'Ο Γκρίνιας αύτός ήνωνε μουστάκια καί 
γένεια του γιά νά φαίνεται δτι έχει μεγά
λα μουστάκια, καθότανε στήν Καραβατιά. 
Μιά άδελφή του πήρε άνδρα τόν Πάνο τόν 
Παπλωματά, δ όποιος είχε μάθη δτι άττό

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»
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,ους στο σπίτι του στη σημερινή Οοό 
ναστασίου Γούδα σωρούς πάλιοκόκκαλα, 
πού πήγαν βλα χαμένα. Τού Πάνου αυτού 
ζή δ γυιός του ό Γεωργός Παπλωματάς πού

μοο „
νια 1898—1901, τόν κ. 'Αθανάσιο Στούπτ}.
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έχει λίγα πρόβατα καί είναι γνωστός ώς 
Καπετάνιος, διότι στόν πόλεμο τού 1912— 
13 πήγε αυτός έθελοντής αντάρτης.

Β) Ό  Πασαντάς μοΰ είπε λίγα καί για 
τό Ντελή (*). *Ό κόσμος .τόν έξυπνο αύτό 
στιχοπλόκο στήν έλληνοτουρκική γλώσσα 
τόν έλεγαν Ντελή, δηλ. ζουρλό, ένώ τά 

’είχε πεντακόσια. Οί Τουρκογιαννιώτες προ
ερχόμενοι από Χριστιανούς άρχόντους έξι- 
σλαμισμένους μιλούσαν τά Γιαννιώτικα έλ* 
ληνικά μέ λίγες τουρκικές λέξεις λ. χ. «νί* 
τσιουν γκέλμεντιν στό σπίτι μπίρ κααβέ 
νά πι*7]ς;» δηλ. «γιατί δεν ήρθες στό σπίτι 
να πιή; έναν καφέ;» Μετά τό Σύνταγμα 
τού 1908 οί έθνικόφρονες Νεότουρκοι έπέ- 
βαλαν καί στους Τουρκογιαννιώτες νά μι
λούν μόνον Τούρκικα, άλλά οί δυστυχείς 
δέν μπορούσαν. Ευτυχώς τό βάσανό τους 
βάσταξε μόνον 4 χρόνια ώς τά 1912.

Στά παλιότερα όμως χρόνια ώς τό 1881 
έπίσημη γλώσσα καί τών δικαστηρίων στά 
Γιάννινα ήτο ή Ελληνική, καί μετά μπή
κε ή Τουρκική καί ξετρύπωσαν τουρκομα
θείς άβοκάτοχ, δικηγόρος πού τούς φώνα
ζαν νά παρουσιασθούν στις δίκες οί κλητή
ρες μέ δυνατές φωνές «Μπραήμ έφέντη, 
Φερήτ έφέντη, Άλέξ Μέξ έφέντη, Γεωργάκ 
Πολυχρονιάδ έφέντη, Γεωργάκ Αίγίδ έφέν
τη, Θανασάκ Στούπ έφέντη κ.τ.λ.»

eO Νουρής έκαμνε καί τό δικηγόρο καί 
τον πολιτικό, "Οταν στά 1875 γιά λίγους 
μήνες έδωσε ή Τουρκία συνταγματικόν πο
λίτευμα, ό Νουρής συνεργάστηκε μέ τόν 
ίδρυτή τού Συντάγματος Μιδάτ πασσά. Ό  
Νουρής έγραφε καί στήν Τουρκοελληνική 
έφημερίδα, τά 'Ιωάννινα, Γιάνγια γαζετασι, 
πού έκοιδότανε στά χρόνια 1869— 1914.

Δυστυχώς τό τυπογραφείον της πού ήτο 
στο Σαράϊ, στό Τουρκικό οικαστήριον κάη
κε έπί Ελλάδος καί κάηκε άτυχώς καί δλη 
ή σειρά τής έφημερίδος αυτής, άπό τήν ό
ποιαν χάσαμε άτυχώς πολυτιμότατες ιστο
ρικές πληροφορίες (1 2 * *).

Επίσης άτυχώς χάθηκε ή κοντά στό 
σημερινό Μουσείο βιβλιοθήκη καί τά δια

1. Καί δεν γνωρίζει &ν έχουν δημοσιευθεΐ που
θενά τίποτε απ’ αυτά του Νουρή.

2. ΤΙ υπηρεσίες στήν Ιστορία τής Ηπείρου θά
προσέφερε όποιος εχει φύλλα άπό τήν Έφημερίδα
αυτή καί τά Ιστελνε στήν «"Ηπειρωτική Εστία»;

τηρούμενα έκεί χειρόγραφα τών τζιαμιών. 
Ό  Νουρής δπέστη καί διωγμούς γιά τήν έ· 
λευθεροστομία του άλλ’ αύτός φυλακισμέ
νος στό δωμάτιό του έτρωγε, έπινε, έδινε.
«Γό Νουρή τόν εξόρισαν
από την Πόλ στά Βιτώ λια ,
κι τόίρριξαν βιτριόλ στά μάτια,
κι’ πέθανε εδώ στον χάν τ’ Κατσίμπρα,
καί ήτο Θείος τον Χασάν .
Τά καλά τά ρούχα που τον χάρισαν, 
τά εδωσε σ’ εναν φτωχό», λέει ένα τραγούδι

[τον.
*0 Νουρής πέθανε στά 1893. καί ό μα

καρίτης Γερογκουγιάνος, 6 χαντζής, πού έ- 
φτειανε τόν ώραίο πατσιά, ήξαιρε πολλά 
γιά τό Νουρή.

Ό  Νουρής είπε στον Έγιούπ πασσά, 
βαλή τών Ίωαννίνων στά 1882.
«Μ υρίζ’ ή νονρά τ* χραριών (δηλ. τών Χ ρ ι

στιανώ ν),
γιατί τό κιφάλ τς9 Τουρκίας χαλασιά.

Ό  Νουρή είπε έπίσης στόν Τσερκέζο 
Ζεκή πασά βαλή τών Ίωαννίνων στά 1888:
« Τήν ελευθερία μον δε μου τή ζάπωσε κανείς, 
οντε μον τήν κρέμασε. 'Π φ υλακή  κι ή εξορία 
είναι τίποτα γιά μένα .'Η  διαταγή σου'διαρκεΐ 
ίσια με το χρόνο ενός κατουρήματος μου».

Ό  Νουρής έλεγε πολλά: Έ να τραγούδι 
λέγει:

Οσα ξαίρ9 ό ζουρλός ό Σιόλος, 
δεν τά ξαίρ9 ον κόομος δλος.
Κι δσα ξαίρ9 ό ντελή Νουρής, 
δεν μπορείς νά τά 6ρής».
Ό  Νουρής έγραψε καί στίχους στά 

τούρκικα νεκροταφεία, στά μιζάρια, περί 
ματαιότητος τών ανθρωπίνων πραγμάτων 
ώς λ. χ .
«*Άν κι* εγώ έγινα μιά φορά δακτνλοδει-

[κτονμενος
δλα αυτά τελείωσαν, δταν μ  έθαλαν στό

[χώ μα.
Δέν Επιτρέπεται στόν άνθρωπο νά βασίζεται 
ο αυτόν τόν παλιόκοσμο.
'Ό ταν ένας άνθρωπος δέν Θά ωφελεί 
κι ό καιρός αυτόν τόν εκαμε μεγάλον, 
αυτός είναι γιά τήν λεκάνη που άποπατεΐ, 
και νά ονρή εκεΐ}δπου τόν ήλεγχε, τό Μουφτή*
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Ό  Νουρής έλεγε  καί έγραψε καί ρουτ- 
μπέδες ως:

1) € Πέντε σανίδια παίρνουμε,
7ii ψάθα από παπύρι 
μέσα στη γης μπαίνουμε 
δίχως παραθύρι.

2 ) αΟποιος το πίνει το κρασί 
καί ξέρει κί κιτάπι (= τό  βιβλ. τού Κορανίου) 
μέσα στο διβάνι (= τό  βήμα) τού Θεγού 
πώ ς Θά λα δώσ* τζιεΰάπι; (=άπολογία).

’Αλλά αυτά είναι μάλλον όχι τοΟ Νου- 
ρη, άλλα άπό βιβλίον προσευχών καί ποιη
μάτων πού έψελναν οί Χοτζιάδες στόν νε
κρό. Έ  ζωή κατά τούς χοτζιάδες είναι 
χάνι. Ό  Νουρής έγραψε στήν έφημερίδα:

«Ίμ π ρέτ, Θαύμα! Τί Θαυμαστό παράδειγμα! 
οι άνθρωποι είναι ίσοι, κι9 ή άγάπη άλλη

[λύση\»

€0  Νουρής ήτο άφιλοχρήματος, Οπερή- 
σπισε στό δικαστήριο μόνος αύτός χωρίς νά 
πάρη άμοιβή 150 λίρες έκτοπισμένους μπέ
ηδες τής Αυλώνας.

Ό  Νουρής, άπειθής στους νόμους τής 
θρησκείας του καί τού κράτους του, είχε 
στις τζιέπιστ* άπό πίσου μιά γαράφα ρακή 
κί κρασί, κι* έπειτα έγραφε. Πολλές φορές 
κοιμότανε στά νταμπούτια, τά φέρετρα. 
^Εμεινε παροιμία ή φράση «νά σέ βάλουν 
στό νταμπούτι». *Αν κανείς δέν δεχότανε 
τό Νουρή, τοΟ έκαμνε ποίημα καί τόβανε 
στόν τοίχο.

ΤοΟ είπε κάποτε ό πασάς, γιατί πυρο
βόλησε, κι* αυτός άπάντησε:

«Γιά νά ίδώ, πασσά, άν σκιάζεσαι». 
Σημείωσα καί άλλους στίχους: f

ιΚατέβα άπό τ άλογό^μου κι9 έβγα άπό τό |
[σπίτι μου* !

Οποιος πλερώνει φόρο στό βασιλιά νά μην
[ σκιάζεται». j

«* Ο υπάλληλος, ό ντακαούτης, ό συνταξιού
χ ο ς  δηλ., τρώνε τό ψωμί τ δασλιά». f

Επίσης έσημείωσα κι’ ένα τραγούδι στίς
πριμαντόνες στό Μετχόμπεη. I

«Σιούμπιρ , σιούμπιρ, οιούμπιρ χάϊ,
κι ό Νουρής είπε στό καφενείο τ Παπαγγέλ, ,
που τδρριξαν τ 9Αρμέν:
σιούμπιρ, σιούμπιρ, σιούμπιρ χά'ι\ ι
κι* ή Ζωνδήλα ψωμαχάει». j
(Πιθανόν δ Μιτχόμπεης μέ τις πριμαντόνες 
θά έχανε τό κτήμα του στή Ζωνδήλα). 

eO Νουρής έγραψε και τό
«Ράβεται στό 9 Ορφανοτροφειον ό Χασάν, }
ριατί καί τά παιδιά του εκεί τά ράβ».

Τέλος καί τά τελευταία δύο:
)

«Μπατάλ μπαχούρ, άνδρα χωρίς, άξια, ]
λένε οι ίβραϊοι τον άντρα πάσχει άγαμία», και , j
«Οποιος μουσουλμάνος πειράζει Χριστιανόν, |
νά γάνη τη γυναίκα του και το παιδί του νο- ι

[Θον. |
(Μάλλον: «νάχηάπ τή γυναίκα του ένα παι-

][δί του νόθον

*
:ΐ1
\
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ΙΩΑΝΝΗΣ  Κ Ω Λ Ε Τ Τ Η Σ
Ό  Ί  Κωλέττης, κατέχει προνομιούχον θέσιν εις την πολιτικήν ιστορίαν τή 

συγχρόνου Ελλάδος, διότι είνε ό πρώτος κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός της, ά· 
ναδειχθείς τοιοΰτος από τάς έκλογάς του 1844 (‘)

Ό  Κωλέτης, τον όποιον ό μέν ιστορικός Έμερσον εθεώρει ώς τον « δ ε ξ ι -  
ώ τ ε ρ ο ν κ α ί ν ο η μ ο ν έ σ τ ε ρ ο ν  ά ν α ν τ ι ρ ρ ή τ ω ς ά π ό  τ ο ύ ς π ο -  
λ ι τ ι κ ο ύ ς τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς »  ό δέ πρωθυπουργός τής Γαλλίας Γκυζώ, κατέ- 
τασσεν εις την χορείαν των άνδρών του Πλουτάρχου (2) εγεννήθη εις τό γραφικόν 
και πλούσιον, από την πρόοδον των κατοίκων του εις την χρυσοχοΐαν, Συρράκον 
τής ’Ηπείρου την πατρίδα των ποιητών Γ. Ζαλοκώστα, και Κ. Κρυστάλλη, τών 
οπλαρχηγών Κατσικογιάννη, Τόκα, Μπαρτζώκα, τών μεγάλων ευεργετών Γ. Γιαν- 
νιώτη και Σπ. Μπαλτατζή και του ίδρυτού τής «Συρρακείου Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς  
τ ή ς Ά π ο σ τ ο λ ι κ ή ς  Δ ι α κ ο ν ί α ς »  Γ. Μπούντα.

Ή  χρονολογία τής γεννήσεώς του δεν εινε ακριβώς καθωρισμένη αί. δέ σχε
τικά! πληροφορίαι δεν συμπίπτουν μεταξύ των.

Κατά τον Γουδα ουτω, πού γράφει δτι όταν ό Κωλεττης, «έκλεισε τά μάτια του 
ήγε τό 74 έτος τής ήλικίας του» (3), φαίνεται δτι ούτος εγεννήθη τό 1773, δεδομέ
νου δτι άτέθανε τό 1847. Κατά τον ποιητήν Κρυστάλλη, ό Κωλέττης εγεννήθη τό 
1771, ενώ κατά τον Θουβενέλ τό 1874 (4). ‘Άλλη μαρτυρία τον φέρει δτι εγεννήθη 
τό 1781, ενφ ό Λαμπρίδης τον φέρει κατά τρία έιη ενωρίτερον. Ό  καθηγητής τέ
λος κ. Γεωργίου, λέγει δτι κατά τά Διπλωμ Άρχεΐα του Ύ π. Έξωτερ. τής Γαλ
λίας (τ. 6)10)1828—δ] 1829 φ. 30 κλπ) ό Κωλέττης εγεννήθη ιό 1780 (δ).

Σχετικώς μέ τό δνομα «Κωλέττης», ό δελβινακιώτης καί φίλος του Γ. Γαζής 
γράφει δτι τό αρχικόν δνομα τής οικογένειας του ή^ο «Νικολέττος», πού μειέτρε- 
ψεν ούτος εις «Κωλεττην», δταν έσποΰδαζεν εις Ιταλίαν. Κατά τον γλωσσολόγον 
καθηγητήν Γ. Χατζηδάκην, τό δνομα «Κωλέττης» θά προήλθεν, από τό Νικόλαος 
—Νικολής, Νίκος, Κόκος, Κοκόλης—Κόλας, Κολέττης (°). Κατ’ άλλους πάλιν τό 
δνομα εινε υποκοριστικόν τού Νικόλα, Κόλα, Κολέντα καί Κωλέττης εις τήν βλα- 
χικήν γλώσσαν (7).

1. Αί έκλογαί τής σ. βουλευτικής περιόδου είχον όρισθεΐ εις Α θήνας, διά τήν 27 
'Ιουλίου 1844, άνεβλήθησαν διά τάς 30 καί τέλος ένεργήθησαν τήν 3 Αύγουστου.

2 Οι φιλέλληνες, ευθύς μετά τήν έπανάστασιν, ενησμενίζοντο νά παραβάλουν τούς 
νέους "Ελληνας πρΰς τούς 'Αρχαίους. Ουτω κατά τό 1836 ό Γέοσιος παρέβαλε τον *Υψη- 
λάντην μέ τόν Θησέα, τόν Μπότσαρην μέ τόν Κόδρον, τόν Κωλεττην μέ τον Λυκούργον, 
τον Μαυροκορδάτον μέ τόν Σάλωνα, τόν Κανάρην μέ τόν Θεμιστοκλήν, τόνΜιαούλην μέ τόν 
Περικλή, τόν Ρήγαν μέ τόν "Ομηρον. (Τρ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς :  'Ιστορία τού βασιλέως *Ό- 
θωνος. σ. σ. 229).

3. Βίοι Παράλληλοι, Τομ. VI σ£λ· 243
4. La Grice du roi 0 thou σελ. 40ό
5. Th Piscatory περί Ίο)άννου Κωλεττου 1952 σ. 7
G. Γλωσσολογικαί Μελέται σελ. 195
7. Β. Σ κ α φ ι δ ά ς  εϊς Ή π. 'Εστίαν τ. 47 σ. σ. 277
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Τον ρόλον πού προωρίζετο νά παίξη ό Κωλέττης εις την ιστορίαν τής νεωτέ- 
ρας Ελλάδος, οποος αναφέρει ή παράδοσις καί μνημονεύει ό Γούδας (!), προειπεν 
ό "Αγιος Κοσμάς, ό όποιος συνανιήσας τούς γονείς του, νά τό μεταφέρουν νήπιον, 
από Συρράκον ιίς Καλαρρΰτες, μόλις τό είδε, έσταμάτησε, τό ηύλόγησε καί είπεν 
εις αυτούς ότι ό υιός των θά διαπρέψει μίαν ημέραν, θά βοηθήσει νά ελευθεροοθή 
τό Έ θνος του και θά τό κυβερνήσει. Κατ’ άλλην παράδοσιν, ό "Αγιος Κοσμάς, 
συνήντησε τό βρέφος εις Καλαρρΰτες, εκεί τό ηύλόγησε καί προεΐπε τά ανωτέρω.

'Οπωσδήποτε καί άν έχει τό πράγμα, ή παράδοσις αύτη μαρτυρεί άν ? μη τί 
άλλο, την ξεχωριστήν νοημοσύνην πού διέκρινε τον άνδρα από τά βρεφικά του α
κόμη χρόνια. Εινε καί αυτός ένας ακόμη λόγος, διά τον όποιον ό Κωλέττης εσέβε* 
το ιδιαιτέρως την μνήμην τού 'Αγίου Κοσμά.

’Άλλη πάλιν παράδοσις αναφέρει ότι όταν ήτο ακόμη νήπιον, έκλείσθησαν 
μιάν ημέραν ό πατήρ του καί θειος του Τουρτοΰρης (8) μαζύ, εις ενα σπήλαιον 
διά νά τό μάθουν ένα κλέφτικο τραγούδι. *0 μικρός Κωλέττης μόλις τό ήκουσε τό
σον συνεκινήθη, ώστε ήρχισε νά κλαίη χωρίς νά γνωρίζη την αιτίαν (3).

Κατά τά έτη των σπουδών του είς την Ιταλίαν (1810) λέγει ό , Σούτσος, ό 
Κωλέττης «οννέστησε πρώτος των <Ελλήνων μετά τον Φώσκόλον Θεράποντος των 
μουσών, εταιρείαν μυστικήν * υπέρ άπελενθερώσεως του ελληνικού έθνους, διό τών 
Γάλ.λων, την προστασίαν τών οποίων εθεώρει και κατά την επαναστατικήν καί //ε- 
τεπαναστικην περίοδον, περισσότερον ανιδιοτελή τών άλλων προστασιών Ρωσσικής 
και 'Α γγλικής» (4)

Ή  πληροφορία αύτη είναι αρκετά χαρακτηριστική τής έπιδράσεως πού ει- 
χον είς τήν ψυχήν τού Κωλέττη τά κηρύγματα τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, πού 
έγιναν γνωστά εις τήν Ιταλίαν μέ τήν νικηφόρον καί θριαμβευτικήν προέλασιν 
τού Βοναπάρτου. ’Από τότε ό Κωλέττης μένει πιστός είς τήν ιδέαν ότι ή άπελευ- 
θέρωσις καί πολιτική άποκατάστασις τής πατρίδος του, μόνον μέ τήν βοήθειαν 
τών Γάλλων δύναται νά γίνη (δ).

* * *
'Η πολιτική ζωή τού Κωλέττη, άποψις από τήν οποίαν καί μόνον εξετάζεται 

ούτος ενταύθα, περιλαμβάνει τρία στάδια, εις τά οποία φαίνεται όλος ό αγνός 
πατριωτισμός τού άνδρός, ή πολιτική του ίκανότης, ή έκτακτος πολιτική του ευ
φυΐα καί έτοιμότης τού πνεύματός του.

Υπηρετών ό Κωλέττης και* άρχάς ως ιατρός τού Μουκτάρ 'καί έπειτα 
τού Ά λή πασσά, καί έπωφεληθείς ούτος από τήν τόσην ευεργετικήν έ* 
πίδρασιν πού είχε τό κίνημα τού Ά λή, είς τήν έξέλιξιν τής έπαναστάσεως είς τήν 
Πελοπόννησον, άπέδρασε νύκτα, μ ε τ α μ φ ι σ θ ε ί ς ά π ό  τ ή ν  αυλήν τού Άλή 
πασσά, καί εκήρυξε μαζή μέ τον θειον του Τουρτούρην καί μερικούς στρααωτι- 
κούς, τό θέρος τού Ϊ821, τήν επάναστασιν τού Σορράκου καί τών Καλαρρυτών, 
πού είνε μοναδικόν, διά τήν εποχήν εκείνην παράδειγμα, διότι εκτός τού Σουλίου 
ούδεμιάς άλλης επαρχίας οί κάτοικοι ειχον επαναστατήσει τότε, αποτελεί δέ ιήν 
τολμηροτέραν επαναστατικήν ενέργειαν τής εποχής, καί δείχνει ότι κατώκουν εκεί

1. Έ νθ . άν. σελ. 244
2. *Η μητέρα τοΰ Κωλέττη Ξάνθη, γυναίκα σταθερού καί φιλελευθέρου χαρακτήρος, 

ήτο αδελφή τοΰ συμβούλου τοΰ *Αλή πασά Γεωργ. Τουρτούρη, όνομαστοΰ διά τά πλούιη 
του, εμπόρου άσηιιικών «καλλαρυτιοηικα»

3. Έ φ ημ . *Έθ\ος ’Αθηνών 14— *Ιουλ. 1923
4. Λ. Σ ο  ύτ σ ου: Λόγος εκφωνηθείς επί τον τάφον τοΰ Κωλέττη τήν α. Σεπτεμ. 

1847. Ά θήνα ι 1847. σελ· 4
5. Άργότερον όμως μετά τήν πτώσιν τού Βοναπάρτη. ό Κωλέττης έπείσθη ότι ή · 

εθνική μας άποκατάστασις μόνον μέ τάς ίδιας μας δυνάμεις θά ήδύνατο νά έπέλθη αρκεί 
νά εγίνετο κατάλληλος έκμετάλλευσις των άντιθέσεων τών μεγ. Δυνάμεων.



(ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» 837

Έλληνες πού έπόθουν την έλευθερίαν, καί την άποτίναξιν τού τουρκικού ζυγού.
Δυστυχώς όμως οι έπαναστάται εκείνοι δντες ανοργάνωτοι και χωρίς βοή

θειαν, δεν κατώρθωσαν νά κρατήσουν επί πολύ, άλλ9 ήναγκάσθησαν νά άφήσουν 
τά χωρία των είς την διάκρισιν των ορδών τού ’Ισμαήλ Πλιάσα, καί νά διασπα- 
ρούν είς διάφορα μέρη (‘), ό δέ Κωλέττης μετέβη εις Μεσολόγγι δπου τον έφιλοξέ- 
νησεν ό Μαυροκορδάτος.

Χαρακτήρ ευθύς καί δίκαιος, πατριώτης αγνός, μεγάλης θελήσεως καί τόλμης, 
επιδέξιος καί εύστροφος ομιλητής καί διπλωμάτης τής σχολής τού 9Αλή πασσά, ό 
Κωλέττης κατελθών εις την Ελλάδα, εξελέγη αντιπρόσωπος τών ηπειρωτικών επαρ
χιών, εις τήν Συνεύλευσιν τής Επίδαυρου, κατά την. σύνοδον τής όποιας απήγ
γειλε λόγον τόσον πατριωτικόν, ώστε όταν κατήλθε τού βήματος τον ένηγγαλίσθη 
ό Παπαφλέσσας, λέγων το « Ε ύ ρ ε  Φ ί λ ι π π ο ς  τ ο ν  Ν α θ α ν α ή λ» καί συ
νήψε μαζή του σχέσεις στενής φιλίας. 9Αφ9 δτου έξεφώνησα τον λόγον εκείνον, 
ελεγεν αργότερα ό Κωλέττης, ήρχισε το πολιτικόν μου στάδιον.

Τό στάδιον τούτο συνέχισεν έπειτα ούτος, ώς πρέσβυς είς Παρισίους (1835- 
— 1843) καί τέλος ώς πρωθυπουργός μέχρι τού θανάτου (1844— 1847).

Ή  ανωτέρω πληροφορία δεν πρέπει νά μάςεκπλήσση, διότι ό Κωλέτιης, ώς 
ρήτωρ ήτο τής ουσίας καί δ'χι-τών τύπων: *Ητο μεγάλος ψυχολόγος πού εγνώρι* 
ζε νά τονίζη επικαίρους τήν χορδήν τής φιλοτιμίας καί τού πατριωτισμού καί όπως 
ό καλός σκοπευτής νά βάλη πάντοτε είς τό κέντρον, κατ’ ευθείαν είς τον σκοπόν. 
Οί λόγοι του άπηυθύνοντο είς τήν λογικήν καί δ'χι είς τήν φαντασίαν. 5Ητο αργό- 
τερον ίσως ό μόνος δημοφιλής ρήτωρ είς τήν εθνοσυνεύλευσιν τού 1844, πού συ* 
νεκίνει μέ τούς πατριωτικούς λόγους τάς καρδίας. ’Αλησμόνητος μένει ό λόγος πού 
έξεφώνησεν ούτος είς τήν έθνοσυνέλευσιν εκείνην, όταν έτέθη επί τάπητος τό πε- 
ρίφημον ζήτημα τών αυτοχθόνων καί ετεροχθόνων, πού παρ9 ολίγον νά διαιρέση 
τό έθνος είς ιθαγενείς καί μή, αύτόχθονας καί έτερόχθονας, όπως έλεγον τότε, ή> 
πρόσφυγας καί εντοπίους, δπως λέγομεν σήμερον, νά άπομακρύνη δέ από τάς δη
μοσίας θέσεις όσους είχον προέλθει από τον αλύτρωτον ελληνισμόν. Ό  λόγος 
πού έξεφώνησε τότε ό Κωλέττης, κατέρριπτεν ένα προς ένα δλα τά επιχειρήματα 
τών αντιθέτων καί τούς φραγμούς τών τοπικών διαιρέσεων τού έθνους, καί ήνοιγε 
προ τών πληρεξουσίων τό πανόραμα τής Μεγάλης Ελλάδος.

Κατά τήν ομιλίαν εκείνην, γράφει ό Τερτσέτης, ό Κωλέττης «με ευγλωτ
τίαν άνδρδς αρχαίου “Ελληνος ή Ρωμοίου ώμίληοε περί «πατρίδος, καί εβνικής το
μής καί δόξης> ήμουν ενάς τών ακροατών του....... δεν παίρναμε τήν αναπνοή μας
διά νά τον άκούσωμεν, καί εξεμυοτήρεψε είς τδ άκροατήριόν του τό ώραιότερον 
προνδμιον τής ΐ]}νχής του ανθρώπου, τήν ενθεον εμπνευοιν» .

Κατά τό πρώτον στάδιον τής πολιτικής του ζωής, ό Κωλέττης έ'παιξε σπου* 
δαΐον ρόλον, όταν ώς μέλος τού Εκτελεστικού, μέ τήν τόλμην του καί τήν βοήθει
αν τών συναδέλφων του κατοόρθωσε νά άποκαταστήση τήν τάξιν είς τήν αναρχίαν 
πού έπεκράτει τότε, τό 1824, οπότε τεθείς επί κεφαλής διοικητικών στρατευμάτων, 
κατετρόπωσε καί διασκόρπισε τούς άντάρτας καί εστερέοισε τήν Διοίκησιν δπως 
γράφει ό ίδιος είς μιάν επιστολήν του προς τον θειον του Τουρτούρην.

’Εξ ίσου σπουδαιον ρόλον έπαιξεν ούτος μετά τήν δολοφονίαν τού Καπο- 
δίστρια όταν ώς μέλος τής «Διοικητικής Επιτροπής» ύπεβλέπετο από τά άλλα δύο 1

1. Κατά ιόν Φίνλεύ ή έπανάστασις εκείνη άπέτυχε διότι οί κάτοικοι έστεροΰντο «στρα
τιωτικής αγωγής».

Τότε κατέφυγον καί οΐ οικείοι τού Γ. Ζαλοκώστα, είς Πύργον τής Ηλείας, προσελή- 
φθη δέ ούτος τό 1822, ώς γραμματεύς τού οπλαρχηγού Άναγ. Παπασταθοπούλου (Ν. Βέη< 
Ν. Εστία 1]3) 1937 σελ.324)
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μέλη της τον Αυγουστίνον Καποδίστριαν καί τον Κολοκοτρώνην (*) τά όποια συμ- 
μαχήσαντα, καί διά νά απαλλαγούν από τον Κωλέττην, άνεκήρυξαν τον Αυγουστίνον 
«Προεστώια τής Ελλάδος». Ό  Κωλέτης τότε όχι μόνον δεν παρητήθη, άλλα άνα- 
κηρυχθείς αρχηγός τής «’Αντισυνταγματικής Επιτροπής» (1 2) συνεκάλεσεν Έθνο- 
συνέλευσιν εις ΙΙέρα—Χώραν, κατήγγελε τον Αυγουστίνον, σφετεριστήν τής αρχής, 
καί τεθείς επί κεφαλής στρατευμάτων τον ήνάγκασε νά φύγη όριστικώς από την 
Ελλάδα, ό ίδιος δέ καταρτίσας Επιτροπήν κατ’ άρχάς από πέντε καί έπειτα από 
επτά 'Υπουργεία, διετήρησε καποιαν σκιάν Κυβερνήσεως, έως ότου παρέδωσε την 
αρχήν εις τήν άντιβασιλείαν του "Οθωνος

* **
Έδώ τελειώνει τό πρώτον στάδιον τής πολιτικής ζωής του Κωλέττη καί 

αρχίζει τό δεύτερον, τό όποιον συνέχισεν οΰτος είς Παρισίους, ως πρέσβυς τής 
Ελλάδος, οπού παρέμεινεν επί εννέα ετη (1835—1844). Ό  Βασιλεύς ν09ων, 
άμα τή ενηλικιώσει του, ήθελε κυβερνών «έλέω Θεού» χωρίς κομματικούς αντι
περισπασμούς, νά επιδοθή απερίσπαστος εις τήν άνασύνταξιν και άναδιοργάνωσιν 
τής χώρας, ή οποία έξελθούσα μακράς δουλείας, επταετούς σκληρά; πάλης καί 
δεκατετραετούς αναρχίας, έστερειτο των πάντων, τά δέ διάφορα κόμματα καί αί 
ραδιουργίαι των ξένων, τήν εΐχον μεταβάλει είς πεδίον πολιτικών ανταγωνισμών 
ξένων συμφερόντων. Ένόμιζεν ήτοι ό νΟθων ότι τό Ελληνικόν κράτος, έρειπω- 
μένον από τήν έπανάστασιν καί τήν αναρχίαν, ειχεν ανάγκην επί αρκετόν διάστη
μα, μιας πεφωτισμένης δικτατορίας ίνα συνέλθη. Έπίστευεν ούτος ότι με παρο- 
μοίαν χειρονομίαν, καί τήν Μ. ’Ιδέαν εξυπηρετεί, καί τά συμφέροντα των Μ. 
Δυνάμεων θά συνεβίβαζε καλλίτερον, καί τήν έννοιαν τού κράτους θά έκαμε 
σεβαστήν, μέ τήν εκμηδένισιν των τοπικών επιρροών καί τών δημαγωγών τ<ών 
ξενοφόβων κομμάτων, τήν Ιπίδρασιν τών οποίων έθεώρει ούτος όλεθρίαν διά τον 
τόπον. Άπεμάκρυνεν όθεν ούτος από τήν πρωτεύουσαν τούς αρχηγούς τών τριών 
κομμάτων, και τον μεν Μαυροκορδάτον έστειλε πρέσβυν είς τό Λονδΐνον, ως αρ
χηγόν τού ’Αγγλικού κόμματος, τον Μεταξάν πού ήκολουθει ψιλορωσσικήν πολι
τικήν, έστειλεν είς 'Ισπανίαν, τον δέ Κωλέττην, αρχηγόν τού γαλλικού κόμματος 
έστειλεν ώς πρέσβυν είς Παρισίους. (3)

Καθ’ όλον τό διάστημα τής παραμονής του είς Παρισίους, ό Κωλέττης 
εξήσκησε πραγματικήν γοητείαν είς τάς άνωτέρας τάξεις, καί κατέκτησε τήν παρι
σινήν κοινωνίαν μέ τό πνεύμά του, τον ύπερήφανον χαρακτήρα του, καί τήν όλην 
εμφάνισίν του. Είνε αληθές, ότι κατά τήν εποχήν εκείνην, δέν ήκμαζε ^πλέον είς 
τήν Γαλλίαν καί τήν λοιπήν Ευρώπην ό μεγάλος φιλελληνισμός τών τελευταίων 
ετών τού άγώνος, ό οποίος φιλελληνισμός είς τό πρόσωπον κάθε φημισμένου αρ
χηγού τής πα/.λιγγενεσίας, άναπαρίσ ανε κάποιον αρχαίον 'Έλληνα ήρωα πού 
ένεφανίζετο είς τον κόσμον υπό νέαν μορφήν. Παρ’ όλα τούτα όμως διετηρειτο 
ακόμη ή μνήμη τού άγώνος Ικείνου καί όλων όσοι είχον άγωνισθεί.

Μέ τον Κωλέττην όμως ως πρέσβυν είς Παρισίους, ή πολιτική τής Μ. ’Ιδέας 
ήρχισε νά συζητείται μεταξύ τών πολιτικών τής Γαλλίας καί τής Ευρώπης, ό δέ 
βασιλεύς τής Γαλλίας Λουδοβίκος Φίλιππος καί ό πρωθυπουργός του Γκυζώ,

1. Εις τήν Επιτροπήν εκείνην, ό Αύγουστί\νς έξελέγη τιμής ενεκεν, ό Κολοκοτρώ- 
νης, ώς έκπρώσωπος τών Πελοποννησίων, καί ό Κωλέττης τών στρατευμάτων τής Ρούμελης.

2. **Α ν ι ι σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή *  δέν σημαίνει εναντίον τοΰ συντάγ
ματος, άλλα αντί τής συνταγματικής, δπως καί ή μετά τήν εκλογήν τοΰ Καποδίστρια καί 
μέχρι τής άφίξεώς του επιτροπή εκαλείτο « ά ν τ ι κ υ β ε ρ ν η  τ ι κ ή» κατά τό άντιβασι- 
λεύς, άντιβασιλεία.

1. *0 Κωλέττης έπέδωσε τά διαπιστευτήριά του είς ιόν βασιλέα Λουδοβίκον Φίλιπ
πον τήν 19 'Οκτωβρίου 1835.
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τόσον ειχον πεισθεΐ περί τούτου, ώστε εις το ζήτημα τούτο έγιναν σχεδόν όργανα 
τής πολιτικής του.

Κατά ιό διάστημά τής παραμονής του είς Παρισίους, δ Κωλέττης έκάλει 
συχνά εις εξοχικά γεύματα τούς αύλικούς υπουργούς και άλλα μέλη τής ανώτατης 
αριστοκρατίας τής γαλλικής πρωτευούσης. Τά γεύματα αυτά ήσαν καθαρώς ελλη
νικά, ήσαν γεύματα «α ία / aliicari» όπως ελεγον ot προσκεκλημένοι οι όποιοι δεν 
έκάθηντο εις πολυτελείς πολυθρόνες, αλλά δκλαδόν είς κλάδους δένδρων πού 
έστρωναν οί φουστανελοφόροι ρουμελιώται. Κοκορέτσι και αρνί σούβλας προσέ- 
φερεν είς τούς προσκεκλημένους ό Έλλην πρεσβευτής, όπως εις τά παλληκάρια 
των Ελληνικών βουνών. Μετά τά γεύματα, ήκολούθουν πάντοτε τά κλέφτικα τρα
γούδια τών παλληκαριών καί ό κλέφτικος χορός, τον οποίον έσυρε πάντοτε ο 
φουστανελλοφόρος πρέσβυς τραγουδών πάντοτε κλέφτικα tραγoύδια. Εις τάς συγ
κεντρώσεις αύτάς ό Κωλέττης, εξεπροσώπει τον τύπον τού τελείου ρωμαντικού 
ήρωος τών όρέων, τού Έλληνος «κλέφτου» πού υμνείτο είς τά κλασικά ποιητικά 
άσματα καί θρύλους καί τον όποιον οι προσκεκλημένοι καί ή γαλλική κοινωνία, 
έβλεπεν υπό τήν εξωτερικήν ρωμαντικήν μορφήν τού ορεσιβίου θρυλικού πολεμι* 
στού, επαναστάτου τουρκοφάγου.

"Οταν διά πρώτην φοράν ενεφανίσθη ό Κωλ,έττης είς τάς οδούς τών Παρι- - 
ο ίων προυκάλεσε κατάπληξιν. "Ολοι έσταμάτων νά τον ϊδούν καί τον θαυμάσουν. 
Έπιδεικτικώς δέ ό ίδιος περιεφέρετο πεζή ακολουθούμενος από φουστανελλοφό- 
ρους ρουμελιώτες φορεμένους καί εκείνους «ά λά παλληκάρι» ή είς τέθριππον 
άμαξαν πού έσύρετο από λευκούς ίππους, προκαλών ούιω τον θαυμασμόν, τήν 
περιέργειαν καί τήν προσοχήν όλων. "Ολοι παρετήρουν τό κατακόκκινο φέσι τού 
"Ελληνος πρεσβευτού, μέ τήν μεταξωτήν φούνταν, τήν κάτασπρην φουστανέλλαν, 
καί τον παρεκάλουν νά τούς διηγηθή τίποιε αναμνήσεις από τάς μάχας τού άγώ- 
νος ή ανέκδοτα τού βίου του.

Ιδού πώς ό ίδιος, περιγράφει τήν παρουσίαν του είς μίαν συγκέντρωσιν 
εις Παρισίους, όπου είχε κληθεί από τον πρωθυπουργόν Γκιζώ,

«Έπήγα, αλλά καθώς ήνοιξαν ή θύραις καί ό υπηρέτης άνήγγειλεν—ό πρ έ· 
σ β υ ς τ ή ς  Έ λ λ ά δ ο  ς—ύφώθη ή καρδιά μου ίσα μέ ταίς κορυφαίς τού Παρ
νασσού από τήν χαράν μου. Δεν διέκρινα άν ήμουν βυθισμένος είς όνειρον ευτυ
χισμένου ή άν εύρισκόμην το) όντι εις τήν λαμπόβολην αίθουσαν μεταξύ τόσων 
αντιπροσώπων τών πολιτισμένων εθνών καί επιστήμων άνδρών τής Γαλλίας. Κά
ποιοι μέ έσυγχαίροντο, άλλοι μέ έρωτούσαν διά τά ανδραγαθήματα τού άγώνος 
άλλος εθαύμαζε τό ύπερήφανον φόρεμά |μου»(ι)

Ώ ς πρέσβυς είς Παρισίους ό Κωλέττης, μόνον διά τήν Ελλάδα καί τά συμ- 
φέροντά της ώμίλει. 5Ητο ή μόνη άφοσιωμένη σύντροφος τής ζωής του, τών σκέ- 
•ψεών του, τών αισθημάτων του. Αυτήν καί μόνον ώραματίζετο καθ’ όλον τό διά
στημα τής ε*εΐ διαμονής του. Συχνά έθεάτο νά άνεβαίνη τάς κλίμακας τών παρι
σινών εφημερίδων, ΐνα διαψεύση μίαν κακόβουλον είδησιν ή νά δώση πληροφο
ρίαν προς τό συμφέρον τής πατρίδος του. Έθεώρει τήν αποστολήν τού πρεσβευ
τού πολύπλευρον καί όχι περιωρισμένην είς τήν πρεσβείαν ή τάς δεξιώσεις, πα
ραστάσεις ή τήν υποβολήν υπομνημάτων. Έ πί πλέον παρηκολούθει ούτος, τάς 
σπουδάς τών εκεί Ελλήνων φοιτητών, οί ότοίοι είς τό πρόσωπόν των, έβλεπαν 
ένα προστάτην, ένα ευεργέτην, ένα χορηγόν. ’Όχι μόνον τούς συνέδραμεν ό ίδιος 1

1. Φ. Μ ι χ α λ ο π ο ύ λ ο υ ,  Είς «'Εστίαν 15)11 [ 1957 σελ. 1353
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αλλά παρακινεί καί διαφόρους ομογενείς νά άναλάβουν υπό την προστασίαν των α
πόρους φοιτητάς. (*)

* **
To τρίτον στάδιον τής πολιτικής ζωής του Κωλέττη, περιλαμβάνει την πρω

θυπουργίαν του άνδρός, την δποίαν εκράτησεν μέχρι του θανάτου.
«Θά μάθετε μετά χαράς, εγραφεν 6 Κωλέτης προς τον Γχυζώ, δη καίτοι ά- 

ποδημών από την cΕλλάδα, εξελέγην άπο οχτώ έκλογικούς συλλόγους. 01 σνμπολίται 
μου δεν με είγον λησμονήσει όλοσχερώς». <

Ό λίγον καιρόν μετά τον σχηματισμόν τής κυβερνήσεως Κωλέττη, έδημο- 
μοσιεύετο έμμετρον υπό τον τίτλον: «το ανάθεμα τον *'Εθνους κατά του *Υπονρ· 
γείον Μαυροκορδάτου*, τό όποιον άναγγέλον τον καταρτισμόν του νέου υπουρ
γείου εγραφεν δτι:

«Ίήν  τέταρτην τον Αύγουστου, άνευ τίνος προμελέτης 
ΛΑναδέχθη τό Ύ πονργεΐον, 6 ατρόμητος Κωλέττης».

Ό  Κωλέττης εκράτησε την πρωθυπουργίαν, Ιπι τρία έτη, λόγφ τής εμπι
στοσύνης πού άπελάμβανεν από τον βασιλέα, τής μεγάλης του ευφυΐας, μέ την ό
ποιαν κατώρθωνε νά εξευρίσκη λύσεις καλάς καί άποτελεσματικάς, διά τά δύσκολα 
προβλήματα τής χώρας καί τής «δεξιότητος καί ευστοχίας με την οποίαν μετεχει- 
ρίζετο τους ανθρώπους», δπως γράφει ό Μύλλερ.

Ή  εμπιστοσύνη τού ’Όθωνος προς τον Κωλέττην, προήρχετο από την δυ
σπιστίαν πού έτρεφεν ό πρώτος προς τούς ’Άγγλους, ενώ ό Κωλέττης φίλος τής 
Γαλλίας καί τού τότε πρωθυπουργού της Γκυζώ ειχεν υψώσει την πολιτικήν τής Μ 
’Ιδέας, ή οποία περισσότερον από κάθε άλλον εσαγήνευε τον Βασιλέα. Ή  εμπι
στοσύνη αύτη προέρχεται κατά δεύτερον λόγον εκ τού δτι ό Γκυζιο, κατ’ εντολήν καί 
έμπνευσιν τού όποιου ένήργει ό Κωλέττης, ήιο κεκηρυγμένος υπέρ τής διατηρή- 
σεως τής δυναστείας τού ’Όθωνος, ό οποίος συνέδεεν ούτω τήν ασφάλειαν τού 
θρόνου του, μέ τήν παρουσίαν εις τήν κυβέρνησιν, τού αντιπροσώπου τής πολι
τικής αυτού Κωλέττη.

Έκτος όμως τής εμπιστοσύνης τού *Ό9ωνος, ό Κωλέττης είχε καί μερικά 
χαρίσματα, απόρροια τής επαφής του μέ τήν πασαλίδικην σχολήν τής πολιτικής, 
τά όποια πρέπει νά γνωρίζη κανείς διά νά τον κρίνη εύκολώτερον.

Ή σαν δέ ταύτα, ψυχραμία, αταραξία τού πνεύματος, προσποιητή εύπιστία, 
ουδέποτε όργιζόμενος, ούδένα κακολογών. Μέ αταραξίαν καί μειδίαμα άπήντα καί 
ε!ς δσους τού έπετίθεντο προσοοπικώς, προσαγορεύουν τον καθαπτόμενον «αγαπητέ» 
προσθέτων δτι «άγαπητόν καλώ τον κύριον διότι εϊνε αΕλλην, εμοι δε αγαπητοί είσιν 
πάντες οι νΕλλ?]νες». (3)

Εις τήν ομιλίαν του, γράφει ό Σούτσος, επανελάμβανε τό «σειρήνιον» «πο
λύ καλά» δπως ό Μαυροκορδάτος τό «καταπειστικόν» «μάλιστα».

Χαριτολογών μάλιστα ό Σούτσος εγραφεν:

« Ακακα ό ένας ?>έγει χϊ χϊ χί χαμογελά» (Μαυροκορδάτος)
«Κβϊ του άλλου μέλι στάζει τό συχνό πολύ καλά» (Κωλέττης)

Ό  Κωλέτης ύπέσχετο ολίγα, εξετέλει όλιγώτερα καί ουδέποτε εδεσμεύετο, 1 2

1. Γ ο ύ δ α ς. "Ενθ. άν. σελ. 278. Σ α  ρ ι π ό λ ο υ: Αύτογραφικά ’Απομνημονεύματα 
Αθήναι 1889 σελ. 23—24.

2. Πολλοί ένεκα τούτου τον όνόμαζον ό «αγαπητός* (Έφ. ’Αθήνα 28, 4. 1845)
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φρονών δτι ό πολιτικός ωφελείται όχι όταν εκτελεί όσα υπόσχεται, αλλά όταν I- 
παρκώς υπόσχεται.

«Προσφερομένη Θέοις, ελεγεν ό Κωλέττης, κάμνει ενα άχάριστον και είκοσι 
έχθρονς» (*). Ό  πολιτικός όΟεν κατ9 αυτόν, όφελεΐται άπό την ύπόσχεσιν, και βλά
πτεται όταν την εκτελει.

*Ένα λοιπόν από τά κυβερνητικά του μέτρα ήτο νά άφίνη τά υπουργεία κε
νά όσον τό δυνατόν περισσότερον χρόνον, ινα τά μεταχειρίζεται διά τούς επιφανείς 
άνδρας των τριών κομμάτων οι οποίοι ούτω ϊσταντο μετέωροι, μή τασσόμενοι ού
τε με την συμπολίτευσιν ούτε μέ την άντιπολίτευσιν.

*0 Κωλέττης, ελεγεν, ένας άπό τούς σπουδαιοτέρους του φίλους, ό Λ. Κρε- 
στενίτης περιήρχετο, επί τριετίαν, κρατών πλακούντα άνά χεΐρας, όταν όμοίς είδεν 
ότι ήθέλομεν τον άποσπάσει άπό τάς χείράς του τον ερριψεν εις τούς κύνας (δ.λ. δ. 
την άντιπολίτευσιν)

Εις ιάς συνεδριάσεις τής Βουλής σπανίως παρουσιάζετο, καίτοι έφερε πέν
τε υπουργεία, διότι Ιγνώριζε πόσον αύτη ήσχολεΐτο εις τόπους και δημοκοπίαν.

Έπίστευεν εις τά όνειρα όπως ό ομηρικός 9 Αγαμέμνων. Εις τάς λεπτομέρει
ας τής τρεχουσης υπηρεσίας ούδεμίαν έδιδε σημασίαν, προτιμών νά όμιλή μέ εκεί
νους, πού θά τού έδιδον πληροφορίας, διά τά μεγάλα τού έθνους ζητήματα, καί 
τούς πόθου; τού Ελληνισμού. 'Όλα τά τού Ελληνικού Βασιλείου ήσαν δι’ αυτόν 
πρόσκαιρα ζητήματα, τά δέ εσωτερικά εθεώρει μικρά και δευτερευοντα, εις τά ο
ποία ούδεμίαν έδιδε σημασίαν. Αυτός ένα και μόνον έσκέπτετο καί προς ένα ση* 
μεΐον έτεινον όλαι του αί προσπάθειαι, ήτοι νά διατηρηθή εις την εξουσίαν καί 
νά κατέ?.θη εις την πάλην, άν όχι την οριστικήν περί τών όλων, τουλάχιστον ό
μως προς άπελευθέριοσιν τής Θεσσαλίας, τής πατρίδος του "Ηπείρου καί τής Κρήτης.

Ό  Κωλέττης, ώς πολιτικός ύπερεμάχετο τής ιδέας, οτι ό πρώτος στοχασμός 
τού *Έλληνος πολιτικού, έτρεπε νά είνε ή έπέκτασις τών ορίων τή; Ελλάδος, ά· 
ναλογιζόμενος ότι αί πρόσθετοι δυνάμεις, πού μέ μίαν τοιαυτην αύξησιν θά προ- 
σαπέκτα τό συνεσταλμένου βασίλειον— θά τού έδιδον τά μέσα τής εσωτερικής του 
άναπτυξεως, ή οποία δεν θά ήδυνατο νά πραγματοποιηθή μέ τά γλίσχρα μέσα πού 
διέθετε τότε τό ελεύθερον βασίλειον τής Ελλάδος.

'Ως προς to ζήτημα τούτο, ό Κωλέττης καί ό Μαυροκορδάτος ήσαν σύμφω
νοι, ό τρόπος όμως τής εφαρμογής ήτο διάφορος. Ό  μέν Μαυκροκορδάτος επί- 
στευεν ότι διά νά φθάση κανείς εις ενα σκοπόν πρέπει πρώτα νά έτοιμάσμ τά μέ
σα. 'Η 'Ελλάς όθεν κατ’ αυτόν έπρεπε νά τακτοποιηθή έσιοτερικώς, νά διοργανω- 
θή, νά επούλωση τάς πληγάς τού διετούς άγώνος, νά επανόρθωση τάς ζημίας 
τών συνεχών καταστροφήν πριν άναλάβη δεύτερον απελευθερωτικόν αγώνα.

Κατά τον Κωλέττην, τουναντίον ή ΐδρυσις τού ελληνικού βασιλείου ήτο προ
σωρινή ανακωχή, καί πολιτικόν ορμητηρίου, άπό το οποίον ορμισμένοι οι ίδιοι 
άγων.ισταί ή οί απόγονοί των, θά κατέλυον τό όθιυμανικόν κράτος διά νά τό 
κληρονοιιήσουν.

*Η Μ. 9Ιδέα, όπως βλέπομεν ήτο ή “ψυχή τής όλης πολιτικής του. Ή το τό 
μέγα ονειρον μέ τό όποιον έκινείτο ούτος καί διά την πραγματοποίησιν τού οποίου 
ήνάλωσε δλας του τάς δυνάμεις, καί δέν τον άφινεν' ήσυχον.

«9Επιθυμούν νά oh ακούσου, έγραφεν and τους ΓΙαριοίονς, εις τον Π. Σ ου - 
τσον, λαλονντα προς χιλιάδας'Ελλήνων, άλλ' δχι φίλε μου εις τάς9 Αθήνας. Εις την 
Θεσσαλίαν και την ”Ηπειρον, έκεΐ ενέχομαι νά oh ΐδω χειραγωγούν τα προς νίκην zobg 
νΕλληνάς μου . 9Εκεί δ Ιω άννης Κωλέττης, εύχεται ν* άποθάνη Θαπτόμενος ϋπδ 
τον 9'Ολυμπον» 1

1. Πρβλ. Πολυζωΐδου: Δ. σελ. 1097.
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'Ως προς τό ζήτημα δμως τούτο, φαίνεται δτι δ Κωλέτης προηγήθη πολύ 
τής εποχής του, ίσως μάλιστα καί αυτού τού Μαυροκορδάτου.

Ό  Μαυροκορδάτος έπρεπε να προηγηθή τού Κωλέττη, ό δέ Κωλέττης νά ά- 
ναλάβη την εξουσίαν, ύστερα από μακράν πρωθυπουργίαν τού Μαυροκοδάρτου. 
“Έπρεπε νά προηγηθή δ διπλωμάτης, δ νομοθέτης, δ κυβερνήτης τής τάξεως και 
διοργανωτής και έπειτα νά έλθη δ Κωλέττης, δ άνθρωπος τής δράσεως καί τού 
πολέμου. Δυστυχώς δμως, κατά κακήν μοίραν τής Ελλάδος, συνέβη τό αντίθετον.

*

'Ως πολιτικός δ Κωλέττης, έκρίθη από τήν ιστορίαν, κατά τρόπον τοσούτον 
?κ διαμέτρου αντίθετον, δσον ούδείς άλλος. Αυτή είναι ή μοίρα των μεγάλων άν- 
δρών νά είναι ή σημαία συγχρόνως καί δ στόχος των συγχρόνων των. Τοιαύτη ήτο 
ή κοινωνική διαφθορά καί ή πολιτική έξαχρίωσις τής εποχής εκείνης, ώστε δ Κω
λέττης καί δταν ακόμη άπέθανε δεν ετυχε κάποιας εύσεβείας, τήν δποίαν εμπνέει δ 
θάνατος καί προ τού δποίου σιγώσι διά παντός τά πάθη. Εις αυτόν άπέδιδον οί 
εχθροί του τον θάνατον τού Νοΰτσου, τού Άνδρούτσου καί τήν καταδίκην εις θά
νατον τού Κολοκοτρώνη.

'Ημείς προκειμένου νά κρίνωμεν τον Κωλέττην, δεν πρέπει νά τον κρίνωμεν 
χωρίς νά λάβωμεν ύπ* δψιν τήν πολιτικήν κατάστασιν τής ανωμάλου εκείνης επο
χής, καί δχι με τό γαλλικόν ή αγγλικόν κριτήριον, ούτε μέ τάς συκοφαντίας τού 
άντιπολιτευομένου τύπου ή τούς ύμνους τού υπουργικού. Μή λησμονώμεν επί πλέ
ον δτι κανείς από τούς διαπρέψαντας άνδρας τού άγώνος εμεινεν άσυκοφάντητος 
μόνον καί μόνον διότι δλοι ήθελον νά διαπρέψουν. “Επειδή δέ τούτο ήτο αδύνα
τον διά τούτο έκαστος χωριστά ή πολλοί δμού προσεπάθουν νά υποσκελίσουν, μέ 
τρόπον τούς άλλ,ους διά νά διαπρέψουν καί αυτοί. Φυσική συνέχεια τούτου ήτο ό
σοι ηύδοκίμουν περισσότερον των άλλων νά επισύρουν τον ανθρώπινον ζήλον. 
Τής συκοφαντίας αυτής δεν ήτο δυνατόν νά απαλλαγή δ Κωλέττης, που ήλθε σχε
δόν πρόσφυξ εις τήν Ελλάδα, χωρίς ιστορικόν όνομα καί πολεμικός δάφνας, καί 
εν τούτοις κατώρθωσε νά διαφιλονικήση τά πρωτεία. Μήπως δμως καί δ Μαυ
ροκορδάτος δεν εκαλείτο από τούς αντιπάλους του «μ α  μ μ ό θ ρ ε π τ ο ν  τ ω ν  
“Ά  γ γ λ ω ν», δ δέ Μεταξάς «δ ό π ι σ θ ο δ ρ ο μ ι κ ό ς  μ ο υ ζ ί κ ο ς  τ ή ς  
Έ  λ λ ά δ ο ς;»

Εις τά βάθη τής λαϊκής ψυχολογίας ύίτάρχει, δπως πιστεύεται Πάντοτε, μία 
δύναμις αδικίας, σύμπλεγμα θαυμασμού καί φθόνου προς δσους ανεγείρει υψηλά 
τού πλήθους μιά εσωτερική ανάγκη, πού πληγώνει ή συντρίβει τούς μεγάλους 
άνδρας πριν ή άποδώση εις αυτούς δικαιοσύνην, δπως ή τρικυμιώδης θάλασσα 
έχει ανάγκην από ναυαγούς πριν ή ανακτήσει αύτη το μειδίαμα τής γαλήνης.

** *
“Απέθανε τήν 31 Αύγούστου 1847 από νεφρίτιδα, ε!ς μίαν εποχήν πού ή 

διαμάχη προς τον “Άγγλον πρεσβευτήν Λάύονς καί τον Ύπ. των Έξωτ. Πάλμερ- 
σ.τον, είχε φθάσει εις τό κατακόρυφον. Άπέθανε ψιθυρίζων ενα κλέφτικο τρα
γούδι, από εκείνα πού είχε μάθει μικρός εις τήν πατρίδα του Συρράκον. Ή  
πολυβασανισμένη καί πολυκύμαντη ζωή του ύπέσκαψε τά θεμέλια τής υγείας του 
καί άπέθανε χωρίς νά προλάβη νά σταθεροποιήση τό έργον του, ενισχύση τήν 
έπανάστασιν τού Γκιολέκα, καί επιτύχη τήν άπελευθέρωσιν τής Ηπείρου.

Οί άνδρες τού άγώνος τόνέθρήνησαν ως παρήγορον προστάτην καί ώς τέκνα 
τον πατέρα. Οί φίλοι του εις τήν Γαλλίαν τον εθρήνησαν ειλικρινώς. Ό  Πισκα* 
τόρυ έκλαιεν ώς παιδίον. Ό  δέ Γκιζώ, ελεγεν δτι μέ τον θάνατον τού Κωλέττη, 
ή Ελλάς έχανε τον ενδοξότατον των επιζώντων πολιτικών, πού συνέτεινον εις τήν 
άνεξαρτησίαν της, τον μόνον πού άνεδείχθη έξοχος πολιτικός, τον μοναρχικώτατον 
μέν υπουργόν τού βασιλέως “Όθωνος, ένθερμότατον δέ φίλον τής πατρίδος. Οί ό-
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παδοί του εις την Ελλάδα έθρήνουν, διότι έπιπτεν ό διαπρυσιώτερος κήρυξ του 
εθνικού μεγαλείου.

Τον θάνατον δμως του Κωλέττη έθρήνησε κυρίως ό αλύτρωτος ελληνισμός, 
δπου τό δνομά του αντηχεί ως εγερτήριον σάλπισμα, τό δε βλέμμα του ήτο πάν
τοτε εστραμμένον πέραν των συνόρων τής χώρας.

Ή  κηδεία του έγινε μέ πολλήν μεγαλοπρέπειαν την επομένην είς τον ναόν 
τής 'Αγίας Ειρήνης. Τον επ>κήδειον έξεφώνησεν αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Βάμ- 
βας, επιταφίους δέ ό Ύ π. των Έσ. Ρήγας Παλαμήδης και ό ποιητής Π. Σούτσος (')*

Περιγράφων την τελετήν τής κηδείας εκείνης ό M oniteur Grec προσέθετε:
«Πολύ άπέχομεν τής ακριβούς παραστάσεως τής μεγάλλης αυτής πένθιμου 

τελετής. Ούδείς λόγος θά ήτο ικανός νά παραστήση τό πένθος, τό δάκρυ ενός λαού 
ολοκλήρου, τήν τάξιν πού έπεκράτει είς τό άπειρον εκείνο πλήθος, και τον υψηλόν 
αισθηματικόν χαρακτήρα τής πένθιμου εκείνης ήμέρας. Πρέπει νά έχη ίδή κανείς, 
όπως ήμεΐς, συσπειρωμένας τάς ήλικίας, τους κοινωνικούς βαθμούς και τάς κοι
νωνικός καταστάσεις είς κοινόν πένθος καί ολόκληρον τήν πόλιν βυθιζομένην είς 
πένθος καί τήν γενική ναύτήν καί όμόθυμον θλϊψιν, πού κόπτει ολας τάς κεφαλάς καί
σφίγγει δλας τάς καρδίας...... τό κενόν πού αφήνει εινε άπειρον, επί μακρόν μή
δυνάμενον νά συμπληρωθή καί ή πεποίθησις αύτη, προσθέτει ακόμη μίαν πικρίαν 
εις τήν λύπην πού προέρχεται από τήν μεγάλην αυτήν απώλειαν».

’Από όλα τά ανωτέρω, εύλόγως γεννάται τώρα τό ερώτημα.
Τι άρά γε θά ήδύνατο νά πράξη ό πολιτικός αυτός, ή θά προσεπάθει νά 

πράξη διά νά πραγματοποιήση τό μεγάλο του εργον είς τήν μικράν τότε είς έκτα· 
σιν καί πληθυσμόν Ελλάδα, εάν κατείχε περισσότερον χρόνον τήν εξουσίαν, ιδί
ως μετά τήν μεταπολίτευσιν πού ειχεν επέλθει τό 1848 είς τήν Γαλλίαν μέ τήν κα- 
θαίρεσιν τού Λουδοβίκου Φιλίππου καί τήν εξορίαν τού προστάτου καί τού φίλου 
του Γκιζώ, ή δέ Τουρκία διετέλει υπό τήν ευμενή προστασίαν τής Γαλλίας καί 
’Αγγλίας;

Θά ήδύνατο, κατά τον Κριμαϊκόν πόλεμον νά αποφυγή τον αποκλεισμόν καί 
νά δώση τό πλήγμα τής χάριτος είς τήν Τουρκίαν;

Τό μόνον πού δυνάμεθα νά άπαντήσωμεν εις τό ερώτημα τούτο εινε' δτι ή 
Μ. ’Ιδέα, τήν σημαίαν τής οποίας άνεπέτασσε τότε είς τήν Ελλάδα, ήτο πόθος καί 
ονειρόν του ζωηρόν καί διηνεκές.

Ό  Κωλέττης εινε από τούς πολιτικούς εκείνους άνδρας, πού άπέθανον πριν 
δείξουν ενόσω εζων, τί διαννοούντο είς τήν ψυχήν καί τί ήδύναντο νά πράξουν. 1

1. Ραγδαιοτάτη βροχή ήνάγκασε ιόν Σοΰτσον νά συντόμευση τον λόγον καί ήμπόδισβ 
τον Τερχσέχην νά εκφώνηση, τρίτον επιτάφιον.

Δί βρονχαίκαί άσχραπαί πού ήκουοντο κατά τήν έυραν τής κηδείας έχαρακχηρίζονχο 
από χούς απλοϊκούς θαυμαστάς τ^ϋ -«εκρού, ώς σημεΐον μεγάλων κακών, πού θά είχε διά 
τήν 'Ελλάδα, ό θάνατος του Κωλέττη ( Π υ λ υ λ ω ΐ δ ο υ :  Έ νθ . άν. Δ. σελ. 11()1)
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Μελετώντας κάνεις την Ελληνική ιστο
ρία δεν μπορεί νά μην αναγνώριση αμέ
σως, σαν ενα από τά κυρία χαρακτηριστι
κά τον έλληνισμοΰ, μιαν έμφυτη αμυντικό
τητα* αμυντικότητα, πού όχι μόνο ενεργεί, 
θά s λενε κανείς, αυτοματικά σά θεμελια
κός νόμος τής ύπαρξής μας μέσα στην 
ιστορία, αλλά καί, το πιο θαυμαστό, έχει 
ανοιχτά καί θαρρετά καταξιωθή μέ τής 
συνείδησής μας την κατάφαση.

Γιατί, λαούς βέβαια αμυντικούς πολλούς 
θά βρή κανείς, και μάλιστα μικρούς— α
μυντικού: από ανάγκη. 'Αλλά καί μεγάλοι 
λαοί καταλήγουν στη στάση τής αμυντικό
τητας, από φρόνηση, υστέρα από απανω
τές αποτυχίες. "Ολοι δμως αυτοί δέ δυσκο
λεύονται νά ονειρεύονται αυτοκρατορίες, 
νά προβάλλουν πνευματικά ιό δίχ«<ο καί τό 
σωστό μιας αύτοκρατορικής των έξάπλωση.

Θάξιζε εδώ ν’ άναφέραμε τούς Γάλ
λους καί τη συγκίνηση, πού νοώθονν, στη 
μνεία τού Ναπολέοντα. Ά ν  θυμηθούμε δ
μως, γιά ακραίο παράδειγμα, τούς έβοαί- 
ους. Αυτός ό ολιγάριθμο? αλλά μεγάλος 
λαός, ό υπερφίαλος και σκληροτράχηλος, 
αν άφαιρέσονμε μια μικρή περίοδο τοπι
κής αίγλης, άλλο από ταπεινώσεις δεν έ- 
γνώρισε στήν ιστορία του. ΚΓ όμως δεν έ
παυσε νά πιστεύη στήν κοσμοκρατορική μοί
ρα του, καί νά τή διακηρύσση μάλιστα— 
άλλο «ν μερικά ά\άμεσα του ανώτερα πνεύ
ματα, φωτισμένα από τις ακατάπαυτες 
συμφορές καί από τήν άκρα χιμαιρικότητα 
των ονείρων του, υψώθηκαν στήν οικουμε
νικό τητα.

Στήν περίπτωσή μας, αντίθετα, πρό
κειται γιά μια στάση τόσο πηγαία δσο καί 
συνειδητή κανονικά, γιά μια στάση λοιπόν 
άκέριας τής ύπαρξή^ιας, έτσι πού ν ’ άξίζη κα

νείς νά προσπαδήση νά τήν κατανοήση καί 
νά διερευνήση, δσο μπορεί, τις αίτιες της.

Πρώτα—πρώτα λοιπόν, άς άποκλείσου- 
με τον παράγοντα τού φόβου, τής από φό
βου περίσκεψης. Οί "Ελληνες ξέρουν, δτι 
είναι μεγάλος λαός. Ά ν  μάλιστα θυμηθού
με καί τήν περίφημη περιφρόνησή τους 
προς τούς βαρβάρους, θά καταλάβωμε, ότι 
κάθε ά'λο παρά από επίγνωση - τού δλιγά- 
ριθμού των στέκουν αμυντικοί. Άλλως τε, 
δεν αποφεύγουν τήν επίθεση. Ή  αποικια
κή έξάπλωση τού ελληνισμού στη Μεσόγειο 
φανερώνει ίσια—ίσια, δτι αγαπούν τήν I- 
πίθεση. Εκείνο πού αποφεύγουν είναι τήν j 
κυριαρχία, τό imperium.

Ά ς  άντιπαραβάλλη κάνεις τούς Ρωμαί- - 
ους, αυτό τό ανώτατο υπόδειγμα ιμπερια- \ 
λιατικού λαού. Αυτοί δέ νικούσαν γιά τή J 
νίκη ούτε συνήθως, γιά τή σωτηρία τους*  ̂
άλλα γιά τήν κατάχτηση. Νικήθηκες μια |
φορά από τούς Ρωμαίους; Θά έκμεταλλεύ- J
ονχαν έτσι υπολογισμένα τήν πρόσκαιρη % 
από τήν ήττα σου αδυναμία/ώστε νά μην J  
άργή<τη ή ήμερα νά ύποταχθής γιά πάντα |  
σ' αύστούς. Καμιά γενναιοφροσύνη, κανέ- J  
να περιθώριο. Ά ντίθετα, στην Ελλάδα τό 
πιο ανώδυνο ήταν νά νιχηθής. c0  εχθρός 
σου θά περηφανεύονταν βέβαια γιά τή νί
κη, θά σου επέβαλλε μερικούς κοντόφθαλ
μους πεισματικούς δρονς, καί ύστερα θά 
σέ άφηνε. « Ά ν  θέλης, ξαναβάλε τα μαζί ι_ 
του». Κι3 εσύ βέβαια θά επούλωνες τις πλη
γές μελετώντας τό δεύτερο γύρο, και δέ θ’ ; 
αργούσες νά τον κερδίσης.

°Οπω; βλέπει κανείς» στους ελληνες ο 
αγώνας ήταν γιά τή νίκη, δχι γ»ά τήν κα
τάχτηση. Φυσικά, δσο χρειάζονταν, δσο ή
ταν απαραίτητο γιά νά υπάρξουν, θά τό έ- k- y 
παιρναν. Έτσι, θά πήγαιναν στις αποικίες %. |τ 
καί θά κατακτούσαν μια φλούδα άκρογια- ^  }

'fi* -
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λιας από ιούς βαρβάρους. 'Όμως, από τό 
σημείο τού αναγκαίου καί πέρα, ή επιθε
τικότητα σταματά. Διαγράφουν σύνορα* και 
μέσα σ' αυτά τά σύμμετρα σύνορα δημιουρ
γούν τή ζωή τους: φτάνει μονάχα νά μην 
τούς πειράζη κανείς.
, Φυσικά, δεν είναι τίποτε φιλόσοφοι, 

παρά άνθρωποι. Ή  κάθε πόλη, γι' αυτό, 
θέλει νά λάμπη ανάμεσα σας άλλες, νά τις 
επηρεάζη, νά τις όδηγή, νά έπιβάλλη τις 
απόψεις της και νά εξυπηρετή τά τοπικά 
μικροσυμφέροντά της. Αυτά δλα δμως δεν 
αναιρούν τή θεμελιακή ελληνική στάση, τήν 
αμυντικότητα. ’Ίσια—ίσια, επειδή τό μόνο 
αποτέλεσμά τους ήταν νά τρώγονται δλοι 
σάν κοκκάρια, τήν υψώνουν καί σάν ηθι
κό ιδανικό σωτήριο. Τά ϊδια άλλως τε φαι
νόμενα δεν παρουσιάζονται καί στις σχέσεις 
των ελευθέρων ατόμων μιας κοινωνίας;

"Ας τό κατανοήσουμε λοιπόν, δτι ή α
μυντικότητα αποτελεί τή φυσική στάση τού 
ελληνισμού καί διι δεν οφείλεται ούτε σέ 
υπολογισμό ούτε σέ νωθρότητα* παρά σέ 
κάτι σύμφυτο μέ τήν ελληνική ύπαρξη, σ’ 
αυτό πού εκφράζεται μέ τήν πεποίθηση δτι 
«ύβρις φυτεύει τύραννον». ’Από πίστη λοι
πόν στήν ελευθερία καί από επίγνωση των 
προϋποθέσεών της, από θρησκευτική συμ
μόρφωση προς τούςνόμους τού Μέτρου είναι 
οί έ'λληνες αμυντικοί. ’Αληθινά, τό Μέτρο 
είναι ή ανώτατη θεότητα των έλλήνων. ’Α
πέναντι του νιώθουν θρησκευτικά συναι
σθήματα, ή παρουσία του τούς γεμίζει εύ- 
λάβεια θρησκευτική, ενώ πέρ’ άπ’ αυτό 
διαισθάνονται τά χάη τής μοίρας καί τή 
θύελλα των δαιμονιακών δυνάμεων.

Νά γιατί τόσο θαρρετά καί ανοιχτά 
προβλήθηκε ή οτάση αύιή τού ελληνισμού 
στά πνευματικά έργα. Σκέφτεται κανείς τά 
πιο μεγάλα άρχιτεκτονήματα τής Άρχαιό- 

I τητας, τό Ναό τής ’Ολυμπίας καί τού Παρ- 
θενοδνα. Έ γιναν μέσα στο πνεύμα τής πε

ι ρηφάνειας γιά τό θριάμβο των Μηδικών 
[πολέμων* δ δεύτερος μάλιστα καί γιά νά δι· 
•καιώση καί δοξάση αύιό πού χαρακτηρί
ζουμε σήμερα «’Αθηναϊκό ιμπεριαλισμό». 
Κι* δμο)ς, δλο άμυνα είναι οιήρωεςστίς με
τόπες καί οτά αετώματα' δλο αγωνία νά 
Αποκρούσουν τή συντριπτική έφοδο τού εί- 
(ιβολέα. "Ας μή παρα?νείψουμε ωστόσο καί

τον μεγάλο προφήτη τού Μέτρου, τον Α ι
σχύλο: «Στούς Έλληνες δόθηκε τό At- 
γαϊο* στούς Πέρσες ή ’Ασία. Μήν περνάς 
Πέρση στο Αιγαίο* δπως κι’ ειιεΐςδέν περ
νούμε στην Ά σία».

Μαζί δμως μέ τή λατρεία τού Μέτρου 
πρέπει νά λάβουμε ύπ’ όψη μας κι' έναν 
άλλο παράγοντα, πού έκανε αναγκαία αυτή 
τήν αμυντικότητα, αυτή τήν άρνηση τού 
im ferittm . Όμολογώ, δτι δέν ευρίσκω δρο 
νά τον ονομάσω. Γιατί ούτε εθνικισμό μπο
ρεί κανείς νά τον άποκαλέση ούτε φυλετι
σμό. 'Οπωσδήποτε, είναι 6 περιορισμός 
τού έλληνα σέ δ,τι ανήκει στήν πολιτεία του, 
ή άρνησή του νά προσδεχθή καί νά συγ- 
χωνευθή μέ τό ξένο. ’Όχι ή περιφρόνηση 
—διασαφηνίζω—τού ξένου' άλλ’ ή από
κρουσή του.

"Ας άντιπαραβάλλη κανείς πάλι τούς 
Ρωμαίους. Τί φοβερός ιμπεριαλισμός! Κι* 
δμως, καμιά φυλ,ετική πρόληψη. Μοίραζαν 
τό δικαίωμα τού Ρωμαίου Πολίτη σέ άτο
μα, πόλεις καί λαούς διαφορετικούς των: 
αρκεί νά τούς εξυπηρετούσαν. "Ωσπου στο 
τέλος τό μοίρασαν σέ όλο τον κόσμο. "Ετσι 
βέβαια κατωρθώνεις νά κυρίαρχης σταθερά. 
Κυριαρχώντας δμως, γρήγορα διαφθείρε- 
σαι, καί στό τέλος χάνεσαι.

Πόσο αλλιώτικα φέρθηκαν οι Έλληνες! 
Λέν τή Σπάρτη ιμπεριαλιστική. Κι* δμως 
δ «ιμπεριαλισμός» της κορέσθηκε μέ τή 
Μεσσηνία. Καί δέν επιχείρησαν ούιε τούς 
είλωτες νά άφομοιό^σουν. Οι 'Αθηναίοι 
πάλι πώς νά επιτύχουν στό «ιμπεριαλιστι
κό» τους εγχείρημα, όταν έπιμέναν στενο
κέφαλα στό «άμφοίν άστοίν γεγονώς», ό
ταν δηλαδή σπανιότατα παραχωρούσαν τό 
δικαίωμα τού ’Αθηναίου Πολίτη σέ αν
θρώπους πού δέν ήσαν από πατέρα καί 

-μητέρα ’Αθηναίοι;
Ν* άποδό’ιση κανείς στό τόμο τού Μέ

τρου τήν τέτια ^πολιτειακή άποκ?νειστικό- 
τητα» τού έλληνα; Καλύτερα, νά τήν απο
δώσουμε στό αίτημα τού πηγαίου, τού γνή
σιου, τό τόσο φυσικό άλλως τε σέ μια φυ
λή καλλιτεχνική, δπως οι έλληνες. Κατα
λαβαίνει μάλιστα δ αλλοεθνής καί δ αλλό
φυλος δέν μπορεί ποτέ νά γίνη όμοιος του, 
συγγενικός του. *0 Ρωμαίος, φυσικά, σκέ
φτεται, δτι κι* εκείνο πού τώρα είναι τεχ
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νητό, σέ μια δυο γενιές θά φαίνεται φυ
σικό. "Ομως ό "Ελληνας δεν μπορεί να θυ
σιάσει την γνησιότητα του παρόντος σέ μια 
σκόπιμη πολιτική προοπτική. Νοιώθει άλ
λως τε, δτι οί τέτιες αναμείξεις οδηγούν σ* 
εναν ξώπετσο πολιτιστικό συγκρητισμό, πού 
καταστρέφει τό ήθος και οδηγεί στην ανύ
ψωση των αξιών τής παρακμής, στην εγκε
φαλική δηλαδή συνείδηση, κ«! στή δίχως 
υγιά ηθικά θεμέλια συμπεριφορά.

Και είμαστε υποχρεωμένοι νά προσθέ
σουμε, κρίνοντας κάτω από τό πρίσμα τής 
ώς σήμερα ιστορικής πείρας, δτι ή διαί
σθηση αυτή τού έλληνα μπορεί νά είναι 
στενή και συντηρητική, είναι δμως τουλά
χιστον ειδικά οσον αφορά τή γνησιότητα 
πάρα πολύ σωστή.

9,Ας μήν δμως επιμείνουμε περισσότερο 
στή διερεύνηση τών αιτίων* παρά ξεκινών
τας από τήν αναγνώριση, δτι ή αμυντικό
τητα είναι ή φυσική στάση τού ελληνισμού 
ας μελετήσουμε τώρα τό βαθμό τής πραγ
μάτωσής της μες στήν ελληνική ιστορία. 
Γιατί, κάτι πού είναι φυσικό, δεν επεται 
δτι άντικειμενικεύεται πάντοτε, και μάλιστα 
ακέριο. Ή  πραγμάτωση αυτού, πού είναι 
μέσα μας γνήσιο, προϋποθέτει ισχυρή ύ
παρξη, οί άνθρωποι δμως καθώς και οί 
λαοί είναι ισχυρές υπάρξεις άλλοτε 
άδύνατις, άλλοτε υγιείς, άλλοτε άρρωστες. 
"Αλλως τε, υπάρχει καί τό παρελθόν σέ κά
θε άνθρωπο και λαό, πού προεκτείνεται α
ποφασιστικά στο παρόν και επιδρά στή δια
μόρφωσή του, σάν ανάγκη.

Ή  αμυντικότητα λοιπόν, είμαστε υπο
χρεωμένοι νά τό παραδεχτούμε, πραγμα- 
ματώνεται ακέρια μόνο στήν κλασσική έλ· 
λάδα. Γιατί μετά τον Πελοποννησιακό πό
λεμο αρχίζει ή φθορά καί ό ελληνισμός 
γέρνει κουρασμένος προς τήν παρακμή. Καί 
μπορούμε νά κατανοήσουμε, πόσο είχαν έ· 
ξασθενήσει τώρα τά υγιά του ένστικτα, για 
νά προπαγανδίζονται στον καιρό τού 'Ισο
κράτη σχέδια εξαπλωτικά καί νά δ.ακηρύσ- 
σονται αντιλήψεις, σάν τήν πιο κάτω: «μάλ
λον έλληνας καλεισθαι τούς τής παιδείας, 
τής ήμετέρας ή τούς τής κοοήςφύσεως με
τέχοντας». Γιατί μια τέτια αντίληψη είναι 
όλότελα αντίθετη σ* εκείνο, πού πιο πάνω 
ονομάσαμε «πολιτειακή αποκλειστικότητα»

τών έλλήνων* και δέ χωράει αμφιβολία, δτι 
μόνο ένα impenum εξυπηρετεί.

Κατ’ απ’ αυτό τό πρίσμα ταιριάζει νά 
θεωρηθή καί τό μεγαλούργημα τού ’Αλε
ξάνδρου. Πραγματικά θά ήταν αδύνατο νά 
ύπάρξη, άν δεν είχε προηγηθήαυτή ή χρεο
κοπία τών αξιών τού ελληνισμού καί ή συν
ακόλουθη παρακμή τών υγιών του ενστί
κτων. Γιατί ό ’Αλέξανδρος τον έσυρε σέ 
μια υπερεθνική κοσμοκρατορία καί σέ μια. 
τέτια φυλετική ανάμειξη, πού γιά τούς 
γνήσιους ελληνες τής ακμής ήταν ακατανό
ητη καίτερατική.

Δεν καταδικάζεται βέβαια μ* αυτά δ 
’Αλέξανδρος. Τό πνευματικό έδαφος τής 
Ελλάδος, τότε, είχε κουρασθή από τήν εν
τατική καρποφορία τόσων αιώνων, καί οι 
καρποί του πια ήταν θνησιγενείς. Ό  Ά λέ- 
ξάνδρος λοιπόν μέ τήν ήριοϊκή του πρόσω- 
πικότητα έδωσε νέες αξίες στον ελληνισμό, 
ή μάλλον επήρε τις παλιές καί τις μεταφύ- 
τευσε δημιουργικά σέ παρθένο έδαφος, στο 
έδαφος τής ασιατικής απεραντοσύνης. ’Έ 
τσι βέβαια ό ελληνισμός δέ θά*η πιά τις 
προγονικές αξίες τού ύψους παρά τις κα
τώτερες αξίες τή; έκτασης. 'Οπωσδήποτε, 
έγ.νε πάλι, μ' εναν άλλο τρόπο τώρα, γό
νιμος καί δημιουργικός.

Τό βέβαιο πάντως είναι, ηώς δ ελλη
νισμός μέσα στην απεραντοσύνη τής Αυτο
κρατορίας μοιάζει νά έχει χάσει τάνερά του. 
Γ ι’ αυτό, ύστερα από μεά γοργή άνθηση, 
άποτελματώνεται. Τον Ιο π.χ. αιώνα ό κά· 
μα ος εΐναι γεηκός. Έτσι, ώστε ή αυτό- 
κρατορική πε θαρχία, στήν όποια τον υπέ
βαλαν οί Ρωμαίοι άποδείχτηκε γιά τον άρ
ρωστο οργανισμό τού ελληνισμού σωστική.

Πραγματικά οί Ρωμαίοι τον έμαθαν 
νά μήν έχη προλήψεις φυλετικές καί στή 
θέση τής άποναρκο>μένης π ά αγάπη; γιά 
τήν ελευθερία, τού έβαλαν τή θέληση νά 
πειθαρ·/ή, νά όργοηώνη καί νά διο κή. Ό  
ελληνισμός, ευφυής δπως είναι καί άξιος 
όταν βρεθή σέ καλή κρατική οργάνωση, 
προσαρμόστηκε σ*ήν καινούρια κατάσταση 
καί τά έβγαλε πέρα. "Οταν μάλιστα με τό 
χριστιανισμό ή οικουμενικότητα έγινε αδιά
σειστη ηθική αξία, τι φυσικώτερο γιά τόν 
ελληνισμό, τώρα πού οί Ρωμαίοι είχαν εκ- 
λείψει σιήν ’Ανατολή, από νά τούς διαδεχθή
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αυτός στήν ίιγεσια και νά μετατρέψη την 
^Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σέ Βυ
ζαντινή Έ>·ληνική.

Τό Βυζάντιο είναι μια αυτοκρατορία 
υπερεθνική όπως όλες οί αυτοκρατορίες— 
πού συγχωνεύει πολλές φυλές κάτω από τό 
μύθο ενός ονόματος: τού ονόματος των Ρω* 

’ αίων. ’Έχει οργάνωση ρωμαϊκή, θρησκεία 
χριστιανική, γλώσσα ελληνική, έδαφος εύ- 
ρασιατικό—μέ τό κέντρο τοΰ βάρους στή 
Μικρά ’Ασία—κα'ι φυλή ήγετική τήν ελλη
νική. Τά ιδανικά του είναι ιδιότυπα—«βυ
ζαντινά» πρέπει νά τά ονομάσουμε— και α
ποτελούν μιάν εύρασιατική σύνθεση των 
αύτοκρατορικών και των ελληνοχριστιανι
κών αξιών.

Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς τί τερά
στιο έργο είχε άναλάβει στους λεπτοφυείς 
του ώμους ό ελληνισμός στά χίλια χρόνια 
τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Γιατί αυ
τός ήιαν ό συνθετικός παράγων αυτής τής 
τεράστιας σύνθεσης φυλών, πού ήταν τό 
Βυζάντιο, ό νους καί ή ψυχή, θά λέγαμε, 
αυτού τού πελώριου καί πολυσύνθετου αύ- 
τοκρατορικού σώματος.

"Ομως, είναι πολύ δύσκολο νά είσαι 
έλληνας καί νά έχη; τό κέντρο σου στή Μι
κρά 'Ασία καί νά διοικής και νά διοικήσαι 
απολυταρχικά και νά κατευθύνης στο σω
στό δρόμο άλλους λαούς. ΓΓ αυτό τό λόγο 
αναγκάστηκε ό ελληνισμός, γιά νά άντεπε- 
ξέλθη στά αύτοκρατορικά του καθήκοντα, 
νά ύποβληθή στή χιλιόχρονη περίοδο τής 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας σέ αυστηρή πει
θαρχία, άτεγκτη, άψυχη, εγκεφαλική, σέ 
πειθαρχία πού απλωνόταν σ’ ένα μεγάλο 
μέρος από τις εκδηλώσεις τής ζωής, κα'ι 
πού εδώ άναφέραμε μια μονάχα όψη της, 
τον αττικισμό. Μέ μιά τέτια πειθαρχία δ 
έλληνας, πού από φύση του είναι αυθόρ
μητος εγωκεντρικός άνθρωπος καί ελεύθε
ρος πολίτης, γινόταν τώρα αύτοκρατορικός 
υπάλληλος κα'ι ευσυνείδητος οργανωτής. "Ο 
μως, καί ή ανταμοιβή γι’ αυτή τήν υποτα
γή ήταν μεγάλη: ήταν ή εγκόσμια δόξα, πού 
στεφάνωνε τό Βυζάντιο, όλη αυτή ή τερά
στια αίγλη, πού απλωνόταν εκτυφλωτική 
στους γύρω λαούς.

"Οπως κΓ άν έχη τό πράγμα, τό 1453 
κάποτε ήρθε. Συνηθίζουμε νά θεωρούμε

φρικτή συμφορά τήν "Αλωση τής Πόλης 
από τούς Τούρκους. Και είναι τέτια. "Ο
μως υπάρχει καί ή αντίθετη πλευρά καί 
στήν πλευρά αυτή θεμελιώνεται 6 Νεοελ- 
ληνίσμός. Γιατί άν χάσαμε τή δόξα κερ
δίσαμε ωστόσο κάτι άλλο πολυτιμότερο, τήν 
πατρίδα μας καί τήν ψυχική μας γνησιότη
τα. Ή  ελληνική φυλή τώρα δεν έχει νά κά
νη παρά μέ τον έαυιό της—μέ τον εαυτό 
τη; μάλιστα στή γενέτειρά του. ’Έτσι μπο
ρεί νά δοθή απερίσπαστα στο μεγάλο αυτό 
μέλλημα, καί γυρίζοντας στις υποστατικές 
της ρίζες νά καθαρθή καί νά έξαγνισθή. 
Πραγματικά, τό νόημα τής ελληνικής προ
σπάθειας μές στο εγκόσμιο καθαρτήριο τής 
Τουρκοκρατίας, δέν είναι άλλο παρά τού
το·' Ή  φυλή μας άποτοξινώνεται από τϊς 
φοβερές τοξίνες, πού ή τιτανική της δισχι- 
λιόχρονη θητεία της στήν έκταση—από τον 
Μ. Αλέξανδρο ώς τον Κωνσταντίνο τον 
Παλαιολόγο—τής έδημιούργησε, άποκαθαί- 
ρεται καί ξαναβγαίνει στο φώς τής ίστορι" 
κή: πραγματικύτητος γνήσια καί αγνή—ό
σο βέβαιο γνήσια καί αγνή μπορεί νά ξα- 
γίνη μιά ψυχή μέ τεράστιο παρελθόν. Και 
τής γνησιότητας αυτής έχουμε τώρα απτές 
άντικειμενικεύσεις, τό μεγαλούργημα τών 
Δημοτικών τραγουδιών πρώτα— πρώτα, 
τούς Κλέφτες καί ‘Αρματολούς, τήν επανά
σταση τού 1821, αλλά καί ολα εκείνα πού 
εκφράζουν τό Νεοελληνισμό.

Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς τώρα, ότι 
καί στο Νεοελληνισμό δέν μπορεί παρά μιά 
νά είναι ή φυσική στάση: ή αμυντικότητα. 
Πραγματικά, όλες μας οι αξίες πηγάζουν 
πάλι από τό κέντρο τής αμυντικότητας, από 
αυτό τό αίτημα νά μήν έχουμε παρά δ, τι 
σάν άνθρο>ποι καί σάν έθνος δικαιούμαστε. 
‘Ο Κλέφτης είναι δ κατ’ εξοχήν τύπος τού 
αμυντικού ήρωος. ’Αλλά καί ή επανάσταση 
τού 1821 αμυντική ήταν. Καί οί άλυτρω. 
τικοί πόλεμοι τού 1912— 1913 στήν ίδια κα
τηγορία ανήκαν, αφού τό απελευθερωτικό 
περιεχόμενο υπάγεται μές στο ευρύτερο α
μυντικό πλαίσιο. Καί ή Μικρασιατική πε
ριπέτεια αμυντική ήταν γιά τούς μισούς 
έλληνας—κι* επειδή ήταν τέτια κατά τήν 
πεποίθηοη τοΰ μισού μόνο έθνους, γι’ αυ
τό καί άπέτυχε. Τέλος, οί δοξασμένοι με
γάλοι αγώνες από τό 1940 καί ύστερα ώς
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τον τωρινό της Κύπρου είναι σαφέστατα 
άμυντικοί.

Μπορούμε λοιπόν τώρα νά συνειδητό*, 
ποιήσουμε τό χρέος του Ελληνισμού καί 
τό σωστό δρόμο, πού πρέπει ν9 ακόλουθή· 
ση ή προσπάθεια του: Κι’ άν ακόμη ακμά
ζουν ν^ρω μας οι αξίες τής έκτασης, καί 
αν είσβάλλουν άφθονα μέ δλα τής τεχνι
κής τά μέσα στον τόπο μας και στην ψυχή 
μας, εμείς πρέπει νά τις άρνηθούμε. Γιατί 
ή ψυχή μας, καί μάλιστα δταν ζή στο μι
κρό ετούτο «άλωνάκι», πού είναι ή πατρί
δα μας, μόνο κάτω άπό τον ουρανό μιας 
κατηγορίας αξιών μπορεί ν’ άνθίζη καί νά 
καρπίζη, νά δημιουργή δηλαδή πρωτότυπα

καί άληθινά: τής κατηγορίας των άξιων 
τού ύψους. 9Ά ν  είχαμε αυτοκρατορίες, άν 
ήμασταν απλωμένοι σ' εκτάσεις απέραντες 
ιστός νά κατορθτοναμε κάτι καί μέ τις άξί- 
ες τής έκτασης. Τώρα κάτι καλύτερο άπό 
μιά δουλική μίμηση των τεράστιων εκείνων 
λαών, πού ζούν καί υψώνουν την έκταση, 
δεν μπορούμε νά επιτύχουμε. Είναι δμως 
καμάρι μας—θά έλεγα μάλιστα, αποστολή 
μας στούς κρίσιμους σημερινούς καιρούς— 
νά μην είμαστε κατάλληλοι, νά μην κάνου
με παρά γιά τις αξίες τού ύψους. Γιατί, δ- 
σο νάναι, τό ύψος είναι ανώτερο. Ή  έκτα
ση κι9 άν ακόμη έχη τη δύναμη, δμως τό 
ύψος έχει την αΙωνιότητα.
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Δ Ο Κ ΙΜ ΙΟ Ν *
Ιστορικής τινός ττεμιλήψεως τής ποτέ άρχαίας' καί έγκρίτου  

ήπειρωτικής πόλεως "Αρτης

ΣΧΟΛΙΑ : Γ ΙΑ  Ν Ν Η  Τ Σ  Ο Υ Τ Σ 1 Ν Ο  Υ

Ακολούθως (7ο) μέχρι τής μεταθέσεως τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εις τήν 
Κωνσταντινοΰπολιν και μετά ταΰτα μέχρι του έτους 1204 ή ’Ήπειρος εκυβερνατο 
υπό τής Μακεδονικής Άνθυπατίας, ύποκειμένη εις τούς Αύτοκράτορας Γραικορω· 
μαίους, καίτοι ύποστάσα κατά διαφόρους έποχάς διαφόρους καταστροφάς και σφα- 
γάς, οϊυν παρά του Βασιλέως των Γότθων Άλαρίχου, τώ 396 π.Χ , παρά του’Ατ
τίλα τώ 447, των Βανδάλων τφ 475, των Βουλγάρων τφ 487, των Ούνων τφ 
529, των Σλάβων βαρβάρων τφ 548, των Γότθων του Τοτίλα τφ 551, τού Χα- 
γάνου "Αρχονιος των Χαζάρων τφ 567, των Άβάρων καί άλλων βαρβάρων εθ
νών. Ό ι) ’Εν δέ τοΰτοις, τφ έτει 1083 Βαϊμοΰνδος, δ υιός τού Δουκός τής Ά που- 
λίας Ροβέρτου Γουϊσκάρδου, διασκορπίσας καί νικήσας τον αύτοκρατορικόν στρα
τόν εν έτει 1083 εκυρίευσε τήν ’Άρταν μεθ’ δλης αυτής τής επαρχίας. 9Αποθα- 
νόντος δέ τού Ροβέρτου υπό πυρετού όξυτάτου, επανήλθεν ή ’Ήπειρος είς τήν κυ· * 70 71

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου σελ. 802.
70. ’Αρχικά ή “Ηπειρος άποτέλεσε τμήμα της Μακεδονικής επαρχίας. Μετά τήν επικρά

τηση των Ρωμαίων και στην άλλη, τήν κύρια, Ελλάδα, ύπήχΟηκε στήν επαρχία τής Άχαίας. 
’Αργότερα στα χρόνια του Νέρωνα ή τοϋ Βεσπασιανού, έγινε χωριστή έπαρχία πού τήν διοι
κούσε επίτροπος τού Καίσαρα (procurator). Τήν εποχή τού Διοκλητιανού συστήΰηκε κι* ή έ
παρχία τής νέας Ηπείρου με πρωτεύουσα τό Δυρράχιο.

71. Μέ χρονολογική σειρά τά σημαντικότερα γεγονότα στήν “Ηπειρο, κατά χήνα ' μ.Χ. 
χιλιετηρίδα είναι τά εξής.

—Επιδρομές. Γότθων τού 'Αλάριχου (395 μ.Χ.) θύννων τού ’Αττίλα (447  ̂μ.Χ). Ό - 
στρογότθ·ων τού Μορκιλίνα (473 μ X), Βάνδαλων τού Γιζέριχου (475 μ.Χ), Όστρογότθων του 
Θεοδώριχου (480—490 μ.Χ) πού ό αύτοκρ. Ζήνωνος τούς έστρεψε στήν Ιταλία δπου ίδρυσαν 
όστρογοτθικό κράτος, θύννων (529 μ.Χ) πού πήραν 20.(00 αίχμαλώτους, Όστρογότθων του 
Τοτίλα (551 μ.Χ) πού ήρθαν στήν “Ηπειρο γι’ αντιπερισπασμό τού έλλ. στρατού πού μάχον
ταν εναντίον τους στήν Ίτολία, Βούλγαροί (487,523, 529, 548 μ.Χ) πού ελάχιστα ύπέφερε ή 
^Ηπειρος, Χαζάρων τού Χαγάνου (667 μ,Χ), *Αβάρο>ν (567—579 μ.Χ), Σλαύων (γύρω ατό 700 
μ X) πού έγκατεστάθηκαν στήν ορεινή χιόρα Θεσσαλίας—’Ηπείρου, Σαρακηνών πειρατών (877 
—950 μ.Χ) πού λεηλατούσαν τά ήπειρωτικά παράλια, Βούλγαριον (929, 975 καί 1034 μ.Χ 
πού κατέλαβαν τή Νικόπολη κι’ έμειναν χρόνια, Βούλγαρων τού Πέτρου Δελεάνου (1040 μ.Χ) 
πού κατέλαβαν δλη τήν “Ηπειρο καί μέ κόπο διάχτικαν απ’ τόν Μιχ. Παφλαγόνα, Ούζων 
Σέρβων (Ί059 μ.Χ), Σλάβων Χωροβάτιον (1071 μ,χ) Νορμαδών τού Ροβ. Γυσκάρδου και 
Βοημούνδου (1081—1085 μ.Χ) Νορμανδών τού Βοημούνδου (1107 μ.Χ) Νορμανδών τού Ρο- 
γήρου Β' (1147 μ.Χ)  Νορμανδών τού Γουλιέλμου Β' μέ επικεφαλής τόν Ταγκρέδο (1185 μ.Χ.)

—Μεγάλοι οεισμοί καί πείνα στα χρόνια τού ’Ιουστινιανού. Πέθαναν χιλιάδες. Γκρεμί
στηκαν ολόκληρες πόλεις.

—Επανάσταση τών βλαχοβόυλβάρων γύρω στό 1190—1200 μέ μεγάλες καταστροφές καί 
επανάσταση τού δούκα καί πρωτοστάτωρα του ’Ιλλυρικού Μαν. ΙΙσμίτση πού άναστάτωσε δ 
λη τήν “Ηπειρο.

—Δίνονται άπ* τόν ’Αλέξιο Γ* τό 1199 μ ,χ  μεγάλα προνόμοια στούς Ενετούς στήν 
περιοχή Νικόπολης κ.λ.π.
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ριότητα τής Αυτοκρατορίας, επί ’Αλεξίου Α' του Κοανηνου τφ  1085, διαμείνασα 
εν ειρήνη και ευημερία μέχρι του 1107 έτους διε νέα πάλιν των Νορμαδών ή Ά ·  
πουλιών εισβολή συνέβη, καθ’ ήν ό Βαϊμουνδος μετέβη μετ’ αξιόμαχου στρατού, 
πεζών 40.000 καί ιππέων 5 000, αλλά νικηθείς ενώ προπαρεσκεΰαζεν άξιοπερον 
καί πολυπληθέστερον στρατόν, άπέθανεν άσθενήσας εν ετει 1.111. 9Ακολού9ως ό 
άδελ,φός αυτοΰ δυνάστης Σικελίας καί Νεαπόλεο>ς Ρωγήρος, εξελθών μετ’ αξιόμα
χου στρατού ήρήμωσε καί ήφάνισε διαφόρους πόλεις τής Αυτοκρατορίας, εν ετει 
1.147, τότε καί ή Ή πειρος καί 'Ακαρνανία ΰπέστησαν μεγίστην βλάβην καί αν
δραποδισμόν παρά τών τυράννων Νορμαδών, αλλά καί μετά ταυτα ονκ επαύσατο 
δι9 άεννάοον καταδιωγμών κατατυραννουμένη ή δυστυχής αυτή χώρα, ενδιαφόροις 
εποχαΐς, μέχρι τής υπό τών Σταυροφόρων, διά σφαγών καί λεηλασιών, ου μήν δ- 
αλλά καί δι’ ετέρων άπανθρο)πο)ν ανοσιουργημάτων, καί τής κατακτήσεως τής Πρω- 
τευούσηςτής Γραικορωμαϊκής αυτοκρατορίας περίφημου Κωνσταντινουπόλεως, συμ- 
βάσης τφ  μ.Χ. ετει 1204, 'Απριλίου 12. Έ κ ταύτης δε τής εποχής μέχρι τής υπό 
τών ’Οθωμανών κατακτήσεως άρχεται εν Ήπ-.ίρορ έτερον διοικητικόν πολίτευμα, 
τό τών Δεσποτών ώς ακολούθως. (72)

72. Ό  συγγρ. αν καί κύριο σκοπό του έχει την ιστορία τής "Αρτας, όμως δεν άσχολεί- 
ται μέ την αρχαία Άμβρακία, γιατί πιστεύει πώς ή "Αρια δέν κατέχει τή θέση τής Άμβρα- 
κίας. Κρίνουμε σκόπιμο νά σημεώσουμε έστω καί μέ λίγες γραμμέο τήν Ιστορική εξέλιξη τής 
Άμβρακίας: Ή  Άμβρακία—άγνωστο άν απ' τήν αρχή μέ τό ίδιο δνομα ή άλλο—κατοικήθη- 
κε πολύ πριν απ' τόν Τρωικό πόλεμο, στα χρόνια πού Πελασγοί, Κάρες, Λέλεγες καί Δρύο· 
πες εγκαταστάθηκαν στην "Ηπειρο. Ή  ύπαρξη δρυοπικών ονομάτων στην Άμβρακία αίώνες 
πριν άπ' τούς Κυψελίδες, επιβεβαιώνει τήν άποψη αυτή.

Τ ' όνομά της ή Άμβρακία τό χρωστάει κατ' άλλους στον "Αμβρακα, γιότού βασιλιά 
Θεσπρωτου ή στην 'Αμβρακία τήν κόρη του, κατ' άλλους στην Άμβρακία, κόρη τού Αύγείου 
βασιλιά τής Ηλείας.

Κατά τή μυθολογία, για τήν κατοχή τής πόλεω; ιιάλλωναν ή Άρτεμη, ό Άπόλλθ)νας 
κ ι’ ό ‘Ηρακλής. Στό τέλος ό ντόπιος ήρωσς Κραγαλέος, έδοίσε τήν πόλη στόν Ηρακλή (Ά- 
θανάδας στόν Νίκαδρο, απόσπ. 38). "Ισως ό μύθος αυτός νάχει σχέση μέ τόν άλλο μύθο, κατά 
τόν όποιο ό Ηρακλής σκότωσε τόν πλούσιο τοπικό βασιλιά Γηρυόνη καί τού πήρε τά βόδια 
^Άρριανός—Έκαταιος).

Λίγα χρόνια πριν απ' τόν Τροηκό πόλεμο, ή "Ηπειρος κατακλύστηκε απ’ τούς Δωριείς 
(κοίταξε παραπάνω σημ. 1 καί Θουκ. 11, 68 2—4). Τότε άσφαλώς δέχτηκε τήν /πιρροή τους 
κι* ή'Αμβρακία.

Μετά τόν Τροηκό πόλεμο, πέρασε—κατά τόν Άλικαρνασσέα—άπ* τήν Άμβρακία, πη
γαίνοντας για τήν ’Ιταλία ό Αινείας. Σύγχρονα, άπομεινάρια τού στρατού τών Αχαιών, πού 
γύριζαν άπ* τήν Τροία, ήρθαν στήν "Ηπειρο, ύπόταξαν τούς ντόπιους καί δημιούργησαν πολ
λά κρατίδια, ένα άπ* τά όποια, τό Μολοσσικό, μέ τούς Αίακίδες, έπαιξε σημαντικό ρόλο στήν 
ιστορία τής ’Ηπείρου. Ή  Άμβρακία όμως για πολλούς αίώνες δέν δέχτηκε τήν επιρροή τους. 
Φαίνεται πώς οί Δο<ριεΐ; τήν είχαν κέντρο τους, άν ληφθή ύπ' όψη πώ; τό στόλο μέ τόν όποιο 
ξαναγύρισαν στήν κύρια Ελλάδα, τόν έφτιαξαν στόν αμβρακικό κόλπο. Σίγουρα, όσοι Δωριείς 
παράμειναν καί δέν έφυγαν για τήν κύρια 'Ελλάδα, συγκεντρώθηκαν στήν Άμβρακία καί 
στή γύρο) περιοχή Έ τσ ι εξηγείται άφ* ενός ή αναμφισβήτητη ελληνικότητα τής Άμβρακίας 
(γλώσσα δωρική, ήθη έλ?νηνικό) άπ* τούς πρώτους Ιστορικούς χρόνους κι* άφ* ετέρου ή άφι
ξη τών επίσης δίοριέων Κορινθίιον μέ τόν Γόργο τόν Κυψελίδη, στα μέσα τού εβδόμου αιώ
να π.Χ. (κατά μια άποψη τούς Κορινθίους κάλεσε ό βασιλιάς Μελανέας). Α π ' τόν Γόργο 
καί δώθε ή Άμβρακία μεγαλώνει σέ δύναμη. 'Οχυρώνει όλα τά επίκαιρα σημεία γύρω στόν 
Αμβρακικό κόλπο, φτιάνει στόλο ισχυρό.

Όχυρά της ήταν ή Κορωνησία, οί Δεξαμενές, ή Χαράδρα (κοντά στή Στρογγυλή), ό 
Άμβρακος κλπ

Ή  Άμβρακία έστειλε πλοία κα» άντρες για νά βοηθήσει τούς άλλου; "Ελληνες στόν 
κοινό αγώνα κατά ιών Περσών. Έ τσ ι πήρε μέρος στό 'Αρτεμήσιο, στή Σαλαμίνα καί σάς 
Πλαταιές. Τ ’ όνομά της γράφηκε στόν χρυσό τρίποδα τών Δελφών καί στό άγαλμα τού Διός 
οτήν Όλυμπία.

Στα χρόνια τής ελεύθερης ζωής τη; ή Άμβρακία συγκρούστηκε πολλές φορές μέ τούς
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Κεφάλαιον I '
Περί των Δεσποτώ ν της νΑ ρτης

Meta την παρά των Σταυροφόρων, εν ετει 1204, ’Απριλίου 12, παντελή Λα* 
τινικήν χατακυρίευσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, βασιλιΰσαντος έν αυτή του ενετού 
Βαλδουΐνου Α' (’) διεμελίσθησαν (* 1 2 3) τότε καί τα δυω τής Βασιλείας θέματα, (8) 
τό του Ιλλυρικού καί τό τής Ελλάδος, εν ώ συμπεριελαρβάνετο καί ή “Ηπειρος 

Τ «πασα μέχρι τού Δυρραχίου, εις διαφόρους αυτονόμους ήγεμονίας Γραικών τε καί 
Λατίνων. Κατεκτησέ δέ καί κατέλαβε την ’Ήπειρον, Αιτωλίαν και ’Ακαρνανίαν δ 
νόθος υιός τού έν τή πολιορκία τής Κέρκυρας ναυάρχου (*) και στρατηγού Ίωάν- 
νου Κομνηνοαγγέλλου. (4 * * *)

Θίσπρωτούς, τούς Μολοσσούς και τούς Άκαρνάνες. Πάντα όμως κατέφερνε νά ξαναποκτάει 
την ανεξαρτησία της.

Στόν Πελοποννησιακό πόλεμο στάθηκε στόν πλευρό των Κορινθίων καί Σπαρτιατών. 
Τότε οι δυτάμεις της έταθαν μεγάλη συμφορά στις *Όλπες. "Έτσι άδυνατισμένη τή βρήκε ό 
Θάρυπος ό βασιλάς τών Μολοοσών καί την κατέλαβε. ‘Αργότερα ό Φίλιππος ό Μακεδόνας 
πολεμώντας τον ‘Αρρύβα, αποπειραθηκε νά καταλάβει τήν Άμβρακία για τή δώσει στόν 
σύμμαχό του ‘Αλέξανδρο Α’ τής Ηπείρου, άλλα δεν τά κατάφερε. Μετά όμως τή μάχη τής 
Χαιρώνειας, μπήκαν καί στήν ‘Αμβρακία οί Μακεδόνες. Μόλις μαθεύτηκε ό θάνατος του Φι
λίππου, οί Άμβρακιώτες έδιωξαν τή μακεδονική φρουρά. *0 γιος του ’Αλέξανδρος όμως έ
δειξε διπλωματικότα και δεν τούς εκδικήθηκε. Έπ» Πύρρου του Μ. ή Άμβρακία γίνεται πρω- 
τεύουσά του καί μετά τον θάνατό του οί Μακεδόνες αρχίζουν νά επεμβαίνουν ενεργά στά ε
σωτερικά τής 'Ηπείρου καί νά επιβάλουν βασιλιάδες τής άρεσκείας των. Στά χρόνια αυτά εμ
φανίζονται κι’ οί Αίτωλοί, πού ύστερα από αγώνες κατάφεραν νά περιλαβουν στή Συμπολι
τεία τους καί τήν Άμβρακία. Έτσι ή Άμβρακία δεν μετέχει στό «Κοινόν τών Ήπειρωτών» 
πού ώργανώθηκε ύστερα απ' τήν ανατροπή τής βασιλείας.

Στά χρόνια τών Μακεδονοριομαϊκών πολέμων ή Άμβρακία κρατήθηκε πάντα στό πλευ- 
ρό τών Μακεδόνων. "Οταν οί Ρωμαίοι κατέλαβαν τήν Ή πειρο, ή Άμβρακία άντιστάθηκε γεν
ναία. Τελικά συνθηκολόγησε ύστερα άπό παρέμβαση τού Άθαμάνα Βασιληά Άμύναδρου. 01 
Ρωμαίοι δέν άργησαν νά παρασπονδήσουν. Μάζεψαν όλοτό χρυσάφι τής Άμβρακίας κι* ύστερα 
τήν κατέστρεψαν. Στή θέση της έμεινε ένας μικρός συνοικισμός. Παρά τις υποσχέσεις δε τών 
Ρωμαίων ότι θά έπιστρέψουν στήν Άμβρακία τούς αρπαγμένου; θησαυρούς κ.λ.π. δέν κρά
τησαν τό λόγο τους.

Κοίταξε σχετικά μέ τήν ιστορία τής Άμβρακίας καί τις ύ.τ’ άριθ. 6,7.10,11, 88,39, 40 
σημειώσεις τού Κεφαλαίου Α', καθώς καί όλες τις σημειώσεις τούτου του Κεφαλαίου.

1. Ό  Βολδου'ΐνος ήταν κόμης τής Φλάντρας καί έγινε αύτοκράτορας χάρις στήν υπο
στήριξη τοϋ δόγη τής Βενετίας Δάνδολου.

2 . Ό  διαμελισμός τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας (partitio Romaniae) an* τούς Σταυ
ροφόρους. έγινε μέ βάση τή συμφωνία τού Μάρτη του 1204. Ή  συνθήκη τής διανομής πε- 
ρΐέχεται εις Tafel καί Thomas «Ur Kan den znr altern Handels und Staatsgeschichte» 1, 464—“
488. Τότε βρήκαν τήν ευκαιρία διάφοροι έλληνες άρχοντες νά Ιδρύσουν δικά τους κράτη. 
Έτσι ιδρύθηκαν ή αύτοκρατορία τής Νίκαιας, τό Δεσποτάτο τής Ηπείρου, ή Αυτοκρατορία 
τής Τραπεζούντας.

3. Για τά θέματα κοίταξε παραπάνω στό κεφ. Α' σημ. 1.
4. *0 Ίιυάννης ήταν γιος τού Κωνσταντίνου Αγγέλου καί τής Θεοδίόρας Κομνηνής, 

θυγατέρας τού ούτοκράτορα ‘Αλέξιου Β'. Έγινε στρατηγός καί στόλαρχος απ’ τόν Μανουήλ 
Κομνηνό. σεβαστοκράτορας δέ απ' τόν Ίσαάκιο Κομνηνό. Κυβέρνησε τό θέμα τής ’Ηπείρου 
καί Θεσσαλίας μέ τόν τίτλο τοϋ δούκα. ’Απ’ τή γυναίκα του Ζωή Δούκαινα απόκτησε τέσσα- 
ρα παιδιά, τόν Ίσαάκιο τόν Θεόδωρο, τόν Κωνσταντίνο καί τόν Μανουήλ. Εκτός ομωςάπ’ 
αυτά είχε κι’ ένα νόθο, τόν Μιχαήλ, τόν ιδρυτή τού Δεσποτάτου. Κοίταξε!

—’Ιωάν. Κιννάμου *Ilisteria* έκδ. Meineke, στό Corpus Scriptornm Historiae Byzauii- 
nae, Bonn 1838, Δ\ 6.

— Νικήτα Χωνιάτου σ. 95, 190, 201, 264, έκδ. Βενετίας.
— Miclosich -  Alullcr <Acla et Diplomala greeca medii aevi* Γ \ σ. 58, IVien, 1860—90.
— I. Ροιμανοΰ «Περί τού Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου» σ. 2—3 έκδ. 1895, Κέρκυρα.
— A. Vastliev «Ίστ. Βυζαντ. Αύτοκρ.» σ 641.
—Ά δ. Άδαμανιίυυ «Ίστ. Μεσαίων, ’Ηπείρου» στό τχ. «‘Ήπειρος* έκδ. «Ήπειρ, Ε 

στίας» σ. 49.
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1
Μιχαήλ Α' δ Κομνηνοάγγελος, (δ) εν ετει 1204, δστις συζευχθεις τήνθυγατέ 

ρα του τότε Κυβερνήτου τής ’Ιλλυρίας, Σεναχηρείμ, κατά τινας καλούμενου, άπε 
δίωξε τής ’Αρχής τον ίδιον πενθερόν και εδέσποζεν αυτός. (8) Καταστήσας δε έ
δραν τής ηγεμονίας αΰτουτήν πόλιν των Τωαννίνων,(* 7) έφήπλ,ωσε κατά μικρόν τά ό
ρια τής ήγεμονίας από Ναύπακτού μέχρι του Δυρραχίου, εΐρηνεύσας μεθ* δλωντών 
έαυτου εχθρών, αμα δέ και μετά του εις Νίκαιαν Αυταρχοΰντος συγγενούς αύτου 
Θεοδώρου Α' του Λασκάρεως, εν φιλική σχέσει μετ’ αυτού διάγων. Τούτου οΰν 
μετά δεκαετίαν (8) σχεδόν διά δολοφονίας από γής γενομένου, ήρθη εις τον Δε- 
σποτικόν θρόνον δ αδελφός αυτού.

ν:
f

β καί 6. Ό  Μιχαήλ Α', Άγγελος άπ’ τον πατέρα του, Κομνηνός άπ* τή μάνα του πατέρα 
του τή Θεοδώρα, Δούκας άπ* τό άξίιομά του, στάλθηκε τό 1190 όμηρος απ’ τον Ίσαάκιο 
"Άγγελο στον Φρειδερίκο Α' Βαρβαρόσα. Μέ τήν απελευθέρωσή του γίνηκε δούκας τής Μυ· 
λάσσης καί του Μελανουδίου στή Μ. ’Ασία, μέχρι τό 1194 "Οταν έγινε βασιλιάς ό 'Αλέξιος 
Γ', ό Μιχαήλ επαναστάτησε, άλλα νικήθηκε καί κατέφυγε στον σουλτάνο τοΰ Ίκονίου 
Ρουκρατΐνο, άνέλαβε υπηρεσία κοντά του καί φάνηκε σκληρός σείς Μαιανδρικές πόλεις. Τε
λικά ό 'Αλέξιος τον συγχώρησε. Έ τσ ι τού άνατέθηκε ή διοίκηση τής Πελοποννήσον. λίγο 
πριν άπ* τήν πτώση τής Κων)λης στα χέρια των Φράγκων. Μετά τήν πτιυση τής Κων)λης, ό 
Μιχαήλ πρόσφερε τή βοήθεια του στο Βονιφάτιο, βασιλιά τής Θοσ)κης, κατά τοΰ Βαλδουϊ- 
νου, αύτοκράτορα στήν Πόλη. ’Απογοητευμένος άπ’ τήν εξέλιξη, άποφάσισε νά καταλάβει 
μιά άπ' τις «αδέσποτες» χώρες. *Έτσι ήρθε στήν "Ηπειρο. Φαίνεται πώς ό συγγρ, συγχέει 
δυό παραδόσεις πού υπάρχουν σχετικά μέ τήν ίδρυση τοΰ Δεσποτάτου. Κατά τή μιά ό Μι
χαήλ ήρθε στήν *Άρτα, νυμφεύτηκε τήν κόρη ενός πλούσιου Έλληνα πού κατείχε τήν πόλη 
γιά λογαριασμό τοΰ αύτοκράτορα, καί μέ τή βοήθεια των ντόπιων άνέλαβε αυτός τήν κυ
βέρνηση τοΰ τόπου. Κατά τήν άλλη, τήν πιθανότερη, ό Μιχαήλ ήρθε στήν νΗπειρο σταλμέ
νος άπ' τον Βονιφάτιο, γιά νά βοηθήσει τόν Σεναχερείμ, διοικητή τοΰ Θέματος τής Νικόπο- 
λης. πού άντιμετώπιζε στάση· "Οταν όμως έφθασε ό Μιχαήλ, βρήκε τόν Σεναχερείμ σκοτω
μένο. Τότε κατέστειλε τή στάση καί πήρε γυναίκα τή χήρα τοΰ Σεναχερείμ καί μαξύ μ ’ αυ
τή κι* όλη τήν περιουσία καί τήν εξουσία τοΰ Σεναχερείμ.

7. Κατά τόν Vasiliev «πρωτεύουσα τοΰ κράτους εγινε ή Άρτα» κοίτ: ό.π. σ. 641. Κατά 
τόν ’Αδαμάντιου «μόλις άνέλαβε τόν θρόνον έγκατεστάθη εις τήν πρωτεύουσά του τήν Ά ρ 
ταν» κοίτ: ό.π. σ. 49. Κατά τόν Παπαρρηγόπουλο «πρωτεύουσα τοΰ Δεσποτάτου τής 'Ελλά
δος ήτο ή Άρτα» κοίτ. «Ιστορία Έλλην. Έθνους» τ. Ε', σ. 17. εκδ. 1955.

8. Κατά τά δέκα αύτά χρόνια ό Μιχαήλ Α' έκανε διαρκείς προσπάθειες νά επεκτείνει
τήν εξουσία του. ’Αρχικά στράφηκε κατά των φράγκων τής Πελ)σθυ, άλλ’ άπότυχε. "Υστερα 
κατά των Βενετών πού είχαν καταλάβει τό Δυρράχιο καί τήν Κέρκυρα. Τό 1208, μετά τόν 
θάνατο τοΰ Λέοντα Σγουροΰ, τά φρούρια Κορίνθου, Ναυπλίου, Άργους. Μονίμβασίας. άνέ· 
θεσαν τή διοίκησή τους στον Μιχαήλ. *0 Μιχαήλ έστειλε τότε στήν Πελ)σο τόν άδελφό του 
Θεόδωρο. _ # ,

Στό μεταξύ ό Μιχαήλ Α' ήλθε σε σύγκρουση μέ τούς Λογγοβάρδους μεγιστάνες τής 
Θεσσαλίας καί κατέλαβε τμήματα τοΰ κράτους τους. Παράλληλα συμμάχησε μέ τόν Ερρίκο, 
διάδοχο τοΰ Βαλδουινου στό θρόνο τής Κων)λης καί έδωσε τή θυγατέρα του γιά γυναίκα 
στον άδελφό τοΰ Ερρίκου, τόν Ευστάθιο (1209). "Οταν όμως ό ούτοκράτορας τής Νίκαιας Θ. 
Λάσκαρις κι* οί σλαύοι Βορίλας καί Στρέζας έπετέθηκαν στον ’Ερρίκο, ό Μιχαήλ προτίμησε 
νά συμπράξει μαξύ τους καί νά χαλάσει τή συμμαχία μέ τόν Έρρΐκο. Ά ν καί τότε έχασε τα 
φρούρια τής Πελ]σου, φρόντισε νά ρυθμίσει τις σχέσεις του μέ τή Βενετία καί ύστερα να 
έπιτεθή τοΰ ’Ερρίκου (12 ιΟ—12). Στις επιχειρήσεις συνέλαβε τόν κοντόσταυλο Buffa , πολ
λούς λατίνους άρχοντες καί πολλούς ιερείς λατίνηυς, πού τούς σκότωσε. Ό  πάπας Ίννοκέν· 
τιος Γ ' τόν αφόρισε. Ό  ’Ερρίκος βέποντας τόν κίνδυνο νά μεγαλώνει, βγήκε ό ίδιος να άν- 
μετωπίσει τόν Μιχαήλ. Ά λλ’ επειδή στό μεταξύ κινδύνευε ή πόλη άπ’ τόν Αάσκαρι καί τόν 
Βορίλα, ό ’Ερρίκος άναγκάστηκε \ά  γυρίσει. Τότε, άγνωστο γιά πιο λόγο, ό Μιχαήλ εγκατέ- 
λειψε τούς συμμάχους του καί τά ξανάφτιαξε μέ τόν Ερρίκο. Σέ έπιστολές τοΰ ’Ερρίκου πού 
διασώθηκαν, ό Μιχαήλ άποκαλεΐται traditor potmtissimus .

Μετά τό 1212 ό Μιχαήλ κατέλαβε τό Δυρράχιο καί τήν Κέρκυρα. Τό 1214 ό Μιχαήλ 
δολοφονήθηκε στό Μπεράτι. καθώς κοιμόταν, απ’ τόν υπηρέτη του Ρωμαίο.

Πρέπει νά σημειωθή πώς ή εξουσία τοΰ Μιχαήλ Α' νομιμοποιήθηκε άπ* τόν πρώην 
αύτοκράτορα Αλέξιο Γ', τό 1205. Τότε, καθώς ό Αλέξιος κι* ή γυναίκα του Εύφροσύνη έ
πλεαν γιά τήν "Ηπειρο, πιάστηκαν άπό πειρατές. Τό πλοίο όμως προσορμίστηκε στή Σαλα-
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Θεόδωρος εν I'm 1214. (°) Ούτος λίαν επιχειρηματικός ών καί εχθρός τής 
άναπαΰσεως, εξεστράτευσε κατά των Βουλγάρων και των γειτνιαζόντων αύτφ 
Λατίνων Κυρίαρχων, καί επέτυχεν ϊνα κατακτήση πάσαν εν γένει τήν 
Θεσσαλίαν, τήν Πρίλαπον, τό "Αλβανόν, καί εκ των Βενετών τό Δυρράχιον, φο- 
νεΰσας άμα τφ 1216 ετει, τον ψηφισΐίένΓα Λατίνον τής Κωνσταντινουπόλεως Αύ· 
τοκράτορα καί διερχόμενον τήν δεσποτικήν. αυτού Επικράτειαν, Πέτρον Κουρτε- 
νάλην (* 9 10 11 12) γαμβρόν επ’ αδελφή Ίολίνθη του Βαλδουΐνου Λ'. Πληροφορηθείς ά· 
κολοΰθως δτι ό Πάπας Ρώμης Όνώριος ο Γ' συνέλεγε στρατούς επί καταστροφή 
αυτού, διάτινος συμμορφώσεως καί τέχνης, κολακεΰσας καί διά τεχνικών τινων εκ
φράσεων, κατώρθωσε καταπεισαι τον Πάπαν, ινα άρη τήν κατ’ αυτού Σταυροφο- 
ρίαν. (Π) Ούτω αποφυγών τον τρομερόν κίνδυνον τής Δΰσεως, αμέσως ώς κε
ραυνός επιπεσών κατά των γειτόνων Λατίνων, τφ 1218, (13) κατέκτησε τήν Θεσ
σαλονίκην, τάς Σέρρας καί τάς πέριξ αυτής Πόλεις, έκτος τής *Αχρίδος καί Μελε- 
νίκου, διό επαρθεΐς περιεζώσθη καί οίκειοποιήθη Βασιλικήν ’Αρχήν (18) καί άξί-

ώρα καί ό Μιχαήλ μαθαίνοντας τήν τύχη του ’Αλέξιου, έδωσε πολλά λύτρα για \ά  τόν α
πελευθερώσει. Γ ι’ ανταμοιβή ό ’Αλέξιος αναγνώρισε τήν κτήση τής ’Ηπείρου σά νόμιμο 
κλήρο τοΰ Μιχαήλ καί των διαδόχων του.

Για τόν Μιχαήλ Δ' κοίταξε*.
—Rlidostch— MilUer 6. π, Γ ' σ. 58, Α \ σ. 139, 322, 328, 345.
—Du Cange du Fresne K  «Hist. del’ Empire de Constantinople* q. 9, 1657.
—Innocentii Eptst.ad Baluze, / /  SJS· eP- X V  5$, 77» eP· X I I I  18 4 ,
—K. Hopf c Chrotiiques Grecoromanes*, 1, σ. 2 II.
—Henii de Valenciennes, έκδ. Buchon, σ. 209—10.
—Χρονικόν τού Μορέως, σ. 1298.
—I. Ρωμανού, δ. π, σ. 4—24
— Vasiliev, δ. π σ. 50—51.
— Κ. Παπαρρηγοπούλου «Ίστ. Έλλ. Έθνους* τ. Ε', σ. 5, 16, 25, 26,29, 37— 8, 40—2, 

έκδ. 1955.
9. Πριν γίνει δεσπότης ό Θεόδωρος υπηρέτησε στόν αύτοκρ. τής Νικαίας δπου καί 

διακρίΟηκε. ’Αργότερα ήρθε στήν Ελλάδα κι’ άνέλαβε τή διοίκηση των φρουρίων τής Πε
λοπόννησου για λογαριασμό τού αδελφού του Μιχαήλ Δ', δεσπότη τής 'Ηπείρου. Μόλις 
έμαθε τόν θάνατο τού Μιχαήλ, κατέλαβε τήν εξουσία» παραμερίζοντας τόν γιο τού Μιχαήλ 
(τόν αργότερα Μιχαήλ Β ) πού ήταν νήπιο τότε·

'Απ’ τις πρώτες ενέργειες τού Θεοδιόρου ήταν νά καλέσει στήν "Αρτα τόν περίφημο 
μητροπολίτη 'Αθηνών Μιχαήλ ΆκομινάτΟ, πού μόναζε τότε στήν Κέα. Ό  Άκομινάτος, γέ
ροντας πιά, μέ επιστολή του πρός τόν Θεόδιορο τού εξηγεί τούς λόγους πού δεν έπέτρεπαν 
τή μετακίνησή του. Στήν επιστολή αύτή τόν άποκαλεΐ «καλλώπισμα Κομνηνών, Λουκάδων 
δόξα, Ρωμαίων καύχημα» («Άκομινάτου τά σωζόμενα» υπό Λάμπρου, Β'σ. 336).

10. Ό  Πέτρος Κουρτενάλης ή ΚουρτεναΧος, εκλέχτηκε αύτοκράτορας απ’ τους βαρώ- 
νους στήν Κων)λη. "Ελαβε τό στέμμα άπ’ τά χέρια τού ίδιου τού πάπα Όνιόριου Γ ' σιή Ρώ
μη. Μέ μεγάλη δύναμη ό Πέτρος ξεκίνησε άπ' τό Πρίντεζι γιά τό Δυρράχιο, πού τό κατέ
λαβε. ’Από έκεΐ 0ά βάδιζε" γιά τήν Πόλη. ’Αλλά κοντά στο Έλμπασάν ό Θεόδοιρος τόν συ- 
νέτριψε καί τόν έπιασε αιχμάλωτο, καθώς καί τόν ληγάτο I. Κολώνα, πού συνώδευε τόν 
Πέτρο. Κοίταξε:

— Gardner tEascarids o f Nicaea* σ. 94.
— IV. Miller * The Latins in the Levant* a. 82—3.
— «Gambrige Medieval History», IV , 427.
— Ntkov <Historical Sources o f Bulgaria» σ. 40.
— «Ή αναγέννηση τοΰ Βουλγ. Πατριαρχείου* CCXXYIII, 1855, 21.
—Μηλιαράκη «Ίστ. Βασ. Νικαίας καί Δεσπ. ’Ηπείρου» σ. 125.
11. Τις διαπραγματεύσεις έκαναν ό επίσκοπος Κρότιονα καί ένας καλόγηρος Έφραίμ. 

Ή  συνθήκη έγινε τόν Γενάρη τοΰ 1218. Ό  ληγάτος Κολώνας απολύθηκε, ό Θεόδωρος μπήκε 
υπό τήν προστασία τού Πάπα καί ό Πάπας απαγόρευσε στούς Βενετούς καί στους σταυροφό
ρους, μέ ποινή άφορισμοΰ, νά χτυπήσουν τόν Θεόδωρο.

12. Ή  έπίθεση κατά τής Θεσ)κηςκΡ ή κατάληψή της έγινε δχι τό 1218, αλλά τό 1222.
13. Τόν Θεόδωρο τόν έστεψε αύτοκράτορα ό αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας Δημήτριος
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αν, καί εσπ?υσε καταπιέζειν τον εν Κωνσταντινουπόλει βασιλεύοντα Ροβέρτον. Προ
οδευτικούς δέ κατακτών τάς γειτνιαζοΰσας Πόλεις τής Μακεδονίας και Θράκης, άφί· 
χθη φέρων τον τρόμον και την άπόγνωσιν προς τούς Λατίνους, καταλαβών και την 
3Ανδριανουπολιν και την Βνζίην, μέχρι των τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως. €Ως 
εκ τοιπου ό Πάπας Γρηγόριος Θ' έξεσφενδόνισε κατ3 αυτού τφ 1229, τούς άφο- 
ρισμούς, (u) μή δυνάμενος άλλως αυτόν εκδικηΟειναι. (,5) Μετά δέ τοσαύτας επι
τυχίας, φύσει ανήσυχου πνεύματος άνθρωπος ών και δλως άστατος, άνευ τίνος 
αίτιας και προφάσεως (*7) έλυσε τάς μετά τού Βασιλέως ιών Βουλγάρων Ίωάννου 
3Ασάν, πεν-θερού τού αδελφού αυτού Μανουήλ έπι ιή νόθφ θυγατρι Μαρία, φιλι- 
κάς συνθήκας, ( ,7) και ώρμησε κατά των Βουλγαρικών χωρών* άλ?.ά γενναίος άν- 
τιπαραταχθέντος τού Άσάν, περί τον Έ βρον ποταμόν, νικάται και αιχμαλωτίζε
ται, ( ,8) επειδή δέ ούκ έπαύσατο, καίτοι εις τοιαύτην κατάστασιν περιορισμού ών, 

. έπενεργών και χαλκεύων νεωτερισμούς και συνομωσίας κατά τού Άσάν, ετυφλώθη 
κατά διαταγήν αυτού, κυβερνήσας έτη 15. (* 14 * 16 17 18 19) Τούτου δέ ούτως εκτυφλωθέντος,(20)
Χωματιανός, γιατί άρνήΟηκε ό μητροπολίτης Θεσ)κης Κων)νος Μεσοποχαμίτης. Γιάχήν στέ
ψη κοίταξε:

—Γ. Άκροπολίτη *Annales>  κεφ. 21· έκδ. Heisenberg j j .
— J '. Β. P itra  « Analecta sacra ct dassica spictlegio Soles mensi par at a* ΪΎ, ep. 114,448—90.
— M. S. D rinov  «μερικά έργα Δημητρίου Χωματιανού, ώς ίστορικαί πηγαί» στό «Ρϊ- 

zantiysky Vremennik*  II, 1895, II, σ. 1.
—  Vasilievsky *Epirotica sacculi XIII»  στό Viz. Vrem », III, 1896, 285—99.
14. Ά πό  to 1222 ή 'Αγία Έ δρα  άρχισε νά τά χαλάει μέ τον Θεόδωρο. Ό  πάπας *0- 

νώριος στις 26—10—1222 έγραψε σιόν Θ· ένα γλυκόλογο, άλλα και απειλητικό γράμμα, συ- 
νιστώντας του νά παψει νά ενοχλεί τούς Λατίνους (κοιτ; Honor. III. E pist.  y l l .  14) Οί άφο- 
ρισμο» του 1229 περιλοβαιναν τον Θεόδωρο και τον Φρειδερίκο Β' τής Γερμανίας, μέ τον ό
ποιο είχε συμμαχήσει ό Θεόδωρος.

35. Τόν Μάρτη του 1225 έγινε μέ παρακίνηση του πάπα εκστρατεία των φράγκων κα
τά του Θεόδωρου, υπό τόν Γουλιέλμο Μομφερρατικό. Άλλ* ό Γουλ, πέσανε κι* οί δυνάμεις 
του διαλύθηκαν. Τότε ο (4. έχτισε τόν περίφημο πύργο τού Δυρραχίου γιά οχύρωση τής πό- 
λεως και τής γύρα;) περιοχής *Ί α μή επ’ αυτήν βάλιυσι χάρακα οΐ Σικελίαθεν έγχάσκοντες 
4)ήρες καί όσοι τφ Άδρίςι έμπερινήχονται* (κοίτ: M usioxidi, Cose cor. o .L lY .)

Στόν πύργο αυτό ό Θ. χάραξε και τούς παρακάτο) στίχους:
«Θεόδωρος Μέγιστος έν στρατηγίαις,
Δούκας Κομνηνός, εύσθενής, βριαρόχειρ, 
έχθροις απροσμάχητος, άκάμας πόνοις...»

(Κοίταξε: «Μνημοσύνη» τ. α ', τχ. ΙΒ ', σ. 265).
16. *Από τό 1225 μέχρι χό 1229 ό Θ έμεινε σχετικά ήσυχος, μέ απασχόλησή τό εμπό

ριο καί τήν κατοχύρωση τού κράτους του μέ στρατιοοτικά έργα και συμμαχίες.
17. Ή  λύση τής συμμαχίας Θεόδωρου—‘Ασάν οφείλεται στό ότι μετά τό θάνατο τού λα- 

τίνου αύτοκράτορα Ροβέρτου (1228), οί βαρώνοι σκέφτηκαν νά δώσσουν τήν αρχή στόν βούλ- 
γαρο βασιλιά Ιωάννη Άσάν, σφοΰ άρροβωνιάσουν τήν κόρη του μέ τόν δεκαετή Βαλδουΐνο 
αδελφό τού Ροβέρτου’.* Ο Άσάν, δέχτηκε, ύποσχέθηκε μάλιστα νά βοηθήσει τό μέλλοντα 
γαμπρό του νά ανακτήσει τις δυτικές χώρες πού κατείχε ό Θεόδωρος. Αύτή ή απόφαση τού 
Ά σάν, άσχετα μέ τόν άν οι βαρώνοι υπαναχώρησαν, έξιυργισε τόν Θεόδωρο. Καί βρήκε τήν 
ευκαιρία, ύστερα άπό χή συμμαχία του μέ τόν Φρειδερίκο Β', νά έπιτεθη στόν Άσάν (κοίτ: — 
Ρωμανού, δ.π.σ. 39 καί Vasiliev, δ.π.σ. 648)

18. *Η μάχη έγινε κοντά στήν Κλοχοτινίχσα, τό σημερινό Semitje, τόν Απρίλη τού 1230. 
Μετά τή μάχη αυτή οι Βούλγαροι κατέλαβαν τήν Άνδριανούπολη, όλη σχεδόν τή Μακεδονία 
καί τήν ‘Αλβανία, μέχρι τό Δυρράχιο. Στα χέρια τών Ελλήνων έμειναν ή Θεσσαλονίκη, ή 
Θεσσαλία καί ή *Ήπειρος. ’Απ’ χή μάχη τής Κλοκοτινίτσας διασώθηκε ό νεώτερος αδελφός 
τού Θεοδώρου, ό Μανουήλ, πού αναγορεύτηκε στή Θ-σ]κη ούτυκράτορας. Στή θ'έση αυτή 
έμεινε ό Μανουήλ δέκα χρόνια, χωρίς νά τον ενοχλεί ό Άσάν γιατί τόν έκανε γαμπρό άπό 
θυγατέρα. Στό μεταξύ ή "Ηπειρος έγινε χωριστό δεσποτάτο, άσχετο μέ τήν αυτοκρατορία 
τής Θεσ)κης (κοίταξε παρακάτω σημ. 21).

19. Ό  Θεόδωρος κυβέρνησε άπό τό 1214 μέχρι τό 1230.
20. Ή  δραστηριότητα όμως τού Θεοδώρου δέν σταματαει μέ τήν τύφλοοή του. "Οταν τό 

1237 ή 1240 δ Άσάν παντρεύτηκε τήν Ειρήνη, θυγατέρα τού τνφλού θεοδώρου, ό Θεόδωρος 
κατάφερε τόν πεθερό του νά τόν Ιλευθερώαει καί νά τόν βοηθήση νά ξαναπάρει τή θεσ)κη άπ*
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μεταβάς έκ Πελοπόννησον, κατά πρόσκλησιν τον 
Α' παρέλαβε την δεσποτείαν μόνον τής παλαιός

3

Άσάν, ό νόθος υιός Μιχαήλ του 
Ηπείρου.

Μιχαήλ Β' έν ετει 1229, (3Ι) δτε άποκατέστη ή Πόλις Ά ρτα, αντί τής μέχρι 
τής εποχής ταΰτης Ναύπακτον, καθέδρα Δεσποτική τε και ’Αρχιερατική (21 22 23 24 25) πα
λαιός ’Ηπείρου' αποβιώσαντος δέ μειά τινα ειη καί του θείου αυτοΰ Μανουήλ ά· 
δε?φοΰ του Θεοδώρου, τφ 1241, (as) προσετέδη και ή Επικράτεια εκείνου Θεσ· 
σαλομακεδονία αυιφ, καθάπερ είτα, αποθανόντος και τοΰ ετέρου θείου Δεσπότου 
Κωνσταντίνου (7Α) προσετέθησαν και αί χώραι τής νέας ’Ηπείρου, εν αίς έδέσπο- 
ζεν εκείνος, τφ αύτφ, καί ούτως ηυξησεν αρκούντως ή ’Ηπειρωτική Δεσποτεία’ 
ούτως ουν αποκατασταθείς ουτος Δεσπότης, συνήλθεν εις γάμον, (2δ) προστασίςι 
του Άσάν, μετά τής θυγατρός του Γάλλου τήν καταγωγήν, Σεβαστοκράτορος Ί -  
ωάννου Πετραλείφου, εΰγενοΰς και ωραίας ψυχή τε και σώματι Θεοδώρας, έν έ-
τόν Μανουήλ. *0 Άσάν προτίμησε τότε τόν Θεόδωρο απ’ τον Μανουήλ. *0 Θ. μπήκε στή θεσ- 
σαλ(κη. *0 Μανουήλ χατάφυγe οτή Θεσσαλία. Καί στή θεσ]κη στέφθηκε αΰτοκράτορος ό γιος 
τοΰ θεοδώρου, ό ’Ιωάννης.

Ό  αΰτοκρ. όμως τής Νιχαίας ‘Ιωάννης Βατάτζης τό 1242 άνάγκχσε τόν ’Ιωάννη "Αγ
γελο νά παραιτηθή άπ* τό θρόνο τήςθεο |χης καί νά κρατήσει τόν τίτλον τοΰ δεσπότη, σαν υ
ποτελής στην αΰχοκρ. τής Νικαίας. Τό 1244 ό ’Ιωάννης "Αγγελος πέθανε. Τόν διαδέχθηκε 6 
άδελφός του καί γιός τοΰ θεοδώρου—Λημήτριος, που τό 1246 συνελήφθηκε καί έξορίστηκε άπ’ 
τόν ’Ιωάν. Βατάτζη. Σύγχρονα διώχτηκε άπ* τή θεσ)κη κι* ό τυφλός Θεόδωρος που κατέφυγε 
στά'Βοδενά καί τό Όστροβο. *Έτσι καταλύθηκε τό ηπειρωτικό κράτος τής θεο)κης.

*0 Θεόδωρος παρ’ όλα αδτά δεν ήσύχασε. Τυφλός καί γέρος πιά, ήρθε σέ συνεννόηση μέ 
τόν άνεψιό του Μιχαήλ Β' (κοίταξε παρακάτω σημ. 21^ καί τόν παρακίνησε νά χτυπήση τόν 
Βατάτζη. "Οταν ό Βατάτζης νίκησε, κι* ο Μιχαήλ Β' υπόγραψε ειρήνη, παραχωρώντας όλη τήν 
απάνω άπ* τήν Έγνατία όδό χώρα στόν Βατάτζη, τότε ό Θεόδωρος κλείστηκε σέ μοναστήρι μέ
χρι τό θάνατό του.

Γιά τό Θεόδωρο κοίταξε:
— Liber plcgiorum fo l, 9 tv , Hopf, 252.
— Sabellic Pr. Dtca. Li hr. Oiiavo.
—Άκροπολ. σ. 27, 37, έκδ. Βόννης,
— Gregor it IX , Ep. JII. 46.
—Γρατ. Ζώρζης, σ. 129—31.
— Cose Core. σ. L V.
—  Vasiliev, ό. π, σ. 642 — 55.
— Ά δ. Άδαμαντίου, ό. π, σ. 52—4.
—Παπαρρηγοπούλου, ό. π, σ. 45, 53.
— Ρωμανού, ό. π. σ. 24—40.
21. *0 Μιχαήλ Β'—που τό πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος—ήταν γιός τοδ- 

Μιχαήλ Δ' καί τής χήρας τοΰ Ιεναχερείμ. Ό ταν πέθανε ό Μιχαήλ Α \ τό θρόνο σφετερίστηκε 
ό Θεόδωρος "Αγγελος, θειος τοΰ Μιχαήλ Β’, μέ τόν ισχυρισμό πώς ό Μιχαήλ Β' ήταν νόθος. 
Τότε ή μητέρα του τόν πήρε— νήπιο—καί κατέφυγαν στήν Πελοπόννησο, Έ κ ε ΐ ό Μιχαήλ Β' 
μεγάλωσε μέσα σέ άσημότητα.

"Οταν ό Θεόδωρος αίχμαλωτίστικε άπ’ τόν Άσάν, τότε ό Μιχαήλ πέρασε στή Θεσσαλία. 
Έ κ εΐ γνωρίστηκε μέ τήν Θεοδώρα Πετραλείφα, κόρη τοΰ ’Ιωάννη Πετραλείφα, σεβαστοκράτο·· 
ρα καί μεγάλου χαρτουλάριου. Τήν έγάπησε καί τήν πήρε γυναίκα. 'Από έκεΐ κατέβηκε ξα
φνικά στήν "Αρτα ί'Άκαρνανία_ κατά τόν Ίώβ. κοίτ: παραπάνω Κεφ. Α' σημ. 15) καί μέχρι 
τό 1236 κατώρθωσε νά κυριαρχήσει στήν "Απειρο, ’Ακαρνανία, Αιτωλία, Κέρκυρα καί σέ μέρος 
τής Θεσσαλίας.

22. Κοίταξε παραπάνω Κεφ. Λ', σημ. 19, σημ ta ',  σημ. 42.
23. Ό Μανουήλ μετά τό διώξιμό του άπ’ τή θεσ)κη, μέ τή βοήθεια τοΰ Βατάτζη κρατή

θηκε στήν Θεσσαλία, Αλλά γρήγορα ήρθε πάλι σ* έπαφή μέ τόν τυφλό άδελφό του Θεόδωρο. 
Τό 1241 πέθανε.

24. Ό Κωνσταντίνος ήταν κι’ αΰτός άδελφός τοΰ Μιχαήλ Α', τοΰ θεοδώρου καί τοΰ 
Μανουήλ, κι’ είχε στήν έξουσία του πολΰ μικρή έκταση στή Νέα "Ηπειρο.

25. Ό  γάμος τοΰ Μιχαήλ Β' μέ τήν Θεοδώρα έγινε πριν άπ* τά παραπάνω γεγονότα, 
δηλ. πριν άπ* τους θανάτους τών θείων του Μανουήλ καί Καν)νου. "Αλλωστε ό ίδιος ό συγγρ. 
τόν ορίζει στό 1230.
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tel  1230. Κυβερνήσας δέ την έαυτοΰ επικράτειαν, μεταξύ διαφόρων περιπετειών 
(2β) καί καταδρομών και ηθικών ελαττωμάτων, τ9 άληθές εΙρήσΟω, ενιαυτούς 40,

26. 01 περιπέτειες του Μιχαήλ Β' ήταν οί έξης: Άφου ανασυγκρότησε τό Δεσποτάτο, 
γιά κάμποσο καιρό τά πήγαινε καλά μέ τόν ί. Βατάτζη. μάλιστα γίνηκε καί προξενιό τοδ γιοδ 
του Νικηφόρου μέ την έγγονή τοδ Βατάτζη, τη Μαρία. ’Αλλά τότε μπήκε στη μέση ό Θείος 
του Μιχαήλ, ό τυφλός Θεόδωρος (1250) καί τόν έπεισε νά στραφεί κατά του Βατάτζη. ‘Ο Β. 
μέ μεγάλες δυνάμεις πέρασε τή Θεσ]κη καί στράφηκε πρός τά Βσδενά όπου βρισκόταν ό Θεό
δωρος. Ό  θ. άναγκάστηκε νά φύγει γιά τόν Μιχαήλ καί τα Βσδενά παραδόθησαν στον Β. ό ό- 
ποίος συνέχισε προχωρώντας στή γύρω περιοχή. Τότε παραδόθηκαν στον Β. πολλοί άρχοντες 
τοδ Μιχαήλ, ακόμα κι* 6 γυναικάδελφός του θεόδ, Πετραλείφας. ‘Ετσι ό Μ. άναγκάστηκε νά 
ζητήση εΙρήνη κι* έστειλε στόν Β. γ ι’ αύτό τό σκοπό, τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ξηρό, τον 
γαμπρό του Μεσισσηνό κι* άλλους. Μέττ,ν ειρήνη που κλείστηκε, ό Μ. παράδινε στόν Β..μερι
κές πόλεις καί φρούρια, καθώς καί τον τυφλό Θεόδωρο.

Το 1955, ό I. Βατάτζης πέθανε και τον διαδέχτηκε ό θεόδ. Β. Λάσκαρης. Τότε—Γενά
ρης 1256 — 0 Μιχαήλ άποστάτησε κ ι’ άρχισε νά προελαύνει στις χώρες του Λάσκαρα Ό  Αά· 
σκαρις άναγκάστηκε-^φθινόπωρο 1256 —νά βαδίσει κατά Μ. Γιά ν ’ άποφύγει τόν κίνδυνο 6 Μ. 
έστειλε σέ συνάντηση τοδ Δ. τή γυναίκα του Θεοδώρα (την άγία), που είχε άποδειχθή κατάλ
ληλη γιά διαπραγματεύσεις. *Λλλά ό Δ. κράτησε τη θεοδώρα καθώς καί τό γιό της Νικηφόρο 
που τήν ακολουθούσε, καί έθεσε βαρειούς όρους: ’Εκτός άπό την έπιστροφή τών χωρών που 
τού πήρε ό Μιχαήλ κ ι’ απ’ τούς γάμους τού Νικηφόρου μέ τή Μαρία, νά του δοθούν τά Σέρ· 
βια καί τό Δυρράχιο. Ή  θεοδώρα «οΰσα εντός τών χειρών έκείνου ώς έν είρκτήβ δέχτηκε, ό 
δε Μιχαήλ θέλοντας νά σώσει τή γυναίκα καί τό παιδί του δέχτηκε κι* αύτός.

'Αλλά τό χάσιμο τών Σερβίων καί τού Δυρραχίου στοίχισε πολύ στόν Μιχαήλ. Ήθελε 
λοιπόν μ* οποιοδήποτε τρόπο νά έκδικηθή. Έβαλε τή Μαρία, γυναικάδελφή του, πού ήταν τότε 
χήρα, νά καμωθή τήν έρωτευμένη μέ τόν Κων]νο Χαβάροίνα, διοικητή τού Έλμπασάν καί τής 
Νέας 'Ηπείρου. Δύτη τόν παράσυρε κ ι’ ό Μιχαήλ τόν συνέλαβε. Σύγχρονα έπαναστάτησαν κα
τά τού Δάσκαρι ο ί ’Αλβανοί. Ό  Μιχαήλ μέ Ισχυρές δυνάμεις πολιόρκησε στό Πρίλαπο τόν ί- 
στοοικό Γ. *Δκροπολίτη. πού ήταν διοικητής όλης τής χώρας άπό τόν ’Αξιό μέχρι τό Δυρρά
χιο, προχώρησε δέ καί κατέλαβε τά Βοδενά, τή Βέρροια καί άλλες πόλεις. *0 Λάσκαρις έστει
λε δυνάμεις γιά ν' αναχαιτίσει τόν Μιχαήλ. Άρχισε τότε ένας σκληρός καί αμφίρροπος αγώ
νας. Οί δυνάμεις του Α. συνέλαβαν καί σκότωσαν τόν Θεόδωρο, νόθο γιό τού Μιχαήλ. Κι’ ό Μ. 
συνέλαβε τόν Άκροπολίτη.

Στό μεταξύ κατέλαβε τά δυτικά παράλια τής Νέας Ηπείρου, Δυρράχιο, Δδλώνα, Βελέ- 
γραδα, ό Μαμφρέδος, νόθος‘γιος τού Φρειδερίκου Β', Κυβερνήτης τής Σικελίας. Ό  Μιχαήλ 
συμμάχησε μαζύ του, τούδωσε μάλιστα γιά γυναίκα τήν κόρη του 'Ελένη καί γιά προίκα τήν 
Κέρκυρα καί τά απέναντι ηπειρωτικά παράλια (1259). Τόν ίδιο χρόνο πάντρεψε τήν άλλη κόρη 

- του, τήν Άννα, μέ τόν πρίγκηπα τή ς’Αχαίας Γουλιέλμο Β' Βιλλεαρδουίνο. Έτσι μέ τή συμμα- 
χία τών δυό ξένων ηγεμόνων ό Μιχαήλ έγινε δυνατός. Τόν ίδιο καιρό πέθανε ό Θεόδ. Β" Δάσκαρις 
κι* άνέλαβε τή διοίκηση τού κράτους τής Νικαίας δ Μι*/. Παλαιολόγος. ’Αρχικά ό Π&λ. έστειλε 
στόν Μιχαήλ πρεσβεία γιά φιλία καί εΙρήνη. ’Αλλά ό Μιχαήλ δέν δέχτηκε. Τότε ό Ιίαλ. έξωρ- 
γίστηκε κι’ έστειλε δυνάμεις κατά τού Μ. “Ύστερα άπό πολλές διακυμάνσεις, ό Μιχαήλ κι’ οί 
ξένοι σύμμαχοί του συντρίφτηκαν στην Πελαγονία (Όκτωβρ. 1259). Ή ήττα αυτή χρωστιέται 
κατά τή γνώμη πολλών, στόν νόθο γιό τού Μιχαήλ, τόν ’Ιωάννη, πού έπειδή οί ξένοι σύμμαχοι 
τόν προσέβαλαν, έπεισε τόν πατέρα του ότι κινδυνεύει άπ’ τούς γαμπρούς του Μαμφρέδο καί 
Γουλιέλμο κι* έτσι οί δυνάμεις τού Μιχαήλ δέ έλαβαν μέρος στόν αγώνα. Ό  Παλ. τσάκισε 
τούς Δατίνους, ό Μιχαήλ Β' τόσκασε κ ι’ ό γιός του Ιωάννης πήγε μέ τόν Παλ.

Μετά τήν μάχη τής Πελαγονίας οί δυνάμεις τοδ Παλ. κατέκλυσαν τήν Ήπειρο πολιόρ
κησαν τά Γιάννενα, κατέλαβαν τήν Άρτα, κ ι' άπόλυσαν άπ* τίς φυλακές τής Άρτας τόν Ά - 
κροπολίτη. Ό  Μιχαήλ μαζύ μέ τήν γυναίκα του θεοδώρα καί τόν γιό του Νικηφόρο κατέφυ
γαν στή Αευκάδα καί στήν Κεφαλλωνιά. ’Ενώ ό Μιχ. ήταν ατά νησιά, πήγε καί τόν συνάντησε 
δ γιός του Ιωάννης καί τούδωσε πληροφορίες γιά, ζην κατάσταση στήν Ήπε.ρο. Ό Μιχαήλ πή
ρε κουράγιο. Αποβιβάστηκε στήν Ήπειρο καί κατέλαβε την Άρτα, πού οί κάτοικοί της ήταν 
πάντα άφοσιωμένοι σ’ αυτόν. Έχοντας καί τή Βόνιτσα, έδιωξε τΙς δυνάμεις του Παλ. άπό τήν 
δλη τήν Ήπειρο κ ι’ άνασύστησε τό Δεσποτάτο.

Ό Μιχ. Παλ. έστειλε έναντίον του τόν Αλέξιο Στρατηγόπουλο, ό οποίος όμως νικήθηκε 
στά Τρίκορφα τής Θεσσαλίας κι’ αιχμαλωτίστηκε. Ό Στρ. απελευθερώθηκε μετά τήν υπογραφή 
τής συνθήκης (1260) Στίς 26 ’Ιουλίου 1261 6 Στρατ. κατέλαβε τήν Κων]λη καί κατέλυσε τή λα- 

'τινική αύτοκρατορία, καταπλήσσοντας όλο τόν κόσμο. ’Αμέσως μετά, ό Στρ. έπεχείρησε νέα 
έκστρατεία κατά τοδ Μιχαήλ, άλλά καί πάλι αιχμαλωτίστηκε. Εκμεταλλευόμενος τή νίκη του 
ό Μ. έστειλε τή γυναίκα του θεοδώρα καί τόν νόθο γιό του ’Ιωάννη στόν Παλ. γιά νά δπο-
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άπεβίωσεν εν "Αρη] και έτάφη εκ δεξιών του Ναού τής Μονής Βλαχερνών, (87) 
άφείς τρεις υίούς γνησίους εκ της ενάρετου και Θεοφιλούς Θεοδώρας γεννηθέντα 
αυτφ, Νικηφόρον,. Δημήτριον τον καί Μιχαήλ μετονομασθέντα καί "Ιωάννην καί 
δυο νόθους εκ τής Άρταίας Κυρία:, (38) ώς φαίνεται, τον τε ακολούθως ψηφι- 
σθέντα επί τε πολεμικοΐς επιχειρήμασι καί επί άξιότητι, "Ιωάννην καί ετερον Θε
όδωρον* (a0) ό Δεσπότης ούτος Μιχαήλ, μεταξύ των πολεμικών αυτού κατορθωμά
των, εκόσμησε καί την "Επικράτειαν αυτού, οίκοδομήσας πολλούς ‘Ιερούς Ναούς 
(27) καί ικανά φρούρια’ κτίσμα τούτου υπάρχει καί το Ά λ ή —Πασσά έπαυ£ηθέν 
νεόκτισιον φρούριον (λη') τής *Άριης. άνακαινισθέν υπό Νικηφόρου τού Β', τφ * I,

γραφή συνθήκη. *Αν καί 6 ’Ιωάννης κρατήθηκε για όμηρός, ό Μιχαήλ δέν άργησε νά άρχίαει 
νέες επιχειρήσεις κατά των βυζαντινών. Τότε (Τ263—4) ό Μιχ·. Παλαιολόγος έστειλε έναντίον 
του τόν Ιωάννη Παλαιολόγο. Ό  Μιχαήλ ζήτησε συνάντηση, κατά την οποία οΐ δυό αντίπαλοι 
φιλήθηκαν. *0 Μιχαήλ Β* παράδωσε τά Γιάννενα στόν Ηαλ. κι* ό γιος του Νικηφόρος παντρεύ
τηκε τήν “Αννα Παλαιολογίνα Καντακουζηνή, ανεψιά του Παλαιολόγου.

Δέν πρέπει νά παραλείπουμε πώς λίγο μετά τήν συμφιλίωση του Μιχαήλ μέ τόν Πα- 
λαιολόγο, ό πάπας έστειλε κατά του Μαμφρέδου (βασιλιά πιά τής Σικελίας) τόν παπικό Κάρο-, 
λο d* Angou. ΌΜαμφρέδος πιάστηκε καί σκοτώθηκε (1266). *Η γυναίκα του ’Ελένη*—κόρη του Μι
χαήλ Β'—πιάστηκε κι* αύτή καί πέθανε τό (1*271) στή φυλακή. Ί Ι  Κέρκυρα κ ι’ άλλες χώρες 
του Μαμφρέδου καταλήφθηκαν άπ’ τόν τόν Φίλιππο Κινάρδο, ναύαρχο του Μαμφρέδου. 'Ο Μι
χαήλ έ?πίζοντας τότε νά πάρει στην έξουαία του τήν Κέρκυρα, ώργάνωσε συνωμοσία κατά τού 
Φιλίππου καί τόν δολοφόνησε. ’Αλλά δέν πέτυχε νά πάρει τήν Κέρκυρα, γιατί οί φράγκοι τής 
Κέρκυρας άντιστάθηκαν. Ό Μιχαήλ πέθανε τό 1271. (κατά τόν Ρωμανό τό 1266).

Γιά τόν Μιχαήλ Β' κοίταξε:
—Barone * Noiizic Sioriche di Carlo I I I  d i D urazzo» σ. 59—65.
—H uillard—Briholles, Hist. dipt. VI, p. 586,630,685—6, 772.
—Δελτίον *Ιστ. *Έθν. Έτ. 'Ελλάδος, τχ. 8ον, σ. 586.
— M illler. Histor. Denkmdler σ. 198.
—Άκροπολ. 49, 63, 68, 72 76, 77.
—*Γρηγ. Βτβλ. Β' κεφ. 8', Βιβλ. Γ' κεφ. 1, 5, 8, Βιβλ. Δ' κεφ. 2, 3.
—M ur alt «Essai dc Chronographte Byz* I o. 375.
—Παχυμ. Δ' σ. 2*2, 30, Β' σ. 11, 12 -3 , 26, 27, Γ' σ. 7, 16, Δ' σ. 27.
—Buchan «Reciterches Hist» I σ. 1(33.
—  Ughelli. Jtal, Sacr. VI, a. 11 A.
— D el Giudiee «La fam ig lia  d i Be M atnfredii o. 17 καί III, L X X I  επ.
—Hopf. I, o. 297.
— 'Επιστολή Κλήμεντος άπό 1—10—1266 στή Συλλογή Marlene.
—Ν. Festa «Le Letter Greche di Federico I I  (Archivio storico iialiano, X III ,  1894, 15*—
—Miclosick— Mtiller, ό. π, II 68—9, III 60—75, 230—250.
— Gardner «Lascarids o f  Nicaea* a. 226, 248.
— «Annales» κεφ. 81, εκδ. Heisenberg, 171.
— «De vita sua opusculum* παρ. V I I  (Chrislianskoe Clenie) II, 1885, 534.
—Μ. Δένδία «Le ro i M anfred de S idle ei la bataille de Pelagonie» (Melanges Charles D ieht)

I, 55-60.
—Krtimbachtr < Geschielite der Byzantinichen IAttcraiur» 93,476.
— Vasilievsky «Epirotica Sacculi X I I I » (Viz. Vrem, III)  234, 239—99 (1899).
—I. Ρωμανού «Άνδεγαυ’ίκόν δίπλωμα περιέχον χρυσόβουλλον Μιχαήλ Β'» στό ΔΗ. 

•Ιστ. *Εθν. *Κτ, τ. Β', τχ. Α', σ. 587-608 (1899). ’
27. Γιά τή μονή Βλαχερνών καί τούς άλλους Ναούς γίνεται λόγος παρακάτω στό Κεφ. ΙΓ \
28. Πρόκειται γιά τήν ε&γενή Ι’αγγρηνή. μέ τήν οποία συνδέθηκε ό Μιχαήλ Β' έρωτικά. 

’Αποτέλεσμα τού δεσμού ήιαν ή απομάκρυνση τής συζύγου τού Μιχαήλ θεοδώρας (τής άγιας) 
όταν μάλιστα ήταν έγγυος. *11 θεοδώρα έμεινε οτά γύρω χωριά πέντε χρόνια. Τελικά ό Μιχα
ήλ τήν έπενέφερε καί έζησαν εύτυχισαένοι (κοίτ, παραπάνω Κεφ. Α'σημ. 15 καί Κεφ. Β' σημ. 9).

29. Ό Θεόδωρος (κοίτ. παραπάνω σημ. 26) σκοτώθηκε σέ μάχη κατά τού Θεόδωρου Β. 
Λάσκαρι.

(λη') Εντός τού έν τή Άκροπόλει τής *Άρτας φρουρίου άνωθεν τής Ούρας τής πυριτα- 
πεθήκης υπάρχει έπί λευκού μαρμάρου άνάγλυφον λέοντος, έχον μέγεθος ενός Γαλλικού μέτρου, 
καθά καί έν τψ φρέατι τού Ούτς Καλέ διάφορα άλλα ανάγλυφα. *Η δε πρό των πυλών τού 
φρουρίου ήδη χορταποθήκη, ήν πρό μιάς έκατονταετηρίδος Ίμαρέτι, ήτοι πτωχοτρεφειον τού
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1357, επί των αρχαίων αυτού βάσεων. Τούτου (* 30 31 32 33) δθεν άποβιώσαντος, οι δύω 
νίοι αυτού διένειμαν εν άλλήλοις, κατά πατρικήν διαταγήν, την Επικράτειαν πά
σαν. Και την μεν Πελασγούς, Φθιώτας, Θεσσαλούς, Λοκρούς καί Όζόλας περι- 
λαμβάνουσαν. και περιοριζομένην υπό τού Όλύμπου, τού Παρνασσού και τού Πίν
δου, έλαβεν ώς κληροδότημα εν τίτλφ Δεσπότου τής Θεσσαλίας, ό νόθος υιός Ι 
ωάννης, (91) τήν δέ έτεραν, όριζομένην προς δυσμάς μέν υπό τού 3Αδριατικού καί 
Ίονικού πέλαγους, προς άρκτον δέ, εκ τού Πίνδου (λθ') και των Καρπαθίων δ- 
ρέων, πρύς άνατολάς εκ τού ’Αχελώου ποταμού, και προς μεσημβρίαν, έκτης Κερ· 
κύρας, Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου, περιλαμβάνουσαν Θεσπρωτούς, Άκαρνάνας, 
Δόλωπας, και Λευκαδίους, παρέλαβεν ώς Δεσπότης Ηπείρου, καθά και τήν κη
δεμονίαν των δύο αυτού αδελφών Ίωάννου (82) και Δημητρίου (83) (ούτοι διστά- 
ζοντες περί τής ασφαλείας αυτών παρά τορ αδελφό) μετέβησαν μετά μικρόν εις 
Κων]πολιν (3a) γενόμενοι υπήκοοι τής Αυτοκρατορίας, ών ό β' ό μετονομασθεις 
Μιχαήλ ελαβεν ώς σύζυγον τήν τού αύτοκράτορος θυγατέρα wΑνναν), δ πρεσβυτερος. 
γνήσιος υιός, γαμβρός επι εγγονή ”Αννη ιού Αύτοκράτορος Ίωάννου Δούκα).

( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι )

Κιοσε Μβχμέδ Πασσά, σωζομένων ενθεν καί ένθεν πολλών μαγειρείων, σχήμα έχόντων εστιών. 
"Οπισθεν ταύτης υπάρχει κτίριον μετά βαθμιδών, χαλούμενον υπό τών ’Οθωμανών «Ίμσαλάς» 
όπου έν χαιρψ πολέμου έ ’Ιμάμης μετά τών στρατευμάτων προσεκύνει, ήτοι έποίει Ναμάζι. 
Εντός τοΰ αΰτοΰ φρουρίου ΰπάρχουσι καί έρείπια ιερού Ναοΰ αδήλου ονόματος, όπου κατά τήν 
μαρτυρίαν γερόντων υπάρχει καί τάφος άδηλου τίνος Άρχιερέως.

30. Τοΰ Μιχαήλ Β'
31. Τον ’Ιωάννη οΐ λατίνοι τών άποκαλοΰσαν <Αοΰκα Χέων Πατρών»
(λθ') Πίνδος έστί όρος υψηλόν τής Άρκιώας ‘Ελλάδοςέκτεινόμενον έν τήΆθαμανία καΐ- 

τή ‘Εστιώτιδι χώρφ τής Θεσσαλίας, κοινώς Ζυγός χαλούμενον ήδη. εις οΰ κατά τήν μεσημβρι
νήν πλευράν ίδρυται Κωμόπολίς τις όνομαζομένη Μέτσοβον ή Μεσόβουνον εχουσα.περί αυτήν 4 
χωρία ο!ον Μαλακάσιον, Μηλιάν, Βοτονόσι καί Κουτσούφλιανην. Δότη μετά τών ειρημένων χω
ρίων αποτελεί πληθυσμών 6000 περίπου Χριστιανών τοΰ 'Ανατολικού ορθοδόξου Δόγματος, δια- 
πρεπόντων εν υπολήψει, φιλοκαλία, φιλογενεία καί φιλομουσία, υφ' ών συντηρείται, έκ τών 
χρημάτων τών διατεθέντων υπό τών έλεοθετών του Α. Κατέλου, Πελτέκη. Ξόδια, Τ. Τσουμάκχ 
καί Ν. Στρουνάρα,‘Ελληνική Σχολή, Δημοτική καί Παρθεναγωγεΐον. έγκαυχομένων ότι άνήκουσι 
τή ‘Ελληνική φυλή. *fl Κωμόπολίς αυτή μετά τών περί αυτήν 4 χωρίων έκυβερνάτυ εκκλησιαστικώς 
πρότερον μέν υπό τής ’Εκκλησίας τών Σταγών (Καλαμπάκας) από δέ τής 16ης έκαντονταετη- 
ρίδος διέπεται υπό Πατριαρχικού τίνος ‘Ιερωμένου Έξάρχου.

32. Ό  ’Ιωάννης κατά ιόν θάνατο τοΰ πατέρα του Μιχαήλ Β' ήταν όμηρος^ (Κοίταξε πα
ραπάνω σημ. 26)

33. Ό  Αημήτριος μετωνομάστηκε σε Μιχαήλ τον φώναζαν δέ Κουτρούλη. ’Επειδή δεν Ι
κανοποιήθηκε άπ'τό μερίδιο τής κληρονομιάς που τοΰδωσαν, κατέφυγε στον Μιχ. Παλαιολό- 
γο, παντρεύτηκε τήν θυγατέρα τοΰ Παλ, τήν "Αννα, καί τιτλοφορήθηκε δεσπότης (κοίτ; Πα- 
χυμ. VI, 6)·
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Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΔ ΣΪΜΜΙΚΤΑ

ΤΟ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΣΤΙΧΟΠΛΑΚΙ
ΚΙ ΟΙ ΠΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ*

I.'—ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ

’Από την αρχαιότητα ακόμα, στις κατά πόλεις—αλλά και κωμοπόλεις—π α- 
ν η γ ΰ ρ ε ι ς, το βασικό και λατρευτικό σκοπό, τον παρακολουθούσαν στενά, 
και ποικίλα αγωνίσματα, γυμνικά, μουσικά και ά'λλα. Και στην ’Ήπειρο, σε κάθε 
χωριό, όπως σημειώνει στα «‘Ηπειρωτικά μελετήματά» του, ό ΑαμπρίΛης, «συγ
κροτούνται, κατά την επέτειον συνήύως μνήμην του 'Αγίου τής πρωτευονσης 
Εκκλησίας», τοπικές πανηγΰρεις, πού «έρχονται από κατανυκτικής... λειτουρ
γίας», καί καταλήγουν σέ συμπόσια, εκατόμβες (ψητών) και ευθυμίας (χορούς,

,τραγούδια κ.τλ.).
Ή  καταγραφή και διερειίνηση τ< ύ ενδιαφέροντος αυτού είδους των λαϊκών 

συγκεντρώσεων κι" Εκδηλώσεων, είναι εξαιρετικής σημασίας γιά τά Ιστορικυλαο* 
γραφικά τής Ιδιαίτερης πατρίδας μας' όμως αυτά, δεν είναι τά επιδιωκάμενα τής 
μερικότερου και ειδικού χαρακτήρα τωρινής μας εργασίας. Τό θέμα μας, εδώ, 
στενεύει στην εξέταση τών πανηγυριών, σάν παράγοντα μόνο τού Γιαννιώτικου 
στιχοπλακκ-ύ. Κι9 αναφέρουμε εδώ ότι, πολυσύχναστα από τούς Γιαννιώτες, έκτος 
από τά κοντινά τού Νησιού: "Αγιων Ανάργυρων, *Άη·Παντελέημ'»να, Σωιήρας 
και τής Περίλεφτης, "Αη Γιάννη τής Μ του νίλας, Ντυυραχάνης. ήταν το περισσό* 
τερο τά πανηγύρια τής Καστρίτσας, τής Πυλιουρής, οτά Κονίαμα<α, τής Φανερω
μένης, τής Κυράς τής Κουσιοβίτοας, κΓ άλ>σιν ακόμα.

Συγκεκριμμένα στοιχεία και ενδείξεις, γιά τό άν, κατά τά πανηγύρια αυτά, 
εκδηλωνόταν, μέσα στο γιορταστικό π ριβάλλον, τις ευωχίες, τά βιολιά, τις χαρές, 
τά τραγούδια, ή στιχοπλαστική διάθεση τών πανηγυριστών, δέν έχουμε απτά. Ή  
γενική όμως ατμόσφαιρα τής στιχοπλασίας, ύψίσταται κΓ εδώ* κα'ι μέ τό παρα* 
πάνου. Και δέ θά ήταν νοητό νά δεχτούμε, ότι δέν θά εκδηλωνόταν και στις 
περίσιασες αυτές, τό σιιχοπλαστικό κέφι καί ή αντίστοιχη ευχέρεια ιών όσων 
συμμετείχαν στήν ομαδική αυτή χαρά.

Τά Π α ν η γ ύ ρ ι α  πάντως, γενικότερα, μαζή μέ τήν παράλληλη σχεδόν 
έννοια Π α ζ ά ρ ι α ,  ΐσως άποτελέσουν, σέ άλλη ευκαιρία θέματα ευρύτερης 
έρευνας.

ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Σέ β βλίο μέ τον τίτλο: «Μουσικόν Απάνθισμα, περιέχον διάφορα Ε λλη
νικά άσματα, μελοποιηθέντα παρά διαφόρων ποιητών, έκδοΟέντα δέ παρά ’Ιωάν* 
νου Γ. Ζωγράφου Κεϊβελή, Μέρος δεύτερον, έκ τού τυπογραφείου «Ή  ’Ανατο
λή» Εύαγγελινού Μισαηλίδ >υ, εν Κων)πόλει 1873», κατεχόμενο από τό μουσικο
διδάσκαλο Σωτήριο Τάτη, καταχωρούνται, ανάμεσα σι* άλλα, καί τά εξής, πού 
ενδιαφέρουν, πιστεύουμε τά Γιάννινα καί τήν ’Ήπειρο:—Σελ. 33, "Ασμα τών*

* Συνέχεια εκ του προηγουμένου σελ. 756.
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Άοιδήμων Ζωσιμάδων.— Σελ. 3δ, ποίημα to «Νέον ’Έτος», συνταχθέν υπό Ίω- 
άννου Κομπατή.— Σελ. 36, ποίησις «Οι στεναγμοί», συντεθεΐσα υπό Σωτηρίου 
Κ. Μπίτζου.— Σελ. 37, ποίησις «Ή  Βοσκόπουλα».— Σελ. 54, Ό  ’Αλβανικός 
χορός τής Η πείρου.— Σελ, 57, χορός Τζάμικος, μελοποιημένα δλα αυτά καί τονι
σμένα, υπό Γ. Προ)τοψ(άλτη) Ίωαννίνων, (!) μέ Βυζαντινή σημειολογία,—δπως 
άλλως τε καί δλο τό «Μουσικό ’Απάνθισμα».

Ό  κάτοχος αυτού του απανθίσματος, πιο πάνω μνημονευόμενος μουσικο- 
διδάοκαλος, αντέγραψε—για χάρη του Περιοδικού—δλα αυτά τά μέλη πού και τά 
δημοσιεύουμε.πιο κάτου:

ΤΑσμα των 3Αοιδίμων Ζωσιμάδων 
Μελοποιηθεν νπο Γ. Πρωτοψ. *Ιωαννίνων
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Των αοιδίμων κτιτόρων(2) Ζωσιμάδων,(3) μέ φήμην 
καί μέ επαίνους, τιμήσωμεν την αοίδιμον μνήμην.

Των αοιδίμων Ζωσιμάδων ή μνήμη 
εις αιώνα τον άπαντα αθάνατος θά μείνη.

1. *Από to περιστατικό ott, ό Γ. Πρωτοψάλτης, έτόνισέ μουσικά, συνθέσεις Γιαννιω· 
των (για τό θέμα αύτό, θά μ ιλ ή σ ο υ μ ε  πιο κάτου), καί συνέχισε τή μελοποίηση, καί σέ χορού; 
καί δημοτικά τραγούδια 'Ηπειρώτικα, τόν πιστεύουμε καί τόν ίδιο, δχι μονάχα κάτοικο^ των 
Γιαννίνων, άλλα καί Γιαννιώτη—ή τουλάχιστο Ήπειρώτη—την καταγωγής "Εχουμε πάντως 
καταφύγει σέ παρόμοιες ενδείξεις, γιατί, άτυχώς, δέν υπάρχουν σήμερα τά αρχεία εκείνα, πού 
θά μάς έπέτρεπαν μιά θετικότερη ερευνά.

2 καί 3. Ή  χρησιμοποίηση εδώ τής λέξης κ τ ι τ ό ρ ω ν, μά; κάνει νά θεωρούμε σάν 
πιό πιθανό, δτι ή σύνθεση τού στιχουργήματος, μπορεί άνά νάγεται σέ χρόνο προγενέστερο 
τής άπό τόν Γ. Πρωτοψάλτη σύνθεσης του Αντίστοιχου μέλους· καί πιό περιοριστικά, ατού;

Γ*r·· i
m■vr-
n
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καιρούς τής προίηης εγκατάστασης τής σχολής, πού στα 1832, ό τελευταίος από τούς αδελφούς 
Ζωσιμάδες, Νικόλας, σκεφτηκέ κι’ Αποφάσισε νά Ιδρυση έπ' όνόματι τής «Ζωσιμαίας ’Αδελ
φότητας». Γιατί ίσαμε τότε, είτε ζώντας ακόμα και οΐ άλλοι, είτε και μόνος του πια ο Νικό
λας, χρηματοδοτούσαν τά υφιστάμενα και λειτουργούντα—δχι όμως Απ’ αυτούς Ιδρυμένα — 
τής εποχής σχολεία τής πόλης (εκτός άπό την Καπλάνειο, πού την τροφοδοτούσε, Ιδιώνυμο 
τού Καπλάνη κληροδότημα).

*Η Σχολή αυτή, ονομασμένη—μετά τό 1832—Ζ ω σ ι μ α ί α, σαν πρώτη εγκατάστασή 
της, είχε τό σπήτι τού Δ. Αθανασίου, πού μαζή με τό οΙκόπεδό του, καθώς και τό συνεχό
μενο τού Μπέρκου, αγοράστηκαν συμπληρωματικά, λίγο μετά τό 1832, χρονιά κατά τήν όποια 
με προοπτική ανέγερσης ειδικού μεγάρου, είχαν αγοραστή και τά  παρόμοια συνεχόμενα τού 
Μαλίκου και τού Μπαμπανίκου. Τό σπήτι αυτό, διαρρυθμίστηκε σέ γυμνάσιο, μέ δαπάνη τής 
«Ζωσιμαίας ‘Αδελφότητας» άπό 10.000 χαρτ. ρούβλια, κι* έκεϊ εγκαταστάθηκε, ή ταυτόχρονα 
ιδρυμένη «Ζωσιμαία Σχολή». (Γιά δλα αύτά, δες καί Φ. Σ ε γ κ ο ύ ν η ,  ‘Ανέκδοτος ’Αλλη
λογραφία των Ζωσιμάδων, στά «Ήπειρ. Χρονικά» 1931, 1932, 1933, ιδιαίτερα, 1931, σελ. 195 
καί !π., καί 1933 σελ. 30 καί έπ. Καθώς καί Δ. Σ α λ α μ ά γ κ α, «Τό 'Αρχείο Δ. Φίλιου», στό 
Περιοδικό «Ήπειρ. Εστία», 1953, σελ. 673 καί έπ.)

Δικαιολογημένα λοιπόν χαρακτηρίστηκαν άπό τό συνθέτη τού στιχουργήματος κ τ ί τ ο
ρ έ  ς τής Ζωσιμαίας Σχολής, τόσο ό Νικόλας Ζωσιμάς, όσο καί ή «Ζωσιμαία ’Αδελφότητα» 
τήν οποία αυτός, τελευταίος έπιζώντας της, εκπροσωπούσε, τόσο στήν ίδρυσή της, οσο καί 
στις δαπάνες γιά απόκτηση κατάλληλης στέγης καί συντήρησή της.

Φωτογραφία τού διδακτήριου αυτού, στό όποιο στεγάστηκε ή Ζωσιμαία Σχολή ίσαμε 
τά 1905, καθώς καί τού διδακτικού προσωπικού αλλά καί των μαθητών της, πιθανότατα γύρω 
στά 1897 τραβηγμένη, βρίσκεται στήν κατοχή τού υποφαινόμενου. Στόν τοίχο τής πρόσοψης, 
στό πρώτο πάτωμα, διαβάζεται σέ ταμπέλλα, μέ κεφαλαία γράμματα ή έπιγραφή: ΖΩΣΙΜΑ- 
ΔΩΝ ΟΔΕ ΜΟΥΣΑΙΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡ ΑΦΑΝΙΖΕΙ ΨΥΧΑΙΣΙ ΖΟΦΟΝ ΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕ-
ΚΕΩΝ. Ανάμεσα στά είκονιζόμενα πρόσωπα, αναγνωρίσαμε—μέ τήν βοήθεια καί παλαιότε- 
ρων—άπό μέν τό διδακτικό τής εποχής προσωπικό, τούς: Κων)τΐνο Ο Ι κ ο ν ό μ ο υ ( ή  Κόκ
κινο, πατέρα τού Τέλη Οικονόμου), ‘Ιωάννη Μ π ε ρ ν τ ό δ ο υ λ ο ,  ’Αθανάσιο Σ τ ο ύ π η 
δικηγόρο σήμερα, πού δίδασκε τότε τά Τούρκικα), Μ π ο γ α (πατέρα του Αξιωματικού τής 
Στρατολογίας Χρίστου Βογά), ’Ιωάννη Στούπη, Γεώργιο Καλούδη, Ζ α μ α ρ ί α, τόν πε
ριφανή Γυμνασιάρχη, Δημήτριο Λ ι β α δ έ α, καθηγητή τών Φυσικομαθηματικών, Χριστάκη 
Μ έ κ κ ι ο, 'Αθανάσιο Χ α τ ζ η γ ι ά ν ν η ,  καθηγητή τών Γαλλικών, *Α ρ μ ε ν ι ά κ, κα- 
θηγητή τών Τούρκικων καί Κων(τΐνο Θ ω μ α ΐ  δ η, ιερωμένο Θεολόγο, καθηγητή τών Θρη
σκευτικών καί σιά δυο άκρα τής φωτογραφίας, τούς πασίγνωστους, τότε, επιστάτες Χρίστο 
Π α νά  γ ο (πού άναφέρεχαι καί στό ηθογράφημα τού Γ. Παμβωτή (παληοΰ Γιαννιώτη, α
δελφού τού προμνημονευμένου ’Αθανάσιου Στούπη: δες Περιοδικό «Ήπειρ. Εστία» 1957 σελ. 
646 καί έπ.) καί Βασίλη Χ ρ υ σ ό  (πρώην οικονόμο τού άρχοντικοΰ Παράσχη), μέ τήν αρ
χαιοπρεπή φυσιογνωμία, πάντοτε μέ μαύρο κοστούμι, κολλαριστό πουκάμισο καί γιακά, καί 
μαύρο φιόγκο. Στήν πρώτη επίσης σειρά, Αναγνωρίζεται καί—μέλος, χωρίς άλλο τότε, τής 
'Εφορείας τής Ζωσιμαίας— ό Τακούλης Κίγκος, αργότερα αντιπρόσωπος τής ’Ηπείρου στό 
Τούρκικο Κοινοβούλιο (κατά τό Σύνταγμα) καί μετά τήν απελευθέρωση έξακολουθητικά πολι
τευόμενος. ‘Από δέ τούς είκονιζόμενους μαθητές, (Αναγνωρίσαμε) τούς: Παναγιώτη Κ α σ ο ύ· 
μ η, βιβλιοπώλην σήμερα, Κων)τΙνο Μ έ ξ η, (Αργότερα γιατρό), Παύλο Π ο υ τ έ τ σ η  (τό 
ίδιο), Γεώργιο, Σ ά ρ ρ α, 'Αλέξανδρο Λ ι β α δ έ α, (συνταξιούχο, σήμερα, τραπεζιτικό), Φί- 
λιππα Γ ο υ ν ό π ο υ λ ο ,  Βασίλη Β ο ΐ λ α, τό γνωστό, σήμερα, γιατρό τής 'Αθήνας, τό 
γυιό τού Τουρκογιαννιώτη Περτέφ Μ π α μ π α τ ζ ι ά ν ,  Βασίλειο Κ α σ ι ο ύ μ η (συντα
ξιούχο, σήμερα, δικαστικό υπάλληλο) καί Στέφανο Μ ί σ ι ο. ΟΙ υπόλοιποι μαθητές τής φω
τογραφίας, μετριούνται γύρω στούς 120.
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, Ποίημα «Νέον έτος»
Σννχαχθεν μεν vno Jcoovvov Κομπατίj% μεΧοηοιηθεν δε νπδ Γ, Πρωτοψ. 91οοαννίνων
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"Αμάραντου εστεμμένος χαριέντως τής όδου σου
δόξης όντως φημισμένος, ε!ς τό νέον τούτο ειος
θριαμβευτικώς εμβαίνεις τής Πατρίδος Κυβερνήτα (*).
δι3 άνθέων στοιχισμένης διευθύνεις δε εύθέτως.

1. Θά μπορούσε κανένας μέ τό πρώτο βλέμμα, νά παραξενευτη για τό σέ ποιόν τάχα 
Κ υ β ε ρ ν ή τ η ,  ποιας τάχα π α τ ρ ί δ α ς  νά είναι αφιερωμένο τό λογιώτατο αυτό και 
τεχνικότατο στήν ύφη του, για τον καινούργιο χρόνο—ποιόν, τάχα; —στιχούργημα. *Η χρησι
μοποίηση όμως τής λέξης π α τ ρ ί δ ο ς ,  σέ συνδιασμό μέ τό περιστατικό δτι, ot Κ ο μ π α- 
τήδες, ήταν παλιά αρχοντική—άν δχι xai πλούσια—Γιαννιώτικη οικογένεια, μπορεί νά μάς 
δώση τό κλειδί νά λύσουμε αυτή τήν απορία. Π α τ ρ ί δ α ,  χωρίς άλλο, εδώ, ό Γιαννιώτης 
Κομπατής, εννοεί τά Γιάννινα, Κ υ β ε ρ ν ή τ η  τους δέ κατά συνέπεια, τό Βαλή τους (Γενικό 
Διοικητή τους, έναν μικρό Ηγεμόνα). Τό άλλο τώρα περιστατικό, ότι ένας Κομπατής, είναι 
γνωστό αλλά και άναφέρεται στο φύλλο τής 20ής Νοέμβρη 1869 τής Τουρκο-ελληνικής εφη
μερίδας τών Γιαννίνων «Γιάνγΐ**—’Ιωάννινα», υπηρετούσε στο προσωπικό της, σαν «στοιχειο
θέτης τού Τυπογραφείου τού Βιλαετιού», καθώς κι* ότι, τόσο τό Τυπογραφείο αυτό, όσο καί 
ή Εφημερίδα, είχαν Ιδρυθή, άπό τόν διασημότερο ίσως σέ βήματα είρήνης καί προόδου τού 
τόπου, Βαλή Γιαννίνων τού 19ου αίώνα, Ενδοξότατο Ρασσίμ—Πασσιά, εντοπίζει τόν Κυβερ-



(ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Ποίησις «01 στεναγμοί» ,
Σννταχθεισα μεν υπό Σωτ. Κ . Μπίτζον, μελοποιηθεΐσα δε ϋπδ Γ . Πρωτοψ . Ιωαννινων
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Δεν σέ μέλλει, δεν πονεις, 
πού μέ τυρανεΐς 
κι3 αδιαφορείς.
Δηλητήρια σκληρά, 
σύ μέ πότισας σκληρά* 
μάτην χΰνω στεναγμούς

καί δακρύων ποταμούς* 
δέ σέ μέλλει 
πού μέ βλέπεις 
και γελάς* 
ω πώ πώ!..
θά πεθάνω. θά χαθώ !..(*)

νήτη του στιχουργου, στό πρόσωπο ακριβώς αυτού του Γεν. Διοικητή των Γιαννίνων, του ο
ποίου ή πρώτη—γιατί ξαναγύρισε έδώ, άλλες δυό φορές—στά Γιάννινα Βαληλία, άναφέρεται 
στά 18G9 μέ 1871. Πάρα πολλά για τόν «Κυβερνήτη» αυτό καί τή μεγάλη του δράση στοι
χεία, παραθέτονται στήν εργασία του υποφαινόμενου, «1866—1877» πού δημοσιεύτηκε στά 
φύλ?.α 22, 27, 29 Δεκέμβρη τού 1945 καί 9 Γενάρη τού 1946 τής Γιαννιώτικης εφημερίδας 
«Ήπειρ. Άγων», καί από 10 ‘Ιουνίου μέχρι 23 Σεπ)βρίου 1946 τής εβδομαδιαίας, επίσης των 
Γιαννίνων, εφημερίδας «Νέα "Ηπειρος». Ό  Βαλής αυτός, υμνήθηκε στιχουργικά όχι μόνοάπά 
Τούρκικες τής εποχής εφημερίδες τών Γιαννίνων, άλλα καί μέ εκτεταμένο στιχούργημα Τουρ- 
κογιαννιοπη—του Γκαί^ντέμου—συνταγμένο... στήν Ελληνική. Και στό τέλος, ό στιχοπλόκος 
Κομπατής, δέν έκτρέπεται—όπως ό«ποιητής» πολύστιχου στιχούργηματός του «πρός τήνΑ.Α.Μ» 
τόν κραταιότατον ημών Άνακτα ...Σουλτάν Άβδούλ Χαμίτ Χάν τόν Β'», δημοσιευμένου^στό 
ημερολόγιο «‘Ηπειρ. Άστήρ» του 1904, σελ. 27—29—σέ αξιόμεμπτες, καί για κείνη ακόμα τήν 
εποχή τής σκλαβιάς υπερβολικές καί αηδείς στιχουργημένες καί ομοιοκατάληκτες κολακείες. 
Ό  μέ τήν ευκαιρία άλλως τε του καινούργιου χρόνου έπαινος τού Κομπατή, άνταποκρίνεται 
τουλάχιστο πρός μιαν αναγνωρισμένη κι' επαινούμενη κι’ άπό άλλους πραγματικότητα.

1. Τά όσα προηγήΟηκαν—τρία—στιχουργήματα, τα συνταγμένα—καί τά τρία (ol Μ π ί-
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T δάκρυα χύνει ή Βοσκοπούλα
καί την αυγούλα
δεν χαιρετά
στην πεδιάδα
χ αρνί τ’ ωραίο
πού άγαπά.

Στο δάσος τρέχει περνά κοιλάδας 
μέ τάς λαμπάδας 
τού ουρανού.
Σημά τής λίμνης γλυκοκειτάζει 
πικροφωνάζει

δεν είν* αυτού.

βΑπελπισμένη τον σκΰλον κράζει 
και πλησιάζει 
είς τό βουνό.
9Αρνί μου λέγει, άρνί πού είσαι 
δέν ενθυμείσαι 
πού σ' αγαπώ·
Βρύσι πού παίζεις στο χορταράκι 
είδες χ άρνάκι 
ήλθε νά πιή.
Βουβό ποτάμι, πού δχθας κρούγεις

τ ζ ι  ο ι, είναι κι* αυτοί Γ ιαννιώ τικη οικογένεια)—άπό Γιαννιώτες, είναι καί τρία ακόμη δείγ
ματα Γιαννιώ τικης στιχοπλασίας, για  την όποια πλατύτερος εγινε λόγος, στην εργασία του 
υποφαινόμενου «Τό Γιαννιώ τικο Σ τιχοπλάκ ι καί οΐ παράγοντες του», πού δημοσιεύεται συνε
χώ ς στην «Ή πειρ . Ε σ τ ία » , άπό τό Γενάρη του 1955.
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τΙ δεν ακούεις 
χωρίς φωνή;

Χρυσό φεγγάρι, φέγγει ιό βράδυ 
εις ιό σκοτάδι 
άνδρα ζήτα.
Ή  βοσκόπουλα, τ9 άρνί της κράζει 
τήν αγκαλιάζει

ύπνος βαθύς.

Κι* αρνάκι βλέπει, στο ό'νειρόν της
πού στο πλευράν της
χοροπηδά.
Γελώσ9 ανοίγει, μαύρο ματάκι 
σφίγγει τ9 άρνάκι 
στήν αγκαλιάν.

'Ο  *Αλβανικός χορός τής Ή πειρον  
τονιοθεϊς υπό Γ. Πρωτοψ . Ίωαννίνων
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Χορός Τζάμικος

CU CX γοι a. ηη, μ ο υ  Τα. ^Ρν dios "Cq * * Yet

7Γ
9

<d£rd v τά μάτια σ’ Λήιμο μ* τά μορφα 
τά φρύδια ο τά γραμμένα γειά ο άγάπη μου 
τά φρύδια ο9 τά γραμμένα ok χλαϊν τά μάτια μου.

Αυτά μ ϊ  κάμνουν Δήμομ κι άρρωοτώ (δίς) 
μέ κάμνουν κι άποθαίνω, γιάσ9 άγάπη μου' 
με κάμνουν κι αποβαίνω, σε κλαιν τά μάτια μου.

Και * βγάλε Δήμο μ  το σπαθάκι σου (δίς) 
κόψε μου το κεφάλι} γιάσ άγάπη μου 
κόψε μου το κεφάλι, σε κλαιν9 τά μάτια μου

Και μάζο Δήμο και το αϊμα μου (δις) y
V  ενα χρυσό μαντύλι, γιάσ9 άγάπη μου

*ο9 Ινα χρυσό μαντύλι, ok κλαιν9 τά ματια μου · ί



ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΖΟΥΡΛΑ, Παιδαγωγού

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
"Ο ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ,,

Φ’ όντας αστράφτει καί βροντάει κι* είν καταχνιά μεγάλη 
κινάει ή Κωσταντίγενα στο μύλο για νά πάγει 
νά στείλει χαιρετίσματα, νά παν σιό Νικολάκη

(Δημοτικόν Λισκατσίου Κονίτσης)

I
Στο τριπλούν τεύχος της ’Ηπειρωτικής 

Εστίας, (*) του 1956 έδημοσιεΰθη περι
σπούδαστος λσογραφική μελέτη του ’Ακτι
νολόγου Ιατρού Βασιλείου Χρήστου με τί
τλον: «Ό  Νικολάκης του Κωσταντή Χρή
στου».

Νεώτερες έρευνες εις τό οικογενειακόν 
Άρχεΐον των παπούδων του ιατρού Χρή
στου έφεραν εις φως χειρόγραφον του πα- 
τρός του, όπου υπάρχουν καιαγεγραμμένες 
παραλλαγές του ίδιου δημοτικού τραγου
διού περισωθεΐσαι από οσα ήκουσεν'ό πα
τέρας του ίαιροΰ Χρήστου από τον παπυύ 
του.

Πέραν όμως των παραλλαγών, περιε- 
σώθη εις τό χειρόγραφον και ένα καινούρ
γιο δημοτικό τραγούδι: «ό θρήνος τής Μη
τέρας του Νικολάκη», τής Κωσταντίγενας.

Είναι ένα μοιρολόγι τής πονεμένης 
Μάνας γιά τον πνιγμό του γυιοΰ της, τού 
Νικολάκη.

Είναι τό μοιρολόγι μιας Ήπειρώτισας 
Μάνας όπου άναζούν όλα τά πανάρχαια 
παγανισιικά έθιμα πού ήτανε συνδεδευένα 
με την λατρείαν των νεκρών από τής Όμη- 1

1. Βασιλείου Χρήστου, Ό  Νικολάκης του 
Κωσταντή Χρήστου «’Ηπειρωτική Εστία» τεύχος 
51—53 1956.

ρικής εποχής καί διατηρηθήκανε στο πέρα
σμα τών αιώνων, κι’ άς άλλαξε εν τφ με
ταξύ ή θρησκεία.

Είναι τό μοιρολόγι όπου εμφανίζεται 
ή Μάνα ώς ή κορυφαία του θρήνου καί 
την ενότητα την δίνει δ χορός τών γυναι
κών, πού μέ τό κλάμα του συνοδεύει τό 
μοιρολόγι.

Ακριβώς δηλαδή όπως γινόντανε καί 
ατά 'Ομηρικά χρόνια.

Έτσι μοιρολογούσαν παλαιότερα στην 
’Ήπειρό μας τούς νεκρούς καί τό διασωθέν 
διά μέσου τών εκατονταετηρίδων πανάρχαι- 
ον αυτό έθιμον αποτελεί καί την τρανωτά- 
την άπόδειξιν τής άκαταλΰτου συνεχείας τής 
Έλληνικότητος τού Άκριτικού εκείνου τμή
ματος τής Ηπειρωτικής μας γής, πού δια
τηρεί ακόμα καί σήμερα στην διάλεκτόν του, 
στά τραγούδια του τά δημοτικά και στά 
μοιρολόγια, λείψανα τής Αιολικής διαλέ
κτου.

Παραθέτομεν πρώτα τον θρήνον τής 
πονεμένης Μάνας καί έν συνεχεία την πα
ραλλαγήν τού δημοτικού τραγουδιού, πού 
άναφέρεται στο ίδιο θέμα καί γιά τό όποιον 
έχει δημοσιεύσει εις τήν « ’Ηπειρωτικήν 
Εστίαν» ό ιατρός Βασίλειος Χρήστου εμπε
ριστατωμένας πληροφορίας καί σχόλια ίστο- 
ρικο-λαογραφικά.



cHI>»JPOTIKH ΕΧΤ ΙΑ *868 B g a a a a a a g g gg

II

TO ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΓΕΝΑΣ
A

Φ* όντας αστράφτει και βροντάει κι* είν* καταχνιά μεγάλη 
Κινάει ή Κωνσταντίγενα στο μύλο για να πάγέι 
νά στείλει χαιρετίσματα, νά παν τού Νικολάκη.

Β
Πιάνει γεμίζει την ποδιά μέ μήλα μέ κυδώνια 
γεμίζει καί τις τσέπες της γλυκάδια καί καρύδια 
τραβάγ* πάνω στη γέφυρα, κάθεται καί κοιτάγει, 
*Ακού’γει τον λάκο νά βογγάει μέ τά θολά νερά του 
σωστό ποτάμι φοβερό μέ την κατεβασιά του:
Βουρκώσανε τά μάτια της ’ρχινάει τό μοιρολόγι.

Γ
«Δεν σέ θαρούσα ποταμιά μ* νερό νά κατεβάσεις 
καί τώρα πού κατέβασες κατεβασιά μεγάλη 
σέρνεις λιθάρια ριζωτά δέντρα ξεριζωμένα 
σέρνεις καί μιά γλυκομηλιά στά μήλα φορτωμένη 
κι* απάνω στά κλωνάρια της έχεις τον Νικο?«.άκη.
Σέ παραγγέλνω ποταμέ μ* πολύ νά τον προσέχεις».

Δ
Ρίχνει τά μήλα στο νερό ρίχνει καί τά κυδώνια 
ρίχνει καί τά γλυκίσματα μέσα μέσ* τη φουρτούνα 
νά παν τά χαιρετίσματα νά παν τού Νιχολάκη 
νά τρώγ* ό Νικολάκης της, γιά νά περνάει ή ώρα.

(Δημοτικόν Λισκατσίου Κονιτσης)

III
Ό  θρήνος τής Κωσταντίγενας κλείνει 

μέσα του τον πόνο της τον αβάσταχτο γιά 
τον άδόκητο πνιγμό τού γυιού της, πού τον 
θέλει καί τον φαντάζεται ζωντανό καί τού 
στέλνει προβοδήματα, γιατί κατά ένα Ιπι- 
γραμματικό στίχο τού Ουράνη:

«Τότ* οι νεκροί πεθαίνουνε 
"Οταν τούς λησμονάμε».

"Αλλά καί κάτι άλλο φανερώνεται καί 
βγαίνει από τά λόγια τού μοιρολογιού.

Βγαίνει ή ενότητα τού Ηπειρωτικού 
τοπίου.

Δεν είναι δηλαδή ανάγκη ή πονεμένη 
Μάνα νά άντικρύσει τό πραγματικό ποτάμι 
κοντά στο Ντέρτη τής Πυρσόγιαννης πού 
πνίχτηκε δ γυιός της άλλ* άπλούστατα: ή 
αντάρα καί ή καταχνιά, ή φορτούνα καί ή 
κατεβασιά πού πλημμυρίζουνε τον λάκον 
τής Γενέθλιας Γης της καί μεταβάλλεται

γιά μιά στιγμή σέ αληθινό βοερό ποτάμι 
πού με τό νερό του κινάει τον μύλο τον 
Χρηστέϊκο, τής φέρνει στήν θύμηση τήν ει
κόνα τού πραγματικού εκείνου ποταμιού, 
πού πνίχτηκε δ Νικολάκης της.

Έ να  είδος δηλαδή εμψυχωμένης παρο- 
μοιώσεως καίταυτισμού τοπίων διαφόρων, 
πού είναι δμως αρκετά γιά νά δημιουργή
σουν τήν ατμόσφαιραν εκείνην πού ήτανε 
απαραίτητη γιά νά βουρκώσουν τά μάτια 
της καί νά αρχίσει τό μοιρολόγι της.

Καί.., αδιάφορη πιά γιά τον πόνο 
των άλλων, θέλει Αυτή— σαν κορυφαία 
αρχαίου χορού των τραγικών μας ποιητών 
— νά εκφράσει τον δικό της πό*ο, πού γί· 
νηκε σιγά σιγά μέ τό πέρασμο τού χρόνου, 
τραγούδι χορού γυναικείου, γίνηκε τραγού
δι επιτραπέζιο, γίνηκε τραγούδι δημοτικό.

IV
Τελειώνομε μέ τήν παραλλαγή τού δήμο·
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τικού τραγουδιού «δ Νικολάκης&ό πνιγμός του 1845. f 9
του οποίου κατά το χειρόγραφον του Κων- *Άς τό άκούσομε στήν πληρέστερη αφη* 
σταντίνου Χρίστου έλαβε χώραν τον Μάϊον γημστική του διατύπωση:

A
Δεν στόειπα Νικολάκη μου και Σύ γραμματικέ μου 
Μην πάρεις τον κατήφορο την άκρη τό ποτάμι 
Τί τό ποτάμι είναι θολό, πολύ καιεβασμένο.

Β
Κι* δ Νικολάκης κίνησε στα Γιάννενα νά πάγει 
νά κάμ* τά γαμπριάτικα, νά πάρει και τά ψώνια.
Κι* ήρθε στη Μελισσόπετρα, κι* ανάμεσα στο Ντέρτη 
γιά νά περάσ’ αντίπερα, γιά νά περάσει πέρα.
Βρίσκει τον ποταμό ορθό, πολύ άγριεμένον, ι
βαρεΐ τές μούλες έμπροστά, βαρεΐ γιά νά περάσουν 
ΚΓ οί μούλες πιστοχώρησαν, τον τήραξαν στα μάτια.

Γ
Εμπρός έμπρόστε μούλες μου -νά κάνετε κουράγιο 
γιά νά διαβούμ* αντίπερα, νά πάμε στο χωριό μας 

* την Κυργιακή ν* έχω χαρά τον γάμο μου νά κάμω
νά βάλω στέφανα χρυσά, τού Μάη τά λουλούδια.

Δ
ΚΓ οί μούλες επροχώρησσν μέσα μέσ* τή φουρτούνα 
ΚΓ δ Νικολάκης πιο κοντά δεμένος στο καπίστρι 
Βγήκαν οί μούλες αδειανές, χωρίς τον Νικολάκη.
Ό  Νικολάκης χάθηκε, τον άρπαξ’ ή φορτούνα 
χάθ’καν τά γαμπριάτικα, χαθήκαν καί τά ψώνια.

Ε
Κινάν οί μούλες έρημες νά πάνε στο χωριό τους 
νά πάν νά πούν τού Κωσταντή, νά πούνε τά μαντάτα 
πού χάθκ* δ Νικολάκης του, πού πάει τ* αφεντικό τους 
Καί φτάσανε μέσ* τό χωριό, πάϊσανε σιή πόρτα.

ΣΤ
ΚΓ δ Κωσταντής επρόβαλε από τό παραθύρι 
γλέπει τές μούλες του γυμνές, χωρίς τον Νικολάκη 
χωρίς τά γαμπριάτικα χωρίς κΓ αυτά τά ψώνια.
ΚΓ οί μούλες αναστέναξαν, βαρειά αναστενάζουν.

Ζ
«ΓΑνάθεμά σε ποταμιά πού ’φερες την φορτούνα 
Και σύ μωρ* Μελισσόπετρα καί σύ μωρ’ παληο Ντέρτη 
Πού πήραταν τό γυιόκα μου, αυτόν τον Νικολάκη 
Την Κυριακή τούχα χαρά, τό γάμο του νά κάμω 
νά βάλη στέφανα χρυσά στεφάνια με λουλούδια.

Η
ΚΓ δ Νικολάκης χάθηκε κι’ δ Νικολάκης πάει 
Πούταν καμάρι τού χωριού, λεβέντης μέσ* στο σπίτι.

/ (Δημοτικόν Λισκατσίου Κονίτσης^
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Χριστουγεννιάτικη ποίηση
ΤΑΚΗ ΠΑΠΑΤΖΩΝΗ

Η ΚΛΩΣΤΗ

Συγκλίναν ολοι οι δρόμοι, όλα τά μονοπάτια 
καί μ* έφεραν σέ αυτό το ελάχιστο τής γης.

Χαλδαιος δέν είμαι, ούτε άστρολόγος, 
χ εντούτοις άστρα μέ χειραγωγούν.

Μάγος δεν έκανα ποτέ μου, καί δμως δώρα 
φόρτωσα τό δισάκκι μου καί τράβηξα.

Δέν παίζω τη φλογέρα, οΰτε τσοπάνος 
τάχθηκα ή τσοπανόπουλο* δέν έχω σκύψει 
πρόβατο είτε κατσίκι λαβωμένο 
νάν τό ξεπλύνω* οΰτε κοπάδι ξέρω 
νά διαφεντεύω. "Ενα τραγούδι εν τούτοις 
κάθε χειμώνα στών βουνών τις ερημιές 
άπ* τό άμαθό μου στόμα χύνεται ταχτικά.
"Οσο για οράσεις από αγγέλους, μέ λευκά, 
καθώς τούς λένε, και τριανταφυλλιά, 
μέ"βλέμμα σπαθωτόν, άτάερες πλάσεις, 
οί νύχτες μου δέν έχουνε συντύχει* μολοντούτο, 
βουτηγμένος στα χιόνια κάποιο βράδι, 
κά'ω από αστερισμούς οξείς πού λάμπαν, 
πώς τά συνδύασα τά φαινόμενα καί βγήκε 
μες απ’ τις μαύρες κασιανιές τό μήνυμά τους!...

Καί κατηφόρισα, τρελός, γιά νάβρω ανθρώπους, 
σάν νάχα κάτι νά τούς μεταδώσω 
ταχύ καί μέγα και δρθρο τής λαμπράς ημέρας: 
νάν τούς προφτάσω αυτό, πού ά\θρωπινά δέν είχε 
μεστώσει μέσα μου, ούτε καν συγκροτηθεί.
Περί Γεννήσιως, δλη ή γνώση 
έξη γραμμές μόνο τού Ευαγγελίου, 
καί από τή ζωγραφιά, κάτι μοσχάρια 
πού χουχουλίζαν, μιά λεκάνη, τό Μωρό,
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ένα δεμάτι άχυρου, δάκρυα του ’Ιωσήφ,
καί τδ χαμόγελο, σά γλυκοχάραμα, τής Παρθένου

Κατέχω δμως και τό άλλο, τδ σπουδαίο, 
πώς ό Ληξίαρχος καί ό Τετράρχης είχε ανοίξει 
τις βίβλους τις μεγάλες καί τον κόσμο 
τον έσερνε κατά φυλές ν' άπογραφει.
Κατέχω πώς τά χάνια είχαν γεμίσει
κ' είχαν ιδρώσει άπ’ τήν ανάσα τόσου πλήθους
ία τζάμια τους* κ’ ενώ έξω κρυαδερή
καί σκοτεινή, σπατάλαε ή νύχτα τή σιγή της,
κάτω από τούς καπνούς τών λυχναριών
αδέιαζαν οί ξεσπιτωμένοι τά πιθάρια
κρασιά καί λεμονάδες, καί οι γυναίκες
παίρνανε τις γωνιές καί άποκοιμιουνταν,
καί τά παιδιά λύγιζαν ξεθεωμένα,
καί σέ δλους, είτε γρηγορούσαν, είτε
παρμένοι κοίτονταν στη χαύνωσή τους,
πλανάτο επίμονη ή έξω Παρουσία,
ή άγρυπνος ουσία μιας ζωοφόρας νύχτας,
πού κάτι εκεί τεκταίνειο ή πληρούτο*
κάτι άκατάγραφο, κάτι πού ή to φευγάτο
άπ* τή φυλλάδα τού Αηξίαρχου, κάτι, μιά κλωστή,
πού όλα, άπροσδ όριστη, τάδενε σ’ ένα σώμα!

I

!Γ. ΔΟΥΡΑ

ΣΤΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ
Στούς ποιμένες, άλιά! πού τδ κοπάδι 
σέ θαλερές δέν τόβγαλαν βοσκές, 
δεν τόθρεψαν—τις νύχτες τις κακές 
στη μάντρα δέν τ’ άπόγειραν όμάδι.

Δέ δώσανε στ’ άρρωστημένο χάδι,
Καί τού χωλού δέ δέσαν τις πληγές*
τις μέρες τους χορτάσαν τις αργές
μέ τ’ άρμεγμά τους, άκαρδο, αυγή—βράδι...

Στούς ποιμένες, άλιά! πού άπό τή θύρα 
δέ μπήκαν, κ* είναι κλέφτες καί ληστές! 
Λύκοι! Τού ’Ιεχωβά σκορπούν τήν κλήρα!'

Μά δέ θέ νάναι τ* αύριο σάν εχτές* 
Θανάτου εσάς ζυγώνει κρίση! Κ’ ένας 
θά βοσκήσει τήν ποίμνη του ποιμένας!
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ΙΩΑΝ. Ν. ΝΙΚΟΛΑΤΔΟΥ

ΕΝΑ ΔΑΚΡΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΙΜΑ...
( Δ Ι Η Γ Η Μ Α )

Ή  νύχτα μπήκε από τις χαραμάδες καί 
κούρνιασε στις γωνιές τής κάμαρης. Ό  για
τρός άπλωσε τό χέρι του και πήρε από τον 
κόρφο τής μικρής ένα θερμόμετρο πού · 
στάζε πυρετό. «Σαράντα κΓ όχτό)..»,μουρ
μούρισε. «Σαράντα κΓ δγτώ...»  έπανέλαβε 
δυνατότερα, ϊ ή  φωνή του την άρπαξαν έ
να ζευγάρι μάτια και την έστειλαν ίσια 
στήν καρδιά. Ό  άντρας άνατάραχτηχε σαν 
τρομαγμένο ζώο και κρέμασε την ψυχή του 
από τα χείλη τού γιατρού. 'Ένα άρωμα 
γιασεμιού μπήκε μαζύ με τή νύχτα πού ο- 
λο και πύκνωνε κΓ ήρθε και στάχτηκε πά
νω άπό τό φλογισμένο μέτο^πο τού κορι
τσιού. Τά ρουθούνια της τό ρούφηξαν μα
ζύ μέ την κοντή, καφτή ανάσα και τό'κα- 
ναν ένα μικρό αναστεναγμό. Ό  άντρας έξα-' 
κολουθούσε νά κοιτάζη τό γιατρό. «Σοβα
ρή ήκατάστασις..», πρόσθεσε εκείνος. «Νά 
τρέξης για φάρμακα». ‘Η φωνή του ήταν 
τυπική, έτσι όπως είναι τις περισσότερες 
φορές οί φωνές των γιατρών. Ό  άλλ,ος την 
ένοιωσε σαν τό νυστέρι πού ξεσκίζει τή σάρ
κα. Πήρε τή συνταγή, πάσχισε νά καταλά- 
βη από τά ιερογλυφικά της τή σοβαρότητα 
τής άρρό^στειας, ένοιωσε πώς είναι χαμέ
νη ή προσπάθεια καί πετάχτηκε στο δρόμο.

Έ ξω  ή νύχτα είχε χαμηλώσει στή γή 
καί τά σκέπαζε ολα ελαφρά, μέ διάκριση, 
σά νά φοβόταν μην προξενήση ανησυχία 
μέ τήν παρουσία της. Ή  γεύση της ήταν 
ολο δροσιά καί μύρο. Μιά γεύση πούδινε 
ζωή καί γέμιζε μέ φώς τις κουρασμένες 
ψυχές. Ό  άντρας τή ρούφηξε όπως ή κα
φτή πέτρα τό νερό. Κάτι χοχλάκισε μέσα 
του κΓ υστέρα ένοιωσε νά χύνεται βάλσα- 
μο στις ματωμένες χαρακιές τής καρδιάς

του/Α υτό τούδωκε τή δύναμη νά συλλογι- 
στή, νά φερη σέ κάποια ισορροπία τούς 
παλμούς της. Ή  άρράχστεια τής μικρής είχε 
μέρες τό)ρα πού τούχε αδειάσει τό μυαλό.

“Άκουγε τά βήματά του νά σέρνωνται 
κΓ άρχισε νά προσέχη τούς λογισμούς του. 
Τώρα θάταν ή νύχτα ένα κομμάτι ζωής μέ 
συνέχεια. Θά δέχονταν τήν πρόκλησή της. 
Θάπαιζε μ3 αυτή, θά τήν κυνηγούσε, θά γέ
μιζε τις χούφτες του μέ αναμνήσεις. "Υστε
ρα, όταν κουραζόταν, θά τή φιλούσε στο 
μέτωπο θά τής έ?νεγε «καληνύχτα» καί θά 
τής έδινε ραντεβού γιά αύριο. ΚΓ αυτή 
θά τον περίμενε μέ τά στολίδια καί τά χά
δια τής εταίρας, νά τού γνωρίση καινού
ριες χαρές. Έ τσι γινόταν τότες, όταν μέ 
τή νύχτα έπαιζε κΓ εκείνη μαζύ του.

Τό μάτι του έπεσε στο νεκρώσιμο πού 
ήταν κολλημένο στον τοίχο τον σπιτιού. 
Μύριζε κΓ αυτό γιασεμί κΓ άς έσταζε θά
νατο. «Τήν άγαπημένην μας σύζυγον θα- 
νούσαν χθές κηδεΰομεν σήμερον...» Ό  θά
νατος σκέφτηκε, μοιράζει τις προσκλήσεις 
του χωρίς διάκριση. Τήν άγαπημένην μας... 
ετών 25.. ΚΓ εκείνη μιά τέτοια πρόσκληση 
δέχτηκε εδώ καί τρία χρόνια καί τον άφισε. 
Πάσχισε νά τήν κρατήση, τής έδωκε υπο
σχέσεις νά γίνη ό σκλάβος της επί ζίύής, 
τής ξαναθύμησε τήν ιστορία τού δικού τους 
τραγουδιού, προσπάθησε νά τή συγκινήση 
κρατούντας σφιχτά στήν αγκαλιά του τό κο
ρίτσι, δε μπόρεσε. Αυτή τον κοίταζε στά 
μάτια κΓ άλλο δέν έκανε παρά νά στολί
ζεται. Έπρεπε νάναι έτοιμη. Λέγανε ύστε
ρα πώς ήταν τόσο ομορφη, δσο καμμιά φο
ρά στή ζωή της. Αυτό δέ θά τής τό συγ
χωρούσε ποτέ...



(ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» KEŜ B B B tiS M s§ ^M M m a E m a H i» 3 Ja  J 3333^» 3 3 3ΒΗ 3ΕΕΡ 873

Τά κρόσσια χαΐδεψαν άπαλά τό όνομα 
της νεκρής. Ή  νύχτα στάθηκε κι’ αυτή πιο 
πέρα μέ συστολή. Ό  άντρας τής ήταν ξένος 
απόψε κι9 ένοιωθε πώς χαμένος θά πήγαινε 
ό κόπος νά τον κερδίση. Κάθε φορά πού 
συναντιότανε μαζΰ του κι9 άπλωνε τά χέ
ρια της, έμπαινε εκείνη ανάμεσα τους και 
τούς χώριζε. Αυτός κουλουριαζότανε τότε 
στις αναμνήσεις του κι9 ή νύχτα άποτρια- 
βιόταν μέ την ελπίδα τής προσμονής. "Υ
στερα ό άντρας άνοιγε μιά πορτούλα τής 
καρδιάς του κι9 έμπαινε μέσα τό κοριτσάκι 
του. Είχε φως στά μαλλιά της και τά μά
τια της ήτανε δυο κομμάτια πράσινης θά
λασσας. Έπαιζε μέ τό τόπι της κι9 όταν 
κουραζόταν τής άρεσε νά καθαρίζη τούς 
λερωμένους τοίχους και νά σκουπίζη τις 
ματωμένες στάλες πούπεφταν στο πάτωμα. 
"Οταν έφευγε έκλεινε τήν πορτούλα ελαφρά 
για νά μπορή στον γυρισμό της νά την ά
νθινη εύ'κολα. ‘Ο πατέρας πάσχιζε νά την 
κρατή πολλές ώρες στην καρδιά του, μά 
αυτή δεν άντεχε φυλακισμένη για πολύ. Τις 
τελευταίες μέρες ή πόρτα έμεινε κλειστή. 
Είχε βρή την άρρώστεια κι* έπαιζε τώρα 
μαζύ της κι9 ούτε θυμόταν τον πατέρα της.

Ό  γιατρός είπε πώς έπρεπε νά βιαστή. 
Τόθελε, μά οί αναμνήσεις γύριζαν σάν κυ. 
νηγημένα περιστέρια στη φωλιά τους. Κα
τηφόριζαν έπειτα στην καρδιά κι9 έπλαθαν 
εκεί δικές τους ιστορίες. Αυτός προσπαθού
σε νά μείνη παράμερα, νά συρθή ως τά 
πόδια του καί νά τά πάρη μαζύ του νά τρέ* 
ξουν γρήγορα. Μά πώς νά ξεφύγη από την 
τυραννία τής μνήμης του;

Τώρα ανέβαιναν στο δάσος τού χωριού. 
Κρατιόταν από τά χέρια χωρίς νά μιλούν. 
Οί καρδιές τους έτρεχαν στην άνηφοριά, 
μάζευαν αγριολούλουδα καί τάστρωναν στο 
δρόμο τους. "Υστερα πιάνανε κουβέντα μέ 
τά πουλιά 'καί ίτις πεταλούδες κι9 άποξε- 
χνιόταν νά γυρίσουν. Τότε κι* οί δυό τους 
σταματούσαν και τις περίμεναν. Έφταναν 
καί ξάπλωναν κάτω απ’ τη μεγάλη πουρ- 
ναριά καί προσπαθούσαν νά μαντέψουν τούς 
ψιθύρους της;

— «Τ* άκούς;» τούλεγε εκείνη.
— «Ποιο;»
— «Τό τραγούδι τής βελανιδιάς».

Ό  άντρας τέντωνε τ9 αυτιά του κι9 ά· 
φουκραζότανε.

— «Είναι ερωτευμένη μέ τον αέρα καί 
παίζει μαζύ του. Τού τραγουδάει για νά 
τον έχη κλάβο της. Καί τον κρατά. Είναι 
σίγουρη. Δέ θά λιποτακτήση ποτέ».

Τότε γύριζε καί τον φιλούσε. Αυτός τής 
χάϊδευε τά μαλλιά καί τά μάτια του έπαι
ζαν μέ τά κομμάτια τ9 ουρανού πού ξανοί
γονταν, ανάμεσα από τά φύλλα τού δέν
τρου. Κοίταζε τά γαλανά ξεφτίδια καί τή 
ρωτούσε:

— «Κι9 εσύ»;
Αυτή τον ξαναφιλούσε.
— «Γιατί τό σκέφτεσαι; Δέ θά σ9 άφή- 

σω. Μαζύ θά ξανακατεβούμε τό μονοπάτι».
Έ νοιωθε τώρα πώς είχε γελαστή.
"Ητανε καί οί ντάλιες. Τον περίμενε 

έξω από τό γραφείο πού τού έκαναν ανά
κριση. Μιά διαχειριστική ανωμαλία στήν 
εταιρεία του κι9 δ θόρυβος γύρω άπ9 τή 
ζωή πού έκανε έγινε ένα μεγάλο ερωτημα
τικό, γεμάτο υποψίες. Αυτός είχε ασφαλί
σει τή συνείδησή του, πλήρωνε τακτικά τήν 
οφειλή του κι9 ήτανε ήσυχος. "Οταν άνοι
ξε ή πόρτα γέμισε ή αγκαλιά του μέ λου
λούδια. Έχωσε τό πρόσωπό του μέσα καί 
τό δρόσισε.

— «Θέλω νά τις φυλάξης», τής είπε. 
«Μού'δωκαν τή σιγουριά πώς αέ πίστεψες. 
Καί πώς δέ θά μ9 άφήσης. Θά τό θυμη- 
θής»;

— «Θά τις βάλφ ανάμεσα στά φύλλα τών 
βιβλίων νά διαβάζουν παραμύθια. Σ* αρέ
σει» ;

— «Κι9 όταν θάχουμε καιρό θά τις βά
ζουμε στά βάζα, θά καθόμαστε γύρω στο 
τραπέζι καί θ ’ άκούμε τίς ιστορίες τους...

Γέλασε. Τό βράδυ οί ντάλιες ήταν πε- 
ταγμένες στον τενεκέ τών σκουπιδιών..

Έστριψε κουρασμένα τή γωνιά καί 
πήρε τό δρόμο γιά τό φαρμακείο πού δια- 
νυκτέρευε.

*Η Καί τη ερχόταν από τό σπίτι παί
ζοντας μέ τίς πυγολαμπίδες. Τό περίπτερο 
ήταν κοντά καί δέ θ 9 άργούσε. "Επειτα οί 
πυγολαμπίδες τήν περίμεναν. Είχαν στήσει 
καρτέρι γύρω από τό σπίτι της κι9 άνα
ψαν τά μικρά φωτάκια τους γιά νά τήν
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υποδεχτούν. Μια ήρθε καί μπλέχτηκε στα 
μαλλιά της, άλλη κουλουριάστηκε στη φού
στα της κι3 άλλη έψαχνε στο χώμα νά βρή 
ένα χαμένο γέλιο του κοριτσιού. Ή  Καίτη 
πηδούσε για νά τις φτάση μ’ αυτές τις ξέ· 
φευγαν. "Ας έτρεχαν. Θά κουραζόταν. Τότε 
θάνοιγε τις παλάμες της κι’ αυτές θάρχονταν 
μιά— μια νά καθήσουν εκεί. Αυτή θά τις 
έπαιρνε καί θά τις Ιβαζε στο μικρό κουτί 
πού είχε για σπιτάκι τους. Ύστερα θά τις 
νανούριζε κι3 οί πυγολαμπίδες θάσβηναν 
τά φωτάκια τους καί θά κοιμόταν πιασμέ
νες άπ* τό χέρι. Τό πρωί θά τις έστελνε 
στον ήλιο για νά γεμίσουν μέ φως τά καν- 
τηλάκια τους...

Οί πυγολαμπίδες απόψε δέν έλεγαν νά 
σταματήσουν τις τρέλλες τους. Ναι, μά ή 
Καίτη έπρεπε νά πάη στο περίπτερο. Τούς 
τώπε κι3 αυτές χαμογέλασαν. Θά την περί- 
μεναν. Μαζεύτηκαν έπειτα δλες γύρω της 
κι3 ετρεξάν μπροστά για νά φορτίσουν τό 
δρόμο της. Τό κορίτσι θυμήθηκε πώς ή 
μητέρα ήθελε τις ασπιρίνες καί βιάστηκε. 
«Καληνύχτα», είχε πή φεύγοντας. Ή  μητέρα 
παραξενεύτηκε:— «Δέθά γυρίσηςΚαιτούλα;» 
τή ρώτησε.— «"Οχι μαμά, δέν ξανάρ
χομαι..»,— «Γιατί κοριτσάκι μου;»— «Λέω 
νά μαζέψω αχτίδες από τό φεγγάρι γιά νά 
στολίσο) τά μαλλιά τής κούκλας μου. Ύστε
ρα, ξέρω γώ, μπορεί ν3 ανεβώ στ3 αστερά
κι γιά νά παίξουμε...». Τώπε έτσι γιά νά 
τρομάξη τή μητέρα της. "Οχι πώς θά τδ· 
κάνε. Αύιή είχε απόψε τις πυγολαμπίδες 
της. Τό θυμήθηκε κι3 ένοιωσε μιά βελονί- 
τσα νά τρυπάη τήν καρδιά της. Ή  μητέ· 
ρα ήιαν άρρωστη. Δέν έπρεπε νά τήν τρο- 
μάξη. Τώρα πού θά γύριζε θά τήν αγκά
λιαζε καί θά τή φιλούσε. Καί δέ θάφυγε από 
κοντά της. Οί πυγολαμπίδες άς περίμεναν.

Τό περίπτερο ήταν στή διασταύρωση.
Ό  δρόμος περπατούσε κι3 έφτανε στο 

σπίτι τού κοριτσιού. Ή  Καίτη πήρε τις 
ασπιρίνες κΓ έτρεξε νά προφτάση τό δρόμο 
πού βιαζόταν νά γυρίση. Ύστερα τά μάτια 
της άνοιξαν κι3 έγιναν δυο τεράστιοι κύ
κλοι γιά νά χωρέσουν τό φώς πού ρίχτηκε 
πάνω τους. Τό κορίτσι άπλωσε τά χέρια 
γιά νά ξεφύγη άπ3 τά κύματα τής πλημμύ
ρας πού τήν έλουζε. Χιλιάδες πυγολαμπί

δες φτερούγιζαν γύρω της.. Πού βρέθη
καν δλες αυτές οί πυγολαμπίδες;.. "Αλλο δέν 
πρόφτασε νά σκεφτή. Ρίχτηκε στην άσφαλ
το κΓ άπόμεινε νά κυττά τις κόκκινες πα
παρούνες πού άνθισαν γύρω της..

Ό  άντρας γύριζε από τή γωνία. Είδε 
τό αυτοκίνητο πού ερχόταν καί τό κορίτσι 
πού άνοιγε τά χέρια του. "Ετρεξε μά δέν 
πρόφιασε. Ή  Καίτη κοιτόταν σιήν 
άσφαλτο κρατώντας στήν αγκαλιά της τό 
δρόμο πού δέν τήν περίμενε. Τό αυτο
κίνητο σάν ένοιωσε τήν μαλακή σάρκα 
μπλεγμένη σεα πόδια του, στάθηκε γιά λί
γο αναποφάσιστο, χαμήλωσε τά φώτα του, 
κΓ ύστερα τάχυνε τό βήμα του. Τό ζεστό 
αίμα εΐχ? μπή στις αρτηρίες του καί τις έ
καιγε. Ή  ενοχή τό βάραινε καί βιαζόταν 
νά κρυφτή.

Ό  περιπτεριούχος είχε καρφωθή στη 
θέση του άπ3 τήν κατάπληξη τού απροσδό
κητου. Βάλθηκε κατόπι νά ξεφωνίζη τόσο 
δσο νά μήν άκούγεται από τό θόρυβο τού 
αυτοκινήτου πού έφευγε. Ό  άντρας σήκω
σε τό κορίτσι τό πήρε στήν αγκαλιά του και 
σφόγγισε μέ τήν παλάμη ενα μικρό κόκκι
νο ρυάκι, πού ξεκινούσε άπ3 τό κλειστό 
στόμα κΓ έκανε ζωγραφιές πάνω στο χλω
μό πρόσωπο. "Εχωσε τό κεφάλι στο στή
θος κΓ ένοιωσε ενα αδύναμο χτύπο νά τού 
στέλνη μήνυμα ζωής. "Ανοιξε δρόμο ανά
μεσα άπό τον κύκλο των περίεργων πού 
μαζεύτηκαν,κΓ άπομακρύνθηκε,βιαστικά.

Τό νοσοκομείο στεκόταν στή μέση τού 
κήπου καί τούς περίμενε. Είχε έτοιμο ένα 
κρεββατάκι γιά τήν Καίτη, πού τό φρόντι
σε από τό πρωΐ ή νοσοκόμα μέ επιμέλεια. 
Έρριξε μπόλικο αιθέρα στα μαλλιά του 
κΓ έτρεξε νά τούς ύποδεχτή. Πήρε απαλά 
τό κορίτσι, φώναξε ένα γιατρό καί τό πα- 
ρέδωκε στις περιποιήσεις του. ‘Ο γιατρός 
φόρεσε τή μάσκα καί πάσχιζε νά σταματή- 
ση τό αίμα πού άνυπομονούσε νά ξεφύγη 
από τή φυλακή τού κορμιού. Ό  άντρας 
περίμενε έξω από τό χειρουργείο κΓ ένοιω
θε τον αιθέρα νά μπερδεύη τις σκέ
ψεις του. Τό ενα χέρι έσφιγγε τή συνταγή 
τού γιατρού. Τό άλλο ήταν κόκκινο άπότό 
αίμα κΓ αυτό τό αίμα τον κρατούσε δεμένο 
έκεΐ. "Οταν άνοιξε ή πόρτα σύρθηκε πίσω
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άπ9 τό φορείο, μπήκε στο θάλαμο και κά- 
θησε δίπλα άπ9 τό κρεββάτι του κοριτσιού.

Ή  ώρα στεκόταν πάνω άπ9 τά κεφάλια 
των αρρώστων κι9 έπαιζε μέ την αγωνία 
τους. Ή ταν αναίσθητη στον πόνο και δέ 
νοιαζόταν για τά παρακάλια τους. Ό  άν* 
τρας την παρακολουθούσε, προσπαθούσε 

’ νά την πιάση για νά την εχη κοντά του μά 
αυτή του ξέφευγε. Έβγαινε στο διάδρομο, 
κούρνιαζε για λίγο στο ρωλόγι πού βρι
σκόταν εκεΐ και χάνονταν έπειτα μέσα στη 
νύχτα. Τότε αποφάσιζε νά την κυνηγήση. 
Αυτή άλλες φορές λαχάνιαζε από τό τρέξι
μο κι9 άλλοτε έπεφτε άποκαμωμένη άπ’ τήν 
κούραση. Κάποτε έπαιρνε τή μνήμη καί 
λούφαζαν μαζύ σε κάτι κόχες τού χρόνου. 
Τότες ερχόταν κι9 εκείνη πάλι μαζύ τους.

Είχαν γυρίσει από μιά έκθεση ζωγρα
φικής.

— «Σκέφτομαι ενα σπίτι, γεμάτο ευτυ
χία γιά τούς δυό μας, τούχε πή. ’Ό χι τώ· 
ρα. "Οταν θά γεράσουμε. Σάν εκείνα 
πού είδαμε στίς ζωγραφιές. Ν' άκουμπάη 
ή θάλασσα στά πόδια του και ν* άκούμε 
τά παραμύθια της. Νάρχονται οϊ γλάροι 
καί νά διηγούνται τά ταξείδια τους. Νά 
περνούν τά χελιδόνια και νά ξεφορτώνουν 
τήν άνοιξη...»

Τό σπίτι, έτσι όπως τόθελε, τούς περί* 
μενε ακόμη στον πίνακα. Μά τά κλειδιά 
του τάχε πάρει εκείνη φεύγοντας. Είχε πά
λι γελαστή.

Ή  ώρα βαρέθηκε τή μνήμη, τήν άφη
σε εκεΐ μόνη της και ξανάρχισε τό τρέξιμο. 
Κάποια στιγμή σταμάτησε. Ό  άντρας τήν 
πλησίασε μέ προφύλαξη, μή τήν τρομάξη 
μέ τήν παρουσία [του. Μιά πόρτα άνοιξε 
—ήταν ή πόρτα τού δικού του σπιτιού— 
καί βρέθηκε αντίκρυ στο κορίτσι του. Κρα
τούσε στά χέρια τό βιβλίο τής ζωής καί 
διάβαζε τήν τελευταία σελίδα του..

Ή  ώρα γύρισε πίσω στο νοσοκομείο 
της. Τό γιασεμί πλημμύριζε έξω τον κήπο, 
μά δέν τολμούσε νά μπή στήν αίθουσα. 
’Ερχόταν ώς τά παράθυρα, κολλούσε τό πρό
σωπό του στά τζάμια κι9 έβλεπε τούς αρρώ
στους, μά ό αιθέρας είχε στήσει καραούλι 
σ' όλες τις χαραμάδες καί τ’ άπόδιωχνε. 
Ή  Καίτη μέ τά μάτια κλειστά παρακο
λουθούσε ώρες τώρα τό παιγνίδι τους. Ή -  
θελε νά σηκωθή, ν9 άνοίξη τά παράθυρα 
στο γιασεμί, μά ένοιωθε αιά κούραση α
βάσταχτη. Ή ταν τ9 αστεράκια πού τήν κού
ρασαν. ’Έπαιξε μαζύ τους ώρα πολλή, δέν 
άφησε κανένα νά μή τό έπισκεφτή. Τώρα 
έπρεπε νά γυρίση στο σπίτι της. Ή  μητέ
ρα θ 9 ανησυχούσε γιατί άργησε. ’Έπειτα 
ήταν κι9 οϊ πυγολαμπίδες της...

Κούνησε τά χέρια, άνοιξε απαλά τά βλέ
φαρα καί τά μάτια της σιηλώθηκαν σιόν 
άνθρωπο πού ήταν σκυμμένος επάνω της. 
Ό  άντρας άρπαξε τό βλέμμα της καί τό'κα- 
με ένα στεναγμό ανακούφισης. "Υστερα τή 
φίλησε απαλά στο μέτωπο, κι9 ένοιωσε τά 
πόδια του ελαφρά σά νά πετούσαν. Βγήκε 
κι9 άφησε σιό κρεββάτι τον ίσκιο του νά 
τή συντροφεύη.

"Οταν έφτασε στο σπίτι μέ τά φάρμα
κα, τό κορίτσι του είχε φύγει. Βαρέθηκε 
νά τον περιμένη. Τώρα καθόταν ξαπλωμέ
νη στο κρεββάτι ήσυχη, κι9 άς τήν γαργα> 
λούσαν τά τριαντάφυλλα πούχαν έρθη από 
τον κήπο νά τής κρατήσουν συντροφιά. 
Έ να  αχνό χαμόγελο είχε σφραγιστή στο 
πρόσωπό της, ίδιο τό χαμόγελο εκείνης ό
ταν τον άφησε. Τά μάτια ήταν κλειστά, μά 
κάτω από .τ5 ακίνητα βλέφαρα ό άντρας έ
νοιωσε κάτι νά ξεπετάγεται καί νά τού ζε- 
σταίνη τήν καρδιά. Έ να  δάκρυ ξεκίνησε 
από κεί κι9 ήρθε κι’ έσταξε πάνω, στο χέ
ρι, πού ήταν κόκκινο άπό-τό αίμα, σάν τά 
τριαντάφυλλα τής νεκρής...

,ι



VIGNY

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ
*0 θάνατος τον Λύκον δημοσιεύεται το 1845. ' Ο πόθος ενός ατάραχου, ένός 

ολύμπιου άς πούμε, θανάτον συνοδεύει τον Vigny σε δλη τον την ώριμη ηλικία. Το 
1831 γράφει: « Α γα π ώ  εκείνους, που δέχονται την τύχη τονς χωρίς θρήνονς και 
φέρονν καλά το φορτίο τονς». Καί τον Μάρτη τον 1843, μετά την δημοσίευση τον 
ποιήματος πον δίνονμε σήμερα σε μετάφραση, παινάει στο ποίημα: <2ο Φλάοντο» 
τον αδύνατο μά γενναΐον αντρα, «ανιόν τον αιώνιο Σίσυφο, που πάντα ματώνει καί 
συντρίβεται χ ω ρ ί  ς ν ά  β γ ά λ η φ ω ν  ή».

CI I  λεπτολόγα κριτική θέλησε νά άνακαλύψη βυρώνειες επιδράσεις και Ισχυ
ρίστηκε πώς βρήκε τις ρίζες τής έμπνευσης τον ποιήματος στους στίχους τού Childe 
Harold: *T i κάμηλως ανέχεται χωρίς παράπονο τά πιο βαυειά φορτία (δεν θά μπορούσε 
βέβαια νά κάνη διαφορετικά) καί δ λύκος ξαίρει νά πεθαίνη σιωπηλά»/Αλλά θά ή
ταν έωλο καί παρακεκινδυνενμένο το νά συναγάγη κανείς δτι υπάρχουν δασικές έπι· 
δράσεις από μια φραστική ταυτότητα. Μεταξύ τού Oigny καί τού Βύρωνα— δηλαδή 
ενός άπό τους Βύροινες, γιατί είχε πολλές φύσεις αυτός δ Πρωτέας— ϋπάρχει μιά 
από τις εκλεκτικές εκείνες συγγένειες, πον σ’ αυτές συχνά οσμίζεται ή καχύποπτη διο
πτροφόρα έμβρίθεια, μέ μικρόχαρη ίπιμονή, δχι μόνον επιδράσεις, αλλά καί φαντα
στικές λογοκλοπίες.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ
(La movt dn Loup)

/

Τρέχαν τά σύγνεφα επάνω στην σελήνη τή φλογισμένη 
σαν καπνός πυρκαγιάς, πού απ’ τ'ις φλόγες γοργά ξεμακραίνει 
και σκοτεινά ήταν τά δάση, ώσπου φτάνει τ' ανθρώπου ή ματιά. 
Μέσα στα υγρά χορτάρια βαδίζαμε δίχως μιλιά, 
δπου δ λόγγος ψηλός και τ’ άρεικια κατάπυκνα βγαίνουν. 
Ξάφνου κάτου άπό πεύκα ώς αυτά πού στούς άμμους αύξαίνουν 
νυχιών φάνηκαν χνάρια, πού τάχαν τά πόδια τυπώσει 
διαβατάρικων λύκων, πού απ’ όλούθε τούς είχαμε ζώσει.
Μέ κομένη πνοή, μέ τό αυτί στυλωμένο προς πέρα 
άκούγαμε ασάλευτοι* δεν έβγαινε προς τον αιθέρα 
ούτε αχός άπό κάμπους καί δάση* μοναχά, θλιβερό, 
του ανεμοδείχτη τό τρίξιμο γέμιζε τον ουρανό.
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Γιατί οι άνεμοι επάνω άπ3 της γης μας την άπλα εμανίζαν, 
καί μέ πόδι ελαφρό τούς ψηλούς μόνο πύργους άγγίζαν.
“Ώς καί ot δέντροι δωκάτου φαινόταν, στους βράχους σκυμένοι, 
σαν γερμένοι σιούς μαύρους αγκώνες κΓ άποκαρωμένοι.
Ή ταν άλαλη ή φύση* μά ξάφνου ό πιο παληός κυνηγός, 
άπ* δσους κοιτάζαν που βγάζει των άγριμιών ό χορός 
ρίχτηκε πίστομα επάνω στην άμμο καί ξέτασε πάλι* 
κΓ αυτός, πού ώς την ώρα ποτέ δεν ιόν είδαν νά σφάλη, 
μάς είπε, πώς τούτα τά χνάρια, νωπά ακόμη στο χώμα 
τά γερώτατα νύχια εδηλώναν καί τό στέριο τό σώμα 
ενός ζευγαριού από ρήσους μεγάλους μέ τά δυο τους μικρά. 
"Ολοι έγυμνώσαμε ευθύς τά μαχαίρια μας τά κοφτερά, 
καί, κρυμένες τις κάνες τών οπλών, πού άστράφταν κρατώντας, 
πηγαίναμε βήμα τό βήμα, τά κλαριά άναμερώντας.
Τρεις σταματάνε κΓ εγώ ζητώντας νά ίδώ τί κοιτούσαν, 
δυο μάτια ξανοίγω πού μέσα στη νύχτα λαμποκοπούσαν, 
καί τέσσερις βλέπω μορφές, πού, μέ ανάλαφρη χάρη, 
μέσα στά ρείκια χορεύαν, στο ιλαρό τό φεγγάρι, 
καθώς συνηθίζουν νά κάνουν χορεύοντας ολόγυρά του 
όταν δ κύριος πιστρέφει μέ χάρη τά λαγωνικά του.
"Όμοιο χορεύαν χορό, καί φάνταζε δλόμοιο τό σώμα* 
μά τά λυκόπουλα έπαιζαν, χωρίς νά ξεσφίξουν τό στόμα, 
γιατί τό γνώριζαν, κοντά τους
τώρα ό άνθρωπος λογοκοιμάται, δ εχθρός δ ώρκισμένος.
Ό  πατέρας ορθός, καί, σέ δέντρο άκουμπώντας πιο πέρα, 
ήσύχαζε ή λύκαινα, ατόφια ή μαρμαρένια μητέρα, 
τών Ρωμαίων ή θεά, πού σάν μάννα άνάστησε άλλη 
τούς ήμίθεους Ρω μύλο καί Ρέμο στην λάσιαν αγκάλη.
Στέκει δ λύκος* τά εμπρόσθια ποδάρια στυλώνοντας χάμω, 
τά γαιιψά του τά νύχια βυθίζει βαθειά μεσ3 στην άμμο.
Σάν τον έχουν ξαφνιάσει, ελπίδα καμιά δέν τού μένει* 
γλυτωμός δέν υπάρχει, αφού οι δρόμοι του είναι όλοι κομένοι. 
Τότε τού πιο θαρεμένου σκυλιού αρπάζει και σφίγγει, 
μεσ* στο μουσούδι πού καίει, τό αγκουσεμένο λαρύγγι, 
και δέν ξέσφιξε μήτε στιγμή τό άισαλένιο του στόμα, 
αψηφώντας τις σφαίρες μας πού τού ξέσχιζαν ιό σώμα,
*αί τά κοφτερά μας μαχαίρια, πού ίδιες λαβίδες σκαλίζαν 
στά φαρδειά του τά σπλάχνα κι' άνταμώναν καί ξαναγυρίζαν,
ώς την ώρα πού δίχως πνοή, δ πνιγμένος εχθρός του 
πολύ πρώτα δ π* αυτόν νικημένος σωριάστηκε εμπρός του.
"Ο λύκος τον άφησε τότε καί μάς κοιτάζει’ χωμένα
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ώς τή λαβή ιά μαχαίρια στο σώμα του μένουν πνιγμένα, 
και μεσ’ στόαίμα του τό ίδιο πνιγμένον στη χλόη τον καρφώνουν. 
Σαν μισοφέγγαρο απαίσιο τά ντουφέκια μας τον περιζώνουν. 
.Μια μας ρίχνει άκόμη ματιά και πάλι πλαγιάζει, 
γλύφοντας τό αιμα, πού άνάρηο απ' τό στόμα του στάζει, 
καί, χωρίς νά ρωτήση ποια μοίρα εχθρική τον καλεΐ, 
σιωπηλά τά μεγάλα του μάτια γιά πάντα τά κλεΐ.

II
Στ' αδειανό μου ντουφέκι άκουμπώντας βαρύ τό κεφάλι, 
δεν τ’ αποφάσιζα, σέ συλλοή πεσμένος μεγάλη, 
στο κατόπι νά πάρω τούς γιους του καί τή λύκαινά του, 
πού τον καρτερούσαν* γιατί, όπως πιστεύω κοντά του, 
χωρίς τά λυκόπουλα, ή όμορφη, ή περήφανη χήρα 
θά μοιράζονταν μαζί του τον κλήρο πού τοΰταξε ή μοίρα.
Μά ήτανε χρέος μητρικό νά τά σώση τουλάχιστο εκείνα, 
γιά νά τά μάθη βουνά νά πομένουν τήν μαύρη τήν πείνα, 
καί τούς δεσμούς ν' αψηφούν, πού μέσα στις πόλεις ενώνει, 
τά σπιτίσια τά ζώα μέ τον άνθρωπο πού τά μερώνει 
καί πού κατατρέχουν γιά ναχουν τήν μονιά τή ζεστή, 
τό άγρίμι, τον πρώτο τής άγριας ερμιάς ξουσιαστή.

III
Κι’ είπα: αλίμονο, ή έπαρση πόσο μας έχει μαυλίσει.
Στήν ψυχή πόση νοιώθω ντροπή γιά του ανθρώπου τή φύση; 
Πώς ν* αφήνει κανείς τή ζωή και τον τόσο της πόνο 
άχ! υπέροχα ζώα, αυτό εσείς τό ξαίρετε μόνο.
Πόσο βαθειά ταξιδιάρικο αγρίμι εγώ σ’ έχω νοιώσει, ^ 
μέ πικρή τό στερνό σου τό βλέμμα μ5 έπότισε γνώση.
’Έλεγε: άν δύνεσαι πέτυχε ώστε ή ψυχή σου θρεμένη 
μέ ακοίμητη σκέψη, μέ σοφία ακριβά άποχτημένη, 
ώς αυτές τις κορφές τού στωικού μεγαλείου νά όρμήση, 
όπου μ ’ έστησε, εμέ, τ’ άγριο θρέμμα, ή ίδια μου ή φύση. 
"Αναντρο είν* όμοια νά κλαίς, νά προσεύχεσαι καί νά στενάζη 
Τό βαρύ σου καθήκον χρωστάς μέ καρδιά νά κοιτάζης, 
μεσ’ σιή θέση πού θέλησε ή μοίρα νά όρίση γιά σένα’ 
ύστερα αμίλητος πόνεσε, πέθανε όμοιος μέ μένα.

•Απόδοση: Α ΡΣ Ε Ν Η  ΓΕΡΟ Ν ΤΙΚ Ο Υ



ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΡΕϊΝΒΜΔΤΑ

ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ & ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΜΗΡΟ
(Ή ρεαλιστική κοσμοθεωρία καί βιοθεωρία του ‘Ό μηρου)

I. —ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΡΕΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ

*Η ηθική, σά σύστημα ιδεών καί αρχών πού κατευθύνουν τή ζωή προς μια 
κάποια διεύθυνση θεωρείται ότι έρχεται τελευταία στη συνέχεια μύθος—φιλοσοφία 
—λόγος—μεταφυσική. *Ίσως γιατί ό εγωισμός τού αφιλοσόφητου είναι μικρότε
ρος καί έτσι ό νούς του πετάει πρώτα στο δ,τι τού δίνει την ύπαρξη παρά στήν ύ
παρξη «ύτή. Ποιητική εκδοχή θά «ντιτείνη κανείς. Ηθικότατη, πραχτικότατη μάλ
λον. Ή  μεταφυσική θεμελίωση τού είναι μας είναι ή ζωϊκά ουσιαστική, πού μέ τή 
σειρά της θά δώση γένεση στήν ήθική θεώρηση.

Ό  πρώτος ρεαλισμός (πραγματικότητα) πού αντιμετώπισε σαν αντικείμενο 
σκέψης ή απορία τού ανθρώπινου μυαλού υπήρξε ή δύναμη τής δύναμής του, ή 
ενέργεια—ουσία τού ύπάρχειν, ή γενεσιουργός αίτια τών πάντων. Παρ’ ολα δμως 
τά φαινόμενα τό ενδιαφέρον για τά μή άμεσα ανθρώπινα γυρίζει άμεσα στον άν
θρωπο. Τό κοσμολογικά και μεταφυσικό πρόβλημα είναι κατά βάθος ηθικό. Γιατί 
δηλ. δεν είναι ηθική (κοινωνικόμορφη) ή ασχολία μέ τό σύμπαν; *jj πορεία τού 
μή έλλογα (νοησιαρχικά) συστηματοποιημένου λόγου (λογικής σκέψης) μάς αποκα
λύπτει μιαν υπέροχη Πρόνοια πνευματική ενυπάρχουσα στο ανθρώπινο γένος, πού 
το έσπρωξε νά άρχίση τό μελέτημα πάνω στήν ίστορικότητά του αληθινά ah ονο 
’Από Θεού άρχεσθαι ( = μεταφυσική) σημαίνει την ύψιστη αύτοβεβαίωση του εγώ  
στο ζήτημα τής Θεμελιακής αλήθειας, τής Ουσίας τής ύπαρξής του. To primum vivere 
deinde philosophare. σε μια μεταφορική πλατεία φιλοσοφική σχέση αντιπροσωπεύει το 
είναι και—τό ηθικώς είναι.

’Ίσως ή αρχική στροφή τού άνθρωπου προς τά υπερβατικά νά μαρτυράη 
κάποιο σκεπτικισμό απέναντι στή ζωή του. Ό  μεταφυσισμός αυτός τών πρώτων 
ανησυχιών είναι προηθικός αλλά συνάμα ένας σταθερός καί συνεπής πρόδρομος τής 
ηθικής απασχόλησης τού πνεύματος. Ή  αξία τού Έγώ σάν αυτοτελούς αξίας καί ή 
άξια τού κοινοκνικού συνόλου σάν αθροίσματος Έγώ μπορούν ν’ άποτελέσουν τό 
κέντρο τής προσοχής καί ανατομικής έρευνας μόνο εφ’ δσον ταύτα έχουν πρωταρ
χική σημασία, εξαρτημένη από κάποια καθολική πηγή, υπόβαθρο στέριο, απόλυ
της άξίας καί ουσιαστικής ύπαρκτότητας δλων τών αξιών. Ποιά δηλ. σημασία μπο
ρεί ν' άποδοθή στό ηθικό νόημα καί τις άξιες, δταν δεν έχουμε βεβαιωθή γιά τό 
Είναι πού μάς περιβάλλει καί μάς υποβαστάζει; Ό  μεταφυσικός φυσικά και λογι
κά κόσμος βρίσκεται oh άμεση σχέση με την ηθική. Πρώτα τό είναι σάν Έ ν  καί έ
πειτα τό είναι μας σά σχετικότητα τού ενός (πού κατά βάθος κι9 αυτό δεν είναι 
παρά τό νόημα άψαιρετικά τών πολλών ένα). Γιά τον προρασιοναλιστικό (τον ρεα
λιστή μή φιλόσοψο) τό νά ζή κανείς ή νά μή ζή άποτελει τον ακρογωνιαίο λίθο, 
προϋπόθεση γιά κάθε δυνατότητα «έκφρασης» τρόπο (modus) τού είναι, δπως κά-



880 «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΖΤΙΑ»

πως ανάλογα για τον ρασιοναλιστικώτερο ιστορικά άνθρωπο εκείνο πού ζητά ερ
μηνεία είναι ο! μορφές της 8Ανάγκης του είναι (=ήθικά προβλήματα).

Ή  ’Ανάγκη πού υπάρχει διάχυτη στο σΰμπαν είναι ανάγκη καί τού εγώ. 
Στον 'Όμηρο, πού στις κάθε είδους ά-ιόψεις του για τό «είναι» θά εξετάσουμε στην 
ανάλυση και σύνθεσή τους, ή ηθική είναι υπάλληλη και δχι άνύπαρχτη. ’Απασχολεί 
τον άνθρωπο μέ τή μορφή τού μεταφυσικού διορισμού των «τρόπων. Η θικό σύ
στημα εδώ είναι ή σύλληψη τής σχέσης Θεού—ανθρώπου, ύπαρξης ρεαλιστικής 
καί ύπαρξης αιτιολογημένης αναπότρεπτα. Τά προβλήματα δηλ. τού αγαθού και 
τού κακού, τής ευτυχισμένης ελεύθερης επιδίωξης και τής δίχως ελπίδα έτεροδιά- 
θεσης δεν αποτελούν προβλήματα. Το μεγάλο νόημα του Ζην είναι αυτό το Ζην 
δίχως ποιοτική κριτική. Ή  ύπαρξη εκπροσωπεί μια πραγματικότητα πού επιδέχε
ται κάθε είδους παραλληλισμό καί εξαρτημένη πάντα ηθική αξιολόγηση, δίχως νά 
έπιτρέπη άπό τή φύση του ανάλυση ηθική «καθ’ έαυτή» (per se)> Οί «τρόποι» πε· 
ριγράφουνται καί γίνουνται φυσικά αντικείμενο σκέψης, αλλά μ’ δλα ταύτα δεν 
έπιχειρεΐται κανένα προσωπικοβουλητικό ερμήνευμά τους. Τό ομηρικό πνεύμα φεύ
γει πρώτα πρώτα έξω άπό τή φύση μας καί πηδά στή Μεγάλη φύση, πού βούλε
ται (οχι άπό άναγκαιότητα τού εαυτού της προς εμάς ή τού εαυτού της άλλο κάτι) 
πριν άπό τή βούληση καί κρίσι μας.

cjΗ ηθική παρουσία παίρνει τή θέση τής ηθικής κρίσης.
To Summum bonum υπάρχει βέβαια πάντα αλλά σαν ένας ρεαλιστικός σκοπός, 

σταθερός οσο καμμιά ηθική αξία καί ιδανικό τής φίλόσοφης σκέψης. Ή  ’ιδέα τής 
Ζωής στέκει πάνω άπό καθ’ άλλη speculate τού ύπάρχειν. ’Εάν ύπάρχη κάτι τό άρε- 
στο, κάτι πού αξίζει, είναι ή Ζωή ή ίδια. Ή  Ζωή αυτή διέπεται άπό άρχές, ηθι
κές άπό τήν άποψη μιάς κοινωνικής, παραδοσιακής καί παιδαγωγικής ηθικής, άσχε
τα άπό τήν επιδίωξη καί τις επιρροές τού κάποιου άπόλυτου ηθικού Πρέπει. Στον 
Ό μηρο τά καθ8 έαυτά ηθικά ερωτήματα τά λύνει δογματικά (μά μέ ένα εντελώς 
ζωντανό, πρα/ματικό άδογμάτιστο δογματισμό) ή άναγκαία μεταφυσική συνάρτη
ση, τά δέ ζωϊκά συγκεντρά)νουνται γύρω άπό τή θετική άναγνώριση τού ύπάρχειν 
ώς είναι.

Περισσότερο παρά καμμιά άλλη ίστορικοπνευματική εκδήλωση ή σκέ
ψη τού "Ομηρου στρέφεται γύρω άπό τή ζωή, καί τά προβλήματά της, μόνο 
πού τούτα δέν είναι εσχατολογικά. Ή  επιδίωξη του ανθρώπου αφορά τήν^ουσία τής 
ζωής> δχι τήν ποιότητά της. Ή  ποιότητα περιορίζεται σιούς τρόπους τού ζήν, πού 
αποβλέπουν σε ένα άνώτατο ιδεώδες φυσικής ενέργειας καί συνεχούς δράσης (η
ρωισμός, ρεαλιστική θεό'ιρηση καί βίωμα τού χρόνου).
Τά ηθικά συστήματα συνήθως θυσιάζουν περισσότερο ή λιγώτερο τό ύπάρχειντό φυσι
κό στο «τέλος», άμφισβητώντας έτσι τή φυσική άξια τής κάθε αυθόρμητης καί μή ελ- 
λογοποιημένης στιγμής πού ζούμε. Ή  ηθική βέβαια σαν πνευματικό σύστημα άπώ- 
τερου ευδαιμονισμού ανεβάζει τον άνθρωπο σέ αξία συνεχώς τελειοποιούμενη, αλλά 
διασπάει τήν ενότητα Ζωή σάν περιεχτική κάθε ζωϊκής εμφάνισης, καλής ή κακής. 
’Εδώ στον Ό μηρο ή ολοκλήρωση βρίσκεται σε κάθε στιγμή. eH  ηθικότητα είναι τό 
Ζήν , τό Ύ πάρχειν. Ή  απασχόληση μέ τον ηθικό, πραχτικό άνθρωπο δέν ξεφεύ
γει άπό τον κύκλο τών ενδιαφερόντων του, μόνο πού άντί νά τά σκέφτεται δλα αυ
τά άντικειμενικά, μέ τον καθαρό λόγο προβλημένα, τά ενσωματώνει στή δράση τής 
ζωής καί τά ερευνά σά ζωή γενικά.

Πουθενά ρανμαντισμός, πουθενά κυνήγι τελείωσης καί νέας μορφής βίου. Δέν 
υπάρχει λόγος νά θεωρήσουμε τήν ιδιοτροπία τούτη τού 'Ομηρικού πνεύματος σάν 
πεσσιμισμό ή έλλειψη φαντασίας, (γιατί ή παρεμβολή τής φαντασίας στο πρόβλη
μα τής είναι άκριβώς πεσσιμισμός). Ό  πεσσιμισμός είναι τό πρώτο στάδιο τής 
άρνησης καί τής μή ικανοποίησης. Ό  μόνος ουσιαστικός πεσσιμισμός τού Όμηρου
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(αν και τούτος κάπως αναιρείται μέσα στη σύνθεση του νοήματος τοΰ Ζην), ό με
ταφυσικός (=άναγκαιότητα), δεν έχει τή δύναμη νά σείση ουσιαστικά την Ά ξια  
και π ρ ο σ ή λ ω σ η  Ι δ ί ω ς  στην πραγματικότητα. *Ίσα— ϊσα την απαλλάσσει 
κάπως από τό βάρος των ευθυνών και των πολύπλοκων λογικών alt ιολογ ιών και 
επειτα χωρίς καμμιά ηθική προστριβή τήν αγκαλιάζει μέ στοργή και ειλικρίνεια 
εμπιστοσύνη;· Αυτός είναι ό ρεαλισμός τον *Ομηρου. Προϋποθέτει τη μεταφυσική 
τής ηθικής χιά νά στήση για ηθική τον μια φυσική ά—ηθικότητα.

Τό δτι ή βούληση τών Θεών θέλει τούτο ή τόάλλο νά γίνεται στή ζωή, αυτό 
είναι μιά πίστη (τυφλή βέβαια για μάς τώρα) ευεργετική.

Όδηγοΰν τον ά'νθρωπο κατ’ ευθείαν πάνω στή ζωή, τις απαιτήσεις της, τις 
αιτιότητες καί τά άμετάκλητα στοιχεία της. ’Εκείνο πού μάς τήν επιβάλλει τελικά, 
παρ’ δλη τήν δυσαρέσκεια γιά τά μελανά σημεία της, είναι ή Ανάγκη ή μεγάλη 
τοΰ ύπάρχειν. Ακριβώς εδώ έγκειται τό μυστικό τής άνηνομικής (επιφανειακά δε 
άντιφατικής) ζωτικότητα; καί οπτιμισμού πού διέπουν τά έπη. Ή  αναγκαιότητα 
δεν είναι έξω από τή ζωή, ούτε τουλάχιστον μέσα σέ τούτη, αλλά σιό μεταφυσικό 
της σύνολο, τήν ενιαία μορφή του κόσμου. Κάθε άνθρωπος είναι καί μιά μονάδα 
βούλησης αναγκαστικής τοΰ έαυτοΰ του. ’Εάν δεν υπήρχε δέ θά υπήρχε· καί ή 
ανάγκη τοΰ καλοΰ ή κακοΰ πού αυταρχικά τον καταπιέζουν.

«Έ  π ή ν τ ά  π ρ ώ τ α γ έ ν η τ α ί  τι ς . . . » είναι τό πόρισμα μιάς κατα
πληκτικής από τήν συνθετική δύναμη οπτιμισμού καί μοιρολατρισμοΰ μελέτης τών 
ανθρώπινων καί θεϊκών πραγμάτων. Τά προβλήματα τίθενται (θά δούμε σέ δλες 
τις περιπτώσεις) άπ’ τή στιγμή πού θέτουμε τή ζωή, πού κάνουμε προσπάθεια 
νοητική νά συλλάβουμε τις καταστάσεις, τις συγκρούσεις, τά ερωτήματα. Ό  Δίας 
καί ό φαταλισμός διαλύονται σ’ ένα σύννεφο υ π α ρ ξ ι σ τ ι κ ο ύ  β ο ύ λ ε σ θ α ι .  
Οι υπερβατικές δυνάμεις έχουν κι’ αυτές τούς μοιραίους περιορισμούς τους. Μοι* 
ράζουνται τή βούληση πού γεννά τ*ς μορφές καί τά προβλήματα τής ζωής μέ τή 
βούληση τοΰ κάθε δντος πού θά έρθη στή ζωή. ’Επειδή ζοΰμε, σκεφτόμαστε καί 
αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις τής ηθικής, πραχτικής ενεργητικότητάς μας. Έ να  
αντίστροφο καρτεσιανό cogito, δηλ. *sum ergo cogito»y δέ θά ήταν καί τόσο άταίριαχτο 
γιά χαρακτηρισμός χοντρικός τοΰ ομηρικού ρεαλισμού. Ό  Δίας μπορεί νά δημι
ουργεί τις καταστάσεις τοΰ ύπάρχειν έπε μβαίνοντας σχηματικά ή νοερά. Ποιος 
όμως δημιούργησε τή Ζωή τοΰ καθενός μας; Δέ γίνεται κανένας θετικός καί συγ
κεκριμένος υπαινιγμός σχετικά μ’ αυτό. Ή  κοσμογονική σχέψη τοΰ "Ομηρου 
είναι καθαρά φυσιοκρατικής, παμφυσιοκρατικής σύνθεσης. Ό  καθένας μας είναι 
ανεξάρτητος στήν έλευσή του στον κόσμο από τό Θεό. *Η μοίρα τοΰ νά ζής είναι 
ένα είδος μοίρας αλλά απροσδιόριστης και σάν μοίρας ακόμη. Οι Θεοί κρατούν στα 
χέρια τους τό ποιό, τά τέλη, τις εκβάσεις καί τά αίτια. Τό αίτιο δμως τής ύπαρξης 
τών αιτίων είναι τό δ,τι υπάρχουμε κι* αυτό ξεγλιστρά από τήν δικαιοδοσία τών 
παντοδύναμων δντων, ή τουλάχιστον δέν τό αντιμετωπίζει τό πρόβλημα δ "Ομηρος.

*0 άνθρωπος λοιπόν αγαπάει τή ζο)ή γιατί τό δράν, τό ζήν είναι προηθικό, 
προποιοτικό, ανεπηρέαστο, αδούλωτο ανθρώπινο έργο. Σά νά μάς υποδείχνει ή 
προφιλοσοφική σκέψη δτι δ λόγος πού αναλύει τις σκέψεις καί τις μορφές τής δρά
σης αυτός έπλασε τόν ηθικό κόσμο από τήν πρώτη ύπαρξη, τό ζήν απλά καί μόνο.

*Η ομηρική σκέψη δεν είναι και τόσο απλή όσο φαίνεται. Πιστεύει σύγχρονα 
στήν κακή μοίρα (αναγκαιότητα ποιοτική ηθικής) και στήν ώραιότητα του Ζήν. *0 
ρεαλισμός πού δονεί τήν ομηρική φιλοσοφία έρχεται έπειτα από σκέψη πάνω στ’ 
ανθρώπινα. Δέν υποτάσσεται, γιατί αυτός πού υποτάσσεται μισεί συνήθως τήν 
εξαναγκαστική μοίρα του καί προσπαθεί νά τήν άποφύγη. ’Εδώ δέ συναντούμε 
καμμιά τέτοια αντίδραση. 'Η  μοίρα μας είναι τό νά ζοΰμε. Τό νά ζοΰμε δμως (σάν 
άτομα) δέν είναι μοιραίο, αναγκαστικό από κάποια βούληση συγκεκριμένη. 01 αχέ-
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σεις μας με τους Θεούς καταντά ετοι νά είναι αϊτιολογικΛς ηθικές και ογι μεταφυσι
κές. Ή  ηθική σχέση είναι τό μόνο μεταφυσικό χαρακτηριστικό τής ομηρικής εκδο
χής και ανάπλασης τής μυθολογίας ή θεολογικής παράδοσης. Το αγαθόν είναι ή 
Ζω ή. Ό  ρεαλισμός αφανίζει την αγωνία του ζήν εξ αιτίας των ποιοτικών γεγονό
των. Οι Θεοί δεν καθορίζουν a p r io r i  τις 9Αξίες. Ή  ζωή, τό υπάρχει όντας a p r io r t 
ακολουθείται από ιήν a posteriori αναγκαιότητα της τέτοιας ή τέτοιας μοίρας των 
σχέσεων καί εκδηλώσεών μας.

Πρέπει λοιπόν νά χωρίσουμε τήν ηθική του "Ομηρου στην 9Αναγκαιότητα 
και την Προαναγκαιότητα τον Ζήν. Στη δεύτερη κατηγορία τον λόγο έχει ή μετα
φυσική (Θεών ’Ανάγκη), ενώ στην πρώτη ή φυσική ανεξαρτησία τού ύπάρχειν. Τ · 
δτι συγκρούονται δύο σχέσεις στον ηθικό κόσμο φαίνεται άπό τήν διπλή αυτή 
σκοπιά πού παρατηρεί τή Ζωή. Τήν άρνιέται σαν επιβολή κα'ι τήν καταφάσκει σάν 
έλεύθερη ύπαρξη, άδηλης προέλευσης.

Ή  ύπαρξη μιας σταθερής Ιδέας, τού ηρωισμού, πού αντιπροσωπεύει τήν 
ηθική ανύψωση και συνεχή (διά τής παιδαγωγικής και παράδοσης) πρoαγωγήc τού 
άνθριδπου ατομικά και μαζικά, υποδηλώνει αναφανδόν τήν πίστη σέ κάποια ελευ
θερία, σ’ ένα ηθικό (γενικά) Ιδεώδες, τέλος τής (ολοκληρωμένης προσωπικότητας, 
Ή  Θεία Βούληση βαρύνει μιά ελεύθερη και αγαπητή ηθική σύνθεση, τή ζωή. Οί 
λόγοι τού ’Αριστοτέλη στά Νικομάχεια ηθικά μάς φέρνουν πολύ κοντά σ’ αυτή τή 
ρεαλιστική ζωή και τή μεταφυσική σχετικότητα τού ρεαλισμού της. Τό δτι είσαι 
ανθροοπος δεν εμποδίζει τήν πορεία προς τήν αθάνατη συμπλήρωση τού εαυτού 
σου. Ή  προσπάθεια τού ανθρώπου, ή λογική ή ιδανική (στήν προλογική εποχή) 
είναι αθανασία τού σχετικού.

«Καί ό κατά τούτον βίος θειος προς τον ανθρώπινον βίον* χρή δέ ου κατά 
τοτ'ς παραινούνιας ανθρώπινα φρονεΐν, άνθρωπον όντα, ουδέ θνητά τον θνητόν, 
άλλ’ έφ’ δσον ενδέχεται άπαθανατίζειν, καί άπαντα ποιεΐν προς τό ζήν κατά τό κρά- 
τιστον τών έν αύτφ). (Νικ. Ή θ . Lib. X , C. νΐι) Τό δτι γεννηθήκαμε δεν είναι λο
γικό νά άποτελή τήν αρχή τού πεσσιμισμού καί τού φαταλισμού. Ή  ύπαρτη τής 
βούλησης μέσα μας είναι αρκετό γιά νά συντρίψη τήν ατράνταχτη αδιαλλαξία τής 
κοσμική; εκ τών προτέρων Βούλησης. Ή  απόλυτη ντετεομινιστική δέσμευση απο
κλείει τήν ύπαρξη βούλησης αλλά προσδιωρισμένης συνάμα. «..."Εξις προαιρετική...» 
(Νικομάχεια ηθικά) λέγει ό ’Αριστοτέλης. Ή  βούληση είναι προηγουμένως .κρίση. 
Κρίση πάλι χωρίς βούληση δεν νοείται. Τό μοιραίο ό ομηρικός άνθρωπος τό ανα
γνωρίζει, τού κάνει τήν διάγνωση, αλλά δεν τό κρίνει, δεν σχηματίζει δηλ. μέσα 
του μιά θετική ή αρνητική διάθεση πρός τούτο, αλλά μόνο τό σχετίζει μετά γεγονότα 
τής ζωής του. Τή ζωή όμως τήν ίδια, άν καί ανάγκη; (ατομική δπως είπαμε) τήν 
κρίνει και τήν βούλεται θετικά.

Τήν τοποθετεί πάνω από δλα (προκειμένου γιά εκλογή ανάμεσα στο είναι 
καί μή είναι), καί τήν άξιοποιεί μέ τό θετικό μή είναι, δταν πρόκειται νά τήν δι
αιώνιση ομορφότερη, πιο ελεύθερη, λιγιοτερο εξαρτημένη από κάποιον φαταλισμό 
κακού (π.χ. άνθρουπινης σκλαβιάς σά συνέπειας πολεμικής αναμέτρηση:). *Αν συ
ναντήσουμε από κοντά τις διάφορες περιπτώσεις τών ηθικών ενεργειών θά δούμε 
Ότι κακό είναι μάλλον τό οτέρημα τον ζήν ελεύθερα και ρεαλιστικά παρά τό κακό αν- 
τό καθ' έαντό. Γίνεται έτσι μιά απότομη στροφή πού γυρίζει τον φαταλισμό εναν
τίον τού εαυτού του. Τό κακό τής ζωής είναι δταν δεν υπάρχει μέσα σου ή θετική 
πρωτοβουλία τού ζήν. Ό  φαταλισμός κι’ άν ακόμα συνίστατο σέ μιά μονάχη ουσία, 
τήν επιβολή τού καλώς ούτως έχειν, δέ θά ήταν ηθικός, γιατί θά τού έλειπε καί τό* 

ετό βουλητικό στοιχείο. ΚΓ αυτό ακριβώς τό στοιχείο υπάρχει άφθονο στον Ό -τε
μηρό. *Η δημιονργική κατάφαση τον ηρωισμόν, είναι ελεύθερη κατάφαση πρός τή 
Ζωη. Οί Θεοί, ή μοίρα σκορπούν τό κακό πνεύμα στήν πλάση, οδηγούν στήν κα-
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ταστροφή καί τή μή ενάρετη πράξη. Οί άνθρωποι μέ την αγάπη τους για τή ζωή 
καί τήν ηθική επανόρθωσή της εξουδετερώνουν τή μοίρα του κακού. ’Αγαπώντας 
τό κακό για νά νοιώσης τήν θετική ουσία που υπάρχει πέρα από τό έπιφανειακό 
βίωμα και εκφρασμά τον, αυτό είναι ή μεγάλη αλήθεια του Ρεαλισμού και τής Η θι
κότητας. Πέρα από τήν ’Ανάγκη, ή ’Αγάπη ή ελεύθερη, πέρα από τό θάνατο ή 
άρχή τής Ζωής. Πέρα από τό ηθικά ή όχι ύπάρχειν τό ρεαλιστικά ύπάρχειν.

"Όταν βλέπη κανείς μέ τέτοιο μάτι τά ανθρώπινα προβλήματα είναι φυσικό 
νά καταλήξη στον ρεαλισμό, όπως δ "Ομηρος. Σύμφωνα μέ τούτο παίρνει τάπράγ· 
ματα όπως έχουν, Ή  ζωή ζητάει νά τή ζή κανείς χωρίς νά τήν κρίνη πριν τή 
ζήση, άλλα ακόμα κι’ δταντήζή. Ή  πράξη, τό συναισθηματικό ή φυσιολογικό εκδή- 
λωμα, όλα τούτα ελεύθερα ξεχύνουνται προς τά έξω σά βιώματα ποικίλων ηθικών 
χαρακτηρισμών. Στον "Ομηρο μ’ άλλα λόγια δ ρεαλισμός δεν επηρεάζεται από ηθι
κές παρεμβάσεις. Κανένας δεν είναι υπεύθυνος γιά τήν ηθικήν αξία τών δσων συμ
βαίνουν. Χωρίς τό συναίσθημα ενοχής απόλυτης έκ μέρους κάποιου ή πρωτόγονη 
άλλα τίμια συμπεριφορά βρίσκει ευκαιρία νά φανερωθή πλαισιωμένη σέ μιά προ
σπάθεια ηρωικού ανδρισμού καί ρεαλιστικής συμπεριφοράς. "Ολα συμβαίνουν φυ
σικά, άκόμα καί τό κακό, γιατί τό θέλει ή βούληση πού μυστικά κυβερνάει τις τύ
χες μας, ή βούληση τού αβούλητου (στή γένεαή του μόνο βέβαια) ύπάρχειν. Τό 
ύπάρχειν μή έχοντας βούληση δεν είναι ηθικό. "Οταν άποχτςί βούληση τούτη είναι 
άντικειμενική τού άνθρώπου καί βούλεται τον εαυτό του. Ή  βούληση τών Θεών 
είναι απλά μιά άντινομική βούληση πού πολεμά γιά τον εαυτό της παράλλ/ηλα μέ 
τήν ανθρώπινη, πού κι’ αύιή πολεμάει γιά τον ίδιο λογαριασμό. Σιή ζωή 6 συν
δυασμός τών δυο βουλήσεων είναι ή μόνη ηθική λύση. ’Απόλυτη ή βούληση τής 
Ζωής, άπόλυτη καί τών Θεών είναι άδύνατο νά κυριαρχήσουν χωριστά. ‘Η μιά 
δμως προάγει, σάν αντίδραση πού ναι, τήν άλλη. "Οταν ή Μοίρα είναι κακή (Θεός) 
ή Ζωή τήν κάνει καλή μέ τήν πλατειά—μή ήθικολογική σύλληψη τής ρεαλιστικής 
φιλοσοφίας της. *Η θεία επιβολή ποικιλία τού κακού καί καλού αποτελεί πάλι 
ένα κίνητρο τής ενέργειας τού ανθρώπου. Τό κακό καί τό καλό είναι μορφές πού 
δεν επιδρούν στην απώτατη ευτυχία τής αίσθησης τών ανθρώπων γιά τή Ζωή. *Η 
ευτυχία είναι μιά πάλη τού βούλομαι καί βούλεσαι. Τό άποτέλεσμα βρίσκεται πέρα 
από τή δυστυχία καί τήν ευτυχία. «Έπήν τά πρώτα έγενόμεθα» πρέπει νά τοπο
θετούμε τήν αγάπη στή Ζωή πέρα άπ9 αυτή τή ζωή στήν ενιαία σύλληψη τής λει
τουργίας της.

Ό  ρεαλισμός πού διαπνέει τό έπος τής Ίλιάδας είναι μιά φιλ,οσοφία τού 
ηρωικού άγώνα τής φύσης μας όπως θέλει νά είναι καί όπως θέλει νά είναι χωρίς 
νά τό θέλουμε. 4Η πάλη μας στή ζωή προέρχεται από τή δ χοτύμηση τήν αιώνια 
τής φύσης μας. Ό  φαταλισμός ιστορικά σημαίνει τον χρόνο, τήν ουσιαστική ύπαρξη 
τής συγκεκριμένης ζσ>ής. Ρεαλισμός—φαταλισμός ταυτίζουνται όπως ή βούληση—  
μή βούληση. (Θεός—ά> θρωπος). ’Έξω από τά ζεύγη αυτά τών άντινομιών υπάρ
χει μιά αίώνια ταυτότητα, τό είναι μας μέ τήν λογική αύτοβεβαίωσή του.

Πριν φτάσουμε ο τήν τελική αύτοβιβαίωση πρέπει νά περάσουμε άπό τήν 
διαδοχή τών άλλη>οσυγκρουόμενων άνησυχιών καί αντιθέσεων τού είναι μέ αυτό 
πού θά θέλαμε νά είναι. Τό δίδαγμα είναι πολύ μεγάλο γιατί λέχτηκε καί πολύ 
πριοτοπόρα. Ή  ηθική (μεταφυσική καί όντολογική) τού "Ομηρου βάζει πάνω άπό 
όλα τή Ζωή. Ή  αγάπη τού ανθρώπου γι' αυτήν έχει τεράστια σημασία. Ή  ηθική 
πού προσπαθεί νά άνυψώση, νά τελειώση, γιά νά άγαπήσουμε καί εκτιμήσουμε τό 
αντικείμενό της (ζωή) είναι ηθική χωρίς τή ζωντάνια εκείνης τής ηθικής πού επει
δή άγαπςί πολεμάει σκληρά, αντιμετωπίζει τις μοίρες τού κορμιού καί τής άϋλότη- 
τας καί προσπαθεί νά ερμηνέψη τό μυστήριο τής ’Αγάπης μιας σύμμιχτης εύτυχί-
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ας. Μας διδάσκει ή αγάπη του ρεαλισμού δτι Ευτυχία ρωμαντικοϋ απόλυτου δεν 
υπάρχει. <Η  Ευτυχία είναι σχετικότητα σύνθεσης πολλών παραγόντων... *Ισως καί 
μόνο το νά αντιμετώπιζες την κάθε στιγμή καί να την περνάς (ζής) είναι μοίρα κι9 
ευτυχία συνάμα .

Ό  αγώνας είναι για τή Ζωή και τά προβλήματά της. Και ή ζωή είναι στο 
είδος της ή Ευτυχία (ή τουλάχιστον μια ευτυχία). Τό «αγαθόν εφίεται του ζην» 
παρά τό «ζήν του αγαθού» (’Αριστοτέλους Νικ. Ή θ . I, I). Ή  αντιστροφή των 
δρων αίρει από πριν τον φαταλισμό, πού δπως κάθε δογματισμός δένει μέ τό πρό
σχημα τού καλού και τού κακού τά χέρια τού ζην στο άρμα τού πεσσιμισμού ή 
οπτιμισμού ή δποιουδήποτε άλλου ηθικού κύκλου περιπλανήσεων των πόθων και 
σκέψεών μας.

Είναι επόμενο λοιπόν Θεός καί άνθρωπος νά σχετισθούν. Ό  Θεός είναι ή 
άγνωστη, πρώτη κινούσα αίτια τής ζωής μας. Σαν άφηρημένη έννοια αντιπροσω
πεύει κάτι πού δεν έχει βούληση γιά νά δεσμέψη, αλλά ενσαρκώνει τις απορίες πού 
γεννρ ή ύπαρξή μας γιά τήν ύπαρξή της.

Η θ ικ ό  θά ήταν γιά τον ''Ομηρο άν μπορούσε νά συλλάβη ενα τέτοιο πρό
βλημα, τό ζήτημα άν ή ύπαρξη είναι γεγονός ηθικό ή δχΐ. Τέτοιο δμοκ πρόβλημα 
είναι εδώ ασύλληπτο. ’Αναγκαστικό θά έφτανε στο ερώτημα άν αυτή ή ύπαρξη τού 
Θεού είναι ηθική ή δχι. Ή  μεταφυσική αφανίζει τήν ηθική δπως τήν εννοούμε, 
άν καί κατά βάθος τό τελικό ηθικό νόημα, ή ultima  ηθική realitas τής ζωής έγκειται 
στήν αξία τού γίγνεσθαι, τού είναι καί τών αίοόνιων αρχών τους.

Ή  σύνδεση τού ηθικού κόσμου μέ τήν Θεϊκή ’Ανάγκη είναι αίτημα τού 
ομηρικού ρεαλισμού. Δέ φταίει σ9 αυτό δ πεσσιμισμός τής εξάρτησης τών εγκό
σμιων από τά παγκόσμια πνεύματα. Είναι μάλλον αξίωση τής ζωής μας που οφεί
λει νά άξιολογηθή πριν νά γίνη βιωτή. Θεός καί άνθρωπος είναι αξίες άσχετα από 
τήν απόσταση πού τις χωρίζει στή διαβάθμησή τους. Οί άξιες είναι θετικες ή αρνη
τικές και πριν πραγματωθούν. Ή  πραγμάτωση (ή ηθική τής ζωής) είναι ή συνέ
χεια τής αξίας της καί φυσικά θά εχη τήν ίδια ποιότητα μέ τήν δυνάμει ουσία 
της (αξία πριν από τήν πραγματολογική συγκεκριμενοποίηση). Οί πρώτες ουσίες 
γεννάν τις μορφές, δπως οί ιδέες τά είδη. Οί μορφές είναι τόσο ποικίλες πού κά
ποιος Θεός (βούληση— μονάς) θά τις βουλήθηκε (Μοίρα) απαραίτητα. *Η ποικι
λία συνεπάγεται τήν σχετικότητα καί ή σχετικότητα τον σχετικό ήθικόχδιαχωρισμό 
(διάκριση) κακού καί καλού.

Θεός καί άνθρωπος είναι υπάλληλοι στή Βούληση καί τήν άξια τού Ζήν καθ* 
εαυτό. Ή  αισιοδοξία έχει εδώ σχεδόν μεταφυσικό χαρακτήρα (προηθικότητα). Τήν 
ηθική τήν άντικαθιστρ ή ρεαλιστική αποτύπωση τού αυθόρμητα ζήν, χωρίς δηλ. 
φιλοσοφική ενατένιση καί κριτική τών σχέσεων τών πράξεών μας. Μεταφυσική 
ηθική αξιολογία τού Ζήν καί ρεαλισμός τού ζήν άποτελούν τή σύνθεση πού μπο
ρεί νά δνομασθή ηθικός κόσμος τού °Ομηρου.

Ή  ηθική άξια τού process τής ζωής ιξαρτάται άπό τή μεγάλη ηθική ιδέα πού 
προηγείται καί άντιστοιχεΐ στή διάκριση πού κάνει δ ’Αριστοτέλης στις διάφορες 
φάσεις μιάς ηθικής πράξης.

«Διαφέρει δέ τό άδίκημα καί τό άδικον καί τό δικαίωμα καί τό δίκαιον’ άδικον 
μέν γάρ εστι τή φύσει ή τάΗει τό αυτό δέ τούτο, δταν πραχθή, άδίκημά εστι. πριν 
δέ πραχθήναι, ούπω άλλ9 άδικον- δμοίως δέ καί δικαίωμα, καλείται δέ καί τό κοι
νόν, μάλλον δικαιοπράγημα...» (Νικ. Ή θ . V» 7).

(Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι)



ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ Ζ1ΤΣΑΙΑΣ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΕΑΚΗΣ* *
Φεγγοβολή to διάβα σου μές στη ζωή καί θάμα.
Τό νοΰ νά φερνής στα ψηλά, καρδιές να σαγηνεύης 
όταν κερνούσες τ’ άκρατο τής τέχνης σου τό νάμα. 
...Πώς σέ θυμούμαι στη σκηνή τά πλήθη νά μαγεύης.

Παλμός και ρίγος ή φωνή’ φλόγα στήν έξαρσή της.
Καί σκόρπιζε τις ίερές εκείνες τρικυμίες
καθώς στής τέχνης εφιανε τήν πιο ψηλή κορφή της.

Ω̂ των Σαικσπήρων δράματα κι* ΑΙσχΰλων τραγωδίες.

Ένσαρκωτή των άφταστων. Μαζί σου νά μάς παίρνεις 
με ρόλους ανυπέρβλητους, μέ τραγικούς, μοιραίους... 
Στού Φοίβου τό άρμα τις ψυχές ιό θεϊκό νά σέρνεις. 
Καί πότε μες στο στρόβιλο του πάθους και του δέους.

Νά κλαΐμε τή σπαραχτική του Οιδίποδα τή μοίρα.
Τον *Αγαμέμνονα άκαμπτον μπρος στή σκληρή θυσία. 
Φρίκη στή σκέψη μας. Τό Λήρ μέ τή βαρειά πορφυρά* 
Τό Μάκβεθ μέ τήν έξαλλη κι* άσωστην αγωνία.

Πώς σέ θυμούμαι στή σκηνή σάν γίγαντα τής τέχνης, 
καί τις ψυχές στο δίχτυ της τό μαγικό νά ύφαίνης.
*Ήρωας μαζί καί ποιητής, Θεός και καλλιτέχνης.
Νά σβύνουν δλα γύρω σου καί μόνο εσύ νά μένης.

Κ* έτσι θά μένης δλο φώς πάντα στο θαυμασμό μας.
Στή γη τής δόξας, των Θεών, στή γη τήν αιώνια, 
αστέρι πού διέσχισε λαμπρό τον ουρανό μας 
κι* επειτα πήγε θριαμβικά στά *Ηλύσια Πεδία.

%
* Τό ποίημα άπηγγέλθη ατό καλλιτεχνικό μνημόσυνο για  τό Βεάκη πού όργάνωσσαν τη 

σαλονίκη οΐ «Φίλοι του Θεάτρου» στις 8—3 —53.



ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ
To πρωί πεθαίνεις πάντα
δταν τής νύχτας τά χείλη άποτραβιούνται
άκ  τό άργυρό σου στόμα
και οι νύμφες τρελλές στο δάσος
το νεκρόν έρωτα θρηνούνε.
^Αγαλμα δχι από πηλό μ* από πέτρα
υψώθηκε μπρος μου
καί την καρδιά μου πέτρα έχει κάνει.

Δεν εΐν' εδώ δ έρωτας πού ζητάς
σώμα απ’ τούς κεραυνούς άγρυπνισμένο
μά ή σκληρή θεότητα είναι τούτη
πού στις προσευχές σου σάν δνειρο κοιμάται.
Στο ρημαγμένο τής καρδ.άς μου περιβόλι 
ύψωσα ένα άγαλμα νά τραγουδήσφ.
Κάποτε ήταν γυναίκα ίσως, μά τόσο ξένη 
πού θεός δεν την έπλασε κανένας.
Γυναίκα άγνωστη, προπατόρισά μου,
θά δεχτείς τό)ρα τό φιλί μου,
πού βαρύ κι* ανόσιο σά μολνβι είναι;
Ξένη έσύ μες στούς ανθρώπους
τον ξένο εμένα δεν προσέχεις
πού απ' τό αίμα μου σ’ έπλασα νά σ’ άγαπήσφ;

“Όταν ή κορυφή σου μέ τ’ άστρα αγαπιέται 
μη μέ ξεχάσης, άγαλμά μου, 
μά μίλησε μου γιά τό φώς 

^του ακίνητο πάντα κι αιώνιο κοιμάται.

*ΑΧέκος Μ  ιτζάλης

ΑΝΤΙΔΩΡΟ
Φυσαρμόνικα, σοΰδωσα την καρδιά μου ολόκληρη
νά την μοιράσεις στις κραυγές τής αύχής
στο φώς τών άστρων του φτωχού τη νύχτα
καί στά πουλιά πού σ’ άφουγκράζονιαι στά μάτια τής καλής μου
μά εσύ, μού μάτωσες τά στήθεια,.. i

. -ι

ΛΙΙ’Α·

Μάρκος Μίσχος



' ΧΡΙΣΤΟΦ. Μ. ΜΗΛΙΩΝΗ

ΤΟ ΠΟΛΥΕΔΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ
*0 X. περπάτησε πολύ μές τήν ψιλή βρο

χή του δρόμου, ύστερα χτύπησε μια πόρτα 
πού τήν πλαισίωνε γυμνή περικοκλάδα.

— Είναι μέσα ό κύριος Τ.;
Τον βρήκε ξαπλωμένον στο έργένικο 

κρεββάτι του μ’ ένα βιβλίο. Άνασηκώθηκε 
μέ ύφος έγκάρδιο καί τούδωσε τδ χέρι, ά* 
πλώνοντάς το κάπως ύπερβολικά:

— Καλησπέρα, αγαπητέ μου!
Πάνω στδ τραπέζι ήταν ένας σωρός άπδ 

βιβλία* πήρε νά τά σκαλίζη, βρίσκοντας έ
τσι μικρή διέξοδο. Γύριζε τδ έξώφυλλο άπ’ 
τό καθένα κΓ άμέσως τό ξανάφηνε, ώσπου 
σταμάτησε σ’ ένα τεύχος περιοδικού πού άν 
θολογοΟσε τδν Μαγιακόφσκυ. Διάβασε με
ρικούς στίχους.

— Ποιος είναι αύτός; Ρώτησε.
—Δεν τδν ξέρεις; άπ* τούς μεγαλύτε

ρους μετεπαναστατικούς τής Ρωσσίας... Πε
ρίφημο είναι τδ «Σύννεφο μέ παντελόνια».. 
Μπορείς ακόμη νά διαβάσης κι ένα ένόια- 
φέρον άρθρο, δπου μιλάει γιά τδν τρόπο 
μέ τδν όποιον δουλεύει... Κάποτε άνέλαβε 
μια έκστρατεία μέσψ τής τέχνης, γιά νά 
μετριάση τήν Ιντύπωση πού προξένησε δ 
θάνατος ένδς άλλου ποιητή πού αύτοκτό- 
νησε άφήνοντας μιά φράση: «Τδ νά πε- 
•θαίνη κανείς μ' αύιδν τον τρόπο δέν είναι 
καινούργιο, μά καί τδ νά ζή κανείς μ* 
αύτδν τδν τρόπο δέν είναι επίσης καινούρ
γ ιο ...... Στδ τέλος αύτοκτόνησε κι ό ίδιος...

"Οσο μιλούσε τδν έκοίταζε μ* άσάλευτο 
βλέμμα. Είχε έναν Ιδιότυπο τρόπο νά τονί- 
ζη τις φράσεις του, ένώ συγχρόνως τά 
γκρίζα μάτια του άνοιγαν έκφραστικά.

—Τοποθετεί τήν τέχνη στην ύπηρεσία 
τδν κοινωνικών άπαιτήσεων,.. Είπε ό Τ..

καί σταμάτησε, γιά ν’ άνάψη τσιγάρο. Κά
πνιζε πολύ.

— Νά σου πώ, είπε δισταχτικά τούτος, 
ό Μαρξισμός δέν μέ ικανοποιεί...

— νΑ, βέβαια! ’Απάντησε, σά νά μιλούσε 
γιά πράγματα πού τάχε πιά ξεσκολίσει. 
ΓΓ αύτδ έξ άλλου κι’ όλοι έμείς περάσαμε 
στήν αίρεση. Είχαμε ξεκινήσει, ξέρεις, άπ* 
τδν Μαρξισμό.

— Ό  X. δέν άπάντησε τίποτε. Μήτε 
είχε κιόλας τι νά άπαντήσει μήτε καί τδ 
θέμα τού έλεγε τίποτε. Κοίταξε τά τζάμια 
τής μπαλκονόπορτας πού έπάνω τους έπε
φταν οί ψιχάλες.

«Τδ βλογιοκομένο πρόσωπο τής βρο- 
χής» είπε μέσα του μιά φράση* ήταν άπ* 
τδν Μαγίακόφσκυ. 'Ύστερα στράφηκε 
στδν Τ...

— Έσύ τί κάνεις τώρα; ΤΙ γράφεις;
— Τδν τελευταίο καιρό παλεύω άνά- 

μέσα στήν ποίηση καί στδ δοκίμιο* θέματα 
πού ξεκινούν νά γίνουν ποιήματα, κατα
λήγουν στο δοκίμιο. Τδ τελευταίο μου 
θάχη τίτλο.· «Δόκιμος σέ συντεχνία» και 
θά ύποστηρίζω πώς μιά καλλιτεχνική 
κάστα είναι σάν μιά άλλη όποιαδήποτε 
έπαγγελματική συντεχνία...

Έ κ πρώτης δψεωζ δέ συμφωνούσε μέ 
δ'σα άκουγε, δμως δέν είπε τίποτε. Κου
νούσε μονάχα τδ κεφάλι του καταφατικά.

— Έσύ έχεις τίποτε νά μού διαβάσης;
—Ναί... έγραψα κάτι...
— Διήγημα;
—Ναί...Περισσότερο είναι άνάμνηση....
— Θά τ’ ακούσω, είπε έκείνος κι’ άνα- 

σηκώθηκε. Διάβαζε ήσυχα, σά νά κουβέν
τιαζε, sotto voce . 'Όταν τελείωσε, δ άλλος

s
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έμεινε λίγο σκεφτικό; κι ύστερα σηκώθηκε.
— Μάλιστα!.. Είπε. Ένας Ισωτερικός 

διχασμός... Μια παρατήρηση μονάχα θά 
ήθελα... Μά περίμενε μια στιγμή. Καί 
πήγε στο άλλο δωμάτιο.

Έ ν τώ μεταξύ ό X . είχε σηκωθή κι 
αυτός κι έκοβε βόλτες μες στό δωμάτιο 
μέ σκυμμένο κεφάλι. Κρύωνε τρομερά, 
ένιωθε τά πόδια του ξυλιασμένα. Σήκωσε 
τό γιακά του πανωφοριού του.

*Όταν ό ΐ .  ξαναγύρισε, & X. είπε*.
— Κάνει πολύ κρύο! Τρέμω!...Έσύ 

κρυώνεις; Δέν του άπάντησε άμέσως* τού 
πρόσφερε τσιγάρο. Κι’ ύστερα άπό λίγο:

— Μάθε νά έξοικειώνεσαι μέ τις στυφές 
καταστάσεις, είπε.

Εκείνη τή στιγμή ό X. κοίταζε έξω 
άπό τά τζάμια καί στράφηκε άπότομα. 
“Έκανε κάτι νά πή μά ξαναγύρισε την 
πλάτη. Σ' αυτή τή στιγμή π:ύ φάνηκε τό 
πρόσωπό του, πάνω του έτρεμε ένα παρά
ξενο μειδίαμα.

'Ακολούθησε σιωπή γιά άρκετή ώρα...
Ό  Τ. ξανακάθισε στό κρεββάτι του 

και πήρε τό βιβλίο.
— Έ χω  έδώ ένα βιβλίο κάποιου φίλου 

μου, είναι τής γενιάς μου...
Ό  X. ξαναγύρισε τό πρόσωπό του. 

Φαινόταν ήρεμο; πιά. .Έ κανε άκόμη μιά 
βόλτα καί κάθισε τυλίγοντας πάνω στά 
πόδια του τό πανωφόρι.

— ...'Εκφράζει θαυμάσια τήν άγωνία 
τής μεταπολεμικής γενιά;, δηλαδή τής 
γενιάς μας... Αυτό τό γκρέμισμα των ιδα
νικών πού πίστευε...

Κι ύστερα άπό λίγο:
— Έ  δική σας γενιά είναι προνομιού

χος μπορεί νά πή κανείς. Δέ γνώρισε αύτό 
πού πάθαμε έμεΐς...

Έ ν τώ μεταξύ είχε άρχίσει νά σου- 
ρουπώνη κι ώσπου νά έτοιμαστή ό Τ. γιά 
νά βγούνε, είχε σουρουπώσει πιά γιά καλά. 
Έ ξω είχε σταματήσει όλότελα ή βροχή κι 
οί λιμνοϋλε; τού δρόμου καθρέφτιζαν τά 
φώτα. eO X. ένιωσε τή βραδιά γαλήνια, 
μόνο πού φυσούσε λίγο. Μά έκεί πού περ
πατούσαν άμίλητοι, γύρισε ξαφνικά στον 
άλλον:

— Καληνύχτα! Είπε κι έστριψε στή
• γωνιά.

Ό  Τ. ξαφνιάστηκε καί δεν πρόλαβε 
έκείνη τή στιγμή νά πή τίποτε. Είπε μο
νάχα: «Καληνύχτα!» Μά όταν πήρε μόνος 
του τό δρόμο, ήταν πολύ σκεφτικός.

Πριν άπ* αυτή τή βραδιά, ήταν κι 
άλλες βραδιές σαν κι άπόψε. Καί πριν άπ’ 
αύτές είχαν προηγηθή αναζητήσεις σ' 
άπόκεντρους δρόμους, μεθύσ.α σε νυχτερι
νά μπάρ μέ εύθυμη μουσική («νάρκης τού 
άλγους δοκιμές...»), απελπισμένα βλέμ
ματα ματιών, τό έμπόρευμα πίσω άπ’ 
τήν έγχρωμη βιτρίνα. Κι ύστερα: Κρυφό- 
μιλήματα μέ σκυμμένο μεφάλι, τό στενό 
πού τό διάβηκε μέ σκυμμένο κέφάλι, μιά 
ξύλινη σκάλα πού τήν ανέβηκε μέ τό κε
φάλι σκυμμένο. Καί πάντα, δταν έβγαινε, 
ένιωθε σκοτωμένος όλότελα.

— Τσιγάρο;
— Ευχαριστώ... νά σού προσφέρω έγώ.
— Τώρα είσαι στό σπίτι μου...
— Στεκόταν όρθια καί τόν έκοίταζε 

άκουμπισμενη έλαφρά στό τραπέζι, μ’ ένα 
χαμόγελο θριάμβου στά ξεβαμμένα της 
χείλη. Πάνωθέ της έφεγγε ένας γλόμπος 
μέ αμπαζούρ. Τό τσιγάρο ήταν πολύ έλα- 
φρό, όμως ήταν αρωματισμένο μέ βαρειά 
μυρουοιά—american blend. Τό κάπνιζε ξα
πλωμένος στον καναπέ. Γιά περισσότερη 
άνεση σήκωσε τά πόδια του καί τ' άπά- 
ρΐασε σέ μιαν άδεια καρέκλα. Τώρα πιά 
είχε συνηθίσει κάπως τό περιβάλλον. Μπο
ρούσε νά έξετάζη τά φτηνά κάδρα, τά πα
λιωμένα έπιπλα, τίς λεπτές κουρτίνες.

Δίπλα στό τραπέζι, ή σιλουέτα μέ τή 
βυσσινιά ρόμπα καί τό γυμνό γόνατο πού 
έξέχει— είκόνα ενός κάδρου φτηνού. Τά 
μαλλιά ήταν πολύ άνακατεμένα, τό πρό
σωπο μέ λίγες ρυτίδες καί τά μάτια 5πο· 
γραμμισμένα έλαφρά μέ μελάνη. Ί3μως 
μέσα τους έλαμπε κάποια υποψία άμφιβο· 
λης νίκη;. "ίστερα χαμογέλασε, γύμνωσε 
λίγο τόν αριστερό της ώμο κι έδειξε μιά 
μαύρη κηλίδα. Αυτός δέν είπε τίποτε, μο
νάχα έκλεισε τά μάτια. Τότε ένιωσε πάνω 
στό πρόσωπό του τήν άνάσα της καί στά 
χείλη της δυό σειρές δοντιών. *Όταν τ* 
άνοιξε τήν είδε νά γελάη πρόστυχα πάνωθέ 
του καί τήν ίδια στιγμή άκούστηκε δυνα
τός κόλαφος. 'Εκείνη έτριβε μέ τήν παλά
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μη της τδ κόκκινο μάγουλο, ενώ τά χείλη 
της ταλαντεύονταν ανάμεσα στην Οργή 
καί τδ γέλιο.

— Δέν είναι άστεΐα αύτά, είπε τέλος 
καί κάθησε κοντά στό τραπέζι.

Πέρασαν έπειτα στιγμές άπόλυτης ήσυ· 
Χί“5·

— θέλεις ραδιόφωνο; Ρώτησε.
— Ναι! Τής απάντησε μέ σβησμένη 

φωνή.
"Απλωσε τδ χέρι της πάνω στδ τρα

πέζι χι άκούστηκε δ διακόπτης πού γυρ* 
νοΟσε. Κι' έπειτα ξεχύθηκε μια γλυχιά 
εύθυμη μουσική.

Κάτω απ’ τά κλεισμένα του βλέφαρα 
οί τοίχοι τοΰ μικρού δωματίου πήραν δια
στάσεις xt ή μουσική πλουτίστηκε με 
συνεχή βόμβο. “Ύστερα άκούστηκαν κορι
τσίστικα γέλια καί ποτήρια πού χτυποΟ- 
σαν μέ γιάλινον ήχο.

—Μά έσύ δέν πίνεις!..
Πίσω άπ' τον κύκλο του υψωμένου πο

τηριού τά μάτια είχαν μιά μαύρη λάμψη 
καί ξεχάστηκε κοιτάζοντάς τα.

— θά πιώ άν χορέψης πάλι μαζί μου.
Είπε πώς τού άρεσε πολύ έκεΐνος ό 

δίσκος καί δέν ήθελε νά τόν χάση, δμως 
στδ βάθος ίσως αύτδ νά ήταν μιά πρό
φαση, γιατί πληγώνονταν πολύ, κάθε φορά 
πού έβλεπε τδ χέρι της κρεμασμένο άπδ 
ξένο λαιμό.

"Οταν ή μουσική πλησίαζε πρδς τδ 
τέλος, γλίστρησαν στδν έξώστη.

Είχε άργοπορήσει τδ φεγγάρι πάνω 
άπ' τδν κόλπο καί τά μεγάλα καΐκια άκι- 
νητοΟσαν δεμένα στήν προκυμαία. Πάνω 
στά χείλη του μαράθηκε μιά έξομολόγηση 
πριν καρπισει.

— Πρέπει νά πάμε μέσα! είπε αύτή.
—Γιατί θέλεις πάντα νά μ* άφήνης 

στις πιδ κρίσιμες στιγμές;...
—"Ομως τι θά πούν οί άλλοι!
'Ένιωσε τή σκιά της νά περνάη ξανά 

στή φωτισμένη αίθουσα. Αυτός άπόμεινε 
έκεί νά κοιτάζη τά νερά του κόλπου πού 
καθρέφτιζαν τδ φεγγάρι, τά δεμένα καΐ
κια πού άκινητούσαν στήν προκυμαία. 
“Ύστερα κάρφωσε τδ βλέμμα του στδ με
γάλο φωτεινδ, παραλληλόγραμμο πού

έρρίχνε κάτω στήν άσφαλτο τής προκυ- 
μαία; ή όλάνοιχτη θύρα τού χορού.

Πάνω του διάβηκαν άργά δυδ σινικές 
σκιές αγκαλιασμένες. Προχώρησε πρδς 
τήν αίθουσα* γύρω άπδ έναν ξένο λαιμό 
είδε τδ γνώριμο χέρι. Κι* έπαιζε δ ίδιος 
δίσκος δπως καί πριν, δμως τώρα ήταν 
πολύ θορυβώδης, δέ μπορούσε νά τδν 
άνεχθή.

— 'Επιτέλους, σταμάτησέ το! Φώναξε 
άγρια καί πετάχτηκε άπ' τδν καναπέ του.

— Μά τί έχεις; Είπε μέ άγανάκτηση 
ή γυναίκα πού καθόταν κοντά στδ ραδι 
φωνο.

Αύτδς χωρίς ν' άπαντήση ώρμησε στήν 
έξοδο κι έκλεισε μέ θόρυβο πίσω του τήν 
«προδομένη μουσική» eH γυναίκα έκανε 
ένα μορφασμδ άπορίας κι ύστερα ξάπλωσε 
ράθυμα στδν άδειο καναπέ.

*Έξω άπ' τδ σπίτι ήταν βαθύ σκοτάδι. 
Μιά άνταύγεια πού περνούσε άπ' τις κουρ
τίνες του παραθυριού φώτιζε άμυδρά ένα 
κομμάτι λασπωμένου δρόμου. Προχώρησε 
στά τυφλά, μαντεύοντας περισσότερο, 
ώσπου βγήκε στδν κεντρικό δρόμο, πού 
κι αύτδς ήταν σχεδδν έρημος. Στήν κο
λόνα τού ηλεκτρικού είχε άκουμπήσει κά
ποιος μεθυσμένος καί μουρμούριζε έναν 
άτέλειωτο δραματικό μονόλογο. Δυδ—τρεΤς 
νεαροί πέρασαν, κάτι είπαν κι ύστερα γέ
λασαν δυνατά δλοι μαζί. Κι δταν έστρι
ψαν κι αυτοί στή γωνιά, δέν άκουγε πιά 
παρά μόνο τδ βήμα του στδ πεζοδρόμιο, 
καί μές στδ μυαλό τδν άντίλαλο τοΰ δυ
νατού γέλιου.

Σταμάτησε στδν πρώτο τηλεφωνικό 
θάλαμο. Λίγα δευτερόλεπτα άπέραντης 
σιωπής. "Γστερα άκούστηκε ή γνώριμη 
φωνή, νυσταγμένη κι έρωτηματική. Τής 
έζήτησε νά τή οή.

— 'Απόψε, τέτοιαν ώρα;
— Είναι άνάγκη!
— Μά τί σού συμβαίνει;
Σώπασε λίγο κι έπειτα, κάνοντας μιά 

προσπάθεια, μουρμούρισε.
—Δέν ξέρω, δμο>ς είναι ανάγκη...
—Μά αύτδ είναι παραλογισμό;! Είπε 

αύτή κι έκλεισε τδ τηλέφωνο μ’ έναν κρότο 
που καρφώθηκε οδυνηρά στδ τύμπανό του.



Βγήκε κι άπόμεινε γιά λίγο συλλογι
σμένος έξω άπ' τό θάλαμο, “Ύστερα 
στράφηκε άπότομα κι ώρμησε ξανά στό 
τηλέφωνο. Τό δάχτυλό του γύριζε νευρικά 
στούς άριθμούς.

— Πάλι έσύ σαι; Ρώτησε ή άλλη φωνή 
δαριεστημένα.

— "Άκουσέ με, τής είπε. ΣοΟ είπα πώς 
είναι ανάγκη καί μοϋκλεισες τό τηλέφωνο. 
Δέν έπρεπε νά τό κάνης αύτό.

— Καί τώρα μέ ξαναπήρες, γιά νά μοϋ 
ζητήσης τό λόγο; Λοιπόν τό ξανακλείνω.

— Μη, μη σέ παρακαλώ* άκουσέ με. 
Δέν πρόκειται νά ξαναμαλλώσουμε. Στ9 
όρκίζομαι αύτό. “Όμως άν άκόμα έμεινε 
κάτι, έλα νά μ’ άνταμώσης.

— Τέτοιαν ώρα;
— Κάνε έπιτέλους μιά θυσία.
— Δέ μπορείς ν’ άπαιτής θυσίες...
— "Αν έχης λίγη άνθρωπιά, δέ μπο

ρείς παρά νάρθης.
— 'Ώστε έτσι; *Αν έχω;
— Α γάπη μου, σοΟ λέω πώς δέν πρό

κειται νά τσακωθούμε ξανά. Σέ παρακαλώ...
— Ξέρεις; Είπε έκείνη 'Ήσουν πιό 

έξυπνος...
Τότε πιά φρένιασε.
— ΣκύλαΙΤής φώναξε.Φιλάρεσκη νάγια!
Ξεστόμισε τη βρισιά καί περίμενε λα

χανιασμένος. Παράξενο! Αυτή τη φορά 
δέν έκλεισε τό τηλέφωνο. "Έβραζε.

— Μ* άκοΟς; Νά μη σέ ίδούν τά μάτια 
μου, τής φώναξε απελπισμένα.

Καμμιά άπάντηση, σά νάχε πιά κοπή 
ή σύνδεση.

Οί δρόμοι ξεδιπλώνονταν μπροστά του— 
άτέλειωτοι διάδρομοι, λαβύρινθος* τά σπί
τια τόν κοίταζαν μέ σκοτεινά παράθυρα.

Κατέβηκε σέ μιά ταβέρνα κι ήπιε δυ
νατά πιοτά, τδνα ύστερα άπό τ* άλλο.

Έπιτέλους κατέληξε στό καφενείο 
πού διανυκτέρευε. Ε κεί συνάντησε τόν Τ. 
Καθόταν σ' ένα τραπέζι δίπλα στήν τζα
μαρία, πού έβλεπε πρός τό άλλο μέρος τής 
πόλης, κι έγραφε. Έ νας—δυό πελάτες 
άκόμη μισοκοιμόταν.

Ό  X. πήγε καί στάθηκε κοντά στό 
τραπέζι του καί κοίταζε έξω, άκουμπώντας 
μέ τό ένα του πλευρό στήν τζαμαρία. *0 
άλλος αφού έγραφε λίγο άκόμη, άφησε τό 
μολύβι £αί τόν κοίταξε σκεφτικός. “Ύστε- 
ρα έσκυψε τό κεφάλι καί θέλησε ν' άνοιξη 
κουβέντα.

— Σκεφτόμουν, του είπε, έκείνον τόν 
ήρωά σου... θά μου έπιτρέψης μιά παρα- 
τήρηση: Είνα ένας τύπος διάχυτος. Οί άν
θρωποι τής γενιάς μου...

— Στό διάβολο κι έσύ κι ή γενιά σου, 
τραύλισε ό άλλος καί στράφηκε όλόκληρος 
πρός τά έξω. Ή ταν ή πρώτη φορά πού τού 
μιλούσε έτσι.

Έ γινε  σιωπή. Ό  Τ. ήταν σκυμμένος 
στό χαρτί του, μά δέν έγραφε. e0  άλλος 
είχε τά μάτια καρφωμένα στή νύχτα, πού 
τήν έκοβαν τά νυσταγμένα φώτα τών δρό
μων. Κάποια στιγμή, σάν ήρέμησε, μουρ
μούρισε μέσα του, ασυναίσθητα:

— Τί νύχτα, θέ μου! ✓
“Ύστερα γύρισε στόν Τ.
— Τί ώρα νάναι;
— Περασμένα μεσάνυχτα, είπε. Κι έπει

τα πρόσθεσε τρίβοντας τό πρόσωπο μέ τις. 
δυό του παλάμες:

— Κι άργεί πολύ νά ξημερώση.



ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ TOY ΤΟΠΙΟΥ
To μεγαλείο του τοπίου 
μέ κάνει ευτυχισμένο.
Τό φως πίσω από τά βουνά δλο ανεβαίνει. 
’Ανάβει εδώ καί κει αστραπές 
στα τζάμια των σπίτιών.
Εικάζω τον γαλήνιον ΰπνο 
των άπ*'ών ανθρώπων.
Σέ λίγο δ ήλιος θά ζεστάνει 
τά μικρά τους όνειρα.
Θά ζεστάνει τά δέντρα τους.
Θά ζεστάνει, ανεβαίνοντας, 
ολα τά στρέμματα της γης.

Ή  αρχή τούτη τής μέρας 
μέ κάνει ευτυχισμένο.
Γιατί είμαι ποιητής 
καί τό φως άνεβαίνει 
περισσότερο γιά τούς ποιητές.
Τά δέντρα, οί απλόχωρες φυτείες, τά βουνά*
μό'Ό στους ποιητές
αποκαλύπτουν δλο τους τό μεγαλείο.

ΟΠΩΣ Ο ΞΕΡΞΗΣ

'Ωραία μου κυρία,
πού γιά τού κομμωτή σου επαίρεσαι την τέχνη 
καί γιά τά πράγματι Ιξαίσια άρώματά σου, 
ένδοξε στρατηγέ μου, 
πού απομονώθηκες
μέ τό πούρο καί τό φτηνό σου ανάγνωσμα, 
συνταξιδιώτες μου άγιωστοι,
πού, εν μέσφ ευγενικών κινήσεων καί χαριτωμένων λόγων, 
τώρα μόλις γνωριζόμαστε, 
άνιόνυμα πλήθη,
στους σιδηροδρομικούς σταθμούς,
στις κεντρικές πλατείες, στις άμμουδιές των λουτροπόλεων, 
φίλοι μου, άμέριμνοι, στίς χαρτοπαιχτικές λέσχες, 
στις χοροεσπερίδες,
ζευγάρια ευτυχισμένα κάτω άπ* τή νέα σελήνη,
Ιφηβοι στά θρανία καί τά γυμναστήρια, 
κεφάλια γεμάτα σχέδια γιά τό μέλλον, 
σύγχρονοί μου,
επιστήμονες σέ ατομικά εργαστήρια,
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άκαταπόνητοι παρατηρητές του πρώτου τεχνητού δορυφόρου,
συνάνθρωποί μου, στον άξιόλογον αυτόν αιώνα,
σάς καμαρώνω, δπως ό Ξέρξης
τον πλούσιο στρατό του στον Ελλήσποντο,
δταν συλλογιζόταν, πώς σ' εκατό χρόνια
καμμιά απ’ τΙς αναρίθμητες αυτές ψυχές
ϊχνος δέ θάχει αφήσει
στις μάταιες απλωσιές τής γη?,
στον κόσμο τον ευτυχισμένο του ήλιου.

Βασίλης Κουλής

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
"Ανιση ή μάχη τής κορφής, μά ή δύναμή σου βράχος 
σημαδεμένε των θεών, βάκχε τής θείας μανίας.
®Ώσπου σ' ένα γλυκό πρωϊνό τής πορφυρής σου στράτας
ή 9Αθηνά σέ κέρασε τή λύτρωση, την ώρα
πού φέγγος δλη ελούζονταν στα νάματα του Λόγου

Κώστας Γ, Τσιλιμαντδς

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΛΑΙΣ;
Στη μανούλα μου

Γιατί νά κλαΐς;
Τό θολό δάκρυ
στάζει τώρα χρόνια από τά μάτια μου 
καί χαρίζει σ* αυτά 
τού πόνου τή σκιά.
Ή  θρήνηση
για τις ταξιδεύτρες χαρές 
συγκερασμένη
μέ τού νόστου τά κεντρίσματα 
χτυπά ανελέητα 
τή μνήμη.
Γιατί νά κ?.αις;
Θά στεγνώσου μονάχη μου τό δάκρυ.
Θαύρφ τή Εεχασμένην ανταύγεια τών μααών 
πού θά μού φέξει
γιά την πορεία μου στούς ιδεατούς κόλπους.
Θά τό στεγνώσω μόνη μου 
μέσα στή χώρα τών νηπενθών
πού θά μού φέρουν τή λήθη.

Ά ν& ονλα  Α ·  Ζόλδερ

ii
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Η Π Ο Ρ Ε Ι Α  Μ Α Σ

Hie ro παρόν τεύχος, ή Η πειρω τ ική 'Εστία*, συμπληρώ νοντας τό Σ Τ ’ από την  
έκδοσή της ετήσιο τόμο, είσέρχιτα ι στα περιβάλλοντα  τα σκοτεινά και άδηλα ενός ακό
μα χρόνον, συνεχίζουσα τον αυξανόμενο αγώνα τής προσφοράς της στη μ ετα π ο λεμ ική  
μας ζωή. 'Η  οικονομική υποτονία  που  συνθλίβει τό πνευμ α τικό  παρόν τής επ οχή ς μας  
εξακολουθεί νά είναι—όπως άλλως τε και στο πρόσφατο π α ρελθό ν— ή Δαμόκλειος  
σ πά θη  που  επ ικρέματα ι ύπεράνω της, όσο πά ει και π ιο  α πειλητική , έτο ιμ η  νά άνακό- 
ψη τις  πλατύτερες π ροοπτικές  τής ανοδικής της πορείας. Τά π νευ μ α τικά  ενδιαφέροντα  
των καιρών μας, έχουν, δυστυχώς καθηλω θή σε αδράνεια, από τις  εύκολες κ ι* υλ ισ τικές  
επ ιτεύξεις  τών σημερινών τρόπω ν ζωής, καί γι* αυτό ακριβώς, οι δυσχέρειες π ου  άντι- 
κρύζει σήμερα μια σοβαρής ουσίας έκδοση, μεταβάλλουν τις σ χετικ ές  π ρ ο σ π ά θ ε ιες  σέ 
εναγώνιο και παράτολμο άθλο. Κάτω από τό κράτος αυτής τής επίγνω σης έπ ικα λο ύμ εθα  
γιά πολλοστή φορά τήν  έμπρα κτη  εκδήλωση τής εκτίμησης, τής άγάπης και τής ε π ιβ α λ 
λόμενης γιά τήν πατρίδα μας κατανόησης από μέρους , τόσο τών συνδρομητώ ν καί φ ί 
λων μας, όσο και γενικότερα όλων εκείνων πού  παρακολουθούν τό έργο τής  «£Γ. Ε .» , 
αλλά επ ίσης και τήν καθ* όλους τούς αρμόζοντας τρόπους, π ε ισ μ α τικ ή  συμπαράστασή  
τους στον αγώνα μας. Γ ια τί όλα αυτά, όπως και άλλοτε τό έτονίσαμε, αποτελούν τό εδα 
φος , επάνω  στο όποιο στηρίζεται ή πολυδάπανη αυτή π ν ευ μ α τικ ή  και πα νηπ ειρω τική ς  
πολυτιμότήτας προσφορά μας. Παρόμοιες έμπρακτες εκδηλώ σεις και συμπαραστάσεις  
αποτελούν ταυτόχρονα και τις  ω ρα ιότατες—έστω καί π ικρότα τα  μοναχικές— ελπ ίδες  γιά  
μιά π νευμα τική  ανάταση, τόσο αναγκαία στις δύσκολες καί εναγώνιες σ τιγμ ές  π ο ύ  π ε ρ 
νάει τό πνεύμα  στούς καιρούς μας.

Η  * H U E  IP . Ε Σ Τ Ι Α »

ΠΙΣΤΕΥΟΜΕ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΟΥΝ

Ό  φιλοπρόοδος Ήπειρώτης ιατρός κ. Βασ. 
Χρήστου σ’ ένα γεύμα τοΟ Βορειοηπειρώτου κ. 
I. Μπέττου, Γεν. Δ)ντου ύπουργ. Τύπου, όπου 
παρευρίσκοντο και οΐ υπουργοί κ. Λίνα Τσαλ- 
δάρη και κ. Ν. ’Αθανασίου, επίσης ηπειρωτι
κής καταγωγής όμφότεροι—μεταξύ άλλων, είχε 
τήν ευκαιρία ν' ανάπτυξη και νά τοποθέτηση 
θαυμάσια και τό ζήτημα τής άνάγκης διατηρή- 
σεως και άναδιοργανώσεως τών άπό 5 αίώνας 
υφισταμένων άξιολόγων—και μοναδικών άλλωστε 
— Σχολών ξυλογλυπτικής Κονίτοης καί αγιογρα
φίας Χιονάδίυν τής ίδιας περιοχής. Ό  ομιλητής έ- 
πεξήγησε σχετικά τήν άνεκημητον προσφοράν 
αυτών τών έκ παραδόσεως κέντριον άνοπτύξεως 
τής ήπειρωτικής Λαϊκής Τέχνης ώς καί τήν 
συμβολήν των στην ελληνική αγιογραφία, οί ό
ποιες έδωσαν μνημειακά επιτεύγματα ένα μέρος 
τών οποίων ήδη είναι άπό πολλοΰ γνωστόν καί 
στό εξωτερικόν. Θέλομεν νά πιστεύωμεν ότι οι 
παρευρεθέντες υπουργοί, ό κ. Μπέττος ώς καί 
οι λοιποί παράγοντες ή αρμόδιοι γιά τήν άξιο-

ποίησιν τών εθνικής σημασίας προτάσεων του κ. 
κ. Βασ. Χρήστου θά ένδιαφερθοΟν δεόντως ώ 
στε, άφ’ ενός μέν ν* άξιοποιηθή μία ύπάρχουσα 
ήδη κατάστασις καλλιέργειας τής λαϊκής καί άγι- 
ογραφικής τέχνης, άφ* ετέρου δέ διατηρηθή καί 
μία λαμπροτάτη παράδοσις εκδηλώσεως τής η
πειρωτικής λαϊκής ψυχής ή οποία καί πηγή πλού
του μπορεί ν* άποβή καί προβολήν τής ελληνι
κής ζωής στούς νέους καιρούς μας ν’ άποτελέση.. 
Ή  «‘Ηπειρωτική Εστία», ή οποία ήσχολήθη 
καί έκτενώς περί αυτών όλων, συντάσσεται έν- 
θουσιωδώς πρός τις προτάσεις του κ. Χρήστου.

★
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣ

ΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ή  Θεσσαλονίκη άπό τίς 20 Δεκεμβρίου φ ι

λοξενεί μίαν αξιοπρόσεκτη δμαδική έκθεσι ζω 
γραφικής στήν οποία παρουσιάζονται 32 νέοι 
ζωγράφοι «μοντέρνας» άποκλίσεως. Τήν “Εκθεσι 
αυτή, τήν όποια διοργανώνει ή καλλιτεχνική κι- 
νησις « Κ Ο Υ Ρ Ο Σ »  καλύπτει ηθικά ή 
φροντίδα τού Δήμου Θεσσαλονίκης ό όποιος διά
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χόν σκοπόν αυτόν, προσέφερε και την αίθουσα 
εκθέσεων πού έχει μονίμως στο μέγαρο τής 
Χ.Α.Ν-Θ. Τό γεγονός αυτό, προλογίζεται και το
ποθετείται διεξοδικά απ’ τούς Α. Κοντόπουλον 
και Τωνη Σπητέρη. Κι* είναι, πράγματι, άξιον 
ιδιαιτέρας ύπογραμμίσεως, δεδομένου, δτι ή όμάς 

* αυτή «τών 32» ή όποια άφορμάται έξ Αθηνών, 
περιλαμβάνει, σχεδόν όμοιογενώς. μίαν συλλογι
κήν έμφάνισιν νέων—καί στήν ηλικία—καλλιτε
χνών οί οποίοι αντιπροσωπεύουν κι* ενα σημαν
τικό χώρο στις _έκφςάσεις τών άνασταθμίσεων 
τής εποχής μας. 'Αλλά και πέραν αυτού, έξ ίσου 
σοβαρόν είναι και to αποτέλεσμα έκ τής επαφής 
τού φιλοτέχνου κοινού τής συμπρωτεύουσας μέ 
την ώργανωμένην πλέον παρουσίαν τών υπέρ τάς 
τρεϊς δεκάδας εκθετών ενός κοινού καλλιτεχνι
κού ένδιαφέροντος. Διότι, κατόπιν μάλιστα τού 
θορύβου γύρω άπό τις νέες τάσεις, τά αισθητι
κά ρεύματα τής εποχής κ.τ.λ., ο! τέτοιου είδους 
εκδηλώσεις συνιστούν τά πλέον επίμαχα αντικεί
μενα ένδιαφέροντος περί τό παρόν και τό μέλλον 
τής Τέχνης. Στήν έκθεση αυτή, μεταξύ τών άλ
λων, συμμετέχει καί ό Ήπειρώτης ζωγράφος κ. 
Θ. Μάΐπας.

*
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Τό νέον μέγαρον τής Ζωσιμαίας Σχολής κο
σμεί την πόλιν. Είναι ενα μέγαρον συγχρονισμέ- 
νον, τό οποίον πληροί όλας τάς σχολικάς άνά- 
γκας μέ Ιδιαιτέρας αίθουσας διά τά μαθήματα 
μουσικής και φυσικής, μέ κεντρικήν θέρμασιν, 
αίθουσαν διαλέξεων καί τελετών καί τέλος είναι 
προσανατολισμένον έπαρκώς.Τό παλαιόν μέγαρον 
έξ άλλου παραχωρείται εις τό Γυμνάσιον θη- 
λέων, άλλ* έχει τόσας ελλείψεις, ώστε είναι ανά
γκη νά γίνουν μεγάλαι έπισκευαί έσωτερικώς 
καί έξωτερικώς, πρίν καταστή κατάλληλον διά

m

Τό νέον κτίριον *ής Ζωσιμαίας Σχολής

νά χρησιμοποιηθή ώς σχολείον. Ούτω τον έν 
μετά τό άλλο τά σχολεία τής Μέσης τακτοποι
ούνται κτιριακώς, εάν ληφθή ύπ’ όψιν ότι ή 
μέν, ’Εμπορική Σχολή στεγάζεται αρκετά καλά, 
μετά τάς γενομένας έπισκευάς τού είς ό στε
γάζεται κτιρίου, τό δε Γυμνάσιον άρρένων είναι 
τό μόνον, τό όποιον υστερεί άπό κτιριακής ά· 
πόψεως.

Δεδομένου δέ ότι καί τά σχολεία τής Στοί
χε ιώδολς έκπαιδεύσεως έλυσαν κάπως τό πρό
βλημά των, δυνάμεθα νά είπωμεν ότι δέν είμε- 
θα μέν είς πολύ καλήν κατάστασιν,άλλά δέν υστε
ρούμε ν καί πολύ είς τό σημείον τούτο.

Παραμένει όμως εκκρεμές ενα άλλο επείγον 
εκπαιδευτικόν καί γενικώτερα πνευματικόν ζήτη
μα, ή βιβλιοθήκη. Προ τού τελευταίου πολέμου 
είχεν ίδρυθή ή Ζωσιμαία βιβλιοθήκη άπό τό 
πλεΐστον τών βιβλίων τής Ζωσισαίσς Σχολής καί 
άπό νέας δωρεάς καί αγοράς. Λόγφ τού πολέ
μου καί έν συνεχεία τούτου δυστυχώς ή βιβλιο
θήκη αύτη δέν έλειτούργησε. Ούτε τά 'Ελέη 
τών Ίωαννίνων ήτυ δυνατόν νά συντηρήσουν 
ένα οργανισμόν άπαιτούντα εκατοντάδας χιλιά
δων δραχμών κατ' έτος, "Ηδη. ώς πληροφορού- 
μεθα, έπήλθε. συνεννόησις μεταξύ τών Ελεών 
Ίωαννίνων καί τού 'Υπουργείου Παιδείας, ινα 
τά μέν Ελέη παραχωρήσουν τά βιβλία είς τό 
κράτος θεωρητικώς—διότι δέν πρόκειται νά φύ
γουν άπό τά Ιωάννινα, τό δέ κράτος άναλάβη 
τά έξοδα συντηρήοεώς των.'Υπάρχουν δέ βάσιμοι 
ελπίδες, μόλις άρχίση ήβιβλιοθήκηλειτουργούσα, 
νά προικισθή διά δωρεών πλουσίων ιδιωτικών βι
βλιοθηκών έκ δεκάδων χιλιάδων βιβλίων, ώστε νά 
γίνη μία τών καλυτέρων βιβλιοθηκών τής χώρας 
'Αλλά πού θά έγκατασταθή διά νά λειτουργήση; 
Ε π ' ούδενί λόγφ επιτρέπεται νά έγκατασταθή 
είς κτίριον μέ σανιδένια πατώματα καί όροφάς, 
διότι διατρέχει κίνδυνον νά γίνη μιά ώρα στά- 

χτη. Είναι ανάγκη νά λειτουργή- 
στ) ιό ταχύτερον>καί είς χώρον 
κατάλληλον. Καί ό μόνος κατάλ
ληλος χώρος σήμερον είναι τό μέ
γαρον τής 'Εθνικής Τραπέζης, τό 
όποιον καί διά τον λόγον τούτον 
έξητήθη μέ χιλίους τρόπους από 
την Διοίκησίντης καί έν τελεί πα- 
ρεχωρήθη ύπ’ αυτής «υπό τον ό
ρου νά στεγάση την ίδρνθησομέ- 
νην βιβλιοθήκην». Πλήν όλων 
αυτών τών λόγων οΐτινες συνηγο
ρούν είς την ταχείαν παράδοσιν 
τού κτιρίου είς τό καταρτισθέν 
υπό τού 'Υπουργείου Παιδείας 
Διοικητικόν Συμβούλιον τής Βι
βλιοθήκης, προστίθεται ήδη καί 
ένας άλλος σοβαρώτατος λόγος. 
Ή  επί τής Παιδείας γνωμοδοτι- 
κή επιτροπή προτείνει καί συνι-
στα την ίδρυσιν τρίτου έν Έλλά- 
δι Πανεπιστημίου διά τήν άπο- 
συμφόρησιν τών δύο άλλων. Τά 
Ιωάννινα λόγφ τής Ιστορίας των,
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τής πνευματικής των παραδόσεως καί τής σημε
ρινής πνευματικής ακμής των έχουν ίσως περισ
σότερον από κάθε άλλην πόλιν τό δικαίωμα νά 
διεκδικήσουν τό τρίτον πανεπιστήμιον. Καί γεω
γραφικούς επίσης ή πρωτεύουσα τής Ηπείρου θε
ωρείται από πολλούς καταλληλότερα πολλών 
άλλων. Άλλ’ ή ίδία επιτροπή θέτει ώς δρον τής 
Ιδρύσεως του τρίτου πανεπιστημίου ιήν ΰπαρξιν 
βιβλιοθήκης—ϊήν οποίαν τά Ίάννινα  δεν έ 
χουν —καί δεν έχουν διότι 6 κ Δήμαρχος 
άεω ρεΐ μεγαλύτερος σημασίας την εφ  ήμερον 
έδραν του από την ϊδρνσιν ενός π α ν επ ισ τη 
μίου  Είμεθα υποχρεωμένοι ώς εκπρόσωποι τοΰ 
πνευματικού κόσμου τοΰ τόπου νά γνωρίσωμεν 
είς τό κοινόν πάντα ταΰτα καί νά δηλώσωμεν δτι 
ή πράξις αυτή του κ. Δημάρχου τό όλιγοότερον, 
πολύ, πάρα πολύ μάς παραξενεύει.

*
ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ

Τό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Φι
λότεχνοι Βόλου», μέ την ευκαιρία τής συμπλη· 
ρώσεως 200 χρόνων άπό τη γέννηση τοΰ έθνο- 
μάρτυρος Ρήγα Φεραίου, ώργάνωσε στην αίθου
σα τής Λέσχης Βόλου, έορταστική στις 22 Δε
κεμβρίου έ. έ. συγκέντρωση, κατά την οποία ό 
Λέανδρος Βρανούσης, συντάκτης τοΰ Μεσαιωνι- 
κοΰ ’Αρχείου τής Ακαδημίας ’Αθηνών, ά. μέλος 
τής 'Επιτροπής Επιμέλειας ύλης τής «Ήπειρ. 
’Εστίας», ώμίλησε μέ θέμα: Ή  πνευματική φυ· 
σιογνιομίσ τοΰ Ρήγα. "Οπως είναι γνωστό, ό 
Λέανδρος Βρανούσης είναι συγγραφεύς μεγάλης 
μελέτης για τό Ρήγα Φεραΐο, πού βραβεύθηκε 
άπό την ’Ακαδημία των ’Αθηνών.

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ί ω ά ν ν ο υ  Κ ι τ σ α ρ ά  Δρος Φιλοσοφίας 

τοΰ Πανεπιστημίου τής Ζυρίχης: Διά την  
Α να γέννησιν  τ ή ς ' Ελληνικής Παιδείας (τά  
πλέον επείγοντα  εκπα ιδευτικά  προβλήμα
τα τοΰ παρόντος). Ζυρίχη 1957.

Προ ολίγων έβδομάδοον ό αγαπητός φίλος κ. 
Δημ. Κόκκινος, διευθυντής τής «Ήπειροηικής 
Εστίας» είχε την εύγενή καλο)σύνην νά μου δ (ό
ση νά διαβάσύ) ένα βιβλίον γραμμένον-είς τήν 
γερμανικήν γλώσσαν υπό ελληνος συγγραφέοις 
ύπό τον τίτλον: Z ur Wiedergeburt der griechisehen 
Paideia. Διά τήν άναγέννησιν τής ελληνικής Παι
δείας καί υπότιτλον: Die dringliehsten Unler- 
richlsfragen in der gegenvjart. Τα πλέον  επείγοντα 
έκπαιδευτικά προβλήματα τοΰ παρόντος. Πρό
κειται περί μιας επί διδακτορίφ διατριβής ύπο· 
βληθείσης τό 1957 ύπό τοΰ Ήπειρώτου Δημοδι
δασκάλου κ. Ίωάννου Κιτσαρα σπουδάσαντος 
επί τριετίαν είς τήν Ελβετίαν μέ υποτροφίαν 
τοΰ Κράτους, είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ 
Πανεπιστημίου τής Ζυρίχης προς άπόκτησιν του

τίτλου του διδάκτορος καί έγκριθείσης ύπό τοΰ 
άνω Πανεπιστημίου μετ’ επαίνων.

Τό βιβλίον μέ ήλκυσεν ευθύς έξ αρχής, πρώ
τον διότι αφορά είς ένα σπουδαιότατον θέμα, τό 
θέμα τής ελληνικής Παιδείας, τόσσον πολύ πα- 
ρημελημένον άπό τό Κράτοα καί τήν κοινωνίαν 
τής σήμερον, καί δεύτερον διότι ό συγγραφεύς 
του μέ μεγάλην επιμέλειαν μέ βαθείαν κατανόη- 
σιν των εκπαιδευτικών ζητημάττον καί κατόπιν 
πολυετούς έρεύνης καί μελέτης επεξεργάζεται 
είς τούτο τό σπουδαιότατον ζήτημα τής ελληνι
κής Παιδείας, προτείνοιν εν τέλει καί τά μέσα 
καί τον τρόπον τής άναγεννήσεώς της.

Αισθάνομαι τήν ύποχρέιοσιν νά ευχαριστήσω 
δημοσία τόν φίλ,ον Δ)τήν τής «Ήπειροοτικής Ε 
στίας», διότι μοΰ έδωσεν ένα τόσον ώραιον καί 
χρήσιμον βιβλίον νά διαβάσω, τόν δέ συγγραφέα 
τούτου νά συγχαρώ θερμώς. Τό βιβλίον τούτο 
θά έπρεπε νά διαβάσουν όλοι οί έλληνες καί αί 
έλληνίδες. Δυστυχώς όμοκ, λόγω τοΰ δτι είναι 
γραμμένον είς τήν γερμανικήν γλώσσαν, είναι 
προσιτόν μόνον είς μικρόν κύκλον αναγνωστών. 
Δι* αυτό αισθάνομαι επίσης τήν ανάγκην παρα
κάτω νά κάμω είς τήν ελληνικήν γλώσσαν μίαν 
σύντομον άνάλ.υσιν τοΰ έργου δι* ευρύ ιερόν ανα
γνωστικόν κοινόν.

Τό δλον έργον περιέχει πέντε μέρη: Είς τό 
πρώτον μέρος ό συγγραφεύς πραγματεύεται φίλο* 
σοφικώτατα περί τών θεμελίων τής νεοελληνικής 
Παιδείας, δίδουν παραστατικώς τήν εικόνα του 
ελληνος άνθροόπου καί όμιλών πάντοτε μέ φιλο
σοφικόν βάθος διά τόν ελληνικόν άνθροιπισμόν 
καί τήν παράδοσιν τής «μεγάλης Ιδέας».

Είς τό δεύτερον μέρος περιγράφει τήν παιδα
γωγικήν κίνησιν τής 'Ελλάδος κατά τό πρώτον 
ήμισυ τοΰ εικοστού αίώνος, εκθέτων μέ σαφή
νειαν καί γλ,αφυρότητα τάς φάσεις τής διεξαγο* 
μένης πάλης κατά τήν σημερινήν εποχήν μεταξύ 
τών ελληνοχριστιανικών ιδεών καί τών αντιθέ
των ιδεολογικών ρευμάτοον καί τασσόμενος άνε- 
πιφυλ,άκτως ύπέρ τής άναζήσεως καί άναγέννή- 
σεως τής μεγάλης ιδέας τοΰ Ελληνικού Έθνους. 
Άναφερόμενος δέ είς τούς παράγοντας τής αγω
γής καί έκπαιδεύσεοις είς τήν σημερινήν Ελλάδα 
μνημονεύει ώς τοιούτους τήν οικογένειαν, τό Κρά
τους, τήν Επιστήμην, τήν τέχνην καί τήν Θρη
σκείαν, καί τονίζει τήν μεγάλην ευθύνην τήν ο 
ποίαν έχει ή πνευματική ηγεσία τής Ελλάδος 
διά τήν άγοιγήν τοΰ ελληνος καί τής έλιληνίδος.

Είς τό τρίτον μέρος ό συγγραφεύς όμιλών 
περί τής υφιστάμενης όργανώσεως τών σχολείων 
εν Έλλ,άδι καί περί τών έπειγόντων σχολικο-πο- 
λιτικών καί οργανωτικών τών σχολείουν ζητημά- 
το>ν, περιλαμβάνων εις τήν ερευνάν του άπάσας 
τάς δημοσίας σχολάς, ήτοι τό δημοτικόν σχο- 
λεϊον, τό Γυμνάσιον, τό Πανεπιστήμιον, τήν σχο
λήν Γυμναστών καί αθλητών τό ίδρυμα τών Κρα
τικών ύποτροφιών, τάς εκκλησιαστικός σχολάς 
τάς στρατιωτικός σχολάς και τήν ’Ακαδημίαν 
τών 'Αθηνών καί προτείνουν τήν λήψιν ώρισμέ- 
νων μέτροον πρός άρσιν τών χασμάτων, κενών 
καί ελλείψεων τής ελληνικής σχολικής πολιτικής.
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Εις τό τέταρτον μέρος έρευνα ούιος τάς ψυ
χολογικός καί διδακτικός κατευθύνσεις εις την 
σύγχρονον Ελλάδα καί, άποδεικνύοίν έν αρχή 
πειστικώς, δτι ό σημερινός Έλλην εχει δλα τά 
προτερήματα των άρχαίιον του προγόνων καί 
είναι αντάξιος αυτού προς διασκέδασιν τής έν τη 
'Εσπερία έπικρατούσης σήμερον άντιλήψεως ότι 
ό σημερινός ελλην είναι κατώτερος και ύποδιέ- 
στερος των ενδόξων του προγόνων, όμιλεΐ πε
ραιτέρω άναλυτικώς καί περί τής άναπτύξεως 
τής επιστημονικής ψυχολογίας, περί των ύπαρ- 
χόντιον έν Έλλάδι ψυχολογικών, ιατρικών καί υ 
γιεινών ινστιτούτων καί περί τών κνριαρχουσών 
έν Έλλάδι διδακτικών κατευθύνσεων καί μεθό
δων.

Τό πέμπτον μέρος τού βιβλίου φέρει τον έλ- 
πιδοφόρον τίτλον: Πού καί πώς πρέπει νά άρχί- 
ση ή άναγέννησις τής ελληνικής Παιδείας. Καί 
εδώ ό συγγραφέας προτείνει μεταξύ τών άλλων 
την συστηματικήν καταπολέμησιν τού αναλφαβη
τισμού καί τήν έκκαθάρισιν τού γλωσσικού ζη 
τήματος έν Έλλάδι.

"Οπως άντιλαμβάνηται καλώς δ άναγνιοστης 
δέν πρόκειται δι* ένα σύνηθες βιβλίον παιδαγω
γικόν, εϊς τό όποιον υποδεικνύεται μόνον ό τρό
πος καί ή μέθοδος προς ταχεΐαν άπόκτησιν γνώ- 
σεων υπό τού μαθητου, άλλα δι* ένα βιβλίον είς 
τό όποιον έκτίθεται έκτενώς καί τό ιδανικόν τής 
παιδείας, ή «μεγάλη ιδέα» ώς τελικός σκοπός 
αυτής προς διάπλασιν ήθους καί χαρακιήρος 
τού ανθρώπου.

Σήμερα αυτό τό όποιον χρειάζεται είναι ή 
παιδεία νά πλάθη ψυχές.

Ό  άνθρωπος ένίκησεν είς τάς γνιοσεις καί 
την έπισιήμην καί έδημιούργησε τον τεχνικόν 
πολιτισμόν, ό όποιος είναι πράγματι μεγαλεία)· 
δης. Ή ττήθη όμως είς τήν σφαίραν τής ηθι
κής. Όπισθοδρόμησεν άπό τόν άνθρωπον καί 
έπροχώρησεν είς τό κτήνος. Ή  διαφθορά έπεξε- 
τάθη εις όλας τά έκδηλώσεις τής ανθρώπινης, 
ζωής. Οί άνθρωποι έπαυσαν νά σέβωνται τές η 
θικές άξιες καί λατρεύουν μίαν μόνον θεότητα: 
τό έγώ τους. Προσεύχονται άλλα εΐγαι άθεοι, 
επικαλούνται τούς αγγέλους καί ζούν όπως οί 
δαίμονες. Προσκυνούν τούς αγίους καί ζούν ό
πως οί χοίροι. Προσφέρουν είς τόν θεόν δτι στοι
χίζει όλιγοίτερον; γονυκλισίες ύμνους κεριά καί 
λιβάνι αλλά δεν ξέρουν νά τού προσφέρουν τήν 
καρδιά τους καί τήν ζωή τους. Είς τήν σημερι
νήν κοινωνίαν έχουν δημιουργηθή άντιχριστια- 
νικά ρεύματα τά όπσΤα επιδρούν αίσθητώς έπί 
τού ανθρώπου, όπως είναι ή άρνησις, ή άθεΐα, 
ό μηδενισμός, ό υλισμός, ό κομμουνισμός κ.τ.λ· 
Τής καταστρεπτικής ταύτης επιρροής δέν απαλ
λάσσονται ούτε οί έκπαιδευτικοί ώς ζώντες καί 
αυτοί μέσα είς τήν ιδίαν κοινωνίαν. Δι’ αυτό αί 
πεποιθήσεις των, αί κατευθύνσεις τοον, αί όμιλίαι 
των ώς έπί τό πλεΐστον άπηχούν τά κυριαρχούν- 
τα πνευματικά ρεύματα τής έποχής. Τά δέ βιβλία 
των χωρίς κανένα ιδανικόν παιδείας μέσα ή συ
χνά μέ άθεΐστικόν ιδανικόν αποβλέπουν είς τό 
νά υποδείξουν κυρίως τήν νέαν ψυχολογικήν μέ

θοδον προς άπόκτησιν γνώσεων καί δημιουργίαν 
τεράτων μαθήσεως χωρίς ή&ος καί χαρακτήρα!

Ό  συγγραφεύς όμως τού άναλυομένου εδώ 
βιβλίου κατ’ έξαίρεσιν άλλων παιδαγωγικών συγ
γραφέαν μέ φόβον διαπιστονει δτι ό άνθριοπος 
έγινε υπηρέτης τής τεχνικής ένα άπλούν όργανον 
χωρίς συ\είδησιν καί συναίσθησιν τής αποστο
λής του καί τής ηθικής ευθύνης του, χοιρίς ψυ
χικήν τελειοποίησιν καί δλη ή προσοχή συγκεν
τρώνεται είς τήν επαγγελματικήν κατάρτισιν. Δι’ 
αυτό ποιείται έκκλησιν όπως ό έλλην άν
θρωπος βαπτισθή έκ νέου είς τό ελληνοχριστια
νικόν πνεύμα καί άνανεοδση τήν πίστιν του είς 
αυτό. Είς τήν σελίδα 55 τού βιβλίου του γράφει 
σχετικώς τά εξής έτδιαφέροντα, άτινα μεταφρά- 
ζο) καί μεταφέρω περιληπτινώς εδώ: «Ό άγων 
εναντίον τού μίσους τού άνθρά>που καί ή επι
στροφή είς τό ελληνοχριστιανικόν πνεύμα δέν 
είναι μόνον μία συνέπεια τής πνευματικής ανά
γκης τής έποχής άλλα ουνιστάται ο>ς μία παγκό
σμια λύσις διά τόν άνθρωπον, ό όποιος ζή σήμε
ρα μέσα είς τόν φόβον Ή  μεταπολεμική κοινω
νία δείχνει ενα πνεύμα αύτοκαταστροφής. Ή  
ζωή τών ανθρώπων έγινε «πράγμα» μάλιστα μία 
μπάλλα, ή όποια ρίπτεται άπό χέρι σέ χέρι είς 
τόν κοινωνικόν ανταγωνισμόν καί είς τάς πολίτι
κο-οικονομικός αντιθέσεις. Τό πνεύμα τής φιλί
ας καί τής «αγάπης» έχει έξοφανισθή καί τήν 
θέσιν των κατέλαβε τό πνεύμα τού ανθρωπίνου 
μίσους καί τής απανθρωπιά.!
Αί ρίζαι τής πορούσης κρίσεως εύρίσκονται μέσα 
είς αυτόν τούτον τόν άνθρωπον.Μολονότι αίκατοι- 
κίσι, τά εργοστάσια οί δρόμοι κατεσκευάσθησαν 
έκ νέου ό άνθροοπος ό ίδιος παραμένει ψυχικώς 
ένα έρείπιον! "Ενεκα τούτου κατά τήν μεταπολε
μικήν εποχήν έιέθη επιτακτικά είς τήν ήμερη - 
σίαν διάταξιν τό πρόβλημα τής άνανεώσεως κσί 
άναγεννήσεοκ αυτού τούτου τού ανθρώπου.

Δέν μένει πλέον Θέσις διά τόν όχαδελφισμόν 
καί τήν αδιαφορίαν. Τό παν άπαΛεϊ άνύψωσιν 
τού άνθροδπου. Άνύψωσις τού ανθρώπου σημαί
νει επιστροφήν είς τόν άνθρωπον. *Αλλά τούτο 
σημαίνει πάλιν επιστροφήν είς τόν ανθρωπισμόν 
τού ελληνισμού καί ιού χριστιανισμού. Σημαίνει 
έκπαίδευσιν είς τήν έμπρακτον εφαρμογήν τού 
νόμου τής αγάπης προς ιόν πλησίον καί είς τήν 
άπάρνησιν τού ατομισμού καί εγωισμού. Ό  άν
θρωπος πρέπει έκ νέου νά άποκτήση μίαν ψυχήν 
ήτις είναι ικανή νά αίσθανθή την ύπαρξιν ενός 
αγνού πνεύματος, τό ό.τοΤον είνοι πάντοτε ένα 
ιερόν πνεύμα. Είς τήν σφαίραν τήν έσωτερικήν 
πρέπει νά άφυπνισθή τό άνώτερον έγώ του, τό 
όποιον αποτελεί τήν γέφυραν πρός τό ύψος άπό 
τό όποιον φώς, αγάπη καί ζωή έρχεται. Τοιου
τοτρόπως ή πίσιις είς τόν θεόν καί ή πίστις είς 
τήν άνθρωπίνην προσωπικότητα πρέπει νά ένω- 
θοΟν καί ή επάνοδος είς τόν Ίησούν Χριστόν 
μέ τήν επιστροφήν είς τόν κλασσικόν ελληνισμόν 
τοΰ Σωκράτους καί τού Πλάτωνος νά συμπέσουν. 
Ή  οδός αυτής τής στροφής πρέπει νά Πναι ή 
αγάπη πρός τόν πλησίον. Διότι χωρίς αγάπην ό 
άνθρωπος είναι Απάνθρωπος. Ό  έλληνοχριστια-
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νικάς ανθρωπισμό; πρέπει νά είναι τό Ιδεολογι
κόν περιεχόμενον των σημερινών ‘Ελλήνων καί 
δλως Ιδιαιτέρως των νέιον καίνεανίδων διότι είς 
αυτούς ανήκει ή βασιλεία των ουρανών».

Διανύομεν πράγματι μίαν τρομερόν πνευμα
τικήν κρίσιν. Είναι ανάγκη επιτακτική να έξέλ- 
θωμεν από αυτήν. Τούτο θά έπιτευχθή μόνον, 
όπως υποστηρίζει καί ό κ. Κιτσαράς είς τό βι- 
βλίον του, έαν βαπτισθώμεν έκ νέου είς τήν ελ
ληνοχριστιανικήν κολυμβήθραν. Τήν ευθύνην δι’ 
αότήν τήν άναγέννησιν υπέχει ή ιθύνουσα έν 
τή κοινωνίςι τάξις. “Ητοι ot πολιτικοί, οί Ιερείς, 
οι πνευματικοί ήγέται. Κυρίως όμως τήν υπέχει 
ό εκπαιδευτικός, ό δάσκαλος. Ό  δάσκαλος είναι 
έκεί διά νά διαφωτίζη, νά παιδαγωγή, νά δια- 
πλάθη ψυχές. Δτά νά άνταποκριθή όμως είς τήν 
ίεράν αυτήν αποστολήν του πρέπει πρώτα νά «· 
ποκτήοη έκ νέου ό ίδιος τήν πίστιν τήν έλ,πίδα 
καί τήν αγάπην, πού πολλοί άπ* αυτούς ζώντες 
είς τά άντιχριστιανικά ρεύματα τής εποχής έχουν 
χάσει. Πρέπει οί ίδιοι πρώτοι νά άναγεννηθούν 
είς τό ελληνοχριστιανικόν πνεύμα καί νά μετα
βληθούν είτα είς ιεραποστόλους, διά νά άναγεν- 
νήσουν άλλες ψυχές ιδίως τές εύπλαστες παιδικές 
ψυχές I

Μόνον έτσι υπάρχει κάποια ελπίς εξόδου έκ 
τής πνευματικής κρίσειος τής σήμερον καί άνα- 
βιώσεως τού σωτηρίου διά τον άνθρωπον ελλη
νοχριστιανικού πνεύματος.

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΟΣ 
Διδακτωρ τού Δικαίου 
*

Μ ι χ. Π ε ρ ά ν θ η !  «Σουλιώ τες* (Μυθιστόρημα),
Αθήνα, 1967)
*Η σύνθεση πού ΕπιχειρήΟηκε άπό τον κ. Μιχ. 

Περάνθη, στο μυθιστόρημα «Σουλιώτες», όλοκλη- 
ρώνει άναμφισβήτητα τήν πρώτη Αναγκαία τομή 
στήν Εφηβεία τής ελληνικής μυθιστορίας. Διότι — 
κατ’ αρχήν—όποτελεΐ καί τήν ΰπάρχουσα πρόθε
ση ενός πνευματικού παρόντος στήν ιστορία μας, 
πέραν ακριβώς τών δεδομένων της (άλλοιώς). Κι* 
αυτό είναι ή προσφορά έκείνη - καί στήν ιστορία 
καί στήν καθ’ Εκαστον .ζωή-πού ΰποστασιάζει 
τά Ιδανικά (οσα) καί τά οποία συγκρότησαν τή 
φυσιογνωμία τής ζώσης μορφής μας ώς ’Εθνους. 
"Έτσι, ό κ. Περάνθης, ύστερ* άπ ' Ενα γόνιμο κι* 
Ενδιαφέροντα—προ παντός-κύκλο δημιουργίας 
(προηγούμενες έργασίες) είχαν ώριμος—άπό κά
θε πλευρά άπαιτήσεως γ ι’ αύτή τήν—μεγαλεπή- 
βολη άλλοιώς—κατάκτηση τής ύλης του.

Στους ♦Σουλιώτες», ό κ. Μι*/. ΙΙεράνθης. Αρ
τιωμένος ατό σώμα τής ιστορίας, κατορθώνει ν’ ά- 
ναπλάση τήν Ασυμβίβαστη παρουσία τής φυλής 
μας, στήν ιστορία της, δίνοντας τίς σάρκες καί τά 
νεύρα —ύπερευαίσθητα μάλιστα—στο σκελετό ενός 
ύπάρχοντος μύθου, καί, για τήν προσπέλαση (Εμ
πειρία) στο χώρο αύτόν (όπου άφορίζεται κιόλα 
τό χρονικό περίγραμμα τών περιστάσεων καί τών 
γεγονότων ύπό μορφήν ιδανικών καί πεπρωμένων 
καθολικής Ισχύος), χρειάστηκεν απαραίτητα ή 
παρεμβολή τής προσωπικής, τής εντελώς λογο

τεχνικής Αναδημιουργίας. Έ τσ ιό  συγγραφέας έδώ 
κινούμενος Εντός τών Ιστορικών Αξιώσεων, Επι
χείρησε κι* Επέτυχεν—εύτυχώς—μιάν >Επική σύν
θεση, οίκονομημένη (στή συγκρότηση) στήν ξεχω
ριστή ηθογραφία τής Σουλιώτικης φυσιογνωμίας 
καί Αναπτυγμένη δεξιότεχνα, πάνω στο πιο συνε
πές σχέδιο δομής, πρός μιάν ιστορία πώχει «δε
δομένο» τέλος. Σ* «ύτό, μάλιστα, οί «Σουλιώτες» 
τού κ, Περάνθη, ξεχωρίζουν—ιδιαίτερα —κι* άπό 
τά παραπλήσια—ώς πρός τίς προθέσεις—προη
γούμενα μυθιστορίας, σ’ ολόκληρη τή λογοτέχνια 
μας τών τελευταίων χρόνων.

Διότι,—κυρίως—οί «Σουλιώτες» έχουν, πρό 
παντός, περισσότερο τό στοιχείο τής Ιστορικής υ 
φής. Κ ι’ άκόμα, ό κ. Περάνθης, χωρίς καί νά κο- 
λοβώση ή νά άλλοιώση καν τά θεμελιώδη δεδο
μένα, κατορθώνει νά Επιτυχή. Εγκρίσει άύτής τής 
ίδιας τής ιστορίας, καί τή δικαίωση τής μοίρας 
οτήν Απόλυτη Απαίτηση ενός υψηλού Ιδανικού, πού 
συνιστά καί τήν εποποιία τών άγώνων στή ζωή 
τών Σουλιωτών (Βασ. Τόντας. θάνατος Γ. Μπό- 
τσαρη, δημιουργία καί τέλος Κόγκα καί Βαγγέ
λης, παραλλαγές Ιστορικών κλπ). Καί γ ι ’ αδτό οί 
«Σουλιώτες» ιού κ Μιχ. Περάνθη θά Επιβάλλον
ταν—ίσως—νά χαρακτηρισθούν καί σαν Ενα λο
γοτεχνικό ανάγνωσμα Εθνικής αγωγής. Στίς 480 
πυκνοτυπωμένες σελίδες, πού φτιάχνουν τό μυθι
στόρημα, 6 συγγραφέας δίνει συναισθηματική με- 
ταρσίωση ολόκληρης τής ζωής τού Ιουλιού, στήν 
ιστορική παρουσία του. Κι’ είναι οάν Απεί
ραχτη Αρτηρία, οτήν οποία κύλαε τό ζεστό αίυα 
μιας ολόκληρης περιόδου, πού γεφυρώνει τήν πο
ρεία τής φυλής μας άπ’ Ενα της τέλος ώς τήν άλ
λη της αρχή. Τά πρόσωπα καί τά Επεισόδια, πού 
Ενορχηστρώνουν τά 29 κεφάλαια τού μυθιστορή
ματος. προκύπτουν δλα μέσ’ άπ’ αυτήν τήν ίδιαν 
ύπαρξη τών Σουλιωτών, x t’ είναι καμωμένα στά 
ίδια ηθογραφικά σκηνικά τής ίσχορίας τους, πράγ
μα πού για νά έπιτευχθή, ό συγγραφέας χρειά
στηκε νά προεκταθή καί μέχρι τής Εκφραστικής 
παρεκβάσεως, τόσο αχό λεξιλόγιο (χρησιμοποιεί 
κάπου 178 Ιδιωματικές, τό πλεΐστον τούρκικες ή 
τουρκογενείς λέξεις), δσο καί στο ύφος του (Επι
τυγχάνει προσαρμογή, στήν Απαίτηση είδικής 
Ατμόσφαιρας, χωρίς—σχεδόν—ζημιά καθ’ δσον 
άφορά στήν προσωπική του συνέπεια). Κι' είναι 
όντιυς εύτύχημα, στήν προκειμένη περίπτωση, 
πού 6 συγγραφέας Εχει καί .τό προνόμιο τής κα- 
ταγωγικής του άφορμήσεως (6 κ. Περάνθης είναι 
Ήπειρώτης). x t’ έτσι, οί «Σουλιώτες» δέν έχουν 
♦παραγνωρίσματα». Κι* δλ’ αύτή ή μυθιστορία 
ντυμένη στήν πιό γνήσια ηθογραφία, Αναπτύσσεται, 
μ’ Ενα μάλλον δημοτικό λυρικό ύφος, τό όποιον, δ 
ΙΙεράνΟτ,ς Επιτυγχάνει νά διατηρή άκόμα καί στίς 
πιό ένδοστρεφεΐς Αναλύσεις τών ήρώων του (Ιδί
ως στόν Ερωτα τής Βαγγέλης, στή στάση τώνμαν- 
νάδων Σουλιωτισσών ή καί στήν Εφηβεία τού Ζυ* 
γούρα). Κι’ Ετσι, άντάμα στήν αΙσθητική Ανάτα
ση τού πνεύματος μιας ήρωίκής παρενθέσεως, στά 
χρόνια τής ήθικής υποτάσεως σ’ όλόκληρο τόν 
κόσμο, τό Εργο αύτό τού κ. Μιχ. Περάνθη δημι
ουργεί κ ι’ Ενα ολόφωτο κι’ άκεραιωμένο παρόν
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στήν έποχή μας, κατά χήν ώρα—μάλιστα—που 
νοιώθουμε χωρίς πολύ έδαφος, ενώπιον του κα- 
ταθλιπτικοΰ δγκου πανευρωπαϊκής παραλλαγής. 
Γ ι’ αύτό οΐ «Σουλιώτες» θά πρέπει νά πάρουν μιά 
τετράγωνη θέση ανάμεσα στα λογοτεχνικά έθνικά 
μας, προκειμένου νά συγκροτήσουμε κι’ οί ίδιοι 
την απαραίτητη αρχή δημιουργίας από τή δική 
μας ιστορική ύλη. Κι* δπως μάς υπόσχεται, από 
πριν ό κ. Περάνθης, οί -«Σουλιώτες είναι τό πρώ
το απ’ τά τρία ιστορικά σκέλη (τ’ άλλα δυό ε ί 
ναι τό Μεσολόγγι κ ι’ ή. Πόλη), πού πάνω τους θά 
συγκρότηση ένα—σχεδόν γιγαντιαΐο—τρίπτυχο λο
γοτεχνικής συνθέ >εως, για  τή μετουσίωση των πιό 
κρίσιμων περιόδων, ύστερ* άπ’ τό Βυζάντιο, τής 
ζωής τεσσάρων, επίσης κρισίμων αΙώνων τοΰ ελ
ληνισμού. Καί ξεκινώντας, έν προκειμένφ άπ’ τούς 
«Σουλιώτες»,—την πιό φανερή τροχιά-προδιαγρά
φονται καί τά όρια τής δυνατότητος προσφοράς 
έδώ, τού κ. Μςχ. Περάνθη.

ΔΗΜ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
¥

Γ ι ά ν ν η  Κ α ρ α λ ή .  ( Μ ικρά ταξίδια ), «Μ έ- 
. λισσα» 1957

Μ ι κ ρ ά  τ α ξ ί δ ι α  (θαλασσινά καί σ’β- 
ptava) ονοματίζει ό γνωστότατος λογοτέχνης τής 
Πάτρας, καί τακτικός, στά ζητήματα τής πνευ
ματικής κίνησης τού τόπου συνεργάτης τού έκεΐ 
Ραδιοσταθμού, Γιάννης Καραλής, τήν πλούσια, 
Ικδρομικών περιγραφών καί έντυπώσεων, πιό πά· 
νου μνημονευόμενη συλλογή του. Π ρ ο σ κ υ ν ή -  
μ α τ α  άνά τήν Ελλάδα , Οά ονοματίζαμε έμεΐς 
τις σύντομες αυτές κάθε φορά έκδρομικές τού 
συγγραφέα αναδρομές καί αντίστοιχες μ υ ή σ ε ι ς  
τά κάθε φοράς περιγραφικά τους κομμάτια.

Γιατί ό Γιάννης Καραλής, κάθε πού ξεκινάει 
γιά τά λιγόχρονα αύτα κατά τόπους προσκυνή
ματα του, άντικρύζει τό τοπίο καί τά άψυχα, 
μέ τον καλλιεργημένο στοχασμό ενός συνειδητού 
φυσιολάτρη, τή δί*!;α ενός ασκητή, τίς ενοράσεις 
ενός προδιατεθειμένου μύστη καί τούς ένθουσια- 
σμούς καί τίς συγκινήσεις μιας ψυχής καί μιας 
ιδιοσυγκρασίας, βαθύτατα λυρικής. —Νά π.χ. τί 
γράφει γιά τή «Γή των Πατέρων» του, τήν *Α· 
χαία.

«Περπατεις δίπλα ατίς λεμονιές με τά χρυ
σά καντήλια τους.., κάτου άπό τίς · κοκκινωπές, 
σά Σκανδιναβές πριγκήπισσες νεραντζιές, καί σέ 
περικυκλώνει ή θύμηση άπό εδάφια τής Γραφής. 
'Αναπολείς παιδικές γ ι ο ρ τέ ς .  ’Α ν α ρ ρ ι γ ε ί ς  στιγ
μές—στιγμές, άπό στοχασμούς παρθενικούς, πού 
-κελαρύζουν στή σκέψη σου, δπως τά νερά πού 
βγαίνουν σιγόδρομα ανάμεσα άπ* τά χορτάρια κ ι’ 
άπ* τά φυλλώματα τού Παναχαϊκού...».—Καί πιό 
κάτου:—«Κι’ ή θάλασσα!.. αύτή ή θάλασσα π ’ α
νεμοδέρνεται άναμεσίς Κάβο—Πάπα καί Ρίο, ή 
πού γαληνεύει καί σιγοψιθυρίζει άναστενάγματα 
στά ψηλόκορμα βουνά τής Ρούμελης, πού ρίχ- 
νουνται λεβέντικα ατά νερά της* είναι ή θάλασσα 
πού άγάπησαν... ό Βύρωνας, ό Παλαμάς, ό Μα- 
λακάσης.. ή θάλασσα τής ποιητικής δημιουργίας. 
Ή  θάλασσα τού λυρικού στοχασμού». «*Η Πα-

τραϊκή θάλασσα, γράφει πιό κάτου, είναι ή ά- 
νησυχία, ή ένέργεια, ή έπιδρομή...»

Τό τοπίο κι’ ή ατμόσφαιρα, γιά τό Γιάννη 
Καραλή δέν είναι μονάχα ένα άψυχο αντικείμε
νο, ενα μονάχα κομμάτι του έξωτερικού μας κό.- 
αμου. Τό τοπίο γ ι’ αυτόν, πάλλεται, ζή, ανα
πνέει. Προσκαλεί, ή καί φοβίζει* ένθουοιάζει, ή 
κ ι’ ιστορεί. Είναι μιά έπίθεση προς τά έσώχατα 
τού ανθρώπου, πού συγκινεί, ή φλογίζει μέ καϋ- 
μούς* δροσίζει ή πυρπολεί. Τυλίγει τήν ψυχή καί 
τό πνε'μα, πότε μέ χάδι κι* απλοϊκές θεάσεις, 
πότε μέ φλόγες καί βυθίσματα σέ ιστορικούς καί 
φιλοσοφικούς στοχασμούς. Κάτι τό γιγαντιαΐο ω
ραίο άναδίνεται άπό τίς περιγραφές του. Μιά 
πλησμονή άπό συναισθήματα καί στοχασμούς, εί» 
σβάλλει, πότε όρμητικά καί κυρίαρχα, πότε ήπια 
κ ι’ υποβλητικά στόν έσωτερικό τού άναγνώσχη 
κόσμο, καί τόν αναγκάζει, κι* άθέλητά του άκό- 
μα, κι* άντιστεκόμενο, νά ζήση τό τοπίο τού 
συγγραφέα, δπως κ ι’ ό ίδιος τό εζησε καί τό αί- 
σθάνθηκε:— «’Ανησυχία, ένέργεια, επιδρομή*.

Τά Μ ι κ ρ ά  τ α ξ ί δ ι α  τού Γάννη Καραλή, 
τό έπαναλαμβχνουμε*. είναι Ινα προσκύνημα στήν 
‘Ελλάδα, καί μιαν ήδύτατη μύηση.

Μιαν ακένωτη πηγή χαράς.
Δ. Σα). α μάγκας  

Ψ
Γ ι ά ν ν η  Σ φ α κ ι α ν ά κ η : «βΟ * Α φέντης  

τής Βαϋ'έρνας» (Μυθιστόρημα), ’Αθήνα 
1955Σέ κρητικό καθαρά ύφος, ό κ. Σφακιανά- 

κης, στόν «’Αφέντη τής Βαθέρνας* δυνήθηκε 
νά όλοκληριύση τις πιό δικές του αξιώσεις 
σιήν εποχή μας. Σ ’ ενα επεξεργασμένο αισθη
τικά μυθιστόρημα (γιά τό όποιο, ό λόγος), 
πού συγκροτείται άπό 29 κεφάλαια (Σχ 8ον 
σελ. 248) μιας κοινής δράσεως μέ ξεχωριστή 
—τουλάχιστο χρονικά— αυτοτέλεια τό καθένα, 
ό συγγραφέας κατορθώνει νά επιτυχή μίαν εντε
λώς καταξιωμένη σύνθεση μέ μοναδική πληρώ- 
τητα ηθογραφίας. Ό  κ Σφακιανάκης (γνωστός 
στά ελληνικά πνευματικά χρονικά), αξιολογημέ
νος ήδη άπό τήν μέχρις έδώ εργασία του. είναι 
ό ίδιος μιά βιωμένη λυρική ζωή τής Κρήτης 
Και στόν «αφέντη τής Βαθέρνας», συγκεντρώτει- 
όχι μονάχα όλη τήν «πρώτη» πού—είναι καί ή 
μοναδική, άλλωστε—ζωή στήν αδρή φυσιογνωμία 
τής Κρήτης, αλλά καί πετυχαίνει νά στήση καί 
ολόκληρη τήν πρόθεσή του στά σκηνικά της.

Στο μυθιστόρημα τοΰ κ. Σφακιανάκη, έπι- 
χειρεΐται μία ποιητική δημιουργία, ή όποια, άπό 
πόσης άπόψεως, καλύπτει τις αξιώσεις δράσεως 
πλοκής καί επεισοδίων, πού ανακύπτουν άπονα 
ώριμο ταλέντο σέ μιά ώριμη επίσης εποχή. Οί 
ήριοες τής «Βαθέρνας», παρ’ όλο πού υποδύον
ται τά «βαθύτερα» ενδιαφέροντα μιας ολοκλη
ρωμένης στήν εξέλιξή τους κοινωνίας, έν τούτοις 
είναι πάντοτε πρόσωπα καί καταστάσεις προσι
τές—γιά νά μην ποΰμε δικές μας—δημιουργημέ- 
να στο ήθος μιας γνήσιας Κρητικής καταγωγής. 
Κι* όλα υπάρχουν έναρμονισμένα μέ ασυνήθιστη
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αίσδαντικότητα εμπειρίας ακόμα καί στα πράγ
ματα, στην ίδια τους ατμόσφαιρα, ενφ ή-παρου- 
σία τους, στή γη τους, εξουσιάζει τό περιβάλ
λον, αντί νά έξουδετεριόνουνται. ΓΓ αυτό, δεν 
θά ήταν—ίσως—καί παράτολμο, άν κανείς έ
ψαχνε, στο έργο του κ. Σφακιανάκη, γιά νά βρή 
σχεδόν έτοιμους πίνακες «ζωής».

Καί σ’ αυτό τό σημείο, πολλές φορές, ό 
συγγραφέας, διατηρώντας τή δική του πάντα θέ- 
ση, συναντιέται μέ τόν Καζαντζάκη. Μονάχα μέ
χρι που νά ξεχωρίσει, δπως κι* εκείνος, σαν δύο 
ομογάλακτοι Κρητικοί. Κι, ακόμα, δεν μπορεί 
κανείς παρά νά διακρίνη εύκολα καί κάποιον 
δυναμισμό στο ήθος ενός τόνου συναισθηματικά 
λυρικού, πού δεσπόζει, ποικίλλοντας σέ φωτι
σμό, άπ’ την άρχή ως τό τέλος άκέρηα τή «ζωή» 
τού έργου. "Ετσι, μπορεί κανείς καί νά απολαμ
βάνει (κυριολεκτικά) τό διάβασμα στον «’Αφέν
τη τής Βαθέρνας» δεδομένου ότι ό συγγραφεύς, 
είναι όχι μονάχα πλούσιος καί καλλιεργημένος 
άριστα άπό άπόψεως ύφους, αλλά καί διαθέτει 
έκτακτα φραστικά προσόντα καί εκφραστική αν
τίληψη Κι’ αύτά όλα σέ καθαρή ανοιξιάτικη 
προοπτική λυρικής διαθέσεως, ό κ. Σφακιανά- 
κης μπόρεσε μάλιστα νά τά πάρη καί νά τά συν- 
θέση στήνάξία καί στήν παράδοση μιας Κρήτης 
«άναδυομένης* στή μεσογειακή γοητεία Κι’ ε 
κεί ακόμα, όπου ό κύκλος μιας ευτυχίας ζητάει 
τόν άφευκτο προσδιορισμό τού δράματος γιά ο
λοκλήρωση—πρέπει νά σημειοίνεται πάντα ότι 
τό έργο είναι αισθητικά άρτιο σέ όλη τή δομή 
του -  ό συγγραφεύς κατορθώνει, μάλλον πάντοτε, 
νά είναι τόσο σύμφωνος μέ τό έργο του όσο καί 
ή ζο)ή μέ τή μοίρα της, χωρίς τις συντριπτικές 
θεωρίες τού Πανευρωπαϊκού κλίματος τής επο
χής μας—δηλ. νά είναι Κρητικός. Μονάχα, θά 
είχαμε νά παρατηρήσουμε πώς, άν δέν είμαστε 
μακράν ή πέραν τής αποστολής των κεντρικών 
ηρώων τής «Βαθέρνας» ό θάνατος τής «Κατε
ρίνας- (ενός άπ’ αυτούς) παρ’όλο πού ολοκληρώ
νει τις προθέσεις, ίσως καί νά μήν εκπληρώνει
τούς ρόλους όλων των άλλων, ώστε νά τελειώ
νουν εκεί κι’ οί συνέπειες μιας ολόκληρης ζω
ής πού αποτελεί τό μυθιστόρημα αυτό τού Γιάν 
νη Σφακιανάκη. Γιατί ή ίδια μας ή ζωή, σήμε
ρα, ζητάει·— θανάσιμα πολλές φορές— τήν 
προέκτασή μας μέχρις εκεί πού είναι δυνατόν 
καί νά χαθή, γιά νά τήν άναζητήσωμε. Τίποτ’ 
άλλο δέν θά μπορούσαμε νά ζητήσουμε άπ’ τόν 
συγγραφέα, στήν προκειμένη περίπτωση.Άντίθε- 
τα, ουγχαίροντάς τον, τονίζουμε πώς ή εργασία 
του αυτή συνιστά μιάν αδιαμφισβήτητη προσφο
ρά ποιότητος καί ενδιαφέροντος στό ελληνικό 
μυθιστόρημα. Ένώ έχομε διάθεσιν γι* 
αύτό, όση καί ανάγκη αγωγής στις μέρες πού 
νοιώθουν τή στείρωση τής φοβέρας άπ’ τό Γο
λιάθ ενός μηχανικού καί τεχνικού μέλλοντος.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

'Η πειρω τικο ί μορφαί πον έφυγαν

Α Λ Κ ΙΒ ΙΑ Δ Η Σ  ΚΟ ΝΤΟ Π ΑΝΟ Σ  
'Ενώ σνμπληρονται δ ιετία  άπότον θανάτου του

I
Μία εξαιρετική *Ηπειρωτική φυσιογνωμία με 

βαθειά επιστημονική μόρφωση, με πλούσια διδα- 
σκαλική δράση και με καταπλ,ήσσουσα κοινωνικό— 
πολιτική ευστροφία, εσβνσε προ διετίας καί δέν υ
πάρχει πια στη Ζωή.

' Η Γενεϋλια Γη του—τά Δολιανά τού ΙΙωγω- 
νίου—μπορεί νά ύπερηφανεύεται γιά τό εκλεκτόν 
τέκνον της καί ή Γεραρά Ζωαιμαία είς τήν όποιαν 
κατηνάλωσε τά ετη τής διδασκαλικής τον δράσεως, 
θά τόν ουγκαταλέγει πάντοτε στή χορεία των εκλε
κτών εκπαιδευτικών, που ανύψωσαν τό γόητρόν της 
στα μεταπε).ενθερωτικά χρόνια τής εκπαιδευτικής 
ηπειρωτικής ζωής.

*Αριστοκράτης στό ?}θός τον, σκληρός καί άτεγ
κτος στις αποφάσεις τον, δίκαιος στες κρίσεις του, 
μειλίχιος άλ.λά καί δηκτικός καί είρων συγχρόνως, 
απέκτησε κατά τήν περίοδον τής πολυσχιδούς τον 
δράσεως ειλικρινείς φίλους καί θαυμαστός, αλλά έ- 
δημιονργησε παραλλήλ.ως και αρκετούς επικριτάς 
καθώς καί εχθσικώς προς αυτόν διαχειμένους, μέ 
τό ατεγκτον Ιδία τής συμπεριφοράς του.

Ευνοηθείς άπό τήν Μοίραν νά είναι προικισμέ
νος μέ πολλαπλά πνευματικά χαρίσματα, δυνάμενος 
νά άνέλθη βαθμίδας καί θώκους, δυνάμενος »*ά πε· 
ριβληθή αξιώματα και νά απόκτηση οικονομικήν 
ευμάρειαν, παρητήθη όμως όλων των άνωτέρω επι
διώξεων καί σάν ασκητής έτέθη μέ πρωτοφανή ά- 
φοσίωσιν επί δεκαετηρίδας όλοκλ.ήρους είς τήν δια
κονίαν μιας ιδέας.

*I I  σκοπιά άπό τήν οποίαν υπηρετούσε μέ αφο
σίωση πρωτοφανή τού παρείχε τήν ευκαιρίαν καί 
γιά εύκολη αναρρίχηση καί γιά οΐχονομική ευμάρεια 
καί γιά πληθύν επιδιώξεων άπό τές όποιες—άλλοι— 
καί κατ’ εξοχήν οί επικριταί τον—σπανίως καί δν- 
σκόλως θά παρητονντο.

* Ο Κοντοπάνος όμως γαλήνιος καί αγέρωχος, π ι
στός καί άφωσιωμένος, εί'ρων καί στωϊκός, αλλά 
οκλ,ηρός καί άτεγκτος ταντοχρόνως, επροτίμησε τήν 
βιοθεωρίαν τού Σωκρατικού σοφού, επροτίμησε τήν 
βιοθεωρίαν τού στοχαοτού, επροτίμησε τήν άνετον 
καθημερινήν δίαιταν τού αριστοκράτου.

Πνευματικά δυνατός καί άνετα διαιτώμενος 
σνμπεριεφέρετο προς όλ.ονς μέ τήν προοπτικήν τής 
Σωκρατικής ηθικής καί τήςΣωκρατικής βιοθεωρίας,

Α ί αντινομίες αυτές τής ζωής τον καθώς καί ή 
καταπλ.ήσοονσα κοινωνικό—πολιτική του ευστροφία, 
έξένιζαν καί έξώργιζαν πολλούς *Ηπειρώτας, που 
δέν μπορούσαν νά ερμηνεύσουν πώς αυτός ό ισχυ
ρός είς μέσα προστασίας, έθνσίαζεν αξιώματα καί 
πλ.ούτη, έναντι μιας ιδέας άφοσιώαεως καί πιστής 
έξνπηρετήσεως, ενώ οί επικριταί καί οί αντίπαλοί 
του σπανίως θά ουμπεριεφέροντο κατ* αυτόν τόν 
τρόπον, καί γΓ αυτόν ακριβώς τόν λόγον δέν τον 
συγχωρούσαν τήν μορφήν αυτήν τής βιοθεωρίας τovt

Πάντως ένα είναι γεγονός, ότι δηλαδή ή άρμο- 
νία τής προσωπικότητος τού Κοντοπάνον βρίσκεται
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ακριβώς μέοα στη δυσαρμονία των σκέψεων των 
επικριτών και τών άντιπάλών τον.

I I
Και για νά συνοψίσομε: '
Ό  Κοντοπάνος έξηοε με τες αρχές καί μέ τα α

ξιώματα εκείνα τα όποια 6 ίδιος ϋπηγόρευσε στον 
εαυτόν τον και εις την καϋόλον βιοθεο)θίαν τον, 
και δεν σννεμορφώϋη με τες αρχές και με τα αξιώ
ματα που οί επικριται και οί αντίπαλοί του ήθελαν 
νά τοϋ επιβάλουν για νά ζή και νά σνμπεριφέρεται.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ή αξία η ακαταγώ
νιστος τον Κοντοπάνον, εδώ βρίσκεται τής προσο>· 
πικότητός τον το βασικόν γνώρισμα.

Γι* αυτόν δε ακριβώς τον λόγον άπετέλεσε και 
σημεΐον αντιλεγόμενον διά τους αντιπάλους τον ή 
δλη διαγωγή και ή καθόλου συμπεριφορά και δρά- 
σίς του.

Παρά ταυ τα όμοις ένα είναι γεγονός:
*Η  νΗπειρος δηλονότι έστερήθη έν τω προσώπο) 

τον Κοντοπάνον μιας εξαιρετικής και σπάνιάς φ υ
σιογνωμίας, έστερήθη ενός εκπαιδευτικόν με άνοπέ- 
ραν διδασκαλικήν πνοήν, ό πανδαμάτοιρ δε χρόνος 
— δατις κατά τήν ρήσιν τοϋ μεγάλου τραγικόν τής 
άρχαιότητος, τον Σοφακλέονς, *φύει τ ’ άδηλα και 
φανέντα κρύπτεται κ * ουκ εστι άδηλον ονδέν>, ό 
πανδαμάτωρ τονίζομεν χρόνος θά είναι εκείνος που 
θά άποκαταστήσει τήν αλήθειαν, όταν μέ το πέρα
σμα τοϋ χρόνον θά σιγήσονν τά ανθρώπινα πάθη 
και at ανθρώπινες αδυναμίες τών αντιπάλων και 
τών επικριτών τον.

I l l
Γιά τήν ώρα όμως— και έπι τή συμπληρώσει 

διετίας από τοϋ θανάτου του— άς θεο)ρηθοϋν at λί
γες αυτές πινελιές εκ μέρους τοϋ χαράοσοντος τό 
σύντομο και ζο)ντανό παραπάνω πορτραΐτο ενός πα
λαιού συνεργάτου τον στο Διδασκα/^ΐο τής * Η πει
ρωτικής πρωτευονσης, άς θεωρηθούν έπαναλαμβά· 
νομεν αρκετές αί λίγες αυτές πινελιές, πού ρίχνουν 
ένα άιιυδρό αλλά πραγματικό φώς στο βαθύτερο 
φόντο τής προσο>πικόιητος τοϋ Κοντοπάνου, τής 
εξαιρετικής δηλαδή αυτής *ΙΙπειροηικής φυσιογνω
μίας % ή όποια μέ άφωσίωαιν ήνάλωσε τήν ζο)ήν 
της εις τήν διακονίαν ιδεών.

Ε Υ Ρ ΙΠ ΙΔ Η Σ  ΣΟΥΡΑ Α Σ  
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Ή  άνάπτυξις τής οίκοτεχνίας εν Ή πείρφ—

Ή  πολιτεία τού Καλαμώνος 
Στής Λάρσας τό γιοφύρι
Παραλλαγές τού Δημοτικού τραγουδιού «δ Νικολάκης»

Εύριπίδου Σούρλα 39
5Αθήνας Ταρσοΰλη 56
Δ. Σαλαμάγκα 44,144,235,333, 

422,521,638,757,859  
Εύριπίδου Σούρλα 140
Κων. 'ΧγνανΥή 244
Ν. X. Παπακώστα 342,641
Παύλου Βρέλλη (επιμέλεια Κων

σταντίνου Χρ. Στάμου) * 434
Γ. Παμβωτή 
Β. Καλογιάννη 
Εύριπ. Σούρλα

646
698
867

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Μοιρολόι τής Κυνουρίας 
eH νύφη πού κακοτύχισε 
Ό  νειόπαντρος 
Παπούτσι από τον τόπο μου

116
Συλλογή: ΒΓ Σκαφιδά 519

» Β. Σκαφιδά 630
» Β. Σκαφιδά 631

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ—ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ— ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

Άρίστη—Βοϊδομάτης Γιάννη Σαραλή 53
Οί καταρράχτες τής Γλύζιανης Στεφ. Μπέττη 381
Ό  δασικός πλούτος τής ’Ηπείρου Χρήστου Παπασταύρου 527
Στις λίμνες τής Γιουγκοσλαβικής Μακεδονίας ’Ιωάν. Νοτάρη 668

Π Α Ι Δ Ε Ι Α

’Οργανικά εκπαιδευτικά ζητήματα Κων. Άγνάντη 150
Μόρφωση μέ τήν εργασία Φώτη Παπαστεργίου 345
Πνευματικά και πολιτικά ρεύματα τού 20ού αιώνος

καί ή επίδρασίς των επί τής αγωγής Ίωάννου Κιτσαρά 348,445
Παιδαγωγικές καί διδακτικές αρχές στο «Γεροστάθη» Φάνη Τουλούπη 530,650
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' Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

a) Π  ο l η a ι ς
To φως τ’ ανέσπερο Χρυσάνθης Ζιτσαίας 58
Χειμώνας, UNA FURTUNA LACRIMAE 
Σ ’ αγαπώ, Τα χέρια σου, °Ωρα άνοιχτή

Άνθούλας Ζόλδερ 62
Όλγας Βότση 68

'Ενατένιση στο πνεύμα Βασ. Κραψίτη 72
’Απαλό μοτίβο Άποστ. Σπυρόπουλου 73
Ή  μνηστή τής Κορίνθου, Γκαΐτε Μετ. Ά ρσ . Γεροντικού 74
Άναχο':>ρηση—Επιστροφή 
9Αγο)νια

Δ. Κόκκινου 79
Θάνου Αύρα 79

Φυγή Γιάννη Καραβίδα . 88
Σοφοκλή «ΟΙδίποδας Τύραννος», Μετ. Τ. Καρβέλη 89
Παρηγορήτισσα ’Αγγέλου Σικελιανοΰ 105
Τά Γιάννενα Βασίλη Λίούρη 106
’’Ανθινη σιωπή Δ. Κόκκινου 155
Μόνος Σ. Ζούλα 155
Βεατρίκη
Ή  μνήμη τής νειότης

Άλέκου Μιτζάλη 161
Εύαγγ· Δικήτα 163

Έ λα Άνθούλας Ζόλδερ 172
Πόσο θέλω Ό λγας Βότση 176
Βορειοηπειρωτικά βουνά, Ό  θρήνος των χαμένων 

πατρίδίον,Τό πολιορκημένο ελληνικό νησί, Γιορ
ταστικό στή λευτερωμένη δωδεκάνησο Κύπρου Χρυσάνθη 183

Στήν πρώτη μου αγάπη Αίας Γλυκιάδου 193
Μήνυμα I. Μ. Κουτσοχέρα 247
Ευθανασία Γ. Δέλτα 247
Θανάτου αιθρία
Τά ζώα χτυπημένα άπ’ τό θάνατο, ΛαφονταΙν

Άνθούλας Ζόλδερ 250
Μετ. Ά ρσ. Γεροντικού 255

Λίμνη Για.νίνων Γιάννη Σαραλή 256
’Ανεύθυνοι Μαρίας Φάλαγγα Γεωργίου 264
Σκόρπια Κώστα Γ. Τσιλιμαντού . 289
Πιλάτος Γειυργου Ραγκού 354
’Αναστάσιμο Γεό>ργου Ράγκου 355
Συνάντηση ’Ιωάννας Κοκκίνου 355
Κλάμα Λάμπρου Μάλαμα 362
Συμφωνία στον άέρα τής ένάτης του Μπετόβεν Κύπρου Χρυσάνθη 363
Προσφορά Άνθούλας Ζόλδερ 367
Τό παλάτι στή θάλασσα, Παραμύθι τού Ρήνου Ά πόδ. Κατ. Βείκου—Σεραμέτη 368
Σιμιονίδης ό Κειος Μετ. Τάκη Καρβέλη 380
Stia Sponte Αθανασίου Τζούλη 383
ΓΙρό πάντων τώρα Τάκη Τσιάκου 384
Προσμονή 
Ό  Νάρκισσος

K o)c  α Τσέτη 384
Χρυσάνθης Ζιτσαίας 454

Ό  χαρταετός
«Τό επεισόδιο τού Ουγολίνου» Δάντη Άλιγγέρι

Ευαγγέλου Δικήττα 463
Μετ. Ά ρσ. Γεροντικού 469

Βρέχει
Τό τραγούδι τής άγάπης

Δ. Άμανατίδη 472
Βασ. Κραψίτη 473

Σιωπή Μαρίας Φαλαγγά — Γεωργίου 474
“Άραχθε άδελφέ μας, Μονόλογος ναυτικού Κώστα Τσέιη 478
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Σ' ένα παληό πορτραΐτο
'Ώρα μηδέν
Παράλληλα μάτια
Κι* είμαι κοντά σου, Σαπφικό
Ό  θερισμός
Χορεύτρια
’Ανάστροφο, Οι χαρές 
Ό  Λύκος καί ή ’Αλεπού, Λαφονταίν 
Όμηρου ’Οδύσσεια—Ραψωδία Δ'
Οί Μάννες
Στη μνήμη του πατέρα μου
Ή  βατιά
Τρόοδος
Ανοιξιάτικο
Έπιστρέψαμε ώριμοι
Σκόρπιοι στίχοι
Εαρινή συμφωνία
Ψαράς
Θάλασσα
Ή  επιστροφή
Οί βάτραχοι πού ζητούν Βασιλιά, Λαφονταίν 
Ό  γάιδαρος και τό μικρό σκυλί, Λαφονταίν 
«Ερυθρά θάλασσα»
Έμεινε ενα ό'νομα ^
Βοΰρμπιανη
Θέατρο
Ποδηλάτης, Καθαρίστρια 
Μινώταυρος
’Ανοίγουν οί νύχτες, Σά σέ βλέπω 
Ό  Μωϋσής A lfred  de V igny  
Στον ματωμένο θάνατο τού Λόρκα 
*Η Ναυσικά μέ τις κοπέλλες 
Στρατιώτες τού μετώπου, ’Ανάσταση 
Μάννα και γιος 
Έλληνίδες μητέρες 
Τελευταίος σταθμός 
Ελληνολάτρες
Επίγραμμα στήν ιστορία, Φθινοπωρινός πίνακας 
Ζωή και θάνατος
Ή  Ελλάδα, C A R M E N  S A E C U L A R E
*Η κλωστή
Στους ποιμένες
Ό  θάνατος τού λύκου
Αιμίλιος Βεάκης
Ό πως δ Ξέρξης
Τειρεσίας
Τό μεγαλείο τού τοπίου 
Γιατί νά κλαΐς 
Τό άγαλμα 

• Άντίδιορο

Χρυσάνθης Ζιτσαίας 540
Κώστα Στάμου 551
Μάρκου Μέσκου 551
Άνθούλας Ζόλδερ 552
’Αποστόλου Σπυροποΰλου 557
Πάνου Παναγιωτούνη 558
Θάνου Αύρα 558
Μετ. Ά ρσ. Γεροντικού 559
Μετ. ΓΙανταζή Κοντομίχη 568
Λάμπρου Μάλαμα 571
Γιάννη Καραβίδα 571
Χρυσάνθης Ζιτσαίας 663
Κ. Μαϊσιράλη 664
Θάνου Αύρα 664
Κώστα Τσέτη 667
Άνθούλας Ζόλδερ , 674
Κώστα Στάμου 675
Δ. Άμανατίδη 675
Ό λγας Βότση 676
Γιολάντας Κέρτη 676
Μετ. Ά ρσ, Γεροντικού 690

» » · 691
Τιμ. Παρμένα 701
Άλέξη Ζερβάνου 702
Γ. Βλάχου 702
Μίνου Ζώτου 705
Ντίνου Χριστιανόπουλου 706
Γιώργου Ράγκου 754
Όλγας Βότση 755
Άπόδ. Άρσ. Γεροντικού 763
Κώστα Ζηλεμένου 771
Θοδωρή Βλαχοδημήτρη 788
Αγγέλου Σικελιανού 789
Νικηφόρου Βρετάκου 790
Αναστασίου Δρίβα 790
Γ. Σεφέρη 791
Γ. Δέλτα 792
Δ. Κόκκινου 803
Βασίλη Ματσούκα 803
Διονυσίου Σολωμού 815
Τάκη Παπατζώνη 870
Γ. Δούρου 871
Vi g n y  (Μετ. Ά ρ . Γεροντικού) 876 
Χρυσάνθης Ζιτσαίας 885
Βασίλη Κούλη 886
Κώστα Τσιλιμαντού 88β
Βασίλη Κούλη 891
Άνθούλας Ζόλδερ 891
Ά λ . Μιτζάλη 892
Μάρκου Μεβκου 892
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β) Π ε ζ ο γ ρ α φ ί α

Τά νήματα
Ακίνδυνη Μάχη
Άρχέγονοι άνθρωποι
Τό φείδι του σπιτιού κι’ δ Σίμος
Στ* ακρογιάλια του Αιγαίου
Παραγγελία No 9.496
Ό  Παπαβάσιος . , ;
Τά τορπίλια
Τδ μεγάλο ρουμπίνι (Ναθαναήλ Χώθορν)
Περιπέτειες
Στις φάμπρικες
"Αμφίστομη χειραψία
Οι πρώτες μέρες του πολέμου
Οί Γλάροι
Πορεία στο σκοτάδι
'Ένα δάκρυ πάνω στο αίμα
Τό πολύεδρο τής μοναξιάς

Ό  σύγχρονος άνθρωπος και ή ποίηση 
Τά Βιώματα στή νεοελληνική ποίηση 
Διακονία (από τό ανέκδοτο μελέτημα. Τριλογία τού 

Παλαμικού έργου)
Τό τραγούδι τής λευτεριάς
Γιάννη Χατζίνη: «Ελληνικά κείμενα»
Σολωμός—"Ηπειρος 
Διονύσιος Σολωμός
Ό  χορός τού Ζαλόγγου στο μάθημα τής ωδικής 
Κάρολος Κούν— Δυνατότητες και προοπτική τής κυ

κλικής σκηνής
Γιωσέφ Έ λιγιά δ όραματιστής έλληνοεβραιος ποι

ητής
Ό  Κάλβος και οί ανέφικτοι στίχοι του 
Τά «μικρά μυστικά» τού Τέλλου "Αγρα 
Ή  Λευκάδα καί ή προσφορά της στά ελληνικά 

γράμματα
Δύο ’Ηπειρωτικά θρυλικά βουνά
Αυτός πού έγραψε τόν «Εραστή τής ΛαίδηςΤσάτερλεϋ
Κοτζιούλας και Ζώτος
*Έ?νληνες, ή υπέρβαση τής αντινομίας
Σολωμός καί Η σίοδος
Ή  έμφυτη άμυντικότητα τού Ελληνισμού

Χριστοφ. Μ. Μηλιώνη 
Κίμωνος Τζάλλα 
Γ. Δέλτα
Χρυσάνθης Ζιτσαίας 
Ζήση Παπαθανασίου 
Δ. Κόκκινου 
Κώστα Άγνάντη  
Νότη Παναγίώτου 
Μετ. Δ. Σαλαμάγκα 
Κίόστα Άγνάντη 
Νότη Παναγίώτου 
Δ. Κόκκινου

59
69

177
251
280
365
430
475
541
632
665
692

Γιάννη Σαραλή 748
Νότη Παναγίώτου 767
Ρόδη Προβίλέγγιου - 786
Ίο^άν. Ν. Νικολαίδου 872
Χριστοφ. Μ. Μηλιώνη 887

:μ α τ α  κ . α . π .

Κώστα Ζηλεμένου 93
Τάκη Σιωμόπουλου 80

Κώστα Ζηλιαένου 156,257
Βασ. Κραψίτη 107,265
Λεύτερη Πλαχή 
Αγγέλου Παπακώστα

164
173

Τάκη Σιωμοπούλου 185,356
Ό λγας Βατίδου 248

/  ·
Γιάννη Δάλλα 369

Άλέξη Ζερβάνου 455
’Ισμήνης Δάλλα 466
Στεφάνου Μακρυμίχαλου 553

Γ ιάννη Βονκελλάτου 562
Εύρυπίδου Σούρλα 661
Γάννη Δάλλα 677
Κ. Σ. Κώνστα 703
Γιάννη Δάλλα 773
’Ισμήνης Δάλλα 
Λευίέρη ΙΙΙατή

816
844

Κλεοπάτρας Παπαχρήστου 879

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

Τ ή ς  Σ υ ν τ ά ξ ε ω ς :  Επιστολή 90, εμείς καί ή «Ξενία» 90, Γρηγόριος Αύξεν·

ι,η
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τίου 194, Γυμνή επιστολή 290, Ή  άσφάλισις των Λογοτεχνών 290, Ή  εκλογή του κ. 
Βενέζη 290, Προτομαι Ήπειρωτών και Πανηπειρωτική πινακοθήκη 385, Ενώ πιον μιας 
κινήσεως 325, Ή  «Ηπειρωτική Εστία» στην ’Αθήνα 572, Δυ> σημαντικά γεγονότα 
572, Ή  «’Ηπειρωτική Εστία» στήν Αμερική 573, ’Αναγκαία δήλωσις 573, *Η Ε τα ι
ρία ’Ηπειρωτικών Μελετών 573, Ή  Ριζάρειος εκκλησιαστική Σχολή 713, Για τό τρίτο 
πανεπιστήμιο 713, Τό Λιίκεΐον Έλληνίδων 713, Τά Μετάλλιά τής πόλεως 714, Κίνησις 
διά τήν Ελληνικήν Οικοτεχνίαν 714, Οί φίλοι των Ίωαννίνων 714, *Η Μονή Ντίλιου 
714, Χορηγία του Δήμου 714, “Αψυχολόγητα 715, Έλπιδοφόρα ενδιαφέροντα 715, Κα· 
ζαντζάκης και ’Ακαδημία 804, Μία παρατημένη κίνησις 805, ΟΙ φίλοι τής «Η.Ε» στήν 
Αθήνα 806, Τό Μέγαρον τής Τραπέζης 806, Ή  πορεία μας 893, Πιστεύομε νά ένδια- 
φερθοΰν 893, 'Ομαδική έκθεση ζωγράφων στή Θεσσαλονίκη 893, Ή  βιβλιοθήκη 894, 
Μία ενδιαφέρουσα διάλεξις 895.

Ί ω ά ν ν ο υ Ν .  Ν ι κ ο λ α ί δ ο υ :  Ευρ. Σοΰρλας—Γ. Παπανικολάου—Γ. Πα- 
παγεωργίου—Κ. Μπουκουβάλας 91,

Μι χ .  Π α ν ά γ ι ο υ :  Ερωτήματα καί απαντήσεις 92.
Κ. Σ τ ά μ ο υ: Ή  ευημερία του ελληνικού χωρίου καί ή Ιδιωτική πρωτοβουλία 93, 

*0 οργανισμός Ευρωπαϊκής οικονομικής συνεργασίας κα'ι ή εκλογή τής ’Ηπείρου ως ΰ- 
ποαναπτΰκτου περιοχής 94.

Δ η μ. Σαλαμάγκα: Τό Σπίτι του Νεομάρτυρά μας 94, δ όμιλος αρχαίας τραγωδί
ας 386, Ή  φαννέλλα του Στρατιώτου 386, Λαμπρινή Σοφή 479,
Δ η μ. Κ ό κ κ ι ν ο υ :  Ή  βράβευσις τής «Ποντιακής Εστίας» 195, Περί Λέσχης Δ ι
ανοουμένων 479, *Η Α' ομαδική Πανηπειρωτική *Έκθεσις Εικαστικών Τεχνών 716.

Τ ά κ η Σ ι ω μ ό π ο υ λ ο υ :  Μαργαρίτης καί Μαργαρίτης 479.
Γ ι ά ν ν η Δ ά λ λ α: Ή  πνευματική αξία του ’40 804, Ή  γνώμη ενός τρίτου 805.
Γ.Ι. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ :  Μια άστοχη πρωτοβουλία 804.

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α Ι

Ν ί κ ο υ Κ ο σ μ ά ;  Τό ηπειρωτικό λαϊκό σπίτι (Φ. Παπαστερχίου) 95
Ά  ν τ ι γ. Γ α λ α ν ά κ  η— Βουρλέκη: Πέρα άπ’ τά σύνορα (Δ. Σαλαμάγκα) 95
Σ π ΰ ρ ο υ Κ α τ σ ί μ η Ι  Ό  «Νάρκισος» (Δ. Κόκκινου) 96
Γ ι ώ ρ γ ο υ Κ ο τ ζ ι ο ΰ λ α :  "Απαντα (Γ. Ράγκου) 97
Γ ι ά ν ν η Μ π ε ν έ κ ο υ :  ’Ηπειρωτικά Διηγήματα (Δ· Σαλαμάγκα) 98
Σ. Π α υ λ έ α : Ή  πνευματική Θεσσαλονίκη του 1957 (Γ.Κ.Δ) 195
Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  Α.  Κ ό κ κ ι ν ο υ :  «’Ίλιγγος» (Ι.Ν . Κουτσοχέρα) 196
Γ. Κ α τ σ ι α ν ε β ά κ η :  «Πορεία στο φώς» (Δ. Κόκκινου) 197
Μ α ρ ι έ τ α ς Ε. Γ ι α ν ν ο π ο ΰ λ ο υ :  « Ή  αναγραφή μου» (Δ Σαλαμάγκα) 198 
Π α ν α γ ή Λ .  Ζ ο ΰ β α :  Ή  Βασίλισσα Φρειδερίκη είς τήν υπηρεσίαν του

"Εθνους (Κώστα Ζηλεμένου) 291
M a u r i c e  D e b e s s #  ΟΙ  σιαθμο'ι τήσ αγωγής (Κώστα Λαζαρίδη) 291
Γ ι ώ ρ γ η Χ α λ α τ σ α :  ’Ανάταση (Δημ. Γιάκου) 293
Ν τ. Χ ρ ι σ τ ι α ν ό π ο υ λ ο υ :  Ποιήματα (Γ. Κ. Δ.) 386
Γ. Σ τ ο γ ι α ν ν ί δ η :  Εαρινά εγκώμια (Γ.Κ.Δ) 386
Β. Μ ο σ κ ό β η: Στήν κορυφή του Μόντε Σμιθ (Δημήτρη Γιάκου) 388
Γ ι ά γ κ ο υ Π ι ε ρ ί δ η: Ό  Χειμώνας δέν πέρασε (Ι.Ν. Νικολαίδου) 389
Μι χ .  Σ τ α σ ι ν ο π ο ΰ λ ο υ ’· 'Αρμονία (Β. Κραψίτη) * 389
Ν ί κ ο υ  Ρ ο ΰ τ σ ο υ :  Χρυσοθήρες των ονείρων (Ι.Ν. Νικολαίδου) 391
Ε. Δ. Μ ο υ ρ έ λ λ ο υ: Διάπλασις χαρακτήρος του παιδιού (I. Ν. Νικολαίδου) 391
Α. Σ « λ α μ ά γ κ α: Τουριστικός οδηγός Ίο)αννίνων και Μπατιδοι και Καραμπέ-

ριδες (Κΰπρου Χρυσάνθη) 392

/
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N. Κ ο ν τ ο ύ :  Block  Ποιημάτων (Γ. Δέλτα) 480
Δ. Χ ο υ ρ μ ο ΰ ζ η :  ΟΙ δρόμοι του καλοκαιριού (Γ. Δέλτα) ' 480
Σ τ ά θ η Μ ά ρ α :  Τρεις Τόνοι (Γ. Δέλτα) 480
Κ ω ν)τ ί ν ο υ Κ ί τ σ ι ο υ: Διδάγματα από τήν ψυχανάλυση γ*ά Γη ζωή μας

(Κώστα Λαζαρίδη) , 481
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ—ΑΝΑΤΥΠΑ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ»

Περιοδ. Σύγγραμμα: «'Ηπειρωτική Εστία» Τομ. Α / 1952 (Χρυσόδετος, σελ. 900) Δρχ. 180
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(Έτησίσ συνδρομή περιοδικού: Έσωτερ. Δρχ. 150. ΈΕωτερ. Δολλ. 10)
Μ ι χ α ή λ  Μ ά ν ο υ  
Λ. I. Β ρ α ν ο ύ σ η  
«Η Η Π Ε Ι Ρ Ο Σ »
Ε ύ α γ γ έ λ ο υ Μ π ό γ κ α  
+ Εύλογίου Κ ο υ ρ ί λ α 
Κ ώ ν ο ι .  Μ έ ρ τ ζ ι ο υ  
Π α ν α γ .  Χ ρ ή σ τ ο υ  
*1 ο) σ ή φ Μ ά τ σ α  
Τ ά χ η  Λ ά π π α  
Ή  λ ί α Β α σ ι λ ά 
Ν ι χ ο λ ά ο υ Π α τ σ έ λ η  
Άναστ. Σ τ ε φ ά ν ο υ  
Άναστ. Γ ε ω ρ γ α ν τ ζ ή  
Δ η  μ. Σ α λ α μ ά γ κ α

S. Μ. Παπαθανασίου 
Φώτη Παπαστεργίου 
Γ ι ώ ρ γ ο υ  Ρ ά γ κ ο υ  
«Ηπειρωτικής Εστίας»

> ι

'Η π ε ιρ ω τ ικ ή  Α Ν Θ Ο Α Ο Γ ΙΑ Ι1800— 1958) Σχ 8ονσελ.264Δρχ 40
Ά & α νά σ ιος  Ψαλίδας . 6 διδάσκαλος τον Γένους 
€Ιστορία, γλώσσα, γεωγραφία κλπ .  (Σχ 8ον. πελ. 1641 
Ζώα και πουλιά  στους Ή π ε ιρ .  & ρόλους (Σχ. 8ον, σελ. 180) 
Η π ε ιρ ω τ ικ ά  άνάλεκτα  (Σχ. 8ον, σελ. 150)
'Ανέκδοτα  ιστορικά στοιχεία π ερ ί  Ά λ ή  Πασσά 
Με&όδιος 9 Α νθ ρα κ ίτη ς ,  βίος— έργα 
Τ ια νν ιώ τικα  *Εβραϊκά τραγούδια
Ά θ .  Α ιδω ρίκης. Σφραγιδοφνλ. 9 Α λή  Πασσά. (Άπ ομνημ) 
Μάχη Ν ικοπόλεω ς και Χαλασμός τής Πρέβεζας 
Ή  συμβολή τών *Η πειρω τώ ν κλπ»
Αυτοδιο ίκηση Ζαγορίου (1 761— 1 8 3 6 )
Ά ρ χ ο ϊ α  ιστορικά κέντρα Πρεβέζης  
Τιαννιώ τικα  σ τιχοπλόκια  
Μ πα ντΐδο ι  καί Καραμπέρηδες  
Ψηλά στην Πίνδο  
Το πα ιδ ί σου και ή αγωγή του  
Μ ατω μένος έρωτας (επικολυρική μυθιστορία)
12 Α ν ά τ υ π α  διάφορα: έκαστον Δρ 5 =
Πολιτ. καί Γεωφυσ. Χ Α Ρ Τ Η Σ  Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ  (Σχ fOXJOO) 

Είς τούς προεμβάζοντας Δρχ. 1 2 0 0 ,  άποστέλλονται 
άπαντα έλενΰερα ταχυδρομικών τελών. 

Άποτα& ήτε: «'Ηπειρωτικήν Ε στίαν» 'Ιωάννινα.
* * *

ΑΛΛΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Διατιθέμενα υπό τον Βιβλιοπωλείου τής *Ηπειρωτικής eΕστίας 

€Οδος 28ης ' Οκτωβρίου 60 Ίω άινινα
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ΕΙς Μνήμην ΧΡ. ΣΟΥΛΗ : 'Α φ ιέρω μ α  εις την  "Η πειρον (Σχ 8ο» σελ 280) Δρχ. 50
Δ η  μ. Σ α λ α μ ά γ κ α :  α) Ή  σπηλιά τοΰ Σκυλοσόφου Δρ 16 — β) Ό  γνωστός

καλόγηρος Κοσμάς Δρ. 15 .— γ )  Ό  Νεομάρτυρας "Αγ. 
Γεώργιος ' Ιωαννίνων Δρ. 2 0 .— δ) Π ερ ίπατο ι αιά Γ ιάν
νινα Δρ. 20 .  — ε) *Η Κυρά ή Κοναιοβίτσα Δρ lO.- or)
Τουριστικός οδηγός *Ιωαννίνων Δρ. 10. . . Σ·*νολον » 90

Ν ι κ ο  λ. Π α τ σ ε λ η  : Το Δελβινόκιον τής Η π ε ίρ ο υ  (ιστορία) σελ. 2ί,6 » ιΌ
Μ ι χ α ή λ  Ρ  * ρ ά ν θ  η ; ' Αμβρακία  ('Ιστορία) * 40
Κ. Π u jt α γ ι ο  ρ γ ί ο υ .* *Η  παιδεία  στην *Η πειρο (1 2 0 4 — Ι 9 ο 0 )  > 15
Χρυσάνθης Ζ ι ι σ α ί α ς  : Τής ζωής καί του θρύλου  ΓΗ,τειρωτ. διηγήματα) » 15
' Α γ α θ ή ς  Ν ο τ ( β ο υ : Ή π ε ιρ ώ τ ισ σ α  Μάννα (διηγήματα) » 15
Σοφίας Ά ν α σ τ α σ ι ά δ η *  * Πίνδος* (αφήγημα) % 9 % . m *
Μ ι χ α ή λ  Π α ν ά γ ι ο υ  .* Π ώς χω ρίζεται ή ψυχή από το σώμα » vft
Γ. α τ σ α ν ε β ά κ η  · Π ορεία ατό φως  » ,15


